
 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៣ 
គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ត្ទពយសកម្មសរបុ (លានររៀល)  ៤.៤០៨.០០៨   ៤.១១៣.១០៧  
បាំណុលសរបុ (លានររៀល)  ៣.៧៤៣.៤២១   ៣.៥៥៩.៧០០  
ម្ូលធនសរបុ (លានររៀល)  ៦៦៤.៥៨៧   ៥៥៣.៤០៧  

លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំណូលការត្ាក ់(លានររៀល)  ១៦៦.៥១៨   ១៣៧.០៤៥  
ចាំរណញ/(ខាត្) ម្នុបងព់នធ (លានររៀល)  ៣២.០៨០   ៤៤.៤៧២  
ចាំរណញ/(ខាត្) សុទធកនុងការយិបររិចេទ  
(លានររៀល)  ២៥.៤៤៥   ៣៩.៩៣៥  

 

អនុាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ 
(សត្មាបត់្្រឹះស្ថា នធនាគារ នងិហិរញ្ញ វត្ាុ) 

ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុាត្ស្ថធនភាព ១៧,៧០% ២០,០៥% 
អនុាត្បាំណុលរធៀបនរងម្ូលធន  ៥,៦៣   ៦,៤៣  
អនុាត្សនទនីយភាព ២៩០,៧២% ២៨១,៩០% 
អនុាត្ឥណទានម្និដាំរណើ រការ ១,១៩% ០,៦១% 
អនុាត្បរញ្ញ ើឥណទាន ៦៥,៣៩% ៥៩,២៧% 

 ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងត្ទពយសកម្ម ០,៥៧% ១,១៦% 
អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងម្លូធន ៣,៩០% ៨,៥០% 
អនុាត្លទធភាពបងក់ារត្ាក ់ ១៤៦,៥៩% ១៧៩,១៤% 
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 

ផលប៉ាឹះពាល់ទូទាាំងពិភពរលាកមដលបណាា លម្កពីការរកីរលដាលមនរម្ររ្កូវដី១៩ ានជឹះឥទធពិលយ៉ា ងខាល ាំងដល់
រសដឋកិចចកម្ពុជារៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ ត្សបរពលមដលកម្ពុជាកក៏ាំពុងត្បឈម្នរងការពយរួមផនកខលឹះមនការអនុរត្គាឹះពនធនាាំរចញ
ផលិត្ផលរៅកនុងទីផារអឺរ ៉ាបុរត្កាម្្រត្មាង “អវីៗទាាំងអស់រលើកមលងមត្អាវធុ” (EBA)។ ការផទុឹះរ ើងមនរម្ររ្កូវដី១៩     
បណាា លឱ្យមានការធាល កចុ់ឹះយ៉ា ងខាល ាំងរលើវស័ិយសាំខាន់ៗ របស់កម្ពុជា មដលជាកាលមា៉ា សីុនមនកាំរណើ នរសដឋកចិច ដូចជា  
វស័ិយរទសចរណ៍ វស័ិយនាាំរចញផលិត្ផល និងវស័ិយសាំណង ់មដលរមួ្ចាំមណកជាង ៧០% មនកាំរណើ នរសដឋកិចច នងិ
រមួ្ចាំមណកជិត្ ៤០% មនការងារសរបុ។ ម្ូលនិធិរបូិយវត្ាុអនារជាត្ិានពាករណ៍ថា រសដឋកិចចកម្ពុជានរងមានកាំរណើ ន
អវជិជមាន -២.៨% មដលជាការធាល កចុ់ឹះខាល ាំងបាំផុត្រៅកនុងត្បវត្ាសិ្ថស្តសាកម្ពុជានារពលថ្មីៗ រនឹះ។ រដាយស្ថរមត្ការរកីរលដាល 
មនរម្ររ្កូវដី១៩ អត្តាភាពត្កីត្ករៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ អាចនរងរកើនរ ើងចាំរពាឹះត្កមុ្ត្្សួ្ថរមដលមានចាំណូលពាកព់ន័ធ
នរងវស័ិយសាំខាន់ៗ ដូចជា វស័ិយរទសចរណ៍ វស័ិយសាំណង ់វស័ិយពាណិជជកម្ម វស័ិយផលិត្កម្ម នងិវស័ិយកាត្រ់ដរ។  

