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អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ គឺជ្រគឹះ ថ ន 

ម្ីរកូហិរញញ វតថុ ែដលមនទស នវស័ិយសងគម និងទិសេ  

ជីវកមមែដលផ្តល់ឱយសហ្រគិន និង្រកុម្រគួ រែដល 

សថិតេនក្រមតិមូល ្ឋ នពី ៉ មតីៃនេសដ្ឋកិចចសងគម នូវ 

ឱកសេសដ្ឋកិចច េដមបផី្ល ស់ប្តូរជីវភពរស់េន និង 

សហគមនរ៍បស់ពួកេគឱយ្របេសរេឡង មរយៈករ 

ផ្តល់ឱយអតិថិជននូវ េស កមមហិរញញ វតថុ្របកបេ យ 

្របសិទធភព និងនិរន្តរភព។

ទស នវិសយ័

្រកុម្រគួ រែដលសថិតេនក្រមតិមូល ្ឋ នពី ៉ មតីៃនេសដ្ឋកិចចសងគមទទួល

បនសក្ត នុពលភព េដមបរីស់េន្របកបេ យជីវភពៃថ្លថនូរ សុវតថិភព 

េសដ្ឋកិចច សុវតថិភពសងគម និងយុត្តិធម។៌

េបសកកមម

ទស នវិសយ័ និងេបសកកមម
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ទិភពទីមយួរបស់េយងគឺធនថអតិថិជន  
មនករេពញចិត្តទងំ្រសុងចំេពះករបេ្រម 
េស របស់េយង។

តុលយភពេនះធនអនគតរបស់អតិថិជនេយង 
និងខ្លួនេយង។

េយងនឹងខិតខំបេ្រមអតិថិជនរបស់េយងឱយ
អស់លទធភព និងមន្របសិទធភពបំផុត។

េយងបេ្រម្របជជន្រកី្រកេទ មត្រមូវករជ 
មូល ្ឋ ន េ យមនិ្របកនជ់តិ សន ៍

សន ឬនិនន ករនេយបយេឡយ។

េយងមនជំេនឿេលករេគរពចបបរ់បស់្រកុមហុ៊ន 
អនកែដលពកព់ន័ធ និង្របេទស។

េយងមនជំេនឿថ ករេជឿជកេ់លអនគតរបស់េយង 
នឹង្រតូវបនធន មរយៈករខិតខំ្របឹងែ្របងជ 
អតិបរមចំេពះករទទួលខុស្រតូវរបស់េយង។

េយងមនជំេនឿថ ករអបរ់គឺំជមូល ្ឋ ន្រគឹះ
ៃនភពជយ័ជមនះយូរអែង្វង។

ករទុកចិត្តគឺជមូល ្ឋ ន្រគឹះៃន ជីវកមម 
របស់េយងេហយេយងនឹងមនិផ្ល ស់ប្តូរ 
ទស នៈេនះេឡយ។

អិលអូអិលសីុ

ករទំនកទំ់នង
ជមយួអតិថិជន

គុណភព

សុចរតិ យុតិ្តធម៌
និងភពេ ម ះ្រតង់

ភពទីៃទគន
និងអពយ្រកឹត

តុលយភពសងគម
និងផលចំេណញ
របស់ ថ បន័

ករេគរពវនិយ័

ករខិតខំ្របឹងែ្របង
េធ្វករងរ

ករអបរ់ ំ

គុណតៃម្ល
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មច សក់មចី និងៃដគូ

Banking With The Poor Network

Microcredit Summit Campaign

USAID

ធនគរឯកេទសវងី (េខមបូ ) លីមតីធីត

MIX Market

សមគមម្ីរកូហិរញញ វតថុកមពុជ

Good Return

ករយិល័យឥណទនកមពុជ (សីុប៊សីុី)

The Smart Campaign

Agence Française de Développement

Water.org

ធនគរពណិជជកមមេ្រក្របេទស ៃនកមពុជ

Industrial and Commercial Bank of China Limited

ធនគរ ថ បន ភអិីលសីុ

ធនគរ ហ្វីលីព ភអិីលសីុ

ធនគរវឌ នៈ សីុ ចំកត់

ធនគរ ភនេំពញ ពណិជជ

ធនគរ វឌ នៈ

responsAbility

Oikocredit

Cyrano-Management

Overseas Private Investment Corporation

Symbiotics SA

Incofin Invesment Management

Instituto de Crédito Oficial

BlueOrchard

PPB (People’s Bank)

MicroVest

Fonds Desjardins

KCD-Mikrofinanzfonds

Developing World Markets

Grameen Crédit Agricole

Agence Française de Développement

FMO

Good Return

MCE Social Capital

Triple Jump BV

Hatton National Bank

Deutsche Bank

Alterfin c.v.b.a.

BRED Bank (Cambodia) Plc.

PG Impact

ធនគរ សហពណិជជ ក.អ
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ប័ណ្ណ សរេសរ វិញញ បនប្រត និងសមិទធផល

This document certifies that MicroFinanza Rating has assigned to

LOLC Cambodia Plc. - Cambodia

the Microfinance Institutional Rating grade: A-
Outlook: Stable

rating field visit:
cut-off period for the financial and operational data analysis:

Grade Definition

A-

This rating remains valid until: Aldo Moauro

Milan, June 17

Executive Director - MicroFinanza Rating

Strong capacity to manage risks. This capacity may be affected by a deterioration of the operations or economic conditions. Strong and stable 
fundamentals. Good client protection systems.

April 17
December 16

June 18

PLATINUM

PLATINUM

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: Thaneakea Phum (Cambodia), Ltd. (“TPC”) is a rapidly growing, regulated microfinance institution with a focus on serving low-income
families in rural Cambodia. TPC is currently the 5th largest MFI in Cambodia by number of borrowers.

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.

2017 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

១

១. ទទួលបនចំ តថ់ន ក ់“A-” ស្រមបក់រ យតៃម្លេលករអនុវត្តនជ៍រមួរបស់្រគឹះ ថ នពី ថ បន័ MICROFINANZA

២. របយករណ៍ផលបះ៉ពល់សងគម GIIRS

៣. កំពុង្រតួតពិនិតយេឡងវញិេលសុពលភពរបស់វញិញ បនប្រតេគលករណ៍គពំរអតិថិជន

៤. ទទួលបនវញិញ បនប្រត អនុេ មភព រេពពនធ ្របេភទមស ពីអគគនយក ្ឋ នពនធ រៃន ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ

២

៣ ៤
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្រទពយសកមមសរបុ (ដុ ្ល រ)

ផលប្័រតឥណទនដុល (ដុ ្ល រ)

មូលធនភគទុនិក (ដុ ្ល រ)

្របកចំ់េណញសុទធ (ដុ ្ល រ)

ចំនួនអតិថិជនឥណទន

សមតុលយ្របកប់េញញ  (ដុ ្ល រ)

ចំនួនគណនី្របកប់េញញ 

ចំនួនអតិថិជន ក្់របកប់េញញ 

ចំនួន ខ (រមួបញចូ លករយិល័យក ្ត ល)

ចំនួនបុគគលិក
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អនុបតបំណុលេធៀបមូលធនភគទុនិក

អនុបតចំ យេធៀបចំណូល (រមួបញចូ លសំវធិនធន)

អ្រ ចំេណញពី្រទពយសកមម

អ្រ ចំេណញពីមូលធនភគទុនិក

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧
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៤,២x

៧០,៨៥%
៥,៦១%

៣១,៩៨%

៣៧១.៤១៨.១០៣
៣២៣.៦៤៤.៨២២
៦២.៣២៤.៩៨០
១៥.១៥៧.៥០០

២១០.២២៧
៩០.៣១៤.៣៩៨

៧២.៧០៥
៦៥.៦៩៤

៧៧
២.០៦៥
៨,៥០%
១,៤០%
០,៤០%

២០,៦៨%
៥,០x

៧១,៨៤%
៤,៨៣%

២៧,៥១%

ផលប្័រតឥណទនសរបុ
(គិតជ នដុ ្ល រ)

្របកចំ់េណញសុទធ
(គិតជ នដុ ្ល រ)

និភយ័ឥណទនធំជង ៣០ៃថង

អតិថិជនឥណទនសកមម
(គិតជពនន់ក)់

អ្រ ចំេណញពីមូលធនភគទុនិក

សមិទធផលសខំន់ៗ

០

១០០

២០០

៣០០

៤០០

៥០០

៣២៤

២២០
១៨៨

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

០,00%
០,២០%
០,៤០%
០,៦០%
០,៨០%
១,០០%
១,២០%
១,៤០%
១,៦០%

០,២៤%

១,៣៧%
១,៤០%

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧
០%
៥%
១០%
១៥%
២០%
២៥%
៣០%
៣៥%
៤០%
៤៥%

៤០,៩%

៣២%
២៧,៥%

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

០

៥០

១០០

១៥០

២០០

២៥០

២១៨,៤
២០៨,៤ ២១០,២

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧
០
២
៤
៦
៨
១០
១២
១៤
១៦

១២,១
១៣,៦

១៥,២

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

អ្រ ចំេណញពី្រទពយសកមម

០%
១%
២%
៣%
៤%
៥%
៦%
៧%
៨%

៧%

៥,៦%
៤,៨%

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៧

មតិក

ចំ ប់ រមមណ៍របស់្របធន្រកុម្របឹក ភបិល
របយករណ៍របស់្របធននយក្របតិបត្តិ

អំពី អិលអូអិលសុី
ចកខុវស័ិយ្របេទសកមពុជ
វស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុកមពុជ
អំពី អិលអូអិលសីុ
្របវត្តិ អិលអូអិលសីុ

អំពី ជីវកមម
កររកីចេ្រមន្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវ
ទិនន ករៃនផលិតផល
សមទិធផល ជីវកមម
ករ្រគប្់រគង និភយ័

អំពី ករ្រគប់្រគងសកមមភពសងគម និងបរ ិ ថ ន
េតេយងពនយល់អតថនយ័ៃនេបសកកមមរបស់េយងយ៉ងដូចេម្តច?
ករ ស់ែវងេគលេ សងគមរបស់ អិលអូអិលសីុ
ករអនុវត្តស្តង់ រជសកលៃនករ្រគប្់រគងសកមមភពសងគមេន អិលអូអិលសីុ
ករអបរ់ចំំេណះដឹងហិរញញ វតថុ
ករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់េទេលបរ ិ ថ ន និងសងគម
ករ ស់ែវងសកមមភពសងគម មរយៈ PPI
ភពជៃដគូ
្របវត្តិេរឿងអតិថិជន

អភិបលកិចច

របយករណ៍ហរិញញវតថុ និងរបយករណ៍សវនករឯក ជយ

ទិដ្ឋភពទូេទៃនអភបិលកិចចល្អ
រចនសមពន័ធៃនករ្រគប្់រគង
រចនសមពន័ធភគទុនិក
្រកុម្របឹក ភបិល
គណៈ្រគប្់រគង
គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័របស់្រកុម្របឹក ភបិល
គណៈកមម ធិករសវនកមមរបស់្រកុម្របឹក ភបិល
គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករ របស់្រកុម្របឹក ភបិល

ទំពរ័
៨-៩

១០-១២

៤៦-៤៨
៤៩-៥០

៥១
៥២
៥៣

៥៤-៥៥

១៤
១៥
១៦
១៦

១៨
១៩

២០-២២
២៤

២៦
២៧

២៧
២៨
២៩
៣០
៣១
៣២

៣៤
៣៥
៣៦

៣៧-៣៨
៣៩-៤៣

៤៤
៤៤
៤៤

របយករណ៍របស់្រកុម្របឹក ភបិល
របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយ

ងតុលយករ
របយករណ៍លទធផល
របយករណ៍ស្តីពីបែ្រមប្រមួលមូលធន
របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧៨

 ខញុ ំបទមនេសចក្តីេ មនស រកី យកនុងករបង្ហ ញនូវរបយករណ៍្របចឆំន  ំនិង 
របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ អិលអូអិលសីុ ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧។ ប៉ុែន្តមុននឹង 
ចបេ់ផ្តមបង្ហ ញលទធផលសេ្រមចបនរបស់្រកុមហុ៊ន ខញុ ំបទសូមេឆ្ល តឱកសេនះ 
ែថ្លងអំណរគុណដល់ េ ក្រសី ហ្វឺេនន  លីម៉ ែដលជអតីត្របធន្រកុម 
្របឹក ភបិល និងជអភបិលដេ៏ឆនមស្រមបក់រខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករដឹកន ំនិង 
ផ្តល់ដំបូនម នល្អៗ ែដលេធ្វឱយ អិលអូអិលសីុ ចឈនមកដល់ចំណុចេជគជយ័ 
ដល៏្អ្របេសរេនះ។ ខញុ ំបទកសូ៏មែថ្លងអំណរគុណដល់អភបិលេផ ងៗេទៀតស្រមប ់
ករែណន ំ និងែចករែំលកបទពិេ ធនល៍្អៗ។ បែនថមេលេនះ ខញុ ំបទកសូ៏ម 
្វ គមនយ៉៍ងកកេ់ក្ត ចំេពះអភបិលថមី េ ក ខន ៉ត យអឺស ែដលជអនក 

ជំនញខង្របពន័ធបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន ែដលទទួលបនពនរង្វ ន ់ Sri Lanka’s 
CIO Award កនុងឆន ២ំ០១៦។

 គណៈ្រគប្់រគង និងបុគគលិកទងំអស់បនដឹកន ំ អិលអូអិលសីុ 
ឱយមនភពរកីចេ្រមនយ៉ងខ្ល ងំ និងមនសមតថភពកនុងករស្រមបខ្លួន 
េទនឹងបែ្រមប្រមួលេសដ្ឋកិចចេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលេធ្វឱយ អិលអូ- 
អិលសីុ េជៀសផុតពីផលបះ៉ពល់ៃនករ កពិ់ នអ្រ ករ្របកេ់នកនុង 
ឆន ២ំ០១៧ េហយជលទធផល អិលអូអិលសីុ ចសេ្រមចបន 
កំេណ នផលប្័រតឥណទនចំនួន ៤៧% កំេណ ន្របកចំ់េណញេ្រកយ 
កតព់នធចំនួន ១១% និងអនុបត្របកចំ់េណញេធៀបនឹងមូលធន 
ភគទុនិកចំនួនជង ២៧%។

 ករ កឱ់យេ្រប្របស់ផលិតផលភតិសនយហិរញញ វតថុ និងផលិតផល 
ឥណទនេ្រប្របស់ផទ ល់ខ្លួនែដលទទួលយកសមភ រែដលទិញជ្រទពយ
កធ់ន បនចូលរមួេលកកមពស់ដល់កំេណ នយ៉ងឆបរ់ហ័សេន 

កនុងវស័ិយសហ្រគសខន តតូច និងមធយម និងផ្តល់លទធភពកនែ់តេ្រចន 
ដល់្របជជនែដលមនចំណូលមធយម កនុងករបេងកន្របកចំ់ណូល 
េហយផលិតផលទងំពីរេនះបនចបេ់ផ្តមបង្ហ ញកំេណ នយ៉ងល្អ និង 
ឱកសថមីៗជេ្រចន។ ជមយួនឹងជំនួយែផនកបេចចកេទសពី អិលអូ- 
អិលសីុ្រគុប េន្របេទស្រសីលងក ែដលបនជួយគ្ំរទ អិលអូអិលសីុ 
មរយៈ្រកុមជំនញែផនកភតិសនយហិរញញ វតថុ និងឥណទនេ្រប្របស់ 

ផទ ល់ខ្លួនែដលទទួលយកសមភ រែដលទិញជ្រទពយ កធ់ន បនជួយ 
្រតួស្រ យផ្លូវដល់ អិលអូអិលសីុ កនុងករផ្តល់េស ដល់្របជជន 
ែដលមនចំណូលមធយម និងមនិទនទ់ទួលបនេស ហិរញញ វតថុ។

 កំេណ នេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក ្រតូវបនរពឹំងទុកថនឹងសេ្រមច 
បនកំេណ នចំនួន ៣,១% េនកនុងឆន ២ំ០១៨ បនទ បពី់លទធផលសេ្រមច 
បនេលសពីកររពឹំងទុកកនុងឆន ២ំ០១៧ េ យ រករបន្តេងបេឡងវញិ 
េនកនុងវស័ិយវនិិេយគទុន ផលិតកមម និងពណិជជកមម។ កំេណ នេនកនុង 
្របេទសេជឿនេលឿន្រតូវបនរពឹំងទុកថនឹងថយចុះបន្តិចមក្រតឹម ២,២% 

េនកនុងឆន ២ំ០១៨ េ យ រែតធនគរក ្ត លកតប់នថយករ 
េលកែលងកតព្វកិចច បនទ បពី់មនភព្របេសរេឡងវញិ េ្រកយវបិត្តិ 
េសដ្ឋកិចច េហយកំេណ នែផនកវនិិេយគទុនកច៏បេ់ផ្តមមនេសថរភព។ 
កំេណ នេសដ្ឋកិចចកនុង្របេទសអភវិឌ  និង្របេទសកំពុងអភវិឌ  ្រតូវបន 
រពឹំងទុកថនឹងេកនដល់ ៤,៥% េនកនុងឆន ២ំ០១៨ េ យ រែតករ 
នេំចញផលិតផលបន្តេកនេឡង្រសបេពលនឹងតៃម្លេឡងៃថ្ល។
 
 េនកនងុ្របេទសកមពុជ ករេកនេឡងៃនសំណងអ់គរខពស់ៗ 
បង្ហ ញនូវភពេជគជយ័ៃនែផនកេសដ្ឋកិចច។ កមពុជទទួលបនេជគជយ័ 
យ៉ងខ្ល ងំកនុងករទកទ់ញករវនិិេយគទុនេ យផទ ល់ពីបរេទស ែដល 
បនបេងកតឱកសករងរ និងកតប់នថយភព្រកី្រកស្រមប្់របជជន 
ប់ ននក។់ ធនគរពិភពេ កបន្របកសកនុងឆន ២ំ០១៦ ពីករ 

ផ្ល ស់ប្តូររបស់្របេទសកមពុជពី្របេទសែដលមនចំណូលទប េទជ 
្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមតិទប។ យ៉ង មញិ ្របេទស 
កមពុជេនែតសថិតកនុងក្រមតិ្របេទសែដលមនករអភវិឌ តិចតួចេនេឡយ 
ដូេចនះកមពុជេនែត ចរក បនកិចច្រពមេ្រព ងពណិជជកមមែដលអនុេ្រគះ 
និងជំនួយពីមច ស់ជំនួយនន ែដលកមពុជធ្ល បទ់ទួលបនជេ្រចន 
ទសវត មកេហយ។ ថ នភពនេយបយ្រតូវបនរពឹំងទុកថនឹងមន 
េសថរភព និងមនផលបះ៉ពល់កនុងរយៈេពលខ្លីប៉ុេ ្ណ ះ។
 
 េសដ្ឋកិចចកមពុជ្រតូវបនរពឹំងទុកថនឹងមនកំេណ នរហូតដល់ ៦,៩% 
េនកនុងឆន ២ំ០១៨ ខងមុខេនះ េ យ រកររកីចេ្រមនដខ៏្ល ងំក្ល ៃន 
វស័ិយេទសចរណ៍ សំណង ់និងវស័ិយកតេ់ដរ និងកររកីចេ្រមនដខ៏្ល ងំ 
េនកនុងតំបនែ់ដលជួយគ្ំរទដល់ែផនកវនិិេយគ ករនេំចញផលិតផល 
និងេទសចរណ៍។ ករនេំចញផលិតផល យនភណ័្ឌ  ្រតូវបនគ្ំរទ ម     
រយៈករអនុេ្រគះពនធពីសហភពអឺរ ៉បុ និងសហរដ្ឋ េមរកិ េហយករ 
េកនេឡងៃនករនេំចញផលិតផលេទ្របេទសជប៉ុន និងក  

ចំ ប់ រមមណ៍របស្់របធន្រកុម្របឹក ភិបល



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៩

កប៏នេធ្វឱយទីផ រនេំចញកតែ់តទូលំទូ យ។ ្របេទសកមពុជបន 
េធ្វពិពិធកមមេលកមមន្ត លកមម និងផលិតកមម េហយបចចុបបននកំពុង 
ផលិតេ្រគ ងេអឡិច្រតូនិច និងេ្រគ ងបន្ល ស់នន។

 អិលអូអិលសុ ី បន្តរក បននូវលទធផលហិរញញ វតថុ និងសងគម 
គួរជទីគបចិ់ត្តេនកនុងឆន ២ំ០១៧។ ប ្ត ញ ខ្រតូវបនព្រងីកបែនថម 
ពី ៧២ េទ ៧៦ ករយិល័យ ែដលកំពុង្របតិបត្តិករទូទងំ ២៥ 
ជធនី-េខត្ត េហយចំនួនបុគគលិកវញិមនករេកនេឡងចំនួន ១០% 

ែដលមនចំនួន ២.០៦៥ នក។់ ជមយួនឹងករផ្ល ស់ប្តូររបស់្របេទស 
កមពុជ ពី្របេទសែដលមនចំណូលទប េទជ្របេទសែដលមនចំណូល 
មធយមក្រមតិទប េធ្វឱយត្រមូវករ្របកក់មចខីន តធំមនករេកនេឡង 
េ យ រែតមនត្រមូវករពីសហ្រគិនខន តតូច និងមធយម និង្របជជន 
ែដលមនចំណូលមធយម ែដលជលទធផលទំហំកមចជីមធយមេកនេឡង 
ដល់ ១.៥៤០ ដុ ្ល រ េមរកិ។

 ផលិតផលភតិសនយហិរញញ វតថុ និងផលិតផលឥណទនេ្រប្របស់ 
ផទ ល់ខ្លួនែដលទទួលយកសមភ រែដលទិញជ្រទពយ កធ់ន ្រតូវបន 
បេងកតេឡងេដមបផី្តល់ភពងយ្រសួលដល់អតិថិជនកនុងករទិញយនយន្ត 
ស្រមបេ់ធ្វជមេធយបយដឹកជញជូ ន ទិញ្រ កទ់រ័ស្រមបេ់ធ្វកសិកមម និង 
្រទពយសកមមននស្រមបេ់លកកមពស់ជីវភព្រគួ រ។ ជមយួនឹងករ 
រមួបញចូ លទស នវស័ិយសងគមេនកនុង្របតិបត្តិករ ជីវកមម  អិលអូអិលសីុ 
បនបន្តផ្តល់ផលិតផលឥណទនទឹក ្អ ត និងអនមយ័ ដល់្របជជន 
្របមណជង ២៥% ៃន្របជជនកមពុជែដលពុំទនម់នទឹក ្អ ត 
េ្រប្របស់។ គិត្រតឹមដំ ចែ់ខធនូ ឆន ២ំ០១៧ អិលអូអិលសីុ បនផ្តល់ 
ឥណទនទឹក ្អ ត និងអនមយ័ដល់អតិថិជនជង ៨.០០០នក ់
ែដលមនផលប្័រតឥណទនជង ៤ នដុ ្ល រ េមរកិ។

 ជមយួនឹងអ្រ ចំេណញពី្រទពយសកមមចំនួន ៤,៨% អិលអូអិលសីុ 
សេ្រមចបនលទធផលល្អឈនមុខេគកនុងចំេ មៃដគូ្របកួត្របែជង 
េហយអ្រ ចំេណញពីមូលធនភគទុនិកមនចំនួន ២៧,៥% ទទួលបន 
លទធផលល្អឈនមុខេគលំ បទី់ពីរ េធៀបេទនឹង្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ 
ទទួល្របកប់េញញ ែដលធំជងេគេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ជរមួ អិលអូ- 
អិលសីុ ជបលំ់ បថ់ន កទី់បនួ ជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុទទួល្របកប់េញញ  
ែដលធំជងេគេនកនុង្របេទសកមពុជ េបគិតេទេល្រទពយសកមមសរបុ 

ផលប្័រតឥណទន និង្របកចំ់េណញ។ និភយ័ឥណទនធំជង 
៣០ៃថង មនចំនួន ១,៤% ែដលលទធផលេនះមនភពល្អ្របេសរជង 
អ្រ និភយ័របស់វស័ិយទងំមូល។ សមតុលយ្របកប់េញញ មនករ 
េកនេឡងយ៉ងខ្ល ងំក្ល រហូតដល់ជង ៣៦៧% ែដលមនសមតុលយជង 
៩០ នដុ ្ល រ េមរកិ កនុងរយៈេពល្រតឹមែតពីរឆន  ំបនទ បពី់ករ កឱ់យ 
េ្រប្របស់ផលិតផល្របកប់េញញ េនះ។ 

 អិលអូអិលសីុ មនទស នវស័ិយស្រមបឆ់ន ២ំ០១៨េនះ ជឆន  ំ
ស្រមបេ់ស ហិរញញ វតថុឌីជីថល ែដល អិលអូអិលសីុ រពឹំងថនឹងផ្ល ស់ប្តូរ 
មូល ្ឋ នពី្របតិបត្តិករែដលេ្រប្របស់ ច្់របក ់ េទជ្របតិបត្តិករ 
ឌីជីថល ែដលមនលទធភពផ្តល់េស ហិរញញ វតថុដល់្រគបវ់ស័ិយទងំអស់ 
ៃនេសដ្ឋកិចចយ៉ងមន្របសិទធភព។

 ជចុងេ្រកយ ខញុ ំបទសូមែថ្លងអំណរគុណដ្៏រជលេ្រជដល់អនក 
ែដលពកព់ន័ធទងំអស់រមួមន អតិថិជន វនិិេយគិន និយតករ ធនគរ 
និងៃដគូមច ស់កមចទីងំកនុង និងេ្រក្របេទស ស្រមបក់រេជឿជក ់ករទុកចិត្ត 
និងសហ្របតិបត្តិករគ្ំរទចំេពះកររកីចេ្រមនរបស់ អិលអូអិលសីុ កនុង 
រយៈេពលប៉ុនម នឆន កំន្លងេទេនះ។ ខញុ ំបទកសូ៏មេកតសរេសរចំេពះ 
្រកុម្របឹក ភបិលទងំអស់ ស្រមបក់រែណន ំ និងផ្តល់េយបល់ល្អៗ 
និងបុគគលិក អិលអូអិលសីុ ទងំអស់ែដលសថិតេនេ្រកមករដឹកន ំ
របស់គណៈ្រគប្់រគងែដលមនសមតថភព ស្រមបក់រខិតខំ្របឹងែ្របង 
កនុងករបំេពញករងរ។ អិលអូអិលសីុ គឺជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ 
ទទួល្របកប់េញញ ែដលឈនមុខេគមយួេនកនុង្របេទសកមពុជ េហយខញុ ំ 
េប្តជញ ចិត្តចូលរមួជែផនកមយួដសំ៏ខនក់នុងករផ្តល់ឱកសេសដ្ឋកិចចដល់
អតិថិជន និង្របជជនកមពុជ។

្រប៊នីលី េដ ហ ុលី ៉
្របធន្រកុម្របឹក ភបិល



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧១០

សមិទធផលកនងុឆន ២ំ០១៧
ផលប្័រតឥណទន
 អិលអូអិលសីុ រក បននូវកំេណ នដម៏នគុណភពេនកនុងឆន ២ំ០១៧ 
ែដលផលប្័រតឥណទនមនករេកនេឡងចំនួន ៤៧% និងមនសមតុលយ 
សរបុចំនួន ៣២៣,៦ នដុ ្ល រ េមរកិ េហយអតិថិជនមនករ 
េកនេឡងចំនួន ០,៨៨% ែដលមនចំនួនសរបុ ២១០.២២៧នក។់ 
ផលប្័រតឥណទនេនះរមួមនឥណទន្រកុម ១៤% និងឥណទន 
ឯកត្តជន ៨៦%។ ២% ៃនផលប្័រតឥណទនគឺសថិតេនកនុងផលិតផល 
កមចេី្រប្របស់ផទ ល់ខ្លួនែដលទទួលយកសមភ រែដលទិញជ្រទពយ កធ់ន 
េហយ ១% ៃនផលប្័រតឥណទនគឺសថិតេនកនុងផលិតផលកមចទឹីក ្អ ត 
និងអនមយ័ ែដល្រតូវបន កឱ់យេ្រប្របស់េនកនុង្រតីមសទី៤ កនុងឆន  ំ
២០១៦។ េដមបបំីេពញត្រមូវករៃនកំេណ ន គណៈ្រគប្់រគងបនបេងកន 
ចំនួនបុគគលិក និងរក ស្តង់ រខពស់ៃនផលិតភពករងរ និងករ្រតួត 
ពិនិតយ និភយ័ដរ៏ងឹម។ំ 

អតិថិជនសកមម
 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ អិលអូអិលសីុ បនបេ្រម 
អតិថិជន្របមណជ ២១០.០០០នក ់ ែដលកនុងេនះរមួមនអតិថិជន 
្រកុមចំនួន ៤៩% និងអតិថិជនឯកត្តជនចំនួន ៥១%។ ផលប្័រត 
ឥណទនភគេ្រចនគឺផ្តល់ដល់អតិថិជនែដលមនចំណូលទប ែដលេនះ 
ឆ្លុះបញច ំងពីេបសកកមមរបស់ អិលអូអិលសីុ កនុងករផ្តល់កមចដីល់សហ្រគិន 
និង្រកុម្រគួ រែដលសថិតេនក្រមតិមូល ្ឋ នពី ៉ មតីៃនេសដ្ឋកិចចសងគម 
េន មតំបនជ់នបទ។

គុណភពផលប្័រតឥណទន
 អិលអូអិលសីុ េនែត ចរក បននូវកំេណ នផលប្័រតឥណទន 
្របកបេ យគុណភពខពស់ និងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងដរ៏ងឹម ំែដលេធ្វឱយ 
អិលអូអិលសីុ ចសេ្រមចបននូវលទធផលល្អ្របេសរជងលទធផលជ 

មធយមរបស់វស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុទងំមូល។ ្រកុម្របឹក ភបិល និង 
គណៈ្រគប្់រគង អិលអូអិលសីុ បនសហករគន យ៉ងជិតសនិទធេដមប ី
ព្រងឹងេលករ្រគប្់រគង និភយ័ឥណទន និងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង 
ែដលរមួមន៖ 
• ករព្រងឹងេលដំេណ រករឥណទន និងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង
• ករប្រញជ បវបបធមៃ៌នករ្រគប្់រគង និភយ័េនទូទងំ 

អិលអូអិលសីុ
• ករព្រងឹង្រកុមករងរធនគុណភពឥណទន េដមបធីនបន 

្របសិទធភពៃនករអនុវត្ត
• ែកលម្អរចនសមពន័ធៃនករេលកទឹកចិត្តម្រន្តីឥណទន និងបុគគលិក 

សហគមនេ៍ផ ងេទៀត េ យែផ្អកេលគុណភពឥណទនជចមបង
• ករ្រតួតពិនិតយករយិល័យឥណទនៃនកមពុជឱយបន ១០០% 

ចំេពះអនកខចី និងអនករមួខចី មុនេពលទម្ល កទុ់ន េដមប ី យតៃម្ល 
ឥណទនរបស់អតិថិជនមន ក់ៗ ឱយបនហមតច់ត។់

• ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លេដមបពី្រងឹងផលិតភពរបស់បុគគលិក
• ករអនុវត្តេគលករណ៍ករពរអតិថិជន ែដលជែផនកមយួដសំ៏ខន ់

កនុងករ្រគប្់រគង និភយ័
• ករអនុវត្តដម៏ន្របសិទធភពកនុងកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹង 

ែផនកហិរញញ វតថុជមយួ Good Return Australia េដមបផី្តល់ឱយ 
អតិថិជន និស តិ កលវទិយល័យ និង្របជជនកនុងសហគមន ៍
នូវជំនញកនុងករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ។

ករ្របមូល្របកប់េញញ សន ំ
 អិលអូអិលសីុ ទទួលបន ជញ បណ័្ណ ្របកប ជីវកមមទទួល្របក ់
បេញញ ពីធនគរជតិៃនកមពុជ និងបនចបេ់ផ្តម កឱ់យេ្រប្របស់ 

កលបង នូវផលិតផល្របកប់េញញ សន េំន ខមយួចំនួនកនុងែខតុ  
ឆន ២ំ០១៥។ កនុងឆន ២ំ០១៦ អិលអូអិលសីុ បន កឱ់យេ្រប្របស់ 
ផលិតផល្របកប់េញញ សន េំទ្រគប់ ខទងំអស់ទូទងំ្របេទស ែដលជ 

 ថ្វីតបតិែតកំេណ នមនករធ្ល កចុ់ះបន្តិចបន្តួចកនុងឆន ២ំ០១៦ វស័ិយម្ីរកូ 
ហិរញញ វតថុេនកមពុជមនកំេណ ន្របេសរេឡងវញិេនកនុងឆន ២ំ០១៧ ជមយួនឹង 
ផលប្័រតឥណទនមនករេកនេឡង ៣៩% េហយវស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុទងំមូល 
មនផលប្័រតឥណទនសរបុចំនួន ៤,៣ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ (ទិនននយ័ពី 
្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុចំនួន៦១ និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលចំនួន៧ ែដលជ 
សមជិក) េនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៧ ែដលេកនេឡងពី ៣,១ នដុ ្ល រ េមរកិ 
េន្រតឹមដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦។

