
  

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

គិតប្តឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

 
 
 
 

ប្គឹឹះស្ថា នមីប្រហូរិញ្ញវតាុ ប្បាស្ថរ់ ម.រ 
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ទស្សនវិស្យ័ 
 

ធ វ្ើឱ្យជីវភាពប្ររជាជនធៅជនរទប្ររធ ើរធ ើង ធ ើម្បចូីលរមួ្ចាំណណក ល់ការអភវិឌ្ឍធ  ឋកិចច ប្ររករធោយនិរនតរភាពតាម្រយៈប្រ រ្ឹះសាា ន
ម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុ ណ លមាននិរនតរភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 

បរស្ររមម 
 

ផ្តល់ធ វាកម្មហិរញ្ញ វត្ាុ ល់ ហ្ម្ននិ៍ង ហប្រា ខ្នន ត្តូ្ចធៅជនរទប្ររករធោយនិរនតរភាព។ 
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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតាុស្បខេរ 
 

សាា នភាពហរិញ្ញ វត្ាុ (លានធរៀល) ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ប្រទពយ កម្ម ររុ ១៤.៦២៨.០៤១ ១២.៦២៦.៥១៤ 

រាំណុល ររុ ១២.៥២៩.៣៤១ ១០.៩៥៥.៧២៧ 

ម្លូ្ន ររុ ២.០៩៨.៧០០ ១.៦៧០.៧៨៧ 

លទធផ្លហរិញ្ញ វត្ាុ (លានធរៀល) ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំណូល ររុ ១.៨២៥.៥៩៨ ១.៥៦៤.៨៦៥ 

ចាំធណញ/(ខ្នត្)ម្នុរងព់នធ ៥៥១.៥៧៥ ៥២៤.៥២១ 

ចាំធណញ/(ខ្នត្) ុទធកនុងការយិររធិចេទ ៤៤៣.៥១៨ ៤១៩.៤០៤ 

លទធផ្លលម្អតិ្កនុងការយិររធិចេទ ៤២៧.៧៣៥ ៤៣៩.២៣២ 

អនុាត្ហរិញ្ញ វត្ាុ 
( ប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា ន្នាារ និងហរិញ្ញ វត្ាុ) 

ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុាត្សា្នភាព ១៨,៩១% ២០,២៣% 

អនុាត្រាំណុលធ្ៀរនរងម្លូ្ន ៥៩៧,០០% ៦៥៥,៧២% 

អនុាត្ នទនីយភាព ២៣២,៧៨% ១៧២,៩៤% 

អនុាត្ឥណទានម្និ ាំធណើ រការ ១,៣៧% ០,៣១% 

អនុាត្ប្រាករ់ធញ្ញ ើធ្ៀរនរងឥណទាន ៦៩,២១% ៧២,៤៦% 

អនុាត្ចាំធណញធ្ៀរនរងប្រទពយ កម្មជាម្្យម្ (1) ៣,២៥% ៣,៧៩% 

អនុាត្ចាំធណញធ្ៀរនរងម្លូ្នជាម្្យម្ (១) ២៣,៥៣% ២៨,៩0% 

អនុាត្លទធភាពរងក់ារប្រាក ់ ១៦៨,១៨% ១៧៨,៦៦% 

ចាំធណញកនុងម្យួឯកតាម្លូរប្រត្កម្ម ិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្រត្កម្ម ិទធិ) 

ាម ន ាម ន 

ភា្លាភកនុងម្យួឯកតាម្លូរប្រត្កម្ម ិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្រត្កម្ម ិទធិ) 

ាម ន ាម ន 

អនុាត្ហិញ្ញ វត្ាុ ាំខ្នន់ៗ ធផ្េងធទៀត្ 
(ប្ររ ិនធរើមាន) 

ាម ន ាម ន 

                                                           
(១) អនុាត្ប្រតូ្វាន្ណនាធលើប្រាកច់ាំធណញ ុទធរយៈធពល១២ណែ្ិត្ចរពី់ថ្ងៃទី០១ ណែម្ករា  ល់ថ្ងៃទី៣១ ណែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ប្កាហវរិអាំពីព័ត៌មានហរិញ្ញវតាុស្បខេរ 
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ស្ាតិិស្បខេរប្រចាំឆ្ន ាំអាំពីលទធផលប្រតិរតិតការ 
 

 ាិតិ្អាំពីលទធផ្លប្ររតិ្រិត្តការ (្ិត្ជាលានធរៀល) ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ប្រទពយ កម្ម ររុ ១៤.៦២៨.០៤១ ១២.៦២៦.៥១៤ 

ម្លូ្ន ររុ ២.០៩៨.៧០០ ១.៦៧០.៧៨៧ 

ចាំធណញ/(ខ្នត្) ុទធកនុងការយិររធិចេទ ៤២៧.៧៣៥ ៤៣៩.២៣២ 

អនុាត្ចាំធណញធ្ៀរនរងប្រទពយ កម្មជាម្្យម្ (១) ៣,២៥% ៣,៧៩% 

អនុាត្ចាំធណញធ្ៀរនរងម្លូ្នជាម្្យម្ (១) ២៣,៥៣% ២៨,៩០% 

 ធម្ពៀត្ឥណទាន ររុ  ១២.០៤៨.៣៥៦ ១០.០៥៨.០១៩ 

 ម្តុ្លយប្រាករ់ធញ្ញ ើ នេ ាំ ររុ  ៨.៣៣៨.២១៩ ៧.២៨៨.២៧២ 

អនុាត្ប្រាករ់ធញ្ញ ើធ្ៀរនរងឥណទាន ៦៩,២១% ៧២,៤៦% 

អនុាត្សា្នភាព ១៨,៩១% ២០,២៣% 

អនុាត្ នទនីយភាព ២៣២,៧៨% ១៧២,៩៤% 

អនុាត្ហានិភយ័ផ្លរប័្រត្ឥណទាន >= ៣០ថ្ងៃ ១,៨៨% ០,៣៦% 

អនុាត្ផ្លរប័្រត្ឥណទានធ្ៀរនរងប្រទពយ កម្ម ៨២,៣៦% ៧៩,៦៦% 

ចាំណាយប្ររតិ្រត្តិការធ្ៀរនរងផ្លរប័្រត្ឥណទានជាម្្យម្ ៣,៣១% ៣,៥៨% 

អនុាត្ចាំណាយធ្ៀរនរងចាំណូល ៣៦,០៦% ៣៥,៥៣% 

អប្រតាចាំណូលធលើផ្លរប័្រត្ឥណទានជាម្្យម្ ១៦,០៤% ១៦,៥០% 
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ប្រុមប្រឹរាភិបាល 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                     
 
 
 
 

 

                                     
 
 

 
 

 

                       

 

 

 

 

ធលាក Ishara C. Nanayakkara 

អភាិល 

ធលាក ណរល  កតភិកត ី
អភាិលឯករាជយ 

ធលាក Hana LEE 

អភាិលឯករាជយ 
 

ធលាក Hwan Kook KIM 

អភាិលឯករាជយ 

ធលាក Kwi Sang JUN 

ប្ររធានប្រកមុ្ប្រររកាភាិល 

ធលាក Ji Kyu JANG 

អភាិល 

ធលាក Hak Soo KIM 

អភាិល 

ធលាក  ីុម្ ធ នាជាត្ ិ

អភាិល 

ធលាក Minki Brian HONG 

អភាិល 
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បស្ចរតីខងែខររស្ប់្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល 
 

ធយើងែុ្ាំមានធ ចកតីធសាម្ន េ ូម្រង្ហា ញជូន ធលាក ធលាកប្រ ី នូវលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ ររ ់ប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុ ប្រាសាក ់
ម្.ក ប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ ប្រ រតាម្ត្ប្រមូ្វការររ ់និយត័្ករម្លូរប្រត្កម្ពុជា (ពីម្នុជា ្ណៈកម្មការម្លូរប្រត្កម្ពុជា)។ 
 

ជាណផ្នកម្យួថ្នការធ ល្ើយត្រជា កលចាំធ ឹះការរកីរាលោលថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្ កូវ ី-១៩ ធយើងែុ្ាំកាំពុងណត្ជួរប្ររទឹះនរងរញ្ហា  
ប្ររឈម្ចម្បងៗ ប្រពម្ទាាំងរទពិធសា្ន ៍តីពីការរង្ហខ ាំងធ  ឋកិចចពិភពធលាក ការរង្ហខ ាំងម្និឱ្យធចញចូលតាម្ប្ររធទ នានា ការកាត្ ់
រនាយការធ វ្ើ ាំធណើ រ ការរនតអនុវត្ត្មាល ត្ ង ម្ និងការ កម់ាស  ់ជាប្ររចាំ ធ ើម្បកីារ រការចម្លងជាំងឺធៅជុាំវញិពិភពធលាក។  
ប្ររធទ ទាាំងអ ់ ានចរធ់ផ្តើម្ធរើក ាំធណើ រការធ  ឋកិចចររ ់ែលួនធ ើងវញិ ការអនុញ្ហញ ត្ឱ្យធ វ្ើ ាំធណើ រែលឹះៗ ធោយកត្ ់មា ល់ថា 
ធយើងែុ្ាំប្ររណហលជាជួរប្ររទឹះនរងរលកទីពីរ ឬទីរី ថ្នជាំងឺន េះ ធោយសារណត្វាសកស់ាាំង ាននរងកាំពុងណត្ផ្លិត្ និងណចកចយ។ 
ប្ររធទ ម្យួចាំនួនានកាំពុង ធ វ្ើការចកវ់ាសកស់ាាំង និងប្ររធទ ម្យួចាំនួនធទៀត្ កាំពុងរងច់ាំការម្ក ល់នូវវាសកស់ាាំង ធោយងិរធវលាថ្ន 
ការរងច់ាំ និងការចកវ់ាសកស់ាាំងជូន ល់ ប្ររជាជនទាាំងអ ់ជុាំវញិពិភពធលាក នរងចាំណាយធពលយស ងធហាចណា ់ពី ៦  ល់ ១២ណែ។ 
 

កនុងរយៈធពលពីរទ វត្េកនលងម្ក ប្ររធទ កម្ពុជាាន ល្ងកាត្ក់ារផ្លល  ់រតូរ  ៏ាំខ្ននម់្យួ កាល យជាប្ររធទ មានចាំណូល 
ម្្យម្កប្រម្តិ្ទារកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ និងមានរាំណងកាល យជាប្ររធទ មានប្រាកច់ាំណូលម្្យម្កប្រម្តិ្ែព ់ប្រត្រម្ឆ្ន ាំ ២០៣០។ ធោយមាន 
ការជាំរញុ ពីការនាាំធចញ ធម្លៀករាំ ក ់ និងវ ័ិយធទ ចរណ៍ ធ  ឋកិចចររ ់ប្ររធទ កម្ពុជា មានអប្រតាកាំធណើ នជាម្្យម្ ៨% 
កនុងចធនាល ឹះឆ្ន ាំ ១៩៩៨ និង ២០១៨ ណ លធ វ្ើឱ្យប្ររធទ កម្ពុជាានកាល យជាប្ររធទ ម្យួ ណ លមានធ  ឋកិចចរកីចធប្រម្ើនធលឿនរាំផុ្ត្ធៅ 
ធលើពិភពធលាក។ ែណៈធពលណ លមានការធាល កចុ់ឹះរនតិចរនតួចកតី រសណុនតកាំធណើ នធៅណត្មានភាពរ រងមាាំណ លប្រតូ្វានាស ន ់
ប្ររមាណថាអាចនរងឈាន ល់ ៧,១% កនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ ធរើធប្ររៀរធ្ៀរធៅនិងអប្រតាកាំធណើ នណ លលអប្ររធ ើរជាងការរ ាំពរងទុក ៧,៥% 
កនុងឆ្ន ាំ ២០១៨។ 
 

ការភ្ាកធ់ផ្អើលថ្នសាកលធលាក ណ លរងកធ ើងធោយការរកីរាលោលថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្ កូវ ី-១៩ ានរសឹះ ល់យស ងខ្នល ាំង ល់ 
ធ  ឋកិចចររ ់ប្ររធទ កម្ពុជាកនុងឆ្ន ាំ ២០២០ ធៅធពលណ លប្ររធទ កម្ពុជាកប៏្ររឈម្នរងការផ្លអ កណផ្នកែលឹះថ្នការចូលធៅកានទី់ផ្ារអឺរ សរុ 
ធប្រកាម្ប្ររពន័ធអនុធប្រាឹះពនធ “អវីៗទាាំងអ ់ធលើកណលងណត្អាវុ្ ”។ ការផ្ទុឹះធ ើងជំងឺកូវដីធនឹះរណាត លឱ្យមានការងយចុឹះយស ងខ្នល ាំងធៅធលើ 
វ ័ិយ ាំខ្នន់ៗ ររ ់ប្ររធទ កម្ពុជា  ូចជាវ ័ិយធទ ចរណ៍ ផ្លិត្កម្ម ប្រមារក់ារនាាំធចញ និង ាំណង ់ ណ លានចូលរមួ្ចាំណណក 
ធប្រចើនជាង ៧០ ភា្រយថ្នកាំធណើ នររ ់ប្ររធទ  និងជិត្ ៤០ ភា្រយថ្នចាំណាយការង្ហរ។ ធ  ឋកិចចធៅឆ្ន ាំ ២០២០ ប្រតូ្វានធ្រ ាំពរង 
ថានរងមានអប្រតាកាំធណើ នអវជិជមាន -២% ណ លជាការធាល កចុ់ឹះខ្នល ាំងរាំផុ្ត្កនុងប្ររវត្តិសាស្ត តររ ់ប្ររធទ កម្ពុជា។ ការរកីរាលោល 
ថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្ កូវ ី-១៩ និងការធងើរធ ើងវញិយឺត្ថ្នធ  ឋកិចចពិភពធលាក ទនទរម្នរងភាពវ រកវរថ្នទីផ្ារហិរញ្ញ វត្ាុ  ណ លានអ ូ 
រនាល យអ ់រយៈធពលយស ងយូរ ណ លរងកហានិភយ័ជាធប្រចើន ល់ទ េនវ ័ិយកាំធណើ នររ ់កម្ពុជា។ 
 

រាជរោឋ ភាិលកម្ពុជា ានែិត្ែាំយស ងខ្នល ាំងកនុងការជួយ  ល់វ ័ិយ ង ម្កិចច ធ  ឋកិចច និងជាពិធ  ណផ្នកហិរញ្ញ វត្ាុ  
ណ លប្រតូ្វានចត្ទុ់កថាជា អ្រងែនងថ្នធ  ឋកិចចជាតិ្។ ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ានធចញសារាចរណណនាាំធៅណែម្នីា និងណែវចិេិកា 
ឆ្ន ាំ២០២០ និងរនតការណណនាាំកនុងការផ្តល់រយៈធពលអនុធប្រាឹះ និងការធរៀរចាំ ងប្រាកក់ម្ចធី ើងវញិ ល់អាជីវកម្មណ លរងផ្លរសឹះ ល់ 
ធោយជាំងឺ កូវ ី-១៩។ 
 

ជាលទធផ្លធៅចុងឆ្ន ាំ ២០២០ ប្រទពយ កម្ម ររុថ្នវ ័ិយហិរញ្ញ វត្ាុមានចាំនួន ៣.៦១៦ លាន ុលាល រអាធម្រកិ ធកើនធ ើង 
ប្ររមាណ ១៦,៧១% ធរើធប្ររៀរធ្ៀរនិងឆ្ន ាំ ២០១៩ សន្ពៀតឥណទា  ររុមានចាំនួន ២.៩៧៩ លាន ុលាល រអាធម្រកិ ធកើនធ ើង 
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ប្ររណហល ២០,៦៨% ធរើធប្ររៀរធ្ៀរនរងឆ្ន ាំ ២០១៩ ែណៈណ ល ម្តុ្លយប្រាករ់ធញ្ញ ើ ររុមានចាំនួន ២.០៦១ លាន ុលាល រអាធម្រកិ 
ធកើនធ ើង ប្ររណហល ១៥,២៥% ធប្ររៀរធ្ៀរនិងឆ្ន ាំ ២០១៩។ 
 

ធទាឹះរីជាមានភាពម្និប្រាក ប្ររជាធៅធពលធនឹះកធ៏ោយ ប្រាសាកធ់ៅណត្រនតរកីចធប្រម្ើនធលើប្រ្រណ់ផ្នក រមួ្រញ្ជូ លទាាំង 
ប្រទពយ កម្ម  ម្តុ្លយប្រាករ់ធញ្ញ ើ និង ធម្ពៀត្ឥណទាន ប្រាកច់ាំធណញ ក ូ៏ចជារធចចកវទិាហិរញ្ញ វត្ាុ។ ធយើងែុ្ាំានប្រ្រប់្រ្ង 
កនុងការធផ្ទរភាពជាមាច  ់ធោយរលូន និងានចុឹះរញ្ជ ីម្ូលរប្រត្រាំណុលសាជីវកម្មប្រាសាកធ់ោយធជា្ជយ័ធៅផ្ារម្ូលរប្រត្កម្ពុជា។ 
ការធាឹះផ្ាយម្លូរប្រត្រាំណុលជាធលើក ាំរងូររ ់ប្រាសាក ់ រង្ហា ញពីការប្ររម្លូម្លូនិ្ិ ៏្ ាំរាំផុ្ត្ធៅកនុងប្ររវត្តិសាស្ត តផ្ារភា្ហនុន 
ររ ់កម្ពុជា។ ប្រាសាក ់អាចធ វ្ើការប្ររម្លូម្លូនិ្ិរណនាម្ចាំនួន ១២៧.២  នល់ានធរៀល (៣១.១៨ លាន ុលាល រអាធម្រកិ) តាម្រយៈ 
ការធាឹះផ្ាយម្លូរប្រត្រាំណុលសាជីវកម្ម  ប្រមារក់ារធាឹះផ្ាយលកម់្លូរប្រត្ជាសាធារណៈធៅផ្ារម្លូរប្រត្កម្ពុជា។ 
 

ងវីត្បតិ្ណត្ធយើងែុ្ាំកាំពុងណត្ជួរប្ររទឹះ នរងរញ្ហា ប្ររឈម្ចម្បងៗ ប្រពម្ទាាំងរទពិធសា្ន ៍តីពីវរិត្តិធ  ឋកិចចពិភពធលាក ធយើងែុ្ាំ 
ធៅណត្ផ្តល់ប្ររតិ្រត្តិការ និងលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ រ៏ រងមាាំ និងប្រ រជាម្យួអត្ាប្ររធយជនរ៍យៈធពលណវងររ ់មាច  ់ភា្ហនុន។ ធយើងែុ្ាំ 
ានធរៀន ូប្រត្ពីរញ្ហា ប្ររឈម្ជាធប្រចើនឆ្ន ាំកនលងម្ក ណ លធ វ្ើឱ្យប្រាសាកក់ាល យជាសាា រន័រ រងមាាំ និងមាន ាិរភាពកនុងរយៈធពលជាង ២៥ 
ឆ្ន ាំថ្នកាំធណើ នប្ររករធោយចីរភាព។ ជាលទធផ្លធៅចុងប្រតី្មា ទី៤ ឆ្ន ាំ ២០២០ ប្រទពយ កម្ម ររុមានចាំនួន ៣.៦១៦ លាន ុលាល រ 
អាធម្រកិ ធកើនធ ើង ១៦,៧១% ធរើធប្ររៀរធ្ៀរនរងប្រតី្មា  ូចាន ថ្នឆ្ន ាំ២០១៩។  ម្តុ្លយប្រាករ់ធញ្ញ ើ ានធកើនធ ើង ល់ ២.០៦១ 
លាន ុលាល រអាធម្រកិ ធហើយ ធម្ពៀត្ឥណទាន ររុមានចាំនួន ២.៩៧៩ លាន ុលាល រអាធម្រកិ។ ម្លូ្ន ររុានធកើនធ ើងនិង 
ឈាន ល់ ៥១៩លាន ុលាល រអាធម្រកិ កនុងរយៈធពលថ្នរាយការណ៍ធនឹះផ្ងណ រ។ 
 

ធទាឹះរីឆ្ន ាំ២០២០ ្ឺជាឆ្ន ាំណ លមានរញ្ហា ប្ររឈម្ខ្នល ាំងម្និធាល រម់ានកធ៏ោយ ប្រកុម្ប្រររកាភាិល និងភា្ទុនិកមានទាំនុក 
ចិត្តថា ភាពជាអនក រកនាាំ យុទធសាស្ត ត និងរុ្  លិកររ ់ប្រាសាក ់នរងជួយ ឱ្យប្រាសាករ់នតទទួលានធជា្ជយ័ែព ់ ប្រមារប់្រ្រភ់ា្ី 
 កព់ន័ធទាាំងអ ់។ កនុងរយៈធពលពីរឆ្ន ាំខ្នងម្ែុ ប្រាសាកពុ់ាំទានម់ាន ា្ំធរាងធ ើម្បបី្ររម្លូម្លូនិ្ិរណនាម្ ឬ ធាឹះផ្ាយលកម់្លូរប្រត្ 
ជាសាធារណៈន ើកដំបងូពីទីផ្ារម្លូរប្រត្កម្ពុជាធៅធ ើយធទ។ 
 

