
 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី២ 
គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ត្ទពយសកម្មសរបុ (លានររៀល)  ៤.៥៨២.៣៧១   ៤.១១៣.១០៧  
បាំណុលសរបុ (លានររៀល)  ៣.៩៤៣.២២៨   ៣.៥៥៩.៧០០  
ម្ូលធនសរបុ (លានររៀល)  ៦៣៩.១៤៣   ៥៥៣.៤០៧  

លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំណូលការត្ាក ់(លានររៀល)  ១៥០.៧៩៤   ១១៣.៨៧០  
ចាំរណញ/(ខាត្) ម្នុបងព់នធ (លានររៀល)  ៥៩.៨១២   ៣៦.៦៥៨  
ចាំរណញ/(ខាត្) សុទធកនុងការយិបររិចេទ  
(លានររៀល)  ៤៧.៧៦៨   ៣៣.២៤៨  

 

អនុាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ 
(សត្មាបត់្្រឹះស្ថា នធនាគារ នងិហិរញ្ញ វត្ាុ) 

ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុាត្ស្ថធនភាព ១៩,០៧% ២០,០៥% 
អនុាត្បាំណុលរធៀបនរងម្ូលធន  ៦,១៧   ៦,៤៣  
អនុាត្សនទនីយភាព ៣០៨,៦១% ២៨១,៩០% 
អនុាត្ឥណទានម្និដាំរណើ រការ ០,៩២% ០,៦១% 
អនុាត្បរញ្ញ ើឥណទាន ៧១,០៥% ៥៩,២៧% 

 ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងត្ទពយសកម្ម ១,០៩% ១,១១% 
អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងម្លូធន ៧,៧៦% ៨,៤៦% 
អនុាត្លទធភាពបងក់ារត្ាក ់ ១៨៥,១៧% ១៦៤,៨៩% 
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 

តាងនាម្ឱ្យត្កុម្ត្បរកាភិាល ខ្ុ ាំាទមានរសចកតីរស្ថម្នសេរកីរយកនុងការបង្ហា ញនូវលទធផលសរត្ម្ចានរបស់       
អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ភអីលិសីុ សត្មាបត់្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០។  

អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ានបង្ហា ញនូវការរបតជ្្ញចិត្តកនុងការផតល់នូវផលិត្ផល នងិរសវហិរញ្ញ វត្ាុថ្មីៗ ទនទរម្គាន នរងការ
រលើកកម្ពស់ការរត្បើត្ាស់ត្ាករ់រៀលមខមរ រដាយានកាា យជ្ញត្ រ្ឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទលួត្ាកប់រញ្ញ ើទីពីរ មដលរាឹះ
ផាយម្ូលបត្ត្បាំណុលជ្ញរបូយិបណ័ណ ត្ាករ់រៀល រៅកនុងផារម្ូលបត្ត្កម្ពុជ្ញ។ ទរកត្ាកស់របុចាំនួន ៨០ ពានល់ានររៀល  
មដលទទួលានពីការរាឹះផាយម្ូលបត្ត្បាំណុលរនឹះ ជ្ញលទធផល ២៣% មនផលបត័្ត្ឥណទានរបស់អិលអូអិលសីុ 
ត្ត្ូវានផតល់ជូនអតិ្ថ្ិជនជ្ញត្ាករ់រៀល។  

