
 

 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ 

 

គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

 

 

 

ប្គឹឹះស្ថា នមីប្រូហរិញ្ញវរាុ ប្បាស្ថរ់ ម.រ 
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ព័រ៌មានហរិញ្ញវរាុសង្ខេរ 
 

សាា នភាពហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ខែមនីា 

ឆ្ន ាំ២០២១ 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ប្រទពយសកមមសររុ ១៥.១៥៣.៤២៥ ១៤.៦២៨.០៤១ ១២.៦២៦.៥១៤ 

រាំណុលសររុ ១២.៩០៩.២៥០ ១២.៥២៩.៣៤១ ១០.៩៥៥.៧២៧ 

មូលធ្នសររុ ២.២៤៤.១៧៥ ២.០៩៨.៧០០ ១.៦៧០.៧៨៧ 

លទធផលហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំណូលសររុ ៥០៦.៨៧៥ ៤៤៧.៤៣៨ ៣៥៤.៥៨២ 

ចាំរណញ/(ខារ)មុនរងព់នធ ១៨១.៦៣០ ១២៤.៥៤២ ១០៨.៤៨៦ 

ចាំរណញ/(ខារ)សុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៤៥.៩៧៨ ៩៩.៤៩៦ ៨៦.៦០៣ 

លទធផលលមអរិកនុងការយិរររិចេទ ១៤៥.៤៧៥ ៩៧.៥៩៣ ៨៥.៨៧៨ 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ខែមនីា 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុារសាធ្នភាព  ១៧,៧៧% ១៨,៩១% ២០,២៣% 

អនុាររាំណុលរធ្ៀរនរងមូលធ្ន ៥៧៥,២៣% ៥៩៧,០០% ៦៥៥,៧២% 

អនុារសនទនីយភាព ១៨៨,៤៦% ២៣២,៧៨% ១៧២,៩៤% 

អនុារឥណទានមនិដាំរណើ រការ ១,៣៨% ១,៣៧% ០,៣១% 

អនុារប្រាករ់រញ្ញ ើរធ្ៀរនរងឥណទាន ៦៨,៥០% ៦៩,៧៤% ៧៣.៥៩% 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកមមជាមធ្យម (១) ០,៩៨% ០,៧៣% ០,៦៩% 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងមូលធ្នជាមធ្យម (១) ៦,៧២% ៥,២៨% ៥,៩៧% 

អនុារលទធភាពរងក់ារប្រាក ់ ១៨៩,១១% ១៦៣,៣២% ១៧២,៣៥% 

ចាំរណញកនុងមយួឯកតាមូលរប្ររកមមសិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកមូ់លរប្ររកមមសិទធិ) 

គាម ន គាម ន គាម ន 

ភា្លាភកនុងមយួឯកតាមូលរប្ររកមមសិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកមូ់លរប្ររកមមសិទធិ) 

គាម ន គាម ន គាម ន 

អនុារហិញ្ញ វរាុសាំខាន់ៗ រផេងរទៀរ 
(ប្ររសិនររើមាន) 

គាម ន គាម ន គាម ន 

 

 

(១)  អនុារប្ររូវាន្ណនារលើប្រាកច់ាំរណញ
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ សុទធរយៈរពល៣ខែ្ិរចរពី់ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
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ប្កាហវរិអាំពីព័រ៌មានហរិញ្ញវរាុសង្ខេរ 
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ប្រុមប្រឹរាភិបាល 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     
 
 

 
 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

រលាក Ishara C. Nanayakkara 

អភាិល 

រលាក Kwi Sang JUN 

ប្ររធានប្រកមុប្រររកាភាិល 

រលាក Ji Kyu JANG 

អភាិល 

រលាក សីុម រសនាជារ ិ

អភាិល 

រលាក Minki Brian HONG 

អភាិល 
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ង្សចរតីខងែខររសប់្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល 
 

រយើងែុ្ាំមានរសចកតីរសាមនសេសូមរង្ហា ញជូន រលាក រលាកប្រសី នូវលទធផលហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់
ម.ក ប្ររចាំប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រសរតាមរប្រមូវការររស់និយរ័ករមលូរប្ររកមពុជា។ 
 

ា្ំរថូ្នកាំរណើ នររស់ប្រររទសកមពុជា មានលកខណៈខផអករលើការនាាំរចញរូចចរងអៀរ រោយរតត រសាំខានរ់ៅរលើផលិរផល និង     
ទីផារ ខដលានរង្ហា ញពីចាំណុចរែាយជារប្រចើនឆ្ន ាំ មុនរពលមានការរកីរាលោលថ្នជាំងឺរាររារ។ ែណៈរពលខដលប្រររទសកមពុជា 
ានររងកើររ ើងយ៉ា ងឆ្ររ់ហ័សនូវឧសាហកមមការរ់ដរ ខដលពរងខផអកខាល ាំងរលើកមាល ាំងពលកមមនិងការនាាំរចញ វស័ិយផលិរកមមរៅខរ
មានចូលរមួយ៉ា ងរប្រចើនរៅកនុងដាំរណើ រការ “ការ ់រ និងរប្រមរម” ខដលជាខផនកមានរថ្មលរខនាមទាររាំផុរ ថ្នខែេសង្ហា កផ់លិរកមមទាាំងមលូ
អស់រយៈរពលជារប្រចើនទសវរេ។ ការប្ររកួរប្ររខជងខាងរប្រៅានងមងយរនតិចមតងៗ ខដលរណ្តត លមកពីការរកើនរ ើងយ៉ា ងឆ្រ់
រហ័សថ្នប្រាកឈ់្នួល ានរធ្ាើឱ្យកានខ់រធ្ៃនធ់្ៃររោយសារដុលាល រររូនីយកមមរៅកនុងរសដឋកិចច និងរធ្ាើឱ្យធ្ៃនធ់្ៃរខាល ាំងរ ើងរោយសាររញ្ហា
ប្ររឈ្មកនុងការរធ្ាើកាំខណទប្រមងរ់រយិកាសធុ្រកិចចនិងវនិិរយ្។ 
 

ភាពមនិចាស់លាស់រៅរលើទសេនវស័ិយជាសកល រៅខរជារញ្ហា ប្ររឈ្មដស៏ាំខានច់ាំរ ឹះការរងើររ ើងវញិររស់ប្រររទស 
កមពុជា។ ការពនាររពលកនុងការខចកចយវ៉ាកស់ាាំងទូទាាំងសកល អាចនាាំឱ្យមានការរកីរាលោលថ្នជាំងឺរាររាររនតរទៀរ ែណៈរពល
ខដលមានការផទុឹះរ ើងជាងមីមតងរទៀររៅកនុងសហ្មន ៍ ខដលនរងរងកឱ្យមានការរិទែទររ់ខនាមរទៀរ។ កនុងនយ័រនឹះ ហានិភយ័ រមួមាន
ការធាល កចុ់ឹះថ្នចាំនួនរភ្ៀវរទសចរ ការធាល កចុ់ឹះថ្នការវនិិរយ្ និងការរផទរប្រាកពី់រររទស និងវរិរតិសុែភាពសាធារណៈ។ អប្រតាកាំរណើ ន
ែពស់ថ្នឥណទានរៅកនុងវស័ិយធ្នាគារ រៅខរជាហានិភយ័ចមបងសប្រមាររ់សារភាពហិរញ្ញ វរាុររស់ប្រររទសកមពុជា។ រប្រចើនជាង ក ់     
កណ្តត លថ្នប្រ្ួសារ រៅខររនតជួរប្ររទឹះនូវការាររ់ងប់្រាកច់ាំណូល្ិរប្រររមខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ រោយសារខរការរកីរាលោលថ្នជាំងឺ
រាររារកូវដី-១៩ រទាឹះរីជាមានសញ្ហញ ថ្នដាំរណើ រការរងើររ ើងវញិករ៏ោយ។ រលើសពីរនឹះរៅរទៀរ ចាំនួនប្រ្ួសារ្ិរជាភា្រយខដលរង
ផលរ៉ាឹះ ល់អវជិជមានពីការរកីរាលោលថ្នជាំងឺរាររារកូវដី-១៩ ្ឺែពស់ជាងចាំនួនប្រ្ួសារខដលកាំពុងទទួលានជាំនួយពីកមមវធីិ្ឧររាមភ
ររស់រាជរោឋ ភាិលនារពលរចចុរបនន។ 
 

រាជរោឋ ភាិលកមពុជា ែិរែាំទរទ់ល់រៅនរងផលរ៉ាឹះ ល់ថ្នជាំងឺរាររាររនឹះ ខដលកាំពុងរនតផទុឹះរកីរាលោលសារជាងមីរៅកនុង
សហ្មន។៍ កមមវធីិ្ចកវ់៉ាកស់ាាំងរង្ហក រជាំងឺកូវដី-១៩ កា៏នចររ់ផតើមផងខដរ។ រសដឋកិចចកក៏ាំពុងសប្រមរែលួន រដើមបទីរទ់ល់រៅនរងផល
រ៉ាឹះ ល់ថ្នជាំងឺរាររាររនឹះផងខដរ។ ចកខុវស័ិយថ្នរសដឋកិចចររស់ប្រររទសកមពុជា ប្ររូវានពាករណ៍ថានរងរងើររ ើងវញិ រហើយមានការ
រកើនរ ើងរិចរួច ជាមយួនរងអប្រតាកាំរណើ ន ៤% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១ រនាទ រពី់ានធាល កចុ់ឹះដល់ ៣,១% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០។ រាជរោឋ ភ-ិ 
ាលកមពុជា កាំពុងរាឹះជាំហានរដើមបទីាកទ់ាញការវនិិរយ្រខនាមរទៀរ និងកាំពុងជាំរញុ ណិជជកមមរោយរប្រគាងនរងោករ់ចញនូវចារ់
វនិិរយ្ងមីរៅ កក់ណ្តត លឆ្ន ាំ២០២១ ខដលជាំរញុរោយកិចចប្រពមរប្រពៀង ណិជជកមមរសរ ី(FTA) កមពុជា - ចិន  និងកិចចប្រពមរប្រពៀងភាព
ជាថ្ដ្ូរសដឋកិចចប្រ្រប់្រជុងរប្រជាយកនុងរាំរន ់ (RCEP) ខដលានចុឹះហរារលខាកនុងរពលងមីៗរនឹះ។ រប្រកាមខផនការសាត ររសដឋកិចចររស់
ប្រររទសកមពុជា កិចចែិរែាំប្រររងខប្ររងកាំពុងរធ្ាើរដើមបជីាំរញុការប្ររកួរប្ររខជងតាមរយៈកាំខណទប្រមងរ់រយិកាសវនិិរយ្ និងការរប្ររើប្រាស់   
ររចចកវទិាឌីជីងល។ កិចចែិរែាំប្រររងខប្ររងប្ររូវានរធ្ាើរ ើងផងខដរ កនុងការគាាំប្រទសហប្រគាសធុ្នរូចនិងមធ្យម តាមរយៈធ្នាគារសហ-
ប្រគាសធុ្នរូចនិងមធ្យមកមពុជា ខដលានររងកើររ ើងងមី និងរដើមបគីាាំប្រទអាជីវកមមថ្ចនប្ររឌិរតាមរយៈមលូនិធិ្អភវិឌឍនស៍ហប្រ្ិនភាព។ 
រាជរោឋ ភាិលកមពុជា ករ៏ៅខររនតអនុវរតរគាលនរយាយសាររពើពនធ រមួទាាំងពប្រងីកកមមវធីិ្គាាំ រសងគម ទនទរមនរងការជាំរញុការវនិិរយ្
ហិរញ្ញរបទានសាធារណៈមយួខផនកធ្ាំ រោយការសនេ ាំសាំថ្ចររស់រាជរោឋ ភាិល។ វស័ិយអចលនប្រទពយ និងោករ់ញ្ហច ាំ ានរង្ហា ញពី
សញ្ហញ ថ្នការរកើនរ ើង។ ែណៈរពលខដលមានការរងើររ ើងវញិថ្នសកមមភាពសាំណង ់និងអចលនប្រទពយ ខដលជាសញ្ហញ លអមយួ វពិរ
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ជាមានការចាំាចរ់ដើមបរីនតតាមោនយ៉ា ងដិរដល់ ភាពង្ហយរងរប្រគាឹះខដលអាចរកើរមានរ ើងពីការរកើនរ ើងថ្នឥណទានខដលាន
ផតល់កនុងវស័ិយរនឹះ។ ជាំហរសាររពើពនធររស់ប្រររទសកមពុជា ប្ររូវានរ្រ ាំពរងថានរងមានរសារភាព រោយសារខរការសនេ ាំសាំថ្ចររស់រាជ     
រោឋ ភាិលមានចាំនួនរប្រចើន។ រ៉ាុខនតការរនតខផនការជាំនួយសងគមរលើសពីការកាំណរខ់ដលានរប្រគាងទុកនារពលរចចុរបនន អាចនរងោក់
សមាព ធ្យ៉ា ងខាល ាំងរៅរលើងវកិាជារិ។ 
 

