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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ទពយសកម្មសរបុ (លានររៀល) ៤.៩៣៥.០៦១ ៤.៣៣៤.៣៣៥ 
បាំណុលសរបុ (លានររៀល) ៣.៩៧៩.៨៧៩ ៣.៦០១.៤៧៧ 
ម្ូលធនសរបុ (លានររៀល) ៩៥៥.១៨២ ៧៣២.៨៥៨ 

លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំណូលការត្ាក ់(លានររៀល)  ១៨៦.១៨៩   ១៦៧.៥៧៣  
ចាំរណញ/(ខាត្) ម្នុបងព់នធ (លានររៀល)  ៨២.២៧០   ៧២.៨៥២  
ចាំរណញ/(ខាត្) សុទធកនុងការយិបររិចេទ  
(លានររៀល)  ៦៨.១៨០   ៦៨.២៧០  

 

អនុាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ 
(សត្មាបត់្្រឹះស្ថា នធនាគារ នងិហិរញ្ញ វត្ាុ) 

ត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុាត្ស្ថធនភាព ២១,៦៣% ២៣,៩៩% 
អនុាត្បាំណុលរធៀបនរងម្ូលធន  ៤,១៧   ៤,៩១  
អនុាត្សនទនីយភាព ១៩៦,៣១% ២៣៥,៣០% 
អនុាត្ឥណទានម្និដាំរណើ រការ ២,០៥% ១,២៧% 
អនុាត្បរញ្ញ ើឥណទាន ៥៦,១៦% ៦២,៦២% 

 ត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងត្ទពយសកម្ម ១,៤៥% ១,៥៦% 
អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងម្លូធន ៧,៤០% ៩,៧៧% 
អនុាត្លទធភាពបងក់ារត្ាក ់ ២៣០,៥៣% ២១៥,៧០% 
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 

ភាពរោ្ជយ័របស់កម្ពុោកនុងការដាករ់ចញនូវវធិានការចាកវ់៉ាកស់្ថាំង មដលោលទធផលត្បោជនត្បមាណ ៩០% មន
ត្បោជនសរបុទទួលានការចាកវ់៉ាកស់្ថាំង្ិត្ត្ត្រម្ដាំណាចម់ខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ានរធវើឱ្យអត្តាការឆ្លង នងិការស្ថល បធ់ាល ក់
ចុឹះរៅកនុងត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១។ ភាពរោ្ជយ័រនឹះានជត្ម្ុញឱ្យរជរដាា ភាិលបនធូរបនាយការរ រត្ត្បតិ្ការរធវើដាំរណើ រ 
និងការរបើកត្បរទសរ ើងវញិសត្មាបក់ាររធវើអាជីវកម្ម។ ការត្ត្ម្ូវឱ្យរធវើចតាា  ីស័កសត្មាបត់្បោជនមដលានចាកវ់៉ាក់
ស្ថាំងរចួរពញរលញ ត្ត្ូវានរលើកមលង ត្សបរពលមដលកម្ពុោអនុវត្ាវធិានការស្ថា ររសដាកិចចរ ើងវញិ។ 

ទសេនវស័ិយរសដាកិចចពិភពរលាក៖ ធនាគារពភិពរលាករៅកនុងរាយការណ៍ទសេនវស័ិយរសដាកិចចពភិពរលាក ាន
ា៉ា នស់្ថម នថា កាំរណើ នរសដាកចិចពិភពរលាកនរងធាល កចុ់ឹះម្កត្ត្រម្ ៤,១% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២២ រដាយស្ថរការបនារកីរលដាល
មនជម្ងកូឺវដី១៩ ការថយចុឹះមនការគាាំត្ទស្ថររពើពនធ នងិការរ ាំងសទឹះនូវការផគត្ផ់គង។់ ទសេនវស័ិយរយៈរពលខលីសត្មាប់
កាំរណើ នរសដាកិចចពិភពរលាក្ឺមានសភាពទនរ់ខាយ រហើយអត្តាអត្ិផរណានរងរកើនរ ើង្ួរឱ្យកត្ស់មាគ ល់ មដល
ខពស់ោងការរ ាំពរងទុកពមី្ុន រដាយស្ថរមត្ការបនារកីរលដាលមនកូវដី១៩ ការរកើនរ ើងមនត្មម្លអាហារនិងថាម្ពល នងិ
ការអាកខ់ានកនុងការផគត្ផ់គង។់  

ទសេនវស័ិយរសដាកិចចកម្ពុោ៖ រសដាកិចចកម្ពុោត្ត្វូានរ ាំពរងថានរងបនារងើបរ ើងវញិ ោម្យួនរងការបនធូរបនាយការ
រ រត្ត្បតិ្នានាទាកទ់ងនរងជម្ងកូឺវដី១៩។ កាំរណើ ន GDP ត្ត្ូវានពាករណ៍ថានរងរកើនរ ើងចរនាល ឹះព ី៤,៥% រៅ ៥% រៅ
កនុងឆ្ន ាំ២០២២។ ោម្យួនរងការបនធូរបនាយការរ រត្ត្បតិ្កនុងការរធវើដាំរណើ រ ការរបើកត្បរទសរ ើងវញិ វស័ិយសាំខាន់ៗ ដូចោ 
រទសចរណ៍ ការរធវើដាំរណើ រ បដិសណាា រកចិច និងពាណិជជកម្មលកដុ់ាំនិងរយ កក៏ាំពុងចាបរ់ផាើម្រងើបរ ើងវញិផងមដរ។ 
បមនាម្រលើរនឹះ ចាបថ់មីសាីពីការវនិិរោ្ និងកចិចត្ពម្រត្ពៀងពាណិជជកម្មរសរ ី ោម្យួត្បរទសចិន នងិស្ថធារណរដាកូររ ៉ា 
ត្ត្ូវានរ ាំពរងថានរងទាកទ់ាញលាំហូរមនការវនិិរោ្រដាយផ្ទទ ល់ រៅកនុងឆ្ន ាំបនាបនាទ បខ់ាងម្ុខរនឹះ។  

អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា)៖ ផលប៉ាឹះពាល់អវជិជមានមនកូវដី១៩ រៅរលើអាជីវកម្មរត្ៅពីមខេសង្វវ កក់សិកម្ម រៅមត្បនារង
ផលប៉ាឹះពាល់។ ោម្យួនរងការគាាំត្ទមផនកបទបញ្ញត្ាពិីធនាគារោត្ិមនកម្ពុោ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) អាចបនាផាល់
ជរត្ម្ើសកនុងការររៀបចាំឥណទានរ ើងវញិដល់អត្ិថិជនមដលរងផលប៉ាឹះពាល់ទាាំងរនាឹះ តាម្រយៈការផាល់រយៈរពល
អនុរត្គាឹះដល់ពកួគាត្ ់ រដើម្បឱី្យពួកគាត្ម់ានរពលរវលាកនុងការចាបរ់ផាើម្អាជីវកម្មរ ើងវញិ។ រយើងនរងបនាពិនតិ្យរម្ើល
អត្ិថិជនទាាំងរនឹះោ៉ា ងជិត្សនិទធិ និងរបាោា ផាល់នូវការគាាំត្ទមដលចាាំាចដ់ល់ពកួគាត្។់  

អិលអូអិលសីុានសត្ម្បខលួនោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សរៅនរងការរត្បើត្ាស់រសវហិរញ្ញ វត្ាុតាម្មបបឌីជីថល រដើម្បរីរៀបចាំខលួនរចួ
ោរត្សចកនុងការរស់រៅោម្យួបរបិទថមីមនជម្ងកូឺវដី១៩ និងានផាល់បណាា ញធនាគារឌីជីថលោ៉ា ងសម្បរូមបបដល់
អត្ិថិជនរបស់ខលួនដូចោ កម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Mobile Banking Application រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ 
រសវទូទាត្ស់ងត្ាកត់្មម្លរយ (RFT) រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) និងត្បពន័ធា្ង។ ោម្យួនរងបណាា ញធនាគារ       
ឌីជីថលទាាំងរនឹះ អត្ិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្បិត្ាិការធនាគាររដាយខលួនឯងោ៉ា ងង្វយត្សួលពទូីរស័ពទមដ 
ានត្្បរ់ពលរវលា រដាយពុាំចាាំាចរ់ធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្ិបត្ាិការរៅការោិល័យស្ថខា។ បមនាម្រលើរនឹះ អិលអអូិលសីុ



v 
 

ាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវឧបករណ៍ Tablet Devices រដើម្បរីធវើឱ្យរសវកម្មអត្ិថជិនកានម់ត្លអ
ត្បរសើររ ើង នងិបរងកើនត្បសិទធភាពការង្វរ រហើយអិលអូអិលសីុរត្គាងនរងដាកឱ់្យដាំរណើ រការោផលូវការរៅត្្បស់្ថខា
ទាាំងអស់រៅកនុងត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២។  

ខាុ ាំាទសូម្រឆ្លៀត្កនុងឱ្កាសរនឹះ មថលងអាំណរ្ុណដល់សមាជិកត្កុម្ត្បរកាភាិលទាាំងអស់សត្មាបក់ារផាល់អនុស្ថសន ៍
អរ្ុណដល់ត្បធាននាយកត្បត្ិបត្ាិ និងអនុត្បធាននាយកត្បត្ិបត្ាិសត្មាបក់ារដរកនាាំមដលផាល់ដល់ថាន កត់្្បត់្្ង នងិ
បុ្គលិកទាាំងអស់ រដើម្បធីានានូវការរបាោា ចិត្ា និងការចូលរមួ្ចាំមណកកនុងការរកាាននូវកាំរណើ នរបស់ត្កុម្ហរុន 
រទាឹះបីោមានឧបស្គប៉ាឹះពាល់ដល់អាជីវកម្ម រដាយស្ថរការរកីរលដាលមនកូវដី១៩។ អវីមដលសាំខានប់ាំផុត្្ឺការរបាោា
ចិត្ារបស់ពកួរ្កនុងការរកាាននូវអភាិលកិចចលអ រហើយសម្ត្ាភាពកនុងការរធវើអាជីវកម្មត្បកបរដាយការទទួលខុសត្ត្វូ
សងគម្ ត្ត្ូវានទទួលនូវការរគារពពីនិយត័្ករ ត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ កដូ៏ចោអត្ថិិជនផងមដរ។  

