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ទស��នវិស័យ និង��សកកម�

ទស្សនវិសយ័

េបសកកម�

�កុម�គ��រែដលស�ិតេ�ក�មិតមូល��នពីរ ា៉មីត ៃន េសដ�កិច�សង�ម ទទួល�ន

ស��នុពល�ព េដើម�ីរស់េ��បកបេ�យជីវ�ពៃថ�ថ��រ សុវត�ិ�ពេសដ�កិច� 

សុវត�ិ�ពសង�ម និងយុត�ិធម៌។

អិលអូអិលសុី (េខមបូ�) ភីអិលសុី គឺ��គឹះ��នមី�ក� 

ហិរ��វត�� ែដល�នទស�នវ�ស័យសង�ម និងទិសេ� 

�ជីវកម� ែដលផ�ល់ឱ�សហ�គិន និង�កុម�គ��រែដលស�ិត 

េ�ក�មិតមូល��នពី�៉មីតៃនេសដ�កិច�សង�ម នូវឱ�ស 

េសដ�កិច� េដើម�ី��ស់ប��រជីវ�ពរស់េ� និងសហគមន៍របស់ 

ពួកេគឱ��បេសើរេឡើង �មរយៈ�រផ�ល់ឱ�អតិថិជននូវេស� 

កម�ហិរ��វត���បកបេ�យ�បសិទ��ព និងនិរន�រ�ព។

២
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



គុណត���

អិលអូអិលសីុ

�រ�រពវ�ន័យ

តុល��ពសង�ម និង
ផលចំ��ញរបស់��ប័ន

គុណ�ព
�ើងនឹងខិតខំប��ើអតិថិជនរបស់�ើង
ឱ�អស់លទ��ព និង�ន��សិទ��ពបំផុត។

�រទុកចិត�គឺ�មូល��ន��ឹះ
���ជីវកម�របស់�ើង�ើយ�ើង
នឹងមិន��ស់ប��រទស�នៈ��ះ�ើយ។

តុល��ព��ះ��អ�គតរបស់
អតិថិជន�ើង និងខ��ន�ើង។

�ើង�នជំ�ឿ�ើ�រ�រពច�ប់របស់
��ុមហ៊ុន អ�ក��ល�ក់ព័ន� និង����ស។

�រអប់រ�
�ើង�នជំ�ឿ� �រអប់រ�គឺ�មូល��ន��ឹះ

���ពជ័យជម�ះយូរអ���ង។

�រខិតខំ��ឹង��ង��ើ�រ�រ
�ើង�នជំ�ឿ� �រ�ឿ�ក់�ើ

អ�គតរបស់�ើងនឹង���វ�ន��
�មរយៈ�រខិតខំ��ឹង��ង�អតិបរ�

ចំ�ះ�រទទួលខុស���វរបស់�ើង។

សុចរ�ត យុតិ�ធម៌
និង�ព��ះ��ង់

�ើងប��ើ���ជន��ី����មត���វ�រ
�មូល��ន �យមិន���ន់�តិ�សន៍
�ស� ឬនិ���រន��យ�ើយ។

�ពទី���� និងអព���ឹត

�រទំ�ក់ទំនង�មួយអតិថិជន
�ទិ�ពទីមួយរបស់�ើងគឺ���
អតិថិជន�ន�រ��ញចិត��ំង��ុង

ចំ�ះ�រប��ើ���របស់�ើង។
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សមិទ�ផលហិរ��វត���ក់���ង និង�ររ�ពឹងទុក

្រទព្យសកម�សរបុ (ដុល� រ)

ផលប្័រតឥណទនដុល (ដុល� រ)

មូលធនភាគទុនិក (ដុល� រ)

្របាកច់ំេណញសុទ� (ដុល� រ)

ចំនួនអតិថិជនឥណទន

សមតុល្យ្របាកប់េ�� ើ (ដុល� រ)

ចំនួនគណនី្របាកប់េ�� ើ
ចំនួនអតិថិជនដក្់របាកប់េ�� ើ
ចំនួនសខ
(រមួប��ូ លករយិាល័យកណា� ល)

ចំនួនបុគ�លិក

ចំណាយ្របតិបត�ិករ/ផលប្័រតឥណទន
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ទំពរ័

មាតិក

ចំណាបអ់រម�ណ៍របស់្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
របាយករណ៍របស់្របធាននាយក្របតិបត�ិ

៦-៧
៨-១០

១៨
១៩

២០-២២
២៣-២៤

២៥
២៥

២៨
២៩

៣០-៣២
៣៣-៣៤
៣៥-៣៦

៣៦

៣៨
៣៩

៤០-៤៣
៤៤-៤៦
៤៧-៤៨
៤៩-៥៥

៥៦

៥៨-៦០
៦១-៦២

៦៣
៦៤
៦៥

៦៦-៦៧
៦៨-១០១

១២
១៣
១៣
១៤
១៥

អំពី អិលអូអិលសុី
ចក�ុវស័ិយ្របេទសកម�ុជា
អំពី អិលអូអិលសីុ
្របវត�ិ អិលអូអិលសីុ
មា� ស់កម� ីនិងៃដគូ
សកម�ភាពចម្បងរបស់ អិលអូអិលសីុ

អំពី អជីវកម�
កររកីចេ្រមើន្របកបេដយករទទួលខុស្រត�វ
និនា� ករៃនផលិតផល
សមទិ�ផលអជីវកម�
េសចក�ីសេង�បអំពីសមទិ�ផលហិរ�� វត�ុ
ទស្សនវស័ិយអំពីអតិថិជន
ករអភវិឌ្ឍធនធានមនុស្ស

អំពី ករ្រគប់្រគងសកម�ភាពសង�ម និងបរសិ� ន
េតើេយើងពន្យល់អត�នយ័ៃនេបសកកម�របស់េយើងយ៉ាងដូចេម�ច?
ករវស់ែវងេគាលេដសង�មរបស់ អិលអូអិលសីុ
ករវស់ែវងសកម�ភាពសង�មតមរយៈ PPI
ករអបរ់ចំំេណះដឹងហិរ�� វត�ុ
សកម�ភាពសង�ម
ករអនុវត�ស�ងដ់រជាសកលៃនករ្រគប្់រគងសកម�ភាពសង�មេន អិលអូអិលសីុ

អភិបាលកិច�

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ និងរបាយករណ៍សវនករឯករជ្យ

រចនាសម�ន័�ភាគទុនិក
រចនាសម�ន័� ៃនករ្រគប្់រគង
េគាលនេយាបាយ និងេគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាបអ់ភបិាលកិច�សជីវកម�
តួនាទី និងទំនួលខុស្រត�វរបស់គណៈកមា� ធិករ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
របាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
គណៈ្រគប្់រគង
ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និងករ្រគប្់រគងៃផ�ក�ុង

របាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
របាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យ
តរងតុល្យករ
របាយករណ៍លទ�ផល
របាយករណ៍ស�ីពីបែ្រមប្រម�លមូលធន
របាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់
កំណតស់មា� ល់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ

បណា� ញ្របតិបត�ិករ របស់ អិលអូអិលសីុ

៥
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨

១០២-១០៤



 ខ��ំ�ទ�នេសចក�ីេ�មនស�រ�ក�យ ក��ង�រប��ញនូវ 

រ�យ�រណ៍�ប�ំ�� ំនិងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់ អិលអូអិលសីុ 

ស��ប់��២ំ០១៨។ ២០១៨ គឺ���ដ៏ំពិេសសមួយែដលអិលអូអិលសីុ 

�នបន�កំេណើន��ងល��បេសើរែដល�នជ�មុញេ�យ�ពៃច��បឌិត 

គំនិតផ��ចេផ�ើមថ�ីៗ និងគំនិតេ��ះេ�ឧត�ម�ព។

េ�ក �ប៊�នលី េដ ហ��លី � ៉
�ប�ន�កុម�បឹក�ភិ�ល ៃន អិលអូអិលសុី (េខមបូ�) ភីអិលសុី

ចំណាប់អរម�ណ៍របស្់របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

 េសដ�កិច��បេទសកម����ត�វ�នព�ករណ៍� នឹងថយចុះបន�ិច 
ក��ង��ំេនះេបើេ�បៀបេធៀបេ�នឹង��ំមុន ថ�ីេបើ�នកំេណើន��ងរ�ង�ំ 
�បែហល� ៧% ក៏េ�យ។ កំេណើនេសដ�កិច��លពី��ំមុន�ន 
េកើនេឡើង ៧,៣% េ�យែផ�កេលើ�រេកើនេឡើងៃន�រ�ំេចញផលិតផល 
�រេកើនេឡើងៃនវ�ស័យេទសចរណ៍ែដលកំពុងរ�កចេ�មើន និងលំហូរចូល 
��ប�ំនូវ�រវ�និេ�គេ�យ��ល់ពីបរេទស ។
 �មួយនឹង�រព�ករណ៍អំពី�រ��ក់ចុះៃនេសដ�កិច�េ��បេទស 
េជឿនេលឿន ដូច�េ�តំបន់អឺរ�ុប សហរដ��េមរ�ក ជប៉ុន និងចិន ែដល 
�ទិសេ�សំ�ន់ស��ប់�រ�ំេចញរបស់កម��� កំេណើនែផ�កវ�ស័យ 
�ំេចញ និងវ�ស័យេទសចរណ៍េ�កម��� នឹងទំនង��ន�រ��ក់ចុះ 
ផងែដរ។
 វ�ស័យឧស�ហកម� និងសំណង់�ត�វ�នរ�ពឹងទុក�នឹងរងផល 
ប៉ះ�ល់អវ�ជ��ន��ំងបំផុត េ�យ�រែតបរ���ស�ងេ��ែដល 
�ន�ពទន់េខ�យ។ កំេណើនវ�ស័យឧស�ហកម�នឹង�ន�រថយចុះ 
កំេណើនវ�ស័យេស�កម��ត�វ�នរ�ពឹង�នឹង�នក�មិតតិចតួច េហើយ 
វ�ស័យកសិកម��ត�វ�នព�ករណ៍�នឹងេកើនេឡើង ១,៧% ខណៈេពល 
ែដលវ�ស័យេស�កម��ត�វ�នព�ករណ៍�នឹងេកើនេឡើង ៦,៨%។
 �ក់ទងនឹងប���បឈម�ងេ�� ែដល�ចប៉ះ�ល់ដល់ 

កំេណើនេសដ�កិច�េ���ំេនះ គួរកត់ស��ល់ផងែដរ� �រ��ក់ចុះៃន 
េសដ�កិច�ពិភពេ�ក�ចនឹង�ន�រ��ក់ចុះ��ំង�ង�ររ�ពឹងទុក។ 
សហ�ពអឺរ�ុបក៏កំពុងពិ�ក�អំពីលទ��ពក��ង�រព��រ�រេលើកែលង 
ពន��ំេចញ (Everything But Arms) របស់កម���ផងែដរ។
 ចំេ�ះ�និភ័យៃផ�ក��ង �រេ��តេលើវ�ស័យអចលន�ទព��ច 
បង�ឱ��ន�និភ័យដល់េស�រ�ពវ�ស័យហិរ��វត��។ �និភ័យសំ�ន់ 
មួយេទៀត គឺេ��ះ�ំងស��តែដល�ចនឹងេកើតេឡើងេ���ំេនះ។ �បេទស 
កម���ក៏កំពុង�បឈមនឹងប��ដ៏សំ�ន់មួយេទៀត គឺគ��តជំ�ញ 
ែដលប��លមកពី�ពខ�ះចេ��ះរ�ងជំ�ញែដលផ�ត់ផ�ង់េ�យក��ងំ 
ពលកម�ែដល�ន��ប់ និងត�ម�វ�ររបស់និេ�ជក។

 អិលអូអិលសុ ី បន�រក��ននូវលទ�ផលហិរ��វត�� និងសង�ម 
គួរ�ទី�ប់ចិត� េ�ក��ង��ំ២០១៨។ �មួយនឹង�រ��ស់ប��រ�បេទស 
កម��� ពី�បេទសែដល�នចំណ�ល�បេ���បេទសែដល�នចំណ�ល 
មធ�មក�មិត�ប េធ�ើឱ�ត�ម�វ�រ��ក់កម�ី�ន�រេកើនេឡើងធំ�ងមុន 
ពីសហ�គិន��តតូច និងមធ�ម និង�ប�ជនែដល�នចំណ�លមធ�ម 
ែដល�លទ�ផលេធ�ើឱ�ទំហំឥណ�ន�មធ�មេកើនេឡើងដល់ ១.៩៥០ 
ដុ��រ�េមរ�ក។

៦
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



 �មួយនឹង�ររ�កចេ�មើន��ង�ប់រហ័ស និង�បកបេ�យ 
គុណ�ព អិលអូអិលសុី �ន��យ��គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��ទទួល 
��ក់បេ��ើ ែដលធំ�ងេគលំ�ប់ទី៤ េ�ក��ង�បេទសកម��� េបើគិតេ� 
េលើចំនួនអតិថិជន ផលប័�តឥណ�ន និងសមតុល���ក់បេ��ើ ខណៈ 
ែដលអ��ចំេណញពី�ទព�សកម� សេ�មច�ននូវលទ�ផលខ�ស់�ងេគ 
បង�ស់ក��ងចំេ�ម�គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��ទទួល��ក់បេ��ើ�ំង៧ 
េហើយអ��ចំេណញពីមូលនិធិ�គទុនិក ទទួល�នលទ�ផលខ�ស់ 
�ងេគលំ�ប់ទី២ �ំងក��ង��ំ២០១៧ និង��ំ២០១៨។ 
 េយើងសម�ឹងេឃើញ ��ំ២០១៩ គឺ���ំែដល�នស��នុពល 
កំេណើន និង�ឱ�សដ៏ពិេសសស��ប់ អិលអូអិលសុី ក��ង�រព�ងីក 
�ជីវកម� និង�បតិបត�ិ�ររបស់ខ��ន �មួយនឹងផលិតផលែដល�ត�វ�ន 
រច�េឡើងស��ប់បំេពញត�ម�វ�រសហ�គិន និង�គ��រែដល�ន 
ចំណ�លមធ�ម ែដល�ន�ររ�កលូត�ស់��ង�ប់រហ័ស។ �ររ�ក 
ចេ�មើនក��ងវ�ស័យសហ��សធុនមធ�មេធ�ើឱ��នត�ម�វ�រផលិតផល 
�ន់ែតទំេនើប និងសម��រែបប�ងមុន។
 �មួយនឹង�រ�ំ�ទែផ�កបេច�កេទសពី អិលអូអិលសុី�គុប 
អិលអូអិលសុី (េខមបូ�) នឹងបន�ែកលម�ផលិតផល និងេស�កម� 
ែដល�ន��ប់េដើម�ីបំេពញ�មត�ម�វ�ររបស់អតិថិជន។ បែន�មេលើ 
េនះអិលអូអិលសីុ នឹង�ក់ឱ�េ�បើ��ស់ផលិតផលថ�ចំីនួន ពីរបែន�មេទៀត 
េ�ក��ង��ំ២០១៩ គឺឥណ�នេគហ��ន និងឥណ�ន��េ�យ 
សន�ធិិ។ េលើសពីេនះេ�េទៀត អិលអូអិលសីុ នឹងបន�ព�ងឹងេស�អតិថិជន 
និងផ�ល់ផលិតផល �ពម�ំងេស�កម�ថ�ីៗសម��រែបបេ��មត�ម�វ�រ 
របស់អតិថិជនរួម�ន គណនីសន�ំស��ប់េ�បើ��ស់ក��ងគេ��ងេពល 
អ�គត គណនីសន�ំស��ប់បុ�តធី� និងេស�ទូ�ត់វ�ក�យប�ត។ 
អិលអូអិលសុី �នទស�នវ�ស័យស��ប់��ំ២០១៩ េនះ ���ំស��ប់ 
េស�ហិរ��វត��ឌីជីថល ែដលេធ�ើឱ�េស�អតិថិជនរបស់េយើង�ន់ែតល� 
�បេសើរេឡើងមួយក�មិតេទៀត និងបេង�ើន�បសិទ��ព�មរយៈ�រេ�បើ��ស់ 
េស�ហិរ��វត��ឌីជីថល។ 
 គណៈ�គប់�គង និងបុគ�លិកអិលអូអិលសុី�នប��ញនូវ�ព 
រ�ង�ំ និងសមត��ពក��ង�រស�មបខ��នេ�នឹង�រ��ស់ប��រ���ក�េសដ�កិច� 
េ�ក��ង�បេទសកម��� ទន�ឹម��នឹង�រ���ននូវអនុេ�ម�ពេលើ 
�ល់ច�ប់ និងបទប��ត�ិ�ំង�យ។ អិលអូអិលសុី អនុេ�ម�ម 
បទប��តិ�ដ៏រ�ង�ំ ែដលេចញេ�យធ��រ�តិៃនកម��� និង�ន 
សមត��ពអនុវត��មបទប��ត�ិថ�ីែដល�នេចញេ�ក��ង��ំ២០១៨ 
ដូច��រកំណត់�ទ�ប់េដើមទុនរបស់�គឹះ��នធ��រនិងហិរ��វត�� 
�រចូល�ស�ជិក�បព័ន�ទូ�ត់រហ័ស (FAST) និង�បព័ន� Cambodian 
Shared Switch (CSS) អនុ�ត�កបខណ�សន�នីយ�ព និងចំ�ត់ 
��ក់�និភ័យឥណ�ន និងសំវ��នធនេលើអីុមែភរែមន។ 

 �ប់ពី��ំ២០១៩ អិលអូអិលសុី នឹងអនុវត�ស�ង់�រគណេនយ� 
IFRS េដើម�ីបំេពញ�មត�ម�វ�ររបស់�កុម�បឹក��តិគណេនយ� និង 
�ពិេសស IFRS 9 េដើម�ីអនុេ�មេពញេលញ�ម�ប�សស�ីពី 
ចំ�ត់��ក់�និភ័យឥណ�ន និងសំវ��នធនេលើអុីមែភរែមន។ 
បែន�មេលើេនះ អិលអូអិលសុី េធ�ើ�បតិបត�ិ�រក��ង�កបខណ�អភិ�លកិច� 
មួយែដលរួមប���ល��រ�ងបទប��ត�អិភិ�លកិច��ជីវកម�ែដលេចញ 
េ�យធ��រ�តិៃនកម��� និងចំណ�ចល�ៗៃនអភិ�លកិច��ជីវកម� 
ដៃទេទៀត េដើម�ី���ននូវអភិ�លកិច�ែដល�នគុណ�ពខ�ស់ និង 
និរន�រ�ពដ៏យូរអែង�ងរបស់�កុមហ៊ុន។ 
 �ចុងេ��យ ខ��ំ�ទសូមែថ�ងអំណរគុណដ៏��លេ��ដល់អ�ក 
ែដល�ក់ព័ន��ំងអស់រួម�ន អតិថិជន វ�និេ�គិន និយតករ ធ��រ 
និងៃដគូ��ស់កម��ំីងក��ង និងេ���បេទសស��ប់�រេជឿ�ក់ �រទុកចិត� 
និងសហ�បតិបត�ិ�រ�ំ�ទចំេ�ះ�ររ�កចេ�មើនរបស់ អិលអូអិលសុី ក��ង 
រយៈេពលប៉ុ��ន��ំកន�ងេ�េនះ។ ខ��ំ�ទក៏សូមេ�តសរេសើរចំេ�ះ 
�កុម�បឹក�ភិ�ល�ំងអស់ ស��ប់�រែណ�ំ និងផ�ល់េ�បល់ល�ៗ 
និងបុគ�លិកអិលអូអិលសីុ�ំងអស់ ែដលស�តិេ�េ��ម�រដឹក�ំរបស់ 
គណៈ�គប់�គងែដល�នសមត��ព ស��ប់�រខិតខំ�បឹងែ�បងក��ង 
�របំេពញ�រ�រ។ អិលអូអិលសុី គឺ��គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��ទទួល 
��ក់បេ��ើែដល�នមុខេគមួយេ�ក��ង�បេទសកម��� េហើយខ��ំេប��� 
ចិត�ចូលរួម�ែផ�កមួយដ៏សំ�ន់ ក��ង�រផ�ល់ឱ�សេសដ�កិច�ដល់ 
អតិថិជន និង�ប�ជនកម���។
 េយើងសូមប��ក់ពី�រេប���ចិត�របស់េយើងចំេ�ះអតិថិជន និង 
�គទុនិក�ំងអស់របស់េយើង� េ���ំ២០១៩ េយើងនឹងបន�េ��ត 
សំ�ន់េលើវ�ស័យែដលផ�ល់នូវឱ�សដ៏ល�បំផុតស��ប់អិលអូអិលសុី 
(េខមបូ�) េដើម�ីសេ�មច�ននូវអ��កំេណើនដ៏រ�ង�ំ និង�នេស�រ�ព 
និងេដើម�សីេ�មចេ�លេ�យុទ���ស�របស់េយើង ក��ង�រេលើកកម�ស់ 
អ��ចំេណញ ក៏ដូច�ព�ងឹងទី�ំងរបស់ អិលអូអិលសុី េ�ក��ង 
�ពះ���ច�កកម���។

�ប៊�នលី េដ ហ��លី� ៉

�ប�ន�កុម�បឹក�ភិ�ល

៧
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 វ�ស័យមី�ក�ហិរ��វត��សេ�មច�ននូវកំេណើន��ងរ�ង�ំេ�ក��ង 
��ំ២០១៨ �មួយនឹងផលប័�តឥណ�នសរុបេ�ក��ងវ�ស័យមី�ក� 
ហិរ��វត���ំងមូលេកើនេឡើងដល់ ៥,៥ ប៊��នដុ��រ�េមរ�ក ែដល 
េកើនេឡើងចំនួន ៣០% ខណៈែដលអ��ឥណ�នមិនដំេណើរ�រ 
�ន�តឹមែត ១,១៥% ែដល�ន�ពល��បេសើរ�ង��ំមុន។ ចំនួន 
អតិថិជនសរុបេកើនេឡើងដល់�ង ១,៩៥�ន�ក់។ សមតុល� 
��ក់បេ��ើរបស់�គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��ទទួល��ក់បេ��ើេកើនេឡើង 
ដល់ ២,៨ ប៊��នដុ��រ�េមរ�ក ែដលអតិថិជន��ក់បេ��ើ�ន 
ចំនួន ២,២�ន�ក់ (ទិន�ន័យពី�គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��ចំនួន ៦៩ 
និងអង��រេ��រ��ភិ�លចំនួន ៨)។ 

េ�ក សុខ េវឿន
�ប�ន�យក�បតិបត�ិ ៃន អិលអូអិលសុី (េខមបូ�) ភីអិលសុី

 �បេទសកម���សេ�មច�នកំេណើនផលិតផលក��ង�សុកសរុប 
ចំនួន ៧,៣% េ�ក��ង��២ំ០១៨ និងទំនង�ថយចុះតិចតួចបុ៉ែន�េ�ែត 
រ�ង�ំ �មួយនឹងកំេណើនេសដ�កិច�ែដលរ�ពឹងទុក�នឹងេកើនេឡើង�តឹម ៧% 
ក��ង��ំ ២០១៩ និង ៦,៨% ក��ង��ំ២០២០ េ�ងេ�េលើរ�យ�រណ៍ 
របស់ធ��រអភិវឌ��សុី (Asian Development Bank)។
 ចំនួន�ប�ជនកម����ត�វ�នព�ករណ៍�នឹងេកើនេឡើងដល់ 
១៧,៣ �ន�ក់ េ��តឹម��ំ២០២៣ ែដលក��ងេ�ះ ៥៤% � 
�ប�ជនសកម��ន�យុចេ��ះពី ២០ េ� ៦០ ��ំ។ ដូេច�ះ េនះគឺ 
�ឱ�សដ៏ល�ស��ប់វ�ស័យមី�ក�ហិរ��វត��ក��ង�របេង�ើតផលិតផល 
និងេស�កម�របស់ខ��នឱ�សម�សបេ��មត�ម�វ�ររបស់អតិថិជន និង 
ព�ងីក�បតិបត�ិ�ររបស់ខ��នបែន�មេទៀត េដើម�ីផ�ល់េស�ហិរ��វត��ដល់ 
�ប�ជនេ�ទី�បជុំជន និងជនបទ�ច់�ស�លែដលមិន�ន់ទទួល 
�នេស�ហិរ��វត��។

សមិទ�ផលសខំន់ៗក�ងុឆា� ២ំ០១៨

 ខ��ំ�ទនឹងេលើកេឡើងពីសមិទ�ផលសំ�ន់ៗែដលអិលអូអិលសុី 
សេ�មច�នេ�ក��ង��ំ២០១៨។

ផលប័�តឥណ�ន
 អិលអូអិលសុី រក��ននូវកំេណើន�បកបេ�យគុណ�ព េ� 
ក��ង�� ំ២០១៨ ែដលផលប័�តឥណ�នេកើនេឡើងចំនួន ៥១% និង�ន 
សមតុល�សរុបចំនួន ៤៨៧,៥ �នដុ��រ�េមរ�ក ខណៈែដល�និភ័យ 
ផលប័�តឥណ�ន�តឹមែត ០,៩៦%។ ចំនួនអតិថិជន�នេកើនេឡើង 
១២% ែដល�នចំនួនសរុប ២៣៥.៦១៣ �ក់។ ផលប័�តឥណ�ន 
េនះរួម�នឥណ�ន�កុម ៤០% និងឥណ�នឯកត�ជន ៦០%។ 
ផលប័�តឥណ�ន�គេ�ចើន គឺផ�ល់ដល់អតិថិជនែដល�នចំណ�ល 
�ប ែដលេនះឆ��ះប��ំងពីេបសកកម�របស់អិលអូអិលសុី ក��ង�រផ�ល់ 
កម�ីដល់សហ�គិន និង�កុម�គ��រែដលស�ិតេ�ក�មិតមូល��នពី� ៉មីត 
ៃនេសដ�កិច�សង�មេ��មតំបន់ជនបទ។

គុណ�ពផលប័�តឥណ�ន
 អិលអូអិលសីុ េ�ែត�ចរក��ននូវកំេណើនផលប័�តឥណ�ន 
�បកបេ�យគុណ�ពខ�ស់ និង�រ�ត�តពិនិត�ៃផ�ក��ងដ៏រ�ង�ំែដលេធ�ើឱ� 
អិលអូអិលសុី �ចសេ�មច�ននូវលទ�ផលល��បេសើរ�ងលទ�ផល 
�មធ�មរបស់វ�ស័យមី�ក�ហិរ��វត���ំងមូល។ �កុម�បឹក�ភិ�ល និង

របាយករណ៍របស្់របធាននាយក្របតិបត�ិ
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គណៈ�គប់�គងអិលអូអិលសីុ �នសហ�រ����ងជិតស�ទិ� េដើម�ីព�ងឹង 
េលើ�រ�គប់�គង�និភ័យឥណ�ន និង�រ�ត�តពិនិត�ៃផ�ក��ងែដលរួម 
�ន៖
 �រព�ងឹងេលើដំេណើរ�រឥណ�ន និង�រ�ត�តពិនិត�ៃផ�ក��ង
 ព�ងឹង�រ�ត�តពិនិត�ឥណ�នប��ប់ពីទ��ក់ទុនរួច�មរយៈ 

វ�ធី��ស�េផ�ងៗ��
 �រប���បវប�ធម៌ៃន�រ�គប់�គង�និភ័យេ�ទូ�ំងអិលអូអិលសីុ
 �រព�ងឹង�កុម�រ�រ��គុណ�ពឥណ�ន េដើម�ី���ន 

�បសិទ��ពៃន�រអនុវត� និង�រ�ត�តពិនិត�ៃផ�ក��ង
 �យក��នសវនកម�ៃផ�ក��ង�នេដើរតួ�ទី��ងសំ�ន់ក��ង�រ 

��ឱ��ននូវ�បសិទ��ពៃន�រអនុវត��រ�ត�តពិនិត�ៃផ�ក��ង
 ែកលម�រច�សម�ន័�ៃន�រេលើកទឹកចិត�ម�ន�ឥីណ�ន និងបុគ�លិក 

សហគមន៍េផ�ងេទៀត េ�យែផ�កេលើគុណ�ពឥណ�ន�ចម�ង
 �រ�ត�តពិនិត��រ��ល័យឥណ�នៃនកម���ឱ��ន ១០០% 

ចំេ�ះអ�កខ�ី និងអ�ករួមខ�ី មុនេពលទ��ក់ទុន េដើម�ី�យតៃម� 
ឥណ�នរបស់អតិថិជន��ក់ៗឱ��នហ�ត់ចត់

 ផ�ល់វគ�បណ��ះប��លេដើម�ីព�ងឹងផលិត�ពរបស់បុគ�លិក 

�រអនុវត�េ�ល�រណ៍�រ�រអតិថិជន ែដល�ែផ�កមួយដ៏ 
សំ�ន់ក��ង�រ�គប់�គង�និភ័យ

 �រអនុវត�ដ៏�ន�បសិទ��ពក��ងកម�វ�ធីបណ��ះប��លចំេណះ 
ដឹងែផ�កហិរ��វត�� េដើម�ីផ�ល់ឱ�អតិថិជន និស�ិត�កលវ�ទ�ល័យ 
និង�ប�ជនក��ងសហគមន៍នូវជំ�ញក��ង�រ�គប់�គងហិរ��វត��។

�រ�បមូល��ក់បេ��ើសន�ំ
 សមតុល���ក់បេ��ើសន�ំេកើនេឡើង��ង�ប់រហ័សដល់�ង 
២៣២ �នដុ��រ�េមរ�ក ក��ងរយៈេពល�តឹមែត ៣��ំ េកើនេឡើងជិត 
បីដងៃនសមតុល���ក់បេ��ើក��ង��ំ២០១៧ ែដល�នចំនួន�តឹមែត 
៩០ �នដុ��រ�េមរ�ក។ កំេណើន��ង�ប់រហ័សៃនសមតុល� 
��ក់បេ��ើសន�ំប��ញឱ�េឃើញ� អិលអូអិលសុី គឺ��គឹះ��នមី�ក� 
ហិរ��វត��ែដលគួរឱ�ទុកចិត�ខ�ស់ ែដលផ�ល់នូវេស�ហិរ��វត��ដ៏ល��បេសើរ 
ដល់អតិថិជន �រ�រអតិថិជន និងផ�ល់នូវផលិតផល��ក់បេ��ើ និង 
ផលិតផលឥណ�នថ�ីៗ ែដល�នលក�ណៈ�បកួត�បែជង។ អិលអូ- 
អិលសុី �នេ�លេ�សេ�មចឱ��ននូវកំេណើនសមតុល���ក់បេ��ើ 
េទ�រដង េដើម�ី�មឱ��ន់ៃដគូេ��តឹមដំ�ច់��ំ២០១៩។

គេ��ងធ��រឌីជីថល
 េដើម�ី�ំ�ទ�ជីវកម� និង�រអភិវឌ�ផលិតផលថ�ីៗ  អិលអូអិលសីុ 
�នវ�និេ�គេលើគេ��ងធ��រឌីជីថល េដើម�ីអនុេ�ម�មត�ម�វ�រ 
�ំ�ច់ពីធ��រ�តិៃនកម��� េលើ�បព័ន�ទូ�ត់រហ័ស (FAST system) 
ស��ប់�រេផ�រ��ក់ឆ�ងធ��រ ែដល�ត�វ�ន�ក់ឱ�េ�បើ��ស់រួច�ល់ 
េហើយ�ពម�ំង�បព័ន� Central Shared Switch ែដលអតិថិជន�ច 
េ�បើ��ស់�ត ATM ស��ប់េធ�ើ�បតិបត�ិ�រេ��គប់��សុីន ATM 
�ំងអស់េ�ក��ង�បេទសកម��� ែដលកំពុងេធ�ើ�រ�កល�ង និង�ក់ 
ឱ�េ�បើ��ស់េ�ក��ង�តី�សទី២ ��ំ២០១៩។

អ��ចំេណញពី�ទព�សកម� និងអ��ចំេណញពីមូលធនរបស់�គទុនិក
 អ��ចំេណញពី�ទព�សកម� របស់អិលអូអិលសុី�ន�រ��ក់ 
ចុះបន�ិចពី ៤,៨៦% ក��ង��ំ២០១៧ េ� ៤,០៩% ក��ង��ំ២០១៨ 
ខណៈែដលអ��ចំេណញពីមូលធន�គទុនិកេកើនេឡើងតិចតួច ពី 

២៧,៣៥% េ� ២៧,៧៩%។ ��ង�មិញ េបើេធៀបេ�នឹងៃដគូ 
�បកួត�បែជង អ��ចំេណញពី�ទព�សកម�របស់អិលអូអិលសីុទទួល�ន 
លទ�ផលល��នមុខេគក��ងចំេ�ម�គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��ទទួល 
��ក់បេ��ើែដលធំ�ងេគ�ំង៧ ខណៈែដលអ��ចំេណញពីមូលធន 
�គទុនិករបស់អិលអូអិលសុី�ប់លំ�ប់��ក់េលខ២ ពីរ��ំ�ប់�� 
េ�ក��ង��ំ២០១៧ និង��ំ២០១៨។ �លទ�ផល អិលអូអិលសុី គឺ� 
�គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��ធំ�ងេគលំ�ប់ទី៤ េ�ក��ង�បេទសកម��� គិត 
េ�េលើចំនួនអតិថិជន ផលប័�តឥណ�ន និងសមតុល���ក់បេ��ើ។

សកម��ពសង�ម
 អិលអូអិលសុី េប���ចិត�ក��ង�រផ�ល់េស�ហិរ��វត���បកបេ�យ 
�រទទួលខុស�ត�វសង�ម និងបរ���ន ដល់�ប�ជន និងសហ�គិនេ� 
ជនបទ។ �ប�ណ� ៧២% ៃនអតិថិជនរបស់អិលអូអិលសុី��ស�ី 
�ប�ណ� ៣០% ៃនអតិថិជនថ�ីរស់េ�េ��មប��ត់�ព�កី�ក��ក់ 
�តិ ១៥០% និង�បែហល ៤៦% ៃនអតិថិជន�នមុខរបរ�ក់ទងនឹង 
កសិកម�។ អិលអូអិលសុី សេ�មច�នេ�គជ័យៃន�រអនុវត�សកម� 
�ពសង�មេ�ក��ង��២ំ០១៨ �មរយៈ�រអនុវត��រ�ត�តពិនិត� �ម�ន 
ផលប៉ះ�ល់េ�េលើបរ���ន �រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់សង�ម និង 
បរ���ន ស��ប់ផលិតផល��ក់កម�ីសហ��ស��តតូច និងមធ�ម 
ស�ង់�រ�កលៃន�រ�គប់�គងសកម��ពសង�ម (USSPM) និង�រ 
�យតៃម���ល់ខ��ន (SPI4) េដើម�ីកំណត់ជំ�នប��ប់ៃន�រអនុវត� 
សកម��ពសង�មឱ��នល��បេសើរេ�ក��ង�គឹះ��ន។ ក��ងរយៈេពល 
ប៉ុ��ន��ំចុងេ��យេនះ   អិលអូអិលសុីសេ�មច�នេ�គជ័យ និង 
ទទួល�នវ���បនប�តទទួល��ល់�េ�ចើនេលើ�រអនុវត�សកម��ព
សង�មដូច� វ���បនប�តសន�ស�ន៍ៃន�រ�កផុតពី�ព�កី�ក វ��� 
បនប�តកិច��រ�រអតិថិជនពី SMART Campaign វ���បនប�ត 
GIIRS, វ���បនប�ត Microfinance Institutional Rating Grade A- 
from Microfinanza ែដល�ន�យតៃម� អិលអូអិលសុី េ�េលើែផ�ក 
�េ�ចើនដូច� េ�េលើបរ���ស�បកួត�បែជង�ងេ�� អភិ�លកិច� 
និងយុទ���ស� រ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� គុណ�ពផលប័�តឥណ�ន 
�បព័ន�និង�រ�ត�តពិនិត� និងកិច��រ�រអតិថិជន។
 េលើសពីេនះេទៀត កម�វ�ធីបណ��ះប��លចំេណះដឹងែផ�កហិរ��វត�� 
ែដល�ត�វ�នផ�ល់ជូន�ប�ជនកម����ង ១២.៩៧៧ �ក់ េ�ក��ង 
��ំ២០១៨ និងសរុប�ង ៥៦.១៥៣ �ក់ �ប់�ំងពី��ំ២០១៣ គឺ� 
សកម��ពសង�មមួយែដលអិលអូអិលសុី ផ�ល់ជូនេ�យឥតគិតៃថ�ក��ង 
េ�លបំណងបេង�ើន�រយល់ដឹងរបស់អតិថិជនេ�េលើេស�ហិរ��វត��។ 
�ប់�ំងពី��ំ២០១៧  អិលអូអិលសុីក៏�នបេង�ើតកម�វ�ធីវ�ទ�� “គំនិតរ�ក 
ចេ�មើន” ក��ងេ�លបំណងផ�ល់ចំេណះដឹងែផ�កហិរ��វត�� (ដូច��រ 
សន�ំ��ក់ �រ�គប់�គង�ច់��ក់ �រ�គប់�គងបំណ�ល �រ�រ�រ 
អតិថិជន) ែចករ�ែលកគំនិត/បទពិេ�ធន៍ និង�រ�គប់�គង�ជីវកម� 
��តតូចស��ប់អ�ក��ប់។ �ប់ពីែខកុម�ៈ ��ំ២០១៨ �មួយនឹង�រ 
�ំ�ទពីស�គមមី�ក�ហិរ��វត��កម��� (CMA) និង�កុមហ៊ុនេ�កឌីតប��រ�ូ 
កម��� (CBC) េធ�ើឱ�កម�វ�ធីវ�ទ��េនះ �ន់ែត�ន�ពល�ីល�ញ និង�ត�វ 
�នចូលរួមេ�យគណៈ�គប់�គង�ន់ខ�ស់ពី�គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត�� 
ែដល�ស�ជិករបស់ CMA និងៃដគរូបស់�កុមហ៊ុនេ�កឌីតប��រ�ូកម��� 
(CBC)  េដើម�ីែចករ�ែលកបទពិេ�ធន៍ ដ៏សម��រែបបេលើ�រ�គប់�គង 
ហិរ��វត��ដល់�បិយមិត�អ�ក��ប់។

៩
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



យទុ�ស�ស�អទិភាពស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៩

 េយើងេមើលេឃើញ��ំ២០១៩ េ�រេពញេ�េ�យឱ�សថ�ីៗ និង 
�រ�បកួត�បែជងស��ប់អិលអូអិលសុី។ 
�ងែផ�កឥណ�ន េយើងនឹងបន�អនុវត��មយុទ���ស�ែដល�ន��ប់ 
និងបន�េ��ត�រយកចិត�ទុក�ក់េលើឥណ�ន��តតូច និងមធ�ម និង 
ឥណ�នេ�បើ��ស់��ល់ខ��នែដលទទួលយក�ទព�ែដលទិញ��ទព� 
�ក់��/ភតិសន�ហិរ��វត�� ែដល��ជីវកម�ចម�ងរបស់ អិលអូ- 
អិលសុី។ បែន�មេលើេនះ អិលអូអិលសុីនឹង�ក់ឱ�េ�បើ��ស់ ផលិតផល 
ថ�ចំីនួនពីរបែន�មេទៀតគឺ ឥណ�នេគហ��ន និងឥណ�ន��េ�យ 
សន�ិធិ �ពម�ំងែកលម�ផលិតផលែដល�ន��ប់េដើម�បីំេពញ�ម 
ត�ម�វ�រ�ក់ែស�ងរបស់អតិថិជន។ 
�ងែផ�ក��ក់បេ��ើ េយើងនឹងបន�ព�ងឹងេស�អតិថិជន និងផ�ល់នូវ 
ផលិតផល និងេស�កម�ថ�ីៗសម��រែបបេ��មត�ម�វ�ររបស់អតិថិជន 
រួម�នគណនីសន�ំស��ប់េ�បើ��ស់ក��ងគេ��ងេពលអ�គត គណនី 
សន�ំស��ប់បុ�តធី� និងេស�ទូ�ត់វ�ក�យប�ត។

�ងែផ�កឌីជីថល អិលអូអិលសុីនឹង�ក់ឱ�េ�បើ��ស់�បព័ន�បេច�កវ��� 
ែដល�ចេលើកកម�ស់េស�អតិថិជនឱ��ន់ែត�បេសើរេឡើង និងបេង�ើន 
�បសិទ��ព�រ�រដូច� Tablet, ATM, mobile banking application 
និង third-party connection។ អិលអូអិលសុី �នគេ��ង�ក់ឱ� 
េ�បើ��ស់�ត ATM ែដលអនុ��តឱ�អតិថិជន�ចេ�បើ��ស់�ត 
របស់ខ��នេ��គប់��សុីន ATM របស់�គឹះ��នែដល�ស�ជិក�បព័ន� 
Cambodian Share Switch (CSS) ។ អិលអូអិលសីុនឹងបេង�ើតកម�វ�ធី 
Mobile App (iPay) ែដលអនុ��តឱ�អតិថិជន��ក់បេ��ើរបស់ 
អិលអូអិលសីុ�ញយក និងតំេឡើងកម�វ�ធីេនះេ�ក��ងទូរសព�ៃដរបស់ខ��ន 
េដើម�ីេធ�ើ�បតិបត�ិ�រេ�យខ��នឯង�នដូច� ពិនិត�េមើលសមតុល� 
គណនី រ�យ�រណ៍គណនីសេង�ប េផ�រ��ក់ ទូ�ត់�រចំ�យ 
ប���លទឹក��ក់ក��ងទូរសព�ៃដ េបើកគណនីបេ��ើ�ន�លកំណត់ 
ប���រទូ�ត់�ម�លកំណត់ គណ���ក់បេ��ើ គណ���ក់ 
កម�ី និងប��ញទី�ំង�រ��ល័យ�េដើម។
 អិលអូអិលសីុនឹង�ក់ឱ�េ�បើ��ស់�បព័ន�ធ��រ Tablet Banking 
ែដលអនុ��តឱ�បុគ�លិកឥណ�នអនុវត��រ�រ (ដូច��រ�យតៃម� 
ឥណ�ន �រ�បមូលកម�យឺីត��វ េបើកគណនីបេ��ើសន�ំ) ពីឧបករណ៍ 
Tablet devices ែដលនឹងជួយបេង�ើនផលិត�ព និង�បសិទ��ព�រ�រ។ 
�ងែផ�កមូលនិធិ អិលអូអិលសុី នឹងែស�ងរកទុនពី�បភពេផ�ងៗ�� 
េដើម�ី���ព�គប់��ន់ៃនមូលនិធិ ស��ប់�ំ�ទកំេណើនឥណ�ន 
របស់អិលអូអិលសុី។ បែន�មេលើ�បភពទុនពី��ស់�គទុនិក កម�ីពី 
��ស់កម�ី និង��ក់បេ��ើរបស់អតិថិជន អិលអូអិលសុី �នជេ�មើស 
មួយបែន�មេទៀត�មរយៈ�រេ�ះផ�យ�ជីវកម�េដើម�ី�ំ�ទនិរន�រ�ព 
ៃន�ររ�កលូត�ស់របស់អិលអូអិលសុី។

�ងែផ�កសកម��ពសង�ម អិលអូអិលសុី នឹងបន�យកចិត�ទុក�កេ់លើ 
សកម��ពសង�មេដើម�ីសេ�មចឱ��ន�មគុណតៃម�របស់ អិលអូអិលសីុ 
ែដលែចង� “អិលអូអិលសុីឱ�តៃម�េលើទស�នវ�ស័យក��ង�រេធ�ើឱ��ន 
តុល��ពរ�ងកិច��រសង�ម និងផលចំេណញ”។ �មរយៈេនះ 
អិលអូអិលសុីនឹងបន�ផ�ល់ផលិតផល និងេស�ហិរ��វត���បកបេ�យ 
�រទទួលខុស�ត�វសង�ម និងបរ���ន េដើម�ីេលើកកម�ស់ជីវ�ពរស់េ� 
របស់អតិថិជន។ បែន�មេលើេនះ អិលអូអិលសុីនឹង�ត�តពិនិត��រអនុវត� 
ក��ង�រេលើកកម�ស់សកម��ពសង�មឱ��ន់ែត�បេសើរេឡើង �មរយៈ 
�រប���លសកម��ពសង�មេ�ក��ង�បតិបត��ិរ�ជីវកម� េ�យេ�បើ��ស់ 
USSPM, SPI4, �រ�យតៃម�បរ���ន និងសង�ម ស��ប់ឥណ�ន 
��តតូច និងមធ�ម និង�រ�រ�រអតិថិជន។ េលើសពីេនះេ�េទៀត 
អិលអូអិលសុីនឹងបន�កម�វ�ធីវ�ទ�� “គំនិតរ�កចេ�មើន” េដើម�ីេលើកកម�ស់ 
�រយល់ដឹងរបស់�ប�ជនកម���េលើចំេណះដឹងែផ�កហិរ��វត�� េសដ�កិច� 
និងវ�ស័យហិរ��វត��។ 
 សរុប�រួមមក េយើងនឹងខិតខំ�បឹងែ�បងឱ�អស់ពីលទ��ពក��ង 
�រ�ប់យកឱ�សេ�គជ័យ េហើយេយើងេជឿ�ក់� អិលអូអិលសុី 
នឹង�ច�ំមកនូវតៃម�បែន�មេទៀតដល់��ស់�គទុនិក។ 
 �ចុងេ��យ ខ��ំ�ទសូមែថ�ងអំណរគុណដល់�គទុនិក 
�កុម�បឹក�ភិ�ល និងស�ជិកគណៈក��ធិ�រ�ំងអស់ស��ប់�រ 
ដឹក�ំ �រ�ំ�ទ និង�រផ�ល់ដំបូ��ន��ក��ងមួយ��ំកន�ងេ�េនះ។ 
ខ��ំ�ទក៏សូមប��ញនូវ�រដឹងគុណ��ងេ��ះស�័�គ ចំេ�ះបុគ�លិក 
អិលអូអិលសុី�ំងអស់ ស��ប់�រខិតខំ�បឹងែ�បងបំេពញ�រ�រអស់ 
ពីក��ំង�យចិត� និង�រេប���ចិត�ខ�ស់ក��ង�របំេពញ�រ�រ�បកប 
េ�យសុចរ�ត�ព �កមសីលធម៌ វ���ជីវៈ និង�រទទួលខុស�ត�វខ�ស់។ 
ខ��ំ�ទក៏សូមែថ�ងអំណរគុណចំេ�ះអតិថិជន និងៃដគូ�ក់ព័ន�ែដល 
ែតងែត�ំ�ទអិលអូអិលសុីេដើម�ី�ពរ�កចេ�មើន�ំងអស់��។ បែន�មេលើ 
េនះេទៀត ខ��ំ�ទក៏សូមែថ�ងអំណរគុណដល់�ជរ��ភិ�ល និងធ��រ 
�តិៃនកម���ស��ប់�រ�ំ�ទេ�ក��ង��ំ២០១៨ និងេ�គជ័យែដល 
រ�ពឹងទុកេ���ំបន�ប��ប់េទៀត។

សុខ េវឿន
�ប�ន�យក�បតិបត�ិ

១០
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



ចក�ុវស័ិយ្របេទសកម�ុជា
អំពី អិលអូអិលសីុ
្របវត�ិ អិលអូអិលសីុ
មា� ស់កម� ីនិងៃដគូ
សកម�ភាពចម្បងរបស់ អិលអូអិលសីុ

អំពី អិលអូអិលសុី

១១
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



ចក�វុិសយ័្របេទសកម�ុជា

១២
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨

ភូមិ��ស� និង�ប���ស�
 ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាគឺជា្របេទសមួយេនក�ុងតំបន់្រត�ពិច 
ជាសមាជិកៃនមហអនុតំបនទ់េន�េមគង� សមាជិក្របេទសអស៊ន 
ចបត់ងំពី ឆា� ១ំ៩៩៩ និងជាសមាជកិៃនអង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក 
(WTO) ចបត់ងំពីឆា� ២ំ០០៤។ ភូមសិ�ស�្របេទសកម�ុជាមានភាព 
អេំណាយផល និងសម្បរូេទេដយ្របភពទកឹ ធនធានធម�ជាតិ េទសចរណ៍ 
ធម�ជាតិ (ភ� ំ េឆ�រខ្សោច ់ ៃ្រព្រពឹក្សោ និងសត�ៃ្រព) និងេទសចរណ៍វប្បធម ៌
ដូចជា្របាង�្របាសទជាេដើម។ ជារមួ្របេទសកម�ុជាទទួលបានចំណាត ់
ថា� កេ់លខ ១៤៣ ក�ុងចំេណាម ១៨៨្របេទស េលើសន�ស្សនៃ៍នករអភវិឌ្ឍ 
ធនធានមនុស្ស ែដល្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ា្របេទសែដលមានករអភវិឌ្ឍ 
ធនធានមនុស្សក្រមតិមធ្យម។ ្របេទសកម�ុជា មាន្របជាជន្របមាណ 
ជាង ១៦លននាក ់និងបន�េកើនេឡើងជាមយួនឹងអ្រតកេំណើ ន ១,៥៦%។ 
ប៉ុែន�អ�ីែដលសំខន់គឺ្របេទសកម�ុជាជា្របេទសែដលមាន្របជាជនវយ័ 
េក�ងជាងេគេនេលើពិភពេលកែដលជាងពកក់ណា� លៃន្របជាជនមាន 
អយុេ្រកម ២៥ឆា� ។ំ

���ក�េសដ�កិច�
 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានសរុបទិន�ន័យកំេណើ នផលិតផល 
ក�ុង្រស�កសរបុចំនួន ៧,៣% េនក�ុងឆា� ២ំ០១៨ ខណៈែដលអ្រត 
អតិផរណាមានចំនួន ២,៥%។ ផលិតផលក�ុង្រស�កសរបុរបស់កម�ុជា 
រមួមាន៖ ១. វស័ិយឧស្សោហកម� (៣៤,៩%) ក�ុងេនាះរមួមានសំណង ់
វយនភណ័�  និងសេម��កបំពក ់ និងធនធានែរជ៉ាេដើម ២. េសវកម� 
(៣៩,៤%) ក�ុងេនាះ រមួមានេទសចរណ៍ ពណិជ�កម� និងហរិ�� វត�ុជាេដើម 
និង ៣. កសិកម� (១៨,១០%)។ 
 ផលិតផលក�ុង្រស�កសរុបស្រមាប់មនុស្សមា� ក់េកើនេឡើងដល់ 
្របមាណជា ១.៥០០ ដុល� រអេមរកិ ែដលេលើសក្រមតិកំណតរ់បស់ 
ធនាគារែដលមានចនំនួ្រតឹមែត ១.០៤៥ ដុល� រអេមរកិ ស្រមាបម់នុស្ស 
មា� កេ់ធ�ើឱ្យ្របេទសកម�ុជាផា� ស់ប�ូរេទជា្របេទសែដលមានចណូំលមធ្យម 
ក្រមតិទប។ បែន�មេលើេនះ អ្រតឥណទនឯកជនេធៀបនឹងផលិតផល 
ក�ុង្រស�កសរបុមានចំនួន ៨០,៣% ក�ុងឆា� ២ំ០១៨។ ្របេទសកម�ុជា្រត�វ 
បានេគស� ល់ថាជា្របេទសដុល� ររបូនីយកម�។ យ៉ាងណាមញិអ្រតប�ូរ 
របូិយបណ័� រវង្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រេនរក្សោេស�រភាពល�ក�ុងរយៈ 
េពលជាងមយួទស្សវត្សចុងេ្រកយេនះ។ គតិ្រតឹមដណំាចែ់ខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
អ្រតប�ូរ្របាកម់ានចំនួន ៤.០១៨ េរៀល ក�ុងមយួដុល� រអេមរកិ។ 
 េនក�ុងឆា� ២ំ០១៩ ស� បន័មលូនិធរិបូយិវត�ុអន�រជាតិបានព្យោករណ៍ 
កេំណើ នផលិតផលក�ងុ្រស�កសរបុចនំនួ ៧% ខណៈែដលអ្រតអតិផរណា 
មានចំនួន ២,៧%។

វ�ស័យមី�ក�ហិរ��វត��
 វស័ិយម្ីរក�ហរិ�� វត�ុកម�ុជាសេ្រមចបានកេំណើ នផលប្័រតឥណទន 
ចំនួន ៣០% ែដលមានចំនួន ៥,៥ ប៊លីនដុល� រអេមរកិេនក�ុង 
ឆា� ២ំ០១៨ និងអ្រតហនិភយ័ផលប្័រតឥណទនចំនួន ១,១៥%។ 
ជាមធ្យមអតថិជិនមា� កម់ាន្របាកក់ម�ចីនំនួ ២.៨០០ ដុល� រអេមរកិេហើយ 
អតិថជិនសរបុចំននួរហូតដល់ជិត ២លននាក។់ បច�ុប្បន�មាន្រគឹះស� ន 
ម្ីរក�ហរិ�� វត�ុទទលួ្របាកប់េ�� ើធំៗ ចនួំន្របាពីំរ ែដលទទលួបានអជា� បណ័�  
ទទួល្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន។ គិត្រតឹមដំណាចែ់ខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
អតិថិជន្របាកប់េ�� ើមានចំនួនជិត ២,២ លននាក ់ េនក�ុងវស័ិយម្ីរក� 
ហរិ�� វត�ុ ជាមយួនឹងសមតុល្យ្របាកប់េ�� ើ ២,៨ ប៊លីនដុល� រអេមរកិ។ 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុេនក�ុង្របេទសកម�ុជា មានលក�ណៈទូលំទូលយ 
ែដលអចផ�ល់េសវដល់អតថិជិនេនទូទងំ្របេទស នងិមានផលិតផល 
្របកបេដយភាពៃច�្របឌិតទងំែផ�កឌីជីថល និងភាពសម្បរូែបបៃន 
ផលិតផលដូចជាផលិតផលកម�ែីដលមនិមាន្រទព្យដកធ់ានា ភតសិន្យោ 
ហរិ�� វត�ុ ផលិតផលកម�សីមា� រេ្របើ្របាស់ផា� ល់ខ�ួនែដលទទួលយកសមា� រ 
ែដលទិញជា្រទព្យដកធ់ានា ផលិតផលកម�សីហ្រគាសខ� តតូច នងិមធ្យម 
និងផលិតផលកម�សី្រមាបក់សិកម�ជាេដើម។ េលើសពីេនះេទេទៀតនិនា�  
ករៃនបេច�កវជិា� ទំេនើបក៏មាន្របជា្របិយភាពផងែដរេនក�ុងវស័ិយេនះ 
ដូចជាេសវធនាគារចល័ត េសវទូទតវ់កិ�យប្័រត និងេសវ្របាកក់ម� ី
តមែបបឌីជីថល។ សរបុជារមួមាន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមាន 
អជា� បណ័� ជាង ៧០្រគឹះស� នែដលកំពុងេធ�ើ្របតិបត�ិករេនក�ុង្របេទស 
កម�ុជា ែដលក�ុងេនាះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ទទួល្របាកប់េ�� ើធំៗទងំ 
្របាពំីរចបយ់កចំែណកទីផ្សោរជាង ៨៥% ៃនទំហទំីផ្សោរសរបុ។

បន�ំ��ផលិតផលក��ង��ុកសរុបឆ�ាំ២០១៨

េផ្សងៗ ៧,៦%

ឧស្សោហកម� ៣៤,៩%េសវកម� ៣៩,៤%

កសិកម� 
រកុ� ្របមាញ់ និង
េនសទ ១៨,១%



១៣
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨

អំពី អិលអូអិលសុី

កំណត់��រយៈ��ល ២៤�� ំក��ង�រផ�ល់���កម�មី���ហិរ��វត�� ��ល�ន�រទទួលខុស���វ���កសង�ម�ក��ង����សកម���។ 

្របវត�ិ អិលអូអិលសុី

 អិលអូអិលសីុ (��មបូ�) ភីអិលសីុ គឺ���ះឹ��នមី���ហិរ��វត�� 
ទទួល��ក់ប��ើ��បច�ប់ ��លទទួល�ន���ប័ណ�ពីធ��រ�តិ 
��កម��� �យ��តសំ�ន់��ើ�រប��ើ���ដល់សហ��ិន និង 
��ុម����រ��លសិ�ត�ក��ិតមូល��នពី� ៉មីត����ដ�កិច�សង�ម 
នូវឱ�ស��ដ�កិច� �ើម�ី��ស់ប��រជីវ�ពរស់�របស់ពួក�ត់។ បច��ប�ន� 
LOLC Private Limited �ន់�ប់�គហ៊ុនចំនួន ៩៦,៩៧% ��ចំនួន 
ហុ៊នសរុបរបស់ អិលអូអិលសីុ (��មបូ�) �ើយ�គហុ៊ន��ល�សល់ 
���វ�ន�ន់�ប់�យ��ុមហ៊ុនបុគ�លិកអិលអូអិលសុី ��ត់� 
ធីភីសុី-អីុសប Employee Stock Ownership Plan (TPC-ESOP)។
 អិលអូអិលសីុ ���វ�នប��ើត�ើង�យអង��រ Catholic Relief 
Services ��ត់� (“CRS”)  ក��ង��ំ១៩៩៤ និង���វ�នចុះប��ី 
��ម��ះ ធ��រភូមិ (��មបូ�) អិលធីឌី ក��ង��ំ២០០២។  
ប��ប់មកធ��រភូមិទទួល�ន���ប័ណ�ពីធ��រ�តិ��កម��� 
ក��ង�រ��ើ��តិបត�ិ�រ���ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� �ក��ង��ំ២០០៣។ 
�មួយនឹង�គទុនិកដ៏រ�ង�ំ រួម�ន Developing World Markets 
(“DWM”) និង LOLC Micro Investment Ltd. (“LOMI”) 
�ក��ង��ំ២០១៥ ធ��រភូមិ (��មបូ�) អិលធីឌី �នប��រ��ះមក 
���ះអន�រ�តិ អិលអូអិលសុី (��មបូ�) ភីអិលសុី និងទទួល 
�ន���ប័ណ���កប�ជីវកម�ទទួល��ក់ប��ើពីធ��រ�តិ��កម��� 
ក��ង��ល�មួយ��។ �ក��ង��ំ២០១៨ LOLC Private Limited �ន 
ទិញ�គហ៊ុនចំនួន ៣៦,៩៧% ពី Developing World Market 
(“DWM”) និង ៦០% ពី LOLC Micro Investment Ltd. (“LOMI”) 
��ល�លទ�ផល LOLC Private Limited �ន់�ប់�គហ៊ុនចំនួន 
៩៦,៩៧% ��ចំនួនហុ៊នសរុបរបស់ អិលអូអិលសីុ (��មបូ�)  ភីអិលសីុ។ 
 

 បច��ប�ន� អិលអូអិលសុី គឺ���ឹះ��នមី���ហិរ��វត��ទទួល��ក់ 
ប��ើធំ�ង��លំ�ប់ទី៤ �កម��� គិត��ើ ផលប័��ឥណ�ន 
ចំនួនអតិថិជន និងសមតុល���ក់ប��ើ។ �មរយៈប��ញ�រ��ល័យ 
ចំនួន ៧៨ �ទូ�ំង����ស អិលអូអិលសីុ�ននឹងកំពុងប��ើអតិថិជន 
�ង ២៣០.០០០�ក់ �មួយនឹងផលប័��ឥណ�ន�ង ៤៨៧ �ន 
ដុ��រ���រ�ក។ �ប់�ំងពីទទួល�ន���ប័ណ���កប�ជីវកម� 
ទទួល��ក់ប��ើ អិលអូអិលសុី�នព��ីកផលិតផល និង��� 
ហិរ��វត��របស់ខ��ន �យ�នប���លផលិតផល��ក់ប��ើសន�ំ និង 
ផលិតផល��ក់ប��ើ�ន�លកំណត់។ ក��ង��ំ២០១៦ អិលអូអិលសីុ 
�ន�ក់ឱ��� ើ��ស់ ផលិតផល��ក់ប�� ើសន� ំ���ប់�� 
�ំងអស់ទូ�ំង����ស ��ល�លទ�ផលទទួល�ន�គជ័យគួរ�ទី 
�ប់ចិត� និងស��ច�នសមតុល���ក់ប��ើ�ង ២៣២ �ន 
ដុ��រ���រ�កគិត ��ឹមដំ�ច់��ធ�� ��ំ២០១៨ ក��ងរយៈ��ល��ឹម�� 
បី��ំ ��ល�ើន�ើងពីសមតុល��ង ១៩ �នដុ��រ���រ�ក ���ឹម 
ដំ�ច់��ំ២០១៦។ កំ�ើន��ង�ប់ រហ័ស��សមតុល���ក់ប��ើ 
សន�ំប��ញឱ��ើញ� អិលអូអិលសុី គឺ���ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� 
��លគួរឱ�ទុកចិត�ខ�ស់ ��លផ�ល់នូវ���ហិរ��វត��ដ៏ល����ើរដល់ 
អតិថិជន �រ�រអតិថិជន និងផ�ល់នូវផលិតផល��ក់ប��ើ និងផលិត 
ផលឥណ�នថ�ីៗ  ��ល�នលក�ណៈ��កួត����ង។
 ត�មុខ�ៀត អិលអូអិលសុី នឹងបន�ព��ីក��តិបត�ិ�ររបស់ 
ខ��ន�ជនបទ និងទី��ជុំជន អភិវឌ�ផលិតផល និង���ហិរ��វត��ថ�ីៗ 
ស��ប់បំ��ញត���វ�ររបស់អតិថិជន។ �មួយនឹងគណៈ��ប់��ង 
��ល�នបទពិ�ធន៍ខ�ស់ អភិ�លកិច�ដ៏រ�ង�ំ និង�រ�����ចិត�ក��ង 
សកម��ពសង�ម អិលអូអិលសុី �ន��ៀមខ��ន���ចក��ង�របន� 
ព��ីក��តិបត�ិ�រ និងឥទ�ិពលរបស់ខ��ន�ទូ�ំង����ស។

១៩៩៤ ២០០៣

- បេង�ើតេឡើងេដយ Catholic Relief Services
ជាែផ�កមយួៃនកម�វធិីអភវិឌ្ឍនស៍ហ្រគាសខ� តតូច

- ទិញភាគហុ៊នេដយ Developing World 
Markets ៨៧,៨៤% ៃនភាគហុ៊នសរបុ

- ទទួលបានអជា� បណ័� ជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុពី 
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

២០១៧

- បានេធ�ើចំណាតថ់ា� ក្់រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
និងទទួលបានចំណាតថ់ា� ក ់A- 

- មាន្របពន័�ធនាគារស�ូលថ�ី T24
- ដកឱ់្យដំេណើ រករេសវភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ 

និងេសវេផ�រ្របាកក់�ុង្រស�ក

២០១៤

- ភាគហុ៊នចំនួន ៦០% ៃនភាគហុ៊នសរបុេនក�ុង 
អិលអូអិលសីុ ែដលទទួលបានេដយ LOLC 
Micro Investments Ltd. (LOMI)

- បានេធ�ើចំណាតថ់ា� ក្់រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
និងទទួលបានចំណាតថ់ា� ក ់BBB+

២០១០

- ្រក�មហុ៊ន LOLC Private Limited 
មានភាគហុ៊ន ៩៦,៩៧% ៃនភាគហុ៊នសរបុ

- ដកឱ់្យដេំណើ រករេសវទូទតរ់ហ័ស (FAST)

២០១៨

- បានក� យជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុដំបូងេគេនកម�ុជាេដើម្បទីទួលបាន 
វ�ិ� បនប្រតករពរអតិថិជនរបស់យុទ�នាករ SMART

- បានប�ូរេឈ� ះពីធនាគារភូមេិទ អិលអូអិលសីុ (េខមបូឌ) ភអីិលសីុ
- ទទួលបានអជា� បណ័� ទទួល្របាកប់េ�� ើពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

២០១៥



មា� សក់ម�ី និងៃដគូ

ធនាគារពណិជ�ទីមយួ

Microcredit Summit Campaign

USAID

ធនាគារឯកេទសវងី (េខមបូឌ) លីមតីធីត

MIX Market

សមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា

ករយិាល័យឥណទនកម�ុជា (សីុប៊សីុី)

The Smart Campaign

Agence Française de Développement

Water.org

ធនាគារ េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

Industrial and Commercial Bank of China Limited

ធនាគារ ស� បនា ភអីិលសីុ

Frankfurt School Financial Services

ធនាគារវឌ្ឍនៈអសីុ ចំកត់

ធនាគារ ភ�េំពញ ពណិជ�

ធនាគារ វឌ្ឍនៈ

responsAbility

Oikocredit

Cyrano-Management

Overseas Private Investment Corporation

Symbiotics SA

Incofin Invesment Management

Instituto de Crédito Oficial

BlueOrchard

PPB (People’s Bank)

Nordic Microfinance Initiative

Fonds Desjardins

KCD-Mikrofinanzfonds

Developing World Markets

Grameen Crédit Agricole

FMO

ធនាគារឯកេទស េខមខូ

MCE Social Capital

Triple Jump BV

Hatton National Bank

MicroVest Purposeful Investing

Alterfin c.v.b.a.