រទាឹះរីជាមានភាពមនិប្រាកដប្ររជារៅរពលរនឹះករ៏ោយ ប្រាសាករ់ៅខររនតរកីចរប្រមើនរលើប្រ្រខ់ផនក រមួរញ្ជូ លទាាំងប្រទពយសកមម 
សមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើ និងសរមពៀរឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ កដូ៏ចជាររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ។ រយើងែុ្ាំានសរប្រមចការរផទរភា្ទុនិករោយ
រលូន និងានចុឹះរញ្ជ ីមលូរប្រររាំណុលសាជីវកមមប្រាសាករ់ោយរជា្ជយ័រៅផារមូលរប្ររកមពុជា។ ការរាឹះផាយមលូរប្រររាំណុល
ជារលើកដាំរងូររស់ប្រាសាក ់ រង្ហា ញពីការរកៀរ្រមលូនិធិ្ដធ៏្ាំរាំផុររៅកនុងប្ររវរតិសារ្តសតផារភា្ហនុនររស់កមពុជា។ ប្រាសាក ់ អាចរធ្ាើ
ការប្ររមលូមលូនិធិ្រខនាមចាំនួន ១២៧,២  នល់ានររៀល (៣១,១៨ លានដុលាល រអារមរកិ) តាមរយៈការរាឹះផាយមលូរប្រររាំណុល
សាជីវកមម សប្រមារក់ាររាឹះផាយលកម់លូរប្ររជាសាធារណៈរៅផារមលូរប្ររកមពុជា។ 
 

ងាីរបរិខររយើងែុ្ាំកាំពុងខរជួរប្ររទឹះនរងរញ្ហា ប្ររឈ្មចមបងៗ និងរទពិរសាធ្នពី៍វរិរតិរសដឋកិចចពិភពរលាក រយើងែុ្ាំានផតល់
ប្រររិររតិការ និងលទធិផលហិរញ្ញ វរាុដរ៏ រងមាាំ និងប្រសរជាមយួអរាប្រររយជនរ៍យៈរពលខវងររស់មាច ស់ភា្ហនុន។ រយើងែុ្ាំានររៀនសូប្ររពី
រញ្ហា ប្ររឈ្មជារប្រចើនឆ្ន ាំកនលងមក ខដលរធ្ាើឱ្យប្រាសាកក់ាល យជាសាា រន័រ រងមាាំ និងមានសាិរភាពកនុងរយៈរពលជាង ២៥ ឆ្ន ាំថ្នកាំរណើ ន
ប្ររកររោយចីរភាព។ ជាលទធផលរៅចុងប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រទពយសកមមសររុមានចាំនួន ៣.៧៤៦ លានដុលាល រអារមរកិ រកើន
រ ើង ១៤,៩៦% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងប្ររីមាសដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០២០។ សមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើានរកើនរ ើងដល់ ២.២០៥ លានដុលាល រ    
អារមរកិ រហើយសរមពៀរឥណទានសររុមានចាំនួន ៣.២២០ លានដុលាល រអារមរកិ។ មលូធ្នសររុានរកើនរ ើង និងឈានដល់ ៥៥៥ 
លានដុលាល រអារមរកិ កនុងរយៈរពលថ្នរាយការណ៍រនឹះផងខដរ។ 
 

រទាឹះរីឆ្ន ាំ២០២០ និងប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ្ឺជាឆ្ន ាំខដលមានរញ្ហា ប្ររឈ្មខាល ាំងមនិធាល រម់ានករ៏ោយ ប្រកុមប្រររកាភាិល 
និងភា្ទុនិកមានទាំនុកចិរតថា ភាពជាអនកដរកនាាំ យុទធសារ្តសត និងរុ្ គលិកររស់ប្រាសាក ់ នរងជួយ ឱ្យប្រាសាករ់នតទទួលាន
រជា្ជយ័ែពស់សប្រមារប់្រ្រភ់ា្ី កព់ន័ធទាាំងអស់។ កនុងរយៈរពលពីរឆ្ន ាំខាងមែុ ប្រាសាកពុ់ាំទានម់ាន្រប្រមាងរដើមបបី្ររមលូមូលនិធិ្
រខនាម ឬ រាឹះផាយលកម់លូរប្ររកមមសិទធិជាសាធារណៈរលើកដាំរងូ (IPO) ពីទីផារមលូរប្ររកមពុជារៅរ ើយរទ។ 
 

កនុងនាមប្រកុមប្រររកាភាិល ែុ្ាំសូមខងលងអាំណរ្ុណដល់ថាន កដ់រកនាាំ និងរុ្ គលិកររស់ប្រាសាក ់ ចាំរ ឹះការែិរែាំប្រររងខប្ររង 
រោយភាពសាា ហារ ់និងការយកចិរតទុកោកែ់ពស់ រដើមបរីធ្ាើឱ្យអាជីវកមមរកីលូរលាស់ ប្រសរនរងកាំរណើ នអរិងិជនប្ររកររោយភាពសុែ
ដុម។ ែុ្ាំកសូ៏មខងលងអាំណរ្ុណដល់ប្រកុមប្រររកាភាិល ភា្ទុនិក អរិងិជន រាជរោឋ ភាិលកមពុជា និងជាពិរសស ធ្នាគារជារិថ្ន     
កមពុជា និយរ័ករមលូរប្ររកមពុជា និងប្រកុមហនុនផារមលូរប្ររកមពុជាខដលានគាាំប្រទ និងផតល់ដាំរនូាម នជាប្ររចាំ។ 
 

                 ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ 
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រលែអាជ្ារណ័ណ អាជីវកមម 
ម.ហ ១០    រចញរោយ៖ ធ្នាគារជារិថ្នកមពុជា 

កាលរររិចេទ៖ ១៩ រុលា ២០១២ 
រសចកតីសរប្រមចអនុញ្ហញ រនិងចុឹះរញ្ជ ីឯកសារផតល់
ពរ័ម៌ាន 

0៦៧/២០្.ម.ក/ស.ស.រ    កាលរររិចេទ៖ ៣០ មនីា ២០២០ 

រឈាម ឹះរុ្ គលរាំណ្តងរុ្ គលចុឹះរញ្ជ ីលកម់លូរប្ររ រលាក សីុម រសនាជារិ 
 

ែ. លរេណៈថ្នធុររិចច 
 

ប្រាសាក ់ មានអាជ្ារណ័ណ ជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើពីសាធារណជនពីធ្នាគារជារិថ្នកមពុជា និងរធ្ាើប្រររិររតិ
ការជាង ២៥ ឆ្ន ាំកនុងវស័ិយមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុ និងធ្នាគាររៅកមពុជា។ រចចុរបននរនឹះ ប្រាសាក ់្ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុធ្ាំជាងរ្ររើ្ិរពី
ប្រទពយសកមម សរមពៀរឥណទាន ្ុណភាពឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិងិជន និងឈ្រលាំោរក់ាំពូលកនុងចាំរណ្តម
ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារធ្ាំៗចាំនួន ៥ រៅកនុងប្រររទសកមពុជា។ 
 

ប្រាសាក ់ផតល់រសវហិរញ្ញ វរាុដស៏មបរូខររ មានជាអាទិ៍រសវឥណទាន ប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ ទូទារវ់កិកយរប្ររទរក ទូទារវ់កិកយរប្ររ
រភលើង ទូទារវ់កិកយរប្ររសប្រមាមនិងកាកសាំណល់រ រង រងថ់្ងលសិកា ទិញការទូរស័ពទពីប្រ្រប់្ររពន័ធ រផទរប្រាកឆ់្លងធ្នាគាររៅមករវង
ប្រ រ្ឹះសាា នជាសមាជិកប្ររពន័ធា្ង និងប្ររពន័ធរខីធ្លរផ រផទរប្រាកឆ់្លងសាខាប្រាសាក ់រផទរប្រាកត់ាមរលែសមាៃ រ ់រតូ រប្រាក ់រែមរឌូានខសន
រសាុីច (CSS) ឬ រសវដកប្រាកត់ាមមា៉ា សីុន ATM ររស់ធ្នាគារជាសមាជិក CSS រសវទូទាររ់ហ័ស រសវររើកប្រាករ់រៀវរេ រអធី្អរម 
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មា៉ា សីុនោកប់្រាក ់ ប្រាសាកម់៉ាាូលខរនងឃីង (PRASAC Mobile Banking) ប្រាសាកអ់ុីនធឺ្ណិរខរនងឃីង (PRASAC Internet 
Banking) មា៉ា សីុនឆ្រូការ រសវរញ្ហជ កស់មរុលយ្ណនី រសវរញ្ហជ ការទូទារអ់ចិថ្រ្តនតយ ៍និងរសវហិរញ្ញ វរាុដថ្ទរផេងៗរទៀរ។ 
 

ជាប្រ រ្ឹះសាា នហិរញ្ញ វរាុឈានមុែរ្រៅរលើទីផាររោយមានប្រទពយសកមមសររុចាំនួន ៣.៧៤៦ លានដុលាល រអារមរកិ ្ិរប្រររមថ្ងៃទី
៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកម់ានរណ្តា ញការយិល័យសាខាធ្ាំជាងរ្លាំោរទី់២ រោយមានសាខាចាំនួន ១៨២ទីតាាំង រៅកនុង
ប្រររទសកមពុជា។ ប្រាសាក ់មានប្រររិររតិការហិរញ្ញ វរាុដរ៏ រងមាាំ ការររប្រមើរសវកមមប្ររកររោយវជិាជ ជីវៈ និងមានប្ររពន័ធធ្នាគារសនូលទាំរនើរ
ប្ររកររោយរមាល ភាព សប្រមាររ់ាំរពញរប្រមូវការររស់អរិងិជន និងសាធារណជន។ 
 