ខាុ ាំាទកសូ៏ម្មថលងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារោត្ិមនកម្ពុោ នងិនិយត័្ករម្ូលបត្ត្មនកម្ពុោ សត្មាបក់ារគាាំត្ទ និងការផាល់
អនុស្ថសន។៍ ខាុ ាំាទសូម្អរ្ុណោ៉ា ងត្ោលរត្ៅដល់មាច ស់ភា្ទុនិក អត្ថិិជន វនិិរោ្និ និងមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំងអស់
សត្មាបក់ារគាាំត្ទ ការរជឿទុកចិត្ា និងភាពរជឿោកម់ដលមានម្ករលើអិលអូអិលសីុ រហើយខាុ ាំាទរជឿោកថ់ាអនកទាាំងអស់
គាន នរងរៅមត្បនាការគាាំត្ទអិលអូអិលសីុបនារៅម្ុខោយូរអមងវងរទៀត្។  

 រជធានីភនាំរពញ មថងទី១៤ មខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល 
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ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធាននាយកក្របតិបតតិ 

ការឆ្លងកនុងសហ្ម្នម៍នជម្ងកូឺវដី១៩ “ត្ពរត្ាិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ” ានបងកផលប៉ាឹះពាល់ោ៉ា ងខាល ាំងដល់សកម្មភាពរសដាកិចច។ 
ការបិទខទបប់រណាា ឹះអាសននរៅតាម្បណាា រជធាន-ីរខត្ា ានរ រត្ត្បតិ្សកម្មភាពរសដាកចិចកនុងត្សុក ោពិរសសានរធវើឱ្យ
អាជីវកម្មខាន ត្តូ្ច និងម្ធយម្ម្យួចាំនួនផ្ទអ កដាំរណើ រការម្យួមផនក ឬទាាំងត្សុង នងិានប៉ាឹះពាល់ដល់រទសចរណ៍អនារោត្ិ
មដលរងការធាល កចុ់ឹះត្ស្ថប។់ ផលប៉ាឹះពាល់រនឹះានរធវើឱ្យចាំណូលរបស់ត្បោជន នងិអាជីវកម្មនានាធាល កចុ់ឹះោ៉ា ងខាល ាំង 
មដលានកាត្ប់នាយរលបឿនមនការរងើបរ ើងមនរសដាកិចច។ ត្បឈម្នរងស្ថា នភាពរនឹះ រជរដាា ភាិលានដាករ់ចញនូវ
វធិានការគាាំពារសងគម្ នងិរសដាកិចច ោម្យួនរងការបរងកើនការចាកវ់៉ាកស់្ថាំងោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស កដូ៏ចោការពត្ងរងវធិានការ 
ការពារោ៉ា ងម្ុងឺមា៉ា ត្។់ ការអនុវត្ាវធិានការការពារ និងការសរត្ម្ចានការចាកវ់៉ាកស់្ថាំងត្បកបរដាយរោ្ជយ័ជូន
ត្បោជនត្បមាណ ៩០% មនត្បោជនសរបុ ាននាាំឱ្យរជរដាា ភាិលអាចបនធូរបនាយោលាំដាបនូ់វការរ រត្បនារងរលើការរធវើ 
ដាំរណើ រ និងសកម្មភាពរសដាកចិចរហូត្ដល់ការរបើកត្បរទសរ ើងវញិរៅចុងឆ្ន ាំ២០២១។ ការរងើបរ ើងវញិមនសកម្មភាព
រសដាកិចចកនុងត្សុក ្ួបផេ ាំនរងភាពអាំរណាយផលមនកាំរណើ នរសដាកិចចពិភពរលាក ានរធវើឱ្យកាំរណើ នរសដាកិចចកម្ពុោ
សត្មាបឆ់្ន ាំ២០២១ រកើនរ ើងកនុងរងវង ់ ៣%។ កាំរណើ នរនឹះត្ត្ូវានគាាំត្ទរដាយការរងើបរ ើងវញិមនផលិត្កម្មកាត្រ់ដរ 
ពាណិជជកម្មដុាំ-រយ ទូរ្ម្នា្ម្ន ៍ ដរកជញ្ជូ ន និងសាំណង ់ ត្សបរពលនរងការបនាទទលួានកាំរណើ នខពស់កនុងវស័ិយ  
កម្មនាស្ថលម្និមម្នកាត្រ់ដរសត្មាបក់ារនាាំរចញ នងិកាំរណើ នវស័ិយកសិកម្ម ខណៈមដលវស័ិយរទសចរណ៍រៅបនាធាល ក់
ចុឹះ រនឹះរបើរោងរៅតាម្រាយការណ៍វឌឍនភាពមា៉ា ត្កូរសដាកិចច និងវស័ិយធនាគារឆ្ន ាំ២០២១ និងទសេនវស័ិយឆ្ន ាំ
២០២២ របស់ធនាគារោត្ិមនកម្ពុោ។  

