
 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៤ 
គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ 
ត្ត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ត្ទពយសកម្មសរបុ (លានររៀល)  ៤.១០២.៤១៣   ២.៤៤៣.៩១៥ 
បាំណុលសរបុ (លានររៀល) ៣.៥៥៩.៧០០   ២.១២៦.១៥៦ 
ម្ូលធនសរបុ (លានររៀល) ៥៤២.៧១២   ៣១៧.៧៥៩  

លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 
ត្ត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ត្ត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ចាំណូលការត្ាក ់(លានររៀល)  ១៤៩.៥៩៦  ៨៣.១៨៧  
ចាំរណញ/(ខាត្) ម្នុបងព់នធ (លានររៀល)  ៣៩.៧៨៦  ១២.៨៦៣  
ចាំរណញ/(ខាត្) សុទធកនុងការយិបររិចេទ  
(លានររៀល)  ៤៩.២៦៣  ៨.៥៦២  

 

អនុាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ 
(សត្មាបត់្្រឹះស្ថា នធនាគារ នងិហិរញ្ញ វត្ាុ) 

ត្ត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

អនុាត្ស្ថធនភាព ១៦,៥៧% ១៥,៦៣% 
អនុាត្បាំណុលរធៀបនរងម្ូលធន  ៦,៥៦   ៦,៦៩  
អនុាត្សនទនីយភាព ២៨១,៩០% ២៣៤,០០% 
អនុាត្ឥណទានម្និដាំរណើ រការ ០,៦១% ០,៩៦% 
អនុាត្បរញ្ញ ើឥណទាន ៥៧,៦១% ៤៧,៧៤% 

 ត្ត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ត្ត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងត្ទពយសកម្ម ១,៥១% ០,៤៣% 
អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងម្លូធន ១១,៤៥% ៣,០៧% 
អនុាត្លទធភាពបងក់ារត្ាក ់ ១៥៩,០៨% ១៣២,១៦% 
ចាំរណញកនុងម្យួឯកតាម្ូលបត្ត្កម្មសិទធិ 
(ករណីចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្កម្មសិទធ)ិ 

N/A N/A 

ភា្លាភកនុងម្យួឯកតាម្ូលបត្ត្កម្មសិទធិ 
(ករណីចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្កម្មសិទធ)ិ 

N/A N/A 

អនុាត្ហិរញ្ញ វត្ាុសាំខាន់ៗ រផេងរទៀត្ 
(ត្បសិនមាន) N/A N/A 
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ក្រាហវកិអំពីព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 
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សមាសភាពក្រកុមក្របកឹាភិបាល 

 

 

 

 

 
រលាក ត្បរនីលី រដ ហេុលីវ៉ា  
ត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល 
 

 
 
 

     
         

 
 
 

រលាក ខនរ៉ាត្ ដាយអឺស            រលាក ឌូលីប រ៉ា សីុកា ស្ថមា៉ា រ៉ា វរី៉ា  
អភាិល        អភាិល 

   
 

  
 

រលាក អុីនត្ដាជតី្ វរីជសីុរវី៉ាដាណា រលាក មម្៉ាឃឺល ម្រ័មម្៉ាន 
អភាិលឯករជយ អភាិលឯករជយ 
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ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធានក្រកុមក្របឹកាភិបាល 

ាទមានរសចកតីរស្ថម្នសេរកីរយកនុងការបង្ហា ញនូវលទធផលសរត្ម្ចានរបស់ អិលអអូិលសីុ (រខម្បូឌា) ភអីិលសីុ 
សត្មាបត់្ត្ីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៩។ កនុងនាម្ជាត្្រឹះស្ថា នម្តី្កហិូរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើទី២ រៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដល 
រាឹះផាយលក់មូ្លបត្ត្បាំណុល (មដលមានទាំហាំ ៨០ បរលីានររៀល ឬសម្មូ្លនរង ២០លានដុលាា រអារម្រកិ)           
អិលអូអិលសីុ របតជាា ចិត្តកនុងការផតល់នូវផលិត្ផលហិរញ្ញ វត្ាុថ្មីៗ ត្ពម្ទាាំងរលើកកម្ពស់ការរត្បើត្ាស់ត្ាករ់រៀលផងមដរ។  