គ. ប្ពឹរតិការណ៍សាំខាន់ៗប្រចាំប្រីមាសររសរ់ុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្រ 
 

 កនុងប្ររីមាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចប្រពមរប្រពៀងប្រាកក់មចចីាំនួន ៣ សប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ កនុងចាំនួនទរកប្រាក់
សររុ ៦០,៥០ លានដុលាល រអារមរកិ ជាមយួភា្ីផតល់ប្រាកក់មចខីដលជាធ្នាគារកនុងប្រសុក និងពីរររទសកនុងចាំនួនទរកប្រាក ់
៣៣ លានដុលាល រអារមរកិ និង ២៧,៥០ លានដុលាល រអារមរកិររៀងគាន  រដើមបគីាាំប្រទសកមមភាពប្រាកក់មចរីរស់ែលួន។ 

 ប្រាសាក ់ានសហការជាមយួ រោឋ ករសាយរ័ប្រ្រប់្រ្ងសាំរាម និងសាំណល់រ រង រាជធានីភនាំរពញ កនុងការផតល់រសវទូទារថ់្ងល
ប្ររមលូសាំរាមជូនដល់អរិងិជន និងសាធារណជន។ 

 ប្រាសាក ់ានោកឱ់្យដាំរណើ រការរសវទូទារវ់កិកយរប្ររអ គ្ិសនីកមពុជា រៅរែរតសាា យររៀង ប្រកុងាវរិ ជីភ ូ និងប្រសុកកាំពង់
ររាទត៍ាមរយៈ ប្រាសាកម់៉ាាូលខរនងឃីង (PRASAC Mobile Banking) ប្រាសាកអ់ុីនធឺ្ណិរខរនងឃីង (PRASAC 
Internet Banking) និងសាខាប្រាសាក ់ានយ៉ា ងង្ហយប្រសួល។ 

 ប្រាសាក ់ានសហការជាមយួប្រកុមហនុន Metfone កនុងការរញ្ចូ លការទូរស័ពទរោយសា័យប្ររវរតិតាមរយៈ ប្រាសាកម់៉ាាូល
ខរនងឃីង (PRASAC Mobile Banking) ប្រាសាកអ់ុីនធឺ្ណិរខរនងឃីង (PRASAC Internet Banking) និងមា៉ា សីុន 
ATM ានប្រ្រទី់កខនលង និងរពលរវលា រោយមនិអស់កថ្ប្រមរសវ។ 

 ប្រាសាក ់ ចូលរមួឧររាមភទិវជារិអាំណ្តនរោយផតល់ឧរករណ៍អាន Kindle e-books និងសាំរពៀរសប្រមារសិ់សេជយ័   
លាភនីាឱ្កាសទិវជារិអាំណ្តនរលើកទី៥ ខដលប្រារពធរ ើងរប្រកាមប្ររធានរទ «អាំណ្តនកនុងរររិទកូវដី-១៩»។ 

 ប្រាសាក ់ មានកិរតិយសដថ៏្ងលថាល ខដលានទទួលលិែិរខងលងអាំណរ្ុណ និងរការសររសើរពី សរមតចអ គ្មហារសនាររី
រររជា ហនុនខសន នាយករដឋមរ្តនតីថ្នប្រពឹះរាជាណ្តចប្រកកមពុជា ចាំរ ឹះការចូលរមួចាំខណករាំរពញការពាកិចចរងព់នធជូនរដឋ 
រហើយមានរឈាម ឹះជាសហប្រគាសខដលានរងព់នធរប្រចើនជាងរ្លាំោរទី់២ រៅកមពុជាសប្រមារឆ់្ន ាំ២០២០។ 
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រ. លទធនលប្ររិររតិការធុររិចច ង្ោយរមួរញ្ចូលព័រ៌មានធុររិចចតាមខននរ 
 

លទធផលសាំខាន់ៗ សរប្រមចាន 
ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

រសវឥណទាន    

ចាំនួនអរិងិជនរសវឥណទាន ៤៤៧.៩៩៩ ៤៤២.៨៣៣ ៤១៧.០៤៤ 

សរមពៀរឥណទានសររុ (លានររៀល)  ១៣.០២៣.៦២៨ ១២.២៤៩.០៤២ ១០.១៦៤.៩១៨ 

រសវររញ្ញ ើសនេ ាំ    

ចាំនួនអរិងិជនរសវររញ្ញ ើសនេ ាំ ៦៣៨.៧៤៦ ៦២៧.១៨៨ ៦០០.២០៤ 

សមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំសររុ (លានររៀល)  ៨.៩២០.៨៥៥ ៨.៥៤២.៦៩១ ៧.៤៨០.៦៨២ 

រផេងៗ    

ចាំនួនការយិល័យ ១៨២ ១៨២ ១៨០ 

ចាំនួនរុ្ គលិក ៨.៩០៤ ៩.០៤២ ៩.០៩១ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនឆ្រូការ ៥០៥ ៥១៤ ៥០៩ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនរអធី្អរម ១៤២ ១៤១ ១៣៥ 

ចាំនួនរណ័ណ រអធី្អរមកាំពុងដាំរណើ រការ ៥៥.៥៧៥ ៥៦.០៦០ ៥៧.៨៣៤ 

ចាំនួនអនករប្ររើប្រាស់រសវធ្នាគារចល័រកាំពុងដាំរណើ រ ២៣.៥៥៦ ២១.២១៣ ១៥.៤៣១ 
 

ែ. រចនាសមព័នធចាំណូល 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៤៨២.២៨៤ ៩៥,១៥% ៤២៣.៣៨៥ ៩៤,៦២% ៣៣៧.៧៣១ ៩៥,២៥% 

២ ចាំណូលកថ្ប្រមរជើងសា ៨.៨២៤ ១,៧៤% ៧.៩២១ ១,៧៧% ៩៤៦ ០,២៧% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១៥.៧៦៧ ៣,១១% ១៦.១៣២ ៣,៦១% ១៥.៩០៥ ៤,៤៩% 

ចាំណូលសររុ ៥០៦.៨៧៥ ១០០% ៤៤៧.៤៣៨ ១០០% ៣៥៤.៥៨២ ១០០% 
 

ខននរទី ២ - ព័រ៌មានអាំពីលទធនលប្រររិរតិការធុររិចច 
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សូមពិនិរយរមើលឧរសមពន័ធថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិរោយសវនករឯករាជយដូចមានជូនភាជ រ។់ 
 

 

ខននរទី ៣ -  
របាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុខែលបានប្រួរពិនរិយង្ ើខវិញង្ោយសវនររឯររាជ្យ 
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ការពិភាកា និងវភិា្ខាងរប្រកាមរនឹះ ្ឺជាការពិភាការរស់្ណៈប្រ្រប់្រ្ងប្រាសាក ់ រៅរលើលទធផលប្រររិររតិការ និង    
សាា នភាពហិរញ្ញ វរាុ រោយខផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ្ិរប្រររមកាលរររិចេទថ្ងៃទី៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយ
រចួរាល់រោយសវនករឯករាជយ KPMG ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ប្ររូវានររៀរចាំប្រសរតាមសតងោ់ររាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុអនារជារិថ្ន
កមពុជា (“CIFRS”) និងរទរញ្ញរតិនានា ខដលរចញរោយធ្នាគារជារិថ្នកមពុជា។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្ាើការពិភាកា និងវភិា្រៅរលើ 
សមាសធារុសាំខាន់ៗ ថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ និងកតាត សាំខាន់ៗ ខដលមានផលរ៉ាឹះ ល់ដល់ប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 

ក. ទដិឋភាពទូរៅថ្នប្ររររិរតកិារ 
១. វភិា្ចាំណូល 

ប្រាសាក ់រកប្រាកច់ាំណូលានមកពីប្ររភពសាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ដូចខាងរប្រកាម៖ 
 ចាំណូលការប្រាក៖់ ប្រាកក់មចផីតល់ជូនអរិងិជន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរៅធ្នាគារ។ 
 ចាំណូលកថ្ប្រមរជើងសា៖ ចាំណូលកថ្ប្រមរជើងសាពីឥណទាន កថ្ប្រមពីការរាឹះផាយរណ័ណ  និងចាំណូល កថ្ប្រមរជើងសាពីរសវ
កមមរផទរប្រាកក់នុងប្រសុក។ 

 ចាំណូលរផេងៗ៖ ការពិន័យរលើឥណទាន ការប្ររមូលមកវញិពីឥណទានខដលានលុររចញពីរញ្ជ ី  ចាំរណញពីអប្រតា   
រតូរប្រាក ់និងចាំណូលរផេងៗរទៀរ។ 

 

២. ការវភិា្ចាំណូលតាមខផនក 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៤៨២.២៨៤ ៩៥,១៥% ៤២៣.៣៨៥ ៩៤,៦២% 

២ ចាំណូលកថ្ប្រមរជើងសា ៨.៨២៤ ១,៧៤% ៧.៩២១ ១,៧៧% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១៥.៧៦៧ ៣,១១% ១៦.១៣២ ៣,៦១% 

ចាំណូលសររុ ៥០៦.៨៧៥ ១០០% ៤៤៧.៤៣៨ ១០០% 
 

 ចាំណូលការប្រាក ់ ្ឺជាប្ររភពដស៏ាំខានស់ប្រមារប់្រាសាក ់ កនុងការររងកើរប្រាកច់ាំណូល។ រៅកនុងប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ចាំណូលការប្រាកម់ានប្ររមាណ ៩៥,១៥% ថ្នប្រាកច់ាំណូលសររុ ែណៈ ៩៩,៩៣% ថ្នចាំណូលការប្រាក់្ ឺានពីប្រាកក់មចផីតល់ជូន
អរិងិជន។ ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន ពីឆ្ន ាំមុន ពុាំមានការខប្ររប្ររួលរប្រចើនរនាឹះរទតាមខផនកនីមយួៗខនចាំណូលររស់            
ប្រាសាក។់ 
 

ខននរទី ៤ - ការពិភារា និខវិភាគររសគ់ណៈប្គរ់ប្គខ 
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៣. ការវភិា្្មាល រចាំរណញដុល 
 

ការវភិា្្មាល រចាំរណញដុល មនិានរង្ហា ញរៅកនុងទប្រមងថ់្នរាយការណ៍លទធផលរពញរលញខដលររៀរចាំរោយ ប្រាសាក់
រនាឹះរទ។ រទាឹះរីជាយ៉ា ងណ្តករ៏ោយ វរង្ហា ញពីចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ ខដលានមកពីចាំណូលការប្រាក ់ដកចាំណ្តយការប្រាកខ់ដល
ានចងអុលរង្ហា ញរៅកនុងចាំណុចទី៤ សតីពីការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) មនុរងព់នធ។ 
 

៤. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) មនុរងព់នធ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ មនុរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី១                      
២០២១          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី១                     
២០២០          

(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(ភា្រយ) 

ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៤៨២.២៨៤ ៤២៣.៣៨៥ ៥៨.៨៩៩ ១៣,៩១% 

ចាំណ្តយការប្រាក ់ (២០៣.៨៣៤) (១៩៦.៦៨២) (៧.១៥២) ៣,៦៤% 

ចាំណូលពីការប្រាកសុ់ទធ ២៧៨.៤៥០ ២២៦.៧០៣ ៥១.៧៤៧ ២២,៨៣% 

ចាំណូលកថ្ប្រមរជើងសា ៨.៨២៤ ៧.៩២១ ៩០៣ ១១,៤០% 

ចាំណ្តយកថ្ប្រមរជើងសា (៨៦) (១៣១) ៤៥ -៣៤,៣៥% 

ចាំណូលពីកថ្ប្រមរជើងសាសុទធ ៨.៧៣៨ ៧.៧៩០ ៩៤៨ ១២,១៧% 

ចាំណូលរផេងៗ ១១.៦៨១ ១១.៤៤៣ ២៣៨ ២,០៨% 

ចាំណូលពីជាំនួយ ១.៤៨២ - ១.៤៨២ ១០០% 

ចាំរណញពីការរាូរររិូយរណ័ណ  ២.៦០៤ ៤.៦៨៩ (២.០៨៥) -៤៤,៤៧% 

ចាំណូលរផេងៗសររុ ១៥.៧៦៧ ១៦.១៣២ (៣៦៥) -២,២៦% 

ចាំណូលសររុពីការប្រាក ់កថ្ប្រមរជើងសា 
និងចាំណូលរផេងៗ 

៣០២.៩៥៥ ២៥០.៦២៥ ៥២.៣៣០ ២០,៨៨% 

ចាំណ្តយរលើរុ្ គលិក (៨២.៧៤៣) (៧៦.៩៣២) (៥.៨១១) ៧,៥៥% 

សាំវធិានធ្នរលើការខាររងរ់ ាំពរងទុក (១៧.២៦០) (២៦.៧០២) ៩.៤៤២ -៣៥,៣៦% 

ចាំណ្តយទូរៅ និងរដឋាល (១៤.៧៨០) (១៦.០២៦) ១.២៤៦ -៧,៧៨% 

ចាំណ្តយរ ាំលស់ (៦.៥៤២) (៦.៤២៣) (១១៩) ១,៨៥% 

ប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធ ១៨១.៦៣០ ១២៤.៥៤២ ៥៧.០៨៨ ៤៥,៨៤% 
 

រៅប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធានរកើនរ ើងចាំនួន ៥៧.០៨៨ លានររៀល រសមើនរង ៤៥,៨៤% ររើរប្ររៀរ 
រធ្ៀរនរងរយៈរពលដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០២០។ មលូរហរុចាំរងថ្នការរកើនរ ើងប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធរៅកនុងប្ររីមាសរនឹះ ្ឺរណ្តត លមក
ពីចាំណូលការប្រាកខ់ដលានរកើនរ ើងចាំនួន ៥៨.៨៩៩ លានររៀល រោយសារកាំរណើ នថ្នប្រាកក់មចផីតល់ជូនអរិងិជន ែណៈខដល
ចាំណ្តយសររុកា៏នងយចុឹះចាំនួន ៤.៧៥៨ លានររៀល រសមើនឺង -៣,៧៧% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
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៥. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) កនុងការយិរររិចេទ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ រប្រកាយរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី១                     
២០២១          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី១                    
២០២០          

(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធ ១៨១.៦៣០ ១២៤.៥៤២ ៥៧.០៨៨ ៤៥,៨៤% 

ចាំណ្តយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញ (៣៥.៦៥២) (២៥.០៤៦) (១០.៦០៦) ៤២,៣៥% 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៤៥.៩៧៨ ៩៩.៤៩៦ ៤៦.៤៨២ ៤៦,៧២% 
  

រៅប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាកច់ាំរណញសុទធ មានការរកើនរ ើងយ៉ា ងខាល ាំងចាំនួន ៤៦.៤៨២ លានររៀល រសមើនរង ៤៦,៧២% 
ខដលនាាំឱ្យការចាំណ្តយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញកម៏ានការរកើនរ ើងផងខដរ។ រោយសារលទធផលថ្នប្រាកច់ាំរណញសុទធរៅកនុងប្ររីមាសទី 
១ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកា់នទទួលនូវលទធផលដល៏អ ចាំរ ឹះអនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកមមជាមធ្យម ០,៩៨% និងអនុារ
ចាំរណញ រធ្ៀរនរងមូលធ្នជាមធ្យម ៦,៧២% សប្រមាររ់យៈរពល ៣ ខែថ្នប្រាកច់ាំរណញសុទធចរពី់ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែ 
មនីា ឆ្ន ាំ២០២១។ 
 

៦. ការវភិា្លទធផលលមអរិកនុងការយិរររិចេទ 
 

លទធផលលមអរិកនុងការយិរររិចេទ 

ប្ររីមាសទី១                      
២០២១          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី១                      
២០២០          

(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៤៥.៩៧៨ ៩៩.៤៩៦ ៤៦.៤៨២ ៤៦,៧២% 

លរមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  (៥០៣) (១.៩០៣) ១.៤០០ -៧៣,៥៧% 

លទធផលរពញរលញសររុ ១៤៥.៤៧៥ ៩៧.៥៩៣ ៤៧.៨៨២ ៤៩,០៦% 
 

ធារុថ្នលទធផលលមអរិរផេងៗរមួរញ្ចូ លខរភាពលរមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  ខដលានមកពីប្រទពយសកមម និងរាំណុល ប្ររូវ
ានខប្ររសប្រមួលរោយរប្ររើអប្រតារាូរប្រាកចុ់ងប្រគានាការយិរររិចេទថ្នរាយការណ៍សាា នភាពហិរញ្ញ វរតុ ចាំខណកឯចាំណូល និងចាំណ្តយ 
ខដលានរង្ហា ញកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ និងលាំហូរសាចប់្រាក ់ ប្ររូវានខប្ររសប្រមួលរោយរប្ររើអប្រតាមធ្យម កនុង
ការយិរររិចេទ  ែណៈរពលខដលរដើមទុនប្ររូវានខប្ររសប្រមួលតាមអប្រតាប្ររវរតិ ១ ដុលាល រអារមរកិ រសមើនរង ៤.០០០ ររៀល។ 
 

៧. ការវភិា្ពីកតាត  និងនិនាន ការខដលរ៉ាឹះ ល់ដល់សាា នភាព និងលទធផលហរិញ្ញ វរាុ 
 

ខាងរប្រកាមរនឹះ្ឺជាកតាត  និងរញ្ហា ប្ររឈ្ម ខដលជឹះឥទធិពលយ៉ា ងខាល ាំងដល់សាា នភាពហិរញ្ញ វរាុ និងលទធផល រៅប្ររីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២១៖ 

 រទាឹះរីជាមានការរកើររ ើងប្រពីរតិការណ៏សហ្មន ៍២០ កុមភៈ ថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ យ៉ា ងណ្តកតី ករ៏៉ាខុនតពុាំមានផលរ៉ាឹះ ល់ធ្ៃនធ់្ៃរ
រទដល់អាជីវកមម ពីការផទុឹះរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ កនុងអាំ ុងប្ររីមាសរនឹះរទ។ 

 រៅអាំ ុងពីរខែដាំរងូថ្នឆ្ន ាំ២០២១ អាជីវកមមភា្រប្រចើនានដាំរណើ រការដូចធ្មមតា រោយសារខរការផទុឹះរកីរាលោលកនុង    
សហ្មនថ៍្នជាំងឺកូវដី-១៩ ានចររ់ផតើមរ ើងពីថ្ងៃទី២០ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 
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ែ. កតាត សាំខាន់ៗ ខដលរ៉ាឹះ ល់រលើផលចាំរណញ 
 

១. ការវភិា្រៅរលើសាា នភាពរប្រមូវការ និងការផគរផ់គង ់
 

ប្រាសាក ់្ ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុខដលផតល់ជូននូវផលិរផល និងរសវប្ររកររោយ ភាពថ្ចនប្ររឌិរ និងការរធ្ាើពិពិធ្កមមតាម
រយៈរណ្តត ញខចកចយទាំរនើរៗ។ រោយសារខរជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើ ប្រាសាក ់ រធ្ាើការរតត រសាំខានរ់ៅរលើ  
សហប្រគាសធុ្នរូចរាំផុរ ធុ្នរូច និងធុ្នមធ្យម និងការខសាងរក ឱ្កាសរដើមបពីប្រងីកប្រររិររតិការ អាជីវកមមររស់ែលួនតាមរយៈការទាញ
យកអរាប្រររយជនពី៍្មាល រថ្នការផគរផ់គងរ់សវធ្នាគាររៅកនុងប្រររទសកមពុជា ជាពិរសសរៅរាំរនជ់នរទ។ ប្រាសាក ់ កា៏នកាំណរ ់   
ឱ្កាសរដើមបរីរងកើនចាំរណញភាពដល់អរិងិជនខដលមានប្រសារ ់និងទាកទ់ាញអរិងិជនងមីរោយផតល់ ជូននូវផលិរផល និងរសវរខនាម 
ប្រពមជាមយួភាពររខ់រនតាមរប្រមូវការទីផារ។ 
 

 ប្រាសាក ់រនតរធ្ាើរចចុរបននភាព និងពប្រងីកផលិរផល និងរសវកមមររស់ែលួនរដើមបរីាំរពញចិរតររស់អរិងិជន។ ប្រាសាក ់ាន
វនិិរយ្យ៉ា ងរប្រចើនរៅរលើររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ និងការរធ្ាើឌីជីងលខផនកផលិរផលនិង រសវកមម រដើមបរីរងកើនភាពង្ហយប្រសួល និង
អនុញ្ហញ រឱ្យ អរិងិជនអាចរប្ររើប្រាស់ប្ររពន័ធធ្នាគារតាមរយៈកមមវធីិ្ម៉ាូាន លខរនងឃីង (តាមទូរស័ពទ) រោយែលួនឯងានរៅប្រ្រទី់កខនលង 
និងប្រ្ររ់ពលរវលា។ 
 

២. ការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលថ្នរថ្មលវរាុធារុរដើម 
 

ប្រាសាក ់ កាំពុងរធ្ាើប្រររិររតិការកនុងនាមជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុកនុងការផតល់នូវផលិរផល និងរសវហិរញ្ញ វរាុដល់អរិងិជន 
ដូរចនឹះការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលថ្នរថ្មលវរាុធារុរដើម មនិប្ររូវានអនុវរតចាំរ ឹះប្រកុមហនុនរ ើយ។ 
 

៣. ការវភិា្រៅរលើពនធ 
 

ប្រាសាក ់ មានការពាកិចចរងព់នធ និងអាករនានាជូនរដឋសាិររៅរប្រកាមចារខ់ដលមានជាធ្រមានរៅកនុងប្រពឹះរាជាណ្តចប្រកកមពុជា។ 
ប្រាសាក ់ ្ឺជាអនកជារព់នធធ្ាំ និងរប្រមូវឱ្យរងព់នធតាមរររពិរខដលានកាំណររ់ោយអ គ្នាយកោឋ នពនធោរ។ ចាំណ្តយពនធរមួមាន 
ពនធខដលរងក់នុងឆ្ន ាំសាររពើពនធ និងពនធពនារ។ ចាំណ្តយពនធប្ររូវានករប់្រតារៅកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ។ 
 