 ភពល្អ្របេសរេឡងវញិៃនលកខខណ្ឌ កសធតុបនជួយគ្ំរទដល់ដំ ំ 
កសិកមម និងផលេន ទ ដូេចនះវស័ិយកសិកមមេឃញមនភព្របេសរជងមុន 
េ យតៃម្លកសិផលមនករេកនេឡង និងមនេសថរភពផងែដរ។ កមពុជ ច 
សេ្រមចបនកំេណ នផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ (GDP) ចំនួន ៦,៩% កនុងឆន  ំ
២០១៧ េ យ រែតករបន្តកំេណ នេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរ និងែសបកេជង និង 
សំណង។់ កមពុជ្រតូវបនេគរពឹំងទុកថ នឹង ចរក កំេណ នផលិតផលកនុង្រសុក 
សរបុ (GDP) ចំនួន ៦,៩% េនកនុងឆន ២ំ០១៨ (្របភពពីធនគរពិភពេ ក)។

របយករណ៍របស្់របធននយក្របតិបត្តិ



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ១១

លទធផលទទួលបនេជគជយ័គួរជទីគបចិ់ត្ត េ យទទួលបនកំេណ ន 
រហូតដល់ ៣៦៧% និងសេ្រមចបនសមតុលយ្របកប់េញញ ជង ៩០ ន 
ដុ ្ល រ េមរកិ គិត្រតឹមដំ ចែ់ខធនូ ឆន ២ំ០១៧ កនុងរយៈេពល 
្រតឹមែតពីរឆន  ំ ែដលេកនេឡងពីសមតុលយជង ១៩ នដុ ្ល រ េមរកិ 
េន្រតឹមដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦។ កំេណ នយ៉ងឆបរ់ហ័សៃនសមតុលយ 
្របកប់េញញ សន បំង្ហ ញឱយេឃញថ    អិលអូអិលសីុ គឺជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូ 
ហិរញញ វតថុែដលគួរឱយទុកចិត្តខពស់ ែដលផ្តល់នូវេស ហិរញញ វតថុដល៏្អ្របេសរ 
ដល់អតិថិជន ករពរអតិថិជន និងផ្តល់នូវផលិតផល្របកប់េញញ  
និងផលិតផលឥណទនថមីៗ ែដលមនលកខណៈ្របកួត្របែជង។ 
អិលអូអិលសីុ មនេគលេ សេ្រមចឱយបននូវកំេណ នសមតុលយ្របក ់
បេញញ េទ្វដង េដមប ី មឱយទនៃ់ដគូេន្រតឹមដំ ចឆ់ន ២ំ០១៨។

 បែនថមេលេនះ អិលអូអិលសីុ បន កឱ់យេ្រប្របស់េស ហិរញញ វតថុ 
ថមីមយួេទៀតស្រមបអ់តិថិជន គឺេស េផទរ្របកក់នុង្រសុក េដមបបំីេពញ 
ត្រមូវកររបស់អតិថិជន។ ជមយួនឹងេស កមមេនះ អតិថិជន ច 
េផទរ្របកេ់នកនុង ខែតមយួ ឬឆ្លង ខ ្រពមទងំ ចបងស់ង្របក ់
កមចេីន្រគប់ ខរបស់ អិលអូអិលសីុ េនទូទងំ្របេទស។

អ្រ ចំេណញពី្រទពយសកមម និងអ្រ ចំេណញពីមូលធនរបស់ភគទុនិក
 អ្រ ចំេណញពី្រទពយសកមម និងអ្រ ចំេណញពីមូលធនភគទុនិក 
របស់ អិលអូអិលសីុ មនករធ្ល កចុ់ះបន្តិចេបេធៀបេទនឹងលទធផល 
ឆន មុំន ែដលសេ្រមចបនអ្រ ចំេណញពី្រទពយសកមមចំនួន ៤,៨% និង 
អ្រ ចំេណញពីមូលធនភគទុនិកចំនួន ២៧,៥% េន្រតឹមដំ ចឆ់ន  ំ
២០១៧។ យ៉ង មញិ េបេធៀបេទនឹងៃដគូ្របកួត្របែជង អ្រ  
ចំេណញពី្រទពយសកមមរបស់ អិលអូអិលសីុ ទទួលបនលទធផលល្អ 
ឈនមុខេគ កនុងចំេ ម្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុទទួល្របកប់េញញ ែដល 
ធំជងេគទងំ៧ ខណៈែដលអ្រ ចំេណញពីមូលធនភគទុនិករបស់ 
អិលអូអិលសីុ ជបលំ់ បថ់ន កេ់លខ២ ពីរឆន ជំបគ់ន េនកនុងឆន ២ំ០១៦ 
និងឆន ២ំ០១៧។ ជលទធផល អិលអូអិលសីុ គឺជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូ 
ហិរញញ វតថុធំជងេគលំ បទី់៤ េនកនុង្របេទសកមពុជ គិតេទេល្រទពយ 
សកមមសរបុ ផលប្័រតឥណទន និង្របកចំ់េណញ។

សកមមភពសងគម
 អិលអូអិលសីុ េប្តជញ ចិត្តកនុងករផ្តល់េស ហិរញញ វតថុ្របកបេ យករ 
ទទួលខុស្រតូវសងគម និងបរ ិ ថ ន ដល់្របជជន និងសហ្រគិនេន 
ជនបទ។ ្របមណជ ៨០% ៃនអតិថិជនរបស់ អិលអូអិលសីុ ជ្រស្តី 
្របមណជ ៣៣,១៥% ៃនអតិថិជនថមីរស់េនេ្រកមបនទ តភ់ព្រកី្រក 
ថន កជ់តិ ១៥០% ្របែហល ៥៥% ៃនអតិថិជនមនមុខរបរទកទ់ងនឹង 
កសិកមម។ អិលអូអិលសីុ សេ្រមចបនេជគជយ័ៃនករអនុវត្តសកមមភព 
សងគមេនកនុងឆន ២ំ០១៧ មរយៈករអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយ ម ន 
ផលបះ៉ពល់េទេលបរ ិ ថ ន ករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់សងគម និង 
បរ ិ ថ នស្រមបផ់លិតផល្របកក់មច ី  សហ្រគសខន តតូច និងមធយម 
ស្តង់ រ កលៃនករ្រគប្់រគងសកមមភពសងគម (USSPM) និងករ 
យតៃម្លផទ ល់ខ្លួន (SPI4) េដមបកំីណតជំ់ នបនទ បៃ់នករអនុវត្ត 

សកមមភពសងគមឱយបនល្អ្របេសរេនកនុង្រគឹះ ថ ន។ កនុងរយៈេពល 
ប៉ុនម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ អិលអូអិលសីុ សេ្រមចបនេជគជយ័ និង 
ទទួលបនវញិញ បនប្រតទទួល គ ល់ជេ្រចនេលករអនុវត្តសកមមភព 
សងគម ដូចជវញិញ បនប្រតសនទស នៃ៍នករចកផុតពីភព្រកី្រក វញិញ  
បនប្រតកិចចករពរអតិថិជនពី SMART Campaign វញិញ បនប្រត 

GIIRS វញិញ បនប្រត Microfinance Institutional Rating Grade A- 
from Microfinanza ែដលបន យតៃម្ល អិលអូអិលសីុ េទេលែផនក  
ជេ្រចនដូចជ េទេលបរយិកស្របកួត្របែជងខងេ្រក អភបិលកិចច 
និងយុទធ ្រស្ត របយករណ៍ហិរញញ វតថុ គុណភពផលប្័រតឥណទន 
្របពន័ធនិងករ្រតួតពិនិតយ និងកិចចករពរអតិថិជន។ បែនថមេលេនះ 
អិលអូអិលសីុ បនបញចប ់Client Protection Principle version 2.0 
check-in review េ យ M-Cril។ បែនថមេលេនះេទៀត កមមវធីិ 
បណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹងែផនកហិរញញ វតថុ ែដល្រតូវបនផ្តល់ជូន្របជជន 
កមពុជជង ១៤.២០២នក ់ េនកនុងឆន ២ំ០១៧ និងសរបុជង 
៤៣.១៦៧នក ់ចប់ ងំពីឆន ២ំ០១៣ គឺជសកមមភពសងគមមយួែដល 
អិលអូអិលសីុ ផ្តល់ជូនេ យឥតគិតៃថ្ល កនុងេគលបំណងបេងកនករ 
យល់ដឹងរបស់អតិថិជនេទេលេស ហិរញញ វតថុ។ េនកនុងឆន ២ំ០១៧ 
អិលអូអិលសីុ កប៏នបេងកតកមមវធីិវទិយ ុ“គំនិតរកីចេ្រមន” កនុងេគលបំណង 
ផ្តល់ចំេណះដឹងែផនកហិរញញ វតថុ (ដូចជករសន ្ំរបក ់ ករ្រគប្់រគង 

ច្់របក ់ ករ្រគប្់រគងបំណុល ករករពរអតិថិជន) ែចករែំលក 
គំនិត/បទពិេ ធន ៍និងករ្រគប្់រគង ជីវកមមខន តតូចស្រមបអ់នក ្ត ប។់ 
ជមយួនឹងករគ្ំរទពីសមគមម្ីរកូហិរញញ វតថុកមពុជ (CMA) និង AFD 
កមមវធីិវទិយេុនះកនែ់តមនភពលបលីបញ និង្រតូវបនចូលរមួេ យ 
គណៈ្រគប្់រគងជនខ់ពស់ពី្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ ែដលជសមជិករបស់ 
CMA េដមបែីចករែំលកបទពិេ ធនដ៍ស៏មបរូែបបេលករ្រគប្់រគង 
ហិរញញ វតថុ ដល់្របិយមតិ្តអនក ្ត ប។់
 
 អិលអូអិលសីុ េប្តជញ ចិត្តកនុងករអនុវត្តឱយបនខជ បខ់ជួន មស្តង់ រ 
ជ កលៃនករ្រគប្់រគងសកមមភពសងគម េ យអនុវត្តេទ ម 
េបសកកមមរបស់ខ្លួន កនុងេគលបំណងបេងកនភពរកីចេ្រមនរបស់ខ្លួនជ 
មយួអតិថិជន មរយៈករេលកកមពស់ជីវភពរស់េន និង ជីវកមម 
របស់ពួកគត។់

យុទធ ្រស្ត ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៨
• ឥណទនខន តតូច ឥណទនេ្រប្របស់ផទ ល់ខ្លួនែដលទទួលយក 

សមភ រែដលទិញជ្រទពយ កធ់ន ភតិសនយហិរញញ វតថុ និងឥណទន 
សហ្រគសខន តតូច និងមធយម គឺជ ជីវកមមសនូលរបស់ 
អិលអូអិលសីុ។

• ផ្តល់ផលិតផល និងេស កមមថមីៗបែនថមេទៀត េដមបបំីេពញ ម 
ត្រមូវកររបស់អតិថិជន រមួមនគណនីសន សំ្រមបេ់្រប្របស់កនុង 
គេ្រមងេពលអនគត គណនីសន សំ្រមបបុ់្រតធី  និងេស  
បងវ់កិកយប្រត ជេដម។

• េ្រប្របស់្របពន័ធបេចចកវជិជ ែដល ចេលកកមពស់េស អតិថិជនឱយកន ់
ែត្របេសរេឡង និងបេងកន្របសិទធភពករងរដូចជ Tablet, 
ATM, mobile banking application និង third-party 
connection។

• ក ងភពជៃដគូយុទធ ្រស្តជមយួ ថ បន័ែដលមនេករ ្តិ៍េឈម ះល្អ 
េដមបបីេងកតលទធភព និងេស ហិរញញ វតថុថមីៗ។

• សិក ពីត្រមូវករទីផ រស្រមបេ់ស ហិរញញ វតថុ ព្រងីកបែនថមនូវ 
ផលិតផល និងេស កមមរបស់ អិលអូអិលសីុ េដមបបីេ្រមេស ដល់ 
្របជជនែដលមនិទនទ់ទួលបនេស ហិរញញ វតថុទងំេនទី្របជំុជន 
និងជនបទ។ 

• អនុវត្តជំ នមយួេទៀតកនុងករេលកកមពស់សកមមភពសងគមឱយកនែ់ត 
្របេសរេឡង មរយៈករបញចូ លសកមមភពសងគមេទកនុង្របតិបត្តិករ 



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧១២

ជីវកមម េ យេ្រប្របស់ USSPM និង SPI4។ ជមយួនឹងករ 
អនុវត្តយ៉ងខជ បខ់ជួនកនុងករបញចូ ល USSPM េទកនុង្របតិបត្តិករ 
អិលអូអិលសីុ បននឹងកំពុងអនុវត្តយ៉ងសីុជេ្រមកនុងករករពរ 
អតិថិជន មរយៈករព្រងឹងេលករអនុវត្តេគលករណ៍ករពរ 
អតិថិជន ឱកសទីផ រ និងគុណភពៃនេស កមម ។ល។

• បន្តផ្តល់កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹងែផនកហិរញញ វតថុ េដមបេីលក 
កមពស់ករយល់ដឹងរបស់្របជជនកមពុជេទេលចំេណះដឹងហិរញញ វតថុ 
េសដ្ឋកិចច និងវស័ិយហិរញញ វតថុ។

• េលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីករអភរិក ភពែផនដី េដមបកី្ល យជ 
្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុែដលយកចិត្តទុក កខ់ពស់បំផុតេលករែថ 
រក ករពរបរ ិ ថ ន។

• បន្តយកចិត្តទុក កេ់លសកមមភពសងគម េដមបសីេ្រមចឱយបន ម 
គុណតៃម្លរបស់ អិលអូអិលសីុ ែដលែចងថ “អិលអូអិលសីុឱយតៃម្ល 
េលទស នវស័ិយកនុងករេធ្វឱយមនតុលយភពរ ងកិចចករសងគម និង 
ផលចំេណញ”។

 េយងនឹងបន្តកំេណ ន និងេធ្វឱយ្របតិបត្តិកររបស់េយងកនែ់ត 
សមបរូែបប មរយៈករព្រងីក្របតិបត្តិករេទភូមថិមីៗបែនថមេទៀតេនកនុង 
្របេទសកមពុជ ជមយួនឹងផលិតផល និងេស កមមថមីៗ។ េយងនឹងបន្ត 
វនិិេយគេលែផនកបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន ធនធនមនុស  ្ល កយីេ  
និងែកលម្អផលិតផល និងេស កមមឱយកនែ់តល្អ្របេសរជងេនះេទៀត 
េដមបឱីយអតិថិជនកនែ់តេពញចិត្តនឹងេស របស់ អិលអូអិលសីុ។ បែនថម 

េលេនះ េនកនុងឆន ២ំ០១៨ េយងមនទិសេ េធ្វយ៉ង ឱយ អិលអូអិលសីុ 
ក្ល យជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុទទួល្របកប់េញញ ដរ៏ងឹម។ំ

 ជចុងេ្រកយ ខញុ ំបទសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ភគទុនិក ្រកុម 
្របឹក ភបិល និងសមជិកគណៈកមម ធិករទងំអស់ស្រមបក់រដឹកន ំ
ករគ្ំរទ និងករផ្តល់ដំបូនម នននកនុងមយួឆន កំន្លងេទេនះ។  ខញុ ំបទក ៏
សូមបង្ហ ញនូវករដឹងគុណយ៉ងេ ម ះសម័្រគចំេពះបុគគលិក អិលអូអិលសីុ 
ទងំអស់ ស្រមបក់រខិតខំ្របឹងែ្របងបំេពញករងរអស់ពីកម្ល ងំកយចិត្ត 
និងករេប្តជញ ចិត្តខពស់កនុងករបំេពញករងរ្របកបេ យសុចរតិភព 
្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ និងករទទួលខុស្រតូវខពស់។ ខញុ ំបទកសូ៏មែថ្លង 
អំណរគុណចំេពះអតិថិជន និងៃដគូពកព់ន័ធែដលែតងែតគ្ំរទ អិលអូ 
អិលសីុ េដមបភីពរកីចេ្រមនទងំអស់គន ។ បែនថមេលេនះេទៀត ខញុ ំបទក ៏
សូមែថ្លងអំណរគុណដល់ ជរ ្ឋ ភបិល និងធនគរជតិៃនកមពុជ 
ស្រមបក់រគ្ំរទទងំេនកនុងឆន ២ំ០១៧ និងេជគជយ័ែដលរពឹំងទុក 
េនកនុងឆន ២ំ០១៨។

សុខ េវឿន
្របធននយក្របតិបត្តិ



អំពី អិលអូអិលសុី

ចកខុវស័ិយ្របេទសកមពុជ

វស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុកមពុជ

អំពី អិលអូអិលសីុ

្របវត្តិ អិលអូអិលសីុ

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ១៣



ភូមិ ្រស្ត និង្របជ ្រស្ត
 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គឺជ្របេទសមយួេនកនុងតំបន្់រតូពិច ជ 
សមជិកៃនម អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ សមជិក្របេទស ៊ នចប់ ងំ 
ពីឆន ១ំ៩៩៩ និងជសមជិកៃនអងគករពណិជជកមមពិភពេ ក (WTO) 
ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៤។ ភូមិ ្រស្ត្របេទសកមពុជមនភពអំេ យផល 
និងសមបរូេទេ យ្របភពទឹក ធនធនធមមជតិ េទសចរណ៍ធមមជតិ 
(ភន ំ េឆនរខ ច ់ ៃ្រព្រពឹក  និងសត្វៃ្រព) និងេទសចរណ៍វបបធម ៌ ដូចជ 
្របងគ្រប ទជេដម។

 ជរមួ ្របេទសកមពុជទទួលបនចំ តថ់ន កេ់លខ ១៤៣ កនុង 
ចំេ ម ១៨៨្របេទស េលសនទស នៃ៍នករអភវិឌ ធនធនមនុស  
ែដល្រតូវបនចតថ់ន កជ់្របេទសែដលមនករអភវិឌ ធនធនមនុស  
ក្រមតិមធយម។ ្របេទសកមពុជ មន្របជជន្របមណជ ១៦ ននក ់
និងបន្តេកនេឡងជមយួនឹងអ្រ កំេណ ន ១,៥៦%។ ប៉ុែន្ត អ្វីែដល 
សំខនគឺ់្របេទសកមពុជ ជ្របេទសែដលមន្របជជនវយ័េកមងជងេគ 
េនេលពិភពេ ក ែដលជងពកក់ ្ត លៃន្របជជនមន យុេ្រកម 
២៥ឆន ។ំ 

ម៉្រកូេសដ្ឋកិចច
 ធនគរជតិៃនកមពុជ បនសរបុទិនននយ័កំេណ នផលិតផលកនុង 
្រសុកសរបុចំនួន ៦,៩% េនកនុងឆន ២ំ០១៧ ខណៈែដលអ្រ អតិផរ  
មនចំនួន ២,៩% េ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ។ មករពយករណ៍ 
េនកនុងឆន ២ំ០១៨ ធនគរពិភពេ កបនពយករណ៍អ្រ កំេណ ន 
ផលិតផលកនុង្រសុកសរបុចំនួន ៦,៩% មូលនិធិរបិូយវតថុអន្ដរជតិ 
ពយករណ៍ចំនួន ៦,៨% ខណៈែដលធនគរអភវិឌ សីុពយករណ៍ 
កំេណ នរហូតដល់ ៧,១%។ េយង មទិនននយ័របស់វទិយ ថ នជតិ 
សថិតិ ផលិតផលកនុង្រសុកសរបុរបស់កមពុជរមួមន វស័ិយឧស ហកមម 
(២៩,៤៦%) េស កមម (៣៩,៩%) និងកសិកមម (២៤,៧៥%)។ វស័ិយ 
ឧស ហកមមបន្តបន ដូំចជ វស័ិយកតេ់ដរ និង យនភណ្ឌ រមួចំែណក 
១០,៦% និងវស័ិយអចលន្រទពយ និងជំនួញចំនួន ៦,៤% ៃនផលិតផល 
កនុង្រសុកសរបុ។

 ផលិតផលកនុង្រសុកសរបុស្រមបម់នុស មន កេ់កនេឡងដល់្របមណ 
ជ ១.៤២០ ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលេលសបនទ តកំ់ណតរ់បស់ធនគរ 
ពិភពេ ក ែដលមនចំនួន្រតឹមែត ១.០៤៥ ដុ ្ល រ េមរកិ ស្រមប ់
មនុស មន ក ់េធ្វឱយ្របេទសកមពុជផ្ល ស់ប្តូរេទជ្របេទសែដលមនចំណូល 
មធយមក្រមតិទប។ េ្រពះែតភពេជគជយ័េនះ កមពុជ្រតូវបនចតទុ់កថ 
បនេ្រត មខ្លួនរចួ ល់ កនុងករដកេចញពីករេលកែលងពនធនេំចញ 
ផលិតផលេទទីផ រសហភពអឺរ ៉បុ ែដល្រតូវអនុវត្តកនុងរយៈេពលបីឆន  ំ
េទៀត (អងគករ ពលកមមអន្តរជតិ ២០១៧)។

 ្របេទសកមពុជ្រតូវបនេគ គ ល់ថជ្របេទសដុ ្ល ររបូនីយកមម។ 
យ៉ង មញិ អ្រ ប្តូររបិូយបណ័្ណ រ ង្របកេ់រៀល និង្របកដុ់ ្ល រ េន 
រក េសថរភពល្អកនុងរយៈេពលជងមយួទស វត ចុងេ្រកយេនះ។ គិត្រតឹម 
ដំ ចែ់ខធនូ ឆន ២ំ០១៧ អ្រ ប្តូរ្របកម់នចំនួន ៤.០៣០ េរៀល កនុង 
មយួដុ ្ល រ េមរកិ។ 

យុទធ ្រស្តថន កជ់តិ
ថ្វីតបតិែតកមពុជមនកំេណ នគួរឱយកតស់មគ ល់ ្របេទសកមពុជេនមន

ែផនកសំខន់ៗ ជេ្រចនេទៀតែដល្រតូវអភវិឌ មរយៈករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត 
ចតុេកណដំ កក់លទី៣ ដូចជ ្រតូវផ្ល ស់ប្តូរេសដ្ឋកិចចេទជ 
្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមតិខពស់េន្រតឹមឆន ២ំ០៣០ បន្តករ 
្របកួត្របែជងេនកនុងសមហរណកមម ៊ ន និងករអភវិឌ ជនបទ 
ជេដម។ ១៤% ៃន្របជជនកំពុងរស់េនេ្រកមបនទ តភ់ព្រកី្រក ( ម 
សថិតិឆន ២ំ០១៤) េហយ ៨០% ៃន្របជជនរស់េន មជនបទ ជងេនះ 
េទេទៀត វស័ិយផលិតកមមកសិកមមេនមនក្រមតិអភវិឌ តិចតួចបំផុត 
េបេធៀបេទនឹង្របេទសននកនុងតំបន់ ៊ ន េលកែលងែត្របេទស 
មយ៉ីនម៉់ និង វ។

ចកខវិុសយ័្របេទសកមពុជ

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧១៤



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ១៥

 ផលប្័រតឥណទនៃនវស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុទងំមូលមនករេកនេឡង 
ចំនួន ៣៩% េនកនុងឆន ២ំ០១៧ ែដលមនផលប្័រតឥណទនសរបុ 
្របមណ ៤,៣ ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ និងមនអតិថិជន្របមណជង 
១,៨ ននក។់ លទធផលៃនផលិតផល្របកប់េញញ សន រំបស់្រគឹះ ថ ន 
ម្ីរកូហិរញញ វតថុទទួល្របកប់េញញ  សេ្រមចបនសមតុលយសរបុ្របមណ 
២ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ និងមនអតិថិជន្របកប់េញញ ជង ១,៩៥ 

ននក ់ (សមតុលយ្របកប់េញញ មនករេកនេឡងចំនួន ៣៤% េធៀប 
នឹងឆន មុំន)។ េយង មរបយករណ៍របស់សមគមម្ីរកូហិរញញ វតថុ 

និភយ័ផលប្័រតឥណទនៃនវស័ិយទងំមូលេនរក ក្រមតិទបចំនួន 
១,៣២% កនុងឆន ២ំ០១៧។

 េនកនុងឆន ២ំ០១៧ មន្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុទទួល្របកប់េញញ  
ចំនួន៧ ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុមន ជញ បណ័្ណ ចំនួន៧៦ និង្រកុមហុ៊ន 
ភតិសនយហិរញញ វតថុចំនួន១១ ែដលកំពុងេធ្វ្របតិបត្តិករេនទូទងំ្របេទស។ 
ប៉ុែន្ត ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុធំៗចំនួន១០ បនកនក់បចំ់ែណកទីផ រ 
ចំនួន ៨៩%  និងមនប ្ត ញ្របតិបត្តិករទូទងំ្របេទស  ខណៈែដល 
្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុតូចៗភគេ្រចនេធ្វ្របតិបត្តិករេនជនបទ និងតំបន ់
ទី្របជំុជន។

 េ្រកពីករផ្តល់ផលិតផលឥណទន និង្របកប់េញញ  មែបប្របៃពណី 
េស កមមហិរញញ វតថុេនកនុង្របេទសកមពុជេឃញមនភពៃចន្របឌិត និងមន 
ផលិតផលកនែ់តមនភពសមបរូែបបជងមុន ជមយួនឹងករ្រគប្់រគង 

និភយ័កនែ់ត្របេសរ កនុងេនះមនដូចជ េស ធន ៉បរ់ង ភតិសនយ 
ហិរញញ វតថុ េស ទូទតស់ង្របក ់ និងេស ហិរញញ វតថុ មែបបឌីជីថល 

េហយេស កមមទងំេនះក្៏រតូវបនផ្តល់េទដល់្របជជនេន មជនបទ 
ផងែដរ។ ឧទហរណ៍ អតិថិជនទទួលបនធន ៉បរ់ង យុជីវតិ 
មរយៈផលិតផលកមច ី ធន ៉បរ់ងយនយន្ត មរយៈផលិតផល 

ភតិសនយហិរញញ វតថុ ករេ្រប្របស់កមមវធីិកនុងទូរសពទៃដ ឬភន កង់រ េដមប ី
បង្់របកក់មច ីជេដម។

 បែនថមេលេនះ ្រកុមហុ៊នេ្រកឌីតបយរូ ៉កូមពុជ និងសមគមម្ីរកូហិរញញ វតថុ 
កមពុជ បនេដរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករករពរ និភយ័ជ្របពន័ធ 
កនុងេគលបំណងធនកររកីចេ្រមនៃនវស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុ្របកបេ យ 
សុខុមលភពល្អ។ ្រគប្់រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុមន ជញ បណ័្ណ  និង 
្រកុមហុ៊នភតិសនយហិរញញ វតថុទងំអស់ ត្រមូវឱយែចករែំលកពត័ម៌នេទ 
្រកុមហុ៊នេ្រកឌីតបយរូ ៉កូមពុជយ៉ងេ ច ស់មយួែខម្តង និង្រតូវ្រតួត 
ពិនិតយ្របវត្តិឥណទនរបស់អតិថិជន ជមយួ្រកុមហុ៊នេ្រកឌីតបយរូ ៉កូមពុជ 
មុនេពលផ្តល់កមច។ី េលសពីេនះេទេទៀត សមគមម្ីរកូហិរញញ វតថុកមពុជ 
បនេចញេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករផ្តល់្របកក់មចដីល់្រគឹះ ថ នែដល 
បនចុះហតថេលខទងំអស់ េដមបធីនករផ្តល់េស ដល់អតិថិជន 
្របកបេ យវជិជ ជីវៈ ្រកមសីលធម ៌និងបងក រ និភយ័ជ្របពន័ធ។

 ធនគរជតិៃនកមពុជ គឺជនិយត័ករែតមយួគតែ់ដល្រគប្់រគងេល 
្រគឹះ ថ នធនគរ និងម្ីរកូហិរញញ វតថុ និងមនសិទធិ ផ្តល់/ដកហូត 
ជញ បណ័្ណ  ចុះ្រតួតពិនិតយដល់ទីកែន្លង ្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត និង 

គុណភពផលប្័រតឥណទនរបស់្រគឹះ ថ ន កំណតប់ទបញញ តិ្ត និងចត ់
វធិនករេដមបេីសថរភពវស័ិយហិរញញ វតថុេនកមពុជ។

វិសយ័មី្រកូហរិញញវតថុកមពុជ
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របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧១៦

 អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ  គឺជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ 
ទទួល្របកប់េញញ ្រសបចបបម់យួ ែដលេផ្ត តសំខនេ់ទេលករបេ្រម 
េស េទដល់សហ្រគិន និង្រកុម្រគួ រែដលសិថតេនក្រមតិមូល ្ឋ ន 
ពី ៉ មតីៃនេសដ្ឋកិចចសងគមនូវ     ឱកសេសដ្ឋកិចចេដមបផី្ល ស់ប្តូរជីវភព 
រស់េនរបស់ពួកេគឱយកនែ់តល្អ្របេសរេឡង។ បចចុបបននេនះ LOMI 
កនក់បភ់គហុ៊នចំនួន ៦០% DWM កនក់បភ់គហុ៊នចំនួន 
៣៦,៩៧% ៃនចំនួនហុ៊នសរបុ េហយភគហុ៊នែដលេនសល់្រតូវបន 
កនក់បេ់ យបុគគលិក អិលអូអិលសីុ េ កតថ់ ធីភសីុី-អីុសប 
Employee Stock Ownership Plan (“TPC-ESOP”)។

 អិលអូអិលសីុ ្រតូវបនបេងកតេឡងេ យអងគករ Catholic Relief 
Services េ កតថ់ (“CRS”) កនុងឆន ១ំ៩៩៤ និង្រតូវបនចុះបញជ ី 
េ្រកមេឈម ះ ធនគរភូម ិ (េខមបូ ) អិលធីឌី កនុងឆន ២ំ០០២។ 
បនទ បម់កធនគរភូមទិទួលបន ជញ បណ័្ណ ពីធនគរជតិៃនកមពុជ កនុង 
ករេធ្វ្របតិបត្តិករជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ េនកនុងឆន ២ំ០០៣។  ជមយួ 
នឹងភគទុនិកដរ៏ងឹមទំងំពីរ រមួមន Developing World Markets 
(“DWM”) និង LOLC Micro Investment Ltd. (“LOMI”) 
េនកនុងឆន ២ំ០១៥ ធនគរភូម ិ (េខមបូ ) អិលធីឌី បនប្តូរេឈម ះ 
មកជេឈម ះអន្តរជតិ អិលអូអិលសីុ  (េខមបូ ) ភអិីលសីុ និងទទួល 
បន ជញ បណ័្ណ ្របកប ជីវកមមទទួល្របកប់េញញ ពីធនគរជតិៃនកមពុជ 
កនុងេពលជមយួគន ។

 បចចុបបនន អិលអូអិលសីុ គឺជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុទទួល្របក ់
បេញញ ធំជងេគលំ បទី់៤ េនកមពុជ គិតេទេលផលប្័រតឥណទន 

និង្រទពយសកមម។ មរយៈប ្ត ញ ខចំនួន ៧៦ េនទូទងំ្របេទស 
អិលអូអិលសីុ បននឹងកំពុងបេ្រមអតិថិជនជង ២១០.០០០នក ់ជមយួ 
នឹងផលប្័រតឥណទនជង ៣២៣ នដុ ្ល រ េមរកិ។ ចប់ ងំពី 
ទទួលបន ជញ បណ័្ណ ្របកប ជីវកមមទទួល្របកប់េញញ  អិលអូអិលសីុ 
បនព្រងីកផលិតផល និងេស ហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន េ យបនបញចូ ល 
ផលិតផល្របកប់េញញ សន  ំនិងផលិតផល្របកប់េញញ មនកលកំណត។់ 
កនុងឆន ២ំ០១៦ អិលអូអិលសីុ បន កឱ់យេ្រប្របស់ផលិតផល 
្របកប់េញញ សន េំទ្រគប់ ខទងំអស់ទូទងំ្របេទស ែដលជលទធផល 
ទទួលបនេជគជយ័គួរជទីគបចិ់ត្ត និងសេ្រមចបនសមតុលយ្របក ់
បេញញ ជង ៩០ នដុ ្ល រ េមរកិ គិត្រតឹមដំ ចែ់ខធនូ ឆន ២ំ០១៧ 
កនុងរយៈេពល្រតឹមែតពីរឆន  ំ ែដលេកនេឡងពីសមតុលយជង ១៩ ន 
ដុ ្ល រ េមរកិេន្រតឹមដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦។ កំេណ នយ៉ងឆបរ់ហ័សៃន 
សមតុលយ្របកប់េញញ សន បំង្ហ ញឱយេឃញថ អិលអូអិលសីុ គឺជ្រគឹះ ថ ន 
ម្ីរកូហិរញញ វតថុែដលគួរឱយទុកចិត្តខពស់ ែដលផ្តល់នូវេស ហិរញញ វតថុដល៏្អ 
្របេសរដល់អតិថិជន ករពរអតិថិជន និងផ្តល់នូវផលិតផល្របកប់េញញ  
និងផលិតផលឥណទនថមីៗ ែដលមនលកខណៈ្របកួត្របែជង។

 តេទមុខេទៀត អិលអូអិលសីុ នឹងបន្តព្រងីក្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន 
េនជនបទ និងទី្របជំុជន អភវិឌ ផលិតផល និងេស ហិរញញ វតថុថមីៗ 
ស្រមបបំ់េពញត្រមូវកររបស់អតិថិជន។ ជមយួនឹងគណៈ្រគប្់រគង 
ែដលមនបទពិេ ធនខ៍ពស់ អភបិលកិចចដរ៏ងឹម ំ និងករេប្តជញ ចិត្តកនុង 
សកមមភពសងគម អិលអូអិលសីុ បនេ្រត មខ្លួនជេ្រសចកនុងករបន្ត 
ព្រងីក្របតិបត្តិករ និងឥទធិពលរបស់ខ្លួនេនទូទងំ្របេទស។