សត្មាបក់ារត្្បត់្្ងមផទកនុង អលិអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ានរត្ត្ៀម្លកខណៈរចួជារត្សចសត្មាបស់្ថា នភាពម្និអាំរណាយ
ផលរនឹះ។ វធិានការជាកល់ាកទ់ាាំងសកម្មភាពត្បត្បិត្ាិការអាជីវកម្ម និងសកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ាុត្ត្ូវានអនុវត្ាត្ត្រម្ត្ត្ូវទាន់
រពលរវលា។ ការរកីរលដាលមនរម្ររ្កូវដី១៩ ានបរងកើត្ឱ្យមានត្ត្ម្ូវការកានម់ត្ខាល ាំងកនុងការពត្ងីកការអភវិឌឍរសវ 
ឌីជីថ្លហិរញ្ញ វត្ាុ។ ្ិត្ត្ត្រម្ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ រត្កាម្ការគាាំត្ទពីអិលអូអិលសីុត្្បុ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) 
ាននរងកាំពុងរធវើឱ្យត្បរសើររ ើងនូវរសវហិរញ្ញ វត្ាុឌជីីថ្ល មដលនរងរលើកកម្ពស់រសវអត្ថិ្ិជន នងិបរងកើនត្បសិទធភាព
ការងារ។ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ានរធវើឱ្យត្បរសើររ ើងនូវកម្មវធិីធនាគារចល័ត្របស់ខលួន iPay Mobile Application 
មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអត្ិថ្ជិនអាចរធវើត្បត្បិត្ាិការធនាគារតាម្រយៈទូរសពទមដ។ បមនាម្រលើរនឹះ អិលអអូិលសីុ (រខម្បូឌា) 
ានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផលូវការនូវ ATM កាត្ មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអត្ិថ្ជិនរបស់ខលួនអាចរធវើត្បត្បិត្ាិការធនាគាររៅតាម្
មា៉ា សីុន ATM របព់ានម់ា៉ា សីុន របស់ត្្រឹះស្ថា នមដលជាសមាជិក CSS។ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) កា៏ននរងកាំពុងរធវើ
សមាហរណកម្មជាម្យួភា្ទីីបី រដើម្បផីាល់នូវបណាា លមចកចាយកានម់ត្រត្ចើន រហើយងាយត្សួលជាងម្ុន និងផាល់   
បទពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ិថ្ិជនរបស់រយើង។  

ជាថ្មីម្ាងរទៀត្ ខ្ុ ាំាទសូម្រ្លៀត្កនុងឱ្កាសរនឹះ មថ្លងអាំណរ្ុណដល់សមាជិកត្កមុ្ត្បរកាភាិលទាាំងអស់សត្មាបក់ារ
ដរកនាាំ អរ្ុណដល់្ណៈត្្បត់្្ង និងបុ្គលិកទាាំងអស់សត្មាបក់ាររបាជ្ាចិត្ា នងិការចូលរមួ្ចាំមណក កនុងការរកាាន
នូវកាំរណើ នរបស់ត្កមុ្ហរុន។ អវីមដលសាំខានប់ាំផុត្្ឺការរបាជ្ាចិត្ារបស់ពកួរ្កនុងការរកាាននូវអភាិលកិចចលអ រហើយ
សម្ត្ាភាពកនុងការរធវើអាជីវកម្មត្បកបរដាយការទទួលខុសត្ត្វូសងគម្ ត្ត្ូវានទទួលនូវការរគារពពីនិយត័្ករ ត្្រឹះស្ថា ន
ហិរញ្ញ វត្ាុ កដូ៏ចជាអត្ថិ្ិជនផងមដរ។  

ខ្ុ ាំាទកសូ៏ម្មថ្លងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា នងិ្ណៈកម្មការម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា សត្មាបក់ារគាាំត្ទ និងការ 
ផាល់អនុស្ថសន។៍ 
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ជាចុងរត្កាយ ខ្ុ ាំាទសូម្អរ្ុណដល់មាច ស់ភា្ទុនកិ អត្ិថ្ិជន វនិិរយ្និ នងិមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំងអស់ សត្មាបក់ារ     
គាាំត្ទ ការរជឿទុកចិត្ា និងភាពរជឿជាកម់ដលមានម្ករលើអិលអូអិលសីុ រហើយខ្ុ ាំាទរជឿជាកថ់ាអនកទាាំងអស់គាន នរងរៅមត្
បនាការគាាំត្ទអិលអូអិលសីុបនារៅម្ុខជាយូរអមងវងរទៀត្។  