Covid-19 ានរធវើឱ្យមានការភ្ាករ់ផអើលទូទាាំងពិភពរលាក មដលនាាំឱ្យត្បរទសជ្ញរត្ចើនជួបវបិត្តិរសដឋកិចចយ៉ា ងធងនធ់ងរ។ ការ
ពាករណ៍ជ្ញម្ូលដាឋ នានពាករណ៍ថា រសដឋកិចចពិភពរលាកនរងថ្យចុឹះម្កត្ត្រម្ -៥,២% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ មដលរនឹះ
ជ្ញវបិត្តិរសដឋកចិចពិភពរលាកកធ៏ងនធ់ងរបាំផុត្រៅកនុងប៉ាុនាម នទសេវត្េចុងរត្កាយរនឹះ។ កាំរណើ នរសដឋកិចចកម្ពុជ្ញត្ត្ូវានរ ាំពរង
ថានរងធាា កចុ់ឹះម្កត្ត្រម្ -៥,៥% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០។ វស័ិយបីមដលរងផលប៉ាឹះពាល់ខាា ាំងបាំផុត្្ឺ វស័ិយរទសចរណ៍          
វស័ិយនាាំរចញផលិត្ផល នងិវស័ិយសាំណង ់ មដលរមួ្ចាំមណកជ្ញង ៧០% មនកាំរណើ នរសដឋកិចច នងិរមួ្ចាំមណក 
៣៩,៤% មនការង្ហរសរបុរៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ រដើម្បសីត្ម្លួដល់ការរងើបរ ើងវញិមនរសដឋកិចច រជរដាឋ ភាិលចាំាចត់្ត្ូវ
បនតធានាឱ្យាននូវរសារភាពមា៉ា ត្កូរសដឋកិចច រសារភាពវស័ិយហិរញ្ញ វត្ាុ និងពរនាឿនការមកទត្ម្ងព់ាណិជជកម្មនិងការវនិិរយ្ 
កដូ៏ចជ្ញជត្ម្ុញឱ្យមានការរត្បើត្ាស់បរចចកវទិាឌជីីថ្លឱ្យានឆ្បរ់ហ័ស។ ជ្ញម្យួនរងការគាាំត្ទមផនកបទបបញ្ញត្ត ិរគាល
នរយាយយុទធស្ថស្តសត និងការត្្បត់្្ងមផទកនុងដម៏ានត្បសិទធភាព អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) នរងរធវើត្បត្បិត្តិការកនុងឆ្ន ាំ
២០២០ ត្បកបរដាយការត្បុងត្បយត័្ន។    

្ិត្ត្ត្រម្ត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ អិលអូអិលសីុ (រខម្បឌូា) ាននងិកាំពុងរធវើឱ្យត្បរសើររ ើងនូវរសវហិរញ្ញ វត្ាុឌជីថី្ល 
មដលនរងរលើកកម្ពស់រសវអត្ថិ្ិជន និងបរងកើនត្បសិទធភាពការង្ហរ។ អិលអអូិលសីុ (រខម្បូឌា) ានមកលម្អកម្មវធិ ីiPay 

Mobile Application របស់ខាួន និងានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវកាត្ ATM របស់ខាួន មដលអាចរត្បើត្ាស់ាន
រៅត្្បម់ា៉ា សីុន ATM របស់ត្្រឹះស្ថា នមដលជ្ញសមាជិកត្បពន័ធ Cambodia Shared Switch (CSS)។ អិលអូអិលសីុ
រត្គាងនរងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់កាត្ ATM ដល់អត្ិថ្ជិនទាាំងអស់ រៅកនុងត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០។  

ការរលដាលមនរម្ររ្ Covid-19 ានបរងកើត្ឱ្យមានត្ត្ម្ូវការកានម់ត្ខាា ាំងកនុងការពត្ងីកការអភវិឌឍរសវឌីជីថ្លហិរញ្ញ
វត្ាុ។ ជ្ញម្យួនរងការគាាំត្ទមផនកបរចចករទសពីត្កមុ្ហរុនអិលអូអិលសីុត្្ុប អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) នរងបនតមកលម្អ
ផលិត្ផល នងិរសវកម្មមដលមានត្ស្ថប ់រដើម្បឱី្យមានលកខណៈឌជីីថ្ល។  
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រ្ាៀត្កនុងឱ្កាសរនឹះ ខ្ុ ាំាទសូម្មថ្ាងអាំណរ្ុណដល់សមាជិកត្កុម្ត្បរកាភាិលទាាំងអស់សត្មាបក់ារដរកនាាំ អរ្ុណ
ដល់្ណៈត្្បត់្្ង និងបុ្ គលិកទាាំងអស់សត្មាបក់ាររបតជ្្ញចិត្ត និងការចូលរមួ្ចាំមណក កនុងការរកាាននូវកាំរណើ ន
របស់ត្កុម្ហរុន។ អវីមដលសាំខានប់ាំផុត្្ឺការរបតជ្្ញចតិ្តរបស់ពួករ្កនុងការរកាាននូវអភាិលកិចចលអ រហើយសម្ត្ាភាព
កនុងការរធវើអាជីវកម្មត្បកបរដាយការទទួលខុសត្ត្ូវសងគម្ ត្ត្ូវានទទួលនូវការរគារពពីនយិត័្ករ ត្ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ ក៏
ដូចជ្ញអត្ថិ្ិជនផងមដរ។  

ខ្ុ ាំាទកសូ៏ម្មថ្ាងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជ្ញត្ិមនកម្ពុជ្ញ នងិ្ណៈកម្មការម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជ្ញ សត្មាបក់ារគាាំត្ទ និងការ 
ផតល់អនុស្ថសន។៍ 