កំណត្់រ រយៈេពល ២៣ឆន កំនុងករផ្តល់េស កមមម្ីរកូហិរញញ វតថុែដលមនករទទួលខុស្រតូវែផនកសងគមេនកនុង្របេទសកមពុជ។

្របវត្តិ អិលអូអិលសុី

អំពី អិលអូអិលសុី

១៩៩៤ ២០០៣

- បេងកតេឡងេ យ Catholic Relief Services
ជែផនកមយួៃនកមមវធីិអភវិឌ នស៍ហ្រគសខន តតូច

- ទិញភគហុ៊នេ យ Developing World 
Markets ៨៧,៨៤% ៃនភគហុ៊នសរបុ

- ទទួលបន ជញ បណ័្ណ ជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុពី 
ធនគរជតិៃនកមពុជ

២០១៧

- ជបចំ់ តថ់ន កជ់ ថ បន័ម្ីរកូហិរញញ វតថុ 
និងទទួលបនចំ តថ់ន ក ់A- 

- មន្របពន័ធធនគរសនូលថមី T24

២០១៤

- ភគហុ៊នចំនួន ៦០% ៃនភគហុ៊នសរបុេនកនុង 
អិលអូអិលសីុ ែដលទទួលបនេ យ LOLC 
Micro Investments Ltd. (LOMI)

- បនេធ្វចំ តថ់ន ក្់រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ 
និងទទួលបន ចំ តថ់ន ក ់BBB+

២០១០

- ្រកុមហុ៊ន LOLC Private Limited 
មនភគហុ៊ន ៩៦,៩៧% ៃនភគហុ៊នសរបុ

២០១៨

- បនក្ល យជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុដំបូងេគេនកមពុជេដមបទីទួលបន 
វញិញ បនប្រតករពរអតិថិជនរបស់យុទធនករ SMART

- បនប្តូរេឈម ះពីធនគរភូមេិទ អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ
- ទទួលបន ជញ បណ័្ណ ទទួល្របកប់េញញ ពីធនគរជតិៃនកមពុជ

២០១៥



អំពី ជីវកមម

កររកីចេ្រមន្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវ
ទិនន ករៃនផលិតផល
សមទិធផល ជីវកមម
ករ្រគប្់រគង និភយ័

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ១៧



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧១៨

 អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ គឺជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ 
ែដលមន ជញ បណ័្ណ  និងមនកររកីចេ្រមនយ៉ងឆបរ់ហ័ស េ យេផ្ត ត 
សំខនេ់លករផ្តល់េស ហិរញញ វតថុដល់សហ្រគិន និង្រកុម្រគួ រេន 
ក្រមតិមូល ្ឋ នពី ៉ មតីៃនេសដ្ឋកិចចសងគមនូវឱកសេសដ្ឋកិចច េដមបផី្ល ស់ប្តូរ 
ជីវភពរស់េនឱយកនែ់ត្របេសរេឡង។ ជមយួនឹងេស ហិរញញ វតថុរបស់     
អិលអូអិលសីុ ្រកុម្រគួ រេនក្រមតិពី ៉ មតីៃនេសដ្ឋកិចចសងគមទទួល 
បនសក្ត នុពលភពេដមបរីស់េន្របកបេ យេសចក្តីៃថ្លថនូរ សុវតថិភព 
េសដ្ឋកិចច សុវតថិភពសងគម និងយុត្តិធម។៌ បចចុបបនន អិលអូអិលសីុ គឺជ 
្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុធំជងេគបំផុតលំ បទី់៤ េនកនុង្របេទសកមពុជ 
េបគិតេទេល្រទពយសកមមសរបុ និងផលប្័រតឥណទន។ អិលអូអិលសីុ 
េប្តជញ ចិត្តកនុងករបេ្រមេស ដល់អតិថិជន្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវខពស់ 
េ យេផ្ត តសំខនេ់លេស អតិថិជន ករផ្តល់ជូននូវផលិតផលថមីៗ និង 
រក បននូវតៃម្លសមរមយ និងតម្ល ភព។ ទងំេនះបនេធ្វឱយ អិលអូអិលសីុ 
ក្ល យជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុែដលទទួលបនករេជឿទុកចិត្តពីសំ ក ់
្របជជនកមពុជកនុងករផ្តល់េស ហិរញញ វតថុ។ ករេប្តជញ ចិត្តដយូ៏រអែង្វង 
របស់េយងកនុងករផ្តល់សក្ត នុពលភពដល់សហ្រគិន និង្រកុម្រគួ រ 
េនក្រមតិមូល ្ឋ នពី ៉ មតីៃនេសដ្ឋកិចចសងគម្រតូវបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ 
មរយៈករអភវិឌ ផលិតផលថមីៗ េដមបបំីេពញ មត្រមូវកររបស់ 

អតិថិជន ករបេងកតេគលនេយបយ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងែដលមន 
្របសិទធភព និងកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹងែផនកហិរញញ វតថុ កនុង 
េគលបំណងផ្តល់ចំេណះដឹង និងបទពិេ ធនែ៍ផនកហិរញញ វតថុដល់ 
អតិថិជន។ 

 ផលប្័រតឥណទនរបស់ អិលអូអិលសីុ េកនេឡងចំនួន ៤៧% 
ពីសមតុលយសរបុចំនួន ២១៩,៥ នដុ ្ល រ េមរកិ េនដំ ច ់
ឆន ២ំ០១៦ េទ ៣២៣,៦ នដុ ្ល រ េមរកិេន្រតឹមដំ ច ់
ឆន ២ំ០១៧។ អិលអូអិលសីុ េនែតរក បននូវកំេណ នឥណទន្របកប 
េ យគុណភព និងករ្រតួតពិនិតយ និភយ័ និងសេ្រមចបនលទធផល 
ល្អ្របេសរជងអ្រ និភយ័ជមធយមរបស់វស័ិយហិរញញ វតថុទងំមូល។ 
ផលិតផល្របកប់េញញ សន រំបស់ អិលអូអិលសីុ សេ្រមចបនលទធផល 
យ៉ងល្អ្របេសរេ យទទួលបនកំេណ នចំនួន ៣៦៧% េហយសមតុលយ 
្របកប់េញញ េកនេឡងដល់ជង ៩០ នដុ ្ល រេន្រតឹមដំ ចឆ់ន  ំ
២០១៧ កនុងរយៈេពល្រតឹមែតពីរឆន  ំ ែដលេកនេឡងពី ១៩ នដុ ្ល រ 
េមរកិេនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦។

 អ្រ ចំេណញពី្រទពយសកមម និងអ្រ ចំេណញពីមូលធនភគទុនិក 
របស់ អិលអូអិលសីុ មនករធ្ល កចុ់ះបន្តិចេបេធៀបេទនឹងលទធផល 
ឆន មុំន ែដលសេ្រមចបនអ្រ ចំេណញពី្រទពយសកមមចំនួន ៤,៨% និង 
អ្រ ចំេណញពីមូលធនភគទុនិកចំនួន ២៧,៥% េន្រតឹមដំ ច ់
ឆន ២ំ០១៧។ យ៉ង មញិ េបេធៀបេទនឹងៃដគូ្របកួត្របែជង អ្រ  
ចំេណញពី្រទពយសកមមរបស់ អិលអូអិលសីុ ទទួលបនលទធផលល្អ 
ឈនមុខេគ កនុងចំេ ម្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុទទួល្របកប់េញញ  
ែដលធំជងេគទងំ៧ ខណៈែដលអ្រ ចំេណញពីមូលធនភគទុនិក 
របស់ អិលអូអិលសីុ ជបលំ់ បថ់ន កេ់លខ២ ពីរឆន ជំបគ់ន េនកនុង 
ឆន ២ំ០១៦ និងឆន ២ំ០១៧។ ជលទធផល អិលអូអិលសីុ គឺជ្រគឹះ ថ ន 

ម្ីរកូហិរញញ វតថុធំជងេគលំ បទី់៤ េនកនុង្របេទសកមពុជ គិតេទេល 
្រទពយសកមមសរបុ និងផលប្័រតឥណទន។

 ករេប្តជញ ចិត្តដយូ៏រអែង្វងរបស់ អិលអូអិលសីុ កនុងករករពរអតិថិជន 
ពីករជំពកបំ់ណុលវណ័្ឌ ក និងបេ្រមអតិថិជនេ យេសមភព ្រតូវបន 
បង្ហ ញចបស់ មរយៈករអនុវត្តយ៉ងហមតច់តនូ់វេគលនេយបយ 
ឥណទន និងេគលនេយបយឥណទន្រតួតគន  ែដល្រតូវបនជ្រមុញ 
និងយកចិត្តទុក ក់ មរយៈករអនុវត្តេគលករណ៍ករពរអតិថិជន 
េនកនុង្របតិបត្តិករ ជីវកមម្របចៃំថង។ អិលអូអិលសីុ កប៏នចតវ់ធិន 
ករមយួចំនួនផងែដរេដមបេីឆព ះេទករ្រគប្់រគងសកមមភពសងគមឱយមន 
្របសិទធភពដូចជ ករ្រតួតពិនិតយ ម នផលបះ៉ពល់េទេលបរ ិ ថ ន 
ករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់សងគម និងបរ ិ ថ នស្រមបផ់លិតផល្របកក់មច ី
សហ្រគសខន តតូច និងមធយម ករអនុវត្តស្តង់ រជ កលៃនករ 
្រគប្់រគងសកមមភពសងគម (USSPM) និងករ យតៃម្លផទ ល់ខ្លួន 
(SPI4) េដមបកំីណតជំ់ នបនទ បៃ់នករអនុវត្តសកមមភពសងគមឱយបន 
ល្អ្របេសរេនកនុង្រគឹះ ថ ន។ កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ 
អិលអូអិលសីុ សេ្រមចបនេជគជយ័ និងទទួលបនវញិញ បនប្រត 
ទទួល គ ល់ជេ្រចនេលករអនុវត្តសកមមភពសងគម ដូចជវញិញ បនប្រត 
សនទស នៃ៍នករចកផុតពីភព្រកី្រក វញិញ បនប្រតកិចចករពរអតិថិជន 
ពី SMART Campaign វញិញ បនប្រត GIIRS វញិញ បនប្រត 
Microfinance Institutional Rating Grade A- ពី Microfinanza 
ែដលបន យតៃម្ល អិលអូអិលសីុ េទេលែផនកជេ្រចនដូចជ េទេល 
បរយិកស្របកួត្របែជងខងេ្រក អភបិលកិចច និងយុទធ ្រស្ត 
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ គុណភពផលប្័រតឥណទន ្របពន័ធ និងករ 
្រតួតពិនិតយ និងកិចចករពរអតិថិជន។ បែនថមេលេនះ អិលអូអិលសីុ 
បនបញចប ់ Client Protection Principle version 2.0 check-in 
review េ យ M-Cril។ បែនថមេលេនះេទៀត កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល 
ចំេណះដឹងែផនកហិរញញ វតថុ ែដល្រតូវបនផ្តល់ជូន្របជជនកមពុជជង 
១៤.២០២ នក ់ េនកនុងឆន ២ំ០១៧ និងសរបុជង ៤៣.១៧៦នក ់
ចប់ ងំពីឆន ២ំ០១៣ គឺជសកមមភពសងគមមយួែដល អិលអូអិលសីុ 
ផ្តល់ជូនេ យឥតគិតៃថ្ល កនុងេគលបំណងបេងកនករយល់ដឹងរបស់ 
អតិថិជនេទេលេស ហិរញញ វតថុ។ ករផ្តួចេផ្តម និងដំេណ រករទងំេនះ 
រមួចំែណកកនុងករកតប់នថយ និភយ័របស់អតិថិជន និងធនថ 
អិលអូអិលសីុ បេ្រមអតិថិជន្របកបេ យតម្ល ភព និងយុត្តិធម។៌

 សរបុេសចក្តីមក ្របតិបត្តិករ និងគេ្រមងែផនកររបស់េយង្រតូវ 
បនគ្ំរទ មរយៈករបេងកនចំនួនបុគគលិកពី ១.៨៧៣ នកក់នុងឆន ២ំ០១៦ 
េទ ២.០៦៥ កនុងឆន ២ំ០១៧។ អិលអូអិលសីុ បនេបកដំេណ រករ 

ខថមីចំនួន ៤បែនថមេទៀត កនុងឆន ២ំ០១៧ ែដលសរបុទងំអស់ 
មនចំនួន ៧៦ ខកំពុងេធ្វ្របតិបត្តិករេន ២៥ ជធនី-េខត្ត 
ទូទងំ្របេទស។ បុគគលិក អិលអូអិលសីុ សុទធែតទទួលបននូវករ 
បណ្តុ ះប ្ត លេលេគលនេយបយឥណទន និងេគលនេយបយ 
្រតួតពិនិតយៃផទកនុង េដមបឱីយ អិលអូអិលសីុ បន្តកររកីចេ្រមនទនទឹមគន នឹង 
កំេណ នផលប្័រតឥណទន្របកបេ យគុណភព។

កររកីចេ្រមន្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវ



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ១៩

 អិលអូអិលសីុ បនព្រងឹង និងបេងកតផលិតផលេផ ងៗគន ជេ្រចន 
កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន មំកេនះ េដមបបំីេពញត្រមូវកររបស់អតិថិជន។ 
េបសកកមមរបស់េយងកនុងករផ្តល់សក្ត នុពលភពដល់្របជជនេនក្រមតិ 
មូល ្ឋ នពី ៉ មតីៃនេសដ្ឋកិចចសងគម គឺជចំណុចចមបងែដលេយងែតងែតគិត 
ពិចរ កនុងករអភវិឌ ផលិតផល។ េលសពីេនះេទេទៀត េយងនឹង 
ពយយមបតែ់បន មែដល ចេធ្វេទបនកនុងករផ្តល់េស ដល់អតិថិជន 
និងលុបបំបតឧ់បសគគននែដល ងំសទះដល់ករផ្តល់េស កមមេនះ។ 
េយងកប៏នព្រងីកទំហំឥណទនឯកត្តជន និងអភវិឌ ផលិតផលថមីៗ 
េដមបបំីេពញេទ មត្រមូវកររបស់អតិថិជន។ 

 ផលិតផល្របកក់មច្ីរកុមរបស់ អិលអូអិលសីុ េនែតជផលិតផល 
កមចែីដល្រតូវបនបេងកតេឡងយ៉ងល្អ្របេសរបំផុតស្រមបបំ់េពញត្រមូវ
កររបស់អតិថិជន។ ផលិតផល្របកក់មច្ីរកុម មនផលប្័រតឥណទន 
ចំនួន ១៤% ៃនផលប្័រតឥណទនសរបុ និងមនអតិថិជនចំនួន ៤៩% 
ៃនអតិថិជនសរបុរបស់ អិលអូអិលសីុ។ ថ្វីតបតិែតផលិតផលទងំពីរេនះ 
បនបំេពញមុខងរយ៉ងល្អ និងេធ្វឱយអតិថិជនមនករេពញចិត្តខ្ល ងំ 
កេ៏ យ កេ៏យងេនែតពយយមរកវធីិ ្រស្តេដមបបីេងកនគុណភព 
ផលិតផលេនះឱយកនែ់តល្អ្របេសរេឡងជលំ ប។់ អិលអូអិលសីុ បន 
បេងកនទំហំឥណទនស្រមប្់របកក់មច្ីរកុមេនកនុងឆន ២ំ០១៧ េដមប ី
បំេពញកំេណ នត្រមូវកររបស់្របជជនេនកនុងសហគមន។៍

 ផលិតផល្របកក់មចឯីកត្តជនមនផលប្័រតឥណទនចំនួន ៨៦% 
ៃនផលប្័រតឥណទនសរបុ និងមនអតិថិជនចំនួន ៥១% ៃនអតិថិជន 
សរបុ។ ជមយួនឹងទំហំកមចធំីជងមុន ផលិតផល្របកក់មចឯីកត្តជន 
មនេគលបំណងផ្តល់កមចសី្រមបស់ហ្រគិនែដល្រតូវករេដមទុនេដមប ី
បេងកត ជីវកមម។ េលសពីេនះេទៀត ផលិតផល្របកក់មចី មរដូវកល 
មនេគលបំណងផ្តល់លទធភពឱយអតិថិជនែដលមនសកមមភព ជីវកមម 
ពកព់ន័ធនឹងកសិកមមស្រមបទិ់ញផលិតផលផគតផ់គងក់រ ដុំះ និងបងស់ង 
វញិេនេពល្របមូលផល។ ផលិតផល្របកក់មចី មរដូវកល អនុញញ ត 
ឱយអតិថិជនបងក់រ្របក្់របចែំខ និងបង្់របកេ់ដមេនចុង្រគ ឬ ច 
បង់ មដំ កក់ល។ េ្រកពីេនះ ផលិតផល្របកក់មចសីហ្រគស 
ខន តតូច និងមធយម មនទំហំកមចអីតិបរមរហូតដល់ ៥០.០០០ ដុ ្ល រ 
េមរកិ ែដលផ្តល់េដមទុនដល់អនកេធ្វ ជីវកមមខន តតូច និងមធយម 

េដមបពី្រងីកមុខរបររបស់ខ្លួន។ ថ្វីតបតិែតផលិតផលទងំអស់េនះមន 
អតិថិជនេគលេ េផ ងគន  ភពេជគជយ័ៃនផលិតផលទងំេនះបង្ហ ញឱយ 
េឃញពីភពវជិជមនៃនករផ្តល់ផលិតផលដល់អតិថិជនេនេលទីផ រ។

 អិលអូអិលសីុ កប៏នផ្តល់ផលិតផលស្រមបែ់កលម្អេគហ ្ឋ ន 
ផងែដរ។ ផលិតផល្របកក់មចែីកលម្អេគហ ្ឋ ន គឺជផលិតផលកមច ី
មនកលកំណតែ់ដលអនុញញ តឱយអតិថិជន ចែកលម្អេគហ ្ឋ នរបស់ 
ពួកគតឱ់យល្អ្របេសរជងមុន េ យពុំចបំចេ់្រប្របស់ ច្់របក ់
ស្រមបទុ់កេធ្វ ជីវកមម។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ ផលិតផល្របកក់មច ី
េ្រប្របស់ផទ ល់ខ្លួនផ្តល់ឱយអតិថិជនែដលមន្របភពចំណូលេទៀងទត់
នូវឱកសកនុងករទិញសមភ រេ្រប្របស់ផទ ល់ខ្លួនជមយួនឹងអ្រ ករ្របក ់
និងរយៈេពលកមចសីមរមយ។ ផលិតផលឥណទនេ្រប្របស់ផទ ល់ខ្លួន 
ែដលទទួលយកសមភ រែដលទិញជ្រទពយ កធ់ន/ផលិតផលភតិសនយ 
ហិរញញ វតថុ ផ្តល់ឱយអតិថិជនែដលមនបំណងទិញសមភ រថមី ឬសមភ រែដល 
េ្រប្របស់រចួ ដូចជ ម៉ូតូ រុមឺក៉ ន និងេ្រគ ងច្រកកសិកមម ស្រមប ់
បេ្រមកនុងសកមមភព ជីវកមម្របចៃំថង ឬេ្រប្របស់ជមេធយបយផទ ល់ខ្លួន 
កនុងរយៈេពលែវង េ យពុំចបំចប់ះ៉ពល់ដល់្របកស់្រមបទុ់កេធ្វ 
ជីវកមម។

 បែនថមេលេនះ អិលអូអិលសីុ កប៏នផ្តល់ផលិតផលេផ ងៗេទៀត 
បែនថមេលផលិតផលសនូលរបស់ខ្លួន រមួមនផលិតផល្របកក់មចទឹីក ្អ ត 
និងអនមយ័ និងផលិតផល្របកក់មចសី្រមបទិ់ញសមភ រេ្រប្របស់កនុងផទះ 
ែដល្រតូវបន កឱ់យេ្រប្របស់េនកនុងឆន ២ំ០១៦។ ផលិតផលទងំពីរ 
េនះ្រតូវបនផ្តល់ជូនស្រមបអ់តិថិជនែដល្រតូវករ ច្់របកប់ែនថមពី    
អិលអូអិលសីុ េដមបេីលកកមពស់ជីវភពរស់េនកដូ៏ចជអនមយ័។ 
េដមបកីតប់នថយ និភយ័ៃនបំណុលវណ័្ឌ ក អិលអូអិលសីុ នឹងផ្តល់ 
ឥណទន្របកក់មចបីែនថមេនះដល់អតិថិជន ែដលមនវនិយ័ល្អកនុង
ករបងស់ង និងមនសមតថភពបងស់ងជេទៀងទតប់៉ុេ ្ណ ះ។

 ផលិតផល្របកក់មចេី្រគ ងច្រកកសិកមម មនទំហំចបពី់ ១.០០០ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ដល់អតិបរម ៣៥.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ។ ផលិតផល 
្របកក់មចេី្រគ ងច្រកកសិកមម ្រតូវបនបេងកតេឡងេដមបផី្តល់ជូនកសិករ 
និងអនកផ្តល់េស  ដូចជអនកជួលេ្រគ ងច្រក ស្រមបទិ់ញេ្រគ ងច្រក 
កសិកមម េដមបបីេងកនផលិតភពទិននផល និង្របកចំ់ណូលបែនថម។ 
បចចុបបនន ផលិតផលេនះ្រតូវបន កឱ់យេ្រប្របស់េន្រគប់ ខទងំអស់ 
ជរបិូយបណ័្ណ ្របកដុ់ ្ល រ និង្របកប់ត។

 អិលអូអិលសីុ ទទួលបន ជញ បណ័្ណ ្របកប ជីវកមមទទួល្របកប់េញញ  
ពីធនគរជតិៃនកមពុជ និងចបេ់ផ្តម កឱ់យេ្រប្របស់ កលបងនូវ 
ផលិតផល្របកប់េញញ សន េំន ខមយួចំនួនកនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១៥។ 
កនុងឆន ២ំ០១៦ អិលអូអិលសីុ បន កឱ់យេ្រប្របស់ផលិតផល្របក ់
បេញញ សន េំទ្រគប់ ខទងំអស់ទូទងំ្របេទស ែដលជលទធផល 
ទទួលបនេជគជយ័គួរជទីគបចិ់ត្ត និងសេ្រមចបនកំេណ នចំនួន 
៣៦៧% េហយសមតុលយ្របកប់េញញ េកនេឡងដល់ជង ៩០ ន 
ដុ ្ល រ េមរកិ គិត្រតឹមដំ ចែ់ខធនូ ឆន ២ំ០១៧ កនុងរយៈេពល្រតឹមែត 
ពីរឆន  ំែដលេកនេឡងពីសមតុលយជង ១៩ ន ដុ ្ល រ េមរកិេន្រតឹម 
ដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦។ អិលអូអិលសីុ ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផល 
្របកប់េញញ សន ចំំនួនពីរ្របេភទគឺ គណនីបេញញ សំៃច និងគណនីបេញញ  
មនកលកំណត។់ ស្រមបគ់ណនីបេញញ សំៃច អតិថិជន ច ក ់
និងដក្របក្់រគបេ់ពលេវ េរៀង ល់េម៉ងេធ្វករ។ ចំេពះគណនីបេញញ  
មនកលកំណតម់នេគលបំណងជួយអតិថិជនកនុងករសន  ំ និងបេងកន 
ចំណូលបែនថមជមយួនឹងអ្រ ករ្របកខ់ពស់ និងមនសុវតថិភព ជជង 
ករទុក ច្់របកេ់នផទះ។ ករ្របក់ ចដកបនជេរៀង ល់ែខ ឬដក 
េនចុងករយិបរេិចឆទ។

 កនុងឆន ២ំ០១៧ អិលអូអិលសីុ បន កឱ់យេ្រប្របស់ផលិតផល 
ភតិសនយហិរញញ វតថុ ែដលធនគរជតិៃនកមពុជបនអនុញញ តផ្តល់សិទធិ 
ឱយ អិលអូអិលសីុ កនុងករផ្តល់ផលិតផលភតិសនយហិរញញ វតថុដល់ 

ធរណជនចបពី់ៃថងទី០៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៧។ អិលអូអិលសីុ 
បនក្ល យជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុទទួល្របកប់េញញ ទីមយួេនកមពុជ 
ែដលទទួលបនករអនុញញ តកនុងករផ្តល់ផលិតផលភតិសនយហិរញញ វតថុ 
ែដលេនះជករផ្តល់ឱកសដល់ អិលអូអិលសីុ កនុងករចបយ់កចំែណក 
ទីផ រ កន្លងមកផលិតផលេនះ្រតូវបនផ្តល់េ យ្រកុមហុ៊នភតិសនយ 
ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ បែនថមេលេនះ អិលអូអិលសីុ បននឹងកំពុងេ្រប្របស់ 
្របពន័ធធនគរសនូលថមី ែដលអនុញញ តឱយ អិលអូអិលសីុ េ្រប្របពន័ធ 
បេចចកវជិជ ពត័ម៌នកនុងករេលកកមពស់េស អតិថិជន និងបេងកន្របសិទធភព 
ករងរកនែ់តល្អ្របេសរជងមុន។

ទិនន ករៃនផលតិផល



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧២០

សមទិធផលឥណទន មវស័ិយ
ចំនួនគណនី

ផលប្័រតឥណទន

ល.រល.រ

១ កសិកមម

ផលិតកមម

ពណិជជកមម

េស កមម

្របកេ់បៀវត  និង្របកឈ់នួល

េផ ងៗ

សរុប

១២០.៣៣៩

២.៥៤២

២៦.០៧២

១៧.២៣៧

៥២.៨៦៧

៥៩៦

២១៩.៦៥៣

២

៣

៤

៥

៦

វស័ិយវស័ិយ ២០១៥២០១៥

១២៥.៥៩៧

២.២២៥

២៧.១៥៧

១៧.១០៥

៣៧.៨៦៣

៦២

២១០.០០៩

២០១៦២០១៦

១២០.៦៧៩

១.៤៧៩

២៦.៤៥៤

១៩.៣២៤

៤៨.៦៧៨

១.៤០៦

២១៨.០២០

២០១៧២០១៧

១ កសិកមម

ផលិតកមម

ពណិជជកមម

េស កមម

្របកេ់បៀវត  និង្របកឈ់នួល

េផ ងៗ

សរុប

២

៣

៤

៥

៦

$ ៩០.៥៣១.៩១៣

$ ២.៦៣២.៥៧៤

$ ៣១.៣៥៥.៧៤០

$ ២១.៥២០.២១៦

$ ៤១.៧៨៧.១៦០

$ ៥២៧.២៣១

$ ១៨៨.៣៥៤.៨៣៥

$ ១១៤.២២១.៤៤៣

$ ២.៨៩២.២១០

$ ៣៧.៥៥៨.៨៧៣

$ ២៦.៣៧៨.០៥៤

$ ៣៨.៣៩៥.៤៤៦

$ ៩២.៧៦៩

$ ២១៩.៥៣៨.៧៩៦

$ ១៥១.៩១៤.២០០

$ ៣.១៨៤.៧២១

$ ៥៣.៣៣៣.៩៧២

$ ៤១.៥៩៨.៦០០

$ ៧១.៧៥៦.៨៣៩

$ ១.៨៥៦.៤៩១

$ ៣២៣.៦៤៤.៨២២

១ ្របកក់មច្ីរកុម 

្របកក់មចឯីកត្តជន

្របកក់មចសីហ្រគសខន តតូច និងមធយម

្របកក់មចី មរដូវកល

្របកក់មចែីកលម្អេគហ ្ឋ ន

សរុប

២

៣

៤

៥

្របកក់មចេី្រប្របស់ផទ ល់ខ្លួន៦

្របកក់មចទឹីក ្អ ត និងអនមយ័៧

ផលិតផលផលិតផល

១៥៥.៥៨០

៣៩.១០៣

១.១៣៦

១៥.៣៧៣

៣.១១៩

៥.៣៤២

២១៩.៦៥៣

-

១៣១.៨២៤

៤៦.៤៦០

១.១៩៥

១៧.៥៩៦

៤.២៩២

៧.២៩១

២១០.០០៩ ២១៨.០២០

១.៣៥១

១០៧.៥០០

៦២.៩៤៧

២.៦៦១

១៨.៩៣១

៧.១៥៦

១០.៨២៥

៧.៧៩៥

ភតិសនយហិរញញ វតថុ៨ - - ២០៥

សមទិធផលឥណទន មផលិតផល
ចំនួនគណនី

 ផលប្័រតឥណទនរបស់ អិលអូអិលសីុ េកនេឡងចំនួន ៤៧% េធៀបេទនឹងឆន មុំនែដលមនចំនួនេកនេឡងដល់ជង ៣២៤ នដុ ្ល រ េមរកិ 
េនចុងឆន ២ំ០១៧។

 េបគិតេទ មវស័ិយ ្របកក់មចកីនុងវស័ិយកសិកមមមនទំហំធំជងេគបង្អស់ ែដលមនចំនួន្របមណជ ៤៧% ៃនផលប្័រតឥណទនសរបុ 
េហយវស័ិយែដលមនផលប្័រតឥណទនធំបន្តបនទ បម់នដូចជ ្របកេ់បៀវត  និង្របកឈ់នួល ពណិជជកមម និងេស កមម។

 អិលអូអិលសីុ រក បននូវចំនួនអតិថិជនយ៉ងេ្រចនេនកនុងឆន ២ំ០១៧ ែដលមនចំនួនជង ២១០.០០០នក។់  អិលអូអិលសីុ បនបេងកត 
ផលិតផលេផ ងៗជេ្រចនេដមបេីឆ្លយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់អតិថិជន្រគប្់រសទប។់ អតិថិជនរបស់ អិលអូអិលសីុ ភគេ្រចនជអតិថិជន្របកក់មច ី
្រកុម អតិថិជន្របកក់មចឯីកត្តជន និងអតិថិជន្របកក់មចី មរដូវកល។

សមិទធផល ជីវកមម

ល.រល.រ វស័ិយវស័ិយ ២០១៥២០១៥ ២០១៦២០១៦ ២០១៧២០១៧

ល.រល.រ ២០១៥២០១៥ ២០១៦២០១៦ ២០១៧២០១៧



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ២១

ភតិសនយហិរញញ វតថុ៨ - - $ ៣៤៨.៣៨០

ផលប្័រតឥណទន

ផលិតផល្របកប់េញញ 

គណនីបេញញ សំៃច

ល.រល.រ

១ ្របកក់មច្ីរកុម 

្របកក់មចឯីកត្តជន

្របកក់មចសីហ្រគសខន តតូច និងមធយម

្របកក់មចី មរដូវកល

្របកក់មចែីកលម្អេគហ ្ឋ ន

សរុប

២

៣

៤

៥

្របកក់មចេី្រប្របស់ផទ ល់ខ្លួន៦

្របកក់មចទឹីក ្អ ត និងអនមយ័៧

ផលិតផលផលិតផល

$ ៦០.០៧៧.២៨២

$ ៧១.០៩០.០៧៥

$ ១០.៩៩៣.៨៣០

$ ៣១.៥៧៩.២១១

$ ៨.០៤៨.១៩០

$ ៦.៥៦៦.២៤៧

$ 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

$ ៧៦០.៧៨០

២០១៦២០១៦

$ ៤៥.០០៨.៣០៨

$ ១៤៩.១៨៤.៣០៧

$ ៤០.១៩៤.០០២

$ ៤៦.០៨៤.១៣៥

$ ២៣.៦១១.៩៧៤

$ ១៥.១៥៧.០៤២

$ ៣២៣.៦៤៤.៨២២

$ ៤.០៥៦.៦៧៣

២០១៧២០១៧

ល.រល.រ

១ ្របកក់មចី ជីវកមមខន តតូច

្របកក់មចសីហ្រគសខន តតូច និងមធយម

្របកក់មចេី្រប្របស់ផទ ល់ខ្លួនែដលទទួលយកសមភ រ
ែដលទិញជ្រទពយ កធ់ន/ភតិសនយហិរញញ វតថុ

សរុប

២

៣

ផលិតផលផលិតផល

$ ១៩៥.៨៥០.៤៩៨

$ ១៤.៨១១.៩៣១

$ ៨.៨៧៦.៣៦៧

$ ២១៩.៥៣៨.៧៩៦

២០១៦២០១៦

$ ២៦៧.៩៤៥.៣៩៨

$ ៤០.១៩៤.០០២

$ ១៥.៥០៥.៤២២

$ ៣២៣.៦៤៤.៨២២

២០១៧២០១៧

$ ៧២.០៩៤.៩០០

$ ២៥.៣៨២.០៧១

$ ៦.៦២៩.០៥៥

$ ១០៤.១០៦.០២៦

៣៧%

១៧១%

៧៥%

៤៧%

កំេណ នកំេណ ន

ចំនួនចំនួន ភគរយភគរយ

 កនុងឆន ២ំ០១៧ ផលិតផល្របកក់មចសីហ្រគសខន តតូច និងមធយម មនករេកនេឡងយ៉ងខ្ល ងំេបេធៀបេទនឹងឆន មុំន ែដលមនអ្រ កំេណ ន 
១៧១%។ បនទ បពី់េនះ គឺផលិតផល្របកក់មចេី្រប្របស់ផទ ល់ខ្លួនែដលទទួលយកសមភ រែដលទិញជ្រទពយ កធ់ន/ភតិសនយហិរញញ វតថុ ែដលមនអ្រ  
កំេណ ន ៧៥%។ អិលអូអិលសីុ េផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លករផ្តល់្របកក់មចដីល់សហ្រគិនខន តតូច និងមធយម ែដលមនិទនទ់ទួលបន 
្របកក់មចពីីធនគរ ឬ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ េដមបគី្ំរទត្រមូវករកនុងករព្រងីក ជីវកមម និងបេងកន្របកចំ់ណូលេនកនុង្រគួ រ។ បែនថមេលេនះ 
ផលិតផល្របកក់មចេី្រប្របស់ផទ ល់ខ្លួនែដលទទួលយកសមភ រែដលទិញជ្រទពយ កធ់ន/ភតិសនយហិរញញ វតថុ កម៏នករេកនេឡងយ៉ងខ្ល ងំផងែដរ 
េ យ រែតមនករជួយគ្ំរទខ្ល ងំពី្រកុមហុ៊ន អិលអូអិលសីុ្រគុប ែដលជ្រកុមហុ៊នដំបូងេគបង្អស់ែដលផ្តល់ផលិតផលភតិសនយហិរញញ វតថុ េនកនុង 
្របេទស្រសីលងក ។ ចំែណកឯ្របកក់មចី ជីវកមមខន តតូច មនករេកនេឡងជសន មឹៗ េដមបធីនបននូវគុណភពឥណទន។