PG Impact

ធនាគារ សហពណិជ� ក.អ

Agence Française de Développement

Deutsche Bank

Kookmin Bank Cambodia Plc

WaterEquity

Invest in Visions

១៤
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



គណនី��ក់ប��ើ
មានកាលកំណត់

 អិលអូអិលសីុ ទទួល�ន���ប័ណ�ពីធ��រ�តិៃនកម��� ក��ង�រផ�ល់េស���ក់កម� ីនិង��ក់បេ��ើដល់��រណជន។ បច��ប�ន� អិលអូអិលសីុ 
កំពុងផ�ល់េស�សម��រែបប�េ�ចើនដូច� ��ក់កម�ែីដលមិន�ន�រ�� ��ក់កម�ែីដល�ន�រ�� ភតិសន�ហិរ��វត�� ��ក់កម�សី��រេ�បើ��ស់ 
��ល់ខ��នែដលទទួលយកស��រែដលទិញ��ទព��ក់�� គណនី��ក់បេ��ើសន�ំ គណនី��ក់បេ��ើ�ន�លកំណត់ និងេស�េផ�រ��ក់។ �គេ�ចើនៃន 
អតិថិជន គឺេ��មតំបន់ជនបទ។

 

��ក់កម�ីែដលមិន�ន�រ��

��ក់កម�ីែដល�ន�រ��

ភតិសន�ហិរ��វត��

��ក់កម�ីស��រេ�បើ��ស់��ល់ខ��នែដលទទួលយកស��រែដលទិញ��ទព��ក់��

៤៦.៨៤៨.៩៥១

៣៨៦.៤២២.៥២១

១.១៣៧.៦៩០

៥៣.០៨៦.១៦៧

៩៨.៩៤០

១២៦.០៨២

៦០៥

២៤.១២៤

គណនី��ក់បេ��ើសន�ំ

គណនី��ក់បេ��ើ�ន�លកំណត់

២៤.៨៥៨.៥៨២

២០៧.៨៦៥.២២៧

១៨០.២៨៤

៣.៨៦០

ផលប័��ឥណទាន
��ធ�� ឆ�ាំ២០១៨

ចំនួនអតិថិជនឥណទាន
��ធ�� ឆ�ាំ២០១៨

សមតុល���ក់ប��ើ
��ធ�� ឆ�ាំ២០១៨

ចំនួនអតិថិជនដាក់��ក់ប��ើ
��ធ�� ឆ�ាំ២០១៨

សកម�ភាពចម្បងរបស ់អិលអូអិលសុី

ផលប័��ឥណទាន

��ក់កម�ី��លមានការធានា
ភតិសន�ាហិរ��វត��

អតិថិជនឥណទាន

��ក់កម�ី��លមានការធានា

ភតិសន�ាហិរ��វត��

សមតុល���ក់ប��ើ

គណនី��ក់ប��ើសន�ំ

អតិថិជនដាក់��ក់ប��ើ

គណនី��ក់ប��ើសន�ំ គណនី��ក់ប��ើ
មានកាលកំណត់

១៥
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨

��ក់កម�ីសម�ារ��ើ��ស់
ផ�ាល់ខ��ន��លទទួលយកសម�ារ

��លទិញជា��ព�ដាក់ធានា

��ក់កម�ីសម�ារ��ើ��ស់
ផ�ាល់ខ��ន��លទទួលយកសម�ារ

��លទិញជា��ព�ដាក់ធានា
��ក់កម�ី��ល

មិនមានការធានា
��ក់កម�ី��ល

មិនមានការធានា

៩,៦%

៣៩,៦%

១០,៧%

៨៩,៣% ៩៧,៩%

២,១%

៥០,៥%

៩,៧%០,២% ០,២%
១០,៩%

៧៩,៣%



១៦
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



កររកីចេ្រមើន្របកបេដយករទទួលខុស្រត�វ
និនា� ករៃនផលិតផល
សមទិ�ផលអជីវកម�
េសចក�ីសេង�បអំពីសមទិ�ផលហិរ�� វត�ុ
ទស្សនវស័ិយអំពីអតិថិជន
ករអភវិឌ្ឍធនធានមនុស្ស

អំពី អជីវកម�

១៧
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



កររកីចេ្រមើន្របកបេដយករទទួលខុស្រត�វ

 អិលអូអិលសីុ (េខមបូ�) ភីអិលសីុ គឺ��គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��
ែដល�ន���ប័ណ� និង�ន�ររ�កចេ�មើន��ង�ប់រហ័សេ�យេ��ត
សំ�ន់េលើ�រផ�ល់េស�ហិរ��វត��ដល់សហ�គិន និង�កុម�គ��រេ�
ក�មិតមូល��នពី�៉មីតៃនេសដ�កិច�សង�ម នូវឱ�សេសដ�កិច� េដើម�ី
��ស់ប��រជីវ�ពរស់េ� ឱ��ន់ែត�បេសើរេឡើង។ �មួយនឹងេស�
ហិរ��វត��របស់ អិលអូអិលសុី �កុម�គ��រេ�ក�មិតពី�៉មីតៃនេសដ�កិច�
សង�មទទួល�នស��នុពល�ពេដើម�ីរស់េ��បកបេ�យេសចក�ៃីថ�ថ��រ
សុវត��ិពេសដ�កិច� សុវត��ិពសង�ម និងយុត�ធិម៌។ បច��ប�ន� អិលអូអិលសីុ
គឺ��គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��ធំ�ងេគបំផុតលំ�ប់ទី៤េ�ក��ង�បេទស
កម���េបើគិតេ�េលើចំនួនអតិថិជន ផលប័�តឥណ�ន និងសមតុល�
��ក់បេ��ើ។ អិលអូអិលសុី េប���ចិត�ក��ង�របេ�មើេស�ដល់អតិថិជន 
�បកបេ�យ�រទទួលខុស�ត�វខ�ស់ េ�យេ��តសំ�ន់េលើេស�អតិថិជន
�រផ�ល់ជូននូវផលិតផលថ�ីៗ  និងរក��ននូវតៃម�សមរម� និងត���ព។
�ំងេនះ�នេធ�ើឱ� អិលអូអិលសុី��យ��គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��ែដល
ទទួល�ន�រេជឿទុកចិត�ពីសំ�ក់�ប�ជនកម��� ក��ង�រផ�ល់
េស�ហិរ��វត��។ �រេប���ចិត�ដ៏យូរអែង�ងរបស់េយើង ក��ង�រផ�ល់
ស��នុពល�ពដល់សហ�គិន និង�កុម�គ��រ េ�ក�មិតមូល��ន
ពី�៉មីតៃនេសដ�កិច�សង�ម �ត�វ�នប��ញ��ងច�ស់�មរយៈ�រ
អភិវឌ�ផលិតផលថ�ីៗ េដើម�ីបំេពញ�មត�ម�វ�ររបស់អតិថិជន
�របេង�ើតេ�លនេ��យ�ត�តពិនិត�ៃផ�ក��ងែដល�ន�បសិទ��ព និង
កម�វ�ធីបណ��ះប��លចំេណះដឹងែផ�កហិរ��វត�� ក��ងេ�លបំណង
ផ�ល់ចំេណះដឹង និងបទពិេ�ធន៍ែផ�កហិរ��វត��ដល់អតិថិជន។

 ផលប័�តឥណ�នរបស់អិលអូអិលសុីេកើនេឡើងចំនួន ៥១% 
ពីសមតុល�សរុបចំនួន ៣២៣,៦ �នដុ��រ�េមរ�ក េ�ដំ�ច់��ំ
២០១៧ េ� ៤៨៧,៥ �នដុ��រ�េមរ�កេ��តឹមដំ�ច់��២ំ០១៨។ 
អិលអូអិលសីុ េ�ែតរក��ននូវកំេណើនឥណ�ន�បកបេ�យ គុណ�ព
និង�រ�ត�តពិនិត��និភ័យ និងសេ�មច�នលទ�ផលល��បេសើរ�ង
អ���និភ័យ�មធ�មរបស់វ�ស័យហិរ��វត���ំងមូល។ ផលិតផល
��ក់បេ��ើសន�ំរបស់ អិលអូអិលសុី សេ�មច�នលទ�ផល��ងល�
�បេសើរ េ�យសមតុល���ក់បេ��ើ�ន�រេកើនេឡើង��ង�ប់រហ័ស
ដល់ចំនួន�ង ២៣២ �នដុ��រ�េមរ�ក ក��ងរយៈេពល�តឹមែត ៣�� ំេកើន
េឡើងជិតបីដងៃនសមតុល���ក់បេ��ើក��ង��ំ២០១៧ ែដល�នចំនួន
�តឹមែត ៩០ �នដុ��រ�េមរ�ក។ កំេណើន��ង�ប់រហ័សៃនសមតុល�
��ក់បេ��ើសន�ំប��ញឱ�េឃើញ� អិលអូអិលសុីគឺ��គឹះ��នមី�ក�
ហិរ��វត��ែដលគួរឱ�ទុកចិត�ខ�ស់ ែដលផ�ល់នូវេស�ហិរ��វត��ដ៏ល��បេសើរ
ដល់អតិថិជន �រ�រអតិថិជន និងផ�ល់នូវផលិតផល��ក់បេ��ើ និង
ផលិតផលឥណ�នថ�ីៗ ែដល�នលក�ណៈ�បកួត�បែជង។

 អ��ចំេណញពី�ទព�សកម� របស់អិលអូអិលសុី�ន�រ��ក់ចុះ
បន�ិចពី ៤,៨៦% ក��ង��ំ២០១៧ េ� ៤,០៩% ក��ង��ំ២០១៨ ខណៈ
ែដលអ��ចំេណញពីមូលធន�គទុនិកេកើនេឡើងតិចតួចពី ២៧,៣៥% 
េ� ២៧,៧៩%។ ��ង�មិញ េបើេធៀបេ�នឹងៃដគូ�បកួត�បែជង 
អ��ចំេណញពី�ទព�សកម�របស់អិលអូអិលសុីទទួល�នលទ�ផលល�
�នមុខេគក��ងចំេ�ម�គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��ទទួល��ក់បេ��ើែដល
ធំ�ងេគ�ំង��ំពីរ ខណៈែដលអ��ចំេណញពីមូលធន�គទុនិករបស់
អិលអូអិលសុី �ប់លំ�ប់��ក់េលខ២ ពីរ��ំ�ប់��េ�ក��ង��ំ២០១៧ 
និង��២ំ០១៨។ �លទ�ផល អិលអូអិលសីុគឺ��គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��
ធំ�ងេគលំ�ប់ទី៤ េ�ក��ង�បេទសកម��� គិតេ�េលើចំនួនអតិថិជន     
ផលប័�តឥណ�ន និងសមតុល���ក់បេ��ើ។

 �រេប���ចិត�ដ៏យូរអែង�ងរបស់ អិលអូអិលសុី ក��ង�រ�រ�រ
អតិថិជនពី�រជំ�ក់បំណ�លវ័ណ�ករ និងបេ�មើអតិថិជនេ�យេស�ើ�ព 
�ត�វ�នប��ញច�ស់ �មរយៈ�រអនុវត���ងហ�ត់ចត់នូវេ�ល
នេ��យឥណ�ន និងេ�លនេ��យឥណ�ន�ត�ត��ែដល�ត�វ
�នជ�មុញនិងយកចិត�ទុក�ក់�មរយៈ�រអនុវត�េ�ល�រណ៍�រ�រ
អតិថិជនេ�ក��ង�បតិបត�ិ�រ�ជីវកម��ប�ំៃថ�។ អិលអូអិលសុីក៏�ន
�ត់វ��ន�រមួយចំនួនផងែដរេដើម�ីេ��ះេ��រ�គប់�គងសកម��ព
សង�មឱ��ន�បសិទ��ពដូច� �រ�ត�តពិនិត��ម�នផលប៉ះ�ល់
េ�េលើបរ���ន �រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់សង�ម និងបរ���នស��ប់
ផលិតផល��ក់កម�សីហ��ស��តតូច និងមធ�ម �រអនុវត�ស�ង់�រ�
�កលៃន�រ�គប់�គងសកម��ពសង�ម (USSPM) និង�រ�យតៃម�
��ល់ខ��ន (SPI4) េដើម�ីកំណត់ជំ�នប��ប់ៃន�រអនុវត�សកម��ព
សង�មឱ��នល��បេសើរេ�ក��ង�គឹះ��ន។ អិលអូអិលសីុក៏�ន�ត់វ��ន
�រមួយចំនួនផងែដរេដើម�ីេ��ះេ��រ�គប់�គងសកម��ពសង�មឱ�
�ន�បសិទ��ពដូច� �រ�ត�តពិនិត��ម�នផលប៉ះ�ល់េ�េលើ    
បរ���ន �រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់សង�ម និងបរ���នស��ប់ផលិតផល
��ក់កម�ីសហ��ស��តតូច និងមធ�ម �រអនុវត�ស�ង់�រ��កល
ៃន�រ�គប់�គងសកម��ពសង�ម (USSPM) និង�រ�យតៃម���ល់ខ��ន
(SPI4) េដើម�ីកំណត់ជំ�នប��ប់ៃន �រអនុវត�សកម��ពសង�ម
ឱ��នល��បេសើរេ�ក��ង�គឹះ��ន។ ក��ងរយៈេពលប៉ុ��ន��ំចុងេ��យ
េនះ អិលអូអិលសុីសេ�មច�នេ�គជ័យ និងទទួល�នវ���បនប�ត
ទទួល��ល់�េ�ចើនេលើ�រអនុវត�សកម��ពសង�មដូច�វ���បនប�ត
សន�ស�ន៍ៃន�រ�កផុតពី�ព�កី�ក វ���បនប�តកិច��រ�រអតិថិជនពី
SMART Campaign វ���បនប�ត GIIRS, វ���បនប�ត Microfinance
Institutional Rating Grade A- ពី Microfinanza ែដល�ន
�យតៃម� អិលអូអិលសុីេ�េលើែផ�ក�េ�ចើនដូច� េ�េលើបរ���ស
�បកួត�បែជង�ងេ�� អភិ�លកិច�និងយុទ���ស� រ�យ�រណ៍
ហិរ��វត�� គុណ�ពផលប័�តឥណ�ន �បព័ន�និង�រ�ត�តពិនិត� និង
កិច��រ�រអតិថិជន។ បែន�មេលើេនះ អិលអូអិលសុី�នប��ប់�រ
�យតៃម�េឡើងវ�ញេ�យេ�គជ័យេលើ�រ�រ�រអតិថិជនែដល�ត�វ�ន
�យតៃម�េ�យ M-CRIL និង�ចបន�េ�បើ��ស់វ���បនប�តេ�ល�រណ៍
�រ�រអតិថិជនពី SMART Campaign បន�េ�េទៀត ពីែខក�� 
��ំ២០១៨ រហូតដល់ែខក�� ��ំ២០២០។ េលើសពីេនះេទៀត កម�វ�ធី
បណ��ះប��លចំេណះដឹង ែផ�កហិរ��វត�� ែដល�ត�វ�នផ�ល់ជូន
�ប�ជនកម����ង ១២.៩៧៧ �ក់ េ�ក��ង��ំ២០១៨ និងសរុប
�ង ៥៦.១៥៣ �ក់ �ប់�ំងពី��ំ២០១៣ គឺ�សកម��ពសង�ម
មួយែដលអិលអូអិលសុីផ�ល់ជូនេ�យឥតគិតៃថ�ក� �ងេ�លបំណង
បេង�ើន�រយល់ដឹងរបស់អតិថិជនេ�េលើេស�ហិរ��វត��។ �រផ��ចេផ�ើម 
និងដំេណើរ�រ�ំងេនះរួមចំែណកក��ង�រ�ត់បន�យ�និភ័យរបស់
អតិថិជន និង���អិលអូអិលសីុបេ�មើអតិថិជន�បកបេ�យត���ព 
និងយុត�ិធម៌។ 

 សរុបេសចក�ីមក �បតិបត�ិ�រ និងគេ��ងែផន�ររបស់េយើង�ត�វ
�ន�ំ�ទ�មរយៈ�របេង�ើនចំនួនបុគ�លិកពី ២.០៦៥ �ក់ក��ង��ំ
២០១៧ េ� ២.៣២៧ ក��ង��ំ២០១៨។ អិលអូអិលសុី �នប��ញ
�បតិបត�ិ�រចំនួន ៧៧�� ក��ង��ំ២០១៨ ែដលកំពុងេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ
េ� ២៥ �ជ�នី-េខត�ទូ�ំង�បេទស។ បុគ�លិក អិលអូអិលសុី សុទ�ែត
ទទួល�ននូវ�របណ��ះប��លេលើេ�លនេ��យឥណ�ន និង
េ�លនេ��យ�ត�តពិនិត�ៃផ�ក��ង េដើម�ីឱ� អិលអូអិលសុី បន��ររ�ក
ចេ�មើនទន�ឹម��នឹងកំេណើនផលប័�តឥណ�ន�បកបេ�យគុណ�ព។ 

១៨
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



 អិលអូអិលសីុ�នព��ងឹ និងប��ើតផលិតផល���ងៗ�����ើន
ក��ងរយៈ��លប៉ុ��ន��ំមក��ះ �ើម�ីបំ��ញត���វ�ររបស់អតិថិជន។
��សកកម�របស់�ើងក��ង�រផ�ល់ស��នុពល�ពដល់���ជន�
ក��ិតមូល��នពី� ៉មីត����ដ�កិច�សង�មគឺ�ចំណ�ចចម�ង��ល�ើង
��ង��គិតពិ�រ�ក��ង�រ អភិវឌ�ផលិផល។ �ើសពី��ះ��ៀត
�ើងនឹងព��មបត់��ន�ម��ល�ច��ើ��នក��ង�រផ�ល់���
ដល់អតិថិជននិងលុបបំ�ត់ឧបសគ�����ល�ំងស�ះដល់�រផ�ល់
���កម���ះ។ �ើងក៏�នព��ីកទំហំឥណ�នឯកត�ជន និងអភិវឌ�
ផលិតផលថ�ីៗ�ើម�ីបំ��ញ��មត���វ�ររបស់អតិថិជន។

 ផលិតផល��ក់កម��ី�មុរបស់អិលអូអិលសីុ ����ផលិតផល
កម�ី��ល���វ�នប��ើត�ើង��ងល����ើរបំផុសស��ប់បំ��ញ
ត���វ�ររបស់អតិថិជន។ ផលិតផល��ក់កម�ី��ុម �នផលប័��
ឥណ�នចំនួន ១០% ��ផលប័��ឥណ�នសរុប និង�នអតិថិជន
ចំនួន ៤០% ��អតិថិជនសរុបរបស់អិលអូអិលសីុ។ ថ�តី�ិត��ផលិតផល
�ំងពីរ��ះ�នបំ��ញមុខ�រ��ងល� និង��ើឱ�អតិថិជន�ន�រ��ញ 
ចិត���ងំក៏�យក៏�ើង���ព��មរកវ�ធី�����ើម�ីប��ើនគុណ�ព 
ផលិតផល��ះឱ��ន់��ល����ើរ�ើង�លំ�ប់។ អិលអូអិលសុី�ន 
ប��ើនទំហំឥណ�ន ស��ប់��ក់កម�ី��ុម�ក��ង��ំ២០១៨ �ើម�ី 
បំ��ញកំ�ើនត���វ�ររបស់���ជន�ក��ងសហគមន៍។  

 ផលិតផល��ក់កម�ឯីកត�ជន�នផលប័��ឥណ�នចំនួន ៩០%
��ផលប័��ឥណ�នសរុប និង�នអតិថិជនចំនួន ៦០% ��អតិថិជន
សរុប។ �មួយនឹងទំហំកម�ធំី�ងមុន ផលិតផល��ក់កម�ឯីកត�ជន�ន
�លបំណងផ�ល់កម�សី��ប់សហ��និ��ល���វ�រ�ើមទុន�ើម�ីប��ើត
�ជីវកម�។ �ើសពី��ះ�ៀតផលិតផល��ក់កម��ីមរដូវ�ល �ន
�លបំណងផ�ល់លទ��ពឱ�អតិថិជន��ល�នសកម��ព�ជីវកម�
�ក់ព័ន�នឹងកសិកម�ស��ប់ទិញផលិតផលផ�ត់ផ�ង់�រ�ំដុះ និងបង់សង
វ�ញ���ល��មូលផល។ ផលិតផល��ក់កម��ីមរដូវ�លអនុ��ត
ឱ�អតិថិជនបង់�រ��ក់���ំ�� និងបង់��ក់�ើម�ចុង�� ឬ�ច
បង់�មដំ�ក់�ល។ ��ពី��ះ ផលិតផល��ក់កម�សីហ��ស
��តតូច និងមធ�ម �នទំហំកម�អីតិបរ�រហូតដល់ ៧០.០០០ ដុ��រ
���រ�ក ��លផ�ល់�ើមទុនដល់អ�ក��ើ�ជីវកម���តតូច និងមធ�ម 
�ើម�ីព��កីមុខរបររបស់ខ��ន។ ថ�តី�ិត��ផលិតផល�ំងអស់��ះ�ន 
អតិថិជន�ល����ង�� �ព�គជ័យ��ផលិត�ំង��ះប��ញឱ�
�ើញពី�ពវ�ជ��ន���រផ�ល់ផលិតផលដល់អតិថិជន��ើទីផ�រ។

 អិលអូអិលសីុ ក៏�នផ�ល់ផលិតផលស��ប់��លម���ហ��ន
ផង��រ ផលិតផល��ក់កម�ី��លម���ហ��ន គឺ�ផលិតផលកម�ី�ន
�លកំណត់��លអនុ��តឱ�អតិថិជន�ច��លម���ហ��នរបស់
ពួក�ត់ឱ�ល����ើរ�ងមុន �យពុំ�ំ�ច់��ើ��ស់�ច់��ក់
ស��ប់ទុក��ើ�ជីវកម�។ ���ៀង����ះ��រ ផលិតផល��ក់កម�ី
��ើ��ស់��ល់ខ��នផ�ល់ឱ�អតិថិជន��ល�ន��ភពចំណ�ល�ៀង�ត់

នូវឱ�សក��ង�រទិញស��រ��ើ��ស់��ល់ខ��ន�មួយនឹងអ���រ��ក់
និងរយៈ��លកម�ីសមរម�។ ផលិតផលឥណ�ន��ើ��ស់��ល់ខ��ន
��លទទួលយកស��រ��លទិញ���ព��ក់��/ផលិតផលភតិសន�
ហិរ��វត�� ផ�ល់ឱ�អតិថិជន��ល�នបំណងទិញស��រថ� ី ឬស��រ��ល
��ើ��ស់រួចដូច� មូ៉តូ រុ�ម៉ក �ន និង��ឿងច��កសិកម� ស��ប់ប��ើ
ក��ងសកម��ព�ជីវកម����ំ��� ឬ��ើ��ស់�ម���យ��ល់ខ��នក��ង 
រយៈ��ល��ង �យពំុ�ំ�ច់ប៉ះ�ល់ដល់��ក់ស��ប់ទុក��ើ�ជីវកម�។ 

 ប���ម�ើ��ះ អិលអូអិលសុី ក៏�នផ�ល់ផលិតផល���ងៗ
�ៀតប���ម�ើផលិតផលស��លរបស់ខ��ន រួម�នផលិតផល��ក់កម�ី
ទឹក��ត និងអ�ម័យ និងផលិតផល��ក់កម�សី��ប់ទិញស��រ
��ើ��ស់ក��ងផ�ះ ��ល���វ�ន�ក់ឱ���ើ��ស់�ក��ង�� ំ ២០១៦។ 
ផលិតផល�ំងពីរ��ះ���វ�នផ�ល់ជូន ស��ប់អតិថិជន��ល���វ�រ
�ច់��ក់ប���មពី    អិលអូអិលសីុ �ើម�ី�ើកកម�ស់ជីវ�ពរស់� 
ក៏ដូច�អ�ម័យ។ �ើម�ី�ត់បន�យ�និភ័យ ��បំណ�លវ័ណ�ករ         
អិលអូអិលសីុ នឹងផ�ល់ឥណ�ន��ក់កម�បី���ម��ះដល់អតិថិជន�
��ល�នវ�ន័យល� ក��ង�របង់សង និង�នសមត��ពបង់សង�
�ៀង�ត់បុ៉��ះ។

 ផលិតផល��ក់កម��ី�ឿងច��កសិកម� �នទំហំ�ប់ពី ១.០០០ 
ដុ��រ���រ�ក ដល់អតិបរ� ៣៥.០០០ ដុ��រ���រ�ក។ ផលិតផល
��ក់កម��ី�ឿងច��កសិកម� ���វ�នប��ើត�ើង�ើម�ីផ�ល់ជូនកសិករ
និងអ�កផ�ល់��� ដូច�អ�កជួល��ឿងច�� ស��ប់ទិញ��ឿងច��
កសិកម� �ើម�ីប��ើនផលិត�ព ទិន�ផល និង��ក់ចំណ�លប���ម។
បច��ប�ន� ផលិតផល��ះ���វ�ន�ក់ឱ���ើ��ស់���ប់���ំងអស់
�រូបិយប័ណ���ក់ដុ��រ និង��ក់�ត។

 អិលអូអិលសីុ ទទួល�ន���ប័ណ���កប�ជីវកម� ទទួល
��ក់ប��ើ ពីធ��រ�តិ��កម��� និង�ប់��ើម�ក់ឱ���ើ��ស់
�កល�ងនូវផលិតផល��ក់ប��ើសន�ំ���មួយចំនួនក��ង��
តុ� ��២ំ០១៥។ ក��ង��២ំ០១៦ អិលអូអិលសីុ�ន�ក់ឱ���ើ��ស់
ផលិតផល��ក់ប��ើសន�ំ���ប់���ំងអស់ទូ�ំង����ស ��ល
�លទ�ផលទទួល�ន�គជ័យគួរ�ទី�ប់ចិត� និងស��ច�ន
សមតុល���ក់ប��ើ�ង ២៣២ �នដុ��រ���រ�ក គិត��មឹដំ�ច់
��ធ�� ��២ំ០១៨ ក��ងរយៈ��ល��មឹ��បី�� ំ ��ល�ើន�ើងពីសមតុល�
�ង ៩០�នដុ��រ���រ�ក���មឹដំ�ច់��២ំ០១៧។ អិលអូអិលសីុ
ផ�ល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផល��ក់ប��ើសន�ំចំនួនពីរ����ទគឺ
គណនីប��ើសំ�� និងគណនីប��ើ�ន�លកំណត់។ ស��ប់គណនី
ប��ើសំ�� អតិថិជន�ច�ក់ និងដក��ក់��ប់��ល����ៀង�ល់
��ង��ើ�រ។ ចំ�ះគណនីប��ើ�ន�លកំណត់�ន�លបំណង
ជួយអតិថិជនក��ង�រសន�ំ និងប��ើនចំនួនប���ម �មួយនឹងអ���រ
��ក់ខ�ស់ និង�នសុវត��ិព ��ង�រទុក�ច់��ក់�ផ�ះ។ �រ��ក់
�ចដក�ន��ៀង�ល់�� ឬដក�ចុង�រ�យបរ����ទ។

និនា� ករៃនផលតិផល

១៩
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



សមិទ�ផលឥណទនតមវិសយ័

ចំនួនគណ                               នី

 ផលប័�តឥណ�នរបស់អិលអូអិលសុីេកើនេឡើងចំនួន ៥១% េធៀបេ�នឹង��ំមុន ែដល�នចំនួនេកើនេឡើងដល់ជិត ៤៨៨ �នដុ��រ�េមរ�ក
េ�ចុង��ំ២០១៨។ 

 េបើគិតេ��មវ�ស័យ ��ក់កម�ីក��ងវ�ស័យកសិកម��នទំហំធំ�ងេគបង�ស់ ែដល�នចំនួន�ប�ណ� ៣៦% ៃនផលប័�តឥណ�នសរុប 
េហើយវ�ស័យែដល�នផលប័�តឥណ�នធំបន�ប��ប់�នដូច� ��ក់េបៀវត� និង��ក់ឈ��ល �ណិជ�កម� និងេស�កម�។ 

សមិទ�ផលអជីវកម�

កសិកម�

ផលិតកម�

�ណិជ�កម�

េស�កម�

��ក់េបៀវត� និង��ក់ឈ��ល

េផ�ងៗ

កសិកម� 

ផលិតកម�

�ណិជ�កម�

េស�កម�

��ក់េបៀវត� និង��ក់ឈ��ល

េផ�ងៗ 

ល.រ វ�ស័យ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ល.រ ផលិតផល ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ល.រ វ�ស័យ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ផលប័��ឥណ�ន (ដុ��រ���រ�ក)

សមិទ�ផលឥណទនតមផលតិផល

ចំនួនគណនី

១

២

៣

៤

៥

៦

១

២

៣

៤

៥

៦

��ក់កម�ី�កុម 

��ក់កម�ីឯកត�ជន

��ក់កម�ីសហ��ស��តតូច និងមធ�ម

��ក់កម�ី�មរដូវ�ល

��ក់កម�ីែកលម�េគហ��ន

��ក់កម�ីេ�បើ��ស់��ល់ខ��ន

��ក់កម�ីទឹក��ត និងអ�ម័យ

ភតិសន�ហិរ��វត��

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

សរុប

សរុប 

សរុប 

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

១៧៦.៩៥៣.៣០៤

២១.៥៣៩.៧៤៩

៨០.៨៣៣.៣០៩

៦៩.៣៧៩.៩៧០

១៣៨.០៣៥.០០៨

៧៥៣.៩៨៩

៤៨៧.៤៩៥.៣២៩

១៥៥.៥៨០

៣៩.១០៣

១.១៣៩

១៥.៣៧៣

៣.១១៩

៥.៣៤២

-

-

២១៩.៦៥៣

១៣១.៨២៤

៤៦.៤៦០

១.១៩៥

១៧.៥៩៦

៤.២៩២

៧.២៩១

១.៣៥១

-

២១០.០០៩

១០៧.៥០០

៦២.៩៤៧

២.៦៦១

១៨.៩៣១

៧.១៥៦

១០.៨២៥

៧.៧៩៥

២០៥

២១៨.០២០

៩៨.៩៤០

៧៨.៣២៩

៤.៥៥៤

១៨.៩៦៣

១០.០៦០

២៩.៧៤២

៨.៥៥៨

៦០៥

២៤៩.៧៥១

១២០.៣៣៩

២.៥៤២

២៦.០៧២

១៧.២៣៧

៥២.៨៦៧

៥៩៦

២១៩.៦៥៣

១២៥.៥៩៧

២.២២៥

២៧.១៥៧

១៧.១០៥

៣៧.៨៦៣

៦២

២១០.០០៩

១២0.៦៧៩

១.៤៧៩

២៦.៤៥៤

១៩.៣២៤

៤៨.៦៧៨

១.៤០៦

២១៨.០២០

១១៥.៩០៣

៨.៦៥០

២៨.៣២៦

២៣.៩០០

៧២.៦១០

៣៦២

២៤៩.៧៥១

២០
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



 អិលអូអិលសុីរក��ននូវចំនួនអតិថិជន��ង��ើន�ក��ង��ំ២០១៨ ��ល�នចំនួន�ង ២៣០.០០០�ក់។  អិលអូអិលសុី �នប��ើត
ផលិតផល���ងៗ���ើន�ើម�ី��ើយតប�នឹងត���វ�ររបស់អតិថិជន��ប់���ប់។ អតិថិជនរបស់ អិលអូអិលសុី �គ��ើន�អតិថិជន��ក់កម�ី
��ុម អតិថិជន��ក់កម�ីឯកត�ជន និងអតិថិជន��ក់កម�ី�មរដូវ�ល។ 

ក��ងករណី��ង��កផលិតផលឥណ�ន�បី����ទធំៗ៖

សរុប 

 ក��ង��ំ២០១៨ ផលិតផលឥណ�ន��ើ��ស់��ល់ខ��ន��ល
ទទួលយកស��រ��លទិញ���ព��ក់��/ភតិសន�ហិរ��វត�� �ន
�រ�ើន�ើង��ង��ំង�ើ�ៀប�នឹង��ំមុន ��ល�នអ��កំ�ើន
៣០៨%។ ប��ប់ពី��ះ គឺផលិតផលឥណ�នសហ��ស��តតូច
និងមធ�ម ��ល�នអ��កំ�ើន ៦៧%។ អិលអូអិលសុី ��ត�រ
យកចិត�ទុក�ក់�ើ�រផ�ល់��ក់កម�ីដល់សហ��ិន��តតូច និងមធ�ម
��លមិន�ន់ទទួល�ន��ក់កម�ីពីធ��រ ឬ��ឹះ��នមី���ហិរ��វត��
�ើម�ី�ំ��ត���វ�រក��ង�រព��ីក�ជីវកម� និងប��ើន��ក់ចំណ�ល
�ក��ង����រ។  ផលិតផល��ះ�ន�រ�ើន�ើង��ង��ងំ�យ�រ
���ន�រជួយ�ំ����ងំពី��មុហុ៊ន អិលអូអិលសីុ ��បុ ��ល���មុហុ៊ន
ដំបូង��បង�ស់��លផ�ល់ផលិតផលភតិសន�ហិរ��វត���ក��ង����ស
��ីល��។ ��ក់កម�ី�ជីវកម���តតូច �ន�រ�ើន�ើង�សន�ឹមៗ 
�ើម�ី��នូវគុណ�ពឥណ�ន។  

ផលតិផល្របាក់បេ�� ើ
 �យ�រកំ�ើន���រ�ំ��ពីអតិថិជនខ�ស់ អិលអូអិលសុី 
�ន�រ�ើន�ើងនូវផលប័����ក់ប��ើគួរឱ��ប់�រម�ណ៍ ពីមួយ��ំ 
�មួយ��ំ។ �លទ�ផល�ចុង��ំ២០១៨ អិលអូអិលសុី ទទួល�ន
សមតុល���ក់ប��ើសរុបចំនួន ២៣២,៧២ �នដុ��រ���រ�ក ��ល
�នគណនីចំនួន ១៩៨.៨៧៩។ សមតុល���ក់ប��ើ�ន�រ�ើន�ើង
១៥៨% និងចំនួនគណនី�នកំ�ើន១៧៤% �ៀបនឹង��ំ២០១៧។

គណនីបេ�� ើសៃំច
 គឺ�����ទគណនី ��លផ�ល់ជូនអតិថិជន នូវ�ព�យ��ួល
ក��ង�រ�ក់ ឬដក��ក់�ន��ប់��ល��� និង��ប់����ៀង�ល់
��ង��ើ�រ �យមិន�នកំណត់ចំនួនទឹក��ក់។

ល.រ ផលិតផល ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ល.រ ផលិតផល ២០១៧ ២០១៨
កំេណើន

ចំនួន �គរយ

ផលប័��ឥណ�ន

��ក់កម�ី�កុម 

��ក់កម�ីឯកត�ជន

��ក់កម�ីសហ��ស��តតូច និងមធ�ម

��ក់កម�ី�មរដូវ�ល

��ក់កម�ីែកលម�េគហ��ន

��ក់កម�ីេ�បើ��ស់��ល់ខ��ន

��ក់កម�ីទឹក��ត និងអ�ម័យ

ភតិសន�ហិរ��វត��

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

��ក់កម�ី�ជីវកម���តតូច

��ក់កម�ីសហ��ស��តតូច និងមធ�ម

��ក់កម�ីេ�បើ��ស់��ល់ខ��នែដលទទួល

យកស��រែដលទិញ��ទព��ក់��

/ភតិសន�ហិរ��វត��

១

២

៣

សរុប 

៣៣%

៦៧%

៣០៨%

៥១%

៦០.០៧៧.២៨២

៧១.០៩០.០៧៥

១០.៩៩៣.៨៣០

៣១.៥៧៩.២១១

៨.០៤៨.១៩០

៦.៥៦៦.២៤៧

-

-

១៨៨.៣៥៤.៨៣៥

៥៣.១១៣.៤៧០

៩៣.៧៩១.៨២៣

១៤.៨១១.៩៣១

៣៦.៧១៥.០៦៦

១១.៤៦៩.៣៥៩

៨.៨៧៦.៣៦៧

៧៦០.៧៨០

-

២១៩.៥៣៨.៧៩៦

៤៥.០០៨.៣០៨

១៤៩.១៨៤.៣០៧

៤០.១៩៤.០០២

៤៦.០៨៤.១៣៥

២៣.៦១១.៩៧៤

១៥.១៥៧.០៤២

៤.០៥៦.៦៧៣

៣៤៨.៣៨០

៣២៣.៦៤៤.៨២២

៤៦.៨៤៨.៩៥១

២១៤.៦៣០.១៨០

៦៧.២១៥.១៥៣

៥៣.៨៨៨.៤៧៣

៣៧.៨៣៩.១៨២

៦២.០៥៩.៥២៨

៣.៨៧៦.១៧២

១.១៣៧.៦៩០

៤៨៧.៤៩៥.៣២៩

២៦៧.៩៤៥.៣៩៨

៤០.១៩៤.០០២

១៥.៥០៥.៤២២

៣២៣.៦៤៤.៨២២

៣៥៧.០៨២.៩៥៨

៦៧.២១៥.១៥៣

៦៣.១៩៧.២១៨

៤៨៧.៤៩៥.៣២៩

៨៩.១៣៧.៥៦០

២៧.០២១.១៥១

៤៧.៦៩១.៧៩៦

១៦៣.៨៥០.៥០៧

២១
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



គណនីបេ�� ើមានកលកំណត់
 គឺ�����ទគណនី��លផ�ល់ជូនអតិថិជនក��ង�លបំណង សន�ំ��ក់��ម��ល����ក់�ក់�មួយ �ើម�ីប��ើន��ក់ចំណ�ល
របស់ខ��ន �យទទួល�នអ���រ��ក់ខ�ស់��ល�ចដក�រ��ក់���ំ�� ឬ�ចុង�រ�យបរ����ទ។

េសវេផ�រ្របាក់ក�ងុ្រស�ក
 អតិថិជន �ច���រ��ក់ក��ង��កុ�ឱ�បងប��ន មិត�ភកិ� និង��គូរ�ជីវកម� ��ល�នគណនីសំ���មួយ អិលអូអិលសីុ�មួយ����ឿនរហ័ស
�ន់ចិត� និង�ន�ព�យ��ួល។ 

េសវេផ�រ្របាក់ឆ�ងធនាគារ (តម្របព័ន�ទូទត់រហស័ FAST)
 អតិថិជន�ច���រ��ក់�រូបិយប័ណ���ក់�ៀល ��ញ ចូលឆ�ងធ��រ ឬ�ឹ�ះ��នមី���ហិរ��វត��ទទួល��ក់ប��ើ��ល�ស�ជិក FAST 
�ន��ងរហ័ស�ន់ចិត� និង�ន�ព�យ��ួល។

េផ�រ��ក់ក��ង�� ែតមួយ

សង��ក់កម�ីឆ�ង��

េផ�រ��ក់រ�ង��

���ររ�ងគណនី�ក់ ឬ 

ដក��ក់ឆ�ង��

រូបិយប័ណ�

រូបិយប័ណ�

ល.រ បរ��យ ស��ល់កៃ�មេស�
េរៀល ដុ��រ

��ក់េរៀល ដុ��រ និងៃថ�ត

��ក់េរៀល ដុ��រ និងៃថ�ត

��ងសេង�បគណនីបេ��ើសំៃច៖

��ងសេង�បបេ��ើ�ន�លកំណត់៖

��ងសេង�បេស�េផ�រ��ក់ក��ង�សុក៖

សមតុល�អប�បរ�

រយៈេពល

អ���រ��ក់�ប�ំ��ំ

េសៀវេ���ក់បេ��ើ

សមតុល�អប�បរ�

រយៈេពល

អ���រ��ក់�ប�ំ��ំខ�ស់បំផុត

�ចេស�ើសូន�

មិនកំណត់

៥%

មិនគិតៃថ�េពលេបើកគណនី និងេ�បើអស់

២០០.០០០េរៀល / ៥០ដុ��រ / ២.០០០�ត

១ ៣ ៦ ៩ ១២ ២៤ ៣៦ និង៦០ែខ

៩%

១ មិនគិតក��

២២
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



េសចក�ីសេង�បអំពីសមិទ�ផលហរិ��វត�ុ

ចំណ�លការ��ក់សុទ�

ចំណ�ល���ងៗ

ចំណ�លសុទ�ពី��តិបត�ិការ

ចំណាយ��តិបត�ិការ

សំវ�ធានធនឥណទានអា��ក់ និងសង�័យ

ឧបករណ៍ហិរ��វត��

��ក់ចំ��ញមុនដកពន�

ចំណាយពន��ើ��ក់ចំ��ញ

��ក់ចំ��ញសុទ�ស��ប់ការ�យបរ����ទ

តារាងស���ប��ក់ចំ��ញ  និងខាត (គិតជាពាន់ដុល�ារ) ��ំ២០១៧
�ន��ើសវនកម�

��ំ២០១៨
�ន��ើសវនកម�

�����ល (%)

��ព�សកម�

   ផលប័��ឥណទានដុល 

បំណ�ល

   សមតុល���ក់ប��ើ

   សមតុល���ក់កម�ី

មូលធនភាគទុនិក

តារាងតុល�ការស���ប (គិតជាពាន់ដុល�ារ) �����ល (%)

 អិលអូអិលសីុ ស��ច�នកំ�ើន��ក់ចំ��ញសុទ�ចំនួន ៣៣% ��ល�នចំនួន ២០,១៧ �នដុ��រ���រ�ក (�ើន�ើងពី ១៥,១៦�ន
ដុ��រ���រ�ក ក��ង��ំ២០១៧) ថ�ីត�ិត���ន�រ��កួត����ង�ើបរ���ស��តិបត�ិ�រ រួមប���ល�ំង�រទទួល��ល់សំវ��នធនស��ប់�រ
ទូ�ត់ចំ�យ�ើ��ក់អតីត�ព�រ�រ��ល���វទូ�ត់មុន��ំ២០១៩ ��ល�នចំនួន ១,១ �នដុ��រ���រ�ក។ �លទ�ផល អិលអូអិលសុី
ស��ច�នអ��ចំ��ញពីមូលនិធិ�មធ�មចំនួន ២៧,៧៩% និងអ��ចំ��ញពី��ព�សកម�ចំនួន ៤,០៩%។ 

 ��ព�សកម�សរុបរបស់ អិលអូអិលសុី �ើន�ើងចំនួន ៦៥% 
��ល�នចំនួន ៦១៤ �នដុ��រ���រ�ក គិត��ឹមដំ�ច់��ធ�� 
��ំ២០១៨ ��ល�គ��ើន�នមកពីកំ�ើនផលប័��ឥណ�ន ��ល
�នអ��កំ�ើន ៥១%  �ៀបនឹង��មុំន និងចំនួនផលប័��ឥណ�ន
ចំនួនជិត ៤៨៨ �នដុ��រ���រ�ក។ 
 ផលិតផល��ក់ប��ើ �ើន�ើង��ង��ំងចំនួន ១៥៨% ដល់ 
សមតុល��ង ២៣២ �នដុ��រ���រ�ក �យ�រ អិលអូអិលសីុ 
���បន�ទទួល�ន�រ�ឿទុកចិត�ខ�ស់ពីសំ�ក់អតិថិជន��ក់ប��ើ។ 
ស������សមតុល���ក់ប��ើក��ងចំ�មផលិតផល��ក់ប��ើ

�ំងពីរ����ទ គឺគណនីប��ើសន�ំ�នចំនួន  ១១% និងគណនីប��ើ 
�ន�លកំណត់�នចំនួន ៨៩%។ ��ក់កម�ពីី��ស់កម��ីន�រ 
�ើន�ើងចំនួន ៣២% ��ល�នចំនួន  ២៧១ �នដុ��រ���រ�ក ក��ង 
�ះ��ក់កម�ីពីធ��រក��ង��ុក�ើន�ើងចំនួន ៥២% ��ើនឹង ៥៤ 
�នដុ��រ���រ�ក (��ំ២០១៧ �ន��ឹម ៣៦ �នដុ��រ���រ�ក) 
និង��ក់កម�ពីីធ��រ������ស �ើន�ើង ចំនួន ២៨% ��ើនឹង 
២១៧ �នដុ��រ���រ�ក (��២ំ០១៧ �ន��មឹ ១៧០ �នដុ��រ 
���រ�ក)។ 

៣៦.៩៩៧

៨.៨៥១

៤៥.៨៤១

(២២.៩១៥)

(៣.៩៣២)

១៨.៩៩៩

(៣.៨១២)

១៥.១៥៨

៤១.២៧៤

១៩.៥៨៣

៦០.៨៧៥

(៣១.២៥៦)

(៤.២៧១)

២៥.៣៣១

(៥.១៦៤)

២០.១៦៧

១១,៥៦%

១២១,២៦%

៣២,៧៤%

៣៦,៤០%

៨,៦០%

៣៣,៣២%

៣៤,៤១%

៣៣,០៥%

៦៥,២៥%

៥០,៦៣%

៧០,១១%

១៥៧,៦៨%

៣១,៧៦%

៤១,១៦%

៦១៣.៧៨០

៤៨៧.៤៩៥

៥២៥.៨០៥

២៣២.៧២៤

២៧០.៨៩៥

៨៧.៩៧៥

៣៧១.៤១៨

៣២៣.៦៤៨

៣០៩.០៩៣

៩០.៣១៤

២០៥.៦០០

៦២.៣២៥

��ងសេង�ប��ក់ចំេណញ  និង�ត

��ងតុល��រសេង�ប

២៣
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨

��ំ២០១៧
�ន��ើសវនកម�

��ំ២០១៨
�ន��ើសវនកម�



អ��ចំេណញមូលធន�គទុនិក

អ��ចំេណញពី�ទព�សកម�

ចំ�យ�បតិបត�ិ�រេធៀបនឹងផលប័�តឥណ�ន�មធ�ម

អនុ�តចំ�យេធៀបចំណ�ល (រួមប���លសំវ��នធន)

��ក់បេ��ើេធៀបឥណ�ន

អនុ�ត�កបខណ�សន�នីយ�ព

អនុ�តេ�ធន�ព

អនុ�តឥណ�នមិនដំេណើរ�រ

សូច�ករណ៍អនុ�តសំ�ន់ៗ

 អិលអូអិលសុី រក��ននូវលទ�ផល��ងល����ើរ �យ��ើឱ�
���ើរ�ើងនូវអនុ�តចំ�យ��តិបត��ិរ�ៀបនឹងផលប័��ឥណ�ន
�មធ�ម មក��មឹ�� ៧,៧% (��ល��២ំ០១៧ �នចំនួន ៨,៤%) 
ខណៈ��លអនុ�តចំ�យ�ៀបនឹង��ក់ចំណ�ល (រួមប���លសំវ�
�នធន) �ន�ពល����ើរ�ងមុនតិចតួចបុ៉��ះ មក��មឹ ៥៨,៤%
(��ល��ំ២០១៧ �នចំនួន ៥៨,៦%)។ 

 ប���ម�ើ��ះ អិលអូអិលសុី រក��ននូវ អនុ�ត��បខណ�
សន�នីយ�ពខ�ស់ ��ល�នអ�� ២៣៤% ខណៈ��លត���វ�ររបស់
ធ��រ�តិ��កម����នចំនួន ៨០% �ប់ពី���ទី០១ ��ក�� �� ំ
២០១៨ (�ប់ពី���ទី០១ ��មិថុ� ��២ំ០១៩ ត���វឱ��នអ�� ៩០% 
និង�ប់ពី���ទី០១ ��មក� ��ំ២០២០ ត���វឱ��នអ�� ១០០%)។ 
�ើសពី��ះ��ៀតអនុ�ត�ធន�ពក៏���វ�ន��ប់��ង��ងល� 
��ល�នចំនួន ១៩,៥១% ខណៈ��លត���វ�រអប�បរ� របស់ 
ធ��រ�តិ��កម���គឺមិន���វតិច�ង ១៥%។ 

 គុណ�ព��ព�សកម�គឺ�ចំណ�ចចម�ង��លគណៈ��ប់��ង 
និង��ុម��ឹក�ភិ�ល ��ត�រយកចិត�ទុក�ក់ផង��រ។ គុណ�ព
��ព�សកម��ន�ពល����ើរ�ងមុន ��ល�នអ�� ០,៨៣%
(��ល��ំ២០១៧ �នអ�� ១,២៣%)។ 

ទស្សនវិសយ័ឆា� ២ំ០១៩
 �ក��ង��ំ២០១៩ អិលអូអិលសុីនឹងប��ើន��ក់ចំណ�លរបស់
ខ��នពីកំ�ើន��ព�សកម���ល�ន�រ��ក់ដូច� ឥណ�នស��រ

��ើ��ស់��ល់ខ��ន�យទទួលយកស��រ��លទិញ���ព��ក់��/
ភតិសន�ហិរ��វត�� ឥណ�ន�ជីវកម���តតូច និងឥណ�នសហ��ស
��តតូច និងមធ�ម ��លរួមប���លផលិតផលកម�ី��លមិនប៉ះ�ល់
ដល់បរ���ន។
 
 �ើម�ី�ំ��កំ�ើន��ព�សកម� គណៈ��ប់��ង���វបន�ព��កី���
��ក់ប��ើសន�ំ ព��ឹង�ព���គូ�មួយ��ស់កម�ីបច��ប�ន� និង��ស់
កម�ថី�ីៗ  និងចូលខ��នក��ងទីផ�រមូលប័��កម��� �ើម�ី�ះផ�យមូលប��
�ជីវកម�។ 

 ប���ម�ើ��ះ គណៈ��ប់��ងនឹងប��ើនផលិត�ព និង��សិទ��ព
�រ�ររបស់បុគ�លិក �មរយៈ�រ��ើ��ស់��ព័ន�ប���កវ��� ដូច�
��ព័ន�ធ��រ��ល��ើ��ស់�ម Tablet ��លអនុ��តឱ�ម���ី
ឥណ�ន��ើ��តិបត�ិ�រធ��រពី���រ��ល័យ និង��ប់ព័ត៌�ន
�យ��ល់���ព័ន�ធ��រស��លរបស់��ឹះ��ន។ �ើសពី��ះ� 
�ៀត គណៈ��ប់��ងនឹងបន�រក�ឱ��ននូវ�ពរ�ង�ំក��ង�រ��ប់��ង
គុណ�ព��ព�សកម� �ើម�ី�ត់បន�យឥណ�នមិនដំ�ើរ�រ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះផង��រ អិលអូអិលសុី នឹងបន���ត�រយកចិត�
ទុក�ក់�ើ�ររក�ក��ិតសន�នីយ�ពឱ��នសុខ�ពល� �មរយៈ
�រ�ស់��ងអនុ�ត��បខណ�សន�នីយ�ព និងអនុ�ត�ធន�ព
�ើម�ីរក�អនុ�ម�ព�មួយត���វ�រពី និយ័តករ ក៏ដូច��ំ��
កំ�ើន��កប�យសុខ�ពល�។ 

២៧,៧៩%

៤,០៩%

៧,៧១%

៥៨,៣៨%

៤៧,៧៤%

២៣៤,០០%

១៩,៥១%

០,៨៣%

២៧,៣៥%

៤,៨៦%

៨,៤៤%

៥៨,៥៦%

២៧,៩១%

២៦២,៨៨%

២០,៦៨%

១,២៣%

២៤
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨

��ំ២០១៧
�ន��ើសវនកម�

��ំ២០១៨
�ន��ើសវនកម�



 អិលអូអិលសីុ (��មបូ�) ភីអិលសីុ ���ប័នហិរ��វត��ដ៏ធំមួយ 
ក��ងចំ�ម��ប័នហិរ��វត��ធំៗ�ក��ង����សកម��� ��ល��ង��
យកចិត�ទុក�ក់��ង��ំង��ើគុណ�ព���រផ�ល់���កម�សំ�
��ើឱ��ន�ព�យ��ួលស��ប់អតិថិជនទូ�ក��ង�រ��ើ��ស់នូវ
ផលិតផល និង���កម�។ �មបទពិ�ធន៍���លកន�ងមក��ះ 
អិលអូអិលសុី ទទួល�ននូវ�រ�ំ����ង��ំងពីសំ�ក់អតិថិជន
��ក់កម� ី អតិថិជនភតិសន�ហិរ��វត�� និងអតិថិជន��ក់ប��ើ ��ល��ើឱ�
�ើង�ន�ររ�កច��ើន��ង��ំង និង�ប់រហ័សក��ងរយៈ��លដ៏ខ�ីចុង
��យ��ះ។

 �ររ�កច��ើនដ៏��ំង����ះគឺ�យ�រ��អិលអូអិលសុី��ង��
ទទួលយកនូវ�ររ�ះគន់ �រត��ញ���រ គំនិត��លម� និង�រផ�ល់�បល់
���ងៗពីអតិថិជន �ើម�ីអភិវឌ�ផលិតផល និង���កម�របស់ខ��នឱ��ន់
���ន�ពល����ើរប���ម�ៀត និងសម��ប��ម�រចង់�ន
របស់អតិថិជន។

 អិលអូអិលសុី និងបុគ�លិក�ំងអស់ក៏យកចិត�ទុក�ក់��ង
��ំងផង��រចំ�ះ�ររក�ទំ�ក់ទំនងល��មួយ អតិថិជន ��គូរ

សហ�រណ៍ ���ធរ �គី�ក់ព័ន����ងៗ សំ�ទទួល�ននូវព័ត៌�ន
��ប់��ុង��យ ស��ប់��តិបត�ិ�រ�ជីវកម�របស់ខ��ន��កប�យ
��សិទ��ព និង��សិទ�ផល។ �ើសពី��ះ��ៀត ចំ�ះអតិថិជន
��ល�ក��ញពីអិលអូអិលសុី��ើយក៏�យក៏ អិលអូអិលសុី មិន
��ល�ះបង់�ល�ើយ �ើយផ��យ�វ�ញ �នជ��ុញឱ�បុគ�លិក
�ំងអស់ចុះជួបពួក�ត់����ំ �ើម�ីទទួល�ននូវព័ត៌�ន��ឡប់ 
និងបន�ជូនដំណឹងដល់ពួក�ត់ប���មពី ផលិតផល និង���កម�ថ�ីៗ
��ល�ន។

 �ះបី��ន�រ�ំ���� ំងពីសំ�ក់អតិថិជន��ង� 
ក៏�យ ក៏ អិលអូអិលសុី មិន�ច����ម�ះ��រ �ើយផ��យ�វ�ញ 
�ន និងកំពុង��រ�ះរកវ�ធី���ងៗ�ៀត�ើម�ី��លម�ផលិតផល និង��� 
កម���ល�ន��ប់��ម�ំងអភិវឌ�ផលិតផល និង���កម�ថ�ីៗ�ៀត 
�ើម�ីបំ��ញ��ចក�ី���វ�រអតិថិជនទូ� និង��រក�អតិថិជន��ល 
�ន��ប់។  

ទស្សនវិសយ័អំពអីតិថិជន

 �ក��ង��ំ២០១៨ �យក��នធន�នមនុស��ន�ទន�ព
��លស��ច�ន�គជ័យដ៏ធំ ��មកិច�សហ�រពី��ក់��ប់��ង
�ក��ង�យក��ននីមួយៗ �មួយនឹង�រចូលរួម��ងសកម�ពីបុគ�លិក
��ប់�ន់��ក់�ំងអស់។ ចំនួនបុគ�លិកសរុប គិត��ឹមដំ�ច់��ធ��
��ំ២០១៨ �នចំនួន ២.៣២៧�ក់ ��លក��ង�ះ ២២% �
បុគ�លិក�រ�។

 បុគ�លិក���វ�នបំ�ក់បំប៉ន�មួយនឹងវគ�បណ��ះប��ល�
�ម����ទ និងជំ�ញខុសៗ�� ��លជួយ�ើកកម�ស់ជំ�ញ និង
សមត��ពរបស់បុគ�លិកក��ង�របំ��ញ�រ�រ ��កប�យ��សិទ��ព។ 
ម���ីឥណ�នថ�ីៗ ទទួល�នវគ�បណ��ះប��លត��ង់ទិស �
�រ��ល័យក��ល ��លពួក��ទទួល�ន�របណ��ះប��ល
��ើ ចក��វ�ស័យ ��សកកម� និងគុណត���របស់��ុមហ៊ុន ��ម�ំង
�លន��យ និង�រអនុវត����ងៗ���ើន។ ប��ប់ពីទទួល�ន
�របណ��ះប��លអំពី�លន��យ��រ��ល័យក��ល 
ម���ីឥណ�នថ�ីៗ នឹងទទួល�ន�របណ��ះប��ល ប���ម�ៀត 
�មរយៈ�រអនុវត��រ�រ�ក់���ង�មួយម���ីឥណ�ន��ល�ន
បទពិ�ធន៍��ប់ ��ម��នីមួយៗ ទទួល�ន�រពន�ល់
���ំពី���ន��ប់��ង និង�ៀនសូ��ពី�រអនុវត��ក់���ងក��ង��ល
បំ��ញ�រ�រ។ ��ពី��ះ បុគ�លិក����ំងអស់ក៏ទទួល�ន
�របណ��ះប��លរ�លឹក�ើងវ�ញ����ំ��ម��របស់ខ��ន អំពី
�លន��យ នីតិវ�ធី ជំ�ញប���ក��ស និងជំ�ញ���ក��ប់��ង
និងទំ�ក់ទំនង។ ប���ម�ើ�របណ��ះប��ល���ក��ង អិលអូអិលសុី 

ក៏�ន�ក់ទង�មួយ���បណ��ះប��លពី�ង�� �ើម�ីផ�ល់វគ�បណ��ះ
ប��ល��ម���ក/ជំ�ញ ដល់បុគ�លិកផង��រ។ អិលអូអិលសុី 
ក៏�នប���នបុគ�លិក�ចូលរួមវគ�បណ��ះប��ល�ំងក��ង��ុក និង
������ស រួម�ំងទស�នកិច�សិក� �ើម�ី�ៀនសូ��ពី�រអនុវត�ល�ៗ 
���ុមហ៊ុន�� �ក��ង����ស��ីល��។ 

 ប���ម�ើ�របណ��ះប��ល��ល់�ក��ង��ក់�ៀន អិលអូអិលសីុ
ក៏�នផ�ល់ជ��ើសដល់បុគ�លិកក��ង�របណ��ះប��ល�មរយៈ��ព័ន�
ឌីជីថលដូច� �របណ��ះប��ល�មវ���អូ និង video conference
��ល���បណ��ះប��ល�ច��ប់�រទំ�ក់ទំនងមកអ�កចូលរួមវគ�
បណ��ះប��លពីក���ង���ង���ន។ ម���យមួយ�ៀត��ល
អិលអូអិលសុី �នអនុវត�ស��ប់�របណ��ះប��លបុគ�លិកគឺកម�វ�ធី
��ស់ប��រតួ�ទី�រ�រ។ កម�វ�ធី��ះ���វ�ន�ៀបចំ�ើងស��ប់បុគ�លិក 
�ើម�ី��ស់ប��រតួ�ទី�រ�របច��ប�ន�របស់ខ��ន ��ន់តួ�ទី�រ�រ
មួយ�ៀត ក��ងរយៈ��លកំណត់មួយ។ កម�វ�ធី��ះ�ន�លបំណង
ហ�ឹក�ត់បុគ�លិក��ល�នស��នុពល �ើម�ី�ៀបចំ��ន�រអភិវឌ�
បគុ�លិកឱ�រួច���ច។ �ចុង��យ អិលអូអិលសីុ ក៏�នផ�ល់ឱ�ស
�ត់�រ�រ ស��ប់និស�ិត �ើម�ីជួយឱ�ពួក�ត់ទទួល�នចំ��ះដឹង
និងបទពិ�ធន៍�រ�រ �មរយៈ�រ�ៀនសូ���ើម�ី��យ� អ�ក��ើ
�រ�រ��កប�យវ���ជីវៈ �ើយពួក�ត់�ចទទួល�នឱ�សក��ង
�រប��ើ�រ�រ� អិលអូអិលសុី ផង��រ ��សិន�ើពួក�ត់�ន
សមត��ព��ប់��ន់។ 

ករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

តរងសេង�បករត�ូញែត�ររបសអ់តិថិជនស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៨

ែខ

ចំនួនដង���រត��ញ���រ

មក�

៧ ៦ ៤ ៦ ២ ៥ ១០ ២២ ៦ ១០ ៨ ៧

កុម�ៈ មី� េម� ឧស� មិថុ� កក�� សី� ក�� តុ� វ�ច�ិ� ធ��

២៥
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨
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២៦
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



២៧
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

អំពី ករ្រគប់្រគងសកម�ភាពសង�ម និងបរសិ� ន

េតើេយើងពន្យល់អត�នយ័ៃនេបសកកម�របស់េយើងយ៉ាងដូចេម�ច?
ករវស់ែវងេគាលេដសង�មរបស់ អិលអូអិលសីុ
ករវស់ែវងសកម�ភាពសង�មតមរយៈ PPI
ករអបរ់ចំំេណះដឹងហិរ�� វត�ុ
សកម�ភាពសង�ម
ករអនុវត�ស�ងដ់រជាសកលៃនករ្រគប្់រគងសកម�ភាពសង�ម
េន អិលអូអិលសីុ



២៨
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

េតើេយើងពន្យលអ់ត�ន័យៃនេបសកកម�របសេ់យើងយ៉ាងដូចេម�ច?