កនុងនាម្ប្រកុម្ប្រររកាភាិល ែុ្ាំ ូម្ណងលងអាំណរ្ុណ ល់ថាន ក ់រកនាាំ និងរុ្  លិកររ ់ប្រាសាក ់ ចាំធ ឹះការែិត្ែាំប្រររងណប្ររង 
ធោយភាពសាវ ហារ ់ និងការយកចិត្តទុកោកែ់ព ់ ធ ើម្បធី វ្ើឱ្យអាជីវកម្មរកីលូត្លា ់ ប្រ រនរងកាំធណើ នអតិ្ងិជនប្ររករធោយ 
ភាព ុែ ុម្។ ែុ្ាំក ូ៏ម្ណងលងអាំណរ្ុណ ល់ប្រកុម្ប្រររកាភាិល ភា្ទុនិក អតិ្ងិជន រាជរោឋ ភាិលកម្ពុជា និងជាពិធ   
្នាារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា និយត័្ករម្លូរប្រត្កម្ពុជា (ពីម្នុជា្ណៈកម្មការម្លូរប្រត្កម្ពុជា) និងប្រកុម្ហនុនផ្ារម្ូលរប្រត្កម្ពុជាណ ល 
ានាាំប្រទ និងផ្តល់ ាំរនូាម នជាប្ររចាំ។ 
 

          ថ្ងៃទី៣១ ណែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

 

 

 

 

 

 

                 Kwi Sang JUN 

            ប្ររធានប្រកុម្ប្រររកាភាិល 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ viii 
 

បស្ចរតីខងែខររស្ប់្រធាននាយរប្រតិរតតិ 
 

ជាំងឺរាត្ត្ាត្កូវ ី-១៩ ានជឹះឥទធិពលយស ងឆ្ររ់ហ័  ល់ជីវតិ្ររ ់ធយើងទាាំងអ ់ រារច់រពី់រធរៀរណ លធយើងធ វ្ើការ និងធ វ្ើ 
 ាំធណើ រ រហូត្ ល់រធរៀរណ លធយើងប្រាប្រ ័យទាកទ់ងាន ធៅវញិធៅម្កជាធរៀងរាល់ថ្ងៃ។ ជាម្យួនរងវរិត្តិធ  ឋកិចចជា កល ឥ ូវធនឹះ 
ធយើងកាំពុងរ ់ធៅកនុងភាពម្និចា ់លា ់ និងណប្ររប្ររួលខ្នល ាំង។ 
 

 ូចប្រកុម្ហនុនជាធប្រចើនណ រ ធយើងែុ្ាំានផ្លអ កការធ វ្ើ ាំធណើ រររ ់រុ្  លិក និងផ្លអ កនូវប្រពរត្តិការណ៍ និងការប្ររជុាំ ា្ំៗនានា។ 
ធៅការយិល័យកណាត លធយើងែុ្ាំ ានផ្លល  ់រតូររុ្  លិកម្យួចាំនួនឱ្យធៅធ វ្ើការធៅការយិល័យសាខ្ននានា កនុងរាជធានីភនាំធពញ 
ធ ើម្បរីធងកើន្មាល ត្ ង ម្ ធហើយធយើងែុ្ាំកា៏នអនុវត្តយស ងត្រងរុ រងនូវវធិាន ុខ្នភាិល តីពីការរង្ហក រការ្លងជាំងឺកូវ ី-១៩ ណ លធចញ 
ធោយប្រក ួង ុខ្នភាិល។ 
 

ធ ើម្ប ុីវត្ាិភាពរុ្  លិកនិងអតិ្ងិជន ធយើងែុ្ាំធលើកទរកចិត្តឱ្យពួកាត្ធ់ វ្ើធ វាកម្ម្នាារតាម្រយៈ មាស  ីុនធអ្ីអរម្ និងធ វា 
្នាារចល័ត្។  ប្ររ ិនធរើអតិ្ងិជនប្រតូ្វការម្កជួរធយើងែុ្ាំធោយផ្លទ ល់ ធយើងែុ្ាំធ វ្ើឱ្យប្រាក ថា ធយើងែុ្ាំានធ វ្ើតាម្វធិាន ុខ្នភាិល 
 តីពីការរង្ហក រការ្លងជាំងឺ កូវ ី-១៩ ររ ់ប្រក ួង ុខ្នភាិល ធ ើម្បរីកា ុវត្ាិភាពជូនអនករាល់ាន ។ ប្រ្រស់ាខ្នទាាំងអ ់កាំពុងធ វ្ើ 
ប្ររតិ្រត្ដិការធ វាកម្ម ូច្ម្មតា រសណុនតធយើងែុ្ាំត្ប្រមូ្វឱ្យអតិ្ងិជន និងរុ្  លិក អនុវត្តនូវធ ចកតីណណនាាំ តីពីការរកា្មាល ត្ ុវត្ាិភាព 
និងការធចញចូលការយិល័យ (លាងថ្  ប្រតួ្ត្ពិនិត្យ ីតុ្ណា ភាព  ករ់ាាំងម្ែុ និងធ កន QR កូ  ររ ់ប្រក ួង ុខ្នភាិល)។ 
 

ការងយចុឹះថ្នកាំធណើ នធ  ឋកិចច កលនិងកម្ពុជា ្ឺរណាត លម្កពីផ្លរសឹះ ល់ថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្កូវ ី-១៩។ វាត្ប្រម្ូវឱ្យមាន 
អនតរា្ម្ន ៍ និងកិចចែិត្ែាំប្រររងណប្ររងជាធប្រចើនពីប្រ្រភ់ា្ី កព់ន័ធទាាំងអ ់ធ ើម្បឱី្យមាននូវណផ្នការរនតនិរនតរភាពអាជីវកម្មចា ់លា ់ 
និងអនុវត្តឱ្យមានប្ររ ិទធភាព។ 
 

ធទាឹះយស ងណា ប្រាសាកធ់ៅណត្រកាជាំហរជាអនកនាាំម្ែុកនុងទីផ្ារ ជាម្យួនរងលទធផ្  រ៏ រងមាាំ ្ិត្ប្រត្រម្ណែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
ខ្នងធប្រកាម្ធនឹះ្ឺជាលទធផ្ល ាំខ្នន់ៗ  ធងខរនាថ្ងៃទី៣១ ណែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២០៖ 

  ប្រទពយ កម្ម ររុ ៣.៦១៦ លាន ុលាល រអាធម្រកិ 
   ធម្ពៀត្ឥណទាន ររុ ២.៩៧៩ លាន ុលាល រអាធម្រកិ ជាម្យួនរងអតិ្ងិជន ររុចាំនួន ៤៤៣  នន់ាក ់
  អនុាត្ឥណទានម្និ ាំធណើ រការមានចាំនួន ១,៣៧% 
   ម្តុ្លយប្រាករ់ធញ្ញ ើ នេ ាំ  ២.០៦១ លាន ុលាល រអាធម្រកិ ណ លមាន្ណនី ររុចាំនួន ៨០០  ន់្ ណនី 
  អនុាត្ចាំធណញធ្ៀរនរងម្លូ្នជាម្្យម្មានចាំនួន ២៣,៥៣% និងអនុាត្ចាំធណញធ្ៀរនរងប្រទពយ កម្មជាម្្យម្ 
មានចាំនួន ៣,២៥%  

  រណាត ញការយិល័យប្រ្រ ណត រទូ់ទាាំង ២៥ រាជធានី-ធែត្ត ចាំនួន ១៨២ កណនលង មាស  ីុនធអ្ីអរម្ចាំនួន ១៤១ធប្រ្ឿង 
ជាម្យួនរងចាំនួនរុ្  លិក ររុ ៩.០៤២ នាក។់ 

 

ធទាឹះ ាិត្កនុងរររិទថ្នការភយ័ខ្នល ចចាំធ ឹះជាំងឺកូវ ី-១៩ ប្រាសាក ់ ធៅណត្អាចធកៀរ្រម្លូនិ្ិរណនាម្ានចាំនួន ១២៧.២ 
 នល់ានធរៀល (៣១.១៨ លាន ុលាល រអាធម្រកិ) តាម្រយៈការធាឹះផ្ាយម្លូរប្រត្រាំណុលសាជីវកម្ម  ប្រមារក់ារធាឹះផ្ាយលក់ 
ម្លូរប្រត្ជាសាធារណៈ ធៅផ្ារម្ូលរប្រត្កម្ពុជា។ ធនឹះរង្ហា ញពីការធជឿទុកចិត្តយស ងម្តុ្មាាំពីអនកវនិិធយ្ិន និងសាធារណជនធៅធលើ 
ប្រាសាក ់។ 
 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ ix 
 

ប្រាសាក ់ ធៅណត្រនតវនិិធយ្ធលើអាជីវកម្មររ ់ែលួន ធហោឋ រចនា ម្ពន័ធពត័្ម៌ានវទិា រុ្  លិក និងសាល ក ញ្ហញ  ធ ើម្បផី្តល់នូវ 
រទពិធសា្នណ៍ លធផ្លត ត្ធលើអតិ្ងិជនជា ាំខ្នន ់ និងជួយ អតិ្ងិជនឱ្យមានទាំនុកចិត្តអាំពីអនា្ត្ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់ពួកាត្។់ ធយើងែុ្ាំកន៏រង 
រនតណងរកានូវការប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័ រ៏ រងមាាំ និងធផ្លត ត្ធៅធលើភាពប្ររធ ើររាំផុ្ត្ថ្នប្ររតិ្រត្តិការ ែណៈធពលណ លការជាំរញុវរប្ម្ណ៌ត្ម្យួ 
និងការរមួ្រញ្ចូ លររ ់ធយើងែុ្ាំ កនុងការនាាំម្កនូវអវីណ លលអរាំផុ្ត្ ប្រមារអ់តិ្ងិជននិងភា្ី កព់ន័ធ។ 
 

ឆ្ន ាំ២០២០ ្ឺជាឆ្ន ាំណ លរងកការលាំាករាំផុ្ត្ ប្រមារអ់ាជីវកម្មទាាំងអ ់ និងជីវតិ្ម្នុ េប្រ្រា់ន ។ ធទាឹះរីជាយស ងធនឹះកតី 
ធយើងែុ្ាំធជឿជាកថ់ាយុទធសាស្ត ត ការែិត្ែាំ និងរុ  ្លិកណ លមានការធរតជ្ាចិត្តែព ់ររ ់ធយើងែុ្ាំ នរងទទួលាននូវវឌ្ឍនភាព ល៏អ 
 ប្រមារឆ់្ន ាំធនឹះ។ ប្រាសាក ់ នរងធៅណត្ ាិត្កនុងជាំហររ រងមាាំធ ើម្បអីនុវត្តតាម្ធាលធៅលទធផ្លរយៈធពលម្្យម្ និងរធងកើត្្ុណត្ថ្ម្ល 
 ប្រមារភ់ា្ី កព់ន័ធកនុងរយៈធពលណវង។  

 

ជាំនួ ម្ែុឱ្យ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងថ្នប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុ  ប្រាសាក ់ ែុ្ាំ ូម្ណងលងអាំណរ្ុណចាំធ ឹះថាន កប់្រ្រប់្រ្ងប្រ្រល់ាំោរថ់ាន ក ់
និងរុ្  លិកប្រាសាកទ់ាាំងអ ់ចាំធ ឹះការែិត្ែាំប្រររងណប្ររង និងការធរតជ្ាចិត្តែព ់កនុងការរាំធពញការង្ហរ អរ្ុណចាំធ ឹះប្រកុម្ប្រររកាភាិល 
កនុងការាាំប្រទនិងការផ្តល់ ាំរនូាម ន និងអរ្ុណចាំធ ឹះរាជរោឋ ភាិលកម្ពុជា និយត័្កម្ម ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា និយត័្ករម្ូលរប្រត្កម្ពុជា 
(ពីម្នុជា ្ណៈកម្មការម្លូរប្រត្កម្ពុជា) និងផ្ារម្លូរប្រត្កម្ពុជា រមួ្ជាម្យួនរងអាជ្ា្រម្លូោឋ នប្រ្រជ់ានថ់ាន កណ់ ល ណត្ងណត្ាាំប្រទ 
ប្រាសាក។់ 
 

        ថ្ងៃទី៣១ ណែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

  
 

 

                     ីុម្ ធ នាជាត្ ិ
             ប្ររធាននាយកប្ររត្ិរត្តិ
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ធ ចកតី ធប្រម្ចអនុញ្ហញ ត្និងចុឹះរញ្ជ ីឯកសារផ្តល់ពត័្ម៌ាន 0៦៧/២០្.ម្.ក/ . .រ    កាលររធិចេទ៖ ៣០ ម្នីា ២០២០ 

ធឈាម ឹះរុ្  លត្ាំណាងរុ្  លចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្រត្ ធលាក  ីុម្ ធ នាជាតិ្ 
 

ែ. លរេណៈថ្នធ្ុររិចច 
 

ប្រាសាក ់ មានអាជ្ារណ័ណ ជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលប្រាករ់ធញ្ញ ើពីសាធារណជន ពី្នាារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា និងធ វ្ើ 
ប្ររតិ្រត្តិការអ ់រយៈធពល ២៥ ឆ្ន ាំកនុងវ ័ិយម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុ និង្នាារធៅកម្ពុជា។ រចចុរបននធនឹះ ប្រាសាក ់ ្ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូ 
ហិរញ្ញ វត្ាុទទួលប្រាករ់ធញ្ញ ើ ា្ំជាងធ្ ធរើ្ិត្ពីប្រទពយ កម្ម  ធម្ពៀត្ឥណទាន ្ុណភាពឥណទាន ប្រាកច់ាំធណញ ប្រាករ់ធញ្ញ ើពី 
អតិ្ងិជន និងឈរលាំោរក់ាំពូលកនុងចាំធណាម្ប្រ រ្ឹះសាា ន្នាារ ា្ំៗចាំនួន ៥ ធៅកនុងប្ររធទ កម្ពុជា។ 
 

ប្រាសាក ់ ផ្តល់ធ វាហិរញ្ញ វត្ាុ  ៏ម្បរូណររ មានជាអាទិ៍ធ វាឥណទាន ប្រាករ់ធញ្ញ ើ នេ ាំ ទូទាត្វ់កិកយរប្រត្ធភលើង ទូទាត្ ់
វកិកយរប្រត្ទរក រងថ់្ងល ិកា ធផ្ទរប្រាកត់ាម្ធលែ មាៃ ត្ ់ ធផ្ទរប្រាក ់រតូ រប្រាក ់ ទិញកាត្ទូរ ័ពទ ធែម្រឌូានណ នរ វុីច (CSS) ធ វាទូទាត្ ់
រហ័  ធ វាទូទាត្ា់្ង ធ វាធផ្ទរម្លូនិ្ិភាល ម្ៗ ធ វាធរើកប្រាកធ់រៀវត្េ ធអ្ីអរម្ មាស  ីុនោកប់្រាក ់ ធ វា្នាារចល័ត្ (Mobile 
Banking ឬ Internet Banking) មាស  ីុន្តូ្កាត្ ធ វារញ្ហជ ក ់ម្តុ្លយ្ណនី និងធ វាហិរញ្ញ វត្ាុ ថ្ទធផ្េងៗធទៀត្។ 
 

ខផនរទី ១ - ព័ត៌មានទូបៅពារ់ព័នធនឹខរុគគលចុឹះរញ្ជលីរ់មូលរប្ត 

http://www.prasac.com.kh/
mailto:info@prasac.com.kh


ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 2 
 

ជាប្រ រ្ឹះសាា នហិរញ្ញ វត្ាុឈានម្ុែធ្ធោយមានប្រទពយ កម្ម ររុចាំនួន ៣.៦១៦ លាន ុលាល រអាធម្រកិ ្ិត្ប្រត្រម្ថ្ងៃទី៣១ ណែ ន្ូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាកម់ានរណាដ ញការយិល័យសាខ្ន ា្ំជាងធ្លាំោរទី់២ ធោយមានសាខ្នចាំនួន ១៨២ ទីតាាំងធៅកនុងប្ររធទ  
កម្ពុជា។ ប្រាសាក ់មានប្ររតិ្រត្តិការហិរញ្ញ វត្ាុ រ៏ រងមាាំ ការរធប្រម្ើធ វាកម្មប្ររករ ធោយវជិាជ ជីវៈ និងមានប្ររពន័ធ្នាារ នូលទាំធនើរប្ររករ 
ធោយត្មាល ភាព  ប្រមាររ់ាំធពញត្ប្រម្ូវការររ ់អតិ្ងិជន និងសាធារណជន។ 
 

គ. ប្ពឹតតិការណ៍ស្ាំខាន់ៗររស្រ់ុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្ត 
 

ចរត់ាាំងពីរធងកើត្ធ ើងកនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ប្រាសាក ់ាន្លងកាត្ ់ាំណាកក់ាលអភវិឌ្ឍនជ៍ាធប្រចើន។ ខ្នងធប្រកាម្ធនឹះជាប្រពរត្តកិារណ៍ 
 ាំខ្នន់ៗ ណ លានធកើត្ធ ើងកនុងឆ្ន ាំ ២០២០ ៖  

  ប្រាសាក ់ោកឱ់្យធប្ររើប្រា ់ម្ែុង្ហរ «ធ កន-ទូទាត្ ់តាម្ QR កូ » ធៅកនុងកម្មវ ិ្ ី PRASAC Mobile Banking កនុង
ទូរ ័ពទថ្  ណ លអនុញ្ហញ ត្ឱ្យអតិ្ងិជនអាចទូទាត្ទ់ាំនិញនិងធ វាានភាល ម្ៗធៅតាម្ហាងនានាយស ងង្ហយប្រ ួលធោយ
ម្និចាំាចធ់ប្ររើសាចប់្រាក ់ និងម្និអ ់កថ្ប្រម្ធ វា។ ធហើយម្ែុង្ហរធនឹះណ រ ប្រមួ្ល ល់អតិ្ងិជនប្រាសាកទ់ាាំងអ ់អាច 
ប្រ្រប់្រ្ងការធផ្ទរប្រាកធ់ៅកានថ់្ ្ូជាំនួញ និងសាចញ់ាតិ្ានរហ័ ធោយប្រានណ់ត្ធ កន QR កូ ។ 

  ប្រាសាក ់ ានោក ់ធមាព ្អាររណាណ ល័យងមីម្យួែនង ឧរត្ាម្ភងវកិាធោយប្រាសាក ់ និងម្ូលនិ្ិ CVC ធៅសាលា
រឋម្ ិកា ាំធរាង  ាិត្កនុងភមូ្ធិចក ឃុាំ ាំធរាង ប្រ ុកចស្តនាទ  ធែត្តសាវ យធរៀង ធ ើម្បចូីលរមួ្ធលើកកម្ព ់វ ័ិយអររ់ ាំ 
និងរណដុ ឹះ វរប្ម្អ៌ាន។ 

  ប្រាសាក ់  ានទទួលវញិ្ហញ រនរប្រត្អនុធលាម្ភាពសារធពើពនធកប្រម្តិ្មា  ពីអ  ្នាយកោឋ នពនធោរ ណ លរង្ហា ញឱ្យ 
ធឃើញពីការប្ររកានខ់្នជ ររ់រ ់ែលួនកនុងកាត្ពវកិចចរងព់នធប្រ រតាម្ធាលការណ៍ និងរទរបញ្ញត្តិ ប្រមារវ់ ័ិយម្បី្រកូ 
ហិរញ្ញ វត្ាុ ធៅកម្ពុជា។ 

  ប្រាសាក ់ ទទួលានភា្ទុនិក ា្ំងមី ្ឺ «្នាារ ធែរន ី ្ូកម្នី (KB Kookmin Bank)» ធលើការទិញភា្ហនុនចាំនួន 
៧០% ររ ់ប្រាសាក។់ 

  ប្រាសាក ់ ានចូលរមួ្កនុង «្ធប្រមាង ហហិរញ្ញ របទានប្រទប្រទង ់ហប្រា ្ុនតូ្ច និងម្្យម្» ណ លជា ា្ំនិត្ផ្ដួចធផ្ដើម្
ររ ់រាជរោឋ ភាិលកម្ពុជា កនុងធាលរាំណងផ្ដល់កម្ចណី លមានអប្រតាការប្រាកទ់ារ ធ ើម្បជីាំរញុការអភវិឌ្ឍ ហប្រា  
្ុនតូ្ច និងម្្យម្ធៅកម្ពុជា។ 

   ញ្ហញ រណណ សាជីវកម្មររ ់ ប្រាសាក ់ប្រត្ូវានចុឹះរញ្ជ ីធៅកនុងផ្ារម្លូរប្រត្កម្ពុជា ណ លអនុញ្ហញ ត្ឱ្យចរធ់ផ្តើម្ កម្មភាព
ជួញ ូរ ធប្រកាម្និម្តិ្ត ញ្ហញ  «PRA23A» និងជា ញ្ហញ រណណ ទី ៦ ណ លប្រត្ូវានចុឹះរញ្ជ ីធៅផ្ារម្លូរប្រត្កម្ពុជា និងជា
 ញ្ហញ រណណ ទី ២ ណ លប្រត្ូវានធានាធោយសាា រន័ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ណ លជា
ម្លូនិ្ិររ្នម្យួថ្ន្នាារអភវិឌ្ឍនអ៍ា ីុ ។ 

  ប្រាសាកា់នផ្លល  ់រតូរទប្រម្ង់្ តិ្យុត្ត និងនាម្ករណ៍ពី «ប្រាសាក ់ មាស យប្រកូហាវ យណនន អុិន ទី្យ ិូន លីម្តី្្ីត្ 
ធៅកាត្ថ់ា ប្រាសាក ់អិម្ធអហវអាយ អិល្ីឌី្» ធៅជា «ប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុ ប្រាសាក ់ម្.ក ធៅកាត្ថ់ា ប្រាសាក ់
អិម្ធអហវអាយ ម្.ក» ណ លទទួលានការអនុម្ត័្ពី្នាារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា និងប្រក ួង ណិជជកម្ម។ 

