
 

 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី២ 

 

គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិងុនា ឆ្នាំ២០២០ 
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ព័រ៌មានហិរញ្ញវរថុសង្ខេរ 

សាា នភាពហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ប្ររីមាសទ២ី 

ឆ្ន ាំ២០២០ (១) 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ (១) 

ប្រទពយសកម្មសររុ ១៣.៧២៤.៤៣៦ ១២.៦២៦.៥១៤ 

រាំណុលសររុ ១១.៨៩៣.២៩៩ ១០.៩៥៥.៧២៧ 

មូ្លធ្នសររុ ១.៨៣១.១៣៧ ១.៦៧០.៧៨៧ 

លទធផលហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ប្ររីមាសទ២ី 

ឆ្ន ាំ២០២០ (១) 
ប្ររីមាសទ២ី 

ឆ្ន ាំ២០១៩ (១) 

ចាំណូលសររុ ៤៣១.៥១៣ ៣៨៤.៧២៣ 

ចាំរណញ/(ខារ)មុ្នរងព់នធ ៦៦.០៥៣ ១២៩.៦៨១ 

ចាំរណញ/(ខារ)សុទធកនុងការយិរររិចេទ ៥២.៨៣៩ ១០៣.៧៦៣ 

លទធផលលម្អរិកនុងការយិរររិចេទ ៦២.៦៥៩ ១២០.៩៤៨ 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 

(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ប្ររីមាសទី២ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុារសាធ្នភាព (១) ១៨,៧៦% ២០,២៦% 

អនុាររាំណុលរធ្ៀរនរងមូ្លធ្ន (១) ៦៤៩,៥០% ៦៥៥,៧២% 

អនុារសនទនីយភាព ៣៣១,០៧% ១៧២,៩៤% 

អនុារឥណទានម្និដាំរណើ រការ ០,៤៩% ០,៣១% 

អនុារររញ្ញ ើឥណទាន ១៣៨,០៣% ១៣៩,៨៥% 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 

(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ប្ររីមាសទី២ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ផលរលើប្រទពយសកម្ម  (២) ០,៤០% ០,៨៧% 

ផលរលើមូ្លធ្ន (២) ៣,០២% ៦,៦៧% 

អនុារលទធភាពរងក់ារប្រាក ់(២) ១៣២,៣៤% ១៧៧,៨៦% 
ចាំរណញកនុងម្យួឯកតាមូ្លរប្ររកម្មសិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកមូ់្លរប្ររកម្មសិទធិ) 

គាម ន គាម ន 

ភា្លាភកនុងម្យួឯកតាមូ្លរប្ររកម្មសិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកមូ់្លរប្ររកម្មសិទធិ) 

គាម ន គាម ន 

អនុារហិញ្ញ វរាុសាំខាន់ៗ រផេងរទៀរ 
(ប្ររសិនររើមាន) 

គាម ន គាម ន 

 

      

(១) ទិនននយ័អនុរលាម្តាម្សតងដ់ាររាយការណ៍ទាកទ់ងនរងហិរញ្ញ វរាុអនតរជារិននកម្ពុជា (“CIFRS”)  
(២) អនុារប្ររូវាន្ណនារលើប្រាកច់ាំរណញសុទធរយៈរពល៣ខែ្ិរចរពី់នងៃទី០១ ខែរម្សា ដល់នងៃទី៣០ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ប្កាហវិរអាំពីព័រ៌មានហិរញ្ញវរថុសង្ខេរ 
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ប្រុមប្រឹរសាភិបាល 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

រលាក Ishara C. Nanayakkara 

អភាិល 

រលាក ខរល សកតភិកត ី
អភាិលឯករាជ្យ 

រលាក Hana LEE 

អភាិលឯករាជ្យ 
 

រលាក Hwan Kook KIM 

អភាិលឯករាជ្យ 

រលាក Kwi Sang JUN 

ប្ររធានប្រកមុ្ប្រររកាភាិល 

រលាក Ji Kyu JANG 

អភាិល 

រលាក Hak Soo KIM 

អភាិល 

រលាក សីុម្ រសនាជារ ិ

អភាិល 

រលាក Minki Brian HONG 

អភាិល 
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ង្សចរតីខងែខររស់ប្រធានប្រុមប្រឹរសាភិបាល 
 
 រយើងែុ្ាំមានរសចកតីរសាម្នសេសូម្រង្ហា ញជូ្ន រលាក រលាកប្រសី នូវលទធផលហិរញ្ញ វរាុររស់ប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុប្រាសាក ់
ម្.ក ្ិរប្រររម្ប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រសរតាម្រប្រម្ូវការររស់្ណៈកម្មការម្លូរប្ររកម្ពុជា។ 
 
 ជាខផនកម្យួននការរ ល្ើយររជាសកលចាំរ ឹះការរកីរាលដាលននជ្ម្ៃរឺាររារកូវដី-១៩ រយើងែុ្ាំ កាំពុងខរជួ្រប្ររទឹះនរងរញ្ហា
ប្ររឈម្ចម្បងៗ ប្រពម្ទាាំងរទពិរសាធ្នស៍តីពី ការរង្ហខ ាំងរសដឋកិចចពិភពរលាក ការរង្ហខ ាំងម្និឱ្យរចញចូលតាម្ប្រររទសនានា ការរនតអនុវរត 
្មាល រសងគម្ និងការ កម់ា៉ា ស់ រដើម្បកីារ រការចម្លងរម្ររា្រៅជុ្ាំវញិពិភពរលាក។ ប្រររទសទាាំងអស់ានចររ់ផតើម្ររើកដាំរណើ រការ
រសដឋកិចចររស់ែលួនរ ើងវញិ រដាយករស់មាគ ល់ថា រយើងែុ្ាំប្ររខហលជាជួ្រប្ររទឹះនរងរលកទីពីរននរម្ររា្ រដាយសារខរ វ៉ាកស់ាាំងាននិង
កាំពុងខរប្រសាវប្រជាវ និងផលិរ។ 
 
 វរិរតិននររា្រាររារ និងវរិរតិរសដឋកិចចជាសកល ខដលប្រ្រដណត ររ់ដាយរម្ររា្កូវដី-១៩ រងកជាការ្ាំរាម្កាំខហងធ្ាំរាំផុរ
ដល់ការអភវិឌ្ឍររស់ប្រររទសកម្ពុជាកនុងប្ររវរតិសាស្រសត ៣០ឆ្ន ាំ ចុងរប្រកាយររស់ែលួន។ វស័ិយខដលរងផលរ៉ាឹះ ល់ខាល ាំងរាំផុរចាំនួន ៣ ្ ឺ (i) 
វស័ិយរទសចរណ៍ (ii) ការនាាំរចញផលិរកម្ម និង (iii) វស័ិយសាំណង ់ខដលានចូលរមួ្ចាំខណករប្រចើនជាង ៧០ ភា្រយននកាំរណើ ន និង 
៣៩,៤ ភា្រយននចាំណាយការង្ហរសររុកនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ ដូរចនឹះ កនុងឆ្ន ាំរនឹះរសដឋកិចចកម្ពុជាទាំនងជានរងមានកាំរណើ នទាររាំផុរចរត់ាាំង
ពីឆ្ន ាំ១៩៩៤ ម្ករដាយមានការធាល កចុ់ឹះរវង -១ ភា្រយ (ម្លូដាឋ ន) និង -២,៩ ភា្រយ (ធាល កចុ់ឹះ)។ ភាពប្រកីប្រកអាចរកើនរ ើងចរនាល ឹះពី 
៣ រៅ ១១ ភា្រយ ពីការាររ់ងប់្រាកច់ាំណូល ៥០ ភា្រយកនុងរយៈរពល ៦ ខែ សប្រមារប់្រកុម្ប្រ្ួសារខដលមានការជារទ់ាកទ់ងរៅ
នរងវស័ិយរទសចរណ៍  ណិជ្ជកម្មលកដុ់ាំ និងលករ់ាយ ការរ់ដរ សាំណង ់ឬ កម្មនតសាល។ កម្ពុជាប្ររូវានរ្រ ាំពរងថានរងទទួលានអប្រតា
កាំរណើ នទាររាំផុរររស់ែលួនចរត់ាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៤។ ការភ្ាករ់ផអើលននរម្ររា្កូវដី-១៩ រធ្វើឱ្យរកីរាលដាលរៅដល់ការធាល កចុ់ឹះរប្រមូ្វការ
ជាសកល ការរង្ហអ កខ់ែេសង្ហវ កផ់គរផ់គង ់ និងការរង្ហខ ាំងម្និឱ្យរចញចូលរៅទូទាាំងប្រររទស កាំពុងជ្ប្រម្ុញឱ្យរសដឋកិចចភា្រប្រចើនកនុង
ប្រររទសកម្ពុជាពិាកនរងមានកាំរណើ ន។ ែណៈរពលខដលកាំរណើ នផលិរផលកនុងប្រសុកសររុពិរមានសនទុឹះខាល ាំង ៧,១ ភា្រយកនុងឆ្ន ាំ
២០១៩ វប្ររូវានរ្រ ាំពរងថានរងមានអប្រតាកាំរណើ នអវជិ្ជមានចរនាល ឹះពី -១,០ រៅ -២,៩ ភា្រយកនុងឆ្ន ាំ២០២០។ យ៉ា ងរោចណាស់
មានការង្ហរចាំនួន ១,៧៦ លានការង្ហរកាំពុងប្ររឈម្នរងោនិភយ័រដាយសារការផទុឹះរ ើងននរម្ររា្កូវដី-១៩។ 
 
 រាជ្រដាឋ ភាិលកម្ពុជា ានែិរែាំយ៉ា ងខាល ាំងកនុងការជួ្យ ដល់វស័ិយរសដឋកិចច សងគម្ និងជាពិរសសខផនកហិរញ្ញ វរាុ ខដលប្ររូវ
ានចរទុ់កថាជា អ្រងែនងននរសដឋកិចចជារិ។ ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា ានរចញសារាចរខណនាាំរៅខែម្នីា និងរនតការខណនាាំកនុងការផតល់ 
រយៈរពលអនុរប្រគាឹះ និងការសងប្រាកក់ម្ចរី ើងវញិដល់អាជី្វកម្មខដលរងផលរ៉ាឹះ ល់រដាយរម្ររា្កូវដី-១៩។ ប្រសរតាម្ចកខុវស័ិយ
ររស់រយើងែុ្ាំ និងរដើម្បរីការសារភាពហិរញ្ញ វរាុ  គាាំប្រទសកម្មភាពរសដឋកិចច និងរនធូររនាយរនទុកររស់អនកែចីខដលប្ររឈម្នរងការធាល កចុ់ឹះនន
ប្រាកច់ាំណូលដធ៏្ាំ ប្រាសាកា់នអនុវរតតាម្សារាចរខណនាាំរនឹះទាាំងប្រសុង។ 
 