រឆ្លើយត្បរៅនរងផលប៉ាឹះពាល់មដលបណាា លម្កពីការរកីរលដាលមនជម្ងកូឺវដី១៩ អិលអូអិលសីុរៅមត្បនាផាល់ការ
អនុរត្គាឹះដល់អត្ិថិជនរបស់ខលួនមដលត្ាកច់ាំណូលរងផលប៉ាឹះពាល់ធងនធ់ងរពីការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ ោពិរសសរលើ 
វស័ិយរទសចរណ៍ សាំណង ់វស័ិយកាត្រ់ដរ និងវស័ិយរផេងៗរទៀត្។ រទាឹះបីោបរោិកាសត្បត្ិបត្ាិការមានបញ្ហា ត្បឈម្
ខាល ាំងសត្មាបរ់សដាកចិចពិភពរលាក អិលអអូិលសីុរៅមត្អាចរកាាននូវ្ុណភាពឥណទានលអ ្ិត្ត្ត្រម្ត្ត្ីមាសទី៤    
ឆ្ន ាំ២០២១ រដាយស្ថរមត្អិលអូអិលសីុានរធវើត្បត្ិបត្ាិការត្បកបរដាយភាពត្បុងត្បយត័្ន។ ត្ទពយសកម្មរបស់អិលអូអិលសីុ
រកើនរ ើងដល់ោង ៤.៩៣៥ ពានល់ានររៀល។ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរកើនរ ើងដល់ ២.៣៧១ ពានល់ានររៀល មដលមាន
កាំរណើ ន ៩,៣៤% រធៀបនរងសម្តុ្លយរៅដាំណាចឆ់្ន ាំ២០២០។ ផលបត័្ត្ឥណទានរកើនរ ើងដល់ ៤.២២២ ពានល់ាន
ររៀល មដលមានកាំរណើ ន ២២% រធៀបនរងដាំណាចឆ់្ន ាំ២០២០ ខណៈមដលហានិភយ័ផលបត័្ត្ឥណទានធាំោង៣០មថង មាន
ចាំនួន ២,០៥%។  

រដើម្បចូីលរមួ្ចាំមណកកនុងការបង្វក រ និងត្្បត់្្ងការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ តាម្រយៈការរត្បើត្ាស់ត្កដាសត្ាក ់              
អិលអូអិលសីុានបនាផេពវផាយ និងរលើកទរកចតិ្ាអត្ថិិជនរបស់ខលួនឱ្យរត្បើត្ាស់ផលិត្ផលឌីជីថលមដលមានត្ស្ថប ់
និងការទូទាត្ត់ាម្ម្រធាាយរអ ិចត្ត្ូនចិោ៉ា ងសម្បរូមបប ដូចោ តាម្រយៈកម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Cambodia 

mobile application តាម្ត្បពន័ធា្ង ត្បពន័ធទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) ត្បពន័ធទូទាត្ត់្មម្លរយ (RFT) និងរសវធនាគារ
តាម្អុីនរធើមណត្ មដលអត្ិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្បិត្ាិការធនាគាររដាយខលួនឯងោ៉ា ងង្វយត្សួលពី
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ទូរស័ពទមដានត្្បរ់ពលរវលា រដាយពុាំចាាំាចរ់ធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្ិបត្ាិការរៅការោិល័យស្ថខា។ បមនាម្រលើរនឹះ 
អត្ិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចដកស្ថចត់្ាករ់ៅតាម្មា៉ា សីុនរអធីអរម្ោរត្ចើនកមនលងរបស់ត្្រឹះស្ថា នមដលោសមាជិក
ត្បពន័ធ CSS រៅទូទាាំងត្បរទស។ រត្ៅពីរនឹះ អិលអអូិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវត្បពន័ធធនាគារ
តាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet Devices រហើយរត្គាងនរងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ោផលូវការរៅត្្បស់្ថខាទាាំងអស់រៅកនុងត្ត្ីមាស
ទី១ ឆ្ន ាំ២០២២។ តាម្រយៈត្បពន័ធធនាគារតាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet Devices បុ្គលិករបស់រយើងអាចរធវើត្បត្បិត្ាកិារ 
(ការវយត្មម្លឥណទាន ត្បម្ូលត្ាកក់ម្ច ីនិងរបើក្ណនីបរញ្ញ ើសាំមច) ពីឧបករណ៍ Tablet Devices មដលនរងជួយ បរងកើន 
ផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការង្វរឱ្យកានម់ត្លអត្បរសើរ។ បមនាម្រលើរនឹះ អិលអូអិលសីុកា៏ននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្ម 
ោម្យួភា្ីទបីី រដើម្បផីាល់នូវបណាា ញមចកចាយកានម់ត្រត្ចើន និងបទពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ិថជិនរបស់រយើង។  

កនុងឆ្ន ាំ២០២២ អិលអូអិលសីុនរងបនារលើកកម្ពស់រសវឌជីីថលមដលមានត្ស្ថប ់ អភវិឌឍផលិត្ផល និងរសវកម្មថមីៗ
រដើម្បបីត្ម់បនរៅតាម្បទដាា នថមីមនការរស់រៅ និងការរធវើត្បត្ិបត្ាិការ។ សរបុោរមួ្ម្ក អលិអូអិលសីុនរងខិត្ខាំត្បរងមត្បង
ឱ្យអស់ពីលទធភាពកនុងការចាបយ់កឱ្កាសរោ្ជយ័ រហើយរយើងរជឿោកថ់ា អិលអូអិលសីុនរងអាចនាាំម្កនូវត្មម្លបមនាម្
រទៀត្ដល់អត្ិថជិន វនិិរោ្និ និងមាច ស់ភា្ទុនិក។ 

ោចុងរត្កាយ ខាុ ាំាទសូម្មថលងអាំណរ្ុណោ៉ា ងត្ោលរត្ៅចាំរពាឹះត្កុម្ត្បរកាភាិលសត្មាបក់ារដរកនាាំ អរ្ុណដល់       
្ណៈត្្បត់្្ង បុ្គលិក អត្ថិិជន វនិិរោ្ិន និងមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំងអស់ មដលមត្ងមត្គាាំត្ទអិលអូអិលសីុរដើម្បភីាពរកី
ចរត្ម្ើនទាាំងអស់គាន ។ ខាុ ាំាទកសូ៏ម្មថលងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារោត្ិមនកម្ពុោ និង្ណៈកម្មការម្ូលបត្ត្មនកម្ពុោ 
សត្មាបក់ារផាល់នូវវធិានការគាាំត្ទ និងការផាល់អនុស្ថសន ៍រដើម្បធីានាឱ្យាននូវនិរនារភាពមនត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ។  