  ប្រាសាក ់ ានោកឱ់្យ ាំធណើ រការធ វាផ្ដល់រណ័ណ ធអ្ីអរម្ភាល ម្ៗ កនុងធាលរាំណងធ វ្ើឱ្យ ាំធណើ រការថ្នការផ្ដល់រណ័ណ ធនឹះ       
កានណ់ត្មានភាពង្ហយប្រ ួល សាម្ញ្ញ  និងធលឿនរហ័  និងចូលរមួ្ជាំរញុររយិរន័នហិរញ្ញ វត្ាុ ធៅកម្ពុជា។ 

  ប្រាសាក ់ានធរើកឱ្យ ាំធណើ រការការយិល័យសាខ្នចាំនួន ២ រណនាម្ធទៀត្្ឺ សាខ្នថ្ប្រពធតត  ធៅធែត្តកាំពង ់ពឺ និងសាខ្ន
ប្រកុងអង រ ធៅធែត្តធ ៀម្រារ។ 

https://www.prasac.com.kh/office/prasac-samraong-school-library
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  ប្រាសាក ់ ទទួលានអនុរាំណុលកនុងទរកប្រាក ់ ៥០ លាន ុលាល រអាធម្រកិ  ប្រមាររ់យៈធពល ៧ ឆ្ន ាំ និងកិចច នាផ្តល់
ទុនកនុងទរកប្រាក ់១០០ លាន ុលាល រអាធម្រកិ  ប្រមាររ់យៈធពល ៣ ឆ្ន ាំ ពី្នាារ ធែរន ី្ូកម្នី ណ លជាមាច  ់ភា្ទុនិក 
ងមី ។ 

  ធៅណែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាកា់នចុឹះហត្ាធលខ្នធលើកិចចប្រពម្ធប្រពៀងឥណទានជាប្រកុម្ ណ លានរធងកើត្ធ ើង 
កនុងរយៈធពលពី ៣ ធៅ ៥ ឆ្ន ាំកនុងទរកប្រាក ់ ៩៥ លាន ុលាល រអាធម្រកិ ជាម្យួប្រកុម្្នាារណ ល រកនាាំធោយប្រកុម្ហនុន 
TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO ., LTD ធ ើម្បាីាំប្រទ ល់ កម្មភាពផ្តល់ប្រាកក់ម្ចរីរ ់ែលួន។ 

  ប្រាសាក ់ ានពប្រងីកការផ្ដល់ធ វាទូទាត្វ់កិកយរប្រត្អ  ្ិ នីកម្ពុជា  ល់ធែត្តថ្ប្រពណវង ធែត្តត្បងូឃមុ ាំ ប្រកុងប្រពឹះ ីហនុ 
ធែត្តាត្ ់ាំរង និងធែត្តម្ណឌ ល្ិរ។ី 

  ប្រាសាក ់ ផ្តល់ធ វាទូទាត្់្ លង្នាារយុ្ ម្យ័ងមីតាម្ «ប្ររពន័ធា្ង» កនុងធាលរាំណងធលើកកម្ព ់ររយិរន័ន 
ហិរញ្ញ វត្ាុ ធៅកម្ពុជាផ្ងណ រ។  

  ប្រាសាក ់ានោកឱ់្យ ាំធណើ រការធ វាទូទាត្វ់កិកយរប្រត្ទរកសាអ ត្ធៅធែត្តត្បងូឃមុ ាំ។ 
  ប្រាសាក ់ាន ធប្រម្ចលទធផ្លងមីម្យួ ្ឺ ម្តុ្លយប្រាករ់ធញ្ញ ើ នេ ាំ ររុមានចាំនួន ២ រនលីាន ុលាល រ និងមាន្ណនី 

អតិ្ងិជនចាំនួន ៦២៧.០០០ អតិ្ងិជនប្រាករ់ធញ្ញ ើ នេ ាំ។ 
  ប្រាសាកា់នររចិច ្ងវកិាចាំនួន ២០០ លានធរៀល ល់ ធម្តចធត្ធជាហនុនណ ន នាយករ ឋម្ស្តនតីថ្នប្រពឹះរាជាណាចប្រក 

កម្ពុជា ធ ើម្បជួីយ  ធស្តង្ហ ឹះប្ររជាពលរ ឋរងធប្រាឹះធោយធប្រាឹះទរកជាំនន។់ 
  ប្រាសាកា់នចរធ់ផ្តើម្យុទធនាការម្យួណ លមានធឈាម ឹះថា “ការថ្រអង្ហ  ងវកិារ ប្រមារទិ់ញវាសកស់ាាំង ប្រមារប់្ររធទ  

កម្ពុជា” ធ ើម្បធីកៀរ្រងវកិារ ធ ើម្បទិីញវាសកស់ាាំងការ រជាំងឺកូវ ី-១៩ ធ ើម្បជួីយ  ធស្តង្ហ ឹះអាយុជីវតិ្ប្ររជាជនកម្ពុជា។ 
  ប្រាសាកា់នររចិច ្ងវកិាចាំនួន ២.០០០.០០០.០០០ធរៀល (ពីររនលីានធរៀល)  ល់រាជរោឋ ភាិលកម្ពុជា ធ ើម្បទិីញ 

វាសកស់ាាំងការ រជាំងឺកូវ ី-១៩ ធ ើម្បចីកជូ់នប្ររជាជនកម្ពុជាធោយឥត្្ិត្ថ្ងល កនុងរពុវធហតុ្ការ រអាយុជីវតិ្ប្ររជាជន 
និងធលើកកម្ព ់  ុែភាពសាធារណៈ។ 

  ធៅណែ ន្ូឆ្ន ាំ ២០២០ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចច នាផ្តល់ប្រាកក់ម្ច ីប្រមាររ់យៈធពល ៣ ឆ្ន ាំកនុងទរកប្រាក ់១៥០ លាន ុលាល រ 
អាធម្រកិ ជាម្យួ្នាារ ធែរន ី ្ូកម្នី (KB Kookmin Bank) សាខ្នហុងកុង  ប្រមារា់ាំប្រទ កម្មភាពផ្តល់ប្រាកក់ម្ច ី
ររ ់ែលួន។ 

 

ឃ. ស្ថា នភាពទីផារ 
 

រចចុរបនន ប្រាសាក ់ឈរលាំោរទី់ ១ កនុងវ ័ិយម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុ និងជាប្រ រ្ឹះសាា ន ១ កនុងចាំធណាម្្នាារ្ាំៗទាាំង ៥ កនុងវ ័ិយ
្នាារធៅកម្ពុជា។ ធ ើម្បពីប្រងរងជាំហរ រ៏ រងមាាំធនឹះ ប្រាសាក ់ ានធផ្លដ ត្ការយកចិត្តទុកោកយ់ស ងខ្នល ាំងកាល ធលើការអភវិឌ្ឍផ្លិត្ផ្ល
និងធ វាកម្មងមីៗ  ូចខ្នងធប្រកាម្៖ 

  ធ វាឥណទានណ ល ម្ប្រ រនរង ហប្រា ្ុនតូ្ចរាំផុ្ត្ ្ុនតូ្ច និង្ុនម្្យម្ ណ លជា អ្រងែនងថ្នធ  ឋកិចចររ ់
ប្ររធទ កម្ពុជា 

  ការអភវិឌ្ឍធ វា្នាារកានណ់ត្ធប្រចើន ធ ើម្បទីាកទ់ាញអតិ្ងិជនធប្រចើនប្ររធភទ 
  រនតការអភវិឌ្ឍធ វាណ លធប្ររើរធចចកវទិាទាំធនើរ ជាពិធ  ធ វា្នាារចល័ត្ប្រាសាក ់ (Mobile Banking and 

Internet Banking) និងធ វាធផ្េងធទៀត្ 
  រនតការអភវិឌ្ឍការទូទាត្ធ់ោយម្និធប្ររើសាចប់្រាក ់ (ធប្ររើ QR កូ ) និងចរថ់្ ្ូ ហការជាម្យួរណាដ ហាងទាំនិញ 

និងធ វា ធ ើម្បផី្ដល់ភាពង្ហយប្រ ួលជូនអតិ្ងិជន និងជាំរញុររយិរន័នហិរញ្ញ វត្ាុ ធៅកម្ពុជា 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 4 
 

  ពប្រងីកការយិល័យសាខ្ន និងរណាដ ញមាស  ីុនធអ្ីអរម្ និងមាស  ីុនោកប់្រាក ់
  ពប្រងរង្ុណភាពធ វាកម្ម ធ ើម្បរីាំធពញតាម្ត្ប្រមូ្វការររ ់អតិ្ងិជន។ 

 

ខ. ស្ថា នភាពប្ររតួប្រខែខ 
 

ការប្ររកួត្ប្ររណជងកនុងវ ័ិយ្នាារ និងម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុមានលកខណៈខ្នល ាំងកាល ។ មាន្នាារ ណិជជចាំនួន ៥២ និងប្រ រ្ឹះសាា ន 
ម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុចាំនួន ៨១ ណ លកនុងធនាឹះកម៏ានប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលប្រាករ់ធញ្ញ ើផ្ងណ រ ែណៈណ ល្នាារឯកធទ ាន 
ធកើន ល់ ១៤ ្ិត្ប្រត្រម្ថ្ងៃទី ៣១ ណែ ីហា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

្នាារ និងប្រ រ្ឹះសាា នហិរញ្ញ វត្ាុនានា ណ លធយើងានប្ររកួត្ប្ររណជង ជាទូធៅវវិត្តធៅរកភាពខ្នល ាំង។ ធយើងកា៏នជួរប្ររទឹះនូវ
ការប្ររកួត្ប្ររណជងធៅកនុងភមូ្សិាស្ត ត និងចាំណណកទីផ្ារអាជីវកម្មម្យួចាំនួនផ្ងណ រពីសាា រន័ងមីៗ។ ងវីធរើការប្ររកួត្ប្ររណជងមានការ
ធកើនធ ើង ធយើងធៅណត្រកាានជាំហរនាាំម្ែុធ្ ធហើយានធ វ្ើការវនិិធយ្ ាំខ្នន់ៗ ធលើ ម្ត្ាភាពរុ្  លិក  ាំធណើ រការ និងរធចចកវទិា 
ធ ើម្បរីាំធពញត្ប្រមូ្វការ ល់អតិ្ងិជនងមី និងច ់តាម្្នលងររ ់ធយើង។ 
 

ធោយធរដជ្ាចិត្តកាល យជាប្រ រ្ឹះសាា នហិរញ្ញ វត្ាុ ណ លជាទីទុកចិត្ត ប្រាសាក ់ ទទួលានធករ តិ៍ធឈាម ឹះជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុទទួល 
ប្រាករ់ធញ្ញ ើ ៏្ ួរឱ្យធជឿជាក ់ ជាម្យួនរងលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុយស ងរ រងមាាំ និងកាំធណើ នប្ររករធោយនិរនតរភាព។ ធយើងមានលទធភាពផ្ដល់ 
ជូនផ្លិត្ផ្លនិងធ វាហិរញ្ញ វត្ាុ ម្បរូណររ ល់រណាដ  ហប្រា ្ុនតូ្ចរាំផុ្ត្ តូ្ច និងម្្យម្ ទនទរម្នរងការធ វ្ើឱ្យែលួនធយើងកាល យ 
ជាអនកផ្ដល់ធ វា្នាារណ ល្ួរឱ្យទុកចិត្ត ង្ហយប្រ ួលធប្ររើប្រា ់ ទាំធនើរ និងទទួលានការធប្ររើប្រា ់ានយស ងង្ហយប្រ ួល។ 
 

ច. ខផនការអនាគត 
 

ធោយការ ម្លរងធឆ្ព ឹះធៅម្ែុ វ ័ិយធ វាកម្មហិរញ្ញ វត្ាុនរងប្រតូ្វានណកលម្អរណនាម្ធទៀត្តាម្រយៈនវានុវត្តន ៍ និងការផ្លល  ់រតូរថ្ន
រធចចកវទិា ធ៏លឿនរហ័ ។ ធយើងានធរៀរចាំរធងកើន ម្ត្ាភាពររ ់ម្ជឈម្ណឌ លទិនននយ័ ម្ជឈម្ណឌ ល ធស្តង្ហ ឹះទិនននយ័  នតិ ុែតាម្
ប្ររពន័ធអុិន្ឺណិត្ និងហានិភយ័ថ្នការណកលងរនលាំ ប្រពម្ទាាំងទិ ឋភាពថ្នរទរបញ្ញត្តិណ លណត្ងណត្ណប្ររប្ររួល។ ធយើងនរងរនតពប្រងរងការអនុវត្ត
ធាលការណ៍ណណនាាំ តីពី នតិ ុែពត័្ម៌ានវទិាររ ់្នាារជាតិ្។ 
 

ប្រាសាក ់នរងរនតវនិិធយ្ធលើអាជីវកម្ម ធហោឋ រចនា ម្័ពនធពត័្ម៌ានវទិា ្នធានម្នុ េ និងនាម្ករណ៍ររ ់ែលួន ធ ើម្បផី្តល់នូវ
រទពិធសា្ន ៍ល៏អជូនអតិ្ងិជន និងធប្រជាម្ណប្រជង ល់ពួកាត្ឱ់្យទទួលានទាំនុកចិត្តធលើអនា្ត្ហិរញ្ញ វត្ាុររ ់ពួកាត្។់ ធយើងរកា
នូវវរប្ម្ក៌ារ រហានិភយ័ឱ្យានរ រងមាាំ និងធផ្លត ត្ធលើឧត្តម្ភាពថ្នប្ររតិ្រត្តិការ ប្រពម្ទាាំងធលើកកម្ព ់វរប្ម្ថ៌្នការធ វ្ើររយិរន័ន ៏
ធលចធធាល  ធ ើម្បនីាាំម្កនូវអវីណ លលអរាំផុ្ត្ ប្រមារអ់តិ្ងិជន និងភា្ី កព់ន័ធទាាំងអ ់ររ ់ធយើង។ 
 

ឆ. រត្តត ហានិភ័យ 
 

១. ការវភិា្ 
 

កនុងឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាកា់នធម្ើលធឃើញហានិភយ័ចម្បងចាំនួនពីរ ណ លរសឹះ ល់ ល់ធ  ឋកិចចកម្ពុជា និង្ុណភាពផ្លរប័្រត្ 
ររ ់ប្រាសាក ់ក ូ៏ចជារុ្  លិកររ ់ែលួនផ្ង។ ហានិភយ័ចម្បងៗ ចាំនួនពីរ មាន ូចខ្នងធប្រកាម្ធនឹះ៖ 

  កតាត កូវ ី-១៩: កូវ ី-១៩ ានធ វ្ើឱ្យធ  ឋកិចចររ ់កម្ពុជាងយចុឹះ ២% (ADB) កនុងធនាឹះវ ័ិយធទ ចរណ៍មានផ្ល 
រសឹះ ល់ ៃ្ន់្ ៃរជាងធ្ ្ឺែព ់ជាងវ ័ិយ ថ្ទធទៀត្  ូចជាវ ័ិយអាជីវកម្ម  ាំណង ់ឬក ិកម្ម។ កនុងធនាឹះ ្នាារជាតិ្ 
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ថ្នកម្ពុជា ានធលើកទរកចិត្តឱ្យប្រ្រស់ាា រន័ហិរញ្ញ វត្ាុកនុងប្ររធទ កម្ពុជាទាាំងអ ់ ឱ្យធ វ្ើកម្ចធីរៀរចាំធ ើងវញិ (restructure 
loan) និងផ្តល់លកខែណ័ង្ហយប្រ ួល ល់អតិ្ងិជនកនុងការ ងប្រត្ រ។់ 

  និធយជិក: និធយជិក ្ឺជាប្រទពយ ម្បត្តិមានត្ថ្ម្លរាំផុ្ត្ររ ់សាា រន័ ធហើយប្រាសាកណ់ត្ងណត្យកចិត្តទុកោកណ់ងទាាំ 
ការ រ និងផ្តល់អាទិភាពចាំធ ឹះនិធយជិកម្នុធ្កនុងការទរស់ាក ត្កុ់ាំឱ្យ ល្ង។ 

 

២. ទ េនៈអនកប្រ្រប់្រ្ង នងិវធិានការទរស់ាក ត្ ់
 

ធរើធទាឹះរីកតាត ហានិភយ័ ាំខ្នន់ៗ ទាាំង២ធកើត្មានធ ើងកធ៏ោយ កប៏្រាសាកធ់ៅណត្អាចប្រ្រប់្រ្ង និងកាត្រ់នាយហានិភយ័ 
ទាាំងធនាឹះ ានធោយធយងធលើធាលនធយាយររ ់សាា រន័ ណ លរធងកើត្ធ ើងតាាំងពីម្នុការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវ ី-១៩ កនុង 
ប្ររធទ  ធោយមានការាាំប្រទពីរាជរោឋ ភាិលកម្ពុជា ជាពិធ  ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា។ ការចត្វ់ធិានការររ ់សាា រន័មាន ូច 
ខ្នងធប្រកាម្៖ 

  ការប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័ឥណទាន 
 រ រត្រនតរងធាលការណ៍ និងជាពិធ  ការកាំណត្ល់កខណៈវនិិចេយ័ររ ់អតិ្ងិជនកម្ច ី
 រ រត្រនតរងធលើការវភិា្ម្ែុរររ/ប្រទពយោកធ់ានាររ ់អតិ្ងិជន 
 រ រត្រនតរងធលើការអនុម្ត័្កម្ច ី

  ការប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័ប្ររតិ្រត្តកិារ 
 ោកធ់ចញនូវការណណនាាំ ការការ រជាំងឺកូវ ី-១៩ ល់រុ្  លិក 
 ធ វ្ើការតាម្ោន ុែភាពររ ់រុ្  លិកជាប្ររចាំថ្ងៃ 
 ប្រតួ្ត្ពិនិត្យអនាម្យ័ធៅតាម្សាខ្នជាប្ររចាំថ្ងៃ 
 រាំណរករុ្  លិកឱ្យធៅធ វ្ើការធៅតាម្សាខ្ន 
 ការធ វ្ើចតាត  ី ័កចាំនួន១៤ថ្ងៃ ប្ររ ិនធរើនិធយជិត្មានអាការៈផ្លត សាយ ឬកា៏នធ វ្ើ ាំធណើ រធៅកានត់្ាំរនណ់ ល 

មានការ្លងជាំងឺ 
 ណណនាាំ ល់រុ្  លិកទាាំងអ ់ឱ្យ កម់ាស  ់ជាប្ររចាំធៅកនុងសាលរធប្រម្ើអតិ្ងិជន 
 ធ វ្ើការវាស  ់កធតត ម្ុនធពលអនុញ្ហញ ត្ឱ្យចូលការយិល័យ 
 លាង មាអ ត្ថ្ ជាម្យួអាល់កុល 
 ម្និអនុញ្ហញ ត្ឱ្យមានការជួរជុាំជាប្រកុម្ ណ លមាន មាជិកចូលរមួ្ធប្រចើន 
 ធ វ្ើការប្ររជុាំ/ការរធប្រងៀនតាម្ Zoom។ 
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រ. លទធផលប្រតិរតតិការធ្ុររិចច បោយរមួរញ្ចូលព័ត៌មានធ្ុររិចចត្តមខផនរ 
 

លទធផ្ល ាំខ្នន់ៗ  ធប្រម្ចាន ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ធ វាឥណទាន   

ចាំនួនអតិ្ងិជនធ វាឥណទាន ៤៤២.៨៣៣ ៤១៧.០៤៤ 

 ធម្ពៀត្ឥណទាន ររុ (លានធរៀល) ១២.០៤៨.៣៥៦ ១០.០៥៨.០១៩ 

ធ វារធញ្ញ ើ នេ ាំ   

ចាំនួនអតិ្ងិជនធ វារធញ្ញ ើ នេ ាំ ៦២៧.១៨៨ ៦០០.២០៤ 

 ម្តុ្លយប្រាករ់ធញ្ញ ើ នេ ាំ ររុ (លានធរៀល) ៨.៣៣៨.២១៩ ៧.២៨៨.២៧២ 

ធផ្េងៗ   

ចាំនួនការយិល័យ ១៨២ ១៨០ 

ចាំនួនរុ្  លិក ៩.០៤២ ៩.០៩១ 

ចាំនួនមាស  ីុន្តូ្កាត្ ៥១៤ ៥០៩ 

ចាំនួនមាស  ីុនធអ្ីអរម្ ១៤១ ១៣៥ 

ចាំនួនរណ័ណ ធអ្ីអរម្កាំពុង ាំធណើ រការ ៥៦.០៦០ ៥៧.៨៣៤ 

ចាំនួនអនកធប្ររើប្រា ់ធ វា្នាារចល័ត្កាំពុង ាំធណើ រ ២១.២១៣ ១៥.៤៣១ 
 

ែ. រចនាស្មព័នធចាំណូល 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 
២០២០ ២០១៩ 

ទរកប្រាក ់ររុ 
(លានធរៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាក ់ររុ 
(លានធរៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ១.៧៥៤.៦៦៦ ៩៦,១១% ១.៤៤៣.៥៤៧ ៩២,២៥% 

២ ចាំណូលកថ្ប្រម្ធជើងសា ២៨.០៤៥ ១,៥៤% ៧៣.៩៣៤ ៤,៧២% 

៣ ចាំណូលធផ្េងៗ ៤២.៨៨៧ ២,៣៥% ៤៧.៣៨៤ ៣,០៣% 

ចាំណូល ររុ ១.៨២៥.៥៩៨ ១០០% ១.៥៦៤.៨៦៥ ១០០% 

 

ខផនរទី ២ - ព័ត៌មានអាំពីលទធផលប្រតរិតតិការធ្ុររិចច 
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រ. អខគការបលែ 

ខផនរទី ៣- ព័ត៌មានអាំពីអភិបាលរិចចស្ថែីវរមម 
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ែ. ប្រុមប្រឹរាភិបាល 
 