 េ យមនករគ្ំរទយ៉ងមុតមពីំអតិថិជន អិលអូអិលសីុ មនករេកនេឡងនូវសមតុលយ្របកប់េញញ យ៉ងឆបរ់ហ័ស។ ជលទធផលេនចុង 
ឆន ២ំ០១៧ អិលអូអិលសីុ ទទួលបនសមតុលយ្របកប់េញញ សរបុចំនួន ៩០,៣១ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលមនគណនីចំនួន ៧២.៧០៥។ សមតុលយ 
្របកប់េញញ មនករេកនេឡង ៣៦៧% េធៀបនឹងឆន ២ំ០១៦ ្រសបេពលែដលចំនួនគណនីមនកំេណ ន ១៦៦% េធៀបនឹងឆន មុំន។

 គឺជ្របេភទគណនីែដលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវភពងយ្រសួលកនុងករ ក ់ឬដក្របកប់ន្រគបេ់ពលេវ  និង្រគប់ ខ េនេរៀង ល់េម៉ងេធ្វករ 
េ យមនិមនកំណតចំ់នួនទឹក្របក។់

កនុងករណីែបងែចកផលិតផលឥណទនជបី្របេភទធំៗ៖



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧២២

គណនីបេញញ មនកលកំណត់
 គឺជ្របេភទគណនីែដលផ្តល់ជូនអតិថិជនកនុងេគលបំណងសន ្ំរបកេ់ទ មេពលេវ ជក់ ក់ មយួេដមបបីេងកន្របកចំ់ណូលរបស់ខ្លួន 
េ យទទួលបនអ្រ ករ្របកខ់ពស់ែដល ចដកករ្របក្់របចែំខ ឬេនចុងករយិបរេិចឆទ។

 អតិថិជនែដលមន ឬពំុមនគណនីសំៃចជមយួ អិលអូអិលសីុ ចេផទរ្របកក់នុង្រសុកេទឱយបងប្អូន មតិ្តភក័្ត និងៃដគូ ជីវកមម ែដលមន 
គណនីសំៃចជមយួ អិលអូអិលសីុ ជមយួតៃម្លទប និងេលឿនរហ័សទនចិ់ត្ត។

 អតិថិជន ចេផទរ្របកជ់របិូយបណ័្ណ ្របកេ់រៀល េចញ ចូលឆ្លងធនគរ ឬ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុទទួល្របកប់េញញ ែដលជសមជិក FAST 
បនយ៉ងរហ័សទនចិ់ត្ត។

ងសេងខបបេញញ មនកលកំណត៖់

េស េផទរ្របកក់នុង្រសុក

េស ទូទតរ់ហ័ស  (FAST)

ងសេងខបគណនីបេញញ សំៃច៖

របិូយបណ័្ណ ្របកេ់រៀល ្របកដុ់ ្ល រ និង្របកប់ត

សមតុលយអបបបរម

រយៈេពល មនិកំណត់

អ្រ ករ្របក្់របចឆំន ំ ៥%

េសៀវេភ្របកប់េញញ  មនិគិតៃថ្លេពលេបកគណនី និងេ្របអស់

ចេសមសូនយ

របិូយបណ័្ណ ្របកេ់រៀល ្របកដុ់ ្ល រ និង្របកប់ត

សមតុលយអបបបរម

រយៈេពល ១ ៣ ៦ ៩ ១២ ២៤ ៣៦ និង៦០ែខ

អ្រ ករ្របក្់របចឆំន ខំពស់បំផុត ៩.៥%

២០០.០០០េរៀល / ៥០ដុ ្ល រ / ២០០បត

ល.រល.រ បរយិយបរយិយ
កៃ្រមេសកៃ្រមេស

េរៀលេរៀល ដុ ្ល រដុ ្ល រ
សមគ ល់សមគ ល់

១

េផទរ្របកក់នុង ខែតមយួ មនិគិតកៃ្រម

មនិគិតកៃ្រម

០,១២% 
អបប.៥.០០០េរៀល

០,១០%
អបប.១ដុ ្ល រ

េផទររ ងគណនី
ឬ ក ់ដក្របកឆ់្លង ខ

សង្របកក់មចឆី្លង ខ

េផទរ្របករ់ ង ខ



របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ២៣

េដមបអីនគត
្រកុម្រគួ រ
េ កអនក

សន ្ំរបក់



្រកបខណ័្ឌ ្រគប្់រគង និភយ័

ទស នៈៃនករ្រគប្់រគង និភយ័
 ករ្រគប្់រគង និភយ័ គឺែតងែតភជ បេ់ទនឹងយុទធ ្រស្តែផនករ 
ជីវកមមរបស់ ថ បន័នីមយួៗ រមួទងំ អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) 

ភអិីលសីុ ផងែដរ។ ទស នៈៃនករ្រគប្់រគង និភយ័របស់ អិលអូអិលសីុ 
គឺករ្រគប្់រគង និភយ័្រតូវចូលរមួចំែណកេធ្វឱយយុទធ ្រស្ត ជីវកមម 
កនែ់ត្របេសរេឡង ជួយកនុងដំេណ រករសេ្រមចចិត្ត និងេធ្វឱយករ 
្រគប្់រគងកនែ់តមន្របសិទធភព។ ្រកបខណ័្ឌ ្រគប្់រគង និភយ័របស់ 
អិលអូអិលសីុ មនេគលបំណងព្រងឹងសមតថភពកនុងករកំណត់ ស់ែវង 
និង្រគប្់រគង និភយ័ េដមបបីេងកនតៃម្លរបស់ភគទុនិកេ យស្រមបករ 
្រគប្់រគង និភយ័េទនឹងយុទធ ្រស្តរមួរបស់ អិលអូអិលសីុ យតៃម្ល 
ផលបះ៉ពល់ៃន និភយ័ែដលកំពុងេកតមនេឡង បេងកតយុទធ ្រស្ត 

េ ះ្រ យ និងកតប់នថយ និភយ័ ែដលឆ្លុះបញច ំងពីអភបិលកិចច 
ដរ៏ងឹមរំបស់ ថ បន័។ អិលអូអិលសីុ អនុវត្តេគលករណ៍្រគប្់រគង 

និភយ័េនកនុង្របតិបត្តិករ ជីវកមម្របចៃំថងដូចខងេ្រកម៖
• េលកកមពស់្របកចំ់េណញ និងកំេណ នេសដ្ឋកិចចរយៈេពលែវង្របកប 

េ យនិរន្តរភព េ យអនុវត្តករ្រគប្់រគង និភយ័ និងអភបិលកិចច 
េ យ្របុង្របយត័ន។ 

• ជួយដល់ ជីវកមមកនុងករបេងកត្របកចំ់េណញែដលមនេសថរភព 
និងនិរន្តរភពស្រមបភ់គទុនិក។  

• ធនថយុទធ ្រស្ត្រគប្់រគង និភយ័របស់ អិលអូអិលសីុ គឺែផ្អក 
េទេលករយល់ដឹងចបស់ពី និភយ័ែដលកំពុង្របឈមករ យ 
តៃម្ល ស់ែវង និង្រគប្់រគង និភយ័ែដលមនែបបបទ្រតឹម្រតូវ។

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័របស់្រកុម្របឹក ភបិល
 គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័របស់្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវបន 
បេងកតេឡង និងដឹកនេំ យសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយមយួរបូ។ 
េបសកកមមរបស់គណៈកមម ធិករេនះគឺ្រតួតពិនិតយេមល និភយ័នន
ែដលេកតេឡងទងំខងកនុង និងខងេ្រក ែដលទកទ់ងនឹង្របតិបត្តិករ 
ឥណទន និងហិរញញ វតថុ េដមបធីនថករអនុវត្តេលេគលករណ៍ និង 
នីតិវធីិមន្របសិទធភពកនុងករកំណត ់ និង្រគប្់រគង និភយ័ និង 
អនុេ ម មេសចក្តីែណនៃំផទកនុង កដូ៏ចជត្រមូវករពីខងេ្រក។ 
បែនថមេលេនះេទៀត គណៈកមម ធិករេនះនឹង្រតួតពិនិតយេមលេលករ 
្រគប្់រគង និភយ័របស់្រកុមហុ៊ន និង្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង េដមបធីន 
សុវតថិភព្រទពយសកមម និងធនធនហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន។ ជធមម  
គណៈកមម ធិករេនះជួប្របជំុេរៀង ល់បីែខម្តង។

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័របស់គណៈ្រគប្់រគង
 គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័របស់គណៈ្រគប្់រគង្រតូវបន 
ដឹកនេំ យ្របធននយក្របតិបត្តិ និងជួប្របជំុជេរៀង ល់ែខ។ ទំនួល 
ខុស្រតូវចមបងរបស់គណៈកមម ធិករេនះគឺធនថ អិលអូអិលសីុ េធ្វ 
្របតិបត្តិករេ យមន្របពន័ធ្រគប្់រគង និភយ័យ៉ងមន្របសិទធភព 
និង្រតួតពិនិតយករ យតៃម្ល និង្រគប្់រគង និភយ័ េដមបធីនសុវតថិភព 
្រទពយសកមម និងធនធនហិរញញ វតថុរបស់ អិលអូអិលសីុ។ គណៈ 
កមម ធិករេនះ កេ៏ផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់ទេលករ្រតួតពិនិតយ និងកត ់
បនថយ និភយ័្របតិបត្តិករ ែដល ចេកតមនេឡងេ យ រកង្វះខត 
្របពន័ធពត័ម៌នបេចចកវទិយ ករេលមសនឹងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ករៃគបន្លំ 
មហន្ត យែដលមនិ ច ម នទុកជមុន និងបញ្ហ ្របតិបត្តិករេផ ងៗ 

េទៀតែដល ចប ្ត លឱយមនករខតបង ់ ឬបះ៉ពល់ដល់េករ ្តិ៍េឈម ះ 
របស់ អិលអូអិលសីុ។

គណៈកមម ធិករឥណទន
 េគលបំណងៃនគណៈកមម ធិករេនះគឺកតប់នថយករខតបងែ់ផនក 
ឥណទនកនុងក្រមតិមយួែដល ចទទួលយកបន។ គណៈកមម ធិករេនះ 
្រតូវបនដឹកនេំ យ្របធននយក្របតិបត្តិករ។ ទំនួលខុស្រតូវរបស់ 
គណៈកមម ធិករេនះ គឺធនថេគលនេយបយឥណទនមន្រគប្់រគន ់
ស្រមបក់រអនុវត្ត និង្រតូវបនេធ្វបចចុបបននភពសម្រសបេទ ម ជីវកមម 
េហយក៏ កសមេទនឹងករអនុវត្តកនុងករផ្តល់កមច។ី បែនថមេលេនះ 
គណៈកមម ធិករេនះក្៏រតូវ្រតួតពិនិតយេលគុណភពឥណទន កតស់មគ ល់ 
នូវបញ្ហ ែដល ចនមំកនូវផលបះ៉ពល់អវជិជមន និងធនថបន 
ចតវ់ធិនករទនេ់ពលេវ ។ ជធមម គណៈកមម ធិករឥណទនេនះ 
ជួប្របជំុេរៀង ល់មយួែខម្តង។

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង្រទពយសកមម និងអកមម
 និភយ័ហិរញញ វតថុ្រតូវបន្រតួតពិនិតយ និង្រគប្់រគងេ យគណៈ 
កមម ធិករ្រគប្់រគង្រទពយសកមម និងអកមម េ យមនេគលបំណងចមបង 
កនុងករ យតៃម្ល ្រតួតពិនិតយ និងអនុមត័េលករអនុវត្តទកទ់ងនឹង 

និភយ័ ច្់របក ់  និភយ័អ្រ ករ្របក ់ និភយ័ទកទ់ងនឹង 
បទបញញត្តិនន និភយ័របិូយបណ័្ណ  និង និភយ័ហិរញញ វតថុ     
េផ ងៗេទៀត េដមបបីេងកន្របសិទធភព្របកចំ់េណញ ទនទឹមនឹងេនះកធ៏ន 
ថ ច្់របក្់រតូវបនរក ទុកយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង 
្រទពយសកមម និងអកមម្រតូវបនដឹកនេំ យ្របធននយកហិរញញ វតថុ 
េហយជួប្របជំុេរៀង ល់មយួែខម្តង។

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័
របស់្រកុម្របឹក ភបិល

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័
របស់គណៈ្រគប្់រគង

គណៈកមម ធិករឥណទន គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង
្រទពយសកមម និងអកមម

និភយ័ហិរញញ វតថុ

ម្រន្តី្របតិបត្តិ ម

និភយ័្របតិបត្តិករ
និង និភយ័េផ ងៗេទៀត

និភយ័ឥណទន

ករ្រគប់្រគង និភ័យ

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧២៤



អំពី ករ្រគប់្រគងសកមមភពសងគម និងបរ ិ ថ ន

េតេយងពនយល់អតថនយ័ៃនេបសកកមមរបស់េយងយ៉ងដូចេម្តច?
ករ ស់ែវងេគលេ សងគមរបស់ អិលអូអិលសីុ
ករអនុវត្តស្តង់ រជសកលៃនករ្រគប្់រគងសកមមភព
សងគមេន អិលអូអិលសីុ
ករអបរ់ចំំេណះដឹងហិរញញ វតថុ
ករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់េទេលបរ ិ ថ ន និងសងគម
ករ ស់ែវងសកមមភពសងគម មរយៈ PPI
ភពជៃដគូ
្របវត្តិេរឿងអតិថិជន

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ២៥



េតេយងពនយលអ់តថន័យៃនេបសកកមមរបសេ់យងយ៉ងដូចេម្តច?

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧២៦

* Operating Self Sufficiency
** Financial Self Sufficiency

្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុែដលមនទស នៈ 

វស័ិយសងគម និងទិសេ ជីវកមមែដលផ្តល់ 

ឱយសហ្រគិន និង្រកុម្រគួ រែដលសិថតេនក្រមតិ 

មូល ្ឋ នពី  ៉មតីៃនេសដ្ឋកិចចសងគម នូវឱកសេសដ្ឋកិចច 

េដមបផី្ល ស់ប្តូរជីវភពរស់េន និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ 

ឱយ្របេសរេឡង មរយៈករផ្តល់ឱយអតិថិជននូវ 

េស កមមហិរញញ វតថុ្របកបេ យ្របសិទធភព 

និងនិរន្តរភព។

៧៨% ជ្រស្តី ៣៣,១៥%
រស់េនេ្រកម្របកចំ់ណូល
៥.៧៩៥ េរៀល
(បនទ តភ់ព្រកី្រក ឆន ២ំ០១២)

អតិថិជន៖
កសិកមម = ៥៥%
ផលិតកមម= ១%
ពណិជជកមម = ១២%
េស កមម = ៩%
្របកេ់បៀវត
និង្របកឈ់មួល = ២៣%

OSS* = ២២២,៣៦%
FSS** = ១២០,២៧%

្របកក់មច ីនិងផលិតផល
និងេស កមមមនិែមនហិរញញ វតថុ

ទទួលបនវញិញ បនប្រត
េគលករណ៍ករពរអតិថិជន

ម នករផ្ល ស់ប្តូរសនទស ន៍
ៃនករចកផុតពីភព្រកី្រក
របស់អតិថិជន



ករ សែ់វងេគលេ សងគមរបស ់អិលអូអិលសុី

ករអនុវត្តស្តង់ រជសកលៃនករ្រគប់្រគងសកមមភពសងគម
េនអិលអូអិលសុី

េគលេ សងគម ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ករ ស់ែវង KPIs ្របចឆំន  ំឱយ្រសបេទនឹង
USSPM

ករបេងកនករផ្តល់

េស ហិរញញ វតថុដល់អតិថិជន

ករកតប់នថយភព្រកី្រក

និរន្តរភពបរ ិ ថ ន

ភគរយអតិថិជនេន មតំបនជ់នបទ ៩៩% ៩៩% ៩៥% ៩៤%

ភគរយអតិថិជនកនុងវស័ិយកសិកមម ៦០% ៥៥% ៦០% ៥៥%

ភគរយៃនអតិថិជនជ្រស្តី ៨៥% ៨៤% ៨១% ៧៨%

ភគរយៃនអតិថិជនថមីែដលរស់េនេ្រកមបនទ តៃ់នភព្រកី្រក
ថន កជ់តិ ១៥០%

២៨% ៣៨,៣៧% ៣៦% ៣៣%

លទធផល យតៃម្លបរ ិ ថ នកនុង១្រតីមស
“គម នផលបះ៉ពល់”

គម នផល
បះ៉ពល់

គម នផល
បះ៉ពល់

ករ្រតួតពិនិតយ
“មនផល

បះ៉ពល់មធយម”

ករ្រតួតពិនិតយ
“មនផល

បះ៉ពល់មធយម”

ចំនួនអតិថិជនថមីែដលរស់េនេ្រកមបនទ តៃ់នភព្រកី្រក
ថន កជ់តិ ១៥០%

២៧.០៥៣ ៣០.៤៨២ ២៥.៣៩២ ១៥.១១៣

ករ ម នអ្រ ៃនភព្រកី្រករបស់អតិថិជនេធៀបនឹង
បនទ តៃ់នភព្រកី្រកថន កជ់តិ ១៥០%

១០% ៧% ៦,៥% ០,៥%

ចំនួនអនកចូលរមួកនុងករបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹងហិរញញ វតថុ ២.០០០ ៧.៩៣៩ ១៣.៦១៦ ១៤.២០២

 ្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ របស់ អិលអូអិលសីុ បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីកររមួបញចូ លនូវករអនុវត្តដល៏្អបំផុតកនុងករ្រគប្់រគងសកមមភពសងគម 
ឬស្តង់ រសកលៃនករ្រគប្់រគងសកមមភពសងគម។

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

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

េធ្វករ យតៃម្លសកមមភពសងគម
ទទួលបនវញិញ បនប្រតសនទស ន៍
ៃនករចកផុតពីភព្រកី្រក
បេងកតេគលករណ៍ែណនំ
និងែផនករសកមមភពស្រមបប់ញចូ ល
ស្តង់ រជសកលៃនករ្រគប្់រគង
សកមមភពសងគមេទកនុង្របតិបត្តិករ
ជីវកមម

ទទួលបនវញិញ បនប្រតេគលករណ៍
ករពរអតិថិជន
ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករក ង
សមតថភពបុគគលិកអំពីករ្រគប្់រគង
សកមមភពសងគម
កឱ់យអនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល

ចំេណះដឹងែផនកហិរញញ វតថុេទ្រគប់
ខទងំអស់

បេងកតេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីែផនករ និង
ថវកិស្រមប្់រគប្់រគងសកមមភពសងគម
យតៃម្លសកមមភពសងគមេ យខ្លួនឯង

េ យេ្រប្របស់ SPI4
បេងកតនីតិវធីិ យតៃម្លសកមមភពសងគម
និងបរ ិ ថ ន
េធ្វករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់េទេលបរ ិ ថ ន
ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹង
ែផនកហិរញញ វតថុដល់អតិថិជនេន្រគប់

ខទងំអស់

ទទួលបនចំ តថ់ន ក ់A- ស្រមបក់រ
យតៃម្លករអនុវត្តជរមួរបស់្រគឹះ ថ ន

បនបញចបក់រ យតៃម្លេ យពិនិតយ
រជថមីេលេគលករណ៍ករពរ

អតិថិជនែផ្អកេលកំែណទ្រមងេ់លកទី២
េ យេជគជយ័

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ២៧



ករអប់រចំំេណះដឹងហរិញញវតថុ

 ចបពី់ែខមក  ដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ មនអនកចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹងហិរញញ វតថុចំនួន ១៤.២០២នក ់(៧៨% ឬ ១១.០៤៣ ជ្រស្តី) 
កនុងេនះ ៥.០១៨នក ់ជអតិថិជន អិលអូអិលសីុ ។ កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លេនះផ្តល់នូវចំេណះដឹងេលករអភវិឌ ពុទធិ ចំណូល និងចំ យ ករសន  ំ
និងករវនិិេយគ ករ្រគប្់រគងកមច ីករ្រគប្់រគងលំហូរ ច្់របកក់នុង្រគួ រ  និងករ្រគប្់រគង ជីវកមមខន តតូច េទដល់អនកចូលរមួ។

 មកដល់េពលបចចុបបនន (គិតចបពី់ករចបេ់ផ្តមគេ្រមងេនះេនកនុងឆន ២ំ០១៣) អនកចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះមនចំនួន ៤៣.១៧៦នក។់

 មរយៈ្របពន័ធផ ព្វផ យ អិលអូអិលសីុ បនបេងកតនូវកមមវធីិវទិយែុដលមនេឈម ះថ "គំនិតរកីចេ្រមន" េ យមនករេរៀបចំេ យបុគគលិករបស់ 
ខ្លួនផទ ល់។ កមមវធីិ "គំនិតរកីចេ្រមន" ែតងែតចកផ់ យេរៀង ល់ៃថងសុ្រក េវ េម៉ង ៩:១០ នទី្រពឹក  រហូតដល់េម៉ង  ១០:០០នទី្រពឹក មរយៈ 
វទិយ្ុរស្តីេអហ្វអឹម១០២ ។ េលសពីេនះេទេទៀតកមមវធីិេនះបេងកតេឡងកនុងេគលបំណងផ្តល់ រអបរ់ែំផនកហិរញញ វតថុ េគលករណ៍ករពរអតិថិជន 
ករេលកទឹកចិត្តខ្លួនឯង និងករ្រគប្់រគង ជីវកមមខន តតូចដល់្របជជនេន មទីជនបទ។

 ជលទធផលចប់ ងំពីកមមវធីិចបេ់ផ្តមដំេណ រករមក មន្របិយមតិ្តជេ្រចនបនចប់ រមមណ៍ និងបនេ ទូរសពទចូលរមួមកកមមវធីិកនុងេគលបំណង 
សួរសំណួរ និងែចករែំលកគំនិតេយបល់េផ ងៗ។

កមមវធីិវទិយុ

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧២៨

Takeo

Kep

Koh Kong
Kampong

Chhnang

Pursat

Battambang

Banteay
Meanchey

Otdar Meanchey

Preah Vihear

Kampong Thom Kratie

Mondul Kiri

Stung Treng

Rattanak Kiri

Prey Veng

Siem Reap

Kampong

Speu

Dambae
Kampong Tralach

ChhnangKampong

រតនគិរ ី

េកះកុង

េពធិ៍ ត់

តបងូឃមុ ំ

្រកេចះ

មណ្ឌ លគិរ ី

្វ យេរៀង

េសៀម ប

កំពងឆ់ន ងំ

្រពះសីហនុ

កំពត

កំពងធំ់

បតដំ់បង

ក ្ត ល

ែកវ

បនទ យមនជយ័

កំពងច់ម

កំពងស់ពឺ

ឧត្តរមនជយ័

្រពះវ ិ រ សទឹងែ្រតង

ៃបលិ៉ន

ភនេំពញ

ែកប

ៃ្រពែវង
០,៩%០,៩%

១%១%

១,៥%១,៥%

១៤,២%១៤,២%
២,៥%២,៥%

២,៩%២,៩%

០,៨%០,៨%

៤,៩%៤,៩%

៤,២%៤,២%
៣,៣%៣,៣% ៣,២%៣,២%

៩,១%៩,១%

៣,១%៣,១%
៦,១%៦,១%

១៨,៤%១៨,៤%

០,៩%០,៩%

៩,៥%៩,៥%
០,៧%០,៧%

៦,៣%៦,៣%

៦,៤%៦,៤%

ភគរយៃនចំនួនអនកចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹងហិរញញ វតថុ មប ្ត េខត្តនីមយួៗ (គិត ងំពីចបេ់ផ្តមគេ្រមង)។



ករ យតៃម្លផលប៉ះពលេ់ទេលបរ ិ ថ ន និងសងគម

 ករ យតៃម្លសងគម និងបរ ិ ថ នថមីៗេនះ្រតូវបនបញចូ លយ៉ងេពញេលញេទកនុងដំេណ រករផ្តល់្របកក់មចសីហ្រគសខន តតូច និងមធយម។ ជលទធផល 
ចបពី់ែខមក  ដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ កមចសីហ្រគសខន តតូច និងមធយម ចំនួន១.៩៥៩ ្រតូវបន យតៃម្ល។

កម្ល ងំពលកមម ១៩%

បរ ិ ថ ន សុខភព និងសុវតថិភព ១៩%

បរ ិ ថ ន ៨%
សុខភព និងសុវតថិភព ៥៤%

ករ យតៃម្លបរ ិ ថ ន និងសងគម ចំនួនគណនី សមគ ល់

ទប ២៨៤ - គុណភពៃនករ្រគប្់រគង និភយ័របស់អតិថិជនមនក្រមតិខពស់
- ក្រមតិ និភយ័អតិថិជនមនក្រមតិទប
ដូេចនះ ពំុចបំចម់នវធិនករអ្វីេនះេទ។

មធយម

សរបុ

១.៦៧៥

១.៩៥៩

- គុណភពៃនករ្រគប្់រគង និភយ័របស់អតិថិជនមនក្រមតិពីមធយមេទខពស់
- ក្រមតិ និភយ័អតិថិជនមនក្រមតិពីទបេទមធយម
ដូេចនះករ្រតួតពិនិតយេធ្វេឡងេដមប ី ម នករវវិត្តៃន និភយ័េនះ។

របយករណ៍កត្់រ ពីផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន
ករចំ យេទេល ទឹក េភ្លង េ្របង ំង របស់បុគគលិកមន កក់នុងឆន ២ំ០១៦ និង២០១៧។

្រក ស  ៉ម A4 (កញចប)់ អគគិសនី (គីឡូ  ៉តេ់ម៉ង)

ទឹក (ែម្៉រតគូប) េ្របង ំងម៉ូតូ (លី្រត)

េ្របងម៉សូ៊ត (លី្រត) េ្របងរអិំល (លី្រត)

២០១៦
១២

១៣

១៤

១២,៦៤
១២,៨៤

២០១៧ ២០១៦
៦០០

៧០០

៨០០

៦២០
៦៨០

២០១៧

២០១៦
២១

២២

២៣
២២,០៩ ២១,៩១

២០១៧ ២០១៦
១៥០

២០០

២៥០
២០៨ ១៩២

២០១៧

២០១៦
១៤

១៨

២២
១៨

១៦

២០១៧ ២០១៦
៤

៥

៦
៥ ៦

២០១៧

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ២៩



ករ សែ់វងសកមមភពសងគម មរយៈ PPI

 ឧបករណ៍សនទស នៃ៍នករចកផុតពីភព្រកី្រក ្រតូវបនេ្រប្របស់េដមប ី ស់ែវងពីសកមមភពសងគមរបស់ អិលអូអិលសីុ េទេលអតិថិជន្រកី្រក 
និងលទធភពៃនករផ្ល ស់ប្តូរក្រមតិជីវភពរស់េនរបស់អតិថិជន ែថមទងំធនថផលិតផលែដលសម្រសប្រតូវបនផ្តល់េទដល់អតិថិជនេគលេ ។ 
េលសពីេនះេទេទៀត ករេ្រប្របស់ PPI ចឱយ អិលអូអិលសីុ កំណតពី់្របេភទអតិថិជនដូចខងេ្រកម៖

 គិត្រតឹមដំ ចែ់ខធនូ ឆន ២ំ០១៧ អតិថិជនថមីមនចំនួន ៤៥.៥៨៩ ្រតូវបនេធ្វចំ តថ់ន ក់ មក្រមតិភព្រកី្រកេទ មសនទស នៃ៍នករ 
ចកផុតពីភព្រកី្រក។ លទធផលបនបង្ហ ញថ ភគេ្រចនៃនអតិថិជនរបស់ អិលអូអិលសីុ សថិតកនុងក្រមតិ “្រក” និង “ចំណូលទប”។

្រកខ្ល ងំ ៦%មនិ្រក ១៥%

ចំណូលទប ៥២% ្រក ២៧%

្របេភទអតិថិជន្រកី្រក

្រកខ្ល ងំ៖្រកខ្ល ងំ៖ អតិថិជនែដលរស់េនេ្រកមបនទ តភ់ព្រកី្រកថន កជ់តិ
្រក៖ ្រក៖ អតិថិជនែដលរស់េនេ្រកមបនទ តភ់ព្រកី្រកថន កជ់តិ ១៥០%

ចំណូលទប៖ ចំណូលទប៖ អតិថិជនែដលរស់េនេ្រកមបនទ តភ់ព្រកី្រកថន កជ់តិ ៥ ដុ ្ល រ កនុងមយួៃថង (ឆន ២ំ០០៥ PPP)

មនិ្រក៖ មនិ្រក៖ អតិថិជនែដលរស់េនេលបនទ តភ់ព្រកី្រកថន កជ់តិ ៥ ដុ ្ល រ កនុងមយួៃថង (ឆន ២ំ០០៥ PPP)

ក្រមតិភព្រកី្រករបស់អតិថិជន អិលអូអិលសីុ

២០១៦
០%

២០%

៤០%

៦០%

៨០%

១០០%

២០១៧

មនិ្រក

១៣% ១២,៥%

៥១% ៥១,៧%

២៩% ២៩,៣%

៧% ៦,៥%

ចំណូលទប
្រក
្រកខ្ល ងំ

 េ យ រែតក្រមងសំណួរសនទស នៃ៍នករចកផុតពីភព្រកី្រក ្រតូវបនែកស្រមួល និងបនេ្រត មជេ្រសចេដមបេី្រប បេធៀបលទធផលេនឆន បំនទ ប ់
អិលអូអិលសីុ បនចបេ់ផ្តមេធ្វករ ស់ែវងេឡងវញិេលក្រមតិភព្រកី្រករបស់អតិថិជនេដមប្ីរតួតពិនិតយពីបែ្រមប្រមួលភព្រកី្រក េ យយកឆន ២ំ០១៦ 
ជឆន មូំល ្ឋ ន។ ្រកហ្វិកខងេ្រកមេនះបង្ហ ញពីលទធផលៃនក្រមតិភព្រកី្រករបស់អតិថិជនែដល្រតូវបនេ្រជសេរ សស្រមបេ់ធ្វករ ស់ែវង។

បែ្រមប្រមួលភព្រកី្រករបស់អតិថិជន

បែ្រមប្រមួលភព្រកី្រករបស់អតិថិជន

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧៣០



ភពជៃដគូ

 កនុងឆន ២ំ០១៧ អិលអូអិលសីុ បនបេងកតភពជៃដគូថមីៗជេ្រចន និងព្រងឹងភពជៃដគូជមយួៃដគូែដលមន្រ បេ់ដមបផី្តល់ឱកសដល់ 
អតិថិជនែដលរស់េនទីជនបទ ច្់រសយលនូវឱកសេដមបែីកលម្អក្រមតិជីវភពរស់េនរបស់ពួកគតឱ់យកនែ់តល្អ្របេសរេឡង។

 ចប់ ងំពីឆន ២ំ០១៣ មក អិលអូអិលសីុ បនបេងកតភពជៃដគូជមយួអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល 
Australian NGO Good Return េដមបផី្តល់្របកក់មចខីន តតូច ករបណ្តុ ះប ្ត លចំណះដឹង 
ែផនកហិរញញ វតថុដល់អតិថិជន មនិែមនអតិថិជន និងនិស តិ កលវទិយល័យ។ Good Return និង 
អិលអូអិលសីុ កប៏នសហករគន ព្រងឹងេលករ្រគប្់រគងសកមមភពសងគម (ស្តង់ រជ កលៃនករ 
្រគប្់រគងសកមមភពសងគម) និងករករពរអតិថិជនឱយ្រសបេទនឹងេគលករណ៍របស់ SMART 
Campaign ែដលេធ្វឱយ អិលអូអិលសីុ ក្ល យជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ ដំបូងេគបង្អស់កនុង្របេទសកមពុជ 
ែដលទទួលបនវញិញ បនប្រត េគលករណ៍ករពរអតិថិជនពី SMART Campaign ។

 USAID–DCA ជៃដគូដសំ៏ខនរ់បស់ អិលអូអិលសីុ ែដលបនជួយគ្ំរទ អិលអូអិលសីុ កនុងករ 
ផ្តល់ឱយកសិករ និងអតិថិជនែដលមន ជីវកមមខន តតូច ែដលជបព់កព់ន័ធកនុងែខ សង្វ កផ់លិតកមម 
កសិកមមេដមបទីទួលបន្របកក់មចខីន តតូច។ េនៃថងទី ១៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៧  អិលអូអិលសីុ បនចុះ 
ហតថេលខេលកិចច្រពមេ្រព ងធន ៉បរ់ងចំនួន ៤ នដុ ្ល រ ជមយួទីភន កង់រសហរដ្ឋ េមរកិស្រមប ់
ករអភវិឌ អន្តរជតិ េដមបផី្តល់្របកក់មច ី ដល់សកមមភពកសិកមមេនេខត្តេសៀម ប បតដំ់បង កំពងធំ់ 
និងេខត្តេពធិ៍ ត។់