សប្រមារក់ារអនុរលាមភាពលអរលើការពាកិចចពនធោរ ប្រាសាក ់ទទួលានវញិ្ហញ រនរប្ររអនុរលាមភាពសាររពើពនធប្រររភទ “មាស” 
ពីអ្គនាយកោឋ នពនធោររៅថ្ងៃទី៦ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២០ ខដលមានសុពលភាព ២ឆ្ន ាំ សប្រមារឆ់្ន ាំជារព់នធ ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០២១ ។  
 

៤. ការវភិា្រៅរលើធារុខដលែុសពីធ្មមតា និងធារុវសិាមញ្ញ  
 

នាការយិរររិចេទថ្នរាយការណ៍រនឹះ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងមនិានដរងពីធារុខដលែុសពីធ្មមតា និងធារុវសិាមញ្ញ  ប្រររិររតិការ ឬ 
ប្រពររតិការណ៍ណ្តមយួខដលមានលកខណៈជាសារវនត និងមានភាពមនិប្ររប្រករីានរកើររ ើងខដលអាចជឹះឥទធិពលយ៉ា ងខាល ាំងដល់រាយ-
ការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រកុមហនុន។ ជាមយួនរងសាា នភាពរចចុរបននថ្នការរកីរាលោលយ៉ា ងឆ្ររ់ហ័សថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ង 
នរងរនតយកចិរតទុកោកជ់ានិចចចាំរ ឹះការវវិឌឍថ្នការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩កនុងប្រររទសកមពុជា និងផលរ៉ាឹះ ល់ចាំរ ឹះប្រររិររតិការ
ររស់ប្រកុមហនុន។ 
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្. ការខប្ររប្ររលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
 

រៅប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាក ់រកានចាំណូលសររុប្ររមាណ ៥០៦.៨៧៥ លានររៀល រកើនរ ើងចាំនួន ១៣,២៨% ររើ
រប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន កាលពីឆ្ន ាំមនុ។ ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធានរកើនរ ើងពី ២២៦.៧០៣ លានររៀល រៅ ២៧៨.៤៥០ 
លានររៀល ែណៈរពលខដលសរមពៀរឥណទានសររុរកើនរ ើងចាំនួន ១៧,៧២%។ រទាឹះរីរសដឋកិចចររស់ប្រររទសកមពុជាានទទួលរង
ផលរ៉ាឹះ ល់ រោយការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ រពញមយួឆ្ន ាំ២០២០ រហើយានរនតដល់ប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាករ់ៅខរ
អាចប្រ្រប់្រ្ងនិងរធ្ាើប្រររិររតិការ រោយទទួលានប្រាកច់ាំរណញលអប្រររសើរ។ 
 

ឃ. ផលរ៉ាឹះ ល់ថ្នការរតូរររូយិរណ័ណ  អប្រតាការប្រាក ់នងិថ្ងលទាំនញិ 
 

១. ហានិភយ័ថ្នអប្រតារតូរប្រាក ់
 

ហានិភយ័ថ្នអប្រតារតូរប្រាក ់ជាហានិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទស កព់ន័ធនរងការខាររង ់ ខដលអាចរកើររ ើងរោយសារខរការខប្ររ
ប្ររួលអប្រតារតូរររិូយរណ័ណ ។ សកមមភាពអាជីវកមមររស់ប្រាសាក ់ឆ្លងការរ់រិូយរណ័ណ សាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ្ឺប្រាករ់រៀល ដុលាល រអារមរកិ និង
ប្រាកា់រថ្ង។ ភាពខប្ររប្ររួលថ្នអប្រតារតូរប្រាកអ់ាចជឹះឥទធិពលខាល ាំងដល់ចាំណូលប្រររិររតិការ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ អប្រតារតូរ
ប្រាកប់្ររូវានប្ររួរពិនិរយយ៉ា ងរទៀងទាររ់ោយនាយកោឋ នហិរញ្ញ កិចច។ រគាលនរយាយររស់ប្រាសាកខ់ចងថា ប្រាសាក ់នរងមនិចូល
រមួកនុងសកមមភាព រដើមបទីទួលានប្រាកច់ាំណូលពីការរធ្ាើការជួញដូរកមមសិទធិ ឬ ការឆ្កឱ់្កាសរកងចាំរណញរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតា           
រតូរប្រាក ់អប្រតាការប្រាក ់ឬ រថ្មលមូលរប្រររ ើយ។ ប្រាសាកម់និប្ររូវានអនុញ្ហញ រឱ្យជួញដូររៅកនុងឧរករណ៍ររិូយរណ័ណ រររទស រយៈរពល
ែលីរ ើយ។ ប្រររិររតិការ ររិូយរណ័ណ រររទស ឬ សាា នភាពររិូយរណ័ណ ចាំហរណ្តមយួប្ររូវរង្ហា ញទាំនាកទ់ាំនងចាស់លាស់ដល់អាជីវកមម
ខដល កព់ន័ធនរងអរិងិជន។ 
 

កប្រមិរកាំណរ ់
 

ការវស់ខវងហានិភយ័ កប្រមរិ 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសសររុរធ្ៀររៅនរងមលូធ្នសររុតាមរទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសខរមយួរធ្ៀររៅនរងមលូធ្នសររុតាមរទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកមម និងរាំណុល ទទួលែុសប្ររូវកនុងការចរវ់ធិានការសមប្រសររដើមបកីារ រហានិភយ័ររិូយរណ័ណ  
រររទសកនុងកប្រមរិទាាំងរនឹះប្រ្ររ់ពលទាាំងអស់។ 
 

ចាំណ្តរក់ាររលើ  Forex 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកមម និងរាំណុល នរងតាមោនការអនុវរតកនុងរពលរចចុរបនន  និងការពាករណ៍ចាំរ ឹះកប្រមរិខាងរលើ 
រហើយនរងកាំណរវ់ធិានការសមរុលយខដលសមប្រសរណ្តមយួ កនុងករណីសាា នភាពជាកខ់សតងអាចនរងឈានដល់ការរ ាំរលាភរាំ ន។ 
ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទស ខដលអាចទទួលយកានអាចជួយ ការរ់នាយសាា នភាពរតូរររិូយរណ័ណ រររទស ខវង
សុទធ ឬ ែលីសុទធ (net long or short foreign exchange position) រៅតាមររិូយរណ័ណ ជាកល់ាករ់មួមាន៖ 

 ការររងកើរការទូទាររ់ខនាមរលើប្រទពយសកមម Forex (កនុងករណីសាា នភាពែលី “short position”) ឬរាំណុល Forex (កនុង
ករណីសាា នភាពខវង “long position”)។ 
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 ការការរ់នាយ (ការលក)់ ប្រទពយសកមម Forex ឬ ការទិញ ប្ររលរម់កវញិនូវរាំណុលរៅកនុងទីផារសាចប់្រាក ់សប្រមាររ់ថ្មល
ភាល មៗ។ 

 ការរប្ររើប្រររិររតិការនារពលអនា្ររដើមបទូីទារប់្រទពយសកមម Forex ឬ រាំណុល Forex ររើមនិដូរចនឹះរទនរងររងកើរសាា នភាព
ចាំហសុទធែលី ឬ ចាំហសុទធខវងហួសកប្រមរិ (excessive short or long net open position)។ 

 ការរាំខលងរាំណុល Forex រៅជាសាា នភាពររិូយរណ័ណ មែុង្ហរខដលមានប្ររសិទធភាពរោយរប្ររើការរតូរររិូយរណ័ណ  (cross 
currency swaps)។ 

 

ការ្ណនាសាា នភាពចាំហសុទធលមអរិប្ររូវានផតល់ជូនកនុងតារាងខាងរប្រកាម៖ 
 

្ិរប្រររមថ្ងៃទី៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានររៀល ឬជាភា្រយ) 

ដុលាល រអារមរកិ ខែមរររៀល ថ្ងារ សររុ 

ប្រទពយសកមម ១៣.២០៤.០៧២ ១.៨៦៥.២៨៨ ៨៤.០៦៥ ១៥.១៥៣.៤២៥ 

រាំណុល និងមលូធ្ន ១៣.៥២៥.៩៤៨ ១.៤៨៩.៨៣៤ ១៣៧.៦៤៣ ១៥.១៥៣.៤២៥ 

ប្រទពយសកមមរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ៤០៤.៧០២ ៤០០ - ៤០៥.១០២ 

រាំណុលរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ៤០៤.៧០២ ៤០០ - ៤០៥.១០២ 

(+) ខវង (ប្រទពយធ្ាំជាងរាំណុល) ឬ 

(-) ែល ី(រាំណុលធ្ាំជាងប្រទពយ) 
(៣២១.៨៧៦) ៣៧៥.៤៥៤ (៥៣.៥៧៨) - 

សាា នភាព /ប្រទពសកមមសុទធ -១៤,០៥% ១៦,៣៨% -២,៣៤% - 

កប្រមរិកាំណរ ់% ± ២០% ± ២០% ± ២០% - 

ភាពរលើស គាម ន គាម ន គាម ន - 
 

២. ហានិភយ័ថ្នអប្រតាការប្រាក ់
 

ហានិភយ័ថ្នអប្រតាការប្រាក ់ ប្ររូវានរ្ឱ្យនិយមនយ័ជាទូរៅថាជាលទធភាពថ្នការតល ស់រតូរកប្រមរិអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ 
ខដលនាាំឱ្យជឹះឥទធិពលអវជិជមានរៅរលើប្រាកច់ាំណូល និងរថ្មលប្រទពយសកមមនិងរាំណុលររស់ប្រាសាកខ់ដលមានផលរ៉ាឹះ ល់រៅរលើ 
មលូធ្នររស់ប្រាសាក។់ ការតល ស់រតូរអប្រតាការប្រាកម់ានផលរ៉ាឹះ ល់ដល់ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធររស់ប្រាសាករ់ៅរពលមាន              
អរុលយភាពរវងប្រទពយសកមម និងរាំណុលរៅរលើការប្រាកខ់ដលអាចអនុវរតាន។ ការតល ស់រតូ រ្ ួរឱ្យករស់មាគ ល់ណ្តមយួកនុងអប្រតាការប្រាក់
អាចជឹះឥទធិពលយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរដល់លទធផលហិរញ្ញ វរាុ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ ការវភិា្អាំពីហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់កព់ន័ធ
នរងប្រទពយសកមម និងរាំណុលររស់ប្រាសាកប់្ររូវានរង្ហា ញរៅកនុងតារាងខាងរប្រកាម៖ 
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្ិរប្រររមថ្ងៃទី៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានររៀល) 

រហូរដល់ ១ ខែ ១-៣ ខែ ៣-១២ ខែ ១-៥ ឆ្ន ាំ រលើសពី ៥ ឆ្ន ាំ 
ការខប្ររប្ររលួមនិ ក ់
ពន័ធនរងការប្រាក ់

