
 

 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី២ 

 

គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

 

 

 

ប្គឹឹះស្ថា នមីប្រូហរិញ្ញវរាុ ប្បាស្ថរ់ ម.រ 
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ព័រ៌មានហរិញ្ញវរាុសង្ខេរ 
 

សាា នភាពហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ខែមថុិនា 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ប្រទពយសកមមសររុ ១៥.៦០៨.៩៨៩ ១៤.៦២៨.០៤១ ១២.៦២៦.៥១៤ 

រាំណុលសររុ ១៣.២១៥.៦៨៦ ១២.៥២៩.៣៤១ ១០.៩៥៥.៧២៧ 

មូលធ្នសររុ ២.៣៩៣.៣០៣ ២.០៩៨.៧០០ ១.៦៧០.៧៨៧ 

លទធផលហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ប្ររីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំណូលសររុ ៥២០.៥៨៨ ៤៣១.៤៧៣ ៣៨៤.៧២៣ 

ចាំរណញ/(ខារ)មុនរងព់នធ ១៦៤.៦០៣ ៦៥.៨៧៩ ១២៩.៦៨១ 

ចាំរណញ/(ខារ)សុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៣២.០៩៤ ៥២.៧០០ ១០៣.៧៦៣ 

លទធផលលមអរិកនុងការយិរររិចេទ ១៤៩.១២២ ៦២.៦១៨ ១២០.៩៤៨ 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ខែមថុិនា 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុារសាធ្នភាព  ២០,១៤% ១៨,៩១% ២០,២៣% 

អនុាររាំណុលរធ្ៀរនរងមូលធ្ន ៥៥២,១៩% ៥៩៧,០០% ៦៥៥,៧២% 

អនុារសនទនីយភាព ១៥១,៨៦% ២៣២,៧៨% ១៧២,៩៤% 

អនុារឥណទានមនិដាំរណើ រការ ១,៥៨% ១,៣៧% ០,៣១% 

អនុារប្រាករ់រញ្ញ ើរធ្ៀរនរងឥណទាន ៦៩,៤៣% ៦៩,៧៤% ៧៣,៥៩% 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ប្ររីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកមមជាមធ្យម (១) ០,៨៧% ០,៣៩% ០,៨២% 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងមូលធ្នជាមធ្យម (១) ៥,៨៨% ២,៨០% ៧,១៥% 

អនុារលទធភាពរងក់ារប្រាក ់ ១៧៨,៩១% ១៣២,២៥% ១៧៧,៨៦% 

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
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ សុទធរយៈរពល៣ខែ្ិរចរពី់ថ្ថៃទី០១ ខែរមសា ដល់ថ្ថៃទី៣០ ខែមថុិនា 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 ប្ររចាំប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រសរតាមរប្រមូវការររស់និយរ័ករមលូរប្ររកមពុជា។ 

 

កនុងរយៈរពលថ្នរាយការណ៍រនឹះ ប្រររទសកមពុជាានជួរសាា នភាពកានខ់រធ្ៃនធ់្ៃរជាងមនុរនាទ រពី់ការផទុឹះជាំងឺកូវដី-១៩ កនុង
សហ្មន ៍ ខដលមានរ ម្ ឹះថា «ប្រពររតិការណ៍សហ្មន ៍២០ កុមភៈ» ខដលានរកើររ ើងចរប់្ររីមាសទី១ និងអសូរនាា យរហូរមក
ដល់រចចុរបននរនឹះ។ ការរិទែទរប់្ររូវានរធ្វើរ ើងកនុងរាជធានីភនាំរពញ ប្រកុងតារមម កនុងរែរតកណ្ដា ល និងរែរតប្រពឹះសីហនុទាាំងមូល រដើមបទីរ់
សាា រក់ាររកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ រនាទ រពី់ចាំនួនករណីឆ្ាងានរកើនរ ើងយ៉ា ង្ាំហុក និងជាអកុសលចាំនួនអនកសាា រក់ា៏នរកើន
រ ើងដូចគាន ។ ការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺរនឹះផ្ទទ ល់ ្ួរផេ ាំនរងវធិានការរិទែទរ ់ ានរនតជឹះផលអវជិជមានចាំរ ឹះអាជីវកមមរៅកនុងប្រររទស  
ជាពិរសសវស័ិយរទសចរណ៍ វាយនភណឌ  កសិកមម សាំណង ់ និងវស័ិយអចលនប្រទពយ។ ការពាករណ៍កាំរណើ នរសដឋកិចចររស់ប្រររទស    
កមពុជាានធាា កចុ់ឹះមករៅប្រររម ២,៥% កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ទារជាងការពាករណ៍រលើកមនុខដលានពាករណ៍កនុងអប្រតា ៤%។ 