្ិត្ត្ត្រម្ត្ត្ីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៩ អិលអអូិលសីុ (រខម្បឌូា) បនតរកាាននូវលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ នងិសងគម្្ួរជាទគីាប ់
ចិត្ត។ ជាម្យួនរងការអនុវត្តរគាលនរោាយយុទធស្ថស្តសត កនុងរគាលបាំណងរលើកកម្ពស់វស័ិយសហត្គាសធុនតូ្ច និង 
ម្ធយម្ មដលកាំពុងមត្រកីចរត្ម្ើនោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស នងិការត្្បត់្្ងមផទកនុងោ៉ា ងមានត្បសិទធភាព អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) 
ានបរងកើនផលបត័្ត្ឥណទានដល់ចាំនួន ៧៧៩ លានដុលាា រអារម្រកិ មដលមានកាំរណើ ន ៦២% រធៀបនរងចុងឆ្ន ាំ 
២០១៨។ ហានិភយ័ផលបត័្ត្ឥណទាន ៣០មថ្ៃ មានអត្តា ០,៦១% មដលទាបជាងអត្តាហានិភយ័ជាម្ធយម្រៅកនុង        
វស័ិយទាាំងម្ូល។ ជាម្យួនរងកាំរណើ នោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស នងិត្បកបរដាយ្ុណភាព អិលអអូិលសីុ (រខម្បូឌា) ានកាា យ 
ជាត្្រឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទលួត្ាកប់រញ្ញ ើធាំជាងរ្លាំដាបទ់ី៤ រៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា ្តិ្រលើចាំនួនផលបត័្ត្ឥណទាន 
និងសម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើ និងជាត្្រឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទលួត្ាកប់រញ្ញ ើធាំជាងរ្លាំដាបទ់ី៣ របើ្ិត្រលើចាំនួនអត្ិថ្ិជន 
ខណៈមដលអត្តាចាំរណញពីត្ទពយសកម្មរបស់អិលអអូិលសីុទទួលានលទធផលលអឈានម្ុខរ្ កនុងចាំរណាម្ត្្រឹះស្ថា ន 
ម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើមដលធាំជាងរ្ទាាំង៧ រហើយអត្តាចាំរណញពីម្ូលធនភា្ទុនិក របស់អិលអូអិលសីុ ជាប់
លាំដាបថ់្នន ករ់លខ២ ពីរឆ្ន ាំជាបគ់ាន រៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ និងឆ្ន ាំ២០១៨។  

រៅកនុងមខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៩ អិលអូអិលសីុទទួលានការអនុញ្ញញ ត្ពនីិយត័្ករ កនុងការបរងកើនរដើម្ទុនចុឹះបញ្ជ ីដល់ជាង 
៥៦លានដុលាា រអារម្រកិ។ ការបរងកើនរដើម្ទុនរនឹះបង្ហា ញអាំពីការរបតជាា ចិត្តដរ៏ រងមាាំរបស់ភា្ទុនិកចាំរ ឹះអិលអអូិលសីុ 
(រខម្បូឌា) និងរសដឋកិចចកម្ពុជាទាាំងម្ូល។ រដើម្ទុនចុឹះបញ្ជ ីមានចាំនួនរត្ចើនជាងត្ត្ម្ូវការបទបញ្ញត្តិ សត្មាបត់្្រឹះស្ថា ន    
ម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើ។ បមនាម្រលើរនឹះ កនុងត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ អិលអូអិលសីុានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផាូវ 

ការនូវកម្មវធិ ីiPay Mobile Application និងានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់កាត្ ATM របស់ខាួនដល់បុ្គលិកទាាំងអស់ មដល 
អាចរធវើត្បត្បិត្តិការរៅតាម្មា៉ា សីុនATM របស់ត្្រឹះស្ថា នជារត្ចើនមដលជាសមាជកិត្បពន័ធ CSS រហើយអិលអអូិលសីុ 
រត្គាងនរងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់កាត្ ATM របស់ខាួនដល់អត្ិថ្ជិនទាាំងអស់រៅកនុងត្ត្ីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២០។  

កនុងអាំឡុងឆ្ន ាំ២០១៩ អិលអអូិលសីុានពត្ងកីអាជីវកម្ម និងរសវកម្មរបស់ខាួន ជាម្យួនរងការបរងកើត្ផលិត្ផលរដើម្ប ី
រ្ាើយត្បរៅនរងត្ត្ម្ូវការរបស់អត្ិថ្ិជនមដលមានចាំណូលកត្ម្តិ្ម្ធយម្ មដលមានការរកើនរឡើងោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស។ ការ 
រកីចរត្ម្ើនកនុងវស័ិយសហត្គាសធុនម្ធយម្រធវើឱ្យមានត្ត្ម្ូវការផលិត្ផលកានម់ត្ទាំរនើប និងសម្បរូមបបជាងម្ុន។ ជាម្យួ 
នរងការគាាំត្ទមផនកបរចចករទសពីអិលអូអិលសីុត្្បុ អិលអូអលិសីុ (រខម្បូឌា) នរងបនតមកលម្អផលិត្ផល និងរសវកម្ម 
មដលមានត្ស្ថប ់ រដើម្បបីាំរពញត្ត្ម្ូវការរបស់អត្ិថ្ិជន។ រលើសពីរនឹះរទៀត្ អិលអូអិលសីុនរងបនតពត្ងរងរសវអត្ិថ្ជិន 



v 
 

និងផតល់ផលិត្ផល ត្ពម្ទាាំងរសវកម្មថ្មីៗសម្បរូមបបរៅតាម្ត្ត្ម្ូវការទផីារ រមួ្មាន្ណនីសនេ ាំសត្មាបរ់ត្បើត្ាកក់នុង 
្រត្មាងរពលអនា្ត្ ្ណនសីនេ ាំសត្មាបប់ុត្ត្ធីតា នងិរសវទូទាត្វ់កិកយបត្ត្។  

អិលអូអិលសីុមានទសេនវស័ិយសត្មាបឆ់្ន ាំ២០២០ រនឹះជាឆ្ន ាំសត្មាបប់នតពត្ងរងរសវហិរញ្ញ វត្ាុឌីជីថ្លមដលរធវើឱ្យរសវ 
អត្ិថ្ិជនរបស់រយើងកានម់ត្លអត្បរសើររឡើងម្យួកត្ម្តិ្រទៀត្ និងបរងកើនត្បសិទធភាពតាម្រយៈការរត្បើត្ាស់រសវហិរញ្ញ វត្ាុ 
ឌីជីថ្ល។  