សររុ 

ប្រទពយសកមមហរិញ្ញ វរាុ        

សាចប់្រាកក់នុងថ្ដ - - - - - ៧៦៦.៦៤២ ៧៦៦.៦៤២ 

សមរុលយរៅធ្នាគារជារិថ្នកមពុជា ៣២៣.៦០០ ១.៥១៤ ៦០២ - - ៣១៧.៣៥៧ ៦៤៣.០៧៣ 

សមរុលយរៅធ្នាគាររផេងៗ ១.៤៣៦ - - - - ៨.៥២៣ ៩.៩៥៩ 

ឥណទានផតល់ដល់អរិងិជន ២៧០.៦៨៥ ៤៧៩.៥៨៥ ២.២០២.៦៣២ ៨.២៤៣.២៧៦ ១.៦០៩.៥០២ - ១២.៨០៥.៦៨០ 

ប្រទពយសកមមរផេងៗ - - - - - ២.៤៤៥ ២.៤៤៥ 

ប្រទពយសកមមហរិញ្ញ វរាុសររុ ៥៩៥.៧២១ ៤៨១.០៩៩ ២.២០៣.២៣៤ ៨.២៤៣.២៧៦ ១.៦០៩.៥០២ ១.០៩៤.៩៦៧ ១៤.២២៧.៧៩៩ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុ        

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញ វរាុរផេងៗ 

៤៤.៦៥៥ ១៣.១៦៥ ១៧១.១៤៨ - - - ២២៨.៩៦៨ 

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិងិជន ១.៤៦០.២៣៥ ១.៥៨៦.៥៧៣ ៥.៣៤៥.១៨៨ ២៩៩.៨៩១ - - ៨.៦៩១.៨៨៧ 

ប្រាកក់មច ី ៣៦.៩៥៥ ១៨៤.០៧១ ១.០៩១.៧១១ ១.៩៤៣.២៦០ ៣.៣៩៥ - ៣.២៥៩.៣៩២ 

អនុរាំណុល - ៣៤.៣៤៨ ៧៥.៥៥៩ ២៥០.៤៩៣ ៩៤.៥២៨ - ៤៥៤.៩២៨ 

មូលរប្រររាំណុលប្ររូវសង - - - ១២៦.៧៦៦ - - ១២៦.៧៦៦ 

រាំណុលរផេងៗ - - - - - ៤៥.២១៥ ៤៥.២១៥ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុសររុ ១.៥៤១.៨៤៥ ១.៨១៨.១៥៧ ៦.៦៨៣.៦០៦ ២.៦២០.៤១០ ៩៧.៩២៣ ៤៥.២១៥ ១២.៨០៧.១៥៦ 

្មាល រកាលកាំណរ ់ (៩៤៦.១២៤) (១.៣៣៧.០៥៨) (៤.៤០៨.៣៧២) ៥.៦២២.៨៦៦ ១.៥១១.៥៧៩ ១.០៤៩.៧៥២ ១.៤២០.៦៤៣ 
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វធិានការការរ់នាយហានិភយ័ 
 

ការប្រ្រប់្រ្ង្មាល រថ្នរថ្មលខដលអាចខប្ររប្ររួល 
 

្មាល រអប្រតាការប្រាក់្ ឺជាទប្រមងទូ់រៅថ្នការវស់សទងភ់ាពខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក។់ ្មាល រថ្នការវយរថ្មលរ ើងវញិ ្ឺរសមើនរង 
អប្រតាប្រទពយសកមមខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive Assets) ដកនរងអប្រតារាំណុលខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive 
Liabilities) ។ 
 

ប្រាសាកព់ាយមរធ្ាើឱ្យមានរុលយភាពរវងការការរ់នាយហានិភយ័ចាំរ ឹះប្រាកច់ាំណូល ពីការតល ស់រតូរអវជិជមានកនុងអប្រតាការ
ប្រាក ់ និងររងកើនប្រាកច់ាំណូលការប្រាកសុ់ទធតាមរយៈការរ ាំពរងទុកប្រររមប្ររូវថ្នទិសរៅ និងទាំហាំថ្នការតល ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ ការែិរ
រៅជិរ្មាល រវជិជមាន ប្រាសាក ់ នរងទទួលានអរាប្រររយជនប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាករ់កើនរ ើង រហើយការែិររៅជិរ្មាល រអវជិជមាន 
ប្រាសាក ់នរងទទួលានអរាប្រររយជនប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាកធ់ាល កចុ់ឹះ។ ខដនកាំណរអ់ប្រតាការប្រាករ់រស់ប្រាសាក ់ប្ររូវានអនុវរត និង
ប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិជាររៀងរាល់ខែ។ រាយការណ៍្មាល រប្ររូវានយកមកអនុវរត រដើមបវីស់ទាំហាំហានិភយ័ ចាំណូលការប្រាក ់ខដលរកើរ
រ ើងពីចលនាអប្រតាការប្រាក។់ ប្រាសាក ់ រតត រសាំខានរ់ៅរលើ្មាល រសុទធរៅកនុងរយៈរពលកាំណរ ់៣០ថ្ងៃ ៩០ថ្ងៃ ១៨០ថ្ងៃ ២៧០ថ្ងៃ 
និង៣៦៥ ថ្ងៃ។  
 

ប្រាសាក ់ពិចរណ្តអាំពីខដនកាំណរថ់្នការវភិា្្មាល រថ្នការវយរថ្មលដូចខាងរប្រកាម៖ 
 អប្រតាការប្រាករ់លើប្រទពយសកមម និងអប្រតាការប្រាករ់លើរាំណុល មនិខរងខរតល ស់រតូរតាមទាំហាំ ឬ រលបឿនដូចគាន រ ើយ 
 លកខណៈជាជរប្រមើសថ្នឧរករណ៍ោកប់្រាករ់រញ្ញ ើ និងប្រាកក់មចជីារប្រចើនមនិអាចកាំណរា់នភាល មៗរ ើយ 
 ហានិភយ័ខដលរកើររចញពីអាជីវកមមងមីជាទូរៅមនិប្ររូវានករប់្រតារ ើយ 
 ការវនិិរយ្/មលូនិធិ្ខដលមានការវយរថ្មលអាចនរងធាល កចុ់ឹះកនុងអប្រតាែុសគាន ខាល ាំងពីអប្រតារចចុរបនន។ 

 

រដើមបីរោឹះប្រសាយខដនកាំណរថ់្នការវភិា្តាមវធីិ្សារ្តសតចស់ពី្មាល រថ្នរថ្មលខដលអាចខប្ររប្ររួល ប្រាសាក ់ ានរខនាម 
ឧរករណ៍វភិា្ និងវធីិ្សារ្តសតសាកលបងរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក ់(ដូចមានរៅខាងរប្រកាម)។ 
 

វធីិ្សារ្តសតសាកលបងរលើចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
 

វធីិ្សារ្តសតសាកលបងរនឹះ ្ឺរតត ររលើការវស់ខវងហានិភយ័ចាំរ ឹះប្រាកច់ាំណូលសុទធ រោយការពាករណ៍លកខែណឌ អប្រតាការ
ប្រាកែុ់សគាន ។ ្ាំរថូ្នការររៀរចាំវធីិ្សារ្តសតសាកលបង រមួរញ្ចូ លរធ្ាើការវភិា្ «ប្ររសិនររើ» (“what if”) រដើមបកីាំណរល់ទធផល               
យុទធសារ្តសតរផេងៗគាន រលើទប្រមងហ់ានិភយ័ និងផលចាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 

តាមរយៈការរប្ររើប្រាស់វធីិ្សារ្តសតសាកលបងរនឹះ ប្រាសាក ់ ពិចរណ្តរលើការសនមរជ់ាកខ់សតងអាំពីរលបឿន និងទាំហាំថ្នអប្រតា 
ផលិរផលឥណទាន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរដើមបរីឆ្លើយរររៅនរងការតល ស់រតូរទីផារជាររិូយរណ័ណ រផេងៗ។ ផលរ៉ាឹះ ល់ថ្នអប្រតារងប់្រាកជ់ា
មនុរលើឥណទានប្ររូវានយកមកពិចរណ្តផងខដរ។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្ាើការវយរថ្មល និងររៀរចាំឯកសាររោយប្ររុងប្ររយរ័នរដើមបរីធ្ាើការ
សនមរខ់ផអករលើវធីិ្សារ្តសតសាកលបងរនឹះ។ ផលរ៉ាឹះ ល់ជុាំទីពីរអាំពីការតល ស់រតូររប្រមូវការឥណទាន និងការផគរផ់គងប់្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
រនាទ រពី់ការខករប្រមូវអប្រតាខដលានសនមរម់និខមនជាខផនកថ្នវធីិ្សារ្តសតររសតសាកលបងរនឹះរ ើយ។ 
 

ែណៈរពលខដលវធីិ្សារ្តសតសាកលបង អាចវយរថ្មលហានិភយ័អប្រតាការប្រាកស់ប្រមាររ់យៈរពលែលី (១ឆ្ន ាំ) ប្រាសាក ់ មនិពរង
ខផអករលើការវភិា្រនឹះរដើមបកីរប់្រតា និងខរងខចកហានិភយ័ កព់ន័ធនរងអរុលយភាពថ្នការវយរថ្មលរយៈរពលខវងរ ើយ។ ការវភិា្្មាល រ
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តាមរយៈការងលរងខងលងរយៈរពល (Duration-weighted) ថ្នតារាងរុលយការប្ររូវានរប្ររើប្រាស់រដើមបវីយរថ្មលសាា នភាព អប្រតារងរកនុងរយៈ
រពលខវង។ 
 

្មាល រថ្នរថ្មលខដលអាចខប្ររប្ររួលតាមរយៈវធីិ្សារ្តសតការងលរងរយៈរពល (Duration-Weighted Re-pricing Gap) 
 

រខនាមរលើភាពង្ហយនរងខប្ររប្ររួលប្រាកច់ាំណូលចរនត រាយការណ៍្មាល រថ្នរថ្មលអប្រតាការប្រាកខ់ដលអាចខប្ររប្ររួលអាចប្ររូវ 
ានរប្ររើប្រាស់រដើមបផីតល់នូវការា៉ា នស់ាម នអាំពីផលរ៉ាឹះ ល់រថ្មលរលើប្រទពយសកមម និងរាំណុលរនាទ រពី់ការតល ស់រតូរអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ។ 
តាមរយៈការវយរថ្មលការតល ស់រតូររថ្មលប្រទពយសកមម និងរាំណុល រនាទ រពី់ការវយរថ្មលអប្រតារនឹះ ប្រាសាក ់អាចកាំណរពី់ការខាររងខ់ផនក
រសដឋកិចច ឬ ចាំរណញមលូធ្នរៅកប្រមរិថ្នការរធ្ាើវធីិ្សារ្តសតសាកលបងជាករ់ផេងៗគាន ។ 
 