 

 រយងតាមធ្នាគារពិភពរលាក វស័ិយកសិកមមរៅខរមានភាពរ រងមាាំមយួខផនក រដាយសារខរសាា នភាពវជិជមានថ្នកិចចប្រពម
រប្រពៀង ណិជជកមមរសររីវាងកមពុជា និងចិន។ វស័ិយកមមនតសាលកានខ់រវវិរតនរ៍ៅរឆ្ាើយរររៅនរងការខប្ររប្ររួលរៅរប្រៅប្រររទស។ វស័ិយ
រទសចរណ៍រៅខរទទួលរងផលរ៉ាឹះ ល់ធ្ៃនធ់្ៃរ។ ការនាាំរចញទាំនិញកាំពុងមានរងើររ ើងវញិជាររណតើ រៗរដាយរកើនចាំនួន ១២,២% កនុង
រយៈរពល ៤ ខែដាំរងូកនុងឆ្ន ាំ២០២១ រឯីចាំខណកថ្នការនាាំរចញសរមាៀករាំ ករ់ធ្ៀរនរងការនាាំរចញទាំនិញសររុ (មនិរាររ់ញ្ចូ លមាស) 
ានថយចុឹះមកប្រររម ៤៥,៦%។ លាំហូរចូលថ្នការវនិិរយ្ផ្ទទ ល់ពីរររទស រៅខរមានភាពរ រងមាាំ និងានជួយ គាាំប្រទដល់វស័ិយរប្រៅ
ប្រររទស។ ខររទាឹះជាយ៉ា ងណ្ដ ទសេនៈវស័ិយថ្នកាំរណើ នរៅខរមានភាពមនិចាស់លាស់ខាា ាំងរៅរ ើយ។ ការសាត ររ ើងវញិរនឹះ
អាប្រស័យរៅរលើការវវិរតថ្នវរីសុកូរ ៉ាណូ្ដ និងរលបឿនថ្នការចកវ់ា៉ាកស់ាាំងរង្ហា រជាំងឺកូវដី-១៩។ 
 

 ្ិរប្រររមខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ វសិាលភាពថ្នការចកវ់ា៉ា កស់ាាំងរង្ហា រជាំងឺកូវដី-១៩ កនុងប្រររទសកមពុជាានរកើររ ើងដល់ 
៤២% ថ្នចាំនួនប្ររជាជនសររុ ១០ លាននាកខ់ដលប្ររូវទទួលការចកវ់ា៉ាកស់ាាំង។ ប្ររជាជន ៤.២០២.៧៥១ នាក ់ានចកវ់ា៉ាកស់ាាំង    
ដូសទី១ ខដលកនុងរនាឹះ ៣.០៤៨.៩០៥ ានចកវ់ា៉ាកស់ាាំងដូសទី២ រចួរាល់រហើយ។ រដាយរយងតាមរលបឿនថ្នការចកវ់ា៉ាកស់ាាំងរនឹះ 
រសដឋកិចចររស់ប្រររទសកមពុជាអាចសទុឹះរ ើងរលឿនជាងប្រររទសជារភ់ូមផិងនរងគាន ។ 
 

ែណៈខដលការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដីរៅរនតការ្ាំរាមកាំខហងចាំរ ឹះដាំរណើ រការអាជីវកមម ប្រាសាកា់នរធ្វើសកមមភាពយ៉ា ង
រលឿនរហ័សរដើមបរីង្ហា រហានិភយ័ទាាំងឡាយ និងសកមមភាពរដាយការ្ិរ្ូររដើមបធីានាថាប្រាសាកា់នការ រនិរយជិរ ប្រពមទាាំង
ផាល់ការគាាំប្រទដល់អរិថិជនររស់ែាួនានទានរ់ពលរវលា។ រយើងានផ្ទអ កការរធ្វើដាំរណើ រររស់រុ្ គលិក និងពនាររពលការររៀរចាំ
ប្រពររតិការណ៍ ឬ កិចចប្ររជុាំធ្ាំៗ។ រយើងានររៀរចាំឱ្យរុ្ គលិកមយួចាំនួនរៅការយិល័យកណ្ដត លរៅរធ្វើការរៅតាមសាខានានាជុាំវញិ     
រាជធានីភនាំរពញ អនុវរតកាលវភិា្ឆ្ា ស់រវនគាន រធ្វើការ (មាននយ័ថា រៅរពលរុ្ គលិកមយួប្រកុមរធ្វើការរៅការយិល័យ រនាឹះរុ្ គលិកប្រកុម
រផេងរទៀរប្ររូវរធ្វើការរៅផទឹះររស់ែាួន) រដើមបរីរងាើន្មាា រសុវរាិភាពសងគម និងរ រររនតរងការអនុវរតវធិានការរង្ហា រការឆ្ាងជាំងឺកូវដី-១៩
ខដលខណនាាំរដាយប្រកសួងសុខាភាិល។ 