 មា ភាពប្រកុម្ប្រររកាភាិល 
 

ល.រ ធឈាម ឹះអភាិល ត្ាំណណង កាលររធិចេទ 
កាល យជាអភាិល 

កាលររធិចេទ 
រញ្ចរអ់ាណត្ត ិ

១ ធលាក Kwi Sang JUN ប្ររធានប្រកុម្ប្រររកាភាិល ១០ ធម្សា ២០២០ ០៩ ធម្សា ២០២៣ 

២ ធលាក Hak Soo Kim អភាិល ១០ ធម្សា ២០២០ ០៩ ធម្សា ២០២៣ 

៣ ធលាក Ji Kyu JANG អភាិល ១០ ធម្សា ២០២០ ០៩ ធម្សា ២០២៣ 

៤ ធលាក Ishara Chinthaka 

Nanayakkara 
អភាិល ១០ ម្នីា ២០១៧ ០៩ ធម្សា ២០២៣ 

៥ ធលាក  ីុម្ ធ នាជាតិ្ អភាិល ១០ ម្នីា ២០១៧ ០៩ ធម្សា ២០២៣ 

៦ ធលាក Minki Brian HONG អភាិល ១០ ម្នីា ២០១៧ ០៩ ធម្សា ២០២៣ 

៧ ធលាក Hwan Kook KIM អភាិលឯករាជយ ១០ ធម្សា ២០២០ ០៩ ធម្សា ២០២៣ 

៨ ធលាក Hana LEE អភាិលឯករាជយ ១០ ធម្សា ២០២០ ០៩ ធម្សា ២០២៣ 

៩ ធលាក ណរល  កតិភកតី អភាិលឯករាជយ ១០ ធម្សា ២០២០ ០៩ ធម្សា ២០២៣ 
 

 មា ល់ៈ អភាិលនីម្យួៗ ប្រត្ូវានកាំណត្រ់យៈធពល រី (៣)ឆ្ន ាំ ្ិត្ចរពី់ថ្ងៃណត្ងតាាំងរហូត្ ល់ប្រកុម្ប្រររកាភាិលធនាឹះ លាឈរ ់
ឬប្រត្ូវាន កធចញ។ រសណុនតអភាិលនីម្យួៗ អាចប្រតូ្វានណត្ងតាាំងធ ើងវញិ ធហើយប្រតូ្វានកាំណត្ប់្រត្រម្រយៈធពលប្រាាំរនួ 
(៩)ឆ្ន ាំ ណត្រសធុណាណ ឹះ។ 

 

គ. រុគគលរិជាន់ែពស្ ់
 

 មា ភាពរុ្  លិកជានែ់ព ់ 
 

ល.រ ធឈាម ឹះ ធភទ ត្ាំណណង 

១ ធលាក  ីុម្ ធ នាជាតិ្ ប្ររុ  ប្ររធាននាយកប្ររតិ្រតិ្ត 

២ ធលាក អនុ៊ុំ  ូផ្ន ប្ររុ  អនុប្ររធាននាយកប្ររតិ្រតិ្តទទួលរនទុកហិរញ្ញ វត្ាុ 

៣ ធលាក អនុ៊ុំ  ម្ធអឿន ប្ររុ  អនុប្ររធាននាយកប្ររតិ្រតិ្តទទួលរនទុកប្ររតិ្រត្តិការ 

៤ ធលាក នាង  ុែឃីម្ ប្ររុ  អនុប្ររធាននាយកប្ររតិ្រតិ្តទទួលរនទុកប្រ្រប់្រ្ងអាជីវកម្ម 

៥ ធលាក សាយ  ូនី ប្ររុ  អនុប្ររធាននាយកប្ររតិ្រតិ្តទទួលរនទុកប្រ្រប់្រ្ងទីផ្ារ 

៦ ធលាក ជួរ វា នា ប្ររុ  អនុប្ររធាននាយកប្ររតិ្រតិ្តទទួលរនទុក្នធានម្នុ េ 

៧ ធលាក ជា ហាង ប្ររុ  អនុប្ររធាននាយកប្ររតិ្រតិ្តទទួលរនទុកណផ្នការយុទធសាស្ត ត និងអាជីវកម្ម 
 

 មា ល់ៈ ពត័្ម៌ានលម្អតិ្ កព់ន័ធអភាិលកិចចសាជីវកម្មមានភាជ រជ់ាឧរ ម្ពន័ធ។ 
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ខផនរទី ៤ - ព័ត៌មានអាំពីការែួញដូរមូលរប្ត និខភាគហ ុនិរ 
ររស្រ់ុគគលចុឹះរញ្ជលីរ់មូលរប្ត 

 

រ. ព័ត៌មានអាំពីមូលរប្ត 
 

១. ពត័្ម៌ានអាំពីម្លូរប្រត្កម្ម ិទធ ិ(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្រត្កម្ម ិទធ)ិ 
 

  ធឈាម ឹះម្លូរប្រត្កម្ម ិទធិ       ម្និមាន 
  និម្តិ្ត ញ្ហញ ម្លូរប្រត្កម្ម ិទធិ      ម្និមាន 
  ចាំណាត្ថ់ាន កថ់្នម្លូរប្រត្កម្ម ិទធិ      ម្និមាន 
  ត្ថ្ម្លចរ រកកនុងម្យួឯកតាត ម្ូលរប្រត្កម្ម ិទធិ     ម្និមាន 
  ថ្ងលលកក់នុងម្យួឯកតាត ម្លូរប្រត្កម្ម ិទធិ (IPO Price)    ម្និមាន 
  ររមិាណម្លូរប្រត្កម្ម ិទធិ ររុទាាំងអ ់ណ លកាំពុងធ វ្ើចរាចរធលើទីផ្ារ  ម្និមាន 
  ម្លូ្នូរនីយកម្មទីផ្ារ       ម្និមាន 
  ធឈាម ឹះទីផ្ារម្លូរប្រត្ប្ររតិ្ប្រ ុត្      ម្និមាន 

 

២. ពត័្ម៌ានអាំពីម្លូរប្រត្រាំណុល (ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្រត្រាំណុល) 
 

ពត័្ម៌ាន ររយិយ 

ប្ររធភទម្ូលរប្រត្រាំណុល  ញ្ហញ រណណ សាជីវកម្មប្រាសាក ់

និម្តិ្ត ញ្ហញ ម្លូរប្រត្រាំណុល PRA២៣A 

កាលររធិចេទថ្នការធាឹះផ្ាយ ២៣ ធម្សា ២០២០ 

ត្ថ្ម្ល ររុថ្នម្លូរប្រត្រាំណុលណ លកាំពុងចរាចរ ម្និមាន 

ររមិាណម្លូរប្រត្រាំណុល ររុ ១២៧.២00.000.000 ធរៀល 

ររមិាណម្លូរប្រត្រាំណុល ររុទាាំងអ ់ ១២៧.២00.000.000 ធរៀល 

ឥណប្ររតិ្ទាន ២៣ ធម្សា ២០២០ 

ការវភិា្ទូទាត្់្ ូរសងុ ២៣ ធម្សា និង ២៣ តុ្លា 

អប្រតា្ូរសងុ (%) ៧,៥០% កនុង១ឆ្ន ាំ 

ត្ថ្ម្ល ររុថ្នការទូទាត្់្ ូរសងុ ៤.៧៧០.000.000 ធរៀល 

ចាំណាត្ថាន កល់ទធភាព ង (ប្ររ ិនធរើមាន) 
ប្រកុម្ហនុនធាឹះផ្ាយ ធាឹះផ្ាយ ញ្ហញ រណណ មានរុ្ លធានាធោយ 
សាា រន័ CGIF។ ធយងតាម្ប្ររកា  តីពីការធាឹះផ្ាយលកម់្ូល
រប្រត្រាំណុលជាសាធារណៈ ពុាំមានលកខែណឌ ត្ប្រម្ូវឱ្យធ វ្ើចាំណាត្ថ់ាន ក់
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លទធភាព ងធលើ ញ្ហញ រណណ សាជីវកម្មធនាឹះធទ រសណុនតរុ្  លធានាត្ប្រម្ូវ 
ឱ្យមានចាំណាត្ថ់ាន កល់ទធភាព ង។ ភាពខ្នល ាំងររ ់សាា រន័ CGIF 
ចាំធ ឹះលទធភាពថ្ន ការទូទាត្ ់ង៖ 
 

“AA/A-1+” កប្រម្តិ្ កល (រយៈធពលណវង & រយៈធពលែលី) 
ទ េនវ ័ិយ ាិរភាព កាំណត្ធ់ោយភាន កង់្ហរវាយត្ថ្ម្លលទធភាព ង 
S&P ធៅថ្ងៃទី២២ ណែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 
 

“gAAA/seaAAA/AAA” កប្រម្តិ្ កល/អាសាន ន/ជាតិ្  ទ េន 
វ ័ិយ ាិរភាព កាំណត្ធ់ោយភាន កង់្ហរវាយត្ថ្ម្លលទធភាព ង RAM 
Rating ធៅថ្ងៃទី១៦ ណែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

“AAA” កប្រម្តិ្ជាតិ្ទ េនវ ័ិយ ាិរភាព កាំណត្ធ់ោយភាន កង់្ហរ 
វាយត្ថ្ម្លលទធភាព ង MARC ធៅថ្ងៃទី១៤ ណែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

“AAA” កប្រម្តិ្ជាតិ្ ទ េនវ ័ិយធ ារភាពកាំណត្ធ់ោយភាន កង់្ហរ 
វាយត្ថ្ម្លលទធភាព ង TRIS Rating ធៅថ្ងៃទី១០ ណែតុ្លា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

“AAA” កប្រម្តិ្ជាតិ្ទ េនវ ័ិយ ាិរភាព កាំណត្ធ់ោយភាន កង់្ហរ 
វាយត្ថ្ម្លលទធភាព ង Fitch Rating ថ្នប្ររធទ ឥណឌូ ធន ីុ 
ធៅថ្ងៃទី១៥ ណែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

 

ែ. ថ្ងែ និខររមិាណែួញដូរមូលរប្ត 
 

្ិត្ប្រត្រម្កាលររធិចេទថ្នរាយការណ៍ ពុាំមានការធ វ្ើ ណិជជកម្មធលើ ញ្ហញ រណណ សាជីវកម្មររ ់ប្រាសាក ់ ធោយរកាត្ថ្ម្ល 
 ណ លធៅ ១០០.០០០ ធរៀលកនុងម្យួ ញ្ហញ រណណ ។ 
 

គ. ភាគហ ុនិរខដលកាន់ការ់ភាគហ ុនមានស្ទិធិបបាឹះបឆ្ន តចាំនួនបប្ចើនបលើស្លរ់ (ចរ់ពី ៣០% 
ប ើខបៅ) 

 

ល.រ ធឈាម ឹះ  ញ្ហជ តិ្ ចាំននួម្លូរប្រត្ ភា្រយ 

១ ្នាារ KOOKMIN (KB) ែូលអិល្ីឌី្ សាធារណរ ឋកូធរ ស ១៦១.០០០.០០០ ៧០% 

 ររុ ១៦១.០០០.០០០ ៧០% 
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ឃ. ភាគហ ុនិរខដលកាន់ការ់ភាគហ ុនមានស្ទិធិបបាឹះបឆ្ន តចាំនួនបប្ចើន (ចរ់ពីចាំនួន ៥% ដលត់ិច 
ជាខ ៣០%) 

 

ល.រ ធឈាម ឹះ  ញ្ហជ តិ្ ចាំននួម្លូរប្រត្ ភា្រយ 

១ 
ប្រកុម្ហនុន LOLC INTERNATIONAL PRIVATE 
LIMITED 

 ិងាររុ ី ៤៨.៣០០.០០០ ២១% 

២ 
ប្រកុម្ហនុន THE BANK OF EAST ASIA, 
LIMITED 

ហុងកុង ១៤.៤៩០.០០០ ៦,៣% 

 ររុ ៦២.៧៩០.០០០ ២៧,៣០% 
 

ខ. ព័ត៌មានអាំពីការខរខខចរភាគលាភរនខុរយៈបពល ៣ (រី) ឆ្ន ាំចុខបប្កាយ (ររណីចុឹះរញ្ជ ីលរ់ 
មូលរប្តរមមស្ទិធិ) 

 

ពិពណ៌នាលម្អតិ្អាំពីការណរងណចកភា្លាភ ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ចាំធណញ ុទធ ម្និមាន ម្និមាន ម្និមាន 

ភា្លាភជាសាចប់្រាក ់ររុ ម្និមាន ម្និមាន ម្និមាន 

ភា្លាភជាម្លូរប្រត្កម្ម ិទធ ររុ ម្និមាន ម្និមាន ម្និមាន 

ភា្លាភធផ្េងធទៀត្ ម្និមាន ម្និមាន ម្និមាន 

អនុាត្ថ្នការណរងណចកភា្លាភ (%) ម្និមាន ម្និមាន ម្និមាន 

ទិននផ្លភា្លាភ (%) ម្និមាន ម្និមាន ម្និមាន 

ភា្លាភកនុងម្យួឯកតាម្លូរប្រត្កម្ម ិទធ ម្និមាន ម្និមាន ម្និមាន 
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១. ធ ចកដធីផ្តើម្ 
 

ការប្រតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទកនុងប្ររករធោយប្ររ ិទធភាព ្ឺជាប្រ រ្ឹះថ្ន្នាារណ លមាន ុវត្ាិភាព និងភាពប្រត្រម្ប្រតូ្វ។ ធ ើម្បរីធងកើត្ 
ការប្រតួ្ត្ពិនិត្យ ថ្ផ្ទកនុងប្ររករធោយប្ររ ិទធភាព នាយកោឋ ន វនកម្មថ្ផ្ទកនុងររ ់ប្រាសាកប់្រតូ្វានរធងកើត្ធ ើងកនុងឆ្ន ាំ ២០០១ ធោយ 
មានតួ្នាទី និងទាំនួលែុ ប្រតូ្វចា ់លា ់ ប្រមារផ់្តល់ការវាយត្ថ្ម្លធោយឯករាជយ ធលើភាពប្រ្រប់្រជុងធប្រជាយ ប្ររ ិទធភាព និង 
ប្ររ ិទធផ្លថ្នប្ររពន័ធប្រត្ួត្ពិនិត្យថ្ផ្ទកនុង ណ លអនុវត្តធោយអនកប្រ្រប់្រ្ង។ នាយកោឋ ន វនកម្មរាយការណ៍ផ្លទ ល់ធៅ្ណៈកមាម ្ិការ 
 វនកម្ម ថាន កប់្រកុម្ប្រររកាភាិល ។ 
 

ធៅ ាំណាចឆ់្ន ាំ២០២០ នាយកោឋ នមានរុ្  លិក វនកម្មថ្ផ្ទកនុងជាំនាញចាំនួន ១១០ររូ កនុងធនាឹះ ៩៥ររូ រធប្រម្ើការធៅតាម្ 
ការយិល័យភមូ្ភិា្/សាខ្ន។ នាយកោឋ ននរងផ្លល  ់រដូរទីតាាំងការង្ហរររ ់ វនករថ្ផ្ទកនុង តាម្ភមូ្ភិា្ប្រ្រធ់ពល ប្ររ ិនធរើនាយក 
នាយកោឋ ន  វនកម្មថ្ផ្ទកនុងារម្ភអាំពីប្ររ ិទធភាពថ្នការង្ហរ វនកម្ម ឬ/ និង ទាំនា ់ផ្លប្ររធយជន ៍។ 
 

២. វសិាលភាពថ្នការធ វ្ើ វនកម្ម កនុងឆ្ន ាំ២០២០ 
 

  ផ្លរប័្រត្កម្ច ី (ប្រតួ្ត្ពិនិត្យឯកសារកម្ច ី និងជួរ មាភ  នអ៍តិ្ងិជនផ្លទ ល់ ធ ើម្បរីញ្ហជ កពី់ ម្តុ្លយធៅជាំ ក ់និងធផ្ទៀងផ្លទ ត្ ់
ថាការផ្តល់កម្ចអីនុធលាម្តាម្ធាលនធយាយឥណទាននិងធាលការណ៍ការ រអតិ្ងិជន ប្រមារក់ម្ចងីមីនិងកម្ចចី ់)។ 

  សាចប់្រាកជ់ាកណ់ តងធៅតាម្សាខ្ន (រារស់ាចប់្រាកជ់ាកណ់ តងធោយម្និជូន ាំណរ ងជាម្ុន និង ធងកត្ធម្ើលការធរើកទូ 
 ុវត្ាិភាព)។ 

  ប្ររតិ្រត្តិការសាខ្ន (ប្រតួ្ត្ពិនិត្យការប្រ្រប់្រ្ងសាចប់្រាក ់ ការផ្តល់ធ វាកម្មអតិ្ងិជន ប្ររតិ្រត្តិការោក ់ និង កប្រាកក់ារ 
ប្រ្រប់្រ្ងប្រទពយ ម្បត្តិ ការរកាទុកឯកសារ ការប្រ្រប់្រ្ងការយិល័យ ការប្រ្រប់្រ្ង្នធានម្នុ េកប្រម្តិ្សាខ្ន 
ពត័្ម៌ានវទិា តាម្សាខ្ន ចាំណាយទូធៅ ប្ររតិ្រត្តិការធផ្ទរប្រាក ់ និងប្រាកច់ាំណូលធផ្េងៗ និងការប្ររឆ្ាំងការ មាអ ត្ប្រាក ់
និងការប្ររយុទធ ប្ររឆ្ាំងហិរញ្ញរបទានធភវរកម្ម។ 

  នាយកោឋ នធៅការយិល័យកណាត ល (ប្រតួ្ត្ពិនិត្យការរណតុ ឹះរណាត ល និងការអភវិឌ្ឍរុ្  លិក ការលាឈរ ់និងការរញ្ចរ ់
កិចច នាការង្ហរ ការប្ររឆ្ាំងការ មាអ ត្ប្រាក ់ និងការប្ររយុទធប្ររឆ្ាំងហិរញ្ញរបទានធភវរកម្ម ការប្រតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទកនុងធលើការ 
ធរៀរចាំ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ការប្រ្រប់្រ្ងប្រទពយ ម្បត្តិ និងការប្រ្រប់្រ្ង នទនីយភាព)។ 

  ពត័្ម៌ានវទិា (ប្រតួ្ត្ពិនិត្យការប្រ្រប់្រ្ង នតិ ុែប្ររពន័ធ្នាារធអ ិចប្រតូ្និក ការប្រ្រប់្រ្ងនិរនតរភាពអាជីវកម្ម អភាិលកិចច 
ពត័្ម៌ានវទិា និង នតិ ុែតាម្ប្ររពន័ធអុីន្ឺណិត្ណ លចាំាច)់។ 

  ករណីណកលងរនលាំ និងការរ ាំធលាភរាំ នធាលនធយាយថ្ផ្ទកនុង។ 
 

៣.  តងោ់រ ប្រមារក់ារអនុវត្តវជិាជ ជីវៈថ្ន វនកម្មថ្ផ្ទកនុង 
 

ការង្ហរររ ់ វនកម្មថ្ផ្ទកនុង ្ឺការធារពធៅតាម្រទរបញ្ញ ត្តិររ ់្នាារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា រទរញ្ហជ ថ្ផ្ទកនុងររ ់ប្រាសាក ់ និង 
ធាលរាំណង និងវ ិ្ ីសាស្ត តររ ់ែលួន។ 
 

ខផនរទី ៥ - របាយការណ៍ស្វនរមមររស្ស់្វនររថ្ផៃរនខុបលើការប្តួតពិនិតយថ្ផៃរនខុ 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 13 
 

 វនកម្មថ្ផ្ទកនុងកប៏្ររកានខ់្នជ រនូ់វណផ្នកែលឹះថ្ននិយម្នយ័ថ្នការធ វ្ើ វនកម្មថ្ផ្ទកនុង ររ ់វទិាសាា ន វនកម្មថ្ផ្ទកនុង (IIA) ។ 
ប្រកម្ ីល្ម្ ៌ និង  តងោ់រអនតរជាតិ្ ប្រមារក់ារអនុវត្តប្ររករធោយវជិាជ ជីវៈថ្ន វនកម្មថ្ផ្ទកនុង (“ តងោ់រ”) ។ ធលើ ពីធនឹះធៅធទៀត្ 
 វនកម្មថ្ផ្ទកនុង ប្រត្ូវពិចរណាធលើការប្រររកា និង ការណណនាាំររ ់វទិាសាា ន វនកម្មថ្ផ្ទកនុង (IIA) ធ ើម្ប ីរកនាាំការង្ហរររ ់ែលួន។ 
 

៤.  ធងខរលទធផ្ល វនកម្ម 
 

  នាយកោឋ ន វនកម្មថ្ផ្ទកនុងអនុវត្ត កម្មភាព វនកម្ម ធោយណផ្អកធលើណផ្នការ វនកម្មប្ររចាំឆ្ន ាំណ លប្រត្ូវានអនុម្ត័្ 
ធោយ្ណៈកមាម ្ិការ វនកម្ម និង ប្រម្រធៅនរងប្ររតិ្រត្តិការអាជីវកម្មជាកណ់ តង។ ្ធប្រមាង វនកម្មណ លានធប្រាង 
ទុក និងម្និានធប្រាងទុកានរាំធពញកនុងឆ្ន ាំ២០២០ មាន ូចខ្នងធប្រកាម្៖ 

 

ល.រ ណផ្នកប្រតួ្ត្ពិនិត្យ  ម្ទិធផិ្ល 
ការវាយត្ថ្ម្ល 
ប្ររពន័ធប្រតួ្ត្ពិនិត្យ 

០១ 
ប្រតួ្ត្ពិនិត្យកម្ច ី(កម្ចី្ ម្មតា កម្ចមី្និ ាំធណើ រការ កម្ចលុីរ 
ធចញពីរញ្ជ ី ប្រ្រស់ាខ្ន) 