 រទាឹះរីជាមានភាពម្និប្រាកដប្ររជារៅរពលរនឹះករ៏ដាយ ប្រាសាករ់ៅខររនតរកីចរប្រម្ើនរលើប្រ្រខ់ផនក រមួ្រញ្ជូ លទាាំងប្រទពយ
សកម្ម សម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើ និងសរម្ពៀរឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ កដូ៏ចជាររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ។ រយើងែុ្ាំានប្រ្រប់្រ្ងកនុងការរផទរភាព
ជាមាច ស់រដាយរលូន និងានចុឹះរញ្ជ ីម្លូរប្រររាំណុលសាជី្វកម្មប្រាសាករ់ដាយរជា្ជ្យ័រៅផារម្ូលរប្ររកម្ពុជា។ ការរាឹះផាយ
ម្លូរប្រររាំណុលជារលើកដាំរងូររស់ប្រាសាក ់ រង្ហា ញពីការប្ររម្លូម្លូនិធិ្ដធ៏្ាំរាំផុររៅកនុងប្ររវរតិសាស្រសតផារភា្ហ ុនររស់កម្ពុជា។ 
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ប្រាសាក ់អាចរធ្វើការប្ររម្លូម្លូនិធិ្រខនាម្ចាំនួន ១២៧,២  នល់ានររៀល (៣១,៨ លានដុលាល រអារម្រកិ) តាម្រយៈការរាឹះផាយម្ូល
រប្រររាំណុលសាជី្វកម្ម សប្រមារក់ាររាឹះផាយលកម់្លូរប្ររជាសាធារណៈរៅផារម្ូលរប្ររកម្ពុជា។ 
 
 ប្រពររតិការណ៍ខដលរយើងែុ្ាំកាំពុងខរជួ្រប្ររទឹះ នរងរញ្ហា ប្ររឈម្ចម្បងៗ ប្រពម្ទាាំងរទពិរសាធ្នស៍តីពីវរិរតិរសដឋកិចចពិភពរលាក 
រយើងែុ្ាំានផតល់ប្រររិររតិការ និងលទធិផលហិរញ្ញ វរាុដរ៏ រងមាាំ និងប្រសរជាម្យួអរាប្រររយជ្នរ៍យៈរពលខវងររស់មាច ស់ភា្ហ ុន។ រយើងែុ្ាំ
ានររៀនសូប្ររពីរញ្ហា ប្ររឈម្ជារប្រចើនឆ្ន ាំកនលងម្ក ខដលរធ្វើឱ្យប្រាសាកក់ាល យជាសាា រន័រ រងមាាំ និងមានសាិរភាពកនុង រយៈរពលជាង ២៥ 
ឆ្ន ាំននកាំរណើ នប្ររកររដាយចីរភាព។ ជាលទធផលរៅចុងប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រទពយសកម្មសររុមានចាំនួន ៣.៣៥៣ លានដុលាល រ 
អារម្រកិ រកើនរ ើង ១៩,៩៧% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងប្ររីមាសដូចគាន ននឆ្ន ាំ២០១៩។ សម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើានរកើនរ ើងដល់ ១.៩៣១ 
លានដុលាល រអារម្រកិ រហើយសរម្ពៀរឥណទានសររុមានចាំនួន ២.៦៦៥ លានដុលាល រអារម្រកិ។ ម្លូធ្នសររុានរកើនរ ើង និងឈាន
ដល់ ៤៤៧ លានដុលាល រអារម្រកិកនុងរយៈរពលននរាយការណ៍រនឹះផងខដរ។ 
 
 រទាឹះរីឆ្ន ាំ២០២០ ្ឺជាឆ្ន ាំខដលមានរញ្ហា ប្ររឈម្ខាល ាំងម្និធាល រម់ានករ៏ដាយ ប្រកុម្ប្រររកាភាិល និងភា្ទុនិកមានទាំនុកចិរត
ថា ភាពជាអនកដរកនាាំ យុទធសាស្រសត និងរុ្ គលិកររស់ប្រាសាក ់នរងជួ្យ ឱ្យប្រាសាករ់នតទទួលានរជា្ជ្យ័ែពស់សប្រមារប់្រ្រភ់ា្ី ក់
ពន័ធទាាំងអស់។ 
 
 កនុងនាម្ប្រកុម្ប្រររកាភាិល ែុ្ាំសូម្ខងលងអាំណរ្ុណដល់ថាន កដ់រកនាាំ និងរុ្ គលិកររស់ប្រាសាក ់ ចាំរ ឹះការែិរែាំប្រររងខប្ររង
រដាយភាពសាវ ោរ ់និងការយកចិរតទុកដាកែ់ពស់ រដើម្បរីធ្វើឱ្យអាជី្វកម្មរកីលូរលាស់ ប្រសរនរងកាំរណើ នអរិងិជ្នប្ររកររដាយភាពសុែ
ដុម្។ ែុ្ាំកសូ៏ម្ខងលងអាំណរ្ុណដល់ប្រកុម្ប្រររកាភាិល ភា្ទុនិក អរិងិជ្ន រាជ្រដាឋ ភាិលកម្ពុជា និងជាពិរសស ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា 
្ណៈកម្មការម្ូលរប្ររកម្ពុជា និងប្រកុម្ហ ុនផារម្លូរប្ររកម្ពុជា ខដលានគាាំប្រទ និងផតល់ដាំរនូាម នជាប្ររចាំ។ 
 
              នងៃទី១៥ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

 

 

 

 

 

 

         Kwi Sang JUN 

                  ប្ររធានប្រកុម្ប្រររកាភាិល 
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រ. អរតសញ្ញាណរុគគលចុឹះរញ្ជីលរ់មូលរប្រ 

 

រឈាម ឹះប្រកុម្ហ ុនជាអកេរខែមរ ប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហរិញ្ញ វរាុប្រាសាក ់ម្.ក 

ជាអកេរឡាតាាំង PRASAC Microfinance Institution Plc. 

រលែកូដសតងដ់ារ KH២០០០១៣១A៤២ 

ទីសាន កក់ារ 
អគាររលែ២១២ ផលូវ២៧១ សង្ហក រទ់ួលទាំពូង២ ែណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានី
ភនាំរពញ ប្រពឹះរាជាណាចប្រកកម្ពុជា 

រលែទូរស័ពទ +៨៥៥ ២៣ ៩៩៩ ៩១១ / +៨៥៥ ៨៦ ៩៩៩ ៩១១ 

រលែទូរសារ +៨៥៥ ២៣ ២១៦ ៣៦២ 

រវរសាយរ ៍ www.prasac.com.kh 

អុីខម្៉ាល info@prasac.com.kh 

រលែវញិ្ហញ រនរប្ររចុឹះរញ្ជ ី ណិជ្ជកម្ម ០០០០១១៥៧    កាលរររិចេទ៖ ១១ កញ្ហញ  ២០១១ 

រលែអាជ្ារណ័ណ អាជី្វកម្ម 
ម្.ហ ១០    រចញរដាយ៖ ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា 
កាលរររិចេទ៖ ១៩ រុលា ២០១២ 

រសចកតីសរប្រម្ចអនុញ្ហញ រនិងចុឹះរញ្ជ ីឯកសារផតល់
ពរ័ម៌ាន 

0៦៧/២០្.ម្.ក/ស.ស.រ    កាលរររិចេទ៖ ៣០ ម្នីា ២០២០ 

រឈាម ឹះរុ្ គលរាំណាងរុ្ គលចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្ររ រលាក សីុម្ រសនាជារិ 
 

ែ. លរេណៈថ្នធុររិចច 
 ប្រាសាក ់មានអាជ្ារណ័ណ ជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើពីសាធារណជ្នពីធ្នាគារជារិននកម្ពុជា និងរធ្វើប្រររិររតិ
ការអស់រយៈរពល ២៥ ឆ្ន ាំកនុងវស័ិយម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុ និងធ្នាគាររៅកម្ពុជា។ រចចុរបននរនឹះ ប្រាសាក ់្ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួល
ប្រាករ់រញ្ញ ើធ្ាំជាងរ្ ររើ្ិរពីប្រទពយសកម្ម សរម្ពៀរឥណទាន ្ុណភាពឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិងិជ្ន និងឈរ
លាំដារក់ាំពូលកនុងចាំរណាម្ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារធ្ាំៗចាំនួន ៥ រៅកនុងប្រររទសកម្ពុជា។ 
 

 ប្រាសាក ់ ផតល់រសវហិរញ្ញ វរាុដស៏ម្បរូខររ មានជាអាទិ៍រសវឥណទាន ប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ ទូទារវ់កិកយរប្ររទរក ទូទារ់
វកិកយរប្រររភលើង រងន់ងលសិកា ទិញការទូរស័ពទ រផទរប្រាកត់ាម្រលែសមាៃ រ ់រផទរប្រាក ់រតូរប្រាក ់រែម្រឌូានខស រសវុីច (CSS) រសវទូទារ់
រហ័ស រសវទូទារា់្ង រសវរផទរម្លូនិធិ្ភាល ម្ៗ រសវររើកប្រាករ់រៀវរេ រអធី្អរម្ មា៉ា សីុនដាកប់្រាក ់ រសវធ្នាគារចល័រ (Mobile 
Banking ឬ Internet Banking) មា៉ា សីុន្រូការ រសវរញ្ហជ កស់ម្រុលយ្ណនី និងរសវហិរញ្ញ វរាុដនទរផេងៗរទៀរ។ 

ខនែរទី ១ - ព័រ៌មានទូង្ៅពារ់ព័នធនឹខរុគគលចុឹះរញ្ជីលរ់មូលរប្រ 

http://www.prasac.com.kh/
mailto:info@prasac.com.kh
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 ជាប្រ រ្ឹះសាា នហិរញ្ញ វរាុឈានម្ុែរ្រដាយមានប្រទពយសកម្មសររុចាំនួន ៣.៣៥៣ លានដុលាល រអារម្រកិ្ិរប្រររម្នងៃទី៣០ ខែម្ងុិនា 
ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាកម់ានរណាា ញការយិល័យសាខាធ្ាំជាងរ្លាំដារទី់២ រដាយមានសាខាចាំនួន ១៨០ ទីតាាំង និងរធ្វើប្រររិររតិការ
ប្ររមាណជា ៨៦% ននចាំនួនភមូ្សិររុទាាំងអស់រៅកម្ពុជា។ ប្រាសាក ់មានប្រររិររតិការហិរញ្ញ វរាុដរ៏ រងមាាំ ការររប្រម្ើរសវកម្មប្ររកររដាយ
វជិាជ ជី្វៈ និងមានប្ររពន័ធធ្នាគារសនូលទាំរនើរប្ររកររដាយរមាល ភាព សប្រមាររ់ាំរពញរប្រមូ្វការររស់អរិងិជ្ន និងសាធារណជ្ន។ 
 

គ. ប្ពឹរតិការណ៍សាំខាន់ៗប្រចាំប្រីមាសររស់រុគគលចុឹះរញ្ជីលរ់មូលរប្រ 
 រៅនងៃទី១០ ខែរម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារ្ូកម្នី (KB Kookmin Bank) ខដលជាធ្នាគារ ណិជ្ជកម្ម ឈានម្ែុរ្ម្យួ

រៅកនុងប្រររទសកូររ ៉ាខាងរបងូានទទួលរជា្ជ្យ័កនុងការទិញ ៧០ ភា្រយននភា្ហ ុនសររុ រហើយានកាល យជាភា្ទុនិក
ងម ីនិងធ្ាំរាំផុរររស់ប្រាសាក។់ 

 ប្រាសាកា់នផ្លល ស់រតូរទប្រម្ង់្ រិយុរត និងនាម្ករណ៍ពី ប្រាសាក ់មា៉ា យប្រកូោវ យខនន អុិនសទីធ្យសិូន លីម្រីធី្រ រៅការថ់ា 
«ប្រាសាក ់អិម្រអហវអាយ អិលធី្ឌី្» រៅជា ប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់ម្.ក រៅការថ់ា «ប្រាសាក ់អិម្រអហវអាយ ម្.ក» 
ខដលទទួលានការអនុម្រ័ពី ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា និងប្រកសួង ណិជ្ជកម្ម។ 