 

 រយើងែុ្ាំានរលើកទរកចិរតអរិថិជន និងរុ្ គលិកឱ្យរធ្វើប្រររិររតិការហិរញ្ញ វរាុតាមរយៈរអធី្អរម (ATM) ប្រាសាកម់៉ាាូល           
ខរ៊ែងឃីង (PRASAC Mobile Banking) និងប្រាសាកអ់ុីធឺ្ណិរខរ៊ែងឃីង (PRASAC Internet Banking) ។ រយើងានដាកឱ់្យ
ដាំរណើ រការកមមវធីិ្ ប្រាសាកម់៉ាាូលខរ៊ែងឃីង ជាំនានថ់មី រដើមបគីាាំប្រទការទូទាររ់ដាយមនិរប្ររើសាចប់្រាក។់ សាខាទាាំងអស់រៅខរផតល់      
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រសវាកមមជាធ្មមតា រ៉ាុខនតរប្រមូវឱ្យរភ្ៀវ អរិថិជន និងរុ្ គលិក អនុវរត្មាា រសងគម និងវធិានអនាមយ័លអរៅប្រចកចូលការយិល័យ         
(រមួមាន លាងថ្ដ វាស់សទងសី់រុណា ភាព  កម់ា៉ា ស និងរសាន QR កូដររស់ប្រកសួងសុខាភាិល)។ 
 

 ររើរទាឹះជាមានភាពមនិប្រាកដប្ររជារៅរពលរនឹះករ៏ដាយ ប្រាសាក ់ រៅខររនតរកីចរប្រមើនរលើប្រ្រខ់ផនក រមួរញ្ចូ លទាាំងប្រទពយ
សកមម សមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើ និងសរមពៀរឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ កដូ៏ចជាររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ។ រយើងែុ្ាំានររៀនសូប្ររពីរញ្ហា
ប្ររឈមជារប្រចើនឆ្ន ាំកនាងមក ខដលរធ្វើឱ្យប្រាសាកក់ាា យជាសាា រន័រ រងមាាំ និងមានសាិរភាពកនុងរយៈរពលរប្រចើនជាង ២៥ ឆ្ន ាំថ្នកាំរណើ ន
ប្ររកររដាយចីរភាព។ ជាលទធផលរៅចុងប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រទពយសកមមសររុមានចាំនួន ៣,៨៣ រ៊ែលីានដុលាា រអារមរកិ          
រកើនរ ើង ១៤,២៣% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងប្ររីមាសដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០២០។ សមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើានរកើនរ ើងដល់ ២,៣២ រ៊ែលីាន
ដុលាា រអារមរកិ រហើយសរមពៀរឥណទានសររុមានចាំនួន ៣,៣៥ រ៊ែលីានដុលាា រអារមរកិ។ មលូធ្នសររុានរកើនរ ើង និង្នដល់     
៥៨៧ លានដុលាា រអារមរកិ កនុងរយៈរពលថ្នរាយការណ៍រនឹះផងខដរ។ ្ួរករស់មាគ ល់ផងខដរថា ប្រាសាក ់ានររងាើនរដើមទុនចុឹះរញ្ជ ី
រហូរដល់ ៣០០ លានដុលាា រអារមរកិរៅកនុងប្ររីមាសរនឹះ។ 
 

 ជាសាា រន័ហិរញ្ញ វរាុដាំរងូរ្ ខដលានរាឹះពុមពផាយសញ្ហញ រណ័ណ សាជីវកមមធ្ាំជាងរ្ រៅកនុងប្ររវរតិររស់ផារមូលធ្នររស់ 
ប្រររទសកមពុជាកនុងចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ១២៧,២ រ៊ែលីានររៀល ប្រាសាក ់ានរដើររួនាទីយ៉ា ងសាំខានក់នុងការអភវិឌ្ឍផារមលូរប្ររ និង
ការរលើកកមពស់ការរប្ររើប្រាស់ប្រាករ់រៀល។ 
 