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

ការរកីរលដាលមនរម្ររ្កូវដី១៩ ានរធវើឱ្យមានផលប៉ាឹះពាល់យ៉ា ងធៃនធ់ៃររៅរលើរសដឋកិចចសងគម្ចាំរពាឹះត្បជាជាត្ិទាាំង
អស់រៅរលើស្ថកលរលាក។ រៅត្បរទសកម្ពុជា ការផទុឹះរ ើងមនរម្ររ្កូវដី១៩ បណាា លឱ្យមានការធាល កចុ់ឹះយ៉ា ងខាល ាំងរលើ 
វស័ិយសាំខាន់ៗ របស់កម្ពុជា មដលជាកាលមា៉ា សីុនមនកាំរណើ នរសដឋកិចចដូចជា វស័ិយរទសចរណ៍ វស័ិយនាាំរចញ
ផលិត្ផល និងវស័ិយសាំណង ់មដលរមួ្ចាំមណកជាង ៧០% មនកាំរណើ នរសដឋកចិច នងិរមួ្ចាំមណកជិត្ ៤០% មនការងារ
សរបុ។ រ្លើយត្បនរងផលប៉ាឹះពាល់រនឹះ អិលអអូិលសីុានផាល់ការអនុរត្គាឹះដល់អត្ិថ្ជិនរបស់ខលួន មដលត្ាកច់ាំណូល
ត្ត្ូវរងផលប៉ាឹះពាល់ធៃនធ់ៃរពីការផទុឹះរ ើងមនរម្ររ្កូវដី១៩ ជាពិរសសចាំរពាឹះវស័ិយសាំខាន់ៗ ដូចជា វស័ិយរទសចរណ៍   
វស័ិយសាំណង ់វស័ិយកាត្រ់ដរ និងវស័ិយរផេងៗរទៀត្។ 

ថ្វីត្បតិ្មត្មានការត្បឈម្នរងបរយិកាសត្បត្ិបត្ាិការដល៏ាំាកសត្មាបរ់សដឋកចិចពិភពរលាក រដាយស្ថរមត្ការផទុឹះរ ើង
មនរម្ររ្កូវដី១៩ អិលអអូលិសីុ អាចរកាាននូវផលបត័្ត្ឥណទានត្បកបរដាយ្ុណភាព ្ិត្ត្ត្រម្ត្ត្ីមាសទ៣ី      
ឆ្ន ាំ២០២០ រដាយស្ថរអិលអអូិលសីុានអនុវត្ាត្បត្បិត្ាិការរបស់ខលួនត្បកបរដាយការត្បុងត្បយត័្ន។ ត្ទពយសកម្មសរបុ
របស់អិលអូអិលសីុរកើនដល់ជាង ៤.៤០៨ ពានល់ានររៀល។ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរកើនដល់ជាង ២.២៣៤ ពានល់ានររៀល 
មដលមានកាំរណើ ន ២០% រធៀបនរងដាំណាចឆ់្ន ាំ២០១៩។ ផលបត័្ត្ឥណទានរកើនរ ើងដល់ជាង ៣.៤១៧ ពានល់ានររៀល 
រធៀបនរងត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ ខណៈមដលហានិភយ័ផលបត័្ត្ឥណទានធាំជាង៣០មថ្ៃ មានត្ត្រម្មត្ ១,១៩%។  

កនុងឆ្ន ាំ២០២០ អិលអអូិលសីុរតា ត្សាំខានរ់លើការរត្បើត្ាស់ត្បពន័ធបរចចកវទិាមដលអាចរលើកកម្ពស់រសវអត្ិថ្ិជនឱ្យ
កានម់ត្ត្បរសើររ ើង និងបរងកើនត្បសិទធភាពការងារ។ 

អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងរធវើឱ្យត្បរសើររ ើងនូវកម្មវធិីធនាគារចល័ត្របស់ខលួន្ឺកម្មវធិ ី iPay Mobile Application 

ជាម្យួនរងភាពទាកទ់ាញ និងការមកលម្អថ្មី មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអត្ិថ្ជិនអាចរធវើត្បត្បិត្ាិការានរដាយខលួនឯងរៅកនុង
ទូរស័ពទមដ ដូចជាពិនិត្យរម្ើលសម្តុ្លយ្ណនី រាយការណ៍្ណនីសរងខប រផទរត្ាក ់ទូទាត្ក់ារចាំណាយ បញ្ចូលទរក
ត្ាកក់នុងទូរស័ពទមដ របើក្ណនីបរញ្ញ ើមានកាលកាំណត្ ់បញ្ញជ ការទូទាត្អ់ចិមស្តនាយ ៍្ ណនាត្ាកប់រញ្ញ ើ ្ ណនាត្ាកក់ម្ច ី
បងាា ញទីតាាំងការយិល័យ នងិពត័្ម៌ានរផេងៗជារដើម្។ 

អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្មជាម្យួភា្ីទីប ី រដើម្បផីាល់នូវបណាា ញមចកចាយកានម់ត្រត្ចើន រហើយ
ងាយត្សួលជាងម្ុន និងផាល់បទពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ិថ្ិជនរបស់រយើង។ 

អិលអូអិលសីុនរងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវត្បពន័ធធនាគារ tablet banking system មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យបុ្គលិករធវើ
ត្បត្ិបត្ាិការដូចជា ការវយត្មម្លឥណទាន ការត្បម្ូលឥណទាន និងការរបើក្ណនបីរញ្ញ ើសាំមចពីឧបករណ៍ tablet 

devices មដលនរងជួយ បរងកើនផលិត្ភាព នងិត្បសិទធភាពការងារឱ្យកានម់ត្លអត្បរសើរ។  

អិលអូអិលសីុានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផលូវការនូវ ATM កាត្ មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអត្ថិ្ិជនរបស់ខលួនអាចរធវើត្បត្ិបត្ាិការ
ធនាគាររៅតាម្មា៉ា សីុន ATM របព់ានម់ា៉ា សីុន របស់ត្្រឹះស្ថា នមដលជាសមាជិក CSS។ 
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បមនាម្រលើរនឹះ អិលអូអិលសីុនរងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផលូវការនូវរសវធនាគារអុីនរធើរណត្ដល់អត្ិថ្ជិនរបស់ខលួនរៅកនុង
ត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០។  

ជាចុងរត្កាយ ខ្ុ ាំាទសូម្មថ្លងអាំណរ្ុណយ៉ា ងត្ជាលរត្ៅចាំរពាឹះត្កុម្ត្បរកាភាិលសត្មាបក់ារដរកនាាំ អរ្ុណដល់       
្ណៈត្្បត់្្ង បុ្គលិក អត្ថិ្ិជន វនិិរយ្ិន និងមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំងអស់ មដលមត្ងមត្គាាំត្ទអិលអូអិលសីុរដើម្បភីាពរកី
ចរត្ម្ើនទាាំងអស់គាន ។ ខ្ុ ាំាទកសូ៏ម្មថ្លងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា និង្ណៈកម្មការម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា 
សត្មាបក់ារផាល់នូវវធិានការគាាំត្ទ និងការផាល់អនុស្ថសន ៍រដើម្បធីានាឱ្យាននូវនិរនារភាពមនត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ។  

រជធានីភនាំរពញ មថ្ៃទ.ី.....................................              
ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធាននាយកត្បត្បិត្ា ិ
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ក-អត្ាសញ្ញញ ណបុ្ គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្លូបត្ត្  
 រ ម្ ឹះត្កុម្ហរុនជាអកេរមខមរ៖ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ភអិីលសីុ ជាអកេរឡាតាាំង៖ LOLC (Cambodia) Plc. 
 រលខកូដសាងដ់ារ៖ KH២០០០០៨១៩៥៣ (FX-Indexed Bond) និង KH២០០០០៨២៩៥១ (Plain Bond) 
 ទីស្ថន កក់ារ៖ អគាររលខ ៦៦៦B ផលូវរលខ ២៧១ សងាក ត្ប់រងទាំពុនទី២ ខណឌ មានជយ័ រជធានីភនាំរពញ 
 រលខទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១ រលខទូរស្ថរ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤២ 
 រ្ហទាំពរ័៖ www.lolc.com.kh អីុមម្៉ាល៖ info@lolc.com.kh 

 រលខវញិ្ញញ បនបត្ត្ចុឹះបញ្ជ ីពាណិជជកម្ម៖ ០០០១២៨២៩ កាលបររិចេទ៖ មថ្ៃទី២៨ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 រលខអាជ្ាបណណ អាជីវកម្ម៖ M.F ០៤ រចញរដាយ៖ ធនាគារជាតិ្មនកម្ពុជា កាលបររិចេទ៖ មថ្ៃទី១១ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 រសចកាីសរត្ម្ចអនុញ្ញញ ត្ និងចុឹះបញ្ជ ីឯកស្ថរផាល់ពត័្ម៌ាន រលខ៖ ០៨៤/១៩ ្.ម្.ក/ស.ស.រ.   
កាលបររិចេទ៖ មថ្ៃទី២២ មខរម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 រ ម្ ឹះបុ គ្លត្ាំណាងបុ គ្លរាឹះផាយ៖ រលាក សុខ រវឿន 
ខ-លកខណៈមនធុរកចិច 
អិលអូអិលសីុ ្ឺជាត្ រ្ឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើធាំម្យួរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលទទួលានអាជ្ាបណ័ណ ពី 
ធនាគារជាតិ្មនកម្ពុជា និងានរធវើត្បតិ្បត្ាកិារជាង ២៦ឆ្ន ាំម្ករហើយ។ អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងផាល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុយ៉ា ង
សម្បរូមបបដល់អតិ្ថិ្ជនដូចជា រសវឥណទាន រសវត្ាកប់រញ្ញ ើ រសវភតិ្សនាហិរញ្ញ វត្ាុ និងរសវរផទរត្ាកក់នុងត្សុក តាម្រយៈ 
បណាា ញស្ថខាចាំនួន ៧៩ស្ថខារៅទូទាាំងត្បរទស។ ្ិត្ត្ត្រម្មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរបស់អិលអូអិលសីុ
មានចាំនួនជាង ២.២៣៤ ពានល់ានររៀល ជាម្យួនរងចាំនួនអតិ្ថិ្ជនជាង ៣៩៨ ពានន់ាក។់ ផលបត័្ត្ឥណទានសរបុរកើន
រ ើងដល់ ៣.៤១៧ ពានល់ានររៀល និងមានអតិ្ថិ្ជនជាង ៣០៣ ពានន់ាក។់ 
្-ត្ពរត្ាកិារណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាាំត្ត្មីាសរបស់បុ្ គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្លូបត្ត្ 

អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងរធវើឱ្យត្បរសើររ ើងនូវកម្មវធីិធនាគារចល័ត្របស់ខលួន្ឺកម្មវធីិ iPay Mobile Application ជាម្យួ
នរងភាពទាកទ់ាញ និងការមកលម្អថ្មី មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអតិ្ថិ្ជនអាចរធវើត្បតិ្បត្ាិការានរដាយខលួនឯងរៅកនុងទូរស័ពទមដ ដូចជា 
ពិនិត្យរម្ើលសម្តុ្លយ្ណនី រាយការណ៍្ណនីសរងខប រផទរត្ាក ់ទូទាត្ក់ារចាំណាយ បញ្ចូលទរកត្ាកក់នុងទូរស័ពទមដ របើក
្ណនីបរញ្ញ ើមានកាលកាំណត្ ់បញ្ញជ ការទូទាត្អ់ចិមស្តនាយ ៍្ណនាត្ាកប់រញ្ញ ើ ្ណនាត្ាកក់ម្ច ី បងាា ញទីតាាំងការយិល័យ 
និងពត័្ម៌ានរផេងៗជារដើម្។ 
អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្មជាម្យួភា្ីទីបី រដើម្បផីាល់នូវបណាា ញមចកចាយកានម់ត្រត្ចើន រហើយងាយ
ត្សួលជាងមុ្ន និងផាល់បទពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អតិ្ថិ្ជនរបស់រយើង។ 
អិលអូអិលសីុនរងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវត្បពន័ធធនាគារ tablet banking system មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យបុ គ្លិករធវើ
ត្បតិ្បត្ាិការដូចជា ការវយត្មម្លឥណទាន ការត្បមូ្លឥណទាន និងការរបើក្ណនីបរញ្ញ ើសាំមច ពីឧបករណ៍ tablet devices 
មដលនរងជួយ បរងកើនផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការងារឱ្យកានម់ត្លអត្បរសើរ។  
អិលអូអិលសីុានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផលូវការនូវ ATM កាត្ មដលអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអតិ្ថិ្ជនរបស់ខលួនអាចរធវើត្បតិ្បត្ាកិារធនាគារ
រៅតាម្មា៉ា សីុន ATM របព់ានម់ា៉ា សីុន របស់ត្ រ្ឹះស្ថា នមដលជាសមាជិក CSS។ 
បមនាម្រលើរនឹះ អិលអូអិលសីុនរងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផលូវការនូវរសវធនាគារអីុនរធើរណត្ដល់អតិ្ថិ្ជនរបស់ខលួនរៅកនុងត្តី្មាស
ទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០។  

ថ្នែកទី ១៖ ព័ត៌មានទូង្ៅពាកព់័នធនខឹបគុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

http://www.lolc.com.kh/
mailto:info@lolc.com.kh
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ក-លទធផលត្បត្បិត្ាកិារធុរកចិច រដាយរមួ្បញ្ចូលពត័្ម៌ានធុរកចិចតាម្មផនក  

លទធផលសរត្ម្ចានសាំខាន់ៗ  មផនការ លទធផលសរត្ម្ចាន 
មផនករសវឥណទាន 
ចាំនួនអត្ិថ្ិជនរសវឥណទាន ៣៤៦.១៨០ ៣០៣.២៨១ 
ឥណទានរៅកនុងមដអត្ិថ្ិជន (លានររៀល) ៣.៧៣០.១៦៨ ៣.៤១៦.៨៨១ 
មផនករសវត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
ចាំនួនអត្ិថ្ិជនត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ  ៤១៧.៦៦៩   ៣៩៨.២៨២  
សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ (លានររៀល)  ២.៤៦៤.៩២១   ២.២៣៤.២៤៨  
មផនកត្បត្បិត្ាកិារសាំខានរ់ផេងៗរទៀត្ 
ចាំនួនការយិល័យ  ៨២   ៧៩  
ចាំនួនបុ្គលិក  ៣.១៨៨   ៣.១១៨  