 រទាឹះរីជាមានផលរ៉ាឹះ ល់ដល់ររយិកាសអាជី្វកម្ម និងរសដឋកិចច ខដលរណាត លម្កពីការរកីរាលដាលននជ្ាំងឺរាររារ 
កូវដី-១៩ ករ៏ដាយ ប្រាសាក ់ រៅខរទទួលានវញិ្ហញ រនរប្ររចុឹះរញ្ជ ីម្លូរប្ររពី ផារម្ូលរប្ររកម្ពុជា រហើយទទួលាន
រជា្ជ្យ័កនុងការរញ្ចរក់ាររាឹះផាយម្លូរប្រររាំណុលជាប្រាករ់រៀលចាំនួន ១២៧,២  នល់ានររៀល (ប្ររខហល ៣១,៨ 
លានដុលាល រអារម្រកិ) ខដលជាការរកៀង្រម្ូលនិធិ្រប្រចើនរាំផុរតាម្រយៈទីផារម្លូធ្នរៅកម្ពុជា។ 

 រៅខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចសនាចរនាល ឹះពី ៣ រៅ ៥ ឆ្ន ាំ រដើម្បទីទួលកម្ចរីមួ្គាន កនុងទាំហាំ ៩៥ លានដុលាល រ 
អារម្រកិ ជាម្យួធ្នាគារម្យួប្រកុម្ខដលដរកនាាំរដាយធ្នាគារ TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD. រដើម្បគីាាំ
ប្រទប្រររិររតិការកម្ចរីរស់ែលួន។ 

 រៅខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចសនាអនុរាំណុលខដលមានរយៈរពលប្រាាំពីរឆ្ន ាំជាម្យួធ្នាគារ KB Kookmin 
Bank សាខាហុងកុង កនុងទាំហាំ ៥០ លានដុលាល រអារម្រកិរដើម្បពីប្រងរងរដើម្ទុនថាន កទី់២ររស់ែលួន។ 

 រៅខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចសនាផតល់ម្លូនិធិ្ខដលមានអាចខកខប្ររានរយៈរពលរីឆ្ន ាំជាម្យួធ្នាគារ 
KB Kookmin Bank សាខាហុងកុង កនុងទាំហាំ ១០០ លានដុលាល រអារម្រកិរដើម្បគីាាំប្រទប្រររិររិតការប្ររចាំនងៃ និងពប្រងរងការ
ប្រ្រប់្រ្ងសនទនីយភាពររស់ែលួន។ 
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រ. លទធនលប្ររិររតិការធុររិចច ង្ោយរួមរញ្ចូលព័រ៌មានធុររិចចតាមខនែរ 

លទធផលសាំខាន់ៗ  សរប្រម្ចាន 
ប្ររីមាសទី២  
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

រសវឥណទាន   

ចាំនួនអរិងិជ្នរសវឥណទាន ៤២៦.៨៥៧ ៤១៧.០៤៤ 

សរម្ពៀរឥណទានសររុ (លានររៀល) (៣) ១០.៩០៩.៨៥៣ ១០.១៩២.៧៨២ 

រសវររញ្ញ ើសនេ ាំ   

ចាំនួនអរិងិជ្នរសវររញ្ញ ើសនេ ាំ ៦២១.៧៤៣ ៦០០.២០៤ 

សម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំសររុ (លានររៀល) (៣) ៧.៩០៤.១៧៣ ៧.២៨៨.២៧២ 

រផេងៗ   

ចាំនួនការយិល័យ ១៨០ ១៨០ 

ចាំនួនរុ្ គលិក ៩.៣៨២ ៩.០៩១ 

ចាំនួនមា៉ា សីុន្រូការ ៥១៣ ៥០៩ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនរអធី្អរម្ ១៣៨ ១៣៥ 

ចាំនួនរណ័ណ រអធី្អរម្កាំពុងដាំរណើ រការ ៥៨.៣០៩ ៥៧.៨៣៤ 

ចាំនួនអនករប្ររើប្រាស់រសវធ្នាគារចល័រកាំពុងដាំរណើ រ ១៨.៦០៥ ១៥.៤៣១ 
 

ែ. រចនាសមព័នធចាំណូល 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២០ (១) 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ (១) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៤២១.០០០ ៩៧,៥៦% ៣៧១.០៤៩ ៩៦,៤៥% 

២ ចាំណូលកនប្រម្រជ្ើងសា ២.១៤៦ ០,៥០% ៨៩៨ ០,២៣% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ៨.៣៦៧ ១,៩៤%             ១២.៧៧៦ ៣,៣២% 

ចាំណូលសររុ             ៤៣១.៥១៣ ១០០%          ៣៨៤.៧២៣ ១០០% 
 

 
(៣)  ទិនននយ័អនុរលាម្តាម្សតងដ់ារ្ណរនយយកម្ពុជា (“CAS”) 

ខនែរទី ២ - ព័រ៌មានអាំពីលទធនលប្រររិរតិការធុររិចច 
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សូម្ពិនិរយរម្ើលឧរសម្ពន័ធននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិរដាយសវនករឯករាជ្យដូចមានជូ្នភាជ រ។់ 
 

ខនែរទី ៣ - របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុខែលបានប្រួរពិនិរសយង្ ើខ
វិញង្ោយសវនររឯររាជសយ 
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 ការពិភាកា និងវភិា្ខាងរប្រកាម្រនឹះ ្ឺជាការពិភាការរស់្ណៈប្រ្រប់្រ្ងប្រាសាក ់រៅរលើលទធផល ប្រររិររតិការ និងសាា ន
ភាពហិរញ្ញ វរាុ រដាយខផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ្ិរប្រររម្កាលរររិចេទនងៃទី៣០ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយ
រចួរាល់រដាយសវនករឯករាជ្យ EY ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ប្ររូវានររៀរចាំប្រសរតាម្សតងដ់ាររាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុអនារជារិននកម្ពុជា 
(“CIFRS”) និងរទរញ្ញរតិនានាខដលរចញរដាយធ្នាគារជារិននកម្ពុជា។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការពិភាកា និងវភិា្រៅរលើសមាសធារុ 
សាំខាន់ៗ ននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ  និងកតាត សាំខាន់ៗ ខដលមានផលរ៉ាឹះ ល់ដល់ប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 
ក. ទដិឋភាពទូរៅននប្ររររិរតកិារ 
១. វភិា្ចាំណូល 
 ប្រាសាក ់រកប្រាកច់ាំណូលានម្កពីប្ររភពសាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ដូចខាងរប្រកាម្៖ 

 ចាំណូលការប្រាក៖់ ប្រាកក់ម្ចផីតល់ជូ្នអរិងិជ្ន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរៅធ្នាគារ។ 
 ចាំណូលនិងចាំណាយកនប្រម្រជ្ើងសា៖ ចាំណូលកនប្រម្រជ្ើងសាពីឥណទាន កនប្រម្ពីការរាឹះផាយរណ័ណ  និងចាំណូល

កនប្រម្រជ្ើងសាពីរសវកម្មរផទរប្រាកក់នុងប្រសុក។ 
 ចាំណូលរផេងៗ៖ ការពិន័យរលើឥណទាន ការប្ររម្ូលម្កវញិពីឥណទានខដលានលុររចញពីរញ្ជ ី  ចាំរណញពី 

អប្រតារតូរប្រាក ់និងចាំណូលរផេងៗរទៀរ។ 
 
២. ការវភិា្ចាំណូលតាម្ខផនក 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៤២១.០០០ ៩៧,៥៦% ៣៧១.០៤៩ ៩៦,៤៥% 

២ ចាំណូលកនប្រម្រជ្ើងសា ២.១៤៦ ០,៥០% ៨៩៨ ០,២៣% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ៨.៣៦៧ ១,៩៤%             ១២.៧៧៦ ៣,៣២% 

ចាំណូលសររុ             ៤៣១.៥១៣ ១០០%          ៣៨៤.៧២៣ ១០០% 

 
 ចាំណូលការប្រាក ់្ឺជាប្ររភពដស៏ាំខានស់ប្រមារប់្រាសាក ់កនុងការររងកើរប្រាកច់ាំណូល។ រៅប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ចាំណូល
ការប្រាកម់ានប្ររមាណ ៩៧,៥៦% ននចាំណូលសររុ ែណៈ ៩៩,៩៣% ននចាំណូលការប្រាក ់្ ឺានម្កពីប្រាកក់ម្ចផីតល់ជូ្នអរិងិជ្ន។ ររើ
រប្ររៀររធ្ៀររៅនរងឆ្ន ាំម្នុននរយៈរពលខរម្យួ ម្និមានភាពែុសគាន រប្រចើនរទននចាំណូលររស់ប្រាសាកត់ាម្ខផនក។ 
 

ខនែរទី ៤ - ការពិភារសា និខវិភាគររស់គណៈប្គរ់ប្គខ 
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៣. ការវភិា្្មាល រចាំរណញដុល 
 ការវភិា្្មាល រចាំរណញដុល ម្និានរង្ហា ញរៅកនុងទប្រម្ងន់នរាយការណ៍លទធផលរពញរលញខដលររៀរចាំរដាយប្រាសាក់
រនាឹះរទ។ រទាឹះរីជាយ៉ា ងណាករ៏ដាយ វរង្ហា ញពីចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ ខដលានម្កពីចាំណូលការប្រាក ់ដកចាំណាយការប្រាកខ់ដល
ានចងអុលរង្ហា ញរៅកនុងចាំណុចទី៤ សតីពីការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) ម្នុរងព់នធ។ 
 

៤. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) ម្នុរងព់នធ 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ ម្នុរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី២                      
២០២០          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី២                      
២០១៩          

(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ចាំណូលប្រររិររតកិារ     

ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៤២១.០០០ ៣៧១.០៤៩ ៤៩.៩៥១ ១៣,៤៦% 

ចាំណាយការប្រាក ់ (២០៤.២៤៨) (១៦៦.៥៦៦) (៣៧.៦៨២) ២២,៦២% 

ចាំណូលពីការប្រាកសុ់ទធ ២១៦.៧៥២ ២០៤.៤៨៣ ១២.២៦៩ ៦,០០% 

ចាំណូលកនប្រម្រជ្ើងសា ២.១៤៦ ៨៩៨ ១.២៤៨ ១៣៨,៩៨% 

ចាំណាយកនប្រម្រជ្ើងសា (១២៣) (១០៩) (១៤) ១២,៨៤% 

ចាំណូលសុទធពីកនប្រម្រជ្ើងសា ២.០២៣ ៧៨៩ ១.២៣៤ ១៥៦,៤០% 

ចាំណូលរផេងៗ ៧.៣១៥ ១២.៧៧៦ (៥.៤៦១) -៤២,៧៤% 

ចាំណូលពីជ្ាំនួយ ១.០៥២ - ១.០៥២ ១០០% 

ចាំណូលរផេងៗសររុ ៨.៣៦៧ ១២.៧៧៦ (៤.៤០៩) -៣៤,៥១% 

ចាំណូលសររុពីប្រររិររាកិារ កនប្រម្រជ្ើងសា
និងចាំណូលរផេងៗ 

២២៧.១៤២ ២១៨.០៤៨ ៩.០៩៤ ៤,១៧% 

ចាំណាយរលើរុ្ គលិក (៦៤.៤៩១) (៥៩.៥២៣) (៤.៩៦៨) ៨,៣៥% 

សាំវធិានធ្នរលើការខាររងរ់ ាំពរងទុក (៦៩.១១៣) (១០.២៤៦) (៥៨.៨៦៧) ៥៧៤,៥៤% 

ចាំណាយទូរៅ និងរដឋាល (១៦.០២៩) (១១.០៧៤) (៤.៩៥៥) ៤៤,៧៤% 

ចាំណាយរ ាំលស់ (៦.៦០៥) (៦.០០១) (៦០៤) ១០,០៦% 

ខារសុទធពីការរាូរររិូយរណ័ណ  (៤.៨៥១) (១.៥២៣) (៣.៣២៨) ២១៨,៥២% 

ប្រាកច់ាំរណញម្នុរងព់នធ ៦៦.០៥៣ ១២៩.៦៨១ (៦៣.៦២៨) -៤៩,០៧% 

 
 រៅប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាកច់ាំរណញម្នុពនធានងយចុឹះចាំនួន ៦៣.៦២៨ លានររៀលរសមើនរង -៤៩,០៧% ររើរប្ររៀរ

រធ្ៀរនរងរយៈរពលដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ ចាំនួនប្រាកច់ាំរណញខដលធាល កចុ់ឹះរៅឆ្ន ាំរនឹះ ភា្រប្រចើន រ្រណាត លម្កពីជ្ាំងឺរាររារកូវដី-១៩
ខដលរងកអនតរាយដល់រសដឋកិចចប្រររទសនីម្យួៗ ប្រពម្ទាាំងពិភពរលាកទាាំងម្លូ។ ជាលទធផល ប្រាសាក ់កា៏នរងផលរ៉ាឹះ ល់ពីររា្
រាររាររនឹះផងខដរ រដាយរធ្វើឱ្យសាំវធិានធ្នរលើការខាររងរ់ ាំពរងទុកមានការរកើនរ ើងដល់ ៥៨.៨៦៧ លានររៀល ខដលមានអប្រតា
កាំរណើ ន ៥៧៤,៥៤% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
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៥. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) កនុងការយិរររិចេទ 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ រប្រកាយរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី២                      
២០២០          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី២                      
២០១៩          

(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញម្នុរងព់នធ ៦៦.០៥៣ ១២៩.៦៨១ (៦៣.៦២៨) -៤៩,០៧% 

ចាំណាយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញ (១៣.២១៤) (២៥.៩១៨) ១២.៧០៤ -៤៩,០២% 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ៥២.៨៣៩ ១០៣.៧៦៣ (៥០.៩២៤) -៤៩,០៨% 

 
 ពនធរលើប្រាកច់ាំរណញ ប្ររូវាន្ណនារលើប្រាកច់ាំរណញជារព់នធខផអករលើអប្រតាប្រាកច់ាំរណញ ២០%។ រដាយសារប្រាក់
ចាំរណញម្នុរងព់នធមានការងយចុឹះ ដូរចនឹះការចាំណាយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញកម៏ានការងយចុឹះដូចគាន ផងខដរ។ លទធផលននប្រាក់
ចាំរណញសុទធរៅកនុងប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ្ឺទារជាងរយៈរពលម្នុ ៤៩,០៨% រដាយសារខរការរកើនរ ើងននសាំវធិានធ្នរលើការ
ខាររងរ់ ាំពរងទុកកនុងអាំ ុងរពលជ្ាំងឺរាររារកូវដី-១៩។ រទាឹះរីជាយ៉ា ងណាករ៏ដាយ ប្រាសាករ់ៅខរទទួលានលទធផលលអ ជាម្យួ
នរងផលរលើប្រទពយសកម្ម ០,៤០% និងផលរលើម្លូធ្ន ៣,០២% សប្រមាររ់យៈរពល ៣ ខែននប្រាកច់ាំរណញសុទធចរពី់នងៃទី០១ ខែ
រម្សា ដល់នងៃទី៣០ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 
៦. ការវភិា្លទធផលលម្អរិកនុងការយិរររិចេទ 

លទធផលលម្អរិកនុងការយិរររិចេទ 

ប្ររីមាសទី២                      
២០២០          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី២                      
២០១៩          

(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ៥២.៨៣៩ ១០៣.៧៦៣ (៥០.៩២៤) -៤៩,០៨% 

លរម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  ៩.៨២០ ១៧.១៨៥ (៧.៣៦៥) -៤២,៨៦% 

លទធផលរពញរលញសររុ ៦២.៦៥៩ ១២០.៩៤៨ (៥៨.២៨៩) -៤៨,១៩% 

 
 ធារុននលទធផលលម្អរិរផេងៗរមួ្រញ្ចូ លខរភាពលរម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  ខដលានម្កពីប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលប្ររូវាន
ខប្ររសប្រមួ្លរដាយរប្ររើអប្រតារាូរប្រាកចុ់ងប្រគានាការយិរររិចេទននរាយការណ៍សាា នភាពហិរញ្ញ វរតុ ចាំខណកឯចាំណូល និងចាំណាយ ខដល
ានរង្ហា ញកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ និងលាំហូរសាចប់្រាក ់ ប្ររូវានខប្ររសប្រមួ្លរដាយរប្ររើអប្រតាម្ធ្យម្កនុងការយិរររិចេទ  
ែណៈរពលខដលរដើម្ទុន ប្ររូវានខប្ររសប្រមួ្លតាម្អប្រតាប្ររវរតិ។ 
 
៧. ការវភិា្ពីកតាត  និងនិនាន ការខដលរ៉ាឹះ ល់ដល់សាា នភាព និងលទធផលហរិញ្ញ វរាុ 
 ខាងរប្រកាម្រនឹះ្ឺជាកតាត  និងរញ្ហា ប្ររឈម្ ខដលជ្ឹះឥទធិពលយ៉ា ងខាល ាំងដល់សាា នភាពហិរញ្ញ វរាុ  និងលទធផល រៅប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២០៖ 

 រនាយសកម្មភាពរសដឋកិចចរដាយសារខរការរ រររបរិររស់រាជ្រដាឋ ភាិលកនុងអាំ ុងរពលននការផទុឹះរ ើងរម្ររា្កូវដី-១៩។ 
វស័ិយែលឹះានទទួលរងនូវឥទធិពលយ៉ា ងខាល ាំង ដូចជា វស័ិយរទសចរណ៍ ការរ់ដរ សាំណង ់និងដរកជ្ញ្ជូ ន។ 
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 អាជី្វកម្មកានខ់ររប្រចើនប្ររូវានរិទ រហើយកម្មករាររ់ងក់ារង្ហររដាយសារខរជ្ាំងឺរាររាររម្ររា្កូវដី-១៩។ ររាងចប្រក
ការរ់ដរ ខសបករជ្ើង និងទាំនិញសប្រមាររ់ធ្វើដាំរណើ រប្ររមាណជា ៤០០ ររាងចប្រករៅកនុងប្រររទសកម្ពុជា ានផ្លអ កប្រររិររតិ
ការររស់ពួករ្ ខដលរធ្វើឱ្យកម្មករជាង ១៥០.០០០ នាកគ់ាម នការង្ហររធ្វើ។ 

 ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា រប្រមូ្វឱ្យប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុមានរគាលការណ៍ររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិ រដើម្បរីកា
ាននូវប្ររពន័ធធ្នាគាររ រងមាាំ និងរកានិរនតរភាពសកម្មភាពរសដឋកិចចកនុងអាំ ុងរពលផលរ៉ាឹះ ល់ននការរកីរាលដាលនន
រម្ររា្កូវដី-១៩ និងជាពិរសសរដើម្បរីនធូររនាយសមាព ធ្ដល់អនកែចីខដលកាំពុងប្ររឈម្នរងការាររ់ងច់ាំណូលររស់ពួក
រ្ ខដលនាាំឱ្យមានការលាំាកកនុងការសងប្ររលររ់ៅតាម្ការពវកិចចររស់ពួករ្រៅរពលដល់កាលកាំណរស់ង។ 

 ឥណទានម្និដាំរណើ រការចររ់ផតើម្រកើនរ ើងរដាយសារខរអនកែចីាររ់ងក់ារង្ហរ ការរិទអាជី្វកម្ម ប្រាកច់ាំណូលនិង
សនេ ាំរិច រហើយអរិងិជ្នរសវឥណទានជារប្រចើនានរសនើសុាំរធ្វើការររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិ។ 

 ពិាកកនុងការររងកើនផលរប្ររកម្ចរីដាយសារគាម នរប្រមូ្វការ សកម្មភាពអាជី្វកម្មរិច ប្ររជាជ្នរៅខរខាល ចការ ល្ងរម្ររា្ 
កូវដី-១៩។ 

 អងគការរប្រៅរដាឋ ភាិល និងអរីររម្ដរកនាាំប្ររឆ្ាំង កាំពុងរធ្វើយុទធនាការញុឹះញងប់្ររជាជ្នម្និឱ្យសងប្រាកក់ម្ច ី និងរនត
ប្ររយុទធប្ររឆ្ាំងនរងវស័ិយម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុ។ 

 
ែ. កតាត សាំខាន់ៗ ខដលរ៉ាឹះ ល់រលើផលចាំរណញ 
១. ការវភិា្រៅរលើសាា នភាពរប្រមូ្វការ និងការផគរផ់គង ់
 ប្រាសាក ់្ ឺជាប្រ្ឺឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុធ្ាំជាងរ្រៅកនុងប្រររទសកម្ពុជារដាយផតល់ជូ្ននូវផលិរផល និងរសវប្ររកររដាយភាព
នចនប្ររឌិ្រ និងការរធ្វើពិពិធ្កម្មតាម្រយៈរណាត ញខចកចយទាំរនើរ។ រដាយសារខរជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើ ប្រាសាក ់
រធ្វើការរផ្លត រសាំខានរ់ៅរលើសហប្រគាសធុ្នរូចរាំផុរ ធុ្នរូច និងធុ្នម្ធ្យម្ និងការខសវងរកឱ្កាសរដើម្បពីប្រងីកប្រររិររតិការអាជី្វកម្ម
ររស់ែលួនតាម្រយៈការទាញយកអរាប្រររយជ្នពី៍្មាល រននការផគរផ់គងរ់សវធ្នាគាររៅកនុងប្រររទសកម្ពុជា ជាពិរសសរៅរាំរនជ់្នរទ។ 
ប្រាសាក ់ កា៏នកាំណរឱ់្កាសរដើម្បរីរងកើនចាំរណញភាពដល់អរិងិជ្នខដលមានប្រសារ ់ និងទាកទ់ាញអរិងិជ្នងមីរដាយផតល់ជូ្ននូវ
ផលិរផល និងរសវរខនាម្ ប្រពម្ទាាំងភាពនចនប្ររឌិ្រងមីៗ។ 
 ប្រាសាក ់ រនតរធ្វើរចចុរបននភាព និងពប្រងីកផលិរផល និងរសវកម្មររស់ែលួនរដើម្បរីាំរពញរប្រមូ្វការររស់អរិងិជ្ន។ ប្រាសាក ់
ានវនិិរយ្យ៉ា ងរប្រចើនរៅរលើររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ និងការរធ្វើឌី្ជី្ងលខផនករសវកម្ម រដើម្បរីរងកើនភាពង្ហយប្រសួល និងអនុញ្ហញ រឱ្យ
អរិងិជ្នអាចរប្ររើប្រាស់ប្ររពន័ធធ្នាគាររដាយែលួនឯងានរៅប្រ្រទី់កខនលង។ 
 
២. ការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលននរនម្លវរាុធារុរដើម្ 
 ប្រាសាក ់ កាំពុងរធ្វើប្រររិររតិការកនុងនាម្ជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុកនុងការផតល់នូវផលិរផល និងរសវហិរញ្ញ វរាុដល់អរិងិជ្ន 
ដូរចនឹះការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលននរនម្លវរាុធារុរដើម្ ម្និប្ររូវានអនុវរតចាំរ ឹះប្រកុម្ហ ុនរ ើយ។ 
 
៣. ការវភិា្រៅរលើពនធ 
 ប្រាសាក ់មានការពវកិចចរងព់នធ និងអាករនានាជូ្នរដឋសាិររៅរប្រកាម្ចារខ់ដលមានជាធ្រមានរៅកនុងប្រពឹះរាជាណាចប្រកកម្ពុជា។ 
ប្រាសាក ់ ្ឺជាអនកជារព់នធធ្ាំ និងរប្រមូ្វឱ្យរងព់នធតាម្រររពិរខដលានកាំណររ់ដាយអ គ្នាយកដាឋ នពនធដារ។ ចាំណាយពនធរមួ្មាន 
ពនធខដលរងក់នុងឆ្ន ាំសាររពើពនធ និងពនធពនារ។ ចាំណាយពនធប្ររូវានករប់្រតារៅកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ។ 
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៤. ការវភិា្រៅរលើធារុខដលែុសពីធ្ម្មតា និងធារុវសិាម្ញ្ញ  
 នាការយិរររិចេទននរាយការណ៍រនឹះ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងម្និានដរងពីធារុខដលែុសពីធ្ម្មតា និងធារុវសិាម្ញ្ញ  ប្រររិររតិការ ឬ 
ប្រពររតិការណ៍ណាម្យួខដលមានលកខណៈជាសារវនត និងមានភាពម្និប្ររប្រករីានរកើររ ើងខដលអាចជ្ឹះឥទធិពលយ៉ា ងខាល ាំងដល់រាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រកុម្ហ ុន។ ជាម្យួនរងសាា នភាពរចចុរបននននការរកីរាលដាលយ៉ា ងឆ្ររ់ហ័សននរម្ររា្កូវដី-១៩ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ង
នរងរនតយកចិរតទុកដាកជ់ានិចចចាំរ ឹះការវវិឌ្ឍននការរកីរាលដាលននរម្ររា្កូវដី-១៩កនុងប្រររទសកម្ពុជា និងផលរ៉ាឹះ ល់ចាំរ ឹះប្រររិររតិ
ការររស់ប្រកុម្ហ ុន។ 
 
្. ការខប្ររប្ររលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
 រៅប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាក ់ រកានចាំណូលសររុប្ររមាណ ៤៣១.៥១៣ លានររៀល រកើនរ ើង ១២,១៦% ររើ
រប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន កាលពីឆ្ន ាំម្នុ។ ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធានរកើនរ ើងពី ២០៤.៤៨៣ លានររៀល ដល់ ២១៦.៧៥២
លានររៀល ែណៈរពលខដលសរម្ពៀរឥណទានសររុរកើនរ ើង ១២,៨៣%។ រទាឹះរីជារសដឋកិចចររស់ប្រររទសកម្ពុជា ានទទួលរង
ផលរ៉ាឹះ ល់រដាយការរកីរាលដាលននរម្ររា្កូវដី-១៩ករ៏ដាយ ប្រាសាក ់ រៅខរអាចប្រ្រប់្រ្ង និងរធ្វើប្រររិររតិការរដាយទទួលាន
ប្រាកច់ាំរណញលអប្រររសើរ។ 
 
ឃ. ផលរ៉ាឹះ ល់ននការរតូរររូយិរណ័ណ  អប្រតាការប្រាក ់នងិនងលទាំនញិ 
១. ោនិភយ័ននអប្រតារតូរប្រាក ់
 ោនិភយ័ននអប្រតារតូរប្រាក ់ជាោនិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទស កព់ន័ធនរងការខាររងខ់ដលអាចរកើររ ើងរដាយសារខរការខប្ររ
ប្ររួលអប្រតារតូរររិូយរណ័ណ ។ សកម្មភាពអាជី្វកម្មររស់ប្រាសាក ់ ល្ងការរ់រិូយរណ័ណ សាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ្ឺប្រាករ់រៀល ដុលាល រអារម្រកិ និង
ប្រាកា់រនង។ ភាពខប្ររប្ររួលននអប្រតារតូរប្រាកអ់ាចជ្ឹះឥទធិពលខាល ាំងដល់ចាំណូលប្រររិររតិការ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ អប្រតារតូរ
ប្រាកប់្ររូវានប្ររួរពិនិរយយ៉ា ងរទៀងទាររ់ដាយនាយកដាឋ នហិរញ្ញ កិចច។ រគាលនរយាយររស់ប្រាសាកខ់ចងថា ប្រាសាក ់នរងម្និចូល
រមួ្កនុងសកម្មភាពរដើម្បទីទួលានប្រាកច់ាំណូលពីការរធ្វើការជួ្ញដូរកម្មសិទធិ ឬ ការ្កឱ់្កាសរកងចាំរណញរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតារតូរប្រាក ់
អប្រតាការប្រាក ់ឬ រនម្លម្ូលរប្រររ ើយ។ ប្រាសាកម់្និប្ររូវានអនុញ្ហញ រឱ្យជួ្ញដូររៅកនុងឧរករណ៍ររិូយរណ័ណ រររទសរយៈរពលែលីរ ើយ។ 
ប្រររិររតិការររិូយរណ័ណ រររទស ឬ សាា នភាពររិូយរណ័ណ ចាំហរណាម្យួប្ររូវរង្ហា ញទាំនាកទ់ាំនងចាស់លាស់ដល់អាជី្វកម្មខដល កព់ន័ធ
នរងអរិងិជ្ន។ 
 
កប្រមិ្រកាំណរ ់

ការវស់ខវងោនិភយ័ កប្រម្រិ 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសសររុរធ្ៀររៅនរងម្លូធ្នសររុតាម្រទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសខរម្យួរធ្ៀររៅនរងម្លូធ្នសររុតាម្រទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 

 
 ្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល ទទួលែុសប្ររូវកនុងការចរវ់ធិានការសម្ប្រសររដើម្បកីារ រោនិភយ័ររិូយរណ័ណ
រររទសកនុងកប្រម្រិទាាំងរនឹះប្រ្ររ់ពលទាាំងអស់។ 
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ចាំណារក់ាររលើ  Forex 
 ្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល នរងតាម្ដានការអនុវរតកនុងរពលរចចុរបនន  និងការពាករណ៍ចាំរ ឹះកប្រម្រិខាងរលើ 
រហើយនរងកាំណរវ់ធិានការសម្រុលយខដលសម្ប្រសរណាម្យួកនុងករណីសាា នភាពជាកខ់សតងអាចនរងឈានដល់ការរ ាំរលាភរាំ ន។ 
ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងោនិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទសខដលអាចទទួលយកានអាចជួ្យ ការរ់នាយសាា នភាពរតូរររិូយរណ័ណ រររទសខវង
សុទធ ឬ ែលីសុទធ (net long or short foreign exchange position) រៅតាម្ររិូយរណ័ណ ជាកល់ាករ់មួ្មាន៖ 

 ការររងកើរការទូទាររ់ខនាម្រលើប្រទពយសកម្ម Forex (កនុងករណីសាា នភាពែលី “short position”) ឬរាំណុល Forex (កនុង
ករណីសាា នភាពខវង “long position”)។ 

 ការការរ់នាយ (ការលក)់ ប្រទពយសកម្ម Forex ឬ ការទិញប្ររលរម់្កវញិនូវរាំណុលរៅកនុងទីផារសាចប់្រាកស់ប្រមារ់
រនម្លភាល ម្ៗ។ 

 ការរប្ររើប្រររិររតិការនារពលអនា្ររដើម្បទូីទារប់្រទពយសកម្ម Forex ឬ រាំណុល Forex ររើម្និដូរចនឹះរទនរងររងកើរសាា ន
ភាពចាំហសុទធែលី ឬ ចាំហសុទធខវងហួសកប្រម្រិ (excessive short or long net open position)។ 

 ការរាំខលងរាំណុល Forex រៅជាសាា នភាពររិូយរណ័ណ ម្ែុង្ហរខដលមានប្ររសិទធភាពរដាយរប្ររើការរតូរររិូយរណ័ណ  
(cross currency swaps)។ 

 
 ការ្ណនាសាា នភាពចាំហសុទធលម្អរិប្ររូវានផតល់ជូ្នកនុងតារាងខាងរប្រកាម្៖ 
្ិរប្រររម្នងៃទី៣០ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

(លានររៀល ឬជាភា្រយ) 
ដុលាល រ ររៀល ារ សររុ 

ប្រទពយសកម្ម ១១.៨៥១.២៣៩ ១.៧២៧.៣៩៦ ១៤៥.៨០១ ១៣.៧២៤.៤៣៦ 

រាំណុល និងម្លូធ្ន ១១.៩៦៧.៥៩២ ១.៥៥៣.៣៦៣ ២០៣.៤៨១ ១៣.៧២៤.៤៣៦ 

ប្រទពយសកម្មរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ១.០១៥.២៦៩ ៤០០ -  ១.០១៥.៦៦៩ 

រាំណុលរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ១.០១៥.២៦៩ ៤០០ -  ១.០១៥.៦៦៩ 

(+) ខវង (ប្រទពយធ្ាំជាងរាំណុល)  ឬ 
 (-)ែល ី(រាំណុលធ្ាំជាងប្រទពយ) 

(១១៦.៣៥៣) ១៧៤.០៣៣ (៥៧.៦៨០) -  

សាា នភាព /ប្រទពសកម្មសុទធ -៥,៧៤% ៨,៥៩%  -២,៨៥% -  

កប្រម្រិកាំណរ ់% ២០% ២០% ២០% -  

ភាពរលើស គាម ន គាម ន គាម ន -  

 
២. ោនិភយ័ននអប្រតាការប្រាក ់
 ោនិភយ័អប្រតាការប្រាក ់ប្ររូវានរ្ឱ្យនិយម្នយ័ជាទូរៅថា ជាលទធភាពននការផ្លល ស់រតូរកប្រម្រិអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារខដល
នាាំឱ្យជ្ឹះឥទធិពលអវជិ្ជមានរៅរលើប្រាកច់ាំណូល និងរនម្លប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលររស់ប្រាសាកខ់ដលមានផលរ៉ាឹះ ល់រៅរលើម្លូធ្ន
ររស់ប្រាសាក។់ ការផ្លល ស់រតូរអប្រតាការប្រាកម់ានផលរ៉ាឹះ ល់ដល់ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធររស់ប្រាសាករ់ៅរពលមានអរុលយភាពរវង
ប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលរៅរលើការប្រាកខ់ដលអាចអនុវរតាន។ ការផ្លល ស់រតូ រ្ ួរឱ្យករស់មាគ ល់ណាម្យួកនុងអប្រតាការប្រាកអ់ាចជ្ឹះឥទធិពល
យ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរដល់លទធផលហិរញ្ញ វរាុ  និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ ការវភិា្អាំពីោនិភយ័អប្រតាការប្រាក ់កព់ន័ធនរងប្រទពយសកម្ម
និងរាំណុលររស់ប្រាសាកប់្ររូវានរង្ហា ញរៅកនុងតារាងខាងរប្រកាម្៖
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្ិរប្រររម្នងៃទី៣0 ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានររៀល) 