 រទាឹះរីរនឹះ្ឺជារពលរវលាខដលមានរញ្ហា ប្ររឈមខាា ាំងមនិធាា រម់ានករ៏ដាយ ប្រកុមប្រររកាភាិល និងភា្ទុនិកមានទាំនុក  
ចិរតថា ភាពជាអនកដរកនាាំ យុទធសាស្រសត និងរុ្ គលិកររស់ប្រាសាក ់ នរងជួយ ឱ្យប្រាសាករ់នតទទួលានរជា្ជយ័ែពស់សប្រមារប់្រ្រ ់      
ភា្ី កព់ន័ធទាាំងអស់។ 
 

 កនុងនាមប្រកុមប្រររកាភាិល ែុ្ាំសូមខថាងអាំណរ្ុណដល់ថាន កដ់រកនាាំ និងរុ្ គលិកររស់ប្រាសាក ់ ចាំរ ឹះការែិរែាំប្រររងខប្ររង 
រដាយភាពសាវ ហារ ់ និងការយកចិរតទុកដាកែ់ពស់ រដើមបរីធ្វើឱ្យអាជីវកមមរកីលូរលាស់ ប្រសរនរងកាំរណើ នអរិថិជនប្ររកររដាយភាព  
សុែដុម។ ែុ្ាំកសូ៏មខថាងអាំណរ្ុណដល់ប្រកុមប្រររកាភាិល ភា្ទុនិក អរិថិជន រាជរដាឋ ភាិលកមពុជា និងជាពិរសស ធ្នាគារជារិ   
ថ្នកមពុជា និយរ័ករមលូរប្ររកមពុជា និងប្រកុមហ៊ែុនផារមលូរប្ររកមពុជាខដលានគាាំប្រទ និងផតល់ដាំរូនាម នជាប្ររចាំ។ 
 
 

                  ថ្ថៃទី៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Kwi Sang JUN 

               ប្ររធានប្រកុមប្រររកាភាិល 
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រ. អរតសញ្ញញ ណរុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្រ 
 

រ ម្ ឹះប្រកុមហ៊ែុនជាអកេរខែមរ ប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហរិញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់ម.ក 

ជាអកេរឡាតាាំង PRASAC Microfinance Institution Plc. 

រលែកូដសតងដ់ារ KH២០០០១៣១A៤២ 

ទីសាន កក់ារ 
អគាររលែ២១២ ផាូវ២៧១ សង្ហា រទ់ួលទាំពូង២ ែណឌ ចាំការមន រាជធានី
ភនាំរពញ ប្រពឹះរាជាណ្ដចប្រកកមពុជា 

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

រលែទូរសារ +៨៥៥ ២៣ ២១៦ ៣៦២ 

រវរសាយរ ៍ www.prasac.com.kh  

អុីខម៉ាល info@prasac.com.kh  

រលែវញិ្ហញ រនរប្ររចុឹះរញ្ជ ី ណិជជកមម ០០០០១១៥៧    កាលរររិចេទ៖ ១១ កញ្ហញ  ២០១១ 

រលែអាជ្ារណ័ណ អាជីវកមម 
ម.ហ ១០    រចញរដាយ៖ ធ្នាគារជារិថ្នកមពុជា 

កាលរររិចេទ៖ ១៩ រុលា ២០១២ 
រសចកតីសរប្រមចអនុញ្ហញ រនិងចុឹះរញ្ជ ីឯកសារផតល់
ពរ័ម៌ាន 

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

រ ម្ ឹះរុ្ គលរាំណ្ដងរុ្ គលចុឹះរញ្ជ ីលកម់លូរប្ររ រលាក សីុម រសនាជារិ 
 

ែ. លរេណៈថ្នធុររិចច 
 

ប្រាសាក ់ មានអាជ្ារណ័ណ ជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើពីសាធារណជនពីធ្នាគារជារិថ្នកមពុជា និងរធ្វើប្រររិររតិ
ការរប្រចើនជាង ២៥ ឆ្ន ាំកនុងវស័ិយមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុ និងធ្នាគាររៅកមពុជា។ រចចុរបននរនឹះ ប្រាសាក ់្ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុធ្ាំជាងរ្ររើ
្ិរពីប្រទពយសកមម សរមពៀរឥណទាន ្ុណភាពឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិថិជន និងឈរលាំដារក់ាំពូលកនុងចាំរណ្ដម
ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារធ្ាំៗចាំនួន ៥ រៅកនុងប្រររទសកមពុជា។ 
 