 

ខ-រចនាសម្ពន័ធចាំណូល                 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 

ត្ត្មីាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ត្មីាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំននួទរកត្ាក ់
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
ចាំននួទរកត្ាក ់
(លានររៀល) 

ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៦៦.៥១៨  ៩៦,០៥%  ១៣៧.០៤៥  ៩៦,៥១% 
២ ចាំណូលរផេងៗ  ៦.៨៤១  ៣,៩៥%  ៤.៩៦០  ៣,៤៩% 

ចាំណូលសរបុ  ១៧៣.៣៥៩  ១០០%  ១៤២.០០៥  ១០០% 
  

ថ្នែកទី ២៖ ព័ត៌មានអំពលីទធនលក្របតិបតតិារធុរកិចច 
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 សូម្ពិនិត្យរម្ើលរាយការណ៍លម្អតិ្រៅកនុងឧបសម្ពន័ធមដលានភាជ បម់្កជាម្យួ។ 

ថ្នែកទី ៣៖ របាយារណ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ែលបានក្រតួតពនិិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ 
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ការពិភាកា និងការវភិា្ខាងរត្កាម្រនឹះ ្ឺជាការពិភាការលើលទធផលមនត្បត្បិត្ិាការ និងស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរដាយ      
្ណៈត្្បត់្្ងរបស់អិលអូអលិសីុ រដាយមផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្តិ្ត្ត្រម្មថ្ៃទ៣ី០ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ មដល
ានត្ត្ួត្ពនិិត្យរ ើងវញិរដាយសវនករឯករជយ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអលិសីុ ត្ត្ូវានររៀបចាំរ ើងរដាយ 
អនុរលាម្រៅតាម្សាងដ់ាររាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនារជាត្ិមនកម្ពុជា។ ្ណៈត្្បត់្្ងរធវើការពិភាកា និងវភិា្រលើស
មាសធាតុ្សាំខាន់ៗ មនរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ នងិកតាា សាំខាន់ៗ  មដលានជឹះឥទធិពលរៅ រលើត្ាកច់ាំរណញរបស់អលិ
អូអិលសីុមត្ប៉ាុរណាណ ឹះ។ 

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

 ចាំណូលពកីារត្ាករ់មួ្មាន៖ កមត្ម្រជើងស្ថរពឥីណទាន ចាំណូលការត្ាកសុ់ទធមដលទទួលានពីការផាល់ 
ឥណទានដល់អត្ថិ្ិជន នងិពីការដាកត់្ាកប់រញ្ញ ើរៅតាម្បណាា ធនាគារនានា មដលចាំណូលទាាំងរនឹះត្ត្វូ 
ទទួលស្ថគ ល់ជាត្បចាាំមខ។ 

 ចាំណូលរផេងៗរមួ្មាន៖ ចាំណូលានពីការតកពិនយ័ ចាំណូលានពីការត្បម្ូលឥណទានលុបរចាល 
ចាំរណញពីការបាូរត្ាក ់កមត្ម្រផេងៗ ។ល។ 

 ២-ការវភិា្ចាំណូលតាម្មផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំននួទរកត្ាក ់(លានររៀល) ភា្រយ ចាំននួទរកត្ាក ់(លានររៀល) ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៦៦.៥១៨  ៩៦,០៥%  ១៣៧.០៤៥  ៩៦,៥១% 

២ ចាំណូលរផេងៗ  ៦.៨៤១  ៣,៩៥%  ៤.៩៦០  ៣,៤៩% 

ចាំណូលសរបុ  ១៧៣.៣៥៩  ១០០%  ១៤២.០០៥  ១០០% 
 

ចាំណូលពីការត្ាកជ់ាចាំណូលដធ៏ាំ និងសាំខានស់ត្មាបអ់ិលអអូិលសីុ មដលមានរហូត្ដល់ ៩៦,០៥% មនចាំណូលសរបុ។ 

 ៣-ការវភិា្្មាល ត្ចាំរណញដុល 
អិលអូអិលសីុ ានររៀបចាំរាយការណ៍លទធផលរបស់ខលួន កនុងទត្ម្ងជ់ារាយការណ៍មដលពុាំមានការបងាា ញឱ្យ 
រឃើញនូវ្ាំលាត្ចាំរណញដុលរនាឹះរទ។ ប៉ាុមនាទត្ម្ងរ់ាយការណ៍រនឹះអាចឱ្យរយើងរធវើការពិភាកា និងវភិា្រលើ 
ចាំរណញពីត្បត្ិបត្ាិការមដលទទួលានពីចាំណូលសរបុដកនរងចាំណាយត្បត្ិបត្ាិការ។ ចាំណាយត្បត្ិបត្ាិការនរង 
រលើកយកម្កពិភាកា និងវភិា្រៅចាំណុច ៤.ការវភិា្ចាំរណញ/ខាត្ម្ុនបងព់នធ។ 