រ្ាៀត្កនុងឱ្កាសរនឹះ ខាុ ាំាទសូម្មថ្ាងអាំណរ្ុណដល់សមាជិកត្កុម្ត្បរកាភាិលទាាំងអស់ សត្មាបក់ារដរកនាាំ និងការ 
ផតល់នូវទិសរៅយុទធស្ថស្តសត មដលបរងកើនសម្ត្ាភាពត្្បត់្្ងរបស់អិលអអូិលសីុ (រខម្បូឌា) កនុងការសរត្ម្ចាននូវ 
កាំរណើ ន និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុោ៉ា ងលអត្បរសើរជាត្បចាំ។ ខាុ ាំាទកសូ៏ម្មថ្ាងអាំណរ្ុណដល់ត្បធាននាយកត្បត្ិបត្តិ អនុ
ត្បធាននាយកត្បត្ិបត្ត/ិត្បធាននាយកហិរញ្ញ វត្ាុ ្ណៈត្្បត់្្ងជានខ់ពស់ និងបុ្គលិកទាាំងអស់ សត្មាបក់ារគាាំត្ទ ការ
ខិត្ខាំត្បរងមត្បង និងការរបតជាា ចិត្តដរ៏ រងមាាំ មដលរធវើឱ្យអិលអអូិលសីុទទួលានរជា្ជយ័ដូចសពវមថ្ៃរនឹះ។  

ខាុ ាំាទកសូ៏ម្មថ្ាងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា នងិ្ណៈកម្មការម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា សត្មាបក់ារគាាំត្ទ និងការ 
ផតល់អនុស្ថសន។៍ 

ជាចុងរត្កាយ ខាុ ាំាទសូម្អរ្ុណដល់មាច ស់ភា្ទុនកិ អត្ិថ្ិជនត្ាកប់រញ្ញ ើ វនិិរោ្និ និងមដ្ូ កព់ន័ធទាាំងអស់ 
សត្មាបក់ាររជឿទុកចិត្ត និងភាពរជឿជាកម់ដលមានម្ករលើអិលអូអិលសីុ រហើយខាុ ាំាទរជឿជាកថ់្នអត្ិថ្ិជន វនិិរោ្និ 
និងមដ្ូ កព់ន័ធទាាំងអស់នរងរៅមត្បនតការគាាំត្ទអិលអូអិលសីុបនតរៅម្ុខជាយូរអមងវងរទៀត្។  

      រជធានីភនាំរពញ មថ្ៃទ.ី......................................    
                            ហត្ារលខា ត្តា និងរឈាម ឹះត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល 
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ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធាននាយកក្របតិបតតិ 

អិលអូអិលសីុរកាាននូវកាំរណើ នត្បកបរដាយ្ុណភាព ្ិត្ត្ត្រម្ដាំណាចត់្ត្ីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៩  មដលផលបត័្ត្ 
ឥណទានរកើនរឡើងដល់ ៧៧៩ លានដុលាា រអារម្រកិ មដលមានអត្តាកាំរណើ ន ៦២% រធៀបនរងដាំណាចឆ់្ន ាំ២០១៨។   
ហានិភយ័ផលបត័្ត្ឥណទានមានអត្តាត្ត្រម្មត្ ០,៦១% មដលទាបជាងអត្តាហានភិយ័ជាម្ធយម្រៅកនុងវស័ិយម្តី្ក ូ
ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងម្ូល។ ចាំននួអត្ិថ្ិជនរកើនរឡើង ២៥% ដល់ចាំនួន ២៩៤.១៥២ នាក។់ ត្ទពយសកម្មសរបុរបស់                
អិលអូអិលសីុរកើនរឡើងដល់ជាងម្យួ នល់ានដុលាា រអារម្រកិ ្ិត្ត្ត្រម្ដាំណាចម់ខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩។ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើ 
រកើនរឡើងោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សដល់ជាង ៤៤៨ លានដុលាា រអារម្រកិ មដលមានអត្តាកាំរណើ ន ៩៥% រធៀបនរងដាំណាចឆ់្ន ាំ 
២០១៨ ខណៈមដលចាំននួអត្ិថ្ិជនត្ាកប់រញ្ញ ើរកើនរឡើងដល់ជាង ៣៣៦  នន់ាក ់ មដលមានអត្តាកាំរណើ ន ៨៦%។ 
កាំរណើ នោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សមនផលបត័្ត្ឥណទាន និងសម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំបង្ហា ញឱ្យរឃើញថ្ន អិលអូអិលសីុ្ឺជា
ត្្រឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុមដល្រួឱ្យទុកចតិ្តខពស់ មដលផតល់នូវរសវហិរញ្ញ វត្ាុដល៏អត្បរសើរដល់អត្ិថ្ិជន ការ រអត្ិថ្ិជន 
និងផតល់នូវផលិត្ផលត្ាកប់រញ្ញ ើ និងផលិត្ផលឥណទានថ្មីៗ មដលមានលកខណៈត្បកួត្ត្បមជង។ 