ប្រាសាក ់ផតល់រសវាហិរញ្ញ វរាុដស៏មបរូខររ មានជាអាទិ៍រសវាឥណទាន ប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ ទូទារវ់កិាយរប្ររទរក ទូទារវ់កិាយរប្ររ
រភាើង ទូទារវ់កិាយរប្ររសប្រមាមនិងកាកសាំណល់រ រង រងថ់្ថាសិកា ទិញការទូរស័ពទពីប្រ្រប់្ររពន័ធ រផទរប្រាកឆ់្ាងធ្នាគាររៅមករវាង
ប្រ រ្ឹះសាា នជាសមាជិកប្ររពន័ធា្ង និងប្ររពន័ធរខីធ្លរផ រផទរប្រាកឆ់្ាងសាខាប្រាសាក ់ រផទរប្រាកត់ាមរលែសមាៃ រ ់ រតូ រប្រាក ់ រែមរូឌាន  
ខស៊ែរសវុីច (CSS) ឬ រសវាដកប្រាកត់ាមមា៉ា សីុន ATM ររស់ធ្នាគារជាសមាជិក CSS រសវាទូទាររ់ហ័ស រសវាររើកប្រាករ់រៀវរេ        

ខននរទី ១ - ព័រ៌មានទូង្ៅពារ់ព័នធនឹខរុគគលចុឹះរញ្ជលីរ់មូលរប្រ 
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រអធី្អរម មា៉ា សីុនដាកប់្រាក ់ ប្រាសាកម់៉ាាូលខរ៊ែងឃីង (PRASAC Mobile Banking) ប្រាសាកអ់ុីនធឺ្ណិរខរ៊ែងឃីង (PRASAC 
Internet Banking) មា៉ា សីុនឆ្ូរការ រសវារញ្ហជ កស់មរុលយ្ណនី រសវារញ្ហជ ការទូទារអ់ចិថ្ស្រនតយ ៍ និងរសវាហិរញ្ញ វរាុដថ្ទរផេងៗ    
រទៀរ។ 
 

ជាប្រ រ្ឹះសាា នហិរញ្ញ វរាុ្នមុែរ្រៅរលើទីផាររដាយមានប្រទពយសកមមសររុចាំនួន ៣.៨៣០ លានដុលាា រអារមរកិ ្ិរប្រររមថ្ថៃទី
៣០ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកម់ានរណ្ដា ញការយិល័យសាខាធ្ាំជាងរ្លាំដារទី់២ រដាយមានសាខាចាំនួន ១៨២ ទីតាាំង រៅ
កនុងប្រររទសកមពុជា។ ប្រាសាក ់ មានប្រររិររតិការហិរញ្ញ វរាុដរ៏ រងមាាំ ការររប្រមើរសវាកមមប្ររកររដាយវជិាជ ជីវៈ និងមានប្ររពន័ធធ្នាគារសនូល
ទាំរនើរប្ររកររដាយរមាា ភាព សប្រមាររ់ាំរពញរប្រមូវការររស់អរិថិជន និងសាធារណជន។ 
 

គ. ប្ពឹរតិការណ៍សាំខាន់ៗប្រចាំប្រីមាសររសរ់ុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្រ 
 

 កនុងប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកា់នររងាើនរដើមទុនរខនាមចាំនួន ៧០ លានដុលាា រអារមរកិ រលើរដើមទុនខដលមាន
ប្រសារ ់២៣០ លានដុលាា រអារមរកិ រដើមបគីាាំប្រទប្រររិររតិការ និងពប្រងីករខនាមទាំរនើរកមមរសវាហិរញ្ញ វរាុដស៏មបរូខររររស់ែាួន
ជូនដល់អរិថិជន។ 

 កនុងខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចសនាអនុរាំណុលសប្រមាររ់យៈរពល ៥ ឆ្ន ាំ កនុងចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ១៧,៥០ 
លានដុលាា រអារមរកិ រដើមបពីប្រងរងរដើមទុនថាន កទី់២ និងរដើមបគីាាំប្រទសកមមភាពប្រាកក់មចរីរស់ែាួន។ 

 កនុងខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចប្រពមរប្រពៀងប្រាកក់មច ីសប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ រដើមបទីទួលកមចរីមួគាន កនុងទាំហាំ
ទរកប្រាកស់ររុ ១៩៩ លានដុលាា រអារមរកិ ជាមយួធ្នាគារមយួប្រកុមខដលដរកនាាំរដាយធ្នាគារធ្ាំៗចាំនួន ៣ រដើមបគីាាំប្រទ
សកមមភាពការផតល់កមចរីរស់ែាួន។ រហើយរៅកនុងប្ររីមាសទី ២ ឆ្ន ាំ២០២១ រនឹះផង ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចប្រពមរប្រពៀងប្រាកក់មច ី
រវាងរទវភា្ីចាំនួន ២ សប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ កនុងចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ២២,៥០ លានដុលាា រអារមរកិ រដើមបគីាាំប្រទ
សកមមភាពផតល់កមចរីរស់ែាួន។ 

 ប្រាសាក ់ានឧររាមភថវកិា ជូនអាជ្ាធ្រប្រសុក រែរត ែណឌ  និងរាជធានីភនាំរពញ រដើមបចូីលរមួចាំខណកកនុងការទរស់ាា រក់ាររកី
រាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩។ 

 ប្រាសាក ់ានឧររាមភថវកិា ១០ លានររៀល ដល់មណឌ លសុែភាពភនាំរពញ រដើមបចូីលរមួចាំខណកកនុងការទរស់ាា រក់ាររកីរាល
ដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩។ 

 ប្រាសាក ់ានឧររាមភថវកិា ៦០ លានររៀល ដល់ប្រកុមប្រ្ូរពទយសម័ប្រ្ចិរតចកវ់ា៉ាកស់ាាំងរង្ហា រជាំងឺកូវដី-១៩ តាមរយៈប្រកសួង
ការង្ហរ និងរណតុ ឹះរណ្ដត លវជិាជ ជីវៈ រដើមបគីាាំប្រទសកមមភាពចកវ់ា៉ាកស់ាាំងជូនដល់ប្ររជាជនកមពុជា។  

 ប្រាសាក ់ានឧររាមភថវកិា ៤០០ លានររៀល ជូនកាកាទប្រកហមកមពុជា កនុងឱ្កាសែួរទី ១៥៨ ទិវាពិភពរលាកកាកាទ
ប្រកហម និងអឌ្ឍចនទប្រកហម ៨ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ រនឹះ រប្រកាមប្ររធានរទ «ទាាំងអស់គាន រមួជាមយួកាកាទប្រកហមកមពុជា
ប្ររយុទធនរងជាំងឺកូវដី-១៩ និងកសាងភាពធ្នរ់រស់សងគមជារិ»។ 

 ប្រាសាក ់ានប្ររកាសដាកឱ់្យដាំរណើ រការ កមមវធីិ្រសវាធ្នាគារចល័ររលើទូរស័ពទថ្ដជាំនានថ់មីររស់ែាួនខដលមានរ ម្ ឹះថា « 
ប្រាសាកម់៉ាាូលខរ៊ែងឃីង | PRASAC Mobile Banking » ជូនដល់អរិថិជន និងសាធារណជនរដើមបទីទួលាននូវរទ
ពិរសាធ្នខ៍ដលមានភាពង្ហយប្រសួលកនុងការរប្ររើប្រាស់ និងររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុថមនិីងទាំរនើរកនុងការរធ្វើប្រររិររតិការហិរញ្ញ វរាុ
ានង្ហយៗ រដាយែាួនឯង ប្រ្រទី់កខនាង និងរពលរវលា។ 

  ប្រាសាក ់ផាល់ជូនរសវាទូទារថ់្ថារប្ររើប្រាស់អ គ្ិសនីរៅរែរតតាខកវ តាមរយៈកមមវធីិ្ ប្រាសាកម់៉ាាូលខរ៊ែងឃីង (PRASAC 
Mobile Banking) ានប្រ្រទី់កខនាង ប្រ្ររ់ពលរវលា និងមនិអស់កថ្ប្រមរសវា។ 
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រ. លទធនលប្ររិររតិការធុររិចច ង្ោយរមួរញ្ចូលព័រ៌មានធុររិចចតាមខននរ 
 

លទធផលសាំខាន់ៗ សរប្រមចាន 
ខែមថុិនា 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