ជ្ញចុងរត្កាយ ខ្ុ ាំាទសូម្អរ្ុណដល់មាច ស់ភា្ទុនកិ អត្ិថ្ិជន វនិិរយ្និ នងិមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំងអស់ សត្មាបក់ារ     
គាាំត្ទ ការរជឿទុកចិត្ត និងភាពរជឿជ្ញកម់ដលមានម្ករលើអិលអូអិលសីុ រហើយខ្ុ ាំាទរជឿជ្ញកថ់ាអនកទាាំងអស់គាន នរងរៅមត្
បនតការគាាំត្ទអិលអូអិលសីុបនតរៅម្ុខជ្ញយូរអមងវងរទៀត្។  

 រជធានីភនាំរពញ មថ្ងទ.ី......................................    
 ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល 
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ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធាននាយកក្របតិបតត ិ

ថ្វីត្បតិ្មត្មានការត្បឈម្នរងបរយិកាសត្បតិ្បត្តិការដល៏ាំាកសត្មាបរ់សដឋកិចចពិភពរលាក រដាយស្ថរមត្ការផទុឹះរ ើងមនរម្ររ្ 
Covid-19 អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) អាចរកាាននូវឥណទានត្បកបរដាយ្ុណភាព ្ិត្ត្ត្រម្ត្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០។  
ត្ទពយសកម្មសរបុរបស់អិលអូអិលសីុរកើនរ ើងដល់ជ្ញង ៤.៥៨២ ពានល់ានររៀល។ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរកើនរ ើងដល់ជ្ញង 
២.៣៤០ ពានល់ានររៀល មដលមានកាំរណើ ន ២៥% រធៀបនរងដាំណាចឆ់្ន ាំ២០១៩។ កាំរណើ នសម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំបង្ហា ញ
ឱ្យរឃើញថា អិលអូអិលសីុ្ឺជ្ញត្ រ្ឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុមដល្ួរឱ្យទុកចិត្តខពស់ មដលរធវើត្បតិ្បត្តិការត្បកប រដាយការទទួល
ខុសត្ត្ូវសងគម្ កនុងការធានាាននូវការការពារអតិ្ថិ្ជន និងផតល់នូវផលិត្ផល និងរសវកម្ម មដលមានលកខណៈត្បកួត្ត្បមជង។ 
្ិត្ត្ត្រម្ត្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ផលបត័្ត្ឥណទានថ្យចុឹះម្កត្ត្រម្ ៣.២៩៤ ពានល់ានររៀល រធៀបនរងត្តី្មាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ 
រដាយស្ថរយុទធស្ថស្តសតរបស់រយើងកនុងការរកា្ុណភាពផលបត័្ត្ឥណទាន ខណៈមដលហានិភយ័ផលបត័្ត្ឥណទានមានត្ត្រម្
មត្ ០,៩២%។  
្ិត្ត្ត្រម្ត្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ អិលអូអិលសីុានរធវើឱ្យត្បរសើររ ើងនូវកម្មវធីិធនាគារចល័ត្របស់ខាួន្ឺកម្មវធីិ iPay Mobile 

Application ជ្ញម្យួនរងភាពទាកទ់ាញ និងការមកលម្អថ្មី មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអតិ្ថិ្ជនអាចរធវើត្បតិ្បត្តិការានរដាយខាួនឯង
រៅកនុងទូរស័ពទមដ ដូចជ្ញពិនិត្យរម្ើលសម្តុ្លយ្ណនី រាយការណ៍្ណនីសរងខប រផទរត្ាក ់ទូទាត្ក់ារចាំណាយ បញ្ចូ លទរក
ត្ាកក់នុងទូរស័ពទមដ របើក្ណនីបរញ្ញ ើមានកាលកាំណត្ ់បញ្ញជ ការទូទាត្ត់ាម្កាលកាំណត្ ់្ណនាត្ាកប់រញ្ញ ើ ្ណនាត្ាក់
កម្ច ីបង្ហា ញទីតាាំងការយិល័យ និងពត័្ាមានរផេងៗជ្ញរដើម្។ បមនាម្រលើរនឹះ អិលអូអិលសីុានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវ
កាត្ ATM របស់ខាួន មដលអាចរត្បើត្ាស់ានរៅត្្បម់ា៉ា សីុន ATM របស់ត្ រ្ឹះស្ថា នមដលជ្ញសមាជិកត្បពន័ធ Cambodia 