រហូរដល់ ១ ខែ ១-៣ ខែ ៣-១២ ខែ ១-៥ ឆ្ន ាំ រលើសពី ៥ ឆ្ន ាំ 
ការខប្ររប្ររលួម្និ ក់
ពន័ធនរងការប្រាក ់

សររុ 

ប្រទពយសកម្មហរិញ្ញ វរាុ        

សាចប់្រាកក់នុងនដ - - - - - ៦៤៥.៩១៩ ៦៤៥.៩១៩ 

សម្រុលយរៅធ្នាគារជារិននកម្ពុជា ៨៥៩.៥៣០ ៩១៤ - ៦០៥ - ៦៣៩.៥៩២ ១.៥០០.៦៤១ 

សម្រុលយរៅធ្នាគាររផេងៗ ៧៨១ - - - - ៨.១៦៤ ៨.៩៤៥ 

ឥណទានផតល់ដល់អរិងិជ្ន ៣៣៣.៩២២ ៤៤៣.៧៣៨ ២.១៣១.៩៣៧ ៧.០៧៩.២៧៤ ៦៩៧.០១៤ - ១០.៦៨៥.៨៨៥ 

ប្រទពយសកម្មរផេងៗ - - - - - ១.៤៦៨ ១.៤៦៨ 

ប្រទពយសកម្មហរិញ្ញ វរាុសររុ ១.១៩៤.២៣៣ ៤៤៤.៦៥២ ២.១៣១.៩៣៧ ៧.០៧៩.៨៧៩ ៦៩៧.០១៤ ១.២៩៥.១៤៣ ១២.៨៤២.៨៥៨ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុ        

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុរផេងៗ ២៧.៥៦១ ២១.៣៨៤ ២០២.១០៩ - - - ២៥១.០៥៤ 

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិងិជ្ន ១.២៦៥.២៦២ ១.៣៤៤.២៤២ ៤.៧៩៣.០៧៣ ២៥០.៥៤៤ - - ៧.៦៥៣.១២១ 

ប្រាកក់ម្ច ី ១៦៦.៦១៧ ១៩៦.៥០២ ៦៤៩.២០៩ ២.១៨៧.៥៤៣ ១២០ - ៣.១៩៩.៩៩១ 

អនុរាំណុល - ២.៧២៩ ៤៣.៦៤៨ ១៣៥.៦៥១ ៨៥.៩៨០ - ២៦៨.០០៨ 

មូ្លរប្ររ - - - ១២៤.៩៨១ - - ១២៤.៩៨១ 

រាំណុលរផេងៗ - - - - - ២៨២.១៥២ ២៨២.១៥២ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុសររុ ១.៤៥៩.៤៤០ ១.៥៦៤.៨៥៧ ៥.៦៨៨.០៣៩ ២.៦៩៨.៧១៩ ៨៦.១០០ ២៨២.១៥២ ១១.៧៧៩.៣០៧ 

្មាល រកាលកាំណរ ់ (២៦៥.២០៧) (១.១២០.២០៥) (៣.៥៥៦.១០២) ៤.៣៨១.១៦០ ៦១០.៩១៤ ១.០១២.៩៩១ ១.០៦៣.៥៥១ 
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វធិានការការរ់នាយោនិភយ័ 
ការប្រ្រប់្រ្ង្មាល រននរនម្លខដលអាចខប្ររប្ររួល 
 ្មាល រអប្រតាការប្រាក់្ ឺជាទប្រម្ងទូ់រៅននការវស់សទងភ់ាពខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក។់ ្មាល រននការវយរនម្លរ ើងវញិ ្ឺរសមើនរង
អប្រតាប្រទពយសកម្មខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive Assets) ដកនរងអប្រតារាំណុលខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive 
Liabilities) ។ 
 ប្រាសាក ់ ពាយម្រធ្វើឱ្យមានរុលយភាពរវងការការរ់នាយោនិភយ័ចាំរ ឹះប្រាកច់ាំណូលពីការផ្លល ស់រតូរអវជិ្ជមានកនុងអប្រតា
ការប្រាក ់ និងររងកើនប្រាកច់ាំណូលការប្រាកសុ់ទធតាម្រយៈការរ ាំពរងទុកប្រររម្ប្ររូវននទិសរៅ និងទាំហាំននការផ្លល ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ ការ
ែិររៅជិ្រ្មាល រវជិ្ជមាន ប្រាសាក ់នរងទទួលានអរាប្រររយជ្នប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាករ់កើនរ ើង រហើយការែិររៅជិ្រ្មាល រអវជិ្ជមាន 
ប្រាសាកន់រងទទួលានអរាប្រររយជ្នប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាកធ់ាល កចុ់ឹះ។ ខដនកាំណរអ់ប្រតាការប្រាករ់រស់ប្រាសាក ់ប្ររូវានអនុវរត និង
ប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិជាររៀងរាល់ខែ។ រាយការណ៍្មាល រប្ររូវានយកម្កអនុវរត រដើម្បវីស់ទាំហាំោនិភយ័ ចាំណូលការប្រាកខ់ដលរកើរ
រ ើងពីចលនាអប្រតាការប្រាក។់ ប្រាសាក ់ រផ្លត រសាំខានរ់ៅរលើ្មាល រសុទធរៅកនុងរយៈរពលកាំណរ ់៣០ ៩០ ១៨០ ២៧០ និង៣៦៥ 
នងៃ។  
 ប្រាសាក ់ពិចរណាអាំពីខដនកាំណរន់នការវភិា្្មាល រននការវយរនម្លដូចខាងរប្រកាម្៖ 

 អប្រតាការប្រាករ់លើប្រទពយសកម្ម និងអប្រតាការប្រាករ់លើរាំណុល ម្និខរងខរផ្លល ស់រតូរតាម្ទាំហាំ ឬ រលបឿនដូចគាន រ ើយ 
 លកខណៈជាជ្រប្រម្ើសននឧរករណ៍ដាកប់្រាករ់រញ្ញ ើ និងប្រាកក់ម្ចជីារប្រចើនម្និអាចកាំណរា់នភាល ម្ៗរ ើយ 
 ោនិភយ័ខដលរកើររចញពីអាជី្វកម្មងមីជាទូរៅម្និប្ររូវានករប់្រតារ ើយ 
 ការវនិិរយ្/ម្លូនិធិ្ខដលមានការវយរនម្លអាចនរងធាល កចុ់ឹះកនុងអប្រតាែុសគាន ខាល ាំងពីអប្រតារចចុរបនន។ 

 រដើម្បីរដាឹះប្រសាយខដនកាំណរន់នការវភិា្តាម្វធីិ្សាស្រសតចស់ពី្មាល រននរនម្លខដលអាចខប្ររប្ររួល ប្រាសាក ់ ានរខនាម្
ឧរករណ៍វភិា្ និងវធីិ្សាស្រសតសាកលបងរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក ់(ដូចមានរៅខាងរប្រកាម្)។ 
 
វធីិ្សាស្រសតសាកលបងរលើចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
 វធីិ្សាស្រសតសាកលបងរនឹះ ្ឺរផ្លត ររលើការវស់ខវងោនិភយ័ចាំរ ឹះប្រាកច់ាំណូលសុទធ រដាយការពាករណ៍សមាសភាពនា
រពលអនា្រននប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលររស់ប្រាសាក ់ និងការអនុវរតលកខែណឌ អប្រតាការប្រាកែុ់សគាន ។ ា្ំរនូនការររៀរចាំវធីិ្សាស្រសត
សាកលបង រមួ្រញ្ចូ ល រធ្វើការវភិា្ «ប្ររសិនររើ» (“what if”) រដើម្បកីាំណរល់ទធផលយុទធសាស្រសតរផេងៗគាន រលើទប្រម្ងោ់និភយ័ និងផល
ចាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 តាម្រយៈការរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្រសតសាកលបងរនឹះ ប្រាសាក ់ ពិចរណារលើការសនមរជ់ាកខ់សតងអាំពីរលបឿន និងទាំហាំននអប្រតា
ផលិរផលឥណទាន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរដើម្បរី ល្ើយរររៅនរងការផ្លល ស់រតូរទីផារជាររិូយរណ័ណ រផេងៗ។ ផលរ៉ាឹះ ល់ននអប្រតារងប់្រាកជ់ា
ម្នុរលើឥណទានប្ររូវានយកម្កពិចរណាផងខដរ។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការវយរនម្ល និងររៀរចាំឯកសាររដាយប្ររុងប្ររយរ័នរដើម្បរីធ្វើការ
សនមរខ់ផអករលើវធីិ្សាស្រសតសាកលបងរនឹះ។ ផលរ៉ាឹះ ល់ជុ្ាំទីពីរអាំពីការផ្លល ស់រតូររប្រមូ្វការឥណទាន និងការផគរផ់គងប់្រាករ់រញ្ញ ើ រនាទ រពី់ 
ការខករប្រមូ្វអប្រតាខដលានសនមរម់្និខម្នជាខផនកននវធីិ្សាស្រសតររសតសាកលបងរនឹះរ ើយ។ 
 ែណៈរពលខដលវធីិ្សាស្រសតសាកលបង អាចវយរនម្លោនិភយ័អប្រតាការប្រាកស់ប្រមាររ់យៈរពលែលី (១ឆ្ន ាំ) ប្រាសាក ់ម្និពរង
ខផអករលើការវភិា្រនឹះរដើម្បកីរប់្រតា និងខរងខចកោនិភយ័ កព់ន័ធនរងអរុលយភាពននការវយរនម្លរយៈរពលខវងរ ើយ។ ការវភិា្្មាល រ
តាម្រយៈការងលរងខងលងរយៈរពល (Duration-weighted) ននតារាងរុលយការប្ររូវានរប្ររើប្រាស់រដើម្បវីយរនម្លសាា នភាពអប្រតារងរកនុងរយៈ
រពលខវង។ 
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្មាល រននរនម្លខដលអាចខប្ររប្ររួលតាម្រយៈវធីិ្សាស្រសតការងលរងរយៈរពល (Duration-Weighted Re-pricing Gap) 
 រខនាម្រលើភាពង្ហយនរងខប្ររប្ររួលប្រាកច់ាំណូលចរនត រាយការណ៍្មាល រននរនម្លអប្រតាការប្រាកខ់ដលអាចខប្ររប្ររួលអាចប្ររូវ 
ានរប្ររើប្រាស់រដើម្បផីតល់នូវការា៉ា នស់ាម នអាំពីផលរ៉ាឹះ ល់រនម្លរលើប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលរនាទ រពី់ការផ្លល ស់រតូរអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ។ 
តាម្រយៈការវយរនម្លការផ្លល ស់រតូររនម្លប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល រនាទ រពី់ការវយរនម្លអប្រតារនឹះ ប្រាសាក ់អាចកាំណរពី់ការខាររងខ់ផនក
រសដឋកិចច ឬ ចាំរណញម្លូធ្នរៅកប្រម្រិននការរធ្វើវធីិ្សាស្រសតសាកលបងជាករ់ផេងៗគាន ។ 
 ប្រាសាក ់ ្ណនាមា៉ា ប្រទីស (matrix) ននការា៉ា នស់ាម នរយៈរពលចាស់លាស់ជាងម្នុសប្រមារខ់ផនកនីម្យួៗរៅកនុងរាយ
ការណ៍្មាល រននការវយរនម្ល រ ល្ឺចាំណុចប្ររសពវរវងចរនាល ឹះរពល និងធារុរៅកនុងតារាងរុលយការ។ សប្រមារ់រគាលរាំណងរនឹះ 
ប្រាសាក ់ រកាានរពលរវលាប្រ្រប់្រគានស់ប្រមារក់ារវយរនម្ល។ ្មាល រឆ្ៃ យពីគាន ទាាំងរនឹះ កានខ់រមានសារៈសាំខានស់ប្រមារផ់លរ៉ាឹះ ល់
រសដឋកិចចរយៈរពលខវង។ ការវភិា្រយៈរពល ប្ររូវការចាំរណឹះដរងអាំពីអប្រតាកិចចសនាជាម្ធ្យម្ខដលអាចអនុវរតានចាំរ ឹះធារុនីម្យួៗ 
និងទិននផលអរបោរទីផារងមីរនាទ រពី់ការផ្លល ស់រតូរអប្រតា។ ជាម្យួនរងការសនមរទ់ាាំងរនឹះ ប្រាសាកអ់ាច្ណនាមា៉ា ប្រទីសនន duration-
weights ខដលប្ររូវានខករប្រមូ្វរដើម្បរីធ្វើការអនុវរតរៅរលើធារុរៅកនុងរាយការណ៍្មាល រននការវយរនម្លប្រសរគាន ។ 
 ចកខុវស័ិយម្លូធ្នរសដឋកិចចតាម្រយៈវធីិ្សាស្រសត្មាល រតាម្រយៈការងលរងខងលងរយៈរពល (duration-weighted) សងករធ់្ៃនរ់លើ
ផលរ៉ាឹះ ល់រនម្លននតារាងរុលយការរយៈរពលខវងននការផ្លល ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ រនឹះ្ឺជាការរាំរពញរខនាម្ដស៏ាំខានម់្យួចាំរ ឹះវធីិ្
សាស្រសតរកប្រាកច់ាំណូលកនុងរយៈរពលែលីយ៉ា ងររងរ រងខដលខផអករលើវធីិ្សាស្រសតររសតសាកលបងជាកខ់សតងប្រាកន់នចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ។ 
 