 អិលអូអិលសីុ បនបេងកតភពជៃដគូជមយួអងគករ Water.org កនុងឆន ២ំ០១៥ កនុងេគលបំណង 
ផ្តល់នូវមេធយបយទទួលបនទឹក ្អ ត និងអនមយ័ ដល់្របជជនេនជនបទ ច្់រសយលៃន្របេទស 
កមពុជ។ មរយៈភពជៃដគូេនះ  Water.org បនជួយគ្ំរទ អិលអូអិលសីុ កនុងករក ងសមតថភព 
ផ ព្វផ យ និងបេងកតេគលនេយបយ្របកក់មចទឹីក ្អ ត និងអនមយ័  និងយុទធ ្រស្តទីផ រ។ 
ជរមួេគលបំណងៃនភពជៃដគូេនះគឺ ផ្តល់្របកក់មចសី្រមបេ់លកកមពស់ទឹក ្អ ត  និងអនមយ័ដល់ 
្របជជនកមពុជេនជនបទ ច្់រសយល។ គិត្រតឹម ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ អិលអូអិលសីុ បនផ្តល់្របកក់មច ី
ទឹក ្អ ត និងអនមយ័ ដល់អតិថិជនចំនួន ៧.៧៩៥នក ់  ែដលមនផលប្័រតឥណទនេ្រចនជង 
៤ នដុ ្ល រ េមរកិ ។

អិលអូអិលសីុ និង Agence Française de Développement បនចុះហតថេលខេលកិចច្រពមេ្រព ង 
ភពជៃដគូ េដមប ី កឱ់យេ្រប្របស់ផលិតផល្របកក់មចថីមពលពន្លឺ្រពះ ទិតយែដលផ្តល់លទធភពដល់ 
្របជជនែដលរស់េន មទីជនបទ ច្់រសយល េដមបទិីញឧបករណ៍ថមពលពន្លឺ្រពះ ទិតយស្រមប ់
បំពក់ មផទះ។ មលកខណៈបេចចកេទស ឧបករណ៍ែដលបនដំេឡងេ យៃដគូផគតផ់គងែ់ដលមន 
ជញ បណ័្ណ ចំនួន៤ ្រកុមហុ៊ន ទងំេនះបនផ្តល់ថមពលសរបុ ចំនួន ៩៥,៦៧គីឡូ ៉ តេ់ម៉ងកនុងមយួៃថង។

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៣១



្របវត្តិេរឿងអតិថិជន

 អនក្រសី ឡុង វ ីមន យុ ២៥ឆន  ំនិង ្វ មរីបស់គត ់េ ក េព 
ពិសិដ្ឋ មន យុ ២៤ឆន  ំ្រពមទងំកូន្រសីពីរនក ់រស់េនកនុងភូមេិកះចិន 
ឃុំេកះចិន េខត្តក ្ត ល។ ្របភពចំណូលសំខនរ់បស់ពួកគតគឺ់ 
បនមកពីករ្របកបរបរឆ្ល ករ់បូ ែដលជ ជីវកមមលកខណៈ្រគួ រ។

 អនក្រសី វ ី ជអតិថិជនមន ករ់បស់ អិលអូអិលសីុ ចបពី់េដមឆន  ំ
២០១៧ េហយអនក្រសីបនេ្រប្របស់្របកក់មចទីីមយួេដមបទិីញម៉ូតូស្រមប ់
ជមេធយបយដឹកជញជូ ន។ បនទ បពី់មនបទពិេ ធនល៍្អ េ យបន 
េ្រប្របស់ផលិតផល និងេស កមមរបស់ អិលអូអិលសីុ ្របកបេ យ 
ភពងយ្រសួល អនក្រសី និង ្វ មបីនសេ្រមចបន្តេ្រប្របស់កមចទីីពីរ 
េដមបពី្រងីកមុខរបរ េនចុងឆន ២ំ០១៧។

 “បចចុបបនន ខញុ ំកំពុងេ្រប្របស់កមចពី្រងីក ជីវកមមចំនួន ៧.៥០០ ដុ ្ល រ 
េមរកិ េដមបទិីញ ព ន ់និងេធ្វជេដមទុន។ េពលមន ព នក់នុងស្តុកេ្រចន 

ខញុ ំក៏ ចបេងកនផលិតកមមបនេ្រចនជងមុនែដរ” អនក្រសី វ ី មន 
្រប សន។៍

 អនក្រសី និង ្វ មបីនបេងកតមុខរបរេនះរយៈេពលជង ៥ឆន មំកេហយ 
េហយពួកគតម់នជំនញយ៉ងចបស់ ស់ខងកបចច់ម្ល ក។់ “ករលក ់
ផលិតផលចម្ល កគឺ់ ចជ់ងមុនជបន្តបនទ ប ់េហយខញុ ំ ចរក្របកចំ់ណូល 
បន្របែហលជ ២.៥០០ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមយួែខ ែដល្រគប្់រគន់ ច 
ឱយខញុ ំបង្់របកក់មច ីនិងទូទតចំ់ យកនុង្រគួ របន។ ពួកេយងកម៏នគំនិត 
ចងព់្រងីកករលកប់ែនថមេទៀតផងែដរ មរយៈករជួលកមមករបែនថម 
បេងកនសមភ រចម្ល ក ់ និងចម្ល កេ់ធ្វពីេ្រគ ង្របកជ់េដម។ ឥឡូវខញុ ំមន 
េដមទុនេ្រចនជងមុន ដូេចនះខញុ ំ ចេធ្វេ្រគ ងចម្ល កស់្តុកទុកេដមបលីក ់
េនរដូវកលែដលមនត្រមូវករខពស់” អនក្រសីបន េរៀប បប់ន្ត។

 ជីវកមមរបស់អនក្រសី វ ី ដំេណ រករេទយ៉ងរលូន និងមន 
សក្ត នុពលរកីចេ្រមនខ្ល ងំ។ អនក្រសី និង ្វ ម ី ្រពមទងំកមមករពីរនក ់
េទៀតេធ្វករងរជមយួគន ជេរៀង ល់ៃថង កនុងកររ ំ យ ព ន ់ ចកពុ់មព 
និងឆ្ល ករ់បូេផ ងៗ។ ពួកគតែ់ចកចយផលិតផលេទអនកលកដំុ់ អនក 
ែចកចយបន្ត និងអនកលក់ យេន មផទះ។ ពួកគតស់ងឃមឹថឱកស 
ជីវកមមេនះនឹងេនែតបន្តល្អែបបេនះរហូតដល់ពួកគតម់នេដមទុន និង 

សមតថភព្រគប្់រគនក់នុងករព្រងីក ជីវកមមឱយកនែ់តធំ។

 េ្រកពីមនបំណងព្រងីក ជីវកមម ប្តី្របពនធគតទ់ងំពីរកម៏នគេ្រមង 
ដធំ៏ស្រមបអ់នគតកូនៗរបស់គតផ់ងែដរ។ “ខញុ ំចងជួ់យកូន្រសីរបស់ 
ខញុ ំឱយេរៀនសូ្រតបនខពងខ់ពស់ និងសងឃមឹថពួកេគក្ល យជេវជជបណ្ឌិ ត 
េនេពលអនគត” អនក្រសីនិយយេ យក្តីសងឃមឹ និងករេប្តជញ ចិត្ត។ 
 “ជចុងេ្រកយ ខញុ ំសូមអរគុណ អិលអូអិលសីុ ែដលបនផ្តល់ 
េស កមមែដលមនទំនុកចិត្ត និងមនភពងយ្រសួលដល់ខញុ ំ េហយ 
ែតងែតរលឹំកពួកខញុ ំពីរេបៀបេ្រប្របស់្របកក់មចឱីយបន្រតឹម្រតូវ ស្រមប ់
ជីវកមម និងកនុង្រគួ រ” អនក្រសីមន្រប សន។៍

 អនក្រសី ៉ ន ់ យន៉ មន យុ ៥៦ឆន  ំ ជ្រស្តីេមម៉យមន ករ់ស់េន 
កនុងភូមជិិតដីថមី ឃុំវ ិ រសួគ ៌ ្រសុកពញឮ េខត្តក ្ត ល។ អនក្រសី 
ចផ្ល ស់ប្តូរជីវភពរស់េនកនុង្រគួ ររបស់អនក្រសីឱយមនភពល្អ្របេសរ 

ជងមុន មរយៈករេ្រប្របស់កមចខីន តតូចរបស់ អិលអូអិលសីុ 
រយៈេពល ៤ឆន ចុំងេ្រកយេនះ។

 ្រគួ ររបស់អនក្រសីទទួលបន្របកចំ់ណូលេ្រចនជងមុន េ យ រ 
ពួកគតម់នផលិតផលស្រមបល់កេ់្រចនជងមុន េនផទះរបស់គត ់
េធ្វឱយពួកគតក់្ល យជមច ស់ ជីវកមមខន តតូចមយួេ យខ្លួនឯង។

 “មុនេពលទទួលបនកមចពីី អិលអូអិលសីុ ជីវភព្រគួ រខញុ ំលំបក 
ខ្ល ងំ ស់ េ យ រកូន្រសីខញុ ំ ៉ ន ់ វង ៉ ឌី មន យុ២២ឆន  ំ និងខញុ ំ 
រកសីុលកែ់តនំបញចុ កេនេពល្រពឹក ស្រមបជ់ចំណូល្របចៃំថង” 
្រប សនរ៍បស់អនក្រសី ៉ ន ់យន៉ ែដល ្វ មរីបស់អនក្រសីបនចកេចញ 
េទេរៀបករ្របពនធថមី កនុងឆន ១ំ៩៩៦។ “េយងេសទរែតមនិែដលបនញំ្រតី 
ឬ ច្់រជូកផង េហយកគ៏ម នសេម្ល កបំពកស់មរមយែដរ េ យ រខញុ ំ 
ចរកចំណូលបន្រតឹមែត ២០.០០០ េរៀលប៉ុេ ្ណ ះកនុងមយួៃថង”។

 អនក្រសី ៉ ន ់ យន៉ បនខចី្របកចំ់នួន ២៥០ដុ ្ល រ េមរកិពី 
អិលអូអិលសីុ កនុងឆន ២ំ០១៤ ជេដមទុនេដមបេីធ្វនំបញចុ កលកេ់នតូប 
មុខផទះរបស់គត។់ កនុងឆន ២ំ០១៥ អនក្រសីបនេ្រប្របស់្របកក់មចទីីពីរ 
ចំនួន ២៥០ ដុ ្ល រ េមរកិ េដមបចីបេ់ផ្តមេបក ងលកេ់្រគ ងេទស។ 
្របកចំ់ណូលរបស់អនក្រសីបនេកនេឡងដល់ ១២,៥ ដុ ្ល រ េមរកិ 
កនុងមយួៃថង ពី ងចបហ់ួយ និងករលកនំ់បញចុ ក។ បនទ បម់កអនក្រសី 
បនទទួល្របកក់មចទីីបី និងទីបនួ ចំនួន ៥០០ដុ ្ល រ េមរកិកនុង 
មយួេលក េនឆន ២ំ០១៧ និង២០១៨ េដមបបីេងកតមុខរបរមយួេទៀត 
គឺលកសុ៊់បេនេពល្រពឹក។ ជលទធផល អនក្រសី ចរកចំណូលសរបុ 
បនជង ២០ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងមយួៃថង។

 “ខញុ ំសបបយចិត្ត ស់ េហយខញុ ំកម៏ន្រទពយកនុងផទះេ្រចនជងមុនែដរ 
ដូចជទូរទស ន ៍ម៉សីុនចកសីុ់ឌី ជេដម”។

 អនក្រសី ៉ ន ់យន៉ មនគេ្រមងចកដី់បំេពញដីទំេនរេនខងេ្រកយ 
ផទះរបស់គត ់ េដមប ី ចបេ្រមអតិថិជនបនេ្រចនជងមុន និងព្រងីក 
មុខរបរលកសុ៊់បឱយកនែ់តធំ ស្រមបប់េងកន្របកចំ់ណូលេនេពល 
អនគត។

 “ខញុ ំសងឃមឹថ អិលអូអិលសីុ នឹងេនែតបន្តជួយខញុ ំកនុងករសេ្រមច 
េគលេ ចុងេ្រកយរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមន យុកនែ់តេ្រចនេហយ ខញុ ំ្រគន ់
ែតចងឱ់យកូន្រសីជទី្រស ញ់របស់ខញុ ំមនជីវតិរស់េន្របេសរជងេនះ” 
អនក្រសីមន្រប សនេ៍ពរេពញេ យក្តីសងឃមឹ។
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អភិបលកិចច

ទិដ្ឋភពទូេទៃនអភបិលកិចចល្អ
រចនសមពន័ធៃនករ្រគប្់រគង
រចនសមពន័ធភគទុនិក
្រកុម្របឹក ភបិល
គណៈ្រគប្់រគង
គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័របស់្រកុម្របឹក ភបិល
គណៈកមម ធិករសវនកមមរបស់្រកុម្របឹក ភបិល
គណៈកមម ធិករែតង ងំ
និងផ្តល់តៃម្លករ របស់្រកុម្របឹក ភបិល
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ទិដ្ឋភពទូេទៃនអភិបលកិចចល្អ

 ករអនុវត្តអភបិលកិចចល្អជគន្លឹះៃនភពេជគជយ័របស់ អិលអូអិលសីុ 
(េខមបូ ) ភអិីលសីុ។ អិលអូអិលសីុ េធ្វ្របតិបត្តិករកនុង្រកបខណ្ឌ  
អភបិលកិចចមយួែដលរមួបញចូ លគន រ ងបទបញញត្តិអភបិលកិចច ជីវកមម 
ែដលេចញេ យធនគរជតិៃនកមពុជ និងចំណុចល្អៗៃនអភបិលកិចច 

ជីវកមមដៃទេទៀត។

 ្រកុម្របឹក ភបិលែដលមនសមជិកចំនួន ៥នក ់និងដឹកនេំ យ 
្របធន្រកុម្របឹក ភបិលមន ក ់ទទួលខុស្រតូវេលអភបិលកិចចក្រមតិខពស់ 
របស់ អិលអូអិលសីុ និងបេងកត្រកបខណ្ឌ អភបិលកិចចែដលមន 
្របសិទធភពេដមបេីឆ្លយតបេទនឹងករ្របកួត្របែជងទងំកនុងរយៈេពលខ្លី 
និងរយៈេពលែវង។ គណៈកមម ធិករ្រកុម្របឹក ភបិលចំនួនបីរមួមន 
គណៈកមម ធិករសវនកមម គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័ និង 
គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករ ផ្តល់នូវករ្រតួតពិនិតយ និង 
ែណនដំល់គណៈ្រគប្់រគងរបស់ អិលអូអិលសីុ។ ្រកុម្របឹក ភបិល 
បនបេងកតដំេណ រករមយួស្រមបកំ់ណតអ់ត្តសញញ ណ យតៃម្ល និង 
្រគប្់រគង និភយ័សំខន់ៗ ែដល អិលអូអិលសីុ ចជួប្របទះ េហយ 
ដំេណ រករទងំេនះរមួមន ករព្រងឹង្របពន័ធ្រគប្់រគងៃផទកនុងេពលមន 
ករផ្ល ស់ប្តូរបរយិកស ជីវកមម ឬបទបញញត្តិែណនេំផ ងៗ។ សំខន ់
ជងេនះេទេទៀត នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង និងម្រន្តី្របតិបត្តិ ម 
របស់ អិលអូអិលសីុ គឺឯក ជយពីគណៈ្រគប្់រគង និង្រតូវ យករណ៍ 
េ យផទ ល់េទគណៈកមម ធិករសវនកមម និង្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយ។

 េនក្រមតិគណៈ្រគប្់រគង ្របធននយក្របតិបត្តិមនតួនទី្រតួត 
ពិនិតយេលនយក ្ឋ នធនធនមនុស  នយក ្ឋ ន ជីវកមម នយក ្ឋ ន 
ឥណទន នយក ្ឋ ន្របកប់េញញ  និងេស ហិរញញ វតថុ នយក ្ឋ នទីផ រ 

និងនយក ្ឋ ន្រគប្់រគង និភយ័។ ្របធននយកហិរញញ វតថុមនតួនទ ី
្រតួតពិនិតយេលនយក ្ឋ នរតនគរ នយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ និងនយក ្ឋ ន 
រដ្ឋបល និងធុរកិចច។ ្របធននយកបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន មនតួនទី្រតួត 
ពិនិតយេលនយក ្ឋ នបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន។ គណៈកមម ធិកររបស់គណៈ 
្រគប្់រគងចំនួន៤ ដូចជ គណៈកមម ធិករឥណទន គណៈកមម ធិករ 
្រគប្់រគង្រទពយសកមម និងអកមម គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័ 
និងគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ ្រតូវជួប្របជំុេរៀង ល់មយួែខម្តង និងមន 
តួនទីជួយគណៈ្រគប្់រគងកនុងករេផ្ត តេទេលករសេ្រមចឱយបននូវ 
យុទធ ្រស្តរយៈេពលែវង និងមធយមរបស់ អិលអូអិលសីុ។

 ្រកុម្របឹក ភបិល និងគណៈ្រគប្់រគង អិលអូអិលសីុ យល់ចបស់ 
ពី រៈសំខនៃ់នេគលករណ៍ែណនចំបស់ ស់ៃនអភបិលកិចច និង 
បរយិកសករងរែដលមនេសរភីព យុត្តិធម ៌ និងតម្ល ភពេន្រគប ់
ក្រមតិកនុង ថ បន័។ េយងេប្តជញ ចិត្ត្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងេធ្វករែកលម្អ 
្របពន័ធរបស់េយងេដមបផី្តល់នូវតម្ល ភព និងករទទួលខុស្រតូវ េដមប ី
ធនរក ករអនុវត្តែដលល្អបំផុត េ យែផ្អកេលេគលករណ៍ៃន 
អភបិលកិចចល្អ។

 ចំេពះ អិលអូអិលសីុ អភបិលកិចចគឺជទំនកទំ់នងរ ងអភបិលកិចច 
ែដលមនគុណភពខពស់ ជមយួនឹងករបេងកតតៃម្លភគីពកព់ន័ធកនុង 
រយៈេពលែវង។ េយងេទ មេគលបំណងរបស់្រកុមហុ៊ន េយងេប្តជញ  
ចិត្តនឹងសេ្រមចឱយបននូវអភបិលកិចចក្រមតិខពស់បំផុត និងពយយម 
បេងកតវបបធមម៌យួែដលឱយតៃម្លេទេលបទ ្ឋ នសីលធមគំ៌រ ូ េសចក្តីៃថ្លថនូរ 
ផទ ល់ខ្លួន េសចក្តីៃថ្លថនូររបស់្រកុមហុ៊ន និងករេគរពគន េទវញិេទមក។
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រចនសមព័នធភគទុនិក

 បចចុបបនន្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ មនភគទុនិកចំនួនបីគឺ LOLC Micro Investment Ltd. (“LOMI”), 
Developing World Markets (“DWM”) និង TPC Employee Stock Ownership Plan (“TPC-ESOP/ ធីភសីុី-អុីសប”) ែដលមនរចន 
សមពន័ធភគហុ៊នដូចខងេ្រកម៖

LOLC Micro Investment Ltd.
(“LOMI”) =   ៦០%

Developing World Markets
(“DWM”) = ៣៦,៩៧%

TPC Employee Stock Ownership Plan
(“TPC-ESOP”) = ៣,០៣%

LOMI= ៦០%

DWM= ៣៦,៩៧%

TPC-ESOP= ៣,០៣%

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧៣៦

 LOLC Micro Investment Ltd. (“LOMI”)៖  ្រតូវបន 
បេងកតេឡងកនុងឆន  ំ២០១១ េដមបែីស្វងរកឱកសវនិិេយគេនកនុងវស័ិយ 
ម្ីរកូហិរញញ វតថុកនុង្របេទស្រសីលងក  និងេនតំបន់ សីុប៉សីុភចិ។ កនុងឆន  ំ
២០១៣ LOMI បនចបេ់ផ្តមេធ្វ្របតិបត្តិករម្ីរកូហិរញញ វតថុេនកនុង 
្របេទសមយ៉ីនម៉់។ LOMI គឺជ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធរបស់្រកុមហុ៊ន 
Lanka Orix Leasing Company Plc ែដលជ្រកុមហុ៊នចុះបញជ ី 
ទទួលខុស្រតូវជ ធរណៈេនកនុង្របេទស្រសីលងក ។ ្រកុមហុ៊ន Lanka 
Orix Leasing Company Plc ្រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆន  ំ ១៩៨០ 
េដមបផី្តល់េស ភតិសនយដំបូងេគបង្អស់េនកនុង្របេទស្រសីលងក  េហយ 
េ្រកយមកកប៏នព្រងីកករផ្តល់ផលិតផល និងេស កមមហិរញញ វតថុ និង 
មនិែមនហិរញញ វតថុជេ្រចនេទៀត។ គិត្រតឹមែខមនី ឆន ២ំ០១៤ េនះ 
Lanka Orix Leasing Company Plc មន្រទពយសកមមសរបុ្របមណ 
ជង ១,៣ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ។ ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធមយួរបស់ 
្រកុមហុ៊ន Lanka Orix Leasing Company Plc បនក្ល យេទជ 
អនកដឹកនេំលវស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុ និង្រតូវបនទទួល គ ល់ជ្រគឹះ ថ ន 
ម្ីរកូហិរញញ វតថុទីមយួកនុង្របេទស្រសីលងក ែដលទទួលបនវញិញ បនប្រត 
េគលករណ៍ករពរអតិថិជនពី Smart Campaign កនុងែខកុមភៈ 
ឆន ២ំ០១៤។ ្រកុមហុ៊ន Lanka Orix Leasing Company Plc 
កម៏នភគហុ៊នមយួែផនកតូចេនកនុង្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុដធំ៏មយួេន 
្របេទសកមពុជផងែដរ។

 Developing World Markets (“DWM”)៖ គឺជ្រកុមហុ៊ន 
ផ្ដល់េស កមមហិរញញ វតថុ ទទួលខុស្រតូវែផនកសងគមមយួមនទី ងំេន 
សហរដ្ឋ េមរកិ ែដលវនិិេយគជចមបងេល ថ បន័ម្ីរកូហិរញញ វតថុេដមប ី
េលកសទួយករអភវិឌ ែផនកេសដ្ឋកិចច និងសងគម។ DWM មន្រទពយសកមម 
េ្រកមករ្រគប្់រគងសរបុចំនួន ៨០០ នដុ ្ល រ េមរកិ ស្រមប ់
ពត័ម៌នលម្អតិសូមចូលេទកនេ់គហទំពរ័ www.dwmarkets.com។ DWM 
បនននូំវក្ដីសងឃមឹថមី និងបទពិេ ធនជំ៍នញជេ្រចនបែនថមេទៀត កដូ៏ចជ 
បន្ដនូវករេប្ដជញ ចិត្ដេដមបសីេ្រមចឱយបននូវេបសកកមមបេ្រមែផនកសងគម 
របស់ អិលអូអិលសីុ ែដលមនកម្ល ងំជំរញុឱយ អិលអូអិលសីុ ព្រងីកនូវ 
ជំេនឿទុកចិត្ដ និងតំបន្់របតិបត្ដិករកនែ់តធំទូ យបន្ដេទេទៀត។

  ធីភសីុី-អុីសប (TPC-ESOP) (TPC-ESOP)៖ គឺជ្រកុមហុ៊នែដលកនក់បេ់ យ 
បុគគលិក អិលអូអិលសីុ មរយៈ TPC Employee Stock 
Ownership Plan (TPC-ESOP)។ កមមវតថុែតមយួគតរ់បស់ 
ធីភសីុី-អុីសប គឺផ្ដល់អតថ្របេយជនទ៍កទ់ងនឹងករងរេទដល់បុគគលិក 
ែដលមនសិទធិរបស់្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) 
ភអិីលសីុ (េ កតថ់ “អិលអូអិលសីុ”) េដមបទុីកជយនមយួែដល 
ចអនុញញ តឱយបុគគលិកែដលមនសិទធិចូលរមួចំែណកកនុងអនគតដ ៏

ែវងរបស់  អិលអូអិលសីុ។



្រកុម្របឹក ភិបល

 េ ក្រសី ហ្វឺេនន  លីម៉ បចចុបបននជសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ អិលអូអិលសីុ 
េន្របេទសកមពុជ និងសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ Microcred China េនេខត្ដសីុឈួន 
្របេទសចិន។ េ ក្រសីបនបេ្រមករងរេន DWM ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៨មក ែដលេ ក្រសី 
ជអនក្រគប្់រគងេលផលប្័រតឥណទន ែដលមនទុន្របមណ ៣០ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ 
និងបនផ្ដួចេផ្ដមករវនិិេយគទុនេន សីុបូព៌ សីុ េគនយ ៍ និង្របេទសេ្របសីុល ្រពមទងំមន 
បទពិេ ធន ៍ ១៥ឆន  ំ ជមយួ្រកុមហុ៊នវនិិេយគទុនឯកជនសំខន់ៗ  និងេស កមមហិរញញ វតថុេន 
សហរដ្ឋ េមរកិ អឺរ ៉បុ និង េមរកិទបទីន។ មុនេនះេ ក្រសីបន បេ្រមករងរឱយ AIG Global 
Investment Group េនទី្រកុងទបងុ និងេធ្វ្របតិបត្ដិករ វនិិេយគេន្របេទសែសគឌី េវៀន អឺរ ៉បុ 
ខងេកត និងខងតបងូ ្រពមទងំបនបេ្រមករឱយ AFLA/Citicorp Venture Capital េន 
េ ប៉ូឡូ ្របេទសេ្របសីុល។ េ ក្រសីបនចបេ់ផ្ដម ជីពរបស់េ ក្រសីេន Unibanco/ITAU 
មនទី ងំេន្របេទសេ្របសីុលែដលជករងរេលកដំបូងរបស់េ ក្រសី បនទ បពី់េ ក្រសីបន 
បញចបក់មមវធីិហ្វឹកហ្វឺនភពជអនកដឹកន ំ គឺបេ្រមករជនយកែផនកទំនកទំ់នងស្រមប្់រកុមហុ៊ន 
ែដលមនេដមទុនមធយម េហយេ ក្រសីកប៏នបន្ដេទកនតួ់នទី្រគប្់រគងគេ្រមង និងករវភិគ 
ែដលរមួមន ករ កេ់ចញនូវអងគភពែផនកលកផ់ទ ល់ចំនួនពីរកនុងករែចកចយេស កមមធន  ៉បរ់ង 
និង េស កមម វនិិេយគទុនេទឱយទីផ រវណ្ណ ៈក ្ដ លេន្របេទសេ្របសីុល ែដលេទបនឹងកេកតថមី។ 
េ ក្រសីទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនកបរ ិ ថ ន និងអភវិឌ ពី London School 
of Economics និងសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនកពណិជជកមម ពី University of London។ 
េ ក្រសីទទួលបន របូករណ៍ British Chevening ែដលផ្ដល់េ យករយិល័យ Foreign 
& Commonwealth ៃនច្រកភពអងេ់គ្លស។ េ ក្រសីេចះនិយយភ ពរ័ទុយ គ ល់ និងភ  
េអសបញ៉យ៉ង ទ តជំ់នញ។ េ ក្រសី Fernanda បនចបេ់ផ្តមបេ្រមករងរេន អិលអូអិលសីុ 
(េខមបូ ) ភអិីលសីុ ងំពីឆន ២ំ០១០។

 េ ក ្រប៊នីលី េដ ហ ុលី ៉  ជ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល របស់ អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) 
ភអិីលសីុ និងជអគគនយក្រគប្់រគងរបស់ អិលអូអិលសីុ មយ៉ីនម៉់ ម្ីរកូហិរញញ វតថុ អិលធីឌី។ 
មុនេពលចូលបេ្រមករងរ ជមយួអិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ េ កជអគគនយក 
្រគប្់រគង និងជ្របធននយក្របតិបត្តិេន អិលអូអិលសីុ ្វ យែនន ភអិីលសីុ កនុង្របេទស 
្រសីលងក ។ េ កបនបេ្រមករេនកនុងវស័ិយេស មនិែមនហិរញញ វតថុអស់រយៈេពល៣៣ឆន កំន្លង 
មកេហយ ទងំេន្រកុមហុ៊នហិរញញ វតថុមន ជញ បណ័្ណ  និង្រកុមហុ៊នឯកេទសភតិសនយេ យមន 
មុខតំែណងជ្រកុម្របឹក ភបិល និងអគគនយក្រគប្់រគងទូេទ មុនេពលទទួលតំែណងជ្របធន 
្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ អិលអូអិលសីុ (េខមបូ )។ េ កមនជំនញ និងបទពិេ ធន ៍
យ៉ងទូលំទូ យកនុងវស័ិយេស មនិែមនហិរញញ វតថុរមួមន ទីផ រ និងករលក ់ ករ្រគប្់រគង 
ឥណទន និងេ ះ្រ យបំណុល និងហិរញញ វតថុ។ េ ក េដ ហ ុលី ៉  ជបុគគលដេ៏ឆនមមយួរបូរបស់ 
Sri Lanka Institute of Credit Management េហយេ ក្រតូវបនេ្រជស ងំជេលខធិក 
កិត្តិយសកនុងឆន ២ំ០១០។ េ កកធ៏្ល បជ់សមជិក្រកុម្របឹក ្រគប្់រគងៃនសមគម Finance 
Houses Association កនុង្របេទស្រសីលងក  អស់រយៈេពល៩ឆន  ំកនុងេនះអស់រយៈេពលជង៤ឆន  ំ
ែដលេ កកនតំ់ែណងជអនុ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល និងអគគនយករបស់្រកុមហុ៊ន Financial 
Ombudsman Sri Lanka (Guarantee) Limited េហយេ កបនផ្តល់ករែណន ំ និងែចក 
រែំលកបទពិេ ធនជ៍េ្រចនេដមបជី្របេយជនដ៍ល់្រកុមហុ៊ន Non-Bank Financial Services 
Industry កនុង្របេទស្រសីលងក ផងែដរ។ កនុងឆន ២ំ០១៥ េ កបន ែលងពីតំែណងទងំអស់េនះ 
េដមបទីទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប្់រគង LOLC Group កនុង្របេទសមយ៉ីនម៉់ និងកមពុជ។ េ កក ៏
បនបេ្រមករងរ (ពីឆន ២ំ០០៦ ដល់ ឆន ២ំ០១៥) ជអគគនយកមនិ្របតិបត្តិរបស់ Navajeevana 
Rehabilitation – Tangalle កនុង្របេទស្រសីលងក  ែដលជអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល កនុងករ 
បេ្រមដល់ជនពិករ។

្របធន្រកុម្របឹក ភបិល
េ ក ្របី៊នល ីេដ ហ ុលី ៉

សមជិក្រកុម្របឹក ភបិល
េ ក្រស ីហ្វេឺនន  លម៉ី

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៣៧



 េ ក ៃមឃ៉ឺល មរ័ែមន៉ ជសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយរបស់ អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) 
ភអិីលសីុ។ េ កបនចបេ់ផ្តម ជីពករងររបស់េ កកនុងនយក ្ឋ នកិចចករបរេទសរបស់ 
ធនគរ ABN AMRO ៃន្របេទសហូឡងក់នុងឆន ១ំ៩៧១ េហយកនុងឆន ១ំ៩៧៣ េ ក្រតូវបន 
បញជូ នឱយេទេធ្វករេន្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ។ េ ក Michael ទទួលបនបទពិេ ធនជ៍េ្រចន 
ពីករបេ្រមករកនុងមុខតំែណងខុសៗគន  និងករបេ្រមករកនុង្របេទសននជេ្រចនមុនេពលេ ក 
ទទួលបនតំែណងជថន ក្់រគប្់រគងជនខ់ពស់។ កនុងឆន ១ំ៩៩២ េ កធ្ល បប់េ្រមករកនុងតំែណងជ 
នយកភូមភិគៃនធនគរឯកជន ABN AMRO កនុង្របេទស េមរកិ ទីន េហយចបពី់ 
ឆន ១ំ៩៩៤ េ កបនបេ្រមករងរឱយ ABN AMRO ជនយក្រគប្់រគង្របច្ំរបេទសជេ្រចន 
រមួមន៖ ្របេទសេវៀត ម ្រសីលងក  និងហ្វីលីពីន។ ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៥ េ ក Michael 
បនបំេពញករងរជេ្រចនកនុងនមជអនក្របឹក េយបល់ឱយ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ និងបេ្រមករងរ 
ជ្របធន្រកុម្របឹក ភបិលកនុង្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុចំនួនពីរ។ ភពខ្ល ងំៃនវជិជ ជីវៈរបស់េ ក 
រមួមន៖ សវនកមមៃផទកនុង ករ្រគប្់រគងធនធនមនុស  និងករ្រគប្់រគងករផ្ល ស់ប្តូរ។ េ ក 
ៃមឃ៉ឺល មរ័ែមន៉ ចូលបេ្រមករេន អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៣។