រជធានីភនាំរពញ មថងទី១៤ មខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២          
ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធាននាយកត្បត្បិត្ា ិ
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ក -អត្ាសញ្ហញ ណបុ្គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្  
▪ រ ម្ ឹះត្កុម្ហរុនោអកេរមខមរ៖ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ភអិីលសីុ ោអកេរឡាតាាំង៖ LOLC (Cambodia) Plc. 
▪ រលខកូដសាងដ់ារ៖ KH២០០០០៨១៩៥៣ (FX-Indexed Bond) និង KH២០០០០៨២៩៥១ (Plain Bond) 
▪ ទីស្ថន កក់ារ៖ អគាររលខ ៦៦៦B ផលូវរលខ ២៧១ សង្វក ត្ប់រងទាំពុនទី២ ខណឌ មានជយ័ រជធានីភនាំរពញ 
▪ រលខទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១ រលខទូរស្ថរ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤២ 
▪ រ្ហទាំពរ័៖ www.lolc.com.kh អីុមម្៉ាល៖ info@lolc.com.kh 

▪ រលខវញិ្ហញ បនបត្ត្ចុឹះបញ្ជ ីពាណិជជកម្ម៖ ០០០១២៨២៩ កាលបររិចេទ៖ មថងទី២៨ មខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ 
▪ រលខអាោា បណណ អាជីវកម្ម៖ M.F ០៤ រចញរដាយ៖ ធនាគារោតិ្មនកម្ពុោ កាលបររិចេទ៖ មថងទី១១ មខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
▪ រសចកាីសរត្ម្ចអនុញ្ហញ ត្ និងចុឹះបញ្ជ ីឯកស្ថរផាល់ពត័្ម៌ាន រលខ៖ ០៨៤/១៩ ្.ម្.ក/ស.ស.រ.   
កាលបររិចេទ៖ មថងទី២២ មខរម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

▪ រ ម្ ឹះបុ គ្លត្ាំណាងបុ គ្លរាឹះផាយ៖ រលាក សុខ រវឿន 
ខ- លកេណៈមនធុរកិចច 
អិលអូអិលសីុ ្ឺោត្្រឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើធាំម្យួរៅកនុងត្បរទសកម្ពុោ មដលទទួលានអាោា បណ័ណ ពីធនាគារ
ោត្ិមនកម្ពុោ និងានរធវើត្បត្ិបត្ាិការោង ២៧ឆ្ន ាំម្ករហើយ។ អិលអូអិលសីុផាល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុោ៉ា ងសម្បរូមបបដល់អត្ិថិជន
របស់ខលួនរមួ្មាន រសវឥណទាន រសវត្ាកប់រញ្ញ ើសាំមច ភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ រសវរផទរត្ាក ់រសវធនាគារចល័ត្ និងរសវទូទាត្់
វកិកយបត្ត្។ ោម្យួនរងបដិវត្ាមនបរចចកវទិា អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងផាល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុឌីជីថល រដើម្បពីត្ងីកបណាា ញមចក
ចាយបមនាម្រទៀត្ និងផាល់នូវរសវអត្ិថិជនដល៏អត្បរសើរជូនអត្ិថជិនដូចោ កម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Mobile Application 
រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ ា្ង រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) មា៉ា សីុន ATM តាម្រយៈCSS និងរសវទូទាត្ស់ងត្ាកត់្មម្ល
រយ (RFT)។ ្ិត្ត្ត្រម្មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរបស់អិលអូអិលសីុមានចាំនួនោង ២.៣៧១ ពានល់ានររៀល 
ោម្យួនរងចាំនួនអត្ិថិជនោង ៤៦២ ពានន់ាក។់ ផលបត័្ត្ឥណទានសរបុរកើនរ ើងដល់ ៤.២២២ ពានល់ានររៀល និងមាន
អត្ិថិជនោង ៣១៨ ពានន់ាក។់ 

្- ត្ពរត្ាិការណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាាំត្ត្មីាសរបស់បុ្គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្ 