រសវាឥណទាន    

ចាំនួនអរិថិជនរសវាឥណទាន ៤៥០.៨៩៤ ៤៤២.៨៣៣ ៤១៧.០៤៤ 

សរមពៀរឥណទានសររុ (លានររៀល)  ១៣.៦៣៣.២៦៦ ១២.២៤៩.០៤២ ១០.១៦៤.៩១៨ 

រសវាររញ្ញ ើសនេ ាំ    

ចាំនួនអរិថិជនរសវាររញ្ញ ើសនេ ាំ ៦៤០.៤៤៦ ៦២៧.១៨៨ ៦០០.២០៤ 

សមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំសររុ (លានររៀល)  ៩.៤៦៦.១២៩ ៨.៥៤២.៦៩១ ៧.៤៨០.៦៨២ 

រផេងៗ    

ចាំនួនការយិល័យ ១៨២ ១៨២ ១៨០ 

ចាំនួនរុ្ គលិក ៨.៨១៧ ៩.០៤២ ៩.០៩១ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនឆ្រូការ ៥០៥ ៥១៤ ៥០៩ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនរអធី្អរម ១៤២ ១៤១ ១៣៥ 

ចាំនួនរណ័ណ រអធី្អរមកាំពុងដាំរណើ រការ ៥៤.២៦៧ ៥៦.០៦០ ៥៧.៨៣៤ 

ចាំនួនអនករប្ររើប្រាស់រសវាធ្នាគារចល័រកាំពុងដាំរណើ រ ២៥.១១៣ ២១.២១៣ ១៥.៤៣១ 
 

ែ. រចនាសមព័នធចាំណូល 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ (%) 
ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ (%) 
ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥០០.៩៧០ ៩៦,២៣% ៤២០.៩៨៦ ៩៧,៥៧% ៣៧១.០៤៩ ៩៦,៤៥% 

២ ចាំណូលកថ្ប្រមរជើងសា ៨.៧៧៨ ១,៦៩% ២.១២៩ ០,៤៩% ៨៩៨ ០,២៣% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១០.៨៤០ ២,០៨% ៨.៣៥៨ ១,៩៤% ១២.៧៧៦ ៣,៣២% 

ចាំណូលសររុ ៥២០.៥៨៨ ១០០% ៤៣១.៤៧៣ ១០០% ៣៨៤.៧២៣ ១០០% 
 

ខននរទី ២ - ព័រ៌មានអាំពីលទធនលប្រររិរតិការធុររិចច 
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សូមពិនិរយរមើលឧរសមពន័ធថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិរដាយសវនករឯករាជយដូចមានជូនភាជ រ។់ 
 

 

ខននរទី ៣ -  
របាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុខែលបានប្រួរពិនរិយង្ ើខវិញង្ោយសវនររឯររាជ្យ 
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ការពិភាកា និងវភិា្ខាងរប្រកាមរនឹះ ្ឺជាការពិភាការរស់្ណៈប្រ្រប់្រ្ងប្រាសាក ់ រៅរលើលទធផលប្រររិររតិការ និង    
សាា នភាពហិរញ្ញ វរាុ រដាយខផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ្ិរប្រររមកាលរររិចេទថ្ថៃទី៣០ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយ
រចួរាល់រដាយសវនករឯករាជយ KPMG Cambodia Ltd ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ប្ររូវានររៀរចាំប្រសរតាមសតងដ់ាររាយការណ៍
ហិរញ្ញ វរាុអនារជារិថ្នកមពុជា (“CIFRS”) និងរទរញ្ញរតិនានា ខដលរចញរដាយធ្នាគារជារិថ្នកមពុជា។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការពិភាកា 
និងវភិា្រៅរលើ សមាសធារុសាំខាន់ៗ ថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ និងកតាត សាំខាន់ៗ ខដលមានផលរ៉ាឹះ ល់ដល់ប្រាកច់ាំរណញររស់
ប្រាសាក។់ 
 

ក. ទដិឋភាពទូរៅថ្នប្ររររិរតកិារ 
១. វភិា្ចាំណូល 

ប្រាសាក ់រកប្រាកច់ាំណូលានមកពីប្ររភពសាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ដូចខាងរប្រកាម៖ 
 ចាំណូលការប្រាក៖់ ប្រាកក់មចផីតល់ជូនអរិថិជន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរៅធ្នាគារ។ 
 ចាំណូលកថ្ប្រមរជើងសា៖ ចាំណូលកថ្ប្រមរជើងសាពីឥណទាន កថ្ប្រមពីការរាឹះផាយរណ័ណ  និងចាំណូលកថ្ប្រមរជើងសាពីរសវា
កមមរផទរប្រាកក់នុងប្រសុក។ 