�គឹះ��នមី�ក�ហិរ��វត��

ែដល�នទស�នវ�ស័យសង�ម និងទិសេ�

�ជីវកម�ែដលផ�ល់ឱ�សហ�គិន និង�កុម�គ��រ

ែដលសិ�តេ�ក�មិតមូល��នពី� ៉មីតៃនេសដ�កិច�សង�ម

នូវឱ�សេសដ�កិច� េដើម�ី��ស់ប��រជីវ�ពរស់េ� និង

សហគមន៍របស់ពួកេគឱ��បេសើរេឡើង �មរយៈ

�រផ�ល់ឱ�អតិថិជននូវ េស�កម�ហិរ��វត��

�បកបេ�យ �បសិទ��ព

 និងនិរន�រ�ព។

* Operating Self Sufficiency
** Financial Self Sufficiency

OSS* = ២១១,៦១%, 
FSS** = ១០៨,៧១%

��ក់កម�ី និង
 ផលិតផល
និងេស�កម�

មិនែមនហិរ��វត��

អិលអូអិលសុី
ទទួល�នវ���បនប�ត

េ�ល�រណ៍�រ�រ
អតិថិជន

�ម�ន�រ��ស់ប��រ
សន�ស�ន៍ៃន�រ

�កផុតពី�ព�កី�ក
របស់អតិថិជន

អតិថិជន
កសិកម� = ៤៦% 
ផលិតកម� = ១% 

�ណិជ�កម� = ១១% 
���កម� = ១២% 

��ក់�ៀវត� = ២៩%
���ងៗ = ១%

៧២% ����ី
២៩,៦២% រស់�

��មប��ត់�ព��ី��
៥.៧៩៥ �ៀលក��ងមួយ��� 

ប��ត់�ព��ី��
��ំ២០១២



២៩
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

េគាលេដសង�ម ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ករវស់ែវង KPIs ្របចឆំា�  ំឱ្យ្រសបេទនឹង USSPM

ករកតប់ន�យ

ភាព្រកី្រក

នរិន�រភាពបរសិ� ន

ភាគរយៃនអតថិជិនថ�ែីដលរស់េនេ្រកមបនា� តៃ់ន
ភាព្រកី្រកថា� កជ់ាត ិ១៥០%

ចនួំនអតិថជិនថ�ែីដលរស់េនេ្រកមបនា� ត់
ៃនភាព្រកី្រកថា� កជ់ាត ិ១៥០%

លទ�ផលវយតៃម�បរសិ� នក�ុង១្រតីមាស “គា� នផលបះ៉ពល់”

៣៨,៣៧% ៣៦% ៣៣% ២៩.៦២%

៣០.៤៨២

គា� នផល

បះ៉ពល់

ករ្រត�តពិនតិ្យ
“មានផល

បះ៉ពល់មធ្យម”

ករ្រត�តពនិតិ្យ
“មានផល

បះ៉ពល់មធ្យម”

ករ្រត�តពនិតិ្យ
“មានផល

បះ៉ពល់មធ្យម”

២៥,៣៩២ ១៥,១១៣ ១៥,៦១១

ករបេង�ើនករផ�ល់

េសវហរិ�� វត�ុ
ដល់អតិថជិន

ចនួំនអតិថជិនេនតមតបំនជ់នបទ ៩៩% ៩៥% ៩៤% ៩៣%

ចនួំនអតិថជិនក�ុងវស័ិយកសិកម� ៥៥% ៦០% ៥៥% ៤៦%

ភាគរយៃនអតថិជិនជា�ស�ី ៨៤% ៨១% ៧៨% ៧២%

ចនួំនអ�កចូលរមួក�ុងករបណ�ុ ះបណា� លចេំណះដឹងហរិ�� វត�ុ ៧.៩៣៩ ១៣.៦១៦ ១៤.២០២ ១២.៩៧៧

ករវសែ់វងេគាលេដសង�មរបស ់អិលអូអិលសុី



អតិថិជន��លរស់���ម
ប��ត់�ព��ី����ក់�តិ

  �ក��ំង

អតិថិជន��លរស់���ម
ប��ត់�ព��ី����ក់�តិ

១៥០% 

  �ក
អតិថិជន��ល�នចំណ�ល
��ម  ៥ដុ��រក��ងមួយ��� 

�មស�ិតិធ��រពីភព�ក 
��ំ ២០០៥ PPP

ចំណ�ល�ប
អតិថិជន��ល�នចំណ�ល
�ើស ៥ដុ��រក��ងមួយ���

 �មស�ិតិធ��រពីភព�ក
��ំ ២០០៥ PPP

មិន�ក

 ឧបករណ៍សន�ស្សនៃ៍នករចកផុតពីភាព្រកី្រក (PPI) ្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាបវ់ស់ែវងសកម�ភាពសង�មរបស់ អិលអូអិលសីុ េលើ 
អតិថិជន្រកី្រក និងលទ�ភាពក�ុងករផា� ស់ប�ូរក្រមតិជីវភាពរស់េនរបស់អតិថិជន ែថមទងំធានាថាផលិតផលសម្រសប្រត�វបានផ�ល់ជូនដល់ អតិថិជន 
េគាលេដ ។ េលើសពីេនះេទេទៀត ករេ្របើ្របាស់ PPI អចឱ្យអិលអូអិលសីុកំណត្់របេភទអតិថិជនដូចខងេ្រកម៖

៣០
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

 េន្រតឹមដំណាចែ់ខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ អតិថិជនថ�ីរបស់អិលអូអិលសីុចំនួន ៥២,៧០៨ ្រត�វបានេធ�ើចំណាតថ់ា� កត់មក្រមតិភាព្រកី្រក េទតម
សន�ស្សនៃ៍នករចកផុតពភីាព្រកី្រក។ លទ�ផលបានបង� ញថាភាគេ្រចើនៃនអតិថជិនរបស់អលិអអូលិសីុ ស�ិតេនក�ុងក្រមតិ្រក និងមានចំណូលទប។ 

ក្រមិតភាព្រកី្រករបសអ់តិថិជន អិលអូអិលសុី

មិន�� ១៧%

ចំណ�ល�ប ៥៣%

�� ២៥%

����ំង ៥%

�បេភទអតិថិជន�កី�ក

ករវសែ់វងសកម�ភាពសង�មតមរយៈ PPI



 េដយសរែតក្រមងសំណួរសន�ស្សនៃ៍នករចកផុតពភីាព្រកី្រក្រត�វបានែកស្រម�ល និងេ្រត�មជាេ្រសចស្រមាបេ់្រប�បេធៀបលទ�ផលេនឆា� បំនា� ប ់
អលិអអូលិសីុ បានចបេ់ផ�ើមេធ�ើករវស់ែវងេឡើងវញិេលើក្រមតិភាព្រកី្រករបស់អតិថជិន េដើម្ប្ីរត�តពិនតិ្យបែ្រមប្រម�លភាព្រកី្រក េដយយកឆា� ២ំ០១៦ 
ជាឆា� មំលូដ� ន។ ្រកបខងេ្រកមេនះបង� ញពី លទ�ផល ៃនក្រមតិភាព្រកី្រករបស់អតិថិជនែដល្រត�វបានេ្រជើសេរ ើសស្រមាបេ់ធ�ើករវស់ែវង។

៣១
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

បែ្រមប្រម�លភាព្រកី្រករបសអ់តិថិជន

ករវយតៃម�ផលប៉ះពលេ់ទេលើបរសិ� ន និងសង�ម

ករវយតៃម�បរសិ� ន និងសង�ម ចំនួនគណនី

១០៤

សមា� ល់

សរបុ ៤៤០

ទប

-  គុណភាពៃនករ្រគប្់រគងហនិភយ័របស់អតិថិជនមានក្រមតិខ�ស់
- ក្រមតិហនិភយ័អតិថិជនមានក្រមតិទប 
 ដូេច�ះពំុចបំាចម់ានវធិានករអ�ីេនាះេទ។

៣៣៦មធ្យម

- គុណភាពៃនករ្រគប្់រគងហនិភយ័របស់អតិថិជនមានក្រមតិ
 ពីមធ្យមេទខ�ស់
- ក្រមតិហនិភយ័អតិថិជនមានក្រមតិពីទបេទមធ្យម

      ដូេច�ះករ្រត�តពិនិត្យេធ�ើេឡើងេដើម្បតីមដនករវវិត�ៃនហនិភយ័េនះ

 ករវយតៃម�សង�ម និងបរសិ� នថ�ីៗេនះ្រត�វបានប��ូ លយ៉ាងេពញេលញេទក�ុងដំេណើ រករផ�ល់្របាកក់ម� ី សហ្រគាសខ� តតូច និងមធ្យម។ 
ជាលទ�ផលចបព់ី ែខមករ ដល់ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ កម�សីហ្រគាសខ� តតូច និងមធ្យមែដលមានទំហំកម�ចីបពី់ ៣០.០០០ដុល� រេឡើង ចំនួន៤៤០ 
អតិថិជន ្រត�វបានវយតៃម� ។



 ្រកបខងេ្រកមេនះបង� ញពីរបាយករណ៍កត្់រតពីផលបះ៉ពល់េលើបរសិ� ន តមរយៈករេ្របើ្របាស់្រកដស ទឹក េភ�ើង និងេ្របងរបស់បុគ�លិក 
មា� កក់�ុងឆា� ២ំ០១៨។ 

របាយករណ៍កត់្រតពីផលប៉ះពលប់រសិ� ន

�រែបងែចកឥណ�នេ��ម�បេភទផលប៉ះ�ល់បរ���ន និងសង�ម

ក��ំងពលកម� ២០%

បរ���ន ៩%

សុខ�ព និងសុវត�ិ�ព ៥៣%

បរ���ន សុខ�ព និងសុវត�ិ�ព ១៨%

៣២
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

���ស� ៉ម A4( ក��ប់) ��ង��ស៊ូត (លី��)

��ងរ�អិល (លី��)��ង�ំង (លី��)

២,៥០

១៤០

១៦០

១៨០

៣,០០

៣,៥០

��ីមាស
ទី១

��ីមាស
ទី២

��ីមាស
ទី៣

��ីមាស
ទី៤

��ីមាស
ទី១

��ីមាស
ទី២

��ីមាស
ទី៣

��ីមាស
ទី៤

អគ�ិសនី (គីឡ�វ ា៉ត់��ង)

ទឹក(�៉���គូប)

��ីមាស
ទី១

��ីមាស
ទី២

��ីមាស
ទី៣

��ីមាស
ទី៤

៣៥

៤០

៤៥

��ីមាស
ទី១

��ីមាស
ទី២

��ីមាស
ទី៣

��ីមាស
ទី៤

១,១០

១,២០

១,៣០

��ីមាស
ទី១

��ីមាស
ទី២

��ីមាស
ទី៣

��ីមាស
ទី៤

៥,០០

៥,៥០

៦,០០

��ីមាស
ទី១

��ីមាស
ទី២

��ីមាស
ទី៣

��ីមាស
ទី៤

០

២

៤



១. វគ�បណ�ុ ះបណា� លចំេណះដឹងហរិ��វត�ុ 

 ចបព់ែីខមករ ដល់ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ អិលអអូលិសីុ បានផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លចេំណះដងឹហិរ�� វត�ុដល់្របជាជន ចនួំន ១២.៩៧៧ នាក ់(៧៤% 

ឬ េស�ើនឹង ៩.៦២៣ នាកជ់ា�ស�ី) ក�ុងេនាះមានអតិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុ ចូលរមួចំនួន ២.៨៩១ នាក។់ កម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លេនះផ�ល់ឱ្យ អតិថិជន 

កដូ៏ចជា្របជាជនកម�ុជានូវចំេណះដឹងទកទ់ងនឹងករ្រគប្់រគងសច្់របាក ់ ករសន្ស ំ ករវនិិេយាគ ករ្រគប្់រគងបំណុល និងករ្រគប្់រគងអជីវកម� 

ខ� តតូច។ 

 តងំពីចបេ់ផ�ើមផ�ល់កម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លចំេណះដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុក�ុងឆា� ២ំ០១៣មក អ�កចូលរមួក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� លេនះ សរបុទងំអស់ 

មានចំនួន ៥៦.១៥៣ នាក។់

២. កម�វិធីវិទ្យុ

 តមរយៈ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ អលិអអូលិសីុ បានបេង�ើតនូវកម�វធិវីទិ្យែុដលមានេឈ� ះថា "គំនតិរកីចេ្រមើន" ែដលមានករេរៀបចំេដយបគុ�លិករបស់ 

ខ�ួនផា� ល់។ កម�វធិ ី"គនិំតរកីចេ្រមើន" ែតងែតចកផ់្សោយេរៀងរល់ៃថ�សុ្រក េវលេម៉ាង ៩:០០ នាទ្ីរពឹក  រហូតដល់េម៉ាង  ១០:០០នាទ្ីរពឹក តមរយៈ វទិ្យ ុ

�ស�ីេអហ�អមឹ ១០៣.៥ ។

 កម�វធិេីនះបេង�ើតេឡើងក�ុងេគាលបណំង ផ�ល់សរអបរ់ែំផ�កហរិ�� វត�ុ េគាលករណ៍ករពរអតថិជិន ករេលើកទឹកចិត�ខ�ួនឯង និងករ្រគប្់រគង 

អជវីកម�ខ� តតូច ដល់្របជាជនេនតមទជីនបទ។ វគ�និែដលមានបទពិេសធនែ៍ផ�កហិរ�� វត�ុ្រត�វបានអេ�� ើញដូចជា៖

• ឧកញ៉ា បណ�ិ ត ប៊នុ មនីុ ជាទ្ីរបឹក្សោៃនសមាគមម្ីរក�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា

 និងជា្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុវថិម៉ីាយ្រក�ហ� យែនន ភអីលិសីុ

• េលក េអឿ សុធារត័� ជា្របធាននាយក្របតបិត� ិៃនករយិាល័យឥណទនកម�ុជា

• េលក េអ ប៊នុថាត នាយក-សវនករឯករជ្យ ៃន្រក�មហុ៊ន រចិធ ៍& ផាតេនើរ

�គរយអ�កចូលរួមក��ងកម�វ�ធីបណ��ះប��លចំ��ះដឹងហិរ��វត�� �ក��ង��ត�នីមួយៗ ពី��មក� ដល់ ��ធ�� ��២ំ០១៨ ។

 

 

ឧត�រមានជ័យ

បន�ាយមានជ័យ

៤,៦%

៥,៩%

២,២%

៧,៦%

៤,៩% ៦,១%
៤,២%

៥,៥% ៣,១%
៣,៥%

០,៤%

១%

៧,៩% ២,៩% ៦,៩%

១,៥%

៤,៧%

១២%

៦%

៩,២%
៤,៧%

��ះវ��រ

កំពង់ធំ

កំពង់�ម

ភ្�ំ��ញ

�ៀម�ប

�ត់ដំបង

���លិន

�ធ��ត់

កំពង់��ំង

កំពង់ស�ឺ�ះកុង
����ង

ត��ងឃ��ំ

ក��ល

���វ
��យ�ៀង

��ប

កំពត

��ះសីហនុ

សឹ�ង��ង
រតនគិរ�

មណ�លគិរ�

����ះ

៣៣
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

ករអប់រចំំេណះដឹងហរិ��វត�ុ



 ជាលទ�ផល ចបត់ងំពកីម�វធិចីបេ់ផ�ើមដំេណើ រករក�ុង ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៦ មាន្របិយមតិ�អ�កស� បរ់បរ់យនាកប់ានចបអ់រម�ណ៍ នងិបានេហ 

ទូរសព�ចូលរមួមកកម�វធិ ីក�ុងេគាលបណំងសួរសំណួរ នងិែចករែំលកគនិំតេយាបល់េផ្សងៗ។

៣៤
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

• េលក ម៉កុ ណាច ជាអគ�នាយក ៃន្រគឹស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ ្របសិទ�ភាពហ� យែនន ភអីលិសីុ

• េលក ែងត៉ ជូ ជាអ�កផ�ល់្របឹក្សោជានខ់�ស់ ្របច្ំរបេទសកម�ុជាៃន្រក�មហុ៊ន EMC Cambodia  

• េលក លី ប៊នុរទឹ� ិជានាយក្របតបិត�កិរ ៃន្រគឹស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុចេ្រមើន ភអីលិសីុ

• េលកបណ�ិ ត គី េសរវីឌ្ឍន ៍ជាអនុ្របធានវទិ្យោស� នមនុស្សស�ស�

 និងវទិ្យោស�ស�សង�ម នងិជា្របធានមជ្ឈមណ� លសិក្សោចិន ៃនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា

• េលក នូ សុធារ៉ ជានាយក្របតបិត�ឥិណទន ៃនធនាគារ េអសីុលីដ ភអីលិសីុ

• េលក ្រចឹក សុធា ជានាយកហនភិយ័ នងិ្របតិបត�តិម ៃនករយិាល័យឥណទនកម�ុជា

៣. សន្សេំដើម្បេីគាលេដ និងផា� ងំបដអប់រចំំេណះដឹងហរិ��វត�ុ 
 ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ អិលអអូលិសីុ កម៏ានសកម�ភាព «បនំនិសន្ស្ំរបាក ់េដើម្បេីគាលេដ» ដល់កុមារតូចៗ េនតមសលមេត�យ្យសហគមន ៍តមរយះ 
បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� ល ែដលរមួមានករផ�ល់សមា� រៈមយួចនួំនដល់កុមារ នងិ្រគ�េនក�ុងសលមេត�យ្យសហគមន ៍ េដើម្បជីនំយួដល់ករបេ្រង�ន 
របស់្រគ�ៗ េទកុមារតូចៗ អ�ែីដលកនែ់តពេិសសេនាះគ ឺ ករផ�ល់កូន្រជ�កជាបនិំនសន្ស្ំរបាកដ់ល់កុមារ ែដលឱ្យពកួគាតេ់ចះសន្ស ំ េចះមានេគាលេដ 
ច្បោស់លស់ក�ុងករសន្ស ំ។ 
 ជាលទ�ផល សិស្សែដលបានទទលួបានករអបរ់បំំននិសន្ស្ំរបាក ់មានចនំនួ ១.២៣៥នាក ់្រសី ៦៣៩នាក ់ជាសរបុរមួ ៥១ថា� ក។់ ្រគ� និងសិស្ស 
រមួទងំអណាព្យោបាល មានករេពញចិត�ៃនកម�វធិីេនះណាស់ េធ�ើឱ្យកូនៗរបស់ពួកគាតេ់ចះមានគំនិតសន្សតំងំពីតូចៗ ចងប់ានអ�ីពួកេគខសំន្ស ំ
ទិញេដយខ�ួនឯង និងេចះកតប់ន�យករចំណាយខ�ះខ� យេផ្សងៗផងែដរ ។
 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ អិលអូអិលសីុ ជាមយួនឹងករចុះផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លតមភូម ិ និងសលេមត�យ្យសហគមន ៍ កប៏ានេបាះពុម�ជា 
ផា� ងំបដបានចំនួន ៧៥ផា� ងំ យកេទចងដកត់មភូម ិទី្របជំុជន ដូចជា េនផ�ះេមភូម ិសលបុណ្យភូម ិតមសលមេត�យ្យសហគមន ៍ជាេដើម។ 
េដើម្បជីាសរអបរ់ដំល់្របជាជនតមសហគមន ៍ទកទ់ងនឹងចំេណះដឹងហិរ�� វត�ុ កដូ៏ចជាករ្រគប្់រគងសច្់របាកផ់ា� ល់ខ�ួនបានល�្របេសើរ ។
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១. ្រពឹត�ិករណ៍សហគមន៍

 ្រពឹត�ិករណ៍សហគមនគឺ៍ជាែផ�កមយួៃនករចូលរមួចំែណកក�ុង 
សង�ម របស់សខ អិលអូអិលសីុ ែដលកំពុងេធ�ើ្របតិបត�ិករ។ 
្រពឹត�កិរណ៍សហគមនរ៍មួមាន ករជសួជុលផ�ូវថ�ល់ ដកប់ងអ់ង�ុយេលង 
េនតមកទីសធារណៈ សកម�ភាពេផ្សងៗេនសល ករដេំដើមេឈើ 
ផ�ល់េសៀេភស្រមាបប់ណា� ល័យ សមា� តទីសធារណៈ។ល។ គិត្រតឹម 
ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ្រពឹត�ិករណ៍សហគមនច៍ំនួន ៧០ ្រពឹត�ិករណ៍ ទូទងំ 
េខត�្រក�ង ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងេនតមបណា� ញ ្របតបិត�កិររបស់ 
អិលអូអិលសីុ េដយមានករចូលរមួពីបុគ�លិក អិលអូអិលសីុទងំអស់ 
សិស្ស  និស្សតិ េមភូម ិអជា� ធរមូលដ� ន និងេលក្រគ�អ�ក្រគ� សរបុទងំ 
អស់មានចំនួន្របែហល ១២.៥០០នាក។់

២. ចលនាភូមិ១ ផលតិផល១
 អិលអូអិលសីុ កប៏ានចូលរមួផ�ល់ជាវគ�បណ�ុ ះបណា� ល ដល់ 
បុគ�លិកម�ន�ីរជករ សហ្រគិនភាព ស�ីពី៖ ករ្រគប្់រគងសហ្រគិន និង 
ផ�ួចេផ�ើមឱ្យ�ស�ីេ្របើ្របាស់បេច�កវទិ្យោគមនាគមន៍ព័ត៌មានវទិ្យោ(ITC) 
ក�ុងចលនាភូម១ិ ផលិតផល១ ែដលបានសហករណ៍ ជាមយួសល 
េខត� អង�ករតមា� ភាពេនកម�ុជា ្រក�មហុ៊ន Resolvo Cambodia និង 
្រក�មហុ៊នកូកកូឡាកម�ុជា ចំនួន ៦េខត� មានេន រជធានីភ�េំពញ 
្រក�ង្រពះសីហនុ កំពត កំពងច់ម េសៀមរប និងរតនគិរ ីសរបុអ�កចូល 
រមួចំនួន ២៨១នាក។់

៣. មេហ្រសពត�ន�ី និងចេ្រមៀងកមុារ
 េដើម្បចូីលរមួក�ុងករ េលើកទឹកចិត�ដល់កុមារ េនក�ុងវស័ិយសិល្បៈ 
ែដលជាែផ�កមយួៃនសកម�ភាពសង�ម អិលអូអិលសីុ កប៏ានចូលរមួជា 
ឧបត�ម�ថវកិ ដល់កម�វធិីមេហ្រសពត�ន�ី និងចេ្រម�ងកុមារ ពនរង� ន ់
្រកសួងពត័ម៌ាន ែដល្រប្រពឹត�ិេទេរៀងរល់ឆា� េំន “សលចតុមុខ”។ 

៤. េបាះពុម�ខិត�ប័ណ� ផ្សព�ផ្សោយ្របឆាងំេ្រគឿងេញ�ន

 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ អលិអូអលិសីុ កែ៏តងែតឧបត�ម�ករ 
េបាះពុម�ខតិ�បណ័� ផ្សព�ផ្សោយ ្របឆាងំេ្រគ�ងេញ�ន ចនំនួ ៥០.០០០សន�កឹ 
េរៀងរល់ឆា�  ំ េហើយឆា� េំនះជាេលើកទី៣ េហើយែដល អិលអូអិលសីុ 
េនែតបន�រសហករណ៍ឧបត�ម�រចួ្របគល់ជូន េលក លឹម តុងហតួ 
្របធាននាយកដ� ន នីតិកម�ក�ុងករេបាះពុម� និងស� រនីតិសម្បទ 

ៃនអគ�េលខ ធិករដ� នអជា� ធរជាតិ្របយុទ�្របឆាងំេ្រគ�ងេញ�ន។ 
េហើយ អិលអូអិលសីុ សង្ឃមឹថា ខិត�បណ័� ែដលបាន េបាះពុម�ផ្សោយ 
េនះ នឹងចូលរមួចំែណកក�ុងករទបស់� តក់រជួញដូរ ករចរចរ ករ 
េ្របើ្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេនក�ុងសង�ម ។

៥. ករែចកអេំណាយដលអ់តថិជិន នងិ្របជាជនែដល 
រងេ្រគាះេដយទឹកជំនន់ និងេភ�ើងេឆះផ�ះ
 អិលអូអិលសីុ មានទស្សនវស័ិយជួយេសដ�កិច�សង�មទទួល 
បានសក� នុពលេដើម្បរីស់េន្រកបេដយភាពៃថ�ថ�ូរ សុវត�ភិាពេសដ�កចិ� 
សង�ម និងយុត�ិធម។៌ តួយ៉ាងក�ុងឆា� េំនះផងែដ អិលអូអិលសីុ សខ 
េខត�ស�ឹងែ្រតង សខេខត�ត្បងូឃ�ុ ំ សខេខត�្រកេចះ សខ្រស�កឆ�ូង 
នងិសខ្រស�កអូរងំឪ បានចុះសួរសុខទុក�អតិថជិន និង្របជាជន 
ែដលរងេ្រគាះេដយទកឹជំនន ់ែដលបានបះ៉ពល់ដល់ជវីភាពរស់េន នងិ 
អជវីកម�សរបុ ៤៨ ្រគ�សរ។ អេំណាយែដលសខផ�ល់ជូន ្របជាជន 
មានសមា� រដូចជា៖ អង�រ ្រតីខ មកី��ប ់េ្រគ�ងឧបេភាគ បរេិភាគេផ្សងៗ 
េទៀត ។

៦. ពិព័រណ៍េសៀវេភកម�ុជា
 ក�ុងឆា� េំនះផងែដរ អិលអូអិលសីុ បានចូលរមួឧបត�ម� (Gold 
Sponsor) ដល់កម�វធិី «ពិពរ័ណ៍េសៀវេភកម�ុជា» ថា� កជ់ាតិេលើកទី៧ 
ែដល្រប្រពឹត�េទចំនួន ៣ៃថ� ក�ុងេគាលបំណងេលើកទឹកចិត�ដល់ អ�ក 
និពន� វទិ្យោស� ន អង�ករ ្រគឹះស� នផ្សព�ផ្សោយ ្រគឹះស� នេបាះពុម�នានា 
េធ�ើករ្របកួត្របែជង ដកប់ង� ញស� ៃដរបស់ខ�ួនដល់ សិស្ស និសិត្ស 
ម�ន�ីរជករ េដើម្បទីស្សនា ទិញនូវស� ៃដទងំេនាះ កដូ៏ចជាេដើម្បេីលើក 
ទឹកចិត�ដល់កុមារ កុមារ ី សិស្ស និស្សតិ យុវវយ័ ម�ន�ីរជករ ឱ្យប�ូរ 
មកចបអ់រម�ណ៍ករអន។ ក�ុងេនាះែដរអលិអអូលិសីុ កប៏ានចូលរមួ 
ចែំណកយ៉ាងសកម�ក�ុងកម�វធិេីនះ េដយបានបេង�ើតពក្យេស� កមយួថា 
«អនេដើម្បជីីវតិកនែ់ត្របេសើរ» រមួនឹងសកម�ភាពមយួចនំនួដូចជា 
ែចកជូននូវខតិ�បណ័� ផ្សព�ផ្សោយេផ្សងៗ របស់អិលអូអិលសីុ ្របតិទិនឆា� ថំ�ី 
េសៀវេភអបរ់នំានា ្រពឹត�ិប្រតសំខន់ៗ  របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
េហើយទន�ឹមគា� េនាះែដរ េយើងកប៏ានេរៀបចំ ករ្របកួត្របែជងគូររបូគំនូរ 
ដល់ប�ូនៗ កុមារ កុមារ ី ករេឆ�ើយសំណួរ ល្បង្របាជា�  និងករ្របកួត 
្របែជង្រក�មែផ�កេលើ្របធានបទទកទ់ងេទ នឹងករអបរ់ចំំេណះដឹង 
ហិរ�� វត�ុ េដើម្បទីទួលយកនូវវត�ុអនុស្សោវយីព៍ី អិលអូអិលសីុ ។

សកម�ភាពសង�ម
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៧. អ៊ុបេពើេរស៉្សនុស� យ
 អលិអូអិលសីុ កែ៏តងែតចូលរមួឧបត�ម�ថវកិជាេរៀងរល់ឆា�  ំដល់ 
អង�ករ ្រក�ម្រគ�េពទ្យស�គ�ចិ័ត� ែដលបានចុះតមមូលដ� ន េដើម្បេីធ�ើករ 
វះកតកុ់មារតូចៗែដលេកើតមកមានប�� ែឆបមាត ់ ែឆប្រកអូមមាត។់ 
េនះជាករចូលរមូចំែណករបស់ អិលអូអិលសីុ ក�ុងករេធ�ើេអយកុមារ 
កម�ុជា មានស� មញញឹមជាថ�ីផងែដរ ។

៨. កកបាទ្រកហមកម�ុជា
 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ អិលអអូលិសីុ កប៏ានចូលរមួឧបត�ម�ថវកិ 
ដល់កកបាទ្រកហមកម�ុជា ជាេរៀងរល់ឆា� ផំងែដរ េដើម្បជីាករចូលរមួ 
ចំែណកក�ុងសកម�ភាពសង�ម និងករងរសប្បរុសធមដ៌ស៏កម� ែដល 
កកបាទ្រកហមកម�ុជា ែតងែតអនុវត�ចុះជាកែ់ស�ងដល់មូលដ� នផា� ល់ៗ 
កន�ងមក ។

 ្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗ របស់ អិលអូអិលសីុ បានបង� ញយ៉ាងច្បោស់ពីករមួប��ូ ល នូវករអនុវត�ដល៏�បំផុតក�ុងករ្រគប្់រគងសកម�ភាពសង�ម 
ឬស�ងដ់រសកលៃនករ្រគប្់រគងសកម�ភាពសង�ម ។

ករអនុវត�ស�ង់ដរជាសកលៃនករ្រគប់្រគងសកម�ភាពសង�ម

េន អិលអូអិលសុី

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

• ទទួលបានវ�ិ� បនប្រតេគាលករណ៍ករពរអតិថិជន

• ករបណ�ុ ះបណា� ល នងិករកសងសមត�ភាពបគុ�លិក អពំកីរ្រគប្់រគងសកម�ភាពសង�ម

• ដកឱ់្យអនុវត�នក៍របណ�ុ ះបណា� លចំេណះដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុេទ្រគបស់ខទងំអស់

• បេង�ើតេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីែផនករ និងថវកិស្រមាប្់រគប្់រគងសកម�ភាពសង�ម

• បេង�ើតនីតិវធិីវយតៃម�សកម�ភាពសង�ម និងបរសិ� ន

• ផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លចំេណះដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុដល់អតិថិជន្រគបស់ខទងំអស់

• ទទួលបានចំណាតថ់ា� ក ់A- ស្រមាបក់រវយតៃម�ករអនុវត�ជារមួរបស់្រគឹះស� ន

• បានប��បក់រវយតៃម�េដយពិនិត្យសរជាថ�ីេលើេគាលករណ៍ករពរអតិថិជន

   ែផ�កេលើកំែណទ្រមងេ់លើកទី២ េដយេជាគជយ័

• ទទួលបានករប�� កវ់�ិ� បនប្រតេលើ CPP េដយេជាគជយ័ចបពី់ែខក��

   ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ ែខក��  ឆា� ២ំ០២០ េដយ Smart Campaign

• ្របាកក់ម�សីហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យមែដលមាន ចំនួនពី ៣០.០០០ ដុល� រអេមរកិ

   ្រត�វបានវយតៃម�អំពីបរសិ� ននិងសង�ម

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



រចនាសម�ន័�ភាគទុនិក
រចនាសម�ន័� ៃនករ្រគប្់រគង
េគាលនេយាបាយ និងេគាលករណ៍ែណនាំ
ស្រមាបអ់ភបិាលកិច�សជីវកម�
តួនាទី និងទំនួលខុស្រត�វរបស់គណៈកមា� ធិករ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
របាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
គណៈ្រគប្់រគង
ករគប្់រគងហនិភយ័ និងករ្រគប្់រគងៃផ�ក�ុង

អភិបាលកិច�

៣៧
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨
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 បច�ុប្បន�្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ អិលអូអិលសីុ (េខមបូឌ) ភអីិលសីុ មានភាគទុនិកចំនួនពីរគឺ LOLC Private Limited និង TPC Employee 
Stock Ownership Plan (“TPC-ESOP/ ធីភសីុី-អីុសប”) ែដលមានរចនាសម�ន័�ភាគហុ៊នដូចខងេ្រកម៖

LOLC Private Limited =   ៩៦,៩៧%

ធីភីសុី-អីុសប “TPC-ESOP” = ៣,០៣%

រចនាសម�័ន�ភាគទុនិក

៣,០៣%

៩៦,៩៧%

LOLC 
Private
Limited

LOLC Private Limited 
គឺ���ុមហ៊ុនចុះប��ីក��ង����ស

សិង�បុរ�។

ធីភីសុី-អីុសប “TPC-ESOP” គឺ�

��ុមហ៊ុន��ល�ន់�ប់�យបុគ�លិក 

អិលអូអិលសុី។

៣៨
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

៣,០៣%

៩៦,៩៧%



រចនាសម�័ន�ៃនករ្រគប់្រគង

៣៩
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨
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ករេ្រជើសេរ ើស្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

 របូវន�បុគ�លណាមយួមានសមត�ភាព និងមានអយុ ១៨ឆា�  ំ យ៉ាងតិចអចបេ្រមើករងរក�ុងតំែណងអភបិាលបាន។ អភបិាលមនិចបំាចជ់ា 
មា� ស់ភាគហុ៊នេឡើយ។  អភបិាល្រត�វេ្រជើសតងំតមេសចក�ីសេ្រមចរបស់មា� ស់ភាគហុ៊ន ែដលអនុមត័យល់្រពមេដយសេម�ងភាគេ្រចើនៃនសេម�ង 
េបាះេឆា� តរបស់មា� ស់ភាគហុ៊នេនក�ុងមហសន�ិបាត។ អភបិាលអចទទួលលភករស្រមាបក់រងរែដលខ�ួនេធ�ើ ែដលកំណតក់�ុងមហសន�ិបាត 
របស់មា� ស់ភាគហុ៊ន។ រល់សមាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលទងំអស់្រត�វទទួលបានករយល់្រពមជាមុន ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មុននឹង្រត�វបាន 
ែតងតងំជាអភបិាល។  

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
សមាសភាព

្របវត�ិសេង�បរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
 អិលអូអិលសីុ មាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលែដលសកម� មានគុណវឌុ្ឍ ិ និងបទពិេសធនយ៉៍ាងេ្រចើនពកព់ន័�នឹងែផ�កហិរ�� វត�ុ ករ្រគប្់រគង និងករ 
អភវិឌ្ឍថ�ីៗ។

ល.រ េឈ� ះ  មុខតំែណង

១ េលក ្រប៊នីលី េដ ហ្សុលីវ៉  ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 
២  េលក ខនរ៉ត ដយអឺស  អភបិាល  
៣  េលក ឌូលីប រ៉សីុក សម៉ារ៉វរ៉ី  អភបិាល  
៤  េលក ៃមឃឺ៉ល មរ័ែមន៉  
៥

 
េលក អុីន្រដជីត វេីជសីុរវ៉ីដណា

 
អភបិាលឯករជ្យ

អភបិាលឯករជ្យ

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

េលក ្រប៊ីនល ីេដ ហ្សុលីវ៉

 េលក ្រប៊នីលី េដ ហ្សុលីវ៉ ជា្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល របស់ អិលអូអិលសីុ (េខមបូឌ) 
ភអីិលសីុ។ េលកកក៏ំពុងបេ្រមើករងរេន្រក�មហុ៊ន អិលអូអិលសីុ្រគ�ប ជា្របធាន្រក�ម្របឹក្សោ 
ភបិាលៃន្រក�មហុ៊ន LOLC Finance Plc. និង្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន្រក�មហុ៊ន Brown 
Marchinery (Cambodia) Co., Ltd. ែថមទងំជាអគ�នាយក្រគប្់រគង្រក�មហុ៊ន LOLC 
Myanmar Micro Finance Company Limited ផងែដរ។ មុនេពលចូលបេ្រមើករងរជាមយួ 
អិលអូអិលសីុ (េខមបូឌ) ភអីិលសីុ េលកជាអគ�នាយក្រគប្់រគង និងជា្របធាននាយក្របតិបត�ិ 
េន អិលអូអិលសីុ ហ� យែនន ភអីិលសីុ ក�ុង្របេទស្រសីលង� ។ េលកបានបេ្រមើករេនក�ុងវស័ិយ 
េសវមនិែមនហិរ�� វត�ុអស់រយៈេពល ៣៥ឆា� កំន�ងមកេហើយ ទងំេន្រក�មហុ៊នហិរ�� វត�ុមានអជា�  
បណ័�  និង្រក�មហុ៊នឯកេទសភតិសន្យោេដយមានមុខតំែណងជា្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអគ�នាយក 
្រគប្់រគងទូេទ មនុេពលទទលួតែំណងជា្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ អលិអូអលិសីុ (េខមបឌូ)។ 
េលកមានជំនាញ និងបទពិេសធនយ៉៍ាងទូលំទូលយក�ុងវស័ិយេសវមនិែមនហិរ�� វត�ុរមួមាន 
ទីផ្សោរ និងករលក ់ ករ្រគប្់រគងឥណទន និងេដះ្រសយបំណុល និងហិរ�� វត�ុ។ េលក េដ 
ហ្សុលីវ៉ ជាបុគ�លដេ៏ឆ�ើមមយួរបូរបស់ Sri Lanka Institute of Credit Management េហើយ 
េលក្រត�វបានេ្រជើសតងំជាេលខធិកកិត�ិយសក�ុងឆា� ២ំ០១០។ េលកកធ៏ា� បជ់ាសមាជិក 
្រក�ម្របឹក្សោ្រគប្់រគងៃនសមាគម Finance Houses Association ក�ុង្របេទស្រសីលង�  អស់រយៈ 
េពល ៩ឆា�  ំ ក�ុងេនាះអស់រយៈេពលជាង ៤ឆា�  ំ ែដលេលកកនត់ំែណងជាអនុ្របធាន 
្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអគ�នាយករបស់្រក�មហុ៊ន Financial Ombudsman Sri Lanka 
(Guarantee) Limited េហើយេលកបានផ�ល់ករែណនា ំ និងែចករែំលកបទពិេសធនជ៍ាេ្រចើន 
េដើម្បជីា្របេយាជនដ៍ល់្រក�មហុ៊ន Non-Bank Financial Services Industry ក�ុង្របេទស 
្រសីលង� ផងែដរ។ ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ េលកបានលែលងពីតំែណងទងំអស់េនះេដើម្បទីទួលខុស 
្រត�វក�ុងករ្រគប្់រគង LOLC Group ក�ុង្របេទសមយ៉ីានម៉់ា និងកម�ុជា។ េលកកប៏ានបេ្រមើករងរ 
(ពីឆា� ២ំ០០៦ ដល់ ឆា� ២ំ០១៥) ជាអគ�នាយកមនិ្របតិបត�ិរបស់ Navajeevana Rehabilitation 
– Tangalle ក�ុង្របេទស្រសីលង�  ែដលជាអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលក�ុងករបេ្រមើដល់ 
ជនពិករ។

េគាលនេយាបាយ និងេគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាប់អភិបាលកិច�សជីវកម�
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អភបិាល

េលក ខនរ៉ត ដយអឺស

 េលក ខនរ៉ត ដយអឺស ជា្របធាននាយកបេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន ៃន្រក�មហុ៊ន អិលអូ- 
អិលសីុ្រគ�ប េន្របេទស្រសីលង�  និងជាសហស� បនិក/អភបិាលៃន្រក�មហុ៊ន iPay ។ 
េលកប��បប់រ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោល័យ Leicester 
និងជាសមាជិកៃនវទិ្យោស� ន Chartered Institute ែផ�កគណេនយ្យ្រគប្់រគង វទិ្យោស� ន 
Chartered Global ែផ�កគណេនយ្យ្រគប្់រគង ជាសមាជិកៃនសមាគម្របពន័�បេច�កវទិ្យោ 
េន្របេទសអងេ់គ�ស និងជាសមាជិកៃនវទិ្យោស� នវជិា� ជីវៈគណេនយ្យ Certified Management 
Accountant ក�ុង្របេទស្រសីលង� ។ េលក ដយអឺស មានបទពិេសធន ៍ និងជំនាញ 
ឯកេទសជាង២៥ឆា�  ំ េលើវស័ិយពណិជ�កម� ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម� 
និងករផលិត។ ជាករទទួលស� ល់ស� ៃដចំេពះកររមួចំែណក របស់េលកដល់្រក�មហុ៊ន 
អលិអអូលិសីុ្រគ�ប នងិវស័ិយបេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន េនក�ុង្របេទសទងំមលូ េលកទទលួបាន 
ពនរង� ន ់CSSL CIO Award េនក�ុងឆា� ២ំ០១៦ និងពនរង� ន ់Professional Excellence 
Award េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ ក�ុង្រពឹត�ិករណ៍េរៀបចំេឡើងេដយ វទិ្យោស� នវជិា� ជីវៈគណេនយ្យ 
Certified Management Accountant ៃន្របេទស្រសីលង� ។

អភបិាលឯករជ្យ

េលក ៃម៉ឃលឺ ម័រែម៉ន

 េលក ៃមឃ៉ឺល មរ័ែមន៉ ជាអភបិាលឯករជ្យរបស់ អិលអូអិលសីុ (េខមបឌូ) 
ភអីលិសីុ។ េលកបានចបេ់ផ�ើមអជពីករងររបស់េលកក�ុងនាយកដ� នកចិ�ករបរេទស 
របស់ ធនាគារ ABN AMRO ៃន្របេទសហូឡងក់�ុងឆា� ១ំ៩៧១ េហើយក�ុង ឆា� ១ំ៩៧៣ 
េលក្រត�វបានប��ូ នឱ្យេទេធ�ើករេន្របេទសឥណ�ូ េនសីុ។ េលក ៃមឃ៉ឺល ទទួលបាន 
បទពិេសធនជ៍ាេ្រចើនពីករបេ្រមើករក�ុងមុខតំែណងខុសៗគា�  និងករបេ្រមើករក�ុង្របេទស 
នានាជាេ្រចើនមុនេពលេលក ទទួលបានតំែណងជាថា� ក្់រគប្់រគងជានខ់�ស់។ ក�ុងឆា�  ំ
១៩៩២ េលកធា� បប់េ្រមើករក�ុងតំែណងជា នាយកភូមភិាគៃនធនាគារឯកជន ABN 
AMRO ក�ុង្របេទសអេមរកិឡាទីន េហើយចបពី់ឆា� ១ំ៩៩៤ េលកបានបេ្រមើករងរឱ្យ 
ABN AMRO ជានាយក្រគប្់រគង្របច្ំរបេទសជាេ្រចើនរមួមាន៖ ្របេទសេវៀតណាម 
្រសីលង�  និងហ�ីលីពីន។ ចបត់ងំពីឆា� ២ំ០០៥ េលក ៃមឃ៉ឺល បានបំេពញករងរ 
ជាេ្រចើនក�ុងនាមជាអ�ក្របឹក្សោេយាបល់ឱ្យ្រគឹះស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ នងិបេ្រមើករងរជា្របធាន 
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក�ុង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុចំនួនពីរ។ ភាពខ� ងំៃនវជិា� ជីវៈរបស់េលក 
រមួមាន៖ សវនកម�ៃផ�ក�ុង ករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស និងករ្រគប្់រគងករផា� ស់ប�ូរ។ 
េលក ៃមឃ៉ឺល មរ័ែមន៉ ចូលបេ្រមើករេន អិលអូអិលសីុ (េខមបូឌ) ភអីិលសីុ ក�ុងែខកុម�ៈ 
ឆា� ២ំ០១៣។

អភបិាល

េលក ឌូលបី រ៉សុកី សម៉ារ៉វីរ៉

 េលក ឌូលីប រ៉សីុក សម៉ារ៉វរ៉ី ជាអភបិាលេន្រគឹះស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ អលិអអូលិសីុ 
(េខមបូឌ) ភអីិលសីុ ។ េលក ឌូលីប សម៉ារ៉វរ៉ី បានប��បស់�� ប្រតវទិ្យោស�ស�របូវទិ្យោ 
ជំនាញឯកេទសែផ�កស�ិតិ ពីសកលវទិ្យោល័យ Sri Jayawardenepura និងបាន្របលង 
ប��បក់រសិក្សោពីវទិ្យោស� ន Chartered Institute of Accountant េនច្រកភពអងេ់គ�ស។ 
េលកបានចបេ់ផ�ើមអជីពរបស់ខ�ួនេលើករ្រសវ្រជាវ ករវនិិេយាគក�ុងឆា� ២ំ០០៤ និងបាន 
ចូលបេ្រមើករជាមយួ LOLC Group ក�ុងឆា� ២ំ០០៧។ េលកបានបេ្រមើករជាអភបិាលេន 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ អិលអូអិលសីុ េន្របេទសមយ៉ីានម៉់ា។ េលកមានជំនាញ និងបទ 
ពិេសធនក៍�ុងករ្រគប្់រគងហរិ�� វត�ុ ករែកលម�ដេំណើ រករេផ្សងៗ ករេធ�ើែផនករយុទ�ស�ស� 
ករវនិេិយាគ និងករទិញភាគហុ៊ន។
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អភបិាលឯករជ្យ
េលក អុីន្រដជីត វីេជសុរីវ៉ីដណា

 េលក អុីន្រដជីត វេីជសីុរវ៉ីដណា បច�ុប្បន�ជាអភបិាលឯករជ្យ របស់ 
អលិអូអលិសីុ (េខមបូឌ) ភអីលិសីុ។ េលក អីុន្រដជតី ជាទី្របឹក្សោេយាបល់ជំនាញ 
េលើែផ�កអភវិឌ្ឍហរិ�� វត�ុអន�រជាតិែដលមានបទពិេសធនជ៍ាង ២០ឆា�  ំមកពីជតិ ៣០្របេទស។ 
ជនំាញសំខន់ៗ របស់េលករមួមាន៖ វស័ិយម្ីរក�ហរិ�� វត�ុ និងសហ្រគាសខ� តតូច នងិមធ្យម 
និងករកសងសមត�ភាពេនក�ុងវស័ិយហិរ�� វត�ុ។ េលកមានជំនាញ និងបទពិេសធន ៍
ក�ុងករេរៀបចយុំទ�ស�ស� នងិអភវិឌ្ឍអជវីកម� ដូចជា្របពន័�ហរិ�� វត�ុ ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាព 
ក�ុងវស័ិយហិរ�� វត�ុ េដយេផា� តេទេលើវស័ិយម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ និងសហ្រគាសខ� តតូច និង 
មធ្យម ករផា� ស់ប�ូរស� បន័ ករបេង�ើតផលិតផលថ�ីៗ និងករែកលម�ដំេណើ រករ។ មុនេពល 
េលកបេ្រមើករជាទី្របឹក្សោេយាបល់ េលកបានបេ្រមើករេនក�ុងវស័ិយធនាគារ េហើយេលក 
បានេរៀបចំ និងវយតៃម�សំេណើ ែផនករ និង្រត�តពិនិត្យែផនករ។ ទំនួលខុស្រត�វរបស់ 
េលករមួមាន ហិរ��ប្បទន ឥណទនស្រមាបស់ហ្រគាសខ� តតូច មធ្យម និងខ� តធំ 
ហរិ��ប្បទនពណិជ�កម� ហរិ��ប្បទនមលូធន កំែណទ្រមងប់េង�ើតសមាគមហរិ��ប្បទន 
នងិភតិសន្យោហរិ�� វត�ុ។ េលកបានបេង�ើត និង្រគប្់រគង េសវគា្ំរទហរិ�� វត�ុជាេ្រចើនដូចជា 
ករេរៀបចំគេ្រមាង ករ្រគប្់រគងថវកិ គណេនយ្យ រដ�បាល ហរិ�� វត�ុ និងករ្រគប្់រគង្របពន័� 
ពត័ម៌ាន (MIS) ។ េលក អុនី្រដជតី វេីជសីុរវ៉ីដណា ចបេ់ផ�ើមបេ្រមើករេន អលិអអូលិសីុ 
(េខមបូឌ) ភអីិលសីុ េនែខមករ ឆា� ២ំ០១៥។ 

កិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
 កិច��បជុំ�កុម�បឹក�ភិ�ល�ត�វ�នេធ�ើេឡើងេរៀង�ល់បីែខម�ង។ េ�ក��ងកិច��បជុំនីមួយៗ �កុម�បឹក�ភិ�ល�ត�តពិនិត�លទ�ផល�រ�ររបស់ 
�កុមហ៊ុន។ �កុម�បឹក�ភិ�លក៏�ត�វ�នជូនដំណឹងអំពី�រអភិវឌ�េ�ក��ងវ�ស័យហិរ��វត�� រួម�ំង�រ��ស់ប��រលក�ន�ិកៈ ឬបទប��ត�ិ និងរេបៀប ែដល�រ 
��ស់ប��រ�ំងេ�ះប៉ះ�ល់មកេលើ�កុមហ៊ុន។ រ�យ�រណ៍េ�ក��ងកិច��បជុំ�កុម�បឹក�ភិ�ល �យ�រណ៍អំពីលទ�ផល�រ�រ និង�រ�បតិបត�ិ�ម 
�ត�វ�ន�ត�តពិនិត� និងពិ�ក��េទៀង�ត់�មួយនឹងរ�យ�រណ៍េផ�ងៗេទៀតែដលរួមប���ល�ំងប��ែដលមិនែមន� �បតិបត�ិ�រ�ប�ំៃថ� 
ផងែដរ។

្រកមសលីធម៌
 �កប�កិរ��របស់បុគ�លិក�ំងេ�ក��ង និងេ��កែន�ងេធ�ើ�រ�ចជះឥទ�ិពលដល់កិតិ�យស និងេករ��េ��ះរបស់ អិលអូអិលសុី។ ដូេច�ះបុគ�លិក 
របស់ អិលអូអិលសុី �ំងអស់�ត�វែតេ�រព��ងមុឺង��ត់�ម�កមសីលធម៌របស់�កុមហ៊ុន។

��មសីលធម៌��លបុគ�លិក���វអនុវត�៖
១. បុគ�លិក�ត�វ�ន�ពេ��ះ�តង់ និង�ត�វេ�បើ��ស់�ក�សម�ីសមរម��មួយបុគ�លិក និងអតិថិជន មកេធ�ើ�រេទៀង�ត់េពលេវ� េស��ក�ក់ 

ឯកស��នឱ��ន��ប់ខ��ន  ឧស�ហ៍ព��ម  និងសន�ំសំៃចធន�នរបស់�កុមហ៊ុន។
២. បុគ�លិក�ត�វេ�រពសិទិ�របស់អតិថិជន�នដូច�៖ សិទ�ិក��ង�រដឹង  និងយល់អំពីតៃម�េស�កម� និងលក�ខណ���ក់កម�ី�ំងអស់មុនេពល 

ទទួល��ក់ សិទ�ិមិនទទួលយក��ក់កម�ី សិទ�ិតវ៉ ឬសួរសំណ�រេដើម�ីប��ក់ពីេស�កម�េផ�ងៗ របស់អិលអូអិលសុី សិទ�ិទទួល�ន��ង 
�លវ��គសង��ក់ និងឯក�រសំ�ន់េផ�ងេទៀតេ�េពលទទួល��ក់កម�ី និងប��ន់ៃដបង់��ក់ សិទ�ិទទួល�ននូវ�ពេស�ើ�� �រយកចិត� 
ទុក�ក់ និង�រេ�រពេ�យ��ន�រេរ�សេអើងពី បុគ�លិកអិលអូអិលសុី និងសិទ�ិ�ម�រឱ�អិលអូអិលសុី  រក��រស��ត់នូវព័ត៌�ន��ក់កម�ី 
និងព័ត៌�ន��ល់ខ��ន។

៣. បុគ�លិក�ត�វេ�រពចំេ�ះអតិថិជន�ំងអស់េ�យេស�ើ�ព��េ�យ��ន�រេរ�សេអើងពីគណបក�នេ��យ�តិ�សន៍ ឬសង�ម�តិេឡើយ។
៤. បុគ�លិក�ត�វរក�ទំ�ក់ទំនងល��មួយអតិថិជនដូេច�ះេលខទូរសព�ទំ�ក់ទំនងរបស់ម�ន�ីឥណ�ន�ត�វែត�ច�ក់ទង�ន និង�ន�រេឆ�ើយ 

តប�ន់ស�ព�រណ៍។
៥. បុគ�លិក�ត�វ�នឱ��នឮៗេ��ន់អតិថិជនអំពី��ែដល�នែចងេ�ក��ងកិច�សន� និងកិច�សន�រក��រស��ត់ មុនេពលអ�ក�បមូលទិន�ន័យ 

ពីអតិថិជន និងេធ�ើ�របេ��ញ�ច់��ក់ជូនពួក�ត់។
៦. បុគ�លិក�ត�វ�នយល់ច�ស់ និងអនុវត��មបទប��ត�ិ�កមសីលធម៌របស់អិលអូអិលសុី។ �របំ�នេលើ�កមសីលធម៌�ចនឹងទទួល�ន�រ 

�ព�ន ឬប��ប់ពី�រ�រ។
៧. បុគ�លិក�ំងអស់�ន�តព�កិច��យ�រណ៍មក�ន់�ប�ន��ល់ �យក/�យិ��� ឬ�យក/�យិ��យក��ន�បសិនេបើសេង�ត 

េឃើញ�នករណីបំ�នេលើ�កមសីលធម៌  ឬេ�លនេ��យេផ�ងៗ។ ក��ងករណីពិេសស�មួយបុគ�លិក�ច�យ�រណ៍េ�យ��ល់មក 
�ន់�យិ��យក��នធន�នមនុស� ម�ន�ី�បតិបត�ិ�ម ឬ�ប�ន�យក�បតិបត�ិ។

៤២
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨



ឯករជ្យភាព និងតមា� ភាព
 អនុវត��មអភិ�លកិច��ជីវកម� អិលអូអិលសុី�ន�កុម�បឹក�ភិ�លចំនួន ៥រូប ែដលក��ងេ�ះ ៣រូប��កុម�បឹក�ភិ�លមិន�បតិបត�ិ និង 
២រូប ��កុម�បឹក�ភិ�លឯក�ជ�។ អិលអូអិលសុី អនុេ�ម�មច�ប់ស�ីពីសហ��ស�ណិជ�កម�ែដលក��ងេ�ះរួម�នច�ប់�ក់ព័ន�នឹងអភិ�ល 
កិច��ជីវកម� និង�ប�សស�ីពីអភិ�លេ�ក��ង�គឹះ��នធ��រ និងហិរ��វត��។

 

 

 












�កុម�បឹក�ភិ�លឯក�ជ�ែដល�នលក�ណៈសម�ត�ិ�គប់��ន់ និងសកម� 

ត���ព  

ឆ�ង�ត់ដំេណើរ�រ�កល�ងពី�ព�កសម និង�តឹម�ត�វ េ�ធ��រ�តិៃនកម���

ស�ជិក�កុម�បឹក�ភិ�ល�ត�វចូលរួម�បជុំ��ងេ�ច�ស់ពីរដងក��ងមួយ��ំ

ស�ជិក�កុម�បឹក�ភិ�ល�ត�វេធ�ើ�រវ�និច�័យ�បកបេ�យ�ព�តឹម�ត�វ

គណៈក��ធិ�រសវនកម�ៃន�គឹះ��ន�ត�វដឹក�ំេ�យស�ជិក�កុម�បឹក�ភិ�លឯក�ជ�
ែដល�នជំ�ញែផ�កហិរ��វត�� និងគណេនយ�

�រប��ញដល់��រណៈជន៖
- រច�សម�័ន��កុម�បឹក�ភិ�ល និងគណៈ�គប់�គងរបស់�គឹះ��ន
- រច�សម�័ន�កម�សិទ�ិ�មូល��ន
- រច�សម�័ន��កុមហ៊ុនេម និងកម�សិទ�ិ�គហ៊ុន �បសិនេបើ�ន
- �រដឹក�ំ
- �រេលើកទឹកចិត�
- �កមសីលធម៌
- េ�លនេ��យ�ក់ទងនឹងទំ�ស់ផល�បេ�ជន៍
- េ�លនេ��យកម�ី និងក�មិតកំណត់ស��ប់បុគ�ល�ក់ព័ន�

 

  

  

  

 

- រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ
- រ�យ�រណ៍សវនកម�

- �កុមហ៊ុនមិន�ត�វេចញផ�យ េ�ះពុម� ឬែចករ�ែលកច�ប់ចម�ងៃនរ�យ�រណ៍ហិរ��វត���ប�ំ��ំេឡើយ
 លុះ��ែតរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��េ�ះ�ត�វ�នអនុម័តរួច�ល់ េ�យ�កុម�បឹក�ភិ�ល អមេ�យ
 រ�យ�រណ៍របស់សវនករ។

ច�ប់ស�ីពីសហ��ស�ណិជ�កម�  

- �កុម�បឹក�ភិ�លរបស់�កុមហ៊ុន�ត�វអនុម័តរ�យ�រណ៍ហិរ��វត���ប�ំ��ំ េហើយ�រអនុម័ត�ត�វប��ញ
 �មរយៈហត�េល�របស់�កុម�បឹក�ភិ�លមួយរូប ឬេ�ចើនរូប។ 

 

- �រេ�ះ�បជុំ៖ កិច��បជុំ�កុម�បឹក�ភិ�ល�ត�វេធ�ើេឡើង��ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួយ�តី�ស។
 េសចក�ីសេ�មចរបស់�កុម�បឹក�ភិ�ល�ត�វេធ�ើេឡើង�មរយៈ�រេ�ះេ��តសេម�ង�គេ�ចើនៃនស�ជិក
 �កុម�បឹក�ភិ�ល ឬអ�កតំ�ង ែដល�នវត��នេ�ក��ងកិច��បជុំ។ 

សកម�ភាពមិនអនុ��ាត៖
១. មនិ្រត�វេ្របើ្របាស់សម�គីំេរះគំេរ ើយដល់អតិថិជនែដលមានករបងស់ងយឺតេឡើយ ប៉ុែន�្រត�វស� បេ់ហតុផលរបស់អតិថិជន និងកសងនូវវប្បធម ៌

ជួយគា�  និងពិភាក្សោគា� ។ េនេពលេដះ្រសយបំណុលជាមយួអតិថិជនជាពិេសសអតិថិជនែដលបង្់របាកយឺ់ត ម�ន�ីឥណទន្រត�វពិភាក្សោជា 
មយួអតិថិជនេដើម្បេីដះ្រសយ និងផ�ល់ដំបូនា� នដល់ពួកគាត។់ បុគ�លិកមនិ្រត�វបង�ំ្របមូល្របាកក់ម�ភីា� មៗេដយគា� នអនុេ្រគាះចំេពះករយឺត 
យ៉ាវរបស់អតិថិជនែដលជួបប�� លំបាកខ� ងំ និងជួបវបិត�ិសច្់របាកេ់នាះេឡើយ។

២. បុគ�លិកមនិ្រត�វេ្របើ្របាស់តួនាទីរបស់ខ�ួនេដើម្បទីទួលយកកៃ្រមេជើងសរ និងអត�្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួនេឡើយ។ បុគ�លិក និងសចញ់ាតិែដល 
ជាបព់កព់ន័�នឹងករដកល់ក្់រទព្យរបស់អតិថិជនមនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចូលរមួេដញៃថ�ទិញ្រទព្យេនាះេឡើយ។

៣. បុគ�លិកមនិ្រត�វេលងតុងទីនេនកែន�ងេធ�ើករ េសពេ្រគ�ង្រសវងឹក�ុងេម៉ាងករងរ េសពេ្រគ�ងេញ�ន េលងែល្បងសីុសងឬេ្របើ្របាស់អវធុជាតិផ�ុះ 
ឬសរធាតុែដលច្បោបហ់មឃាត ់បន�ំឯកសរ េ្របើ្របាស់អំេពើហិង្សោ េជរ្របមាថគំរមកំែហង ឬរេំលភបំពនផ�ូវេភទេលើអ�កដៃទេឡើយ។

៤. បុគ�លិកមនិ្រត�វមានករេរ ើសេអើងដូចជា ្របកនពូ់ជសសន ៍ ពណ៌សម្បរុ េភទ អយុ។ល។ មនិ្រត�វេបៀតេបៀនអ�កដៃទ ឬ្រប្រពឹត�អំេពើអនាចរ 
និងមនិ្រត�វេបើកេមើលឬបេង� ះែចកចយរបូភាពអសអភាសេឡើយ។

៥. ក�ុងអំឡុងេពលបេ្រមើករងរ និងេ្រកយេពលប��បក់រងរជាមយួអិលអូអិលសីុ បុគ�លិកមនិ្រត�វែចកចយ ឬេ្របើ្របាស់ពត័ម៌ានសមា� ត ់ និង 
ឯកសរសមា� តរ់បស់អតិថិជន   និងអិលអូអិលសីុេដយគា� នករអនុ�� ត ឬត្រម�វករពីែផ�កច្បោបេ់ឡើយ។







៤៣
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨



១. ្រកបខណ� ្រគប់្រគងហនិភ័យ
ក. ផ�ល់អនុ�សន៍េ��កុម�បឹក�ភិ�ល�ក់ទងនឹង�និភ័យ 

ែដលកំពុង�បឈមបច��ប�ន� និង�និភ័យែដល�ចេកើត�ន 
េ�េពលអ�គត យុទ���ស��គប់�គង�និភ័យ និង�រអនុវត� 
ក��ង�រ�គប់�គង�និភ័យ។ 

ខ. �ត�តពិនិត�េលើ�រកំណត់អត�ស��ណ �រ�យតៃម� និង�រ 
កំណត់�ទិ�ពៃន�និភ័យែដល�ចេកើត�នចំេ�ះ�កុមហុ៊ន។

គ. ពិ�ក�េលើ�និភ័យៃន�រៃគបន�ំែដលេលើកយកមកពិ�ក� 
េ�ក��ងគណៈក��ធិ�រ េ�យសវនករឯក�ជ� និងអនុ�សន៍ 
របស់សវនករ េដើម�ី�ត់វ��ន�រឱ��ន់េពលេវ�។ 

ឃ. �ត�តពិនិត�េ�េលើទស�នវ�ស័យៃន�និភ័យ យុទ���ស� និង 
េ�លនេ��យ េ��មអនុ�សន៍របស់គណៈ�គប់�គង 
និង��ឱ��ននូវ�រអនុេ�ម�មេ�លនេ��យ�ំង 
េ�ះ ក៏ដូច�េ�លនេ��យ�គប់�គង�និភ័យ�រួមរបស់ 
�គឹះ��ន។ �និភ័យែដលេកើត�នេឡើង�ញឹក�ប់រួម�ន 
�និភ័យទីផ�រ �និភ័យផលប័�តឥណ�ន �និភ័យ�ច់ 
��ក់�យ�សួល �និភ័យ�បតិបត��ិរ និង�និភ័យ�ណិជ�កម� 
ែដលរួម�ន�និភ័យ�ក់ព័ន�ដូច�៖
 �និភ័យអ���រ��ក់
 �និភ័យៃន�រប��ររូបិយប័ណ�
 �និភ័យបេច�កវ���ព័ត៌�ន
 �និភ័យៃន�របេង�ើត�បតិបត�ិ�រេឡើងវ�ញប��ប់ពី 

េ��ះមហន��យ

 �និភ័យ�បតិបត�ិ�រ
 �និភ័យេករ��េ��ះ
 �និភ័យៃន�រ�បកួត�បែជង
 �និភ័យែផ�កច�ប់
 �និភ័យៃន�រ�គប់�គង និង�រអនុេ�ម�មច�ប់
 �និភ័យៃនសុវត�ិ�ព សុខ�ព និងបរ���ន
 �និភ័យៃន�រវ�និេ�គ
 �និភ័យៃន�រ�យតៃម��ទព�សកម�
 �និភ័យេផ�ងៗេទៀតែដល�ក់ព័ន�នឹង�ជីវកម� 

ែដល�ត�វកត់ស��ល់េមើល�េទៀង�ត់។

២. េគាលនេយាបាយ និងរបាយករណ៍
ក. �ត�តពិនិត�េ�េលើ�រអនុវត�េ�លនេ��យ�គប់�គង�និភ័យ 

ែដលកំណត់េ�យ�កុម�បឹក�ភិ�ល។
ខ. �ត�តពិនិត�េឡើងវ�ញនូវេ�លនេ��យ�គប់�គង�ទព�សកម� 

និងអកម�របស់�គឹះ��នេរៀង�ល់មួយ��ំម�ង ឬញឹក�ប់�ង 
េនះ�បសិនេបើ�នត�ម�វ�រ េហើយ�ត�តពិនិត��េតើ�ច់��ក់ 
របស់�គឹះ��ន�ត�វ�ន�ត់ែចង និង�គប់�គង�សបេ��ម 
េ�លនេ��យែដរឬេទ។

គ. �ត�តពិនិត�េ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់�គឹះ��នេ�េលើ�រទទួល 
យក�និភ័យែផ�កហិរ��វត�� និង�ត�តពិនិត��រអនុវត��ក់ែស�ង 
េធៀបនឹងក�មិតកំណត់។

១.  េគាលនេយាបាយ និងនីតិវិធី
ក. ���េ�លនេ��យផ�ល់តៃម��រ�នសង�តិ�ព�មួយ 

នឹងទិសេ�រយៈេពលែវង និងគុណតៃម�របស់��ប័ន។ 
ខ. �ត�តពិនិត�េឡើងវ�ញ�ល់�រ�យតៃម�ពី�ងេ��ចំេ�ះយុទ���ស� 

និងេ�លនេ��យធន�នមនុស�របស់�គឹះ��ន េហើយ�យ 
�រណ៍េ��កុម�បឹក�ភិ�លនូវរបកគំេហើញ និង�រផ�ល់អនុ 
�សន៍។

គ. �ត�តពិនិត�េឡើងវ�ញ និងផ�ល់អនុ�សន៍េ��កុម�បឹក�ភិ�ល 
េលើយុទ���ស� និងេ�លនេ��យធន�នមនុស�របស់ 
អិលអូអិលសីុ េ�យរួមប���ល�រេ�ជើសេរ�សបុគ�លិក �រអភិវឌ� 
�រែថរក�បុគ�លិក �រទូ�ត់ និងផល�បេ�ជន៍េផ�ងៗេទៀត។

២. ដំេណើ រករែតងតងំ និងករ្រត�តពិនិត្យ
ក. ផ�ល់អនុ�សន៍េលើនីតិវ�ធីក��ង�រេ�ជើសេរ�ស និង��ស់ប��រស�ជិក 

�កុម�បឹក�ភិ�ល។
ខ. ផ�ល់អនុ�សន៍អំពីបុគ�លឯក�ជ�ែដល�ច�ស�ជិកគណៈ 

ក��ធិ�រ។
គ. អនុម័តេលើ�រែតង�ំងគណៈ�គប់�គង�ន់ខ�ស់។

៣. ករផ�លត់ៃម�ករ
ក. �ត�តពិនិត� និងផ�ល់អនុ�សន៍េលើ�រេរៀបចំតៃម��រស��ប់ 

�កុម�បឹក�ភិ�ល�បតិបត�ិ រួម�នលក�ខណ�កិច�សន�តៃម��រ 
�ប�ំ��ំ និង�រចូលរួមេ�ក��ងែផន�រ��ក់េលើកទឹកចិត�រយៈ 
េពលខ�ី និងរយៈេពលែវង របស់�កុមហ៊ុន។ 

ខ. �ត�តពិនិត��រ��ស់ប��រ និង�រអភិវឌ�សំ�ន់ៗរបស់�កុមហ៊ុន 
អំពីតៃម��រ �រេ�ជើសេរ�សបុគ�លិក �រែថរក�បុគ�លិក នីតិវ�ធី 
និងេ�លនេ��យប��ប់បុគ�លិក ស��ប់គណៈ�គប់�គង 
�ន់ខ�ស់។ 

គ. �ត�តពិនិត� និងអនុម័តយុទ���ស���ក់េលើកទឹកចិត�រយៈេពល 
ខ�ី ែផន�រ�រ�រ និង��ក់រ��ន់បំ�ច់��ំ។

៤. នីតិវិធីរយករណ៍
ក. គណៈក��ធិ�រនឹងផ�ល់អនុ�សន៍េ��កុម�បឹក�ភិ�លេ� 

�មេពលេវ�សម�សប េលើែផ�កែដល�ំ�ច់�ត�វ�ត់វ��ន�រ 
ឬែកលម�។ 

ខ. គណៈក��ធិ�រនឹងេរៀបចំរ�យ�រណ៍ �បសិនេបើ�ន�រត�ម�វ 
ពី�កុម�បឹក�ភិ�ល អំពីសកម��ពរបស់ គណៈក��ធិ�រស��ប់ 
ប���លក��ងរ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំរបស់�កុម�បឹក�ភិ�ល។

គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងហនិភ័យ និង្របតិបត�ិតម

គណៈកមា� ធិករែតងតងំ និងផ�លត់ៃម�ករ

តួនាទី និងទំនួលខុស្រត�វរបសគ់ណៈកមា� ធិករ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

៤៤
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨



ឃ. �ត�តពិនិត�រ�យ�រណ៍របស់គណៈ�គប់�គង េ�យ�នប���ល 
លម�ិតពី�ព�គប់��ន់ និង�បសិទ��ពៃន មុខ�រ�គប់�គង 
�និភ័យរបស់�គឹះ��ន �ពម�ំង�រអនុវត�របស់គណៈ�គប់�គង 
េលើ�រ�គប់�គង�និភ័យ និង�ត�តពិនិត�រ�យ�រណ៍�គប់�គង 
ៃផ�ក��ងអនុ�សន៍ និង����ន�ត់វ��ន�រសម�សប 
ចំេ�ះ�និភ័យែដល�ចេកើត�ន។

ង. �ត�តពិនិត�ផលប៉ះ�ល់េលើ��ងតុល��រ គណនី��ក់ចំេណញ 
និង�ត និង�ច់��ក់�យ�សួល ែដលេកើតេឡើងពី�រែ�ប�ប�ល 
ៃនបរ��ណ និងតៃម�ៃនផលិតផលៃថ�េដើមកំេណើនៃនឥណ�ន 
និង��ក់កម�ីពី��ស់កម�ី/��ក់បេ��ើ �ពម�ំងផលប៉ះ�ល់ 
ែដលប��លមកពី�រែ�ប�ប�លៃនយុទ���ស�វ�និេ�គ និង 
�កប�កិរ��របស់អតិថិជន។

៣. ករធានារ៉ប់រង និងករអនុេលមតមច្បោប់
ក. �ត�តពិនិត�េលើទំហំ �រ�� និងតៃម�ៃនកម�វ�ធី��� ប់៉រងស��ប់ 

