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ទស្សនវិស័យ

បសកកម្ម

កុម ួសារដលស្ថិត ក ិតមូលដានពីរ ា៉មីត ន 
សដ្ឋកិច្ចសង្គម ទទួលបានសកានុពលភាព ដើម្ីបរស់  
កប យជីវភាពថ្លថ្នូរ សុវត្ថិភាពសដ្ឋកិច្ច សុវត្ថិភាព 

សង្គម និងយុត្តិធម៌។

អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី គឺជា 
ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថ ុ ដលមានទស្សនវិស័យ 

សង្គម និងទិស អាជីវកម្ម ដលផ្តល់ឱ្យ 
សហ ិន និងកុម ួសារដល ស្ថិត ក ិត 
មូលដានពីរា ៉មីតនសដ្ឋកិច្ចសង្គមនូវ ឱកាស 
សដ្ឋកិច្ច ដើម្ីបផាស់ប្តូរជីវភាពរស់  និង 
សហគមន៍របស់ពួកគឱ្យ សើរឡើង តាមរយៈ 
ការផ្តល់ ឱ្យអតិថិជននូវសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ កប 

យ សិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព។



អិលអូអិលសីុ

ការអប់រំការអប់រំ

ការខិតខំ ឹង ងធ្វើការងារការខិតខំ ឹង ងធ្វើការងារ

ការ រពវិន័យការ រពវិន័យ

តុល្យភាពសង្គម និងតុល្យភាពសង្គម និង
ផលចំណញរបស់សាប័នផលចំណញរបស់សាប័ន

ការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន

គុណភាពគុណភាព
យើងនឹងខិតខំប ើអតិថិជន
របស់យើងឱ្យអស់លទ្ធភាព
និងមាន សិទ្ធភាពបំផុត។

ការទុកចិត្តគឺជាមូលដាន ឹះ
នអាជីវកម្មរបស់យើង
ហើយយើងនឹងមិនផាស់ប្តូរ
ទស្សនៈនះឡើយ។

យើងប ើ ជាជនកីក តាមត ូវការ
ជាមូលដាន យមិន កាន់ជាតិសាសន៍
សាសនា ឬនិនាការន បាយឡើយ។

តុល្យភាពនះធានាអនាគតរបស់
អតិថិជនយើង និងខ្លួនយើង។

យើងមានជំនឿលើការ រពច ប់របស់
កុមហ៊ុន អ្នកដលពាក់ព័ន្ធ និង ទស។

យើងមានជំនឿថា ការអប់រំ គឺជាមលូដាន ឹះ
នភាពជ័យជម្នះយូរអង្វង។

យើងមានជំនឿថា ការជឿជាក់លើ
អនាគតរបស់យើងនឹង ូវបានធានា

តាមរយៈការខិតខំ ឹង ងជាអតិបរមា
ចំ ះការទទួលខុស ូវរបស់យើង។

សុចរិត យុតិ្តធម៌សុចរិត យុតិ្តធម៌
និងភាព ះ ង់និងភាព ះ ង់

ភាពទីទគា និងអព កឹតភាពទីទគា និងអព កឹត

ការខិតខំ ឹង ងការខិតខំ ឹង ង
ធ្វើការងារធ្វើការងារ

ការអប់រំការអប់រំ

ភាពទីទគាភាពទីទគា
និងអព កឹតនិងអព កឹត

ការ រពវិន័យការ រពវិន័យ
តុល្យភាពសង្គមតុល្យភាពសង្គម
និងផលចំណញនិងផលចំណញ
របស់សាប័នរបស់សាប័ន

សុចរិត យុត្តិធម៌សុចរិត យុត្តិធម៌
និងភាព ះ ង់និងភាព ះ ង់

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៣

គុណតម្ល

ការទំនាក់ទំនងការទំនាក់ទំនង
ជាមួយអតិថិជនជាមួយអតិថិជន

គុណភាពគុណភាព

អាទិភាពទីមួយរបស់យើងគឺធានាថា
អតិថិជនមានការពញចិត្តទាំង ុង
ចំ ះការប ើសវារបស់យើង។
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Banking With The Poor Network

Microcredit summit Campaign

USAID

ធនាគារឯកទសវីង (ខមបូឌា) លីមីតធីត

MIX Market

សមាគមមីកូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

Good Return

កឌីតប្ូយរ៉ូកម្ពុជា (សុីបី៊សុី)

The Smart Campaign

Agence Française de Développement

Water.org

 

 

ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក ទស នកម្ពុជា

Industrial and commercial Bank of China Limited

ធនាគារ សាបនា ភីអិលសុី

ធនាគារ ហ្វីលីព ភីអិលសុី

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាសុី ចំកាត់

ធនាគារ ភ្នំពញ ពាណិជ្ជ

ធនាគារ វឌ្ឍនៈ

responsAbility

Oikocredit

Cyrano-Management

Overseas Private Investment Corporation

Symbiotics SA Information

Incofin

Instituto de Crédito Oficial

BlueOrchard

Calvert Foundation

PPB (People’s Bank)

MicroVest

Fonds Desjardins

KCD Mikrofinanzfonds

Developing World Market

Grameen Credit Agricole

Agence Française De Developpement

FMO

International Finance Corporation

Good Return

MCE Social Capital

Triple Jump BV

Hatton National Bank

Deutsche Bank

Invest In Vision Microfinance Fund

Alterfin c.v.b.a

ម្ចាស់កម្ច ីនិងដគូ
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ប័ណ្ណសរសើរ វិញ្ញាបនប  និងសមិទ្ធផល

 

១.  អាជាប័ណ្ណ កបអាជីវកម្មទទួល ក់ប ្ញើពី ធនាគារជាតិនកម្ពុជា
២. វិ ្ញបនប លការណ៍ការពារអតិថិជនពី Smart Campaign
៣. វិ ្ញបនប  MIX STAR MFI ពី MIX
៤. វិ ្ញបនប សន្ទស្សន៍នការចាកផុតពីភាពកីកពី Grameen Foundation & MicroFinanza
៥.  វិ ្ញបនប ការវាស់វងសន្ទស្សន៍នការចាកផុតពីភាពកីក (PPI) ក ិតមូលដាន និងក ិតឧត្តម
៦. វិ ្ញបនប ប ក់ពីតមាភាពនតម្លពី Microfinance Transparency

១ ២

៣ ៤

៥ ៦
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០%
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០,៨០%

១,០០%

១,២០%

១,៤០%

១,៦០%

ព្យសកម្មសរុប (ដុលារ)
ផលប័ ឥណទានដុល (ដុលារ)
មូលធនភាគទុនិក (ដុលារ)

ក់ចំណញសុទ្ធ (ដុលារ)
ចំនួនអតិថិជនឥណទាន
សមតុល្យ ក់ប ្ញើ
ចំនួនគណនី ក់ប ្ញើ
ចំនួនអតិថិជនដាក់ ក់ប ្ញើ
ចំនួនសាខា (រួមបញ្ចូលការិយាល័យកណា្ខល)
ចំនួនបុគ្គលិក
ចំណាយ តិបត្តិការ/ផលប័ ឥណទាន
ហានិភ័យឥណទានធំជាង ៣០ថ្ង
អនុបាតឥណទានលុបចញពីបញ្ជី
អនុបាតសាធនភាព
អនុបាតបំណុលធៀបមូលធនភាគទុនិក
អនុបាតចំណាយធៀបចំណូល (រួមបញ្ចូលសំវិធានធន)
អ ចំណញពី ព្យសកម្ម
អ ចំណញពីមូលធនភាគទុនិក
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២០១៤
២០១៥
២០១៦

២០១៤
២០១៥
២០១៦

២០១៤
២០១៥
២០១៦

២០១៤
២០១៥
២០១៦

២០១៤
២០១៥
២០១៦

១៨៩,៣

២១៨,៤ ២០៨,៤

០

២

៤

៦

៨

១០

១២

១៤

១៦

៧,៥

១២,១
១៣,៦

០,១០%
០,២៤%

១,៣៧%

០%

១%

២%

៣%

៤%

៥%

៦%

៧%

៨%

អ ចំណញពី ព្យសកម្ម អ ចំណញពីមូលធនភាគទុនិក

៦,៧១%

៦,៩៦%

៥,៦១%

០%
៥%

១០%
១៥%
២០%
២៥%
៣០%
៣៥%
៤០%
៤៥%

៣៧,១៤%

៤០,៩២%

៣១,៩៨%

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ



មាតិកា

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ ធានកុម ឹក ភិបាល
របាយការណ៍របស់ ធាននាយក តិបត្តិ

អំពី អិលអូអិលសីុ
ចក្ខុវិស័យ ទសកម្ពុជា 
វិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
អំពី អិលអូអិលសុី
វត្តិ អិលអូអិលសុី

អំពី អាជីវកម្ម
ការរីកច ើន កប យការទទួលខុស ូវ
ទិនាការនផលិតផល
សមិទ្ធផលអាជីវកម្ម
ការ ប់ ងហានិភ័យ

អំពី ការ ប់ ង
សកម្មភាពសង្គម

និងបរិសាន

តើយើងពន្យល់អត្ថន័យនបសកកម្មរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តច?
ការវាស់វង ល សង្គមរបស់ អិលអូអិលសុី
ការអនុវត្តស្តង់ដារជាសាកលនការ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម  អិលអូអិលសុី
ការបណ្ណុះបណា្ខលចំណះដឹងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ
ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់ លើបរិសាន និងសង្គម
ការវាស់វងសកម្មភាពសង្គមតាមរយៈ PPI

ភាពជាដគូ
ឹត្តិការណ៍សង្គម
វត្តិរឿងអតិថិជន

អភិបាលកិច្ច

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
និងរបាយការណ៍
សវនករឯករាជ្យ

ទិដ្ឋភាពទូ នអភិបាលកិច្ចល្អ
រចនាសម្ព័ន្ធនការ ប់ ង
រចនាសម្ព័ន្ធភាគទុនិក
កុម ឹក ភិបាល
គណៈ ប់ ង
គណៈកមាធិការ ប់ ងហានិភ័យរបស់កុម ឹក ភិបាល
គណៈកមាធិការសវនកម្មរបស់កុម ឹក ភិបាល
គណៈកមាធិការតងតាំង និងផ្តល់តម្លការ របស់កុម ឹក ភិបាល

ទំព័រ៖

៨-៩
១០-១២

៤៨-៤៩
៥០-៥១

៥២
៥៣
៥៤

៥៥-៥៦

១៤-១៥
១៦
១៧
១៨

២០
២១

២២-២៣
២៤

២៦
២៧
២៧
២៨
២៩
៣០
៣១
៣២
៣៣

៣៥
៣៦
៣៧

៣៨-៣៩
៤០-៤៥

៤៦
៤៦
៤៦

របាយការណ៍កុម ឹក ភិបាល
របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ
តារាងតុល្យការ
របាយការណ៍លទ្ធផល
របាយការណ៍ប ប ួលមូលធន
របាយការណ៍លំហូរសាច់ ក់

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៧
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ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ ធានកុម ឹក ភិបាល

 ក្នុងអំឡុងឆំា២០១៦ កំណើនផលប័ ឥណទានក្នុងវិស័យមីកូ 
ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា មានក ិតទាបជាងឆាំមុន យសារផលប៉ះពាល់ន 
អាកាសធាតុ លើ ក់ចំណូលរបស់អតិថិជន និងការការពារអតិថិជន 
ពីបំណុលវ័ណក។ ថ្វីត្ិបតតហានិភ័យផលប័ ឥណទានរបស់វិស័យ 
ទំាងមូលកើនឡើងខ្ពស់ បុ៉ន្តហានិភ័យនះស្ថតិ ក្នងុក តិមធ្យមដល 
អាចទទួលយកបាន។ ជាសំណាងល្អការថយចុះនកំណើនផលប័  
ឥណទាននះមិនបានបង្កឱ្យមានវិបត្តធិ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យទំាងមូលឡើយ។ 

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល ះឹសានទំាងអស់យល់ច ស់ពីបំណុល 
វ័ណក ដើម្ីបរួមគាទប់សា្កត់ និងធានាកំណើន កប យនិរន្តរភាព 

ក្នុងវិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុ។

 កំណើនសដ្ឋកិច្ចពិភព ក រក ស្ថរភាព ក្នុងអំឡុងឆាំ២០១៦ 
យទទួលបានការគាំ ដ៏រឹងមាំជាងការរំពឹងទុកពីកំណើនសដ្ឋកិច្ច 

ន ទសអភិវឌ្ឍ បពលដលកំណើនសដ្ឋកិច្ចន ទសកំពុង 

 តាងនាមឱ្យកុម ឹក ភិបាលទាំងអស់ ខ្ញុំបាទមានសចក្តី មនស្សរីករាយក្នុងការបងាញនូវរបាយការណ៍ ចាំឆាំ និង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ អិលអូអិលសុី ស ប់ឆាំ២០១៦។ កមការ ួតពិនិត្យការអនុវត្តយា៉ងហ្មត់ចត់      អិលអូអិលសុី 
ទទួលបានលទ្ធផលគួរឱ្យ តសរសើរ។ យមានការណនាំ និងដំបូនានល្អៗពីកុម ឹក ភិបាល គណៈ ប់ ងនិងបុគ្គលិក 
ទាំងអស់បានដឹកនាំ អិលអូអិលសុី ឱ្យមានភាពរីកច ើនយ៉ាងខាំង និងមានសមត្ថភាពក្នុងការស បខ្លួន នឹងប ប ួល 
សដ្ឋកិច្ច ក្នុង ទសកម្ពុជា។ អិលអូអិលសុី តបន្តគំនិតច្ន ឌិតក្នុងការធ្វើឱ្យផលិតផល និងសវារបស់ខ្លួនកាន់ត 
សម្បូរបប ហើយជាលទ្ធផលថ្មីៗនះ អិលអូអិលសុី ទទួលបានការអនុ ្ញតពីធនាគារជាតិនកម្ពុជាក្នុងការដាក់ឱ្យ ើ ស់ 
ផលិតផលភតិសន ហិរញ្ញវត្ថុ។ ការដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផលភតិសន ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង ីមាសទីមួយ នឆាំ២០១៧ 
កមការគាំ ពីអិលអូអិលសុី ុប ដលជាកុមហ៊ុនដំបូងគបង្អស់ ក្នុង ទស ីលងា្កក្នុងការផ្តល់ផលិតផលភតិសន  
ហិរញ្ញវត្ថុ នឹងផ្តល់ឱកាសថ្មីៗជា ើនបន្ថមទៀតដល់  អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី។
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អភិវឌ្ឍមួយចំនួនមានការធាក់ចុះ។ ទស្សនវិស័យនកំណើនសដ្ឋកិច្ច 
ពិភព កស ប់ឆាំ២០១៧ នឹងមានការរីកច ើន កប យភាព 
រឹងមំា យសារតការរំពឹងទុកនកំណើនសដ្ឋកិច្ចក្នុង ទសអភិវឌ្ឍ 
និង ទសកំពុងអភិវឌ្ឍ និងការ ួលសានភាពល្អ សើរន ទស 
ដលមានសដ្ឋកិច្ចធំទូលាយ។ កំណើនសដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាសា៊ននឹង 
មានភាព ចះ ចង់ជាមួយនឹងការកើនឡើងនត ូវការក្នុង ុក 
កាន់ត ើនឡើង ះបីជាអាចមានហានិភ័យ យសារត ល 
ន បាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមរិកអាចនឹងតឹងរុឹងជាងមុន 
ក៏ យ។ 

 ក្នុងឆំា ២០១៦ សដ្ឋកិច្ច ទសកម្ពុជា តបន្តរីកច ើន 
យា៉ងខំាង យសារតកំណើនយ៉ាងខាំងកានត ូវការក្នុង ុកដល 
បានជួយគាំ ដល់កំណើនឥណទាន និងការនាំចញផលិតផលពី 
ឧស ហកម្មវាយនភ័ណ។ វិស័យសំណង់ ូវបានជ ុញ យការ 
កើនឡើងនវិស័យទសចរណ៍ និងទីផ រលំ ដាន។

 អិលអូអិលសីុ រក បាននូវលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថ ុនិងសង្គមយ៉ាងល្អ សើរ 
ក្នងុឆំា២០១៦។ បណា្ខញសាខា ូវបានព ីកបន្ថមពី ៦៧  ៧៣ 
ការិយាល័យ ដលកំពុង តិបត្តិការទូទាំង២៥ រាជធានី-ខត្ត ហើយ 
ចំនួនបុគ្គលិកវិញមានការកើនឡើង២៥% ដលមានចំនួនរហូតដល់ 
១.៨៧៣នាក់។ ការកើនឡើងន ក់ចំណូលរបស់ ជាជនកម្ពុជា 
ធ្វើឱ្យត ូវការឥណទានមានទំហំធំជាងមុន ដលជាលទ្ធផលទំហំ 
ឥណទានជាមធ្យមកើនឡើងដល់ជាង ១.០០០ដុលារ។ ដើម្ីបបំពញ 
តាមត ូវការនះ ផលិតផលថ្មីៗដូចជាផលិតផល ក់កម្ចីកលម្អ 
គហដាន និងផលិតផល ក់កម្ចី ឿងចកកសិកម្ម វូបានបង្កើតឡើង។ 
ជាមួយនឹងទស្សនវិស័យសង្គម ផលិតផល ក់កម្ចីពីរផ្សងទៀត 
ូវបានដាក់ឱ្យ ើ ស់ ក្នុងខក ្ញ ឆាំ២០១៦ ដើម្ីបផ្តល់ 
ក់កម្ចីស ប់ទឹកសាត និងអនាម័យដល់ ជាជន ដលតាមការ 

វាស់វង មាណជា២៥% ន ជាជនកម្ពុជាមិនទាន់មានបណា្ខញ 
ទឹកសាត ើ ស់ ឡើយ។

 ជាមួយនឹងអ ចំណញពី ព្យសកម្មចំនួន ៥,៦% អិលអូអិលសុី 
ស ចបានលទ្ធផលល្អឈានមុខគក្នុងចំ មដគូ កួត ជង 
ហើយអ ចំណញពីមូលធនភាគទុនិកមានចំនួន៣២% ដលទទួល 
បានលទ្ធផលលំដាប់ទីពីរ ធៀប នឹង ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុដលធំ 
ជាងគ ក្នុង ទសកម្ពុជា។ ជារួម អិលអូអិលសុី ជាប់លំដាប់ថាក់ 
ទីបួន ជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុដលធំជាងគ ក្នុង ទសកម្ពុជា 
បើគិត លើ ព្យសកម្មសរុប និងផលប័ ឥណទាន និងជាប់លំដាប់ 
ថាក់ទីបី ជា ះឹសានដលទទួលបាន ក់ចំណញ ើនជាងគ។ ថ្វតី្ិបត 
តគុណភាពផលប័ ឥណទានមានការធាក់ចុះបន្តិច ដលហានិភ័យ 
ផលប័ ឥណទានធំជាង ៣០ថ្ង មានចំនួន ១,៣៧% លទ្ធផលនះ 

តល្អ សើរជាងអ ហានិភ័យផលប័ ឥណទានរបស់វិស័យ 
ទាំងមូល។ សមតុល្យ ក់ប ្ញើកើនឡើងជាង ៧០% រហូតដល់ជាង 
២០លានដុលារ ដលកើនឡើងពី ២៧៥.០០០ដុលារ ក្នុងឆាំ២០១៥។

 ជាមួយនឹងការ តយកចិត្តទុកដាក់ លើ ព័ន្ធឌីជីថលក្នុងការ 
ផ្តល់សវាហិរញ្ញវត្ថុ បគានឹងការផាស់ប្តូរ ព័ន្ធធនាគារស្នូលថ្មី និង 
ការដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផលភតិសន ហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលសុី មាន 
សុទិដ្ឋិនិយមស ប់កំណើនដ៏ខាំងកា ក្នុងឆាំ២០១៧។

 ឆ្លៀតក្នងុឱកាសនះ ខ្ញុបំាទសូមថ្លងអំណរគុណដល់អ្នកដលពាក់ព័ន្ធ 
ទាំងអស់រួមមានអតិថិជន វិនិ គិន និយតករ ធនាគារ និងដគូមាស់ 
កម្ចីទាំងក្នុង និងក ទសស ប់ការជឿជាក់ ការទុកចិត្ត និង 
សហ តិបត្តិការគាំ ចំ ះការរីកច ើនរបស់ អិលអូអិលសុី ក្នុង 
រយៈពលប៉ុនានឆាំកន្លង នះ។ ខ្ញុំបាទក៏សូម តសរសើរចំ ះ 
កុម កឹ ភិបាលទំាងអស់ស ប់ការណនំា និងបុគ្គលិក អិលអូអិលសីុ 
ទាំងអស់ដលស្ថិត កមការដឹកនាំរបស់គណៈ ប់ ងដល 
មានសមត្ថភាពស ប់ការខិតខំ ឹង ងក្នុងការបំពញការងារ។ 
ជាមួយគានឹង អិលអូអិលសុី ដលជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុទទួល 

ក់ប ្ញើឈានមុខគមួយ ក្នុង ទសកម្ពុជា ខ្ញុំប្តជាចិត្តចូលរួម 
ជាផ្នកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្តល់ឱកាសសដ្ឋកិច្ចដល់អតិថិជន និង 
ជាជនកម្ពុជា។

ក ៊ីនលី ដ ហ្សុីលវា ៉
ធានកុម ឹក ភិបាល



 ថ្វីត្ិបតតមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួន លើវិស័យកសិកម្ម កម្ពុជា 
តអាចស ចបានកំណើនផលិតផលក្នុង ុកសរុប ចំនួន ៧% 

ដូចការរំពឹងទុក។ លទ្ធផលនះអាចស ច បាន យសារតែ 
លទ្ធផលល្អនវិស័យកាត់ដរ ទសចរណ៍ សំណង់ និងអចលន ព្យ។ 
ផលិតផលក្នុង ុកសរុបរបស់កម្ពុជា ូវបានរំពឹងទុកថា តអាច 
រក អ កំណើន ចំនួន ៧,១% ក្នុងឆាំ២០១៧ បពលដល 
ធនាគារជាតិនកម្ពុជាចញរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលស ចបាន
ក្នុងឆាំ២០១៦ និងការរំពឹងទុកក្នុងឆាំ២០១៧ យបងាញនូវនិរន្តភាព 
នកំណើនដ៏ខាំងការបស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ ទន្ទឹមនឹងនះ ធនាគារជាតិ 
នកម្ពុជាក៏បានកើនរំលឹកថាកម្ពុជា តងាយរង ះ យសារ 
ផលប៉ះពាល់នសដ្ឋកិច្ចខាងក។

សមិទ្ធផលក្នុងឆាំ ២០១៦
ផលប័ ឥណទាន
  អិលអូអិលសីុរក បាននូវកំណើនដ៏មានគុណភាព ក្នងុឆាំ២០១៦ 

យមានកំណើនផលប័ ឥណទានចំនួន ១៧% (កំណើន ចំាឆាំ 
ជាមធ្យម ៤៧% ក្នុងអំឡុងពល ៥ឆាំចុងកយនះ) ដលមានចំនួន 
សរុប ២១៩,៥ លានដុលារអាមរិក ខណៈដលចំនួនអតិថិជនថយចុះ 
៥% ដលមានចំនួនសរុប មាណ ២០៨.០០០នាក់។ ផលប័  
ឥណទាននះរួមមានឥណទានកុម ២៤% និងឥណទានឯកត្តជន 
៧៦%។ ក្នងុ ះ ០,៥% នផលប័ ឥណទានគឺស្ថតិ ក្នងុផលិតផលកម្ចី 

ើ ស់ផាល់ខ្លួនដលទទួលយកសមារដលទិញជា ព្យដាក់ធានា 
ហើយ ០,៣៥% នផលប័ ឥណទានគឺស្ថិត ក្នុងផលិតផលកម្ចី 

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ១០

របាយការណ៍របស់ ធាននាយក តិបត្តិ

 កំណើនវិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានការធាក់ចុះបន្តិច ក្នុងឆាំ២០១៦ ដល ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគទាំង៧ 
ស ចបានកំណើនផលប័ ឥណទានជាមធ្យមចំនួន ២២% ហើយវិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលមានផលប័ ឥណទាន 
សរុបចំនួន ៤,៨ ពាន់លានដុលារអាមរិក (ទិន្នន័យពី ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៥១ រួមទាំងផលប័ កម្ចីខាតតូចរបស់ 
ធនាគារ អសុីលីដា ធនាគារសាបនា និងអង្គការករដាភិបាលចំនួន៨) ចុងឆាំ២០១៦ ដលកើនឡើងពីផលប័  
ឥណទានសរុបចំនួន ៤,១ ពាន់លានដុលារអាមរិក ចុងឆាំ២០១៥។ មូលហតុនការធាក់ចុះនះគឺមួយផ្នក យសារត 
ផលប៉ះពាល់នការ ួលអាកាសធាតុ ឆមាសទីមួយក្នុងឆាំ២០១៦ ដលធ្វើឱ្យខូចខាតផលដំណាំ និងបាត់បង់ ក់ 
ចំណូលរបស់អតិថិជន។ បន្ថមលើនះ ឆមាសទីពីរនឆាំ២០១៦ មានការធាក់ចុះនតម្លផលិតផលកសិកម្មធ្វើឱ្យអតិថិជន 
មួយចំនួនគានលទ្ធភាពក្នុងការបង់សងកម្ចីរបស់ពួកគ។



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ១១

ទឹកសាត និងអនាម័យ ដល ូវបានដាក់ឱ្យ ើ ស់ ក្នុង ីមាស 
ចុងកយនឆាំ២០១៦។ ដើម្ីបបំពញត ូវការនកំណើន គណៈ 
ប់ ងបានបង្កើនចំនួនបុគ្គលិក និងតំបន់ តិបត្តិការរបស់ខ្លួន យ 

បានបើកដំណើរការសាខាថ្មីចំនួន ៦ បន្ថមទៀត និង តរក ស្តង់ដារ 
ខ្ពស់នផលិតផល និងការ ួតពិនិត្យហានិភ័យដ៏រឹងមាំ។

អតិថិជនសកម្ម
 គិត ឹមថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៦ អិលអូអិលសុី បានប ើអតិថិជន 
មាណជា ២០៨.០០០នាក់ ដលក្នុង ះរួមមានអតិថិជនកុម 

ចំនួន ៦៣% និងអតិថិជនឯកត្តជនចំនួន ៣៧%។ ផលប័ ឥណទាន 
ភាគ ើនគឺផ្តល់ដល់អតិថិជនដលមានចំណូលទាប ដលនះឆ្លះុប ងំ 
ពីបសកកម្មរបស់អិលអូអិលសុីក្នុងការផ្តល់កម្ចីដល់សហ ិន និងកុម 
ួសារដលស្ថិត ក ិតមូលដានពីរ ា៉មីតនសដ្ឋកិច្ចសង្គម តាម

តំបន់ជនបទ។

គុណភាពផលប័ ឥណទាន
 ថ្វីត្បិតតរងផលប៉ះពាល់ពីអាកាសធាតុដលធ្វើឱ្យខូចខាតដំណាំ 
កសិកម្ម ក្នុងឆាំ២០១៦ អិលអូអិលសុី តអាចរក បាននូវកំណើន 
ផលប័ ឥណទាន កប យគុណភាពខ្ពស់ និងការ ួតពិនិត្យ 
ហានិភ័យដ៏រឹងមំា ដលធ្វើឱ្យអិលអូអិលសីុអាចស ចបាននូវលទ្ធផល 
ល្អ សើរជាងលទ្ធផលជាមធ្យមរបស់វិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។ 
កុម កឹ ភិបាល និងគណៈ ប់ ងអិលអូអិលសីុបានសហការគាយ៉ាង 
ជិតស្និទ្ធដើម្ីបព ឹងលើដំណើរការឥណទាន ការ ួតពិនិត្យឥណទាន 
និងការ ប់ ងហានិភ័យដូចជា៖ 
 ▪ ព ងឹលើការ ប់ ងហានិភ័យឥណទាន និងការ តួពិនិត្យផ្ទក្នងុ 

តាមរយៈការ ើ ស់ Risk Mapping និង Risk Matrices។
 ▪ កលម្អរចនាសម្ព័ន្ធនការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក ជាពិសសម ្តី 

ឥណទាន និងបុគ្គលិក សហគមន៍ផ្សងទៀត។
 ▪ ការអនុវត្ត លការណ៍ការពារអតិថិជន ដលជាផ្នកមួយដ៏សំខាន់ 

ក្នុងការ ប់ ងហានិភ័យ។
 ▪ ការអនុវត្តដ៏មាន សិទ្ធភាពក្នុងកម្មវិធីបណ្ណុះបណា្ខលចំណះដឹង 

ផ្នកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយ Good Return Australia ដើម្ីបផ្តល់ឱ្យ 
អតិថិជន និស្សិតសាកលវិទ ល័យ និង ជាជនក្នុងសហគមន៍ 
នូវជំនាញក្នុងការ ប់ ងហិរញ្ញវត្ថុ។

 ▪ ការ ួតពិនិត្យអតិថិជន តាមរយៈការិយាល័យឥណទាននកម្ពុជា 
ឱ្យបាន ១០០% ប់សាខាទាំងអស់ ដើម្ីបវាយតម្លឥណទាន 
របស់អតិថិជនមាក់ៗឱ្យបានហ្មត់ចត់។

 ▪ ផ្តល់វគ្គបណ្ណុះបណា្ខលដើម្ីបព ឹងផលិតភាពរបស់បុគ្គលិក និង
 ▪ បង្កើតដគូជាមួយ USAID Cambodia/HARVEST Program 

ដើម្ីបផ្តល់ការបណ្ណះុបណា្ខលផ្នកកសិកម្ម និងផ្តល់ជំនួយបច្ចកទស 
ដល់ម ្តីឥណទាន និងគណៈ ប់ ងសាខារបស់ អិលអូអិលសុី។

ផលិតផល ក់ប ្ញើសន្សំ
 អិលអូអិលសុី ទទួលបានអាជាប័ណ្ណ កបអាជីវកម្មទទួល ក់ប ្ញើ 
ពីធនាគារជាតិនកម្ពុជា និងបានចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យ ើ ស់សាកល្បង 
នូវផលិតផល ក់ប ្ញើសន្សំ (គណនីប ្ញើសន្សំ និងគណនីប ្ញើ 
មានកាលកំណត់) សាខាមួយចំនួន ក្នុងខតុលា ឆាំ២០១៥។ 

ក្នុងឆំា២០១៦ អិលអូអិលសុីបានដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផល ក់ 
ប ្ញើសន្សំ ប់សាខាទាំងអស់ ទូទាំង ទស ដលជាលទ្ធផល 
ទទួលបាននូវ គជ័យគួរជាទីគាប់ចិត្ត យមានកំណើនរហូតដល់ 
៧០% និងស ចបានសមតុល្យ ក់ប ្ញើជិត ២០លានដុលារអាមរិក 

មឹដំណាច់ខធ្ន ូឆំា២០១៦ ដលកើនឡើងពីសមតុល្យ ២៧៥.០០០ 

ដុលារអាមរិក ឹមដំណាច់ខធ្នូ ឆាំ២០១៥។ កំណើនយ៉ាងឆាប់ 
រហ័សនសមតុល្យ ក់ប ្ញើសន្សំបងាញឱ្យឃើញថា អិលអូអិលសុី 
គឺជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុដលគួរឱ្យទុកចិត្តខ្ពស់ ដលផ្តល់នូវសវា 
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អ សើរដល់អតិថិជន ការពារអតិថិជន និងផ្តល់នូវ 
ផលិតផល ក់ប ្ញើ និងផលិតផលឥណទានថ្មីៗ ដលមានលក្ខណៈ 
កួត ជង។ អិលអូអិលសុី មាន ល ស ចឱ្យបាននូវកំណើន 

សមតុល្យ ក់ប ្ញើជិតទ្វជាបី ដើម្ីបតាមឱ្យទាន់ដគូ ឹមដំណាច់ 
ឆាំ២០១៧។

អ ចំណញពី ព្យសកម្ម និងអ ចំណញពីមូលធនរបស់ 
ភាគទុនិក
  អ ចំណញពី ព្យសកម្ម និងអ ចំណញពីមូលធនភាគទុនិក 
របស់អិលអូអិលសុីមានការធាក់ចុះបន្តិចបើធៀប នឹងលទ្ធផលឆាំមុន 

យសារតផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននអាកាសធាតុ លើឥណទាន 
កសិកម្ម ដលជាលទ្ធផលអិលអូអិលសុីស ចបានអ ចំណញពី 
ព្យសកម្មចំនួន ៥,៦% និងអ ចំណញពីមូលធនភាគទុនិកចំនួន 

៣២% ឹមដំណាច់ឆាំ២០១៦។ យា៉ងណាមិញ បើធៀប នឹង 
ដគូ កួត ជង អ ចំណញពី ព្យសកម្មរបស់អិលអូអិលសីុ ទទួល 
បានលទ្ធផលល្អឈានមុខគ ក្នងុចំ ម ះឹសានមីកូហិរញ្ញវត្ថទុទួល 

ក់ប ្ញើដលធំជាងគទាំង៧ ខណៈដលអ ចំណញពីមូលធន 
ភាគទុនិករបស់អិលអូអិលសុីជាប់លំដាប់ថាក់លខ២ ពីរឆាំជាប់គា 

ក្នុងឆាំ២០១៥ និងឆាំ២០១៦។ ជាលទ្ធផល អិលអូអិលសុី គឺជា 
ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគលំដាប់ទី៤ ក្នុង ទសកម្ពុជា គិត 
លើ ព្យសកម្មសរុប និងផលប័ ឥណទាន និងជាប់លំដាប់ថាក់ទី៣ 

ជា ឹះសានដលទទួលបាន ក់ចំណញ ើនជាងគ។

សកម្មភាពសង្គម
 អិលអូអិលសុី ប្តជាចិត្តក្នុងការផ្តល់សវាហិរញ្ញវត្ថុ កប យការ 
ទទួលខុស ូវសង្គម និងបរិសានដល់ ជាជន និងសហ ិន  
ជនបទ។ តាមរយៈការអនុវត្តសន្ទស្សន៍នការចាកផុតពីភាពកីកបាន 
បងាញថាជាង ៨២% នអតិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុជា ្ត ី មាណជា 
៣៦% នអតិថិជនថ្មីរស់ កមបនាត់ភាពកីកថាក់ជាតិ ១៥០% 
ហល ៦០% នអតិថិជនមានមុខរបរទាក់ទងនឹងកសិកម្ម។ អិលអូអិលសីុ 

ស ចបាន គជ័យនការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គម ក្នុងឆាំ២០១៦ 
តាមរយៈការអនុវត្តការ ួតពិនិត្យតាមដានផលប៉ះពាល់ លើបរិសាន 
ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរិសានស ប់ផលិតផល ក់កម្ចី 
សហ សខាតតូច និងមធ្យម ស្តង់ដារសាកលនការ ប់ ងសកម្មភាព 
សង្គម (USSPM) និងការវាយតម្លផាល់ខ្លួន (SPI4) ដើម្ីបកំណត់ 
ជំហានបនាប់នការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គមឱ្យបានល្អ សើរ ក្នុង 
ឹះសាន។ ក្នុងរយៈពលប៉ុនានឆាំចុងកយនះ អិលអូអិលសុី 

ស ចបាន គជ័យ និងទទួលបានវិ ្ញបនប ទទួលសា្គល់ជា ើន 
លើការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គម ដូចជា វិ ្ញបនប សន្ទស្សន៍នការ 
ចាកផុតពីភាពកីក វិ ្ញបនប កិច្ចការពារអតិថិជន ពី SMART 

Campaign និងវិ ្ញបនប  GIIRS ។ បន្ថមលើនះទៀត កម្មវិធី 
បណ្ណះុបណា្ខលចំណះដឹងផ្នកហិរញ្ញវត្ថ ុដល វូបានផ្តល់ជូន ជាជន 
កម្ពជុាជាង ១៣.៦០០នាក់ ក្នងុឆំា២០១៦ និងសរុបជាង ២៨.៩០០នាក់ 
ចាប់តាំងពីឆាំ២០១៣ គឺជាសកម្មភាពសង្គមមួយដលអិលអូអិលសុី 
ផ្តល់ជូន យឥតគិតថ្លក្នុង លបំណងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ 
អតិថិជន លើសវាហិរញ្ញវត្ថុ។

 អិលអូអិលសុី ប្តជាចិត្តក្នុងការអនុវត្តឱ្យបានខាប់ខ្ជួនតាមស្តង់ដារ 
ជាសាកលនការ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម យអនុវត្ត តាម 



សុខ វឿន

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ១២

បសកកម្មរបស់ខ្លួន ក្នុង លបំណងបង្កើនភាពរីកច ើនរបស់ខ្លួន 
ជាមួយអតិថិជន តាមរយៈការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់  និងអាជីវកម្ម 
របស់ពួកគាត់។

សមិទ្ធផលបន្ថមស ប់ឆាំ២០១៦
 ▪ អិលអូអិលសុី បានបើកដំណើរការសាខាថ្មីចំនួន៦ បន្ថមទៀត 

ដើម្ីបព ីក តិបត្តិការ និងបន្តផ្តល់សវាហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជន 
ដលមិនទាន់ទទួលបានសវាហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាមួយនឹងសាខាថ្មីនះ 
បច្ចុប្បន្ន អិលអូអិលសុី បាននឹងកំពុងធ្វើ តិបត្តិការ ទូទាំង ២៥ 
រាជធានី-ខត្ត ក្នុង ទសកម្ពុជា។

 ▪ អិលអូអិលសុី បាន ើសរីសបុគ្គលិកបន្ថមជា ើននាក់ ដើម្ីប 
ធានាផ្តល់នូវសវាអតិថិជនដ៏ល្អ សើរ អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 
និងរក ឱ្យបាននូវនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម។

 ▪ អិលអូអិលសុី បានដាក់ឱ្យ ើ ស់ជាផ្លូវការនូវផលិតផលថ្មីៗ 
ជា ើន (ដូចជា ផលិតផល ក់កម្ចីបុគ្គលិកសហ ស 
ផលិតផល ក់កម្ចីទឹកសាត និងអនាម័យ ផលិតផល ក់កម្ចី 
ស ប់ទិញសមារ ើ ស់ក្នុងផ្ទះ ផលិតផល ក់កម្ចី ើ ស់ 
ផាល់ខ្លួនដលទទួលយកផលិតផល ឬសមារដលទិញជា ព្យ 
ដាក់ធានា និងផលិតផល ក់កម្ចីធានា យគណនីប ្ញើមាន 
កាលកំណត់) ដើម្ីបបំពញតាមត ូវការរបស់អតិថិជន។

 ▪ អិលអូអិលសុី កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផាស់ប្តូរ ព័ន្ធធនាគារ 
ស្នូលថ្មីដលអាចឱ្យ អិលអូអិលសុី ផ្តល់នូវផលិតផលកាន់ត 
សម្បូរបប និងបត់បនតាមត ូវការរបស់អតិថិជន។ 

 ▪ អិលអូអិលសុី បានបង្កើតកម្មវិធីវិទ្ុយ “គំនិតរីកច ើន” ដលមាន 
ទិស ផ្តល់នូវការអប់រំផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ (ដូចជាការសន្សំ ក់ ការ 
ប់ ងសាច់ ក់ ការ ប់ ងបំណុល ការការពារអតិថិជន 

ជាដើម) ចករំលកគំនិត និងបទពិ ធន៍ និងការ ប់ ង 
អាជីវកម្មខាតតូចដល់ ិយមិត្តអ្នកសាប់។

 ▪ អិលអូអិលសីុ បានបន្តធ្វើការងារស្ម័ ចិត្តជា ើន ក្នងុសហគមន៍ 
ដលអិលអូអិលសុីកំពុងធ្វើ តិបត្តិការ យបានដឹកនាំរៀបចំ 
ឹត្តិការណ៍សហគមន៍ជា ើនដូចជា លាបថាំឡើងវិញនូវសាលា 

រៀនរបស់រដ្ឋ ដាំដើមឈើ ជួសជុលផ្លូវ និងសាន កសាងកន្លង 
លាងដ បរិចាគឈាម និងសកម្មភាពផ្សងៗជា ើនទៀត។

យុទ្ធសា ្តអាទិភាពស ប់ឆាំ២០១៧
 ▪ ក់កម្ចីកុម និងកម្ចីឯកត្តជនខាតតូច គឺជាអាជីវកម្មស្នូលរបស់ 

អិលអូអិលសុី។
 ▪ អនុវត្តជំហានមួយទៀតក្នុងការលើកកម្ពស់សកម្មភាពសង្គមឱ្យ 

កាន់ត សើរឡើង តាមរយៈការបញ្ចូលសកម្មភាពសង្គម ក្នុង 
តិបត្តិការអាជីវកម្ម យ ើ ស់ USSPM និង SPI4។ 

ជាមួយនឹងការអនុវត្តយា៉ងខាប់ខ្ជួនក្នុងការបញ្ចូល USSPM ក្នុង 
តិបត្តិការ អិលអូអិលសុី បាននឹងកំពុងអនុវត្តយា៉ងសុីជ ក្នុង 

ការការពារអតិថិជន តាមរយៈការព ឹងលើការអនុវត្ត លការណ៍ 
ការពារអតិថិជន ឱកាសទីផ រ និងគុណភាពនសវាកម្ម ។ល។

 ▪ បើកដំណើរការសាខាថ្មចំីនួន៤ បន្ថមទៀតរួមមាន សាខា កុភ្នំ ចួ 
សាខា ុក ះន ះ សាខា ុកមសាង និងសាខា ុក 

ឈរ។ ទីតាំងទាំងនះមានសកម្មភាពសដ្ឋកិច្ចខាំង បុ៉ន្តតំបន់ 
ទាំងនះពុំទាន់ទទួលបានសវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ តាមត ូវការ

ះទ។
 ▪ ផ្តល់ផលិតផល និងសវាកម្មថ្មីៗបន្ថមទៀត ដើម្ីបបំពញតាម 

ត ូវការរបស់អតិថិជន រួមមានផលិតផលភតិសន ហិរញ្ញវត្ថុ 

គណនីសន្សំស ប់ ើ ស់ក្នុងគ ងពលអនាគត គណនី 
សន្សំស ប់បុ ធីតា សវាផ្ទរ ក់ក្នុង ុក និងសវាបង់ 
វិក្កយប័  ជាដើម។

 ▪ ើ ស់ ព័ន្ធបច្ចកវិទ ដលអាចលើកកម្ពស់សវាអតិថិជន 
ឱ្យកាន់ត សើរឡើង និងបង្កើន សិទ្ធភាពការងារដូចជា Tablet 
និង ATM ។

 ▪ កសាងភាពជាដគូយុទ្ធសា ្តជាមួយសាប័នដលមានករិ៍ ះល្អ 
ដើម្ីបបង្កើតលទ្ធភាព និងសវាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ។

 ▪ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការអភិរក្សភពផនដី ដើម្ីបកាយជា 
ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុដលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុត លើការ 

ថរក ការពារបរិសាន។
 ▪ សិក ពីត ូវការទីផ រស ប់សវាហិរញ្ញវត្ថុ ព ីកបន្ថមនូវ 

ផលិតផល និងសវាកម្មរបស់អិលអូអិលសុី ដើម្ីបប ើសវាដល់ 
ជាជនដលមិនទាន់ទទួលបានសវាហិរញ្ញវត្ថុទាំង ទី ជុំជន 

និងជនបទ។
 ▪ បន្តផ្តល់កម្មវិធីបណ្ណុះបណា្ខលចំណះដឹងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្ីបលើក 

កម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ ជាជនកម្ពុជា លើចំណះដឹងហិរញ្ញវត្ថ ុ
សដ្ឋកិច្ច និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។

 ▪ បន្តយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពសង្គម និងស ចឱ្យបានតាម 
គុណតម្លរបស់អិលអូអិលសុីដលចងថា “អិលអូអិលសុី ឱ្យតម្ល 
លើទស្សនវិស័យក្នុងការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងកិច្ចការសង្គម 
និងផលចំណញ”។

 យើងនឹងបន្តកំណើន និងធ្វើឱ្យ តិបត្តិការរបស់យើងកាន់តសម្ូបរ 
បប និងធំទូលាយ ភូមិថ្មីៗ បន្ថមទៀត ក្នងុ ទសកម្ពជុា តាមរយៈ 
ការផ្តល់នូវផលិតផលថ្មីៗ។ យើងនឹងបន្តវិនិ គលើផ្នកបច្ចកវិទ  
ព័ត៌មាន ធនធានមនុស្ស សាកយី  និងកលម្អផលិតផល និង 
សវាកម្មឱ្យកាន់តល្អ សើរជាងនះទៀត ដើម្ីបឱ្យអតិថិជនកាន់ត 
ពញចិត្តនឹងសវារបស់អិលអូអិលសុី។ បន្ថមលើនះ ក្នុងឆាំ២០១៧ 
យើងមានទិស ធ្វើយា៉ងណាឱ្យអិលអូអិលសុីកាយជា ឹះសានមីកូ 
ហិរញ្ញវត្ថុទទួល ក់ប ្ញើដ៏រឹងមាំ។

 តាងនាមឱ្យគណៈ ប់ ង និងបុគ្គលិកទាំងអស់ ខ្ញុំបាទសូមថ្លង 
អំណរគុណ ដល់ភាគទុនិក កុម ឹក ភិបាល និងសមាជិក 
គណៈកមាធិការទាំងអស់ស ប់ការដឹកនាំ ការគាំ  និងការផ្តល់ 
ដំបូនាននានាក្នុងមួយឆាំកន្លង នះ។  ខ្ញុំបាទក៏សូមបងាញនូវការ 
ដឹងគុណយា៉ង ះស្ម័ ចំ ះបុគ្គលិកអិលអូអិលសុីទាំងអស់ ះ 
ថាបើគានបុគ្គលិកទាំងអស់គាដលខិតខំ ឹង ងបំពញការងារអស់
ពីកមាំងកាយចិត្ត ះទ អិលអូអិលសុីក៏មិនអាចរឹងមាំដូចជាថ្ងនះ 
បានដរ។ ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លងអំណរគុណចំ ះអតិថិជន និងដគូ 
ពាក់ព័ន្ធដលតងតគាំ អិលអូអិលសុីដើម្បីភាពរីកច ើនទាំង 
អស់គា។ បន្ថមលើនះទៀត ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លងអំណរគុណដល់ 
រាជរដាភិបាល និងធនាគារជាតិនកម្ពុជាស ប់ការគាំ ទាំង ក្នុង 
ឆាំ២០១៦ និង គជ័យដលរំពឹងទុក ក្នុងឆាំ២០១៧។

ធាននាយក តិបត្តិ



អំពី អិលអូអិលសីុ

- ចក្ខុវិស័យ ទសកម្ពុជា
- វិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
- អំពី អិលអូអិលសុី
- វត្តិ អិលអូអិលសុី

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ១៣



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ១៤

ចក្ខុវិស័យ ទសកម្ពុជា 

ភពពី៖ CIA ធនាគារពិភព ក និង ADB ។

 ះរាជាណាចកកម្ពុជា គឺជា ទសមួយ ក្នុងតំបន់ ូពិច ស្ថិត  
ប៉កកណា្ខលនតំបន់ដីសណ្ណទន្លមគង្គ។ សណា្ឋនដី ទសកម្ពុជា 
ដលមានរាងជាបាតខ្ទះ និងដីទំនាបកណា្ខលដ៏មានជីជាតិ អំ យ 
ផលយា៉ងខាំងដល់ការធ្វើកសិកម្ម។ កំណើន ជាជនកើនឡើងយ៉ាង 
ឆាប់រហ័ស ដលមានអ កំណើន ១,៥៦% ក្នុងឆំា២០១៦ ហើយ 
កម្ពុជាគឺជា ទសមួយ ក្នុងចំ ម ទសដលមាន ជាជនវ័យក្មង 
ជាងគ លើសាកល ក ដលជាងពាក់កណា្ខលន ជាជនកម្ពជុា 
មានអាយុកម២៥ឆំា។ រាជធានីភ្នពំញមាន ជាជនរស់ មាណ 
២,៥លាននាក់ និងកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ យា៉ងណាមិញ 
មាណជា ៨០% ន ជាជនកម្ពុជារស់ តំបន់ជនបទ។ ៩៦% ន 
ជាជននិយាយភាសាខ្មរ ហើយ ៩៧% កាន់សាសនា ះពុទ្ធ។ 

 ធនាគារអភិវឌ្ឍអាសុី ចាត់ទុកសដ្ឋកិច្ច ទសកម្ពុជាថាជាខាថ្មី  
តំបន់អាសុី។ ទសកម្ពុជាមានកំណើនសដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សមា្គល់ 
ក្នុងអំឡុងពីរទសវត្សរ៍ចុងកយ។ ផលិតផលក្នុង ុកសរុបកើនឡើង 
ក្នុងអ ចំាឆាំជាង ៨% ច ះឆាំ២០០០  ២០១០ និងយ៉ាង 

ចណាស់ ៧% ចាប់ពីឆាំ២០១១ ដល់ឆាំ២០១៦ ។ កំណើន 
សដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាភាគ ើន វូបានជ ញុតាមរយៈការនំាចញផលិតផល 
ឧស ហកម្ម (ជាពិសសសម្លៀកបំពាក់ និងស្បកជើង ដលមាន 
ចំនួន ៧០% នផលិតផលនាំចញសរុប) ដលកើនឡើង ១១,៧% 
ក្នុងឆំា២០១៥ និង ៩,៤% ក្នុងឆាំ២០១៦។ វិស័យសំណង់ និង 
ទសចរណ៍ក៏ជាវិស័យដ៏រឹងមាំ និងបានចូលរួមចំណកយា៉ងសំខាន់ 
ក្នុងកំណើនសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដរ។ កសិកម្ម តជាមុខរបរសំខាន់ 
របស់ ជាជនកម្ពុជា បុ៉ន្តវិស័យនះមានការធាក់ចុះក្នុងអំឡុងពលពីរ 
បីឆាំចុងកយនះ។

 ធនាគារជាតិនកម្ពុជាបានខិតខំ ឹង ងយា៉ងសកម្មក្នុងការរក  
នូវស្ថរភាពរូបិយប័ណ្ណដលជួយស ួលដល់កំណើនសដ្ឋកិច្ចរបស់ 
ទសកម្ពុជា។ អ អតិផរណា រក កម ៥% រហូតដល់ឆាំ 

២០១៤ ហើយអ អតិផរណាមានចំនួន ១,២% ក្នុងឆាំ២០១៥ និង 

កើនដល់ ២,៨% ក្នុងឆាំ២០១៦។ កតាចម្បងដលនំាឱ្យមានស្ថរភាព 
រូបិយប័ណ្ណនះគឺ យសារត ក្នុងសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ើ ស់ទាំង 
រូបិយប័ណ្ណខ្មររៀល និងដុលារអាមរិក។ តាមរយៈការ ប់ ងលំហូរ 
ឡើងចុះ អ ប្តូរ ក់រវាងខ្មររៀល និងដុលារអាមរិកស ប់បុ៉នាន 
ទសវត្សរ៍ចុងកយនះ រក លំនឹងច ះ ៤.០០០រៀល ហើយអ្នក 
វិភាគសដ្ឋកិច្ចបានរំពឹងថាអ នះនឹង តរក ស្ថរភាពដដល។ 
បន្ថមលើនះ កិច្ចខិតខំ ឹង ងរបស់រាជរដាភិបាលក្នុងការ ប់ ង 
ការចំណាយឱ្យបាន ឹម ូវ ការព ឹងលើការ មូលពន្ធ និងការ 
ប់ ងបំណុលជាតិ ក៏បានចូលរួមចំណកក្នុងការជ ុញការអភិវឌ្ឍ 

សដ្ឋកិច្ចជាតិផងដរ។ 

 ះជាមានកំណើនសដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សមា្គល់ កម្ពុជា តមាន 
ល អភិវឌ្ឍជា ើនទៀតដល ូវស ចឱ្យបាន យសារត 

១៧,៧% ន ជាជនកម្ពជុារស់ កមបនាត់ភាពកីកក្នងុឆំា២០១២ 
៨០% ន ជាជនរស់ តំបន់ជនបទ ៥៨% ន ជាជនមិនទាន់ទទួល 
បានការរស់ កប យអនាម័យ ហើយកម្ពុជា ូវ ឈមនឹង 
ប ធំៗជា ើនទៀតដលបណា្ខលមកពីប ប ួលអាកាសធាតុ 
និងការការពារបរិសានដើម្ីបធានានិរន្តរភាព ថ្ងអនាគត។ រាជរដាភិបាល 
កម្ពជុាបានសហការយ៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយមាស់ជំនួយទ្វរភាគី និងពហុភាគី 
រួមមានធនាគារអភិវឌ្ឍអាសុី ធនាគារពិភព ក និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុ 
អន្តរជាតិ (IMF) ដើម្ីប ឈមនឹងប ក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងនះ។ ទន្ទឹម 
នឹងនះ សវាមីកូហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសសផ្តល់ជូនដល់អតិថិជន ជនបទ 
ក៏បានចូលរួមចំណកយា៉ងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុង 
អំឡុងបុ៉នានទសវត្សន៍ចុងកយនះផងដរ។



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ១៥

ភពពី៖ ធនាគារពិភព ក

៦,១
៧,១ ៧,១ ៧ ៦,៩

៨.០០០
៧.០០០
៦.០០០
៥.០០០
៤.០០០
៣.០០០
២.០០០
១.០០០

១៣

-៨,២

-៣,៣ -៤,៦

-៩,៥
-៦,១ -៦,៦

-២,៧ -៣,៨
-១,៤ -២ -២,៨-១,២-០,១

-៣,៤

១៣,១
១៥,៧ ១៥,១

១៨,១ ១៨,៥ ១៨,៨
២០,៩

២២,៨ ២១,៦ ២១,៥ ២១,៦ ២០,៥ ២១,៧

៤៥
៤០
៣៥
៣០
២៥
២០
១៥
១០
៥
០

មិថុនា-១៤
ការនាំចូលសម្ភារសំណង់

មិថុនា-១៥ មិថុនា-១៦

២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦p

-២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

កំណើននការនាំចញរបស់ ទសកម្ពុជា តបន្តសន្ទុះ...កំណើននការនាំចញរបស់ ទសកម្ពុជា តបន្តសន្ទុះ...

...ហើយវិស័យសំណង់ តបន្តកំណើនដ៏រឹងមាំ......ហើយវិស័យសំណង់ តបន្តកំណើនដ៏រឹងមាំ...

...ខណ...ខណៈពលដលសន្ទុះនការនាំចញគាំ ដល់សានភាពពលដលសន្ទុះនការនាំចញគាំ ដល់សានភាព
សដ្ឋកិច្ចក ទស...សដ្ឋកិច្ចក ទស...

...ហើយការ មូលពន្ធមាន សិទ្ធភាពបានកាត់កងមួយផ្នក...ហើយការ មូលពន្ធមាន សិទ្ធភាពបានកាត់កងមួយផ្នក
ជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នការព ីកចំណាយសារពើពន្ធ។ជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នការព ីកចំណាយសារពើពន្ធ។

...ដលបានបងាញតាមរយ...ដលបានបងាញតាមរយៈការកើនឡើងនការនាំចូលសមារសំណង់...ការកើនឡើងនការនាំចូលសមារសំណង់...

... យសារការកើនឡើងនការនាំចញសំលៀកបំពាក់ និងស្បកជើង...... យសារការកើនឡើងនការនាំចញសំលៀកបំពាក់ និងស្បកជើង...
កំណើនផលិតផលក្នុង ុកជាក់ស្តងបន្តភាពរឹងមាំ
(គិតជាភាគរយ)

ផនការសំណង់ដលបានអនុម័តបន្តកើនឡើង
(គិតជាលានដុលារ)

ឱនភាពនគណនីចរន្តទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្នកធំពីការវិនិ គ
យផាល់ពីបរទស (ផលិតផលក្នុង ុកសរុបគិតជា %)

លន បាយព ឹងសារពើពន្ធបានចាប់ផ្តើម ឆំា២០១៦
(ផលិតផលក្នុង ុកសរុបគិតជា %)

ចំណូល ចំណាយ

សន្ទុះកើនឡើងការនាំចូលសមារសំណង់ និងដក
(គិតជា ន)

ការនាំចញសំលៀកបំពាក់ និងស្បកជើងបន្តកើនឡើង
(គិតជាលានដុលារ)

៧,៣ ៧,៤
ការនាំចញសំលៀកបំពាក់ ប ប ួល (%,y/y) (RHS)

ការនាំចូលដក

ខធ្នូ-១១ ខធ្នូ-១២ ខធ្នូ-១៣ ខធ្នូ-១៤ ខធ្នូ-១៥ ខធ្នូ-១៦ខធ្នូ-១០

ខធ្នូ-១៣ ខធ្នូ-១៤ ខធ្នូ-១៥ ខធ្នូ-១៦

៥០០

១.០០០

១.៥០០

២.០០០

២.៥០០

៣.០០០

១.០០០
២.០០០
៣.០០០
៤.០០០
៥.០០០
៦.០០០
៧.០០០
៨.០០០
៩.០០០ ទឹក ក់ដលបានអនុម័តសរុប

គ ងដលបានអនុម័តសរុប

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦e-១៥

-១០

-៥

០

៥

១០

១៥

២០១០

Current accounts balance Trade balance FDI



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ១៦

វិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

ភពពី៖ សមាគមមីកូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA)

$១,៥
$២,០

$២,៨

$៤,០

$៤,៨

០

២

៤

៦

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

ផលប័ ឥណទាន ( ឹះស្ថានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ)

០,២៧
០,៤៤

០,៩០

១,៣២
១,៤៩

០

0,៥

១

១,៥

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

សមតុល្យ ក់ប ្ញើ ( ឹះស្ថានមីកូហិរញ្ញវត្ថុទទួល ក់ប ្ញើ)

គិត
ជា
ពា
ន់ល

ាន
ដុល

្លារ

គិត
ជា
ពា
ន់ល

ាន
ដុល

្លារ

(រួមបញ្ចូលផលប័ ឥណទានខ្នាតតូច របស់ធនាគារ អសុីលីដា និងធនាគារ ស្ថាបនា)

 ជាលទ្ធផលនកំណើនសដ្ឋកិច្ចដ៏ខាំង និងការកើនឡើងន ក់ 
ចំណូលវិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុបានព ីកខ្លួនយា៉ងខាំងកា រយៈពល 
បុ៉នានឆំាចុងកយនះ។ ក្នុងឆាំ២០១៤ មាន ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ 
ដលមានអាជាប័ណ្ណចំនួន ៣៩ ឹះសាន ក្នុង ទសកម្ពុជា បុ៉ន្ត 
បច្ចុប្បន្ននះ មាន ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុមានអាជាប័ណ្ណចំនួន ៥១ 
ឹះសាន ដលកំពុងប ើសវាដល់ ជាជន ប់ ទាប់ និងមាន 

ផលិតផលផ្សងៗជា ើនដូចជា ផលិតផលកម្ចីកសិកម្ម ផលិតផលកម្ចី 
សហ សខាតតូច និងមធ្យម ផលិតផលកម្ចីកលម្អគហដាន 
ផលិតផលកម្ចីបុគ្គលិកសហ ស ផលិតផល ក់ប ្ញើសន្សំ និង 
ប ្ញើមានកាលកំណត់ ផលិតផលកម្ចីកុម និងការផ្ទរ ក់។ ផលប័  
ឥណទានសរុបស ប់វិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថទំុាងមូល (រួមបញ្ចលូផលប័  
ឥណទានខាតតូច របស់ធនាគារ អសុីលីដា ធនាគារសាបនា និង 
អង្គការករដាភិបាល ចំនួន ៨) មានចំនួន ៤,៨ពាន់លានដុលារ 
អាមរិក ឹមដំណាច់ ឆាំ២០១៦ ដលកើនឡើងចំនួន ២០% 
ធៀបនឹងឆំាមុន។ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីៗ ឹះសានមីកូ 
ហិរញ្ញវត្ថបុានបង្កើតផលិតផល ក់ប ្ញើសន្ំស។ បច្ចបុ្បន្នមាន ះឹសាន 
មីកូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៧ ដលទទួលបានអាជាប័ណ្ណ កបអាជីវកម្ម 
ទទួល ក់ប ្ញើ ពីធនាគារជាតិនកម្ពុជា និងកាយខ្លួន ជា 
ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុទទួល ក់ប ្ញើ ដើម្ីបផ្តល់ផលិតផល 
ក់ប ្ញើសន្សំដល់អតិថិជន ហើយសមតុល្យ ក់ប ្ញើរបស់វិស័យ 

មីកូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលមានចំនួន មាណ ១,៤៩ ពាន់លានដុលារអាមរិក 
ក្នុងឆំា ២០១៦។ បច្ចុប្បន្ន អិលអូអិលសុី គឺជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ 
ទទួល ក់ប ្ញើធំជាងគលំដាប់ទី៤ ក្នុង ទសកម្ពុជា បើគិត 

លើផលប័ ឥណទាន និងលំដាប់ទី៥ បើគិត លើចំនួនអតិថិជន។

 វិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុបាននាំមកនូវផលិតផល និងសវាហិរញ្ញវត្ថុដល់ 
ជាជនកម្ពុជា ក្នុងអំឡុងបុ៉នានទសវត្សរ៍មកនះ ជាពិសសក្នុង 

អំឡុងពល  ៥ឆាំ ចុងកយនះ។ ជាលទ្ធផលវិស័យនះបានដើរតួ 
យា៉ងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា តាមរយៈការកើនឡើងន 
ការវិនិ គ និងត ូវការក្នុង ុក។ ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុបានព ីក 
សវាកម្មរបស់ខ្លួន តាមរយៈការផ្តល់ផលិតផល និងសវាហិរញ្ញវត្ថុ 
ជា ើន ភទ និងវិធីសា ្តងាយ ួលក្នុងការទទួលបានផលិតផល 
និងសវាទំាងនះ។

 ធនាគារជាតិនកម្ពុជាបានដើរតួជានិយ័តករឯករាជ្យក្នុងការ ួត 
ពិនិត្យលើវិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុ យចុះ ួតពិនិត្យ ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ 
ដល់ទីកន្លង ួតពិនិត្យការអនុវត្ត ក្នុង តិបត្តិការ និងផលប័  
ឥណទាន និងចាត់វិធានការបងា្ករហានិភ័យ។ លើសពីនះ ទៀត 
កុមហ៊ុនកឌីតប្ូយរ៉ូ (CBC) ដល ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆាំ២០១២ 
បានដើរតួជាអ្នក ួតពិនិត្យកម្ចីដលអតិថិជនមាក់ៗបានខ្ចី ដើម្ីបការពារ 
បំណុលវណក និងកម្ចី ួតគារបស់អតិថិជន សាប័នផ្សងៗ។ 
ព័ត៌មានទាំងនះ ូវបានផ្តល់ ឱ្យ ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឱ្យ 
ឹះសានអាច ើ ស់ក្នុងការវិភាគលំហូរសាច់ ក់ និងពាក្យស្នើសុំខ្ចី 
ក់របស់អតិថិជន។ 

 បន្ថមលើនះ សមាគមមីកូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ដលបានបង្កើតឡើង 
ក្នុងឆាំ២០០២ បានដើរតួនាទីយា៉ងសំខាន់ក្នុងការបងា្ករហានិភ័យ 

ដលអាចកើតមានជា ព័ន្ធ។ ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិ និងវិធានការក្នុង 
ការទប់សា្កត់ហានិភ័យ បានធានានូវការរីកច ើនរបស់វិស័យមីកូ 
ហិរញ្ញវត្ថុ កប យការទទួលខុស ូវ និងមាននិរន្តរភាព ក្នុង 
បរិយាកាសទីផ រ កួត ជង ដលផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវអ ការ ក់ 
និងគុណភាពសវាអតិថិជន កប យលក្ខណៈ កួត ជង។ 