ប្រាសាក ់ ្ណនាមា៉ា ប្រទីស (matrix) ថ្នការា៉ា នស់ាម នរយៈរពលចាស់លាស់ជាងមនុសប្រមារខ់ផនកនីមយួៗរៅកនុងរាយ-
ការណ៍្មាល រថ្នការវយរថ្មល រ ល្ឺចាំណុចប្ររសពារវងចរនាល ឹះរពល និងធារុរៅកនុងតារាងរុលយការ។ សប្រមារ់រគាល រាំណងរនឹះ 
ប្រាសាក ់រកាានរពលរវលាប្រ្រប់្រគានស់ប្រមារក់ារវយរថ្មល។ ្មាល រឆ្ៃ យពីគាន ទាាំងរនឹះ កានខ់រមានសារៈសាំខាន ់សប្រមារផ់លរ៉ាឹះ ល់
រសដឋកិចចរយៈរពលខវង។ ការវភិា្រយៈរពលប្ររូវការចាំរណឹះដរងអាំពីអប្រតាកិចចសនាជាមធ្យម ខដលអាចអនុវរតានចាំរ ឹះធារុនីមយួៗ 
និងទិននផលអរបហារទីផារងមីរនាទ រពី់ការតល ស់រតូរអប្រតា។ ជាមយួនរងការសនមរទ់ាាំងរនឹះប្រាសាកអ់ាច្ណនាមា៉ា ប្រទីសថ្ន duration-
weights ខដលប្ររូវានខករប្រមូវរដើមបរីធ្ាើការអនុវរតរៅរលើធារុរៅកនុងរាយការណ៍្មាល រថ្នការវយរថ្មលប្រសរគាន ។ 
 

ចកខុវស័ិយមលូធ្នរសដឋកិចចតាមរយៈវធីិ្សារ្តសត្មាល រតាមរយៈការងលរងខងលងរយៈរពល (duration-weighted) សងករធ់្ៃនរ់លើ 
ផលរ៉ាឹះ ល់រថ្មលថ្នតារាងរុលយការរយៈរពលខវងថ្នការតល ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ រនឹះ្ឺជាការរាំរពញរខនាមដស៏ាំខានម់យួចាំរ ឹះវធីិ្
សារ្តសតរកប្រាកច់ាំណូលកនុងរយៈរពលែលីយ៉ា ងររងរ រង ខដលខផអករលើវធីិ្សារ្តសតររសត សាកលបងជាកខ់សតងប្រាកថ់្នចាំណូលការប្រាក់       
សុទធ។ 
 

កប្រមិរហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កប្រមរិហានិភយ័អប្រតាការប្រាកម់ានដូចខាងរប្រកាម៖ 
 

ការវស់ខវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយមនយ័ ខដនកាំណរ ់

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានហានិភយ័្មាល រ
ថ្នរថ្មលខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

ការរប្ររើការវភិា្្មាល រថ្នរថ្មលខដលអាចខប្ររប្ររួល លកខែណឌ អប្រតាទីផារ 
ថ្ន៖ 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាល រអារមរកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/២០០ កនុងធ្នាគារ ឈានមែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ    
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុង រយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង  
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រថ្ង កនុង     
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២៥% ថ្នចាំណូល
ការប្រាក ់សុទធជាក ់ 
ខសតងនារពលងមីៗ 
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ការវស់ខវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយមនយ័ ខដនកាំណរ ់

អាចោចរ់ោយខ ក និងរមួរញ្ចូ លគាន  ខដលមនិឈានដល់ការធាល កចុ់ឹះថ្ន
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធជាកខ់សតង ១២ ខែមុន។ 

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានហានិភយ័្មាល រ 
ថ្នរថ្មលខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

រោយរប្ររើប្រាស់វធីិ្សារ្តសតសាកលបងលកខែណឌ អប្រតាទីផារថ្ន៖ 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាល រអារមរកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារ ឈានមែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-២០០ កនុងអប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រថ្ង 
កនុងរយៈរពល ៣ ខែ។ 
អាចោចរ់ោយខ ក និងរមួរញ្ចូ លគាន ខដលមនិឈានដល់ការធាល កចុ់ឹះថ្ន
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅងវកិាចរនត ១២
ខែរៅមែុ។  
វធីិ្សារ្តសតសាកលបង រមួមានអាជីវកមមងមីតាមងវកិា និងការសននិោឋ នលមអរិ 
អាំពីមលូោឋ នប្រ រ្ឹះថ្នចលនារមួថ្នអប្រតាប្រទពយសកមម និងរាំណុល។ 

≤ ២៥% ថ្នការ
ពាករណ៍ ចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធសប្រមាររ់យៈ
រពល ១២ ខែ 
 

មលូធ្នរសដឋកិចចខដល 
មានហានិភយ័្មាល រ 
រយៈរពល 

ការរប្ររើ្មាល រថ្នរថ្មល ខដលអាចខប្ររប្ររួលតាមរយៈការងលរងរយៈរពល 
(duration-weighted re-pricing gap)  កនុងមយួររិូយរណ័ណ  មលូធ្ន 
រសដឋកិចចខដលមានហានិភយ័ ពីលកខែណឌ អប្រតាខដលង្ហយនរងរ៉ាឹះ ល់ 
ដូចខាងរប្រកាម អាចោចរ់ោយខ ក ឬ រមួរញ្ចូ លគាន ខដលមនិរងកឱ្យមាន 
ការខាររងរ់ប្រចើនជាង ២០% ថ្នមូលធ្នសររុ៖ 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap ជាដុលាល រអារមរកិកនុង     
រយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារឈានមែុចាំនួន ១០ រៅ     
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រថ្ង កនុង     
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២០% ថ្នមលូនិធិ្
តទ ល់សុទធ 

 

ចាំណ្តរក់ារប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កនុងករណីខដលការររៀរចាំតារាងរុលយការចរនត ឬ ពាករណ៍ អាចនាាំឱ្យមានការរាំ នរលើហានិភយ័ អប្រតាការប្រាកម់យួ ឬរប្រចើន
ខដលានកាំណរខ់ាងរលើរនឹះ ្ឺជាការទាំនួលែុសប្ររូវររស់្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកមម និងរាំណុលរដើមបរីរងកើរយុទធសារ្តសតកនុងការខក
រប្រមូវតារាងរុលយការររស់ប្រាសាក ់រដើមបកីាររ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់និងរកាកប្រមរិថ្នការរគារពតាមខដនកាំណរ។់ 
 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ 15 
 

ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់ ខដលអាចទទួលយកានខដលប្រាសាក ់ ោកឱ់្យរប្ររើរដើមបបី្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតា
ការប្រាក់្ ឺ៖ 

 ការររងកើរអប្រតាខប្ររប្ររួល ឬ អប្រតារងររខនាមរលើប្រទពយសកមម ឬ រាំណុល ខដលមានររិូយរ័ណណ ជាក់លាក់រដើមបទូីទារ ់    
អរុលយភាពខដលមានប្រសារ ់

 ការលកប់្រទពយសកមម នូវអប្រតារងរ ឬ អប្រតាខប្ររប្ររួលជាកល់ាក ់ឬ ការទិញប្ររលរ ់ (ការទូទារម់ុន) រាំណុលនូវអប្រតារងរ ឬ
រាំណុលអប្រតាខប្ររប្ររួលសប្រមាររ់ថ្មលភាល មៗ 

 ការរប្ររើប្រាស់ប្រររិររតិកាអនា្រនូវអប្រតាការប្រាករ់ ាំលងរញ្ជ រ ឬ មលូរប្ររអប្រតារងរខដលមានរយៈរពលខវងរដើមបទូីទារ ់  
កិចចសនាអប្រតាការប្រាករ់ងរខដលមានប្រសាររ់លើប្រទពយសកមម ឬ រាំណុល 

 ការរាំខលងរាំណុលអប្រតាការប្រាកខ់ប្ររប្ររួល រៅជារាំណុលអប្រតាការប្រាករ់ងរ ឬ ផទុយមកវញិ ការរប្ររើកិចចប្រពមរប្រពៀង swap។ 
 

្ួរករស់មាគ ល់ថា ប្រររិររតិការប្ររួរគាន ថ្នឧរករណ៍និសេនទ ដូចជាកិចចប្រពមរប្រពៀងអប្រតាការប្រាករ់ៅរពលអនា្រ និងកិចចប្រពម
រប្រពៀង swap រប្រមូវឱ្យមានការអនុញ្ហញ រពីប្រកុមប្រររកាភាិល មានរថ្មលប្ររហាកប់្ររខហលនរងរសចកតីសរប្រមចររស់ប្រកុមប្រររកាភាិលខដល
រប្រមូវសប្រមារប់្រររិររតិការកមច ីណិជជកមម។ ប្រកុមប្រររកាភាិលនរងផតល់ការអនុញ្ហញ រចាំរ ឹះខរប្រររិររតិការនារពល អនា្រឬប្រររិររតិ
ការរតូរប្រាកក់នុងឧរករណ៍អប្រតាការប្រាក ់សប្រមាររ់គាលរាំណងថ្នការការរ់នាយនិភយ័ ឬការការ រហានិភយ័ខររ៉ាុរណ្តណ ឹះ។ ការជួញដូរ
ឧរករណ៍ខរររនឹះ ឬ ររងកើរទីផារសប្រមារឧ់រករណ៍ទាាំងរនឹះ សាិររប្រកាមមលូរហរុប្រាកច់ាំរណញឯករាជយ ខដលមនិ កព់ន័ធនរងយុទធ
សារ្តសតការរ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់រហើយខដលជាពិរសសមនិប្ររូវានអនុញ្ហញ រឱ្យរប្ររើប្រាស់រៅប្រាសាករ់ ើយ។ 
 

ង. ផលរ៉ាឹះ ល់ថ្នអរផិរណ្ត 
 

 អរិផរណ្តជាខផនកមយួដស៏ាំខានស់ប្រមារ ់ ប្រាសាក ់ ពីរប្រ ឹះវានផាភាជ រទ់ាំនាកទ់ាំនងរៅនរង អាជីវកមមហិរញ្ញ វរាុររស់    
ប្រាសាកដូ់ចជាការផតល់ឥណទាន ៨២,៣៦% ថ្នប្រទពយសកមមសររុខដលកនុងរនាឹះ ១២,១៥% ឥណទានជាប្រាករ់រៀល 
០,៧៨% និង ៨៧,០៦% ជាប្រាកថ់្ងារ ជាប្រាកដុ់លាល រអារមរកិផងខដរ។ 

 រសដឋកិចចប្រររទសកមពុជាចរម់ានសនទុឹះខាល ាំងចរពី់ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៩  ជាមយួនរងកាំរណើ នផលិរផលកនុងប្រសុក 
សររុ ៧,០% ៧,០% ៧,៥% និង ៧,០% កនុងមយួឆ្ន ាំ ។ 

 តាមកាំណរប់្រតា ៥ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរង្ហា ញថាសនទសេនថ៍្ងលទាំនិញរប្ររើប្រាស់ (CPI) ជាមធ្យមថ្នរខប្រមរប្រមួលជាភា្រយរធ្ៀរ 
នរងខែដូចគាន ថ្នឆ្ន ាំមនុ្ឺអប្រតា ២,៥% កនុងមយួឆ្ន ាំ។  

 មយួភា្ធ្ាំថ្នរសដឋកិចចកមពុជា្ឺរប្ររើប្រាស់ជាប្រាកដុ់លាល រអារមរកិ រហើយអប្រតារតូរប្រាកក់ម៏ានការរខប្រមរប្រមួលរិចរួចកនុង      
រយៈរពល ១០ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរនឹះ។ 