�គឹះ��ន។
ខ. ����គឹះ��នបំេពញ�មត�ម�វ�រច�ប់ និងប��ត�ិ�� 

កំណត់េ�យ��ស់កម�ី ែដល�នែចងេ�ក��ងកិច�សន�កម�ី។ 

៤. ប�� េផ្សងេទៀត
ក. �ត�តពិនិត�េ�យលម�ិតេលើចំណ�ចែដល�ត�វេ�ះពុម�ផ�យេ� 

ក��ងរ�យ�រណ៍�ប�ំ��រំបស់�គឹះ��ន �ក់ទងនឹងសកម��ព 
របស់គណៈក��ធិ�រ។ 

ខ. េរៀបចំេធ�ើស�យិក�ពេ�េលើ�រអនុវត�របស់ខ��ន��ងេ�ច 
�ស់េរៀង�ល់មួយ��ំម�ង និង���គណៈក��ធិ�រ�ន 
ធន�ន�គប់��ន់ស��ប់បំេពញ�រកិច�របស់ខ��ន និង��� 
វគ�បណ��ះប��ល�ំ�ច់�ត�វ�ន ផ�ល់េ�ឱ�ស�ជិកគណៈ 
ក��ធិ�រេ��មត�ម�វ�រ និង�េទៀង�ត់។ គណៈក��ធិ�រ 
នឹងផ�ល់អនុ�សន៍េលើ�រ��ស់ប��រ ែដលគណៈក��ធិ�រគិត 
��ំ�ច់េ��កុម�បឹក�ភិ�ល េដើម�ីសុំ�រអនុម័ត។  

គ. �ត�តពិនិត�ប��ត�ិរបស់គណៈក��ធិ�រេរៀង�ល់មួយ��ំម�ង និង 
/ឬ េពល�នត�ម�វ�រ។

៥. នីតិវិធីរយករណ៍
ក. គណៈក��ធិ�រ�ត�វផ�ល់អនុ�សន៍ េ��កុម�បឹក�ភិ�ល េ� 

េលើវ��ន�រ ឬត�ម�វ�រែកលម�េផ�ងៗ ែដលស�ិតេ�េ��ម�រ 
ទទួលខុស�ត�វរបស់ខ��ន។ 

ខ. គណៈក��ធិ�រ�ត�វេរៀបចំរ�យ�រណ៍អំពីសកម��ពរបស់ខ��ន 
ែដល�ត�វប���លេ�ក��ងរ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ របស់�កុម�បឹក� 
ភិ�ល �បសិនេបើ�នត�ម�វ�រពី�កុម�បឹក�ភិ�ល។

១. របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
គណៈក��ធិ�រ�ត�វ�ត�តពិនិត� និងសួរេដញេ�លេ�េពល�ំ�ច់េដើម�ី៖
ក. ���េ�លនេ��យគណេនយ� ឬ�រែកស�ម�ល�� 

�ន�ពសុីស��ក់�� ែដល�ត�វពិនិត�េឡើងវ�ញ�េរៀង�ល់��ំ។
ខ. ���ព័ត៌�នែដល�ត�វផ�ល់ជូនេ���រណជន ធ��រ 

�តិៃនកម��� អង��ពច�ប់ និងៃដគូ�ក់ព័ន� �ន�ពច�ស់ 
�ស់ �តឹម�ត�វ និង�ចេជឿទុកចិត��ន។

គ. ���ព័ត៌�នហិរ��វត�� និងព័ត៌�ន�ក់ព័ន�នឹង�និភ័យ 
���ន�ព�តឹម�ត�វច�ស់�ស់ និង�យតៃម�ពី  វ�ធី��ស� 
គណេនយ�ែដល�ត�វ�នេ�បើ��ស់ស��ប់បេង�ើតគណនីឯកត�ជន 
គណនីសរុបរួម និងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��។ 

ឃ. ����គឹះ��នអនុេ�ម�មស�ង់�រគណេនយ� និងេធ�ើ�រ 
�ស់ែវង�ន��ង�តឹម�ត�វ។

ង. សួរេដញេ�លេ�េលើមតិេ�បល់របស់សវនករឯក�ជ�។
ច. ���ពច�ស់�ស់ៃនព័ត៌�ន និងខ�ឹម�រេ�ក��ងរ�យ 

�រណ៍ហិរ��វត��របស់�គឹះ��ន និង
ឆ. ��ព័ត៌�ន�ំ�ច់ែដល�ត�វ�នប���លេ�ក��ងរ�យ�រណ៍ 

ហិរ��វត�� ដូច�ព័ត៌�នអំពី�បតិបត�ិ�រ ហិរ��វត�� និងអភិ�ល 
កិច� (ែដល�ក់ទងនឹងសវនកម� និង�រ�គប់�គង�និភ័យ) 
�ន�ព�តឹម�ត�វ។

២. ្របពន័�្រត�តពនិតិ្យៃផ�ក�ងុ នងិករ្រគប្់រគងហនភិយ័
គណៈក��ធិ�រ�ត�វ៖
ក. �ត�តពិនិត� និងអនុម័តេលើរ�យ�រណ៍ែដល�ត�វប���លេ�ក��ង 

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំរបស់�កុម�បឹក�ភិ�ល អំពី�បព័ន��ត�ត 
ពិនិត�ៃផ�ក��ង និង�រ�គប់�គង�និភ័យ។

ខ. �យតៃម�ពីគុណ�ពៃននីតិវ�ធី�ត�តពិនិត�ៃផ�ក��ង �ពិេសស 
ពិនិត��េតើ�បព័ន��ស់ែវង �ត�តពិនិត� និង�គប់�គង�និភ័យ 
�ន�ព�តឹម�ត�វសុីស��ក់��ឬេទ និងផ�ល់អនុ�សន៍បែន�ម 
េពល�ំ�ច់។

៣. ករអនុេលមតមច្បោប់ ្របព័ន�ផ�លព់័ត៌មានេដយ 
 សមា� ត់ និងករៃគបន�ំ
គណៈក��ធិ�រ�ត�វ៖
ក. �ត�តពិនិត�េ�េលើ�ព�គប់��ន់ និងសុវត�ិ�ពៃន�រេរៀបចំ 

របស់�គឹះ��ន ស��ប់ឱ�បុគ�លិក និងៃដគូ�ក់ព័ន�ក��ង�រ 
េលើកេឡើងពី�រ�ព�យ�រម� អំពី�ពែដល�គឹះ��ន�ចអនុវត� 
ខុសក��ង�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� ឬប��ដៃទេទៀត។ 
គណៈក��ធិ�រ�ត�វ��ឱ��ន��រេរៀបចំ�ំងេ�ះ�ចឱ� 
គណៈក��ធិ�រេធ�ើ�រេសើុបអេង�តេ�យឯក�ជ�េ�េលើប��
�ំងេ�ះ�ន និង�ត់វ��ន�រ�ម�នសម�សប។ 

ខ. �ត�តពិនិត�េ�េលើនីតិវ�ធីរបស់�គឹះ��នក��ង�ររកេឃើញនូវ�រ 
ៃគបន�ំ។

គ. �ត�តពិនិត�េ�េលើ�បព័ន� និង�រ�គប់�គងរបស់�គឹះ��ន ក��ង�រ 
ប��រ�រសូក��ន់ និងប��រមិនឱ��គឹះ��នទទួល�នរ�យ 
�រណ៍មិនអនុេ�ម�មច�ប់ ពីអង��ពច�ប់ ឬៃដគូ�ក់ព័ន�។

គណៈកមា� ធិករសវនកម�

៤៥
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨



៤. សវនកម�ៃផ�ក�ងុ
គណៈក��ធិ�រ�ត�វ៖
ក. �គប់�គង និង�ត�តពិនិត�េ�េលើ�បសិទ��ពៃនមុខ�រសវនកម�ៃផ� 

ក��ង �សបេ��ម�បព័ន��គប់�គង�និភ័យ�រួមរបស់�គឹះ��ន។ 
ខ. អនុម័តេលើ�រែតង�ំង និង�រប��ប់សវនករៃផ�ក��ង។
គ. �ត�តពិនិត� និង�យតៃម�ែផន�រសវនកម�ៃផ�ក��ង�ប�ំ��ំ �រ 

បណ��ះប��ល និងែផន�របុគ�លិក។
ឃ. �ត�តពិនិត�រ�យ�រណ៍ែដលសវនករៃផ�ក� �ងេផ� ើជូនគណៈ      

ក��ធិ�រ។
ង. �ម�ន�រអនុវត�វ��ន�រែកលម�ឱ��ន�បសិទ��ព �មរយៈ 

�រពិនិត��ម�នេ�េលើអនុ�សន៍របស់ សវនករៃផ�ក��ង ែដល 
��ក់�គប់�គងមិន�ន់�នអនុវត�រួច�ល់ និងបន��ំ�ទ�រ�រ 
របស់សវនកម�ៃផ�ក��ង។

ច. ជួប�បជុំ�មួយៃដគូសវនកម�ៃផ�ក��ង��ងេ�ច�ស់ ៤ដង 
ក��ងមួយ��ំ និង��ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួយ��ំេ�យ��នវត� 
�នរបស់គណៈ�គប់�គង េដើម�ីពិ�ក�ពី�រទទួលខុស�ត�វ 
និងប���� ែដលរកេឃើញេ�យសវនករៃផ�ក��ង។

ឆ. សវនករៃផ�ក� �ង�ត�វ�យ�រណ៍េ�យ��ល់េ��ប�នគណៈ 
ក��ធិ�រ និង�ប�ន�កុម�បឹក�ភិ�ល។

៥. សវនកម�ឯករជ្យ
គណៈក��ធិ�រ�ត�វ៖
ក. គិតគូរ និងផ�ល់អនុ�សន៍េ��កុម�បឹក�ភិ�ល�ក់ទងនឹង 

�រែតង�ំងថ�ី �រែតង�ំងេឡើងវ�ញ និង�រប��ប់សវនករ 
ឯក�ជ�របស់�គឹះ��ន។ គណៈក��ធិ�រ�ត�វ�ត�តពិនិត�េលើ 
ដំេណើរ�រេ�ជើសេរ�សសវនករថ� ី េហើយ�បសិនេបើសវនករ�ឈប់ 
ពី�រ�រ គណៈក��ធិ�រ�ត�វេសើុបអេង�តពីមូលេហតុែដល 
ប��លឱ�ឈប់ និងសេ�មច�េតើគួរ�ត់វ��នែដរឬេទ។

ខ. �ត�តពិនិត�េលើឯក�ជ��ពរបស់សវនករឯក�ជ� េ�លេ� 
និង�បសិទ��ពៃនដំេណើរ�រសវនកម� �ពម�ំងរ�យ�រណ៍ពី 
សវនករឯក�ជ� េលើនីតិវ�ធី�ត�តពិនិត�គុណ�ពៃផ�ក��ងរបស់ខ��ន។

គ. �ត�តពិនិត�េលើទំ�ក់ទំនង�មួយសវនករឯក�ជ� ដូច�៖
o ផ�ល់អនុ�សន៍េលើៃថ�េស� �េតើៃថ�េស�េ�បើ��ស់ 

ស��ប់េស�កម�សវនកម� ឬមិនែមនសវនកម� េហើយ� 
េតើក�មិតៃនៃថ�េស��ចេ�បើ��ស់�គប់��ន់ស��ប់�រ 
េធ�ើសវនកម�ែដរឬេទ។ 

o អនុម័តេលើលក�ខណ�ៃន�រផ�ល់េស� �ពម�ំងលិខិត 
ប��ក់ពី�រផ�ល់េស� (Engagement Letter) ែដល 
�ត�វេចញេ�េពល�ប់េផ�ើមេធ�ើសវនកម� និងទំហំៃន�រ 
េធ�ើសវនកម�។ 

o ��ឱ��ន���នទំ�ក់ទំនង�មួយ ដូច�ទំ�ក់ 
ទំនង�គ��រ �ប�ន�គប់�គង និងបុគ�លិក �រវ�និេ�គ 
ទំ�ក់ទំនងែផ�កហិរ��វត��ឬជំនួញ រ�ងសវនករនឹង�គឹះ 
��ន េ��ពីទំ�ក់ទំនង��ធម��ក��ង�ជីវកម�េឡើយ។

o �ត�តពិនិត�េលើ�រអនុេ�ម�មច�ប់របស់សវនករ � 
មួយនឹង�កមសីលធម៌ និងជំ�ញវ���ជីវៈែដល�ក់ព័ន� 
េ�េលើ�រ��ស់ប��រៃដគូសវនករ ៃថ�េស�ែដល�គឹះ��ន 
�ត�វបង់ េធៀបេ�នឹងចំណ�ល�រួម �រ��ល័យ ៃដគូ 
និងត�ម�វ�រ�ក់ព័ន�េផ�ងៗេទៀត។

o ���រស�មបស�ម�លសកម��ព�រ�ររបស់សវនករ 
ៃផ�ក��ង។

ឃ. ជួប�បជុំ��ប�ំ�មួយសវនករឯក�ជ� ដូច�ជួបម�ងេ� 
ដំ�ក់�លេធ�ើែផន�រមុនេពលេធ�ើសវនកម� និងម�ងេទៀតេ� 
េពលេធ�ើរ�យ�រណ៍ប��ប់ពីេធ�ើសវនកម�។ គណៈក��ធិ�រ 
�ត�វជួប�មួយសវនករឯក�ជ���ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួយ
��ំ េ�យ��នវត��នរបស់គណៈ�គប់�គង េដើម�ីពិ�ក�ពី 
ទំនួលខុស�ត�វរបស់សវនករ និងប���� ែដលរកេឃើញ 
េ�យសវនករ។

ង. �ត�តពិនិត� និងអនុម័តេលើសវនកម��ប�ំ�� ំនិង���លទ�ផល 
សវនកម��សបេ��មទំហំៃនសវនកម�ែដល�ន�ពមេ�ពៀង។

ច. �ត�តពិនិត�របកគំេហើញសវនកម��មួយសវនករឯក�ជ� រួម�ន៖
o �រពិ�ក�េ�េលើប��សំ�ន់ៗែដលរកេឃើញក� �ង 

អំឡ�ងេពលេធ�ើសវនកម�។
o �រទទួលខុស�ត�វ និង�រវ�និច�័យសវនកម�។
o ក�មិតៃនកំហុសែដល�នកត់ស��ល់ក��ងអំឡ�ងេពល 

េធ�ើសវនកម�។
o �បសិទ��ពៃន�រេធ�ើសវនកម�។

ឆ. �ត�តពិនិត�រ�យ�រណ៍របស់គណៈ�គប់�គង និង�រេឆ�ើយតប 
របស់គណៈ�គប់�គងេ�នឹងរបកគំេហើញ និងអនុ�សន៍របស់ 
សវនករ។

ជ. បេង�ើត និងអនុវត�េ�លនេ��យស�ីពី�រផ�ល់េស�មិនែមន 
សវនកម�េ�យសវនករឯក�ជ� និងទទួលយក�រែណ�ំេផ�ងៗ 
ែដល�ក់ព័ន�េ�នឹងប����ែដល�ចេកើត�ន។

៦. ប�� េផ្សងេទៀត
គណៈក��ធិ�រ�ត�វ៖
ក. �នធន�ន�គប់��ន់េដើម�ីបំេពញ�រកិច�របស់ខ��ន។
ខ. ទទួល�ន�របណ��ះប��លសម�សប និង�នេពលេវ� 

�គប់��ន់ �ំង�របណ��ះប��លដំបូងស��ប់ស�ជិកចូល 
ថ�ី និង�របណ��ះប��ល��ប�ំស��ប់ស�ជិក�ំងអស់។ 

គ. ទទួលខុស�ត�វក��ង�រស�មបស�ម�លសវនករៃផ�ក��ង និងសវនករ 
ឯក�ជ�។

ឃ. �ត�តពិនិត��រេសើុបអេង�តេលើសកម��ព�� ែដលស�ិតេ� 
ក��ង�កបខណ�ប��ត�ិរបស់ខ��ន។

ង. េរៀបចំេធ�ើស�យិក�ពេ�េលើ�រអនុវត�របស់ខ��ន និង��ង 
េ�ច�ស់េរៀង�ល់មួយ��ំម�ង េធ�ើ�រ�ត�តពិនិត� េ�េលើ�កប 
ខណ�ប��តិ�របស់ខ��ន េដើម�ី��ឱ��ននូវ�បសិទ��ព�អតិបរ� 
និងផ�ល់អនុ�សន៍�ល់�រែកលម�េ��កុម�បឹក�ភិ�លេដើម�ី
អនុម័ត។ 

៧. នីតិវិធីៃនកររយករណ៍
ក. គណៈក��ធិ�រ�ត�វផ�ល់អនុ�សន៍េ��កុម�បឹក�ភិ�ល េ� 

េលើវ��ន�រ ឬត�ម�វ�រែកលម�េផ�ងៗ ែដលស�ិតេ�េ��ម�រ 
ទទួលខុស�ត�វរបស់ខ��ន។ 

ខ. គណៈក��ធិ�រ�ត�វេរៀបចំរ�យ�រណ៍អំពីសកម��ពរបស់ខ��ន 
ែដល�ត�វប���លេ�ក��ងរ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំរបស់�កុម�បឹក� 
ភិ�ល �បសិនេបើ�នត�ម�វ�រពី�កុម�បឹក�ភិ�ល។

៤៦
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨



 គណៈក��ធិ�រ�ំងេនះអនុវត�មុខ�រេ��មបទប��ត� ិឬ Terms 
of Reference របស់គណៈក��ធិ�រនីមួយៗែដល�ត�វ�នអនុម័តេ�យ 
�កុម�បឹក�ភិ�ល និងអនុវត�មុខ�របែន�មេ��មរេបៀប�រៈែដល�ន 
អនុម័ត�មុន េដើម�ី����គប់ចំណ�ចសំ�ន់ៗ�ំងអស់�ត�វ�នប���ល 
�ពម�ំង�ន�ពបត់ែបន�គប់��ន់េដើម�ីេលើកទឹកចិត� ដល់ស�ជិក 
គណៈក��ធិ�រេដើម�ីេលើកេឡើងនូវប��េផ�ងៗេទៀតែដលពួកេគយល់
�គួរយកចិត�ទុក�ក់។

 �កុម�បឹក�ភិ�លផ�ល់សិទ�ិដល់គណៈក��ធិ�រ ក��ង�រេស�ើសុំ 
ព័ត៌�នបែន�ម និងេ�ះេ�គណៈ�គប់�គងសំ�ន់ៗេដើម�ីផ�ល់ព័ត៌�ន 
លម�ិត ឬពិ�ក�អនុ�សន៍��េដើម�ី�ត់វ��ន�រ េដើម�ី��� 
�បតិបត�ិ�រ�និភ័យ អភិ�លកិច� ឬបទប��ត�ិែដល�ក់ព័ន��ត�វ�ន 
ពិ�ក�សុីជេ�� និងសេ�មច�នដំេ�ះ��យល��បេសើរ។ េ�យ
�រែតកំណត់េហតុ�បជុំរបស់គណៈក��ធិ�រនីមួយៗ�ត�វ�នេលើក 
យកមកពិនិត�េឡើងវ�ញេ�ក��ងកិច��បជំុ�កុម�បឹក�ភិ�ល ស�ជិក�កុម 

 �កុម�បឹក�ភិ�ល�នក�ីេ�មនស�រ�ក�យក��ង�រប��ញនូវរ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំស��ប់��ំ២០១៨។

សកម�ភាពចម្បង
 សកម��ពចម�ងរបស់អិលអូអិលសីុគឺផ�ល់េស�ហិរ��វត��ដល់សហ�គិន និង�កុម�គ��រេ�ក�មិតមូល��នពី� មី៉តៃនេសដ�កិច�សង�មនូវឱ�ស 
េសដ�កិច�ក��ង�រ��ស់ប��រជីវ�ពរស់េ�របស់ពួក�ត់។

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
�កុម�បឹក�ភិ�លេ�ក��ង��ំ�រេពើពន� �នស�ស�ពដូច�ងេ��ម៖

គណៈកមា� ធិករ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
�កុម�បឹក�ភិ�ល�នែតង�ំងគណៈក��ធិ�រ ដូច�ងេ��ម៖

១. គណៈក��ធិ�រសវនកម� រួម�នស�ស�ពដូច�ងេ��ម៖

២. គណៈក��ធិ�រ�គប់�គង�និភ័យ និង�បតិបត�ិ�ម រួម�នស�ស�ពដូច�ងេ��ម៖

៣. គណៈក��ធិ�រែតង�ំង និងផ�ល់តៃម��រ រួម�នស�ស�ពដូច�ងេ��ម៖

ល.រ ��ះ  មុខតំ��ង 
១

២

៣

េលក ៃមឃ៉ឺល មរ័ែមន៉  អភិ�លឯក�ជ�

�ប�ន�កុម�បឹក�ភិ�ល

អភិ�លឯក�ជ�

 

 េលក ្រប៊នីលី េដ ហ្សុលីវ៉   

 េលក អុីន្រដជីត វេីជសីុរវ៉ីដណា  

តួនាទី

��ធាន

សមាជិក

សមាជិក  

ល.រ ��ះ  មុខតំ��ង

១

២

៣

េលក ៃមឃ៉ឺល មរ័ែមន៉

 េលក ្រប៊នីលី េដ ហ្សុលីវ៉

េលក ខនរ៉ត ដយអឺស

 អភិ�លឯក�ជ�

�ប�ន�កុម�បឹក�ភិ�ល

អភិ�ល
   

  

តួនាទី

��ធាន

សមាជិក

សមាជិក  

ល.រ ��ះ  មុខតំ��ង

១

២

៣

េលក អុីន្រដជីត វេីជសីុរវ៉ីដណា

េលក ខនរ៉ត ដយអឺស

េលក ឌូលីប រ៉សីុក សម៉ារ៉វរ៉ី

 អភិ�លឯក�ជ�

អភិ�ល

អភិ�ល
   

  

តួនាទី

��ធាន

សមាជិក

សមាជិក  

 
 

 
 

 

 

 

 

ល.រ ��ះ  មុខតំ��ង

១

២

៣

៤

៥

េលក ្រប៊នីលី េដ ហ្សុលីវ៉  �ប�ន�កុម�បឹក�ភិ�ល

អភិ�ល

អភិ�ល

អភិ�លឯក�ជ�

អភិ�លឯក�ជ�

 េលក ខនរ៉ត ដយអឺស

 េលក ឌូលីប រ៉សីុក សម៉ារ៉វរ៉ី  

 េលក ៃមឃ៉ឺល មរ័ែមន៉  

 
េលក អុីន្រដជីត វេីជសីុរវ៉ីដណា

 

របាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

៤៧
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨



�បឹក�ភិ�ល�ំងអស់ទទួល�នព័ត៌�ន�ំងអស់អំពី�រពិ�ក�េ�
ក��ងគណៈក��ធិ�រនីមួយៗ និង�ចែចករ�ែលកមតិេ�បល់េ�េពល 
�ំ�ច់។ 

កិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
 កិច��បជុំ�កុម�បឹក�ភិ�ល�ត�វ�នេធ�ើេឡើងេរៀង�ល់បីែខម�ង។ 
េ�ក��ងកិច��បជុំនីមួយៗ �កុម�បឹក�ភិ�ល�ត�តពិនិត�លទ�ផល�រ�រ 
របស់�កុមហ៊ុន។ �កុម�បឹក�ភិ�លក៏�ត�វ�នជូនដំណឹងអំពី�រអភិវឌ� 
េ�ក��ងវ�ស័យហិរ��វត�� រួម�ំង�រ��ស់ប��រលក�ន�កិៈ ឬបទប��ត� ិនិងរេបៀប 
ែដល�រ��ស់ប��រ�ំងេ�ះប៉ះ�ល់មកេលើ�កុមហ៊ុន។ រ�យ�រណ៍ 
េ�ក��ងកិច��បជុំ�កុម�បឹក�ភិ�ល �យ�រណ៍អំពីលទ�ផល�រ�រ និង 
�រ�បតិបត��ិម �ត�វ�ន�ត�តពិនិត� និងពិ�ក��េទៀង�ត់ �មួយនឹង 
រ�យ�រណ៍េផ�ងៗេទៀត ែដលរួមប���ល�ំងប��ែដលមិនែមន� 
�បតិបត�ិ�រ�ប�ំៃថ�ផងែដរ។

ទំនាសផ់ល្របេយាជន៍
 �កុម�បឹក�ភិ�ល�ត�វ�ប�សទំ�ស់ផល�បេ�ជន៍ េ��ម 
�រត�ម�វរបស់�កុមហ៊ុន។ �រ�ប�សអំពីទំ�ស់ផល�បេ�ជន៍េនះ 
�ត�វ�នកត់ស��ល់េ�យ�កុម�បឹក�ភិ�ល កត់��េ�ក��ងកំណត់ 
េហតុ�បជុំ និងប���លេ�ក��ងប��ីទំ�ស់ផល�បេ�ជន៍ ែដល�ត�វរក� 
ទុកេ�យ�កុមហ៊ុន។ េ�ះ���ងេនះក�ី មកដល់េពលបច��ប�ន� ��ន 
�កុម�បឹក�ភិ�លរូប��នទំ�ស់ផល�បេ�ជន៍�មួយ�កុម 
ហ៊ុនេឡើយ។

ករកន់កប់ភាគហ៊ុនេដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
 បច��ប�ន���ន�កុម�បឹក�ភិ�លរូប��ន់�ប់�គហុ៊នេ�ក��ង 
អិលអូអិលសុី (េខមបូ�) ភីអិលសុី េឡើយ។

អណត�ិរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល
 �ណត�ិរបស់�កុម�បឹក�ភិ�លមិន�ត�វ�នកំណត់េឡើយ និង 
�ច�ឈប់ ឬប��ប់េ�យ�គទុនិក។ �កុម�បឹក�ភិ�ល�ច�ត�វ 
�នប��ប់េ�យ�រេ�ះេ��តសេម�ង�គេ�ចើន េ�យ�គទុនិក�ំង 
អស់េ�ក��ងកិច��បជំុទូេ�។ �កុម�បឹក�ភិ�ល�ច�ឈប់ពីមុខតំែណង 
េ�យជូនដំណឹងេ��គទុនិក��ងេ�ច�ស់ ១ែខមុន �មរយៈ 
លិខិត��យលក�ណ៍អក�រ និង�ន�រទទួល��ល់�រ�ឈប់ពី 
�គទុនិក។ តំែណងទំេនររបស់�កុម�បឹក�ភិ�ល�ច�ត�វ�នជំនួស 
េ�យេសចក�ីសេ�មច ែដលអនុម័តេ�យសេម�ង�គេ�ចើន ២/៣ 
(ពីរ�គបី) ៃនសេម�ងេ��ត េ�យ�គទុនិកេ�ក��ងកិច��បជុំទូេ�។ 

ករអនុេលមតមច្បោប់ និងបទប��ត�ិ
 អិលអូអិលសុី អនុេ�ម�មច�ប់ និងបទប��ត�ិ�ំងអស់ 
របស់ធ��រ�តិៃនកម��� និងនិយ័តករ�ក់ព័ន�។

អភិបាលកិច�សជីវកម�
 �កុម�បឹក�ភិ�លេជឿ�ក់� អភិ�លកិច��ជីវកម�ល��ំមក 
នូវ�បេ�ជន៍ស��ប់អ�ក�ក់ព័ន��ំងអស់។ រ�យ�រណ៍អំពី        
អភិ�លកិច��ជីវកម� �ត�វ�នប��ញលម�ិតេ�ទំព័រទី ៣៧ - ៥៦ ។

ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ងុ
 �យក��ន�គប់�គង�និភ័យ និង�យក��ន�បតិបត�ិ�ម 
�ត�តពិនិត��េទៀង�ត់េលើនីតិវ�ធី េ�លនេ��យ �រអនុវត� និង 
ប���នរ�យ�រណ៍េ�គណៈក��ធិ�រ�គប់�គង�និភ័យ និង 
�បតិបត�ិ�ម និងគណៈក��ធិ�រសវនកម�។ �រខ�ះចេ��ះ ឬ�ព 
េខ�យែដល�នរកេឃើញ �ត�វ�នេលើកយកមកពិ�ក��មួយបុគ�លិក 
ែដល�ក់ព័ន�ែផ�ក�បតិបត�ិ�រ េដើម�ី���បុគ�លិក�ក់ព័ន��ំងអស់ 
យល់ច�ស់ពី�ពខ�ះចេ��ះ�ំងេ�ះ និង�ត់វ��ន�រ�ន់េពលេវ�។ 
េសចក�ីសេ�មច��ែដល�ន�ពមេ�ពៀង��េ�ក��ងកិច��បជុំ �ត�វ�ន 
�ម�នេឡើងវ�ញ�ញឹក�ប់េ� ក��ងកិច��បជុំគណៈក��ធិ�រ ឬកិច� 
�បជុំ�កុម�បឹក�ភិ�ល។

្របតិបត�ិករអជីវកម�
 េ�ក��ងអំឡ�ង��ំ �កុម�បឹក�ភិ�ល�ន�ត�តពិនិត�េ�េលើ 
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��បេ��ះ�សន� និងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��ចុង��ំ 
�ពម�ំង�ត�តពិនិត��បតិបត�ិ�រ�េទៀង�ត់ និងបរ���សែដល 
�កុមហ៊ុនកំពុងេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ រួម�នបរ���ស���ក�េសដ�កិច� 
�និភ័យែដល�ចេកើត�នេឡើង និង�រែបងែចកធន�ន។ ែផ�ក 
េលើព័ត៌�នែដលទទួល�ន�កុម�បឹក�ភិ�លយល់េឃើញ� �កុមហ៊ុន 
កំពុងេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ��ងល� និង�នលទ��ពបន��បតិបត�ិ�ររបស់ 
ខ��នក��ងេពលអ�គត។ ដូេច�ះេហើយ រ�យ�រណ៍ហិរ��វត���ត�វ�ន 
េរៀបចំេឡើងេ�យែផ�កេលើមូល��ន� �កុមហ៊ុននឹង�ន�បតិបត�ិ�រ 
េ�យរលូន និងទទួល�ន��ក់ចំេណញ��ងល��បេសើរ។ 

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
 រ�យ�រណ៍ហិរ��វត���មួយនឹងមតិេ�បល់ ែដល�ត�វ�ន 
ប��ញេ�ទំព័រទី ៥៨ ដល់ ១០១ �ត�វ�នេរៀបចំេឡើង េ�យអនុេ�ម 
�មស�ង់�ររ�យ�រណ៍ហិរ��វត��អន�រ�តិកម���។ 

សវនករ
 សវនកររបស់អិលអូអិលសុីគឺ�កុមហ៊ុន KPMG ែដល�ត�វ�ន 
ែតង�ំងស��ប់េធ�ើសវនកម�រយៈេពល ៣��ំ ស��ប់��ំ �រេពើពន� 
ពី២០១៧ ដល់ ២០១៩។ ដូចែដល�កុម�បឹក�ភិ�ល�ន��បមក 
េហើយ សវនករមិន�នទំ�ក់ទំនង �មួយ�កុមហុ៊ន ឬមិន�នទំ�ស់ 
ផល�បេ�ជន៍�មួយ�កុមហ៊ុនេឡើយ។ 
 អនុេ�ម�មគំនិតផ��ចេផ�ើមៃនអភិ�លកិច�ល� �រ��ស់ប��រៃដ 
គូសវនកម��ត�វ�នអនុវត�។
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្របធាននាយក្របតិបត�ិ

េលក សខុ េវឿន

 �ក សុខ �ឿន ����យក��តិបត�ិ ទទួល�នស��ប��បរ���ប���ន់ខ�ស់ 
��ប់��ង�ជីវកម� ជំ�ញហិរ��វត�� និងធ��រ ��កលវ�ទ�ល័យ�ៀល��យ ����ស 
កម���ក��ង��ំ២០០៥ និងស��ប��បរ���ប�� វ�ទ�������ដ�កិច� ជំ�ញ��ប់��ង 
សហ��ស �អតីតម�វ�ទ�ល័យនីត�ិ��� និងវ�ទ�������ដ�កិច� ក��ង��ំ២០០០។ 
�ក�នចូលរួមវគ�បណ��ះប��ល�ក់ទងនឹង���កមី���ហិរ��វត�� ���ឹះ��នមី���ហិរ�� 
វត�� Boulder ����សអីុ�លី និងវគ�បណ��ះប��ល�ក់ព័ន�ដ��ៗ�ៀត�����ស� 
��ើនដូច� សហរដ����រ�ក ��ហិ�ក�ងត��ង ឥ�� បង់����ស និង����ស��។ �ក 
ក៏�នចូលរួមវគ�បណ��ះប��ល���ើនផង��រ�ក��ង ����សកម��� �ើ�រ��ប់��ង 
ឥណ�ន �រ��ប់��ងហិរ��វត�� �រ��ប់��ងធន�នមនុស� �រ��ប់��ង�និភ័យ 
អភិ�លកិច� និង�ព�អ�កដឹក�ំល� និងជំ�ញ���ងៗ�ៀត។ �ក��ប់�នប��ើ�រ 
�ម���ីឥណ�ន� ធ��រ ��សុីលី� ភីអិលសុី ពី��ំ២០០០-២០០១ �ើយ�ក 
���វ�នតំ��ើងតំ��ង����ន���ក��ប់��ងឥណ�ន ��រ��ល័យក��លពី��ំ 
២០០១-២០០៥។ �ប់�ំងពី��ំ២០០៥ ដល់��ំ២០១០ �កគឺ� �យក��តិបត�ិ�រ 
���ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� ��ប�លីមីតធីត ��លទទួលខុស���វ�ើ��តិបត�ិ�រ���ំ��� 
រួម�ន �រ��ប់��ងឥណ�ន ��ក់ប��ើ ��តិបត��ិរ���រ�ច់��ក់ និង�រព��កីទីផ�រ។ 
�ក�ប់��ើមប��ើ�រ�រ ឱ�អិលអូអិលសុី ����ន�យក��តិបត�ិ�រ �ក��ង����� 
��ំ២០១០ �ើយ�ក���វ�នដំ�ើងតំ��ង� អនុ���ន�យក��តិបត�ិ ���ធ�� 
��ំ២០១២។ បច��ប�ន� �ក���វ�ន��ុម��ឹក�ភិ�ល��ង�ំង� ���ន�យក��តិបត�ិ 
�ប់�ំងពី���ទី០១ ��មិថុ� ��ំ២០១៤។

អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិ
និង ្របធាននាយកហិរ�� វត�ុ

េលក សខុ សផុល

 �ក សុខ សុផល អនុ���ន�យក��តិបត�ិ និង���ន�យកហិរ��វត�� ទទួល 
�នស��ប��បរ���ប���ន់ខ�ស់ ជំ�ញហិរ��វត����កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ង 
ក��ង��២ំ០០៧។ �កទទួល�នស��ប��បរ���ប����អង់���ស ជំ�ញ�ណិជ�កម� 
អន�រ�តិ �វ�ទ���ន��បរ��សក��ង��២ំ០០៥ និងស��ប��បរ���ប��វ�ទ���ដ�កិច� 
ជំ�ញ��ប់��ងសហ��ស �អតីតម�វ�ទ�ល័យ នីតិ���� និងវ�ទ�������ដ�កិច� 
ក��ង��ំ២០០០។ �កក៏�នចូលរួមវគ�បណ��ះប��ល���ើនដូច� កម�វ�ធី�ព� 
អ�កដឹក�ំ និង�រប��ើតថ�ី �ៀបចំ�យ Women World Banking �យ�ន�រ�ំ�� 
ពី�កលវ�ទ�ល័យ Wharton University of Pennsylvania (USA), កម�វ�ធី��ប់��ង 
�ន់ខ�ស់ �ៀបចំ�យ Cornell University at Colombo (Sri Lanka), Syndication 
Loan Pricing & Structuring �ៀបចំ�យ Universal Network Intelligence (Malaysia) 
និង�រចូលរួមសិ���� ក៏ដូច�វគ�បណ��ះប��ល���ើន�ៀត�ក់ទង�នឹងវ�ស័យ 
ហិរ��ប��ន�ើទីផ�រមូលប�� �រផ�ព�ផ�យមូលប��បំណ�ល ផលប៉ះ�ល់���រ 
វ�និ�គ សនិ�សីទមី���ហិរ��វត�� �រវ��គហិរ��វត�� គណ��យ� និងទីផ�រ។ �ក��ង ��២ំ០១៨ 
�ក�នចូលរួម វគ�បណ��ះប��ល Certified Management Accountant Program 
Australia ��ល�វគ�បណ��ះប��ល�ើកទី៦ ស�ីពីវ���ជីវៈ�ណិជ�កម�ចុង��យ�� 
បង�ស់ ��ត�ើយុទ�������ប់��ង�រចំ�យ និងយុទ�����វ��គ�ជីវកម�។ 
�ក�នប��ើ�រ�រ� ធ��រ ��សុីលី� ភីអិលសុី អស់រយៈ��លជិត ១០��ំ ពី��ំ 
២០០១ ដល់ ��២ំ០១០ ក��ងមុខតំ��ងដូច� ជំនួយ�រ���ន���កគណ��យ���ប់��ង 
ពី��ំ២០០៣-២០០៧ និង����ន���កគណ��យ���ប់��ង ពី��ំ២០០៧-២០០៨។ 
ក��ង��ំ២០០៨ �ក���វ�នដំ��ើងតំ��ង� ជំនួយ�រ�យក��តិបត�ិ (ទទួលបន��ក 
�រ�រវ�និ�គ) ���យក��នកិច��រច�ប់ ��ធ��រ��សុីលី�។ �ប់ពី ��មក� ��ំ 
២០០៩ �ក���វ�នដំ�ើងតំ��ង��យក��តិបត�ិរង �យក��នកិច��រវ�និ�គ 
និងមូលប����ធ��រ��សីុលី�។ �ក�ន�ប់��ើមប��ើ�រ�រ�មួយអិលអូអិលសីុ 
�ក��ង��សី� ��ំ២០១០ ����ន�យកហិរ��វត�� �ើយ�ក���វដំ�ើងតំ��ង� 
អនុ���ន�យក��តិបត�ិ���ន�យកហិរ��វត�� �ក��ង��មី� ��ំ២០១៩។

គណៈ្រគប់្រគង
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 �ក�� ី ស�យឺ សុឌី� ���ន�យិ���ប់��ង�និភ័យ ទទួល�ន 
ស��ប��វ���ជីវៈគណ��យ� ��លទទួល��ល់���រណៈពីវ�ទ���ន �ជីព���ក 
គណ��យ�ធំ�ង��របស់ច��ភពអង់���ស។ �ក��ី ទទួល�នស��ប�� បរ���ប�� 
��ប់��ង�ណិជ�កម�ជំ�ញគណ��យ� ពី�កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ង ក��ង��២ំ០០៦។ 
ប���ម�ើ��ះ �ក��ីទទួល�នស��ប���ន់ខ�ស់ ���កគណ��យ�ពី CAMED 
Business School ��ើម��ំ២០១៣។ �ក��ី�នចូលរួមវគ�បណ��ះប��ល 
���ើន��លរួម�ន �រ��ប់��ង�និភ័យ �រ��ប់��ងហិរ��វត�� �រ�ៀបចំគ��ង 
យុទ����� និងវគ�បណ��ះប��ល���ង�ៀត��ល�ក់ព័ន��នឹងមី���ហិរ��វត�� ���ើន 
����សដូច� សហរដ� ���រ�ក ����សហូឡង់ ��រណៈរដ���ក និង����ស���ង�ៀត។ 
�ក��ី��ប់�នប��ើ�រក��ង ��ុមហ៊ុនគណ��យ�អន�រ�តិធំមួយ ក��ងចំ�ម 
��ុមហ៊ុនធំៗ�ំង៤ ��ល�នតួ�ទី� សវនករ�ន់ខ�ស់អស់រយៈ��លជិត៤��ំ ��ល 
�ក��ី ទទួលខុស���វក��ងតួ�ទី�អ�កដឹក�ំ��ុមសវនករចុះ��ើសវនកម��ក��ងវ�ស័យ 
���ើនរួម�ន ធ��រ និង��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� ��ុមហ៊ុន�ណិជ�កម� អង��រ 
��រ��ភិ�ល និងវ�ស័យ���ងៗ�ៀត។ �ក��ី�ន�ប់��ើមប��ើ�រឱ� អិលអូអិលសុី 
�ក��ង��ឧស� ��ំ២០១១ និង���វ�នតំ�ើងតំ��ង����ន�យិ���ប់��ង 
�និភ័យ �ក��ង��មី� ��ំ២០១៨។ 

 �ក រ�ូ�៉�ស �៉������ ���ន�យកប��ញ��ក�យ ��ប់�នប��ើ�រ� LOLC 
Finance Plc. (LOFC) ក��ង����ស��ីល��ក��ងតំ��ង�ជំនួយ�រអគ��យក 
អស់រយៈ��ល ១៣��ំ មុន��ល��ល�កមកប��ើ�រ ���ឹះ��ន��ះ។ ក��ងកំឡ�ង 
��ល ១៩��ំ មុន�ក�នប��ើ�រ�រ�ក��ងវ�ស័យហិរ��វត�� មិនទទួល��ក់ប��ើ �ំង 
��ប័នមី���ហិរ��វត�� និងធ��រឯក��ស�ក��ង����ស��ីល�� �យ�ន់តំ��ង� 
ម���ី��ប់��ង�ន់ខ�ស់ មុន��ល��ល�កមក�ន់តំ��ង����ន�យកប��ញ 
��ក�យ� ��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� អិលអូអិលសុី (��មបូ�) ភីអិលសុី។ �ក�ន 
ជំ�ញ និងបទពិ�ធន៍���ើន�ំង�ក��ងវ�ស័យ ធ��រឯក��ស និងវ�ស័យមី��� 
ហិរ��វត�� �យ��ប់��ង��ើ���កលក់ និងទីផ�រ���ក�និភ័យឥណ�ន និង���ក 
ហិរ��ប��ន និង��ប់��ង �រ��មូលឥណ�ន��ឡប់មកវ�ញ។ ទំនួលខុស���វរបស់ 
�ករួម�ន �រ��ើហិរ��ប��នធម�� និងអីុ��ម �រ��ើហិរ��ប��ន�ណិជ�កម� 
���ភតិសន�ហិរ��វត�� �រ��ើហិរ��ប��ន�ើស��រ��ើ��ស់ �រ��ប់��ងផលិតផល 
��ក់ប��ើសន�ំ និង�រ��ប់��ង��តិបត�ិ�រប��ំ និង��តិបត�ិ�រឆ�ងតំបន់។ ជំ�ញ 
និង�រអនុវត��រ�រ ��ល�ក�នប��ញ����ក��ងតំ��ង�ម���ី��ប់��ង�ន់ខ�ស់ 
� ����ស��ីល���ន��ើឱ��កទទួល�នឱ�សប��ើ�រ�រថ�ីឱ� LOLC Group 
�ក��ង����សកម���។ �ក រ�ូ�៉�ស �នមកប��ី�រ�រ ���ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� 
អិលអូអិលសុី (��មបូ�) ភីអិលសុី ក��ង��មិថុ� ��ំ២០១៧ ក��ងតំ��ង�ម���ី 
ឯក��សហិរ��ប��នស��រ��ើ��ស់ និង���ភតិសន�ហិរ��វត��។ បច��ប�ន��ក�ន 
តំ��ង����ន�យកប��ញ��ក�យ ��ល�ន��សិទ��ព�ប់ពី��សី� ��២ំ០១៨។

្របធាននាយកបណា� ញែចកចយ
េលក  រ ៉េូម៉ស េប៉េររ៉៉

្របធាននាយិក្រគប្់រគងហនិភយ័

េលក្រស ីស�យឺ សឌុីណា



៥១
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

្របធាននាយកបេច�កវជិា� ពត័ម៌ាន
េលក ឌូលបី លយ៉ីាេនក

 �ក ឌូលីប លី����ក ���ន�យកប���កវ���ព័ត៌�ន ទទួល�នបរ���ប�� 
�ន់ខ�ស់��ប់��ង�ជីវកម� ជំ�ញហិរ��វត�� ពីវ�ទ���ន��ប់��ង ���កលវ�ទ�ល័យ Sri 
Jayewar denepura �����ស��លី��។ �ើយ�ក ឌូលីប ទទួល�ន បរ���ប��កំុព��ទ័រ 
(ក��ិត២) ��ញ�យ�កលវ�ទ�ល័យ Wolverhampton �����សអង់���ស។ ប���ម 
ពី�ើចំ��ះដឹងសិក��ង�ើ �ត់ក៏ទទួល�នបរ���ប��ជំ�ញ ���ក��ប់��ងព័ត៌�ន 
វ��� និងសុវត�ិ�ពប���កវ���ព័ត៌�ន���ើនរួម�ន Certified Payment Card Industry 
Security Implementer (CPISI) និង Certified Android Security Specialist �ើយ 
�ត់ក៏�នបំ��ញ��ប់លក�ខណ�កំណត់�យស�ង់�រ ISO 27001:2013 Lead Auditor។ 
មុន��លចូលប��ើ�រ�រ���ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� អិលអូអិលសុី (��មបូ�) ភីអិលសុី 
�ត់�នបទពិ�ធន៍�ង ១៤��ំ �����ស��ីល�� ��ើ���ក���ងៗ�ក់ទងនឹង 
ប���កវ���ព័ត៌�ន និង�រ��ប់��ង។ �ត់�នប��ើ�រ�រអស់រយៈ��ល�ង ១០��ំ � 
LankaPay (LankaClear (Pvt) Ld.) ��ល���ប័នផ�ល់���រច�សម�័ន�ទូ�ត់�តិ 
��ម�រ���តពិនិត�ពី ធ��រ�តិ������ស��ីល��។ �ក ឌូលីប �នបទពិ�ធន៍ 
និងជំ�ញ��ើ���កប���កវ���ព័ត៌�ន �រ��ប់��ងគ��ងប���កវ���ចល័ត កម�វ�ធីទូ�ត់ 
�ត និង�នឯក��ស ��ើ���កសុវត�ិ�ពព័ត៌�នវ���ផង��រ។ ក��ងកំឡ�ង��ល��ល 
�ក�ន់�រ�រ� LankaPay �ក�នប��ញសមត��ព �រ�ររបស់�កក��ង 
�ម�អ�កផ�ល់ដំ�ះ��យ �ើសុវត�ិ�ពព័ត៌�នវ��� �យ��ប់��ង�ើ��ព័ន�ទូ�ត់ 
�តិ រួម�ន (១) Online Cheque Image and truncation System (CITS) (២) 
JustPay ��ល���ព័ន�ទូ�ត់ �យ�មរយៈទូរស័ព� (៣) PKI based Digital Certification 
Authority និង��ព័ន����ង�ៀត។ �ត់មិន��ឹម���នបទពិ�ធន៍��ើប���កវ��� 
ព័ត៌�នប៉ុ��ះ����ក៏�នបទពិ�ធន៍��ើ���កសុវត�ិ�ពព័ត៌�នវ��� �រ��ប់��ង 
ព័ត៌�នវ��� �រ��ប់��ង�និភ័យ និង���ក��តិបត��ិម   �រ��ើ��ន�រ �រ��ប់��ងហិរ��វត�� 
���កលក់ និង�រ��មូល��ឡប់មកវ�ញ។ �ក ឌូលីប ក៏��ប់ប��ើ�រ������រ� 
��កលវ�ទ�ល័យ Open �����សអង់���ស �កលវ�ទ�ល័យ Sri Jayewardene-
pura និង�កលវ�ទ�ល័យ Wayamba �����ស��ីល��ផង��រ។

 �ក��ី �ង ក�� ���ន�យិ�ឌីជីថល ���ហិ��វត�� និង��ក់ប��ើសន�ំ  
ទទួល�នស��ប��បរ���ប���ន់ខ�ស់ ���ករដ��ល�ជីវកម���កលវ�ទ�ល័យ 
ប������កម��� ក��ង��ំ២០១២។ �ក��ី�នប��ប់��ក់បរ���ប�� អក�រ���� 
អង់���ស ��កលវ�ទ�ល័យប������កម��� ក��ង��ំ២០១០ និងបរ���ប�����ក 
��ប់��ងសហ��ស ��កលវ�ទ�ល័យនីតិ���� និងវ�ទ�������ដ�កិច� ក��ង��ំ 
២០០០។ �ក��ី �នចូលរួមវគ�បណ��ះប��ល ���ើន�ំងក��ង និង������ស 
�ក់ទងនឹង�ររ�កច��ើន និងផលប៉ះ�ល់���ជីវកម�មី���ហិរ��វត�� ផលិតផល-��� 
ធ��រឌីជីថល ទំ�ក់ទំនងលក់ ���អតិថិជន �រអភិវឌ�ផលិតផល �រ��ប់��ង 
��តិបត�ិ�រ និង�ព�អ�កដឹក�ំ។ �ក��ី�នបទពិ�ធន៍�ក��ងវ�ស័យធ��រ 
និងមី���ហិរ��វត���ប់�ំងពី�ើម��២ំ០០០។ �ក���ីន�ប់��ើម�ជីព�រ�រ�មួយ 
ធ��រ��សុីលី� ក��ងជំ�ញ��ប់��ង�ច់��ក់ និងហិរ��វត�����ំ�ើម��ំ២០០០។ 
�ប់ពី��ំ២០០៧ ដល់២០១៦ ក��ងតួ�ទី��យិ��យក��ន ��ប់��ង��ក់ប��ើ 
�ក��ី�នផ��ច��ើមគំនិត និងប��ើតយុទ�����ក��ង�រដឹក�ំ និង��ណ���មូល��ក់ 
ប��ើ និង���ហិរ��វត��ជូនធ��រ��ប� ��កប�យ�ព�គជ័យ។ �ង��ះ��ៀត 
�ក��ង��ំ២០១៥-២០១៦ �ក��ី�នចូលរួមក��ងគ��ងរួមប���ល���ផ��វ�ររ�ង 
ធ��រ��រុ�ន់ជប៉ុន និង��ប� លីមីតធីត និង��ើ�រក��យខ��ន��ធ��រ 
�ណិជ�។ �ក��ី�ន�ប់��ើម�រ�រ�មួយ អិលអូអិលសុី (��មបូ�) ភីអិលសុី 
�ប់ពី��មក� ��ំ២០១៦ ក��ងតួ�ទី��យិ��យក��ន��ប់��ង��ក់ប��ើ និង��� 
ហិរ��វត�� និង���វ�នដំ�ើងតំ��ង� ���ន�យិ�ឌីជីថល ���ហិ��វត�� និង��ក់ 
ប��ើសន�ំ �ប់�ំងពី��មី� ��ំ២០១៩។

���ន�យិ�ឌីជីថល ���ហិ��វត��
និង��ក់ប��ើសន�ំ

េលក្រស ីឈង ក��



នាយកនាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង
េលក េតង ភាព

 �ក ��ង �ព �យក�យក��នសវនកម����ក��ង ទទួល�ន ស��ប��បរ��� 
ប���ន់ខ�ស់ ��ប់��ង�ណិជ�កម� ជំ�ញគណ��យ� និងហិរ��វត�� ��កលវ�ទ�ល័យ 
��ស��ើន ក��ង��២ំ០០៨ និងទទួល�នស��ប��បរ���ប�� ��ប់��ង�ណិជ�កម�ជំ�ញ 
គណ��យ��វ�ទ���ន�តិ�ណិជ����� ក��ង��២ំ០០៤។ �ក�នចូលរួម វគ�បណ��ះ 
ប��ល���ើន �ក់ទងនឹងទ��ង់នីតិវ�ធី ���រអនុវត�ន៍���ក��ង �លក�ណៈ�ជីព �ក��ង 
����ស����សុី ��ន�រ�ជីវកម� និង�រ��ប់��ង�ពរ�កច��ើន ក��ង����សហ�ីលីពីន 
�រ��ប់��ង���ក��ង��កប�យ��សិទ��ព ក��ង����ស ម៉ុង��ល �រ��ករ���ក បទ 
ពិ�ធន៍ �ក់ទងនឹងធ��រ ក��ង����ស��ីល�� និងវគ�បណ��ះប��ល ���ងៗ�ៀត 
���ើនក��ង����សកម��� �នដូច� �រ��ប់��ង�និភ័យ សវនកម����ក��ងក��ិតខ�ស់ 
រ�ៀបសរ��ររ�យ�រណ៍ និងជំ�ញក��ង�រដឹក�ំ។ �ក�នបទពិ�ធន៍ ប��ើ�រ 
�រក��ង��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� និង��ប័ន��រ��ភិ�ល �ក��ង����សកម�����ើន�ង 
១៥�� ំរួម�នប��ើ�រ�រ� Catholic Relief Services �ប់ពី��១ំ៩៩៩ ដល់��២ំ០០៣ 
ក��ងមុខតំ��ង� សវនករ���ក��ង និង��យក��ក��ង��ំ ២០០៤ ប��ប់ពី Catholic 
Relief Services ���វ�ន�ក់ប���ល�មួយ អិលអូអិលសុី។ �ក�នប��ើ�រ�រ 
ឱ���ឹះ��ន អង�រមី���ហិរ��វត��កម��� ក��ងមុខដំ��ង�អ�កដឹក�ំ��ុមសវនករ���ក��ង និង 
����នភូមិ�គ ពី��២ំ០០៤ ដល់��២ំ០០៨។ �ក�ប់��ើមប��ើ�រឱ�អិលអូអិលសីុ 
� �យក�យក��នសវកម����ក��ង ���ធ�� ��ំ២០០៨។

នាយិកនាយកដ� នធនធានមនុស្ស
េលក្រស ីេឡង ថាវី

 �ក�� ី��ង �វ� ប��ប់��ក់អនុបណ�តិ���កធន�នមនុស�មកពី�កលវ�ទ�ល័យ 
ម៉ូ�ស់ ����សអូ���ាលី �ចុង��ំ២០១៣ ��លកម�វ�ធីសិក���ះ���វ�នផ�ត់ផ�ង់ថវ�� 
�យ��រូបករណ៍����សអូ���ាលី។ �ក��ី ក៏�នប��ប់��ក់បរ���ប�����កជំនួញ 
រដ��លមកពីវ�ទ���ន�តិ��ប់��ង���ំ២០០២។ ប���មពី��ះ�ៀត �ក��ីក៏�ន 
ចូលរួមវគ�បណ��ះប��ល និងសិ�������ងៗ �ក់ព័ន����ក��ប់��ងធន�នមនុស� 
�����សមួយចំនួន�នដូច�����ស�� ����សសឹង�បុរ� ����ស��លី�� ����សហ�លីីពីន 
����ស����សុី ច��ភពអង់���ស និង����សអូ���ាលី។ �ក��ី�ន�ប់��ើមប��ើ 
�រ�រដំបូង� ���ធិ�រ របស់�យក�យក��នធន�នមនុស� �អង��រ 
ទស�នៈពិភព�កកម��� ពី��ំ២០០៣ ដល់ ២០០៤។ ប��ប់មក�ក��ី ���វ�ន��ង 
�ំង�អ�កស��បស���លធន�នមនុស�ពី��ំ២០០៤ ដល់ ២០០៥ ��លអនុ��ត�យ 
�ក��ី�នឱ�ស�ប��ើ�រ�បុគ�លិកអន�រ�តិ�អង��រទស�នៈពិភព�ក 
��ីល�� ����ស��ីល��រយៈ��លបី��។ ពី��ំ២០០៥ ដល់ ២០០៩ �ក��ី �ន 
តួ�ទី����ន���កធន�នមនុស� ���ឹះ��នមី���ហិរ��វត��វ�សិន��ន់ ប��ប់មក�ន 
��ស់ប��រ��ន់តួ�ទី����ន���កធន�នមនុស� �អង��រ��រកម��� ក��ង��២ំ០១០។ 
���ំ២០១២ �ក��ី�ន�ក��ញ�សិក������សអូ���ាលី។ ក��ងកំឡ�ង��ល 
សិក��អូ���ាលី �ក��ីក៏�នប��ើ�រ ����ង�ម���ី��តិបត�ិ���កធន�នមនុស� 
��កលវ�ទ�ល័យម៉ូ�ស់ រហូតដល់��ល�ក��ីវ�ល��ឡប់មក�ន់ ����សកម��� 
វ�ញ���ំ២០១៤។ �ក��ី�ប់��ើមប��ើ�រ���ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� អិលអូអិលសុី 
���សី� ��ំ២០១៤។

នាយិកនាយកដ� នរតនាគារ
េលក្រស ី្រទី សឡូា

 �ក��ី ��ី សូ� �យិ��យក��នរត��រ បច��ប�ន�កំពុងបន��រសិក�យក 
ស��ប��វ���ជីវៈគណ��យ� ��លទទួល��ល់��រណៈ ពីវ�ទ���ន�ជីព���ក 
គណ��យ�ធំ�ង��របស់ច��ភពអង់���ស។ �ក��ី �នទទួលស��ប��បរ���ប�� 
��ប់��ង�ណិជ�កម� ជំ�ញគណ��យ� ពី�កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ង ក��ង�� ំ២០១១។ 
�ក�� ី�នចូលរួមវគ�បណ��ះប��ល���ើន��លរួម�ន �រ��ប់��ងហិរ��វត�� �រ���ំង 
�រស��ត�ច់��ក់ និងហិរ��ប��ន��រវកម� និងវគ�បណ��ះប��ល���ង�ៀត ��ល�ក់ 
ព័ន��នឹងមី���ហិរ��វត��។ �ក��ី��ប់�នប��ើ�រក��ង��ុមហ៊ុនគណ��យ� អន�រ�តិ 
ធំមួយក��ងចំ�ម��មុហុ៊នធំៗ�ំង៤ ��ល�នតួ�ទី�សវនករ�ន់ខ�ស់ អស់រយៈ��ល 
ជិត៤��ំ ��ល�ក��ីទទួលខុស���វក��ងតួ�ទី�អ�កដឹក�ំ��ុមសវនករ ចុះ��ើសវនកម� 
�ក��ងវ�ស័យ���ើនរួម�ន ធ��រ និង��ះឹ��នមី���ហិរ��វត�� ��មុហុ៊ន�ណិជ�កម� អង��រ 
��រ��ភិ�ល និងវ�ស័យ���ងៗ�ៀត។ �ក��ី�ន�ប់��ើមប��ើ�រឱ�អិលអូអិលសីុ 
�ក��ង��មិថុ� ��ំ២០១៥ ក��ងតួ�ទី ��យិ��យក��ន រត��រ។

៥២
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨



៥៣
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

នាយិកនាយកដ� នហិរ�� វត�ុ

េលក្រស ីែកវ តរទី

 �ក��ី ��វ ��ទី �យិ��យក��នហិរ��វត�� បច��ប�ន�កំពុងបន��រសិក�យក 
ស��ប��វ���ជីវៈគណ��យ� ��លទទួល��ល់���រណៈ ពីវ�ទ���ន�ជីព���ក 
គណ��យ�ធំ�ង��របស់ច��ភពអង់���ស។ �ក��ី �នទទួលស��ប��បរ���ប�� 
��ប់��ង�ណិជ�កម� ជំ�ញគណ��យ� ពី�កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ង ក��ង��ំ២០១០ 
និងបរ���ប�����ក អក�រ����អង់���ស ពីវ�ទ���ន��បរ��ស ក��ង��ំ២០០៩។ 
�ក��ី��ប់�នប��ើ�រក��ង��ុមហ៊ុន គណ��យ�អន�រ�តិធំមួយ ក��ងចំ�ម��ុម 
ហ៊ុនធំៗ�ំង៤ ��ល�នតួ�ទី �សវនករ�ន់ខ�ស់អស់រយៈ��ល ៣��ំ ��ល�ក��ី 
ទទួលខុស���វក��ងតួ�ទី�អ�កដឹក�ំ��ុមសវនករ ចុះ��ើសវនកម� �ក��ងវ�ស័យ���ើន 
រួម�ន ធ��រ និង��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� ��ុមហ៊ុន�ណិជ�កម� អង��រ��រ��ភិ�ល 
និងវ�ស័យ���ងៗ�ៀត។ មុននឹងចូលប��ើ�រ�មួយ អិលអូអិលសុី �ក��ី��ប់�ន 
ប��ើ�រ� ���នគណ��យ��ធ��រ��យ�៊�ង អស់រយៈ��ល ៤��ំ។ �ក��ី�ន 
�ប់��ើមប��ើ�រឱ� អិលអូអិលសុី �ក��ង��មិថុ� ��ំ២០១៨ ក��ងតួ�ទី� �យិ� 
�យក��នហិរ��វត��។

�យក�យក��នរដ��ល និងធុរកិច�

េលក េសៀម ហក់

 �ក �ៀម �ក់ �យក�យក��នរដ��ល និងធុរកិច� �នទទួល�� 
រូបករណ៍ ពីស�គមអភិវឌ�សិក��សុី����យ៍ (CDSSEA) ��ក់បរ���ប���ន់ខ�ស់ 
វ�ទ�����សង�ម ���ក�៉�នឌ័រ និង�រអភិវឌ� �វ�ទ���នប���កវ�ទ����ន ��ះ�� 
�ច���� ក��ង��២ំ០១៣។ �កក៏�នប��ប់បរ���ប���ន់ខ�ស់ ���ក��ប់��ង�ណិជ�កម� 
��កលវ�ទ�ល័យ�ៀល��យ ��ះ���ច��កម��� ក��ង��ំ២០០៩។ �ក��ង��ំ 
២០០៦ �ក�នប��ប់បរ���ប����ប់��ង� វ�ទ���ន��ុងអង�រ។ �ក�នចូលរួម 
វគ�បណ��ះប��ល���ើនដូច� �រ��ប់��ងគ��ង �រសរ��រ��ើសុំគ��ង �រ��ប់ 
��ងធន�នមនុស� �របណ��ះប��លស��ប់���បង�ឹក �មជ�មណ�លអប់រ�អូ���ាលី 
កម��� និង�រ��ប់��ងហិរ��វត��ស��ប់���មិន��នហិរ��វត�� �រ��៉�នខូលិចភ�ំ��ញ។ 
ពី��២ំ០០២ ដល់��២ំ០០៤ �ក�នប��ើ�រ�ក��ងមជ�មណ�លសកម��ពកំ�ត់មីន 
កម��� សុី��ក់ �ជំនួយ�រចលនូបត�ម� �កងឯក�ពកំ�ត់មីនទី២ ��ត��ត់ដំបង 
និងម���ី���កចលនូបត�ម� �ក��ងកងឯក�ពកំ�ត់មីនទី៣ �៉�លិន ពី��ំ២០០៤ ដល់ ��ំ 
២០០៦។ ពី��ំ២០០៦ ដល់ ��ំ២០០១៣ �ក���វ�នត��ើងតំ��ង�អនុ���ន 
កងឯក�ពកំ�ត់មីនទី១ ��លទទួល�រ��ប់��ង���ត�ប��យ�នជ័យ និងឧត�រ 
�នជ័យ។ ប��ប់ពី�នប��ប់ពី�រសិក�� វ�ទ���នប���កវ�ទ����ន ��ះ�� 
�ច���� �ក�នប��ើ�រ� ���ន���ក ISO និងបទ��នស�ង់� �ទីប���រ 
សុី��ក់ភ�ំ��ញ ។ ពី��ំ២០១៥ ដល់��ំ២០១៧ �ក�នប��ើ�រ� អ�ក��ឹក��បល់ 
ក��ងជំ�ញ�៉�នឌ័រ និង�រអភិវឌ�សង�ម �ក��ង��ុមហ៊ុន Key Consultants Cambodia 
(KCC)។ ប��ប់មក �ក�ន��ឡប់�ប��ើ�រ� អនុ���នកងឯក�ពកំ�ត់មីន 
ទី១ �ក��ង��ត�ប��យ�នជ័យវ�ញ ពី��ំ២០១៧ ដល់��ំ២០១៨។ �ក�ន�ប់��ើម 
ប��ើ�រ�រ� អិលអូអិលសុី ក��ងមុខតំ��ង� �យក�យក��នរដ��ល និងធុរកិច� 
�ប់ពី��មិថុ� ��ំ២០១៨។

 �ក ហ៊ុល សុវុ�� �យក�យក��នប���កវ���ព័ត៌�ន ទទួល�នស��ប�� 
បរ���ប�����កប���កវ���ព័ត៌�ន ��កលវ�ទ�ល័យភូមិន�ភ�ំ��ញ ក��ង��ំ២០០៣។ 
�ក�នបទពិ�ធន៍�ង ១៣��ំ �មួយវ�ស័យធ��រក��ង��ុក និងធ��រមកពី 
បរ��ស។ ប���មពី��ះ �ក�នចូលរួមវគ�បណ��ះប��ល���កប���កវ���ព័ត៌�ន E-Banking 
និងសិ�������ងៗ�ក់ព័ន����កប���កវ���ព័ត៌�ន ដូច� �����សកម��� ����ស 
សឹង�បុរ� និង����ស����សុី។ �ក�នប��ើ�រ�រ� ធ��រ ��សុីលី� ភីអិលសុី 
�នតួ�ទី�អ�កសរ��រកម�វ�ធីកុំព��ទ័រ ���ំ២០០៥ ប��ប់មក���វ�ន តំ�ើង�អនុ 
���ន���កអភិវឌ�ន៍���កទន់ ���យក��នប���កវ���ព័ត៌�ន ���២ំ០០៨។ �ក�ន 
ចូលប��ើ�រ�រ� ធ��រ��យ�៊�ងកម��� ភីអិលសីុ �នតួ�ទី �ម����ី��ក E-Banking 
(��ធីអឹម) ���ំ២០០៨ ប��ប់មក���វ�ន��ង�ំង�ម���ី�ន់ខ�ស់ ���កប���កវ��� 
ព័ត៌�ន និង��ធីអឹម ���ំ២០១០ និង���វ�ន��ង�ំង� អ�ក��ប់��ង���កប���កវ��� 
ព័ត៌�ន ���ំ២០១៤។ �ក�ន�ប់��ើមប��ើ�រ�រ�មួយ អិលអូអិលសុី ក��ង�� 
តុ� ��ំ២០១៥ ��យក�យក��នប���កវ���ព័ត៌�ន។