រដើម្បចូីលរមួ្ចាំមណកកនុងការបង្វក រ និងត្្បត់្្ងការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ តាម្រយៈការរត្បើត្ាស់ត្កដាសត្ាក ់អិលអូអិលសីុ
ានរលើកទរកចិត្ាអត្ិថិជនរបស់ខលួនឱ្យរត្បើត្ាស់ផលិត្ផលឌីជីថលមដលមានត្ស្ថប ់ និងការទូទាត្ត់ាម្ម្រធាាយរអ ិច      
ត្ត្ូនិចោ៉ា ងសម្បរូមបប ដូចោ តាម្រយៈកម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Cambodia តាម្ត្បពន័ធា្ង ត្បពន័ធទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) 
ត្បពន័ធទូទាត្ត់្មម្លរយ (RFT) និងរសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ មដលអត្ិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្ិបត្ាិការធនាគារ
រដាយខលួនឯងោ៉ា ងង្វយត្សួលពីទូរស័ពទមដ ានត្្បរ់ពលរវលារដាយពុាំចាាំាច ់ រធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្ិបត្ាិការរៅការោិល័យ
ស្ថខា។ បមនាម្រលើរនឹះ អត្ិថិជនអិលអូអិលសីុអាចដកស្ថចត់្ាករ់ៅតាម្មា៉ា សីុនរអធីអរម្ោរត្ចើនកមនលងរបស់ត្្រឹះស្ថា នមដល
ោសមាជិកត្បពន័ធ CSS រៅទូទាាំងត្បរទស។  
រត្ៅពីរនឹះ អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវត្បពន័ធធនាគារតាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet Devices 
រហើយរត្គាងនរងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ោផលូវការរៅត្្បស់្ថខាទាាំងអស់រៅកនុងត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២។ តាម្រយៈត្បពន័ធធនាគារ
តាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet Devices បុ្គលិករបស់រយើងអាចរធវើត្បត្ិបត្ាិការ (ការវយត្មម្លឥណទាន ត្បម្ូលត្ាកក់ម្ច ីនិងរបើក
្ណនីបរញ្ញ ើសាំមច) ពីឧបករណ៍ Tablet Devices មដលនរងជួយ បរងកើន ផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការង្វរឱ្យកានម់ត្លអ             
ត្បរសើរ។ បមនាម្រលើរនឹះ អិលអូអិលសីុកា៏ននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្ម ោម្យួភា្ីទីបី រដើម្បផីាល់នូវបណាា ញមចកចាយ
កានម់ត្រត្ចើន និងបទពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ិថិជនរបស់រយើង។  

ថ្នែកទី ១៖ ព័ត៌មានទូង្ៅពាកព់័នធនខឹបគុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 
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ក-លទធផលត្បត្ិបត្ាិការធុរកិចច រដាយរមួ្បញ្ចូ លពត័្ម៌ានធុរកចិចតាម្មផនក  

លទធផលសរត្ម្ចានសាំខាន់ៗ មផនការ លទធផលសរត្ម្ចាន 
មផនករសវឥណទាន 
ចាំនួនអត្ិថិជនរសវឥណទាន ៣៤៩.១៣៥ ៣១៨.៣៥៤ 
ឥណទានរៅកនុងមដអត្ិថិជន (លានររៀល) ៤.៩២០.២៦៥ ៤.២២១.៨០៨ 
មផនករសវត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
ចាំនួនអត្ិថិជនត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ  ៦២១.៧២៥   ៤៦២.១២៥  
សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ (លានររៀល)  ៣.៣១៧.៥៣២   ២.៣៧០.៨១២  
មផនកត្បត្ិបត្ាិការសាំខានរ់ផេងៗរទៀត្ 
ចាំនួនការោិល័យ  ៨១   ៨១  
ចាំនួនបុ្គលិក  ៣.៣២៦   ៣.២៩៧  

 

ខ-រចនាសម្ពន័ធចាំណូល                 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 

ត្ត្ីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្ីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំនួនទរកត្ាក់ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
ចាំនួនទរកត្ាក់ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៨៦.១៨៩  ៩៧,២៩%  ១៦៧.៥៧៣  ៩៦,៥២% 
២ ចាំណូលរផេងៗ  ៥.១៩២  ២,៧១%  ៦.០៤៥  ៣,៤៨% 

ចាំណូលសរបុ  ១៩១.៣៨១  ១០០%  ១៧៣.៦១៨  ១០០% 
  

ថ្នែកទី ២៖ ពត័៌មានអំពលីទធនលក្របតិបតតិារធុរកិចច 
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 សូម្ពិនិត្យរម្ើលរាយការណ៍លម្អតិ្រៅកនុងឧបសម្ពន័ធមដលានភាជ បម់្កោម្យួ។ 

ថ្នែកទី ៣៖ របាយារណ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ែលបានក្រតួតពនិិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ 
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ការពិភាកា និងការវភិា្ខាងរត្កាម្រនឹះ ្ឺោការពិភាការលើលទធផលមនត្បត្បិត្ិាការ និងស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរដាយ      
្ណៈត្្បត់្្ងរបស់អិលអូអលិសីុ រដាយមផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្តិ្ត្ត្រម្មថងទ៣ី១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ មដលាន
ត្ត្ួត្ពិនតិ្យរ ើងវញិរដាយសវនករឯករជយ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអិលសីុ ត្ត្ូវានររៀបចាំរ ើងរដាយ 
អនុរលាម្រៅតាម្សាងដ់ាររាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនារោត្ិមនកម្ពុោ។ ្ណៈត្្បត់្្ងរធវើការពិភាកា និងវភិា្រលើស
មាសធាតុ្សាំខាន់ៗ មនរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ និងកតាា សាំខាន់ៗ  មដលានជឹះឥទធិពលរៅ រលើត្ាកច់ាំរណញរបស់            
អិលអូអិលសីុមត្ប៉ាុរណាណ ឹះ។ 

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

▪ ចាំណូលពីការត្ាករ់មួ្មាន៖ កមត្ម្រជើងស្ថរពឥីណទាន ចាំណូលការត្ាកសុ់ទធមដលទទួលានពីការផាល់ 
ឥណទានដល់អត្ថិិជន នងិពីការដាកត់្ាកប់រញ្ញ ើរៅតាម្បណាា ធនាគារនានា មដលចាំណូលទាាំងរនឹះត្ត្វូ 
ទទួលស្ថគ ល់ោត្បចាាំមខ។ 