៨៥.១៤៨ ្ណនី (១៦,២៣% 
ថ្នចាំនួន្ណនី ររុ) 

ធពញចិត្ត 

០២ ការរារស់ាចប់្រាក ់ ១.៨០២  ង - 
០៣ ប្ររតិ្រត្តិការសាខ្ន (១ធលើក កនុង១សាខ្ន) ១៨០ សាខ្ន ធពញចិត្ត 
០៤ ការរណតុ ឹះរណាត ល និងការអភវិឌ្ឍរុ្  លិក ១  ង ធពញចិត្ត 
០៥ ការលាឈរ ់និងការរញ្ចរកិ់ចច នាការង្ហរ ១  ង ប្រត្ូវការណកលម្អ 
០៦ ការប្រតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទកនុងធលើការធរៀរចាំរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ១  ង ធពញចិត្ត 
០៧ ការប្រ្រប់្រ្ងប្រទពយ ម្បត្តិ ១  ង ធពញចិត្ត 
០៨ ការប្រ្រប់្រ្ង នទនីយភាព ១  ង ធពញចិត្ត 

០៩ 
ការប្ររឆ្ាំងការ មាអ ត្ប្រាក ់និងការប្ររយុទធប្ររឆ្ាំងហិរញ្ញ  
របទានធភវរកម្ម 

១  ង ប្រត្ូវការណកលម្អ 

១០ ការប្រ្រប់្រ្ង នតិ ុែប្ររពន័ធ្នាារធអ ិចប្រតូ្និក ១  ង ធពញចិត្ត 
១១ ការប្រ្រប់្រ្ងនិរនតរភាពអាជីវកម្ម  ១  ង ប្រត្ូវការណកលម្អ 
១២ អភាិលកិចចពត័្ម៌ានវទិា ១  ង ធពញចិត្ត 
១៣  នតិ ុែតាម្ប្ររពន័ធអុីន្ឺណិត្ណ លចាំាច ់ ១  ង ធពញចិត្ត 
១៤ ការធ ុើរអធងកត្ ការណកលងរនលាំ និងករណីម្និប្ររប្រកតី្ធផ្េងៗ ៨៥  ង - 
១៥ ប្រតួ្ត្ពិនិត្យអ ម្តុ្លយសាចប់្រាក ់ ៤៤  ង - 

 

  នាយកោឋ នានធចញរាយការណ៍ វនកម្មចាំនួន ១.៩២៩ ជូនថាន កប់្រ្រប់្រ្ងសាខ្ន និងប្ររធាននាយកោឋ ន កព់ន័ធ។ 
  នាយកោឋ នានរាយការណ៍ពីលទធផ្ល វនកម្ម ជូន្ណៈកមាម ្ិការ វនកម្មធរៀងរាល់ប្រតី្មា ។ 

 

៥. ធ ចកត ីននោិឋ ន  
 

 ណផ្អកធលើលទធផ្ល វនកម្មកនុងឆ្ន ាំ ២០២០ នាយកោឋ ន វនកម្មថ្ផ្ទកនុង ននិោឋ នថា៖ 
  ប្រាសាកា់នរធងកើត្ប្ររពន័ធប្រតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទកនុងប្ររករធោយប្ររ ិទធភាព ធ ើម្បកីារ រប្រទពយ ម្បត្តិររ ់សាា រន័ និងប្រាក ់
រធញ្ញ ើ ររ ់សាធារណៈជន ធ វ្ើឱ្យកានណ់ត្ប្ររធ ើរធ ើងនូវធ វារធប្រម្ើអតិ្ងិជន ការ រកាំហុ  ្ងនានាណ លអាចធកើត្ធ ើង 
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ធោយធចត្នា ឬអធចត្នា និងធ ើម្បធីានាថា រុ្  លិកអនុវត្តការង្ហរ ធោយធារពតាម្ធាលនធយាយ និងធ ចកដីណណនាាំ 
ធផ្េងៗ។ 

  រុ្  លិកទទួលរនទុក ទាាំងធៅការយិល័យកណាត ល និងសាខ្ន ានអនុវត្តការប្រតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទកនុង ធ ើម្បកីាត្រ់នាយ 
ហានិភយ័ ណ លអាចធកើត្មានកនុងធពលធ វ្ើប្ររតិ្រត្តិការប្ររចាំថ្ងៃ។ 

  អនកប្រ្រប់្រ្ងទទួលរនទុក ានអនុវត្ត កម្មភាពណកត្ប្រមូ្វ និង កម្មភាពការការ រយស ងមានប្ររ ិទធភាព ចាំធ ឹះការរក 
ធឃើញ និងអនុសា នន៍ានាណ លានធលើកធ ើងធោយនាយកោឋ ន វនកម្មថ្ផ្ទកនុង។ 

 

ានអាន និងឯកភាព 
កាលររធិចេទ: ២១ ម្ករា ២០២១    កាលររធិចេទ: ២១ ម្ករា ២០២១ 
ហត្ាធលខ្ន      ហត្ាធលខ្ន 
 
 
 
 
Hana LEE      អនកុ សាធរឿង 
ប្ររធាន្ណៈកមាម ្ិការ វនកម្ម    ប្ររធាន វនករថ្ផ្ទកនុង 

  
  
 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 15 
 

 

 ូម្ពិនិត្យធម្ើលឧរ ម្ពន័ធថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ណ លធ វ្ើ វនកម្មធោយ វនករឯករាជយ ូចមានជូនភាជ រ។់ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខផនរទី ៦ - របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុខដលបធ្វើស្វនរមមបោយស្វនររឯររាែយ 
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រុ្  លចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្រត្ប្រតូ្វរង្ហា ញពីពត័្ម៌ានប្ររតិ្រតិ្តការ ាំខ្នន់ៗ  ជាម្យួភា្ីជារ ់កព់ន័ធធៅកនុងរយៈធពល ២ (ពីរ) 
ឆ្ន ាំចុងធប្រកាយ ធោយរញ្ហជ កពី់ធឈាម ឹះ ទាំនាកទ់ាំនងរវាងរុ្  លចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្រត្ និងភា្ីជារ ់កព់ន័ធ ទាំហាំថ្នប្ររតិ្រត្តិការ 
និងប្ររធភទថ្នផ្លប្ររធយជនណ៍ លធកើត្ធចញពីទាំនាកទ់ាំនងធនាឹះ ូចខ្នងធប្រកាម្៖ 
 

រ. ប្រតិរតតិការស្ាំខាន់ៗជាមួយភាគហ ុនិរខដលមានភាគហ ុនចរ់ពី ៥ (ប្បា ាំ) ភាគរយប ើខបៅ 
ថ្នមូលរប្តរមមស្ទិធិរាំពុខបធ្វើចរាចរបលើទីផារ 

 

  ប្រាកក់ម្ចពីីប្រកុម្ហនុន DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT 
MBH ជាម្យួប្រាកក់ម្ចចីាំនួន ៥ លាន ុលាល រអាធម្រកិ និង រនអីុីធអ (BEA) ណ លជាមាច  ់ភា្ហនុនររ ់ប្រាសាក ់
ធហើយកជ៏ាភា្ីម្យួ ថ្នការផ្តល់ប្រាកក់ម្ចកីនុងកិចច នាប្រាកក់ម្ចធីនឹះជាម្យួនរងទរកប្រាកក់ម្ចចីាំនួន ១០ លាន ុលាល រ 
អាធម្រកិ។ កិចច នាប្រាកក់ម្ចធីនឹះ មានត្ថ្ម្លធ មើនរង ៦០ លាន ុលាល រអាធម្រកិ។ 

  កិចច នាឥណទានរងវិល ពី្នាារ ធែរន ី ្ូកម្នី (KB Kookmin Bank) សាខ្នហុងកុង ណ លមានទរកប្រាក ់
កម្ចចីាំនួន ១០០ លាន ុលាល រអាធម្រកិ។ 

  អនុរាំណុលពី្នាារ ធែរន ី្ូកម្នី (KB Kookmin Bank) សាខ្នហុងកុង កនុងទរកប្រាកក់ម្ចចីាំនួន ៥០ លាន ុលាល រ។ 
  ប្រាកក់ម្ចពីី្នាារ ធែរន ី ្ូកម្នី (KB Kookmin Bank) សាខ្នកម្ពុជា ជាប្រាកធ់រៀល ណ លមានចាំនួនទរកប្រាក ់ ៥ 

លាន ុលាល រអាធម្រកិ។ 
  ឥណទានជាប្រកុម្ ណ លទទួលានពី្នាារ ធែរន ី ្ូកម្នី (KB Kookmin Bank) សាខ្នហុងកុង ជាម្យួទាំហាំ 

ទរកប្រាក ់ររុរហូត្ ល់ ១៥០ លាន  ុលាល រអាធម្រកិ។ 
 

ែ. ប្រតិរតតិការស្ាំខាន់ៗជាមួយអភិបាល និខរុគគលជាន់ែពស្់ 
 

ម្និមាន 
 

គ. ប្រតិរតតិការជាមួយអភិបាល និខភាគហ ុនិរពារ់ព័នធនឹខការទិញ-លរ់ប្ទពយស្រមម និខ 
បស្វារមម 

 

 ម្និមាន 
 

ឃ. ប្រតិរតតិការស្ាំខាន់ៗជាមួយស្មាែិរប្គួស្ថរផ្ទៃ លរ់រស្អ់ភិបាល រុគគលរិជាន់ែពស្ ់ និខ ភាគ 
ហ ុនិរ  ខដលមានភាគហ ុនចរ់ពី ៥ (ប្បា ាំ) ភាគរយប ើខបៅ 

 

 ម្និមាន 
 

ខផនរទី ៧ - ព័ត៌មានអាំពីប្រតិរតតិការជាមួយភាគីជារ់ពារ់ព័នធ 
និខទាំនាស្ផ់លប្របោែន៍ 
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ខ. ប្រតិរតតិការស្ាំខាន់ៗ ជាមួយរុគគលខដលមានទាំនារ់ទាំនខជាមួយអភិបាលររស្រ់ុគគលចុឹះរញ្ជ ី 
លរ់មូលរប្ត ប្រុមហ ុនរុប្តស្ម័ពនធ ឬ ប្រុមហ ុនហូលឌីខ ររស្រ់ុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្ត 
ខដលទាំនារ់ទាំនខររស្រ់ុគគលទាំខបនាឹះ បរើតមានបៅរនខុប្រតិរតតិការ ឬការចត់ខចខណាមួយ 
ខដលបានបធ្វើប ើខបោយរុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្ត 

 

 ម្និមាន 
 

ច. ប្រតិរតតិការស្ាំខាន់ៗ ជាមួយរុគគលធាែ រ់ជាអភិបាល ឬរុគគលជារ់ពារ់ព័នធជាមួយរុគគលធាែ រ់ 
ជាអភិបាល 

 

ម្និមាន 
 

ឆ. ប្រតិរតតិការស្ាំខាន់ៗ ជាមួយអភិបាលខដលកាន់មុែតាំខណខណាមួយ បៅរនខុស្មាគម ឬ 
អខគភាព មិនខស្វខររប្បារ់ចាំបណញ ឬបៅរនខុប្រុមហ ុនណាមួយបផសខបទៀត បប្ៅពីរុគគលចុឹះ 
រញ្ជ ីលរ់មូលរប្ត  

 

 ម្និមាន 
 

ែ. ប្រតិរតតិការស្ាំខាន់ៗជាមួយអភិបាល ខដលទទួលបានផលប្របោែន៍ពីរុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់ 
មូលរប្តបទឹះជាហរិញ្ញវតាុ ឬមិនខមនហរិញ្ញវតាុ 

 

 ម្និមាន 
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ការពិភាកា និងវភិា្ខ្នងធប្រកាម្ធនឹះ ្ឺជាការពិភាការរ ់្ណៈប្រ្រប់្រ្ងប្រាសាក ់ ធៅធលើលទធផ្ល ប្ររតិ្រត្តិការ 
និងសាា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ធោយណផ្អកធលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្ប្រត្រម្កាលររធិចេទថ្ងៃទី៣១ ណែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២០ ណ លប្រត្ូវានធ វ្ើ វនកម្ម
រចួរាល់ធោយ វនករឯករាជយ EY ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ  ប្រតូ្វានធរៀរចាំប្រ រតាម្ តងោ់ររាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនដរជាតិ្ ថ្ន
កម្ពុជា (“CIFRS”) និងរទរញ្ញត្តិនានា ណ លធចញធោយ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងធ វ្ើការពិភាកា និងវភិា្ធៅ 
ធលើ មា ធាតុ្ ាំខ្នន់ៗ  ថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ  និងកតាត  ាំខ្នន់ៗ  ណ លមានផ្លរសឹះ ល់ ល់ប្រាកច់ាំធណញររ ់ប្រាសាក។់ 
 

រ. ទិដឋភាពទូបៅថ្នប្រតិរតតិការ 
 

១. ការវភិា្ចាំណូល 
ប្រាសាក ់រកប្រាកច់ាំណូលានម្កពីប្ររភព ាំខ្នន់ៗ ចាំនួន ៣  ូចខ្នងធប្រកាម្៖ 
  ចាំណូលការប្រាក៖់ ប្រាកក់ម្ចផី្តល់ជូនអតិ្ងិជន និងប្រាករ់ធញ្ញ ើធៅ្នាារ។ 
  ចាំណូលកថ្ប្រម្ធជើងសា៖ ចាំណូលកថ្ប្រម្ធជើងសាពីឥណទាន កថ្ប្រម្ពីការធាឹះផ្ាយរណ័ណ  និងចាំណូលកថ្ប្រម្ធជើងសាពី 
ធ វាកម្មធផ្ទរប្រាកក់នុងប្រ ុក។ 

  ចាំណូលធផ្េងៗ៖ ការពិន័យធលើឥណទាន ការប្ររម្ូលម្កវញិពីឥណទានណ លានលុរធចញពីរញ្ជ ី  ចាំធណញ 
ពីអប្រតារតូរប្រាក ់និងចាំណូលធផ្េងៗធទៀត្។  

 

២. ការវភិា្ចាំណូលតាម្ណផ្នក 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 
ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ទរកប្រាក ់ររុ 
(លានធរៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាក ់ររុ 
(លានធរៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ១.៧៥៤.៦៦៦ ៩៦,១១% ១.៤៤៣.៥៤៧ ៩២,២៥% 

២ ចាំណូលកថ្ប្រម្ធជើងសា ២៨.០៤៥ ១,៥៤% ៧៣.៩៣៤ ៤,៧២% 

៣ ចាំណូលធផ្េងៗ ៤២.៨៨៧ ២,៣៥% ៤៧.៣៨៤ ៣,០៣% 

ចាំណូល ររុ ១.៨២៥.៥៩៨ ១០០% ១.៥៦៤.៨៦៥ ១០០% 
 

ចាំណូលការប្រាក ់ ្ឺជាប្ររភព  ៏ាំខ្នន ់ប្រមារ ់ ប្រាសាក ់ កនុងការរធងកើត្ប្រាកច់ាំណូល។ ធៅឆ្ន ាំ ២០២០ ចាំណូលការប្រាក ់
មានប្ររមាណ ៩៦,១១% ថ្នចាំណូល ររុ ែណៈណ ល ៩៩,៩៥% ថ្នចាំណូលការប្រាក ់ ្ឺានម្កពីប្រាកក់ម្ចផី្តល់ជូនអតិ្ងិជន។ 
ធរើធប្ររៀរធ្ៀរតាម្ណផ្នកធៅនរងរយៈធពល ូចាន ពីលទធផ្លកាលពីឆ្ន ាំម្នុ ចាំណូលកថ្ប្រម្ធជើងសាមានការងយចុឹះចាំនួន ៤៥.៨៨៩ 
លានធរៀល ឬ -៦២,០៧% ធោយមានការអនុវត្តនូវអប្រតាការប្រាកប់្ររ ិទធិភាពធៅកនុងឆ្ន ាំ ២០២០ ប្រ រតាម្ តងោ់ររាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ាុអនដរជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ចាំណណកឯចាំណូលការប្រាកា់នធកើនធ ើងចាំនួន ៣១១.១១៩ លានធរៀល ធ មើនរង ២១,៥៥% ធោយសារ 
កាំធណើ ន ខ៏្នល ាំងខ្នល ថ្នប្រាកក់ម្ចផី្តល់ជូនអតិ្ងិជនកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

ខផនរទី ៨ - ការពិភារា និខវិភាគររស្គ់ណៈប្គរ់ប្គខ 
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៣. ការវភិា្្មាល ត្ចាំធណញ ុល 
 

ការវភិា្្មាល ត្ចាំធណញ ុល ម្និានរង្ហា ញធៅកនុងទប្រម្ងថ់្នរាយការណ៍លទធផ្លធពញធលញណ លធរៀរចាំធោយ ប្រាសាក់
ធនាឹះធទ។ ធទាឹះរីជាយស ងណាកធ៏ោយ វារង្ហា ញពីចាំណូលការប្រាក ុ់ទធ ណ លានម្កពីចាំណូលការប្រាក ់  កចាំណាយ 
ការប្រាកណ់ លានចងអុលរង្ហា ញធៅកនុងចាំណុចទី៤  តីពីការវភិា្ចាំធណញ/(ខ្នត្) ម្នុរងព់នធ។ 
 

៤. ការវភិា្ចាំធណញ/(ខ្នត្) ម្នុរងព់នធ 
 

រាយការណ៍ចាំធណញ/ខ្នត្ ម្នុរងព់នធ 
ឆ្ន ាំ២០២០      
(លានធរៀល) 

ឆ្ន ាំ២០១៩         
(លានធរៀល) 

លធម្អៀង          
(លានធរៀល) 

លធម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ចាំណូលពីការប្រាក ់ ១.៧៥៤.៦៦៦ ១.៤៤៣.៥៤៧ ៣១១.១១៩ ២១,៥៥% 

ចាំណាយការប្រាក ់ (៨០៩.០៥៥) (៦៦៦.៨០៦) (១៤២.២៤៩) ២១,៣៣% 

ចាំណូលពីការប្រាក ុ់ទធ ៩៤៥.៦១១ ៧៧៦.៧៤១ ១៦៨.៨៧០ ២១,៧៤% 

ចាំណូលកថ្ប្រម្ធជើងសា ២៨.០៤៥ ៧៣.៩៣៤ (៤៥.៨៨៩) -៦២,០៧% 

ចាំណាយកថ្ប្រម្ធជើងសា (៦៦៥) (១៤.០៧០) ១៣.៤០៥ -៩៥,២៧% 

ចាំណូលពីកថ្ប្រម្ធជើងសា ុទធ ២៧.៣៨០ ៥៩.៨៦៤ (៣២.៤៨៤) -៥៤,២៦% 

ចាំណូលធផ្េងៗ ៣៦.៧២១ ៤៧.៣៨៤ (១០.៦៦៣) -២២,៥០% 

ចាំណូលពីជាំនួយ ៤.០៦៤ - ៤.០៦៤ ១០០% 

ចាំធណញ/(ខ្នត្ ុទធ)ពីការរដូរររិូយរណ័ណ  ២.១០២ (២.០៩២) ៤.១៩៤ -២០០,៤៨% 

ចាំណូលធផ្េងៗ ររុ ៤២.៨៨៧ ៤៥.២៩២ (២.៤០៥) -៥,៣១% 

ចាំណូល ររុពីការប្រាក ់កថ្ប្រម្ធជើងសា 
និងចាំណូលធផ្េងៗ 

១.០១៥.៨៧៨ ៨៨១.៨៩៧ ១៣៣.៩៨១ ១៥,១៩% 

ចាំណាយធលើរុ្  លិក (២៧៦.៧១២) (២៤៣.៥០៤) (៣៣.២០៨) ១៣,៦៤% 

 ាំវធិាន្នធលើការខ្នត្រងរ់ ាំពរងទុក (៩៥.៦២០) (៣៧.៦៧៦) (៥៧.៩៤៤) ១៥៣,៨០% 

ចាំណាយទូធៅ និងរ ឋាល (៦៥.១៧៨) (៥១.៣៧៤) (១៣.៨០៦) ២៦,៨៧% 

ចាំណាយរ ាំល ់ (២៦.៧៩១) (២៤.៨២២) (១.៩៦៩) ៧,៩៣% 

ប្រាកច់ាំធណញម្នុរងព់នធ ៥៥១.៥៧៥ ៥២៤.៥២១ ២៧.០៥៤ ៥,១៦% 
 

ធៅឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាកច់ាំធណញម្នុរងព់នធ ានធកើនធ ើងចាំនួន ២៧.០៥៤ លានធរៀល ធ មើនរង ៥,១៦% ធរើធប្ររៀរធ្ៀរ 
នរងរយៈធពល ូចាន កនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ ។ ធទាឹះរីជាចាំណូលកថ្ប្រម្ធជើងសា មានការងយចុឹះ្ួរឱ្យកត្ ់មា ល់ ប្រមារឆ់្ន ាំធនឹះ រសុណនត 
ចាំណូលការប្រាកម់ានចាំនួនែព ់ជាងរយៈធពលម្ុនប្ររណហល ៣១១.១១៩ លានធរៀល ធ មើនរង ២១,៥៥% ណ លជាម្លូធហតុ្ចាំរង 
ថ្នការធកើនធ ើងថ្នប្រាកច់ាំធណញម្ុនរងព់នធ។ ចាំណាយកនុងឆ្ន ាំកម៏ានការធកើនធ ើងផ្ងណ រ រមួ្រញ្ជូ លទាាំងចាំណាយធលើរុ្  លិកចាំនួន 
៣៣.២០៨ លានធរៀល ឬ ១៣,៦៤%  ាំវធិាន្នធលើការខ្នត្រងរ់ ាំពរងទុកចាំនួន ៥៧.៩៤៤ លានធរៀល ឬ ១៥៣,៨០% និង 
ចាំណាយទូធៅនិងរ ឋាលចាំនួន ១៣.៨០៦ លានធរៀល ឬ ២៦,៨៧% ធរើធប្ររៀរធ្ៀរនរងឆ្ន ាំ ២០១៩។ ម្លូធហតុ្ថ្នការធកើនធ ើងថ្ន 
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ចាំណាយ ្ឺធោយសារមានការធកើនធ ើងថ្នចាំនួនរុ្  លិក និងផ្លិត្ភាពការង្ហរ ការធកើនធ ើងថ្នឥណទាន និងឥណទានម្និ ាំធណើ រការ 
ការពប្រងីកប្ររតិ្រត្តិការ និងការការ រ ុែភាព និង ុវត្ាិភាពពីការរកីរាលោលថ្នជាំងឺ កូវ ី-១៩ ។ 