�យក�យក��នប���កវ���ព័ត៌�ន

េលក ហ៊ុល សវុុត�



នាយកនាយកដ� នឥណទន
េលក មុត ពិសី

 �ក មុត ពិសី �យក�យក��នឥណ�ន ទទួល�នស��ប��បរ���ប�� 
�ន់ខ�ស់ជំ�ញហិរ��វត�� ��កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ង ����សកម���ក��ង��២ំ០១៣។ 
�កទទួល�នស��ប��បរ���ប�� ���ក��ប់��ង�ជីវកម� ��ល��ត��ើវ�ស័យ 
��សចរណ៍ ពី�កលវ�ទ�ល័យ�តិ��ប់��ង ក��ង��ំ២០០៦។ �ក�នចូលរួមវគ�បណ��ះ 
ប��ល���ើនផង��រ �ក��ង����សកម��� �ើ�រ�យត���អចលន��ព� �រចរ� 
និង�រ�ះ��យវ��ទ�រ�រ �រ��ប់��ង�� �រក�ងសមត��ពសវនករ���ក��ង 
ច�ប់�រ�រ �រព��ឹងអំ�ច���ព�អ�កដឹក�ំ និងជំ�ញ���ងៗ�ៀត។ �ក��ប់ 
�នប��ើ�រ� ម���ីឥណ�ន ���ប�លីមីតធីត ពី��ំ ២០០៦-២០០៨ �ើយ�ក 
���វ�នតំ��ើងតំ��ង ����នម���ីឥណ�ន �����ុកអង�ស��លពី��កុម�ៈ ��ំ 
២០០៨ ដល់��ធ�� ��ំ២០០៨។ �ប់�ំងពី��ំ២០០៩ ដល់��ំ២០១០ �កគឺ��យក 
����ត�កំពត ���ះឹ��នមី���ហិរ��វត����ប�លីមីតធីត។ �ក�ប់��ើមប��ើ�រ�រ 
ឱ� អិលអូអិលសុី �អ�ក�ត់�ៀន�រ�រ��ប់��ង�� ���ឧស� ��ំ២០១០ �ើយ 
�ក���វ�ន��ង�ំង��យក����ងុសួង ���កក�� ��២ំ០១០។ �ក��ង��ឧស� 
��២ំ០១៤ �ក���វ�ន តំ�ើងតំ��ង�យ��ក់��ប់��ង�ន់ខ�ស់ ��យក�យក��ន 
រដ��ល និងធុរកិច�។ ក��ង��មី� ��ំ២០១៧ �ក�ន��ស់ប��រ�រ�រមក�យក��ន 
ឥណ�ន ក��ងមុខតំ��ង� �យករង�យក��នឥណ�ន និង��យករង�យក��ន 
�ជីវកម�ក��ង��វ�ច��ិ ��២ំ០១៧។ បច��ប�ន��ក���វ�នត��ើងតំ��ង��យក �យក��ន 
ឥណ�ន �ប់�ំងពី��សី� ��ំ២០១៨។

�យករង�យក��នឥណ�ន
និងទី��កឹ�គណៈក��ធិ�រ��តិបត�ិ

េលក ទុន កង

 �ក ទុន កង �យករង�យក��នឥណ�ន និងទី��កឹ�គណៈក��ធិ�រ��តិបត�ិ 
ទទួល�នស��ប��បរ���ប���ន់ខ�ស់ ��ប់��ង�ណិជ�កម� ជំ�ញធ��រ និងហិរ��វត�� 
ក��ង��ំ២០១៤ និងស��ប��បរ���ប����ប់��ង�ណិជ�កម� ជំ�ញ��ប់��ងទូ� � 
�កលវ�ទ�ល័យ�ៀល��យ ក��ង��ំ២០០៩។ �ក��ប់�នចូលរួម �ក��ងវគ�បណ��ះ 
ប��ល���ើន�ក់ទងនឹងហិរ��វត���ំងក��ង����សកម��� និង������ស។ �ក ទុន កង 
ពីមុនប��ើ�រ�រ�ម���ីឥណ�ន� អិលអូអិលសុី ប��ប់មក ���វ�នដំ�ើងតំ��ង� 
���នម���ីឥណ�ន។ �ប់ពី��ំ២០០២ ដល់ ��ំ២០០៩ �ក�នតួ�ទី��យក 
��ប់��ង�� �ើយ�ក��ង��ំ២០០៩ �ក���វ�នដំ�ើង តំ��ង����នភូមិ�គ 
និង�តំ�ង�គទុនិករបស់ធីភីសុី-អីុសប។ បច��ប�ន��ក���វ�ន��ង�ំង� �យករង 
�យក��នឥណ�ន និង�ទី��ឹក�គណៈក��ធិ�រ��តិបត�ិ �ប់�ំងពី���ទី០១ �� 
មិថុ� ��ំ២០១៤។

នាយកនាយកដ� នអភវិឌ្ឍអជីវកម�
េលក នុត េថង

៥៤
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

 �ក នុត ��ង �យក�យក��នអភិវឌ��ជីវកម� �នទទួលស��ប�� 
បរ���ប���ន់ខ�ស់ ���ក��ប់��ង�ណិជ�កម�ពី �កលវ�ទ�ល័យន័រតុន ក��ង��ំ២០១១ 
ស��ប��បរ���ប�� ���កអក�រ����អង់���ស ពី�កលវ�ទ�ល័យឯក��ស��កម��� 
ក��ង��ំ២០០៧ និងស��ប��មធ�មសិក� គរុ�សល�ឯក��សគណិតវ�ទ� និងរូបវ�ទ�ពី 
មជ�មណ�ល គរុ�សល�ភូមិ�គ����ង ក��ង��ំ២០០០។ �ក�នចូលរួមក��ង វគ�បណ��ះ 
ប��ល���ើន�ក��ង����សដូច� �របណ��ះប��ល និង�រអភិវឌ�បុគ�លិក �រ 
ក�ងសមត��ពបុគ�លិក �រ��ប់��ង�� ស��ប់��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� និងធ��រ 
�រ��ប់��ង�និភ័យ �រ��ប់��ងឥណ�ន វគ�បណ��ះប��លស��ប់អ�កបណ��ះប��ល 
បន� ជំ�ញ��ប់��ង និងដឹក�ំហិរ��ប��ន��ព�សកម� និងវគ�សិក�សំ�ន់���ើន�ៀត។ 
មុន��ល�ប់��ើម�រ�រ �មួយអិលអូអិលសុី �ក��ប់�នប��ើ�រ�រ ����ប��ៀន 
គណិតវ�ទ� រូបវ�ទ� និង��អង់���ស អស់រយៈ��ល ៥��ំ គឺពី�ប់ពី��ំ២០០០ ដល់ 
��ំ២០០៥។ ប��ប់មក �កក៏�ន��ស់ប��រ�ជីព�រ�រមកក��ងវ�ស័យឥណ�ន�មួយ 
��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�����ក់ អស់រយៈ��ល ៦��ំ �យ�ប់��ើម�ំងពីតួ�ទី�ម���ី 
ឥណ�ន�ត់�រ �ម���ីឥណ�ន និង����នអនុ��។ �ក�ន�ប់��ើម 
�រ�រ�មួយ អិលអូអិលសុី ក��ង��ំ២០១១ �ើយ��ប់�ន់តួ�ទីសំ�ន់ៗ ���ើនដូច� 
អ�ក�ត់�រ��ប់��ង�� �យក�� ម���ីឯកស��ស���កឥណ�ន ��រ��ល័យ 
ក��ល ���នភូមិ�គ ���នគ��ងឥណ�នស��រ��ើ��ស់ ���យក��ន�ជីវកម� 
�ើយប��ប់មក �ក���វ�ន��ង�ំង� �យក�យក��នឥណ�នស��រ��ើ��ស់ 
ក��ង��សី� និងប��រតួ�ទី���យក�យក��នអភិវឌ��ជីវកម�ក��ង��ក�� ��២ំ០១៨។ 



�យក�យក��ន��តិបត��ិម

េលក  បាន ផលេឡង

 �ក �ន ផល��ង �យក�យក��ន��តិបត��ិម �នប��ប់�រសិក�បរ���ប�� 
�ន់ខ�ស់ ���ក��ប់��ង�និភ័យ ពី�កលវ�ទ�ល័យភូមិន�នីតិ���� និងវ�ទ����� 
��ដ�កិច� និងបរ���ប���ន់ខ�ស់ ���កវ�ស័យហិរ��វត�� និងធ��រក��ងតំបន់�សុី����យ៍ 
ពី�កលវ�ទ�ល័យ NANTES។ �កក៏ទទួល�ន បរ���ប�����ក��ដ�កិច��ជីវកម� 
បរ���ប�����កអក�រ����អង់���ស និង�នចូលរួមវគ�បណ��ះប��លខ�ីៗ���ើនដូច� 
ធ��រ�ក�ជីព �ព�អ�កដឹក�ំ ច�ប់ពន��កម��� ស�តិិក��តិឧត�ម �រ��ប់��ងគ��ង 
�ល�រណ៍�រ�រអតិថិជន �រ��ប់��ងមី���ហិរ��វត�� និង�រ��ប់��ងគ��ង �ក��ង 
��ុក និង������ស។ បទពិ�ធន៍របស់�ករួម�ន�រអភិវឌ�ន៍��ន�រ�ជីវកម� 
�ើម�ី��ស់ប��រពី�ជីវកម�លក�ណៈ����រ/អង��រ��រ��ភិ�ល ���ជីវកម��ម 
ស�ង់�រ �រវ��គ �រ��វ��វ �រ��ប់��ងគ��ង �រប��ើត�លន��យ និង 
នីតិវ�ធីស��ប់��ប័ន។ មុន��លចូលប��ើ�រ� អិលអូអិលសុី �ក�នប��ើ�រ� 
ម���ី��ប់��ងគ��ង� VisionFund រហូតដល់��ំ២០១០ ប��ើ�រ�ម���ីប���ក��ស 
���ឹះ��នមី���ហិរ��វត��កម��� រហូតដល់��ំ២០១២។ ប��ប់មក�ក ចូលប��ើ�រ 
� អិលអូអិលសុី ចុង��ំ២០១២ �អ�កជំ�ញ��ប់��ងសកម��ពសង�ម ប��ប់មក 
�ក���វ�នតំ�ើងតំ��ង��យក�យក��ន��ប់��ងសកម��ពសង�ម �ក��ង��ំ 
២០១៥ និង���ំ២០១៨ ប��រតួ�ទី��យក�យក��ន��តិបត�ិ�ម �ើម�ី���រ 
អនុ�ម�មច�ប់ប��តិ��ក់ព័ន����ងៗ �ើយក៏��ប់��ង���ក��ប់��ងសកម��ពសង�ម 
ផង��រ។

 �ក��ី ��ង �វ� ���ធិ�រ����ុមហ៊ុន ទទួលស��ប��បរ���ប����ដ�កិច� 
ជំ�ញ��ប់��ងសហ��សពី�កលវ�ទ�ល័យនីតិ���� និងវ�ទ�������ដ�កិច� ក��ង 
��ំ២០១០ និងបរ���ប��អក�រ���� ជំ�ញទំ�ក់ទំនង ពីវ�ទ���ន��បរ��ស �� 
�កលវ�ទ�ល័យភូមិន�ភ�ំ��ញ ក��ង��ំ២០១២ �ើយ�នប��ប់កិច��រ��វ��វ � 
សុខគង់ ��រ័ណ និ�រ័ណ ខូអិលធីឌី។ ប���ម�ើ��ះ �ក�� ីទទួល�នវ���បនប�� 
��អង់���សពី វ�ទ���ន��បរ��សប������ និងទទួល�ន�របណ��ះប��ល 
និងសិក�វគ�ខ�ដូីច� មូល��ន��ះឹគណ��យ� ពីអង��រអភិវឌ�ន៍ធន�ននិស�ិត ជំ�ញ 
សរ��ររ�យ�រណ៍ ពីអង��រសិក��ើម�ីអភិវឌ�ន៍ សិ����ស�ីពី �ព�អ�កដឹក�ំ 
និង�រ�����ឌិត និង Greenlanding Workshop។ មុនបំ���រ�រ� អិលអូអិលសុី 
�ក��ី��ប់ប��ើ�រ�រ���ុមហ៊ុនវ�ង ���កប��ើ���កម�អតិថិជន ក��ង��ំ២០១២។ 
�ក��ី�ប់��ើមប��ើ�រឱ� អិលអូអិលសុី ក��ងតំ��ង�ជំនួយ�រ���ធិ�រ�� 
�ក��ង��ំ២០១៣ និង���វ�នតំ�ើងតំ��ង����ធិ�រ����ុមហ៊ុន ក��ង��មិថុ� 
��ំ២០១៤។

�យក�យក��នទីផ�រ

េលក ឈនួ សខុចិត� 

 �ក ឈួន សុខចិត� �យក�យក��នទីផ�រ ទទួល�នស��ប��បរ���ប�� 
�ន់ខ�ស់���ក��ប់��ង�ណិជ�កម� ពី�កលវ�ទ�ល័យន័រតុន ក��ង��ំ២០១២ និងស�� 
ប��បរ���ប��វ�ទ�������ដ�កិច� ជំ�ញ��ប់��ងសហ��ស ពី�កលវ�ទ�ល័យ 
ភូមិន�នីតិ���� និងវ�ទ�������ដ�កិច� ក��ង��ំ២០០៣ �ើយ�កក៏ទទួល�ន 
ស��ប��មធ�មឯក��ស���ក��ន�រ��ដ�កិច� �មជ�មណ�លបណ��ះប��ល��ន�រ 
និងស�ិតិ ក��ង��ំ២០០១។ �ើសពី��ះ��ៀត �កក៏�នចូលរួមវគ�បណ��ះប��ល 
ជំ�ញសំ�ន់ៗ���ើន�ក��ង����សកម��� ហ�លីីពីន ជបុ៉ន និង��។ �មួយបទពិ�ធន៍ 
រយៈ��ល ១៥��ំ �ក សុខចិត� ��ប់ប��ើ�រ�ក��ង��ប័ន���ើនដូច� ធ��រ 
��សុីលី� ភីអិលសុី ��ឹះ��នមី���ហិរ��វត�� សី�និធិ និង��ុមហ៊ុនតូយ៉ូ� (��មបូ�) 
ក��ងតួ�ទី� ម���ីឥណ�ន ���នម���ីឥណ�ន �យកទីផ�រ និង���ន���កលក់ 
��ឿងប��ស់។ �ក�ន�ប់��ើមប��ើ�រឱ� អិលអូអិលសុី ក��ងតំ��ង����ន 
���ក��កយី� និងផ�ព�ផ�យ ���ក�� ��ំ២០១០ និង���វ�នតំ�ើងតំ��ង� 
�យក�យក��នទីផ�រ ក��ង��សី� ��ំ២០១៥។

៥៥
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

���ធិ�រ����មុហុ៊ន

េលក្រស ីេខង ណាវី



ទស្សនៈៃនករ្រគប់្រគងហនិភ័យ
 �រ�គប់�គង�និភ័យ គឺែតងែត��ប់េ�នឹងយុទ���ស�ែផន�រ 
�ជីវកម�របស់��ប័ននីមួយៗរួម�ំង អិលអូអិលសុី (េខមបូ�) 
ភីអិលសីុ ផងែដរ។ ទស�នៈៃន�រ�គប់�គង�និភ័យរបស់  អិលអូអិលសីុ 
គឺ �រ�គប់�គង�និភ័យ�ត�វចូលរួមចំែណកេធ�ើឱ�យុទ���ស��ជីវកម� 
�ន់ែត�បេសើរេឡើង ជួយក��ងដំេណើរ�រសេ�មចចិត� និងេធ�ើឱ��រ�គប់�គង 
�ន់ែត�ន�បសិទ��ព។ �កបខណ��គប់�គង�និភ័យរបស់ អិលអូ- 
អិលសីុ �នេ�លបំណងព�ងឹងសមត��ពក��ង�រកំណត់ �ស់ែវង និង 
�គប់�គង�និភ័យ េដើម�ីបេង�ើនតៃម�របស់�គទុនិក េ�យស�មប 
�រ�គប់�គង�និភ័យេ�នឹងយុទ���ស�រួមរបស់ អិលអូអិលសុី �យ 
តៃម�ផលប៉ះ�ល់ៃន�និភ័យែដលកំពុងេកើត�នេឡើង បេង�ើតយុទ���ស� 
េ�ះ��យ និង�ត់បន�យ�និភ័យ ែដលឆ��ះប��ំងពីអភិ�លកិច� 

ដ៏រ�ង�ំរបស់��ប័ន។ អិលអូអិលសុី អនុវត�េ�ល�រណ៍�គប់�គង 
�និភ័យេ�ក��ង�បតិបត�ិ�រ�ជីវកម��ប�ំៃថ�ដូច�ងេ��ម៖
• េលើកកម�ស់��ក់ចំេណញ និងកំេណើនេសដ�កិច�រយៈេពលែវង 

�បកបេ�យនិរន�រ�ព េ�យអនុវត��រ�គប់�គង�និភ័យ និង 
អភិ�លកិច�េ�យ�បុង�បយ័ត�។ 

• ជួយដល់�ជីវកម�ក��ង�របេង�ើត��ក់ចំេណញែដល�នេស�រ�ព 
និងនិរន�រ�ពស��ប់�គទុនិក។ 

• ���យុទ���ស��គប់�គង�និភ័យរបស់ អិលអូអិលសុី គឺ 
ែផ�កេ�េលើ�រយល់ដឹងច�ស់ពី�និភ័យែដលកំពុង�បឈម 
�រ�យតៃម� �ស់ែវង និង�គប់�គង�និភ័យែដល�នែបបបទ 
�តឹម�ត�វ។ 

គណៈកមា� ធកិរ្រគប្់រគងហនភិយ័ក្រមិត្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
 គណៈក��ធិ�រ�គប់�គង�និភ័យរបស់�កុម�បឹក�ភិ�ល�ត�វ 
�នបេង�ើតេឡើង និងដឹក�ំេ�យស�ជិក�កុម�បឹក�ភិ�លឯក�ជ� 
មួយរូប។ េបសកកម�របស់គណៈក��ធិ�រេនះ គឺ�ត�តពិនិត�េមើល 
�និភ័យ��ែដលេកើតេឡើង�ំង�ងក��ង និង�ងេ��ែដល�ក់ទង 
នឹង�បតិបត�ិ�រឥណ�ន និងហិរ��វត�� េដើម�ី����រអនុវត�េលើ 
េ�ល�រណ៍ និងនីតិវ�ធី�ន�បសិទ��ពក��ង�រកំណត់ និង�គប់�គង 
�និភ័យ និងអនុេ�ម�មេសចក�ីែណ�ំៃផ�ក��ង ក៏ដូច�ត�ម�វ�រ 
ពី�ងេ��។ បែន�មេលើេនះេទៀត គណៈក��ធិ�រេនះនឹង�ត�តពិនិត� 
េមើលេលើ�រ�គប់�គង�និភ័យរបស់�កុមហ៊ុន និង�បព័ន��ត�តពិនិត� 
ៃផ�ក��ង េដើម�ី��សុវត�ិ�ព�ទព�សកម� និងធន�នហិរ��វត��របស់ 
�កុមហ៊ុន។ �ធម��គណៈក��ធិ�រេនះជួប�បជុំេរៀង�ល់បីែខម�ង។

គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងហនិភ័យក្រមិតគណៈ្រគប់្រគង
 គណៈក��ធិ�រ�គប់�គង�និភ័យរបស់គណៈ�គប់�គង�ត�វ�ន 
ដឹក�ំេ�យ�ប�ន�យក�បតិបត� ិ និងជួប�បជំុ�េរៀង�ល់ែខ។ ទំនួល 
ខុស�ត�វចម�ងរបស់គណៈក��ធិ�រេនះ គឺ��� អិលអូអិលសុី េធ�ើ 
�បតិបត�ិ�រេ�យ�ន�បព័ន��គប់�គង�និភ័យ��ង�ន�បសិទ��ព 
និង�ត�តពិនិត��រ�យតៃម� និង�គប់�គង�និភ័យ េដើម�ី��សុវត�ិ�ព 
�ទព�សកម� និងធន�នហិរ��វត��របស់ អិលអូអិលសីុ។ គណៈក��ធិ�រ 
េនះក៏េ��ត�រយកចិត�ទុក�ក់េ�េលើ�រ�ត�តពិនិត� និង�ត់បន�យ 
�និភ័យ�បតិបត�ិ�រ ែដល�ចេកើត�នេឡើងេ�យ�រកង�ះ�ត 
�បព័ន�ព័ត៌�នបេច�កវ��� �រេលើ�សនឹង�រ�ត�តពិនិត�ៃផ�ក��ង �រៃគបន�ំ 
មហន��យែដលមិន�ច��នទុក�មុន និងប���បតិបត�ិ�រេផ�ងៗ 

េទៀតែដល�ចប��លឱ��ន�រ�តបង់ ឬប៉ះ�ល់ដល់េករ��េ��ះ 
របស់ អិលអូអិលសុី។

គណៈកមា� ធិករឥណទន
 េ�លបំណងៃនគណៈក��ធិ�រេនះគឺ�ត់បន�យ�រ�តបង់ 
ែផ�កឥណ�នក��ងក�មិតមួយែដល�ចទទួលយក�ន។ គណៈក�� 
ធិ�រេនះ �ត�វ�នដឹក�ំេ�យ�ប�ន�យក�បតិបត�ិ។ ទំនួលខុស 
�ត�វរបស់គណៈក��ធិ�រេនះ គឺ���េ�លនេ��យឥណ�ន 
�ន�គប់��ន់ស��ប់�រអនុវត� និង�ត�វ�នេធ�ើបច��ប�ន��ពសម�សប 
េ��ម�ជីវកម� េហើយក៏�កសមេ�នឹង�រអនុវត�ក��ង�រផ�ល់កម�។ី 
បែន�មេលើេនះគណៈក��ធិ�រេនះក៏�ត�វ�ត�តពិនិត�េលើគុណ�ពឥណ�ន 
កត់ស��ល់នូវប��ែដល�ច�ំមកនូវផលប៉ះ�ល់អវ�ជ��ន និង�� 
��ន�ត់វ��ន�រ�ន់េពលេវ�។ �ធម��គណៈក��ធិ�រ 
ឥណ�នេនះជួប�បជុំេរៀង�ល់មួយែខម�ង។

គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគង្រទព្យសកម� និងអកម�
 �និភ័យហិរ��វត���ត�វ�ន�ត�តពិនិត� និង�គប់�គងេ�យ 
គណៈក��ធិ�រ�គប់�គង�ទព�សកម� និងអកម� េ�យ�នេ�ល 
បំណងចម�ងក��ង�រ�យតៃម��ត�តពិនិត� និងអនុម័តេលើ�រអនុវត� 
�ក់ទងនឹង�និភ័យ�ច់��ក់  �និភ័យអ���រ��ក់ �និភ័យ 
�ក់ទងនឹងបទប��ត�ិ�� �និភ័យរូបិយប័ណ� និង�និភ័យ 
ហិរ��វត��េផ�ងៗេទៀត េដើម�ីបេង�ើន�បសិទ��ព��ក់ចំេណញ ទន�ឹមនឹង 
េនះក៏����ច់��ក់�ត�វ�នរក�ទុក��ង�តឹម�ត�វ។ គណៈក��ធិ�រ 
�គប់�គង�ទព�សកម� និងអកម��ត�វ�នដឹក�ំេ�យ�ប�ន�យក 
ហិរ��វត�� េហើយជួប�បជុំេរៀង�ល់មួយែខម�ង។

្រកបខណ� ្រគប់្រគងហនិភ័យ

គណៈក��ធិ�រ�គប់�គង�និភ័យ
ក�មិត�កុម�បឹក�ភិ�ល

ម�ន�ី�បតិបត�ិ�ម

គណៈក��ធិ�រឥណ�ន
គណៈក��ធិ�រ�គប់�គង�ទព�សកម�

និង�ទព�អកម�
គណៈក��ធិ�រ�គប់�គង�និភ័យ

ក�មិតគណៈ�គប់�គង 

៥៦
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ និងករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ងុ



៥៧
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ និងរបាយករណ៍សវនករឯករជ្យ

រ�យ�រណ៍របស់�កុម�បឹក�ភិ�ល
រ�យ�រណ៍របស់សវនករឯក�ជ�
��ងតុល��រ
រ�យ�រណ៍លទ�ផល
រ�យ�រណ៍ស�ីពីបែ�មប�ម�លមូលធន
រ�យ�រណ៍លំហូរទឹក��ក់
កំណត់ស��ល់រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��



រ�យ�រណ៍របស់��មុ��កឹ��ភិ�ល
 �កុម�បឹក�ភិ�ល �នេសចក�េី�មនស�រ�ក�យេធ�ើ�រប��ញ 
ជូននូវរ�យ�រណ៍របស់ខ��ន �ពម�ំងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់ 
អិលអូអិលសីុ (េខមបូ�) ភីអិលសីុ េ��ត់� (“�កុមហុ៊ន” ឬ 
“អិលអូអិលសីុ”) ែដល�នេធ�ើសវនកម�រួចស��ប់�រ�យបរ�េច�ទែដល 
�នប��ប់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ��២ំ០១៨ ។

សកម�ភាពចម្បង
 សកម��ពចម�ងរបស់�កុមហុ៊ន គឺផ�ល់េស�កម�មី�ក�ហិរ��វត�� 

(ទទួល��ក់បេ��ើ និងផ�ល់ឥណ�ន) ដល់�ប�ជនកម���េ��ម 
ជនបទ និងសហ��ស��តតូច និងសហ��ស��តមធ�ម�មរយៈ 
ទី��ក់�រក��លេ��ជ�នីភ�េំពញ និង����េ��មប�� 
េខត�េ�ក��ង�ពះ���ច�កកម���។  ទស�នវ�ស័យរបស់�កុមហុ៊ន គឺ 
ផ�ល់េស�កម�ហិរ��វត��ែដល�ចេជឿ�ក់�ន និង�ចៃលលក�នជូន 
សហ�គិន��តតូច និងសហ��ស��តមធ�ម ។

ភាគលភ
 ពុំ�ន�រ�ប�ស ឬ�រែបងែចក�គ�ភ េហើយ�កុម�បឹក�
ភិ�លក៏ពុំ�នអនុ�សន៍ឱ��ន�រែបងែចក �គ�ភ ស��ប់
�រ�យបរ�េច�ទេនះេទ (២០១៧: �គ�ភចំនួន ៥.៤៩៩.៤៧២ �ន់េរៀល
េចញពី��ក់ចំេណញរបស់ �កុមហ៊ុន ស��ប់�រ�យបរ�េច�ទែដល�ន 
ប��ប់�ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ��ំ២០១៦) ។

េដើមទុន 
 េ�ៃថ�ទី២ ែខមី� ��ំ២០១៨ �កុមហ៊ុន�នេផ�ើរលិខិតេស�ើរសុំ 
េ�ធ��រ�តិៃនកម��� េដើម�ីបេង�ើនេដើមទុនពី ៧១.៦៨៤.១០០ 
�ន់េរៀល (េស�ើនឹង ១៧.៨៤០.៧៤២ដុ��រ�េមរ�ក) េ�ចំនួន 
១២០.០០០.០០០ �ន់េរៀល (េស�ើនឹង ២៩.៨៦៥.៦០៥ ដុ��រ�េមរ�ក)។ 
�រេស�ើរសុំេនះ�ត�វ�នអនុម័តេ�យធ��រ�តិៃនកម���េ�ៃថ�ទី៩ 
ែខឧស� ��២ំ០១៨ ។ េ�ៃថ�ទី១៦ ែខក�� ��២ំ០១៧ LOLC Micro 
investments Asia Ltd. និង DWM Investment Asia Ltd �នលក់ 
/េផ�រ�គហ៊ុន�ំងអស់េ�ឱ� LOLC Private Limited ។
�បតិបត�ិ�រេនះ�ន�រអនុម័តពីធ��រ�តិៃនកម��� េ�ៃថ�ទី២៨ 
ែខវ�ច�ិ� ��ំ២០១៧ ។  �រែកែ�បលក�ន�ិកៈ�កុមហ៊ុន�នទទួល�រ 
អនុម័តពីធ��រ�តិៃនកម��� េ�ៃថ�ទី១៤ ែខមី� ��ំ២០១៨ និង 
ទទួល��ល់ពី�កសួង�ណិជ�កម�េ�ៃថ�ទី២៥ ែខមិថុ� ��ំ២០១៨។

េដើមទុនបែន�ម
 េ�ៃថ�ទី១២ ែខវ�ច�ិ� ��ំ២០១៨ �កុម�បឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត
បេង�ើនេដើមទុនេ�ចំនួន ១៤០.៨៤៦.៦០០ �ន់េរៀល េ�យ�ក់ប���ល

េដើមទុន��ច់��ក់សុទ�ពី LOLC Private Limited និង TPC-ESOP
Co., ចំនួន ២០.២១៥.០០០�ន់េរៀល និង ៦៣១.៦០០�ន់េរៀល 
េរៀង��។ �ៃថ�េចញរ�យ�រណ៍េនះ �កុមហ៊ុនរង�ំ�រអនុម័តពី 
ធ��រ�តិៃនកម��� និង�រយល់�ពមពី�កសួង�ណិជ�កម�ស��ប់ 
�រែកែ�បលក�ន�ិកៈ�កុមហ៊ុនថ�ីេនះ។

ទុនប្រម�ង និងសវំិធានធន
 ពំុ�ន�រែ�ប�ប�ល��រវន�េលើទុនប�មុង និងសំវ��នធនេ�ក��ង 
�រ�យបរ�េច�ទេនះេទេ��ពី�រប��ញេ�ក��ងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត���េនះ ។

ឥណទនអ្រកក់ និងឥណទនជាប់សង្សយ័
 េ�មុនេពលែដលរ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� របស់�កុមហុ៊ន�ត�វ�ន 
េរៀបចំេឡើង �កុម�បឹក�ភិ�ល�ន�ត់វ��ន�រ សម�សបេដើម�ី 
ប��ក់� វ��ន�រ�ក់ទងេ�នឹង�រលុបេ�លឥណ�ន��កក់ 
និង�រេធ�ើសំវ��នធនេលើ ឥណ�ន�ប់សង�័យ �ត�វ�នេធ�ើេឡើង 
េ�យអ�ក�គប់�គង ឬ�កុមហ៊ុន េហើយ�កុម�បឹក�ភិ�លេជឿ�ក់� 
�ល់ឥណ�នែដល�នដឹង�មិន�ច�រ�ន�ត�វ�នលុបេ�ល 
េហើយសំវ��នធន�ត�វ�នេធ�ើេឡើង��ង�គប់��ន់ស��ប់ឥណ�ន 
ែដល��កក់និង�ប់សង�័យ ។

��ក់ចំេណញមុនដកពន�

ចំ�យពន�េលើ��ក់ចំេណញ

��ក់ចំេណញស��ប់�រ�យបរ�េច�ទ

១០១.៧៧៨.៣២២

(២០.៧៤៧.៩២១)

៨១.០៣០.០៤១

២៥.៣៣០.៥៩២

(៥.១៦៣.៧៤៣)

២០.១៦៦.៨៤៩

៧៦.៧០០.៣៥០

(១៥.៥០៩.៥២១)

៦១.១៩០.៨២៩

១៨.៩៩៩.៣៤៣

(៣.៨៤១.៨៤៣)

១៥.១៥៧.៥០០

�រ�យបរ�េច�ទែដល�ន
ប��ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�� ��ំ ២០១៧

�រ�យបរ�េច�ទែដល�ន
ប��ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�� ��ំ ២០១៨

��់��ៀល ដុ��រ�េមរ�ក

(កំណត់សំគាល់ ៤)  (កំណត់សំគាល់ ៤)

��់��ៀល ដុ��រ�េមរ�ក

៥៨
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨

លទ�ផលហរិ��វត�ុ
លទ�ផលហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន ស��ប់�រ�យបរ����ទ��ល�នប��ប់���ទី៣១ ��ធ�� ��ំ២០១៨ �នដូច�ង ��ម៖



 គិត�តឹម�លបរ�េច�ទៃនរ�យ�រណ៍េនះ �កុម�បឹក�ភិ�ល 
ពុំ�នដឹងពី�លៈេទសៈ�មួយែដល�ំឱ�ឥណ�ន ��កក់ែដល 
�នលុបេចញពីប�� ី ឬចំនួនសំវ��នធន�ប់សង�័យក��ងរ�យ�រណ៍ 
ហិរ��វត�� របស់�កុមហ៊ុន �នចំនួនមិន�គប់��ន់��រវន�េ�ះេទ។

្រទព្យសកម�
 េ�មុនេពលែដលរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់�កុមហ៊ុន�ត�វ�ន 
េរៀបចំេឡើង �កុម�បឹក�ភិ�ល�ន��� អ�ក�គប់�គង ឬ �កុមហ៊ុន 
�ន�ត់វ��ន�រែដល�នមូល��នសមរម�េដើម�ីប��ក់� ប�� 
�ទព�សកម�ចរន��ំងអស់ែដល�នកត់��េ�ក��ងប��ីគណេនយ� 
របស់�កុមហ៊ុន េហើយែដលទំនង�មិន�ចទទួល��ល់�នេ�ក��ង 
�បតិបត�ិ�រ�ជីវកម�ធម�� �ត�វ�ន�ត់បន�យឱ�េស�ើនឹងតៃម�ែដលគិត 
�នឹង�ច�បមូល�ន�ក់ែស�ង ។

វិធីស�ស�កំណត់តៃម�
 �ៃថ�េចញរ�យ�រណ៍េនះ �កុម�បឹក�ភិ�លពុំ�នដឹងពី 
េហតុ�រណ៍�មួយែដល�នេកើតេឡើង ែដលនឹង េធ�ើឱ�ប៉ះ�ល់ដល់ 
�រអនុវត�វ�ធី��ស�ែដល�នកន�ងមក ក��ង�រ�យតៃម��ទព�សកម� 
និងបំណ�លេ�ក��ងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់�កុមហ៊ុន��ន�ព 
មិន�តឹម�ត�វ និងមិនសម�សបេ�ះេទ ។

បំណុលយថាេហតុ និងបំណុលេផ្សងៗ
�ៃថ�េចញរ�យ�រណ៍េនះ គឺពុំ�ន៖
(ក) �រ�ក់ប���ំទព�សកម��មួយរបស់�កុមហុ៊ន ែដលេកើត�ន 

េឡើង�ប់�ំងពីៃថ�ចុង�រ�យបរ�េច�ទ ក��ង�រ��ចំេ�ះបំណ�ល 
របស់បុគ�ល�មួយេឡើយ និង

(ខ) បំណ�លយ�េហតុ�មួយ ែដលេកើត�នេឡើងចំេ�ះ�កុមហុ៊ន 
�ប់�ំងពីៃថ�ចុង�រ�យបរ�េច�ទ មកេ��អំពី�បតិបត��ិរ�ជីវកម� 
ធម��របស់�កុមហ៊ុន ។ 

 �កុម�បឹក�ភិ�ល �នមតិ�ពុំ�នបំណ�លយ�េហតុ ឬ 
បំណ�លេផ�ងៗេទៀតរបស់�កុមហ៊ុនែដលនឹង�ត�វបំេពញ ឬ�ចនឹង�ត�វ 
បំេពញក��ងរយៈេពល ១២ែខ ប��ប់ពី�លបរ�េច�ទ�យ�រណ៍ែដលនឹង 
េធ�ើឱ��នផលប៉ះ�ល់ ឬ�ចនឹងប៉ះ�ល់��រវន�ដល់លទ��ព 
របស់�កុមហ៊ុនក��ង�របំេពញ�តព�កិច�របស់ខ��ន ដូចែដល�នកំណត់ 
និងេ�េពលែដលដល់ៃថ�កំណត់។

ករផា� សប់�ូរៃនេហតុករណ៍
 �ៃថ�េចញរ�យ�រណ៍េនះ �កុម�បឹក�ភិ�លពុំ�នដឹងពី 
េហតុ�រណ៍�មួយ ែដលមិន�នែវកែញក េ�ក��ង រ�យ�រណ៍ 
េនះ ឬក��ងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់�កុមហ៊ុន ែដលនឹងប��លឱ� 
�នតួេលខៃនចំនួន�មួយែដល�នប��ញេ�ក��ងរ�យ�រណ៍ 
ហិរ��វត���ន�ពមិន�តឹម�ត�វេ�ះេទ ។

្របករមិន្រប្រកតី
 �កុម�បឹក�ភិ�ល�នមតិ� លទ�ផលៃន�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ 
របស់�កុមហ៊ុនក��ង�រ�យបរ�េច�ទហិរ��វត��េនះ មិន�នផលប៉ះ�ល់ 
��រវន�េ�យសកម��ព�បតិបត�ិ�រ ឬ�ពឹត�ិ�រណ៍�មួយែដល 
�នលក�ណៈ��រវន�   និងមិន�ប�កតីេ�ះេទ។ �កុម�បឹក�ភិ�ល 
ក៏�នមតិផងែដរ� េ�ក��ង�ប់ពីៃថ�ចុង�រ�យបរ�េច�ទដល់ៃថ�េចញ 
រ�យ�រណ៍េនះពុំ�នចំ�ត់��ក់សកម��ព�បតិបត�ិ�រ ឬ�ពឹត�ិ- 
�រណ៍�មួយែដល�នលក�ណៈ��រវន� និងមិន�ប�កតីេកើត�ន 

េឡើងែដល�ច�ំឱ�ប៉ះ�ល់ដល់លទ�ផលៃន�បតិបត�ិ�ររបស់�កុម 
ហ៊ុនក��ង�រ�យបរ�េច�ទែដលរ�យ�រណ៍េនះ�នេរៀបចំេឡើងេ�ះេទ។

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
 ស�ជិក�កុម�បឹក�ភិ�ល ែដល�នបេ�មើ�រក��ងអំឡ�ង�រ�យ 
បរ�េច�ទ និង�ៃថ�េចញរ�យ�រណ៍េនះរួម�ន៖
េ�ក Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva 
�ប�ន�កុម�បឹក�ភិ�ល

េ�ក Indrajith Wijesiriwardana ស�ជិក 
េ�ក Hans Michael Theodor Moormann ស�ជិក
េ�ក Dulip Rasika Samaraweera ស�ជិក 
(ែតង�ំងេ�ៃថ�ទី២ ែខកក�� ��ំ២០១៨)

េ�ក  Francisco Kankanamalage Conrad Prasad 
Nirosh Dias ស�ជិក (ែតង�ំងេ�ៃថ�ទី១២ ែខកុម�ៈ ��ំ២០១៨)

េ�ក Ravindra  Dhammika Tissera ស�ជិក 
(�ែលងពីតំែណងេ�ៃថ�ទី២ ែខកក�� ��ំ២០១៨)

េ�ក�សី Fernanda Pecanha Lacerda de Lima ស�ជិក 
(�ែលងពីតំែណងេ�ៃថ�ទី១២ ែខកុម�ៈ ��ំ២០១៨)

គណៈកម�ករសវនកម�
 ស�ជិកគណៈកម��រសវនកម� ែដល�នបេ�មើ�រក��ងអំឡ�ង 
�រ�យបរ�េច�ទ និង�ៃថ�េចញរ�យ�រណ៍េនះ រួម�ន៖
េ�ក Hans Michael Theodor Moormann �ប�ន 
េ�ក Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva  ស�ជិក 
េ�ក Indrajith Wijesiriwardana ស�ជិក 

គណៈកម�ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ 
 ស�ជិកគណៈកម��រ�គប់�គង�និភ័យែដល�នបេ�មើ�រ 
ក��ង អំឡ�ង�រ�យបរ�េច�ទ និង�ៃថ�េចញរ�យ�រណ៍េនះរួម�ន៖
េ�ក Hans Michael Theodor Moormann �ប�ន
េ�ក Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva ស�ជិក
េ�ក Francisco Kankanamalage Conrad Prasad Nirosh 
Dias ស�ជិក (ែតង�ំងេ�ៃថ�ទ១ី២ ែខកុម�ៈ ��ំ២០១៨)

េ�ក�សី Fernanda Pecanha Lacerda de Lima ស�ជិក 
(�ែលងពីតំែណងេ�ៃថ�ទ១ី២ ែខកុម�ៈ ��ំ២០១៨)

គណៈកម�ករែតងតងំ និងកំណត់លភករ
 ស�ជិកគណៈកម��រកម��រែតង�ំង និងកំណត់�ភ�រ 
ែដល�នបេ�មើ�រក��ងអំឡ�ង�រ�យបរ�េច�ទ និង�ៃថ�េចញរ�យ�រណ៍ 
េនះរួម�ន៖
េ�ក Indrajith Wijesiriwardana �ប�ន
េ�ក Dulip Rasika Samaraweera ស�ជិក
(ែតង�ំងេ�ៃថ�ទី២ ែខកក�� ��ំ២០១៨)

េ�ក  Francisco Kankanamalage Conrad Prasad Nirosh
Dias ស�ជិក (ែតង�ំងេ�ៃថ�ទ១ី២ ែខកុម�ៈ ��ំ២០១៨)

េ�ក Ravindra  Dhammika Tissera ស�ជិក 
(�ែលងពីតំែណងេ�ៃថ�ទី២ ែខកក�� ��ំ២០១៨)

េ�ក�សី Fernanda Pecanha Lacerda de Lima ស�ជិក 
(�ែលងពីតំែណងេ�ៃថ�ទី ១២ ែខកុម�ៈ ��ំ២០១៨)

៥៩
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



ករទទួលខុស្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាលេលើរបាយ
ករណ៍ហរិ��វត�ុ

 �កុម�បឹក�ភិ�ល �ន�រៈេធ�ើ�រអះ�ងប��ក់�រ�យ�រណ៍ 
ហិរ��វត���នេរៀបចំេឡើង��ង�តឹម�ត�វេដើម�ីចង��លប��ញនូវ�ព�តឹម
�ត�វៃន��ន�ពហិរ��វត��របស់�កុមហ៊ុន�ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ��ំ២០១៨ 
និងលទ�ផលហិរ��វត�� និងលំហូរទឹក��ក់ ស��ប់�រ�យបរ�េច�ទែដល 
�នប��ប់ដូច�នប��ញេ�ទំព័រទី៩ ដល់ទី ៦២ េ�រព�មស�ង់�រ 
គណេនយ�កម��� និងេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់ធ��រ�តិៃនកម���  
�ក់ព័ន�នឹង�រេរៀបចំ និង�រកំណត់ប��ញេ�ក��ងរ�យ�រណ៍ 
ហិរ��វត��។  េ�ក��ង�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��េនះ �កុម�បឹក� 
ភិ�ល����កុមហ៊ុន ៖
• អនុម័តនូវេ�លនេ��យគណេនយ� ែដលសម�សបេ�យ 

ែផ�កេលើ�រវ�និច�័យ និង�រ��ន់�ប�ណ��ងសមេហតុផល 
និង�បុង�បយ័ត� េហើយេធ�ើ�រអនុវត��បកបេ�យសង�តិ�ព។

• េ�រព�មស�ង់�រគណេនយ�កម��� និងេ�ល�រណ៍ែណ�ំ 
របស់ធ��រ�តិៃនកម��� �ក់ព័ន�នឹង�រេរៀបចំ និង�រកំណត់ 
ប��ញេ�ក��ងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� ឬ�បសិនេបើ�ន�រខុស 
ែប�កពីេនះេដើម�ីប��ញ�ពពិត និង�តឹម�ត�វ គឺ�ត�វែតប��ញ 
និងពន�ល់ឱ��នច�ស់�ស់ និងកំណត់បរ��ណេ�ក��ង 
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� ។ 

• �ត�តពិនិត��បព័ន�ដំេណើរ�រ រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់�កុមហុ៊ន 
និងរក�ទុកនូវប��ីគណេនយ�ឱ��ន�គប់��ន់ និង�បព័ន��គប់ 
�គងៃផ�ក��ងឱ��ន�បសិទ��ព ។

• �យតៃម�នូវលទ��ពរបស់�កុមហុ៊នក��ង�របន�និរន�រ�ព�ជីវកម� 
ទទួលខុស�ត�វេលើ�រ�ត�ត�ងព័ត៌�ន �បសិនេបើ�ក់ព័ន� 
នូវប���ំង�យ ែដល�ក់ទងេ�នឹងនិរន�រ�ព�ជីវកម� 
និងេ�បើ��ស់មូល��ន និរន�រ�ពៃនគណេនយ�  េលើកែលងែត 
អ�ក�គប់�គង�នបំណងចង់ជ�មះប��ី��កដំេណើរ�រ�កុមហ៊ុ ឬ 
��នជេ�មើសសមរម�ដៃទេទៀតេ��ពីេធ�ើែបបេនះ ។

• �ត�តពិនិត� និងដឹក�ំ�កុមហុ៊នឱ��ន�បសិទ��ពេលើ�ល់េសចក�ី 
សេ�មច ែដល�ន�រៈសំ�ន់�ំងអស់ ែដលប៉ះ�ល់ដល់ 
សកម��ព�បតិបត�ិ�រ និងដំេណើរ�ររបស់�កុមហ៊ុន េហើយ�ត�វ 
��កដ�កិច��រេនះ �ត�វ�នឆ��ះប��ំង��ង�តឹម�ត�វេ�ក��ង 
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��។ �កុម�បឹក�ភិ�លសូម��អះ�ង� 
�នបំេពញ និងអនុវត�នូវ�ល់�រទទួលខុស�ត�វ ដូច�ន 
�យ�រណ៍ �ងេលើក��ង�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��េនះ ។

ករអនុម័តេលើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
 េយើងខ��ំ តំ�ងឱ��កុម�បឹក�ភិ�ល សូមេធ�ើ�រអនុម័តេលើ
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��ែដល��ប់មក�មួយ ដូច�នប��ញេ�ទំព័រ 
ទី៩ ដល់ទី៦២ ��នប��ញនូវ�ព�តឹម�ត�វៃន��ន�ពហិរ��វត�� 
របស់�កុមហ៊ុន �ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ��ំ២០១៨ និងលទ�ផលហិរ��វត�� និង 
លំហូរទឹក��ក់ស��ប់�រ�យបរ�េច�ទែដល�នប��ប់ េ�យអនុេ�ម 
េ��មស�ង់�រគណេនយ�កម��� និងេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់ 
ធ��រ�តិៃនកម��� �ក់ព័ន�នឹង�រេរៀបចំ និង�រកំណត់ប��ញេ� 
ក��ងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� ។

Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva 
�ប�ន�កុម�បឹក�ភិ�ល

�ជ�នីភ�ំេពញ �ពះ���ច�កកម���
ៃថ�ចន� ១៣េកើត ែខផល�ុន ឆា� ចំ សំរទឹ�ិស័ក ព.ស.២៥៦២
ៃថ�ទី១៨ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨

៦០
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



ជូនចំេ�ះ�គទុនិក អិលអូអិលសីុ (េខមបូ�) ភីអិលសីុ

មតិសវនកម� 
 េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ អិលអូ- 
អិលសីុ (េខមបូឌ) ភអីិលសីុ េហកតថ់ា (“្រក�មហុ៊ន”) ែដលរមួមាន 
តរងតុល្យករនាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ និងរបាយករណ៍លទ�ផល 
របាយករណ៍ស�ីពបីែ្រមប្រម�លមលូធន និងរបាយករណ៍លំហូរទកឹ្របាក ់
របស់្រក�មហុ៊នស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��ប ់ និងកណំតសំ់គាល់  
ែដលរមួមានេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ  ្រពមទងំពត័ម៌ាន 
ពន្យល់េផ្សងៗ ែដលបានបង� ញេនទំពរ័ទី ៦៣ ដល់ទី១០១។ ជាមតិ 
របស់េយើងខ�ុ ំ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាសរវន� បានបង� ញនូវភាព 
្រតឹម្រត�វៃនស� នភាពហរិ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 
្រពមទងំលទ�ផលហិរ�� វត�ុ និងលំហូរទឹក្របាករ់បស់្រក�មហុ៊នស្រមាប ់
ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប ់ េដយអនុេលមេទតមស�ងដ់រ 
គណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
ពកព់ន័�នឹងករេរៀបចំ និងករកំណតប់ង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ។

មូលដ� នៃនមតិសវនកម�
 េយើងខ�ុបំានេធ�ើសវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ងដ់រសវនកម� 
អន�រជាតិៃនកម�ុជា។ ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ�ុ ំ ែដល្រសបតម 
ស�ងដ់រទងំេនាះ ្រត�វបានេរៀបរបប់ែន�មេទៀតេនក�ុងកថាខណ� ស�ីពី 
ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករ ស្រមាបក់រេធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍របស់េយើងខ�ុ ំ។ េយើងខ�ុ ំមាន 
ភាពឯករជ្យពី្រក�មហុ៊ន េដយ្រសបេទតមត្រម�វករ្រកមសីលធម ៌
វជិា� ជីវៈ ែដលពកព់ន័�នឹងសវនកម� េលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនក�ុង 
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េហើយេយើងខ�ុ ំបានបំេពញនូវទំនួលខុស្រត�វ 
េលើ្រកមសីលធមវ៌ជិា� ជីវៈ្រសបតមត្រម�វកររបស់ស�ងដ់រទងំេនាះ។
 េយើងខ�ុ ំេជឿជាកថ់ា ភស�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំ្របមូលបាន 
មានលក�ណៈ្រគប្់រគាន ់ និងសម្រសបស្រមាបជ់ាមូលដ� នក�ុងករ 
បេ��ញមតិសវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំ ។

ព័ត៌មានេផ្សងៗ
 អ�ក្រគប្់រគងមានភារៈទទួលខុស្រត�វេលើពត័ម៌ានេផ្សងៗ។ ពត័ម៌ាន 
េផ្សងៗ រមួមានរបាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលែដលបានបង� ញ 
េនទំពរ័ទី១ ដល់ទី៥ និងរបាយករណ៍្របចឆំា� រំបស់្រក�មហុ៊ន ែដល 
រពឹំងថារចួរល់បនា� ប ់ ពីកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍សវនកម�េនះ។ 
មតិសវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំ េទេលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុមនិបាន្រគប 
ដណ� បេ់លើពត័ម៌ានេផ្សងៗេឡើយ េហើយេយើងខ�ុ ំមនិេធ�ើករផ�ល់នូវ 
អំណះអំណាងណាមយួេទេលើពត័ម៌ានេនះេទ។ ពកព់ន័�នឹងករេធ�ើ 
សវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំេលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ករទទួលខុស្រត�វ 
របស់េយើងខ�ុ ំ គ្ឺរត�វអនពត័ម៌ានេផ្សងៗ េហើយពចិរណា ថាេតើពត័ម៌ាន 
េផ្សងៗេនាះ មានភាពមនិ្រសបគា� ជាសរវន�ជាមយួ របាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ ឬករយល់ដឹងរបស់េយើងខ�ុ ំេនក�ុងករេធ�ើសវនកម� ឬមាន 
បង� ញនូវកំហុងឆ�ងជាសរវន�។ ្របសិនេបើករអនពត័ម៌ានេផ្សងៗ 
ែដលបានទទួលមុនកលបរេិច�ទៃន របាយករណ៍សវនកម�េនះអច 
ឱ្យេយើងខ�ុ ំសន�ិដ� នថាមានកំហុសឆ�ងជាសរវន�េកើតេឡើង េយើងខ�ុ ំ 
្រត�វរយករណ៍េទតមស� នភាពជាកែ់ស�ង។  េយើងខ�ុ ំពំុមានអ�ីែដល 
្រត�វរយករណ៍ពកព់ន័�នឹងពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះេទ ។

ករទទួលខុស្រត�វរបសអ់�ក្រគប់្រគង និងអ�កទទួល 
ខុស្រត�វ េលើអភិបាលកិច�េលើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
 អ�ក្រគប្់រគងមានភារៈទទួលខុស្រត�វេលើករេរៀបច ំនងិករបង� ញ 
នូវភាព្រតឹម្រត�វៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ េដយអនុេលមេទតម 
ស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិ 
ៃនកម�ុជា ពកព់ន័�នឹងករេរៀបចំ និងករកំណតប់ង� ញេនក�ុង របាយ- 
ករណ៍ហិរ�� វត�ុេហើយ និងទទួលខុស្រត�វេលើ្របពន័�្រត�តពិនិត្យ ៃផ�ក�ុង 
ែដលអ�ក្រគប្់រគងកំណតថ់ាមានភាពចបំាចស់្រមាបក់រេរៀបចំរបាយ- 
ករណ៍ហិរ�� វត�ុឱ្យេជៀសផុតពីករបង� ញខុសជាសរវន�េដយ សរែត 
ករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង។  
 េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ អ�ក្រគប្់រគងមានភារៈ 
ទទួលខុស្រត�វេលើករវយតៃម�នូវលទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊ន ក�ុងករបន� 
និរន�រភាពអជីវកម� ទទួលខុស្រត�វេលើករលត្រតដងពត័ម៌ានេបើ 
ពកព់ន័�នូវប�� ទងំឡាយ ែដលទកទ់ងេទនឹងនិរន�រភាពអជីវកម�  
និងេ្របើ្របាស់មូលដ� ននិរន�រភាពៃនគណេនយ្យ េលើកែលងែតអ�ក្រគប-់ 
្រគងមានបំណងចងជ់្រមះប�� ីផា� កដំេណើ រករ្រក�មហុ៊ន ឬគា� នជេ្រមើស 
សមរម្យដៃទេទៀតេ្រកពីេធ�ើែបបេនះ។ អ�កទទលួខុស្រត�វេលើអភបិាលកចិ� 
មានភារៈទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រត�តពិនិត្យដំេណើ រករហិរ�� វត�ុ របស់ 
្រក�មហុ៊ន។

ករទទលួខសុ្រត�វរបសស់វនករស្រមាបក់រេធ�ើសវនកម� 
របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ

 េគាលេដរបស់េយើងខ�ុ ំ គឺផ�ល់នូវអំណះអំណាងសមេហតុផល 
ថា របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំមូលមនិមានករបង� ញខុសជាសរវន� 
េដយសរែតករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង និងផ�ល់នូវរបាយករណ៍របស់ 
សវនករែដលរមួប��ូ លទងំមតិសវនកម�របស់េយើងខ�ុ។ំ អំណះអំណាង 
សមេហតុផល គឺជាអំណះអំណាងមានក្រមតិខ�ស់មយួ ប៉ុែន�វមនិអច 
ធានាថា ្រគបេ់ពលៃនករេធ�ើសវនកម�េដយ អនុេលមេទតមស�ងដ់រ 
សវនកម�អន�រជាតិៃនកម�ុជា អចរកេឃើញនូវករបង� ញខុសជាសរវន� 
ែដលបានេកើតេឡើងេនាះេទ។ ករបង� ញខុសជាសរវន�អចេកើតេឡើង 
េដយសរករែក�ងបន� ំឬកំហុសឆ�ងេហើយ្រត�វបានចតទុ់កថាជា សរវន� 
េនេពលែដលករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ងែតមយួ ឬករ៏មួប��ូ លគា�  មាន 
ផលបះ៉ពល់ដល់ករសេ្រមចចតិ�ែផ�កេសដ�កិច�របស់អ�កេ្របើ្របាស់ េដយ 
េយាងេលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ។
 ជាែផ�កមយួៃនករេធ�ើសវនកម�េដយអនុេលមតមស�ងដ់រសវនកម� 
អន�រជាតិៃនកម�ុជា េយើងខ�ុ ំអនុវត�នូវករវនិិច�យ័ែដល្របកបេទេដយ 
វជិា� ជីវៈ និងរក្សោនូវមជ្ឈធាតុនិយមក�ុងអំឡុងេពលសវនកម� ។ 
េយើងខ�ុ ំក ៏៖
• េធ�ើករកំណតន់ិងវយតៃម�នូវហនិភយ័ ៃនករបង� ញខុស 

ជាសរវន� េលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយសរែតករែក�ងបន�ំ 
ឬកំហុសឆ�ង និងទទួលខុស្រត�វេលើករេរៀបចំ និងករអនុវត�នូវ 
នីតិវធិីសវនកម� េដើម្បេីឆ�ើយតបេទនឹងហនិភយ័ទងំេនាះ និង 
្របមូលនូវភស�ុតងែដលមានលក�ណៈ្រគប្់រគាន ់ និងសម្រសប 
ស្រមាបជ់ាមលូដ� នក�ុងករបេ��ញមតសិវនកម�របស់េយើងខ�ុ។ំ

រ�យ�រណ៍របស់សវនករឯក�ជ��

៦១
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



 ហនិភ័យែដលមិនអចរកេឃើញនូវករបង� ញខុសជាសរវន� 
ែដលេកើតេឡើងេដយសរែតករែក�ងបន�ំ មានលក�ណៈខ�ស់ 
ជាងករបង� ញខុសេកើតេឡើងពីកំហុសឆ�ង េដយសរែតករ 
ែក�ងបន�ំអចរមួប��ូ លទងំករឃុបឃិតគា�  ករលួចបន�ំ ករ 
លុបេចលេដយេចតនា ករបក្រសយមនិពិត ឬមនិអនុវត� 
តមនីតិវធិី្រគប្់រគងៃផ�ក�ុង ។

• ទទួលបាននូវករយល់ដងឹអពំកីរ្រគប្់រគង ៃផ�ក�ុងែដលពកព់ន័� 
នងឹករេធ�ើសវនកម�ក�ុងេគាលបំណងេដើម្ប ីេរៀបចំនូវនតីវិធិសីវនកម� 
ែដលសម្រសបេទតមកលៈេទសៈ ប៉ែុន�មនិែមនក�ុងេគាលបណំង 
េដើម្បបីេ��ញមតិ េលើ្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងៃផ�ក�ុងរបស់ 
្រក�មហុ៊នេឡើយ។

• ករវយតៃម�េលើភាពសម្រសប ៃនេគាលនេយាបាយគណេនយ្យ 
ែដល្រក�មហុ៊នបានេ្របើ្របាស់ និងភាពសមេហតុផលៃនករប៉ាន ់
ស� នគណេនយ្យសំខន់ៗ  ្រពមទងំករលត្រតដងពត័ម៌ាន 
ពកព់ន័�ែដលបានេធ�ើេឡើងេដយអ�ក្រគប្់រគង ។

• េធ�ើករសន�ិដ� នេលើភាពសម្រសបៃនករេ្របើ្របាស់មូលដ� ន 
និរន�រភាពៃនគណេនយ្យរបស់អ�ក្រគប្់រគប ់ េហើយេដយែផ�ក 
េទេលើភស�ុតងសវនកម�ែដលទទួលបាន េធ�ើករសន�ិដ� ន 
ថាេតើភាពមិនច្បោស់លស់សរវន�ពក់ព័ន�េទនឹង្រពឹត�ិករណ៍ 
ឬលក�ខណ� ែដលអចេធ�ើឱ្យមានមន�ិលជាសរវន�េលើលទ�ភាព 
របស់្រក�មហុ៊នេដើម្បបីន�និរន�រភាពអជីវកម�។ ្របសិនេបើេយើងខ�ុ ំ 
េធ�ើករសន�ដិ� នថាមានអត�ភិាពៃនភាពមនិ្របាកដ្របជាជា សរវន� 
េយើងខ�ុ ំចបំាច្់រត�វប��ូ លេនក�ុងរបាយករណ៍របស់ េយើងខ�ុ ំ 
េដើម ្ប ីទញចំណាប់អរម�ណ៍ េលើ ករលត្រតដងព័ត៌មាន 
ពកព់ន័�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬ្របសិនេបើករលត 
្រតដងពត័ម៌ានមានលក�ណៈមនិ្រគប្់រគាន ់ េយើងខ�ុ ំចបំាច ់
្រត�វផ�ល់មតិសវនកម�ែដលមានប�� ។  ករសន�ិដ� នរបស់ 
េយើងខ�ុ ំគែឺផ�កតមភស�ុតងសវនកម� ែដល្របមលូបាន្រតឹមកល 

បរេិច�ទៃនរបាយករណ៍សវនកម�របស់េយើងខ�ុ។ំ  យ៉ាងណាកេ៏ដយ 
្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ� នាេពលអនាគតអចេធ�ើឱ្យ្រក�មហុ៊ន 
បញ�បនិ់រន�រភាពៃនអជីវកម� ។

• វយតៃម�េលើករបង� ញៃនទ្រមង ់ និងខ�ឹមសរៃនរបាយករណ៍ 
ហរិ�� វត�ុទងំមលូ ែដលរមួប��ូ លទងំករលត្រតដងពត័ម៌ាន 
នងិវយតៃម�ថាេតើរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុបានបង� ញពី្របតិបត�កិរ 
និង្រពឹត�ិករណ៍ពក់ព័ន�ក�ុងអត�ន័យែដលអចសេ្រមចបាននូវ
ករបង� ញរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុដ្៏រតឹម្រត�វ ។

 េយើងខ�ុ ំផ�ល់ពត័ម៌ានជូនអ�កទទួលខុស្រត�វេលើអភបិាលកិច�ស�ីពី 
ប�� េផ្សងេទៀតវសិលភាព និងេពលេវលែដលបានេ្រគាងទុកស្រមាប ់
ករេធ�ើសវនកម� និងកររកេឃើញប�� ជាសរវន�េផ្សងេទៀតែដល មានរមួ 
ប��ូ លទងំចំណុចខ�ះខតៃនករ្រគប្់រគងៃផ�ក�ុងែដលបានរកេឃើញក�ុង 
អំឡុងេពលេធ�ើសវនកម� ។

តំណាង្រក�មហុ៊ន េខភអីឹមជ�ី េខមបូឌ ចំកត់

ែង៉ ហ៊ុយ
Partner
រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា
ៃថ�ចន� ១៣េកើត ែខផល�ុន ឆា� ចំ សំរទឹ�ិស័ក ព.ស.២៥៦២
ៃថ�ទី១៨ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨

៦២
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



តរងតុល្យករ

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨
នាៃថ�ទី

៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

្រទព្យសកម�

សរបុ្រទព្យសកម�

សច្់របាកក់�ុងៃដ

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

សមតុល្យេនធនាគារនានា

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន-សុទ�

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

ករវនិិេយាគ

្រទព្យ និងបរកិ� រ

្រទព្យសកម�អរបីូ

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�សុទ�

២.៤៦៦.១៦៦.៨២៣ ៦១៣.៧៧៩.៦៩៧ ១.៤៩៩.៤១៤.៨៨១ ៣៧១.៤១៨.១០៣

បំណុល និងមូលធន

បំណុល

សរបុបំណុល ២.១១២.៦៨៣.៨៧៧ ៥២៥.៨០៤.៨៤៧ ១.២៤៧.៨០៨.៩៣៦ ៣០៩.០៩៣.១២៣

មូលធន

សរបុមូលធន

សរបុបំណុល និងមូលធន

៣៥៣.៤៨២.៩៤៦

២.៤៦៦.១៦៦.៨២៣

៨៧.៩៧៤.៨៥០

៦១៣.៧៧៩.៦៩៧

២៥១.៦០៥.៩៤៥

១.៤៩៩.៤១៤.៨៨១

៦២.៣២៤.៩៨០

៣៧១.៤១៨.១០៣

េដើមទុន

េដើមទុនបែន�ម

ទុនប្រម�ង

្របាកច់ំេណញរក្សោទុក

្របាកប់េ�� ើ របស់ធនាគារ

និងស� បន័ហិរ�� វត�ុនានា

្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថិជន

សំវធិានធនេលើអត�្របេយាជន៍

របស់និេយាជិត

គណនី្រត�វទូទតេ់ផ្សងៗ 

ឥណទនវបិារបូន៍

្របាកក់ម�ី

បំណុលពន�េលើ្របាកច់ំេណញ្របចឆំា� ំ

៤៩.០១៩.៣៩៣

៣១៧.៥២២.៤០៦

១០៨.១៥០.៨៦៥

១.៩២៨.៦៧៥.៧៦៧

៤៤.១០៥.៨៧៩

៦០.២៧០

៦.៥៤៤.៥៤០

៤.៥០៥.៨០៩

៧.៥៨១.៨៩៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២(ក)

៧៦.៤៦៦.២២៤

៨៥៨.៦១៨.០៤០

៤.៣២៣.៧៤០

៦៤.២៩៥.៤២៩

-

១.០៨៨.៤៥៦.៥១១

២០.៥២៣.៩៣៣

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១២(ខ)

១៩.០៣០.៩១៧

២១៣.៦៩២.៨៩២

១.០៧៦.០៩៣

១៦.០០១.៨៤៨

-

២៧០.៨៩៥.១០០

៥.១០៧.៩៩៧

៤២.០០៣.៧៩៦

៣២២.៥៩៥.៤២៩

-

៣៨.៤០០.៩៧៦

៩៦៣.៩១៦

៨៣០.០០៧.៩៨៣

១៣.៨៣៦.៨៣៦

១២.១៩៩.៩៤៨

៧៩.០២៤.៩៨៩

២៦.៩១៦.៥៩១

៤៨០.០០៨.៩០២

១០.៩៧៧.០៧៣

១៥.០០០

១.៦២៨.៨០៦

១.១២១.៤០៦

១.៨៨៦.៩៨២

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

៤.៥០៨.៦៨៤

១៥.៣៨៣.៥៩៧

២៣.៧៦៤.១៨៨

៣១៨.០១៨.២៦៨

៥.៩៣៩.៨៤៩

១៥.០០០

១.៨៥៧.៨៤០

៨៣៩.៧៦៤

១.០៩១.០០៣

១២០.០០០.០០០

២០.៨៤៦.៦០០

១១០.៤១៥.១១៦

១០២.២២១.២៣០

១៨

១៩

២៩.៨៦៥.៦០៥

៥.១៨៨.៣០៣

២៧.៤៨០.១១៨

២៥.៤៤០.៨២៤

៧១.៦៨៤.១០០

-

៧.១៦៨.៤១០

១៧២.៧៥៣.៤៣៥

១៧.៧៥៦.៧៧៥

-

១.៧៧៥.៦៧៧

៤២.៧៩២.៥២៨

១០.៤០៤.៧០៥

៧៩.៩០៩.៦៩៣

-

៩.៥១២.២៥៥

២៣៨.៧៧០

២០៥.៦០០.១៩៥

៣.៤២៧.៥០៥

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណត់សំគាល់ ៤)