អិលអូអិលសីុានពត្ងីកបណាត ញត្បត្ិបត្តិការរបស់ខាួនដល់ ៧៩ការោិល័យស្ថខារៅទូទាាំងត្បរទស និងមានបុ្គលិក 
ជាង ២.៧០០ នាក ់កាំពុងផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុដល៏អបាំផុត្ជូនដល់អត្ថិ្ិជន។  

រៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ រនឹះ អលិអូអិលសីុានរតត ត្សាំខានរ់លើការរត្បើត្ាស់ត្បពន័ធបរចចកវជិាជ មដលអាចរលើកកម្ពស់រសវ 
អត្ិថ្ិជនឱ្យកានម់ត្ត្បរសើររឡើង និងបរងកើនត្បសិទធភាពការង្ហរដូចជា Tablet, ATM, mobile banking application 
និង third-party connection ។ 

រៅកនុងត្ត្ីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៩ អិលអូអិលសីុានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផាូវការនូវកម្មវធិធីនាគារចល័ត្របស់ខាួន ្ឺកម្មវធិ ី
iPay Mobile Application មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអត្ិថ្ជិនអាចរធវើត្បត្បិត្តិការានរដាយខាួនឯងរៅកនុងទូរស័ពទមដ ដូចជា 
ពិនិត្យរម្ើលសម្តុ្លយ្ណនី រាយការណ៍្ណនីសរងខប រផទរត្ាក ់ទូទាត្ក់ារចាំណាយ បញ្ចូលទរកត្ាកក់នុង ទូរស័ពទមដ 
របើក្ណនីបរញ្ញ ើមានកាលកាំណត្ ់បញ្ញជ ការទូទាត្ត់ាម្កាលកាំណត្ ់្ណនាត្ាកប់រញ្ញ ើ ្ណនាត្ាកក់ម្ច ីបង្ហា ញទី
តាាំងការោិល័យ និងពត័្ម៌ានរផេងៗ ជារដើម្។ 

អិលអូអិលសីុានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់កាត្ ATM សត្មាបប់ុ្ គលិករបស់ខាួនរៅកនុងត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ រហើយរត្គាង 
នរងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់កាត្ ATM សត្មាបអ់ត្ិថ្ិជនទាាំងអស់រៅកនុងត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០  មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអត្ថិ្ិជន 
អាចរត្បើត្ាស់កាត្របស់ខាួនរៅត្្បម់ា៉ា សីុន ATM របស់ត្្រឹះស្ថា នមដលជាសមាជិកត្បពន័ធ Cambodia Share  

Switch – CSS ។ 

អិលអូអិលសីុនរងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ត្បពន័ធធនាគារ tablet banking មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យបុ្ គលិកឥណទានអនុវត្តការង្ហរ 
(ដូចជាការវយត្មម្ាឥណទាន ការត្បម្ូលកម្ចយឺីត្ោ៉ា វ របើក្ណនបីរញ្ញ ើសនេ ាំ) ពីឧបករណ៍ tablet devices មដលនរង
ជួយ បរងកើនផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការង្ហរ។  
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សរបុជារមួ្ម្ក រយើងនរងខិត្ខាំត្បរងមត្បងឱ្យអស់ពីលទធភាពកនុងការចបយ់កឱ្កាសរជា្ជយ័ រហើយរយើងរជឿជាកថ់្ន        
អិលអូអិលសីុនរងអាចនាាំម្កនូវត្មម្ាបមនាម្រទៀត្ដល់អត្ិថ្ជិន វនិិរោ្ិន និងមាច ស់ភា្ទុនិក។  

ជាចុងរត្កាយ ខាុ ាំាទសូម្មថ្ាងអាំណរ្ុណដល់្ណៈត្្បត់្្ង បុ្គលិក អត្ិថ្ិជន វនិិរោ្និ និងមដ្ូ កព់ន័ធ ទាាំងអស់ 
មដលមត្ងមត្គាាំត្ទអិលអអូិលសីុរដើម្បភីាពរកីចរត្ម្ើនទាាំងអស់គាន  ទាាំងការគាាំត្ទសត្មាបឆ់្ន ាំមដលកនាងផុត្រៅ កដូ៏ចជា
ការគាាំត្ទដល់ភាពរជា្ជយ័មដលរ ាំពរងទុករៅឆ្ន ាំបនតបនាទ បរ់ទៀត្។ 
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ក-អត្តសញ្ញញ ណបុ្ គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្លូបត្ត្  
 រឈាម ឹះត្កុម្ហរុនជាអកេរមខមរ៖ អលិអអូលិសីុ (រខម្បឌូា) ភអីលិសីុ ជាអកេរឡាតាាំង៖ LOLC (Cambodia) Plc. 
 អកេរកូដ: KH2000081953 (FX-Indexed Bond) នងិ KH2000082951 (Plain Bond) 
 ទីស្ថន កក់ារ៖ អគាររលខ ៦៦៦B ផាូវរលខ ២៧១ សង្ហក ត្ប់រងទាំពុនទ២ី ខណឌ មានជយ័ រជធានភីនាំរពញ 
 រលខទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១ រលខទូរស្ថរ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤២ 
 រ្ហទាំពរ័៖ www.lolc.com.kh អុីមម្៉ាល៖ info@lolc.com.kh 