 អប្រតាភាពអរក់ារង្ហររធ្ាើសាិរកនុងកប្រមរិ ១,០២% កនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ 
 រោយសារការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ ផលិរផលកនុងប្រសុកសររុដុលរៅកនុងប្រររទសកមពុជាានធាល ក់ចុឹះកនុងអប្រតា -
១,៦% (តាមរយៈរាយការណ៍ររស់មលូនិធិ្ររិូយវរាុអនតរជារិកនុងខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២០)។ 

 

ច. រគាលនរយាយរសដឋកចិច សាររពើពនធ នងិររូយិវរាុររស់រាជរោឋ ភាិល 
 

 រាជរោឋ ភាិលានរធ្ាើការរប្ររៀមសាចប់្រាកច់ាំនួន ៤០០លានដុលាល រអារមរកិ កនុងការរប្ររើប្រាស់ករណីមានរញ្ហា រនាទ នខ់ដល 
រ៉ាឹះ ល់ពីការរកីរាលោលជាំងឺកូវដី-១៩។ 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ 16 
 

 ការរ់នាយពនធរៅរលើវស័ិយរទសចរណ៍ ខកលមអរហោឋ រចនាសមពន័ធ និងការរ់នាយចាំណ្តយរលើថ្ងលប្រររិររតិការ។ ការ់
រនាយថ្ងៃឈ្រស់ប្រមាករយៈរពល ៦ ថ្ងៃកនុងមយួឆ្ន ាំរដើមបរីរងកើនផលិរភាពផលិរកមម។ 

 រាជរោឋ ភាិលានរប្ររៀមសាចប់្រាករ់ប្រមុងចាំនួន ៣ រនលីានដុលាល រអារមរកិ សប្រមារក់ារ រ ផលរ៉ាឹះ ល់ខដលអាចរកើរ 
រ ើងពីការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ និងការតអ កការអនុរប្រគាឹះពនធរលើការនាាំរចញទាំនិញររស់សហភាពអឺរ ៉ារុ (EBA)។ 

 ានរប្ររៀមសាចប់្រាករ់ប្រមុងពី ៦០០ ដល់ ៨០០លានដុលាល រអារមរកិ សប្រមារផ់តល់កមចដីល់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុ 
រដើមបជីប្រមុញរសដឋកិចចជារិ។ 

 ោករ់ចញនូវសារាចរខណនាាំដល់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុឱ្យររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិកនុងអាំ ុងរពលថ្នការរកីរាល 
ោលពីជាំងឺកូវដី-១៩។ 

 ចាំរ ឹះកមចចីស់៖ ការរ់នាយអប្រតាពនធការទុ់កមកប្រររម ១០% រោយអនុវរតចរពី់ខែរមសា រហូរដល់ដាំណ្តចខ់ែធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០២០។ ចាំរ ឹះកមចងីមី៖ ការរ់នាយអប្រតាពនធការទុ់កមករៅប្រររម ៥% រោយអនុវរតចរពី់ខែរមសា រហូរដល់ដាំណ្តចខ់ែ
ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ រនាទ រម់កប្រររម ១០% រោយអនុវរតចរពី់ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ និងចរពី់ឆ្ន ាំ២០២២ ររៅ ប្រកុម
ហនុនប្ររូវមានការពាកិចចរងព់នធការទុ់កតាមអប្រតាធ្មមតាវញិប្រសរតាមចារ ់និងរទរញ្ញរតិសតីពីពនធោរជាធ្រមាន។ 

 ពនាររពលររើកប្រាកអ់រីរភាពការង្ហរដល់និរយជិរសប្រមារឆ់្ន ាំ២០២០។ 
 កមពុជាានការរ់នាយរាល់ការចាំណ្តយសប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ (ខផនការយុទធសារ្តសត ២០២១-២០២៣)។ 
 រាជរោឋ ភាិលានររៀរចាំ និងផតល់ងវកិាចាំនួន ១២៥ លានដុលាល រអារមរកិ ដល់ប្រ្ួសារប្រកីប្រក និងង្ហយរងរប្រគាឹះជាង     
៦០០.000 នាក។់ 

 រាជោឋ ភាិលានខកសប្រមួលវធិានការណ៍កនុងការរធ្ាើចតាត  ីស័ក និងានររៀរចាំជាពិរសសសប្រមារអ់នកវនិិរយ្ិនខដល 
មានសកាត នុពល អនកជាំនាញររចចករទស និងអនកទីប្រររការយរល់ខដលមកដល់ប្រពឹះរាជាណ្តចប្រកកមពុជា។ 

 

វធិានការររស់ធ្នាគារជារិថ្នកមពុជា 
 

 ធ្នាគារជារិថ្នកមពុជាានរសនើសុាំឱ្យសាា រន័ធ្នាគារ និងប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិញ្ញ វរាុការរ់នាយថ្ងលរសវរលើការផតល់ប្រាកក់មច ី
និងរលើកខលងការតកពិនយ័ដល់អនកែចីកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំខដលកាំពុងខរប្ររយុទធប្ររឆ្ាំង និងការរាររារថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ ។ 

 រលើកទរកចិរតឱ្យរនតផតល់ប្រាកក់មចរីៅរលើវស័ិយអាទិភាព រមួមាន វស័ិយរទសចរណ៍ ការរ់ដរ សាំណង ់ និងវស័ិយរផេងៗ     
រទៀរ។ 

 ពនាររពលនូវការអនុវរតនត៍ាមប្ររកាសសតីពីប្រទនាររ់ដើមទុនែនរសុើរវសិនរហូរដល់ឆ្ន ាំរប្រកាយ។ 
 រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើប្រររិររតិការផតល់សនទនីយភាពមានការធានារហូរដល់អប្រតា 0,៥% និងរញ្ចុ ឹះអប្រតាការប្រាក ់
រៅរលើមូលរប្ររខដលអាចជួញដូរាន។ 

 រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើសមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសររុពី ៨% សប្រមារប់្រាករ់រៀល និង ១២,៥% សប្រមារប់្រាកដុ់លាល រអារមរកិ
រៅ ៧% រហូរដល់ចុងប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

 រនាយអនុារប្រករែណ័ឌ សនទនីយភាពដល់កប្រមរិសមប្រសរណ្តមយួប្ររសិនររើមានភាពចាំាច។់ 
 រចញរគាលការណ៍ និងរសចកតីខណនាាំឱ្យររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិកនុងរពលរ៉ាឹះ ល់រោយជាំងឺកូវដី-១៩ ជាពិរសស រៅ
រលើវស័ិយអាទិភាព។ 

 រលើកទរកចិរតដល់ប្រ្រប់្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុទាាំងអស់ និងអរិងិជនឱ្យរប្ររើប្រាស់រសវហិរញ្ញ វរាុតាមប្ររពន័ធឌីជីងល ប្រររសើរ 
ជាងការរប្ររើប្រាស់មលូរបទានរប្ររ និងសាចប់្រាកក់នុងការទូទារច់ាំណ្តយ។ 
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សញ្ហញ រណ័ណ សាជីវកមមប្រាសាក ់ជាសញ្ហញ រណ័ណ ទទួលានការធានាពីសាា រន័ Credit Guarantee and Investment Facility 
(CGIF)។ រយងតាមប្ររកាសសតីពីការរាឹះផាយលកម់លូរប្រររាំណុលជាសាធារណៈមនិមានលកខែណឌ រប្រមូវឱ្យរធ្ាើ ចាំណ្តរថ់ាន ក ់
លទធភាពសងរលើសញ្ហញ រណ័ណ សាជីវកមមរនាឹះរទ រ៉ាុខនតរុ្ គលធានារប្រមូវឱ្យមានចាំណ្តរថ់ាន កល់ទធភាពសង។ 
 

ភាពខាល ាំងររស់ សាា រន័ CGIF ចាំរ ឹះលទធភាពថ្នការទូទារស់ង៖ 
 “AA/A-1+” កប្រមរិសកល (រយៈរពលខវង និងរយៈរពលែលី) ទសេនវស័ិយសាិរភាព កាំណររ់ោយភាន កង់្ហរ វយរថ្មល        
លទធភាពសង S&P រៅថ្ងៃទី២២ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 “gAAA/seaAAA/AAA” កប្រមរិសកល/អាសាន ន/ជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ោយភាន កង់្ហរវយរថ្មលលទធភាពសង 
RAM Rating រៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 “AAA” កប្រមរិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ោយភាន កង់្ហរវយរថ្មលលទធភាពសង MARC រៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ
២០១៩ 

 “AAA” កប្រមរិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ោយភាន កង់្ហរវយរថ្មលលទធភាពសង TRIS Rating រៅថ្ងៃទី១០ ខែ
រុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 “AAA” កប្រមរិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ោយភាន កង់្ហរវយរថ្មលលទធភាពសង Fitch Rating ថ្នប្រររទស       
ឥណឌូ រនសីុ រៅថ្ងៃទី១៥ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

សញ្ហញ រណ័ណ ប្ររូវានធានារោយសាា រន័CGIF ។ អនុរលាមតាមការធានាររស់សាា រន័CGIF ។ សាា រន័រនឹះនរងរធ្ាើការធានា 
រោយមនិអាចប្ររខកកាន និងមនិមានលកខែណឌ ចាំរ ឹះភាន កង់្ហររាំណ្តងមាច ស់មលូរប្រររាំណុល រលើការទូទារស់ងទាាំងប្រសុង និង
រទៀងទាររ់ពលរវលាថ្នទាំហាំខដលធានា។ សប្រមាររ់គាលរាំណងថ្នការធានារោយសាា រន័ CGIF «ទាំហាំខដលធានា» សាំរៅដល់៖ 

 ទាំហាំប្រាករ់ដើម និងការប្រាកណ់្តមយួខដលហួសកាលកាំណរស់ង និងមនិានទូទារស់ង (មនិថាទាាំងប្រសុង ឬមយួខផនក) 
រោយប្រកុមហនុនរាឹះផាយសាិររប្រកាមលកខែណឌ ថ្នមលូរប្រររាំណុល និងកិចចប្រពមរប្រពៀងអនកកានក់ារ ់មូលរប្រររាំណុល 

 ការប្រាករ់ងគររខនាម និងចាំណ្តយររស់ភាន កង់្ហររាំណ្តងមាច ស់មលូរប្រររាំណុលណ្តមយួ (ករណីនីមយួៗ ប្ររូវានកាំណរ់
រៅកនុងការធានាររស់សាា រន័ CGIF) 

 ទាំហាំខដលធានាជាលកខែណឌ ថ្នការធានាកនុងទប្រមងខ់ដលានភាជ រក់នុងឧរសមពន័ធ ្ ថ្នលកខែណឌ ថ្នមលូរប្រររាំណុល (ការ
ធានាររស់សាា រន័ CGIF)។ 

 

ខននរទី ៥ - ព័រ៌មានចាំបាច់ង្នេខង្ទៀរសប្មារ់ការពារវិនិង្ោគិន 
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ហរារលខាអភាិលររស់រុ្ គលចុឹះរញ្ជ ីលកម់លូរប្ររ 

 
ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ានអាន និងឯកភាព 

 
 
 

 
 

រលាក សីុម រសនាជារិ                                                                   រលាក Minki Brian HONG 
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