Share Switch - CSS ។ អិលអូអិលសីុនរងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់កាត្ ATM ដល់អតិ្ថិ្ជនទាាំងអស់រៅកនុងត្តី្មាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
ទនទរម្នរងរនឹះ អិលអូអិលសីុកក៏ាំពុងអភវិឌឍត្បពន័ធធនាគារ tablet banking មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យបុ គ្លិកឥណទានអនុវត្តការង្ហរ 
(ដូចជ្ញការវយត្មម្ាឥណទាន ការត្បមូ្លកម្ចយឺីត្យ៉ា វ របើក្ណនីបរញ្ញ ើសនេ ាំ) ពីឧបករណ៍ tablet device មដលនរងជួយ 
បរងកើនផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការង្ហរ។ អិលអូអិលសីុានពត្ងីកបណាត ញត្បតិ្បត្តិការរបស់ខាួនដល់ ៧៩ការយិល័យ 
ស្ថខារៅទូទាាំងត្បរទស និងមានបុ គ្លិក ជ្ញង ៣.១០០ នាក ់កាំពុងផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុដល៏អបាំផុត្ជូនដល់អតិ្ថិ្ជន។ 
រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) នរងរធវើត្បតិ្បត្តិការត្បកបរដាយការត្បុងត្បយត័្ន និងរតត ត្សាំខានរ់លើការរត្បើ
ត្ាស់ត្បពន័ធបរចចកវទិាមដលអាចរលើកកម្ពស់រសវអតិ្ថិ្ជនឱ្យកានម់ត្ត្បរសើររ ើង និងបរងកើនត្បសិទធភាពការង្ហរដូចជ្ញ 
Tablet Banking. ATM និង third-party connection ។  
ជ្ញចុងរត្កាយ ខុ្ាំាទសូម្មថ្ាងអាំណរ្ុណយ៉ា ងត្ជ្ញលរត្ៅចាំរពាឹះត្កុម្ត្បរកាភាិលសត្មាបក់ារដរកនាាំ អរ្ុណដល់្ណៈ
ត្្បត់្្ង បុ គ្លិក អតិ្ថិ្ជន វនិិរយ្ិន និងមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំងអស់ មដលមត្ងមត្គាាំត្ទអិលអូអិលសីុរដើម្បភីាពរកីចរត្ម្ើនទាាំង
អស់គាន ។ ខុ្ាំាទកសូ៏ម្មថ្ាងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជ្ញតិ្មនកម្ពុជ្ញ និង្ណៈកម្មការមូ្លបត្ត្មនកម្ពុជ្ញ សត្មាបក់ារផតល់នូវ
វធិានការគាាំត្ទ និងការផតល់អនុស្ថសន ៍រដើម្បធីានាឱ្យាននូវនិរនតរភាពមនត្ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ។  

រជធានីភនាំរពញ មថ្ងទី......................................              
ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធាននាយកត្បតិ្បត្ត ិ
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ក-អត្តសញ្ញញ ណបុ្ គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្លូបត្ត្  
 រ ម្ ឹះត្កុម្ហរុនជ្ញអកេរមខមរ៖ អលិអអូលិសីុ (រខម្បឌូា) ភអីលិសីុ ជ្ញអកេរឡាតាាំង៖ LOLC (Cambodia) Plc. 
 រលខកូដសតងដ់ារ៖ KH២០០០០៨១៩៥៣ (FX-Indexed Bond) នងិ KH២០០០០៨២៩៥១ (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 ីពាណិជជកម្ម៖ ០០០១២៨២៩ កាលបររិចេទ៖ មថ្ងទ២ី៨ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 រលខអាជ្្ញបណណ អាជីវកម្ម៖ M.F ០៤ រចញរដាយ៖ ធនាគារជ្ញត្មិនកម្ពុជ្ញ កាលបររិចេទ៖ មថ្ងទ១ី១ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 រសចកតីសរត្ម្ចអនុញ្ញញ ត្ និងចុឹះបញ្ជ ីឯកស្ថរផតល់ពត័្ាមាន រលខ៖ ០៨៤/១៩ ្.ម្.ក/ស.ស.រ.   
កាលបររិចេទ៖ មថ្ងទ២ី២ មខរម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 រ ម្ ឹះបុ្គលត្ាំណាងបុ្ គលរាឹះផាយ៖ រលាក សុខ រវឿន 
ខ-លកខណៈមនធុរកចិច 
អិលអូអិលសីុ ្ឺជ្ញត្្រឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើធាំម្យួរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជ្ញ មដលទទួលានអាជ្្ញបណ័ណ ពី 
ធនាគារជ្ញត្ិមនកម្ពុជ្ញ នងិានរធវើត្បត្បិត្តិការជ្ញង ២៦ឆ្ន ាំម្ករហើយ។ អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុ 
យ៉ា ងសម្បរូមបបដល់អត្ិថ្ជិនដូចជ្ញ រសវឥណទាន រសវត្ាកប់រញ្ញ ើ រសវភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ និងរសវរផទរត្ាក ់កនុង
ត្សុក តាម្រយៈបណាត ញស្ថខាចាំនួន ៧៩ស្ថខារៅទូទាាំងត្បរទស។ ្ិត្ត្ត្រម្មខម្ថុិ្នា ឆ្ន ាំ២០២០ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើ
របស់អិលអូអិលសីុមានចាំនួនជ្ញង ២.៣៤០ ពានល់ានររៀល ជ្ញម្យួនរងចាំនួនអត្ិថ្ិជនជ្ញង ៣៧៧ ពានន់ាក។់ ផលបត័្ត្ 
ឥណទានសរបុថ្យចុឹះម្កត្ត្រម្ ៣.២៩៤ ពានល់ានររៀល និងមានអត្ិថ្ិជនជ្ញង ២៩៧ ពានន់ាក។់ 