 

៥. ការវភិា្ចាំធណញ/(ខ្នត្) កនុងការយិររធិចេទ 
 

លទធផ្លលម្អតិ្កនុងការយិររធិចេទ 
ឆ្ន ាំ២០២០           
(លានធរៀល) 

ឆ្ន ាំ២០១៩           
(លានធរៀល) 

លធម្អៀង          
(លានធរៀល) 

លធម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំធណញម្នុរងព់នធ ៥៥១.៥៧៥ ៥២៤.៥២១ ២៧.០៥៤ ៥,១៦% 

ចាំណាយពនធធលើប្រាកច់ាំធណញ (១០៨.០៥៨) (១០៥.១១៧) (២.៩៤១) ២,៨០% 

ប្រាកច់ាំធណញ ុទធកនុងការយិររធិចេទ ៤៤៣.៥១៧ ៤១៩.៤០៤ ២៤.១១៣ ៥,៧៥% 
 

ធៅកនុងឆ្ន ាំ ២០២០ ប្រាកច់ាំធណញរនាទ រពី់រងព់នធានធកើនធ ើងចាំនួន ២៤.១១៣ លានធរៀល ណ លធ មើនរង ៥,៧៥% 
ណ លនាាំឱ្យការចាំណាយពនធធលើប្រាកច់ាំធណញ កម៏ានការធកើនធ ើងផ្ងណ រ។ ធោយសារលទធផ្លថ្នប្រាកច់ាំធណញ ុទធធៅកនុង 
ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាកា់នទទួលនូវលទធផ្ល ល៏អ ចាំធ ឹះអនុាត្ចាំធណញធ្ៀរនរងប្រទពយ កម្មជាម្្យម្ ៣,២៥% និងអនុាត្ចាំធណញ 
ធ្ៀរនរងមូ្ល្នជាម្្យម្ ២៣,៥៣%  ប្រមាររ់យៈធពល ១២ណែ ថ្នប្រាកច់ាំធណញ ុទធចរពី់ថ្ងៃទី០១ ណែម្ករា  ល់ថ្ងៃទី៣១ ណែ ន្ូ 
ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

៦. ការវភិា្លទធផ្លលម្អតិ្កនុងការយិររធិចេទ 
 

លទធផ្លលម្អតិ្កនុងការយិររធិចេទ 
ឆ្ន ាំ២០២០           
(លានធរៀល) 

ឆ្ន ាំ២០១៩           
(លានធរៀល) 

លធម្អៀង          
(លានធរៀល) 

លធម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំធណញ ុទធកនុងការយិររធិចេទ ៤៤៣.៥១៧ ៤១៩.៤០៤ ២៤.១១៣ ៥,៧៥% 

លធម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  (១៥.៧៨៣) ១៩.៨២៨ (៣៥.៦១១) -១៧៩,៦០% 

លទធផ្លធពញធលញ ររុ ៤២៧.៧៣៤ ៤៣៩.២៣២ (១១.៤៩៨) -២,៦២% 
 

ធាតុ្ថ្នលទធផ្លលម្អតិ្ធផ្េងៗ រមួ្រញ្ចូ លណត្ភាពលធម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  ណ លានម្កពីប្រទពយ កម្ម និងរាំណុល 
ប្រត្ូវានណប្ររ ប្រម្ួលធោយធប្ររើអប្រតារដូរប្រាកចុ់ងប្រានាការយិររធិចេទថ្នរាយការណ៍សាា នភាពហិរញ្ញ វត្តុ  ចាំណណកឯចាំណូល និង 
ចាំណាយ ណ លានរង្ហា ញកនុងរាយការណ៍លទធផ្លធពញធលញ និងលាំហូរសាចប់្រាក ់ ប្រតូ្វានណប្ររ ប្រមួ្លធោយធប្ររើ អប្រតាម្្យម្ 
កនុងការយិររធិចេទ  ែណៈធពលណ លធ ើម្ទុនប្រតូ្វានណប្ររ ប្រមួ្លតាម្អប្រតាប្ររវត្តិ។ 
 

៧. ការវភិា្ពកីតាត  នងិននិាន ការណ លរសឹះ ល់ ល់សាា នភាព នងិលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ 
 

ធៅកនុងឆ្ន ាំ ២០២០ កតាត  និងរញ្ហា ប្ររឈម្ណ លជឹះឥទធិពលយស ងខ្នល ាំង  ល់សាា នភាព និងលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ ្ឺរណាត ល 
ម្កពីការផ្ទុឹះធ ើងថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្ កូវ ី-១៩ ណ លជឹះឥទធិពលអវជិជមាន  ល់ កម្មភាពធ  ឋកិចចររ ់ប្ររធទ កម្ពុជា  ូចជាការផ្លអ ក 
ឬរិទប្ររតិ្រត្តិការអាជីវកម្ម កម្មករាត្រ់ងក់ារង្ហរ ការធកើនធ ើងថ្នឥណទានម្និ ាំធណើ រការ ប្រាកច់ាំណូល និង នេ ាំមានចាំនួនតិ្ច។ 
ធទាឹះយស ងណាកធ៏ោយ រាជរោឋ ភាិលកម្ពុជាកាំពុងែិត្ែាំប្រររងណប្ររង និងមានយុទធសាស្ត ត ល៏អកនុងការរញ្ឈរ ់និងកាត្រ់នាយថ្នការចម្លង 
ជាំងឺ កូវ ី-១៩ ធោយរមួ្ទាាំងការរកធឃើញករណីចម្លង ជាម្យួនរងការធ ល្ើយត្រយស ងឆ្ររ់ហ័  ការរកា្មាល ត្ ង ម្ ការតាម្ោនថ្ន 
អនកជារ ់កព់ន័ធ  និងការធ វ្ើចតាត  ី ័ក។ 
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ែ. រត្តត ស្ាំខាន់ៗខដលរ ឹះពាលប់លើផលចាំបណញ 
 

១. ការវភិា្ពលីកខែណឌ ថ្នត្ប្រម្វូការ នងិការផ្ ត្ផ់្ ង ់
 

ប្រាសាក ់ ្ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុ ា្ំជាងធ្ធៅកនុងប្ររធទ កម្ពុជា ធោយផ្តល់ជូននូវផ្លិត្ផ្ល និងធ វាប្ររករធោយ 
ភាពថ្ចនប្ររឌិ្ត្ និងការធ វ្ើពិពិ្កម្មតាម្រយៈរណាត ញណចកចយទាំធនើរ។ ធោយសារណត្ជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុ ទទួលប្រាករ់ធញ្ញ ើ 
ប្រាសាក ់ ធ វ្ើការធផ្លត ត្ ាំខ្ននធ់ៅធលើ ហប្រា ្ុនតូ្ចរាំផុ្ត្ ្ុនតូ្ច និង្ុនម្្យម្ និងការណ វងរកឱ្កា ធ ើម្បពីប្រងីកប្ររតិ្រត្តិការ 
អាជីវកម្មររ ់ែលួនតាម្រយៈការទាញយកអត្ាប្ររធយជនពី៍្មាល ត្ថ្នការផ្ ត្ផ់្ ងធ់ វា្នាារធៅកនុងប្ររធទ កម្ពុជា។ ប្រាសាក ់ កា៏ន 
កាំណត្ឱ់្កា ធ ើម្បរីធងកើនចាំធណញភាព ល់អតិ្ងិជនណ លមានប្រសារ ់ និងទាកទ់ាញអតិ្ងិជនងមី ធោយផ្តល់ជូននូវផ្លិត្ផ្ល 
និងធ វារណនាម្ ប្រពម្ទាាំងភាពថ្ចនប្ររឌិ្ត្ងមីៗ។ 
 

ប្រាសាក ់ រនតធ វ្ើរចចុរបននភាព និងពប្រងីកផ្លិត្ផ្ល និងធ វាកម្មររ ់ែលួនធ ើម្បរីាំធពញត្ប្រមូ្វការររ ់អតិ្ងិជន។ ប្រាសាក ់
ានវនិិធយ្យស ងធប្រចើនធៅធលើរធចចកវទិាហិរញ្ញ វត្ាុ និងការធ វ្ើឌី្ជីងលណផ្នកធ វាកម្មធ ើម្បរីធងកើនភាពង្ហយប្រ ួល និង អនុញ្ហញ ត្ឱ្យ 
អតិ្ងិជនអាចធប្ររើប្រា ់ប្ររពន័ធ្នាារធោយែលួនឯងានធៅប្រ្រទី់កណនលង។ 
 

២. ការវភិា្ពកីារធ ើងចុឹះថ្នថ្ងលវត្ាុធាតុ្ធ ើម្ 
 

ប្រាសាក ់ កាំពុងធ វ្ើប្ររតិ្រត្តិការកនុងនាម្ជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុកនុងការផ្តល់នូវផ្លិត្ផ្ល និងធ វាហិរញ្ញ វត្ាុ ល់អតិ្ងិជន 
 ូធចនឹះ ការវភិា្ធៅធលើការណប្ររប្ររួលថ្នត្ថ្ម្លវត្ាុធាតុ្ធ ើម្ ម្និប្រតូ្វានអនុវត្តចាំធ ឹះប្រកុម្ហនុនធ ើយ។ 
 

៣. ការវភិា្ធៅធលើពនធ 
 

ប្រាសាក ់ មានកាត្ពវកិចចរងព់នធ និងអាករនានាជូនរ ឋ ាិត្ធៅធប្រកាម្ចារណ់ លមានជា្រមានធៅកនុងប្រពឹះរាជាណាចប្រកកម្ពុជា។ 
ប្រាសាក ់ ្ឺជាអនកជារព់នធ ា្ំ និងត្ប្រមូ្វឱ្យរងព់នធតាម្រររពិត្ណ លានកាំណត្ធ់ោយអ  ្នាយកោឋ នពនធោរ។ ចាំណាយពនធរមួ្មាន 
ពនធណ លរងក់នុងឆ្ន ាំសារធពើពនធ និងពនធពនារ។ ចាំណាយពនធប្រតូ្វានកត្ប់្រតាធៅកនុងរាយការណ៍លទធផ្លធពញធលញ។ 
 

 ប្រមារក់ារអនុធលាម្ភាពលអធលើកាត្ពវកិចចពនធោរ ប្រាសាក ់ទទួលានវញិ្ហញ រនរប្រត្អនុធលាម្ភាពសារធពើពនធប្ររធភទ “មា ” 
ពីអ្ នាយកោឋ នពនធោរធៅថ្ងៃទី០៦ ណែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២០ ណ លមាន ុពលភាព ២ឆ្ន ាំ  ប្រមារឆ់្ន ាំជារព់នធ ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០២១ ។ 
 

៤. ការវភិា្ធលើធាតុ្ណ លែុ ពី្ ម្មតា នងិធាតុ្វសិាម្ញ្ញ  
 

នាការយិររធិចេទថ្នរាយការណ៍ធនឹះ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងម្និាន រងពីធាតុ្ណ លែុ ពី្ម្មតា និងធាតុ្វសិាម្ញ្ញ  ប្ររតិ្រត្តិការ ឬ 
ប្រពរត្តិការណ៍ណាម្យួណ លមានលកខណៈជាសារវនត និងមានភាពម្និប្ររប្រកតី្ានធកើត្ធ ើងណ លអាចជឹះឥទធិពលយស ងខ្នល ាំង ល់ រាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ររ ់ប្រកុម្ហនុន។ ជាម្យួនរងសាា នភាពរចចុរបននថ្នការរកីរាលោលយស ងឆ្ររ់ហ័ ថ្នជាំងឺកូវ ី-១៩ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ង 
នរងរនតយកចិត្តទុកោកជ់ានិចចចាំធ ឹះការវវិឌ្ឍថ្នការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវ ី-១៩ កនុងប្ររធទ កម្ពុជា និងផ្លរសឹះ ល់ចាំធ ឹះ      ប្ររតិ្
រត្តកិារររ ់ប្រកុម្ហនុន។ 
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គ. ការខប្រប្រួលស្ាំខាន់ៗបលើការលរ់ និខចាំណូល 
 

ធៅឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាក ់ រកានចាំណូល ររុប្ររមាណ ១.៨២៥.៥៩៨ លានធរៀល ធកើនធ ើង ១៦,៦៦% ធរើធប្ររៀរធ្ៀរ
ធៅនរងឆ្ន ាំ២០១៩។ ចាំណូលការប្រាក ុ់ទធានធកើនធ ើងពី ៧៧៦.៧៤១ លានធរៀល  ល់ ៩៤៥.៦១១ លានធរៀល ែណៈធពល 
ណ ល ធម្ពៀត្ឥណទាន ររុធកើនធ ើង ២០,៦៨%។ ធទាឹះរីជាធ  ឋកិចចររ ់ប្ររធទ កម្ពុជា ានទទួលរងផ្លរសឹះ ល់ ធោយការរកី 
រាលោលថ្នជាំងឺកូវ ី-១៩ធពញម្ូយឆ្ន ាំកធ៏ោយ ប្រាសាក ់ ធៅណត្អាចប្រ្រប់្រ្ង និងធ វ្ើប្ររតិ្រត្តិការធោយទទួលានប្រាកច់ាំធណញ 
លអប្ររធ ើរ។ 
 

ឃ. ផលរ ឹះពាលថ់្នការរតូរររូិយរ័ណណ  អប្ត្តការប្បារ់ និខថ្ងែទាំនិញ 
 

១. ហានិភយ័ថ្នអប្រតារតូរប្រាក ់
 

ហានិភយ័ថ្នអប្រតារតូរប្រាក ់ ជាហានិភយ័ររិូយរណ័ណ ររធទ  កព់ន័ធនរងការខ្នត្រង ់ ណ លអាចធកើត្ធ ើងធោយសារណត្ការ 
ណប្ររប្ររួលអប្រតារតូរររិូយរណ័ណ ។  កម្មភាពអាជីវកម្មររ ់ប្រាសាក ់ ល្ងកាត្រ់រិូយរណ័ណ  ាំខ្នន់ៗ ចាំនួន ៣ ្ឺប្រាកធ់រៀល  ុលាល រអាធម្រកិ 
និងប្រាកា់ត្ថ្ង។ ភាពណប្ររប្ររួលថ្នអប្រតារតូរប្រាកអ់ាចជឹះឥទធិពលខ្នល ាំង ល់ចាំណូលប្ររតិ្រត្តិការ និងប្រាកច់ាំធណញររ ់ប្រាសាក។់ 
អប្រតារតូរប្រាកប់្រតូ្វានប្រតួ្ត្ពិនិត្យយស ងធទៀងទាត្ធ់ោយនាយកោឋ នហិរញ្ញ កិចច។ ធាលនធយាយររ ់ប្រាសាកណ់ចងថា ប្រាសាក ់
នរងម្និចូលរមួ្កនុង កម្មភាព ធ ើម្បទីទួលានប្រាកច់ាំណូលពីការធ វ្ើការជួញ ូរកម្ម ិទធិ ឬ ការ្កឱ់្កា ធកងចាំធណញធលើការណប្ររប្ររួល 
អប្រតារតូរប្រាក ់ អប្រតាការប្រាក ់ ឬ ត្ថ្ម្លម្លូរប្រត្ធ ើយ។ ប្រាសាកម់្និប្រតូ្វានអនុញ្ហញ ត្ឱ្យជួញ ូរធៅកនុងឧរករណ៍ររិូយរណ័ណ ររធទ  
រយៈធពលែលីធ ើយ។ ប្ររតិ្រត្តិការ ររិូយរណ័ណ ររធទ  ឬ សាា នភាពររិូយរណ័ណ ចាំហរណាម្យួប្រត្ូវរង្ហា ញទាំនាកទ់ាំនងចា ់លា ់ 
 ល់អាជីវកម្មណ ល កព់ន័ធនរងអតិ្ងិជន។ 
 

កប្រមិ្ត្កាំណត្ ់
 

ការវា ់ណវងហានិភយ័ កប្រម្តិ្ 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ ររធទ  ររុធ្ៀរធៅនរងម្លូ្ន ររុតាម្រទរបញ្ញត្តិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ ររធទ ណត្ម្យួធ្ៀរធៅនរងម្លូ្ន ររុតាម្រទរបញ្ញត្តិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 
 

្ណៈកមាម ្ិការប្រទពយ កម្ម និងរាំណុល ទទួលែុ ប្រតូ្វកនុងការចត្វ់ធិានការ ម្ប្រ រធ ើម្បកីារ រហានិភយ័ររិូយរណ័ណ  
ររធទ កនុងកប្រម្តិ្ទាាំងធនឹះប្រ្រធ់ពលទាាំងអ ់។ 
 

ចាំណាត្ក់ារធលើ  Forex 
 

្ណៈកមាម ្ិការប្រទពយ កម្ម និងរាំណុល នរងតាម្ោនការអនុវត្តកនុងធពលរចចុរបនន  និងការពាករណ៍ចាំធ ឹះកប្រម្តិ្ខ្នងធលើ 
ធហើយនរងកាំណត្វ់ធិានការ ម្តុ្លយណ ល ម្ប្រ រណាម្យួ កនុងករណីសាា នភាពជាកណ់ តងអាចនរងឈាន ល់ការរ ាំធលាភរាំ ន។ 
ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័ររិូយរណ័ណ ររធទ  ណ លអាចទទួលយកានអាចជួយ កាត្រ់នាយសាា នភាពរតូរររិូយរណ័ណ ររធទ  
ណវង ុទធ ឬ ែលី ុទធ (net long or short foreign exchange position) ធៅតាម្ររិូយរណ័ណ ជាកល់ាករ់មួ្មាន៖ 
 

  ការរធងកើត្ការទូទាត្រ់ណនាម្ធលើប្រទពយ កម្ម Forex (កនុងករណីសាា នភាពែលី “short position”) ឬរាំណុល Forex 
(កនុងករណីសាា នភាពណវង “long position”)។ 
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  ការកាត្រ់នាយ (ការលក)់ ប្រទពយ កម្ម Forex ឬ ការទិញ ប្រត្លរម់្កវញិនូវរាំណុលធៅកនុងទីផ្ារសាចប់្រាក ់
 ប្រមារត់្ថ្ម្លភាល ម្ៗ។ 

  ការធប្ររើប្ររតិ្រត្តិការនាធពលអនា្ត្ធ ើម្បទូីទាត្ប់្រទពយ កម្ម Forex ឬ រាំណុល Forex ធរើម្និ ូធចនឹះធទនរងរធងកើត្ 
សាា នភាពចាំហ ុទធែលី ឬ ចាំហ ុទធណវងហួ កប្រម្តិ្ (excessive short or long net open position)។ 

  ការរាំណលងរាំណុល Forex ធៅជាសាា នភាពររិូយរណ័ណ ម្ែុង្ហរណ លមានប្ររ ិទធភាពធោយធប្ររើការរតូរររិូយរណ័ណ  (cross 
currency swaps)។ 

 

ការ្ណនាសាា នភាពចាំហ ុទធលម្អតិ្ប្រតូ្វានផ្តល់ជូនកនុងតារាងខ្នងធប្រកាម្៖ 
 

្ិត្ប្រត្រម្ថ្ងៃទី៣១ ណែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានធរៀល ឬជាភា្រយ) 

 ុលាល រអាធម្រកិ ណែមរធរៀល ថ្ងាត្  ររុ 

ប្រទពយ កម្ម ១២.៧២២.៧៤៦ ១.៧៩៨.៤៣៦ ១០៦.៨៥៩ ១៤.៦២៨.០៤១ 

រាំណុល និងម្លូ្ន ១២.៩១៧.០៧០ ១.៥៣៦.៦២៥ ១៧៤.៣៤៦ ១៤.៦២៨.០៤១ 

ប្រទពយ កម្មធៅធប្រៅែទងត់ារាងតុ្លយការ ៤០៤.៧០២ ៤០០ - ៤០៥.១០២ 

រាំណុលធៅធប្រៅែទងត់ារាងតុ្លយការ ៤០៤.៧០២ ៤០០ - ៤០៥.១០២ 

(+) ណវង (ប្រទពយ្ាំជាងរាំណុល) ឬ 

 (-) ែល ី(រាំណុល្ាំជាងប្រទពយ) 
(១៩៤.៣២៤) ២៦១.៨១១ (៦៧.៤៨៧) - 

សាា នភាព /ប្រទព កម្ម ុទធ -៨,៤៦% ១១,៤០% -២,៩៤% - 

កប្រម្តិ្កាំណត្ ់% ២០% ២០% ២០% - 

ភាពធលើ  ាម ន ាម ន ាម ន - 
 

២. ហានិភយ័ថ្នអប្រតាការប្រាក ់
 

ហានិភយ័ថ្នអប្រតាការប្រាក ់ ប្រត្ូវានធ្ឱ្យនិយម្នយ័ជាទូធៅថាជាលទធភាពថ្នការផ្លល  ់រតូរកប្រម្តិ្អប្រតាការប្រាកធ់លើទីផ្ារ 
ណ លនាាំឱ្យជឹះឥទធិពលអវជិជមានធៅធលើប្រាកច់ាំណូល និងត្ថ្ម្លប្រទពយ កម្មនិងរាំណុលររ ់ប្រាសាកណ់ លមានផ្លរសឹះ ល់ធៅធលើ 
ម្លូ្នររ ់ប្រាសាក។់ ការផ្លល  ់រតូរអប្រតាការប្រាកម់ានផ្លរសឹះ ល់ ល់ចាំណូលការប្រាក ុ់ទធររ ់ប្រាសាក ់ ធៅធពលមាន 
អតុ្លយភាពរវាងប្រទពយ កម្ម និងរាំណុលធៅធលើការប្រាកណ់ លអាចអនុវត្តាន។ ការផ្លល  ់រតូ រ្ ួរឱ្យកត្ ់មា ល់ណាម្យួកនុងអប្រតា 
ការប្រាកអ់ាចជឹះឥទធិពលយស ង ៃ្ន់្ ៃរ ល់លទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ និងប្រាកច់ាំធណញររ ់ប្រាសាក។់ ការវភិា្អាំពីហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 កព់ន័ធនរងប្រទពយ កម្ម និងរាំណុលររ ់ប្រាសាកប់្រតូ្វានរង្ហា ញធៅកនុងតារាងខ្នងធប្រកាម្៖ 
 