 រលខវញិ្ញញ បនបត្ត្ចុឹះបញ្ជ ី ណិជជកម្ម៖ ០០០១២៨២៩ កាលបររិចេទ៖ មថ្ៃទ២ី៨ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 រលខអាជាា បណណ អាជីវកម្ម៖ M.F ០៤ រចញរដាយ៖ ធនាគារជាត្មិនកម្ពុជា កាលបររិចេទ៖ មថ្ៃទ១ី១ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 រសចកតីសរត្ម្ចអនុញ្ញញ ត្ និងចុឹះបញ្ជ ីឯកស្ថរផតល់ពត័្ម៌ាន រលខ៖ ០៨៤/១៩ ្.ម្.ក/ស.ស.រ.   
កាលបររិចេទ៖ មថ្ៃទ២ី២ មខរម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 រឈាម ឹះបុ្គលត្ាំណាងបុ្ គលរាឹះផាយ៖ រលាក សុខ រវឿន 
ខ-លកខណៈមនធុរកចិច 
អិលអូអិលសីុ ្ឺជាត្្រឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើធាំម្យួរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលទទួលានអាជាា បណ័ណ ពី 
ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា នងិានរធវើត្បត្បិត្តិការជាង ២៥ឆ្ន ាំម្ករហើយ។ អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុ 
ោ៉ា ងសម្បរូមបបដល់អត្ិថ្ជិនដូចជា រសវឥណទាន រសវត្ាកប់រញ្ញ ើ រសវភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ និងរសវរផទរត្ាក ់កនុង
ត្សុក តាម្រយៈបណាត ញស្ថខាចាំនួន ៧៩ស្ថខារៅទូទាាំងត្បរទស។ ្ ិត្ត្ត្រម្មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សម្តុ្លយត្ាក ់បរញ្ញ ើរបស់
អិលអូអិលសីុមានចាំនួនជាង ៤៤៨ លានដុលាា រអារម្រកិ ជាម្យួនរងចាំនួនអត្ិថ្ិជនជាង ៣៣៦  នន់ាក។់ ផលបត័្ត្
ឥណទានសរបុមានត្បមាណ ៧៧៩ លានដុលាា រអារម្រកិ នងិមានអត្ថិ្ិជនជាង ២៩៤  នន់ាក។់ 

្-ត្ពរត្តកិារណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាំត្ត្មីាសរបស់បុ្ គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្លូបត្ត្ 

អិលអូអិលសីុានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់កម្មវធិីធនាគារចល័ត្របស់ខាួន្ឺកម្មវធិី iPay mobile application មដលអនុញ្ញញ ត្  
ឱ្យអត្ិថ្ជិនអាចរធវើត្បត្បិត្តិការានរដាយខាួនឯងរៅកនុងទូរស័ពទមដ ដូចជាពនិិត្យរម្ើលសម្តុ្លយ្ណន ី រាយការណ៍ 
្ណនីសរងខប រផទរត្ាក ់ ទូទាត្ក់ារចាំណាយ បញ្ចូលទរកត្ាកក់នុងទូរស័ពទមដ របើក្ណនីបរញ្ញ ើមាន កាលកាំណត្ ់
បញ្ញជ ការទូទាត្ត់ាម្កាលកាំណត្ ់្ណនាត្ាកប់រញ្ញ ើ ្ណនាត្ាកក់ម្ច ីបង្ហា ញទីតាាំងការោិល័យ និងពត័្ម៌ានរផេងៗ 
ជារដើម្។  
បមនាម្រលើរនឹះ អិលអូអិលសីុានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់កាត្ ATM សត្មាបប់ុ្គលិករបស់ខាួនរៅកនុងត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
រហើយរត្គាងនរងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ដល់អត្ិថ្ិជនទាាំងអស់រៅកនុងត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអត្ិថ្ិជនអាច 
រត្បើត្ាស់កាត្របស់ខាួនរៅត្្បម់ា៉ា សីុន ATM របស់ត្្រឹះស្ថា នមដលជាសមាជិកត្បពន័ធ Cambodia Share Switch។ 

ទនទរម្នរងរនឹះ អិលអអូិលសីុកក៏ាំពុងអភវិឌឍត្បពន័ធធនាគារ tablet banking មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យបុ្គលិកឥណទាន អនុវត្ត
ការង្ហរ (ដូចជាការវយត្មម្ា ឥណទាន ការត្បម្ូលកម្ចយឺីត្ោ៉ា វ របើក្ណនីបរញ្ញ ើសនេ ាំ) ពីឧបករណ៍ tablet device 
មដលនរងជួយ បរងកើនផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការង្ហរ។ 

ថ្នែកទី ១៖ ព័ត៌មានទូង្ៅពាកព់័នធនខឹបគុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 
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ក-លទធផលត្បត្បិត្តកិារធុរកចិច រដាយរមួ្បញ្ចូលពត័្ម៌ានធុរកចិចតាម្មផនក  