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ១៧

អំពី អិលអូអិលសីុ
 អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី គឺជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ 
ទទួល ក់ប ្ញើ បច ប់មួយ ដល តសំខាន់ លើការប ើ 
សវា ដល់សហ ិន និងកុម ួសារដលសិ្ថត ក ិតមូលដាន 
ពីរា ៉មីតនសដ្ឋកិច្ចសង្គមនូវឱកាសសដ្ឋកិច្ចដើម្បីផាស់ប្តូរជីវភាព 
រស់ របស់ពួកគឱ្យកាន់តល្អ សើរឡើង។ បច្ចុប្បន្ននះ LOMI 
កាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន ៦០% DWM កាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 
៣៦.៩៧% នចំនួនហ៊ុនសរុប ហើយភាគហ៊ុនដល សល់ ូវបាន 
កាន់កាប់ យបុគ្គលិកអិលអូអិលសុី កាត់ថា ធីភីសុី-អីុសប 
Employee Stock Ownership Plan (“TPC-ESOP”)។

 អិលអូអិលសុី ូវបានបង្កើតឡើង យអង្គការ Catholic Relief 

Services កាត់ថា (“CRS”) ក្នុងឆាំ១៩៩៤ និង ូវបានចុះបញ្ជី 
កម ះ ធនាគារភូមិ (ខមបូឌា) អិលធីឌី ក្នុងឆាំ២០០២។ 
បនាប់មកធនាគារភូមិទទួលបានអាជាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនកម្ពុជា 
ក្នុងការធ្វើ តិបត្តិការជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆាំ២០០៣។ 
ជាមួយនឹងភាគទុនិកដ៏រឹងមាំទាំងពីរ រួមមាន Developing World 

Markets (“DWM”) និង LOLC Micro Investment Ltd. (“LOMI”) 
ក្នុងឆំា២០១៥ ធនាគារភូមិ (ខមបូឌា) អិលធីឌី បានប្តូរ ះមក 

ជា ះអន្តរជាតិ “អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី” និងទទួល 
បានអាជាប័ណ្ណ កបអាជីវកម្មទទួល ក់ប ្ញើពីធនាគារជាតិនកម្ពុជា 
ក្នុងពលជាមួយគា។

 បច្ចុប្បន្ន អិលអូអិលសុី គឺជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុទទួល ក់ប ្ញើ 
ធំជាងគលំដាប់ទី៤ កម្ពុជា គិត លើផលប័ ឥណទាន និង 
ព្យសកម្ម។ តាមរយៈបណា្ខញការិយាល័យចំនួន ៧៣ អិលអូអិលសុី 

បាននឹងកំពុងប ើអតិថិជនជាង ២០៨.០០០នាក់ ជាមួយនឹង 
ផលប័ ឥណទានជាង ២១៩លានដុលារអាមរិក។ ចាប់តាំងពី 
ទទួលបានអាជាប័ណ្ណ កបអាជីវកម្មទទួល ក់ប ្ញើ ឆាំ២០១៥ 
អិលអូអិលសុី បានព ីកផលិតផល និងសវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន 

យបានបញ្ចលូផលិតផល ក់ប ្ញើសន្ំស និងផលិតផល ក់ប ្ញើ 
មានកាលកំណត់។ អិលអូអិលសុី មានសចក្តីរីករាយជាខាំងក្នុងការ 
លើកទឹកចិត្តអតិថិជន ក៏ដូចជា ជាជនកម្ពុជាទូ ឱ្យចះសន្ំស 
ស ប់ ល នាពលអនាគត។ អិលអូអិលសុី មានការជឿជាក់ថា 
តាមរយៈផលិតផលកម្ចី និង ក់ប ្ញើសន្សំរបស់ខ្លួន ក ិតជីវភាព 
រស់ របស់អតិថិជននឹងមានលក្ខណៈល្អ សើរឡើងពីមួយឆាំ  
មួយឆាំ។

 ត មុខទៀត អិលអូអិលសុី នឹងបន្តព ីក តិបត្តិការរបស់ខ្លួន  
ជនបទ និងទី ជំុជន អភិវឌ្ឍផលិតផល និងសវាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ 
ស ប់បំពញត ូវការរបស់អតិថិជន។ ជាមួយនឹងគណៈ ប់ ង 
ដលមានបទពិ ធន៍ខ្ពស់ អភិបាលកិច្ចដ៏រឹងមាំ និងការប្តជាចិត្ត 
ក្នុងសកម្មភាពសង្គម អិលអូអិលសុីបាន ៀមខ្លួនជា ចក្នុងការ 
បន្តព ីក តិបត្តិការ និងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន ទូទាំង ទស។



កំណត់ រយៈពល ២២ឆាំ ក្នុងការផ្តល់សវាកម្មមីកូហិរញ្ញវត្ថុដលមានការទទួលខុស ូវ
ផ្នកសង្គម ក្នុង ទសកម្ពុជា។ 

▪  ចុះបញ្ជីកម ះ ធនាគារភូមិ (ខមបូឌា) អិលធីឌី

▪  បង្កើតគ ងភាគហុ៊នស ប់បុគ្គលិក
 (Employee Stock Ownership Plan) 

▪  ទិញភាគហ៊ុន យ Developing World Markets
▪  ផលប័ ឥណទានសរុបលើសពី ២២លានដុលារអាមរិក
▪  ដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផលកម្ចីតាមរដូវកាលស ប់
 អតិថិជនកសិករ

▪  បង្កើតផលិតផលឥណទានព ីកមុខរបរខាតតូច
▪  បង្កើត ព័ន្ធ ប់ ង ព្យដាក់ធានា និងបង្កើត
 នាយកដាន ប់ ងហានិភ័យ

▪  ដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផលកម្ចីកលម្អគហដាន កមភាព
    ជាដគូជាមួយ OPIC
▪  ដាក់ឱ្យ ើ ស់កម្មវិធីអប់រំចំណះដឹងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយ
    Good Return
▪  ជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុទីមួយដលអនុវត្តការឆក
    ឥណទាន តាមរយៈការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា

▪  បង្កើតគណៈកមាធិការ ប់ ង
    សកម្មភាពសង្គម និងបរិសាន

▪  ប្តូរទីតាំងការិយាល័យកណា្ខល កាន់អគារថ្មី
▪  កុមហុ៊ន LOLC Micro Investments Ltd. (LOMI) 
    កាន់កាប់ភាគហ៊ុនលើសលប់ ក្នុង អិលអូអិលសុី

▪  បង្កើតឡើង យ Catholic Relief Services
 ជាផ្នកមួយនកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហ សខាតតូច

▪  ជាសាប័ន បច ប់ទទួលសា្គល់ យធនាគារជាតិនកម្ពុជា 

▪  បន្តការរីកច ើនតាមរយៈការគាំ ពី USAID
 និង McKnight Foundation 

▪  ទទួលបានអាជាប័ណ្ណជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុពី
 ធនាគារជាតិនកម្ពុជា 

▪  អិលអូអិលសុី  កាយជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគបង្អស់
 កម្ពុជា ដលទទួលបានវិ ្ញបនប លការណ៍ការពារ
 អតិថិជនពី SMART Campaign
▪  ផាស់ប្តរូនាមករណ៍ពី ធនាគារភូមិ មកជា អិលអូអិលសីុ
 (ខមបូឌា) ភីអិលសីុ និងទទួលបានអាជាប័ណ្ណ កប
 អាជីវកម្មទទួល ក់ប ្ញើពីធនាគារជាតិនកម្ពុជា
   និងបានដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផល ក់ប ្ញើសន្សំ
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១៩៩៩

១៩៩៤

▪ ដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផល ក់ប ្ញើសន្សំ
 ប់សាខា
▪ កំពុងដំណើរការផាស់ប្តូរ ព័ន្ធធនាគារស្នូលថ្មី

វត្ត ិអិលអូអិលសីុ

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ១៨



អំពី ជីវកមម

- ការរីកច ើន កប យការទទួលខុស ូវ
- និនាការនផលិតផល
- សមិទ្ធផលអាជីវកម្ម
- ការ ប់ ងហានិភ័យ

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ១៩



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦២០

ការរីកច ើន កប យការទទួលខុស វូ
 អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី គឺជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ 
ដលមានអាជាប័ណ្ណ និងមានការរីកច ើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស យ ត 
សំខាន់លើការផ្តល់សវាហិរញ្ញវត្ថុដល់សហ ិន និងកុម ួសារ  
ក ិតមូលដានពីរា ៉មីតនសដ្ឋកិច្ចសង្គមនូវឱកាសសដ្ឋកិច្ច ដើម្ីប 
ផាស់ប្តូរជីវភាពរស់ ឱ្យកាន់ត សើរឡើង។ ជាមួយនឹងសវាហិរញ្ញវត្ថ ុ
របស់អិលអូអិលសុី កុម ួសារ ក ិតពីរា ៉មីតនសដ្ឋកិច្ចសង្គម 
ទទួលបានសកានុពលភាពដើម្បីរស់ កប យសចក្តីថ្លថ្ន ូរ 
សុវត្ថិភាពសដ្ឋកិច្ច សុវត្ថិភាពសង្គម និងយុត្តិធម៌។ បច្ចុប្បន្ន 
អិលអូអិលសុី គឺជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគបំផុតលំដាប់ទី៤ 

ក្នុង ទសកម្ពុជា បើគិត លើ ព្យសកម្មសរុប និងផលប័  
ឥណទាន។ អិលអូអិលសុី ប្តជាចិត្តក្នុងការប ើសវាដល់អតិថិជន 
កប យការទទួលខុស ូវខ្ពស់ យ តសំខាន់លើសវា 

អតិថិជន ការផ្តល់ជូននូវផលិតផលថ្មីៗ និងរក បាននូវតម្លសមរម្យ 
និងតមាភាព។ ទាំងនះបានធ្វើឱ្យអិលអូអិលសុីកាយជា ឹះសានមីកូ 
ហិរញ្ញវត្ថុដលទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់ ជាជនកម្ពុជា 
ក្នងុការផ្តល់សវាហិរញ្ញវត្ថ។ុ ការប្តជាចិត្តដ៏យូរអង្វងរបស់យើងក្នងុការ 
ផ្តល់សកានុពលភាពដល់សហ ិន និងកុម ួសារ ក ិតមូលដាន 
ពីរា ៉មីតនសដ្ឋកិច្ចសង្គម ូវបានបងាញយា៉ងច ស់តាមរយៈការ 
អភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីៗ ដើម្ីបបំពញតាមត ូវការរបស់អតិថិជន ការ 
បង្កើត លន បាយ ួតពិនិត្យផ្ទក្នុងដលមាន សិទ្ធភាព និង 
កម្មវិធីបណ្ណុះបណា្ខលចំណះដឹងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុក្នុង លបំណងផ្តល់ 
ចំណះដឹង និងបទពិ ធន៍ផ្នកហិរញ្ញវត្ថដុល់អតិថិជន។ ក្នងុឆំា២០១៦ 
អិលអូអិលសុី រក បាននូវកំណើនផលប័ ឥណទាន និងតំបន់ 
តិបត្តកិារ ហើយអិលអូអិលសីុនឹង តបន្តការរីកច ើននះត ទៀត 

និងយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យតាមដានសកម្មភាព តិបត្តិការរបស់ខ្លួន 
ឱ្យបានខាប់ខ្ជួន។

 ឆាំ២០១៦ គឺជាឆាំដ៏សំខាន់ស ប់អិលអូអិលសុី ដលអិលអូអិលសុី 
បានដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផល ក់ប ្ញើសន្សំ ប់សាខាទាំងអស់ 
ទូទាំង ទស និងស ចបានកំណើន ក់ប ្ញើជាង ៧០% ស្មើនឹង 
សមតុល្យជិត ២០លានដុលារ ដលកើនឡើងពី ២៧៥.០០០ដុលារ 

ឹមចុងឆំា២០១៥ ពលដលអិលអូអិលសុីទើបតទទួលបាន 
អាជាប័ណ្ណ កបអាជីវកម្មទទួល ក់ប ្ញើពីធនាគារជាតិនកម្ពុជា។  
ផលប័ ឥណទានសរុបរបស់អិលអូអិលសុីកើនឡើងចំនួន ១៧% ពី 
១៨៨,៤លានដុលារ ឹមដំណាច់ឆាំ២០១៥  ២១៩,៥លាន 
ដុលារ ឹមដំណាច់ឆាំ២០១៦។ ថ្វីត្ិបតតការ ួលអាកាសធាតុ 
ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ឥណទានកសិកម្មក្នុងអំឡុងឆមាសទីមួយ នឆាំ 
២០១៦ អិលអូអិលសុី តរក បាននូវកំណើនឥណទាន កប 

យគុណភាព និងការ ួតពិនិត្យហានិភ័យ និងស ចបាន 
លទ្ធផលល្អ សើរជាងអ ហានិភ័យជាមធ្យមរបស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ 
ទាំងមូល។ អ ចំណញពី ព្យសកម្ម និងអ ចំណញពីមូលធន 
ភាគទុនិក មានចំនួន ៥,៦% និង ៣២% រៀងគា ឹមដំណាច់ 
ឆាំ២០១៦។ អិលអូអិលសុីស ចបានអ ចំណញពី ព្យសកម្ម 

ើនជាងគបង្អស់ក្នុងចំ ម ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុទទួល ក់ 
ប ្ញើដលធំជាងគទាំង៧ ក្នុង ទសកម្ពុជា ខណៈដលអ  
ចំណញពីមូលធនភាគទុនិកជាប់លំដាប់ថាក់ទី២ ទាំងក្នុងឆាំ២០១៥ 
និងឆាំ២០១៦។ ជារួម    អិលអូអិលសុីជាប់លំដាប់ថាក់ទី៤ ជា ឹះសាន 
មីកូហិរញ្ញវត្ថុដលធំជាងគបង្អស់ ក្នុង ទសកម្ពុជា បើគិត លើ  

ព្យសកម្ម និងផលប័ ឥណទានសរុប ខណៈដល ក់ចំណញ 
សរុបរបស់អិលអូអិលសុីជាប់លំដាប់ថាក់ទី៣។
  
 អិលអូអិលសុី ស ចបានអ កំណើនជាមធ្យមចំនួន ៤៧% ក្នុង 
មួយឆាំ ក្នុងរយៈពល៥ឆាំចុងកយនះ យសារ  អិលអូអិលសុី មាន 
ដគូពាក់ព័ន្ធដ៏រឹងមាំដើម្ីបគាំ ដំណើរការរីកច ើននះ។ អិលអូអិលសុី 
អាចរក បាននូវគុណភាពខ្ពស់នផលប័ ឥណទាន គឺ យសារត 
មាន ព័ន្ធ ួតពិនិត្យផ្ទក្នុងដ៏រឹងមាំ ការ ួតពិនិត្យយា៉ង ុង យ័ត្ន 
ចំ ះដំណើរការទមាក់ទុន និង មូល ក់ ការផ្តល់វគ្គបណ្ណុះបណា្ខល 
និងការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក។

 ការប្តជាចិត្តដ៏យូរអង្វងរបស់អិលអូអិលសុីក្នុងការការពារអតិថិជន 
ពីការជំពាក់បំណុលវ័ណក និងប ើអតិថិជន យស្មើភាព ូវបាន 
បងាញច ស់តាមរយៈការអនុវត្តយា៉ងហ្មត់ចត់នូវ លន បាយ 
ឥណទាន និង លន បាយឥណទាន ួតគា ដល ូវបានជ ុញ 
និងយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈការអនុវត្ត លការណ៍ការពារអតិថិជន

ក្នុង តិបត្តិការអាជីវកម្ម ចាំថ្ង។ អិលអូអិលសុី ក៏បានចាត់ 
វិធានការមួយចំនួនផងដរដើម្បី ះ ការ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម
ឱ្យមាន សិទ្ធភាពដូចជា ការ ួតពិនិត្យតាមដានផលប៉ះពាល់ លើ 
បរិសាន ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរិសានស ប់ 
ផលិតផល ក់កម្ចីសហ សខាតតូច និងមធ្យម ការអនុវត្តស្តង់ដារ 
ជាសាកលនការ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម (USSPM) និងការវាយ 
តម្លផាល់ខ្លួន (SPI4) ដើម្ីបកំណត់ជំហានបនាប់នការអនុវត្ត 
សកម្មភាពសង្គមឱ្យបានល្អ សើរ ក្នុង ឹះសាន។ ក្នុងរយៈពល 
បុ៉នានឆាំចុងកយនះ អិលអូអិលសុី ស ចបាន គជ័យ និង 
ទទួលបានវិ ្ញបនប ទទួលសា្គល់ជា ើនលើការអនុវត្តសកម្មភាព
សង្គម ដូចជាវិ ្ញបនប សន្ទស្សន៍នការចាកផុតពីភាពកីក 
វិ ្ញបនប កិច្ចការពារអតិថិជនពី SMART Campaign និង 
វិ ្ញបនប  GIIRS ។ បន្ថមលើនះទៀត កម្មវិធីបណ្ណុះបណា្ខល 
ចំណះដឹងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ដល ូវបានផ្តល់ជូន ជាជនកម្ពុជាជាង 
១៣.៦០០នាក់ ក្នុងឆាំ២០១៦ និងសរុបជាង ២៨.៩០០នាក់ 
ចាប់តាំងពីឆាំ២០១៣ គឺជាសកម្មភាពសង្គមមួយដលអិលអូអិលសុី 
ផ្តល់ជូន យឥតគិតថ្ល ក្នុង លបំណងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ 
អតិថិជន លើសវាហិរញ្ញវត្ថុ។ ការផ្តួចផ្តើម និងដំណើរការទាំងនះរួម 
ចំណកក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់អតិថិជន និងធានាថា 
អិលអូអិលសុីប ើអតិថិជន កប យតមាភាព និងយុត្តិធម៌។ 

 សរុបសចក្តីមក តិបត្តិការ និងគ ងផនការរបស់យើង ូវបាន 
គាំ តាមរយៈការបង្កើនចំនួនបុគ្គលិកពី ១.៤៩៨នាក់ ក្នុងឆាំ២០១៥ 

 ១.៨៧៣នាក់ ក្នុងឆាំ២០១៦។ អិលអូអិលសុី បានបើកដំណើរការ 
សាខាថ្មីចំនួន ៦បន្ថមទៀត ក្នុងឆាំ២០១៦ ដលសរុបទាំងអស់មាន 
ចំនួន ៧២ សាខាកំពុងធ្វើ តិបត្តិការ  ២៥ រាជធានី-ខត្ត ទូទាំង 
ទស។ បុគ្គលិកអិលអូអិលសុីសុទ្ធតទទួលបាននូវការបណ្ណុះបណា្ខល 

លើ លន បាយឥណទាន និង លន បាយផ្ទក្នុង ដើម្ីបឱ្យ 
អិលអូអិលសុី បន្តការរីកច ើនទន្ទឹមគានឹងផលប័ ឥណទានដល 
មានគុណភាព។



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ២១

ទិន្នាការនផលិតផល
 អិលអូអិលសុី បានព ឹង និងបង្កើតផលិតផលផ្សងៗគាជា ើន 
ក្នុងរយៈពលប៉ុនានឆាំមកនះ ដើម្ីបបំពញត ូវការរបស់អតិថិជន។ 
បសកកម្មរបស់យើងក្នុងការផ្តល់សកានុពលភាពដល់ ជាជន  
ក ិតមូលដានពីរា ៉មីតនសដ្ឋកិច្ចសង្គម គឺជាចំណុចចម្បងដល 
យើងតងតគិតពិចារណាក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផល។ លើសពីនះ 

ទៀត យើងនឹងព យាមបត់បនតាមដលអាចធ្វើ បានក្នុងការ 
ផ្តល់សវាដល់អតិថិជន និងលុបបំបាត់ឧបសគ្គនានាដលរាំងស្ទះ 
ដល់ការផ្តល់សវាកម្មនះ។ យើងក៏បានព ីកទំហំឥណទានឯកត្តជន 
និងអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីៗដើម្ីបបំពញ តាមត ូវការរបស់អតិថិជន។
 
 ផលិតផល ក់កម្ចីកុមរបស់អិលអូអិលសុី ( ក់កម្ចីកុមធនាគារ 
ភូមិ និង ក់កម្ចីកុមសាមគ្គី) គឺជាផលិតផលកម្ចីដល ូវបានបង្កើត 
ឡើងយា៉ងល្អ សើរបំផុតស ប់បំពញត ូវការរបស់អតិថិជន 
នះ យសារត ជា ិយភាពនផលិតផលនះចំ ះអតិថិជន  
ជនបទ ការយល់ដឹង និងការទុកចិត្តរបស់អតិថិជន លើផលិតផល 
ទាំងនះ យសារតផលិតផលទាំងនះតំណាងឱ្យទីផ រផលិតផល 
មីកូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។ ផលិតផល ក់កម្ចីកុមធនាគារភូមិ និង 

ក់កម្ចី កុមសាមគ្គីមានផលប័ ឥណទានចំនួន ១៧% និង ៧% 
រៀងគា នផលប័ ឥណទានសរុប ហើយរួមបញ្ចូលគាមានអតិថិជន 
ចំនួន ៦៣% នអតិថិជនសរុបរបស់ អិលអូអិលសុី។ ថ្វីត្ិបតត 
ផលិតផលទំាងពីរនះបានបំពញមុខងារយា៉ងល្អ និងធ្វើឱ្យអតិថិជន 
មានការពញចិត្តខាំងក៏ យ ក៏យើង តព យាមរកវិធីសា ្ត 
ដើម្ីបបង្កើនគុណភាពផលិតផលនះឱ្យកាន់តល្អ សើរឡើងជាលំដាប់។ 
អិលអូអិលសុី បានបង្កើនទំហំ ក់កម្ចីស ប់ផលិតផល ក់កម្ចីកុម 
ធនាគារភូមិ និង ក់កម្ចីកុមសាមគ្គី ក្នុងឆាំ២០១៦ ដើម្ីបបំពញ 
ត ូវការរបស់អតិថិជនឱ្យ ប តាមការកើនឡើងនសដ្ឋកិច្ចក្នុង
សហគមន៍។

 ផលិតផល ក់កម្ចីឯកត្តជនមានផលប័ ឥណទានចំនួន ៧៦% 
នផលប័ ឥណទានសរុប និងមានអតិថិជនចំនួន ៣៧% នអតិថិជន 
សរុប។ ជាមួយនឹងទំហំកម្ចីធំជាងមុន ផលិតផល ក់កម្ចីឯកត្តជន 
មាន លបំណងផ្តល់កម្ចីស ប់សហ ិនដល ូវការដើមទុនដើម្ីប
បង្កើតអាជីវកម្ម។ លើសពីនះទៀត ផលិតផល ក់កម្ចីតាមរដូវកាល 
មាន លបំណងផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យអតិថិជនដលមានសកម្មភាពអាជីវកម្ម 
ពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្ម ស ប់ទិញផលិតផលផ្គត់ផ្គង់ការដាំដុះ និង 
បង់សងវិញ ពល មូលផល។ ផលិតផល ក់កម្ចីតាមរដូវកាល 
អនុ ្ញតឱ្យអតិថិជនបង់ការ ក់ ចាំខ និងបង់ ក់ដើម ចុង  
ឬអាចបង់តាមដំណាក់កាល។ កពីនះ ផលិតផល ក់កម្ចី 
សហ សខាតតូច និងមធ្យម មានទំហំកម្ចីអតិបរមារហូតដល់ 
៥០.០០០ ដុលារអាមរិក ដលផ្តល់ដើមទុនដល់អ្នកធ្វើអាជីវកម្ម 
ខាតតូច និងមធ្យម ដើម្បីព ីកមុខរបររបស់ខ្លួន។ ថ្វីត្បិតត 
ផលិតផលទាំងអស់នះមានអតិថិជន ល ផ្សងគា ភាព គជ័យ 
នផលិតទាំងនះបងាញឱ្យឃើញពីភាពវិជ្ជមាននការផ្តល់ផលិតផល
ដល់អតិថិជន លើទីផ រ។

 អិលអូអិលសីុ ក៏បានផ្តល់ផលិតផលស ប់កលម្អគហដានផងដរ។ 
ផលិតផល ក់កម្ចីកលម្អគហដានគឺជាផលិតផលកម្ចីមានកាល 
កំណត់ដលអនុ ្ញតឱ្យអតិថិជនអាចកលម្អគហដានរបស់ពួកគាត់
ឱ្យល្អ សើរជាងមុន យពំុចាំបាច់ ើ ស់សាច់ ក់ស ប់ទុក 
ធ្វើអាជីវកម្ម។ ដៀងគានះដរ ផលិតផល ក់កម្ចី ើ ស់ 
ផាល់ខ្លួនផ្តល់ឱ្យអតិថិជនដលមាន ភពចំណូលទៀងទាត់នូវឱកាស
ក្នុងការទិញសមារ ើ ស់ផាល់ខ្លួន ជាមួយនឹងអ ការ ក់ និង 
រយៈពលកម្ចីសមរម្យ។ 

 បន្ថមលើនះ អិលអូអិលសុីក៏បានផ្តល់ផលិតផលផ្សងៗទៀតបន្ថម 
លើផលិតផលស្នូលរបស់ខ្លួន រួមមានផលិតផល ក់កម្ចីទឹកសាត 
និងអនាម័យ និងផលិតផល ក់កម្ចីស ប់ទិញសមារ ើ ស់ 
ក្នុងផ្ទះ ដល ូវបានដាក់ឱ្យ ើ ស់ ក្នុងឆាំ២០១៦។ ផលិតផល 
ទាំងពីរនះ ូវបានផ្តល់ជូនស ប់អតិថិជនដល ូវការសាច់ ក់ 
បន្ថមពី អិលអូអិលសុី ដើម្ីបលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់  ក៏ដូចជា 
អនាម័យ។ ដើម្ីបកាត់បន្ថយហានិភ័យនបំណុលវ័ណក អិលអូអិលសុី 
នឹងផ្តល់ឥណទាន ក់កម្ចីបន្ថមនះដល់អតិថិជនណាដលមានវិន័យ 
ល្អក្នុងការបង់សង និងមានសមត្ថភាពបង់សងជាទៀងទាត់បុ៉ ះ។

 ផលិតផល ក់កម្ចី ឿងចកកសិកម្ម គឺ តជាផលិតផលដ៏សំខាន ់
មួយ ក្នុងឆាំ២០១៦។ ភទ ក់កម្ចីឯកត្តជននះមានទំហំចាប់ពី 
១.០០០ដុលារអាមរិក ដល់អតិបរមា ៣៥.០០០ដុលារអាមរិក។ 
ផលិតផល ក់កម្ចី ឿងចកកសិកម្ម ូវបានបង្កើតឡើងដើម្ីបផ្តល់ 
ជូនកសិករ និងអ្នកផ្តល់សវាដូចជា អ្នកជួល ឿងចកស ប់ទិញ 

ឿងចកកសិកម្ម ដើម្ីបបង្កើនផលិតភាពទិន្នផល និង ក់ចំណូល 
បន្ថម។ បច្ចុប្បន្នផលិតផលនះ ូវបានដាក់ឱ្យ ើ ស់ ប់សាខា 
ទាំងអស់ជារូបិយប័ណ្ណ ក់ដុលារ និង ក់បាត។ 

 ក្នុងឆាំ២០១៦ អិលអូអិលសុីបានដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផលថ្មីៗ 
ដូចជា ផលិតផល ក់កម្ចីធានា យគណនីប ្ញើមានកាលកំណត់ 
ផលិតផល ក់កម្ចីស ប់ទិញសមារ ើ ស់ក្នុងផ្ទះ និងផលិតផល 

ក់កម្ចីទឹកសាត និងអនាម័យ។ ផលិតផល ក់កម្ចីទាំងនះ ូវ 
បានបង្កើតឡើងស ប់អតិថិជនដល ូវការ ើ ស់សាច់ ក់ 
ស ប់ព ីកអាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់ ឱ្យ សើរឡើង។ 

 លើសពីនះ ទៀត អិលអូអិលសុីបានដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផល 
ក់ប ្ញើសន្សំ (ប ្ញើសំច និងប ្ញើមានកាលកំណត់) បនាប់ពីការ 

ដាក់ឱ្យ ើ ស់សាកល្បង ចុងឆាំ២០១៥។ តាមរយៈផលិតផលនះ 
អតិថិជនមានភាពងាយ ួលក្ន ុងការរក ទុកសាច់ ក់ឱ្យមាន 
សុវត្ថិភាព មទំាងទទួលបានការ ក់ស ប់ ើ ស់ក្នុងអាជីវកម្ម 
និងក្នុង ួសារថមទៀតផង។ ឆាំ២០១៦ គឺជាឆាំដលអិលអូអិលសុី 
ទទួលបាន គជ័យយា៉ងខាំងក្នុងការដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផល ក់ 
ប ្ញើសំច និងប ្ញើមានកាលកំណត់។



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ២២

សមិទ្ធផលអាជីវកម្ម
សមិទ្ធផលឥណទានតាមវិស័យសមិទ្ធផលឥណទានតាមវិស័យ
ចំនួនអតិថិជន

ផលប័ ឥណទាន

ល.រល.រ
១ កសិកម្ម

ផលិតកម្ម
ពាណិជ្ជកម្ម
សវាកម្ម

ក់បៀវត្ស និង ក់ឈ្នួល
ផ្សងៗ

សរុបសរុប

២
៣
៤
៥
៦

វិស័យវិស័យ
១៣៣.០៦៦

២.៦៨០
២២.៦៦៥
១៣.១២២
១៨.៤៦២

២១៣
១៩០.២០៨១៩០.២០៨

២០១៤២០១៤
១២៥.៥៩៧

២.២២៥
២៧.១៥៧
១៧.១០៥
៣៧.៨៦៣

៦២
២១០.០០៩២១០.០០៩

២០១៦២០១៦

ល.រល.រ
១ កសិកម្ម

ផលិតកម្ម
ពាណិជ្ជកម្ម
សវាកម្ម

ក់បៀវត្ស និង ក់ឈ្នួល
ផ្សងៗ

សរុបសរុប

២
៣
៤
៥
៦

វិស័យវិស័យ
$ ៦៩.៦៣២.៧៩៩

$ ១.៨២៩.៦០៣
$ ១៩.៦៩៩.២៩៧
$ ១២.១៣៩.៣៩៥
$ ១១.៨៧៩.៨៨០

$ ១៩១.៣២២
$ ១១៥.៣៧២.២៩៦$ ១១៥.៣៧២.២៩៦

២០១៤២០១៤
$ ៩០.៥៣១.៩១៣

$ ២.៦៣២.៥៧៤
$ ៣១.៣៥៥.៧៤០
$ ២១.៥២០.២១៦
$ ៤១.៧៨៧.១៦០

$ ៥២៧.២៣១
$ ១៨៨.៣៥៤.៨៣៥$ ១៨៨.៣៥៤.៨៣៥

២០១៥២០១៥

$ ១១៤.២២១.៤៤៣
$ ២.៨៩២.២១០

$ ៣៧.៥៥៨.៨៧៣
$ ២៦.៣៧៨.០៥៤
$ ៣៨.៣៩៥.៤៤៦

$ ៩២.៧៦៩
 $ ២១៩.៥៣៨.៧៩៦ $ ២១៩.៥៣៨.៧៩៦

២០១៦២០១៦

ល.រល.រ
១ ក់កម្ចីកុម 

ក់កម្ចីឯកត្តជន
ក់កម្ចីសហ សខាតតូច និងមធ្យម
ក់កម្ចីតាមរដូវកាល
ក់កម្ចីកលម្អគហដាន

សរុបសរុប

២
៣
៤
៥

ក់កម្ចី ើ ស់ផាល់ខ្លួន៦
ក់កម្ចីទឹកសាត និងអនាម័យ៧

ផលិតផលផលិតផល
១៤១.៧២៩
៣១.៤៣៨

៦៦២
១១.៧០៣
២.១៥៧
២.៥១៩

១៩០.២០៨១៩០.២០៨
-

២០១៤២០១៤
១៥៥.៥៨០
៣៩.១០៣
១.១៣៦

១៥.៣៧៣
៣.១១៩
៥.៣៤២

២១៩.៦៥៣២១៩.៦៥៣
-

២០១៥២០១៥
១៣១.៨២៤
៤៦.៤៦០
១.១៩៥

១៧.៥៩៦
៤.២៩២
៧.២៩១

២១០.០០៩២១០.០០៩
១.៣៥១

២០១៦២០១៦

ផលប័ ឥណទានតាមផលិតផលផលប័ ឥណទានតាមផលិតផល
ចំនួនអតិថិជន

 ផលប័ ឥណទានរបស់អិលអូអិលសុីកើនឡើង១៧% ធៀប នឹងឆាំមុន ដលមានចំនួនកើនឡើងដល់ជាង ២១៩លានដុលារអាមរិក ចុង 
ឆាំ២០១៦។