្-ត្ពរត្តកិារណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាំត្ត្មីាសរបស់បុ្ គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្លូបត្ត្ 

អិលអូអិលសីុានរធវើឱ្យត្បរសើររ ើងនូវកម្មវធិីធនាគារចល័ត្របស់ខាួន្ឺកម្មវធិី iPay Mobile Application ជ្ញម្យួនរង
ភាពទាកទ់ាញ និងការមកលម្អថ្មី មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអត្ិថ្ិជនអាចរធវើត្បត្ិបត្តិការានរដាយខាួនឯងរៅកនុងទូរស័ពទមដ ដូច
ជ្ញពិនិត្យរម្ើលសម្តុ្លយ្ណនី រាយការណ៍្ណនីសរងខប រផទរត្ាក ់ទូទាត្ក់ារចាំណាយ បញ្ចូលទរកត្ាកក់នុងទូរស័ពទ
មដ របើក្ណនីបរញ្ញ ើមានកាលកាំណត្ ់បញ្ញជ ការទូទាត្ត់ាម្កាលកាំណត្ ់្ ណនាត្ាកប់រញ្ញ ើ ្ ណនាត្ាកក់ម្ច ីបង្ហា ញទី
តាាំងការយិល័យ និងពត័្ាមានរផេងៗជ្ញរដើម្។  

បមនាម្រលើរនឹះ អិលអូអិលសីុានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវកាត្ ATM របស់ខាួន មដលអាចរត្បើត្ាស់ានរៅត្្ប់
មា៉ា សីុន ATM របស់ត្្រឹះស្ថា នមដលជ្ញសមាជិកត្បពន័ធ Cambodia Share Switch - CSS ។ អិលអូអិលសីុនរងដាក់
ឱ្យរត្បើត្ាស់កាត្ ATM ដល់អត្ិថ្ិជនទាាំងអស់រៅកនុងត្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០។  

ទនទរម្នរងរនឹះ អិលអូអិលសីុកក៏ាំពុងអភវិឌឍត្បពន័ធធនាគារ tablet banking មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យបុ្គលិកឥណទានអនុវត្ត
ការង្ហរ (ដូចជ្ញការវយត្មម្ាឥណទាន ការត្បម្ូលកម្ចយឺីត្យ៉ា វ របើក្ណនីបរញ្ញ ើសនេ ាំ) ពីឧបករណ៍ tablet device 
មដលនរងជួយ បរងកើនផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការង្ហរ។ 

ថ្នែកទី ១៖ ព័ត៌មានទូង្ៅពាកព់័នធនខឹបគុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 
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ក-លទធផលត្បត្បិត្តកិារធុរកចិច រដាយរមួ្បញ្ចូលពត័្ាមានធុរកចិចតាម្មផនក  

លទធផលសរត្ម្ចានសាំខាន់ៗ  មផនការ លទធផលសរត្ម្ចាន 
មផនករសវឥណទាន 
ចាំនួនអត្ិថ្ិជនរសវឥណទាន  ៣៦៦.៨៨៦   ២៩៦.៩១៥  
ឥណទានរៅកនុងមដអត្ិថ្ិជន (លានររៀល)  ៤.០៧១.៥៣៥   ៣.២៩៤.១២១  
មផនករសវត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
ចាំនួនអត្ិថ្ិជនត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ  ៣៨១.៥៨៥   ៣៧៧.០៩៨  
សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ (លានររៀល)  ២.៣៧៥.៧២៩   ២.៣៤០.៤៣៦  
មផនកត្បត្បិត្តកិារសាំខានរ់ផេងៗរទៀត្ 
ចាំនួនការយិល័យ  ៨២   ៧៩  
ចាំនួនបុ្គលិក  ៣.២០៩   ៣.១០៩  