 

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

តារងសរងខបត្ាកច់ាំរណញ (លានររៀល) 
ត្ត្មីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ត្មីាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ចាំណូលការត្ាក ់ ១៥០.៧៩៤ ១៦៦.៥១៨ ១៥.៧២៤ ១០,៤៣% 
ចាំណាយការត្ាក់ (៧០.២៣០) (៦៨.៨៥១) ១.៣៧៩ -១,៩៦% 
ចាំណូលពកីារត្ាកសុ់ទធ ៨០.៥៦៤ ៩៧.៦៦៧ ១៧.១០៣ ២១,២៣% 
ចាំណូលរផេងៗ ១៦.០៦៥ ៦.៨៤១ (៩.២២៤) -៥៧,៤២% 
ចាំណាយរលើបុ្គលិក (២៨.១០៧) (៣១.២៨៤) (៣.១៧៧) ១១,៣០% 
រ ាំលស់រលើត្ទពយរបូី និងត្ទពយអរបូ ី (២.៦៩០) (២.៤៦៧) ២២៣ -៨,២៩% 
ចាំណាយរដឋាល និងចាំណាយរផេងៗ (៦.៨៤៨) (១០.៤៣៩) (៣.៥៩១) ៥២,៤៤% 
ចាំរណញពតី្បត្បិត្ាកិារ ៥៨.៩៨៤ ៦០.៣១៨ ១.៣៣៤ ២,២៦% 
សាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ៨២៨ (២៨.២៣៨) (២៩.០៦៦) -៣.៥១០,៣៩% 
ត្ាកច់ាំរណញម្នុបងព់នធ ៥៩.៨១២ ៣២.០៨០ (២៧.៧៣២) -៤៦,៣៧% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ អិលអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធចាំននួ ៣២.០៨០ លានររៀល 
មដលត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ៥៩.៨១២ លានររៀល មដលថ្យចុឹះ ២៧.៧៣២ លានររៀល រសមើនរង         
-៤៦,៣៧%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការថ្យចុឹះរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការរកើនរ ើងសាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
ចាំនួន ២៩.០៦៦  លានររៀល រធៀបនរងត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០។  

 ៥-ការវភិា្ចាំរណញ/(ខាត្) កនុងការយិបររិចេទ 

តារងសរងខបត្ាកច់ាំរណញ 
(លានររៀល) 

ត្ត្មីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ត្មីាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ  ៥៩.៨១២   ៣២.០៨០   (២៧.៧៣២) -១០៧,៦២% 
ចាំណាយពនធរលើត្ាកច់ាំរណញ  (១២.០៤៤)  (៦.៦៣៥)  ៥.៤០៩  ២០,៩៩% 
ត្ាកច់ាំរណញរត្កាយបងព់នធ  ៤៧.៧៦៨   ២៥.៤៤៥   (២២.៣២៣) -៨៦,៦៣% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ អលិអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញសុទធចាំនួន ២៥.៤៤៥ លានររៀល មដលថ្យ
ចុឹះ -៨៦,៦៣%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការថ្យចុឹះរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការថ្យចុឹះមនត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ ចាំននួ 
២៧.៧៣២ លានររៀល។ 

 ៦-ការវភិា្ពកីតាា  នងិននិាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ស្ថា នភាព នងិលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 

នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ៃទី៣០ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុពុាំមានកតាា  នងិ 
និនាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ដល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអិលសីុមដល្ួររអាយកត្ស់មាគ ល់រ ើយ។ 
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ខ-កតាា សាំខាន់ៗ មដលប៉ាឹះពាល់រលើផលចាំរណញ 
 ១-ការវភិា្ពលីកខខណឌ មនត្ត្ម្វូការ នងិការផគត្ផ់គង ់
អិលអូអិលសីុ ជាស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុដធ៏ាំម្យួកនុងចាំរណាម្ស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលមត្ងយកចតិ្ា 
ទុកដាករ់ៅរលើ្ុណភាពមនការផាល់រសវកម្ម រដើម្បបីងកភាពងាយត្សួលសត្មាបអ់ត្ថិ្ជិនទូរៅកនុងការរត្បើត្ាស់ 
ផលិត្ផល នងិរសវរបស់អលិអូអិលសីុ។ តាម្បទពិរស្ថធនន៍ារពលកនលងម្ករនឹះ អលិអូអិលសីុ ទទួលាននូវ 
ការគាាំត្ទយ៉ា ងខាល ាំងពីសាំណាកអ់ត្ិថ្ិជនត្ាកក់ម្ច ី អត្ថិ្ិជនភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ នងិអត្ថិ្ជិនត្ាកប់រញ្ញ ើ មដលរធវើ  
ឱ្យរយើងមានការរកីចរត្ម្ើនយ៉ា ងខាល ាំង និងឆ្បរ់ហ័ស កនុងរយៈរពលដខ៏លចុីងរត្កាយរនឹះ។  