 បើគិត តាមវិស័យ ក់កម្ចីក្នុងវិស័យកសិកម្មមានទំហំធំជាងគបង្អស់ ដលមានចំនួន មាណជា ៥២% នផលប័ ឥណទានសរុប 
ហើយវិស័យដលមានផលប័ ឥណទានធំបន្តបនាប់មានដូចជា ក់បៀវត្ស និង ក់ឈ្នួល ពាណិជ្ជកម្ម និងសវាកម្ម។

 អិលអូអិលសុី រក បាននូវចំនួនអតិថិជនយ៉ាង ើន ក្នុងឆាំ២០១៦។ អិលអូអិលសុី បានបង្កើតផលិតផលផ្សងៗជា ើនដើម្ីបឆ្លើយតប នឹង 
ត ូវការរបស់អតិថិជន ប់ ទាប់ ដូចជាផលិតផល ក់កម្ចីឯកត្តជន ក់កម្ចីសហ សខាតតូច និងមធ្យម ក់កម្ចីដំណាំ ច ក់កម្ចី 
កលម្អគហដាន ក់កម្ចី ើ ស់ផាល់ខ្លួន ក់កម្ចីស ប់ទិញសមារ ើ ស់ក្នុងផ្ទះ និង ក់កម្ចីទឹកសាត និងអនាម័យ។ បន្ថមលើនះ 
អិលអូអិលសុីក៏ទទួលបានការជឿទុកចិត្តកាន់តខាំងឡើងពីសំណាក់អតិថិជន លើគុណភាពសវាអតិថិជន។ គិត ឹមចុងឆាំ២០១៦ អិលអូអិលសុី 
គឺជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុទទួល ក់ប ្ញើធំជាងគលំដាប់ទី៤ ក្នុង ទសកម្ពុជា គិត លើផលប័ ឥណទាន។ អតិថិជនរបស់អិលអូអិលសុី 
ភាគ ើនជាអតិថិជន ក់កម្ចីកុម អតិថិជន ក់កម្ចីឯកត្តជន និងអតិថិជន ក់កម្ចីតាមរដូវកាល។ 

១២០.៣៣៩
២.៥៤២

២៦.០៧២
១៧.២៣៧
៥២.៨៦៧

៥៩៦
២១៩.៦៥៣២១៩.៦៥៣

២០១៥២០១៥



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ២៣

ផលិតផល ក់ប ្ញើសន្សំផលិតផល ក់ប ្ញើសន្សំ

ផលប័ ឥណទាន

ល.រ
១ ក់កម្ចីកុម 

ក់កម្ចីឯកត្តជន
ក់កម្ចីសហ សខាតតូច និងមធ្យម
ក់កម្ចីតាមរដូវកាល
ក់កម្ចីកលម្អគហដាន

សរុបសរុប

២
៣
៤
៥

ក់កម្ចី ើ ស់ផាល់ខ្លួន៦
ក់កម្ចីទឹកសាត និងអនាម័យ៧

ផលិតផល
$ ៤១.៣៩៣.៩១០
$ ៤២.៧១២.៩៤៨

$ ៥.០៥១.៧៥៣
$ ១៨.៣៥២.៧៣៧

$ ៤.៦៩២.២៤២
$ ៣.១៦៨.៧០៥

$ ១១៥.៣៧២.២៩៦$ ១១៥.៣៧២.២៩៦
-

២០១៤២០១៤
$ ៦០.០៧៧.២៨២
$ ៧១.០៩០.០៧៥
$ ១០.៩៩៣.៨៣០
$ ៣១.៥៧៩.២១១

$ ៨.០៤៨.១៩០
$ ៦.៥៦៦.២៤៧

$ ១៨៨.៣៥៤.៨៣៥$ ១៨៨.៣៥៤.៨៣៥
-

២០១៥២០១៥
$ ៥៣.១១៣.៤៧០
$ ៩៣.៧៩១.៨២៣
$ ១៤.៨១១.៩៣១
$ ៣៦.៧១៥.០៦៦
$ ១១.៤៦៩.៣៥៩
$ ៨.៨៧៦.៣៦៧

$ ២១៩.៥៣៨.៧៩៦$ ២១៩.៥៣៨.៧៩៦
$ ៧៦០.៧៨០

២០១៦២០១៦
៧០៧០ ១១

១
១១

១

២៧
៥

២៧
៥

១.
៦៧

៥
១.
៦៧

៥ ៣.
០៩

៧
៣.
០៩

៧

៦.
៤៧

៩
៦.
៤៧

៩ ៧.
៩៩

០
៧.
៩៩

០ ៩.
៨៩

៧
៩.
៨៩

៧

១០
.៤
៧៤

១០
.៤
៧៤

១១
.៧
១៤

១១
.៧
១៤ ១៣

.៤
៤១

១៣
.៤
៤១

១៤
.១
០៧

១៤
.១
០៧

១៤
.៧
១៣

១៤
.៧
១៣ ១៦

.៦
៤៩

១៦
.៦
៤៩ ១៩

.៣
៥២

១៩
.៣
៥២

៨៥ ២២១ ៤១៨ ៧០៤ ១.៤៥៧
៣.១៣៨

៤.៤២៧
៥.៨៣៧

៧.៥២៤
៨.៨៩៥

១១.៥៦២

១៥.៨៦១

១៩.៥៣៨

២២.៩១០

២៧.៣០៧

 -

 ៥.០០០

 ១០.០០០

 ១៥.០០០

 ២០.០០០

 ២៥.០០០

 ៣០.០០០

តុលា-១៥ វិច្ឆិកា-១៥ ធ្នូ-១៥ មករា-១៦ កុម្ភៈ-១៦ មីនា-១៦ មសា-១៦ ឧសភា-១៦ មិថុនា-១៦ កក្កដា-១៦ សីហា-១៦ ក ្ញ-១៦ តុលា-១៦ វិច្ឆិកា-១៦ ធ្នូ-១៦

កំណើន ក់ប ្ញើសន្សំ ចាំខកំណើន ក់ប ្ញើសន្សំ ចាំខ សមតុល្យគិតជា ០០០ ដុល្លារ  ចំនួនគណនី

 ផលិតផល ក់កម្ចីឯកត្តជនមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សធៀប នឹងឆាំមុនៗ ហើយផលិតផល ក់កម្ចីសហ សខាតតូច និងមធ្យម 
ក៏មានការកើនឡើងខាំងផងដរបនាប់ពីផលិតផល ក់កម្ចីឯកត្តជន។ កំណើននផលិតផលទាំងពីរនះបានជួយគាំ ដល់អតិថិជនក្នុងការបំពញ 
នូវត ូវការព ីកអាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់ ។

 ចាប់តាំងពីទទួលបានអាជាប័ណ្ណ កបអាជីវកម្មទទួល ក់ប ្ញើពីធនាគារជាតិនកម្ពុជា ក្នុងខតុលា ឆាំ២០១៥ អិលអូអិលសុី បានដាក់ឱ្យ 
ើ ស់ផលិតផល ក់ប ្ញើសន្សំដល់សាធារណជនចាប់ពីពល ះមក ដលរួមមានផលិតផល ក់ប ្ញើសំច និងផលិតផល ក់ប ្ញើមាន 

កាលកំណត់។ ឆាំដំបូងនការដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផល ក់ប ្ញើសន្សំនះ អិលអូអិលសុីទទួលបាន គជ័យយា៉ងខ្លំាង យទទួលបាន 
សមតុល្យ ក់ប ្ញើចំនួន ១៩,៣៥ លានដុលារអាមរិក ពីអតិថិជន ក់ប ្ញើចំនួន ២៥.៩៧៤ នាក់ (ស្មើនឹង ២៧.៣០៧ គណនី) ឹម 
ចុងឆំា២០១៦។

សមតុល្យ ក់ប ្ញើនះស ចបាន យមានការចូលរួមដាក់ ក់ប ្ញើពីសាធារណជន និងបុគ្គលិកអិលអូអិលសុីផងដរ។

 អិលអូអិលសុី មានមហិច្ឆតាខ្ពស់ក្នុងការ មូល ក់ប ្ញើឱ្យបាន ើន ពលអនាគត។ ដើម្ីបគាំ ល នះ អិលអូអិលសុីបានធ្វើការ 
លើគ ងផនការផ្សងៗជា ើនដូចជា ការកលម្អលើសវាអតិថិជន សវាធនាគារឌីជីថល ភាពងាយ ួលក្នុងការផ្តល់សវាកម្មដល់អតិថិជន 
មទំាងព ីកបណា្ខញសាខាជា ើន ក្នុងតំបន់សកានុពល។



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ២៤

ការ ប់ ងហានិភ័យ

គណៈកមាធិការ ប់ ង
ហានិភ័យរបស់កុម ឹក ភិបាល

ទស្សនៈនការ ប់ ងហានិភ័យទស្សនៈនការ ប់ ងហានិភ័យ
 ការ ប់ ងហានិភ័យគឺតងតភាប់ នឹងយុទ្ធសា ្តផនការ 
អាជីវកម្មរបស់សាប័ននីមួយៗ រួមទាំង អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) 
ភីអិលសុី ផងដរ។ ទស្សនៈនការ ប់ ងហានិភ័យរបស់ អិលអូអិលសុី 
គឺការ ប់ ងហានិភ័យ ូវចូលរួមចំណកធ្វើឱ្យយុទ្ធសា ្តអាជីវកម្ម 
កាន់ត សើរឡើង ជួយក្នុងដំណើរការស ចចិត្ត និងធ្វើឱ្យការ 
ប់ ងកាន់តមាន សិទ្ធភាព។

 កបខណ ប់ ងហានិភ័យ របស់អិលអូអិលសុីមាន លបំណង 
ព ឹងសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់ វាស់វង និង ប់ ងហានិភ័យ 
ដើម្បីបង្កើនតម្លរបស់ភាគទុនិក យស បការ ប់ ងហានិភ័យ 

នឹងយុទ្ធសា ្តរួមរបស់អិលអូអិលសុី វាយតម្លផលប៉ះពាល់ន 
ហានិភ័យដលកំពុងកើតមានឡើង បង្កើតយុទ្ធសា ្ត ះ យ និង 
កាត់បន្ថយហានិភ័យ ដលឆ្លុះប ំងពីអភិបាលកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់ 
សាប័ន។ អិលអូអិលសុីអនុវត្ត លការណ៍ ប់ ងហានិភ័យ ក្នុង 
តិបត្តិការអាជីវកម្ម ចាំថ្ងដូចខាងកម៖

 • លើកកម្ពស់ ក់ចំណញ និងកំណើនសដ្ឋកិច្ចរយៈពលវង កប 
យនិរន្តរភាព យអនុវត្តការ ប់ ងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ច 
យ ងុ យ័ត្ន។

 • ជួយដល់អាជីវកម្មក្នុងការបង្កើត ក់ចំណញដលមានស្ថរភាព 
និងនិរន្តរភាពស ប់ភាគទុនិក។

 • ធានាថាយុទ្ធសា ្ត ប់ ងហានិភ័យរបស់អិលអូអិលសុី គឺផ្អក 
លើការយល់ដឹងច ស់ពីហានិភ័យដលកំពុង ឈម ការវាយ 

តម្ល វាស់វង និង ប់ ងហានិភ័យដលមានបបបទ ឹម ូវ។

កបខណ ប់ ងហានិភ័យកបខណ ប់ ងហានិភ័យ

គណៈកមាធិការ ប់ ងហានិភ័យរបស់កុម ឹក ភិបាលគណៈកមាធិការ ប់ ងហានិភ័យរបស់កុម ឹក ភិបាល
 គណៈកមាធិការ ប់ ងហានិភ័យរបស់កុម ឹក ភិបាល ូវបាន 
បង្កើតឡើង និងដឹកនំា យសមាជិកកុម កឹ ភិបាលឯករាជ្យមួយរូប។ 
បសកកម្មរបស់គណៈកមាធិការនះគឺ ួតពិនិត្យមើលហានិភ័យនានា
ដលកើតឡើងទាំងខាងក្នុង និងខាងក ដលទាក់ទងនឹង តិបត្តិការ 
ឥណទាន និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្ីបធានាថាការអនុវត្តលើ លការណ៍ និង 
នីតិវិធីមាន សិទ្ធភាព ក្នុងការកំណត់ និង ប់ ងហានិភ័យ និង 
អនុ មតាមសចក្តីណនាំផ្ទក្នុង និងត ូវការពីខាងក។ បន្ថម 

លើនះទៀត គណៈកមាធិការនះនឹង ួតពិនិត្យមើលលើការ ប់ ង 
ហានិភ័យរបស់កុមហ៊ុន និង ព័ន្ធ ួតពិនិត្យផ្ទក្នុង ដើម្ីបធានា 
សុវត្ថិភាព ព្យសកម្ម និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុន។ ជាធម្មតា 
គណៈកមាធិការនះជួប ជំុរៀងរាល់បីខម្តង។

គណៈកមាធិការ ប់ ងហានិភ័យរបស់គណៈ ប់ ងគណៈកមាធិការ ប់ ងហានិភ័យរបស់គណៈ ប់ ង
 គណៈកមាធិការ ប់ ងហានិភ័យរបស់គណៈ ប់ ង ូវបាន 
ដឹកនាំ យ ធាននាយក តិបត្តិ និងជួប ជំុជារៀងរាល់ខ។ ទំនួល 
ខុស ូវចម្បងរបស់គណៈកមាធិការនះគឺធានាថា អិលអូអិលសុី ធ្វើ 
តិបត្តិការ យមាន ព័ន្ធ ប់ ងហានិភ័យយា៉ងមាន សិទ្ធភាព 

និង ួតពិនិត្យការវាយតម្ល និង ប់ ងហានិភ័យ ដើម្ីបធានាសុវត្ថិភាព 
ព្យសកម្ម និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អិលអូអិលសុី។ គណៈកមាធិការ 

នះក៏ តការយកចិត្តទុកដាក់ លើការ ួតពិនិត្យ និងកាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យ តិបត្តិការ ដលអាចកើតមានឡើង យសារកង្វះខាត 
ព័ន្ធព័ត៌មានបច្ចកវិទ  ការលើ្មសនឹងការ ួតពិនិត្យផ្ទក្នុង ការគបន្លំ 

មហន្តរាយដលមិនអាចសានទុកជាមុន និងប តិបត្តិការផ្សងៗ 
ទៀតដលអាចបណា្ខលឱ្យមានការខាតបង់ ឬប៉ះពាល់ដល់ករិ៍ ះ 
របស់អិលអូអិលសុី។

គណៈកមាធិការឥណទានគណៈកមាធិការឥណទាន
 លបំណងនគណៈកមាធិការនះគឺកាត់បន្ថយការខាតបង់ផ្នក 
ឥណទានក្នុងក ិតមួយដលអាចទទួលយកបាន។ គណៈកមាធិការ 
នះ ូវបានដឹកនាំ យ ធាននាយក តិបត្តិការ។ ទំនួលខុស ូវ 
របស់គណៈកមាធិការនះគឺធានាថា លន បាយឥណទានមាន
ប់ ន់ស ប់ការអនុវត្ត និង ូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម ប  

តាមអាជីវកម្ម ហើយក៏សាកសម នឹងការអនុវត្តក្នុងការផ្តល់កម្ចី។ 
បន្ថមលើនះគណៈកមាធិការនះក៏ ូវ ួតពិនិត្យលើគុណភាពឥណទាន 
កត់សមា្គល់នូវប ដលអាចនាំមកនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងធានា 
ថាបានចាត់វិធានការទាន់ពលវលា។ ជាធម្មតាគណៈកមាធិការ 
ឥណទាននះជួប ជំុរៀងរាល់មួយខម្តង។

គណៈកមាធិការ ប់ ង ព្យសកម្ម និងអកម្មគណៈកមាធិការ ប់ ង ព្យសកម្ម និងអកម្ម
 ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ូវបាន ួតពិនិត្យ និង ប់ ង យ 
គណៈកមាធិការ ប់ ង ព្យសកម្ម និងអកម្ម យមាន លបំណង 
ចម្បងក្នុងការវាយតម្ល ួតពិនិត្យ និងអនុម័តលើការអនុវត្តទាក់ទង 
នឹងហានិភ័យសាច់ ក់ ហានិភ័យអ ការ ក់ ហានិភ័យទាក់ទង 
នឹងបទប ្ញត្តិនានា ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ និងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ 
ផ្សងៗទៀតដើម្ីបបង្កើន សិទ្ធភាព ក់ចំណញ ទន្ទឹមនឹងនះក៏ 
ធានាថាសាច់ ក់ ូវបានរក ទុកយ៉ាង ឹម ូវ។ គណៈកមាធិការ 
ប់ ង ព្យសកម្ម និងអកម្ម ូវបានដឹកនាំ យ ធាននាយក 

ហិរញ្ញវត្ថុ ហើយជួប ជំុរៀងរាល់មួយខម្តង។

គណៈកមាធិការ ប់ ង
ហានិភ័យរបស់ថាក់ ប់ ង

ហានិភ័យ តិបត្តិការ
និងហានិភ័យផ្សងៗទៀត ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈកមាធិការឥណទាន គណៈកមាធិការ ប់ ង
ព្យសកម្ម និងអកម្ម



អំពី ករ ប់ ងសកមមភពសងគម
និងបរ ន

- តើយើងពន្យល់អត្ថន័យនបសកកម្មរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តច?
- ការវាស់វង ល សង្គមរបស់ អិលអូអិលសុី
- ការអនុវត្តស្តង់ដារជាសាកលនការ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម  អិលអូអិលសុី
- ការបណ្ណុះបណា្ខលចំណះដឹងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ
- ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់ លើបរិសាន និងសង្គម
- ការវាស់វងសកម្មភាពសង្គមតាមរយៈ PPI

- ភាពជាដគូ
- ឹត្តិការណ៍សង្គម
- វត្តិរឿងអតិថិជន

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ២៥



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ២៦

តើយើងពន្យល់អត្ថន័យនបសកកម្មរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តច?

អតិថិជន៖
កសិកម្ម = ៥៩,៨១%
ផលិតកម្ម = ១,០៦%
ពាណិជ្ជកម្ម = ១២,៩៣%
សវាកម្ម = ៨,១៤%

ក់បៀវត្ស  =១៨,០៣%
ផ្សងៗ = ០,០៣%

OSS* = ២៤៣%
FSS** = ១៣៥%

* Operating Self Suffciency
** Financial Self Suffciency

៨១% ជា ្តី ៣៦% រស់ កមបនាត់ភាពកីក
៥.៧៩៥ រៀលក្នុងមួយថ្ង (បនាត់ភាពកីកឆាំ២០១២)

អិលអូអិលសុីទទួលបាន វិ ្ញបនប
លការណ៍ការពារអតិថិជន

អិលអូអិលសុីតាមដានការ
ួលនក ិតជីវភាពរស់

របស់អតិថិជន តាមរយៈ
សន្ទស្សន៍នការចាកផុតពី
ភាពកីក

អិលអូអិលសុីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវ
ផលិតផលកម្ចី ផលិតផល ក់
ប ្ញើសន្សំ និងការបណ្ណុះបណា្ខល
ចំណះដឹងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ

ជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុដលមានទស្សនវិស័យសង្គម 
និងទិស អាជីវកម្មដលផ្តល់ឱ្យសហ ិន និងកុម 

ួសារដលស្ថិត ក ិតមូលដានពីរា ៉មីតនសដ្ឋកិច្ចសង្គម  
នូវ ឱកាសសដ្ឋកិច្ច ដើម្ីបផាស់ប្តូរជីវភាពរស់   

និងសហគមន៍របស់ពួកគឱ្យ សើរឡើង 
តាមរយៈការផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ កប 

យ សិទ្ធភាព និង និរន្តរភាព។



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ២៧

ការវាស់វង ល សង្គមរបស់ អិលអូអិលសីុ

ការអនុវត្តស្តង់ដារជាសាកលនការ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម  អិលអូអិលសីុ

ល សង្គមល សង្គម

បង្កើនការផ្តល់សវាហិរញ្ញវត្ថុ
ដល់អតិថិជន

ការកាត់បន្ថយភាពកីក

និរន្តរភាពនការការពារបរិសាន

២០១៣២០១៣ ២០១៤២០១៤ ២០១៥២០១៥ ខធ្នូ-១៦ខធ្នូ-១៦ការវាស់វង ការវាស់វង KPIsKPIs ឱ្យ ប ឱ្យ ប
នឹង នឹង USSPMUSSPM

ចំនួនអតិថិជន ជនបទ ៩៩% ៩៩% ៩៩% ៩៥%

ចំនួនអតិថិជនដលមានមុខរបរទាក់ទងនឹងកសិកម្ម ៦២% ៦០% ៥៥% ៦០%

ភាគរយនអតិថិជនជា ្តី ៨៥% ៨៥% ៨៤% ៨១%

ភាគរយនអតិថិជនថ្មី ដលរស់ កមបនាត់
ភាពកីកថាក់ជាតិ ១៥០%

៣៩% ២៨% ៣៨.៣៧% ៣៦%

ចំនួននអតិថិជនថ្មី ដលរស់ កមបនាត់
ភាពកីកថាក់ជាតិ ១៥០%

៣១.៤៥១ ២៧.០៥៣ ៣០.៤៨២ ២៥.៣៩២

កំណត់ អ ភាពកីករបស់អតិថិជនធៀបនឹង
បនាត់ភាពកីកថាក់ជាតិ ១៥០%

៧% ១០% ៧% កំណត់មូលដានថ្មី

ចំនួន ឹត្តិការណ៍សហគមន៍ តាមសាខារបស់
អិលអូអិលសុី ដលចួលរួមចំណករក ការពារបរិសាន

២៩ ៥០ ៥៩ ៦៨

លទ្ធផលនការវាយតម្លផលប៉ះពាល់បរិសាន
គឺស្ថិត ក្នុងចំណាត់ថាក់មិនមានផលប៉ះពាល់ គានផលប៉ះពាល់ គានផលប៉ះពាល់ គានផលប៉ះពាល់ មានផលប៉ះពាល់

ជាមធ្យម

ចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ណុះបណា្ខល
ចំណះដឹងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ

៥៥៣ ៦.៧៧១ ៧.៩៣៩ ១៣.៦១៦

- បង្កើត លន បាយការពារបរិសាន
 និងសង្គម
- បង្កើតគណៈកមាធិការ ប់ ង
 សកម្មភាពសង្គម
- កំណត់ ល សង្គម

- ធ្វើការវាយតម្លសកម្មភាពសង្គម
- ទទួលបានវិ ្ញបនប សន្ទស្សន៍
 នការចាកផុតពីភាពកីក
- បង្កើត លការណ៍ណនំា 
 និងផនការសកម្មភាពស ប់
 បញ្ចលូស្តង់ដារជាសាកលន
 ការ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម
 ក្នងុ តិបត្តកិារអាជីវកម្ម

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

- ទទួលបានវិ ្ញបនប
 លការណ៍ការពារអតិថិជន
- ការបណ្ណុះបណា្ខល និងការ
 កសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក
 អំពីការ ប់ ងសកម្មភាព
 សង្គម
- ដាក់ឱ្យអនុវត្តការបណ្ណុះ
 បណា្ខលចំណះដឹងផ្នក
 ហិរញ្ញវត្ថុ ប់សាខា
 ទាំងអស់

- បង្កើត លការណ៍ណនាំស្តីពីផនការ
 និងថវិកាស ប់ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម 
- វាយតម្លសកម្មភាពសង្គម យខ្លួនឯង
 យ ើ ស់ SPI4 

- បង្កើតនីតិវិធីវាយតម្លសកម្មភាពសង្គម
 និងបរិសាន
- ធ្វើការវាយតម្លផលប៉ះពាល់ លើបរិសាន
- ផ្តល់ការបណ្ណុះបណា្ខលចំណះដឹងផ្នក
 ហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជន ប់សាខា
 ទាំងអស់

PLATINUM

PLATINUM

LOLC (Cambodia) Plc.

GIIRS Impact Rating Summary

Company receives credit for providing micro-finance solutions to
underserved communities in Cambodia, offering training and
support, and screening the portfolio's for its social/environmental
impact.

Overall

Governance

Workers

Community

Environment

Customers

Company Description: No description given.

Why did the company earn this IBM Rating?  Certified B Corporation? No

What is a Certified B Corp? B Corps are for-profit companies certified by
the nonprofit B Lab to meet rigorous standards of social and
environmental performance, accountability, and transparency. Any
company that scores an 80 or above on the B Impact Assessment is
eligible to become a Certified B Corp.

2016 GIIRS Impact Company Rating Report

OPERATIONS RATINGImpact Business Models Rating

Methodology: The GIIRS Rating is powered by the B Impact Assessment (BIA). The BIA measures the overall impact of a business on all of its stakeholders.
Each company receives an overall B Impact score and two ratings. The IBM Rating reflects the company's impact business model performance through medal
designations, segmented by quartile performance on a relative scale. The Operations Rating reflects the company's performance on the operations section of the
assessment, reflected on a 1-5 star scale based on quintiles of relative performance. For more information on methodology, see page 3.

    IBM Ratings
    Recognizes business models designed to
    solve social or environmental problems.
    Examples include:
    - Socially or environmentally focused
      products & services
    - Underserved beneficiaries such as
      customers, employees, or suppliers
    - Innovative ownership & operation models

    Operations Ratings
    Measures impactful practices, policies
    and achievements related to companies'
    governance structure, workers,
    community engagement, and
    environmental footprint

B Impact Assessment Structure

Rating Scale Rating Scale

Bronze

Silver

Gold

Platinum

 ល របស់ អិលអូអិលសុី ក្នុងការបញ្ចូលការអនុវត្តដលល្អបំផុតនការ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម ឬការអនុវត្តស្តង់ដារជាសាកលនការ 
ប់ ងសកម្មភាពសង្គម ូវបានបងាញយា៉ងច ស់ដូចខាងកម។



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ២៨

ការបណ្ណះុបណ្ណាលចំណះដឹងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ

២,៤%

កណា
្ខល

កំព
ង់
ឡា
ច

កំព
ង់ស

្ពឺ
កំព
ត

ត្ូបង
ឃ្មុំ ំកក់

បាណ
ន់

បាត់
ដំប
ង

ពាម
រក៍ វង

សូ
និគ
ម

ស្ទឹង
ង

ងឫ
ស្ស
ី

តាក
វ

ជើង សា
យរ
ៀង

កំព
ង់ចា

ម បាទី
អង
្គរជ័យ កំព

ង់ធំ
ស
ៀមរា
ប ពួក

បនា
យមា

នជ័
យ

បារា
យណ

៍

៤,៤%

២,៦% ៣,០% ៣,២%
១,៧% ២,៣%

២១,៧%

២,២%

៨,៦%

១,០%

៤,៦%

២,៤%
១,៦% ១,៨%

៤,៦%

៥,៦%

១,៦%

៤,៥%
៥,៤%

០,៧%

៨,០%

២,៦%
៣,៨%

០%

៥%

១០%

១៥%

២០%

២៥%

ការ ប់ ងលំហូរសាច់ ក់ការ ប់ ងលំហូរសាច់ ក់

បុរស ១៨%

ការសន្សំ ក់ និងការវិនិ គការសន្សំ ក់ និងការវិនិ គ

បុរស ២៦%

្តី ៧៤%

បុរស

ការ ប់ ងបំណុលការ ប់ ងបំណុល

២៣%

្តី ៧៧%

្តី ៨២%

 ចាប់ពីខមករា ដល់ខធ្នូ ឆាំ២០១៦ អិលអូអិលសុីបានផ្តល់វគ្គបណ្ណុះបណា្ខលចំណះដឹងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុដល់ ជាជនចំនួន ១៣.៦១៦នាក់ (៧៧% 
ឬស្មើនឹង ១០.៤៥៣នាក់ជា ្តី) ក្នុង ះមានអតិថិជនរបស់អិលអូអិលសុីចូលរួមចំនួន ២.៩២០ នាក់ (៨៥% ឬស្មើនឹង ២.៤៧៥ នាក់ជា ្តី)។ 
កម្មវិធីបណ្ណុះបណា្ខលនះផ្តល់ឱ្យអតិថិជន ក៏ដូចជា ជាជនកម្ពុជានូវចំណះដឹងទាក់ទងនឹងការ ប់ ងសាច់ ក់ ការសន្សំ ក់ ការ ប់ ង 
បំណុល និងការ ប់ ងអាជីវកម្មខាតតូច។ 

 តាំងពីចាប់ផ្តើមផ្តល់កម្មវិធីបណ្ណុះបណា្ខលចំណះដឹងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆាំ២០១៣មក អ្នកចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលនះ សរុបទាំងអស់មាន 
ចំនួន ២៨.៨៧៩នាក់។



ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់ លើបរិសាន និងសង្គម

របាយការណ៍វាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសានរបាយការណ៍វាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន

បរិសាន សុខភាព និងសុវត្ថិភាព

បរិសាន 

សុខភាព និងសុវត្ថិភាព

កមាំងពលកម្ម 

ការបងចក ក់កម្ចី តាម ភទនហានិភ័យបរិសាន និងសង្គមការបងចក ក់កម្ចី តាម ភទនហានិភ័យបរិសាន និងសង្គម

ការ ើ ស់ យបុគ្គលិកប ើការពញ ៉ងក្នុងមាក់

-
កុម្ភៈ មីនា មសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា ក ្ញ តុលា វិច្ឆកិា ធ្នូ

-

២០
៤០
៦០

-

១

២

៣

-

១០

២០

៣០

-

០,៥
១
១,៥
២

-

០,២
០,៤
០,៦
០,៨

២០%

៧%២១%

៥២%

១,៥ ៨០

១

០,៥

ងម៉ាសូ៊ត (លី )ងម៉ាសូ៊ត (លី ) ងរំអិល (លី )ងរំអិល (លី )

ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់
លើបរិសាន និងសង្គមលើបរិសាន និងសង្គម

ចំនួនគណនីកម្ចីចំនួនគណនីកម្ចី កំណត់សមា្គល់កំណត់សមា្គល់

ទាប ២១
- គុណភាពនការ ប់ ងហានិភ័យរបស់អតិថិជនមានក ិតខ្ពស់
- ក ិតហានិភ័យរបស់អតិថិជនមានក ិតទាប
ដូច្នះ ពំុចាំបាច់ចាត់វិធានការ ះទ។

មធ្យម ៨៨
- គុណភាពនការ ប់ ងហានិភ័យរបស់អតិថិជនស្ថិត ច ះពីមធ្យម ខ្ពស់
- ក ិតហានិភ័យរបស់អតិថិជនស្ថិត ច ះពីទាប មធ្យម
ដូច្នះ ូវមានការ ួតពិនិត្យ ដើម្ីបតាមដានការវិវត្តនហានិភ័យ។

១០៩១០៩សរុបសរុប

 អិលអូអិលសុី បានបញ្ចូលការវាយតម្លផលប៉ះពាល់ លើបរិសាន និងសង្គម ក្នុងដំណើរការវាយតម្លកម្ចីស ប់ផលិតផល ក់កម្ចី 
សហ សខាតតូច និងមធ្យម ប់សាខាទាំងអស់ក្នុង ីមាសទីបួន នឆាំ២០១៦។

មករា

កុម្ភៈ មីនា មសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា ក ្ញ តុលា វិច្ឆកិា ធ្នូមករា

កុម្ភៈ មីនា មសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា ក ្ញ តុលា វិច្ឆកិា ធ្នូមករា កុម្ភៈ មីនា មសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា ក ្ញ តុលា វិច្ឆកិា ធ្នូមករា

កុម្ភៈ មីនា មសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា ក ្ញ តុលា វិច្ឆកិា ធ្នូមករា

កុម្ភៈ មីនា មសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា ក ្ញ តុលា វិច្ឆកិា ធ្នូមករា

កដាសរា ម៉ A4 (កញ្ចប់)កដាសរា ម៉ A4 (កញ្ចប់)

ទឹក (ម៉ គុប)ទឹក (ម៉ គុប) ងសំាង (លី )ងសំាង (លី )

អគ្គសិនី (គីឡវា ត់៉ ង៉)អគ្គសិនី (គីឡវា ត់៉ ង៉)