 

ខ-រចនាសម្ពន័ធចាំណូល                 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 

ត្ត្មីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ត្មីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំននួទរកត្ាក ់
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
ចាំននួទរកត្ាក ់
(លានររៀល) 

ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៥០.៧៩៤  ៩០,៣៧%  ១១៣.៨៧០ ៨៧,៣៦% 
២ ចាំណូលរផេងៗ  ១៦.០៦៥  ៩,៦៣% ១៦.៤៧៧  ១២,៦៤% 

ចាំណូលសរបុ  ១៦៦.៨៥៩  ១០០%  ១៣០.៣៤៧  ១០០% 
  

ថ្នែកទី ២៖ ព័ត៌មានអំពលីទធនលក្របតិបតតិារធុរកិចច 
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 សូម្ពិនិត្យរម្ើលរាយការណ៍លម្អតិ្រៅកនុងឧបសម្ពន័ធមដលានភាជ បម់្កជ្ញម្យួ។ 

ថ្នែកទី ៣៖ របាយារណ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ែលបានក្រតួតពនិិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ 
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ការពិភាកា និងការវភិា្ខាងរត្កាម្រនឹះ ្ឺជ្ញការពិភាការលើលទធផលមនត្បត្បិត្ិតការ និងស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរដាយ      
្ណៈត្្បត់្្ងរបស់អិលអូអលិសីុ រដាយមផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្តិ្ត្ត្រម្មថ្ងទ៣ី០ មខម្ថុិ្នា ឆ្ន ាំ២០២០ មដល
ានត្ត្ួត្ពនិិត្យរ ើងវញិរដាយសវនករឯករជយ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអលិសីុ ត្ត្ូវានររៀបចាំរ ើងរដាយ 
អនុរលាម្រៅតាម្សតងដ់ាររាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជ្ញត្ិមនកម្ពុជ្ញ។ ្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 ល់ជ្ញត្បចាំមខ។ 

 ចាំណូលរផេងៗរមួ្មាន៖ ចាំណូលានពីការតកពិនយ័ ចាំណូលានពីការត្បម្ូលឥណទានលុបរចល 
ចាំរណញពីការបតូរត្ាក ់កមត្ម្រផេងៗ ។ល។ 

 ២-ការវភិា្ចាំណូលតាម្មផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំននួទរកត្ាក ់(លានររៀល) ភា្រយ ចាំននួទរកត្ាក ់(លានររៀល) ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៥០.៧៩៤  ៩០,៣៧%  ១១៣.៨៧០  ៨៧,៣៦% 

២ ចាំណូលរផេងៗ  ១៦.០៦៥  ៩,៦៣%  ១៦.៤៧៧  ១២,៦៤% 

ចាំណូលសរបុ  ១៦៦.៨៥៩  ១០០%  ១៣០.៣៤៧  ១០០% 
 

ចាំណូលពីការត្ាកជ់្ញចាំណូលដធ៏ាំ និងសាំខានស់ត្មាបអ់ិលអអូិលសីុ មដលមានរហូត្ដល់ ៩០,៣៧% មនចាំណូលសរបុ។ 