កប្រមិ្រោនិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 កប្រម្រិោនិភយ័អប្រតាការប្រាកម់ានដូចខាងរប្រកាម្៖ 

ការវស់ខវងោនិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយម្នយ័ ខដនកាំណរ ់

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានោនិភយ័ ្មាល រ
ននរនម្លខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

ការរប្ររើការវភិា្្មាល រននរនម្លខដលអាចខប្ររប្ររួល 
លកខែណឌ អប្រតាទីផារនន៖ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជា ដុលាល រអារម្រកិ
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/២០០ កនុងធ្នាគារ ឈានម្ែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ    
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុង រយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង  
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនង កនុង 
រយៈរពល ៣ ខែ។ 
អាចដាចរ់ដាយខ ក និងរមួ្រញ្ចូ លគាន  ខដលម្និឈានដល់ការធាល កចុ់ឹះ
ននចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងចាំណូល
ការប្រាកសុ់ទធជាកខ់សតង ១២ ខែម្ុន។ 

≤ ២៥% ននចាំណូល
ការប្រាកសុ់ទធជាកខ់សតង
នារពលងមីៗ 

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានោនិភយ័ ្មាល រ 
ននរនម្លខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

រដាយរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្រសតសាកលបងលកខែណឌ អប្រតាទីផារនន៖ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាល រអារម្រកិ
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារ ឈានម្ែុរ្ចាំនួន ១០ 
រៅអប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ កនុងអប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនង 
កនុងរយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២៥% ននការ
ពាករណ៍ចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធសប្រមាររ់យៈ
រពល ១២ ខែ 
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ការវស់ខវងោនិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយម្នយ័ ខដនកាំណរ ់

អាចដាចរ់ដាយខ ក និងរមួ្រញ្ចូ លគាន ខដលម្និឈានដល់ការធាល កចុ់ឹះ 
ននចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅងវកិាចរនត
១២ខែរៅម្ែុ។  
វធីិ្សាស្រសតសាកលបង រមួ្មានអាជី្វកម្មងមីតាម្ងវកិា និងការសននិដាឋ នលម្អរិ 
អាំពីម្លូដាឋ នប្រ រ្ឹះននចលនារមួ្ននអប្រតាប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល។ 

ម្លូធ្នរសដឋកិចចខដល 
មានោនិភយ័្មាល រ 
រយៈរពល 

ការរប្ររើ្មាល រននរនម្ល ខដលអាចខប្ររប្ររួលតាម្រយៈការងលរងរយៈរពល 
(duration-weighted re-pricing gap)  កនុងម្យួររិូយរណ័ណ  ម្លូធ្ន 
រសដឋកិចចខដលមានោនិភយ័ ពីលកខែណឌ អប្រតាខដលង្ហយនរងរ៉ាឹះ ល់ 
ដូចខាងរប្រកាម្ អាចដាចរ់ដាយខ ក ឬ រមួ្រញ្ចូ លគាន ខដលម្និរងកឱ្យមាន 
ការខាររងរ់ប្រចើនជាង ២០% ននម្ូលធ្នសររុ៖ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap ជាដុលាល រអារម្រកិកនុង  
រយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារឈានម្ែុចាំនួន ១០ រៅ  
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនង កនុង 
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២០% ននម្លូនិធិ្
ផ្លទ ល់សុទធ 

 
ចាំណារក់ារប្រ្រប់្រ្ងោនិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 កនុងករណីខដលការររៀរចាំតារាងរុលយការចរនត ឬ ពាករណ៍ អាចនាាំឱ្យមានការរាំ នរលើោនិភយ័ អប្រតាការប្រាកម់្យួ ឬ
រប្រចើនខដលានកាំណរខ់ាងរលើរនឹះ្ឺជាការទាំនួលែុសប្ររូវររស់្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល រដើម្បរីរងកើរយុទធសាស្រសតកនុង
ការខករប្រមូ្វតារាងរុលយការររស់ប្រាសាក ់រដើម្បកីាររ់នាយោនិភយ័អប្រតាការប្រាក ់និងរកាកប្រម្រិននការរគារពតាម្ខដនកាំណរ។់ 
 ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងោនិភយ័អប្រតាការប្រាកខ់ដលអាចទទួលយកានខដលប្រាសាក ់ដាកឱ់្យរប្ររើរដើម្បបី្រ្រប់្រ្ងោនិភយ័អប្រតា
ការប្រាក់្ ឺ៖ 

 ការររងកើរអប្រតាខប្ររប្ររួល ឬ អប្រតារងររខនាម្រលើប្រទពយសកម្ម ឬ រាំណុល ខដលមានររិូយរ័ណណ ជាក់លាក់រដើម្បទូីទារ់ 
អរុលយភាពខដលមានប្រសារ ់

 ការលកប់្រទពយសកម្ម នូវអប្រតារងរ ឬ អប្រតាខប្ររប្ររួលជាកល់ាក ់ឬ ការទិញប្ររលរ ់(ការទូទារម់្នុ) រាំណុលនូវអប្រតារងរ ឬ
រាំណុលអប្រតាខប្ររប្ររួលសប្រមាររ់នម្លភាល ម្ៗ 

 ការរប្ររើប្រាស់ប្រររិររតិកាអនា្រនូវអប្រតាការប្រាករ់ ាំលងរញ្ជ រ ឬ ម្ូលរប្ររអប្រតារងរខដលមានរយៈរពលខវងរដើម្បទូីទារ់
កិចចសនាអប្រតាការប្រាករ់ងរខដលមានប្រសាររ់លើប្រទពយសកម្ម ឬ រាំណុល 

 ការរាំខលងរាំណុលអប្រតាការប្រាកខ់ប្ររប្ររួល រៅជារាំណុលអប្រតាការប្រាករ់ងរ ឬ ផទុយម្កវញិ ការរប្ររើកិចចប្រពម្រប្រពៀង 
swap។ 
 

 ្ួរករស់មាគ ល់ថា ប្រររិររតិការប្ររួរគាន ននឧរករណ៍និសេនទ ដូចជាកិចចប្រពម្រប្រពៀងអប្រតាការប្រាករ់ៅរពលអនា្រ និងកិចចប្រពម្
រប្រពៀង swap រប្រម្ូវឱ្យមានការអនុញ្ហញ រពីប្រកុម្ប្រររកាភាិលមានរនម្លប្ររោកប់្ររខហលនរងរសចកតីសរប្រម្ចររស់ប្រកុម្ប្រររកាភាិលខដល
រប្រមូ្វសប្រមារប់្រររិររតិការកម្ច ីណិជ្ជកម្ម។ ប្រកុម្ប្រររកាភាិល នរងផតល់ការអនុញ្ហញ រចាំរ ឹះខរប្រររិររតិការនារពលអនា្រ ឬ ប្រររិររតិ



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ 15 
 

ការរតូរប្រាកក់នុងឧរករណ៍អប្រតាការប្រាកស់ប្រមាររ់គាលរាំណងននការការរ់នាយនិភយ័ ឬ ការការ រោនិភយ័ខររ៉ាុរណាណ ឹះ។ ការជួ្ញ 
ដូរឧរករណ៍ខរររនឹះ ឬ ររងកើរទីផារសប្រមារឧ់រករណ៍ទាាំងរនឹះសាិររប្រកាម្ម្ូលរហរុប្រាកច់ាំរណញឯករាជ្យខដលម្និ កព់ន័ធនរងយុទធ
សាស្រសតការរ់នាយោនិភយ័អប្រតាការប្រាក ់រហើយខដលជាពិរសស ម្និប្ររូវានអនុញ្ហញ រឱ្យរប្ររើប្រាស់រៅប្រាសាករ់ ើយ។ 
 
ង. ផលរ៉ាឹះ ល់ននអរផិរណា 

 អរិផរណាជាខផនកម្យួដស៏ាំខានស់ប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់ពីរប្រ ឹះវានផាភាជ រទ់ាំនាកទ់ាំនងរៅនរងអាជី្វកម្ម
ហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រាសាកដូ់ចជាការផតល់ឥណទាន ៨០% ននប្រទពយសកម្មសររុខដលកនុងរនាឹះ ១២% ឥណទានជាប្រាករ់រៀល 
និង ៨៨% ជាប្រាកដុ់លាល រអារម្រកិផងខដរ។ 

 រសដឋកិចចប្រររទសកម្ពុជាចរម់ានសនទុឹះខាល ាំងចរពី់ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៩ ជាម្យួការរកើនរ ើងននផលិរផលកនុងប្រសុក
សររុកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ មានអប្រតាកាំរណើ ន ៧% ឆ្ន ាំ២០១៧ អប្រតាកាំរណើ ន ៧% ឆ្ន ាំ២០១៨ អប្រតាកាំរណើ ន ៧,៥០% និងឆ្ន ាំ
២០១៩ មានអប្រតាកាំរណើ ន ៧%។ 

 តាម្កាំណរប់្រតា ៥ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរង្ហា ញថាសនទសេនន៍ងលទាំនិញរប្ររើប្រាស់ (CPI) ជាម្ធ្យម្ននរខប្រម្រប្រម្ួលជាភា្រយរធ្ៀរ 
នរងខែដូចគាន ននឆ្ន ាំម្នុ្ឺអប្រតា ២,៥% កនុងម្យួឆ្ន ាំ។  

 ម្យួភា្ធ្ាំននរសដឋកិចចកម្ពុជា ្ឺរប្ររើប្រាស់ជាប្រាកដុ់លាល រអារម្រកិ រហើយអប្រតារតូរប្រាកក់ម៏ានការរខប្រម្រប្រមួ្លរិចរួចកនុងរយៈ
រពល ១០ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរនឹះ។ 