▪ ចាំណូលរផេងៗរមួ្មាន៖ ចាំណូលានពីការផ្ទកពិនយ័ ចាំណូលានពីការត្បម្ូលឥណទានលុបរចាល 
ចាំរណញពីការបាូរត្ាក ់កមត្ម្រផេងៗ ។ល។ 

 ២-ការវភិា្ចាំណូលតាម្មផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំនួនទរកត្ាក់ (លានររៀល) ភា្រយ ចាំនួនទរកត្ាក់ (លានររៀល) ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៨៦.១៨៩  ៩៧,២៩%  ១៦៧.៥៧៣  ៩៦,៥២% 

២ ចាំណូលរផេងៗ  ៥.១៩២  ២,៧១%  ៦.០៤៥  ៣,៤៨% 

ចាំណូលសរបុ  ១៩១.៣៨១  ១០០%  ១៧៣.៦១៨  ១០០% 
 

ចាំណូលពីការត្ាកោ់ចាំណូលដធ៏ាំ និងសាំខានស់ត្មាបអ់ិលអអូិលសីុ មដលមានរហូត្ដល់ ៩៧,២៩% មនចាំណូលសរបុ។ 

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

 

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

តារងសរងេបត្ាកច់ាំរណញ (លានររៀល) 
ត្ត្ីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្ីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ចាំណូលការត្ាក ់  ១៨០.៥៦៧   ១៨៦.១៨៩   ៥.៦២២  ៣,១១% 
ចាំណាយការត្ាក ់  (៦២.៦៥១)  (៦៣.០២៨)  (៣៧៧) ០,៦០% 
ចាំណូលពីការត្ាកសុ់ទធ  ១១៧.៩១៦   ១២៣.១៦១   ៥.២៤៥  ៤,៤៥% 
ចាំណូលរផេងៗ  ៦.២៦៤   ៥.១៩២   (១.០៧២) -១៧,១១% 
ចាំណាយរលើបុ្គលិក  (៣៣.០៧៨)  (៣៣.៩៣៣)  (៨៥៥) ២,៥៨% 
រ ាំលស់រលើត្ទពយរបូី និងត្ទពយអរបូ ី  (៣.៥២៣)  (៣.៣៦៤)  ១៥៩  -៤,៥១% 
ចាំណាយរដាាល និងចាំណាយរផេងៗ  (១០.៥០២)  (១១.៧៧៣)  (១.២៧១) ១២,១០% 
ចាំរណញពតី្បត្ិបត្ាិការ  ៧៧.០៧៧   ៧៩.២៨៣   ២.២០៦  ២,៨៦% 
សាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ  (៣.៦១២)  ២.៩៨៧   ៦.៥៩៩  -១៨២,៧០% 
ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ  ៧៣.៤៦៥   ៨២.២៧០   ៨.៨០៥  ១១,៩៩% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២១ អិលអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធចាំនួន ៨២.២៧០ លានររៀល 
មដលត្ត្ីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២១ មានចាំនួន ៧៣.៤៦៥ លានររៀល មដលរកើនរ ើង ៨.៨០៥ លានររៀល រសមើនរង 
១១,៩៩%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការរកើនរ ើងរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការថយចុឹះមនសាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
ចាំនួន ៦.៥៩៩ លានររៀល នងិការរកើនរ ើងចាំណូលការត្ាកច់ាំនួន ៥.៦២២ លានររៀល រធៀបនរងត្ត្ីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ
២០២១។  

 ៥-ការវភិា្ចាំរណញ/(ខាត្) កនុងការយិបររិចេទ 

តារងសរងេបត្ាកច់ាំរណញ 
(លានររៀល) 

ត្ត្ីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្ីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ ៧៣.៤៦៥ ៨២.២៧០ ៨.៨០៥ ១១,៩៩% 
ចាំណាយពនធរលើត្ាកច់ាំរណញ (១៥.៣១៩) (១៤.០៩០) ១.២២៩ -៨,០២% 
ត្ាកច់ាំរណញរត្កាយបងព់នធ ៥៨.១៤៦ ៦៨.១៨០ ១០.០៣៤ ១៧,២៦% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២១ អលិអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញសុទធចាំនួន ៦៨.១៨០ លានររៀល មដលរកើន
រ ើង ១៧,២៦%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការរកើនរ ើងរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការរកើនរ ើងមនត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ 
ចាំនួន ៨.៨០៥ លានររៀល។ 

 ៦-ការវភិា្ពីកតាា  និងនិនាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 

នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុពុាំមានកតាា  នងិ 
និនាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ដល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអិលសីុមដល្ួររអាយកត្ស់មាគ ល់រ ើយ។ 
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ខ-កតាា សាំខាន់ៗ មដលប៉ាឹះពាល់រលើផលចាំរណញ 
 ១-ការវភិា្ពីលកេខណឌ មនត្ត្ម្វូការ និងការផគត្ផ់គង ់
អិលអូអិលសីុ ោស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុដធ៏ាំម្យួកនុងចាំរណាម្ស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុរៅកនុងត្បរទសកម្ពុោ មដលមត្ងយកចតិ្ា 
ទុកដាករ់ៅរលើ្ុណភាពមនការផាល់រសវកម្ម រដើម្បបីងកភាពង្វយត្សួលសត្មាបអ់ត្ថិជិនទូរៅកនុងការរត្បើត្ាស់ 
ផលិត្ផល នងិរសវរបស់អលិអូអិលសីុ។ តាម្បទពិរស្ថធនន៍ារពលកនលងម្ករនឹះ អលិអូអិលសីុ ទទួលាននូវ 
ការគាាំត្ទោ៉ា ងខាល ាំងពីសាំណាកអ់ត្ិថិជនត្ាកក់ម្ច ី អត្ថិិជនភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ នងិអត្ថិជិនត្ាកប់រញ្ញ ើ មដលរធវើ  
ឱ្យរយើងមានការរកីចរត្ម្ើនោ៉ា ងខាល ាំង និងឆ្បរ់ហ័ស កនុងរយៈរពលដខ៏លចុីងរត្កាយរនឹះ។  