លទធផលសរត្ម្ចានសាំខាន់ៗ  មផនការ លទធផលសរត្ម្ចាន 
មផនករសវឥណទាន 
ចាំនួនអត្ិថ្ិជនរសវឥណទាន ២៨០.៥១៤   ២៩៤.១៥២  
ឥណទានរៅកនុងមដអត្ិថ្ិជន (លានររៀល)  ៣.០៣៥.៧៨៧  ៣.១៧២.៦២២  
មផនករសវត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
ចាំនួនអត្ិថ្ិជនត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ  ២៣៣.០៩៧   ៣៣៦.០០២  
សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ (លានររៀល)  ១.៦៩៩.៧៤០   ១.៨២៧.៦៦៧  
មផនកត្បត្បិត្តកិារសាំខានរ់ផេងៗរទៀត្ 
ចាំនួនការោិល័យ  ៧៩   ៧៩ 
ចាំនួនបុ្គលិក  ២.៦២០  ២.៧៥៧  

 

ខ-រចនាសម្ពន័ធចាំណូល                 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 

ត្ត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ត្ត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ចាំននួទរកត្ាក ់
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
ចាំននួទរកត្ាក ់
(លានររៀល) 

ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៤៩.៥៩៦  ៩៦,៥៨%  ៨៣.១៨៧  ៨៦,៣៨% 
២ ចាំណូលរផេងៗ ៥.២៩៦  ៣,៤២%  ១៣.១១៦  ១៣,៦២% 

ចាំណូលសរបុ ១៥៤.៨៩២ ១០០% ៩៦.៣០៣ ១០០% 
  

ថ្នែកទី ២៖ ព័ត៌មានអំពលីទធនលក្របតិបតតិារធុរកិចច 
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 សូម្ពិនិត្យរម្ើលរាយការណ៍លម្អតិ្រៅកនុងឧបសម្ពន័ធមដលានភាជ បម់្កជាម្យួ។ 

ថ្នែកទី ៣៖ របាយារណ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ែលបានក្រតួតពនិិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ 
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ការពិភាកា និងការវភិា្ខាងរត្កាម្រនឹះ ្ឺជាការពិភាការលើលទធផលមនត្បត្បិត្ិតការ និងស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរដាយ      
្ណៈត្្បត់្្ងរបស់អិលអូអលិសីុ រដាយមផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្តិ្ត្ត្រម្មថ្ៃទ៣ី១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ មដលាន
ត្ត្ួត្ពិនតិ្យរឡើងវញិរដាយសវនករឯករជយ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអិលសីុ ត្ត្ូវានររៀបចាំរឡើងរដាយ 
អនុរលាម្រៅតាម្សតងដ់ាររាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិមនកម្ពុជា។ ្ណៈត្្បត់្្ងរធវើការពិភាកា និងវភិា្រលើស
មាសធាតុ្សាំខាន់ៗ មនរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ នងិកតាត សាំខាន់ៗ  មដលានជឹះឥទធិពលរៅ រលើត្ាកច់ាំរណញរបស់អលិ
អូអិលសីុមត្ប៉ាុរណាណ ឹះ។ 

ក-ទដិឋភាពទូរៅមនត្បត្បិត្តកិារ 
  ១-ការវភិា្ចាំណូល 
 អិលអូអិលសីុមានចាំណូល ២ ត្បរភទធាំៗ ្ចឺាំណូលពីការត្ាក ់និងចាំណូលរផេងៗ។  

 ចាំណូលពកីារត្ាករ់មួ្មាន៖ កមត្ម្រជើងស្ថរពឥីណទាន ចាំណូលការត្ាកសុ់ទធមដលទទួលានពីការផតល់ 
ឥណទានដល់អត្ថិ្ិជន នងិពីការដាកត់្ាកប់រញ្ញ ើរៅតាម្បណាត ធនាគារនានា មដលចាំណូលទាាំងរនឹះត្ត្វូ 
ទទួលស្ថគ ល់ជាត្បចាំមខ។ 

 ចាំណូលរផេងៗរមួ្មាន៖ ចាំណូលានពីការតកពិនយ័ ចាំណូលានពីការត្បម្ូលឥណទានលុបរចល 
ចាំរណញពីការបតូរត្ាក ់កមត្ម្រផេងៗ ។ល។ 

 ២-ការវភិា្ចាំណូលតាម្មផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្ត្មីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្ត្មីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ចាំននួទរកត្ាក ់(លានររៀល) ភា្រយ ចាំននួទរកត្ាក ់(លានររៀល) ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៤៩.៥៩៦  ៩៦,៥៨% ៨៣.១៨៧ ៨៦,៣៨% 

២ ចាំណូលរផេងៗ ៥.២៩៦  ៣,៤២%  ១៣.១១៦  ១៣,៦២% 

ចាំណូលសរបុ ១៥៤.៨៩២ ១០០% ៩៦.៣០៣ ១០០% 
 

ចាំណូលពីការត្ាកជ់ាចាំណូលដធ៏ាំ និងសាំខានស់ត្មាបអ់ិលអអូិលសីុ មដលមានរហូត្ដល់ ៩៦,៥៨% មនចាំណូល សរបុ។ 

 ៣-ការវភិា្្មាា ត្ចាំរណញដុល 
អិលអូអិលសីុ ានររៀបចាំរាយការណ៍លទធផលរបស់ខាួន កនុងទត្ម្ងជ់ារាយការណ៍មដលពុាំមានការបង្ហា ញឱ្យ 
រឃើញនូវ្ាំលាត្ចាំរណញដុលរនាឹះរទ។ ប៉ាុមនតទត្ម្ងរ់ាយការណ៍រនឹះអាចឱ្យរយើងរធវើការពិភាកា និងវភិា្រលើ 
ចាំរណញពីត្បត្ិបត្តិការមដលទទួលានពីចាំណូលសរបុដកនរងចាំណាយត្បត្ិបត្តិការ។ ចាំណាយត្បត្ិបត្តិការនរង 
រលើកយកម្កពិភាកា និងវភិា្រៅចាំណុច ៤.ការវភិា្ចាំរណញ/ខាត្ម្ុនបងព់នធ។ 