 

 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 24 
 

្ិត្ប្រត្រម្ថ្ងៃទី៣១ ណែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានធរៀល) 

រហូត្ ល់ ១ ណែ ១-៣ ណែ ៣-១២ ណែ ១-៥ ឆ្ន ាំ ធលើ ពី ៥ ឆ្ន ាំ 
ការណប្ររប្ររួលម្និ ក ់
ពន័ធនរងការប្រាក ់

 ររុ 

ប្រទពយ កម្មហរិញ្ញ វត្ាុ        

សាចប់្រាកក់នុងថ្  - - - - - ៦៤៩.៥៣៨ ៦៤៩.៥៣៨ 

 ម្តុ្លយធៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ៦៦៦.៧៥០ ១.៥១៤ - ៦០២ - ៣៥២.៩៨៨ ១.០២១.៨៥៤ 

 ម្តុ្លយធៅ្នាារធផ្េងៗ ៧៧២ - - - - ១៥.៣០៧ ១៦.០៧៩ 

ឥណទានផ្តល់ ល់អតិ្ងិជន ៣៥៥.១០១ ៥១១.៧៤៨ ២.១៥៨.៨៤៤ ៧.៧០៦.៨៦៧ ១.៣១៥.៧៩៦ - ១២.០៤៨.៣៥៦ 

ប្រទពយ កម្មធផ្េងៗ - - - - - ២.៣២១ ២.៣២១ 

ប្រទពយ កម្មហរិញ្ញ វត្ាុ ររុ ១.០២២.៦២៣ ៥១៣.២៦២ ២.១៥៨.៨៤៤ ៧.៧០៧.៤៦៩ ១.៣១៥.៧៩៦ ១.០២០.១៥៤ ១៣.៧៣៩.១៤៨ 

រាំណុលហរិញ្ញ វត្ាុ        

ប្រាករ់ធញ្ញ ើពីប្រ រ្ឹះសាា ន្នាារ 
និងហិរញ្ញ វត្ាុធផ្េងៗ 

១១.៨៧៣ ៤៤.៥៣៥ ៨៩.៧៩៩ - - - ១៤៦.២០៧ 

ប្រាករ់ធញ្ញ ើពីអតិ្ងិជន ១.៤១៩.១១៩ ១.៤៧៧.៨៩៤ ៥.០២៥.២៨១ ២៦៩.៧១៨ - - ៨.១៩២.០១២ 

ប្រាកក់ម្ច ី ៨៣.១៤៩ ១១២.៤០០ ៩៨៦.៩៨២ ២.០០៦.៤៤១ ៤.០៤៤ - ៣.១៩៣.០១៦ 

អនុរាំណុល ៤.០៤៧ ៦.៧៤៥ ៣៥.០៦១ ២៥១.៨៤៩ ១៥៧.១៦២ - ៤៥៤.៨៦៤ 

ម្លូរប្រត្រាំណុលប្រត្ូវ ង - - - ១២២.៣៦៨ - - ១២២.៣៦៨ 

រាំណុលធផ្េងៗ - - - - - ២៥៣.១១៩ ២៥៣.១១៩ 

រាំណុលហរិញ្ញ វត្ាុ ររុ ១.៥១៨.១៨៨ ១.៦៤១.៥៧៤ ៦.១៣៧.១២៣ ២.៦៥០.៣៧៦ ១៦១.២០៦ ២៥៣.១១៩ ១២.៣៦១.៥៨៦ 

្មាល ត្កាលកាំណត្ ់ (៤៩៥.៥៦៥) (១.១២៨.៣១២) (៣.៩៧៨.២៧៩) ៥.០៥៧.០៩៣ ១.១៥៤.៥៩០ ៧៦៧.០៣៥ ១.៣៧៧.៥៦២ 
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វធិានការកាត្រ់នាយហានិភយ័ 
 

ការប្រ្រប់្រ្ង្មាល ត្ថ្នត្ថ្ម្លណ លអាចណប្ររប្ររួល 
 

្មាល ត្អប្រតាការប្រាក់្ ឺជាទប្រម្ងទូ់ធៅថ្នការវា ់ ទងភ់ាពណប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក។់ ្មាល ត្ថ្នការវាយត្ថ្ម្លធ ើងវញិ ្ឺធ មើ 
នរងអប្រតាប្រទពយ កម្មណ លង្ហយណប្ររប្ររួល (Rate Sensitive Assets)  កនរងអប្រតារាំណុលណ លង្ហយណប្ររប្ររួល (Rate Sensitive 
Liabilities) ។ 
 

ប្រាសាក ់ ពាយម្ធ វ្ើឱ្យមានតុ្លយភាពរវាងការកាត្រ់នាយហានិភយ័ចាំធ ឹះប្រាកច់ាំណូល ពីការផ្លល  ់រតូរអវជិជមានកនុង 
អប្រតាការប្រាក ់ និងរធងកើនប្រាកច់ាំណូលការប្រាក ុ់ទធតាម្រយៈការរ ាំពរងទុកប្រត្រម្ប្រតូ្វថ្នទិ ធៅ និងទាំហាំថ្នការផ្លល  ់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ 
ការែិត្ធៅជិត្្មាល ត្វជិជមាន ប្រាសាក ់ នរងទទួលានអត្ាប្ររធយជន ៍ ប្ររ ិនធរើអប្រតាការប្រាកធ់កើនធ ើង ធហើយការែិត្ធៅជិត្ 
្មាល ត្អវជិជមាន ប្រាសាក ់នរងទទួលានអត្ាប្ររធយជន ៍ ប្ររ ិនធរើអប្រតាការប្រាកធ់ាល កចុ់ឹះ។ ណ នកាំណត្អ់ប្រតាការប្រាករ់រ ់ប្រាសាក ់
ប្រតូ្វានអនុវត្ត និងប្រតួ្ត្ពិនិត្យធ ើងវញិជាធរៀងរាល់ណែ។ រាយការណ៍្មាល ត្ប្រតូ្វានយកម្កអនុវត្ត ធ ើម្បវីា ់ទាំហាំហានិភយ័ 
ចាំណូលការប្រាក ់ ណ លធកើត្ធ ើងពីចលនាអប្រតាការប្រាក។់ ប្រាសាក ់ ធផ្លត ត្ ាំខ្ននធ់ៅធលើ្មាល ត្ ុទធធៅកនុងរយៈធពលកាំណត្ ់ ៣០ 
៩០ ១៨០ ២៧០ និង៣៦៥ ថ្ងៃ។  
 

ប្រាសាក ់ពិចរណាអាំពីណ នកាំណត្ថ់្នការវភិា្្មាល ត្ថ្នការវាយត្ថ្ម្ល ូចខ្នងធប្រកាម្៖ 
  អប្រតាការប្រាកធ់លើប្រទពយ កម្ម និងអប្រតាការប្រាកធ់លើរាំណុល ម្និណត្ងណត្ផ្លល  ់រតូរតាម្ទាំហាំ ឬ ធលបឿន ូចាន ធ ើយ 
  លកខណៈជាជធប្រម្ើ ថ្នឧរករណ៍ោកប់្រាករ់ធញ្ញ ើ និងប្រាកក់ម្ចជីាធប្រចើនម្និអាចកាំណត្ា់នភាល ម្ៗធ ើយ 
  ហានិភយ័ណ លធកើត្ធចញពីអាជីវកម្មងមីជាទូធៅម្និប្រតូ្វានកត្ប់្រតាធ ើយ 
  ការវនិិធយ្/ម្លូនិ្ិណ លមានការវាយត្ថ្ម្លអាចនរងធាល កចុ់ឹះកនុងអប្រតាែុ ាន ខ្នល ាំងពីអប្រតារចចុរបនន។ 

 

ធ ើម្បីធោឹះប្រសាយណ នកាំណត្ថ់្នការវភិា្តាម្វ ិ្ ីសាស្ត តច ់ពី្មាល ត្ថ្នត្ថ្ម្លណ លអាចណប្ររប្ររួល ប្រាសាក ់ ានរណនាម្ 
ឧរករណ៍វភិា្ និងវ ិ្ ីសាស្ត តសាកលបងធលើការណប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក ់( ូចមានធៅខ្នងធប្រកាម្)។ 
 

វ ិ្ ីសាស្ត តសាកលបងធលើចាំណូលការប្រាក ុ់ទធ 
 

វ ិ្ ីសាស្ត តសាកលបងធនឹះ ្ឺធផ្លត ត្ធលើការវា ់ណវងហានិភយ័ចាំធ ឹះប្រាកច់ាំណូល ុទធ ធោយការពាករណ៍លកខែណឌ អប្រតា 
កាប្រាកែុ់ ាន ។ ា្ំរថូ្នការធរៀរចាំវ ិ្ ីសាស្ត តសាកលបង រមួ្រញ្ចូ ល ធ វ្ើការវភិា្ «ប្ររ ិនធរើ» (“what if”) ធ ើម្បកីាំណត្ល់ទធផ្ល 
យុទធសាស្ត តធផ្េងៗាន ធលើទប្រម្ងហ់ានិភយ័ និងផ្លចាំធណញររ ់ប្រាសាក។់ 
 

តាម្រយៈការធប្ររើប្រា ់វ ិ្ ីសាស្ត តសាកលបងធនឹះ ប្រាសាក ់ ពិចរណាធលើការ នមត្ជ់ាកណ់ តងអាំពីធលបឿន និងទាំហាំថ្នអប្រតា 
ផ្លិត្ផ្លឥណទាន និងប្រាករ់ធញ្ញ ើធ ើម្បធី ល្ើយត្រធៅនរងការផ្លល  ់រតូរទីផ្ារជាររិូយរណ័ណ ធផ្េងៗ។ ផ្លរសឹះ ល់ថ្នអប្រតារងប់្រាក ់
ជាម្នុធលើឥណទានប្រតូ្វានយកម្កពិចរណាផ្ងណ រ។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងធ វ្ើការវាយត្ថ្ម្ល និងធរៀរចាំឯកសារធោយប្ររុងប្ររយត័្នធ ើម្ប ី
ធ វ្ើការ នមត្ណ់ផ្អកធលើវ ិ្ ីសាស្ត តសាកលបងធនឹះ។ ផ្លរសឹះ ល់ជុាំទីពីរអាំពីការផ្លល  ់រតូរត្ប្រមូ្វការឥណទាន និងការផ្ ត្ផ់្ ងប់្រាករ់ធញ្ញ ើ 
រនាទ រពី់ការណកត្ប្រមូ្វអប្រតាណ លាន នមត្ម់្និណម្នជាណផ្នកថ្នវ ិ្ ីសាស្ត តធត្ តសាកលបងធនឹះធ ើយ។ 
 

ែណៈធពលណ លវ ិ្ ីសាស្ត តសាកលបង អាចវាយត្ថ្ម្លហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់ប្រមាររ់យៈធពលែលី (១ឆ្ន ាំ) ប្រាសាក ់
ម្និពរងណផ្អកធលើការវភិា្ធនឹះធ ើម្បកីត្ប់្រតា និងណរងណចកហានិភយ័ កព់ន័ធនរងអតុ្លយភាពថ្នការវាយត្ថ្ម្លរយៈធពលណវងធ ើយ។ 
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ការវភិា្្មាល ត្តាម្រយៈការងលរងណងលងរយៈធពល (Duration-weighted) ថ្នតារាងតុ្លយការប្រតូ្វានធប្ររើប្រា ់ធ ើម្បវីាយត្ថ្ម្លសាា នភាព 
អប្រតាធងរកនុងរយៈធពលណវង។ 
 

្មាល ត្ថ្នត្ថ្ម្លណ លអាចណប្ររប្ររួលតាម្រយៈវ ិ្ ីសាស្ត តការងលរងរយៈធពល (Duration-Weighted Re-pricing Gap) 
 

រណនាម្ធលើភាពង្ហយនរងណប្ររប្ររួលប្រាកច់ាំណូលចរនត រាយការណ៍្មាល ត្ថ្នត្ថ្ម្លអប្រតាការប្រាកណ់ លអាចណប្ររប្ររួល អាចប្រត្ូវ 
ានធប្ររើប្រា ់ធ ើម្បផី្តល់នូវការាស នស់ាម នអាំពីផ្លរសឹះ ល់ត្ថ្ម្លធលើប្រទពយ កម្ម និងរាំណុលរនាទ រពី់ការផ្លល  ់រតូរអប្រតាការប្រាកធ់លើទីផ្ារ។ 
តាម្រយៈការវាយត្ថ្ម្លការផ្លល  ់រតូរត្ថ្ម្លប្រទពយ កម្ម និងរាំណុល រនាទ រពី់ការវាយត្ថ្ម្លអប្រតាធនឹះ ប្រាសាក ់ អាចកាំណត្ពី់ការខ្នត្ 
រងណ់ផ្នកធ  ឋកិចច ឬ ចាំធណញម្ូល្នធៅកប្រម្តិ្ថ្នការធ វ្ើវ ិ្ ីសាស្ត តសាកលបងជាកធ់ផ្េងៗាន ។ 
 

ប្រាសាក ់ ្ណនាមាស ប្រទី  (matrix) ថ្នការាស នស់ាម នរយៈធពលចា ់លា ់ជាងម្នុ ប្រមារណ់ផ្នកនីម្យួៗ ធៅកនុង 
រាយការណ៍្មាល ត្ថ្នការវាយត្ថ្ម្ល ធ ល្ឺចាំណុចប្ររ ពវរវាងចធនាល ឹះធពល និងធាតុ្ធៅកនុងតារាងតុ្លយការ។  ប្រមារ់ធាល  
រាំណងធនឹះ ប្រាសាក ់រកាានធពលធវលាប្រ្រប់្រាន ់ប្រមារក់ារវាយត្ថ្ម្ល។ ្មាល ត្ឆ្ៃ យពីាន ទាាំងធនឹះ កានណ់ត្មានសារៈ ាំខ្នន ់ ប្រមារ់ 
ផ្លរសឹះ ល់ធ  ឋកិចចរយៈធពលណវង។ ការវភិា្រយៈធពលប្រតូ្វការចាំធណឹះ រងអាំពីអប្រតាកិចច នាជាម្្យម្ ណ លអាចអនុវត្តានចាំធ ឹះ 
ធាតុ្នីម្យួៗ និងទិននផ្លអរបហារទីផ្ារងមីរនាទ រពី់ការផ្លល  ់រតូរអប្រតា។ ជាម្យួនរងការ នមត្ទ់ាាំងធនឹះប្រាសាកអ់ាច្ណនាមាស ប្រទី ថ្ន 
duration-weights ណ លប្រតូ្វានណកត្ប្រមូ្វធ ើម្បធី វ្ើការអនុវត្តធៅធលើធាតុ្ធៅកនុងរាយការណ៍្មាល ត្ថ្នការវាយត្ថ្ម្លប្រ រាន ។ 
 

ចកខុវ ័ិយម្លូ្នធ  ឋកិចចតាម្រយៈវ ិ្ ីសាស្ត ត្មាល ត្តាម្រយៈការងលរងណងលងរយៈធពល (duration-weighted)  ងកត្់្ ៃនធ់លើ 
ផ្លរសឹះ ល់ត្ថ្ម្លថ្នតារាងតុ្លយការរយៈធពលណវងថ្នការផ្លល  ់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ ធនឹះ្ឺជាការរាំធពញរណនាម្  ៏ាំខ្ននម់្យួចាំធ ឹះ 
វ ិ្ ីសាស្ត ត រកប្រាកច់ាំណូលកនុងរយៈធពលែលីយស ងត្រងរ រង ណ លណផ្អកធលើវ ិ្ ីសាស្ត តធត្ ត សាកលបងជាកណ់ តងប្រាកថ់្នចាំណូលការប្រាក ់
 ុទធ។ 
 

កប្រមិ្ត្ហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កប្រម្តិ្ហានិភយ័អប្រតាការប្រាកម់ាន ូចខ្នងធប្រកាម្៖ 
 

ការវា ់ណវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយម្នយ័ ណ នកាំណត្ ់

ចាំណូលការប្រាក ុ់ទធ 
ណ លមានហានិភយ័ 
្មាល ត្ថ្នត្ថ្ម្លណ លអាច 
ណប្ររប្ររលួ 

ការធប្ររើការវភិា្្មាល ត្ថ្នត្ថ្ម្លណ លអាចណប្ររប្ររួល លកខែណឌ អប្រតាទីផ្ារ 
ថ្ន៖ 
ចាំណុចម្លូោឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap ធៅជា ុលាល រអាធម្រកិ 
កនុងរយៈធពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូោឋ ន +២០០/២០០ កនុង្នាារ ឈានម្ែុធ្ចាំនួន ១០ ធៅ    
អប្រតាប្រាករ់ធញ្ញ ើកនុង រយៈធពល ១ ឆ្ន ាំ និង  
ចាំណុចម្លូោឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់ត្ថ្ង កនុង 
រយៈធពល ៣ ណែ។ 
អាចោចធ់ោយណ ក និងរមួ្រញ្ចូ លាន  ណ លម្និឈាន ល់ការធាល កចុ់ឹះ 
ថ្នចាំណូលការប្រាក ុ់ទធធប្រចើនជាង ២៥% ធរើធប្ររៀរធ្ៀរធៅនរងចាំណូល 

≤ ២៥% 
ថ្នចាំណូលការប្រាក ់
 ុទធជាកណ់ តងនាធពល
ងមីៗ 
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ការវា ់ណវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយម្នយ័ ណ នកាំណត្ ់

ការប្រាក ុ់ទធជាកណ់ តង ១២ ណែម្ុន។ 

ចាំណូលការប្រាក ុ់ទធ 
ណ លមានហានិភយ័ 
្មាល ត្ 
ថ្នត្ថ្ម្លណ លអាចណប្ររប្ររលួ 

ធោយធប្ររើប្រា ់វ ិ្ ីសាស្ត តសាកលបងលកខែណឌ អប្រតាទីផ្ារថ្ន៖ 
ចាំណុចម្លូោឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap ធៅជា ុលាល រអាធម្រកិ 
កនុងរយៈធពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូោឋ ន +២០០/-២០០ កនុង្នាារ ឈានម្ុែធ្ចាំនួន ១០ 
ធៅអប្រតាប្រាករ់ធញ្ញ ើកនុងរយៈធពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចម្លូោឋ ន +២០០/-២០០ កនុងអប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់ត្ថ្ង 
កនុងរយៈធពល ៣ ណែ។ 
អាចោចធ់ោយណ ក និងរមួ្រញ្ចូ លាន ណ លម្និឈាន ល់ការធាល កចុ់ឹះ 
ថ្នចាំណូលការប្រាក ុ់ទធធប្រចើនជាង ២៥% ធរើធប្ររៀរធ្ៀរធៅងវកិាចរនត 
១២ណែធៅម្ែុ។  
វ ិ្ ីសាស្ត តសាកលបង រមួ្មានអាជីវកម្មងមីតាម្ងវកិា និងការ ននិោឋ នលម្អតិ្ 
អាំពីម្លូោឋ នប្រ រ្ឹះថ្នចលនារមួ្ថ្នអប្រតាប្រទពយ កម្ម និងរាំណុល។ 

≤ ២៥% 
ថ្នការពាករណ៍ 
ចាំណូលការប្រាក ុ់ទធ
 ប្រមាររ់យៈធពល ១២ 
ណែ 
 

ម្លូ្នធ  ឋកិចចណ ល 
មានហានិភយ័្មាល ត្ 
រយៈធពល 

ការធប្ររើ្មាល ត្ថ្នត្ថ្ម្ល ណ លអាចណប្ររប្ររួលតាម្រយៈការងលរងរយៈធពល 
(duration-weighted re-pricing gap)  កនុងម្យួររិូយរណ័ណ  ម្លូ្ន 
ធ  ឋកិចចណ លមានហានិភយ័ ពីលកខែណឌ អប្រតាណ លង្ហយនរងរសឹះ ល់ 
 ូចខ្នងធប្រកាម្ អាចោចធ់ោយណ ក ឬ រមួ្រញ្ចូ លាន ណ លម្និរងកឱ្យមាន 
ការខ្នត្រងធ់ប្រចើនជាង ២០% ថ្នម្ូល្ន ររុ៖ 
ចាំណុចម្លូោឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap ជា ុលាល រអាធម្រកិកនុង  
រយៈធពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូោឋ ន +២០០/-២០០ កនុង្នាារឈានម្ែុចាំនួន ១០ ធៅ  
អប្រតាប្រាករ់ធញ្ញ ើកនុងរយៈធពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចម្លូោឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់ត្ថ្ង កនុង 
រយៈធពល ៣ ណែ។ 