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ២៩



ការវាស់វងសកម្មភាពសង្គមតាមរយៈ PPI

 កខ្លាំង៖កខ្លាំង៖  អតិថិជនដលរស់ កមបន្ទាត់ភាពកីកថ្នាក់ជាតិ
 ក៖ក៖ អតិថិជនដលរស់ កមបន្ទាត់ភាពកីក ១៥០% នបន្ទាត់ភាពកីកថ្នាក់ជាតិ
 ចំណូលទាប៖ចំណូលទាប៖ អតិថិជនដលរស់ កមបន្ទាត់ភាពកីកថ្នាក់ជាតិ ៥ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងរបស់ធនាគារពិភព ក (ឆ្នាំ ២០០៥ PPP)
 មិនក៖មិនក៖  អតិថិជនដលរស់ លើបន្ទាត់ភាពកីកថ្នាក់ជាតិ ៥ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងរបស់ធនាគារពិភព ក (ឆ្នាំ ២០០៥ PPP)

ក ិតភាពកីករបស់អតិថិជនអិលអូអិលសុីក ិតភាពកីករបស់អតិថិជនអិលអូអិលសុី

ប ប ួលភាពកីករបស់អតិថិជនប ប ួលភាពកីករបស់អតិថិជន

ការចាត់ថាក់អតិថិជនថ្មីតាមក ិតភាពកីកការចាត់ថាក់អតិថិជនថ្មីតាមក ិតភាពកីក

មិនក

អ្នកមាន ក់ចំណូលទាប

ក

កខ្លាំង ១៣%

២៩%

៥១%

០%

២០%

៤០%

៦០%

៨០%

១០០%

១២០%

មិនក

២០១៦២០១៦

ប ប ួលភាពកីករបស់អតិថិជន ឆំាមូលដានប ប ួលភាពកីករបស់អតិថិជន ឆាំមូលដាន

អ្នកមាន ក់ចំណូលទាប

ក

កខ្លាំង

៧%

 ឧបករណ៍សន្ទស្សន៍នការចាកផុតពីភាពកីក (PPI) ូវបាន ើ ស់ស ប់វាស់វងសកម្មភាពសង្គមរបស់ អិលអូអិលសុី លើអតិថិជនកីក 
និងលទ្ធភាពក្នុងការផាស់ប្តូរក ិតជីវភាពរស់ របស់អតិថិជន ថមទំាងធានាថាផលិតផលសម ប ូវបានផ្តល់ជូនដល់អតិថិជន ល ។ 
លើសពីនះ ទៀត ការ ើ ស់ PPI អាចឱ្យអិលអូអិលសុីកំណត់ ភទអតិថិជនដូចខាងកម៖

 ឹមដំណាច់ខធ្នូ ឆាំ២០១៦ អតិថិជនថ្មីរបស់ អិលអូអិលសុី ចំនួន ៧៦.៩៨៤នាក់ ូវបានធ្វើចំណាត់ថាក់តាមក ិតភាពកីក តាម 
សន្ទស្សន៍នការចាកផុតពីភាពកីក។ លទ្ធផលបានបងាញថា ភាគ ើននអតិថិជនរបស់ អិលអូអិលសុី ស្ថិត ក្នុងក ិតក និងមានចំណូលទាប។ 

 យសារតក ងសំណួរសន្ទស្សន៍នការចាកផុតពីភាពកីក ូវបានកស ួល និង ៀមជា ចស ប់ ៀបធៀបលទ្ធផល ឆាំបនាប់ 
អិលអូអិលសុី បានចាប់ផ្តើមធ្វើការវាស់វងឡើងវិញលើក ិតភាពកីករបស់អតិថិជន ដើម្ីប ួតពិនិត្យប ប ួលភាពកីក យយកឆាំ២០១៦ 
ជាឆាំមូលដាន។ កបខាងកមនះបងាញពីលទ្ធផលនក ិតភាពកីករបស់អតិថិជនចំនួន ១១.០០០នាក់ ដល ូវបាន ើសរីសស ប់ 
ធ្វើការវាស់វង។

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៣០



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៣១

ភាពជាដគូ
 ក្នុងឆាំ២០១៦ អិលអូអិលសុី បានបង្កើតភាពជាដគូថ្មីៗជា ើន និងព ឹងភាពជាដគូជាមួយដគូដលមាន ប់ ដើម្ីបផ្តល់ឱកាសដល់អតិថិជន 
ដលរស់ ជនបទដាច់ យាល នូវឱកាសដើម្ីបកលម្អក ិតជីវភាពរស់ របស់ពួកគាត់ឱ្យកាន់តល្អ សើរឡើង។ 

 ចាប់តាំងពីឆាំ២០១៣ មក អិលអូអិលសុី បានបង្កើតភាពជាដគូជាមួយអង្គការករដាភិបាល 
Australian NGO Good Return ដើម្ីបផ្តល់ ក់កម្ចីខាតតូច ការបណ្ណុះបណា្ខលចំណះដឹងផ្នក 
ហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជន មិនមនអតិថិជន និងនិស្សិតសាកលវិទ ល័យ។ Good Return និង 
អិលអូអិលសុី ក៏បានសហការគាព ឹងលើការ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម (ស្តង់ដារជាសាកលន 
ការ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម) និងការការពារអតិថិជន ឱ្យ ប នឹង លការណ៍របស់ 
SMART Campaign ដលធ្វើឱ្យ អិលអូអិលសីុ កាយជា ះឹសានមីកូហិរញ្ញវត្ថដំុបូងគបង្អស់ 

ក្នុង ទសកម្ពុជា ដលទទួលបានវិ ្ញបនប លការណ៍ការពារអតិថិជនពី SMART 
Campaign ។

 USAID – DCA ជាដគូដ៏សំខាន់របស់ អិលអូអិលសីុ ដលបានជួយគំា  អិលអូអិលសីុ 
ក្នងុការផ្តល់ឱ្យកសិករ និងអតិថិជនដលមានអាជីវកម្មខាតតូចពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម នូវឱកាស 
ក្នងុការទទួលបានឥណទានខាតតូច។ តាមរយៈភាពជាដគូនះ អតិថិជនចំនួន ១.៣៩១នាក់ 
ក្នុងខត្តបាត់ដំបង កំពង់ធំ ធិ៍សាត់ និងសៀមរាប ទទួលបានឥណទានដលមាន 
ផលប័ ឥណទានចំនួន ២,៧១ លានដុលារអាមរិក។ 

 អិលអូអិលសុី បានបង្កើតភាពជាដគូជាមួយ Water.org ក្នុងឆាំ២០១៥ ក្នុង លបំណង 
ផ្តល់នូវមធ បាយក្នងុការទទួលបានទឹកសាតស ប់ ើ ស់ដល់ ជាជន ជនបទដាច់ យាល 
ន ទសកម្ពុជា។ តាមរយៈភាពជាដគូនះ Water.org បានជួយគាំ  អិលអូអិលសុី ក្នុងការ 
កសាងសមត្ថភាពផ្សព្វផ យ និងបង្កើត លន បាយ ក់កម្ចីទឹកសាត និងអនាម័យ និង 
យុទ្ធសា ្តទីផ រ។ ជារួម លបំណងនភាពជាដគូនះគឺ ផ្តល់ ក់កម្ចីស ប់លើកកម្ពស់ 
ទឹកសាត និងអនាម័យដល់ ជាជនកម្ពុជា ជនបទដាច់ យាល។ គិត ឹម ដំណាច់ឆាំ២០១៦ 
អិលអូអិលសុី ផ្តល់ ក់កម្ចីទឹកសាតនិងអនាម័យដល់អតិថិជនចំនួន ១.៣៥១នាក់។

 អិលអូអិលសុី និង Agence Française de Développement បានចុះហត្ថលខា 
លើកិច្ច ម ៀងភាពជាដគូ ដើម្ីបដាក់ឱ្យ ើ ស់ផលិតផល ក់កម្ចីថាមពលពន្លឺ ះអាទិត្យ 
ដលផ្តល់លទ្ធភាពដល់ ជាជនដលរស់ ជនបទដាច់ យាល ដើម្ីបទិញឧបករណ៍ថាមពល 
ពន្លឺ ះអាទិត្យស ប់បំពាក់ តាមផ្ទះ។ បច្ចុប្បន្ន មានកម្ចីថាមពលពន្លឺ ះអាទិត្យចំនួន ១៥២ 
កម្ចី ដល ូវបានអនុម័ត និងដំឡើងឧបករណ៍ យដគូផ្គត់ផ្គង់ដលមានអាជាប័ណ្ណចំនួន ៤ 
កុមហ៊ុន ដលតាមលក្ខណៈបច្ចកទសឧបករណ៍ដលបានដំឡើងទាំង ះផ្តល់ថាមពលសរុប 
ចំនួន ៩៥,៦៧ គីឡូវា ៉ត់ ៉ង ក្នុងមួយថ្ង។

 ដើម្បីផ្តល់ជ ើសបន្ថមទៀតដល់អតិថិជនក្ន ុងការបង់ ក់ កប យភាពងាយ ួល 
អិលអូអិលសុី បានបង្កើតភាពជាដគូជាមួយ WING ដើម្ីបដាក់ឱ្យ ើ ស់នូវនីតិវិធីក្នុងការ 
បង់សង។ ភាពជាដគូនះផ្តល់ភាពងាយ ួលដល់អតិថិជនដលមានអាជីវកម្មឆាយពីផ្ទះ ឬឆាយ 
ពីការិយាល័យរបស់ អិលអូអិលសុី យអតិថិជនអាចធ្វើការបង់សងតាមរយៈភាក់ងារ WING 
ណាមួយក៏បាន។ ដូច្នះអតិថិជនទទួលបាននូវវិធីបង់សងកាន់តមានសុវត្ថិភាព និងមិនចាំបាច់ 
ចំណាយថវិកា មិនដូចវិធីបង់សងពីមុនដលមានហានិភ័យ តាមរយៈការផ្ញើ ក់តាមអ្នករត់មូ៉តូឌុប 
ឬអ្នក ក្នុងសហគមន៍ ដើម្ីបមកបង់ ការិយាល័យឡើយ។ ចុងឆាំ ២០១៦ អិលអូអិលសុី 
មាន តិបត្តិការជិត ៧៨.០០០ តិបត្តិការ តាមរយៈភាក់ងារ WING ។
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ឹត្តិការណ៍សង្គម
 ឹត្តិការណ៍សហគមន៍គឺជាផ្នកមួយនការចូលរួមរបស់ អិលអូអិលសុ ី

ក្នុងសង្គមដលអិលអូអិលសុីធ្វ ើ តិបត្ត ិការរួមមានសកម្មភាព 
ដូចជា ការថទាំជួសជុលផ្លូវ ដាក់បង់អង្គុយ កន្លងសាធារណៈ 
សកម្មភាពផ្សងៗ ក្នុងសាលារៀន ការដាំដើមឈើ ការផ្តល់សៀវ  
ស ប់បណាល័យ ជីកអណ្ណូងទឹក សមាតទីធាសាធារណៈជាដើម។
 
 ឹមដំណាច់ឆាំ២០១៦ អិលអូអិលសុី បានរៀបចំ ឹត្តិការណ៍ 
សហគមន៍ចំនួន ៦៨ ឹត្តិការណ៍ ទូទាំង ទស ដលបានចូលរួម 

យបុគ្គលិកអិលអូអិលសុី សិស នុសិស្ស អ្នកភូមិ អាជាធរមូលដាន 
និង ក ូអ្នក ូ សរុបជាង ១២.០០០នាក់។

 ឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ ូវបានរៀបចំ សាខា ុក 
ជីកង ដលអិលអូអិលសុីបានសាងសង់ថាក់រៀនមួយស ប់ថាក់ 
អនុវិទ ល័យ ក្នុងភូមិកបីកៀល ុកជីកង ខត្តសៀមរាប។ 
ថ្វីត្ិបតតនះជាការចូលរួមចំណកដ៏តិចតួច (ថាក់រៀនមួយ តុ អី 

និងការខៀនជាដើម) បុ៉ន្តនះគឺជាការចងចាំមួយដ៏គួរឱ្យរីករាយ និងជា 
ការរឹតចំណងសាមគ្គភីាពរវាងបុគ្គលិក ក អូ្នក  ូនិងសិស នុសិស្ស 

ទី ះ។

 ឹតិ្តការណ៍មួយផ្សងទៀតគឺ ពលដល អិលអូអិលសុី បានផ្តល់ 
សៀវ ម កស ប់ក្មងៗ ដល ូវបាន ះពុម្ពផ យ 

យអង្គការសុីបា៉ ស ប់រក ទុក បណាល័យ និងដាក់បង់អង្គុយ 
ជា ើន សាលាបឋមសិក សាយឈុំ ុករមាសហក ខត្ត 
សាយរៀង។ 

 រូបភាពខាងកមសង្ខបពី តឹ្តកិារណ៍សហគមន៍របស់ អិលអូអិលសីុ 
ក្នុងឆាំ២០១៦។ 



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៣៣

វត្តិរឿងអតិថិជន

 អ្នក ី ស៊ុំ សាវី និងសាមី  អ្នក ី ស៊ុំ សាវី និងសាមី មទំាងកូន ុសរបស់គាត់ជាកសិករ 
រស់ ក្នុងខត្ត វង ជិត ំដនវៀតណាម។ អ្នក ី សាវី និងប្តី 
របស់គាត់មាន ភពចំណូល ចាំឆាំពីការធ្វើ លើផ្ទដី ២ហិចតា 
(ដល មូលផលបានពីរដងក្នុងមួយឆាំ) និងការដាំដុះដំណាំល្ងរ លើ 
ផ្ទដី ៤អារ (ដល មូលផលបានម្តងក្នុងមួយឆាំ) មទាំងចិញ្ចឹម  
បីក លផងដរ។ បុ៉ន្ត ក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ 

យសារការធាក់ចុះនតម្លកសិផល និងការ ួល អាកាសធាតុ។ 
ពល ះអ្នក ីមានក្តី ថាចង់បើកហាងលក់ចាប់ហ៊ួយមួយ មុន 
ឆាំ២០១៥។

 យសារតខ្វះខាត ក់កាស អ្នក ី សាវី បានពិ ះជាមួយ 
ម ្តីឥណទានរបស់អិលអូអិលសុី និងបានស ចចិត្តទទួលកម្ចីចំនួន 
មួយលានរៀល ( មាណ ២៥០ដុលារ) ក្នុងឆាំ២០១៥ ដើម្ីបទិញ 

ប់ពូជ ថាំសមាប់សត្វល្អិត និងសមារកសិកម្មថ្មីៗ។ បនាប់ពីបង់សង 
ដាច់កម្ចទីីមួយអ្នក បីានទទួលកម្ចវីគ្គទីពីរចំនួនពីរលានរៀល ( មាណ 
៥០០ដុលារ) ក្នុងឆាំ២០១៦ ដើម្ីបបន្តផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយ លើ 
ការធ្វើកសិកម្ម និងទិញសមារថ្មីៗមួយចំនួនដូចជា ម៉ាសីុនបូមទឹក 
ទិញ ពីរក លបន្ថមទៀត និងបានអភិវឌ្ឍបច្ចកទសកសិកម្មរបស់ 
គាត់ជាមួយអង្គការករដាភិបាល ដលធ្វើ តិបត្តិការ ទី ះ។

 បនាប់ពីទទួលបានកម្ចីពីរវគ្គរួចមក អ្នក ី សាវី អាចសន្សំបាន ក់ 
មួយចំនួន។ ពល ះអ្នក ីបានបើកហាងលក់ចាប់ហ៊ួយតូចមួយ  
ផ្ទះរបស់គាត់ដើម្ីបបង្កើន ភពចំណូល ក្នងុ សួារ។ ចាប់ពីពល ះមក 
អ្នក ីបានចំណាយពលវលាភាគ ើនលើការលក់ដូរចាប់ហ៊ួយ មើល 
ថទាំកូន ុស (អាយុមួយឆាំ) និងធ្វើការងារផ្ទះ។ ចំណកប្តីរបស់អ្នក ី 
ជាអ្នករា ៉ប់រងលើការងារ ចំការ និងចិញ្ចឹម ។ បច្ចបុ្បន្ន អ្នក  ី
ទទួលបាន ក់ចំណញ ចំាថ្ង ហល ១៥.០០០រៀល ( មាណ 
៣,៧ដុលារ) ដលល្មម ប់ ន់ស ប់ការចំណាយ ចំាថ្ង។ ក់កម្ចី 
វគ្គទីពីររបស់គាត់នឹង វូដល់ពលកំណត់ ក្នងុឆំា២០១៧ ហើយអ្នក ី 
នឹងបន្តទទួលកម្ចបីន្ថមទៀតស ប់ធ្វើដើមទុនព ីកមុខរបរ។ អ្នក ី 
មាន សាសន៍ថា “ចាស ខ្ញុំនឹងទទួលកម្ចីវគ្គទីបីទៀត ដើម្ីបផ្គត់ផ្គង់ 
ការចំណាយលើកសិកម្ម និងទិញអីវា ៉ន់លក់ដូរបន្ថមទៀត ដើម្ីបឱ្យ 
លក់បានចំណូលកាន់ត ើន”។

 ពលសាកសួរអំពីគ ងនាពលអនាគត អ្នក មីាន សាសន៍ 
ថា “ខ្ញុំចង់កលម្អផ្ទះរបស់ខ្ញុំ ះផ្ទះបច្ចុប្បន្ននះចាស់ ហើយ ណាស់ 

យសារដំបូល និងជ ំង ក់ស័ង្កសី។ បន្ថមលើនះ ខ្ញុំមាន 
ក្តី ថាចង់ជួយឱ្យកូនរៀន និងកាយជាវិស្វករ ពលអនាគត”។

 អ្នក ី អុឹង សុភីអ្នក ី អុឹង សុភី មានអាយុ ៤០ឆាំ រស់ ក្នុង ុកពាមជរ 
ខត្ត វង ជាមួយសាមី និងកូន ុសអាយុ ១៦ឆាំ ដលកំពុងរៀន 
ថាក់ទី១១។ ួសាររបស់អ្នក ីធាប់ធ្វើ លើដីផាល់ខ្លួនចំនួន ២    
ហិចតា ដី ជួលចំនួន ៥ហិចតា និងមានហាងលក់ចាប់ហ៊ួយតូចមួយ 

ផ្ទះ។ បនាប់ពីពិ ះ បល់ជាមួយម ្តីឥណទាន អិលអូអិលសុី 
អ្នក ី សុភី បានទទួលកម្ចីតាមរដូវកាលវគ្គទីមួយ ចំនួន ៣.៥០០ដុលារ 

ក្នុងឆាំ២០១៤ ដើម្ីបទិញ ប់ពូជ បង់ថ្លភ្ជួរដី និងបងចក ក់ 
មួយចំនួនស ប់ជួសជុលផ្ទះ។

 បនាប់ពីបង់ដាច់កម្ចីវគ្គទីមួយ អ្នក ីបានទទួលកម្ចីតាមរដូវកាល 
វគ្គទីពីរចំនួន ៤.០០០ដុលារ ក្នុងឆាំ២០១៥ ដើម្ីបទិញសមារកសិកម្ម 
ដូចជាមា៉សុីនបូមទឹក ថាំសមាប់សត្វល្អិត ប់ពូជ មា៉សុីនភ្ជួរ និង 
សមារផ្សងៗទៀត។ ក្នុងឆាំ២០១៦ អ្នក ី សុភី បន្តកម្ចីចំនួន 
៧.៥០០ដុលារ បន្ថមទៀត ដើម្ីបផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយលើការធ្វើ ចំការ 
និងព ីកហាងលក់ចាប់ហ៊ួយ។ 

 អ្នក ីមាន សាសន៍ថា “ជីវភាពរស់ របស់ខ្ញុំមានលក្ខណៈល្អ 
សើរជាងមុន ើន ហើយឥឡូវខ្ញុំអាចធ្វើ លើដី ៧ហិចតា ជាមួយ 

នឹងសមារកសិកម្មដលងាយ ួលជាងមុន។ ”អ្នក ីបានទិញមា៉សុីន 
ថ្មីៗ និងទទួលបានជំនាញបច្ចកទសកសិកម្មជា ើនដូចជា របៀប 

ើ ស់ថាំសមាប់សត្វល្អិត យសារទទួលបានការបណ្ណុះបណា្ខល 
ក្នុងសហគមន៍របស់គាត់។ ជាលទ្ធផល បច្ចុប្បន្ន អ្នក ីអាច មូល 

ផលបានជាង ២០ ន ពីផ្ទដី ៧ហិចតារបស់គាត់ជារៀងរាល់ឆាំ។ 
បន្ថមលើនះ អ្នក ីក៏ទទួលបានចំណូល ចាំឆាំដ៏សំខាន់ពីមុខរបរ 
លក់ដូរចាប់ហ៊ួយផងដរ។ អ្នក ីមាន សាសន៍ថា “ខ្ញុំគិតថាការ 

ើ ស់ ក់កម្ចី ឹម ូវធ្វើឱ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពចាប់យកឱកាសដើម្បី 
បង្កើត និងព ីកមុខរបរ ហើយថមទាំងអាចផាស់ប្តូរជីវភាពរស់  
បានល្អ សើរយ៉ាងឆាប់រហ័សទៀតផង”។ អ្នក តីងតមាន ទនភាព 
ជាខ្លំាងក្នុងការបងាញនូវផ្ទដីធ្វើ  និងផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ ដលគាត់កំពុង 
រស់ ជំុសាច់ញាតិទាំងអស់។ អ្នក ីក៏បានបន្ថមទៀតថា ល 
ន បាយរបស់ អិលអូអិលសុី ដលចុះសួរសុខទុក្ខអតិថិជនដល់ផ្ទះ 
បានជ ុញទឹកចិត្តឱ្យអ្នក ីកាន់ត តការយកចិត្តទុកដាក់លើ 
អាជីវកម្មរបស់អ្នក ី។ 

 ជាចុងកយ អ្នក ីមាន សាសន៍ថា “ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ខ្ញុំអាចផ្គត់ផ្គង់ 
ឱ្យកូន សុទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ ហើយខ្ញុចំង់ឱ្យគាត់ធ្វើការ ធនាគារ 
ឬ ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុដូច ក ូចឹង។ បន្ថមលើនះដរ ខ្ញុំមាន 
គ ងចង់យកកម្ចីបន្ថមពីអិលអូអិលសុី ដើម្ីបកលម្អផ្ទះថ្មី  យសារ 
ផ្ទះឥឡូវកាន់តចាស់ហើយ”។



អភិបលកិចច

- ទិដ្ឋភាពទូ នអភិបាលកិច្ចល្អ
- រចនាសម្ព័ន្ធនការ ប់ ង
- រចនាសម្ព័ន្ធភាគទុនិក
- កុម ឹក ភិបាល
- គណៈ ប់ ង
- គណៈកមាធិការ ប់ ងហានិភ័យរបស់កុម ឹក ភិបាល
- គណៈកមាធិការសវនកម្មរបស់កុម ឹក ភិបាល
- គណៈកមាធិការតងតាំង និងផ្តល់តម្លការ របស់កុម ឹក ភិបាល

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦៣៤
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ទិដ្ឋភាពទូ នអភិបាលកិច្ចល្អ
 ការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាគន្លឹះនភាព គជ័យរបស់អិលអូអិលសុ ី
(ខមបូឌា) ភីអិលសុី។ អិលអូអិលសុី ធ្វើ តិបត្តិការក្នុងកបខណ 
អភិបាលកិច្ចមួយដលរួមបញ្ចលូគារវាងបទបញ្ញត្តអិភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម 
ដលចញ យធនាគារជាតនិកម្ពជុា និងចំណុចល្ៗអ នអភិបាលកិច្ច 
សាជីវកម្មដទទៀត។

 កុម ឹក ភិបាលដលមានសមាជិកចំនួន ៥នាក់ និងដឹកនាំ យ 
ធានកុម ឹក ភិបាលមាក់ ទទួលខុស ូវលើអភិបាលក ិតខ្ពស់ 

របស់ អិលអូអិលសីុ និងបង្កើតកបខណអភិបាលកិច្ចដលមាន 
សិទ្ធភាព ដើម្ីបឆ្លើយតប នឹងការ កួត ជងទំាងក្នងុរយៈពលខ្ល ី

និងរយៈពលវង។ គណៈកមាធិការកុម កឹ ភិបាលចំនួនបីរួមមាន 
គណៈកមាធិការសវនកម្ម គណៈកមាធិការ ប់ ងហានិភ័យ និង 
គណៈកមាធិការតងតាំង និងផ្តល់តម្លការ ផ្តល់នូវការ ួតពិនិត្យ និង 
ណនាំអំពី ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗរបស់អិលអអិូលសុី។ កុម ឹក ភិបាល 
បានបង្កើតដំណើរការមួយស ប់កំណត់អត្តស ្ញណវាយតម្ល និង 
ប់ ងហានិភ័យសំខាន់ៗដលអិលអូអិលសុីអាចជួប ទះ ហើយ 

ដំណើរការនះរួមមាន ការព ងឹ ព័ន្ធ ប់ ងផ្ទក្នងុពលមានការផាស់ 
ប្តូរបរិយាកាសអាជីវកម្ម ឬបទបញ្ញត្តិណនាំផ្សងៗ។ សំខាន់ជាងនះ 

ទៀត នាយកដានសវនកម្មផ្ទក្នងុរបស់ អិលអូអិលសីុ គឺជានាយកដាន 
ឯករាជ្យ ដលដាច់ យឡកពីថាក់ ប់ ង និង ូវរាយការណ៍ 

យផាល់ គណៈកមាធិការសវនកម្មរបស់កុម ឹក ភិបាល។

 ក ិតគណៈ ប់ ង ធាននាយក តិបត្តិមានតួនាទី ួតពិនិត្យ 
លើនាយកដានហិរញ្ញវត្ថុ នាយកដាន តិបត្តិការ នាយកដានធនធាន 
មនុស្ស នាយកដាន ប់ ងហានិភ័យ និង តិបត្តិតាម នាយកដាន 
រដ្ឋបាល និងធុរកិច្ច និងនាយកដានបច្ចកវិជាព័ត៌មាន។ គណៈកមាធិការ 

របស់គណៈ ប់ ងចំនួន ៥ ដូចជា គណៈកមាធិការឥណទាន      
គណៈកមាធិការ ប់ ង ព្យសកម្ម និងអកម្ម គណៈកមាធិការ 
ប់ ងហានិភ័យ គណៈកមាធិការ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម និង 

គណៈកមាធិការ តិបត្ត ិ វូជួប ជំុរៀងរាល់មួយខម្តង និងមានតួនាទី 
ជួយគណៈ ប់ ងជាន់ខ្ពស់ក្នុងការ ត លើការស ចឱ្យបាន 
នូវយុទ្ធសា ្តរយៈពលវង និងមធ្យមរបស់ អិលអូអិលសុី។

 កុម ឹក ភិបាល និងគណៈ ប់ ងអិលអូអិលសុីយល់ច ស់ពី 
សារៈសំខាន់ន លការណ៍ណនាំច ស់លាស់នអភិបាលកិច្ច និង 
បរិយាកាសការងារដលមានសរីភាព យុត្តិធម៌ និងតមាភាព ប់ 
ក ិតក្នុងសាប័ន។ យើងប្តជាចិត្ត ួតពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើការ 
កលម្អ ព័ន្ធរបស់យើងដើម្ីបផ្តល់នូវតមាភាព និងការទទួលខុស ូវ 
ដើម្ីបធានារក ការអនុវត្តដលល្អបំផុត យផ្អកលើ លការណ៍ន 
អភិបាលកិច្ចល្អ។

 ចំ ះអិលអូអិលសុី អភិបាលកិច្ចគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងអភិបាលកិច្ច 
ដលមានគុណភាពខ្ពស់ ជាមួយនឹងការបង្កើតតម្លភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុង 
រយៈពលវង។ ង តាម លបំណងរបស់កុមហ៊ុន យើងប្តជា 
ចិត្តនឹងស ចឱ្យបាននូវអភិបាលកិច្ចក ិតខ្ពស់បំផុត និងព យាម 
បង្កើតវប្បធម៌មួយដលឱ្យតម្ល លើបទដានសីលធម៌គំរូ  សចក្តីថ្លថ្នូរ 
ផាល់ខ្លួន សចក្តីថ្លថ្នូររបស់កុមហ៊ុន និងការ រពគា វិញ មក។
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 LOLC Micro Investment Ltd. (“LOMI”) =   ៦០%
 Developing World Markets (“DWM”) = ៣៦,៩៧%
 TPC Employee Stock Ownership Plan (“TPC-ESOP”) = ៣,០៣%

រចនាសម្ព័ន្ធភាគទុនិក

៣,០៣%
TPC-ESOP

៦០%
LOMI

៣៦,៩៧%
DWM

 បច្ចុប្បន្ន ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី មានភាគទុនិកចំនួនបីគឺ LOLC Micro Investment Ltd. (“LOMI”), 

Developing World Markets (“DWM”) និង TPC Employee Stock Ownership Plan (“TPC-ESOP/ ធីភីសុី-អុីសប”) ដលមានរចនា 
សម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនដូចខាងកម៖

 LOLC Micro Investment Ltd. (“LOMI”)៖ ូវបាន 
បង្កើតឡើងក្នុងឆំា ២០១១ ដើម្ីបស្វងរកឱកាសវិនិ គ ក្នុងវិស័យ 
មីកូហិរញ្ញវត្ថុក្នុង ទស ីលងា្ក និង តំបន់អាសុីបា៉សុីភិច។ ក្នុងឆ្នាំ 
២០១៣ LOMI បានចាប់ផ្តើមធ្វើ តិបត្តកិារមីកូហិរញ្ញវត្ថ ុ ក្នងុ ទស 
មីយា៉ន់មា៉។ LOMI គឺជាកុមហ៊ុនបុ សម្ព័ន្ធរបស់កុមហ៊ុន Lanka 

Orix Leasing Company Plc ដលជាកុមហុ៊នចុះបញ្ជីទទួលខុស ូវ 
ជាសាធារណៈ ក្នុង ទស ីលងា្ក។ កុមហ៊ុន Lanka Orix 

Leasing Company Plc ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆាំ ១៩៨០ ដើម្ីប 
ផ្តល់សវាភតិសន ដំបូងគបង្អស់ ក្នុង ទស ីលងា្ក ហើយកយ 
មកក៏បានព ីកការផ្តល់ផលិតផល និងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ និងមិនមន 
ហិរញ្ញវត្ថុជា ើនទៀត។ គិត ឹមខមីនា ឆាំ២០១៤ នះ Lanka Orix 

Leasing Company Plc មាន ព្យសកម្មសរុប មាណជា ១,៣ពាន់ 
លានដុលារអាមរិក។ កុមហុ៊នបុ សម្ពន័្ធមួយរបស់កុមហុ៊ន Lanka 

Orix Leasing Company Plc បានកាយ ជាអ្នកដឹកនាំលើវិស័យ 
មីកូហិរញ្ញវត្ថុ និង ូវបានទទួលសា្គល់ជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ 
ទីមួយក្នុង ទស ីលងា្កដលទទួលបានវិ ្ញបនប លការណ៍ 
ការពារអតិថិជនពី Smart Campaign ក្នងុខកុម្ភៈ ឆំា២០១៤។ កុមហុ៊ន 
Lanka Orix Leasing Company Plc ក៏មានភាគហុ៊នមួយផ្នកតូច  
ក្នុង ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយ ទសកម្ពុជាផងដរ។

        

 Developing World Markets (“DWM”)៖ គឺជាកុមហ៊ុនផ្ដល់ 
សវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលខុស ូវផ្នកសង្គមមួយ មានទីតាំង  
សហរដ្ឋអាមរិក ដលវិនិ គជាចម្បងលើសាប័នមីកូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្ីប 
លើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍផ្នកសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ DWM មាន ព្យ 
សកម្មកមការ ប់ ងសរុបចំនួន ៨០០លានដុលារអាមរិក ស ប់ 
ព័ត៌មានលម្អតិសូមចូល កាន់គហទំព័រ www.dwmarkets.com។ DWM 

បាននំានូវក្ដសីង្ឹឃមថ្ម ីនិងបទពិ ធន៍ជំនាញជា ើនបន្ថមទៀតក៏ដូចជា 
បន្ដនូវការប្ដជាចិត្ដដើម្បីស ចឱ្យបាននូវបសកកម្មប ើផ្នកសង្គម 
របស់ អិលអូអិលសុី ដលមានកមាំងជំរុញឱ្យ អិលអូអិលសុី ព ីកនូវ 
ជំនឿទុកចិត្ដ និងតំបន់ តិបត្ដិការកាន់តធំទូលាយបន្ដ ទៀត។