កំណត់

សំគាល់ (កំណត់សំគាល់ ៤)

៦៣
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



៦៤
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

របាយករណ៍លទ�ផល

ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

ចំណូលពីករ្របាកសុ់ទ�

ចំណូលករ្របាក់

ចំណាយករ្របាក់

១៦៥.៨៤០.៤៧៥

ចំេណញពី្របតិបត�ិករ

្របាកច់ំេណញមុនដកពន�

្របាកច់ំេណញសុទ�ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ

១១៨.៩៣៧.៣៤៧ ២៩.៦០១.១៣១ ៩២.៥៧៥.៧៣០ ២២.៩៣១.៨១៣

សំវធិានធនេលើឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ (១៧.១៥៩.០២៥)៨

១២(គ)

១០១.៧៧៨.៣២២

(៤.២៧០.៥៣៩)

២៥.៣៣០.៥៩២

(១៥.៨៧៥.៣៨០)

៧៦.៧០០.៣៥០

(៣.៩៣២.៤៧០)

១៨.៩៩៩.៣៤៣

ចំណាយពន�េលើ្របាកច់ំេណញ (២០.៧៤៧.៩២១)

៨១.០៣០.៤០១

(៥.១៦៣.៧៤៣)

២០.១៦៦.៨៤៩

(១៥.៥០៩.៥២១)

៦១.១៩០.៨២៩

(៣.៨៤១.៨៤៣)

១៥.១៥៧.៥០០

ចំណូលេផ្សងៗ

ចំណាយកៃ្រមេជើងសរ

ចំណាយេលើបុគ�លិក

រលំស់្រទព្យ និងបរកិ� រ

រលំស់្រទព្យសកម�អរបូី

ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល 

(ខត)/ចំេណញពីករប�ូរ
របូិយបណ័� បរេទស

២៩២.១៩២.២៩៨

(១២៦.៣៥១.៨២៣)

២០

២១

១៤៩.៣៥៥.៦១១

២៣៥.១៩០.១៨៨

(៨៥.៨៣៤.៥៧៧)

៣៦.៩៩៦.៦៨៣

៥៨.២៥៨.៦៥៤

(២១.២៦១.៩៧១)

៤១.២៧៤.៣៨៤

៧២.៧២០.៨៣១

(៣១.៤៤៦.៤៤៧)

៧៨.៦៨៤.៨៩៨

(២.៣៩៨.៤៧៥)

(៧៦.០៣៥.៣៨៩)

(៣.៩៤៣.១៦៩)

(២២៦.១៩៣)

(៤២.៦៧៥.២៤៣)

(៣០៩.៥៥៧)

២២

២៣

២៤

១០

១១

២៥

១៩.៥៨៣.១០១

(៥៩៦.៩៣៣)

(១៨.៩២៣.៦៩១)

(៩៨១.៣៧៦)

(៥៦.២៩៥)

(១០.៦២១.០១៦)

(៧៧.០៤៣)

៣៥.៧២៩.៦៦៤

(១.៧០១.០៥៦)

(៥៨.០៣២.០៩៣)

(៣.៧៥៧.១៣៦)

(១៣០.៣៥៣)

(៣០.២២៤.៣៧៤)

១.៣៣៥.៤៦៧

៨.៨៥០.៥៤៨

(៤២១.៣៦៦)

(១៤.៣៧៥.០៥៤)

(៩៣០.៦៧៥)

(៣២.២៩០)

(៧.៤៨៦.៨៤០)

៣៣០.៨០៧

(កំណត់សំគាល់ ៤)

កំណត់

សំគាល់ (កំណត់សំគាល់ ៤)



៦៥
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨

របាយករណ៍ស�ពីីបែ្រមប្រម�លមូលធន

ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

េដើមទុន ទុនប្រម�ង សរបុ

្របាកច់ំេណញ

រក្សោទុក

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

សមមូលជាដុល� រអេមរកិ 
(កំណតសំ់គាល់ ៤)

ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល

៧.១៦៨.៤១០

១.៧៧៥.៦៧៧

-

-

១៧២.៧៥៣.៤៣៥

៤២.៧៩២.៥២៨

២៥១.៦០៥.៩៤៥

៦២.៣២៤.៩៨០

៧១.៦៨៤.១០០

១៧.៧៥៦.៧៧៥

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧

ករេផ�រពី្របាកច់ំេណញរក្សោទុក

ករែបងែចកភាគលភ

ករេផ�រេទទុនប្រម�ង

្របាកច់ំេណញសុទ�ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ

 ២៣.៣៦៨.២០០

 ៤៨.៣១៥.៩០០

-

 -

 -

៤.៨៦១.៧២២

 -

-

 ២.៣០៦.៦៨៨

 -

េដើមទុន

បែន�ម

ពនេ់រៀល

-

-

-

-

-

  ១៩៥.៩១៤.៥៨៨

 -

 (៥.៤៩៩.៤៧២)

 -

 ៦១.១៩០.៨២៩

  ១៦៧.៦៨៤.៦៦៦

 (៤៨.៣១៥.៩០០)

 (៥.៤៩៩.៤៧២)

 (២.៣០៦.៦៨៨)

 ៦១.១៩០.៨២៩

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

សមមូលជាដុល� រអេមរកិ 
(កំណតសំ់គាល់ ៤)

១១០.៤១៥.១១៦

២៧.៤៨០.១១៨

២០.៨៤៦.៦០០

៥.១៨៨.៣០៣

១០២.២២១.២៣០

២៥.៤៤០.៨២៤

៣៥៣.៤៨២.៩៤៦

៨៧.៩៧៤.៨៥០

១២០.០០០.០០០

២៩.៨៦៥.៦០៥

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨

ករេផ�រពី្របាកច់ំេណញរក្សោទុក

បុេរ្របទនេដើមទុនបែន�ម

ករេផ�រេទទុនប្រម�ង

្របាកច់ំេណញសុទ�ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ

 ៧១.៦៨៤.១០០

 ៤៨.៣១៥.៩០០

-

-

-

 ៧.១៦៨.៤១០

 -

-

១០៣.២៤៦.៧០៦

-

-

-

២០.៨៤៦.៦០០

-

-

២៥១.៦០៥.៩៤៥

 -

២០.៨៤៦.៦០០

-

៨១.០៣០.៤០១

  ១៧២.៧៥៣.៤៣៥

 (៤៨.៣១៥.៩០០)

-

(១០៣.២៤៦.៧០៦)

៨១.០៣០.៤០១



៦៦
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

របាយករណ៍លហូំរទឹក្របាក់

ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

បែ្រមប្រម�លៃន ៖

សច្់របាកេ់្របើក�ុង្របតិបត�ិករ

ករ្របាកប់ានទទួល

 ករ្របាកប់ានបង់

 ពន�េលើ្របាកច់ំេណញបានបង់

សច្់របាកសុ់ទ�េ្របើក�ុងសកម�ភាព្របតិបត�ិករ

(១៨៣.៤៨១.៧៨៤) (៤៥.៦៦៤.៩៥៤) (២២១.៨០៥.៤០៧) (៥៤.៩៤៣.១២៩)

(៤២.៨៩០.៣១៩) (១០.៦៧៤.៥៤៥) (៥២.៩៤៥.៦៤៧) (១៣.១១៥.០៩៧)

(២៧.៣០៥.៧០៦) (៦.៧៩៥.៨៤៥) (៨២.៣១៩.៧០៣) (២០.៣៩១.៣០៦)

លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាព
្របតិបត�ិករ

្របាកច់ំេណញមុនដកពន� 

យត័ភាពេលើ ៖ 

 រលំស់្រទព្យ និងបរកិ� រ 

 រលំស់្រទព្យសកម�អរបូី 

 សំវធិានធនេលើឥណទន

 អ្រកក ់និងជាបស់ង្សយ័

 សំវធិានធនេលើ្របាកត់ម�ល់

 េនធនាគារនានា

 ចំេណញពីករលក ់និងករ

 លុបេចល្រទព្យ និងបរកិ� រ 

 ចំណូលពីករ្របាកសុ់ទ�

្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�តម�ល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

សមតុល្យេនធនាគារនានា

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថិជន 

្របាកប់េ�� ើរបស់ធនាគារ និងស� បន័ហិរ�� វត�ុនានា

គណនី្រត�វទូទតេ់ផ្សងៗ

១០១.៧៧៨.៣២២

៣.៩៤៣.១៦៩

២២៦.១៩៣

១៦.០៦៦.៥៩២

១.០៩២.៤៣៣

(១៥៦.៥៥៣)

(១៦៥.៨៤០.៤៧៥)

១០

១១

៨

៧

(៥៧.៥៣៦.១២១)

៤.៨៤៤.៤០០

(៦៦០.៩០២.៦១២)

(១៥.៧០៧.៩៩៨)

៥៣៦.០២២.៦១១

៣៤.៤៦២.៤២៨

១៨.២២៥.៨២៧

២៨៧.៧៧៣.៨៧៤

(១១៤.៣៥៩.៤៥៧)

(១៧.២៣៨.៣៣៩)

៧១.៦២១.១៧៣

(២៨.៤៦១.៧៨៦)

(៤.២៩០.២៧៨)

២៣៦.១៩៧.៩៧៨

(៨០.១៣៣.១១៧)

(១៦.៥៧៩.១៥៧)

៥៨.៥០៨.២៩៣

(១៩.៨៤៩.៦៧០)

(៤.១០៦.៨០០)

(១៤.៣១៩.៥៩២)

១.២០៥.៦៧៤

(១៦៤.៤៨៥.៤៦៨)

(៣.៩០៩.៤០៧)

១៣៣.៤០៥.៣២៩

៨.៥៧៧.០១០

៤.៥៣៦.០៤៥

(២៨.៧៣៣.៥២៦)

(៤.៨៤៤.៤០០)

(៤៣០.០៦៩.៦៨២)

(៤.៤២២.៧៤៥)

២៦៨.៦៩៤.៦៦១

១៧.៧៨១.៧៤៤

១២.៧៣៤.១៨៨

(៧.១១៧.៥៤៥)

(១.២០០.០០០)

(១០៦.៥៣២.០០០)

(១.០៩៥.៥៥៣)

៦៦.៥៥៨.០០៤

៤.៤០៤.៦៩៣

៣.១៥៤.៣៦៩

២៥.៣៣០.៥៩២

៩៨១.៣៧៦

៥៦.២៩៥

៣.៩៩៨.៦៥៤

២៧១.៨៨៥

(៣៨.៩៦៣)

(៤១.២៧៤.៣៨៤)

៧៦.៧០០.៣៥០

៣.៧៥៧.១៣៦

១៣០.៣៥៣

១៥.៨៧៥.៣៨០

-

(៥៣.២៥៥)

(១៤៩.៣៥៥.៦១១)

១៨.៩៩៩.៣៤៣

៩៣០.៦៧៥

៣២.២៩០

៣.៩៣២.៤៧០

-

(១៣.១៩២)

(៣៦.៩៩៦.៦៨៣)

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណត់សំគាល់ ៤)

កំណត់

សំគាល់ (កំណត់សំគាល់ ៤)



-

-

�បតិបត�ិ�រមិនែមន��ច់��ក់សំ�ន់ៗ ៖

េ�ក��ង�រ�យបរ�េច�ទ �កុមហ៊ុន�ន�បតិបត�ិ�រ

មិនែមន��ច់��ក់សំ�ន់ៗដូច�ងេ��ម៖

បង�ិលពី��ក់ចំេណញរក�ទុកេ�េដើមទុន

�រេផ�រពី��ក់ចំេណញរក�ទុកេ�េដើមទុន

កំណត់សំ�ល់ដូច�ន��ប់�មួយ គឺ�ែផ�កមួយៃនរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��េនះ ។

៤៨.៣១៥.៩០០ ៤៨.៣១៥.៩០០ ១១.៩៦៨.២៦៨១២.០២៥.០០០

១០៣.២៤៦.៧០៦ - -២៥.៦៩៦.០០០

�ៃថ�ទី
៣១ ែខធ�� ��ំ២០១៧

�ៃថ�ទី
៣១ ែខធ�� ��ំ២០១៨

��់��ៀល ដុ��រ�េមរ�ក ��់��ៀល ដុ��រ�េមរ�ក

លហូំរទឹក្របាក់ពី
សកម�ភាពវិនិេយាគ

លហូំរទឹក្របាក់ពី
សកម�ភាពហរិ��ប្បទន

ករេកើនេឡើងសទុ�ៃនសច់្របាក់
និងសច់្របាក់សមមូល

្របាកត់ម�ល់ធានាេលើេដើមទុន

ករទិញ្រទព្យ និងបរកិ� រ

ករទិញ្រទព្យសកម�អរបីូ

សច្់របាកទ់ទួលបានពីករ

លក្់រទព្យ និងបរកិ� រ

សច្់របាកទ់ទួលបានពី្របាកក់ម�ី

ករទូទតស់ង្របាកក់ម�ី

ទុនបែន�ម

សច្់របាក ់និងសច្់របាក់
សមមូលនាៃថ�ទី១ ែខមករ

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ

(៤.៨៣១.៥៩០)

(២.៩៩៧.០៤៩)

(១.៣៤២.២៣៨)

៥៩០.៥៨៥.២៤១

(៣៣២.១៣៦.៧១៣)

២០.៨៤៦.៦០០

២៤២.៩៨៤.៥៣៦

១២៦.៥៥២.៥១៤

-

៣៦៩.៥៣៧.០៥០២៦

(៤.៨៣១.៥៩០)

(១.៩៨៥.០១៨)

(១.១៦៨.១៩៦)

៤៦៦.៨៣២.២១៤

(៣២៥.១១២.៦៤៤)

-

២៥.៩៨២.២៩៥

១០០.៥៧០.២១៩

-

១២៦.៥៥២.៥១៤

(១.១៩៦.៨២៧)

(៤៩១.៧០៦)

(២៨៩.៣៧៣)

១១៥.៦៣៨.៣៩៩

(៨៥.៤៨៧.៤០២)

៦.៤៣៦.០៤១

២៤.៩១២.១១៧

៣១.៣៤៨.១៥៨

(១.២០២.៤៨៦)

(៧៤៥.៩០៦)

(៣៣៤.០៥៦)

១៤៦.៩៨៤.៨៧៨

(៨២.៦៦២.១៩៩)

៥.១៨៨.៣០៣

ករែបងែចកភាគលភ - (៥.៤៩៩.៤៧២) (១.៣៦២.២៦៧)-

៦០.៤៧៤.០០២

៣១.៣៤៨.១៥៨

១៤៨.២៣៥

៩១.៩៧០.៣៩៥

១៦៥.៩៩១ ៦៦.៧០៤ ១៦.៥២៣៤១.៣១២

(៩.០០៤.៨៨៦) (៧.៩១៨.១០០) (១.៩៦១.៣៨៣)(២.២៤១.១៣៦)

សច្់របាកសុ់ទ�េ្របើក�ុង

សកម�ភាពវនិិេយាគ

២៧៩.២៩៥.១២៨ ១១៦.២២០.០៩៨ ២៨.៧៨៨.៧៣០៦៩.៥១០.៩៨៣
សច់្របាក់សទុ�ទទួលបានពី
សកម�ភាពហរិ��ប្បទន

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុ��រ�េមរ�ក ពនេ់រៀល ដុ��រ�េមរ�ក

(កំណត់សំគាល់ ៤)

កំណត់

សំគាល់ (កំណត់សំគាល់ ៤)

៦៧
ទំព័រ

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ ២០១៨



ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��បៃ់ថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

កំណតសំ់គាល់ខងេ្រកម គឺជាែផ�កមយួៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

នងិគួរអនរមួនឹងរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុែដលបានភា� បជ់ាមយួេនះ។

១. អំពី្រក�មហ៊ុន

 អិលអូអិលសីុ (េខមបូឌ) ភអីិលសីុ (្រត�វបានស� ល់ពីមុនថា 

ជា ធនាគារភូម)ិ េហកតថ់ា (“្រក�មហុ៊ន”) ជា ្រក�មហុ៊នែដលមាន 

អជា� បណ័� ជា ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ៃថ� 

ទ២ី៣ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០០២ នងិេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពេនៃថ�ទី២៨ ែខក��  

ឆា� ២ំ០១៥ េហើយបានចុះប�� ីពណិជ�កម�េន្រកសួងពណិជ�កម� 

ជា ្រក�មហុ៊នសធារណជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ េ្រកមប�� ី 

ពណិជ�កម�េលខ Co.១៤១៣ E/២០០២ េហើយបានប�ូរេលខចុះ 

ប�� ីេទេលខ០០០១២៨២៩។ េ្រកយពីមានករផា� ស់ប�ូររចនា 

សម�ន័�ភាគហុ៊នេនក�ុងែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ ្រក�មហុ៊នបានក� យជា 

បុ្រតសម�ន័�របស់្រក�មហុ៊ន LOLC Micro Investments Ltd 

ែដលបានចុះប�� ីេន្របេទស្រសីលង� ។ ្រក�មហុ៊នេមធំបំផុតគឺ 

្រក�មហុ៊ន Lanka ORIX Leasing Company PLC ែដលបានចុះ 

ប�� ីេន្របេទស្រសីលង�  និងបានចុះប�� ីេនផ្សោរហុ៊ន Colombo។

 េនៃថ�ទ១ី៦ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៧ LOLC Micro investments 

Ltd. និង DWM Investment Asia Ltd បានេផ�រ/លកភ់ាគហុ៊ន 

ទងំអស់ ៩៦.៩៧% េទ LOLC Private Limited។  ករេផ�រេនះ 

្រត�វបានអនុមត័េដយធនាគារជាតៃិនកម�ុជា េនៃថ�ទ២ី៨ ែខវចិ�ិក 

ឆា� ២ំ០១៧។ បែន�មេទៀតភាគហុ៊ន្រត�វបានអនុមត័ ក�ុងករដូរភាព 

ជាមា� ស់ េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាៃថ�ទី ១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ 

និងទទួលស� ល់ េដយ្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី២៥ ែខមថុិនា 

ឆា� ២ំ០១៨។ សកម�ភាពចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺផ�ល់េសវកម� 

ហិរ�� វត�ុ (ទទួល្របាកប់េ�� ើសន្ស ំ និងកម�)ី េទ្របជាជនេនតម 

ជនបទ និងសហ្រគាសខ� តតូច និងសហ្រគាសខ� តមធ្យមតម 

រយៈករយិាល័យកណា� ល េនភ�េំពញ នងិសខដៃ៏ទេទៀតក�ុង 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ េសវកម�ហរិ�� វត�ុ គឺ្រត�វបានផ�ល់តម 

ធនាគារភូមែិដលបេង�ើតេដយ ្រក�មសមគ�ីែដលមានសមាជិកចប ់

ពី ២នាក ់រហូតដល់ ៧នាក ់កដូ៏ចជាឯកត�ជន។

 េនៃថ�ទី១១ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៥ ្រក�មហុ៊នទទួលបាន 

អជា� បណ័� ស្រមាបក់រទទួល្របាកប់េ�� ើពីសធារណជន េដើម្បេីធ�ើ 

អជីវកម�ទទួល្របាកប់េ�� ើ ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ្រក�មហុ៊ន 

មាន ៧៧ ករយិាល័យ (សខចនំនួ ៧៦ ករយិាល័យ នងិទីស� កក់រ 

កណា� លេនរជធានីភ�េំពញ)។  ទីស� កក់រចុះប�� ីរបស់្រក�មហុ៊ន 

មានទីតងំស�ិតេនអគារ េលខ ៦៦៦B ផ�ូវេលខ២៧១ សង� ត ់

បឹងទំពុនទី២ ខណ� មានជយ័ រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រក 

កម�ុជា។

 េនៃថ�ទី៨ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៨ ភាគទុនិករបស់្រក�មហុ៊ន 

បានសេ្រមចអនុមត័ឱ្យ្រក�មហុ៊នេធ�ើករេបាះផ្សោយមូលប្រតបំណុល 

សជីវកម� ស្រមាបម់ូលធនបែន�មេលើ្របាកក់ម�ពីីមា� ស់បំណុលក�ុង 

្រស�ក និងអន�រជាតិ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានអនុមត័េលើករ 

សំេណើ រ េនះេនៃថ�ទី២២ ែខកុម�: ឆា� ២ំ០១៩។ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០១៨ ្រក�មហុ៊នមានបុគ�លិក ចំនួន ២.៣២៧ នាក ់(៣១ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០១៧ : ២.០៦៥ នាក)់។

២. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ

(ក) របាយករណ៍អនុេលមភាព

 របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងេដយ 

អនុេលម េទតមស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាល 

ករណ៍ែណនា ំ របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាពកព់ន័�នឹងករ 

េរៀបចំ និងករកណំតប់ង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ។ 

របាយករណ៍ហរិ�� វត�ុ ្រត�វបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

នងិផ�ល់សិទ�ផិ្សោយេនៃថ�ទី១៨ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៩។

(ខ) មូលដ� នៃនករវស់ែវង

 របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់្រក�មហុ៊ន្រត�វបានេរៀបចំ 

េឡើងេទតមមូលដ� នតៃម�េដើម។

(គ) របិូយបណ័� មុខងរ និងរបិូយបណ័� ស្រមាបេ់ធ�ើករបង� ញ

 ្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�កិរអជវីកម� នងិកត្់រតរល់ប�� ី 

គណេនយ្យរបស់ខ�ួនែផ�កេលើរបូយិបណ័� ចនំនួបី គ្ឺរបាកេ់រៀល 

្របាកដុ់ល� រអេមរកិ និង្របាកប់ាតៃថ។  អ�ក្រគប្់រគងបាន 

កំណត្់របាកេ់រៀល ជារបិូយបណ័� មុខងរ និងជារបូិយបណ័�  

ស្រមាបេ់ធ�ើករបង� ញ េ្រពះវឆ�ុះប�� ំងពីភាពចបំាចៃ់ន 

េសដ�កិច� ្របភព្រពឹត�ិករណ៍ និងកលៈេទសៈរបស់ 

្រក�មហុ៊ន។ សកម�ភាព្របតិបត�ិករជា របូិយបណ័� េផ្សងៗ 

េទៀតេ្រកពី្របាកេ់រៀល្រត�វបានប�ូរេទជា្របាកេ់រៀល េដយេ្របើ 

អ្រតប�ូរ្របាកេ់នៃថ�្របតិបត�ិករេនាះ។ សមតុល្យៃន្រទព្យ 

សកម�របិូយវត�ុ នងិបណុំលរបិូយវត�ុនាកលបរេិច�ទរយករណ៍ 

ែដលជារបិូយបណ័�  េ្រកពី្របាកេ់រៀលក្៏រត�វបានប�ូរេទជា 

្របាកេ់រៀលេដយេ្របើអ្រតនាកលបរេិច�ទេនាះ។ ភាពលេម��ង 

ពកីរប�ូររបូយិបណ័� ែដលេកើតមកពីករប�ូរេនាះ ្រត�វបានទទួល 

ស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។

៦៨
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

កំណត់សគំាលេ់លើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ



៦៩
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

(ឃ) ករប៉ានស់� ន និងករវនិិច�យ័

 ករេរៀបចរំបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលអនុេលមេទតម 

ស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជាត្រម�វឱ្យេធ�ើករវនិចិ�យ័ករប៉ានស់� ន 

និងករសន�តត់មគណេនយ្យឱ្យបានច្បោស់ែដលមានផល 

បះ៉ពល់ដល់ចំនួនៃន្រទព្យសកម�បំណុល ចំណូល និង 

ចណំាយ ែដលបានរយករណ៍ក�ុងករយិបរេិច�ទ។  ករប៉ាន ់

ស� នេនះត្រម�វឱ្យអ�ក្រគប្់រគងេ្របើ្របាស់ករវនិចិ�យ័េដយអនុ

េលម តមេគាលនេយាបាយគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន។ 

ថ�ីេបើករប៉ានស់� ន និងករសន�តរ់បស់អ�ក្រគប្់រគងែផ�កេលើ 

ករេមើលេឃើញព្ីរពឹត�កិរណ៍ និងសកម�ភាពបច�ុប្បន�លទ�ផល 

ជាកែ់ស�ងអចខុសពីករប៉ានស់� នទងំេនាះ។

 ែផ�កែដលត្រម�វឱ្យមានក្រមតិក�ុងករប៉ានស់� នខ�ស់ និងស�ុគ 

ស� ញ ឬែផ�កែដលករសន�ត ់ និងករប៉ាន ់ ស� នមានផល 

បះ៉ពល់ជាសរវន�ដល់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុមានដូចខង

េ្រកម៖

 (i). ករខតបងេ់លើករថយចុះតៃម�ៃនឥណទន និងផ�ល់  

  ឱ្យអតិថិជន និង្របាកប់េ�� ើេនធនាគារនានា

 ្រក�ម ហុ៊ ន បា ន អ នុ វ ត� ក រ េ ធ�ើ ចំ ណា ត់ថា� ក ់

ឥណទន និងសំវធិានធនែដលត្រម�វេដយ្របកស 

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ ធ7-017-344 

្រប.ក ចុះៃថ�ទី១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ នងិសរចរែណនា ំ

េលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចុះៃថ�ទី១៦ ែខកុម�ៈ 

ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពី “ចំណាតថ់ា� កហ់និភយ័ឥណទន 

និងសំវធិានធនេលើអុីមែភរមនិ”  ស្រមាបធ់នាគារ និង 

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ។  ឥណទន និងបុេរ្របទន 

ផលិតផលហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ និងកិច�សន្យោហិរ�� វត�ុ 

េ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វបានែបងែចកជា្របាថំា� ក ់

េហើយ្រត�វកត្់រតសំវធិានធន អ្រស័យេទតមចណំាត ់

ថា� ករ់បស់វ េដយមនិគិតដល់្រទព្យសកម�ែដល្រត�វ 

បានដកជ់ាវត�ុប�� ំ (េលើកែលងែតសច្់របាក)់។ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេជឿជាកថ់ា អយុកលឥណទន 

(តមចំនួនៃថ�ផុតកំណត)់ ែដលជាមូលដ� នកំណត ់

ចំណាតថ់ា� កឥ់ណទន មានភាពសម្រសបេដើម្ប ី

កំណតភ់ាព្រគប្់រគានៃ់ន ករខតបងប់ណា� លមក 

ពកីរថយចុះតៃម�ៃនឥណទន និងបុេរ្របទនេដើម្បឱី្យ 

្រសបតម្របកសេនះ។

 (ii). ពន�

 ពន� ្រត�វបានគណនាតមមូលដ� នបំណក 

្រសយ បច�ុប្បន�ៃនបទប្ប��ត�ពិន�ដរ ប៉ែុន�បទប្ប��ត�ិ 

ទងំ អស់េនះមានករផា� ស់ប�ូរពីមយួ្រគាេទមយួ្រគា 

េហើយករសេ្រមចជាចុងេ្រកយេលើចំនួនពន�នឹង 

េធ�ើេឡើង បនា� បពី់អធិករ កិច�របស់អជា� ធរពន�ដរ។

 េនេពលែដលលទ�ផល ពន�ចុងេ្រកយខុសគា� ពចីនំនួ 

ដែដលបានកត្់រតពីដំបូង េនាះភាពលេម��ង េនះនឹង 

េធ�ើឱ្យបះ៉ពល់ដល់សំវធិានធនពន�េលើ្របាក ់ ចំេណញ 

ក�ុងឆា�  ំ នងិពន�ពន្យោរេនក�ុងករយិបរេិច�ទែដលករ 

កំណតព់ន�បានេធ�ើេឡើង។

 (iii). អត�្របេយាជន្៍របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ

 តៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិច�្របាក់បំណាច់អតីត 

ភាពករងរ គឺអ្រស័យេទតមចំនួនៃនកត� េផ្សងៗ 

ែដល កំណតេ់ដយគណៈ្រគប្់រគងេដយេ្របើ្របាស់ 

ករសន�តមយួចំនួនដូចជា អ្រតលឈបពី់ករងរ។ 

ករ សន�តេ់្របើ្របាស់ក�ុងករគណនាទូទត្់របាករ់លឹំក 

អតីតភាពករងររួមប��ូ លទំងអ្រតអប្បហរ។ 

គណៈ្រគប់្រគងបានេ្របើអ្រតករ្របាក់មធ្យមរបស់ 

្របាកប់េ�� ើមានកលកំណតេ់នតមធនាគារ និង 

ស� ប័នមី្រក�ហិរ�� វត�ុ េផ្សងេទៀតជាអ្រតអប្បហរ 

េដើម្បកំីណតត់ៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច្់របាកែ់ដលរពំងឹ 

ថានងឹ្រត�វទូទតក់តព�កចិ�អត�្របេយាជន្៍របាកប់ណំាច ់

អតីតភាពករងរ។

(ង) ស�ងដ់ររបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុថ�ី
 េនៃថ�ទ២ី៨ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៩ ្រក�ម្របឹក្សោជាតិ 

គណេនយ្យ ៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបាន្របកស 

ដកឱ់្យេ្របើស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹង ហិរ�� វត�ុអន�រ 

ជាតិ ៃនកម�ុជា (េហកតថ់ា “CIFRS”) ែដលែផ�កទងំ្រស�ង 

េទតមស�ងដ់រទងំអស់ែដល េចញផ្សោយេដយ្រក�ម្របឹក្សោ 

ស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ រមួទងំបំណក្រសយ និង 

វេិសធនកម�ពក ់ពន័�េផ្សងៗ។ អង�ភាពែដលមានករទទួល 

ខុស្រត�វជាសធារណៈ ្រត�វេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

របស់ខ�ួនឱ្យ្រសបេទតម CIFRS ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ 

គណេនយ្យែដលចបេ់ផើ�មេនៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា�  ំ២០១២ ឬ 

ករយិបរេិច�ទ គណេនយ្យបនា� បពី់េនះ។

 េយាងតមសរចរែណនាេំលខ ០៥៨ សហវ-កជគ 

ចុះៃថ� ទី២៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ែដលេចញេដយ្រក�ម្របឹក្សោ 

ជាតគិណេនយ្យៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ�� វត�ុ បានអនុមត័ 

ឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ�� វត�ុពន្យោរេពលអនុវត� CIFRS 

រហូតដល់ករយិបរេិច�ទែដលចបេ់ផ�ើមេន ៃថ�ទី១ ែខមករ 

ឆា� ២ំ០១៩ ឬ ករយិបរេិច�ទបនា� បពី់េនះ។



ចំណាតថ់ា� ក់

កម�រីយៈេពលខ�ី (តិចជាង ឬេស�ើមយួឆា� )ំ:

បំណុលធម�ត/ស�ងដ់រ

បំណុលឃា� េំមើល

បំណុលេ្រកមស�ងដ់រ

បំណុលសង្សយ័

បំណុលបាតប់ង់

<១៥ ៃថ�

១៥ ៃថ� – ៣០ ៃថ�

៣១ ៃថ� – ៦០ ៃថ�

៦១ ៃថ� – ៩០ ៃថ�

≥ ៩១ ៃថ�

១%

៣%

២០%

៥០%

១០០%

ចំនួនៃថ�ហួសកលកំណតស់ង អ្រតសំវធិានធន

កម�រីយៈេពលែវង (េ្រចើនជាងមយួឆា� )ំ:

បំណុលធម�ត/ស�ងដ់រ

បំណុលឃា� េំមើល

បំណុលេ្រកមស�ងដ់រ

បំណុលសង្សយ័

បំណុលបាតប់ង់

< ៣០ ៃថ�

≥ ៣០ ៃថ� – ៨៩ ៃថ�

≥ ៩០ ៃថ� – ១៧៩ ៃថ�

≥ ១៨០ ៃថ� – ៣៥៩ ៃថ�

េលើសពី ៣៥៩ ៃថ�

១%

៣%

២០%

៥០%

១០០%

៧០
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ

 េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ ខងេ្រកមេនះ្រត�វបាន 

អនុវត�េដយ្រក�មហុ៊នក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនះ។ 

េគាលនេយាបាយទងំអស់េនះ ្រត�វបានយកមកអនុវត�្របកបេដយ 

សង�តភិាពេន្រគបក់រយិបរេិច�ទ េលើកែលងែតមានករប�� កប់ែន�ម។

(ក) ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
 ្រទព្យសកម� និងបណុំលហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួមាន 

សច្់របាក ់ និងសច្់របាកស់មមូល ឥណទនផ�ល់ដល់ 

អតិថិជន ករវនិិេយាគ ្របាកប់េ�� ើ គណនី្រត�វ ទទួលេផ្សងៗ 

្របាកក់ម� ីនិងគណនី្រត�វទូទតេ់ផ្សងៗ។

(ខ) មូលដ� នៃនករសរបុរមួ

 របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួមាន របាយ 

ករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ទីស� កក់រកណា� ល និងសខទងំ 

ឡាយរបស់្រក�មហុ៊ន។ រល់សមតុល្យ និង្របតិបត�ិករ 

អន�រសខសំខន់ៗ ទងំអស់្រត�វបានលុបបំបាតេ់ចល។

(គ) សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល

 សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមលូ រមួមានសច្់របាក ់

និងសមតុល្យសច្់របាកក់�ុងធនាគារ ្របាកប់េ�� ើេនធនាគារ 

ែដលមានកលវសន�េនេពលតម�ល់ដំបូងមានរយៈេពល 

៣ែខ ឬតិចជាង និងករវនិិេយាគរយៈេពលខ�ីែដលអចប�ូរ 

ជាសច្់របាកេ់ពលណាកប៏ានេដយមានហនិភយ័ តិចតួច 

ចំេពះករផា� ស់ប�ូរតៃម�។

(ឃ) ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន

 ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថជិនែដលបានបង� ញេនក�ុង 

តរងតុល្យករ ្រត�វបានកត្់រតតម្របាកេ់ដើមែដលេនសល់ 

េដយដកេចញចំនួនទងំឡាយណា ែដលបានលុបេចល 

និងសំវធិានធនេលើឥណទនអ្រកក ់និងជាបស់ង្សយ័។

(ង) សំវធិានធនេលើឥណទនអ្រកក ់និងជាបស់ង្សយ័

 េដើម្បអីនុវត�េទតមេគាលករណ៍ែណនារំបស់ ធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជា រល់ឥណទន និងបុេរ្របទនទងំអស់្រត�វ 

បានចតច់ណំាតថ់ា� កេ់ដយេយាងេទតមសមត�ភាព ៃនករ 

ទូទតស់ងរបស់ៃដគូពណិជ�កម�។ សមត�ភាពៃនករទូទត ់

សងេនះ្រត�វបានវយតៃម�េដយែផ�កេទតមបទ ពិេសធន ៍

ៃនករទូទតស់ង ពីមុនលក�ខណ� ហិរ�� វត�ុរបស់កូនបំណុល 

អជីវកម� និងលំហូរទឹក្របាកន់ាេពលអនាគត និងករស�័្រគ 

ចតិ�សងរបស់កូនបណុំល បរយិាកសហរិ�� វត�ុ នងិគុណភាព 

ៃនឯកសរឥណទន។ បែន�មេលើគុណភាព ៃនពត័ម៌ានខងេលើ 

ចំនួនៃថ�ហួសកលកំណតស់ង ្រត�វបានយកមកគិតដូច 

ខងេ្រកម៖



ចំណាតថ់ា� ក់

េ្រគ�ងសង� រមឹ និងេ្រគ�ងបំពកក់រយិាល័យ

យានយន�

កំុព្យទូរ័

ករែកលំអរអគារ - រយៈេពលណាមូយែដលតិចជាង រវងអយុកល

េសដ�កិច�របស់្រទព្យេនាះ និងេថរេវលៃនកិច�សន្យោជួល

៣ - ៥

៤ - ៥

៣

៥ - ៧

ចំនួនឆា� ំ

៧១
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

 សំវធិានធនេលើឥណទនអ្រកក ់ និងជាបស់ង្សយ័ 

្រត�វបាន គណនាគតិជាភាគរយៃនសមតុល្យកម� ី េទតម 

ចណំាតថ់ា� កក់ម� ី និង្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយក�ុង 

របាយករណ៍លទ�ផល។ សំវធិានធនខងេលើបានេធ�ើេឡើង 

េដយមនិគិត ពី តៃម�្រទព្យប�� ំេទេលើកែលងែត្រទព្យប�� ំ 

េនាះជាសច្់របាកែ់ដលបានតម�ល់េនធនាគារ។ ក�ុងករណី 

ែដលឥណទន នងិបេុរ្របទនចតថ់ា� កជ់ាឥណទនបាតប់ង ់

េនាះ្រទព្យប�� នំឹងអច្រត�វបានពិចរណា ប៉ុែន�តៃម�ទីផ្សោរ 

ែដលប៉ានស់� នេលើ្រទព្យប�� ំេនាះ ្រត�វមានករអនុមត័យល់ 

្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយែផ�កតមករណីនីមយួៗ 

េដយែឡកពគីា� ។ ភាព្រគប្់រគងៃនសំវធិានធនេលើឥណទន 

អ្រកក ់ និងជាបស់ង្សយ័្រត�វបានវយតៃម�េដយអ�ក្រគប្់រគង 

េរៀងរល់ែខ។ លក�ខណ� ទងំឡាយែដល្រត�វបានពចិរណា 

ក�ុងករវយតៃម� េលើភាព្រគប្់រគានៃ់នសំវធិានធនេលើ 

ឥណទនអ្រកក ់នងិជាបស់ង្សយ័មានដូចជា ទំហឥំណទន 

បទពិេសធន ៍ ៃនករខតបងក់ន�ងមក លក�ខណ� េសដ�កិច� 

បច�ុប្បន� និងផលបះ៉ពល់េផ្សងៗដល់អតិថិជន ស� នភាព 

ហរិ�� វត�ុរបស់អតិថជិន និងស� នភាព ជាកែ់ស�ងៃនឥណទន 

េធៀបនឹងលក�ខណ� ែដលបានែចងក�ុងកិច�សន្យោ។ ឥណទន 

ែដលមនិអចទរបាន ឬចែំណក ៃនឥណទនែដលបានចត ់

ថា� កជ់ាឥណទនអ្រកក្់រត�វ បានកតេ់ចញបនា� បពី់មានករ 

គិតគូរេទេលើតៃម�លកប់ាន ៃន្រទព្យប�� ំ េហើយ្របសិនេបើ 

េនេពលែដលអ�ក្រគប្់រគង វនិចិ�យ័េឃើញថាពំុមានសង្ឃមឹ 

នងឹទរបាននូវឥណទនទងំេនាះមកវញិេទ។ ករស� រេឡើង 

វញិនូវ្របាកក់ម�ែីដលបានដកេចញពីមុន និងករផា� ស់ប�ូរៃន 

្របាកច់ំណូលពីមុន្រត�វបាន េគបង� ញថាជាចំណូលេផ្សង 

េទៀតេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។

(ច) ករ្របាកព់្យរួទុក

 ករ្របាក់ព្យួរ ទុកសំេដេលើករ្របាក់ទទួលបានពី 

ឥណទន មនិដំេណើ រករេហើយ្រត�វបានកត្់រតជា សំវធិានធន 

េដយមនិដកប់��ូ លជាចំណូលលុះ្រតវ អច្របមូលបាន 

ជាសច្់របាកម់កវញិ។ ករ្របាកព់្យរួទុក្រត�វបានបង� ញេដយ 

ដកេចញពីករ្របាក្់រត�វទទួល។

(ឆ) សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងធនាគារនានា

 សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា រមួប��ូ ល្របាក ់

បេ�� ើតម�ល់តមច្បោប្់រត�វបានកត្់រតតមតៃម�េដើម ដកសំវធិាន 

ធនមនិអច្របមូលមកវញិបាន ។

(ជ) ្របាកប់េ�� ើតម�ល់តមច្បោប់

 ្របាកប់េ�� ើតម�ល់តមច្បោប ់ ្រត�វបានរក្សោទុកេន 

ធនាគារជាត ិៃនកម�ុជា្រសបតមច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ�� វត�ុ ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និង្រត�វបានកំណត ់

ជាភាគរយៃន េដើមទុនអប្បបរមា នងិ្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថជិន 

ែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតៃិនកម�ុជា។  ្របាកប់េ�� ើតម�ល់ 

តមច្បោប្់រត�វបានកត្់រតេទតមតៃម�េដើម ។

(ឈ) ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

 ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតតមតៃម�េដើម។ 

ករប៉ានស់� ន្រត�វបានេធ�ើេឡើងស្រមាបគ់ណន្ីរត�វទទួលែដល 

ជាបស់ង្សយ័ េដយែផ�កតមករ្រត�តពនិតិ្យចនំនួែដលេន 

សល់នាកលបរេិច�ទរយករណ៍ ។

(ញ) ករវនិិេយាគ

  ករវនិេិយាគេនក�ុង Credit Bureau of Cambodia 

(“CBC”) ្រត�វបានកត្់រតេទតមតៃម�េដើមដកសំវធិានធន 

ៃនករថយចុះនូវតៃម� េដើម្បទីទួលស� ល់នូវករធា� កចុ់ះជា 

អចិៃ�ន�យៃ៍ន តៃម�ៃនករវនិិេយាគ។

(ដ) ្រទព្យ និងបរកិ� រ

(i) ែផ�កៃន្រទព្យ និងបរកិ� រ្រត�វបានកត្់រតតមតៃម� 
េដើមដករលំស់បង�រ និងករខតបងេ់លើឱនភាពៃន 
តៃម�បង�រ្របសិនេបើមាន។  េនេពលែដលធាតុរបស់ 
្រទព្យ និងបរកិ� រមានអយុកលេ្របើ្របាស់ខុសៗគា�  
ធាតុទងំេនាះ ្រត�វបានចតទុ់កជាែផ�កេផ្សងគា�  
(សមាសធាតុចម្បងៗ) របស់្រទព្យ និងបរកិ� រ។

(ii) រលំស់េលើ្រទព្យ នងិបរកិ� រ្រត�វបានទទួលស� ល់ 
ជាចំណាយេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេដយែផ�ក                  
េលើមូលដ� នរលំស់េថរ េដយគិតេទតមអយុកល 
េ្របើ្របាស់ប៉ានស់� នរបស់្រទព្យ និងបរកិ� រនីមយួៗដូច 
ខងេ្រកម៖

 ្រទព្យកំពុងបេង�ើតមនិ្រត�វបានរលំស់េនាះេទ លុះ្រត ែត 

្រទព្យ្រត�វបានេ្របើ្របាស់ដូចែដលបានេ្រគាងទុក េដយ 

អ�ក្រគប្់រគង។



៧២
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

(iii) ករចំណាយបនា� ប់ែដលពក់ព័ន�េទនឹងែផ�ក 
មយួៃន ្រទព្យ និងបរកិ� រែដលបានទទួលស� ល់រចួមក 
េហើយ្រត�វបានបកូប��ូ លេទក�ុងតៃម�េយាងៃនែផ�កេនាះ 
្របសិនេបើអចមានលទ�ភាពផ�ល់នូវអត�្របេយាជន ៍
េសដ�កិច�នាេពលអនាគតដល់្រក�មហុ៊ន េលើសពីស�ង ់
ដរេដើម។  រល់ករចំណាយ បនា� បេ់ផ្សងេទៀត្រត�វបាន 
ទទួលស� ល់ជាចំណាយេនក�ុងករយិបរេិច�ទែដល
បានេកើតេឡើង។

(iv) ចំេណញ ឬខតពីករឈបេ់្របើ ឬករលក ់
េចញែផ�កៃន្រទព្យ និងបរកិ� រណាមយួ្រត�វបានកំណត ់
េដយភាពខុសគា�  រវងសច្់របាកទ់ទួលបានពីករ 
លក ់និងតៃម�េយាងៃន្រទព្យ និងបរកិ� រេនាះេហើយ្រត�វ 
បានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។

(v) ្រទព្យ នងិបរកិ� រែដលបានដករលំស់អស់េហើយ 
្រត�វបានរក្សោទុកក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ រហូតដល់ 
ៃថ�ែដល្រទព្យ និងបរកិ� រទងំេនាះ្រត�វបានលុបបំបាត ់
េចល។

(ឋ) ្រទព្យសកម�អរបូី
 ្រទព្យសកម�អរបូែីដលរមួមានកំុព្យទូរ័សូហ�ែវរ នងិអជា�  

ប័ណ� ្របព័ន�ធនាគារស�ូល្រត�វបានកត់្រតតមៃថ�េដើមដក 
រលំស់បង�រ នងិករខតបងេ់លើឱនភាពៃនតៃម�បង�រ ្របសិន 
េបើមាន។  អជា� បណ័� កម�វធិកីពំ្យទូរ័ែដលបានទញិ្រត�វបានេធ�ើ 
មលូធនកម� តមមូលដ� នៃថ�េដើមែដលបានេកើតេឡើងក�ុង 
ករទិញកម�វធិីជាកល់កេ់នាះមកេ្របើ្របាស់។ ្រទព្យសកម� 
អរបីូ ្រត�វបានដករលំស់តមរយៈេពលេ្របើ្របាស់របស់វែដល 
មានរយៈេពលពី ៥ ដល់ ២០ ឆា� ែំដលបានេ្របើ្របាស់វធិី 
រលំស់េថរ។  រល់ចណំាយទងំឡាយែដលពកព់ន័�នឹងករ 
អភវិឌ្ឍ និងករែថទកំុំព្យទូរ័សូហ�ែវរ ្រត�វបានទទួលស� ល់ 
ជាចំណាយេនេពលេកើតមានេឡើង ។

(ឌ) ឱនភាពៃនតៃម�
(i) ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
 ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានវយតៃម�នាកល 

បរេិច�ទរយករណ៍នីមយួៗ េដើម្បកីំណតថ់ាេតើមាន 
ភស�ុតងណាមយួែដលបង� ញថា្រទព្យសកម�ហិរ��  
វត�ុទងំេនាះមានឱនភាពៃនតៃម�។ ្រទព្យសកម�ហរិ��  
វត�ុ ្រត�វបានចតទុ់កថាមានឱនភាពៃនតៃម� ្របសិនេបើ 
មានេហតុករណ៍មយួ ឬេ្រចើនជះឥទ�ិពលជាអវជិ�មាន 
េលើលំហូរទឹក្របាកប៉់ានស់� ននា េពលអនាគតដល់ 
្រទព្យសកម�េនាះ។ ករណីេនះមនិ្រត�វបានេ្របើស្រមាប ់
ឥណទនផ�ល់ដល់ អតិថិជនេនាះេទេដយ វ្រត�វបាន 
បង� ញេនក�ុង េគាលនេយាបាយគណេនយ្យេដយ 
ែឡកេនក�ុងកំណតសំ់គាល់ ៣ (ង)។ រល់្រទព្យ 
សកម�ហិ រ�� វត�ុ េទលសរវន� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ 
ឱនភាពៃនតៃម�តមមូលដ� នេទល។  ្រទព្យសកម� 
េនសល់ ្រត�វបានវយតៃម�ជារមួក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម� 

ែដលមានហនិភយ័ឥណទន្រសេដៀងគា� ។ ករខត 
បងេ់លើឱនភាពៃនតៃម�្រត�វបានទទួលស� ល់ េនក�ុង 
របាយករណ៍លទ�ផល។  ករខតបងេ់លើឱនភាពៃន 
តៃម�្រត�វដកេចញ ្របសិនេបើមាន្រពឹត�កិរណ៍េកើត 
េឡើងបនា� បពី់ករទទលួស� ល់ ករខតបងេ់លើឱនភាព 
ៃនតៃម�ត្រម�វឱ្យដកេចញ។

(ii) ្រទព្យសកម�មនិែមនហិរ�� វត�ុ
 តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� មនិែមនហិរ�� វត�ុ 

របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេឡើងវញិេនរល់ 
កលបរេិច�ទ រយករណ៍នីមយួៗេដើម្បកីំណតថ់ា 
េតើមានស�� ណណាមយួែដលបង� ញថា ្រទព្យសកម� 
ទងំេនាះមានឱនភាពៃនតៃម�។ ្របសិនេបើមានស�� ណ 
េនាះេកើតេឡើងករប៉ានស់� នេលើតៃម�ែដលអច្របមលូ 
បានវញិ របស់្រទព្យសកម�្រត�វបានេធ�ើេឡើង។ តៃម� 
ែដលអច្របមូលមកវញិបានៃន្រទព្យសកម� ឬឯកត 
បេង�ើតសច្់របាក ់ គឺជាតៃម�ែដលធំជាងរវងតៃម�េ្របើ 
្របាស់ នងិតៃម�សម្រសបដកចណំាយេដើម្បលីកេ់ចញ។ 
ក�ុងករប៉ាន្់របមាណតៃម�េ្របើ្របាស់សច្់របាក ់ រពឹំង 
ថានឹងទទួលបាននាេពលអនាគត្រត�វបាន អប្បហរ 
េទតៃម�បច�ុប្បន�េដយេ្របើអ្រតករ្របាក ់ មុនបងព់ន� 
ែដលឆ�ុះប�� ំងករប៉ាន្់របមាណ ៃនតៃម�េពលេវល 
ក�ុងលក�ខណ� ទផី្សោរបច�ុប្បន� និងហនិភយ័ជាកល់ក ់
ស្រមាប្់រទព្យសកម�ទងំេនាះ។ ស្រមាបេ់គាលបំណង 
ៃនករ្រត�តពិនិត្យេលើឱនភាព ៃនតៃម�្រទព្យសកម�្រត�វ 
បានដកប់��ូ លគា� ជា្រក�ម ែដលអចបេង�ើតសច ់
្របាកប់ានតូចបផុំតពកីរបន�ករេ្របើ្របាស់ េដយមនិ 
ពងឹែផ�កខ� ងំេលើលំហូរទឹក្របាកៃ់ន ្រទព្យសកម�ដៃទ 
េទៀត ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ដៃទេទៀត េហកតថ់ា 
(“ឯកតបេង�ើតសច្់របាក”់)។ ករខតបងេ់លើឱនភាព 
ៃនតៃម�្រត�វបានទទួលស� ល់ ្របសិនេបើតៃម�េយាងៃន 
្រទព្យសកម�មយួ ឬឯកតបេង�ើត សច្់របាកម់ានចំនួន 
េលើសពីតៃម�ែដលអច្របមូល មកបានវញិ។ ករខត 
បងេ់លើឱនភាពៃនតៃម�្រត�វ បានទទួលស� ល់េនក�ុង 
របាយករណ៍លទ�ផល ។

(ឍ) ្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថិជន

 ្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថជិន្រត�វបានបង� ញតមតៃម�េដើម។

(ណ) ្របាកក់ម�ី

 ្របាកក់ម�្ីរត�វបានកត្់រតតមចំនួន្របាកេ់ដើម ែដល 
មនិទនទូ់ទត។់  េសហុ៊យេផ្សងៗែដលបានចំណាយេដើម្ប ី
ទទួលបាន្របាកក់ម� ី ្រត�វបានេធ�ើរលំស់តមមូលដ� នរលំស់ 
េថរេលើ រយៈេពលៃន្របាកក់ម�េីនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។ 
ចណំាយេលើ្របាកក់ម� ី (ចណំាយករ្របាក)់ ្រត�វបានកត្់រត 
ជាចំណាយ េនក�ុងឆា� ែំដលចំណាយេនាះបានេកើតេឡើង



៧៣
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

 េលើកែលងែតចំណាយផា� ល់េទេលើ ករទិញ ករសងសង ់
ឬករផលិត្រទព្យសកម�ែដល មានលក�ណៈសម្បត�្ិរគប្់រគាន ់
្រត�វបានេធ�ើមូលធន កម�េទជាែផ�កមយួៃនៃថ�េដើមរបស់្រទព្យ 
េនាះ។ ករេធ�ើមូលធនកម�្របាកក់ម�នីឹង្រត�វបញ�បេ់នេពល 
ែដល សកម�ភាពចបំាចទ់ងំអស់ក�ុងករេរៀបចំ្រទព្យេនាះ 
ស្រមាបេ់្របើ្របាស់តមករេ្រគាងទុក ឬស្រមាបល់ក្់រត�វបាន 
ប��ប។់

(ត) អនុបំណុល
 អនុបំណុល្រត�វបានចតទុ់កជាបំណុលហិរ�� វត�ុ េន 

េពលែដល ្រក�មហុ៊នមានកតព�កចិ�តមកិច�សន្យោេដើម្ប ី
្របគល់សច្់របាក ់ឬ្រទព្យសកម�ហរិ�� វត�ុេទឱ្យអង�ភាពមយួ 
េផ្សងេទៀត ឬេដើម្បេីផា� ះប�ូរ្រទព្យសកម�ហរិ�� វត�ុ ឬបណុំល 
ហរិ�� វត�ុ ជាមយួអង�ភាពមយួេផ្សងេទៀតេ្រកមលក�ខណ�  
ែដលមនិអំេណាយផលចំេពះ្រក�មហុ៊ន េហើយ្របសិនេបើវ 
មានភាព អំេណាយផលចំេពះ្រក�មហុ៊នវនឹងចតទុ់កជា 
មលូធន។ អនុបំណុលែដល្រត�វបានអនុមត័េដយធនាគារ 
ជាតៃិនកម�ុជា ្រត�វបានរបប់��ូ លេទក�ុងេដើមទុនថា� កទី់ ២ 
ក�ុងករគណនា មូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រក�មហុ៊នអនុេលម 
តមេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតៃិនកម�ុជា។

(ថ) អត�្របេយាជនប៍ុគ�លិករយៈេពលែវង
 កតព�កិច�របស់្រក�មហុ៊នចំេពះអត�្របេយាជនបុ៍គ�លិក 

រយៈេពលែវង គជឺាចំណាយេលើអត�្របេយាជនែ៍ដលបុគ�លិក 
្រត�វទទលួបាន ពកីរបំេពញករងរក�ុងករយិបរេិច�ទកន�ង 
ផុតេទ នងិបច�ុប្បន�។ អត�្របេយាជនបុ៍គ�លិករយៈេពលែវង 
្រត�វបានេធ�ើអប្បហរេទតៃម�បច�ុប្បន�។ ករវស់ែវងសរជាថ�បីាន 
្រត�វទទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលនាករយិបរេិច�ទ 
ែដលចណំាយេនះបានេកើតេឡើង។

(ទ) សំវធិានធន
 សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់ េនេពលែដល 

្រក�មហុ៊នមានកតព�កចិ�តមផ�ូវច្បោប ់ ឬកតព�កចិ�្របេយាល 
នាេពលបច�ុប្បន� ែដលជាលទ�ផលៃន្រពឹត�កិរណ៍កន�ងផុត 
េទេហើយ មានលទ�ភាពែដលត្រម�វឱ្យមានលំហូរេចញនូវអត� 
្របេយាជន ៍ េសដ�កចិ�ក�ុងករបំេពញនូវកតព�កចិ�េនាះ។ 
្របសិនេបើផលបះ៉ពល់ មានលក�ណៈសរវន� សំវធិានធន 
្រត�វបានកំណត ់េដយអប្បហរលំហូរទកឹ្របាក ់ែដលរពំងឹថា 
នងឹ្រត�វទូទត ់ នាេពលអនាគតេដយេ្របើអ្រតមនុបងព់ន� 
ែដលឆ�ុះប�� ងំ ពកីរប៉ាន្់របមាណៃនតៃម�េពលេវល ក�ុង 
លក�ខណ� ទីផ្សោរបច�ុប្បន� និងហនិភយ័ជាកល់កចំ់េពះ 
បណុំលទងំេនាះ ។

(ធ) ករទទួលស� ល់្របាកច់ំណូល និងចំណាយ
 ចំណូលពីករ្របាក ់ ្រត�វបានទទួលស� ល់េដយែផ�ក 

េលើមលូដ� នបង�រ។  េនេពលែដលឥណទនមយួ្រត�វបាន 
ចតថ់ា� កជ់ាឥណទនមនិដំេណើ រករ ករកត្់រតចំណូលពី 
ករ្របាក្់រត�វបានព្យរួទុករហូតដល់ េពលែដល្រក�មហុ៊នបាន 

ទទួលសច្់របាកជ់ាកែ់ស�ង។ កៃ្រមេសវកម�ឥណទន្រត�វ 
បានគណនាេដយេ្របើ្របាកេ់ដើម និងអ្រតកៃ្រមេសវកម�េហើយ 
្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណូល េនេពលែដលទកឹ្របាក ់
ឥណទន្រត�វបានផ�ល់ដល់អតិថជិន។  ចណំាយករ្របាក ់
េលើកម� ី នងិអនុបំណុល្រត�វបានទទលួស� ល់េដយែផ�កេលើ 
មលូដ� ន្របាកប់ង�រ ។

(ន) កៃ្រមេសវកម� និងកៃ្រមេជើងសរ
 ្រក�មហុ៊នបានទទួលកៃ្រមេសវកម� នងិកៃ្រមេជើងសរ 

ពេីសវកម�ជាេ្រចើន ែដលបានផ�ល់ដល់អតថិជិនពិេសស គឺ 
ទទួលបានពកីៃ្រមេរៀបចំឯកសរឥណទន។ កៃ្រមេសវកម� 
នងិកៃ្រមេជើងសរ្រត�វបានទទលួស� ល់ េនេពលែដលេសវ 
កម�្រត�វបានផ�ល់ដល់អតថិជិន។

(ប) ភតិសន្យោ្របតិបតិ�ករ
 ករចំណាយេលើភតិសន្យោ្របតិបត�កិរ ្រត�វបានទទលួ 

ស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលតមវធិសី�ស� រលំស់េថរ 
េទតមេថរេវលៃនភតិសន្យោ។  ្របាកេ់លើកទឹកចិត�ែដល 
ទទួលបាន ពកីរជួល្រត�វទទលួស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍ 
លទ�ផលជាែផ�កៃនចំណាយភតសិន្យោសរបុេទតមេថរេវល 
ៃនភតិសន្យោ។

(ផ) ពន�េលើ្របាកច់ំេណញ
 ពន�េលើ្របាកច់េំណញ រមួមានពន�េលើ្របាកចំ់េណញ 

្របចឆំា�  ំ និងពន�ពន្យោរ។ ពន�េលើ្របាកច់េំណញ្របចឆំា�  ំ
្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល េលើកែលង 
ែតក�ុងករណីែដលពន�េលើ្របាកច់េំណញ ទកទ់ងេទនងឹ 
ធាតុណាែដលបាន ទទួលស� ល់ជាែផ�កមយួៃនមលូធន។

 ពន�េលើ្របាកច់េំណញ្របចឆំា�  ំ គឺជាពន�ែដលរពំងឹថា 
ត្រូវបងេ់លើ្របាកច់េំណញជាបព់ន�្របចឆំា�  ំេដយេ្របើអ្រតពន� 
ែដលបានអនុមត័ ឬបានអនុមត័ជាអទិ៍េនកលបរេិច�ទ 
រយករណ៍ នងិនិយត័ភាពទងំឡាយេលើពន�្រត�វបងពី់ 
ឆា� មុំនៗ។

 ពន�ពន្យោរ ្រត�វបានកណំតត់មវធិសី�ស�តរងតុល្យករ 
េលើ ភាពលេម��ងបេណា� ះអសន�រវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� 
និងបំណុលេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងតៃម�េយាង 
ស្រមាបក់រគិតពន�។ ចនំនួៃនពន�ពន្យោរែដលបានកណំត ់
េនាះគឺែផ�កេលើលក�ណៈែដលអចេ្របើ្របាស់បាន ឬអច 
ទូទតប់ានែដល នងឹេកើតេឡើងរវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� 
នងិបណុំលេដយ េ្របើអ្រតពន�កំណតេ់នៃថ�តរងតុល្យករ។ 
ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� និងបំណុលនឹង្រត�វទូទតគ់ា� ្របសិន 
េបើច្បោបអ់នុ�� តឱ្យេធ�ើករទូទតរ់វង្រទព្យសកម� នងិបំណុល 
រយៈេពលខ� ី េហើយវទកទ់ងនឹងករបន�យពន�េលើ្របាក ់
ចេំណញេដយអជា� ធរ ពន�ដរេលើ្រក�មហុ៊ន ែតមយួ។

 ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� ្រត�វបានទទួលស� ល់ែតក�ុង 
ករណីអច នងឹេកើតមានេឡើងនូវ្របាកច់េំណញជាបព់ន�នា 
េពលអនាគត  ែដលអនុ�� តឱ្យេ្របើ្របាស់កតក់ងជាមយួ 
ពន�ពន្យោរេនាះបាន។



នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ស� កក់រកណា� ល

សខតមបណា� េខត�នានា

៣.៨៧៤.០៧៣

៤៥.១៤៥.៣២០

៤៩.០១៩.៣៩៣

៩៦៤.១៧៩

១១.២៣៥.៧៦៩

១២.១៩៩.៩៤៨

១.២១២.៧៤៥

១៦.៩៨៨.៨១១

១៨.២០១.៥៥៦

៣០០.៤០៨

៤.២០៨.២៧៦

៤.៥០៨.៦៨៤

៧៤
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

 ពន�ពន្យោរ ្រត�វបានពិនតិ្យេឡើងវញិេនកលបរេិច�ទរយករណ៍ 

នីមយួៗ និងជា្រទព្យសកម�្រត�វបានកតប់ន�យក�ុងករណី 

មនិអចមាននូវករេ្របើ្របាស់នូវអត�្របេយាជនព៍ន�ទងំេនាះ

បាន។

(ព) ទុនប្រម�ង
(i) ទុនប្រម�ង្រត�វេផ�រេទជា្របាកច់ំេណញរក្សោទុក 

េដយ អនុេលមេទតមកិច�្រពមេ្រព�ង្របាកក់ម� ី
ែដលបាន ចុះហត�េលខរវង្រក�មហុ៊ន Instituto De 
Crédito Oficial  (“ICO”)  ៃន្រពះរជាណាច្រក 
េអស្បោញ៉ និង្រក�មហុ៊នក�ុងរយៈកលៃន្របាកក់ម� ី
េដយេផ�រ  ៣,៥% ៃន្របាកក់ម� ី ICO ែដលេនសល់ 
េ្រកមកម�វធិីហិរ��  វត�ុរបស់្របេទសេអស្បោញ៉េទជា 
ទុនប្រម�ង។ ទុនប្រម�ង េនះគឺស្រមាបព់្រងឹងស� បន័ 
និង្រត�វបានរក្សោទុកក�ុង គណនីទុនប្រម�ងេផ្សងៗ 
េទតមរយៈកលៃន្របាកក់ម� ី លុះ្រតែតទទួលបាន 
ករយល់្រពមពី  ICO។

(ii) ទុនប្រម�ងទូេទ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងស្រមាប ់
ករពរហនិភយ័ហិរ�� វត�ុទូេទរបស់្រក�មហុ៊ន។ ្រក�ម 
្របឹក្សោភបិាលបានសេ្រមចេ្របើ្របាស់ និងរក្សោទុន 
ប្រម�ងេនះ តមរយៈករេផ�រពី្របាកច់ំេណញរក្សោទុក។

(ភ) សម�ន័�ញាតិ

 ភាគីែដល្រត�វបានចតទុ់កជាសម�ន័�ញាតិ ្របសិនេបើ 
ភាគីេនាះ មានលទ�ភាព្រគប្់រគងេដយផា� ល់ ឬេដយ 
្របេយាល ឬមានឥទ�ិពលខ� ងំេលើភាគីមយួេទៀតក�ុងករ 
េធ�ើេសចក�ីសេ្រមចហិរ�� វត�ុ និង្របតិបត�ិករ ឬ្រក�មហុ៊ន 

និងភាគីេនាះស�ិតេន េ្រកមករ្រគប្់រគងរមួមយួ ឬកម៏ាន 
ឥទ�ិពលខ� ងំ។  សម�ន័�ញាតិអចជារបូវន�បុគ�ល ឬនីតិ 
បគុ�លេហើយករ៏មួប��ូ លនូវសមាជកិ ្រគ�សរជិតស�ិទ�ជាមយួ 
នឹងរបូវន�បុគ�លជាសម�ន័�ញាតិផងែដរ។ តមច្បោបស់�ីពី 
្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ សម�ន័�ញាតិរមួប��ូ ល 
ផងែដរនូវរបូវន�បុគ�ល ែដលមានភាគហុ៊នយ៉ាង តិចចំនួន 
១០% ៃនេដើមទុនរបស់្រក�មហុ៊ន ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត 
េទះជាកនក់បេ់ដយផា� ល់ក�ី ឬ េដយ្របេយាលក�ី ឬ 
របូវន�បគុ�លណាែដលរមួចែំណកក�ុងែផ�ករដ�បាល ករដកឹនា ំ
ករ្រគប្់រគង ឬករេរៀបចំ និងករអនុវត�នូវ ករ្រត�តពិនិត្យ 
ៃផ�ក�ុងរបស់្រក�មហុ៊ន ។

៤.     ករប�រូរបិូយប័ណ� ពី្របាក់េរៀលេទជាដុល� រអេមរកិ

 របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានបង� ញជា្របាកេ់រៀល។ ករប�ូរ 