 េ ក អីុន្រ ជីត វេីជសីុរ ី ៉  បចចុបបននជសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយរបស់ 
អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ។ េ ក អីុន្រ ជីត ជទី្របឹក េយបល់ជំនញេលែផនក 
អភវិឌ ហិរញញ វតថុអន្តរជតិែដលមនបទពិេ ធនជ៍ង២០ឆន  ំ មកពីជិត៣០្របេទស។ ជំនញ 
សំខន់ៗ របស់េ ករមួមន៖ វស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុ និងសហ្រគសខន តតូច និងមធយម និងករ 
ក ងសមតថភពេនកនុងវស័ិយហិរញញ វតថុ។ េ កមនជំនញ និងបទពិេ ធនក៍នុងករេរៀបចំ 
យុទធ ្រស្ត និងអភវិឌ ជីវកមម ដូចជ្របពន័ធហិរញញ វតថុ ករអភវិឌ សមតថភពកនុងវស័ិយហិរញញ វតថុ 
េ យេផ្ត តេទេលវស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុ និងសហ្រគសខន តតូច និងមធយម ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ បន័ 
ករបេងកតផលិតផលថមីៗ និងករែកលម្អដំេណ រករ។ មុនេពលេ កបេ្រមករជទី្របឹក េយបល់ 
េ កបនបេ្រមករេនកនុងវស័ិយធនគរ េហយេ កបនេរៀបចំ និង យតៃម្លសំេណ ែផនករ 
និង្រតួតពិនិតយែផនករ។ ទំនួលខុស្រតូវរបស់េ ករមួមន ហិរញញបបទន ឥណទនស្រមប ់
សហ្រគសខន តតូច មធយម និងខន តធំ ហិរញញបបទនពណិជជកមម ហិរញញបបទនមូលធន កំែណ 
ទ្រមង ់ បេងកតសមគមហិរញញបបទន និងភតិសនយហិរញញ វតថុ។ េ កបនបេងកត និង្រគប្់រគង 
េស គ្ំរទហិរញញ វតថុជេ្រចនដូចជ ករេរៀបចំគេ្រមង ករ្រគប្់រគងថវកិ គណេនយយ រដ្ឋបល 
ហិរញញ វតថុ និងករ្រគប្់រគង្របពន័ធពត័ម៌ន (MIS) ។ េ ក អីុន្រ ជីត វេីជសីុរ ី ៉  
ចបេ់ផ្តមបេ្រមករេន អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ េនែខមក  ឆន ២ំ០១៥។ 

សមជិក្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយ
េ ក ៃម៉ឃលឺ ម័រែម៉ន

សមជិក្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយ
េ ក អីុន្រ ជីត វីេជសុរី ី ៉

 េ ក  ៉ វ្ីរ  មកី ធីសឺ ៉  ( ៉ វ)ី ជសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ អិលអូអិលសីុ 
(េខមបូ ) ភអិីលសីុ។ េ កកជ៏អភបិល និងជ្របធននយក្របតិបត្តិរបស់្រកុមហុ៊ន LOLC 
Microcredit Limited, អភបិលរបស់្រកុមហុ៊ន Sundaya Lanka (Pvt) Ltd., ្រកុមហុ៊ន LOLC 
Micr o  I nvestment Ltd., ្រកុមហុ៊ន BRAC Lanka Finance PLC និង្រកុមហុ៊ន LOLC 
Myan m a r  Micro Finance PLC។ េ កមនបទពិេ ធនជ៍ង ២៤ឆន កំនុងវស័ិយធនគរ 

មី ្រកូ ហិរញញ វតថុ ភតិសនយហិរញញ វតថុ និងសហ្រគសសងគម។ េ កជអនកផ្តួចេផ្តមគំនិតកនុងករ 
វនិិេយគេលវស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុដល់្រកុមហុ៊ន LOLC Group េហយេ កមនតួនទីយ៉ងសំខន ់
កនុងករបេងកត្រកុមហុ៊ន LOLC Microcredit Ltd. ែដលជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុឯកជនទីមយួ 
កនុង្របេទស្រសីលងក ។ កនុងនមជ្របធននយក្របតិបត្តិរបស់្រកុមហុ៊ន LOMC ែដលបនបេងកត 
េឡង ងំពីឆន ២ំ០០៩ េ កបន្រគប្់រគង្រកុមហុ៊នេនះ ងំពីជសហ្រគសដតូ៏ចមយួ រហូត 
ក្ល យជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុមយួកនុងចំេ ម្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ ែដលទទួលបនករេសងច 
សរេសរបំផុតកនុងទ្វីប សីុ។ េលសពីេនះេទេទៀត េ្រកមករដឹកនដំ៏ ងៃវរបស់េ ក ្រកុមហុ៊ន 
LOMC ទទួលបនវញិញ បនប្រតករករពរអតិថិជន (CPP) ពី Smart Campaign កនុងឆន  ំ
២០១៣។ េ ក ៉ វ ី បញចបប់រញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនកទីផ រពី កលវទិយល័យ Chartered 
Institute of Marketing ្របេទសអងេ់គ្លស េហយបចចុបបននេ កកំពុងសិក ថន កប់រញិញ ប្រត 
ជនខ់ពស់ពី កលវទិយល័យ Leicester ្របេទសអងេ់គ្លស។ េ ក ៉ វ ី ចូលបេ្រមករេន 
អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ កនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១៤។ 

សមជិក្រកុម្របឹក ភបិល
េ ក រ ា៉វី្រ  មីក ធីសរឺ ា៉ (រ ា៉វី)

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧៣៨



គណៈ្រគប់្រគង

 េ ក សុខ សុផល ទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ ជំនញហិរញញ វតថុេន កល 
វទិយល័យជតិ្រគប្់រគង កនុងឆន ២ំ០០៧។ គតទ់ទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតភ អងេ់គ្លស 
ជំនញពណិជជកមមអន្តរជតិ េនវទិយ ថ នភ បរេទស កនុងឆន ២ំ០០៥ និងសញញ ប្រតបរញិញ ប្រត 
វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច ជំនញ្រគប្់រគងសហ្រគស េនអតីតម វទិយល័យនីតិ ្រស្ដ និងវទិយ ្រស្ដ 
េសដ្ឋកិចច កនុងឆន ២ំ០០០។ េ កកប៏នចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លជេ្រចនដូចជ កមមវធីិភពជ 
អនកដឹកន ំ និងករបេងកតថមី េរៀបចំេ យ Women World Banking េ យមនករគ្ំរទជមយួ 

កលវទិយល័យ Wharton University of Pennsylvania (USA) កមមវធីិ្រគប្់រគងជនខ់ពស់ 
េរៀបចំេ យ Cornell University at Colombo (Sri Lanka), Syndication Loan Pricing & 
Structuring េរៀបចំេ យ Universal Network Intelligence (Malaysia) និងករចូលរមួ 
្របជំុសននិសីទ កដូ៏ចជវគគបណ្តុ ះប ្ត លជេ្រចនេទៀតេនេលវស័ិយវនិិេយគម្ីរកូហិរញញ វតថុ ទីផ រ 
មូលប្រត ករវភិគហិរញញ វតថុ គណេនយយ និងទីផ រ។ េ កបនបេ្រមករងរេនធនគរ េអសីុលី  
ភអិីលសីុ ជជំនួយករ្របធនែផនកគណេនយយ្រគប្់រគង ពីឆន ២ំ០០៣-២០០៧ និងជ្របធនែផនក 
គណេនយយ្រគប្់រគង ពីឆន ២ំ០០៧-២០០៨។ េ ក្រតូវបនដំេទប ងតំែណងជជំនួយករនយក្របតិបត្ដិ 
(ទទួលបនទុកករងរវនិិេយគ) ៃននយក ្ឋ នកិចចករចបប ់ ៃនធនគរេអសីុលី  កនុងឆន ២ំ០០៨។ 
ចបពី់ែខមក  ឆន ២ំ០០៩មក េ កជនយក្របតិបត្ដិរងនយក ្ឋ នកិចចករវនិិេយគ និងមូលប្រត 
ៃនធនគរ េអសីុលី ។ េ កបនចបេ់ផ្ដមបេ្រមករងរឱយ អិលអូអិលសីុ េនែខសី  ឆន ២ំ០១០។

 េ ក សុខ េវឿន ទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់្រគប្់រគង ជីវកមម ជំនញហិរញញ វតថុ 
និងធនគរ េន កលវទិយល័យេបៀល្របយ ្របេទសកមពុជកនុងឆន ២ំ០០៥ និងសញញ ប្រត 
បរញិញ ប្រតវទិយ ្រស្ដេសដ្ឋកិចច ជំនញ្រគប្់រគងសហ្រគស េនអតីតម វទិយល័យនីតិ ្រស្ដ 
និងវទិយ ្រស្ដេសដ្ឋកិចច កនុងឆន ២ំ០០០។ េ កបនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លទកទ់ងនឹងែផនក 
ម្ីរកូហិរញញ វតថុ េន្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ Boulder ្របេទសអីុ លី និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លពកព់ន័ធ 
ដៃទៗេទៀតេន្របេទសជេ្រចនដូចជ សហរដ្ឋ េមរកិ ្រហិ្វកខងតបងូ ឥ ្ឌ  បងក់្ល ែដស និង 
្របេទសៃថ។ េ កកប៏នចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លជេ្រចនផងែដរេនកនុង្របេទសកមពុជ េលករ 
្រគប្់រគងឥណទន ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ករ្រគប្់រគងធនធនមនុស  ករ្រគប្់រគង និភយ័ 
អភបិលកិចច និងភពជអនកដឹកនលំ្អ និងជំនញេផ ងៗេទៀត។ េ កធ្ល បប់នបេ្រមករជ 
ម្រន្ដីឥណទនេនធនគរ េអសីុលី  ភអិីលសីុ ពីឆន ២ំ០០០-២០០១ េហយេ ក្រតូវបនដំេទប ង 
តំែណងជ្របធនែផនក្រគប្់រគងឥណទន េនករយិល័យក ្ត លពីឆន ២ំ០០១-២០០៥។ ចប់ ងំ 
ពីឆន ២ំ០០៥ ដល់ឆន ២ំ០១០ េ កគឺជនយក្របតិបត្ដិករ េន្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ ថ បន 
លីមតីធីត ែដលទទួលខុស្រតូវេល្របតិបត្ដិករ្របចៃំថងរមួមន ករ្រគប្់រគងឥណទន ្របកប់េញញ  
្របតិបត្ដិករ េផទរ ច្់របក ់ និងករព្រងីកទីផ រ។ េ កចបេ់ផ្ដមបេ្រមករងរឱយ អិលអូអិលសីុ 
ជ្របធននយក្របតិបត្តិករេនកនុងែខេម  ឆន ២ំ០១០ េហយេ ក្រតូវបនដំេឡងតំែណងជ 
អនុ្របធននយក្របតិបត្តិេនែខធនូ ឆន ២ំ០១២។ បចចុបបនន េ ក្រតូវបន្រកុម្របឹក ភបិលែតង ងំ 
ជ្របធននយក្របតិបត្តិ ចប់ ងំពីែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤។

្របធននយក្របតិបត្តិ

េ ក សខុ េវឿន

្របធននយកហិរញញ វតថុ

េ ក សខុ សផុល

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៣៩

 េ ក េអង ប៊ុនថច ្របធននយកបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន ទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនក 
បេចចកវជិជ ពត័ម៌ន េន កលវទិយល័យនរ័តុន ្របេទសកមពុជ។ េ កទទួលបនទុក្រគប្់រគងេលដំេណ រករ 
ទូេទៃន្របពន័ធបេចចកវជិជ ពត័ម៌នស្រមបជំ់នួយដល់ ជីវកមម្របចៃំថងរបស់ អិលអូអិលសីុ ទងំមូល។  
េ កមនបទពិេ ធន១៍៥ឆន  ំ ជមយួនឹងករងរែដលទកទ់ងនឹងវស័ិយធនគរ និង្រគឹះ ថ នម្ីរកូ 
ហិរញញ វតថុ។ បែនថមពីេនះេ កកប៏នចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងសិកខ េផ ងៗ ពកព់ន័ធែផនក្រគប្់រគង 
បេចចកវជិជ ពត័ម៌នផងែដរេន មប ្ត ្របេទសមយួចំនួនមនដូចជ កមពុជផទ ល់ ្របេទសសឹង្ហបុរ ី្របេទស 
្រសីលងក  ្របេទសម៉េឡសីុ ្របេទសៃថ និង្របេទសេវៀត ម។ មុនេពលែដលេ កេចញមកបេ្រមករងរ 
ជូន អិលអូអិលសីុ េ កបនបេ្រមករងរេនធនគរ េអសីុលី  ភអិីលសីុ កនុងតួនទីជអនកសរេសរ 
កមមវធីិកំុពយទូរ័ បនទ បម់ក្រតូវបនដំេឡងតំែណងជជំនួយករនយករងនយក ្ឋ នបេចចកវជិជ ពតម៌ន និងជ 
្របធនែផនកអភវិឌ នែ៍ផនកទន ់ៃននយក ្ឋ នបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន។ អំឡុងេពលេ កបេ្រមករងរេនធនគរ 
េអសីុលី  ភអិីលសីុ េ កេធ្វករផទ ល់េលករ្រគប្់រគងគេ្រមងបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន ្រគប្់រគង្របពន័ធេម របស់ 
ធនគរ េរៀបចំ្រគប្់រគង្របពន័ធផទុកទិនននយ័ អភវិឌ  និងគ្ំរទ Application development អភវិឌ  
្របពន័ធសុវតថិភពបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន និង IT BCP។ល។ េ កបនចបេ់ផ្តមបេ្រមករជូន អិលអូអិលសីុ 
េនកនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១០ ជនយកនយក ្ឋ នបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន េហយេ ក្រតូវបនដំេឡងតំែណង 
ជ្របធននយកបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន េនែខមថុិន ឆន ២ំ០១៥ ែដលសថិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រតវូផទ ល់ 
របស់្របធននយក្របតិបត្តិ។ េហយបែនថមេលេនះ េ កកជ៏អនកតំ ងភគទុនិក (ភគហុ៊នបុគគលិក) 
របស់ ធីភសីុី-អីុសប ផងែដរ។

េ ក េអង បុ៊នថច
្របធននយកបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន



 េ ក្រសី ស្វឺយ សុឌី  នយិកនយក ្ឋ ន្រគប្់រគង និភយ័ និង្របតិបត្តិ ម ទទួលបន 
សញញ ប្រតវជិជ ជីវៈគណេនយយ ែដលទទួល គ ល់ជ ធរណៈពីវទិយ ថ ន ជីព ែផនកគណេនយយ 
ធំជងេគរបស់ច្រកភពអងេ់គ្លស ងំពីែខមថុិន ឆន ២ំ០១៧។ េ ក្រសីបនទទួលសញញ ប្រត 
បរញិញ ប្រត្រគប្់រគងពណិជជកមមជំនញគណេនយយពី កលវទិយល័យជតិ្រគប្់រគង កនុងឆន ២ំ០០៦។ 
បែនថមេលសពីេនះេទៀត េ ក្រសី ទទួលបនសញញ ប្រតជនខ់ពស់ ែផនកគណេនយយពី CAMED 
Business School កនុងឆន ២ំ០១៣។ េ ក្រសីបនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លជេ្រចនែដលរមួមន 
ករ្រគប្់រគង និភយ័ ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ករេរៀបចំគេ្រមងយុទធ ្រស្ត និងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
េផ ងេទៀតែដលពកព់ន័ធេទនឹងម្ីរកូហិរញញ វតថុ។ េ ក្រសី ធ្ល បប់នបេ្រមករកនុង្រកុមហុ៊នគណេនយយ 
អន្តរជតិធំមយួកនុងចំេ ម្រកុមហុ៊នធំៗទងំ៤ ែដលមនតួនទីជសវនករជនខ់ពស់ អស់រយៈេពល 
ជិត៤ឆន  ំ ែដលេ ក្រសីទទួលខុស្រតូវកនុងតួនទីជអនកដឹកន្ំរកុមសវនករចុះេធ្វសវនកមមេនកនុង 
វស័ិយជេ្រចនរមួមន ធនគរ និង្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ។ េ ក្រសី បនចបេ់ផ្តមបេ្រមករឱយ 
អិលអូអិលសីុ េនកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ កនុងមុខតំែណងជម្រន្តីជនខ់ពស់្រគប្់រគង និភយ័ និង 
្រតូវបនដំេឡងតំែណងជ នយិកនយក ្ឋ ន្រគប្់រគង និភយ័ និង្របតិបត្តិ ម កនុងែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០១៣។

 េ ក េតង ភព ទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់្រគប្់រគងពណិជជកមម ជំនញគណេនយយ 
និងហិរញញ វតថុ េន កលវទិយល័យ េវសេសទន កនុងឆន ២ំ០០៨ និងទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រត 
្រគប្់រគងពណិជជកមមជំនញគណេនយយេនវទិយ ថ នជតិពណិជជ ្រស្ត កនុងឆន ២ំ០០៤។ េ កបន 
ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លជេ្រចនទកទ់ងនឹង ទ្រមងនី់តិវធីិៃនករអនុវត្តៃផទកនុងជលកខណៈ ជីព 
េនកនុង្របេទសម៉េឡសីុ ែផនករ ជីវកមម និងករ្រគប្់រគងភពរកីចេ្រមន កនុង្របេទសហ្វីលីពីន 
ករ្រគប្់រគងៃផទកនុង្របកបេ យ្របសិទធភព កនុង្របេទសម៉ុងេ គ ល ករែចករែំលកបទពិេ ធន ៍
ទកទ់ងនឹងធនគរ កនុង្របេទស្រសីលងក  និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លេផ ងៗេទៀត ជេ្រចនកនុង្របេទស 
កមពុជ មនដូចជ ករ្រគប្់រគង និភយ័ សវនកមមៃផទកនុងក្រមតិខពស់ រេបៀបសរេសររបយករណ៍ 
និងជំនញកនុងករដឹកន។ំ េ កមនបទពិេ ធនប៍េ្រមករងរកនុង្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ និង 
ថ បន័េ្រករ ្ឋ ភបិលេនកនុង្របេទសកមពុជេ្រចនជង១៥ឆន  ំ រមួមនបេ្រមករងរេន Catholic 

Relief Services ចបពី់ឆន ១ំ៩៩៩ ដល់ឆន ២ំ០០៣ កនុងមុខតំែណងជសវនករៃផទកនុង និងជនយក 
ខកនុងឆន ២ំ០០៤ បនទ បពី់ Catholic Relief Services ្រតូវបន កប់ញចូ លជមយួ អិលអូអិលសីុ។ 

េ កបនបេ្រមករងរឱយ្រគឹះ ថ នអងគរម្ីរកូហិរញញ វតថុកមពុជ កនុងមុខតំែណងជអនកដឹកន្ំរកុមសវនករ 
ៃផទកនុង និងជ្របធនភូមភិគ ពីឆន ២ំ០០៤ ដល់ឆន ២ំ០០៨។ េ កចបេ់ផ្ដមបេ្រមករឱយ 
អិលអូអិលសីុ ជនយកនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង េនែខធនូ ឆន ២ំ០០៨។

នយកនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង
េ ក េតង ភព

នយិកនយក ្ឋ ន្រគប្់រគង និភយ័
និង្របតិបត្តិ ម

េ ក្រស ីស្វយឺ សឌីុ

 េ ក្រសី េឡង ថវ ីបពច បថ់ន កអ់នុបណ្ឌិ តែផនកធនធនមនុស មកពី កលវទិយល័យម៉ូ ស់ 
្របេទសអូ្រ ្ត លី េនចុងឆន ២ំ០១៣ ែដលកមមវធីិសិក េនះ្រតូវបនផគតផ់គងថ់វកិេ យ របូករណ៍ 
្របេទសអូ្រ ្ត លី។ េ ក្រសី កប៏នបពច បថ់ន កប់រញិញ ប្រតែផនកជំនួញរដ្ឋបលមកពីវទិយ ថ នជតិ 
្រគប្់រគងេនឆន ២ំ០០២។ បែនថមពីេនះេទៀត អនក្រសីកប៏នចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងសិកខ  
េផ ងៗពកព់ន័ធែផនក្រគប្់រគងធនធនមនុស េន្របេទសមយួចំនួនមនដូចជ ្របេទសៃថ ្របេទស 
សឹង្ហបុរ ី ្របេទស្រសីលងក  ្របេទសហ្វីលីពីន ្របេទសម៉េឡសីុ ច្រកភពអងេ់គ្លស និង្របេទស 
អូ្រ ្ត លី។ េ ក្រសីបនចបេ់ផ្តមបេ្រមករងរដំបូងជេលខធិកររបស់នយកនយក ្ឋ នធនធន 
មនុស េនអងគករទស នៈពិភពេ កកមពុជពីឆន ២ំ០០៣ ដល់២០០៤។ បនទ បម់កអនក្រសី ្រតូវបន 
ែតង ងំជអនកស្រមបស្រមួលធនធនមនុស ពីឆន ២ំ០០៤ ដល់២០០៥ ែដលអនុញញ តឱយអនក្រសី 
មនឱកសេទបេ្រមករជបុគគលិកអន្តរជតិេនអងគករទស នៈពិភពេ ក្រសីលងក  ្របេទស្រសីលងក  
រយៈេពលបីែខ។ ពីឆន ២ំ០០៥ ដល់២០០៩ េ ក្រសីមនតួនទីជ្របធនែផនកធនធនមនុស  េន 
្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុវសិីន ្វ ន ់បនទ បម់កបនផ្ល ស់ប្តូរេទកនតួ់នទី ជ្របធនែផនកធនធនមនុស  
េនអងគករែឃរកមពុជ កនុងឆន ២ំ០១០។ េនឆន ២ំ០១២ េ ក្រសីបនចកេចញេទសិក េន្របេទស 
អូ្រ ្ត លី។ កនុងកំឡុងេពលសិក េនអូ្រ ្ត លី េ ក្រសីកប៏នបេ្រមករេ្រកេម៉ងជម្រន្តី្របតិបត្តិែផនក 
ធនធនមនុស  េន កលវទិយល័យម៉ូ ស់ រហូតដល់េពលអនក្រសីវលិ្រតឡបម់កកន្់របេទសកមពុជ 
វញិេនឆន ២ំ០១៤។ អនក្រសីចបេ់ផ្តមបេ្រមករ េន្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ អិលអូអិលសីុ េនែខសី  
ឆន ២ំ០១៤។

នយិកនយក ្ឋ នធនធនមនុស

េ ក្រស ីេឡង ថវី

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧៤០



 េ ក គង ់សុវណ្ណ ៈ បចចុបបននកំពុងបន្តករសិក បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់្រគប្់រគងពណិជជកមម ឯកេទស 
ហិរញញ វតថុ េន កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច។ េ កបនទទួល 
សញញ ប្រតបរញិញ ប្រត្រគប្់រគងពណិជជកមម ជំនញគណេនយយ ពី កលវទិយល័យ ជ សីុម កំចយមរ 
អតីត កលវទិយល័យ េវទម ឫសី កនុងឆន ២ំ០១២។ េ កបនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លជេ្រចន 
ែដលរមួមន សិកខ ស្តីពី CIFRS 9: ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុស្រមប្់រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុ 
េរៀបចំេ យ PricewaterhouseCoopers (PwC), Digitalization of Accounting េរៀបចំេ យ 
Kampuchea Institute of Certified Public Accountants and Auditors (KICPAA) 
សហករជមយួ ASEAN Federation of Accountants (AFA) ទីផ រមូលប្រត េរៀបចំេ យ 
គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ (SECC) ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល និងករអនុវត្តជកែ់ស្តង 
ៃនករបេ្រមេស កមមអតិថិជន េរៀបចំេ យ Cambodia Management Academy (CamMA) 
ករអភវិឌ បុគគលិក ចបបព់នធ រកមពុជ ករ្រគប្់រគងឥណទន ភពជអនកដឹកន ំ និងវគគ 
បណ្តុ ះប ្ត លេផ ងៗេទៀតទកទ់ងនឹងម្ីរកូហិរញញ វតថុ។ េ កធ្ល បប់នបេ្រមករជបុគគលិកែផនករដ្ឋបល 
ែចកចយេន្រកុមហុ៊ន អិុនសីុអិច ខូអិលធីឌី កនុងឆន ២ំ០១៣។ េនែខតុ ឆន ២ំ០១៣ គតប់ន 
ចបេ់ផ្តមករងរេន អិលអូអិលសីុ ជគណេនយយករេន ខេខត្ត្រកេចះ េហយេនែខឧសភ 
ឆន ២ំ០១៥ គត្់រតូវបនែតង ងំជគណេនយយករ្រគប្់រគង េនករយិល័យក ្ត ល។ បនទ បម់ក 
្រតូវបនែតង ងំជ្របធនែផនកែផនករហិរញញ វតថុ េនែខេម  ឆន ២ំ០១៦។ បចចុបបននេ ក្រតូវបន 
ែតង ងំជនយករងនយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ េនកនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១៧។

 េ ក្រសី ្រទី សូ  បចចុបបននកំពុងបន្តករសិក យកសញញ ប្រតវជិជ ជីវៈគណេនយយ ែដលទទួល 
គ ល់ជធរណៈ ពីវទិយ ថ ន ជីពែផនកគណេនយយធំជងេគរបស់ច្រកភពអងេ់គ្លស។ េ ក្រសី 

បនទទួលសញញ ប្រតបរញិញ ប្រត្រគប្់រគងពណិជជកមម ជំនញគណេនយយ ពី កលវទិយល័យជតិ 
្រគប្់រគង កនុងឆន ២ំ០១១។ េ ក្រសី បនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លជេ្រចនែដលរមួមន ករ្រគប្់រគង 
ហិរញញ វតថុ ករ្របឆងំករសម្អ ត ច្់របក ់ និងហិរញញបបទនេភរវកមម និងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
េផ ងេទៀតែដលពកព់ន័ធេទនឹងម្ីរកូហិរញញ វតថុ។ េ ក្រសីធ្ល បប់ន បេ្រមករកនុង្រកុមហុ៊នគណេនយយ 
អន្តរជតិធំមយួកនុងចំេ ម្រកុមហុ៊នធំៗទងំ៤ ែដលមនតួនទីជសវនករជនខ់ពស់អស់ រយៈេពល 
ជិត៤ឆន  ំ ែដលេ ក្រសីទទួលខុស្រតូវកនុងតួនទីជអនកដឹកន្ំរកុមសវនករ ចុះេធ្វសវនកមម េនកនុង 
វស័ិយជេ្រចនរមួមន ធនគរ និង្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ ្រកុមហុ៊នពណិជជកមម អងគករេ្រក 
រ ្ឋ ភបិល និងវស័ិយេផ ងៗេទៀត។ េ ក្រសីបនចបេ់ផ្តមបេ្រមករឱយ អិលអូអិលសីុ េនកនុងែខ 
មថុិន ឆន ២ំ០១៥ កនុងតួនទីជនយិកនយក ្ឋ នរតនគរ។

 េ ក ហុ៊ល សុវុ ថ  នយកនយក ្ឋ នបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន ទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតែផនក 
បេចចកវជិជ ពត័ម៌ន េន កលវទិយល័យភូមនិទភនេំពញ កនុងឆន ២ំ០០៣។ េ កមនបទពិេ ធន ៍
ជង១២ឆន ជំមយួវស័ិយធនគរកនុង្រសុក និងធនគរមកពីបរេទស។ បែនថមពីេនះ េ កបន 
ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លែផនកបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន E-Banking និងសិកខ េផ ងៗពកព់ន័ធែផនក 
បេចចកវជិជ ពត័ម៌ន ដូចជេន្របេទសកមពុជ ្របេទសសឹង្ហបុរ ីនិង្របេទសម៉េឡសីុ។ េ កបនបេ្រម 
ករងរេនធនគរ េអសីុលី  ភអិីលសីុ មនតួនទីជអនកសរេសរកមមវធីិកំុពយទូរ័ េនឆន ២ំ០០៥ 
បនទ បម់ក្រតូវបនដំេឡងតំែណងជអនុ្របធនែផនកអភវិឌ ែផនកទន ់ ៃននយក ្ឋ នបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន 
េន ឆន ២ំ០០៨។ េ កបនចូលបេ្រមករងរេនធនគរេមឃែបង៊ កមពុជ ភអិីលសីុ មនតួនទី 
ជម្រន្តីែផនក E-Banking (េអធីអឹុម) េនឆន ២ំ០០៨ បនទ បម់ក្រតូវបនែតង ងំជម្រន្តីជនខ់ពស់ែផនកបេចចក 
វជិជ ពត័ម៌ន និងេអធីអឹម េនឆន ២ំ០១០ និង្រតូវបនែតង ងំជអនក្រគប្់រគងែផនកបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន 
េនឆន ២ំ០១៤។ េ កបនចបេ់ផ្តមបេ្រមករងរជមយួ អិលអូអិលសីុ កនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១៥ 
ជនយកនយក ្ឋ នបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន។នយកនយក ្ឋ នបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន

េ ក ហ៊ុល សវុុ ថ

នយករងនយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ

េ ក គង់ សវុណ្ណ ៈ

នយិកនយក ្ឋ នរតនគរ
េ ក្រស ី្រទី សូ

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៤១



 េ ក មុត ពិសី នយករងនយក ្ឋ ន ជីវកមម ទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ 
ជំនញហិរញញ វតថុ េន កលវទិយល័យជតិ្រគប្់រគង ្របេទសកមពុជកនុងឆន ២ំ០១៣។ េ កទទួល 
បនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតែផនក្រគប្់រគង ជីវកមម ែដលេផ្ត តេទេលវស័ិយេទសចរណ៍ពី កល 
វទិយល័យជតិ្រគប្់រគង កនុងឆន ២ំ០០៦។ េ កបនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លជេ្រចនផងែដរេនកនុង 
្របេទសកមពុជ េលករ យតៃម្លអចលន្រទពយ ករចរច និងករេ ះ្រ យវ ិ ទករងរ ករ្រគប្់រគង 

ខ ករក ងសមតថភពសវនករៃផទកនុង ចបបក់រងរ ករព្រងឹងអំ ចៃនភពជអនកដឹកន ំនិង 
ជំនញេផ ងៗេទៀត។ េ កធ្ល បប់នបេ្រមករជ ម្រន្ដីឥណទន េន ថ បនលីមតីធីត ពីឆន  ំ
២០០៦-២០០៨ េហយេ ក្រតូវបនដំេទប ងតំែណងជ្របធនម្រន្តីឥណទនេន ខ្រសុកអងគសនួល 
ពីែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៨ ដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០០៨។ ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៩ ដល់ឆន ២ំ០១០ េ កគឺជ 
នយក ខេខត្តកំពតេន្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ ថ បនលីមតីធីត។ េ កចបេ់ផ្ដមបេ្រមករងរ 
ឱយ អិលអូអិលសីុ ជអនក តេ់រៀនករងរ្រគប្់រគង ខ េនែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ េហយេ ក 
្រតូវបនែតង ងំជនយក ខ្រកុងសួង េនែខកកក  ឆន ២ំ០១០។ េនកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៤ 
េ ក្រតូវបនដំេឡងតំែណងេ យថន ក្់រគប្់រគងជនខ់ពស់ជនយកនយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងធុរកិចច។ 
កនុងែខមនី ឆន ២ំ០១៧ េ កបនផ្ល ស់ប្តូរករងរមកនយក ្ឋ នឥណទន កនុងមុខតំែណងជ 
នយករងនយក ្ឋ នឥណទន េហយបចចុបបននេ កជនយករងនយក ្ឋ ន ជីវកមម ចប់ ងំពី 
ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៧។

នយករងនយក ្ឋ ន ជីវកមម
េ ក មុត ពិសី

 េ ក ទុន កង ទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ ្រគប្់រគងពណិជជកមម ជំនញធនគរ 
និងហិរញញ វតថុ កនុងឆន ២ំ០១៤ និងសញញ ប្រតបរញិញ ប្រត្រគប្់រគងពណិជជកមមជំនញ្រគប្់រគងទូេទ 
េន កលវទិយល័យេបៀល្របយ កនុងឆន ២ំ០០៩។ េ កធ្ល បប់នចូលរមួេនកនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
ជេ្រចនទកទ់ងនឹងហិរញញ វតថុទងំកនុង្របេទសកមពុជ និងេ្រក្របេទស។ េ ក ទុន កង ពីមុន 
បេ្រមករងរជម្រន្តីឥណទនេន អិលអូអិលសីុ បនទ បម់ក្រតូវបនដំេឡងតំែណងជ្របធនម្រន្តី 
ឥណទន។ ចបពី់ឆន ២ំ០០២ ដល់២០០៩ េ កមនតួនទីជនយក្រគប្់រគង ខ េហយ 
េនកនុងឆន ២ំ០០៩ េ ក្រតូវបនដំេឡងតំែណងជ្របធនភូមភិគ និងជតំ ងភគទុនិករបស់ 
ធីភសីុី-អីុសប។ បចចុបបននេ ក្រតូវបនែតង ងំជនយករងនយក ្ឋ នឥណទន និងជទី្របឹក  
គណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ ចប់ ងំពីែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤។

នយករងនយក ្ឋ នឥណទន
និងទី្របឹក គណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ

េ ក ទុន កង

 េ ក្រសី ឈង កញញ  បនបញចបថ់ន កអ់នុបណ្ឌិ តែផនករដ្ឋបល ជីវកមម េនសកលវទិយល័យ 
បញញ ្រស្តកមពុជ កនុងឆន ២ំ០១២។ េ ក្រសីបនបញចបថ់ន កប់រញិញ ប្រតអក រ ្រស្តអងេ់គ្លស 
េនសកលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ កនុងឆន ២ំ០១០ និងបរញិញ ប្រតែផនក្រគប្់រគងសហ្រគស េន 
សកលវទិយល័យនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច កនុងឆន ២ំ០០០។ េ ក្រសី បនចូលរមួវគគ 
បណ្តុ ះប ្ត លជេ្រចនទងំកនុង និងេ្រក្របេទស ទកទ់ងនឹងកររកីចេ្រមន និងផលបះ៉ពល់ ៃន 
ជីវកមមម្ីរកូហិរញញ វតថុ ទំនកទំ់នងលក ់េស អតិថិជន អភវិឌ ផលិតផល ្រគប្់រគង្របតិបត្តិករ និង 