 ធីភីសីុ ធីភីសីុ-អុីសបអុីសប (TPC-ESOP) (TPC-ESOP)៖ គឺជាកុមហុ៊នដលកាន់កាប់ យ 
បុគ្គលិក អិលអូអិលសីុ តាមរយៈ TPC Employee Stock Ownership 

Plan (TPC-ESOP)។ កម្មវត្ថុតមួយគត់របស់ធីភីសុី-អុីសប គឺផ្ដល់ 
អត្ថ ជន៍ទាក់ទងនឹងការងារ ដល់បុគ្គលិកដលមានសិទ្ធិរបស់
ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ( កាត់ថា 

“អិលអូអិលសុី”) ដើម្ីបទុកជាយានមួយដលអាចអនុ ្ញតឱ្យបុគ្គលិក 
ដលមានសិទ្ធិចូលរួមចំណកក្នុងអនាគតដ៏វងរបស់  អិលអូអិលសុី។



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦៣៨

កុម ឹក ភិបាល

ក ី ហ្វឺននដា លីម៉ា
សមាជិកកុម ឹក ភិបាល

ក ៊ីនលី ដ ហ្សុីលវា ៉
ធានកុម ឹក ភិបាល

 ក ៊ីនលី ដ ហ្សុីលវា ក ៊ីនលី ដ ហ្សុីលវា ៉ ជា ធានកុម ឹក ភិបាល របស់ អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) 
ភីអិលសុី និងជាអគ្គនាយក ប់ ងរបស់ អិលអូអិលសុី មីយា៉ន់មា៉ មីកូហិរញ្ញវត្ថុ 
អិលធីឌី។ មុនពលចូលប ើការងារជាមួយ អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី 

កជាអគ្គនាយក ប់ ង និងជា ធាននាយក តិបត្តិ  អិលអូអិលសុី ហាយនន 
ភីអិលសុី ក្នុង ទស ីលងា្ក។ កបានប ើការ ក្នុងវិស័យសវាមិនមនហិរញ្ញវត្ថុ 
អស់រយៈពល៣២ឆាំកន្លងមកហើយ ទាំង កុមហុ៊នហិរញ្ញវត្ថុមានអាជាប័ណ្ណ និង 
កុមហ៊ុនឯកទសភតិសន  យមានមុខតំណងជាកុម ឹក ភិបាល និងអគ្គនាយក 
ប់ ងទូ  មុនពលទទួលតំណងជា ធានកុម ឹក ភិបាលរបស់ អិលអូអិលសុី 

(ខមបូឌា)។ កមានជំនាញ និងបទពិ ធន៍ យា៉ងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យ 
សវាមិនមនហិរញ្ញវត្ថុរួមមាន ទីផ រ និងការលក់ ការ ប់ ងឥណទាន និង ះ យ 
បំណុល និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ក ដ ហ្សុីលវា ៉ ជាបុគ្គលដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់ Sri Lanka 

Institute of Credit Management ហើយ ក ូវបាន ើសតាំងជា លខាធិការ 
កិត្តិយសក្នុងឆាំ២០១០។ កក៏ធាប់ជាសមាជិកកុម ឹក ប់ ង នសមាគម 
Finance Houses Association ក្នុង ទស ីលងា្ក អស់រយៈពល ៩ឆាំ ក្នុង ះ 
អស់រយៈពលជាង៤ឆាំ ដល កកាន់តំណងជាអនុ ធានកុម ឹក ភិបាល និង 
អគ្គនាយក របស់កុមហុ៊ន Financial Ombudsman Sri Lanka (Guarantee) Limited 
ហើយ កបានផ្តល់ការណនាំ និងចករំលកបទពិ ធន៍ជា ើនដើម្ីបជា ជន៍ 
ដល់កុមហុ៊ន Non-Bank Financial Services Industry ក្នុង ទស ីលងា្កផងដរ។ 
ក្នងុឆំា២០១៥ កបានលាលងពីតំណងទំាងអស់នះដើម្ីបទទួលខុស វូក្នងុការ ប់ ង 
LOLC Group ក្នុង ទសមីយា៉ន់មា៉ និងកម្ពុជា។ កក៏បានប ើការងារ (ពីឆាំ២០០៦ 
ដល់ ឆំា២០១៥) ជាអគ្គនាយកមិន តិបត្តរិបស់ Navajeevana Rehabilitation – Tangalle 
ក្នុង ទស ីលងា្ក ដលជាអង្គការមិនមនរដាភិបាល ក្នុងការប ើដល់ជនពិការ។

 ក ី ហ្វឺននដា លីមា៉ ក ី ហ្វឺននដា លីមា៉ បច្ចុប្បន្នជាសមាជិកកុម ឹក ភិបាលរបស់ អិលអូអិលសុី 
ទសកម្ពុជា និងសមាជិកកុម ឹក ភិបាលរបស់ Microcred China ខត្ដ 

សុីឈួន ទសចិន។ ក ីបានប ើការងារ  DWM ចាប់តាំងពីឆាំ២០០៨មក 
ដល ក ជីាអ្នក ប់ ងលើផលប័ ឥណទាន ដលមានទុន មាណ ៣០លានដុលារ 
សហរដ្ឋអាមរិក និងបានផ្ដួចផ្ដើមការវិនិ គទុន អាសុីបូពា៌ អាសុីអាគ្នយ៍ និង ទស 

សុីល មទំាងមានបទពិ ធន៍ ១៥ឆាំ ជាមួយកុមហុ៊នវិនិ គទុនឯកជនសំខាន់ៗ 
និងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ សហរដ្ឋអាមរិក អឺរ៉ុប និងអាមរិកទ ទីន។ មុននះ ក ីបាន 
ប ើការងារឱ្យ AIG Global Investment Group ទីកុងទ្ុបង និងធ្វើ តិបត្ដិការ 
វិនិ គ ទសស្គឌីណាវៀន អឺរ៉ុបខាងកើត និងខាងត្ូបង មទំាងបានប ើការឱ្យ 
AFLA/Citicorp Venture Capital បូ៉ឡូ ទស សុីល។ ក ីបានចាប់ផ្ដើម 
អាជីពរបស់ ក ី  Unibanco/ITAU មានទីតាំង ទស សីុលដលជាការងារ 
លើកដំបូងរបស់ ក ី បនាប់ពី ក ីបានបញ្ចប់កម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនភាពជាអ្នកដឹកនាំ 
គឺប ើការជានាយកផ្នកទំនាក់ទំនងស ប់កុមហ៊ុនដលមានដើមទុនមធ្យម ហើយ 

ក ីក៏បានបន្ដ កាន់តួនាទី ប់ ងគ ង និងការវិភាគ ដលរួមមាន 
ការដាក់ចញនូវអង្គភាពផ្នកលក់ផាល់ចំនួនពីរក្នុងការចកចាយសវាកម្មធានារា ៉ប់រង និង 
សវាកម្ម វិនិ គទុន ឱ្យទីផ រវណ្ណៈកណា្ខល ទស សុីល ដលទើបនឹង 
កកើតថ្មី។ ក ីទទួល បានស ្ញប បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ផ្នកបរិសាន និងអភិវឌ្ឍ ពី 
London School of Economics និងស ្ញប បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ផ្នកពាណិជ្ជកម្ម ពី 
University of London។ ក ីទទួលបានអាហារូបករណ៍ British Chevening 
ដលផ្ដល់ យការិយាល័យ Foreign & Commonwealth នចកភពអង់គ្លស។ 

ក ចីះនិយាយភាសាព័រទុយហា្គល់ និងភាសាអស ញ៉យ៉ាងសាត់ជំនាញ។ ក ី 
Fernanda បានចាប់ផ្តើមប ើការងារ  អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី 
តាំងពីឆាំ២០១០។



ក រា ៉វី្រដា ដាមីកា ធីសឺរា ៉ (រា ៉វី)
សមាជិកកុម ឹក ភិបាល

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៣៩

ក អីុន ្រដាជីត វីជសុីរីវា ៉ដាណា
សមាជិកកុម ឹក ភិបាលឯករាជ្យ

ក ម៉ឃឺល ម័រម៉ន
សមាជិកកុម ឹក ភិបាលឯករាជ្យ

 ក ម៉ឃឺល ម័រម៉ន  ក ម៉ឃឺល ម័រម៉ន ជាសមាជិកកុម ឹក ភិបាលឯករាជ្យរបស់ អិលអូអិលសុី 
(ខមបូឌា) ភីអិលសុី។ កបានចាប់ផ្តើមអាជីពការងាររបស់ កក្នុងនាយកដាន 
កិច្ចការបរទស របស់ធនាគារ ABN AMRO ន ទសហូឡង់ក្នុងឆំា១៩៧១ ហើយក្នុង 
ឆាំ១៩៧៣ ក ូវបានបញ្ជូនឱ្យ ធ្វើការ ទសឥណូនសុី។ ក Michael 
ទទួលបានបទពិ ធន៍ជា ើនពីការប ើការក្នុងមុខតំណងខុសៗគា និងការប ើការ 
ក្នុង ទសនានាជា ើនមុនពល កទទួលបានតំណងជាថាក់ ប់ ងជាន់ខ្ពស់។ 
ក្នុងឆំា១៩៩២ កធាប់ប ើការក្នុងតំណងជានាយកភូមិភាគ នធនាគារឯកជន ABN 

AMRO ក្នុង ទសអាមរិកឡាទីន ហើយចាប់ពីឆាំ១៩៩៤ កបានប ើការងារឱ្យ 
ABN AMRO ជានាយក ប់ ង ចំា ទសជា ើនរួមមាន៖ ទសវៀតណាម ីលងា្ក 
និងហ្វីលីពីន។ ចាប់តាំងពីឆាំ២០០៥ ក Michael បានបំពញការងារជា ើនក្នុងនាម 
ជាអ្នក ឹក បល់ឱ្យ ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ និងប ើការងារជា ធានកុម ឹក ភិបាល 
ក្នុង ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុចំនួនពីរ។ ភាពខាំងនវិជាជីវៈរបស់ ករួមមាន៖ សវនកម្មផ្ទក្នុង 
ការ ប់ ងធនធានមនុស្ស និងការ ប់ ងការផាស់ប្តូរ។ ក ម៉ឃឺល ម័រម៉ន 
ចូលប ើការ  អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ក្នុងខកុម្ភៈ ឆាំ២០១៣។

 ក អីុន ្រដាជីត វីជសុីរីវា ៉ដាណា ក អីុន ្រដាជីត វីជសុីរីវា ៉ដាណា បច្ចុប្បន្នជាសមាជិកកុម ឹក ភិបាលឯករាជ្យរបស់ 
អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី។ ក អីុន ្រដាជីត ជាទី ឹក បល់ជំនាញលើ 
ផ្នកអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ដលមានបទពិ ធន៍ជាង ១៨ឆាំ មកពីជិត៣០ ទស។ 
ជំនាញសំខាន់ៗរបស់ ករួមមាន៖ វិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុ និងសហ សខាតតូច និងមធ្យម 
និងការកសាងសមត្ថភាព ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ កមានជំនាញ និងបទពិ ធន៍ក្នុង 
ការរៀបចំយុទ្ធសា ្ត និងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ដូចជា ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព 
ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ យ ត លើវិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុ និងសហ សខាតតូច និងមធ្យម 
ការផាស់ប្តូរសាប័ន ការបង្កើតផលិតផលថ្មីៗ និងការកលម្អដំណើរការ។ មុនពល ក 
ប ើការជាទី កឹ បល់ កបានប ើការ ក្នងុវិស័យធនាគារ ហើយ កបានរៀបចំ 
និងវាយតម្លសំណើផនការ និង ួតពិនិត្យផនការ។ ទំនួលខុស ូវរបស់ ករួមមាន 
ហិរញ្ញប្បទាន ឥណទានស ប់សហ សខាតតូច មធ្យម និងខាតធំ ហិរញ្ញប្បទាន 
ពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញប្បទានមូលធន កំណទ ង់ បង្កើតសមាគមហិរញ្ញប្បទាន និង 
ភតិសន ហិរញ្ញវត្ថុ។ កបានបង្កើត និង ប់ ងសវាគំា ហិរញ្ញវត្ថុជា ើនដូចជា 
ការរៀបចំគ ង ការ ប់ ងថវិកា គណនយ្យ រដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុ និងការ ប់ ង 
ព័ន្ធព័ត៌មាន (MIS) ។ ក អីុន ្រដាជីត វីជសុីរីវា ៉ដាណា ចាប់ផ្តើមប ើការ  

អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ថ្ងទី០១ ខមករា ឆាំ២០១៥។

 ក រា ក រា ៉ វ៉ី្រដា ដាមីកា ធីសឺរា ៉ (រា ៉វី)វី្រដា ដាមីកា ធីសឺរា ៉ (រា ៉វី) ជាសមាជិកកុម ឹក ភិបាលរបស់ អិលអូអិលសុី 
(ខមបូឌា) ភីអិលសុី។ កក៏ជាអភិបាល និងជា ធាននាយក តិបត្តិរបស់កុមហ៊ុន 
LOLC Microcredit Limited, អភិបាលរបស់កុមហ៊ុន Sundaya Lanka (Pvt) Ltd.,

កុមហុ៊ន LOLC Micro Investment Ltd., កុមហ៊ុន BRAC Lanka Finance PLC,

និងកុមហ៊ុន LOLC Myanmar Micro Finance PLC។ កមានបទពិ ធន៍ជាង 
២២ឆាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ មីកូហិរញ្ញវត្ថុ ភតិសន ហិរញ្ញវត្ថុ និងសហ សសង្គម។ 

កជាអ្នកផ្តួចផ្តើមគំនិតក្នុងការវិនិ គលើវិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុដល់កុមហ៊ុន LOLC Group

ហើយ កមានតួនាទីយា៉ងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតកុមហ៊ុន LOLC Microcredit Ltd.

ដលជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនទីមួយក្នុង ទស ីលងា្ក។ ក្នុងនាមជា ធាន
នាយក តិបត្តិរបស់កុមហុ៊ន LOMC ដលបានបង្កើតឡើងតាំង ពីឆាំ២០០៩ កបាន 
ប់ ងកុមហ៊ុននះតំាងពីជាសហ សដ៏តូចមួយ រហូតកាយជា ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ 

មួយក្នុងចំ ម ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុដលទទួលបានការស្ងើចសរសើរបំផុតក្នុងទ្វីប 
អាសុី។ លើសពីនះ ទៀត កមការដឹកនំាដ៏វាងវរបស់ ក កុមហុ៊ន LOMC

ទទួលបានវិ ្ញបនប ការការពារអតិថិជន (CPP) ពី Smart Campaign ក្នុងឆាំ២០១៣។ 
ក រា ៉វី បញ្ចប់បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ផ្នកទីផ រពីសាកលវិទ ល័យ Chartered Institute 

of Marketing ទសអង់គ្លស ហើយបច្ចុប្បន្ន កកំពុងសិក ថាក់បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ 
ពីសាកលវិទ ល័យ Leicester ទសអង់គ្លស។ ក រា ៉វី ចូលប ើការ  
អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ក្នុងខក ្ញ ឆាំ២០១៤។



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦៤០

គណៈ ប់ ង
 ក សុខ វឿន ទទួលបានស ្ញប បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ ប់ ងអាជីវកម្ម ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ 
និងធនាគារ សាកលវិទ ល័យបៀល យ ទសកម្ពុជាក្នុងឆំា២០០៥ និងស ្ញប បរិ ្ញប  
វិទ សា ្ដសដ្ឋកិច្ច ជំនាញ ប់ ងសហ ស អតីតមហាវិទ ល័យនីតិសា ្ដនិងវិទ សា ្ដ 
សដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆាំ២០០០។ កបានចូលរួមវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលទាក់ទងនឹងផ្នកមីកូហិរញ្ញវត្ថុ ឹះសាន 
មីកូហិរញ្ញវត្ថុ Boulder ទសអីុតាលី និងវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលពាក់ព័ន្ធដទៗទៀត ទសជា ើន 
ដូចជាសហរដ្ឋអាមរិក អា្រហិ្វកខាងត្ូបង ឥណា បង់កាដស និង ទសថ។ កក៏បានចូលរួម 
វគ្គបណ្ណុះបណា្ខលជា ើនផងដរ ក្នុង ទសកម្ពុជាលើការ ប់ ងឥណទាន ការ ប់ ងហិរញ្ញវត្ថុ 
ការ ប់ ងធនធានមនុស្ស ការ ប់ ងហានិភ័យ អភិបាលកិច្ច និងភាពជាអ្នកដឹកនំាល្អ និងជំនាញ 
ផ្សងៗទៀត។ កធាប់បានប ើការជាម ្ដីឥណទាន  ធនាគារ អសុីលីដា ភីអិលសុី ពីឆាំ 
២០០០-២០០១ ហើយ ក ូវបានដំទ្បើងតំណងជា ធានផ្នក ប់ ងឥណទាន ការិយាល័យ 
កណា្ខលពីឆាំ២០០១-២០០៥។ ចាប់តាំងពីឆាំ២០០៥ ដល់ឆាំ២០១០ កគឺជានាយក តិបត្ដិការ 

ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ សាបនាលីមីតធីត ដលទទួលខុស ូវលើ តិបត្ដកិារ ចំាថ្ងរួមមាន 
ការ ប់ ងឥណទាន ក់ប ្ញើ តិបត្ដិការផ្ទរសាច់ ក់ និងការព ីកទីផ រ។ កចាប់ផ្ដើម 
ប ើការងារឱ្យ អិលអូអិលសុី ជា ធាននាយក តិបត្តិការ ក្នុងខមសា ឆាំ២០១០ ហើយ ក 
ូវបានដំឡើងតំណងជាអនុ ធាននាយក តិបត្តិ ខធ្នូ ឆាំ២០១២។ បច្ចុប្បន្ន ក ូវបាន 

កុម ឹក ភិបាល តងតំាងជា ធាននាយក តិបត្តិ ចាប់តាំងពីថ្ងទី០១ ខមិថុនា ឆាំ២០១៤។

 ក សា៊ន ធនិន មានបទពិ ធន៍ជាង១២ឆាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងមីកូហិរញ្ញវត្ថុលើផ្នក 
ទំនាក់ទំនងធនាគារ សាជីវកម្ម អាជីវកម្មទូទាត់ និងការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងអាជីវកម្ម។ មុនពល 
ចាប់ផ្តើមប ើការ  អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី កបានចំណាយពល ហល៥ឆាំ 
ក្នុងការប ើការងារខាងផ្នកទំនាក់ទំនងធនាគារ សាជីវកម្ម ការ ប់ ងលើការអភិវឌ្ឍផលិតផល 
និងអាជីវកម្មទូទាត់ ធនាគារបរទសចំនួនពីរ ហើយ កបានចំណាយពល ហល៥ឆាំ ក្នុងការ 
ប់ ងការអភិវឌ្ឍសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុន ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយក្នុង ទសកម្ពុជា។ កបាន 

ចូលប ើការ  អិលអូអិលសុី ក្នុងខធ្នូ ឆាំ២០១៥ ក្នុងតំណងជា ធាននាយក តិបត្តិការ។ 
ក សា៊ន ធនិន ទទួលបានស ្ញប បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់លើជំនាញ ប់ ងហានិភ័យ 

ផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងធានារា ៉ប់រង ពីសាកលវិទ ល័យ Université de Nantes ទសបារាំង 
ក្នងុឆំា២០១៥ បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់លើជំនាញ ប់ ងអាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ ល័យកម្ពជុា ក្នងុឆំា២០០៦ 
និងបរិ ្ញប លើជំនាញវិទ សា ្តសដ្ឋកិច្ច ផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីវិទ សានបច្ចកវិទ  និង 
ប់ ង (សព្វថ្ងជាសាកលវិទ ល័យពុទ្ធិសា ្ត) ក្នុងឆាំ២០០៤។ លើសពីនះ កក៏បានចូលរួម 

វគ្គបណ្ណុះបណា្ខលជា ើនទាំងក្នុង និងក ទសលើផ្នក ប់ ង តិបត្តិការធនាគារលក់រាយ 
ការវិភាគឥណទាន ការ ប់ ងគ ង ការ ប់ ងមីកូហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល ជំនាញក្នុង 
ការលក់ និងសវាអតិថិជន។

 ក សុខ សុផល ទទួលបានស ្ញប បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ សាកលវិទ ល័យ 
ជាតិ ប់ ង ក្នុងឆាំ២០០៧។ គាត់ទទួលបានស ្ញប បរិ ្ញប ភាសាអង់គ្លស ជំនាញពាណិជ្ជកម្ម 
អន្តរជាតិ វិទ សានភាសាបរទស ក្នុងឆំា២០០៥ និងស ្ញប បរិ ្ញប វិទ សដ្ឋកិច្ច ជំនាញ 
ប់ ងសហ ស អតីតមហាវិទ ល័យនីតិសា ្ដ និងវិទ សា ្ដសដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆាំ២០០០។ 
កក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលជា ើនដូចជា កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការបង្កើតថ្មី រៀបចំ យ 

Women World Banking យមានការគាំ ជាមួយសាកលវិទ ល័យ Wharton University of 

Pennsylvania (USA) កម្មវិធី ប់ ងជាន់ខ្ពស់ រៀបចំ យ Cornell University at Colombo (Sri 

Lanka), Syndication Loan Pricing & Structuring រៀបចំ យ Universal Network Intelligence 

(Malaysia) និងការចូលរួម ជំុសន្និសិទ ក៏ដូចជាវគ្គបណ្ណុះ បណា្ខលជា ើនទៀត លើវិស័យវិនិ គ 
មីកូហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ រមូលប  ការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ គណនយ្យ និងទីផ រ។ កបានប ើការងារ  
ធនាគារ អសុីលីដា ភីអិលសុី ជាជំនួយការ ធានផ្នកគណនយ្យ ប់ ង ពីឆាំ២០០៣-២០០៧ និង 
ជា ធានផ្នកគណនយ្យ ប់ ង ពីឆាំ២០០៧-២០០៨។ ក ូវ បានដំទ្បើងតំណងជាជំនួយការ 
នាយក តិបត្ដិ (ទទួលបន្ទុកការងារវិនិ គ) ននាយកដានកិច្ចការច ប់ នធនាគារ អសុីលីដា 
ក្នុងឆាំ២០០៨។ ចាប់ពីខមករា ឆាំ២០០៩ មក កជានាយក តិបត្ដិរង នាយកដានកិច្ចការវិនិ គ 
និងមូលប នធនាគារ អសុីលីដា។ កបានចាប់ផ្ដើមប ើការងារឱ្យ អិលអូអិលសុី ខសីហា 
ឆាំ២០១០។

ក សុខវឿន
ធាននាយក តិបត្តិ

ក សុខ សុផល
ធាននាយកហិរញ្ញវត្ថុ

ក ស៊ាន ធនិន
ធាននាយក តិបត្តិការ



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៤១

 ក អង បុ៊នថាច ធាននាយកបច្ចកវិជាព័ត៌មាន ទទួលបានស ្ញប បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ផ្នក 
បច្ចកវិជាព័ត៌មាន សាកលវិទ ល័យន័រតុន ទសកម្ពុជា។ កទទួលបន្ទុក ប់ ង 
លើដំណើរការទូ ន ព័ន្ធបច្ចកវិជាព័ត៌មានស ប់ជំនួយដល់អាជីវកម្ម ចាំថ្ងរបស់ អិលអូអិលសុី 
ទាំងមូល។  កមានបទពិ ធន៍ជាង១៤ឆាំ ជាមួយនឹងការងារដលទាក់ទងនឹងវិស័យធនាគារ និង 
ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ។ បន្ថមពីនះ កក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្ណុះបណា្ខល និងសិកា្ខសាលាផ្សងៗ 

ពាក់ព័ន្ធផ្នក ប់ ងបច្ចកវិជាព័ត៌មានផងដរ តាមបណា្ខ ទសមួយចំនួនមានដូចជា កម្ពុជាផាល់ 
ទសសឹង្ហបុរី ទស ីលងា្ក ទសមា៉ឡសុី ទសថ និង ទសវៀតណាម។ មុនពលដល 
កចញមកប ើការងារជូន អិលអូអិលសុី កបានប ើការងារ  ធនាគារ អសុីលីដា ភីអិលសុី 

ក្នងុតួនាទីជាអ្នកសរសរកម្មវិធីកំុព្ូយទ័រ បនាប់មក វូបានដំឡើងតំណងជាជំនួយការនាយករងនាយកដាន 
បច្ចកវិជាព័ត៌មាន និងជា ធានផ្នកអភិវឌ្ឍផ្នកទន់ ននាយកដានបច្ចកវិជាព័ត៌មាន។ អំឡុងពល 

កប ើការងារ  ធនាគារ អសុីលីដា ភីអិលសុី កធ្វើការផាល់លើការ ប់ ង 
គ ងបច្ចកវិជាព័ត៌មាន ប់ ង ព័ន្ធមរបស់ធនាគារ រៀបចំ ប់ ង ព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យ អភិវឌ្ឍ 
និងគាំ  Application development អភិវឌ្ឍ ព័ន្ធសុវត្ថិភាពបច្ចកវិជាព័ត៌មាន និង IT BCP។ល។ 

កបានចាប់ផ្តើមប ើការជូន អិលអូអិលសុី ក្នុងខកក្កដា ឆាំ២០១០ ជានាយកនាយកដាន 
បច្ចកវិជាព័ត៌មាន ហើយ ក ូវបានដំឡើងតំណងជា ធាននាយកបច្ចកវិជាព័ត៌មាន ខមិថុនា 
ឆាំ២០១៥ ដលស្ថិត កមការទទួលខុស ូវផាល់របស់ ធាននាយក តិបត្តិ។ ហើយបន្ថមលើនះ 

កក៏ជាអ្នកតំណាងភាគទុនិក (ភាគហ៊ុនបុគ្គលិក) របស់ ធីភីសុី-អីុសប ផងដរ។

 ក តង ភាព ទទួលបានស ្ញប បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ ប់ ងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញគណនយ្យ 
និងហិរញ្ញវត្ថុ សាកលវិទ ល័យវស្ទើន ក្នុងឆំា២០០៨ និងទទួលបានស ្ញប បរិ ្ញប  
ប់ ងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញគណនយ្យ វិទ សានជាតិពាណិជ្ជសា ្ត ក្នុងឆាំ២០០៤។ កបាន 

ចូលរួមវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលជា ើន ទាក់ទងនឹងទ ង់នីតិវិធីនការអនុវត្តន៍ផ្ទក្នុងជាលក្ខណៈអាជីព ក្នុង 
ទសមា៉ឡសីុ ផនការអាជីវកម្ម និងការ ប់ ងភាពរីកច ើនក្នុង ទសហ្វីលីពីន ការ ប់ ង 

ផ្ទក្នុង កប យ សិទ្ធភាព ក្នុង ទសមុ៉ង ្គល ការចករំលកបទពិ ធន៍ទាក់ទងនឹងធនាគារ 
ក្នុង ទស ីលងា្ក និងវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលផ្សងៗទៀតជា ើនក្នុង ទសកម្ពុជាមានដូចជា ការ ប់ ង 
ហានិភ័យ សវនកម្មផ្ទក្នុងក ិតខ្ពស់ របៀបសរសររបាយការណ៍ និងជំនាញក្នុងការដឹកនំា។ កមាន 
បទពិ ធន៍ប ើការងារក្នុង ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ និងសាប័នករដាភិបាល ក្នុង ទសកម្ពុជា 

ើនជាង១៤ឆំា រួមមានប ើការងារ  Catholic Relief Services ចាប់ពីឆាំ១៩៩៩ ដល់ឆាំ២០០៣ 
ក្នុងមុខតំណងជាសវនករផ្ទក្នុង និងជានាយកសាខាក្នុងឆាំ២០០៤ បនាប់ពី Catholic Relief 

Services ូវបានដាក់បញ្ចូលជាមួយ អិលអូអិលសុី។ កបានប ើការងារឱ្យ ឹះសានអង្គរ 
មីកូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក្នុងមុខដំណងជាអ្នកដឹកនាំកុមសវនករផ្ទក្នុង និងជា ធានភូមិភាគ ពីឆាំ២០០៤ 
ដល់ឆាំ២០០៨។ កចាប់ផ្ដើមប ើការឱ្យ អិលអូអិលសុី ជានាយកនាយកដានសវនកម្មផ្ទក្នុង 

ខធ្នូ ឆាំ២០០៨។

 ក ី ស្វឺយ សុឌីណា បច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តការសិក យកស ្ញប វិជាជីវៈគណនយ្យ ដលទទួល 
សា្គលជ់ាសាធារណៈពីវិទ សានអាជីពផ្នកគណនយ្យធំជាងគរបស់ចកភពអង់គ្លស។ ក បីាន 
ទទួលស ្ញប បរិ ្ញប ប់ ងពាណិជ្ជកម្មជំនាញគណនយ្យ ពីសាកលវិទ ល័យជាតិ ប់ ង 
ក្នុងឆាំ២០០៦។ បន្ថមលើសពីនះទៀត ក ីទទួលបានស ្ញប ជាន់ខ្ពស់ផ្នកគណនយ្យពី 
CAMED Business School ក្នុងឆំា២០១៣។ ក ីបានចូលរួមវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលជា ើនដល 
រួមមានការ ប់ ងហានិភ័យ ការ ប់ ងហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំគ ងយុទ្ធសា ្ត និងវគ្គបណ្ណុះបណា្ខល 
ផ្សងទៀតដលពាក់ព័ន្ធ នឹងមីកូហិរញ្ញវត្ថុ។ ក ីធាប់បានប ើការក្នុងកុមហ៊ុនគណនយ្យ 
អន្តរជាតិធំមួយក្នុងចំ មកុមហុ៊នធំៗទាំង៤ ដលមានតួនាទីជាសវនករជាន់ខ្ពស់ អស់រយៈពល 
ជិត៤ឆាំ ដល ក ីទទួលខុស ូវក្នុងតួនាទីជា អ្នកដឹកនំាកុមសវនករ ចុះធ្វើសវនកម្ម ក្នុងវិស័យ 
ជា ើនរួមមានធនាគារ និង ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ កុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម អង្គការករដាភិបាល 
និងវិស័យផ្សងៗទៀត។ ក ីបានចាប់ផ្តើមប ើការឱ្យ អិលអូអិលសុី ក្នុងខឧសភា 
ឆាំ២០១១។

ក អង បុ៊នថាច
ធាននាយកបច្ចកវិជាព័ត៌មាន

ក តង ភាព
នាយក នាយកដានសវនកម្មផ្ទក្នុង

ក ី ស្វឺយ សុឌីណា
នាយិកា នាយកដាន ប់ ងហានិភ័យ
និង តិបត្តិតាម



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦៤២

 អ្នក ី ឡង ថាវី បពាប់ថាក់អនុបណិតផ្នកធនធានមនុស្សមកពីសាកលវិទ ល័យម៉ូណាស់ ទស 
អូ ្តាលី ចុងឆំា២០១៣ ដលកម្មវិធីសិក នះ ូវបានផ្គត់ផ្គង់ថវិកា យអាហារូបករណ៍ ទស 
អូ ្តាលី។ អ្នក ីក៏បានបពាប់ថាក់ បរិ ្ញប ផ្នកជំនួញរដ្ឋបាលមកពីវិទ សានជាតិ ប់ ង ឆំា 
២០០២។ បន្ថមពីនះទៀត អ្នក ីក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្ណុះបណា្ខល និងសិកា្ខសាលាផ្សងៗពាក់ព័ន្ធផ្នក 
ប់ ងធនធានមនុស្ស ទសមួយចំនួនមានដូចជា ទសថ ទសសឹង្ហបុរី ទស ីលងា្ក 
ទសហ្វីលីពីន ទសមា៉ឡសីុ ចកភពអង់គ្លស និង ទសអូ ្តាលី។ អ្នក ីបានចាប់ផ្តើម 