 អប្រតាភាពអរក់ារង្ហររធ្វើសាិរកនុងកប្រម្រិ ១,០២% កនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ 
 រដាយសារការរកីរាលដាលននរម្ររា្កូវដី-១៩ ផលិរផលកនុងប្រសុកសររុដុលរៅកនុងប្រររទសកម្ពុជាានធាល ក់ចុឹះកនុងអប្រតា 

-១,៦% (តាម្រយៈរាយការណ៍ររស់ម្លូនិធិ្ររិូយវរាុអនតរជារិកនុងខែរម្សា ឆ្ន ាំ២០២០)។ 
 
ច. រគាលនរយាយរសដឋកចិច សាររពើពនធ នងិររូយិវរាុររស់រាជ្រដាឋ ភាិល 

 រាជ្រដាឋ ភាិលានរធ្វើការរប្ររៀម្សាចប់្រាកច់ាំនួន ៤០០លានដុលាល រអារម្រកិកនុងការរប្ររើប្រាស់ ករណីមានរញ្ហា រនាទ នខ់ដលរ៉ាឹះ
 ល់ពីការរកីរាលដាលរម្ររា្កូវដី-១៩។  

 ការរ់នាយពនធរៅរលើវស័ិយរទសចរណ៍ ខកលម្អរហដាឋ រចនាសម្ពន័ធ និងការរ់នាយចាំណាយ រលើនងលប្រររិររតិការ។ ការរ់នាយ 
នងៃឈរស់ប្រមាករយៈរពល ៦ នងៃកនុងម្យួឆ្ន ាំរដើម្បរីរងកើនផលិរភាពផលិរកម្ម។ 

 រាជ្រដាឋ ភាិលានរប្ររៀម្សាចប់្រាករ់ប្រមុ្ងចាំនួន ៣ រ លីានដុលាល រអារម្រកិ សប្រមារក់ារ រផលរ៉ាឹះ ល់ខដលអាចរកើររ ើង
ពីការរកីរាលដាលននរម្ររា្កូវដី-១៩ និងការផ្លអ កការអនុរប្រគាឹះពនធរលើការនាាំរចញទាំនិញររស់សហភាពអឺរ ៉ារុ (EBA) ។ 

 ានរប្ររៀម្សាចប់្រាករ់ប្រមុ្ងពី ៦០០ ដល់ ៨០០លានដុលាល រអារម្រកិ សប្រមារផ់តល់កម្ចដីល់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុ 
រដើម្បជី្ប្រមុ្ញរសដឋកិចចជារិ។ 

 ដាករ់ចញនូវសារាចរខណនាាំដល់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុឱ្យររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិកនុងអាំ ុងរពលននការរកីរាល
ដាលពីរម្ររា្កូវដី-១៩។ 

 ចាំរ ឹះកម្ចចីស់៖ ការរ់នាយអប្រតាពនធការទុ់កម្កប្រររម្ ១០% រដាយអនុវរតចរពី់ខែរម្សា រហូរដល់ដាំណាចខ់ែធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០២០។ 

 ចាំរ ឹះកម្ចងីមី៖ ការរ់នាយអប្រតាពនធការទុ់កម្ករៅប្រររម្ ៥% រដាយអនុវរតចរពី់ខែរម្សា រហូរដល់ដាំណាចខ់ែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
រនាទ រម់្កប្រររម្ ១០% រដាយអនុវរតចរពី់ខែម្ករា ដល់ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ និងចរពី់ឆ្ន ាំ២០២២ ររៅ ប្រកុម្ហ ុនប្ររូវមាន
ការពវកិចចរងព់នធការទុ់កតាម្អប្រតាធ្ម្មតាវញិប្រសរតាម្ចារ ់និងរទរញ្ញរតិសតីពីពនធដារជាធ្រមាន។ 

 ពនាររពលររើកប្រាកអ់រីរភាពការង្ហរដល់និរយជិ្រសប្រមារឆ់្ន ាំ២០២០។ 
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 កម្ពុជាានការរ់នាយរាល់ការចាំណាយសប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ (ខផនការយុទធសាស្រសត ២០២១-២០២៣)។ 
 រាជ្រដាឋ ភាិលានររៀរចាំ និងផតល់ងវកិាចាំនួន ១២៥ លានដុលាល រអារម្រកិ ដល់ប្រ្ួសារប្រកីប្រក និងង្ហយរងរប្រគាឹះជាង 

៦០០.000 នាក។់ 
 រាជ្ដាឋ ភាិលានខកសប្រមួ្លវធិានការណ៍កនុងការរធ្វើចតាត  ីស័ក និងានររៀរចាំជាពិរសសសប្រមារអ់នកវនិិរយ្ិនខដលមាន

សកាត នុពល អនកជ្ាំនាញររចចករទស និងអនកទីប្រររការយរល់។ 
 
វធិានការររស់ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា 

 ធ្នាគារជារិននកម្ពុជាានរសនើសុាំឱ្យសាា រន័ធ្នាគារ និងប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិញ្ញ វរាុការរ់នាយនងលរសវរលើការផតល់ប្រាកក់ម្ច ី និង
រលើកខលងការផ្លកពិនយ័ដល់អនកែចីកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំខដលកាំពុងខរប្ររយុទធប្ររឆ្ាំង និងការរាររារននរម្ររា្កូវដី-១៩ ។ 

 រលើកទរកចិរតឱ្យរនតផតល់ប្រាកក់ម្ចរីៅរលើវស័ិយអាទិភាព រមួ្មាន វស័ិយរទសចរណ៍ ការរ់ដរ សាំណង ់និងវស័ិយរផេងៗរទៀរ។ 
 ពនាររពលនូវការអនុវរតនត៍ាម្ប្ររកាសសតីពីប្រទនាររ់ដើម្ទុនែនរសុើរវសិនរហូរដល់ឆ្ន ាំរប្រកាយ។ 
 រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើប្រររិររតិការផតល់សនទនីយភាពមានការធានារហូរដល់អប្រតា 0,៥% និងរញ្ចុ ឹះអប្រតាការប្រាករ់ៅ

រលើម្លូរប្ររខដលអាចជួ្ញដូរាន។ 
 រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើសម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសររុពី ៨% សប្រមារប់្រាករ់រៀល និង ១២,៥% សប្រមារប់្រាកដុ់លាល រអារម្រកិរៅ 

៧% រហូរដល់ ៦ខែរនាទ រ ់រដាយចររ់ផតើម្ពីខែរម្សាររៅ។ 
 រនាយអនុារប្រករែណ័ឌ សនទនីយភាពដល់កប្រម្រិសម្ប្រសរណាម្យួប្ររសិនររើមានភាពចាំាច។់ 
 រចញរគាលការណ៍ និងរសចកតីខណនាាំឱ្យររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិកនុងរពលរ៉ាឹះ ល់រដាយរម្ររា្កូវដី-១៩ ជាពិរសសរៅ

រលើវស័ិយអាទិភាព។ 
 រលើកទរកចិរតដល់ប្រ្រប់្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទាាំងអស់ និងអរិងិជ្នឱ្យរប្ររើប្រាស់រសវហិរញ្ញ វរាុតាម្ប្ររពន័ធឌី្ជី្ងល ប្រររសើរ

ជាងការរប្ររើប្រាស់ម្លូរបទានរប្ររ និងសាចប់្រាកក់នុងការទូទារច់ាំណាយ។ 
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 សញ្ហញ រណ័ណ សាជី្វកម្មប្រាសាក ់ ជាសញ្ហញ រណ័ណ ទទួលានការធានាពីសាា រន័ Credit Guarantee and Investment 
Facility (CGIF)។ រយងតាម្ប្ររកាសសតីពីការរាឹះផាយលកម់្លូរប្រររាំណុលជា សាធារណៈម្និមានលកខែណឌ រប្រមូ្វឱ្យរធ្វើចាំណារ់
ថាន កល់ទធភាពសងរលើសញ្ហញ រណ័ណ សាជី្វកម្មរនាឹះរទ រ៉ាុខនតរុ្ គលធានារប្រមូ្វឱ្យមានចាំណារថ់ាន កល់ទធភាពសង។ 
 ភាពខាល ាំងររស់ សាា រន័ CGIF ចាំរ ឹះលទធភាពននការទូទារស់ង៖ 

 “AA/A-1+” កប្រម្រិសកល (រយៈរពលខវង និងរយៈរពលែលី) ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរនម្ល
លទធភាពសង S&P រៅនងៃទី២២ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 “gAAA/seaAAA/AAA” កប្រម្រិសកល/អាសា ន/ជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរនម្ល  
លទធភាពសង RAM Rating រៅនងៃទី១៦ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 “AAA” កប្រម្រិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរនម្លលទធភាពសង MARC រៅនងៃទី១៤ ខែ
ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 “AAA” កប្រម្រិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរនម្លលទធភាពសង TRIS Rating រៅនងៃទី
១០ ខែរុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 “AAA” កប្រម្រិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរនម្លលទធភាពសង Fitch Rating ននប្រររទស
ឥណឌូ រនសីុ រៅនងៃទី១៥ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 
 សញ្ហញ រណ័ណ ប្ររូវានធានារដាយសាា រន័CGIF ។ អនុរលាម្តាម្ការធានាររស់សាា រន័CGIF ។ សាា រន័ រនឹះនរងរធ្វើការធានា
រដាយម្និអាចប្ររខកកាន និងម្និមានលកខែណឌ ចាំរ ឹះភាន កង់្ហររាំណាងមាច ស់ម្លូរប្រររាំណុលរលើការទូទារស់ងទាាំងប្រសុង និងរទៀង
ទាររ់ពលរវលាននទាំហាំខដលធានា។ សប្រមាររ់គាលរាំណងននការធានារដាយសាា រន័ CGIF «ទាំហាំខដលធានា» សាំរៅដល់៖ 

 ទាំហាំប្រាករ់ដើម្ និងការប្រាកណ់ាម្យួខដលហួសកាលកាំណរស់ង និងម្និានទូទារស់ង (ម្និថាទាាំងប្រសុង ឬ
ម្យួខផនក) រដាយប្រកុម្ហ ុនរាឹះផាយសាិររប្រកាម្លកខែណឌ ននម្ូលរប្រររាំណុល និងកិចចប្រពម្រប្រពៀងអនកកានក់ារ់
ម្លូរប្រររាំណុល 

 ការប្រាករ់ងគររខនាម្ និងចាំណាយររស់ភាន កង់្ហររាំណាងមាច ស់ម្លូរប្រររាំណុលណាម្យួ (ករណីនីម្យួៗប្ររូវាន
កាំណររ់ៅកនុងការធានាររស់សាា រន័ CGIF) 

 ទាំហាំខដលធានាជាលកខែណឌ ននការធានាកនុងទប្រម្ងខ់ដលានភាជ រក់នុងឧរសម្ពន័ធ ្ ននលកខែណឌ ននម្លូរប្ររ
រាំណុល (ការធានាររស់សាា រន័ CGIF)។ 

 

ខនែរទី ៥ - ព័រ៌មានចាំបាច់ង្នសេខង្ទៀរសប្មារ់ការពារវិនិង្ោគិន 
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ហរារលខាអភាិលររស់រុ្ គលចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្ររ 

 
នងៃទី១៥ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០២០ 

ានអាន និងឯកភាព 
 
 
 
 
 

សីុម្ រសនាជារិ                                                                                  Hak Soo KIM 
                           អភាិល                                                                                            អភាិល
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