 ៣-ការវភិា្្មាា ត្ចាំរណញដុល 
អិលអូអិលសីុ ានររៀបចាំរាយការណ៍លទធផលរបស់ខាួន កនុងទត្ម្ងជ់្ញរាយការណ៍មដលពុាំមានការបង្ហា 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) 
ត្ត្មីាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ត្មីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ចាំណូលការត្ាក ់  ១៥៥.១៦៣   ១៥០.៧៩៤   (៤.៣៦៩) -២,៨២% 
ចាំណាយការត្ាក់  (៦៧.៦៤៤)  (៧០.២៣០)  (២.៥៨៦) ៣,៨២% 
ចាំណូលពកីារត្ាកសុ់ទធ  ៨៧.៥១៩   ៨០.៥៦៤   (៦.៩៥៥) -៧,៩៥% 
ចាំណូលរផេងៗ  ២០.៦២១   ១៦.០៦៥   (៤.៥៥៦) -២២,០៩% 
ចាំណាយរលើបុ្គលិក  (២៧.០៧៨)  (២៨.១០៧)  (១.០២៩) ៣,៨០% 
រ ាំលស់រលើត្ទពយរបូី និងត្ទពយអរបូ ី  (២.៦៥១)  (២.៦៩០)  (៣៩) ១,៤៧% 
ចាំណាយរដឋាល និងចាំណាយរផេងៗ  (១៣.៨៥៦)  (៦.៨៤៨)  ៧.០០៨  -៥០,៥៨% 
ចាំរណញពតី្បត្បិត្តកិារ  ៦៤.៥៥៥   ៥៨.៩៨៤   (៥.៥៧១) -៨,៦៣% 
សាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ  (១៧.៩៦០)  ៨២៨   ១៨.៧៨៨  -១០៤,៦១% 
ត្ាកច់ាំរណញម្នុបងព់នធ  ៤៦.៥៩៥   ៥៩.៨១២   ១៣.២១៧  ២៨,៣៧% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ អិលអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធចាំននួ ៥៩.៨១២ លានររៀល 
មដលត្ត្ីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ៤៦.៥៩៥ លានររៀល មដលរកើនរ ើង ១៣.២១៧ លានររៀល រសមើនរង 
២៨,៣៧%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការរកើនរ ើងរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការថ្យចុឹះសាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 
ចាំនួន ១៨.៧៨៨ លានររៀល រធៀបនរងត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០។  

 ៥-ការវភិា្ចាំរណញ/(ខាត្) កនុងការយិបររិចេទ 

តារងសរងខបត្ាកច់ាំរណញ 
(លានររៀល) 

ត្ត្មីាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ត្មីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ  ៤៦.៥៩៥   ៥៩.៨១២   ១៣.២១៧  ៥១,២៩% 
ចាំណាយពនធរលើត្ាកច់ាំរណញ  (៨.៦២៧)  (១២.០៤៤)  (៣.៤១៧) -១៣,២៦% 
ត្ាកច់ាំរណញរត្កាយបងព់នធ  ៣៧.៩៦៨   ៤៧.៧៦៨   ៩.៨០០  ៣៨,០៣% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ អលិអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញសុទធចាំនួន ៤៧.៧៦៨ លានររៀល មដលរកើន
រ ើង ៣៨,០៣%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការរកើនរ ើងរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការរកើនរ ើងត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ 
ចាំនួន ១៣.២១៧ លានររៀល។ 

 ៦-ការវភិា្ពកីតាត  នងិននិាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 

នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ងទ៣ី០ មខម្ថុិ្នា ឆ្ន ាំ២០២០ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុពុាំមានកតាត  នងិ 
និនាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ដល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអិលសីុមដល្ួររអាយកត្ស់មាគ ល់រ ើយ។ 
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ខ-កតាត សាំខាន់ៗ មដលប៉ាឹះពាល់រលើផលចាំរណញ 
 ១-ការវភិា្ពលីកខខណឌ មនត្ត្ម្វូការ នងិការផគត្ផ់គង ់
អិលអូអិលសីុ ជ្ញស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុដធ៏ាំម្យួកនុងចាំរណាម្ស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជ្ញ មដលមត្ងយកចតិ្ត 
ទុកដាករ់ៅរលើ្ុណភាពមនការផតល់រសវកម្ម រដើម្បបីងកភាពង្ហយត្សួលសត្មាបអ់តិ្ថ្ជិនទូរៅកនុងការរត្បើត្ាស់ 
ផលិត្ផល នងិរសវរបស់អិលអូអិលសីុ។ តាម្បទពិរស្ថធនន៍ារពលកនាងម្ករនឹះ អិលអូអិលសីុ ទទួលាននូវ 
ការគាាំត្ទយ៉ា ងខាា ាំងពីសាំណាកអ់ត្ិថ្ិជនត្ាកក់ម្ច ី អត្ថិ្ិជនភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ នងិអត្ថិ្ជិនត្ាកប់រញ្ញ ើ មដលរធវើ  
ឱ្យរយើងមានការរកីចរត្ម្ើនយ៉ា ងខាា ាំង និងឆ្បរ់ហ័ស កនុងរយៈរពលដខ៏ាចុីងរត្កាយរនឹះ។  

 ២-ការវភិា្ពកីាររ ើងចុឹះមនមថ្ាវត្ាុធាតុ្រដើម្ 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ងទ៣ី០ មខម្ថុិ្នា ឆ្ន ាំ២០២០ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល 
ខុសពីធម្មតារទ។  