 

ថ្នែកទី ៤៖ ារពិភាកា និខារវភិាគ្របសគ់្ណៈក្រគ្ប់ក្រគ្ខ 
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 ៤-ការវភិា្ចាំរណញ/(ខាត្) ម្នុបងព់នធ 
 

តារងសរងខបត្ាកច់ាំរណញ (លានររៀល) 
ត្ត្មីាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ត្ត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ចាំណូលការត្ាក ់  ១០៩.៩៨៨   ១៤៩.៥៩៦   ៣៩.៦០៨  ៣៦,០១% 

ចាំណាយការត្ាក់  (៥៦.១៩១)  (៦៧.៣៤១)  (១១.១៥០) ១៩,៨៤% 

ចាំណូលពកីារត្ាកសុ់ទធ  ៥៣.៧៩៧   ៨២.២៥៥   ២៨.៤៥៨  ៥២,៩០% 

ចាំណូលរផេងៗ  ៣២.៦១៣   ៥.២៩៦   (២៧.៣១៧) -៨៣,៧៦% 

ចាំណាយរលើបុ្គលិក  (២៦.២២៥)  (២៨.៥៣១)  (២.៣០៦) ៨,៧៩% 

រ ាំលស់រលើត្ទពយរបូី និងត្ទពយអរបូ ី  (២.៦៧៨)  (២.៧៥៦)  (៧៨) ២,៩១% 

ចាំណាយរដឋាល និងចាំណាយរផេងៗ  (៩.៩៧៤)  (១១.០៩២)  (១.១១៨) ១១,២១% 

ចាំរណញពតី្បត្បិត្តកិារ  ៤៧.៥៣៣   ៤៥.១៧២   (២.៣៦១) -៤,៩៧% 

សាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ  (៤.៦៣៤)  (៥.៣៨៦)  (៧៥២) ១៦,២៣% 

ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ  ៤២.៨៩៨   ៣៩.៧៨៥   (៣.១១៣) -៧,២៦% 
 

កនុងត្ត្ីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៩ អិលអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធចាំនួន ៣៩.៧៨៥ លានររៀល 
មដលត្ត្ីមាសទ៣ី មានចាំនួន ៤២.៨៩៨ លានររៀល មដលថ្យចុឹះ ៣.១១៣ លានររៀល រសមើនរង ៧,២៦%។      
ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការថ្យចុឹះរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្មានការធាា កចុ់ឹះចាំណូលរផេងៗចាំននួ ២៧.៣១៧ លានររៀល 
រធៀបនរងត្ត្ីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៩។  

 ៥-ការវភិា្ចាំរណញ/(ខាត្) កនុងការយិបររិចេទ 

តារងសរងខបត្ាកច់ាំរណញ 
(លានររៀល) 

ត្ត្មីាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ត្ត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ  ៤២.៨៩៩  ៣៩.៧៨៦   (៣.១១៣) -១២,០៨% 
ចាំណាយពនធរលើត្ាកច់ាំរណញ  (៩.៨៦៣)  ៩.៤៧៧   ១៩.៣៤០  ៧៥,០៥% 
ត្ាកច់ាំរណញរត្កាយបងព់នធ  ៣៣.០៣៦   ៤៩.២៦៣   ១៦.២២៧  ៦២,៩៧% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៩ អលិអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញសុទធចាំនួន ៤៩.២៦៣ លានររៀល មដលរកើន
រឡើង ៦២,៩៧% រធៀបនរងត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៩)។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការរកើនរឡើងរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្           
អិលអូអិលសីុទទួលស្ថគ ល់ នងិមកត្ត្ម្ូវការរលើកទរកចិត្តពនធចាំនួន ៥០% រៅកនុងត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩។  

 ៦-ការវភិា្ពកីតាត  នងិននិាន ការមដលប៉ាឹះ ល់ស្ថា នភាព នងិលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 

នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ៃទី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថ្ន អិលអូអិលសីុពុាំមានកតាត  នងិ 
និនាន ការមដលប៉ាឹះ ល់ដល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអិលសីុមដល្ួររអាយកត្ស់មាគ ល់រឡើយ។ 
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ខ-កតាត សាំខាន់ៗ មដលប៉ាឹះ ល់រលើផលចាំរណញ 
 ១-ការវភិា្ពលីកខខណឌ មនត្ត្ម្វូការ នងិការផគត្ផ់គង ់
អិលអូអិលសីុ ជាស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុដធ៏ាំម្យួកនុងចាំរណាម្ស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលមត្ងយកចតិ្ត 
ទុកដាករ់ៅរលើ្ុណភាពមនការផតល់រសវកម្ម រដើម្បបីងកភាពង្ហយត្សួលសត្មាបអ់ត្ថិ្ជិនទូរៅកនុងការរត្បើត្ាស់ 
ផលិត្ផល នងិរសវរបស់អលិអូអិលសីុ។ តាម្បទពិរស្ថធនន៍ារពលកនាងម្ករនឹះ អលិអូអិលសីុ ទទួលាននូវ 
ការគាាំត្ទោ៉ា ងខាា ាំងពីសាំណាកអ់ត្ិថ្ិជនត្ាកក់ម្ច ី អត្ថិ្ិជនភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ នងិអត្ថិ្ជិនត្ាកប់រញ្ញ ើ មដលរធវើ  
ឱ្យរយើងមានការរកីចរត្ម្ើនោ៉ា ងខាា ាំង និងឆ្បរ់ហ័ស កនុងរយៈរពលដខ៏ាចុីងរត្កាយរនឹះ។  