ភពជអនកដឹកន។ំ េ ក្រសីមនបទពិេ ធនជ៍ង ១៨ឆន  ំ េនកនុងវស័ិយធនគរ និង្រគឹះ ថ ន 
ហិរញញ វតថុ។ េនឆន ២ំ០០០ េ ក្រសីបនចបេ់ផ្តម ជីពករងរជមយួធនគរ េអសីុលី  កនុង 
ជំនញ្រគប្់រគង ច្់របក ់ និងហិរញញ វតថុ។ ចបពី់ឆន ២ំ០០៧ ដល់២០១៦ កនុងតួនទី ជនយិក 
នយក ្ឋ ន្រគប្់រគង្របកប់េញញ  េ ក្រសី បនផ្តួចេផ្តមគំនិត និងបេងកតយុទធ ្រស្តកនុងករដឹកន ំ
និងេកណ្ឌ ្របមូល្របកប់េញញ  និងេស ហិរញញ វតថុ ជូន ថ បន លីមតីធីត ្របកបេ យភពេជគជយ័។ 
ជងេនះេទេទៀតេនកនុងឆន ២ំ០១៥-២០១៦ េ ក្រសីបនចូលរមួកនុងគេ្រមងរមួបញចូ លគន ជផ្លូវករ 
រ ងធនគរម៉រុ នជ់ប៉ុន និង ថ បន លីមតីធីត និងេធ្វករកម្ល យខ្លួនេទជធនគរពណិជជ។ 
េ ក្រសីចបេ់ផ្តមករងរជមយួ អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ ចបពី់ែខមក  ឆន ២ំ០១៦ 
កនុងតួនទីជនយិកនយក ្ឋ ន្រគប្់រគង្របកប់េញញ  និងេស ហិរញញ វតថុ។

នយិកនយក ្ឋ ន្របកប់េញញ  និងេស ហិរញញ វតថុ

េ ក្រស ីឈង កញញ

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧៤២



 េ ក បន ផលេឡង បនបញចបក់រសិក ថន កប់រញិញ ប្រតែផនកេសដ្ឋកិចច ជីវកមមពី កល 
វទិយល័យជតិ្រគប្់រគង និងបរញិញ ប្រតែផនកអក រ ្រស្តអងេ់គ្លសពី កលវទិយល័យ IIC ៃនបេចចកវទិយ។ 
េ កចូលបេ្រមករងរេន អិលអូអិលសីុ េនដំ ចឆ់ន ២ំ០១២ កនុងមុខតំែណងជអនកជំនញ 
្រគប្់រគងសកមមភពសងគម។ បនទ បម់កេ ក្រតូវបនដំេឡងតំែណងជ្របធនែផនក្រគប្់រគងសកមមភព 
សងគម និងជនយក ្ឋ ន្រគប្់រគងសកមមភពសងគម េនកនុងឆន ២ំ០១៥។ មុនេពលចូលបេ្រមករេន 
អិលអូអិលសីុ េ កបនបេ្រមករជម្រន្តីបេចចកេទសេន្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុកមពុជ រហូតដល់ឆន  ំ
២០១២ េហយមុនេនះេទៀតេ កបនបេ្រមករជម្រន្តី្រគប្់រគងគេ្រមងេន Vision Fund រហូតដល់ 
ឆន ២ំ០១០។ េ កបនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លខ្លីៗជេ្រចនដូចជ សថិតិក្រមតិឧត្តម ករ្រគប្់រគង 
ម្ីរកូហិរញញ វតថុ ករ្រគប្់រគងគេ្រមងេគលករណ៍ករពរអតិថិជន និងករ្រគប្់រគងសកមមភពសងគម 
េនកនុង្រសុក និងេ្រក្របេទស។ បទពិេ ធនរ៍បស់េ ករមួមន ករអភវិឌ ែផនករ ជីវកមម េដមប ី
ផ្ល ស់ប្តូរពី ជីវកមមលកខណៈ្រគួ រ/អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល េទជ ជីវកមម មស្តង់ រ ករវភិគេល 
ករ្រ វ្រជវ ករអភវិឌ នេ៍គលនេយបយស្រមប្់រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ និងករ្រគប្់រគងគេ្រមង។ នយកនយក ្ឋ ន្រគប្់រគងសកមមភពសងគម

េ ក បន ផលេឡង

 េ ក ឈួន សុខចិត្ត ទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនក្រគប្់រគងពណិជជកមម 
ពី កលវទិយល័យ នរ័តុន កនុងឆន ២ំ០១២ និងសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច ជំនញ 
្រគប្់រគងសហ្រគស ពី កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច កនុងឆន ២ំ០០៣ 
េហយេ កកទ៏ទួលបនសញញ ប្រតមធយមឯកេទសែផនកែផនករេសដ្ឋកិចច េនមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះ 
ប ្ត លែផនករ និងសថិតិ កនុងឆន ២ំ០០១។ េលសពីេនះេទេទៀតេ កកប៏នចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
ជំនញសំខន់ៗ ជេ្រចនេនកនុង្របេទសកមពុជ ហ្វីលីពីន ជប៉ុន និងៃថ។ ជមយួបទពិេ ធនរ៍យៈេពល 
១៤ឆន  ំ េ ក សុខចិត្ត ធ្ល បប់េ្រមករេនកនុង ថ បន័ជេ្រចនដូចជ ធនគរ េអសីុលី  ភអិីលសីុ 
្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ សី និធិ និង្រកុមហុ៊នតូយ៉ូ  (េខមបូ ) កនុងតួនទីជម្រន្តីឥណទន 
្របធនម្រន្តីឥណទន នយកទីផ រ និង្របធនែផនកលកេ់្រគ ងបន្ល ស់។ េ កបនចបេ់ផ្តម 
បេ្រមករឱយ អិលអូអិលសីុ កនុងតំែណងជ្របធនែផនក ្ល កយីេ  និងផ ព្វផ យ េនែខកញញ  
ឆន ២ំ០១០ និង្រតូវបនដំេឡងតំែណងជនយកនយក ្ឋ នទីផ រ កនុងែខសី  ឆន ២ំ០១៥។

នយកនយក ្ឋ នទីផ រ
េ ក ឈនួ សខុចិត្ត

 េ ក្រសី េខង វ ី ទទួលសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតេសដ្ឋកិចច ជំនញ្រគប្់រគងសហ្រគស 
ពីសកលវទិយល័យនីតិ ្រស្ដ និងវទិយ ្រស្ដេសដ្ឋកិចច កនុងឆន ២ំ០១០ និងបរញិញ ប្រតអក រ ្រស្ត 
ជំនញទំនកទំ់នងពីវទិយ ថ នភ បរេទសៃនសកលវទិយល័យ ភូមនិទភនេំពញ កនុងឆន ២ំ០១២ 
េហយបនបញចបកិ់ចចករ្រ វ្រជវេន សុខគង ់ រណ័ និ រណ័ ខូអិលធីឌី។ បែនថមេលេនះ 
េ ក្រសី ទទួលបនវញិញ បនប្រតភ អងេ់គ្លសពីវទិយ ថ នភ បរេទស បញញ ្រស្ត និងទទួល 
បនករបណ្តុ ះប ្ត ល និងសិក វគគខ្លីដូចជ មូល ្ឋ ន្រគឹះគណេនយយពីអងគករអភវិឌ នធ៍នធន 
និស តិ និងជំនញសរេសររបយករណ៍ពីអងគករសិក េដមបអីភវិឌ ។ មុនបេ្រមករងរេន 
អិលអូអិលសីុ េ ក្រសីធ្ល បប់េ្រមករងរេន្រកុមហុ៊នវងី ែផនកបេ្រមេស កមមអតិថិជនកនុងឆន  ំ២០១២។ 
េ ក្រសីចបេ់ផ្តមបេ្រមករឱយ អិលអូអិលសីុ កនុងតំែណងជជំនួយករេលខធិករកិេនកនុងឆន ២ំ០១៣ 
និង្រតូវបនដំេឡងតំែណងជេលខធិករកិ្រកុមហុ៊នកនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤។

េលខធិករកិ្រកុមហុ៊ន
េ ក្រស ីេខង វី

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៤៣



គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគង និភ័យរបស្់រកុម្របឹក ភិបល

គណៈកមម ធិករសវនកមមរបស្់រកុម្របឹក ភិបល

គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តលត់ៃម្លករ របស្់រកុម្របឹក ភិបល

 គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័គឺជគណៈកមម ធិករសំខនម់យួរបស់្រកុម្របឹក ភបិល។ េគលបំណងៃនករបេងកតគណៈកមម ធិករេនះគឺ 
េដមប ី ម នករអនុវត្តេគលនេយបយ្រគប្់រគង និភយ័ែដលបនកំណតេ់ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ េនះរមួបញចូ លនូវករ យតៃម្លជបន្តបនទ ប ់
េលឥទធិពលៃនករផ្ល ស់ប្តូរ្របតិបត្តិករ និងបរយិកស ជីវកមមរបស់ អិលអូអិលសីុ ករបេងកតយុទធ ្រស្ត្រគប្់រគង និភយ័ េដមបេីឆ្លយតបនឹង 
បំ ស់ប្តូរ និងករបញចូ លយុទធ ្រស្ត ្រគប្់រគង និភយ័ជមយួនឹងយុទធ ្រស្តរបស់ អិលអូអិលសីុ។
 
 គណៈកមម ធិករេនះ្រតូវបនដឹកនេំ យសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយមយួរបូ ែដលមនជំនញខងែផនកហិរញញ វតថុ គណេនយយ ចបប ់ និង 
ធនគរ។ គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័មនសមសភពដូចខងេ្រកម៖

 គណៈកមម ធិករសវនកមម គឺជគណៈកមម ធិករសំខនម់យួរបស់្រកុម្របឹក ភបិល។ គណៈកមម ធិករេនះមនេគលេ ជួយស្រមួលដល់ 
្រកុម្របឹក ភបិលេដមបបំីេពញ ល់ទំនួលខុស្រតវូមយួចំនួនែដលទកទ់ងនឹង (១) ភព្រតឹម្រតូវៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ដំេណ រករៃនរបយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុ និង្របពន័ធ្រគប្់រគងៃផទកនុងេលរបយករណ៍គណេនយយ និងហិរញញ វតថុ (២) លទធផលករងររបស់សវនករៃផទកនុង (៣) ករពិនិតយេលរបយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុរបស់សវនកមមឯក ជយ្របចឆំន  ំនិងករចូលរមួសហកររបស់សវនករឯក ជយរបស់ ថ បន័ (៤) ករ្របតិបត្តិ មត្រមូវករចបប ់និងបទបញញត្តិនន។

 គណៈកមម ធិករេនះ្រតូវបនដឹកនេំ យសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយមយួរបូ ែដលមនជំនញខងែផនកហិរញញ វតថុ គណេនយយ ចបប ់
និងធនគរ។ គណៈកមម ធិករេនះមនសមសភពដូចខងេ្រកម៖

 គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករ ផ្តល់នូវេសចក្តីែណនេំទេលករ្រគប្់រគងធនធនមនុស របស់ អិលអូអិលសីុ។ គណៈកមម ធិករេនះ 
មនេគលេ ធនឱយបននូវរចនសមពន័ធ្រគប្់រគងដម៏ន្របសិទធភពកនុងដំេណ រករ្របតិបត្តិករ និងេគលនេយបយ និងករអនុវត្តធនធនមនុស  
ែដលមនលកខណៈ្របកួត្របែជង។ 
 គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករ ្រតូវបនដឹកនេំ យសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយមយួរបូែដលមនជំនញខង្រគប្់រគង 
ធនធនមនុស ។ គណៈកមម ធិករេនះមនសមសភពដូចខងេ្រកម៖

 សមជិកគណៈកមម ធិករែដលចូលរមួករ្របជំុ មករេកះអេញជ ញ៖ ្របធននយក្របតិបត្តិ ្របធននយកហិរញញ វតថុ ្របធននយក្របតិបត្តិករ 
និងនយិកនយក ្ឋ ន្រគប្់រគង និភយ័ និង្របតិបត្តិ ម។

 សមជិកគណៈកមម ធិករែដលចូលរមួករ្របជំុ មករេកះអេញជ ញ៖ ្របធននយក្របតិបត្តិ ្របធននយកហិរញញ វតថុ ្របធននយក្របតិបត្តិករ 
និងនយកនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង។

 សមជិកគណៈកមម ធិករែដលចូលរមួករ្របជំុ មករេកះអេញជ ញ៖ ្របធននយក្របតិបត្តិ ្របធននយកហិរញញ វតថុ ្របធននយក្របតិបត្តិករ 
និងនយិកនយក ្ឋ នធនធនមនុស ។

េěŊ ះ     មុខតំែណង     តួĜទីកĖ ОងគណៈកŌŊ ធិŁរ
េ ក ៃមឃ៉ឺល មរ័ែមន៉    សមជិក្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយ ្របធន

េ ក ្រប៊នីលី េដ ហ ុលី ៉    ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល    សមជិក

េ ក្រសី ហ្វឺេនន  លីម៉    សមជិក្រកុម្របឹក ភបិល    សមជិក 

េěŊ ះ     មុខតំែណង     តួĜទីកĖ ОងគណៈកŌŊ ធិŁរ
េ ក ៃមឃ៉ឺល មរ័ែមន៉    សមជិក្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយ   ្របធន

េ ក អីុន្រ ជីត វេីជសីុរ ី ៉    សមជិក្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយ   សមជិក

េ ក ្រប៊នីលី េដ ហ ុលី ៉     ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល   សមជិក

េěŊ ះ     មុខតំែណង     តួĜទីកĖ ОងគណៈកŌŊ ធិŁរ
េ ក អីុន្រ ជីត វេីជសីុរ ី ៉    សមជិក្រកុម្របឹក ភបិលឯក ជយ   ្របធន

េ ក ៉ វ្ីរ  ធីសឺ ៉     សមជិក្រកុម្របឹក ភបិល    សមជិក

េ ក្រសី ហ្វឺេនន  លីម៉    សមជិក្រកុម្របឹក ភបិល    សមជិក 

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧៤៤



របយករណ៍ហរិញញវតថុ និងរបយករណ៍សវនករឯក ជយ

របយករណ៍របស់្រកុម្របឹក ភបិល
របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយ

ងតុលយករ
របយករណ៍លទធផល
របយករណ៍ស្តីពីបែ្រមប្រមួលមូលធន
របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៤៥



របយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភិបល

 ្រកុម្របឹក ភបិល មនេសចក្តីេ មនស រកី យេធ្វករបង្ហ ញ 
ជូននូវរបយករណ៍របស់ខ្លួន ្រពមទងំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ 
អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ េ កតថ់ (“្រកុមហុ៊ន” ឬ 
“អិលអូអិលសីុ”) ែដលបនេធ្វសវនកមមរចួស្រមបក់រយិបរេិចឆទែដល 
បនបញចបៃ់ថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ ។

សកមមភពចមបង
សកមមភពចមបងរបស់្រកុមហុ៊ន គឺផ្តល់េស កមមម្ីរកូហិរញញ វតថុ (ទទួល 
្របកប់េញញ  និងផ្តល់ឥណទន) ដល់្របជជនកមពុជេន មជនបទ 
និងសហ្រគសខន តតូច មរយៈទី ន កក់រក ្ត លេន ជធនីភនេំពញ 
និង ខននេន មប ្ត េខត្តេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។  
ទស នវស័ិយរបស់្រកុមហុ៊ន គឺផ្តល់េស កមមហិរញញ វតថុែដល ចេជឿជក ់
បន និង ចៃលលកបនជូនសហ្រគិនខន តតូច ។

ភគ ភ
 េនកនុងករយិបរេិចឆទ ្រកុមហុ៊នបនសេ្រមច្របកសភគ ភចំនួន 
៥.៤៩៩.៤៧២ ពនេ់រៀល (េសមនឹង ១.៣៦២.២៦៧ ដុ ្ល រ េមរកិ) 
េចញពី្របកចំ់េណញរបស់្រកុមហុ៊ន ស្រមបក់រយិបរេិចឆទែដលបន 
បញចបន់ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ (២០១៦៖ ៤.៨៨១.៦១៧ ពនេ់រៀល 
េចញពី្របកចំ់េណញរបស់្រកុមហុ៊ន ស្រមបក់រយិបរេិចឆទែដលបន 
បញចបន់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន ២ំ០១៥) ។

េដមទុន
 ៃថងទី៣ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៦ ្រកុម្របឹក ភបិលបនសេ្រមច 
ដំេឡងេដមទុនពី ២៣.៣៦៨.២០០ ពនេ់រៀល (េសមនឹង ៥.៧៨៨.៥០៦ 
ដុ ្ល រ េមរកិ) ដល់ចំនួន ១២០.០០០.០០០ ពនេ់រៀល (េសមនឹង 
២៩.៧២៥.០៤៣ ដុ ្ល រ េមរកិ) េ យដំេឡងចំនួនភគហុ៊នពី 
២៣៣.៦៨២ ហុ៊ន េទដល់ ១.២០០.០០ ហុ៊ន។
 
 េដមទុននឹង្រតូវបងេ់ យេធ្វមូលធនកមម្របកចំ់េណញរក ទុកជ 
ពីរដំ កក់ល ដំ កក់លទីមយួ្របកចំ់េណញរក ទុក ៥០% 
ចំនួន ៤៨.៣១៥.៩០០ ពនេ់រៀល (េសមនឹង ១១.៩៦៨.២៦៩ ដុ ្ល រ 
េមរកិ) នឹង្រតូវេផទរេទជេដមទុនេនែខមក  ឆន ២ំ០១៧ េហយ 

ដំ កក់លទីពីរ្របកចំ់េណញរក ទុក ៥០% ចំនួន ៤៨.៣១៥.៩០០ 
ពនេ់រៀល (េសមនឹង ១១.៩៦៨.២៦៩ ដុ ្ល រ េមរកិ) នឹង្រតូវេផទរេទជ 
េដមទុនេនែខមក  ឆន ២ំ០១៨។

 េនៃថងទី១៣ ែខមនី ឆន ២ំ០១៧ ្រកុមហុ៊នបនេធ្វករេសនសំុ 
េទកនធ់នគរជតិៃនកមពុជេដមបបីេងកនេដមទុន ដំ កក់លទីមយួ 

ចំនួន ៤៨.៣១៥.៩០០ ពនេ់រៀល (េសមនឹង ១១.៩៦៨.២៦៩ ដុ ្ល រ 
េមរកិ) េ យេធ្វមូលធនកមម្របកចំ់េណញរក ទុកេទជេដមទុនចុះ

បញជ ី េឆ្លយតប មេសចក្តីជូនដំណឹងរបស់្រកុមហុ៊នែដលបនផ្តល់ជូន 
ធនគរជតិៃនកមពុជរចួមកេហយ េលខ អកណ-២០១៧/១៤០ េន 
ៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៧។  ្រកុមហុ៊នបនបេងកនេដមទុនរបស់ 
ខ្លួនពីចំនួន ២៣.៣៦៨.២០០ ពនេ់រៀល (េសមនឹង ៥.៧៨៨.៥០៦ 
ដុ ្ល រ េមរកិ) េទចំនួន ៧១.៦៨៤.១០០ ពនេ់រៀល (េសមនឹង 
១៧.៧៥៦.៧៧៥ ដុ ្ល រ េមរកិ) េ យទទួលបនករអនុមត័ពី 
ធនគរជតិៃនកមពុជ េនៃថងទី២៨ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៧ និងទទួល 
គ ល់េ យ្រកសួងពណិជជកមមេនៃថងទី២៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧។

 េនៃថងទី២ ែខមនី ឆន ២ំ០១៨ ្រកុមហុ៊នបនេផញលិខិតេសនសំុេទ 
ធនគរជតិៃនកមពុជ េដមបបីេងកនេដមទុនដំ កក់លទីពីរ ពី 
៧១.៦៨៤.១០០ ពនេ់រៀល (េសមនឹង ១៧.៧៥៦.៧៧៥ ដុ ្ល រ េមរកិ) 
េទចំនួន ១២០.០០០.០០០ ពនេ់រៀល (េសមនឹង ២៩.៧២៥.០៤៣ 
ដុ ្ល រ េមរកិ)។ នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ្រកុមហុ៊នមនិទនទ់ទួល 
បនករអនុមត័ពីធនគរជតិៃនកមពុជេនេឡយេទ។

 េនៃថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៧ LOLC Micro investments 
Asia Ltd. និង DWM Investment Asia Ltd បនលក/់េផទរភគហុ៊ន 
ទងំអស់េទឱយ LOLC Private Limited ។ ្របតិបត្តិករេនះ បនករ 
អនុមត័ពីធនគរជតិៃនកមពុជ េនៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៧។ 
ករែកែ្របលកខន្តិកៈ្រកុមហុ៊នបនទទួលករអនុមត័ពីធនគរជតិៃនកមពុជ 
េនៃថងទី១៤ ែខមនី ឆន ២ំ០១៨  ប៉ុែន្តរងច់កំរទទួល គ ល់ពី្រកសួង 
ពណិជជកមម។

ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចប់
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

្របកចំ់េណញមុនដកពនធ្របកចំ់េណញមុនដកពនធ

ចំ យពនធេល្របកចំ់េណញ

្របកចំ់េណញស្រមបក់រយិបរេិចឆទ្របកចំ់េណញស្រមបក់រយិបរេិចឆទ

៧៦.៧០០.៣៥០

(១៥.៥០៩.៥២១)

៦១.១៩០.៨២៩

១៨.៩៩៩.៣៤៣

(៣.៨៤១.៨៤៣)

១៥.១៥៧.៥០០

ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចប់
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

៦៨.៩៣១.០២១

(១៣.៩៣៦.០៨៣)

៥៤.៩៩៤.៩៣៨

១៧.០៧៤.៨១៣

(៣.៤៥២.០៨៩)

១៣.៦២២.៧២៤

លទធផលហរិញញវតថុ
លទធផលហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន ស្រមបក់រយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ មនដូចខងេ្រកម៖

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧៤៦



ទុនប្រមុង និងសវិំធនធន
 ពំុមនករែ្រប្របួលជ រវន្តេលទុនប្រមុង និងសំវធិនធនេនកនុង 
ករយិបរេិចឆទេនះេទ េ្រកពីករបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ថេនះ។

ឥណទន ្រកក់ និងឥណទនជប់សង យ័
 េនមុនេពលែដលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ របស់្រកុមហុ៊ន្រតូវបន 
េរៀបចំេឡង ្រកុម្របឹក ភបិលបនចតវ់ធិនករសម្រសប េដមបបីញជ ក ់
ថវធិនករទកទ់ងេទនឹងករលុបេចលឥណទន ្រកក ់ និងករេធ្វ 
សំវធិនធនេលឥណទនជបស់ង យ័្រតូវបនេធ្វេឡងេ យអនក្រគប្់រគង 
ឬ្រកុមហុ៊ន េហយ្រកុម្របឹក ភបិលេជឿជកថ់ ល់ឥណទនែដលបន 
ដឹងថមនិ ចទរបន ្រតូវបនលុបេចល េហយសំវធិនធន្រតូវបន 
េធ្វេឡងយ៉ង្រគប្់រគនស់្រមបឥ់ណទនែដល ្រកក ់និងជបស់ង យ័។

 គិត្រតឹមកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភបិលពុំបន 
ដឹងពីកលៈេទសៈ មយួែដលនឱំយឥណទន ្រកកែ់ដលបនលុប 
េចញពីបញជ ី ឬចំនួនសំវធិនធនជបស់ង យ័កនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ 
របស់្រកុមហុ៊នមនចំនួនមនិ្រគប្់រគនជ់ រវន្តេនះេទ ។

្រទពយសកមមចរន្ត
 េនមុនេពលែដលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន្រតូវបន 
េរៀបចំេឡង ្រកុម្របឹក ភបិលបនធនថអនក្រគប្់រគង ឬ្រកុមហុ៊នបន 
ចតវ់ធិនករែដលមនមូល ្ឋ នសមរមយេដមបបីញជ កថ់ប ្ត ្រទពយសកមម 
ចរន្តទងំអស់ែដលបនកត្់រ េនកនុងបញជ ីគណេនយយរបស់្រកុមហុ៊ន 
េហយែដលទំនងជមនិ ចទទួល គ ល់បនេនកនុង ្របតិបត្តិករ 
ជីវកមមធមម ្រតូវបនកតប់នថយឱយេសមនឹងតៃម្លែដលគិតថនឹង ច 

្របមូលបនជកែ់ស្តង ។

វិធី ្រស្តកំណត់តៃម្ល
 នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ្រកុម្របឹក ភបិលពុំបនដឹងពីេហតុករណ៍ 

មយួែដលបនេកតេឡង ែដលនឹងេធ្វឱយបះ៉ពល់ដល់ករអនុវត្តវធីិ 
្រស្តែដលមនកន្លងមកកនុងករ យតៃម្ល្រទពយសកមម និងបំណុលេនកនុង               

របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊នថមនភពមនិ្រតឹម្រតូវ និងមនិ 
សម្រសបេនះេទ។

បំណុលយថេហតុ និងបំណុលេផ ងៗ
នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ គឺពំុមន៖
(ក) ករ កប់ញច ំ្រទពយសកមម មយួរបស់្រកុមហុ៊ន ែដលេកតមន 

េឡងចប់ ងំពីៃថងចុងករយិបរេិចឆទ កនុងករធនចំេពះបំណុល 
របស់បុគគល មយួេឡយ និង

(ខ) បំណុលយថេហតុ មយួែដលេកតមនេឡងចំេពះ្រកុមហុ៊ន 
ចប់ ងំពីៃថងចុងករយិបរេិចឆទមកេ្រកអំពី ្របតិបត្តិករ ជីវកមម 
ធមម របស់្រកុមហុ៊ន 

 ្រកុម្របឹក ភបិល មនមតិថពុំមនបំណុលយថេហតុ ឬបំណុល 
េផ ងៗេទៀតរបស់្រកុមហុ៊នែដលនឹង្រតូវបំេពញ ឬ ចនឹង្រតូវបំេពញកនុង 
រយៈេពល ១២ែខ បនទ បពី់កលបរេិចឆទ យករណ៍ែដលនឹងេធ្វឱយមន 
ផលបះ៉ពល់ ឬ ចនឹងបះ៉ពល់ជ រវន្តដល់លទធភពរបស់្រកុមហុ៊ន 
កនុងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនដូចែដលបនកំណត ់ និងេនេពល 
ែដលដល់ៃថងកំណត ់។

ករផ្ល សប់្តូរៃនេហតុករណ៍
 នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ្រកុម្របឹក ភបិលពុំបនដឹងពីេហតុករណ៍ 

មយួែដលមនិបនែវកែញកេនកនុងរបយករណ៍េនះ ឬកនុងរបយករណ៍ 

ហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន ែដលនឹងប ្ត លឱយមនតួេលខៃនចំនួន 
មយួែដលបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ មនភពមនិ 

្រតឹម្រតូវេនះេទ។

្របករមិន្រប្រកតី
 ្រកុម្របឹក ភបិលមនមតិថ លទធផលៃនករេធ្វ្របតិបត្តិកររបស់ 
្រកុមហុ៊នកនុងករយិបរេិចឆទហិរញញ វតថុេនះ មនិមនផលបះ៉ពល់ជ រវន្ត 
េ យសកមមភព្របតិបត្តិករ ឬ្រពឹត្តិករណ៍ មយួែដលមនលកខណៈ 
ជ រវន្ត   និងមនិ្រប្រកតីេនះេទ ។

្រកុម្របឹក ភបិលកម៏នមតិផងែដរថ េនកនុងចបពី់ៃថងចុងករយិបរេិចឆទ 
ដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះពំុមនចំ តថ់ន កស់កមមភព្របតិបត្តិករ 
ឬ្រពឹត្តិករណ៍ មយួែដលមនលកខណៈជ រវន្ត និងមនិ្រប្រកតី 
េកតមនេឡង ែដល ចនឱំយបះ៉ពល់ដល់លទធផលៃន្របតិបត្តិករ 
របស់្រកុមហុ៊ន កនុងករយិបរេិចឆទែដលរបយករណ៍េនះបនេរៀបចំេឡង 
េនះេទ ។

្រកុម្របឹក ភិបល
 សមជិក្រកុម្របឹក ភបិល ែដលបនបេ្រមករកនុងអំឡុងករយិ 
បរេិចឆទ និងនៃថងេចញរបយករណ៍េនះ រមួមន៖
េ ក Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva  ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល 
េ ក Ravindra  Dhammika Tissera    សមជិក 

េ ក្រសី Fernanda Pecanha Lacerda de Lima សមជិក 

េ ក Indrajith Wijesiriwardana  សមជិក 
េ ក Hans Michael Theodor Moormann  សមជិក

គណៈកមម ធិករសវនកមម
 សមជិកគណៈកមម ធិករសវនកមម ែដលបនបេ្រមករកនុងអំឡុង 
ករយិបរេិចឆទ និងនៃថងេចញរបយករណ៍េនះ រមួមន៖
េ ក Hans Michael Theodor Moormann  ្របធន 

េ ក Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva   សមជិក 
េ ក Indrajith Wijesiriwardana    សមជិក

គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគង និភ័យ
 សមជិកគណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និភយ័ ែដលបនបេ្រមករ 
កនុងអំឡុងករយិបរេិចឆទ និងនៃថងេចញរបយករណ៍េនះរមួមន៖
េ ក Hans Michael Theodor Moormann  ្របធន 

េ ក្រសី Fernanda Pecanha Lacerda de Lima  សមជិក  

េ ក Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva   សមជិក

គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តលត់ៃម្លករ
 សមជិកគណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករ ែដលបន 
បេ្រមករកនុងអំឡុងករយិបរេិចឆទ និងនៃថងេចញរបយករណ៍េនះ 
រមួមន៖
េ ក Indrajith Wijesiriwardana  ្របធន 

េ ក Ravindra Dhammika Tissera   សមជិក 

េ ក្រសី Fernanda Pecanha Lacerda de Lima   សមជិក

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៤៧



ករទទួលខុស្រតូវរបស្់រកុម្របឹក ភិបលេលរបយករណ៍ 
ហរិញញវតថុ
 ្រកុម្របឹក ភបិលមនភរៈេធ្វករអះ ងបញជ កថ់ របយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុបនេរៀបចំេឡងយ៉ង្រតឹម្រតូវេដមបចីង្អុលបង្ហ ញនូវភព្រតឹម្រតូវ 
ៃន ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ននៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ និង 
លទធផលហិរញញ វតថុ និងលំហូរទឹក្របកស់្រមបក់រយិបរេិចឆទែដលបន 
បញចប។់ េនកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ ្រកុម្របឹក ភបិល 
ធនថ្រកុមហុ៊ន៖
• អនុមត័នូវេគលនេយបយគណេនយយែដលសម្រសប េ យែផ្អក 

េលករវនិិចឆយ័ និងករប៉ន្់របមណយ៉ងសមេហតុផល និង្របុង 
្របយត័ន េហយេធ្វករអនុវត្ត្របកបេ យសងគតិភព។

• េគរព មស្តង់ រគណេនយយកមពុជ និងេគលករណ៍ែណនរំបស់ 
ធនគរជតិៃនកមពុជពកព់ន័ធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណតប់ង្ហ ញ 
េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ឬ្របសិនេបមនករខុសែប្លកពីេនះ 
េដមបបីង្ហ ញភពពិត និង្រតឹម្រតូវ គឺ្រតូវែតបង្ហ ញ និងពនយល់ឱបន 
ចបស់ ស់ និងកំណតប់រមិណេនកនុង របយករណ៍ហិរញញ វតថុ។

• ្រតួតពិនិតយ្របពន័ធដំេណ រកររបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន 
និងរក ទុកនូវបញជ ីគណេនយយឱយបន្រគប្់រគន ់និង្របពន័ធ្រគប្់រគង 
ៃផទកនុងឱយមន្របសិទធភព។

• យតៃម្លនូវលទធភពរបស់្រកុមហុ៊នកនុងករបន្តនិរន្តរភព ជីវកមម 
ទទួលខុស្រតូវេលករ ត្រត ងពត័ម៌ន ្របសិនេបពកព់ន័ធនូវ 
បញ្ហ ទងំ យែដលទកទ់ងេទនឹងនិរន្តរភព ជីវកមម និង 
េ្រប្របស់មូល ្ឋ ននិរន្តរភពៃនគណេនយយ េលកែលងែតអនក 
្រគប្់រគងមនបំណងចងជ់្រមះបញជ ីផ្អ កដំេណ រករ្រកុមហុ៊ន ឬគម ន 
ជេ្រមសសមរមយដៃទេទៀតេ្រកពីេធ្វែបបេនះ។

• ្រតួតពិនិតយ និងដឹកន្ំរកុមហុ៊នឲយមន្របសិទធភពេល ល់េសចក្តី 
សេ្រមច ែដលមន រៈសំខនទ់ងំអស់ែដលបះ៉ពល់ដល់សកមមភព 
្របតិបត្តិករ និងដំេណ រកររបស់្រកុមហុ៊ន េហយ្រតូវ្របកដថ 
កិចចករេនះ្រតូវបនឆ្លុះបញច ំងយ៉ង្រតឹម្រតូវេនកនុងរបយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុ ។