 ៣-ការវភិា្រលើពនធ 
អិលអូអិលសីុ សាិត្រត្កាម្ចាបម់នត្កុម្ហរុនពាណិជជកម្មកនុងវស័ិយពនធដារដូចរនឹះ អិលអអូិលសីុ មានភារកិចចបង ់
ពនធរៅតាម្ចាប ់នងិបញ្ញត្តជិ្ញធរមាន។ អិលអូអិលសីុមានភារកិចចបងព់នធអាកររៅតាម្របបពិត្ នងិសហត្គាស 
ជ្ញបព់នធធាំ មដលកាំណត្រ់ដាយអ្គនាយកដាឋ នពនធដារ។ 

 ៤-ការវភិា្រលើធាតុ្មដលខុសពធីម្មតា នងិធាតុ្វសិ្ថម្ញ្ញ  
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ងទ៣ី០ មខម្ថុិ្នា ឆ្ន ាំ២០២០ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល
ខុសពីធម្មតា និងវសិ្ថម្ញ្ញ រនាឹះរទ។ 

្-ការមត្បត្បលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ងទ៣ី០ មខម្ថុិ្នា ឆ្ន ាំ២០២០ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុពុាំមានធាតុ្មដល ជ្ញការ
មត្បត្បួលសាំខាន់ៗ រលើការលក ់និងចាំណូលខុសពធីម្មតារទ។  
ឃ-ផលប៉ាឹះពាល់មនការបតូររបូយិបណ័ណ  អត្តាការត្ាក ់នងិមថ្ាទាំនញិ 
អិលអូអិលសីុ ានកត្ត់្តាបញ្ជ ី្ណរនយយរដាយរត្បើត្ាស់របូិយបណ័ណ រគាល្ឺ ត្ាករ់រៀល។ ត្បតិ្បត្តិការជ្ញរបូិយបណ័ណ  
ត្ាកដុ់លាា រ និងមថ្ាត្ ត្ត្ូវានបតូររៅជ្ញត្ាករ់រៀល រដាយរត្បើអត្តាបតូរត្ាករ់ៅមថ្ងត្បតិ្បត្តិការរនាឹះ។ សម្តុ្លយមន 
ត្ទពយសកម្មរបិូយវត្ាុ និងបាំណុលរបូិយវត្ាុនាកាលបររិចេទរយការណ៍ មដលជ្ញរបិូយបណ័ណ រត្ៅពីត្ាករ់រៀលកត៏្ត្ូវានបតូរ 
រៅជ្ញត្ាករ់រៀលរដាយរត្បើអត្តានាកាលបររិចេទរនាឹះ។ ភាពលរម្អៀងពីការបតូររបូិយបណ័ណ មដលរកើត្ម្កពីការបតូររនាឹះត្ត្ូវ 
ានទទួលស្ថគ ល់រៅកនុងរាយការណ៍លទធផល។  
ង-ផលប៉ាឹះពាល់មនអត្ផិរណា 

អិលអូអិលសីុ ម្និានមកមត្បអត្តាការត្ាក ់ រដាយមផអកតាម្ការមត្បត្បួលមនអតិ្ផរណារទ រពាល្ឺមផអករៅរលើ ស្ថា ន
ភាពត្បកួត្ត្បមជងជ្ញកម់សតងរៅកនុងទីផារ រហើយរៅមត្រកាាននូវចីរភាពហិរញ្ញ វត្ាុយ៉ា ងលអត្បរសើរ។ 
ច-រគាលនរយាយរសដឋកចិច ស្ថររពើពនធ នងិរបូយិវត្ាុរបស់រជរដាឋ ភាិល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ងទ៣ី០ មខម្ថុិ្នា ឆ្ន ាំ២០២០ រនឹះ ្ ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុ ពុាំានទទួលរងការ
ប៉ាឹះពាល់ពីរគាលនរយាយរសដឋកិចច ស្ថររពើពនធ នងិរបូិយវត្ាុ របស់រដាឋ ភាិលជ្ញស្ថរវនតរនាឹះរទ។ 
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រៅកនុងត្ត្ីមាសរនឹះ ពុាំមានពត័្ាមានចាំាចរ់ផេងរទៀត្មដលត្ត្ូវរយការណ៍រទ។

ថ្នែកទី ៥៖ ព័ត៌មានចបំាច់ង្នេខង្ទៀតសក្រមាបា់រពារវិនិង្ោគ្ិន (ក្របសនិមាន) 
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