 ២-ការវភិា្ពកីាររឡើងចុឹះមនមថ្ាវត្ាុធាតុ្រដើម្ 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ៃទ៣ី១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថ្ន អិលអូអិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល ខុស
ពីធម្មតារទ។  

 ៣-ការវភិា្រលើពនធ 
អិលអូអិលសីុ សាិត្រត្កាម្ចាបម់នត្កុម្ហរុន ណិជជកម្មកនុងវស័ិយពនធដារដូចរនឹះ អិលអអូិលសីុ មានភារកិចចបង ់
ពនធរៅតាម្ចាប ់នងិបញ្ញត្តជិាធរមាន។ អិលអូអិលសីុមានភារកិចចបងព់នធអាកររៅតាម្របបពិត្ នងិសហត្គាស 
ជាបព់នធធាំ មដលកាំណត្រ់ដាយអ្គនាយកដាឋ នពនធដារ។ 

 ៤-ការវភិា្រលើធាតុ្មដលខុសពធីម្មតា នងិធាតុ្វសិ្ថម្ញ្ញ  
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ៃទ៣ី១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថ្ន អិលអូអិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដលខុស
ពីធម្មតា នងិវសិ្ថម្ញ្ញ រនាឹះរទ។ 

្-ការមត្បត្បលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ៃទ៣ី១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថ្ន អិលអូអិលសីុពុាំមានធាតុ្មដល ជាការមត្ប
ត្បួលសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូលខុសពីធម្មតារទ។  
ឃ-ផលប៉ាឹះ ល់មនការបតូររបូយិបណណ  អត្តាការត្ាក ់នងិមថ្ាទាំនញិ 
អិលអូអិលសីុ ានកត្ត់្តាបញ្ជ ី្ណរនយយរដាយរត្បើត្ាស់របូិយបណ័ណ រគាល្ឺ ត្ាករ់រៀល។ ត្បត្ិបត្តិការជារបូិយបណ័ណ  
ត្ាកដុ់លាា រ នងិមថ្ាត្ ត្ត្ូវានបតូររៅជាត្ាករ់រៀល រដាយរត្បើអត្តាបតូរត្ាករ់ៅមថ្ៃត្បត្បិត្តិការរនាឹះ។ សម្តុ្លយមន 
ត្ទពយសកម្មរបូិយវត្ាុ និងបាំណុលរបូិយវត្ាុនាកាលបររិចេទរយការណ៍ មដលជារបូិយបណ័ណ រត្ៅពីត្ាករ់រៀលកត៏្ត្ូវានបតូរ 
រៅជាត្ាករ់រៀលរដាយរត្បើអត្តានាកាលបររិចេទរនាឹះ។ ភាពលរម្អៀងពីការបតូររបូិយបណ័ណ មដលរកើត្ម្កពីការបតូររនាឹះត្ត្ូវ 
ានទទួលស្ថគ ល់រៅកនុងរាយការណ៍លទធផល។  
ង-ផលប៉ាឹះ ល់មនអត្ផិរណា 

អិលអូអិលសីុ ម្និានមកមត្បអត្តាការត្ាក ់ រដាយមផអកតាម្ការមត្បត្បួលមនអត្ផិរណារទ រ ល្ឺមផអករៅរលើ ស្ថា ន
ភាពត្បកួត្ត្បមជងជាកម់សតងរៅកនុងទីផារ រហើយរៅមត្រកាាននូវចីរភាពហិរញ្ញ វត្ាុោ៉ា ងលអត្បរសើរ។ 
ច-រគាលនរោាយរសដឋកចិច ស្ថររពើពនធ នងិរបូយិវត្ាុរបស់រជរដាឋ ភាិល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ៃទ៣ី១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ រនឹះ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថ្ន អិលអអូិលសីុ ពុាំានទទួលរង ការប៉ាឹះ
 ល់ពីរគាលនរោាយរសដឋកិចច ស្ថររពើពនធ នងិរបូិយវត្ាុ របស់រដាឋ ភាិលជាស្ថរវនតរនាឹះរទ។ 
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                      ថ្នែកទី ៥៖ ព័ត៌មានចបំាច់ង្នេខង្ទៀតសក្រមាបា់រពារវិនិង្ោគ្ិន (ក្របសនិមាន) 
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ហតថង្លខាអភបិាលរបសប់គុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

(ត្ត្ូវចុឹះហត្ារលខារដាយត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល ឬអភាិលោ៉ា ងត្ចិ ២របូ) 
 
 

 កាលបររិចេទ៖............................... 
 ានអាន និងឯកភាព 

 
 
 
  

 
 
 

  
 

   
   
 
 
 
 
 
    
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