 ២-ការវភិា្ពីការរ ើងចុឹះមនមថលវត្ាុធាតុ្រដើម្ 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដលខុស
ពីធម្មតារទ។  

 ៣-ការវភិា្រលើពនធ 
អិលអូអិលសីុ សាិត្រត្កាម្ចាបម់នត្កុម្ហរុនពាណិជជកម្មកនុងវស័ិយពនធដារដូចរនឹះ អិលអអូិលសីុ មានភារកិចចបង ់
ពនធរៅតាម្ចាប ់នងិបញ្ញត្ាោិធរមាន។ អិលអូអិលសីុមានភារកិចចបងព់នធអាកររៅតាម្របបពិត្ នងិសហត្គាស 
ោបព់នធធាំ មដលកាំណត្រ់ដាយអ្គនាយកដាា នពនធដារ។ 

 ៤-ការវភិា្រលើធាតុ្មដលខុសពីធម្មតា និងធាតុ្វសិ្ថម្ញ្ញ  
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដលខុស
ពីធម្មតា នងិវសិ្ថម្ញ្ញ រនាឹះរទ។ 

្-ការមត្បត្បលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់និងចាំណូល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុពុាំមានធាតុ្មដល ោការមត្ប
ត្បួលសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូលខុសពីធម្មតារទ។  
ឃ-ផលប៉ាឹះពាល់មនការបាូររបូយិបណ័ណ  អត្តាការត្ាក ់និងមថលទាំនិញ 
អិលអូអិលសីុ ានកត្ត់្តាបញ្ជ ី្ណរនយយរដាយរត្បើត្ាស់របូិយបណ័ណ រគាល្ឺ ត្ាករ់រៀល។ ត្បត្ិបត្ាិការោរបូិយបណ័ណ  
ត្ាកដុ់លាល រ នងិមថាត្ ត្ត្ូវានបាូររៅោត្ាករ់រៀល រដាយរត្បើអត្តាបាូរត្ាករ់ៅមថងត្បត្បិត្ាិការរនាឹះ។ សម្តុ្លយមន 
ត្ទពយសកម្មរបូិយវត្ាុ និងបាំណុលរបូិយវត្ាុនាកាលបររិចេទរយការណ៍ មដលោរបូិយបណ័ណ រត្ៅពីត្ាករ់រៀលកត៏្ត្ូវានបាូរ 
រៅោត្ាករ់រៀលរដាយរត្បើអត្តានាកាលបររិចេទរនាឹះ។ ភាពលរម្អៀងពីការបាូររបូិយបណ័ណ មដលរកើត្ម្កពីការបាូររនាឹះត្ត្ូវ 
ានទទួលស្ថគ ល់រៅកនុងរាយការណ៍លទធផល។  
ង-ផលប៉ាឹះពាល់មនអត្ិផរណា 

អិលអូអិលសីុ ម្និានមកមត្បអត្តាការត្ាក ់រដាយមផអកតាម្ការមត្បត្បួលមនអត្ផិរណារទ រពាល្ឺមផអករៅរលើស្ថា នភាព
ត្បកួត្ត្បមជងោកម់សាងរៅកនុងទីផារ រហើយរៅមត្រកាាននូវចីរភាពហិរញ្ញ វត្ាុោ៉ា ងលអត្បរសើរ។ 
ច-រគាលនរោាយរសដាកិចច ស្ថររពើពនធ និងរបូិយវត្ាុរបស់រជរដាា ភាិល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ រនឹះ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំានទទួលរងការប៉ាឹះ
ពាល់ពីរគាលនរោាយរសដាកិចច ស្ថររពើពនធ នងិរបូិយវត្ាុ របស់រដាា ភាិលោស្ថរវនារនាឹះរទ។ 
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រៅកនុងត្ត្ីមាសរនឹះ ពុាំមានពត័្ម៌ានចាាំាចរ់ផេងរទៀត្មដលត្ត្ូវរយការណ៍រទ។

ថ្នែកទី ៥៖ ព័ត៌មានចបំាច់ង្នេខង្ទៀតសក្រមាបា់រពារវិនិង្ោគ្ិន (ក្របសនិមាន) 
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ហតថង្លខាអភបិាលរបសប់គុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

(ត្ត្ូវចុឹះហត្ារលខារដាយត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល ឬអភាិលោ៉ា ងត្ចិ ២របូ) 

កាលបររិចេទ៖ មថងទី១៤ មខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 
ានអាន និងឯកភាព 

___________________ 

រលាក ត្បរនីលី រដ ហេុលីវ៉ា  
ត្បធានត្កមុ្ត្បរកាភាិល 