របូយិបណ័�  ពី្របាកេ់រៀលេទជាដុល� រអេមរកិ ្រត�វបានេធ�ើេឡើងស្រមាប ់

ជាករបង� ញប៉ុេណា� ះ េដយេ្របើអ្រតរប�ូរ្របាកជ់ាផ�ូវករ្របកស 

េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ែដល   

១ ដុល� រអេមរកិ េស�ើនឹង ៤.០១៨ េរៀល (ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ 

: ៤.០៣៧ េរៀល)។  តួេលខជា្របាកេ់រៀលេនះមនិ្រត�វបានយកមក 

បក្រសយ ថាតួេលខ្របាកេ់រៀល្រត�វបានប�ូរេទជា្របាកដុ់ល� រ 

អេមរកិ ឬនឹង្រត�វប�ូរជា្របាកេ់រៀល នាេពលអនាគតតមអ្រតប�ូរ 

្របាកេ់នះ ឬអ្រតប�ូរ្របាកេ់ផ្សងេទៀតេនាះេឡើយ ។

៥. សច់្របាក់ក�ងុៃដ



សច្់របាកខ់ងេលើ ្រត�វបានេធ�ើករវភិាគតមរបិូយបណ័� ដូចខងេ្រកម៖

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

្របាកេ់រៀល

្របាកដុ់ល� រអេមរកិ

្របាកប់ាតៃថ

៧.០៦២.៣៥៥

៤០.៦៥៣.២៥៥

១.៣០៣.៧៨៣

៤៩.០១៩.៣៩៣

១.៧៥៧.៦៧៩

១០.១១៧.៧៨៤

៣២៤.៤៨៥

១២.១៩៩.៩៤៨

៤.០៦២.១៩៨

១៣.៥៣៩.០៧៣

៦០០.២៨៥

១៨.២០១.៥៥៦

១.០០៦.២៤២

៣.៣៥៣.៧៤៦

១៤៨.៦៩៦

៤.៥០៨.៦៨៤

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

គណនីចរន�

្របាកត់ម�ល់ធានាេលើេដើមទុន

្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�

២១១.២៧៤.៣៥៩

១២.០០០.០០០

៩៤.២៤៨.០៤៧

៣១៧.៥២២.៤០៦

៥២.៥៨១.៩៧១

២.៩៨៦.៥៦០

២៣.៤៥៦.៤៥៨

៧៩.០២៤.៩៨៩

១៨.២២៣.២៤៦

៧.១៦៨.៤១០

៣៦.៧១១.៩២៦

៦២.១០៣.៥៨២

៤.៥១៤.០៥៦

១.៧៧៥.៦៧៧

៩.០៩៣.៨៦៤

១៥.៣៨៣.៥៩៧

៧៥
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

(ក) ្របាកត់ម�ល់ធានាេលើេដើមទុន
 ្របាកត់ម�ល់ធានាេលើេដើមទុន ្រត�វបានរក្សោទុកេន 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយអនុេលមេទតម្របកស 
របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ ធ៧-០៧-១៦៣្រប.ក 
ស�ីពអីជា� បណ័�  ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហរិ�� វត�ុទទលួ្របាកប់េ�� ើ 
ពីសធារណជន ចំនួន ១០% ៃនេដើមទុនចុះប�� ី។

 ្របាកត់ម�ល់េនះ នឹង្រត�វបង�ិលឱ្យ្រក�មហុ៊នវញិេន 
េពលែដល ្រក�មហុ៊នស�័្រគចិត�ប�� បអ់ជីវកម�របស់ខ�ួន 
េហើយមនិមាន េនសល់្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថិជន ។ 
្របាកត់ម�ល់ធានាេលើេដើមទុនរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនក
ម�ុជា ទទួលបានករ្របាកត់មអ្រត ៣% ក�ុងមយួឆា�  ំ
(ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ :  ៣% ក�ុងមយួឆា� )ំ ។

(ខ) ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�

 ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� គឺជា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� 
អប្បបរមា ែដល្រត�វបានគណនាតមអ្រត ៨% ៃន្របាក ់
បេ�� ើរបស់ អតិថិជនេដយអនុេលមេទតម្របកស 
របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ ធ៧-០៧-១៦៣្រប.ក 
ស�ីពី អជា� បណ័� ទទួល្របាកប់េ�� ើពីសធារណៈជនរបស់ 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។  ្របាកប់េ�� ើេនះែ្រប្រប�លតម 
ក្រមតិៃន្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថជិន។ ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� 
ពំុទទួលបានករ្របាកេ់នាះេទ។

៦. សមតុល្យេនធនាគារ ជាតិៃនកម�ុជា



នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

គណនីចរន�

គណនីសន្ស ំ

គណនី្របាកប់េ�� ើមានកលកំណត់

សំវធិានធនតមច្បោប ់(កំណតសំ់គាល់ ៨)

៤១.០៥៧.៨១៦

៦៨.១៨៥.៤៨២

-

១០៩.២៤៣.២៩៨

(១.០៩២.៤៣៣)

១០៨.១៥០.៨៦៥

១០.២១៨.៤៧១

១៦.៩៧០.០០៥

-

២៧.១៨៨.៤៧៦

(២៧១.៨៨៥)

២៦.៩១៦.៥៩១

២៦.១៦១.៦៩៧

៦៤.៩២៩.៩៣១

៤.៨៤៤.៤០០

៩៥.៩៣៦.០២៨

-

៩៥.៩៣៦.០២៨

៦.៤៨០.៤៨០

១៦.០៨៣.៧០៨

១.២០០.០០០

២៣.៧៦៤.១៨៨

-

២៣.៧៦៤.១៨៨

្របាកប់េ�� ើេនធនាគារនានា ្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖

(ក) តមរបូិយបណ័�

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

្របាកេ់រៀល

្របាកដុ់ល� រអេមរកិ

្របាកប់ាតៃថ

១៦.០៦៧.៥៥៨

៨៧.៤៣១.៤៨២

៥.៧៤៤.២៥៨

១០៩.២៤៣.២៩៨

៣.៩៩៨.៨៩៤

២១.៧៥៩.៩៥១

១.៤២៩.៦៣១

២៧.១៨៨.៤៧៦

៣៩.៩៥៦.០០២

៥៤.១០៣.៣៤៧

១.៨៧៦.៦៧៩

៩៥.៩៣៦.០២៨

៩.៨៩៧.៤៤៩

១៣.៤០១.៨៦៩

៤៦៤.៨៧០

២៣.៧៦៤.១៨៨

(ខ) តមកលកំណត់

ក�ុងរយៈេពល ១ ែខ

៣ េទ ១២ ែខ

១០៩.២៤៣.២៩៨

-

១០៩.២៤៣.២៩៨

២៧.១៨៨.៤៧៦

-

២៧.១៨៨.៤៧៦

៩១.០៩១.៦២៨

៤.៨៤៤.៤០០

៩៥.៩៣៦.០២៨

២២.៥៦៤.១៨៨

១.២០០.០០០

២៣.៧៦៤.១៨៨

៧៦
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

៧. សមតុល្យេនធនាគារនានា

(គ) តមអ្រតករ្របាក ់(ក�ុងមយួឆា� )ំ

គណនីចរន� 

គណនីសន្ស ំ

គណនី្របាកប់េ�� ើមានកលកំណត់

០% - ១,៧៥%

០,២០% - ២,០០%

មនិមាន

០%

០,២៥% - ១,៥០%

១,៧៥% - ៤,៧៥%



សំវធិានធនេលើឥណទនបាតប់ងទ់ទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍កំណតល់ទ�ផល

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)
ឥណទន្រក�មសមគ�ី

 ឥណទនមានកលកំណត់

 ឥណទនប��បវ់គ�

ឥណទនឯកត�ជន

 ឥណទនមានកលកំណត់

 ឥណទនប��បវ់គ�

ឥណទនបុគ�លិក

សំវធិានធនេលើឥណទន 

 អ្រកក ់និងជាបស់ង្សយ័

 សំវធិានធនជាកល់ក់

 សំវធិានធនទូេទ

៣៦.៤២៧.៥៦៥

១៥១.៨១១.៥២០

១.៥៤០.៩៧៦.៧៨៨

២១១.៨៤៩.០៣៥

១៧.៦៩១.៣២៤

១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២

(១០.៦៨១.៣១៥)

(១៩.៣៩៩.១៥០)

(៣០.០៨០.៤៦៥)

១.៩២៨.៦៧៥.៧៦៧

៩.០៦៦.០៩៤

៣៧.៧៨២.៨៥៧

៣៨៣.៥១៨.៣៦៤

៥២.៧២៤.៩៩៦

៤.៤០៣.១០៨

៤៨៧.៤៩៥.៣២៩

(២.៦៥៨.៣៦៦)

(៤.៨២៨.០៦១)

(៧.៤៨៦.៤២៧)

៤៨០.០០៨.៩០២

៦៣.៧៥៥.៣៤២

១១៧.៩៤៣.១៩៦

៩៣០.០០៥.១៧២

១៧៩.៨៤៦.៤៧៦

១៥.០០៣.៩៦១

១.៣០៦.៥៥៤.១៤៧

(៩.៨៣៣.៤៤៣)

(១២.៨៨០.៩៥៧)

(២២.៧១៤.៤០០)

១.២៨៣.៨៣៩.៧៤៧

១៥.៧៩២.៧៥៣

២៩.២១៥.៥៥៥

២៣០.៣៧០.៣៦៧

៤៤.៥៤៩.៥៣៦

៣.៧១៦.៦១១

៣២៣.៦៤៤.៨២២

(២.៤៣៥.៨២៩)

(៣.១៩០.៧២៥)

(៥.៦២៦.៥៥៤)

៣១៨.០១៨.២៦៨

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

សំវធិានធនេលើឥណទន

សំវធិានធនតមច្បោបេ់លើ្របាក់

បេ�� ើេនធនាគារ

១៦.០៦៦.៥៩២

១.០៩២.៤៣៣

១៧.១៥៩.០២៥

៣.៩៩៨.៦៥៤

២៧១.៨៨៥

៤.២៧០.៥៣៩

១៥.៨៧៥.៣៨០

-

១៥.៨៧៥.៣៨០

៣.៩៣២.៤៧០

-

៣.៩៣២.៤៧០

៧៧
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

៨. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន - សទុ�



វធិានធនេលើឥណទនបាតប់ងទ់ទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍កំណតល់ទ�ផល

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន ្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

នាៃថ�ទី១ ែខមករ

សំវធិានធនក�ុងករយិបរេិច�ទ

ករលុបេចលក�ុងករយិបរេិច�ទ

ខតពីករប�ូរបិយបណ័� បរេទស

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ

២២.៧១៤.៤០០

១៦.០៦៦.៥៩២

(៨.៥៣៨.៨០២)

(១៦១.៧២៥)

-

៣០.០៨០.៤៦៥

៥.៦៥៣.១៦១

៣.៩៩៨.៦៥៤

(២.១២៥.១៣៧)

(៤០.២៥១)

-

៧.៤៨៦.៤២៧

១២.១០៧.០៣៣

១៥.៨៧៥.៣៨០

(៥.២៧៦.១៣០)

៨.១១៧

-

២២.៧១៤.៤០០

២.៩៩៩.០១៨

៣.៩៣២.៤៧០

(១.៣០៦.៩៤៣)

២.០០៩

-

៥.៦២៦.៥៥៤

(ក) តមកលកំណត់

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ក�ុងរយៈេពល ១ ែខ

២ េទ ៣ ែខ

៤ េទ ១២ ែខ

េលើសពី ១២ ែខ

៦៥.៥៣១.៤៦២

១៤៥.៣៤១.១១៥

៥៤៦.១០៩.៦១៥

១.២០១.៧៧៤.០៤០

១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២

១៦.៣០៩.៤៧៣

៣៦.១៧២.៥០២

១៣៥.៩១៥.៧៨៣

២៩៩.០៩៧.៥៧១

៤៨៧.៤៩៥.៣២៩

៤៤.៥៧៥.៧៤៥

៩១.៣៣៦.៤៨៥

៤២០.៥១៦.៦០៩

៧៥០.១២៥.៣០៨

១.៣០៦.៥៥៤.១៤៧

១១.០៤១.៨០០

២២.៦២៤.៨៤១

១០៤.១៦៥.៦២០

១៨៥.៨១២.៥៦១

៣២៣.៦៤៤.៨២២

(ខ) តម្របេភទរបូិយបណ័�

្របាកេ់រៀល

្របាកដុ់ល� រអេមរកិ

្របាកប់ាតៃថ

៣៧៦.៦៣៩.៩៣៥

១.៤៦៨.៨៧១.៧៣៦

១១៣.២៤៤.៥៦១

១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២

៩៣.៧៣៨.១៦២

៣៦៥.៥៧២.៨៥៦

២៨.១៨៤.៣១១

៤៨៧.៤៩៥.៣២៩

២៩០.០១៩.១០៣

៩៣៦.៧២៥.៧២២

៧៩.៨០៩.៣២២

១.៣០៦.៥៥៤.១៤៧

៧១.៨៤០.២៥៣

២៣២.០៣៥.១០៦

១៩.៧៦៩.៤៦៣

៣២៣.៦៤៤.៨២២

(គ) តមែផ�កេសដ�កិច�

វស័ិយកសិកម�

េគហកិច�/្រគ�សរ

ឥណទនជំនួញ និងពណិជ�កម�

វស័ិយេសវកម�

វស័ិយសំណង់

វស័ិយដឹកជ��ូ ន

វស័ិយេផ្សងៗ

៧១០.៩៩៨.៣៧៤

៥៥៤.៦២៤.៦៦៣

៣២៤.៧៨៨.២៣៤

២៧៨.៧៦៨.៧២០

៦០.០៧២.៩៤៣

៨.៦១៥.១២៦

២០.៨៨៨.១៧២

១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២

១៧៦.៩៥៣.៣០៤

១៣៨.០៣៥.០០៨

៨០.៨៣៣.៣០៩

៦៩.៣៧៩.៩៧០

១៤.៩៥០.៩៥៦

២.១៤៤.១៣៣

៥.១៩៨.៦៤៩

៤៨៧.៤៩៥.៣២៩

៦១៣.២៧៧.៦២៣

២៨៩.៦៨២.១០៧

២២៧.០៩៦.៥០១

១៤៤.២១២.១៥៣

២១.៥៤៨.៨០២

៣.២៤២.៣០៨

៧.៤៩៤.៦៥៣

១.៣០៦.៥៥៤.១៤៧

១៥១.៩១៤.១៩៩

៧១.៧៥៦.៧៧៧

៥៦.២៥៣.៧៧៨

៣៥.៧២២.៦០៤

៥.៣៣៧.៨២៦

៨០៣.១៤៨

១.៨៥៦.៤៩០

៣២៣.៦៤៤.៨២២

៧៨
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨



ករយិាល័យកណា� ល

សខនានា

២.៩៦៣.៤៤៦

១.៩៥៥.៧៩២.៧៨៦

១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២

៧៣៧.៥៤៣

៤៨៦.៧៥៧.៧៨៦

៤៨៧.៤៩៥.៣២៩

២.៦១៧.៤៧៤

១.៣០៣.៩៣៦.៦៧៣

១.៣០៦.៥៥៤.១៤៧

៦៤៨.៣៧១

៣២២.៩៩៦.៤៥១

៣២៣.៦៤៤.៨២២

(ឃ) តមនិវសនដ� ន

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

និវសនជន ១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២ ៤៨៧.៤៩៥.៣២៩ ១.៣០៦.៥៥៤.១៤៧ ៣២៣.៦៤៤.៨២២

(ង) តមទំនាកទ់ំនងសម�ន័�ញាតិ

អតិថិជនខងេ្រក

ឥណទនបុគ�លិក

សម�ន័�ញាតិ

១.៩៤១.០៦៤.៩០៨

១៧.៥៥៤.៦៧៧

១៣៦.៦៤៧

១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២

៤៨៣.០៩២.៣១១

៤.៣៦៩.០០៩

៣៤.០០៩

៤៨៧.៤៩៥.៣២៩

១.២៩១.៥៥០.១៨៦

១៤.៨៨២.៨៥១

១២១.១១០

១.៣០៦.៥៥៤.១៤៧

៣១៩.៩២៨.២១១

៣.៦៨៦.៦១១

៣០.០០០

៣២៣.៦៤៤.៨២២

(ច) តមចំណាតថ់ា� កឥ់ណទន

(ឆ) តមភូមសិ�ស�

ឥណទនស�ងដ់រ

       មានវត�ុប�� ំ

       ពំុមានវត�ុប�� ំ

ឥណទនឃា� េំមើល

 មានវត�ុប�� ំ

 ពំុមានវត�ុប�� ំ

ឥណទនេ្រកមស�ងដ់រ

       មានវត�ុប�� ំ

       ពំុមានវត�ុប�� ំ

ឥណទនជាបស់ង្សយ័

       មានវត�ុប�� ំ

       ពំុមានវត�ុប�� ំ

ឥណទនបាតប់ង់

       មានវត�ុប�� ំ

       ពំុមានវត�ុប�� ំ

១.៧៥៥.៤១០.៣៩៩

១៨៤.៥០៤.៤៨៩

២.២២៨.៩៣០

៤៣៤.៨១៩

២.៥៧២.៨០៧

៥៧៧.៥៥៩

៤.៩០៥.៤២៤

១.២០៦.៣៧៥

៥.៣៩៩.៥៨៧

១.៥១៥.៨៤៣

១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២

៤៣៦.៨៨៦.៦១០

៤៥.៩១៩.៤៨៥

៥៥៤.៧៣៦

១០៨.២១៨

៦៤០.៣២០

១៤៣.៧៤៣

១.២២០.៨៦២

៣០០.២៤៣

១.៣៤៣.៨៤៩

៣៧៧.២៦៣

៤៨៧.៤៩៥.៣២៩

១.១១២.៤៨៧.៣១២

១៧៥.៦៧១.៣០១

១.៨៤៥.៩២៤

៥៤១.៤៦០

២.៥៩២.០៤៣

៨៧១.៤៩០

៤.៤៣៤.៦៤៣

២.៥៣៧.៥៩១

៣.៥០៤.៦៨៧

២.០៧៦.៦៩៦

១.៣០៦.៥៥៤.១៤៧

២៧៥.៥៧០.៥៥០

៤៣.៥១៥.៣០៩

៤៥៧.២៥១

១៣៤.១២៤

៦៤២.០៧២

២១៥.៨៧៦

១.០៩៨.៥០០

៦២៨.៥៨៣

៨៦៨.១៤១

៥១៤.៤១៦

៣២៣.៦៤៤.៨២២

ឥណទនមានវត�ុប�� ំ គឺជាឥណទនែដលមានវត�ុប�� ំជាទ្រមងៃ់នដីកម�សិទ�ិេដយរមួទងំប�ងទ់ន ់ឬរងឹ ។

៧៩
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨



៨០
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

(ជ) តមអ្រតករ្របាក ់(្រប��ចែំខ)

្របាកេ់រៀល

្របាកដុ់ល� រអេមរកិ

្របាកប់ាតៃថ

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

 េដើម្បអីនុេលមតម្របកសេលខ ធ៧-០១៧-១០៩ ស�ីពកី្រមតិអ្រតករ្របាកែ់ដលបានេចញេដយធនាគារជាត ិ ៃនកម�ុជា នាៃថ�ទ១ី៣ 

ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៧ ្រក�មហុ៊ន្រត�វក្រមតិអ្រតករ្របាកអ់តិបរមា្រតឹម ១៨% ក�ុងមយួឆា�  ំ ចំេពះកិច�សន្យោឥណទន ថ�ីរមួទងំឥណទនេរៀបចំ 

េឡើងវញិ និង/ឬបុនហិរ��ប្បទនេដយមានចុះហត�េលខ និង/ឬ ស� ម្រមាមៃដចបពី់ៃថ�ទី១ ែខេមស ឆា�  ំ២០១៧។ 

៩. ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

១០. ្រទព្យ និងបរកិ� រ

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ករ្របាក្់រត�វទទួល

ករ្របាកព់្យរួទុក

ករ្របាក្់រត�វទទួលសុទ�

ចំណាយបងម់ុន

កៃ្រម្របាកក់ម�មីនិទនរ់លំស់អស់

េផ្សងៗ

២០.៧៦០.៤៣៣

(២.៥០០.៣៧៨)

១៨.២៦០.០៥៥

៦.៣១០.៣២៣

៤.៩២៦.៧២៦

១៤.៦០៨.៧៧៥

៤៤.១០៥.៨៧៩

៥.១៦៦.៨៥៧

(៦២២.២៩៤)

៤.៥៤៤.៥៦៣

១.៥៧០.៥១៣

១.២២៦.១៦៤

៣.៦៣៥.៨៣៣

១០.៩៧៧.០៧៣

១៦.៤៦៨.១២២

(២.៦២៦.៤៨៩)

១៣.៨៤១.៦៣៣

៤.៣៧៩.០៦៣

៣.៤៦៥.២៥០

២.២៩៣.២២៥

២៣.៩៧៩.១៧១

៤.០៧៩.២៩៧

(៦៥០.៦០៤)

៣.៤២៨.៦៩៣

១.០៨៤.៧៣២

៨៥៨.៣៧៣

៥៦៨.០៥១

៥.៩៣៩.៨៤៩

��ឿងសង�ារ�ម 
និងបរ�ក�ារ
ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល

យានយន កុំព��ទ័រ ��លំអរអគារ សរុប

៣១ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

តៃម�េដើម

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨

ករទិញបែន�ម

ករបេ��ញេចល

ករលុបេចល

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

២.៦២២.៧៦៨

៥៦៣.៣៩៤

(៤១.៨៨៦)

(២៣.៧៦៥)

៣.១២០.៥១១

១២.៤៥៨.២៥១

៦៤៥.១៥៤

(៣២១.៨៩១)

(១៨៦.៨២៧)

១២.៥៩៤.៦៨៧

៦.៣៣០.៥៩៨

១.៤៨១.៩៤៧

(៦៨.៨៩០)

(១៣៦.៥៥២)

៧.៦០៧.១០៣

១.០៨០.៩៤៦

៣០៦.៥៥៤

-

-

១.៣៨៧.៥០០

២២.៤៩២.៥៦៣

២.៩៩៧.០៤៩

(៤៣២.៦៦៧)

(៣៤៧.១៤៤)

២៤.៧០៩.៨០១

១,៥០%

១,២០% - ១,៥០%

១,៥០%

១,០០% - ៣,៥០%

១,២០% - ៣,០០%

១,០០% - ៣,៥០%



៨១
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

��ឿងសង�ារ�ម 
និងបរ�ក�ារ
ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល

យានយន� កុំព��ទ័រ ��លំអរអគារ

៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

តៃម�េដើម

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧

ករទិញបែន�ម

ករេផ�រ

ករលក់

ករលុបេចល

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

២.៣៥៥.៧០៣

៣០៨.៩៩២

-

(១៧.៩១០)

(២៤.០១៧)

២.៦២២.៧៦៨

១១.៦៨៩.២២១

៩៥៧.៧៥៦

-

(១៨៨.៧២៦)

-

១២.៤៥៨.២៥១

៣.៨៩៦.៦៩៩

៦៦៧.៦៥៩

១.៩៩០.៤៦៣

(៥៨.៩៦៩)

(១៦៥.២៥៤)

៦.៣៣០.៥៩៨

១.០៣០.៣៣៥

៥០.៦១១

-

-

-

១.០៨០.៩៤៦

ពាន់�ៀល

��ព� កំពុង
ប��ើត

១.៩៩០.៤៦៣

-

(១.៩៩០.៤៦៣)

-

-

-

២០.៩៦២.៤២១

១.៩៨៥.០១៨

-

(២៦៥.០៦៥)

(១៨៩.២៧១)

២២.៤៩២.៥៦៣

ដក រលំស់បង�រ

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧

រលំស់ក�ុងករយិបរេិច�ទ

ករលក់

ករលុបេចល

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

(១.២៣៤.៩៣៩)

(៥៧៤.០៩៤)

១៥.៩០៦

២២.១៣៩

(១.៧៧០.៩៨៨)

(៧.៥៦០.៦០១)

(១.៨៧៩.២០០)

១៨៣.១៣៨

-

(៩.២៥៦.៦៦៣)

(២.៦៤៥.៧៣១)

(១.១៦០.៤២៧)

៥៥.១៣៤

១៦៥.១១០

(៣.៥៨៥.៩១៤)

(២៣៥.៤៨៤)

(១៤៣.៤១៥)

-

-

(៣៧៨.៨៩៩)

-

-

-

-

-

(១១.៦៧៦.៧៥៥)

(៣.៧៥៧.១៣៦)

២៥៤.១៧៨

១៨៧.២៤៩

(១៤.៩៩២.៤៦៤)

តៃម�េយាង

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

សមមូលដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤)

៨៥១.៧៨០

២១០.៩៩៤

៣.២០១.៥៨៨

៧៩៣.០៦១

២.៧៤៤.៦៨៤

៦៧៩.៨៨២

៧០២.០៤៧

១៧៣.៩០៣

-

-

៧.៥០០.០៩៩

១.៨៥៧.៨៤០

��ឿងសង�ារ�ម 
និងបរ�ក�ារ
ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល

យានយន កុំព��ទ័រ ��លំអរអគារ សរុប

ដក រលំស់បង�រ

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨

រលំស់ក�ុងករយិបរេិច�ទ

ករបេ��ញេចល

ករលុបេចល

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

១.៧៧០.៩៨៨

៥៥១.០១១

(៤១.៨៨៦)

(២២.៨២១)

២.២៥៧.២៩២

៩.២៥៦.៦៦៣

១.៦១៧.៣៨២

(៣២១.៨៩១)

(១៨៣.៦៧៧)

១០.៣៦៨.៤៧៧

៣.៥៨៥.៩១៤

១.៦១៣.៩២២

(៦៥.៦១៩)

(១៣៤.៤៧៨)

៤.៩៩៩.៧៣៩

៣៧៨.៨៩៩

១៦០.៨៥៤

-

-

៥៣៩.៧៥៣

១៤.៩៩២.៤៦៤

៣.៩៤៣.១៦៩

(៤២៩.៣៩៦)

(៣៤០.៩៧៦)

១៨.១៦៥.២៦១

តៃម�េយាង

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

សមមូលដុល� រអេមរកិ (កំណតសំ់គាល់ ៤)

៨៦៣.២១៩

២១៤.៨៣៨

២.២២៦.២១០

៥៥៤.០៥៩

២.៦០៧.៣៦៤

៦៤៨.៩២១

៨៤៧.៧៤៧

២១០.៩៨៨

៦.៥៤៤.៥៤០

១.៦២៨.៨០៦



��ព�កំពុង
ប��ើត

ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល ពាន់�ៀល

កម�វ�ធីកុំព��ទ័រ និង
ក��អាជ�ាប័ណ�

សរុប

៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

តៃម�េដើម

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨

ករទិញបែន�ម

នាៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

-

៩១០.៧៩២

៩១០.៧៩២

៣.៧៤៨.៧៨៨

៤៣១.៤៤៦

៤.១៨០.២៣៤

៣.៧៤៨.៧៨៨

១.៣៤២.២៣៨

៥.០៩១.០២៦

ដក រលំស់បង�រ

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨

រលំស់ក�ុងករយិបរេិច�ទ

នាៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

-

-

-

៣៥៩.០២៤

២២៦.១៩៣

៥៨៥.២១៧

៣៥៩.០២៤

២២៦.១៩៣

៥៨៥.២១៧

ដក រលំស់បង�រ

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧

រលំស់ក�ុងករយិបរេិច�ទ

នាៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

-

-

-

(២២៨.៦៧១)

(១៣០.៣៥៣)

(៣៥៩.០២៤)

(២២៨.៦៧១)

(១៣០.៣៥៣)

(៣៥៩.០២៤)

តៃម�េយាង

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

សមមូលដុល� រអេមរកិ (កំណតសំ់គាល់ ៤)

៣.៥៩៥.០១៧

៨៩៤.៧២៨

៤.៥០៥.៨០៩

១.១២១.៤០៦

តៃម�េយាង

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

សមមូលដុល� រអេមរកិ (កំណតសំ់គាល់ ៤)

-

-

៣.៣៨៩.៧៦៤

៨៣៩.៦៧៤

៣.៣៨៩.៧៦៤

៨៣៩.៦៧៤

៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

តៃម�េដើម

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨

ករទិញបែន�ម

ករេផ�រ

នាៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

២.២៩៨.៥៧៨

៤០៦.៥៦០

(២.៧០៥.១៣៨)

-

២៨២.០១៤

៧៦១.៦៣៦

២.៧០៥.១៣៨

៣.៧៤៨.៧៨៨

២.៥៨០.៥៩២

១.១៦៨.១៩៦

-

៣.៧៤៨.៧៨៨

៨២
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

៩១០.៧៩២

២២៦.៦៧៨

១១. ្រទព្យសកម�អរបូី



៨៣
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

បែ្រមប្រម�លពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�សុទ� មានដូចខងេ្រកម៖

(ខ) បំណុលពន�េលើ្របាកច់ំេណញ្របចឆំា� ំ

បែ្រមប្រម�លពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�គឺរមួមានគណនីដូចខងេ្រកម៖

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

នាៃថ�ទី១ ែខមករ

កត្់រតជាបន�ុកក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ

៤.៤០៤.៣៧៩

៣.១៧៧.៥១៥

-

៧.៥៨១.៨៩៤

១.០៩១.០០៣

៧៩០.៨២០

៥.១៥៩

១.៨៨៦.៩៨២

៣.៤៤៤.២៣៤

៩៦០.១៤៥

-

៤.៤០៤.៣៧៩

៨៥៣.១៦៧

២៣៧.៨៣៦

-

១.០៩១.០០៣

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

នាៃថ�ទី១ ែខមករ

ពន�េលើ្របាកច់ំេណញ្របចឆំា� ំ

ពន�េលើ្របាកច់ំេណញបានបង់

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ

១៣.៨៣៦.៨៣៦

២៣.៩២៥.៤៣៦

(១៧.២៣៨.៣៣៩)

-

២០.៥២៣.៩៣៣

៣.៤២៧.៥០៥

៥.៩៥៤.៥៦៣

(៤.២៩០.២៧៨)

១៦.២០៧

៥.១០៧.៩៩៧

១៣.៩៤៦.៣២៧

១៦.៤៦៩.៦៦៦

(១៦.៥៧៩.១៥៧)

-

១៣.៨៣៦.៨៣៦

៣.៤៥៤.៦២៦

៤.០៧៩.៦៧៩

(៤.១០៦.៨០០)

-

៣.៤២៧.៥០៥

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)
សំវធិានធនេលើឥណទន

 អ្រកក ់និងជាបស់ង្សយ័

្របាករ់ង� នស់្រមាបប់ុគ�លិក

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�

 មនិទនេ់កើតេឡើង

រលំស់

បង�រ េផ្សងៗ

១.២៩៧.៣៧៥

១.៧១៥.៥៥៦

៦១.៩១២

១០២.៦៧២

-

៣.១៧៧.៥១៥

៣២២.៨៩១

៤២៦.៩៦៨

១៥.៤០៩

២៥.៥៥២

-

៧៩០.៨២០

៧៨៧.៦២៨

៤២.១៩៩

២៦៧.០៩៣

២៤.៧០៧

(១៦១.៤៨០)

៩៦០.១៤៥

១៩៥.១០២

១០.៤៥៣

៦៦.១៦១

៦.១២០

(៤០.០០០)

២៣៧.៨៣៦

១២. ពន�េលើ្របាក់ចំេណញ

(ក) ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�សុទ�
នាៃថ�ទី

៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧
នាៃថ�ទី

៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�សុទ� ៧.៥៨១.៨៩៤ ១.៨៨៦.៩៨២ ៤.៤០៤.៣៧៩ ១.០៩១.០០៣



 អនុេលមេទតមច្បោបស់រេពើពន�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រក�មហុ៊នមានកតព�កចិ�បងព់ន�េលើ្របាកច់េំណញ េដយគណនាតមអ្រត ២០%

 ៃន្របាកច់ំេណញជាបព់ន�។ 

 ករេផ��ងផា� តព់ន�េលើ្របាកចំ់េណញ ែដលគណនាតមអ្រតពន�ផ�ូវករេធៀបេទនងឹពន�េលើ្របាកចំ់េណញែដលបង� ញក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល

មានដូចខងេ្រកម៖

ករគណនា្របាកច់េំណញែដល្រត�វជាបព់ន� នងឹ្រត�វមានករ្រត�តពិនតិ្យ និងអនុមត័េដយអជា� ធរពន�ដរ។

 ្របាកប់េ�� ើរបស់ធនាគារ និងស� បន័ហិរ�� វត�ុនានាជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ និងមានអ្រតករ្របាក ់៥% ក�ុង មយួឆា� សំ្រមាបគ់ណនីសន្ស ំ

និង្របាកប់េ�� ើមានកលកំណត ់ែដលមានករ្របាកច់េនា� ះពី ២,០០% េទ ៦,៥០% (ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧  ចេនា� ះពី ៤,៥០% េទ

៦,៩០%) ក�ុងមយួឆា� ។ំ

៨៤
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ពន�េលើ្របាកច់ំេណញ្របចឆំា� ំ

ពន�ពន្យោរ

២៣.៩២៥.៤៣៦

(៣.១៧៧.៥១៥)

២០.៧៤៧.៩២១

៥.៩៥៤.៥៦៣

(៧៩០.៨២០)

៥.១៦៣.៧៤៣

១៦.៤៦៩.៦៦៦

(៩៦០.១៤៥)

១៥.៥០៩.៥២១

៤.០៧៩.៦៧៩

(២៣៧.៨៣៦)

៣.៨៤១.៨៤៣

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

គណនីសន្ស ំ

្របាកប់េ�� ើមានកលកំណត់

២.០៨១.៤០៧

៧៤.៣៨៤.៨១៧

៧៦.៤៦៦.២២៤

៥១៨.០២១

១៨.៥១២.៨៩៦

១៩.០៣០.៩១៧

២២៩.០៦០

៤១.៧៧៤.៧៣៦

៤២.០០៣.៧៩៦

៥៦.៧៤០

១០.៣៤៧.៩៦៥

១០.៤០៤.៧០៥

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

្របាកច់ំេណញមុនដកពន�

ពន�្រត�វបងត់មអ្រតពន�

 េលើ្របាកច់ំេណញ 20%

ចំណាយមនិអចកតក់ងបាន

១០១.៧៧៨.៣២២

២០.៣៥៥.៦៦៤

៣៩២.២៥៧

២០.៧៤៧.៩២១

២៥.៣៣០.៥៩២

៥.០៦៦.១១៨

៩៧.៦២៥

៥.១៦៣.៧៤៣

៧៦.៧០០.៣៥០

១៥.៣៤០.០៧០

១៦៩.៤៥១

១៥.៥០៩.៥២១

១៨.៩៩៩.៣៤៣

៣.៧៩៩.៨៦៩

៤១.៩៧៤

៣.៨៤១.៨៤៣

(គ) ចំណាយពន�េលើ្របាកច់ំេណញ

១៣. ្របាក់បេ�� ើរបសធ់នាគារ និងស� ប័នហរិ��វត�ុនានា



្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថជិន ្រត�វបានវភិាគបែន�មដូចខងេ្រកម៖

(ក) តមកលកំណត់

៨៥
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

គណនីសន្ស ំ

្របាកប់េ�� ើមានកលកំណត់

៩៧.៨០០.៣៧៣

៧៦០.៨១៧.៦៦៧

៨៥៨.៦១៨.០៤០

២៤.៣៤០.៥៦១

១៨៩.៣៥២.៣៣១

២១៣.៦៩២.៨៩២

៣៦.៩៦៣.៦៧៤

២៨៥.៦៣១.៧៥៥

៣២២.៥៩៥.៤២៩

៩.១៥៦.២២៤

៧០.៧៥៣.៤៦៩

៧៩.៩០៩.៦៩៣

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ក�ុងរយៈេពល ១ ែខ

២ េទ ៣ ែខ

៤ េទ ១២ ែខ

១ េទ ៥ ឆា� ំ

េលើសពី ៥ ឆា� ំ

១១៦.៩៣៥.៩៩៣

១១១.៧១៣.៤៤៥

៤៦១.៨៧៤.៨៥៦

១៦៨.០៩៣.៧៤៦

-

៨៥៨.៦១៨.០៤០

២៩.១០៣.០៣៥

២៧.៨០៣.២៤៧

១១៤.៩៥១.៤៣៣

៤១.៨៣៥.១៧៧

-

២១៣.៦៩២.៨៩២

៥៤.៩៦៤.៧៥៦

៥៨.៦៧៩.៣១៨

១២៦.៥៤៤.៦៤៨

៧៧.៩៣៤.៤៩៦

៤.៤៧២.២១១

៣២២.៥៩៥.៤២៩

១៣.៦១៥.២៤៨

១៤.៥៣៥.៣៧៧

៣១.៣៤៦.២១០

១៩.៣០៥.០៥២

១.១០៧.៨០៦

៧៩.៩០៩.៦៩៣

(ខ) តម្របេភទរបូិយបណ័�

្របាកេ់រៀល

្របាកដុ់ល� រអេមរកិ

្របាកប់ាតៃថ

១២២.៧៦២.៥៦៣

៧៣០.០១៣.៩០៩

៥.៨៤១.៥៦៨

៨៥៨.៦១៨.០៤០

៣០.៥៥៣.១៥១

១៨១.៦៨៥.៨៩១

១.៤៥៣.៨៥០

២១៣.៦៩២.៨៩២

៥៤.២៧០.៤៨៩

២៦៥.៦៩៦.៤៨០

២.៦២៨.៤៦០

៣២២.៥៩៥.៤២៩

១៣.៤៤៣.២៧២

៦៥.៨១៥.៣២៨

៦៥១.០៩៣

៧៩.៩០៩.៦៩៣

(គ) តមទំនាកទ់ំនងសម�ន័�ញាតិ

(ឃ) តមអ្រតករ្របាក ់(្រប��ចឆំា� )ំ

តតិយជន

បុគ�លិក

សម�ន័�ញាតិ

៨៣៩.៨២៤.២៤៨

១៥.៣៩៦.៧៨០

៣.៣៩៧.០១២

៨៥៨.៦១៨.០៤០

២០៩.០១៥.៤៩២

៣.៨៣១.៩៥១

៨៤៥.៤៤៩

២១៣.៦៩២.៨៩២

៣១៥.៦៤៧.៧៥១

៣.៩៤៤.១១៨

៣.០០៣.៥៦០

៣២២.៥៩៥.៤២៩

៧៨.១៨៨.៦៩២

៩៧៦.៩៩៣

៧៤៤.០០៨

៧៩.៩០៩.៦៩៣

១៤. ្របាក់បេ�� ើរបសអ់តិថិជន

គណនីសន្ស ំ

្របាកប់េ�� ើមានកលកំណត់

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

៥,០០%

៣,២៥% - ១២,០០%

១,០០% - ៥,០០%

៥,២៥% - ១០,៥០%



ករសន�ត៖
ខងេ្រកមេនះគឺជាករសន�តច់ំបងនាៃថ�េចញរបាយករណ៍៖
អ្រតអប្បហរ   * ៧,៣២% 
លក�ខណ� ទូទត ់ ៧,៥ ៃថ�ក�ុង ែខមថុិនា និងែខធ�ូ
អ្រតលឈប ់ ៣,៣០% - ៣៣,៣០%

* េដយពំុទនម់ានទិន�នយ័មូលប្រតរបស់្រក�មហុ៊ន ឬរដ� ភបិាល ្រក�មហុ៊នបានវភិាគេលើអ្រតករ្របាកម់ធ្យមរបស់បេ�� ើមានកលកំណត់

េនធនាគារធំៗ និងស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុក�ុង្របេទសកម�ុជា ។

បែ្រមប្រម�លសំវធិានធនេលើអត�្របេយាជននិ៍េយាជិតមានបង� ញដូចខងេ្រកម៖

៨៦
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

នាៃថ�ទី១ ែខមករ

ករទទួលស� ល់ចំេណញ ឬ ខត

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ

-

៤.៣២៣.៧៤០

៤.៣២៣.៧៤០

-

១.០៧៦.០៩៤

១.០៧៦.០៩៤

-

-

-

-

-

-

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

អតិថិជនខងេ្រក

សម�ន័�ញាតិ

ករ្របាក្់រត�វទូទត់

្របាករ់ង� ន ់និង្របាកេ់លើកទឹកចិត�

ស្រមាបប់ុគ�លិក

២៨.៦៣៣.៧៦៧

៥៣.៧៩៦

២៨.៦៨៧.៥៦៣

១៤.៨០២.២៦៦

៧.១២៦.៣៧៣

១៣.៣៨៩

៧.១៣៩.៧៦២

៣.៦៨៣.៩៨៩

១៦.៣៨៨.៨៩៨

៣០៦.២៩៨

១៦.៦៩៥.១៩៦

១២.០២៣.៩៨៧

៤.០៥៩.៦៧២

៧៥.៨៧៣

៤.១៣៥.៥៤៥

២.៩៧៨.៤៤៦

ពន�កតទុ់ក្រត�វបង់

បង�រចំណាយេផ្សងៗ

បំណុលេផ្សងៗ

១.៣១១.៧៦៥

៧.៦៩៣.២៧៦

១១.៨០០.៥៥៩

៦៤.២៩៥.៤២៩

៣២៦.៤៧២

១.៩១៤.៧០៣

២.៩៣៦.៩២២

១៦.០០១.៨៤៨

៩៤៧.០៩៧

៨៧៧.៦២២

៧.៨៥៧.០៧៤

៣៨.៤០០.៩៧៦

២៣៤.៦០៤

២១៧.៣៩៥

១.៩៤៦.២៦៥

៩.៥១២.២៥៥

 សំវធិានធនេនះសំេដេលើសំណងេលើអតីតភាពករងររបស់ 
និេយាជិតែដលត្រម�វេដយ្របកសេលខ ៤៤៣ េចញេដយ 
្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ េនៃថ�ទី២១ ែខក��  
ឆា� ២ំ០១៨។  ្របកសេនះត្រម�វឱ្យនេិយាជតិ្រត�វទូទត្់របាកបំ់ណាច ់
អតីតភាពករងរដល់និេយាជិតចបពី់ឆា�  ំ ២០១៩ តេទ។ ្របាក ់
បំណាចអ់តីតភាពករងរេនះគឺេស�ើនឹង ១៥ ៃថ�ៃន្របាកេ់បៀវត្ស និង 
អត�្របេយាជនេ៍ផ្សងេទៀតក�ុងមយួឆា� ។ំ  ្របកសេនះកត៏្រម�វឱ្យ 
និេយាជកទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរេនះ កត៏្រម�វឱ្យ 

និេយាជកទូទត់្របាក់បំណាច់អតីតភាពករងរឆា� ចំស់អតិបរមា 
ចនួំន ៦ែខ (ែផ�កេលើរយៈេពលបំេពញករងរ របស់និេយាជិត) ដល់ 
និេយាជិតែដលបំេពញករងរមុនឆា� ២ំ០១៩។ ករទូទតេ់នះ្រត�វ 
េធ�ើេឡើងចំនួន ពរីដងក�ុងមយួឆា�  ំគឺក�ុង ែខមថុិនា នងិែខធ�ូ ចំននួ ៧,៥ 
ៃថ�ក�ុងមយួេលើក។ និេយាជិតនឹងមនិ្រត�វទទួលបាន្របាកប់ំណាច ់
អតីតភាពករងរឆា� ចំស់ែដលេនសល់ ក�ុងករណីែដលនិេយាជិត 
េនាះលឈបពី់្រក�មហុ៊ន ។

១៦. គណនី្រត�វទូទត់េផ្សងៗ 

១៥. សវំិធានធនេលើអត�្របេយាជន៍បុគ�លកិ



បែ្រមប្រម�ល្របាកក់ម�េីនក�ុងករយិបរេិច�ទមានដូចខងេ្រកម៖

៨៧
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

*  ្របាកក់ម�េីនះ រមួប��ូ លអនុបំណុលែដលមានទឹក្របាកច់ំនួន ៨៣,៥៧ ពនល់នេរៀល (េស�ើនឹង ២០.៨ លនដុល� រអេមរកិ)  (៣១ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០១៧ ចំនួន ៤២ ពនល់នេរៀល េស�ើនឹង ១០,៤ លនដុល� រអេមរកិ) ែដលបានអនុមត័េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។

្រក�មហុ៊នបានចុះកិច�្រពមេ្រព�ង្របាកក់ម�ជីាមយួបណា� ស� បន័នានា។ ្របាកេ់ដើម និងករ្របាក ់ គឺ្រត�វទូទត ់ េរៀងរល់ែខ ្រតីមាស ឆមាស 

ឬេរៀងរល់ឆា� េំទតមតរងទូទត ់ែដលមានែចងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ង្របាកក់ម�នីីមយួៗ។

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

្របាកក់ម�ពីីធនាគារក�ុង្រស�ក

្របាកក់ម�ពីីស� បន័បរេទស *

២១៧.៨២០.៦៩៩

៨៧០.៦៣៥.៨១២

១.០៨៨.៤៥៦.៥១១

៥៤.២១១.២២៤

២១៦.៦៨៣.៨៧៦

២៧០.៨៩៥.១០០

១៤៤.៣១៤.២៧២

៦៨៥.៦៩៣.៧១១

៨៣០.០០៧.៩៨៣

៣៥.៧៤៧.៩០០

១៦៩.៨៥២.២៩៥

២០៥.៦០០.១៩៥

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

នាៃថ�ទី១ ែខ មករ

្របាកក់ម�ទីទួលបាន

ករទូទតស់ង 

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ

៨៣០.០០៧.៩៨៣

៥៩០.៥៨៥.២៤១

(៣៣២.១៣៦.៧១៣)

-

១.០៨៨.៤៥៦.៥១១

២០៥.៦០០.១៩៥

១៤៦.៩៨៤.៨៧៨

(៨២.៦៦២.១៩៨)

៩៧២.២២៥

២៧០.៨៩៥.១០០

៧០៨.២៨៨.៤១៣

៤៦៦.៨៣២.២១៤

(៣៤៥.១១២.៦៤៤)

-

៨៣០.០០៧.៩៨៣

១៧៥.៤៤៩.១៩៨

១១៥.៦៣៨.៣៩៩

(៨៥.៤៨៧.៤០២)

-

២០៥.៦០០.១៩៥

បែ្រមប្រម�ល្របាកក់ម�េីនក�ុងករយិបរេិច�ទមានដូចខងេ្រកម៖

(ក) តមកលកំណត់

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ក�ុងរយៈេពល ១ ែខ

២ េទ ៣ ែខ

៤ េទ ១២ ែខ

១ េទ ៥ ឆា� ំ

េលើសពី ៥ ឆា� ំ

១៣.៧៨៥.៦១៣

៦៥.៤២០.៩៩៣

២៦៤.៨៣១.៦១៨

៧១៥.៨៥៩.៥៧៩

២៨.៥៥៨.៧០៨

១.០៨៨.៤៥៦.៥១១

៣.៤៣០.៩៦៤

១៦.២៨១.៩៧៩

៦៥.៩១១.៣០៤

១៧៨.១៦៣.១៦១

៧.១០៧.៦៩២

២៧០.៨៩៥.១០០

៣.៣២០.៨០៤

១៩.៤០១.៧៧៣

២៦៤.៦៦៥.៥៣៤

៥៤២.៦១៩.៨៧២

-

៨៣០.០០៧.៩៨៣

៨២២.៥៩២

៤.៨០៥.៩៨៨

៦៥.៥៥៩.៩៥៤

១៣៤.៤១១.៦៦១

-

២០៥.៦០០.១៩៥

១៧. ្របាក់កម�ី



៨៨
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

១៨. េដើមទុន

(ខ) តម្របេភទរបូិយបណ័�

 ្របាកេ់រៀល

 ្របាកដុ់ល� រអេមរកិ

 ្របាកប់ាតៃថ

៦៦.៧៥២.៩៤៥

៩២៦.២១៩.១៦២

៩៥.៤៨៤.៤០៤

១.០៨៨.៤៥៦.៥១១

១៦.៦១៣.៤៧៦

២៣០.៥១៧.៤៦២

២៣.៧៦៤.១៦២

២៧០.៨៩៥.១០០

៣៥.៩៥៩.៨០៤

៧២២.៩២១.៣២៩

៧១.១២៦.៨៥០

៨៣០.០០៧.៩៨៣

៨.៩០៧.៥៥៦

១៧៩.០៧៣.៨៩៩

១៧.៦១៨.៧៤០

២០៥.៦០០.១៩៥
(គ) តមទំនាកទ់ំនង

(ឃ) តមអ្រតករ្របាក ់(ក�ុងមយួឆា� )ំ

តតិយជន

សម�ន័�ញាតិ

១.០៨៨.៤៥៦.៥១១

-

១.០៨៨.៤៥៦.៥១១

២៧០.៨៩៥.១០០

-

២៧០.៨៩៥.១០០

៨០៧.៥៨២.៧៣០

២២.៤២៥.២៥៣

៨៣០.០០៧.៩៨៣

២០០.០៤៥.២៦៤

៥.៥៥៤.៩៣១

២០៥.៦០០.១៩៥

្របាកេ់រៀល

្របាកដុ់ល� រអេមរកិ

្របាកប់ាតៃថ

៦,០០% - ១១,០០%

២,៥៥% - ១០,៥០%

៦,៨៥% - ៩,៨០%

៦,០០% - ១១,០០%

២,៥៥% - ១០,៥០%

៦,៥០% - ១០,៨៥%

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

១០០.០០០ េរៀល ក�ុងមយួហុ៊ន  

េដើមទុនបានចុះប�� ី ែបងែចក និងបានបង ់៖

១,២ លនហុ៊ន ១២.០០០.០០០ ២៩.៨៦៥.៦០៥ ៧១.៦៨៤.១០០ ១៧.៧៥៦.៧៧៥



ភាគទុនិករបស់្រក�មហុ៊នេនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ មានដូចខងេ្រកម៖

LOLC Private Limited

TPC-ESOP Co., Ltd. (*)

LOLC Micro Investments Ltd.

DWM Investment Asia Ltd

៩៦,៩៧%

៣,០៣%

-

-

១០០,០០%

១.១៦៣.៦៤២

៣៦.៣៥៨

-

-

១.២០០.០០០

១១៦.៣៦៤.២០០

៣.៦៣៥.៨០០

-

-

១២០.០០០.០០០

-

៣,០៣%

៦០,០០%

៣៦,៩៧%

១០០,០០%

-

២១.៧១៩

៤៣០.១០៧

២៦៥.១០៥

៧១៦.៨៤១

-

២.១៧១.៩០០

៤៣.០១០.៧០០

២៦.៥០១.៥០០

៧១.៦៨៤.១០០

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ចំនួន
ពនេ់រៀល

% ៃនហុ៊ន
កនក់ប់

ចំនួនហុ៊ន

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ចំនួន
ពនេ់រៀល

% ៃនហុ៊ន
កនក់ប់

ចំនួនហុ៊ន
ពនេ់រៀល

(កំណត់
សំគាល់ ៤)

៨៩
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

(*) TPC-ESOP ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដយឱ្យបុគ�លិក 

េពញសិទ�ិ មានឱកសទិញភាគហុ៊នរបស់្រក�មហុ៊ន។ 

ESOP ្រត�វបានចតទុ់កជាអត�្របេយាជនប៍ុគ�លិក ែដល 

អចឱ្យបុគ�លិកអចចូលរមួចំែណកអភវិឌ្ឍ្រក�មហុ៊នក�ុងរយៈ

េពលែវង ។ 

ៃថ�ទី៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៦ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានសេ្រមច 

ដំេឡើងេដើមទុនពី ២៣.៣៦៨.២០០ ពនេ់រៀល (េស�ើនឹង 

៥.៨១៥.៨៧៩ ដុល� រអេមរកិ) ដល់ចនំនួ ១២០.០០០.០០០ 

ពនេ់រៀល (េស�ើនឹង ២៩.៨៦៥.៦០៥ ដុល� រអេមរកិ) េដយ 

ដំេឡើងចំនួនភាគហុ៊នពី ២៣៣.៦៨២ ហុ៊ន េទដល់ 

១.២០០.០០០ ហុ៊ន ។

េដើមទុននឹង្រត�វដំេឡើងបែន�ម េដយករបង�លិព្ីរបាកចំ់េណញ 

រក្សោទុកេទក�ុងេដើមទុនចុះប�� ីជាពីរដំណាកក់ល ដំណាក ់

កលទីមយួ ៥០% ចំនួន ៤៨.៣១៥.៩០០ ពនេ់រៀល 

(េស�ើនឹង ១១.៩៦៨.២៦៩ ដុល� រអេមរកិ) េនែខមករ ឆា�  ំ

២០១៧ នងិដំណាកក់លទីពរី ៥០% ចនំនួ ៤៨.៣១៥.៩០០ 

ពនេ់រៀល (េស�ើនងឹ ១២.០២៤.៨៦៤ ដុល� រអេមរកិ) េនែខមករ 

ឆា� ២ំ០១៨។

េនៃថ�ទី២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ្រក�មហុ៊នបានេផ�ើរលិខិតេស�ើរ 

សំុេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដើម្បបីេង�ើនេដើមទុនពី 

៧១.៦៨៤.១០០ ពនេ់រៀល (េស�ើនងឹ ១៧.៨៤០.៧៤២ ដុល� រ 

អេមរកិ) េទចំនួន ១២០.០០០.០០០ ពនេ់រៀល (េស�ើនឹង 

២៩.៨៦៥.៦០៥ ដុល� រអេមរកិ) ។ ករេស�ើរ សំុេនះ្រត�វបាន 

អនុមត័េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនៃថ�ទី៩ ែខឧសភា 

ឆា� ២ំ០១៨ ។

េនៃថ�ទ១ី៦ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៧ LOLC Micro investments 

Asia Ltd. និង DWM Investment Asia Ltd បានលក/់េផ�រ 

ភាគហុ៊នទងំអស់េទឱ្យ LOLC Private Limited។  

្របតិបត�ិករេនះ បានករ អនុមត័ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េនៃថ�ទី២៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៧។  ករែកែ្របលក�ន�ិកៈ 

្រក�មហុ៊ន បានទទួលករអនុមត័ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេន 

ៃថ�ទី១៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ និងទទួលស� ល់ពី្រកសួង 

ពណិជ�កម� េនៃថ�ទី២៥ ែខ មថុិនា ឆា� ២ំ០១៨ ។



២០. ចំណូលករ្របាក់

២១. ចំណាយករ្របាក់ 

២២. ចំណូលេផ្សងៗ

៩០
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន

្របាកប់េ�� ើេនធនាគារនានា

២៩១.០៣៥.៧៨៧

១.១៥៦.៥១១

២៩២.១៩២.២៩៨

៧២.៤៣២.៩៩៨

២៨៧.៨៣៣

៧២.៧២០.៨៣១

២៣៣.៤២៩.៦១៤

១.៧៦០.៥៧៤

២៣៥.១៩០.១៨៨

៥៧.៨២២.៥៤៥

៤៣៦.១០៩

៥៨.២៥៨.៦៥៤

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

្របាកក់ម�កី�ុង្របេទស

្របាកក់ម�ពីីស� បន័បរេទស

្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថិជន

១៣.៧៨៤.៤៧៧

៦៩.២៥៤.៥២០

៤៣.៣១២.៨២៦

១២៦.៣៥១.៨២៣

៣.៤៣០.៦៨១

១៧.២៣៦.០៦៨

១០.៧៧៩.៦៩៨

៣១.៤៤៦.៤៤៧

៧.៦៩២.២៦៤

៦៣.៤៧១.៤៧៨

១៤.៦៧០.៨៣៥

៨៥.៨៣៤.៥៧៧

១.៩០៥.៤៤១

១៥.៧២២.៤៣៧

៣.៦៣៤.០៩៣

២១.២៦១.៩៧១

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ចំណូល និងកៃ្រមេជើងសរពីឥណទន

ចំណូលបានពីករផាកពិនយ័

ចំណូលករ្របមូលបានពី

ឥណទន ែដលបានលុបេចល

ចំេណញពីករលក្់រទព្យ និងបរកិ� រ

េផ្សងៗ

៧១.៦១៣.៩៤៤

៤.៧១៦.០៨០

១.២៦៣.៨៥២

១៥៦.៥៥៣

៩៣៤.៤៦៩

៧៨.៦៨៤.៨៩៨

១៧.៨២៣.២៨១

១.១៧៣.៧៣៨

៣១៤.៥៤៨

៣៨.៩៦៣

២៣២.៥៧១

១៩.៥៨៣.១០១

៣២.២៥៨.២០៤

២.៣៣៣.៧៣១

៦៥១.៨៨៤

៥៣.២៥៥

៤៣២.៥៩០

៣៥.៧២៩.៦៦៤

៧.៩៩០.៦៣៨

៥៧៨.០៨៥

១៦១.៤៧៧

១៣.១៩២

១០៧.១៥៦

៨.៨៥០.៥៤៨

១៩. េដើមទុនបែន�ម

 េនៃថ�ទី១២ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៨ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបាន 

អនុមត័បេង�ើនេដើមទុនេទចនួំន ១៤០.៨៤៦.៦០០ ពនេ់រៀលជា 

សច្់របាកសុ់ទ�ព ីLOLC Private Limited និង TPC- ESOP Co., 

ចំនួន ២០.២១៥.០០០ ពនេ់រៀល និង ៦៣១.៦០០ ពនេ់រៀល 

េរៀងគា� ។ នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ្រក�មហុ៊នរងចកំរអនុមត័ពី 

ធនាគារជាតៃិនកម�ុជា នងិករយល់្រពមពី្រកសួងពណិជ�កម�ស្រមាប ់

ករែកែ្របលក�ន�កិៈ ្រក�មហុ៊នថ�ីេនះ ។



 ចំណាយកៃ្រមេសវតំណាងឱ្យករទូទតេ់ទអ�កស្រមបស្រម�ល្របមូល្របាកឥ់ណទនជា្រក�ម និងករយិាល័យឥណទនរបស់

កម�ុជា (CBC) ស�ីពីករសកសួរពត័ម៌ានរបស់អ�កខ�ី ។

៩១
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

២៤. ចំណាយេលើបុគ�លកិ

២៥. ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ចំណាយ្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និង្របាកឈ់�ួល

ចំណាយអត�្របេយាជនប៍ុគ�លិក

រយៈេពលខ�ីេផ្សងៗ

៦៨.២៥១.៦៦៨

៧.៧៨៣.៧២១

៧៦.០៣៥.៣៨៩

១៦.៩៨៦.៤៧៨

១.៩៣៧.២១៣

១៨.៩២៣.៦៩១

៥២.៣០៦.០២៤

៥.៧២៦.០៦៩

៥៨.០៣២.០៩៣

១២.៩៥៦.៦៥៧

១.៤១៨.៣៩៧

១៤.៣៧៥.០៥៤

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

កៃ្រមេសវធនាគារ និងេសវេផ្សងៗ

ចំណាយេលើករជួល

ចំណាយេធ�ើដំេណើ រ

ចំណាយផ�តផ់�ងស់មា� រករយិាល័យ

ចំណាយទីផ្សោរ

ចំណាយទឹកេភ�ើង 

ចំណាយេសវវជិា� ជីវៈ

ចំណាយទំនាកទ់ំនង

ចំណាយសន�ិសុខ

ចំណាយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

ចំណាយេបាះពុម� និងថតចម�ង

កៃ្រមអជា� បណ័�  

ចំណាយេផ្សងៗ

ចំណាយពន�េផ្សងៗ

ចំណាយសមា� រករយិាល័យេផ្សងៗ

ចំណាយធានារ៉បរ់ងេផ្សងៗ

៧.៥៨៨.៩៥៦

៧.២០៦.៣៩២

៣.៧០៤.៩១៨

១.៨០៦.៨៩៧

១.៣៩៤.៨០៣

១.៣៥៤.៨៨៨

១.៩៦៨.៦៦៨

១.២៩៣.២៧៥

១.០៧៩.៧១៧

៥៤៩.៥៥២

២៨៣.៣៥៦

១.៥០៤.០៨១

២.៧០០.៤៩៩

៧.៨១៥.៧៩២

៧០២.៤៨០

១.៧២០.៩៦៩

៤២.៦៧៥.២៤៣

១.៨៨៨.៧៤០

១.៧៩៣.៥២៧

៩២២.០៨០

៤៤៩.៧០១

៣៤៧.១៣៩

៣៣៧.២០៥

៤៨៩.៩៦២

៣២១.៨៧០

២៦៨.៧២០

១៣៦.៧៧៣

៧០.៥២២

៣៧៤.៣៣៦

៦៧២.១០០

១.៩៤៥.១៩៤

១៧៤.៨៣៣

៤២៨.៣១៤

១០.៦២១.០១៦

៥.០៦៦.០១៨

៦.៣៣៩.៣២២

៣.៤១៩.១៣១

១.៣២៣.៩៣៨

១.០៤២.៧៧៩

១.២៩៥.៤៦៣

១.៦៣៥.៥៤៥

១.១៤៤.៥២៣

១.០២៥.៥៣៤

៥០២.៥០៣

៣៣៧.៤៨៦

១.១៤២.៥៧៦

៤.៤៣៩.៥៧៤

៥៥១.៦៨១

៥៧៧.៤៣៧

៣៨០.៨៦៣

៣០.២២៤.៣៧៤

១.២៥៤.៨៩៧

១.៥៧០.៣០៥

៨៤៦.៩៤៨

៣២៧.៩៥១

២៥៨.៣០៥

៣២០.៨៩៧

៤០៥.១៣៩

២៨៣.៥០៨

២៥៤.០៣៤

១២៤.៤៧៤

៨៣.៥៩៨

២៨៣.០២៦

១.០៩៩.៧២១

១៣៦.៦៥៦

១៤៣.០៣៦

៩៤.៣៤៥

៧.៤៨៦.៨៤០

២៣. ចំណាយកៃ្រមេជើងសរ



២៧. សមតុល្យ និង្របតិបត�ិករជាមួយនឹងសម�័ន�ញាតិ

៩២
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

(ក) កៃ្រម្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ឥណទនវបិារបូន៍

សច្់របាកក់�ុងៃដ

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

សមតុល្យេនធនាគារនានា

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល

៥

៦

៧

-

៤៩.០១៩.៣៩៣

២១១.២៧៤.៣៥៩

១០៩.២៤៣.២៩៨

៣៦៩.៥៣៧.០៥០

-

១២.១៩៩.៩៤៨

៥២.៥៨១.៩៧១

២៧.១៨៨.៤៧៦

៩១.៩៧០.៣៩៥

(៩៦៣.៩១៦)

១៨.២០១.៥៥៦

១៨.២២៣.២៤៦

៩១.០៩១.៦២៨

១២៦.៥៥២.៥១៤

(២៣៨.៧៧០)

៤.៥០៨.៦៨៤

៤.៥១៤.០៥៦

២២.៥៦៤.១៨៨

៣១.៣៤៨.១៥៨

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

កៃ្រម្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ៥៤៩.៥៥២ ១៣៦.៧៧៣ ៥០២.៥០៣ ១២៤.៤៧៤

(ខ) ករទូទតជូ់នគណៈ្រគប្់រគងសំខន់

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)
្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និងអត�្របេយាជន៍

រយៈេពលខ�ី្រត�វបង់

ចំណាយ្របាកេ់បៀរវត្សរ ៍

និងអត�្របេយាជនរ៍យៈេពលខ�ី្រត�វបង់

៤៤៤.៣១៣

២.២៨៧.៩២៦

១១០.៥៨១

៥៦៩.៤១៩

៩៦២.៣៧៦

២.១៨៥.៣៨៩

២៣៨.៣៨៩

៥៤១.៣៤០

២៦. សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 



៩៣
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

(គ) ឥណទនផ�ល់ឱ្យភាគទុនិក

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ឥណទនេនសល់

បង�រករ្របាក្់រត�វទទួល

១៣៦.៦៤៧

១៨២

១៣៦.៨២៩

៣៤.០០៩

៤៥

៣៤.០៥៤

១២១.១១០

១២១

១២១.២៣១

៣០.០០០

៣០

៣០.០៣០

(ឃ) ចំណូលករ្របាកពី់ភាគទុនិក

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ចំណូលករ្របាក់ ១៤.៨៤៦ ៣.៦៩៥ ១១.៤១៧ ២.៨២៨

(ង) ្របាកប់េ�� ើរបស់សម�ន័�ញាតិ

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)
ភាគទុនិក៖
្របាកប់េ�� ើេនសល់

ករ្របាក្់រត�វបង់

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល៖
្របាកប់េ�� ើេនសល់

ករ្របាក្់រត�វបង់

គណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ ៖
្របាកប់េ�� ើេនសល់

ករ្របាកប់ង�រ្រត�វបង់

២៩៤.៧៩៣

៨.៦៧៨

៣០៣.៤៧១

៥៨៩.០៥៨

១៥.៦៧០

៦០៤.៧២៨

២.៥១៣.១៦១

២៩.៤៤៨

២.៥៤២.៦១០

៧៣.៣៦៨

២.១៦០

៧៥.៥២៨

១៤៦.៦០៥

៣.៩០០

១៥០.៥០៥

៦២៥.៤៧៦

៧.៣២៩

៦៣២.៨០៥

១.៩៥៩.៤៧៧

១៤.៥៥៧

១.៩៧៤.០៣៤

២៩៩.៥០៦

៣.៦៩០

៣០៣.១៩៦

៨៨៤.៣៥៣

២០.១៩១

៩០៤.៥៤៤

៤៨៥.៣៧៩

៣.៦០៦

៤៨៨.៩៨៥

៧៤.១៩០

៩១៤

៧៥.១០៤

២១៩.០៦២

៥.០០១

២២៤.០៦៣

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)
ចំណាយករ្របាកេ់លើ្របាកប់េ�� ើ