≤ ២០% 
ថ្នម្លូនិ្ិផ្លទ ល់ ុទធ 

 

ចាំណាត្ក់ារប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កនុងករណីណ លការធរៀរចាំតារាងតុ្លយការចរនត ឬ ពាករណ៍ អាចនាាំឱ្យមានការរាំ នធលើហានិភយ័ អប្រតាការប្រាកម់្យួ 
ឬធប្រចើនណ លានកាំណត្ខ់្នងធលើធនឹះ ្ឺជាការទាំនួលែុ ប្រតូ្វររ ់្ណៈកមាម ្ិការប្រទពយ កម្ម និងរាំណុលធ ើម្បរីធងកើត្យុទធសាស្ត ត 
កនុងការណកត្ប្រមូ្វតារាងតុ្លយការររ ់ប្រាសាក ់ធ ើម្បកីាត្រ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់និងរកាកប្រម្តិ្ថ្នការធារពតាម្ណ នកាំណត្។់ 
 

ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់ ណ លអាចទទួលយកានណ លប្រាសាក ់ ោកឱ់្យធប្ររើធ ើម្បបី្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក់្ ឺ៖ 
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  ការរធងកើត្អប្រតាណប្ររប្ររួល ឬ អប្រតាធងររណនាម្ធលើប្រទពយ កម្ម ឬ រាំណុល ណ លមានររិូយរ័ណណ ជាក់លាក់ធ ើម្បទូីទាត្ ់
អតុ្លយភាពណ លមានប្រសារ ់

  ការលកប់្រទពយ កម្ម នូវអប្រតាធងរ ឬ អប្រតាណប្ររប្ររួលជាកល់ាក ់ ឬ ការទិញប្រត្លរ ់ (ការទូទាត្ម់្នុ) រាំណុលនូវអប្រតាធងរ 
ឬរាំណុលអប្រតាណប្ររប្ររួល ប្រមារត់្ថ្ម្លភាល ម្ៗ 

  ការធប្ររើប្រា ់ប្ររតិ្រត្តិកាអនា្ត្នូវអប្រតាការប្រាករ់ ាំលងរញ្ជ រ ឬ ម្លូរប្រត្អប្រតាធងរណ លមានរយៈធពលណវងធ ើម្បទូីទាត្ ់
កិចច នាអប្រតាការប្រាកធ់ងរណ លមានប្រសារធ់លើប្រទពយ កម្ម ឬ រាំណុល 

  ការរាំណលងរាំណុលអប្រតាការប្រាកណ់ប្ររប្ររួល ធៅជារាំណុលអប្រតាការប្រាកធ់ងរ ឬ ផ្ទុយម្កវញិ ការធប្ររើកិចចប្រពម្ធប្រពៀង 
swap។ 

 

្ួរកត្ ់មា ល់ថា ប្ររតិ្រត្តិការប្រតួ្ត្ាន ថ្នឧរករណ៍និ េនទ  ូចជាកិចចប្រពម្ធប្រពៀងអប្រតាការប្រាកធ់ៅធពលអនា្ត្ និងកិចច
ប្រពម្ធប្រពៀង swap ត្ប្រម្ូវឱ្យមានការអនុញ្ហញ ត្ពីប្រកុម្ប្រររកាភាិល មានត្ថ្ម្លប្ររហាកប់្ររណហលនរងធ ចកតី ធប្រម្ចររ ់ប្រកុម្ 
ប្រររកាភាិលណ លត្ប្រមូ្វ ប្រមារប់្ររតិ្រត្តិការកម្ច ីណិជជកម្ម។ ប្រកុម្ប្រររកាភាិលនរងផ្តល់ការអនុញ្ហញ ត្ចាំធ ឹះណត្ប្ររតិ្រត្តិការនាធពល 
អនា្ត្ឬប្ររតិ្រត្តិការរតូរប្រាកក់នុងឧរករណ៍អប្រតាការប្រាក ់ ប្រមារធ់ាលរាំណងថ្នការកាត្រ់នាយនិភយ័ ឬ ការការ រ ហានិភយ័ណត្ 
រសធុណាណ ឹះ។ ការជួញ ូរឧរករណ៍ណររធនឹះ ឬ រធងកើត្ទីផ្ារ ប្រមារឧ់រករណ៍ទាាំងធនឹះ  ាិត្ធប្រកាម្ម្ូលធហតុ្ប្រាកច់ាំធណញឯករាជយ 
ណ លម្និ កព់ន័ធនរងយុទធសាស្ត តកាត្រ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់ ធហើយណ លជាពិធ  ម្និប្រតូ្វានអនុញ្ហញ ត្ឱ្យធប្ររើប្រា ់ធៅ
ប្រាសាកធ់ ើយ។ 
 

ខ. ផលរ ឹះពាលថ់្នអតិផលណា 
 

  អតិ្ផ្រណាជាណផ្នកម្យួ  ៏ាំខ្នន ់ប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុ ប្រាសាក ់ ពីធប្រ ឹះវាានផ្ាភាជ រទ់ាំនាកទ់ាំនងធៅនរង 
អាជីវកម្មហិរញ្ញ វត្ាុ ររ ់ប្រាសាក ូ់ចជាការផ្តល់ឥណទាន ៨២,៣៦% ថ្នប្រទពយ កម្ម ររុណ លកនុងធនាឹះ ១២,១៥% 
ឥណទានជាប្រាកធ់រៀល ០,៧៨% ជាប្រាកថ់្ងាត្ និង ៨៧,០៦% ជាប្រាក ុ់លាល រអាធម្រកិផ្ងណ រ។ 

  ធ  ឋកិចចប្ររធទ កម្ពុជាចរម់ាន នទុឹះខ្នល ាំងចរពី់ឆ្ន ាំ២០១៦  ល់ ឆ្ន ាំ២០១៩  ជាម្យួនរងកាំធណើ នផ្លិត្ផ្លកនុងប្រ ុក 
 ររុ ៧,០% ៧,០% ៧,៥% និង ៧,០% កនុងម្យួឆ្ន ាំ។ 

  តាម្កាំណត្ប់្រតា ៥ ឆ្ន ាំចុងធប្រកាយរង្ហា ញថា នទ េនថ៍្ងលទាំនិញធប្ររើប្រា ់ (CPI) ជាម្្យម្ថ្នរណប្រម្រប្រម្ួលជាភា្រយធ្ៀរ 
នរងណែ ូចាន ថ្នឆ្ន ាំម្នុ្ឺអប្រតា ២,៥% កនុងម្យួឆ្ន ាំ។  

  ម្យួភា្ ា្ំថ្នធ  ឋកិចចកម្ពុជា្ឺធប្ររើប្រា ់ជាប្រាក ុ់លាល រអាធម្រកិ ធហើយអប្រតារតូរប្រាកក់ម៏ានការរណប្រម្រប្រមួ្លតិ្ចតួ្ចកនុង 
រយៈធពល ១០ ឆ្ន ាំចុងធប្រកាយធនឹះ។ 

  អប្រតាភាពអត្ក់ារង្ហរធ វ្ើ ាិត្កនុងកប្រម្តិ្ ១,០២% កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ 
  ធោយសារការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវ ី-១៩ ផ្លិត្ផ្លកនុងប្រ ុក ររុ ុលធៅកនុងប្ររធទ កម្ពុជាានធាល ក់ចុឹះកនុង អប្រតា 

-១,៦% (តាម្រយៈរាយការណ៍ររ ់ម្លូនិ្ិ ររិូយវត្ាុអនតរជាតិ្កនុងណែធម្សា ឆ្ន ាំ២០២០)។ 
 

ច. បោលនបោបាយបស្ដឋរិចច ស្ថរបពើពនធ និខររូិយវតាុររស្រ់ាែរោឋ ភិបាល 
 

  រាជរោឋ ភាិលានធ វ្ើការធប្រត្ៀម្សាចប់្រាកច់ាំនួន ៤០០លាន ុលាល រអាធម្រកិ កនុងការធប្ររើប្រា ់ករណីមានរញ្ហា រនាទ នណ់ ល 
រសឹះ ល់ពីការរកីរាលោល ជាំងឺកូវ ី-១៩។ 
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  កាត្រ់នាយពនធធៅធលើវ ័ិយធទ ចរណ៍ ណកលម្អធហោឋ រចនា ម្ពន័ធ និងកាត្រ់នាយចាំណាយ ធលើថ្ងលប្ររតិ្រត្តិការ។ 
កាត្រ់នាយថ្ងៃឈរ ់ប្រមាករយៈធពល ៦ ថ្ងៃកនុងម្យួឆ្ន ាំធ ើម្បរីធងកើនផ្លិត្ភាពផ្លិត្កម្ម។ 

  រាជរោឋ ភាិលានធប្រត្ៀម្សាចប់្រាករ់ប្រមុ្ងចាំនួន ៣ រនលីាន ុលាល រអាធម្រកិ  ប្រមារក់ារ រ  ផ្លរសឹះ ល់ណ លអាចធកើត្ 
ធ ើងពីការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវ ី-១៩ និងការផ្លអ កការអនុធប្រាឹះពនធធលើការនាាំធចញទាំនិញររ ់ ហភាពអឺរ សរុ  (EBA) 
។ 

  ានធប្រត្ៀម្សាចប់្រាករ់ប្រមុ្ងពី ៦០០  ល់ ៨០០លាន ុលាល រអាធម្រកិ  ប្រមារផ់្តល់កម្ច ីល់ប្រ រ្ឹះសាា ន្នាារ និងហិរញ្ញ វត្ាុ 
ធ ើម្បជីប្រមុ្ញធ  ឋកិចចជាតិ្។ 

  ោកធ់ចញនូវសារាចរណណនាាំ ល់ប្រ រ្ឹះសាា ន្នាារ និងហិរញ្ញ វត្ាុឱ្យធរៀរចាំឥណទានធ ើងវញិកនុងអាំ ុងធពលថ្នការរកីរាល 
ោលពីជាំងឺកូវ ី-១៩។ 

  ចាំធ ឹះកម្ចចី ់៖ កាត្រ់នាយអប្រតាពនធកាត្ទុ់កម្កប្រត្រម្ ១០% ធោយអនុវត្តចរពី់ណែធម្សា រហូត្ ល់ ាំណាចណ់ែ ន្ូ 
ឆ្ន ាំ២០២០។ ចាំធ ឹះកម្ចងីមី៖ កាត្រ់នាយអប្រតាពនធកាត្ទុ់កម្កធៅប្រត្រម្ ៥% ធោយអនុវត្តចរពី់ណែធម្សា រហូត្ ល់ ាំណាច ់
ណែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២០ រនាទ រម់្កប្រត្រម្ ១០% ធោយអនុវត្តចរពី់ណែម្ករា  ល់ណែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២១ និងចរពី់ឆ្ន ាំ២០២២ ត្ធៅ 
ប្រកុម្ហនុនប្រតូ្វមានកាត្ពវកិចចរងព់នធកាត្ទុ់កតាម្អប្រតា្ម្មតាវញិប្រ រតាម្ចារ ់និងរទរញ្ញត្តិ តីពីពនធោរជា្រមាន។ 

  ពនារធពលធរើកប្រាកអ់តី្ត្ភាពការង្ហរ ល់និធយជិត្ ប្រមារឆ់្ន ាំ២០២០។ 
  កម្ពុជាានកាត្រ់នាយរាល់ការចាំណាយ ប្រមាររ់យៈធពល ៣ ឆ្ន ាំ (ណផ្នការយុទធសាស្ត ត ២០២១-២០២៣)។ 
  រាជរោឋ ភាិលានធរៀរចាំ និងផ្តល់ងវកិាចាំនួន ១២៥ លាន ុលាល រអាធម្រកិ  ល់ប្រ្ួសារប្រកីប្រក និងង្ហយរងធប្រាឹះជាង 
៦០០.000 នាក។់ 

  រាជោឋ ភាិលានណក ប្រមួ្លវធិានការណ៍កនុងការធ វ្ើចតាត  ី ័ក និងានធរៀរចាំជាពិធ   ប្រមារអ់នកវនិិធយ្ិនណ ល 
មាន កាត នុពល អនកជាំនាញរធចចកធទ  និងអនកទីប្រររកាធយរល់ ណ លម្ក ល់ប្រពឹះរាជាណាចប្រកកម្ពុជា។ 

 

វធិានការររ ់្នាារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា 
 

  ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាានធ នើ ុាំឱ្យសាា រន័្នាារ និងប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិញ្ញ វត្ាុកាត្រ់នាយថ្ងលធ វាធលើការផ្តល់ប្រាកក់ម្ច ី
និងធលើកណលងការផ្លកពិនយ័ ល់អនកែចីកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំណ លកាំពុងណត្ប្ររយុទធប្ររឆ្ាំង និងការរាត្ត្ាត្ថ្នជាំងឺកូវ ី-១៩ ។ 

  ធលើកទរកចិត្តឱ្យរនតផ្តល់ប្រាកក់ម្ចធីៅធលើវ ័ិយអាទិភាព រមួ្មាន វ ័ិយធទ ចរណ៍ កាត្ធ់ រ  ាំណង ់ និងវ ័ិយធផ្េងៗ 
ធទៀត្។ 

  ពនារធពលនូវការអនុវត្តនត៍ាម្ប្ររកា  តីពីប្រទនារធ់ ើម្ទុនែនធ ុើធវ ិនរហូត្ ល់ឆ្ន ាំធប្រកាយ។ 
  រនាយអប្រតាការប្រាកធ់ៅធលើប្ររតិ្រត្តិការផ្តល់ នទនីយភាពមានការធានារហូត្ ល់អប្រតា 0,៥% និងរញ្ចុ ឹះអប្រតាការប្រាក ់
ធៅធលើម្ូលរប្រត្ណ លអាចជួញ ូរាន។ 

  រនាយអប្រតាការប្រាកធ់ៅធលើ ម្តុ្លយប្រាករ់ធញ្ញ ើ ររុពី ៨%  ប្រមារប់្រាកធ់រៀល និង ១២,៥%  ប្រមារប់្រាក ុ់លាល រអាធម្រកិ
ធៅ ៧% រហូត្ ល់ ៦ណែរនាទ រ ់ធោយចរធ់ផ្តើម្ពីណែធម្សាត្ធៅ។ 

  រនាយអនុាត្ប្រករែណ័ឌ  នទនីយភាព ល់កប្រម្តិ្ ម្ប្រ រណាម្យួប្ររ ិនធរើមានភាពចាំាច។់ 
  ធចញធាលការណ៍ និងធ ចកតីណណនាាំឱ្យធរៀរចាំឥណទានធ ើងវញិកនុងធពលរសឹះ ល់ធោយជាំងឺកូវ ី-១៩ ជាពិធ   
ធៅធលើវ ័ិយអាទិភាព។ 

  ធលើកទរកចិត្ត ល់ប្រ្រប់្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអ ់ និងអតិ្ងិជនឱ្យធប្ររើប្រា ់ធ វាហិរញ្ញ វត្ាុតាម្ប្ររពន័ធឌី្ជីងល ប្ររធ ើរ 
ជាងការធប្ររើប្រា ់ម្លូរបទានរប្រត្ និងសាចប់្រាកក់នុងការទូទាត្ច់ាំណាយ។ 

  ធ ើម្បរីកាធ ារភាពអប្រតារតូរប្រាកធ់រៀល ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាានោកធ់ ញថ្ងលការ(លក)់ប្រាក ុ់លាល រ ចាំនួនរនួធលើកធៅ 
កនុងណែតុ្លា និង ណែវចិេិកា ២០២០ កនុងចាំនួន ររុ ១០០ លាន ុលាល រអាធម្រកិ ។  
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 ញ្ហញ រណ័ណ សាជីវកម្មប្រាសាក ់ ជា ញ្ហញ រណ័ណ ទទួលានការធានាពីសាា រន័ Credit Guarantee and Investment 
Facility (CGIF)។ ធយងតាម្ប្ររកា  តីពីការធាឹះផ្ាយលកម់្លូរប្រត្រាំណុលជាសាធារណៈម្និមានលកខែណឌ ត្ប្រមូ្វឱ្យធ វ្ើ 
ចាំណាត្ថ់ាន ក ់លទធភាព ងធលើ ញ្ហញ រណ័ណ សាជីវកម្មធនាឹះធទ រសណុនតរុ  ្លធានាត្ប្រមូ្វឱ្យមានចាំណាត្ថ់ាន កល់ទធភាព ង។ 

 

ភាពខ្នល ាំងររ ់ សាា រន័ CGIF ចាំធ ឹះលទធភាពថ្នការទូទាត្ ់ង៖ 
  “AA/A-1+” កប្រម្តិ្ កល (រយៈធពលណវង និងរយៈធពលែលី) ទ េនវ ័ិយ ាិរភាព កាំណត្ធ់ោយភាន កង់្ហរ 

វាយត្ថ្ម្លលទធភាព ង S&P ធៅថ្ងៃទី២២ ណែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
  “gAAA/seaAAA/AAA” កប្រម្តិ្ កល/អាសាន ន/ជាតិ្ ទ េនវ ័ិយ ាិរភាពកាំណត្ធ់ោយភាន កង់្ហរវាយត្ថ្ម្ល  

លទធភាព ង RAM Rating ធៅថ្ងៃទី១៦ ណែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
  “AAA” កប្រម្តិ្ជាតិ្ ទ េនវ ័ិយ ាិរភាពកាំណត្ធ់ោយភាន កង់្ហរវាយត្ថ្ម្លលទធភាព ង MARC ធៅថ្ងៃទី១៤ 

ណែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
  “AAA” កប្រម្តិ្ជាតិ្ ទ េនវ ័ិយ ាិរភាពកាំណត្ធ់ោយភាន កង់្ហរវាយត្ថ្ម្លលទធភាព ង TRIS Rating ធៅថ្ងៃទី១០ 

ណែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
  “AAA” កប្រម្តិ្ជាតិ្ ទ េនវ ័ិយ ាិរភាពកាំណត្ធ់ោយភាន កង់្ហរវាយត្ថ្ម្លលទធភាព ង Fitch Rating 

ថ្នប្ររធទ ឥណឌូ ធន ីុ ធៅថ្ងៃទី១៥ ណែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

 ញ្ហញ រណ័ណ ប្រត្ូវានធានាធោយសាា រន័CGIF ។ អនុធលាម្តាម្ការធានាររ ់សាា រន័CGIF សាា រន័ធនឹះនរងធ វ្ើការធានា 
ធោយម្និអាចប្ររណកកាន និងម្និមានលកខែណឌ ចាំធ ឹះភាន កង់្ហរត្ាំណាងមាច  ់ម្លូរប្រត្រាំណុល ធលើការទូទាត្ ់ងទាាំងប្រ ុង 
និងធទៀងទាត្ធ់ពលធវលាថ្នទាំហាំណ លធានា។  ប្រមារធ់ាលរាំណងថ្នការធានាធោយសាា រន័ CGIF «ទាំហាំណ លធានា» 
 ាំធៅ ល់៖ 

  ទាំហាំប្រាកធ់ ើម្ និងការប្រាកណ់ាម្យួណ លហួ កាលកាំណត្ ់ង និងម្និានទូទាត្ ់ង (ម្និថាទាាំងប្រ ុង 
ឬម្យួណផ្នក) ធោយប្រកុម្ហនុនធាឹះផ្ាយ ាិត្ធប្រកាម្លកខែណឌ ថ្នម្លូរប្រត្រាំណុល និងកិចចប្រពម្ធប្រពៀងអនកកានក់ារ ់
ម្លូរប្រត្រាំណុល 

  ការប្រាករ់ង ររណនាម្ និងចាំណាយររ ់ភាន កង់្ហរត្ាំណាងមាច  ់ម្លូរប្រត្រាំណុលណាម្យួ (ករណីនីម្យួៗ ប្រត្ូវាន 
កាំណត្ធ់ៅកនុងការធានាររ ់សាា រន័ CGIF) 

  ទាំហាំណ លធានាជាលកខែណឌ ថ្នការធានាកនុងទប្រម្ងណ់ លានភាជ រក់នុងឧរ ម្ពន័ធ ្ ថ្នលកខែណឌ ថ្នម្លូរប្រត្ 
រាំណុល (ការធានាររ ់សាា រន័ CGIF)។ 

 
 
 
 

 
 
 

ខផនរទី ៩ - ព័ត៌មានចាំបាច់បផសខបទៀតស្ប្មារ់ការពារវិនិបោគិន 
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ហតាបលខាអភិបាលររស្រ់ុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្ត 

 

 ថ្ងៃទី៣១ ណែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ានអាន និងឯកភាព 

 
 
 

 _____________________ 
 ជ. ធលាក Kwi Sang JUN 

 ប្ររធានប្រកុម្ប្រររកាភាិល 
 
ថ្ងៃទី៣១ ណែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ ថ្ងៃទី៣១ ណែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ានអាន នងិឯកភាព ានអាន នងិឯកភាព 

 
 

_____________________ _____________________ 
ជ. ធលាក Ji Kyu JANG ជ. ធលាក Ishara C Nanayakkara     
 មាជិកប្រកមុ្ប្រររកាអភាិល  មាជិកប្រកុម្ប្រររកាអភាិល 
 
ថ្ងៃទី៣១ ណែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ ថ្ងៃទី៣១ ណែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ានអាន នរងឯកភាព ានអាន នរងឯកភាព 

 
 
 

_____________________ _____________________  
ជ. ធលាក Minki Brian HONG ធលាក  ីុម្ ធ នាជាត្ិ 
 មាជិកប្រកុម្ប្រររកាអភាិល  មាជិកប្រកមុ្ប្រររកាអភាិល 
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