ប ើការងារដំបូងជាលខាធិការរបស់នាយកនាយកដានធនធានមនុស្ស អង្គការទស្សនៈពិភព ក 
កម្ពុជា ពីឆាំ២០០៣ ដល់ ២០០៤។ បនាប់មកអ្នក ី ូវបានតងតាំងជាអ្នកស បស ួល 
ធនធានមនុស្ស ពីឆាំ២០០៤ ដល់២០០៥ ដលអនុ ្ញត យអ្នក ីមានឱកាស ប ើការជា 
បុគ្គលិកអន្តរជាតិ អង្គការទស្សនៈពិភព ក ីលងា្ក ទស ីលងា្ក រយៈពលបីខ។ ពីឆាំ 
២០០៥ ដល់ ២០០៩ អ្នក មីានតួនាទីជា ធានផ្នកធនធានមនុស្ស ះឹសានមីកូហិរញ្ញវត្ថវីុសិនហាន់ 
បនាប់មកបានផាស់ប្តូរ កាន់តួនាទីជា ធានផ្នកធនធានមនុស្ស អង្គការឃរកម្ពុជា ក្នុងឆាំ២០១០។ 

ឆាំ២០១២ អ្នក ីបានចាកចញ សិក ទសអូ ្តាលី។ ក្នុងកំឡុងពលសិក  អូ ្តាលី 
អ្នក ីក៏បានប ើការក ៉ងជាម ្តី តិបត្តិផ្នកធនធានមនុស្ស សាកលវិទ ល័យ មូ៉ណាស់ 
រហូតដល់ពលអ្នក ីវិល ឡប់មកកាន់ ទសកម្ពុជាវិញ ឆាំ២០១៤។ អ្នក ីចាប់ផ្តើមប ើការ 

ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលសុី ខសីហា ឆាំ២០១៤។

 ក នាក់ និពន្ធ បច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តការសិក ស ្ញប វិជាជីវៈគណនយ្យ ដលទទួលសា្គល់ជា 
សាធារណៈពីវិទ សានអាជីពផ្នកគណនយ្យធំជាងគរបស់ចកភពអង់គ្លស។ កទទួលបាន 
ស ្ញប បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ ប់ ងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញ ប់ ងហិរញ្ញវត្ថុ សាកលវិទ ល័យ 
ភូមិន្ទនីតិសា ្ត និងវិទ សា ្តសដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆំា២០១៣ និងស ្ញប បរិ ្ញប ប់ ងពាណិជ្ជកម្ម 
ជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ  សាកលវិទ ល័យឯកទសនកម្ពុជា ក្នុងឆាំ២០១១។ កបាន 
ចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលវិជាជីវៈជា ើនដលរួមមាន ការ ប់ ង ព្យសកម្ម និង ព្យអកម្មស ប់ 
សាប័នមីកូហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំផនការហិរញ្ញវត្ថុ ច ប់ពន្ធដាកម្ពុជា ស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាត ិ
និងវគ្គសិក ទាក់ទិននឹងមីកូហិរញ្ញវត្ថុផ្សងៗទៀត។ កបានប ើការងារជាគណនយ្យករ ក្នុង 
សមាគមន៍អភិវឌ្ឍភូមិ ក្នុងឆំា២០០៩ ដល់ឆាំ២០១០។ កចាប់ផ្តើមប ើការជាមួយ អិលអូអិលសុី 
ចាប់តាំងពីឆាំ២០១០មក យចាប់ផ្ដើមពីមុខតំណងជា គណនយ្យកររបស់ការិយាល័យកណា្ខល 
(២០១០-២០១៣) ហើយបានដំឡើងដំណងជា ធានផ្នកគណនយ្យ ប់ ង ឆំា២០១៤ និងជា 
នាយកនាយកដានហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងខក ្ញ ឆាំ២០១៥។ កដើរតួនាទីយា៉ងសំខាន់ ក្នុងការ 
ប់ ងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ អិលអូអិលសុី ទូ យធ្វើការសហការជាមួយ ធានកុម ឹក ភិបាល 
ធាននាយក តិបត្តិ ធាននាយក តិបត្តិការ ធាននាយកហិរញ្ញវត្ថុ នាយក ប់ ងនាយកដាន 

បុគ្គលិករបស់ អិលអូអិលសុី និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដទទៀត។ កមានសមត្ថភាព ប់ ន់ 
ក្នុងការ ះ យជាមួយការផាស់ប្តូរនច ប់ និងបទបញ្ញត្តិ។ 

 ក ី ី សូឡា បច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តការសិក យកស ្ញប វិជាជីវៈគណនយ្យ ដលទទួលសា្គល់ 
ជាសាធារណៈ ពីវិទ សានអាជីពផ្នកគណនយ្យធំជាងគរបស់ចកភពអង់គ្លស។ ក ីបានទទួល 
ស ្ញប បរិ ្ញប ប់ ងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញគណនយ្យ ពីសាកលវិទ ល័យជាតិ ប់ ង ក្នុងឆាំ 
២០១១។ ក ីបានចូលរួមវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលជា ើនដលរួមមាន ការ ប់ ងហិរញ្ញវត្ថុ ការ ឆាំង 
ការសមាតសាច់ ក់ និងហិរញ្ញប្បទានភរវកម្ម និងវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលផ្សងទៀតដលពាក់ព័ន្ធ នឹង 
មីកូហិរញ្ញវត្ថុ។ ក ីធាប់បានប ើការក្នុងកុមហ៊ុនគណនយ្យអន្តរជាតិធំមួយក្នុងចំ មកុមហ៊ុន 
ធំៗទាំង៤ ដលមានតួនាទីជាសវនករជាន់ខ្ពស់អស់រយៈពលជិត៤ឆំា ដល ក ីទទួលខុស ូវ 
ក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំកុមសវនករ ចុះធ្វើសវនកម្ម ក្នុងវិស័យជា ើនរួមមានធនាគារ និង ឹះសាន 
មីកូហិរញ្ញវត្ថុ កុមហុ៊នពាណិជ្ជកម្ម អង្គការករដាភិបាល និងវិស័យផ្សងៗទៀត។ ក ីបាន 
ចាប់ផ្តើមប ើការឱ្យ អិលអូអិលសុី ក្នុងខមិថុនា ឆាំ២០១៥ ក្នុងតួនាទីជា នាយិកា នាយកដាន 
រតនាគារ។

ក ី ឡង ថាវី
នាយិកា នាយកដានធនធានមនុស្ស

ក នាក់ និពន្ធ
នាយក នាយកដានហិរញ្ញវត្ថុ

ក ី ី សូឡា
នាយិកា នាយកដានរតនាគារ



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៤៣

 ក មុត ពិសី ជានាយកនាយកដានរដ្ឋបាល និងធុរកិច្ច ដលទទួលបានស ្ញប បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ 
ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ សាកលវិទ ល័យជាតិ ប់ ង ទសកម្ពុជាក្នុងឆំា២០១៣។ កទទួលបាន 
ស ្ញប បរិ ្ញប  ផ្នក ប់ ងអាជីវកម្ម ដល ត លើវិស័យទសចរណ៍ពីសាកលវិទ ល័យ 
ជាតិ ប់ ង ក្នុងឆំា២០០៦។ កបានចូលរួមវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជា ើនផងដរ ក្នុង ទសកម្ពុជា 
លើការវាយតម្លអចលន ព្យ ការចរចា និងការ ះ យវិវាទការងារ ការ ប់ ងសាខា ការកសាង 
សមត្ថភាពសវនករផ្ទក្នុង ច ប់ការងារ ការព ឹងអំណាចនភាពជាអ្នកដឹកនំា និងជំនាញផ្សងៗទៀត។ 

កធាប់បានប ើការជាម ្ដីឥណទាន  សាបនា លីមីតធីត ពីឆាំ២០០៦-២០០៨ ហើយ ក 
ូវបានដំទ្បើងតំណងជា ធានម ្តីឥណទាន សាខា ុកអង្គស្នួលពីខកុម្ភៈ ឆាំ២០០៨ ដល់ ខធ្នូ 

ឆាំ២០០៨។ ចាប់តាំងពីឆាំ២០០៩ ដល់ឆាំ២០១០ កគឺជា ធានសាខាខត្តកំពត សាប័ន 
មីកូហរិញ្ញវត្ថុ សាបនា លីមីតធីត។ កចាប់ផ្ដើមប ើការងារឱ្យ អិលអូអិលសុី ជាអ្នកហាត់រៀន 
ការងារ ប់ ងសាខា ខឧសភា ឆាំ២០១០ ហើយ ក ូវបានតងតំាងជា ធានសាខាកុងសួង 

ខកក្កដា ឆាំ២០១០។ ក្នុងខឧសភា ឆាំ២០១៤ ក ូវបានដំឡើងតំណង យថាក់ 
ប់ ងជាន់ខ្ពស់ជា នាយកនាយកដានរដ្ឋបាល និងធុរកិច្ច។

 ក ហ៊ុល សុវុតា នាយកនាយកដានបច្ចកវិជាព័ត៌មាន ទទួលបានស ្ញប បរិ ្ញប ផ្នក 
បច្ចកវិជាព័ត៌មាន សាកលវិទ ល័យភូមិន្ទភ្នំពញ ក្នុងឆំា២០០៣។ កមានបទពិ ធន៍ 
ជាង១១ឆាំ ជាមួយវិស័យធនាគារក្នុង ុក និងធនាគារមកពីបរទស។ បន្ថមពីនះ កបានចូលរួម 
វគ្គបណ្ណុះបណា្ខលផ្នកបច្ចកវិជាព័ត៌មាន E-Banking និងសិកា្ខសាលាផ្សងៗពាក់ព័ន្ធផ្នកបច្ចកវិជា 
ព័ត៌មាន ដូចជា ទសកម្ពុជា ទសសឹង្ហបុរី និង ទសមា៉ឡសុី។ កបានប ើការងារ  
ធនាគារ អសុីលីដា ភីអិលសុី មានតួនាទីជាអ្នកសរសរកម្មវធីិកំុព្ូយទ័រ ឆំា២០០៥ បនាប់មក ូវបាន 
ដំឡើងជាអនុ ធានផ្នកអភិវឌ្ឍផ្នកទន់ ននាយកដានបច្ចកវិជាព័ត៌មាន ឆំា២០០៨។ កបាន 
ចូលប ើការងារ  ធនាគារ មឃប៊ងកម្ពុជា ភីអិលសុី មានតួនាទីជាម ្តីផ្នក E-Banking (អធីអឹម) 

ឆាំ២០០៨ បនាប់មក ូវបានតងតំាងជាម ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នកបច្ចកវិជាព័ត៌មាន និងអធីអឹម ឆាំ 
២០១០ និង ូវបានតងតំាងជាអ្នក ប់ ងផ្នកបច្ចកវិជាព័ត៌មាន ឆាំ២០១៤។ កបានចាប់ផ្តើម 
ប ើការងារជាមួយ អិលអូអិលសុី ក្នុងខតុលា ឆាំ២០១៥ ជានាយកនាយកដានបច្ចកវិជាព័ត៌មាន។

 ក គង់ កុសល បានបញ្ចប់បរិ ្ញប ប់ ង ពីសាកលវិទ ល័យ ប់ ង និងសដ្ឋកិច្ច 
ក្នុងឆាំ២០០៤ និងបានបន្តការសិក បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ផ្នកនីតិសា ្ត សាកលវិទ ល័យ 

បៀល យ ក្នុងឆាំ២០០៧។ កមានបទពិ ធន៍ជាង១៤ឆាំ ក្នុងការប ើការ ធនាគារ 
និង ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា រួមមាន ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ ហតាកសិករ ធនាគារឯកទស 
ប៉ងហងអសអុឹមអុី ធនាគារពាណិជ្ជ វីអាយភី ធនាគារ អូអសខ ឥណូឆាយណា 
ស្នងការគណនយ្យឯករាជ្យ LLKG (Cambodia) Chartered Accountants ធនាគារវឌ្ឍនៈ 
និង ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ដលក្នុង ះ កបានកាន់តំណង 
ជាន់ខ្ពស់ជា ើនលើផ្នកសវនកម្ម តិបត្តិតាម អភិវឌ្ឍផលិតផល ប់ ងសាខា និង ប់ ង 
ឥណទាន។ ក កុសល បានបន្តព ឹងជំនាញរបស់ ក តាមរយៈការចូលរួមវគ្គបណ្ណុះបណា្ខល 
ជា ើន ទសហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី ីលងា្ក វៀតណាម សហរដ្ឋអាមរិក និងកម្ពុជា។ មុនពល 
ចូលប ើការជានាយកនាយកដានឥណទាន  អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ដើមខ កក្កដា 
ឆាំ២០១៦ កបានប ើការជានាយកនាយកដានអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម  ធនាគារវឌ្ឍនៈ។

ក មុត ពិសី
នាយក នាយកដានរដ្ឋបាល និងធុរកិច្ច

ក ហ៊ុល សុវុត្ថា
នាយក នាយកដានបច្ចកវិជាព័ត៌មាន

ក គង់ កុសល
នាយក នាយកដានឥណទាន



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦៤៤

 ក ី ឈាង ក ្ញ បានបញ្ចប់ថាក់អនុបណិតផ្នក រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម សកលវិទ ល័យ 
ប ្ញសា ្តកម្ពុជា ក្នុងឆំា២០១២។ ក ីបានបញ្ចប់ថាក់បរិ ្ញប អក្សរសា ្តអង់គ្លស 

សកលវិទ ល័យ ប ្ញសា ្តកម្ពុជា ក្នុងឆំា២០១០ និងបរិ ្ញប ផ្នក ប់ ងសហ ស 
សកលវិទ ល័យនីតិសា ្ត និងវិទ សា ្តសដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆាំ២០០០។ ក ីបានចូលរួម 

វគ្គបណ្ណុះបណា្ខលជា ើនទំាងក្នុង និងក ទស ទាក់ទងនឹងការរីកច ើន និងផលប៉ះពាល់ន 
អាជីវកម្ម មីកូហិរញ្ញវត្ថុ ទំនាក់ទំនងលក់ សវាអតិថិជន អភិវឌ្ឍផលិតផល ប់ ង តិបត្តិការ និង 
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ ក ីមានបទពី ធន៍ជាង១៧ឆាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ និង ឹះសាន 
ហិរញ្ញវត្ថុ។ ឆាំ២០០០ ក ីបានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារជាមួយ ធនាគារ អសុីលីដា ក្នុងជំនាញ 
ប់ ងសាច់ ក់ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីឆាំ២០០៧ ដល់២០១៦ ក្នុងតួនាទីជានាយិកានាយកដាន 
ប់ ង ក់ប ្ញើ ក ីបានផ្តួចផ្តើមគំនិត និងបង្កើតយុទ្ធសា ្តក្នុងការដឹកនំា និងកណ មូល 
ក់ប ្ញើ និងសវាហិរញ្ញវត្ថុ ជូនសាបនា លីមីតធីត កប យភាព គជ័យ។ ជាងនះ ទៀត 
ក្នុងឆាំ២០១៥-២០១៦ ក ីបានចូលរួមក្នុងគ ងរួមបញ្ចូលគាជាផ្លូវការ រវាងធនាគារមា៉រុហាន់ 

ជបុ៉ន និងសាបនា លីមីតធីត និងធ្វើការកំលាយខ្លួន ជាធនាគារពាណិជ្ជ។ ក ីចាប់ផ្តើមការងារ 
ជាមួយ អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ចាប់ពីខមករា ឆាំ២០១៦ ក្នុងតួនាទីជានាយិកានាយកដាន 

ក់ប ្ញើ និងសវាហិរញ្ញវត្ថុ។

 ក ផុន សំផា មានបទពិ ធន៍ជាង១៧ឆាំ ក្នុងវិស័យមីកូហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គការករដាភិបាល 
លើជំនាញដូចជាការ ប់ ងឥណទាន ការ ប់ ងហានិភ័យនិងគុណភាពឥណទាន ការ ប់ ង 
សាខា និង តិបត្តិការ ការរៀបចំយុទ្ធសា ្ត ការអភិវឌ្ឍអង្គភាព ការកសាងសមត្ថភាព ការ វ វ 
និងវាយតម្ល ការធ្វើផនការអាជីវកម្ម ការ ប់ ង និងអនុវត្តគ ងជាដើម។ មុនពលចូលប ើការ  
អិលអូអិលសុី កជាអ្នកស បស ួលកម្មវិធីរបស់អង្គការ Oxfam America ការិយាល័យតំបន់ 
អាសុីខាងកើត និងប ើការ ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ វីសិនហាន់កម្ពុជា និងអង្គការទស្សនៈពិភព ក 
ក្នុងមុខដំណងជា ធានយុទ្ធសា ្ត ធាន តិបត្តិការ ធាន ប់ ងហានិភ័យ និងគុណភាព 
ធានសាខាខត្ត និងអ្នកស បស ួលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហ សធុនតូច។ ក ផុន សំផា ទទួល 

បានស ្ញប បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ផ្នក ប់ ងអាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ ល័យចំរីនពហុបច្ចកវិទ  និង 
បរិ ្ញប ប់ ងពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកលវិទ ល័យជាតិ ប់ ង។ បន្ថមលើនះផងដរ កបាន 
ចូលរួមសិក វគ្គបណ្ណុះបណា្ខលខ្លីៗជា ើនទំាងក្នុង និងក ទសដូចជា ទសសិង្ហបុរី មា៉ឡសុី 
អង់គ្លស ហ្វីលីពីន ីលងា្ក ឥណា មា៉លី តង់ហ នី វៀតណាម និងថ។ ក សំផា ចាប់ផ្តើម 
ប ើការងារ  អិលអូអិលសុី ចាប់តាំងពីខធ្នូ ឆាំ២០១៥។

 ក បាន ផលឡង បានបញ្ចប់ការសិក ថាក់បរិ ្ញប ផ្នកសដ្ឋកិច្ចអាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ ល័យ 
ជាតិ ប់ ង និងបរិ ្ញប ផ្នកអក្សរសា ្តអង់គ្លសពីសាកលវិទ ល័យ IIC នបច្ចកវិទ ។ 

កចូលប ើការងារ  អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ដំណាច់ឆាំ២០១២ ក្នុងមុខតំណង 
ជាអ្នកជំនាញ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម។ បនាប់មក ក ូវបានដំឡើងតំណងជា ធានផ្នក ប់ ង 
សកម្មភាពសង្គម និងជានាយកនាយកដាន ប់ ងសកម្មភាពសង្គម ក្នុងឆាំ២០១៥។ មុនពលចូល 
ប ើការ  អិលអូអិលសុី កបានប ើការជាម ្តីបច្ចកទស ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា 
រហូតដល់ឆាំ២០១២ ហើយមុននះទៀត កបានប ើការជាម ្តី ប់ ងគ ង  VisionFund 

រហូតដល់ឆាំ២០១០។ កបានចូលរួមវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលខ្លីៗជា ើនដូចជាស្ថិតិក ិតឧត្តម ការ ប់ ង 
មីកូហិរញ្ញវត្ថុ ការ ប់ ងគ ង លការណ៍ការពារអតិថិជន និងការ ប់ ងសកម្មភាពសង្គម 

ក្នុង ុក និងក ទស។ បទពិ ធន៍របស់ ករួមមានការអភិវឌ្ឍផនការអាជីវកម្មដើម្ីប 
ផាស់ប្តូរពីអាជីវកម្មលក្ខណៈ ួសារ/អង្គការករដាភិបាល ជាអាជីវកម្មតាមស្តង់ដារ ការវិភាគលើការ 

វ វ ការអភិវឌ្ឍ លន បាយ ស ប់ ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ និងការ ប់ ងគ ង។

ក ី ឈាង កញ្ញា
នាយិកា នាយកដាន ក់ប ្ញើ
និងសវាហិរញ្ញវត្ថុ

ក ផុន សំផា
នាយក នាយកដានអភិបាលការងារសាខា

ក បាន ផលឡង
នាយក នាយកដាន ប់ ង
សកម្មភាពសង្គម



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៤៥

 ក ឈួន សុខចិត្ត ទទួលបានស ្ញប បរិ ្ញប ជាន់ខ្ពស់ផ្នក ប់ ងពាណិជ្ជកម្ម ពី 
សាកលវិទ ល័យ ន័រតុន ក្នុងឆាំ២០១២ និងស ្ញប បរិ ្ញប វិទ សា ្តសដ្ឋកិច្ច ជំនាញ ប់ ង 
សហ ស ពីសាកលវិទ ល័យភូមិន្ទនីតិសា ្ត និងវិទ សា ្តសដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆាំ២០០៣ ហើយ ក 
ក៏ទទួលបានស ្ញប មធ្យមឯកទសផ្នកផនការសដ្ឋកិច្ច ពីមជ្ឈមណលបណ្ណុះបណា្ខលផនការ និង 
ស្ថតិិ ក្នងុឆំា២០០១។ លើសពីនះ ទៀត កក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្ណះុបណា្ខលជំនាញសំខាន់ៗជា ើន 

ក្នុង ទសកម្ពុជា ហ្វីលីពីន និងជបុ៉ន។ ជាមួយបទពិ ធន៍រយៈពល១៣ឆាំ ក សុខចិត្ត 
ធាប់ប ើការ ក្នុងសាប័នជា ើនដូចជា ធនាគារ អសុីលីដា ភីអិលសុី ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ 
សីលានិធិ និងកុមហ៊ុនតូយ៉ូតា (ខមបូឌា) ក្នុងតួនាទីជាម ្តីឥណទាន ធានម ្តីឥណទាន 
នាយកទីផ រ និង ធានផ្នកលក់ ឿងបនាស់។ កបានចាប់ផ្តើមប ើការឱ្យ អិលអូអិលសុី 
ក្នុងតំណងជា ធានផ្នកសាកយី  និងផ្សព្វផ យ ខក ្ញ ឆាំ២០១០ និង ូវបានដំឡើងតំណង 
ជានាយកនាយកដានទីផ រ ក្នុងខសីហា ឆាំ២០១៥។

 ក ឡយ ឡុង ទទួលបានស ្ញប បរិ ្ញប ប់ ងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញទីផ រ ពីអតីត 
សាកលវិទ ល័យ វទមហាឫសី ក្នុងឆំា២០០៥ និងបរិ ្ញប អក្សរសា ្តអង់គ្លសពីសាកលវិទ ល័យ 
ខមរៈ ក្នុងឆំា២០១៤។ កក៏បានចូលរួម ក្នុងវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលជា ើន ក្នុង ទសកម្ពុជា 
និងក ទស។ កបានចាប់ផ្តើមការងាររបស់ ក ក្នុងផ្នកលក់ និងទីផ រ ក្នុងឆាំ២០០៥ 

កុមហ៊ុនមួយចំនួនរួមមាន កុមហ៊ុន NCX និងកុមហុ៊ន Cementhai SCT។ ចាប់ពីឆាំ២០០៧ 
ដល់ឆាំ២០១១ កបានប ើការ ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ កឌីត ក្នុងតួនាទីមួយចំនួនរួមមាន 
ម ្តីអភិវឌ្ឍផលិតផល ម ្តីទីផ រជាន់ខ្ពស់ និងម ្តី វ វជាន់ខ្ពស់។ ចាប់ពីឆាំ២០១១ ដល់ឆាំ 
២០១២ កបានប ើការ ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ សីលានិធិ ក្នុងតួនាទីជា ធានផ្នកទីផ រ។ 

កបានចាប់ផ្តើមប ើការជាមួយ អិលអូអិលសុី ក្នុងតំណងជាម ្តីទីផ រជាន់ខ្ពស់ ក្នុងខសីហា 
ឆាំ២០១២ បនាប់មក ក ូវបានដំឡើងតំណងជា ធានផ្នក វ វ និងអភិវឌ្ឍផលិតផល 
ក្នុងខកក្កដា ឆាំ២០១៣ និងជានាយករង នាយកដានអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ក្នុងខសីហា ឆាំ២០១៥។

 ក ី ខង ណាវី ទទួលស ្ញប បរិ ្ញប សដ្ឋកិច្ច ជំនាញ ប់ ងសហ សពី 
សកលវិទ ល័យនីតិសា ្ដ និងវិទ សា ្ដសដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆាំ២០១០ និងបរិ ្ញប អក្សរសា ្ត 
ជំនាញទំនាក់ទំនង ពីវិទ សានភាសាបរទសនសកលវិទ ល័យភូមិន្ទភ្នំពញ ក្នុងឆាំ២០១២ 
ហើយបានបញ្ចប់កិច្ចការ វ វ  សុខគង់ អាហារ័ណ និហារ័ណ ខូអិលធីឌី។ បន្ថមលើនះ 

ក ីទទួលបានវិ ្ញបនប ភាសាអង់គ្លស ពីវិទ សានភាសាបរទសប ្ញសា ្ត និងទទួលបាន 
ការបណ្ណុះបណា្ខល និងសិក វគ្គខ្លីដូចជាមូលដាន ឹះគណនយ្យពីអង្គការអភិវឌ្ឍធនធាននិស្សិត និង 
ជំនាញសរសររបាយការណ៍ពីអង្គការសិក ដើម្ីបអភិវឌ្ឍ។ មុនប ើការងារ  អិលអូអិលសុី ក ី 
ធាប់ប ើការងារ កុមហុ៊នវីង ផ្នកប ើសវាកម្មអតិថិជន ក្នុងឆាំ២០១២។ ក ីចាប់ផ្តើម 
ប ើការឱ្យ អិលអូអិលសុី ក្នុងតំណងជាជំនួយការលខាធិការិកា ក្នុងឆាំ២០១៣ និង ូវបានដំឡើង 
តំណងជាលខាធិការិកាកុមហ៊ុនក្នុង ខមិថុនា ឆាំ២០១៤។

ក ឈួន សុខចិត្ត 
នាយក នាយកដានទីផ រ

ក ឡយ ឡុង
នាយករង នាយកដានអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

ក ី ខង ណាវី
លខាធិការិកាកុមហ៊ុន



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦៤៦

គណៈកមាធិការ ប់ ងហានិភ័យរបស់កុម ឹក ភិបាល

្មះ     មុខតំណង     តួនាទីក្នុងគណៈកម្មាធិការ
ក ម៉ឃឺល ម័រម៉ន សមាជិកកុម ឹក ភិបាលឯករាជ្យ ធាន

ក ៊ីនលី ដ ហ្សុីលវា ធានកុម ឹក ភិបាល សមាជិក
ក ី ហ្វឺននដា លីមា៉ សមាជិកកុម ឹក ភិបាល   សមាជិក 

គណៈកមាធិការសវនកម្មរបស់កុម ឹក ភិបាល

្មះ     មុខតំណង     តួនាទីក្នុងគណៈកម្មាធិការ
ក ម៉ឃឺល ម័រម៉ន សមាជិកកុម ឹក ភិបាលឯករាជ្យ ធាន
ក ៊ីនលី ដ ហ្សុីលវា ធានកុម ឹក ភិបាល សមាជិក

គណៈកមាធិការតងតំាង និងផ្តល់តម្លការ របស់កុម ឹក ភិបាល

្មះ     មុខតំណង     តួនាទីក្នុងគណៈកម្មាធិការ
ក អុីន ្រដាជីត វីជសុីរីវាដាណា សមាជិកកុម ឹក ភិបាលឯករាជ្យ ធាន

ក អុីន ្រដាជីត វីជសុីរីវាដាណា សមាជិកកុម ឹក ភិបាលឯករាជ្យ សមាជិក

ក រាវី្រដា ធីសឺរា សមាជិកកុម ឹក ភិបាល សមាជិក
ក ី ហ្វឺននដា លីមា៉ សមាជិកកុម ឹក ភិបាល សមាជិក

 គណៈកមាធិការ ប់ ងហានិភ័យ គឺជាគណៈកមាធិការសំខាន់មួយរបស់កុម ឹក ភិបាល។ លបំណងនការបង្កើតគណៈកមាធិការនះគឺ 
ដើម្ីបតាមដានការអនុវត្ត លន បាយ ប់ ងហានិភ័យដលបានកំណត់ យកុម ឹក ភិបាល។ នះរួមបញ្ចូលនូវការវាយតម្លជាបន្តបនាប់ 
លើឥទ្ធិពលនការផាស់ប្តូរ តិបត្តិការ និងបរិយាកាសអាជីវកម្មរបស់ អិលអូអិលសុី ការបង្កើតយុទ្ធសា ្ត ប់ ងហានិភ័យ ដើម្ីបឆ្លើយតបនឹង 
បំលាស់ប្តូរ និងការបញ្ចូលយុទ្ធសា ្ត ប់ ងហានិភ័យជាមួយនឹងយុទ្ធសា ្តរបស់អិលអូអិលសុី។ 

 គណៈកមាធិការនះ ូវបានដឹកនាំ យសមាជិកកុម ឹក ភិបាលឯករាជ្យមួយរូប ដលមានជំនាញខាងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ គណនយ្យ ច ប់ 
និងធនាគារ។ គណៈកមាធិការ ប់ ងហានិភ័យមានសមាសភាពដូចខាងកម៖

 គណៈកមាធិការសវនកម្ម គឺជាគណៈកមាធិការសំខាន់មួយរបស់កុម ឹក ភិបាល។ គណៈកមាធិការនះមាន ល ជួយស ួលដល់ 
កុម ឹក ភិបាលដើម្ីបបំពញរាល់ទំនួលខុស ូវមួយចំនួនដលទាក់ទងនឹង (១) ភាព ឹម ូវនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដំណើរការនរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង ព័ន្ធ ប់ ងផ្ទក្នុងលើរបាយការណ៍គណនយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (២) លទ្ធផលការងាររបស់សវនករផ្ទក្នុង (៣) ការពិនិត្យលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សវនកម្មឯករាជ្យ ចំាឆាំ និងការចូលរួមសហការរបស់សវនករឯករាជ្យរបស់សាប័ន (៤) ការ តិបត្តិតាមត ូវការច ប់ 
និងបទបញ្ញត្តិនានា។

 គណៈកមាធិការនះ ូវបានដឹកនាំ យសមាជិកកុម ឹក ភិបាលឯករាជ្យមួយរូប ដលមានជំនាញខាងផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ គណនយ្យ ច ប់ 
និងធនាគារ។ គណៈកមាធិការនះមានសមាសភាពដូចខាងកម៖

 គណៈកមាធិការតងតាំង និងផ្តល់តម្លការ ផ្តល់នូវសចក្តីណនាំ លើការ ប់ ងធនធានមនុស្សរបស់អិលអូអិលសុី។ គណៈកមាធិការនះ 
មាន ល ធានាឱ្យបាននូវរចនាសម្ព័ន្ធ ប់ ងដ៏មាន សិទ្ធភាពក្នុងដំណើរការ តិបត្តិការ និង លន បាយ និងការអនុវត្តធនធានមនុស្ស 
ដលមានលក្ខណៈ កួត ជង។ 

 គណៈកមាធិការតងតាំង និងផ្តល់តម្លការ ូវបានដឹកនាំ យសមាជិកកុម ឹក ភិបាលឯករាជ្យមួយរូបដលមានជំនាញខាង ប់ ង 
ធនធានមនុស្ស។ គណៈកមាធិការនះមានសមាសភាពដូចខាងកម៖

 សមាជិកគណៈកមាធិការដលចូលរួមការ ជំុតាមការ ះអ ្ជើញ៖ ធាននាយក តិបត្តិ ធាននាយកហិរញ្ញវត្ថុ ធាននាយក តិបត្តិការ 
និងនាយិកានាយកដាន ប់ ងហានិភ័យ និង តិបត្តិតាម។

 សមាជិកគណៈកមាធិការដលចូលរមួការ ជំុតាមការ ះអ ្ជើញ៖ ធាននាយក តិបត្តិ ធាននាយកហិរញ្ញវត្ថុ ធាននាយក តិបត្តិការ 
និងនាយកនាយកដានសវនកម្មផ្ទក្នុង។

 សមាជិកគណៈកមាធិការដលចូលរួមការ ជំុតាមការ ះអ ្ជើញ៖ ធាននាយក តិបត្តិ ធាននាយកហិរញ្ញវត្ថុ ធាននាយក តិបត្តិការ 
និងនាយិកានាយកដានធនធានមនុស្ស។
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របយករណ៍ហិរញញវតថុ និង
របយករណ៍សវនករឯក ជយ

- របាយការណ៍កុម ឹក ភិបាល
- របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ
- តារាងតុល្យការ
- របាយការណ៍លទ្ធផល
- របាយការណ៍ប ប ួលមូលធន
- របាយការណ៍លំហូរសាច់ ក់

របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៤៧



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦៤៨

របាយការណ៍កុម ឹក ភិបាល
 កុម ឹក ភិបាលមានសចក្តី មនស្ស ក្នុងការដាក់បងាញ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដលបានធ្វើសវនកម្មរួច របស់កុមហ៊ុន 
អិលអូអិលសុី (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ( កាត់ថា “កុមហ៊ុន”) 
ស ប់ដំណាច់ឆាំ ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៦។

សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងសកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បង
 សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងរបស់កុមហ៊ុន គឺផ្តល់សវាមីកូហិរញ្ញវត្ថុ 
(ទទួល ក់ប ្ញើ និងផ្តល់កម្ចី) ដល់ ជាពលរដ្ឋ តាមជនបទ 
និងសហ សខាតតូច តាមរយៈទីសាក់ការកណា្ខលរបស់ខ្លួន  
រាជធានីភ្នំពញ និងសាខា តាមបណា្ខខត្តមួយចំនួនទៀត ក្នុង 
ះរាជាណាចកកម្ពុជា។ ល អាជីវកម្មរបស់កុមហ៊ុន  គឺផ្តល់សវា 

មីកូហិរញ្ញវត្ថុដលមានភាពជឿទុកចិត្ត និងដលអាចទទួលយកបាន 
ដល់សហ ិនខាតតូច។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
 លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុស ប់ដំណាច់ឆាំថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៦ 
ូវបានបងាញ ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល លើទំព័រទី ៥៣។

ឥណទានអាកក់ និងឥណទានសង្័សយឥណទានអាកក់ និងឥណទានសង្ស័យ
 មុនពលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុន កុម ឹក ភិបាល 
បានចាត់វិធានការដលមានមូលដានសមរម្យពាក់ព័ន្ធ នឹងការជ ះ 
ឥណទានអាកក់ចញពីបញ្ជី ឬការធើ្វសំវិធានធនឥណទានអាកក់ 
និងសង្័សយ  ហើយកុម ឹក ភិបាលជឿជាក់ថារាល់ឥណទានអាកក់ 
ទាំងអស់ដលបានដឹង ូវបានជ ះចញពីបញ្ជី និងបានកត់  
សំវិធានធនពញលញស ប់ឥណទានអាកក់ និងសង្័សយ។

 គិត មឹកាលបរិច្ឆទនរបាយការណ៍នះ កុម កឹ ភិបាលពំុបានដឹង 
ពីកាលៈទសៈណាមួយដលនាំឱ្យចំនួនសំវិធានធនឥណទានអាកក់ 
និងសង្ស័យ ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុនមានតម្លមិន 
ប់ ន់ជាសារវន្ត ះទ។

ព្យសកម្មព្យសកម្ម
 មុនពលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់កុមហុ៊ន កុម ឹក ភិបាល 
បានចាត់វិធានការដលមានមូលដានសមរម្យ ដើម្ីបប ក់ថាបណា្ខ 
ព្យសកម្មទាំងឡាយដលទំនងជាមិនអាចបង្វិលមកវិញបាន ក្នុង 
តិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា តាមតម្ល ក្នុងបញ្ជីគណនយ្យរបស់

កុមហ៊ុន ូវបានកត់ បន្ថយឱ្យ សើ្មនឹងតម្លដលគិតថាអាចនឹង 
បង្វិលមកវិញបាន។

 គិត ឹមកាលបរិច្ឆទនរបាយការណ៍នះ កុម ឹក ភិបាលពុំបានដឹង 
អំពីហតុការណ៍ណាមួយដលអាចបណា្ខលឱ្យតម្ល ព្យសកម្មក្នុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុនពំុ ឹម ូវជាសារវន្ត ះទ។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលផ្សងៗបំណុលយថាភាព និងបំណុលផ្សងៗ
 គិត ឹមកាលបរិច្ឆទនរបាយការណ៍នះ មិនមាន ៖

 (ក) បន្ទុកណាមួយលើ ព្យសកម្មរបស់កុមហ៊ុន ដលបានកើត 
ឡើង យសារការដាក់វាប ំ ស ប់ការធានាបំណុល 
របស់បុគ្គលណាមាក់ឡើយ ចាប់តាំងពីដំណាច់ឆាំមក ឬ

 (ខ) បំណុលយថាភាពណាមួយរបស់កុមហ៊ុន  ដលបានកើត 
ឡើងចាប់តាំងពីដំណាច់ឆាំមក   កពីបំណុលផ្សងៗ ក្នុង 
ដំណើរការអាជីវកម្មធម្មតា ះទ។

 តាម បល់របស់កុម ឹក ភិបាល ពំុមានបំណុលយថាភាព ឬ 
បំណុលផ្សងៗរបស់កុមហុ៊នបានកាយជាការបង្ខំឱ្យសង ឬអាចនឹង ូវ 
ទាមទារឱ្យសងក្នុងអំឡុងពល១២ខបនាប់ពីដំណាច់ឆាំ ដលនឹង ឬ 
អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ដដល់លទ្ធភាពរបស់កុមហ៊ុន ក្នុងការ 
បំពញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ថ្ងដល់ពលកំណត់សង ះទ។ 

ការ ួលកាលៈទសៈការ ួលកាលៈទសៈ
 គិត ឹមកាលបរិច្ឆទនរបាយការណ៍នះ កុម ឹក ភិបាលមិនបានដឹង 
ពីកាលៈទសៈណាមួយដលមិនបានឆ្លះុ ប ងំ ក្នងុរបាយការណ៍នះ 
ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុន ដលអាចបណា្ខលឱ្យចំនួន 
ទឹក ក់ដលបានបងាញក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុមានភាពមិន មឹ វូ 
ជាសារវន្ដ ះទ។

តិបត្ដិការមិន កតីតិបត្ដិការមិន កតី
 តាម បល់របស់កុម ឹក ភិបាល លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុន 
ស ប់ដំណាច់ឆាំថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៦ មិនបានទទួលរងនូវ 
ផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ដពីខ្ទង់គណនី តិបត្ដកិារ ឬ តឹ្ដកិារណ៍មិន កតី 
ណាមួយឡើយ។

 តាម បល់របស់កុម ឹក ភិបាល ច ះពលរវាងដំណាច់ 
ឆំានះ រហូតមកទល់នឹងកាលបរិច្ឆទនរបាយការណ៍មិនមានខ្ទង់គណនី 
តិបត្ដិការ ឬ ឹត្ដិការណ៍ខុស កតីណាមួយ ដលអាចមានផល 

ប៉ះពាល់ជាសារវន្ដដល់លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុនក្នុងឆាំដល 
របាយការណ៍នះ ូវបានធ្វើឡើង ះទ។



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៤៩

ការទទួលខុស ូវរបស់កុម ឹក ភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការទទួលខុស ូវរបស់កុម ឹក ភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សមាជិកកុម កឹ ភិបាលដល ប ើការក្នងុអំឡុងឆំា រហូតដល់កាលបរិច្ឆទនរបាយការណ៍នះ មានរាយនាមដូចខាងកម៖
 • ក Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva
 • ក Ravindra  Dhammika Tissera
 • អ្នក ី  Fernanda Pecanha Lacerda de Lima
 • ក Indrajith Wijesiriwardana
 • ក Hans Michael Theodor Moormann

កុម ឹក ភិបាល កុម ឹក ភិបាល 

 កុម ឹក ភិបាលទទួលខុស ូវក្នុងការប ក់ថា របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ូវបានរៀបចំឡើង និងបានបងាញ ឹម ូវនូវ ប់ទិដ្ឋភាព 
ជាសារវន្ដទាំងអស់នសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុន គិត ឹមថ្ងទី៣១ 
ខធ្នូ ឆាំ២០១៦ មទំាងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ ក់របស់ 
កុមហុ៊នស ប់ដំណាច់ឆាំ។ ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ទាំងនះ កុម ឹក ភិបាល ូវ៖

 i) អនុវត្ដ លការណ៍គណនយ្យសម ប ដលគាំ យការ 
វិនិច្ឆ័យ និងការបា៉ន់ មាណសមហតុផល និង កប យ 
ការ ុង យ័ត្ន មទំាងអនុវត្ដតាម លការណ៍ទាំងនះឱ្យមាន 
ភាពសុីសងាក់គា។

 ii) អនុវត្ដតាមត ូវការក្នុងការលាត ដាងព័ត៌មាន ដលអនុ ម 
តាមស្តង់ដារគណនយ្យកម្ពុជា និង លការណ៍ណនាំរបស់ 
ធនាគារកណា្ខល ហើយ សិនបើមានការ សចាកណាមួយ 
ក្នុងការបងាញឱ្យមានភាពពិត និង ឹម ូវ កុម ឹក ភិបាល 

កដថាការ សចាកទាំង ះ ូវបានបងាញ ពន្យល់ និង 
កំណត់ចំនួនទឹក ក់បាន មឹ វូ ក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ

 iii) រក ទុកកំណត់ គណនយ្យឱ្យបាន ប់ ន់ និង ព័ន្ធ ួត 
ពិនិត្យផ្ទក្នុង កប យ សិទ្ធភាព។

 iv) រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យផ្អកលើមូលដាននិរន្ដភាព 
នដំណើរការអាជីវកម្ម លើកលងតមានករណីសន្មតសមរម្យថា 
កុមហ៊ុននឹងមិនអាចបន្ដកិច្ច តិបត្ដិការអាជីវកម្មនាពលខាង
មុខដ៏ខ្លី និង

 v) ួតពិនិត្យនិងដឹកនាំកុមហ៊ុនឱ្យមាន សិទ្ធភាព និងចូលរួម 
ក្នុងការស ចចិត្ដសំខាន់ៗទាំងអស់ ដលមានឥទ្ធិពលលើ 
តិបត្ដកិារ និងលទ្ធផលរបស់កុមហុ៊ន ហើយធានាថាផលប៉ះពាល់ 

ទាំង ះ ូវបានឆ្លុះប ំង ឹម ូវ ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 កុម ឹក ភិបាលអះអាងថា កុមហ៊ុនបានអនុវត្ដតាមត ូវការខាងលើ 
ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 កុម ឹក ភិបាលធានាអះអាងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដលភាប់ 
មកជាមួយ បានបងាញ ឹម ូវនូវ ប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់ 
នសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុន គិត ឹមថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៦ 
និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថ ុ មទំាងលំហូរសាច់ ក់របស់កុមហុ៊នស ប់ 
ដំណាច់ឆាំ យអនុ ម តាមស្តង់ដារគណនយ្យកម្ពុជា និង 

លការណ៍ណនាំរបស់ធនាគារកណា្ខល។

ធានកុម កឹ ភិបាល
អភិបាល
អភិបាល
អភិបាល
អភិបាល

ចុះហត្ថលខាតាងនាមឱ្យកុម ឹក ភិបាល

រាជធានីភ្នំពញ ះរាជាណាចកកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆទ៖ ថ្ងទី០៥ ខមសា ឆាំ២០១៧

លក សុខ វឿន 
ធាននាយក តិបត្តិ



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦៥០

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យជូនភាគទុនិក
អិលអូអិលសីុ (ខមបូឌា) ភីអិលសីុ
មតិ បល់របស់យើងខ្ញុំមតិ បល់របស់យើងខ្ញុំ
 តាមមតិ បល់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ អិលអូអិលសុី 
(ខមបូឌា) ភីអិលសុី ( កាត់ថា“កុមហ៊ុន”) បងាញ ឹម ូវនូវ 
ប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់អំពីសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុន 

គិត ឹមថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៦ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ មទំាង 
លំហូរសាច់ ក់ស ប់ដំណាច់ឆាំ យអនុ ម តាមស្តង់ដារ 
គណនយ្យកម្ពុជា និង លការណ៍ណនាំរបស់ ធនាគារជាតិ ន 
កម្ពុជា ( កាត់ថា “ធនាគារកណា្ខល”)។

របាយការណ៍ដលយើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ដលយើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្ម
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុន រួមមាន៖
 • តារាងតុល្យការគិត ឹមថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៦
 • របាយការណ៍លទ្ធផលស ប់ដំណាច់ឆាំ
 • របាយការណ៍ប ប ួលមូលធនស ប់ដំណាច់ឆាំ
 • របាយការណ៍លំហូរសាច់ ក់ស ប់ដំណាច់ឆាំ និង
 • កំណត់សមា្គល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រាប់ទាំងសចក្តីសង្ខប 

លការណ៍គណនយ្យសំខាន់ៗ។

មូលដាននមតិ បល់របស់យើងខ្ញុំមូលដាននមតិ បល់របស់យើងខ្ញុំ
 យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្ម យអនុ ម តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ 
ស្តីពីសវនកម្មនកម្ពុជា  ( កាត់ថា “ស្តង់ដារសវនកម្ម”)។  ការទទួល 
ខុស ូវរបស់យើងខ្ញុំដលអនុ ម តាមស្តង់ដារទាំង ះ ូវបាន 
ពណ៌នាបន្ថមទៀត ក្នុងកថាខណ “ការទទួលខុស ូវរបស់សវនករ 
ក្នុងការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ក្នុងរបាយ-ការណ៍ 
សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

 យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាភស្តុតាងសវនកម្មដលយើងខ្ញុំបានទទួល  មានភាព 
ប់ ន់  និងសមហតុផល  ដើម្ីបធ្វើជាមូលដានស ប់ការប ្ចញ 

មតិ បល់របស់យើងខ្ញុំ។

ឯករាជ្យឯករាជ្យ
 យើងខ្ញុំមានឯករាជ្យពីកុមហុ៊ន ដលអនុ ម តាមកមសីលធម៌ 
ស ប់គណនយ្យករវិជាជីវៈ ដលចញផ យ យកុម ឹក ស្តង់ដារ 
កមសីលធម៌អន្តរជាតិ ( កាត់ថា “កមសីលធម៌អន្តរជាតិ”) និង 
អនុ ម តាមកមសីលធម៌របស់ វិទ សានគណនយ្យករជំនាញ 
និងសវនករកម្ពុជា ( កាត់ថា “កមសីលធម៌ វគសក”)។ យើងខ្ញុំ 
បានបំពញកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលខុស ូវផ្នកកមសីលធម៌ផ្សងៗទៀត 
ដលកំណត់ យ “កមសីលធម៌អន្តរជាតិ”  និង “កមសីលធម៌ 
វគសក”។

ព័ត៌មានផ្សងៗព័ត៌មានផ្សងៗ
 គណៈ ប់ ងទទួលខុស ូវចំ ះព័ត៌មានផ្សងៗ។ ព័ត៌មានផ្សងៗ 
រួមមាន ឧបសម្ព័ន្ធស្តីពីការអនុវត្តតាម កាសរបស់ធនាគារកណា្ខល 
បុ៉ន្តឧបសម្ព័ន្ធទាំងនះមិនមនជាផ្នកនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង 
របាយការណ៍សវនកររបស់យើងខ្ញុំទ។

 មតិ បល់របស់យើងខ្ញុំចំ ះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពំុបាន ប 
ដណ្ណប់ លើព័ត៌មានផ្សងៗ ះទ ហើយយើងខ្ញុំមិនធ្វើការធានា 
អះអាងចំ ះព័ត៌មានទាំង ះទ។

 ទាក់ទងនឹងការធ្វ ើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញ ុ ំ លើរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ យើងខ្ញុំទទួលខុស ូវក្នុងការអានព័ត៌មានផ្សងៗដលបាន 
រៀបរាប់ខាងលើ ដើម្ីបពិចារណាថាតើព័ត៌មានផ្សងៗទំាង ះមាន 
ភាពផ្ទុយគាជាសារវន្តពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬផ្ទុយពីការយល់ដឹង 
របស់យើងខ្ញុំ ផ្អកលើលទ្ធផលនការធ្វើសវនកម្ម  ឬមានការរាយការណ ៍
ពីកំហុសឆ្គងជាសារវន្តដលបានកើតឡើងឬទ។

 ផ្អក លើការងារដលយើងខ្ញុំបានបំពញ សិនបើយើងខ្ញុំ 
សន្និដានថា មានកំហុសឆ្គងជាសារវន្តដលកើតចញពីព័ត៌មានផ្សងៗ 
ទាំងនះ យើងខ្ញុំ ូវរាយការណ៍ពីអង្គហតុនកំហុសឆ្គងទាំង ះ។ 
យើងខ្ញុំ មិនមានអ្វី ូវរាយការណ៍ចំ ះប នះទ។

ការទទួលខុស ូវរបស់គណៈ ប់ ង និងអ្នកដលទទួល ការទទួលខុស ូវរបស់គណៈ ប់ ង និងអ្នកដលទទួល 
បន្ទុកអភិបាលកិច្ចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបន្ទុកអភិបាលកិច្ចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 គណៈ ប់ ងទទួលខុស ូវក្នុងការរៀបចំ និងបងាញរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបាន ឹម ូវ យអនុ ម តាមស្តង់ដារគណនយ្យ 
កម្ពុជា និង លការណ៍ណនាំរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា និង 
ទទួលខុស ូវលើការ ួតពិនិត្យផ្ទក្នុង ដលគណៈ ប់ ងកំណត់ថា 
មានភាពចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យចៀសផុតពីការ 
រាយការណ៍ខុសជាសារវន្ត ដលប ្ខលមកពីការក្លងបន្លំ ឬកំហុស 
ឆ្គងផ្សងៗ។

 ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គណៈ ប់ ងទទួលខុស ូវ 
ក្នុងការវាយតម្លអំពីលទ្ធភាពរបស់កុមហ៊ុនក្នុងការបន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្ម 
ការលាត ដាងព័ត៌មានដលពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាប ផ្សងៗដល 
ទាក់ទិន នឹងនិរន្តភាពអាជីវកម្ម យ ើមូលដានគណនយ្យ 
ស ប់និរន្តភាពអាជីវកម្ម លើកលងតគណៈ ប់ ង ងនឹងបិទ 
អាជីវកម្មរបស់កុមហ៊ុន ឬបញ្ឈប់ តិបតិ្តការ យមិនមានជ ើស 
ណាផ្សង កប យភាព កដ ជាណាមួយ។

ការទទួលខុស ូវរបស់សវនករ ក្នុងការធ្វើសវនកម្មលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៥១

ជ. កុមហ៊ុន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

គុយ លីម
Partner

រាជធានីភ្នំពញ ះរាជាណាចកកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆទ៖ ថ្ងទី០៥ ខមសា ឆាំ២០១៧

មតិ បល់របស់យើងខ្ញុំ

របាយការណ៍ដលយើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្ម

មូលដាននមតិ បល់របស់យើងខ្ញុំ

ឯករាជ្យ

ព័ត៌មានផ្សងៗ

ការទទួលខុស ូវរបស់គណៈ ប់ ង និងអ្នកដលទទួល 
បន្ទុកអភិបាលកិច្ចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 អ្នកដលទទួលបន្ទុកលើអភិបាលកិច្ច ូវមានការទទួលខុស ូវក្នុង 
ការ ួតពិនិត្យដំណើរការនការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុន។

ការទទួលខុស ូវរបស់សវនករ ការទទួលខុស ូវរបស់សវនករ ក្នុងការធ្វើសវនកម្មលើ ក្នុងការធ្វើសវនកម្មលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 លបំណងរបស់យើងខ្ញុ ំគឺស្វងរកអំណះអំណាងដលសមហតុផល 
ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលពុំមានការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្ត 
ដលបណា្ខលមកពីការក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផ្សងៗ និងចញ 
របាយការណ៍សវនកម្មដលមានមតិ បល់របស់យើងខ្ញុំ។ ការអះអាង 
ដលសមហតុផលគឺជាការអះអាងក្នុងក ិតខ្ពស់ បុ៉ន្តវាមិនមនជា 
ការធានាថាសវនកម្មដលបានធ្វើឡើង យអនុ ម តាមស្តង់ដារ 
សវនកម្ម តងតរកឃើញជានិច្ចនូវការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្តដល 
បានកើតឡើង ះទ។ ការរាយការណ៍ខុសអាចកើតឡើងពីការក្លងបន្ល ំ
ឬកំហុសឆ្គង ហើយវា ូវបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈជាសារវន្ត សិន 
បើការរាយការណ៍ខុសនីមួយៗ ឬការរាយការណ៍ខុសសរុប អាច ូវ 
បានរំពឹងថាវាជះឥទ្ធិពលលើមូលដាននការស ចចិត្តផ្នកសដ្ឋកិច្ច 
របស់អ្នក ើ ស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនះ។

 ផ្នកមួយនការធ្វើសវនកម្មដលអនុ ម តាមស្តង់ដារសវនកម្ម 
ត ូវឱ្យយើងខ្ញុំ ើ ស់ការវិនិច្ឆ័យ និងរក ភាពងឿងឆ្ងល់ កប យ 
វិជាជីវៈក្នុងពលបំពញការងារសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ហើយយើងខ្ញុំ៖

 • កំណត់ និងវាយតម្លហានិភ័យនភាពខុសជាសារវន្តនរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដលអាចបណា្ខលមកពីការក្លងបន្លំឬកំហុសឆ្គងផ្សងៗ    

យតាក់តងនីតិវិធីសវនកម្ម  និងធ្វើសវនកម្មដើម្ីបឆ្លើយតប  
នឹងហានិភ័យទាំង ះ និងស្វងរកភស្តុតាងសវនកម្ម ប់ ន់ 
និងសម ប ដើម្ីបធ្វើជាមូលដានស ប់ការប ្ចញមតិ បល់ 
របស់យើងខ្ញុំ។ ហានិភ័យដលបណា្ខលមកពីការរកមិនឃើញ 
កំហុសជាសារវន្តពីការក្លងបន្លំ វាមានទំហំធំជាងហានិភ័យដល 
បណា្ខលមកពីកំហុសឆ្គងអចតនា។ ការក្លងបន្លំរួមមាន ការសម 
គំនិត ការក្លងបន្លំឯកសារ ការលុបបំបាត់ យចតនា ការបងាញ 
ខុស ឬការរំលង ព័ន្ធ ួតពិនិត្យផ្ទក្នុង។

 • ស្វងយល់អំពី ព័ន្ធ ួតពិនិត្យផ្ទក្នុងដលពាក់ព័ន្ធ នឹងសវនកម្ម 
ដើម្បីតាក់តងនីតិវិធីសវនកម្មដលសម ប តាមកាលៈទសៈ 
បុ៉ន្តមិនប ្ចញមតិ បល់របស់យើងខ្ញុំ លើ សិទ្ធភាព ន 
ព័ន្ធ ួតពិនិត្យផ្ទក្នុងរបស់កុមហ៊ុនទ។

 • វាយតម្លអំពីភាពសម បន លការណ៍គណនយ្យដលបាន 
ើ ស់ ភាពសមហតុផលនការបា៉ន់សានគណនយ្យ និងការ 

លាត ដាងពាក់ព័ន្ធ ដលគណៈ ប់ ងបានធ្វើឡើង។

 • សន្និដានលើភាពសម បនការ ើ ស់មូលដានគណនយ្យ 
និរន្តភាពអាជីវកម្ម របស់គណៈ ប់ ងអា ័យ លើភស្តុតាង 
សវនកម្មដលយើងខ្ញុំទទួលបាន ថាតើវាមានភាពមិនច ស់លាស ់
ជាសារវន្តដលបានកើតឡើងក ិតណាពាក់ព័ន្ធ នឹង ឹត្តិការណ៍ 
ឬលក្ខខណនានា អាចបណា្ខលឱ្យមានការសង្ស័យជាដុំកំភួន  
លើលទ្ធភាពរបស់កុមហ៊ុន ក្នុងការបន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន 
ដរឬទ។ សិនបើយើងខ្ញុំសន្និដានថា វាមានភាពមិនច ស់លាស ់
ជាសារវន្តបានកើតឡើង ះយើងខ្ញុំ ូវធ្វើការបងាញ ក្នុង 
របាយការណ៍សវនកម្ម ដើម្ីបទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នក ើ ស់ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ចំ ះការលាត ដាងព័ត៌មាន ក្នុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ សិនបើការលាត ដាង ះ មិនទាន់ 
ប់ ន់ទៀត យើងខ្ញុំ ូវធ្វើការក មតិ បល់របស់យើងខ្ញុំ។ 

សចក្តីសន្និដានសរុបរបស់យើងខ្ញុំ អា ័យ លើភស្តុតាង 
សវនកម្មដលយើងខ្ញុំទទួលបាន រហូតដល់ថ្ងចុះហត្ថលខាលើ 
របាយការណ៍សវនកម្មនះ។ ះជាយា៉ងណាក៏ យ ឹត្តិការណ ៍
ឬលក្ខខណនានាក្នុងពលអនាគត អាចបណា្ខលឱ្យកុមហ៊ុនឈប់ 
បន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្ម។

 • វាយតម្លការបងាញទូ  រចនាសម្ព័ន្ធ និងខ្លឹមសារក្នុងរបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ រាប់ទាំងការលាត ដាងព័ត៌មានផ្សងៗ និងកំណត់ថា 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថបុងាញពី តិបត្តកិារ និង តឹ្តកិារណ៍ជាក់ស្តង 
ដលអាចធ្វើឱ្យមានការបងាញ ឹម ូវ។

 យើងខ្ញុ ំបានរាយការណ៍ជូនអ្នកដលទទួលបន្ទុកអភិបាលកិច្ចនូវ 
ប ផ្សងៗដូចជាទំហំការងារ និងពលវលាសវនកម្ម មទំាងប  
សវនកម្មសំខាន់ៗ រួមទាំងរាយការណ៍ពីភាពខ្វះខាតជាសារវន្តន ព័ន្ធ 
ួតពិនិត្យផ្ទក្នុង ដលយើងខ្ញុំបានរកឃើញក្នុងការធ្វើសវនកម្មរបស់ 

យើងខ្ញុំ។



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦៥២

តារាងតុល្យការ
គិត ឹមថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៦

២០១៦

ព្យសកម្ម

ព្យសកម្មសរុប

២០១៥

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមរិក ពាន់រៀល ដុល្លារអាមរិក
សាច់ ក់ក្នុងដ
សមតុល្យ ធនាគារកណា្ខល
សមតុល្យ ធនាគារផ្សងៗ
ឥណទានអតិថិជន
ការវិនិ គ
ព្យសកម្មផ្សងៗ
ព្យសម្បត្តិ និងបរិកា្ខរ
ព្យសកម្មអរូបី

ពន្ធពន រ ព្យសកម្ម

៨.១៩៨.០៥៣
១៣.២៨៩.២៩៣
៨៩.៣៩៨.០៩៣

៨៧៤.១៧១.០៨៥
៦០.៥៥៥

២០.៥៦៤.២១៦
៩.២៨៥.៦៦៦
២.៣៥១.៩២១
៣.៤៤៤.២៣៤

១.០២០.៧៦៣.១១៦

២.០៣០.៧២៩
៣.២៩១.៨៧៣
២២.១៤៤.៦៨៥

២១៦.៥៣៩.៧៧៨
១៥.០០០

៥.០៩៣.៩៣៥
២.៣០០.១៤០
៥៨២.៥៩២
៨៥៣.១៦៧

២៥២.៨៥១.៨៩៩

៣.៨៨១.៦២៥
៣៤.០៤០.៦៩២
៧០.៧១៧.៣៧៦
៧៦០.៩៨៨.៩៣០

៦០.៧៥០
២៣.៣៦៦.២០៧
៦.៣៣៥.៥៧៨

៧៤.០៤២
១.២៧០.២០០

៩០០.៧៣៥.៤០០

៩៥៨.៤២៦
៨.៤០៥.១០៩

១៧.៤៦១.០៨០
១៨៧.៨៩៨.៥០១

១៥.០០០
៥.៧៦៩.៤៣៤
១.៥៦៤.៣៤០

១៨.២៨២
៣១៣.៦៣០

២២២.៤០៣.៨០២

បំណុល និងមូលធន
បំណុល

បំណុលសរុប

ក់ប ្ញើរបស់ ឹះសានហិរញ្ញវត្ថុផ្សងៗ
ក់ប ្ញើអតិថិជន

ឥណទានវិបារូបន៍
ក់កម្ចី

បំណុលផ្សងៗ
បំណុលពន្ធលើ ក់ចំណញ

២៤.២២២.០៥២
៥៣.៩០០.៧៦៨

-

៧០៨.២៨៨.៤១៣
២៤.៤៩០.៩៦៨
១៣.៩៤៦.៣២៧

៨២៤.៨៤៨.៥២៨

៦.០០០.០១៤
១៣.៣៥១.៦៨៩

-

១៧៥.៤៤៩.១៩៨
៦.០៦៦.៦២៥
៣.៤៥៤.៦២៦

២០៤.៣២២.១៥២

-

១.១១៤.៦៣៦
៣.៩៨០.៤១១

៧១៧.១៤៥.៤១៤
២១.៣៨៥.៦៣៥
១១.៣០៨.០៣៧

៧៥៤.៩៣៤.១៣៣

-

២៧៥.២១៩
៩៨២.៨១៨

១៧៧.០៧២.៩៤២
៥.២៨០.៤០៣
២.៧៩២.១០៨

១៨៦.៤០៣.៤៩០

មូលធន

មូលធនសរុប

បំណុល និងមូលធនសរុប

ដើមទុន
ទុនប ុង
ចំណញរក ទុក

២៣.៣៦៨.២០០
៤.៨៦១.៧២២

១៦៧.៦៨៤.៦៦៦

១៩៥.៩១៤.៥៨៨

១.០២០.៧៦៣.១១៦

៥.៧៨៨.៥០៦
១.២០៤.២៩១

៤១.៥៣៦.៩៥០

៤៨.៥២៩.៧៤៧

២៥២.៨៥១.៨៩៩

២៣.៣៦៨.២០០
៤.២៧៩.៥៥៨

១១៨.១៥៣.៥០៩

១៤៥.៨០១.២៦៧

៩០០.៧៣៥.៤០០

៥.៧៦៩.៩២៦
១.០៥៦.៦៨១

២៩.១៧៣.៧០៥

៣៦.០០០.៣១២

២២២.៤០៣.៨០២



របាយការណ៍ ចាំឆាំ ២០១៦ ៥៣

របាយការណ៍លទ្ធផល
ស ប់ដំណាច់ឆាំថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៦

២០១៦

ចំណូលការ ក់សុទ្ធ

២០១៥

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមរិក ពាន់រៀល ដុល្លារអាមរិក
ចំណូលការ ក់
ចំណាយការ ក់

២២៥.៧៣៣.៥៦៦
(៧១.២៦១.៩៩៥)

១៥៤.៤៧១.៥៧១

៥៥.៩១៦.១៦៧
(១៧.៦៥២.២១៦)

៣៨.២៦៣.៩៥១

១៦៨.៤១៦.៧៥៤
(៤៩.០៩២.៩២២)

១១៩.៣២៣.៨៣២

៤១.៥៨៤.៣៨៤
(១២.១២១.៧០៩)

២៩.៤៦២.៦៧៥

ចំណញ តិបត្តិការ

ចំណញមុនបង់ពន្ធលើ ក់ចំណញ

ចំណញក្នុងឆាំ

ចំណូលផ្សងៗ
ចំណាយក ជើងសារ
ចំណាយបុគ្គលិក
ចំណាយរំលស់ ព្យសម្បត្តិ និងបរិកា្ខរ
ចំណាយរំលស់ ព្យសកម្មអរូបី
ចំណាយទូ  និងចំណាយរដ្ឋបាល
ចំណញ/(ខាត)សុទ្ធពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

៩.៩៤៥.១៧៨
(១.៣៤៧.៦៧៩)

(៤៨.៥៥៩.៧០៤)
(៣.៥៨៤.១៥៩)

(២០.៦៩៩)
(២៧.៤៥៨.៥៥៣)

៤៧៤.៧៧៨

៨៣.៩២០.៧៣៣

២.៤៦៣.៥០៧
(៣៣៣.៨៣២)

(១២.០២៨.៦៦១)
(៨៨៧.៨២៧)

(៥.១២៨)
(៦.៨០១.៧២២)

១១៧.៦០៧

២០.៧៨៧.៨៩៥

៥.៤៤៣.៦៣៣
(២.៧៥៣.៣៦៦)

(៣៧.៣៦៩.៥៩៩)
(២.២២៣.៣៤៦)

(១៩.៣០៩)
(១៨.៨៤៣.៩២៤)

(៤៦០.៥៣៩)

៦៣.០៩៧.៣៨២

១.៣៤៤.១០៧
(៦៧៩.៨៤៣)

(៩.២២៧.០៦១)
(៥៤៨.៩៧៤)

(៤.៧៧០)
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