របស់សម�ន័�ញាតិ៖
ភាគទុនិក

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

គណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ

៣១.១៥១

៦៩.១៩០

១៥៩.៤២០

២៥៩.៧៦១

៧.៧៥៣

១៧.២២០

៣៩.៦៧៦

៦៤.៦៤៩

១៦៧.៧៨២

២៦.៨២១

៨១.៣៣៣

២៧៥.៩៣៦

៤១.៥៦១

៦.៦៤៤

២០.១៤៧

៦៨.៣៥២



(ច)   ្របាកក់ម�ពីីភាគទុនិក

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

្របាកក់ម�េីនសល់

ករ្របាក្់រត�វបង់

-

-

-

-

-

-

២២.៤២៥.២៥៣

២៦៧.៨៦១

២២.៦៩៣.១១៤

៥.៥៥៤.៩៣១

៦៦.៣៥១

២.៦២១.២៨២

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ចំណាយករ្របាក់ - - ១.២៩៣.៦០២ ៣២០.៤៣៦

៩៤
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

២៨. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ
 សកម�ភាពអជីវកម�របស់្រក�មហុ៊ន្របឈមនឹងហនិភ័យ 

ហិរ�� វត�ុេផ្សងៗមយួចំនួនដូចជា ហនិភយ័ឥណទន ហនិភយ័ 

ទីផ្សោរ (រមួមាន ហនិភយ័របិូយបណ័�  ហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់និង 

ហនិភយ័តៃម�) និងហនិភយ័សច្់របាក។់  អជីវកម�ហិរ�� វត�ុ 

ភាគ េ្រចើន្របឈមនឹងហនិភយ័ ក�ុងេនាះហនិភយ័្របតិបត�ិករ 

គឺជាផលវបិាកែដលពិបាកេជៀសរួចក�ុងដំេណើ រករអជីវកម�។ 

្រក�មហុ៊នមនិេ្របើ្របាស់ហិរ�� វត�ុ ឧបករណ៍និស្សន�ដូចជា កិច�សន្យោ 

របូយិបណ័� បរេទស នងិករប�ូរអ្រតករ្របាកេ់ដើម្ប្ីរគប្់រគងហនិភយ័ 

ហិរ�� វត�ុរបស់ខ�ួនេឡើយ។ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ គឺជាសិទ�ិែដល 

មានែចងក�ុងកិច�សន្យោ េដើម្បទីទួលបានសច្់របាក ់ ឬ្រទព្យសកម� 

ហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀតពី អង�ភាពមយួេផ្សងេទៀត។  ្រទព្យសកម� 

ហរិ�� វត�ុ្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាឥណទន និងគណនី្រត�វទទលួេផ្សងៗ 

ែដលរមួមាន សច្់របាកក់�ុងៃដ សមតុល្យេនធនាគារជាតៃិនកម�ុជា 

្របាកប់េ�� ើេនធនាគារ និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុនានា ឥណទនផ�ល់ 

ដល់អតិថិជន និង្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត។

 បណុំលហរិ�� វត�ុ គឺជាកតព�កិច�ែដលមានែចងក�ុងកិច�សន្យោ 

ក�ុងករ្របគល់សច្់របាក ់ ឬ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀតេទឱ្យ 

អង�ភាពមយួេផ្សងេទៀត។  បំណុលហិរ�� វត�ុ្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ា 

បណុំលេផ្សងៗែដលរមួមាន ្របាកប់េ�� ើអតិថជិន ឥណទនវបិារបូន ៍

្របាកក់ម� ី និងបំណុលេផ្សងៗេទៀត ។  ្រក�មហុ៊នមានេគាលករណ៍ 

ែណនា ំ និងវធិានករណ៍េដើម្បចីតែ់ចងនូវហនភិយ័ែដលេកើតេឡើង 

ក�ុងសកម�ភាពអជីវកម� មានដូចខង េ្រកម៖

(ក) ហនិភយ័ឥណទន

 ហនិភយ័ឥណទន គឺជាករខតបងែ់ផ�កហិរ�� វត�ុរបស់ 

្រក�មហុ៊ន ្របសិនេបើអតិថិជន ឬភាគីមា� ងេទៀតមនិមាន 

លទ�ភាពបេំពញកតព�កចិ�េទតមកចិ�សន្យោេហើយហនិភយ័ 

េនះជាចម្បង គឺេកើតេចញតមរយៈ  ករផ�ល់ឥណទនដល់ 

អតិថិជន ។

(i) ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ឥណទន

 សកម�ភាពឥណទន្រត�វបានែណនាំេដយ 

េគាលនេយាបាយ ឥណទនេដើម្បធីានាថាេគាល 

បំណងទូេទក�ុងករឱ្យខ�ីបានសេ្រមចេជាគជ័យ។  

ឧទហរណ៍ ឥណទនមានគុណភាពល�េហើយ 

ហនិភយ័ឥណទន ្រត�វបានែបងែចកយ៉ាងល�។  

េគាលនេយាបាយផ�ល់ឥណទនបានប��ូ លនូវ 

េគាលនេយាបាយផ�ល់កម� ី េគាលនេយាបាយ្រទព្យ 

ប�� ំ និងដំេណើ រករអនុមត័ឥណទនែដល្រត�វ 

អនុវត�េដើម្បធីានាថាបានអនុេលម េទតមេគាល 

ករណ៍ែណនារំបស់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។

 (ii) ករ្រគប្់រគងក្រមតិ និងេគាលករណ៍កតប់ន�យ   

  ហនិភយ័

 ្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបតិ�ករ និងផ�ល់ឥណទនជា 

លក�ណៈ្រក�ម ឯកត�ជន ឬសហ្រគាស េនក�ុង 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ ្រក�មហុ៊ន្រគប្់រគងក្រមតិ 

ហនិភយ័ និង្រត�តពិនិត្យយ៉ាងយកចិត�ទុកដកេ់លើ 

ហនិភយ័ឥណទន េនេពលវេកើតេឡើង។ ហនិភយ័ 

ធំៗ្រត�វបានកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ថា 

ជាទំហំឥណទនរមួ ែដលផ�ល់ដល់បុគ�លណាមយួ 

េលើសពី ២% ស្រមាប ់ឥណទនឯកត�ជន និង ៣%



ហនភិយ័ឥណទនែដល្រក�មហុ៊ន្របឈម គឺឥណទន ផ�ល់ដល់អតថិជិនែដលមានចនំនួេលើសព ី៨០% ៃន ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ  ៖

៩៥
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧

នាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ

(កំណតសំ់គាល់ ៤) (កំណតសំ់គាល់ ៤)

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន

 មនិហួសកលកំណត់

  និងមនិខតបង់

 ហួសកលកំណត់

  និងមនិទនខ់តបង់

 ខតបង់

សំវធិានធនេលើឥណទន

 អ្រកក ់និងជាបស់ង្សយ័

១.៩២៣.៤៤៧.១១៧

៥.២២៨.៥៩០

៣០.០៨០.៤៦៥

១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២

(៣០.០៨០.៤៦៥)

១.៩២៨.៦៧៥.៧៦៧

៤៧៨.៧០៧.៦១១

១.៣០១.២៩១

៧.៤៨៦.៤២៧

៤៨៧.៤៩៥.៣២៩

(៧.៤៨៦.៤២៧)

៤៨០.០០៨.៩០២)

១.២៧៩.៣៩៨.៥៩១

៤.៤៤១.១៥៦

២២.៧១៤.៤០០

១.៣០៦.៥៥៤.១៤៧

(២២.៧១៤.៤០០)

១.២៨៣.៨៣៩.៧៤៧

៣១៦.៩១៨.១៥៥

១.១០០.១១៣

៥.៦២៦.៥៥៤

៣២៣.៦៤៤.៨២២

(៥.៦២៦.៥៥៤)

៣១៨.០១៨.២៦៨

 ស្រមាបឥ់ណទនជា ្រក�មៃនមូលធិនិផា� ល់សុទ�របស់ 

្រក�មហុ៊នេដយអនុេលមតម្របកសេលខ ធ៧- 

០៧-១៦៣្រប.ក របស់ធនាគារ ជាតិៃនកម�ុជា។ 

េលើសពីេនះេទេទៀតករផ�ល់សំវធិានធនទូេទ្រត�វ 

បានផ�ល់ជូនេលើ្របាកក់ម�ែីដលមនិដំេណើ រករបែន�ម 

េទេលើ សំវធិានធនជាកល់កែ់ដលមាន្រសបេ់ដើម្ប ី

ធានាឱ្យបានអនុបាត្រគបដណ� ប់ហនិភ័យដល់ 

១០០%។ ្រក�មហុ៊នេ្របើេគាលនេយាបាយ នងិករអនុវត� 

ជាេ្រចើនេដើម្បបីន�យហនិភយ័ឥណទន។  េគាល 

នេយាបាយ េ្របើេ្រចើនបំផុតក�ុងចំេណាមេគាលនេយា 

បាយទងំេនះ គឺករធានាេដយយកវត�ុប�� ំពី 

អតិថិជន ែដលជាករ អនុវត�ទូេទមយួ។ ្រក�មហុ៊ន 

អនុវត�តមេគាលករណ៍ែណនាំស�ីពីករទទួលយក 

បាននូវ្របេភទវត�ុប�� ំ ឬ ករបេ�� �សហនិភយ័ 

ឥណទន។  ្របេភទៃនវត�ុប�� ំសំខន់ៗ  ែដលបាន 

ធានាេលើឥណទនផ�ល់ដល់ អតិថិជន មានដូចជា៖

• ករដកប់�� េំលើ្រទព្យសម្បតិ�ឯកជន (ដី អគារ 

និង្រទព្យសម្បតិ�េផ្សងេទៀត) និង

• ករប�� េំលើ្រទព្យសមុ្បតិ�របស់អជីវកម� ដូចជា 

ដី និងអគារ ។

មនិហួសកលកំណត ់និងមនិខតបង់

 ឥណទនមនិហួសកលកំណត ់ និងមនិទនខ់តបង ់ គឺជា 

ឥណទនែដលមានគុណភាពល�ែដលអតិថិជនមិនមានបទពិ 

េសធន ៍ក�ុងករបងយ់ឺតយ៉ាវ និងអ�ក ្រគប្់រគងយល់េឃើញថា ភាព 

ៃនករយឺតយ៉ាវក�ុងករបង ់គឺមានក្រមតិទប ។

សំវធិានធនអប្បបរមា ្រត�វបានេធ�ើេឡើងេទតមករ ចំណាតថ់ា� ក ់

របស់ឥណទននីមយួៗ េលើកែលងែតមាន ពត័ម៌ានេផ្សងេទៀតអច 

ប�� ក ់ ពីលទ�ភាពៃនករទូទតស់ងរបស់អ�កខ�ី។  េគាលនេយា 

បាយគណេនយ្យ្រត�វបានបង� ញេនកំណត ់សំគាល់ ៣ (ង)។

ឥណទនហួសកលកំណត ់និងមនិទនខ់តបង់

 ឥណទនហួសកលកំណត ់ និងមនិទនខ់តបង ់ គឺជា 

ឥណទនែដលករទូទតស់ងករ្របាក ់ ឬ្របាកេ់ដើមមានករយឺត 

យ៉ាវតិចជាង ៣១ ៃថ� ស្រមាបឥ់ណទន រយៈេពលែវង និង ១៥ ៃថ� 

ស្រមាបឥ់ណទនរយៈេពលខ�ី លុះ្រតពត័ម៌ានេផ្សងេទៀតមាន 

លក�ណៈ្រគប្់រគាន ់េដើម្បបីង� ញពីករែ្រប្រប�ល ។

ឥណទនខតបង់

 ឥណទនខតបង ់ គឺជាឥណទនផ�ល់ដល់អតិថជិនែដល 

្រក�មហុ៊នបានកំណតថ់ាមានភស�ុតងអំពីឱនភាព េហើយ្រក�មហុ៊ន 

មនិសង្ឃមឹថានឹងអច្របមលូមកវញិបាននូវ្របាកេ់ដើម និងករ្របាក ់

្រត�វទទួលេទតមកិច�សន្យោខ�ី្របាករ់បស់អតិថិជនេនាះេទ។

(iii) ករ្របឈមហនិភយ័ឥណទន



៩៦
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

ករេផា� តេលើហនិភយ័របិូយបណ័�

ចំនួន្រទព្យសកម� និងបំណុលតមរបិូយបណ័� មានដូចខងេ្រកម៖

៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
សច្់របាកក់�ុងៃដ

សមតុល្យេនធនាគារ ជាតិៃនកម�ុជា

សមតុល្យេនធនាគារនានា

ករវនិិេយាគ

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

៤៩.០១៩.៣៩៣

២១១.២៧៤.៣៥៩

១០៨.១៥០.៨៦៥

៦០.២៧០

១.៩២៨.៦៧៥.៧៦៧

២២.០១៩.៤២៨

២.៣១៩.២០០.០៨២

១.៣០៣.៧៨៣

-

៥.៦៨៦.៨១៦

-

១១១.២៦២.៥៩០

១.១៥៨.៩៥៦

១១៩.៤១២.១៤៥

៤០.៦៥៣.២៥៥

៩៤.៨៣២.៦៤៣

៨៦.៥៥៧.១៦៧

៦០.២៧០

១.៤៤៧.៣៥៣.៨៤០

១៦.៦៤៦.១២០

១.៦៨៦.១០៣.២៩៥

៧.០៦២.៣៥៥

១១៦.៤៤១.៧១៦

១៥.៩០៦.៨៨២

-

៣៧០.០៥៩.៣៣៧

៤.២១៤.៣៥២

៥១៣.៦៨៤.៦៤២

សរបុបាតៃថដុល� រអេមរកិ

សមមូលជាពនេ់រៀល

្របាកេ់រៀល

អនុេលមតម េគាលករណ៍ែណនារំបស់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា              

សំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនជាបស់ង្សយ័ ្រត�វបានេធ�ើេឡើងស្រមាប ់

ឥណទនហួសកលកំណតេ់លើសពី ៣០ ៃថ� ស្រមាបឥ់ណទន 

រយៈេពលខ�ី និង ៩០ ៃថ� ស្រមាបឥ់ណទនរយៈេពលែវង។

កររបឹអូសវត�ុប�� ំ

 ក�ុងករយិបរេិច�ទប�� បន់ាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ្រក�មហុ៊ន 

មនិបានរបឹអូស្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ែដលបានដកជ់ាវត�ុប�� េំនាះេទ 

(ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ មនិមាន) ។

(ខ) ហនិភយ័្របតិបត�ិករ

 ករខតបងពី់ហនិភយ័្របតិបត�ិករ ែដលអចេកើត 

មានេឡើងេដយសរែតកង�ះខត ឬបរជយ័ៃនដំេណើ រករ 

ៃផ�ក�ុងធនធានមនុស្ស និង្របពន័� ឬបណា� លមកពីកត�  

ខងេ្រក្រត�វបាន ្រគប្់រគងតមរយៈដំេណើ រករ្រគប្់រគង 

ហនិភយ័្របតិបត�ិករ ែដលបានបេង�ើតរចួេហើយករ្រត�ត 

ពិនិត្យ និងកររយករណ៍ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វពីសកម�ភាព 

អជីវកម�េធ�ើេឡើងេដយែផ�ក្រត�តពិនិត្យ និងគា្ំរទែដល 

ឯករជ្យ ពីែផ�កអជីវកម� និងករ្រត�តពិនិត្យែដលផ�ល់ 

េដយអ�ក្រគប្់រគង។ ករ្រគប្់រគងេលើហនិភយ័្របតិបត�ិករ 

ត្រម�វឱ្យបេង�ើតនូវរចនាសម�ន័�តួនាទី និងេគាលនេយាបាយ 

្រត�តពិនតិ្យច្បោស់លស់មយួ។  េគាលនេយាបាយ នងិវធិានករ 

្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងនីមយួៗ្រត�វបានអនុវត�។ វធិានទងំេនះ 

រមួមានករបេង�ើតនូវសិទ�ិអំណាចក�ុង ករចុះហត�េលខករ 

កំណត្់របពន័�្រត�តពិនិត្យករេរៀបចំនូវនីតិវធិី និងឯកសរ 

សំអង។  ទងំេនះ្រត�វ្រត�តពិនិត្យេឡើង វញិជាបន�បនា� ប ់

េដើម្បេីឆ�ើយតបេទនឹងហនិភយ័្របតិបត�ិ ករអជីវកម�ម្ីរក� 

ហិរ�� វត�ុ។

(គ) ហនិភយ័ទីផ្សោរ

 ហនិភយ័ទីផ្សោរ គឺជាហនិភយ័ៃនករខតបងេ់កើតពី 

ករែ្រប្រប�លមនិអំេណាយផលេនក�ុងក្រមតិតៃម� ឬអ្រត 

ទីផ្សោរែដលមានសមាសធាតុសំខនពី់រ គឺហនិភយ័របិូយ 

បណ័� បរេទស និងហនិភយ័អ្រតករ្របាក។់

(i) ហនិភយ័របិូយបណ័� បរេទស

 ្រក�មហុ៊នមានហនិភយ័របូិយបណ័� បរេទសែដល 

បណា� លមកពីករេ្របើរូបិយប័ណ� េផ្សងៗជាេ្រចើនជា 

ពិេសស្របាកដុ់ល� រអេមរកិ និង្របាកប់ាតៃថ។   

ហនិភយ័របិូយបណ័� បរេទសេកើតេឡើងពី្របតិបត�ិករ 

ជញួដូរក�ុងេពលអនាគត និង្រទព្យសកម� និងបំណុល 

ែដលបានកត្់រតរចួេហើយ ។

  គណៈ្រគប់្រគង្រត�តពិនិត្យហនិភ័យករប�ូ រ 

របូិយបណ័� របស់ខ�ួន េដយេធៀបនឹងរបិូយបណ័� េគាល 

តមរយៈករ្រត�តពិនិត្យហនិភ័យករប�ូ ររូបិយប័ណ�  

េដយេ្របើករទទួលយកហនិភយ័ ២០% ៃនមូលនិធិ 

សុទ� ត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  ្រក�មហុ៊ន 

មិន្រត�វបានត្រម�វឱ្យករពរហនិភ័យប�ូ ររូបិយប័ណ�  

ែដល  េកើតពី្របតិបត�កិរពណិជ�កម�ក�ុងេពលអនាគត 

្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានកត្់រត េដយេ្របើ                    

កិច�សន្យោនាេពលអនាគតេទ ។



៩៧
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
សច្់របាកក់�ុងៃដ

សមតុល្យេនធនាគារ ជាតិៃនកម�ុជា

សមតុល្យេនធនាគារនានា

ករវនិិេយាគ

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

១៨.២០១.៥៥៦

១៨.២២៣.២៤៦

៩៥.៩៣៦.០១៨

៦០.៥៥៥

១.២៨៣.៨៣៩.៧៤៧

១៤.៦៧៧.៣២១

១.៤៣០.៩៣៨.៤៥៣

៦០០.២៨៥

-

១.៨៧៦.៦៧៩

-

៧៨.២១៣.០០៦

៩៥៩.៥៥១

៨១.៦៤៩.៥២១

១៣.៥៣៩.០៧៣

១៤៦.០២៤

៥៤.១០៣.៣៤៧

៦០.៥៥៥

៩២២.៣៦៦.៨៩៧

១០.០៤១.៤៦៩

១.០០០.២៥៧.៣៦៥

៤.០៦២.១៩៨

១៨.០៧៧.២២២

៣៩.៩៥៦.០០២

-

២៨៣.២៥៩.៨៤៤

៣.៦៧៦.៣០១

៣៤៩.០៣១.៥៦៧

បំណុលហិរ�� វត�ុ
្របាកប់េ�� ើរបស់ធនាគារ 

 និងស� បន័ហិរ�� វត�ុនានា

្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថិជន

្របាកក់ម�ី

គណនី្រត�វទូទតេ់ផ្សងៗ

ស� នភាព្រទព្យសកម�/(បំណុល) សុទ�

សមមូលដុល� រអេមរកិ

 (កំណតសំ់គាល់ ៤)

៧៦.៤៦៦.២២៤

៨៥៨.៦១៨.០៤០

១.០៨៨.៤៥៦.៥១១

៦៤.០៩០.៥១៨

២.០៨៧.៦៣១.២៩៣

២៣១.៥៦៨.៧៨៩

៥៧.៦៣២.៨៤៩

-

៥.៨៤១.៥៦៨

៩៥.៤៨៤.៤០៤

២.០៦៨.៣៩៦

១០៣.៣៩៤.៣៦៨

១៦.០១៧.៧៧៧

៣.៩៨៦.៥០៥

៧០.៧៣៧.៨៤៦

៧៣០.០១៣.៩០៩

៩២៦.២១៩.១៦២

៣៩.៣៤៧.៤២៨

១.៧៦៦.៣១៨.៣៤៥

(៨០.២១៥.០៥០)

(១៩.៩៦៣.៩២៥)

៥.៧២៨.៣៧៨

១២២.៧៦២.៥៦៣

៦៦.៧៥២.៩៤៥

២២.៦៧៤.៦៩៤

២១៧.៩១៨.៥៨០

២៩៥.៧៦៦.០៦២

៧៣.៦១០.២៦៩

សរបុបាតៃថដុល� រអេមរកិ

សមមូលជាពនេ់រៀល

្របាកេ់រៀល

សរបុបាតៃថដុល� រអេមរកិ

សមមូលជាពនេ់រៀល

្របាកេ់រៀល

៨.៤០០.០០០

៥៤.២៧០.៤៨៩

-

៣៥.៩៥៩.៨០៤

១៦.៣៥៨.២៩៩

១១៤.៩៨៨.៥៩២

២៣៤.០៤២.៩៧៥

៥៧.៩៧៤.៤៨០

៣៣.៦០៣.៧៩៦

២៦៥.៦៩៦.៤៨០

៩៦៣.៩១៦

៧២២.៩២១.៣២៩

១៩.២៣០.៦១៦

១.០៤២.៤១៦.១៣៧

(៤២.១៥៨.៧៧២)

(១០.៤៤៣.០៩៤)

-

២.៦២៨.៤៦០

-

៧១.១២៦.៨៥០

១.៨៥៥.០៩០

៧៥.៦១០.៤០០

៦.០៣៩.១២១

១.៤៩៥.៩៤៣

បំណ�លហិរ��វត��

��ក់បេ��ើរបស់ធ��រ 

 និង��ប័នហិរ��វត����

��ក់បេ��ើរបស់អតិថិជន

ឥណ�នវ��រូបន៍

��ក់កម�ី

គណនី�ត�វទូ�ត់េផ�ងៗ

��ន�ព�ទព�សកម�/(បំណ�ល) សុទ�

សមមូលដុ��រ�េមរ�ក

 (កំណត់សំ�ល់ ៤)

៤២.០០៣.៧៩៦

៣២២.៥៩៥.៤២៩

៩៦៣.៩១៦

៨៣០.០០៧.៩៨៣

៣៧.៤៤៤.០០៥

១.២៣៣.០១៥.១២៩

១៩៧.៩២៣.៣២៤

៤៩.០២៧.៣២៨



៩៨
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

�រវ��គរ�េ�ច

     េ�ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ��ំ២០១៨ �បសិនេបើ��ក់េរៀល 

�ន��ក់ចុះ/េកើនេឡើង ១% េធៀបនឹង��ក់ដុ��រ 

�េមរ�ក េ�យអេថរេផ�ងៗមិនែ�ប�ប�លចំេណញសុទ� 

ែដល�ត�វ�នគណ�េឡើងវ�ញក��ង�រ�យបរ�េច�ទ �ត�វ 

�នចំនួន ៧៩៩ �នេរៀល ខ�ស់�ង/�ប�ងេ�យ 

�រលទ�ផលៃនចំេណញ/�តពី�រប��ររូបិយប័ណ� ៃន 

�ទព�សកម�ហិរ��វត�� និងបំណ�លហិរ��វត�� ។

េ�ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ��ំ២០១៨ �បសិនេបើ��ក់េរៀល 

�ន��ក់ចុះ/េកើនេឡើង ១% េធៀបនឹង��ក់ៃថ�ត              

េ�យអេថរេផ�ងៗមិនែ�ប�ប�ល ចំេណញសុទ�ែដល 

�ត�វ�នគណ�េឡើងវ�ញក��ង��ំ �ត�វ�នចំនួន ១៥៩ 

�នេរៀល ខ�ស់�ង/�ប�ងេ�យ�រលទ�ផល 

ៃនចំេណញ/�តពី�រប��ររូបិយប័ណ�ៃន�ទព�សកម� 

ហិរ��វត�� និងបំណ�លហិរ��វត�� ។

�និភ័យអ���រ��ក់

 �និភ័យអ���រ��ក់ គឺសំេ�េលើអេស�រ�ពៃន

ចំណ�ល�រ��ក់សុទ� េ�យ�រ�រែ�ប�ប�លនូវក�មិតអ��

�រ��ក់ និង�រ��ស់ប��រេ�ក��ង ស�ស�ពៃន�ទព�សកម�

និងបំណ�ល។ �រេកើតេឡើង នូវ�និភ័យ អ���រ��ក់ 

គឺ�នទំ�ក់ទំនង �ចម�ងេលើឥណ�ន��ក់បេ��ើ និង

��ក់កម�ី។ 

 េ�យ�រែត �ទព�សកម� ហិរ��វត���គេ�ចើន �ន

រយៈេពលខ�ី េហើយអ���រ��ក់��ស់ប��រ �មអ��ទីផ�រ

�កុមហុ៊នមិន�នេ�បើឧបករណ៍ហិរ��វត��ស��ប់�រទប់��ត់

នូវ�និភ័យអ���រ��ក់េនះេទ។  ��ក់កម��ីគេ�ចើន�ន

អ���រ��ក់េថរ េហើយ�ន�លកំណត់�មធ�មេលើសពី

ឥណ�នផ�ល់ដល់ អតិថិជនេហតុេនះ�និភ័យអ���រ��ក់

�នក�មិតអប�បរ�។��ង�ងេ��មេនះប��ញនូវអ��

�រ��ក់�បសិទ��ព �ៃថ�តុល��រ និងអំឡ�ងេពលែដល

មូលប័�តហិរ��វត���ត�វ�ន កំណត់តៃម�េឡើងវ�ញ ឬដល់�ល

កំណត់�មួយែដលេកើតមុនេគ ។

(ii) 

៣១ ែខធ�� �� ំ២០១៨

�ទព�សកម�ហិរ��វត��

�ច់��ក់ក��ងៃដ

សមតុល�េ�ធ��រ�តិៃនកម���

សមតុល�េ�ធ��រ��

ឥណ�នផ�ល់ដល់អតិថិជន

�រវ�និេ�គ

�ទព�សកម�េផ�ងៗ

បំណ�លហិរ��វត��

��ក់បេ��ើរបស់ធ��រ 

        និង��ប័នហិរ��វត����

��ក់បេ��ើរបស់អតិថិជន

��ក់កម�ី

គណនី�ត�វទូ�ត់េផ�ងៗ

គំ�ត – �ន់េរៀល

សមមូលដុ��រ�េមរ�ក 

          - (កំណត់សំ�ល់ ៤)

ចេ��ះពី
១ ែខ

�ន់េរៀល

ចេ��ះពី
១-៣ ែខ
�ន់េរៀល

ចេ��ះពី
៣-១២ ែខ
�ន់េរៀល

ចេ��ះពី
១-៥ ��ំ
�ន់េរៀល

េលើសពី
៥ ��ំ

�ន់េរៀល

ពុំ�ន�រ
��ក់

�ន់េរៀល
សរុប

�ន់េរៀល

 -

 ១០.០៧៩.២៧៥

 ៦៧.០៩៣.០៤៩

 ៣៥.៤៥០.៩៩៧

 -

-

 ១១២.៦២៣.៣២១

២.០៨១.៤០៧

 ៣២.៣០០.៧៨៦

 ៤១.៩១១.៦១៣

 -

 ៧៦.២៩៣.៨០៦

៣៦.៣២៩.៥១៥

៩.០៤១.៦៩១

 - 

 - 

  - 

 ១៤៥.៣៤១.១១៥ 

 - 

 - 

 ១៤៥.៣៤១.១១៥ 

 

១៥.២៦៨.៧៦៤ 

 ១០៥.៣៣៣.៨៥៩ 

 ៧៦.៩៧២.៧៤៣ 

 - 

 ១៩៧.៥៧៥.៣៦៦ 

 (៥២.២៣៤.២៥១) 

 (១៣.០០០.០៦២)

 

- 

 ២០០.០០០ 

  - 

 ៥៤៦.១០៩.៦១៥ 

 - 

 - 

 ៥៤៦.៣០៩.៦១៥ 

 

៥៩.១១៦.០៥៣ 

 ៤០៩.៤៨៨.៥៨៩ 

 ៣១០.៥៣៦.៣៦៨ 

 - 

 ៧៧៩.១៤១.០១០ 

(២៣២.៨៣១.៣៩៥)

 (៥៧.៩៤៧.០៨៧)

 

-

 -

  -

 ១.១៨៣.១៦៦.៨៧០

 -

 -

 ១.១៨៣.១៦៦.៨៧០

 

-

 ២១១.៦១៣.០២៥

 ៦៣០.៤៧៧.០៧៩

 -

 ៨៤២.០៩០.១០៤

 ៣៤១.០៧៦.៧៦៦

 ៨៤.៨៨៧.១៩៩

 

-

 -

  -

 ១៨.៦០៧.១៧០

 -

 -

 ១៨.៦០៧.១៧០

 

 

 

-

 -

 ២៨.៥៥៨.៧០៨

 -

 ២៨.៥៥៨.៧០៨

 (៩.៩៥១.៥៣៨)

 (២.៤៧៦.៧៣៩)

៤៩.០១៩.៣៩៣

 ២០០.៩៩៥.០៨៤

 ៤១.០៥៧.៨១៦

-

៦០.២៧០

 ២២.០១៩.៤២៨

៣១៣.១៥១.៩៩១

-

 ៩៩.៨៨១.៧៨១

 -

៦៤.០៩០.៥១៨

  ១៦៣.៩៧២.២៩៩

 ១៤៩.១៧៩.៦៩២

៣៧.១២៧.៨៤៨

 

៤៩.០១៩.៣៩៣

 ២១១.២៧៤.៣៥៩

 ១០៨.១៥០.៨៦៥

 ១.៩២៨.៦៧៥.៧៦៧

   ៦០.២៧០

 ២២.០១៩.៤២៨

 ២.៣១៩.២០០.០៨២

៧៦.៤៦៦.២២៤

 ៨៥៨.៦១៨.០៤០

១.០៨៨.៤៥៦.៥១១

 ៦៤.០៩០.៥១៨

២.០៨៧.៦៣១.២៩៣

២៣១.៥៦៨.៧៨៩

៥៧.៦៣២.៨៥០



៩៩
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

�និភ័យ�ច់��ក់�យ�សួល

       �និភ័យ�ច់��ក់�យ�សួល �ក់ទងនឹងលទ��ព

រក�នូវ�ទព�សកម��យ�សួលឱ��ន�គប់��ន់ េដើម�ីបំេពញ

�រសន� និង�តព�កិច�ហិរ��វត�� េ�េពលែដលដល់�ល

កំណត់សង េ�យក��ងតៃម�ដ៏ សមេហតុផលមួយ ។

 បែន�មពីេលើ�រអនុវត���ងេពញេលញ �មត�ម�វ�រ

ៃន�ច់��ក់�យ�សួល អ�ក�គប់�គង�កុមហុ៊ន�ន�ត�តពិនិត�

��ងជិតដិតេលើលំហូរ�ច់��ក់េចញចូល និងចំនួនគំ�ត

�ម�លវ�ន� �មរយៈ�រ�យ�រណ៍ ��ប�ំ។ �រ

ែ�ប�ប�លៃនឥណ�ន និង��ក់បេ��ើរបស់អតិថិជន �ត�វ�ន

�ត�តពិនិត��ម�ន េហើយត�ម�វ�រ�ច់��ក់�យ�សួល

�ត�វ�នេធ�ើ�រែកត�ម�វ េដើម�ី����ទព�សកម��យ�សួល 

�ន លក�ណៈ�គប់��ន់ េដើម�ីបំេពញ�រសន� និង�តព�កិច�

ហិរ��វត�� េ�េពលដល់�លកំណត់សង។ 

 ��ង�ងេ��មេនះ គឺ��រប��ញនូវ បំណ�ល

ហិរ��វត�� �ម�លវ�ន�ក��ង�រសន�សង។

(ឃ)

៣១ ែខ ធ�� �� ំ២០១៧

�ទព�សកម�ហិរ��វត��

�ច់��ក់ក��ងៃដ

សមតុល�េ�ធ��រ�តិៃនកម���

សមតុល�េ�ធ��រ��

ឥណ�នផ�ល់ដល់អតិថិជន

      - ឥណ�នដំេណើរ�រ

�រវ�និេ�គ

�ទព�សកម�េផ�ងៗ

បំណ�លហិរ��វត��

��ក់បេ��ើរបស់ធ��រ 

       និង��ប័នហិរ��វត����

��ក់បេ��ើរបស់អតិថិជន

ឥណ�នវ��រូបន៍

��ក់កម�ី

គណនី�ត�វទូ�ត់េផ�ងៗ

គំ�ត – �ន់េរៀល

សមមូលដុ��រ�េមរ�ក 

    -(កំណត់សំ�ល់ ៤)

ចេ��ះពី
១ ែខ

�ន់េរៀល

ចេ��ះពី
១-៣ ែខ
�ន់េរៀល

ចេ��ះពី
៣-១២ ែខ
�ន់េរៀល

ចេ��ះពី
១-៥ ��ំ
�ន់េរៀល

េលើសពី
៥ ��ំ

�ន់េរៀល

ពំុ�ន�រ
��ក់

�ន់េរៀល
សរុប

�ន់េរៀល

 

-

 -

 ៦៤.៩២៩.៩៣១

 

២១.៨៦១.៣៤៥ 

-

 -

 ៨៦.៧៩១.២៧៦

 ២០.៤៣១.៧៨១

 ៥៤.៩៦៤.៧៥៦

 ៩៦៣.៩១៦

 ៣.៣២០.៨០៤

 -

 ៧៩.៦៨១.២៥៧

 ៧.១១០.០១៩

 ១.៧៦១.២១៤ 

 -

 -

 -

 

៩១.៣៣៦.៤៨៥

-

 -

 ៩១.៣៣៦.៤៨៥

 

 

 ២.៨៣១.៩៥៥

 ៥៨.៦៧៩.៣១៨

-

 ១៩.៤០១.៧៧៣

 -

 ៨០.៩១៣.០៤៦

 ១០.៤២៣.៤៣៩

 ២.៥៨១.៩៧៦

 

- 

 ២០០.០០០ 

 ៤.៨៤៤.៤០០ 

 

៤២០.៥១៦.៦០៩ 

- 

 - 

 ៤២៥.៥៦១.០០៩ 

 ១៨.៥១១.000 

 ១២៦.៥៤៤.៦៤៨ 

 - 

 ២៦៤.៤៤២.៤៨៤ 

 - 

 ៤០៩.៤៩៨.១៣២ 

 ១៦.០៦២.៨៧៧ 

 ៣.៩៧៨.៩១៤ 

 

-

 -

 -

 

៧៣៩.៩៨៧.៦៧៤ 

-

 -

 ៧៣៩.៩៨៧.៦៧៤

 -

 ៧៧.៩៣៤.៤៩៦

-

 ៥៤២.៦១៩.៨៧០

 -

 ៦២០.៥៥៤.៣៦៦

 ១១៩.៤៣៣.៣០៨

 ២៩.៥៨៤.៦៦៩

 

-

 -

 -

 

១០.១៣៧.៦៣៤

 -

 -

 ១០.១៣៧.៦៣៤

 ២២៩.០៦០

 ៤.៤៧២.២១១

 -

 -

 -

 ៤.៧០១.២៧១

 ៥.៤៣៦.៣៦៣

 ១.៣៤៦.៦៣៤

 

១៨.២០១.៥៥៦

 ១៨.០២៣.២៤៦

 ២៦.១៦១.៦៩៧

 -

៦០.៥៥៥

 ១៤.៦៧៧.៣២១

 ៧៧.១២៤.៣៧៥

 -

-

 -

 ២២៣.០៥២

 ៣៧.៤៤៤.០០៥

 ៣៧.៦៦៧.០៥៧

 ៣៩.៤៥៧.៣១៨

 ៩.៧៧៣.៩២១

 

១៨.២០១.៥៥៦

 ១៨.២២៣.២៤៦

 ៩៥.៩៣៦.០២៨

១.២៨៣.៨៣៩.៧៤៧

៦០.៥៥៥

 ១៤.៦៧៧.៣២១

១.៤៣០.៩៣៨.៤៥៣

 ៤២.០០៣.៧៩៦

 ៣២២.៥៩៥.៤២៩

 ៩៦៣.៩១៦

 ៨៣០.០០៧.៩៨៣

 ៣៧.៤៤៤.០០៥

១.២៣៣.០១៥.១២៩

 ១៩៧.៩២៣.៣២៤

 ៤៩.០២៧.៣២៨



៣១ ែខ ធ�� �� ំ២០១៨

បំណ�លហិរ��វត��

��ក់បេ��ើរបស់ធ��រ 

       និង��ប័នហិរ��វត����

��ក់បេ��ើរបស់អតិថិជន

��ក់កម�ី

គណនី�ត�វទូ�ត់េផ�ងៗ

សមមូលដុ��រ�េមរ�ក

      (កំណត់សំ�ល់ ៤)

៣១ ែខ ធ�� �� ំ២០១៧

បំណ�លហិរ��វត��

��ក់បេ��ើរបស់ធ��រ 

       និង��ប័នហិរ��វត����

��ក់បេ��ើរបស់អតិថិជន

ឥណ�នវ��រូបន៍

��ក់កម�ី

គណនី�ត�វទូ�ត់េផ�ងៗ

សមមូលដុ��រ�េមរ�ក

      (កំណត់សំ�ល់ ៤)

ចេ��ះពី
១ ែខ

�ន់េរៀល

ចេ��ះពី
១-៣ ែខ
�ន់េរៀល

ចេ��ះពី
៣-១២ ែខ
�ន់េរៀល

ចេ��ះពី
១-៥ ��ំ
�ន់េរៀល

េលើសពី
៥ ��ំ

�ន់េរៀល
សរុប

�ន់េរៀល

�រ�គប់�គងេដើមទុន

ប��ត�ិេដើមទុន

     ធ��រ�តិ ៃនកម���ក��ង�ម����ធរ�នបេង�ើត 

និង�ត�តពិនិត�នូវត�ម�វ�រេដើមទុន របស់�កុមហ៊ុន�រួម។ 

េ�លនេ��យរបស់�កុមហ៊ុន គឺ��ឱ��ននូវមូល��ន

េដើមទុនរ�ង�ំ េដើម�ីរក�នូវទំនុកចិត�ទីផ�រ និងេដើម�ី��

ស�ិរ�ពៃន�រអភិវឌ�យូរអែង�ង របស់�ជីវកម�។  ផលប៉ះ

�ល់ៃនក�មិតេដើមទុនេលើ �គ�ភ�គទុនិក ក៏�ត�វ�ន

ទទួល��ល់ េហើយ�កុមហ៊ុន�នទទួល��ល់នូវត�ម�វ�រ

េដើម�ី��ឱ� �ននូវតុល��ពរ�ង �គ�ភខ�ស់ែដល

�ចនឹងេកើត�នេឡើងនូវបំណ�លខ�ស់ និងអត��បេ�ជន៍ 

និង �រ�� ែដលផ�ល់េ�យ��ន�ពមូលធនល�។

�កុមហ៊ុន�នអនុេ�មេ��មត�ម�វ�រេដើមទុន ែដល�ន

កំណត់េ�យច�ប់េ�ក��ង�រ�យបរ�េច�ទ ។

(ង)

(i)

�រែបងែចកេដើមទុន

        �រែបងែចកេដើមទុនរ�ង�បតិបត�ិ�រ និងសកម��ព

�ក់�ក់�មួយ គឺ�ត�វ�ន�គប់�គងេ�យក�មិត�គ�ភ

ែដលទទួល�នពី�រែបងែចកេ�ះ។  េដើមទុនែដល�ន

ែបងែចកេ��ម�បតិបត�ិ�រ ឬសកម��ពនីមួយៗ �ត�វែផ�ក

េ��មេដើមទុនែដលកំណត់េ�យច�ប់ ។ 

(ii)

លំហូរទឹក��ក់អនិស�ន�

១០០
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

 

១៨.១៥២.៥៦៦

 ២០.៣០៧.៩១៨ 

 ១៧.៨៧៧.០៣៨ 

២៥.៧៤៣.០០៦

៨២.០៨០.៥២៨

២០.៤២៨.២០៥

 

២០.៤៧៥.១៨៣ 

 ១៨.១៨៧.៣៨៩ 

 ៩៦៣.៩១៦ 

 ៨.៣៧៦.១៤៥ 

 ១២.៨៤៤.២៧៨ 

 ៦០.៨៤៦.៩១១ 

 ១៥.០៧២.៣០៩ 

 

១៧.៤៨៨.៨២៣ 

 ១០៨.១៥៤.៨៣៤ 

 ៧៥.៦១០.៧៩៦ 

 ២២.០០៩.៥៨៧ 

 ២២៣.២៦៤.០៤០ 

 ៥៥.៥៦៥.៩៦៣ 

 

២.៨៤១.១៧១ 

 ៦០.៨១៦.១៣៣ 

 - 

 ២៩.៥៩១.៥៧៦ 

 ១៦.១០៨.១៦៤ 

 ១០៩.៣៥៧.០៤៤ 

 ២៧.០៨៨.៦៩១ 

 

៤០.១៦៨.៦២៦

 ៤៥៣.៨០១.៦៩៨

 ៣០៦.៦៨៦.៥៧៥

 ១៤.៨៥៥.៤៧៣

 ៨១៥.៥១២.៣៧២

 ២០២.៩៦៤.៧៥២

 

១៩.១៤៦    .៥៥៨

 ១៣៦.០១៧.៤៧៩

 -

 ៣០៥.៥៥៦.៥៧៦

 ៧.៥០១.៦៨៧

 ៤៦៨.២២២.៣០០

 ១១៥.៩៨២.៧៣៥

 

២.០០៦.៧៧៨ 

 ២៤៥.៤០២.៧១៧ 

 ៧៦២.០២១.៥១៨ 

 ១.៣២៨.៩២០ 

 ១.០១០.៧៥៩.៩៣៣ 

 ២៥១.៥៥៧.៩៧២ 

 

៩.១៧២ 

 ៩៧.០០៧.១៣២ 

 - 

 ៥៨៨.៧៨១.៨០៩ 

 ៩១៩ .២២១ 

 ៦៨៦.៧១៧.៣៣៤ 

 ១៧០.១០៥.៨៥៤ 

 

- 

 ៩៧.៨០០.៣៧៤ 

 ២៨.៥៥៨.៧០៨ 

 ១៥៣.៥៣២ 

 ១២៦.៥១២.៦១៤ 

 ៣១.៤៨៦.៤៦៥ 

 

២២៩.០៦០ 

 ៣៧.៤៦៧.៣២០ 

 - 

 - 

 ៧០.៦៥៥ 

 ៣៧.៧៦៧.០៣៥ 

 ៩.៣៥៥.២២៣ 

 

៧៧.៨១៦.៧៩៣

 ៩២៥.៤៦៧.៥៤១

 ១.១៩០.៧៥៤.៦៣៥

   ៦៤.០៩០.៥១៨

២.២៥៨.១២៩.៤៨៧

   ៥៦២.០០៣.៣៥៧

 

៤២.៧០១.១៤៤

 ៣៤៩.៤៩៥.៤៥៣

 ៩៦៣.៩១៦

 ៩៣២.៣០៦.១០៦

 ៣៧.៤៤៤.០០៥

 ១.៣៦២.៩១០.៦២៤

 ៣៣៧.៦០៤.៨១២



១០១
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨

យ��ពេលើពន�

         �បព័ន�ពន��រ េ�ក��ង �ពះ���ច�កកម��� �ន

លក�ណៈថ�ី េហើយពន��ំងេនះែតងែត�ន�រ ��ស់ប��រ�

ញឹក�ប់ េហើយែតងែត�ន�ពមិនច�ស់�ស់ �ព

ផ��យ�� និងស�ិតេ�េ��មបំណក��យបំភ�ឺ។ �ទូេ�ែតង

ែតេកើតេឡើងនូវ�ពខុស�� ចំេ�ះ�របក��យបំភ�ឺក��ង

ចំេ�ម���ធរពន��រ និងយុ��ធិ�រ។ ពន��ត�វស�តិេ��ម

�រ�ត�តពិនិត� និងេធ�ើ�រ�ម�នអេង�តេ�យ�កុម���ធរ

�េ�ចើន ែដល�ចផ�ល់នូវលទ��ព�មច�ប់ក��ង�រ�ក់

ពិន័យ �ក់ទណ�កម� និងបង់�រ��ក់។ 

 ប���ក់ែស�ង �ំងេនះ �ចនឹងបេង�ើតឱ��ន

�និភ័យពន� េ�ក��ង�ពះ���ច�កកម��� �នលក�ណៈ 

ធំដុំ�ងេ��បេទសដៃទេទៀត។  អ�ក�គប់�គងេជឿ�ក់��រ

េធ�ើសំវ��នធន�នលក�ណៈសមរម� �គប់��ន់ េ�យែផ�ក

េលើ�របក��យ ៃននីតិកម�ពន�។  ក៏បុ៉ែន����ធរ�ក់ព័ន�

�ចនឹង�នបំណក ��យខុស�� េហើយផលប៉ះ�ល់�ច

នឹង�នទំហំធំ ។

 តៃម�សម�សប គឺ�តៃម�ែដល�ទព�សកម��ចប��រ�ន ឬ�

តៃម�ែដលបំណ�ល�ចសង�ន ។  េ�យ�រតៃម�សម�សបពំុ�ច

�យតៃម��ន េហើយតៃម�សម�សប មិន�នស��ប់កំណត់�ន

ស��ប់�ទព�មួយ�គធំ ដូេច�ះតៃម�សម�សប មិន�ត�វ�នប��ញ

េឡើយ។ តៃម�សម�សប�ត�វ�នសន�ត េ�យអ�ក�គប់�គងេ�ង�ម

ទ�មង់ៃន�ទព�សកម� និងបំណ�ល�ំងេ�ះ។  �មមតិរបស់អ�ក

�គប់�គង តៃម�េ�ងៃន �ទព�សកម� និងបំណ�លហិរ��វត��ែដល

ប��ញក��ង��ងតុល��រ គឺ�តៃម���ន់��ន ដ៏សមេហតុផល  

ស��ប់តៃម�សម�សប ៕

(ខ)

�ៃថ�ទី
៣១ ែខធ�� ��ំ២០១៧

�ៃថ�ទី
៣១ ែខធ�� ��ំ២០១៨

�ន់េរៀល ដុ��រ�េមរ�ក �ន់េរៀល ដុ��រ�េមរ�ក

(កំណត់សំ�ល់ ៤) (កំណត់សំ�ល់ ៤)

តិច�ង ១ ��ំ

ពី ២ េ� ៥ ��ំ

េ�ចើន�ង ៥ ��ំ

២៩. កតព�កិច�សន្យោ និងយថាភាព 

៣០. តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហរិ��វត�ុ

(ក)  ភតិសន��បតិបត�ិ�រ   

�កុមហ៊ុន�នសន�ភតិសន�ក��ងកិច��ពមេ�ពៀងជួល�រ��ល័យ ដូច�ងេ��ម៖

៥.៩០៥.៧៧៣

១៤.៥៨៦.២៣៩

៣.៩២៧.១៧៣

២៤.៤១៩.១៨៥

១.៤៦៩.៨២៩

៣.៦៣០.២២៤
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បណា� ញ្របតិបត�ិកររបស ់អិលអូអិលសុី

�រ��ល័យក��ល
��រ��ខ ៦៦៦�� ផ��វ��ខ ២៧១ 
ភូមិក�លទំនប់១ ស��ត់បឹងទំពុនទី២ 
ខណ��នជ័យ �ជ�នីភ��ំ�ញ
ទូរសព�ៈ (+៨៥៥) ០២៣ ៩៩១ ៩៩១
�រ��ឡិច���និចៈ info@lolc.com.kh
��ហទំព័រៈ www.lolc.com.kh

�រ��ល័យ��តិបត��ិរ
អ�រ��ខ ៦៦៦�� ផ��វ��ខ ២៧១ 
ស��ត់ បឹងទំពុនទី ២ ខណ��នជ័យ 
�ជ�នីភ��ំ�ញ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៣០០ ៦៦៦ 

��ខណ�៧មក�
ផ�ះ��ខ៤៣១ ម�វ�ថី��ះមុនីវង� ស��ត់ 
បឹង��លឹត ខណ�៧មក� �ជ�នីភ��ំ�ញ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០  ១៩០

��ខណ�ទួល�ក  
ផ�ះ��ខ 101A3E0 E1 និង101A 
ផ��វ�តិ 289 ភូមិ1 ស��ត់បឹងកក់1 
ខណ�ទួល�ក �ជ�នីភ��ំ�ញ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៧០០ ០០១  

��ខណ���នសុខ  
ផ�ះ��ខ A25-27 វ�ថីសហព័ន�រុស�ី 
ភូមិចុងថ�ល់�ង�ើត ស��ត់ទឹក�� 
ខណ���នសុខ �ជ�នីភ��ំ�ញ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៩០០  ២៦៨

����ត�ប��យ�នជ័យ
ផ�ះ��ខ 62 ផ��វ�តិ��ខ 6� 
ភូមិកំពង់��យ ស��ត់កំពង់��យ 
��ងុសិរ��ភណ� ��ត�ប��យ�នជ័យ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣១៥ 

����កុ��ះ������ះ
ផ��វ�តិ��ខ 6 ភូមិជប់ ឃំុជប់�រ�
��កុ��ះ������ះ ��ត�ប��យ�នជ័យ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ០២០

����កុថ�ពួក
ផ��វ�តិ��ខ 56A ភូមិអណ��ងខ��ង ឃំុគំរូ 
��កុថ�ពួក ��ត�ប��យ�នជ័យ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៥៩៥ 

����ងុ��យ�៉�ត
ផ��វ�តិ��ខ 5 ភូមិគីឡ���ខ 4 
ស��ត់ផ�រក��ល ��ងុ��យ�៉�ត 
��ត�ប��យ�នជ័យ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣២៤

����ត��ត់ដំបង
ផ�ះ��ខ No. 01-03 F59A
ផ��វ�តិ��ខ 5 ភូមិ��កម���ព 
ស��ត់��យ�� ��ងុ�ត់ដំបង 
��ត��ត់ដំបង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣១៧

����កុ�ណន់
ផ�ះ��ខ 25 ផ��វ��ខ 15B ភូមិកំប៉ង់លិច
ឃំុកន� ឺ2 ��កុ�ណន់ ��ត��ត់ដំបង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៥៣៦ 

����កុប��ល
ផ��វ�តិ��ខ 57 ភូមិ��នក��ល 
ឃំុប��ល ��កុប��ល ��ត��ត់ដំបង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៦០៩

����កុ�ងឬស�ី 
ភូមិ�មគន់ ឃំុ�រ ��កុ�ងឬស�ី 
��ត��ត់ដំបង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣១៩ 

����កុរតនមណ�ល
ផ�ះ��ខ 491 ��មុទី 1 ភូមិ�� ឃំុ�� 
��កុរតនមណ�ល ��ត��ត់ដំបង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣១៨ 

����កុសំឡ�ត
ផ��វ��ខ 10B ភូមិអូរទន�មឹ ឃំុ��ញ 
��កុសំឡ�ត ��ត��ត់ដំបង
ទូរសព�ៈ 081 800 988 

����កុសំ�លូន
ផ�ះ��ខ 1025 ភូមិ���ំង��លិត 
ឃំុសន��ិព ��កុសំ�លូន 
��ត��ត់ដំបង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០  ៥៨៥ 

����កុកំ�ៀង
ផ�ះ��ខ 79 ភូមិដូង ឃំុបឹង�ំង 
��កុកំ�ៀង ��ត��ត់ដំបង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៧៨៥ 

����ត�កំពង់�ម
ផ�ះ��ខ 24 ផ��វ�តិ��ខ 7A 
ភូមិបឹង��យ ស��ត់សំបួរ�ស 
��ងុកំពង់�ម ��ត�កំពង់�ម
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៩៨

����កុចំ�រ�ើ
ផ��វ�តិ��ខ 71 ភូមិថ�ល់��ក�ើត 
ឃំុ��យ�ប ��កុចំ�រ�ើ 
��ត�កំពង់�ម
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៩៨៣

����កុ�ើង��
ផ��វ�តិ��ខ 6 ភូមិ���ន ឃំុសូទិព� 
��កុ�ើង�� ��ត�កំពង់�ម
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣០១ 

����កុ��ឈរ
ភូមិ���ង ឃំុ���ៀន
��កុ��ឈរ ��ត�កំពង់�ម
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ០៤០

����កុកំពង់��ទ�ច
ផ��វ�តិ��ខ 5 ភូមិព��ល ឃំុថ�ឥដ� 
��កុកំពង់��ទ�ច  ��ត�កំពង់��ងំ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ០៣៩

����ត�កំពង់ស�ឺ
ផ��វ�តិ��ខ 3 ភូមិរ��ង 
ស��ត់សុព័រ��ព ��ងុច�រមន 
��ត�កំពង់ស�ឺ
ទូរសព�ៈ  ០៨១ ៨០០ ៧៦៩ 

����កុឧដុង�
ផ��វ�តិ��ខ 5 ភូមិ��ះ��វ ឃំុ�ំង�ស់ 
��កុឧដុង� ��ត�កំពង់ស�ឺ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣២១ 

����កុភ��ំ�ចួ
ផ��វ�តិ��ខ 4 ភូមិផ�រ���ំង��ឡឹង 
ឃំុគិរ�វន� ��កុភ��ំ�ចួ ��ត�កំពង់ស�ឺ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៥០០ ០៦០

១០២
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨



����ត�កំពង់ធំ 
ផ�ះ��ខ 083B ផ��វ�តិ��ខ 6 
ភូមិ��រ��ក់ ស��ត់��រ��ក់ 
��ងុស�ងឹ��ន ��ត�កំពង់ធំ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៩៧៧  

����កុ��យណ៍
ផ��វ�តិ��ខ 6 ភូមិ���វ ឃំុបល�ង័� 
��កុ��យណ៍ ��ត�កំពង់ធំ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៦៦ 

����កុស��ន់ 
ភូមិកំពង់����ក ឃំុស��ន់ 
��កុស��ន់ ��ត�កំពង់ធំ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៥០០ ៤៤៤

����កុ��ង
ផ��វ�តិ��ខ 6 ភូមិ�ើ�ល 
ឃំុកំពង់ចិនត��ង ��កុ��ង ��ត�កំពង់ធំ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៩៦៧ 

����ត�កំពត
ផ�ះ��ខ 166 ផ��វ�តិ��ខ 3 ភូមិ��យធំ 
ស��ត់��ងំអំពិល ��ងុកំពត ��ត�កំពត
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៩១

����កុអង�រជ័យ 
ផ��វ��ខ 31 ភូមិ�ធ� ឃំុភ�កុំង 
��កុអង�រជ័យ ��ត�កំពត
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៩៣ 

����កុឈូក
ផ��វ�តិ��ខ 3 ភូមិសត�ពង ឃំុសត�ពង 
��កុឈូក ��ត�កំពត
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៩០

����កុកំពង់��ច
ផ��វ�តិ��ខ 31 ភូមិបឹងធំ�ងលិច 
ឃំុអង�សុរភី ��កុកំពង់��ច ��ត�កំពត
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២០២

����ត�ក��ល
ផ�ះ��ខ 138 ផ��វ�តិ��ខ 2 
ភូមិ���ើ� ស��ត់��កឬស�ី 
��ងុ��� ��ត�ក��ល
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣១២ 

����កុ�ៀន��យ
ផ�ះ��ខ 274 ផ��វ�តិ��ខ 1 ភូមិ�ះចិន 
ឃំុគគីរ ��កុ�ៀន��យ ��ត�ក��ល 
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៦០១ 

����កុ�ះធំ
ផ��វ�តិ��ខ 21 ភូមិ��កធន់ ឃំុ��កថ�ី
��កុ�ះធំ ��ត�ក��ល
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៧០០ ១២៧ 

����កុមុខកំពូល 
ផ��វ�តិ��ខ 6 ឃំុ��កអ��ញ 
��កុមុខកំពូល ��ត�ក��ល
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៩០០ ០៤១ 

����កុអង�ស��ល
ផ��វ�តិ��ខ 4 ភូមិបុរ�កម�ករ ឃំុ��ក�ន 
��កុអង�ស��ល ��ត�ក��ល 
ទូរសព�ៈ ០៨១  ៤០០ ២២២ 

����កុ��ង
ផ��វ�តិ��ខ 21B ភូមិ��ក���វ 
ឃំុរ�រខ�ស់ ��កុ��ង ��ត�ក��ល
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣១៤ 

����ត��ះកុង  
ផ��វ�តិ��ខ 48 ភូមិទី 1 
ស��ត់��ច់�នជ័យ ��ងុ��មរៈភូមិន� 
��ត��ះកុង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៩០០ ២៨១ 

����ត�����ះ
ផ��វសង�ម����និយម ភូមិដូន�� ំ
ស��ត់����ះ ��ត�����ះ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣២៧ 

����កុឆ��ង
ផ��វ�តិ��ខ 308 ភូមិ��យថ���ម
ឃំុឆ��ង ��កុឆ��ង ��ត�����ះ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣២៨ 

����កុស��ល
ផ��វ��ខ 74 ភូមិក�លស��ល ឃំុស��ល 
��កុស��ល ��ត�����ះ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៧០០ ១២៥  

����ត�មណ�លគិរ�  
ផ��វ�តិ��ខ 76 ភូមិអូរ��ន 
ស��ត់��ន�នជ័យ
��ងុ��នម�រម� ��ត�មណ�លគិរ�
ទូរសព�ៈ ០៨១  ៧០០ ១១១

����ត���ះវ��រ
ភូមិអណ��ង�ធ� ស��ត់កំពង់���ក 
��ងុ��ះវ��រ ��ត���ះវ��រ
ទូរសព�ៈ ០៨១  ៨០០ ៩៩៦

����កុ�ំក�ន�  
ផ��វ�តិ��ខ ៩�� ភូមិ�ំក�ន� ឃំុ�ំក�ន� 
��កុ�ំក�ន� ��ត���ះវ��រ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៩០០ ៨៥៥

����ត�����ង
ផ�ះ��ខ 21 ភូមិ��ខ 4 ស��ត់កំពង់�វ 
��ងុ����ង ��ត�����ង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៧៨១ 

����កុកំពង់����ក
ផ��វ�តិ��ខ 1 ភូមិដូនទុង ឃំុ���ទ 
��ុកកំពង់����ក ��ត�����ង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣០៥ 

����កុ���ង
ភូមិ�ំង ឃំុជីផុច
��កុ���ង ��ត�����ង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៧០០ ០១០

����កុ�មរក៍
ផ��វ�តិ��ខ 1 ភូមិ 1 ឃំុ��កខ�យ ខ 
��កុ�មរក៍ ��ត�����ង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០  ២៧៧ 

����កុ��ំង
ផ�ះ��ខ 110 ផ��វ�តិ��ខ ៨ 
ភូមិ��យពល 
ឃំុរ� ��កុ��ំង ��ត�����ង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៤០០ 

����ត��ធ��ត់
ផ�ះ��ខ 256 ផ��វ�តិ��ខ 5 
ភូមិថ�ល់បំ��ក ស��ត់រ�ប 
��ងុ�ធ��ត់ ��ត��ធ��ត់
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៨៨៩

១០៣
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨



����ត�រតនគិរ�
ផ�ះ��ខ B06-07 ផ��វ�តិ��ខ 78A 
ភូមិអភិវឌ�ន៌ ស��ត់ទ��ន�ៀក 
��ងុ�នលុង ��ត�រតនគិរ�
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៤៤

����កុបរ��វ
ផ��វ�តិ��ខ 78 ភូមិមួយ ឃំុ�មិញ 
��កុបរ��វ ��ត�រតនគិរ�
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៩០០ ២៤៨

����ត��ៀម�ប
ភូមិប��យ�ស់ ស��ត់ស���ម
��ងុ�ៀម�ប ��ត��ៀម�ប
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៩៤

����កុអង�រជំុ
ផ��វ��ខ 231 ភូមិដូន�� ឃំុ�រឈូក
��កុអង�រជំុ ��ត��ៀម�ប
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ១៥១

����កុជី��ង
ផ�ះ��ខ 028 ផ��វ�តិ��ខ 6 
ភូមិកំពង់ក� ី1 
ឃំុកំពង់ក� ី��កុជី��ង ��ត��ៀម�ប
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៩៥

����កុពួក
ផ�ះ��ខ 2709  ភូមិ�កជួន ឃំុពួក
��កុពួក ��ត��ៀម�ប
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៩៦

����កុសូ��និគម
ផ�ះ��ខ 033 ភូមិដំ��កថ� ីឃំុដំ��ក
��កុសូ��និគម ��ត��ៀម�ប
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៩៧ 

����ត���ះសីហនុ  
ផ�ះ��ខ 19-20 ផ��វបុរ�កម�ករ ភូមិ 3 
ស��ត់��ខ៣ ខណ�មិត��ព 
��ងុ��ះសីហនុ ��ត���ះសីហនុ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៩០០ ២៧៧ 

����ត�ស�ងឹ��ង
ផ�ះ��ខ 22 ភូមិក��ល 
ស��ត់ស�ងឹ��ង 
��ងុស�ងឹ��ង ��ត�ស�ងឹ��ង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៩៥៩ 

����ត���យ�ៀង
ភូមិ����ក់ ស��ត់��យ�ៀង 
��ងុ��យ�ៀង ��ត���យ�ៀង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣០២

����កុរ�ស��ក
ភូមិកំពង់��ច ឃុំកំពង់��ច 
��ុករ�ស��ក ��ត���យ�ៀង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣០៤ 

����ងុ�វ�ត
ផ��វ�តិ��ខ 1 ភូមិ��ធំ 
ស��ត់��អង��ញ ��ងុ�វ�ត 
��ត���យ�ៀង
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៧៨៣

����ត����វ
ផ��វ�តិ��ខ 2 ភូមិផ�រ�� 
ស��ត់រ�ក��ង ��ងុដូន��វ ��ត����វ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៩៩

����កុ�ទី
ផ��វ�តិ��ខ 2 ភូមិបរ�ម ឃុំចំបក់
��ុក�ទី ��ត����វ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣០៧ 

����កុគិរ�វង់
ផ��វ�តិ��ខ 2 ភូមិកំពង់ 
ឃំុ��ះ�ទ�ន់ជំុ 
��កុគិរ�វង់ ��ត����វ 
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៨៩ 

����កុ��កប�ស
ភូមិ����ត ឃំុ���� 
��កុ��កប�ស ��ត����វ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣០៩

����កុ��កំក់
ផ��វ�តិ��ខ 3 ភូមិ���ំងខ��ត 
ឃំុអង���ម ��កុ��កំក់ ��ត����វ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៨៨ 

����ត�ឧត�រ�នជ័យ
ផ��វ�តិ��ខ 68 ភូមិដូន��ន 
ស��ត់សំ�ង ��ងុសំ�ង 
��ត�ឧត�រ�នជ័យ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៣១៦ 

����កុអន�ង់��ង
ផ��វ�តិ��ខ 67 ភូមិអភិវឌ�ន៍ ឃំុអន�ង់��ង 
��កុអន�ង់��ង ��ត�ឧត�រ�នជ័យ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២១១

����កុប��យអំពិល 
ផ��វ�តិ��ខ 56A ភូមិ�កមន 
ឃំុ�កមន ��កុប��យអំពិល 
��ត�ឧត�រ�នជ័យ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៣០០ ៣១១

����ត��៉�លិន  
ផ��វ�តិ��ខ 57 ភូមិអូរ���ង 
ស��ត់�៉�លិន ��ងុ�៉�លិន ��ត��៉�លិន
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៩០០  ២៤២

����ត�ត��ងឃ��ំ
ផ��វ�តិ��ខ 7 ភូមិ�ើងឡង ស��ត់សួង 
��ងុសួង ��ត�ត��ងឃ��ំ
ទូរសព�ៈ ០៨១  ៨០០ ៣២៦ 

����កុតំ��រ
ផ��វ�តិ��ខ 73 ភូមិស��យ័��ន 
ឃំុតំ��រ ��កុតំ��រ ��ត�ត��ងឃ��ំ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៤២០

����កុ��មត់
ផ��វ�តិ��ខ 7 ភូមិ��សីនទឹក 
ឃំុ��មត់ ��កុ��មត់ ��ត�ត��ងឃ��ំ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ២៥៥ 

����កុអូ�ំងឪ
ភូមិ��យ�ធម� ឃំុអំពិល�ពក 
��កុអូ�ំងឪ ��ត�ត��ងឃ��ំ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០ ៥៧៨ 

����កុព���ក 
ផ��វ�តិ��ខ 7 ភូមិក��ល�ង 
ឃំុ�ង�ង ��កុព���ក ��ត�ត��ងឃ�� ំ
ទូរសព�ៈ ០៨១ ៨០០  ៣៣៣

១០៤
ទំព័រ

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៨



ឯក�រ��រណះ

��រ��ខ ៦៦៦B | ផ��វ��ខ២៧១ | ភូមិក�លទំនប់១ | ស��ត់បឹងទំពុនទី២ | ខណ��នជ័យ

�ជ�នីភ��ំ�ញ | ��ះ���ច��កម��� | ទូរសព�៖ (+៨៥៥) ០២៣ ៩៩១ ៩៩១

អុី�៉�ល៖ info@lolc.com.kh | ��ហទំព័រ៖ www.lolc.com.kh

���សបុ៊ក៖ facebook.com/lolccambodia
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