 ្រកុម្របឹក ភបិលសូមធនអះ ងថបនបំេពញ និងអនុវត្តនូវ ល់ 
ករទទួលខុស្រតូវដូចមន យករណ៍ខងេល កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុេនះ ។

ករអនុម័តេលរបយករណ៍ហរិញញវតថុ
 េយងខញុ ំតំ ងឱយ្រកុម្របឹក ភបិលសូមេធ្វករអនុមត័េលរបយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុែដលភជ បម់កជមយួ ដូចបនបង្ហ ញេនទំពរ័ទី ១១ ដល់ទី 
៧៦ ថបនបង្ហ ញនូវភព្រតឹម្រតូវៃន ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន 
នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ និងលទធផលហិរញញ វតថុ និងលំហូរទឹក្របក ់
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទែដលបនបញចបេ់ យអនុេ មេទ មស្តង់ រ 
គណេនយយកមពុជ និងេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ 
ពកព់ន័ធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណតប់ង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។

ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
ៃថង្រពហសបតិ៍ ១៤េ ច ែខផលគុន ឆន រំក នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១
ៃថងទី១៥ ែខមនី ឆន ២ំ០១៨

សខុ េវឿន
្របធននយក្របតិបត្តិ

ចុះហតថេលខកនុងនម្រកុម្របឹក ភបិល៖

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧៤៨



របយករណ៍របសស់វនករឯក ជយ

មតិសវនកមម 
 េយងខញុ ំបនេធ្វសវនកមមេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ អិលអូអិលសីុ 
(េខមបូ ) ភអិីលសីុ េ កតថ់ (“្រកុមហុ៊ន”) ែដលរមួមន ង 
តុលយករ នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ និងរបយករណ៍លទធផល 
របយករណ៍ស្តីពីបែ្រមប្រមួលមូលធន និងលំហូរទឹក្របករ់បស់្រកុមហុ៊ន 
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទែដលបនបញចប ់និងកំណតស់មគ ល់ែដលរមួមន 
េគលនេយបយគណេនយយសំខន់ៗ  ្រពមទងំពត័ម៌នពនយល់េផ ងៗ 
ែដលបនបង្ហ ញេនទំពរ័ទី ១១ ដល់ទី ៧៦ ។

 ជមតិរបស់េយងខញុ ំ របយករណ៍ហិរញញ វតថុជ រវន្តបនបង្ហ ញនូវ 
ភព្រតឹម្រតូវៃន ថ នភព ហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន  ំ
២០១៧ ្រពមទងំលទធផលហិរញញ វតថុ និងលំហូរទឹក្របករ់បស់្រកុមហុ៊ន 
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទែដលបនបញចប ់េ យអនុេ មេទ មស្តង់ រ 
គណេនយយកមពុជ និងេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ 
ពកព់ន័ធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណតប់ង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។

មូល ្ឋ នៃនមតិសវនកមម
 េយងខញុ ំ បនេធ្វសវនកមមេ យអនុេ មេទ មស្តង់ រសវនកមម 
អន្តរជតិៃនកមពុជ។ ករទទួលខុស្រតូវរបស់េយងខញុ ំ ែដល្រសប ម 
ស្តង់ រទងំេនះ ្រតូវបនេរៀប បប់ែនថមេទៀតេនកនុងកថខណ្ឌ ស្ដីពីករ 
ទទួលខុស្រតូវរបស់សវនករ ស្រមបក់រេធ្វសវនកមមេលរបយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុ ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍របស់េយងខញុ ំ។ េយងខញុ ំ 
មនភពឯក ជយពី្រកុមហុ៊នេ យ្រសបេទ មត្រមូវករ្រកមសីលធម ៌
វជិជ ជីវៈ ែដលពកព់ន័ធនឹងសវនកមមេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ េនកនុង 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េហយេយងខញុ ំបនបំេពញនូវទំនួលខុស្រតូវេល 
្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ្រសប មត្រមូវកររបស់ស្តង់ រទងំេនះ។ េយងខញុ ំ 
េជឿជកថ់ភស្តុ ងសវនកមមែដលេយងខញុ ំ្របមូលបនមនលកខណៈ 
្រគប្់រគន ់ និងសម្រសបស្រមបជ់មូល ្ឋ នកនុងករបេញចញមតិសវនកមម 
របស់េយងខញុ ំ។

ព័ត៌មនេផ ងៗ
 អនក្រគប្់រគងមនភរៈទទួលខុស្រតូវេលពត័ម៌នេផ ងៗ។ ពត័ម៌ន 
េផ ងៗរមួមនរបយករណ៍របស់្រកុម្របឹក ភបិលែដលបនបង្ហ ញ 
េនទំពរ័ទី ១ ដល់ទី ៦ និងរបយករណ៍្របចឆំន រំបស់្រកុមហុ៊នែដល 
រពឹំងថរចួ ល់បនទ ប ់ពីកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍សវនកមមេនះ។

 មតិសវនកមមរបស់េយងខញុ ំ េទេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ មនិបន 
្រគបដណ្ត បេ់លពត័ម៌នេផ ងៗេឡយ េហយេយងខញុ ំមនិេធ្វករផ្ដល់នូវ 
អំណះអំ ង មយួេទេលពត័ម៌នេនះេទ។

 ពកព់ន័ធនឹងករេធ្វសវនកមមរបស់េយងខញុ ំេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ 
ករទទួលខុស្រតូវរបស់េយងខញុ ំ គឺ្រតូវ នពត័ម៌នេផ ងៗេហយពិចរ  
ថេតពត័ម៌នេផ ងៗេនះមនភពមនិ្រសបគន ជ រវន្តជមយួរបយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុ ឬករយល់ដឹងរបស់េយងខញុ ំេនកនុងករេធ្វសវនកមម ឬមនបង្ហ ញ 
នូវកំហុងឆគងជ រវន្ត។  ្របសិនេបករ នពត័ម៌នេផ ងៗ ែដលបន 
ទទួលមុនកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍សវនកមមេនះ ចឱយេយងខញុ ំ 
សននិ ្ឋ នថមនកំហុសឆគងជ រវន្តេកតេឡង េយងខញុ ំ្រតូវ យករណ៍ 

េទ ម ថ នភពជកែ់ស្តង។ េយងខញុ ំពំុមនអ្វីែដល្រតូវ យករណ៍ 
ពកព់ន័ធនឹងពត័ម៌នេផ ងៗេនះេទ។

បញ្ហ េផ ងៗ
 របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ននៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 
្រតូវបនេធ្វសវនកមមេ យ្រកុមហុ៊នសវនកមមេផ ងេទៀតេ យបនបេញចញ 
មតិថ របយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះជ រវន្តមនភព្រតឹម្រតូវេនកនុង               
របយករណ៍របស់ខ្លួនេចញៃថងទី៥ ែខេម  ឆន ២ំ០១៧ ។

ករទទួលខុស្រតូវរបសអ់នក្រគប់្រគង និងអនកទទួលខុស្រតូវ 
េលអភិបលកិចចេលរបយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
 អនក្រគប្់រគងមនភរៈទទួលខុស្រតូវេលករេរៀបចំ និងករបង្ហ ញនូវ 
ភព្រតឹម្រតូវៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ េ យអនុេ មេទ ម 
ស្តង់ រគណេនយយកមពុជ និងេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិ 
ៃនកមពុជ ពកព់ន័ធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណតប់ង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុ េហយនឹងទទួលខុស្រតូវេល្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ែដលអនក 
្រគប្់រគងកំណតថ់មនភពចបំច ់ ស្រមបក់រេរៀបចំរបយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុឱយេជៀសផុតពីករបង្ហ ញខុសជ រវន្ត េ យ រែតករ 
ែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគង ។

 េនកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ អនក្រគប្់រគងមនភរៈ 
ទទួលខុស្រតូវេលករ យតៃម្លនូវលទធភពរបស់្រកុមហុ៊ន កនុងករបន្ត 
និរន្តរភព ជីវកមមទទួលខុស្រតូវេលករ ត្រត ងពត័ម៌ន ្របសិន 
េបពកព់ន័ធនូវបញ្ហ ទងំ យែដលទកទ់ងេទនឹងនិរន្តរភព ជីវកមម 
និងេ្រប្របស់មូល ្ឋ ននិរន្តរភពៃនគណេនយយ េលកែលងែតអនក្រគប្់រគង 
មនបំណងចងជ់្រមះបញជ ី ផ្អ កដំេណ រករ្រកុមហុ៊ន ឬគម នជេ្រមស 
សមរមយដៃទេទៀតេ្រកពីេធ្វែបបេនះ។

 អនកទទួលខុស្រតូវេលអភបិលកិចច មនភរៈទទួលខុស្រតូវកនុងករ 
្រតួតពិនិតយដំេណ រករហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន។

ករទទួលខុស្រតូវរបសស់វនករ ស្រមប់ករេធ្វសវនកមម 
របយករណ៍ហរិញញវតថុ
 េគលេ របស់េយងខញុ ំ គឺផ្ដល់នូវអំណះអំ ងសមេហតុផលថ 
របយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំមូលមនិមនករ បង្ហ ញខុសជ រវន្ត 
េ យ រែតករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគង និងផ្ដល់នូវរបយករណ៍របស់ 
សវនករែដលរមួបញចូ លទងំមតិសវនកមមរបស់េយងខញុ ំ។ អំណះអំ ង 
សមេហតុផល គឺជអំណះអំ ងមនក្រមតិខពស់មយួ ប៉ុែន្ត មនិ ច 
ធនថ ្រគបេ់ពលៃនករេធ្វសវនកមមេ យអនុេ មេទ មស្តង់ រ 
សវនកមមអន្តរជតិៃនកមពុជ ចរកេឃញនូវករបង្ហ ញខុសជ រវន្ត 
ែដលបនេកតេឡងេនះេទ។ ករបង្ហ ញខុសជ រវន្ត ចេកតេឡង 
េ យ រករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគង េហយ្រតូវបនចតទុ់កថជ 

រវន្តេនេពលែដលករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគងែតមយួ ឬករ៏មួបញចូ លគន  
មនផលបះ៉ពល់ដល់ករសេ្រមចចិត្តែផនកេសដ្ឋកិចចរបស់អនកេ្រប្របស់ 
េ យេយងេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ។

 ជែផនកមយួៃនករេធ្វសវនកមមេ យអនុេ ម មស្តង់ រសវនកមម 
អន្តរជតិៃនកមពុជ េយងខញុ ំអនុវត្តនូវករវនិិចឆយ័ែដល្របកបេទេ យ 

ជូនចំេពះភគទុនិក អិលអូអិលសីុ (េខមបូ ) ភអិីលសីុ

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៤៩



ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
ៃថង្រពហសបតិ៍ ១៤េ ច ែខផលគុន ឆន រំក នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១
ៃថងទី១៥ ែខមនី ឆន ២ំ០១៨

វជិជ ជីវៈ និងរក នូវមជឈធតុនិយមកនុងអំឡុងេពលសវនកមម។  េយងខញុ ំក៖៏
• េធ្វករកំណត ់ និង យតៃម្លនូវ និភយ័ៃនករបង្ហ ញខុសជ រវន្ត 

េលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេ យ រែតករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគង 
និងទទួលខុស្រតូវេលករេរៀបចំ និងករអនុវត្តនូវនីតិវធីិសវនកមម 
េដមបេីឆ្លយតបេទនឹង និភយ័ទងំេនះ និង្របមូលនូវភស្តុ ង 
ែដលមនលកខណៈ្រគប្់រគន ់ និងសម្រសបស្រមបជ់មូល ្ឋ ន 
កនុងករបេញចញមតិសវនកមមរបស់េយងខញុ ំ។ និភយ័ែដលមនិ ច 
រកេឃញនូវករបង្ហ ញខុសជ រវន្តែដលេកតេឡងេ យ រែត 
ករែក្លងបន្លំមនលកខណៈខពស់ជង ករបង្ហ ញខុសេកតេឡងពី 
កំហុសឆគងេ យ រែតករែក្លងបន្លំ ចរមួបញចូ លទងំករ 
ឃុបឃិតគន  ករលួចបន្លំ ករលុបេចលេ យេចតន ករបក្រ យ 
មនិពិត ឬមនិអនុវត្ត មនីតិវធីិ្រគប្់រគងៃផទកនុង។

• ទទួលបននូវករយល់ដឹងអំពីករ្រគប្់រគងៃផទកនុងែដលពកព់ន័ធនឹង 
ករេធ្វសវនកមម កនុងេគលបំណងេដមបេីរៀបចំនូវនីតិវធីិសវនកមម 
ែដលសម្រសបេទ មកលៈេទសៈ ប៉ុែន្តមនិែមនកនុងេគលបំណង 
េដមបបីេញចញមតិេល្របសិទធភពៃនករ្រគប្់រគងៃផទកនុងរបស់្រកុមហុ៊ន 
េឡយ។

• ករ យតៃម្លេលភពសម្រសប ៃនេគលនេយបយគណេនយយ 
ែដល្រកុមហុ៊នបនេ្រប្របស់ និងភពសមេហតុផលៃនករប៉ន់ ម ន 
គណេនយយសំខន់ៗ  ្រពមទងំករ ត្រត ងពត័ម៌នពកព់ន័ធ 
ែដលបនេធ្វេឡងេ យអនក្រគប្់រគង។

• េធ្វករសននិ ្ឋ នេលភពសម្រសបៃនករេ្រប្របស់មូល ្ឋ ននិរន្តរភព 
ៃនគណេនយយរបស់អនក្រគប្់រគង េហយេ យែផ្អកេទេលភស្តុ ង 
សវនកមមែដលទទួលបន េធ្វករសននិ ្ឋ នថេតភពមនិចបស់ ស់ 

រវន្តពកព់ន័ធេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍ ឬលកខខណ្ឌ ែដល ចេធ្វឱយមន 
មនទិលជ រវន្តេលលទធភពរបស់្រកុមហុ៊ន េដមបបីន្តនិរន្តរភព 
ជីវកមម។ ្របសិនេបេយងខញុ ំេធ្វករសននិ ្ឋ នថមនអតថិភព ៃនភព 

មនិ្របកដ្របជជ រវន្ត េយងខញុ ំចបំច្់រតូវបញចូ លេនកនុង 
របយករណ៍របស់េយងខញុ ំ េដមបទីញចំ ប់ រមមណ៍េលករ ត 
្រត ងពត័ម៌នពកព់ន័ធេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ឬ្របសិន 
េបករ ត្រត ងពត័ម៌នមនលកខណៈមនិ្រគប្់រគន ់ េយងខញុ ំ 
ចបំច្់រតូវផ្ដល់មតិសវនកមមែដលមនបញ្ហ ។  ករសននិ ្ឋ នរបស់ 
េយងខញុ ំ គឺែផ្អក មភស្តុ ងសវនកមម ែដល្របមូលបន្រតឹម 
កលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍សវនកមមរបស់េយងខញុ ំ។ យ៉ង ក ៏
េ យ្រពឹត្តិករណ៍ ឬលកខខណ្ឌ នេពលអនគត ចេធ្វឱយ្រកុមហុ៊ន 
បពឈបនិ់រន្តរភពៃន ជីវកមម។

• យតៃម្លេលករបង្ហ ញៃនទ្រមង ់និងខ្លឹម រៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ 
ទងំមូល ែដលរមួបញចូ លទងំករ ត្រត ងពត័ម៌ន និង យតៃម្ល 
ថេតរបយករណ៍ហិរញញ វតថុបនបង្ហ ញពី្របតិបត្តិករ និង្រពឹត្តិករណ៍             
ពកព់ន័ធកនុងអតថនយ័ែដល ចសេ្រមចបននូវករបង្ហ ញរបយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុដ្៏រតឹម្រតូវ ។

 េយងខញុ ំផ្ដល់ពត័ម៌នជូនអនកទទួលខុស្រតូវេលអភបិលកិចច ស្ដីពី 
បញ្ហ េផ ងេទៀត វ ិ លភព និងេពលេវ ែដលបនេ្រគងទុកស្រមប ់
ករេធ្វសវនកមម និងកររកេឃញបញ្ហ ជ រវន្តេផ ងេទៀតែដលមនរមួ 
បញចូ លទងំចំណុចខ្វះខតៃនករ្រគប្់រគងៃផទកនុងែដលបនរកេឃញកនុង 
អំឡុងេពលេធ្វសវនកមម ។

តំ ង្រកុមហុ៊ន េខភអឹីមជជី េខមបូ  ចំកត់

ែង៉ ហ៊ុយ
Partner
ែង៉ ហយ៊

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧៥០



ងតុលយករ
នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

្រទពយសកមម

សរបុ្រទពយសកមម

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

ច្់របកក់នុងៃដ

សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ

សមតុលយេនធនគរនន

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន - សុទធ

្រទពយសកមមេផ ងៗ

ករវនិិេយគ

្រទពយ និងបរកិខ រ

្រទពយសកមមអរបីូ

ពនធពនយរជ្រទពយសកមមសុទធ

១៨.២០១.៥៥៦

៦២.១០៣.៥៨២

៩៥.៩៣៦.០២៨

១.២៨៣.៨៣៩.៧៤៧

២៣.៩៧៩.១៧១

៦០.៥៥៥

៧.៥០០.០៩៩

៣.៣៨៩.៧៦៤

៤.៤០៤.៣៧៩

១.៤៩៩.៤១៤.៨៨១

៤.៥០៨.៦៨៤

១៥.៣៨៣.៥៩៧

២៣.៧៦៤.១៨៨

៣១៨.០១៨.២៦៨

៥.៩៣៩.៨៤៩

១៥.០០០

១.៨៥៧.៨៤០

៨៣៩.៦៧៤

១.០៩១.០០៣

៣៧១.៤១៨.១០៣

៨.១៩៨.០៥៣

១៣.២៨៩.២៩៣

៨៩.៣៩៨.០៩៣

៨៧៤.១៧១.០៨៥

២០.៥៦៤.២១៦

៦០.៥៥៥

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

៥.០៩៣.៩៣៥

១៥.០០០

២.៣០០.១៤០

៥៨២.៥៩២

៨៥៣.១៦៧

២៥២.៨៥១.៨៩៩

បំណុល និងមូលធន

បំណុល 

សរបុបំណុល

្របកប់េញញ របស់ធនគរ និង ថ បន័ហិរញញ វតថុនន

្របកប់េញញ របស់អតិថិជន

គណនី្រតូវទូទតេ់ផ ងៗ

ឥណទនវបិរបូរ ៍

្របកក់មចី

ចំណូលពនធេល្របកចំ់េណញ្របចឆំន ំ

៤២.០០៣.៧៩៦

៣២២.៥៩៥.៤២៩

៣៨.៤០០.៩៧៦

៩៦៣.៩១៦

៨៣០.០០៧.៩៨៣

១៣.៨៣៦.៨៣៦

១.២៤៧.៨០៨.៩៣៦

១០.៤០៤.៧០៥

៧៩.៩០៩.៦៩៣

៩.៥១២.២៥៥

២៣៨.៧៧០

២០៥.៦០០.១៩៥

៣.៤២៧.៥០៥

៣០៩.០៩៣.១២៣

២៤.២២២.០៥២

៥៣.៩០០.៧៦៨

២៤.៤៩០.៩៦៨

-

៧០៨.២៨៨.៤១៣

១៣.៩៤៦.៣២៧

៨២៤.៨៤៨.៥២៨

៦.០០០.០១៤

១៣.៣៥១.៥៨៩

៦.០៦៦.៦២៥

-

១៧៥.៤៤៩.១៩៨

៣.៤៥៤.៦២៦

២០៤.៣២២.១៥២

មូលធន

សរបុមូលធន

សរបុបំណុល និងមូលធន

េដមទុន

ទុនប្រមុង

្របកចំ់េណញរក ទុក

៧១.៦៨៤.១០០

៧.១៦៨.៤១០

១៧២.៧៥៣.៤៣៥

២៥១.៦០៥.៩៤៥

១.៤៩៩.៤១៤.៨៨១

១៧.៧៥៦.៧៧៥

១.៧៧៥.៦៧៧

៤២.៧៩២.៥២៨

៦២.៣២៤.៩៨០

៣៧១.៤១៨.១០៣

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

នៃថងទី
៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

នៃថងទី
៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៥១



របយករណ៍លទធផល
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទពីៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

នៃថងទី
៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

នៃថងទី
៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦

ចំណូលពីករ្របក់សទុធ

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

ចំណូលពីករ្របក់

ចំ យករ្របក់

២៣៥.១៩០.១៨៨

(៨៥.៨៣៤.៥៧៧)

១៤៩.៣៥៥.៦១១

៥៨.២៥៨.៦៥៤

(២១.២៦១.៩៧១)

៣៦.៩៩៦.៦៨៣

២២៥.៧៣៣.៥៦៦

(៧១.២៦១.៩៩៥)

១៥៤.៤៧១.៥៧១

៥៥.៩១៦.១៦៧

(១៧.៦៥២.២១៦)

៣៨.២៦៣.៩៥១

ចំេណញពី្របតិបត្តិករ

្របក់ចំេណញមុនដកពនធ

្របក់ចំេណញសទុធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ

ចំណូលេផ ងៗ

ចំ យកៃ្រមេជង រ

ចំ យេលបុគគលិក

រលំស់្រទពយ និងបរកិខ រ

រលំស់្រទពយសកមមអរបីូ

ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល 

ចំេណញពីករប្តូររបិូយបណ័្ណ បរេទស

៣៥.៧២៩.៦៦៤

(១.៧០១.០៥៦)

(៥៨.០៣២.០៩៣)

(៣.៧៥៧.១៣៦)

(១៣០.៣៥៣)

(៣០.២២៤.៣៧៤)

១.៣៣៥.៤៦៧

៩២.៥៧៥.៧៣០

៨.៨៥០.៥៤៨

(៤២១.៣៦៦)

(១៤.៣៧៥.០៥៤)

(៩៣០.៦៧៥)

(៣២.២៩០)

(៧.៤៨៦.៨៤០)

៣៣០.៨០៧

២២.៩៣១.៨១៣

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

សំវធិនធនេលឥណទន ្រកក ់និងជបស់ង យ័ (១៥.៨៧៥.៣៨០)

៧៦.៧០០.៣៥០

(៣.៩៣២.៤៧០)

១៨.៩៩៩.៣៤៣

(១៤.៩៨៩.៧១២)

៦៨.៩៣១.០២១

(៣.៧១៣.០៨២)

១៧.០៧៤.៨១៣

ចំ យពនធេល្របកចំ់េណញ (១៥.៥០៩.៥២១)

៦១.១៩០.៨២៩

(៣.៨៤១.៨៤៣)

១៥.១៥៧.៥០០

(១៣.៩៣៦.០៨៣)

៥៤.៩៩៤.៩៣៨

(៣.៤៥២.០៨៩)

១៣.៦២២.៧២៤

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧៥២



របយករណ៍ស្តពីីបែ្រមប្រមួលមូលធន
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទពីៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

េដមទុន ទុនប្រមុង សរបុ្របកចំ់េណញ
រក ទុក

នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦

សមមូលជដុ ្ល រ េមរកិ

ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល

នៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦

ករែបងែចកភគ ភ

ករេផទរេទទុនប្រមុង

២៣.៣៦៨.២០០

-

-

២៣.៣៦៨.២០០

៥.៧៨៨.៥០៦

៤.២៧៩.៥៥៨

-

៥៨២.១៦៤

៤.៨៦១.៧២២

១.២០៤.២៩១

១១៨.១៥៣.៥០៩

(៤.៨៨១.៦១៧)

(៥៨២.១៦៤)

១៦៧.៦៨៤.៦៦៦

៤១.៥៣៦.៩៥០

១៤៥.៨០១.២៦៧

(៤.៨៨១.៦១៧)

-

១៩៥.៩១៤.៥៨៨

៤៨.៥២៩.៧៤៧

្របកចំ់េណញសុទធស្រមបក់រយិបរេិចឆទ - - ៥៤.៩៩៤.៩៣៨ ៥៤.៩៩៤.៩៣៨

នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

សមមូលជដុ ្ល រ េមរកិ

ៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៧

ករេផទរពី្របកចំ់េណញរក ទុក

ករែបងែចកភគ ភ

ករេផទរេទទុនប្រមុង

២៣.៣៦៨.២០០

៤៨.៣១៥.៩០០

-

-

៧១.៦៨៤.១០០

១៧.៧៥៦.៧៧៥

៤.៨៦១.៧២២

-

-

២.៣០៦.៦៨៨

៧.១៦៨.៤១០

១.៧៧៥.៦៧៧

១៦៧.៦៨៤.៦៦៦

(៤៨.៣១៥.៩០០)

(៥.៤៩៩.៤៧២)

(២.៣០៦.៦៨៨)

១៧២.៧៥៣.៤៣៥

៤២.៧៩២.៥២៨

១៩៥.៩១៤.៥៨៨

-

(៥.៤៩៩.៤៧២)

-

២៥១.៦០៥.៩៤៥

៦២.៣២៤.៩៨០

្របកចំ់េណញសុទធស្រមបក់រយិបរេិចឆទ - - ៦១.១៩០.៨២៩ ៦១.១៩០.៨២៩

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៥៣



របយករណ៍លហូំរទឹក្របក់
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទពីៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

នៃថងទី
៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

នៃថងទី
៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភព្របតិបត្តិករ
្របកចំ់េណញមុនដកពនធ

និយត័ភពេល៖

   រលំស់្រទពយ និងបរកិខ រ

   រលំស់្រទពយសកមមអរបីូ

   សំវធិនធនេលឥណទន ្រកក ់និងជបស់ង យ័

   ចំេណញពីករលក្់រទពយ និងបរកិខ រ

   ករបងគរេផ ងៗ

   ចំណូលពីករ្របកសុ់ទធ

បែ្រមប្រមួលៃន៖

   ្របកប់្រមុងកតព្វកិចចតមកល់េនធនគរជតិៃនកមពុជ

   សមតុលយេនធនគរនន

   ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន

   ្រទពយសកមមេផ ងៗ

   ្របកប់េញញ របស់អតិថិជន 

   ្របកប់េញញ របស់ធនគរ និង ថ បន័ហិរញញ វតថុនន

   គណនី្រតូវទូទតេ់ផ ងៗ

ច់្របក់េ្របកនងុ្របតិបត្តិករ
   ករ្របកប់នទទួល

   ករ្របកប់នបង់

   ពនធេល្របកចំ់េណញបនបង់

ច់្របក់សទុធ(េ្របកនងុ)/ទទួលបនពី
 សកមមភព្របតិបត្តិករ

៧៦.៧០០.៣៥០

៣.៧៥៧.១៣៦

១៣០.៣៥៣

១៥.៨៧៥.៣៨០

(៥៣.២៥៥)

-

(១៤៩.៣៥៥.៦១១)

(៥២.៩៤៥.៦៤៧)

(២៨.៧៣៣.៥២៦)

(៤.៨៤៤.៤០០)

(៤៣០.០៦៩.៦៨២)

(៤.៤២២.៧៤៥)

២៦៨.៦៩៤.៦៦១

១៧.៧៨១.៧៤៤

១២.៧៣៤.១៨៨

(២២១.៨០៥.៤០៧)

២៣៦.១៩៧.៩៧៨

(៨០.១៣៣.១១៧)

(១៦.៥៧៩.១៥៧)

(៨២.៣១៩.៧០៣)

១៨.៩៩៩.៣៤៣

៩៣០.៦៧៥

៣២.២៩០

៣.៩៣២.៤៧០

(១៣.១៩២)

-

(៣៦.៩៩៦.៦៨៣)

(១៣.១១៥.០៩៧)

(៧.១១៧.៥៤៥)

(១.២០០.០០០)

(១០៦.៥៣២.០០០)

(១.០៩៥.៥៥៣)

៦៦.៥៥៨.០០៤

៤.៤០៤.៦៩៣

៣.១៥៤.៣៦៩

(៥៤.៩៤៣.១២៩)

៥៨.៥០៨.២៩៣

(១៩.៨៤៩.៦៧០)

(៤.១០៦.៨០០)

(២០.៣៩១.៣០៦)

៦៨.៩៣១.០២១

៣.៥៨៤.១៥៩

២០.៦៩៩

១៤.៩៨៩.៧១២

(៥០.៣៩១)

៣.៤១៦.៥៧៨

(១៥៤.៤៧១.៥៧១)

(៦៣.៥៧៩.៧៩៣)

២.៤៥០.០៥១

២៤.២២២.០៥២

(១៣១.២៩២.៥៩១)

២.៤៧៦.៦៥២

៥២.៧៨៦.១៣២

៣៨.៧៥១.៧៥០

៦៩៥.៩១៥

(៧៣.៤៨៩.៨៣២)

២២៥.៤៧៦.៣២១

(៦៩.១៤៨.៤៣១)

(១២.៨៨៩.២៣០)

៦៩.៩៤៨.៨២៨

១៧.០៧៤.៨១៣

៨៨៧.៨២៧

៥.១២៨

៣.៧១៣.០៨២

(១២.៤៨២)

៨៤៦.៣១៦

(៣៨.២៦៣.៩៥១)

(១៥.៧៤៩.២៦៧)

៦០៦.៨៩៩

៦.០០០.០១៤

(៣២.៥២២.៣១៦)

៦១៣.៤៨៨

១៣.០៧៥.៥៨៤

៩.៥៩៩.១៤៥

១៧២.៣៨៤

(១៨.២០៤.០៦៩)

៥៥.៨៥២.៤៤៥

(១៧.១២៨.៦៦៨)

(៣.១៩២.៧៧៤)

១៧.៣២៦.៩៣៤

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧៥៤



របយករណ៍លហូំរទឹក្របក់ (ត) 
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទពីៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

នៃថងទី
៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

នៃថងទី
៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភពវិនិេយគ

លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភពហរិញញបបទន

ករេកនេឡងសទុធៃន ច់្របក់
និង ច់្របក់សមមូល

្របកត់មកល់ធនេលេដមទុន

ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ

ករទិញ្រទពយសកមមអរបីូ

ច្់របកទ់ទួលបនពីករលក្់រទពយ និងបរកិខ រ

ច្់របកទ់ទួលបនពី្របកក់មចី

ករទូទតស់ង្របកក់មចី

ករែបងែចកភគ ភ

ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូលនៃថងទី១ ែខមក

លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយបណ័្ណ

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល
នៃថងទី៣១ ែខធនូ

(៤.៨៣១.៥៩០)

(១.៩៨៥.០១៨)

(១.១៦៨.១៩៦)

៦៦.៧០៤

៤៦៦.៨៣២.២១៤

(៣៤៥.១១២.៦៤៤)

(៥.៤៩៩.៤៧២)

២៥.៩៨២.២៩៥

១០០.៥៧០.២១៩

-

១២៦.៥៥២.៥១៤

(៧.៨៦៥.១៦៩)

(៦.៥៥៤.៧៦១)

(២.២៩៨.៥៧៨)

៧១.០៨៧

៣១២.៣៧៤.៤៣៥

(៣២១.២៣១.៤៣៦)

(៤.៨៨១.៦១៧)

៣៩.៥៦២.៧៨៩

៦១.០០៧.៤៣០

-

១០០.៥៧០.២១៩

(១.៩៤៨.២៧១)

(១.៦២៣.៦៧១)

(៥៦៩.៣៧៨)

១៧.៦០៩

៧៧.៣៧៧.៨៦៤

(៧៩.៥៧១.៨២០)

(១.២០៩.២១៩)

៩.៨០០.០៤៨

១៥.០៦៣.៥៦២

៤៨.៥០៧

២៤.៩១២.១១៧

(១.១៩៦.៨២៧)

(៤៩១.៧០៦)

នៃថងទី
៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

នៃថងទី
៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

ករេផទរពី្របកចំ់េណញរក ទុកេទេដមទុន ៤៨.៣១៥.៩០០ - -១១.៩៦៨.២៦៨

(២៨៩.៣៧៣)

១៦.៥២៣

១១៥.៦៣៨.៣៩៩

(៨៥.៤៨៧.៤០២)

(១.៣៦២.២៦៧)

៦.៤៣៦.០៤១

២៤.៩១២.១១៧

-

៣១.៣៤៨.១៥៨

(៧.៩១៨.១០០) (១៦.៦៤៧.៤២១) (៤.១២៣.៧១១)(១.៩៦១.៣៨៣)ច់្របក់សទុធេ្របកនងុសកមមភពវិនិេយគ

១១៦.២២០.០៩៨ (១៣.៧៣៨.៦១៨) (៣.៤០៣.១៧៥)២៨.៧៨៨.៧៣០
ច់្របក់សទុធទទួលបនពី

សកមមភពហរិញញបបទន

្របតិបត្តិករមនិែមនជ ច្់របកសំ់ខន់ៗ

េនកនុងករយិបរេិចឆទ ្រកុមហុ៊នមន្របតិបត្តិករមនិែមនជ ច្់របកសំ់ខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៧ ៥៥



អិលអូអិលសីុ េលកកមពស់
្របជនជនេន មសហគមន៍
មរយៈករផ្ដល់េស ហិរញញ វតថុ។
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ករយិល័យក ្ត លករយិល័យក ្ត ល
គរេលខ ៦៦៦B | ផ្លូវេលខ២៧១ | សងក តផ់ រេដមថកូវ

ខណ្ឌ ចំករមន | ជធនីភនេំពញ | ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
ទូរសពទ៖ ០២៣ ៩៩១ ៩៩១ | អុីែមល៉៖ info@lolc.com.kh
េគហទំពរ័៖ www.lolc.com.kh

ឯក រ ធរណឯក រ ធរណ


	Blank Page
	Blank Page