 ២-ការវភិា្ពកីាររ ើងចុឹះមនមថ្លវត្ាុធាតុ្រដើម្ 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ៃទ៣ី០ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល 
ខុសពីធម្មតារទ។  

 ៣-ការវភិា្រលើពនធ 
អិលអូអិលសីុ សាិត្រត្កាម្ចាបម់នត្កុម្ហរុនពាណិជជកម្មកនុងវស័ិយពនធដារដូចរនឹះ អិលអអូិលសីុ មានភារកិចចបង ់
ពនធរៅតាម្ចាប ់នងិបញ្ញត្ាជិាធរមាន។ អិលអូអិលសីុមានភារកិចចបងព់នធអាកររៅតាម្របបពិត្ នងិសហត្គាស 
ជាបព់នធធាំ មដលកាំណត្រ់ដាយអ្គនាយកដាឋ នពនធដារ។ 

 ៤-ការវភិា្រលើធាតុ្មដលខុសពធីម្មតា នងិធាតុ្វសិ្ថម្ញ្ញ  
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ៃទ៣ី០ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល
ខុសពីធម្មតា និងវសិ្ថម្ញ្ញ រនាឹះរទ។ 

្-ការមត្បត្បលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ៃទ៣ី០ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុពុាំមានធាតុ្មដល ជាការ
មត្បត្បួលសាំខាន់ៗ រលើការលក ់និងចាំណូលខុសពធីម្មតារទ។  
ឃ-ផលប៉ាឹះពាល់មនការបាូររបូយិបណ័ណ  អត្តាការត្ាក ់នងិមថ្លទាំនញិ 
អិលអូអិលសីុ ានកត្ត់្តាបញ្ជ ី្ណរនយយរដាយរត្បើត្ាស់របូិយបណ័ណ រគាល្ឺ ត្ាករ់រៀល។ ត្បត្ិបត្ាិការជារបូិយបណ័ណ  
ត្ាកដុ់លាល រ នងិមថ្ាត្ ត្ត្ូវានបាូររៅជាត្ាករ់រៀល រដាយរត្បើអត្តាបាូរត្ាករ់ៅមថ្ៃត្បត្បិត្ាិការរនាឹះ។ សម្តុ្លយមន 
ត្ទពយសកម្មរបូិយវត្ាុ និងបាំណុលរបូិយវត្ាុនាកាលបររិចេទរយការណ៍ មដលជារបូិយបណ័ណ រត្ៅពីត្ាករ់រៀលកត៏្ត្ូវានបាូរ 
រៅជាត្ាករ់រៀលរដាយរត្បើអត្តានាកាលបររិចេទរនាឹះ។ ភាពលរម្អៀងពីការបាូររបូិយបណ័ណ មដលរកើត្ម្កពីការបាូររនាឹះត្ត្ូវ 
ានទទួលស្ថគ ល់រៅកនុងរាយការណ៍លទធផល។  
ង-ផលប៉ាឹះពាល់មនអត្ផិរណា 

អិលអូអិលសីុ ម្និានមកមត្បអត្តាការត្ាក ់ រដាយមផអកតាម្ការមត្បត្បួលមនអត្ផិរណារទ រពាល្ឺមផអករៅរលើ ស្ថា ន
ភាពត្បកួត្ត្បមជងជាកម់សាងរៅកនុងទីផារ រហើយរៅមត្រកាាននូវចីរភាពហិរញ្ញ វត្ាុយ៉ា ងលអត្បរសើរ។ 
ច-រគាលនរយាយរសដឋកចិច ស្ថររពើពនធ នងិរបូយិវត្ាុរបស់រជរដាឋ ភាិល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ៃទ៣ី០ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ រនឹះ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុ ពុាំានទទួលរងការ
ប៉ាឹះពាល់ពីរគាលនរយាយរសដឋកិចច ស្ថររពើពនធ នងិរបូិយវត្ាុ របស់រដាឋ ភាិលជាស្ថរវនារនាឹះរទ។ 
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រៅកនុងត្ត្ីមាសរនឹះ ពុាំមានពត័្ម៌ានចាាំាចរ់ផេងរទៀត្មដលត្ត្ូវរយការណ៍រទ។

ថ្នែកទី ៥៖ ព័ត៌មានចបំាច់ង្នេខង្ទៀតសក្រមាបា់រពារវិនិង្ោគ្ិន (ក្របសនិមាន) 
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