 ចាំណូលរផេងៗ៖ ការពិន័យរលើឥណទាន ការប្ររមូលមកវញិពីឥណទានខដលានលុររចញពីរញ្ជ ី  ចាំរណញពីអប្រតា   
រតូរប្រាក ់និងចាំណូលរផេងៗរទៀរ។ 

 

២. ការវភិា្ចាំណូលតាមខផនក 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥០០.៩៧០ ៩៦,២៣% ៤២០.៩៨៦ ៩៧,៥៧% 

២ ចាំណូលកថ្ប្រមរជើងសា ៨.៧៧៨ ១,៦៩% ២.១២៩ ០,៤៩% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១០.៨៤០ ២,០៨% ៨.៣៥៨ ១,៩៤% 

ចាំណូលសររុ ៥២០.៥៨៨ ១០០% ៤៣១.៤៧៣ ១០០% 
 

 ចាំណូលការប្រាក ់ ្ឺជាប្ររភពដស៏ាំខានស់ប្រមារប់្រាសាក ់ កនុងការររងាើរប្រាកច់ាំណូល។ រៅកនុងប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ចាំណូលការប្រាកម់ានប្ររមាណ ៩៦,២៣% ថ្នប្រាកច់ាំណូលសររុ ែណៈ ៩៩,៩៦% ថ្នចាំណូលការប្រាក់្ ឺានពីប្រាកក់មចផីតល់ជូន
អរិថិជន។ ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន ពីឆ្ន ាំមនុ ពុាំមានការខប្ររប្ររួលរប្រចើនរនាឹះរទតាមខផនកនីមយួៗ ថ្នចាំណូលររស់            
ប្រាសាក។់ 
 

ខននរទី ៤ - ការពិភារា និខវិភាគររសគ់ណៈប្គរ់ប្គខ 
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៣. ការវភិា្្មាា រចាំរណញដុល 
 

ការវភិា្្មាា រចាំរណញដុល មនិានរង្ហា ញរៅកនុងទប្រមងថ់្នរាយការណ៍លទធផលរពញរលញខដលររៀរចាំរដាយ ប្រាសាក់
រនាឹះរទ។ រទាឹះរីជាយ៉ា ងណ្ដករ៏ដាយ វារង្ហា ញពីចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ ខដលានមកពីចាំណូលការប្រាក ់ដកចាំណ្ដយការប្រាកខ់ដល
ានចងអុលរង្ហា ញរៅកនុងចាំណុចទី៤ សតីពីការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) មនុរងព់នធ។ 
 

៤. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) មនុរងព់នធ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ មនុរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី២                     
២០២១          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី២                   
២០២០          

(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(ភា្រយ) 

ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥០០.៩៧០ ៤២០.៩៨៦ ៧៩.៩៨៤ ១៩,០០% 

ចាំណ្ដយការប្រាក ់ (២០៨.៦០០) (២០៤.២៦៨) (៤.៣៣២) ២,១២% 

ចាំណូលពីការប្រាកសុ់ទធ ២៩២.៣៧០ ២១៦.៧១៨ ៧៥.៦៥២ ៣៤,៩១% 

ចាំណូលកថ្ប្រមរជើងសា ៨.៧៧៨ ២.១២៩ ៦.៦៤៩ ៣១២,៣១% 

ចាំណ្ដយកថ្ប្រមរជើងសា (២៣១) (១២៣) (១០៨) ៨៧,៨០% 

ចាំណូលពីកថ្ប្រមរជើងសាសុទធ ៨.៥៤៧ ២.០០៦ ៦.៥៤១ ៣២៦,០៧% 

ចាំណូលរផេងៗ ៩.២៥៣ ៧.៣០៣ ១.៩៥០ ២៦,៧០% 

ចាំណូលពីជាំនួយ ១.៥៨៧ ១.០៥៥ ៥៣២ ៥០,៤៣% 

ចាំរណញ/(ខារ)ពីការរាូរររិូយរណ័ណ  (៥.០១៦) (៤.៨៧៩) (១៣៧) ២,៨១% 

ចាំណូលរផេងៗសររុ ៥.៨២៤ ៣.៤៧៩ ២.៣៤៥ ៦៧,៤០% 

ចាំណូលសររុពីការប្រាក ់កថ្ប្រមរជើងសា 
និងចាំណូលរផេងៗ 

៣០៦.៧៤១ ២២២.២០៣ ៨៤.៥៣៨ ៣៨,០៥% 

ចាំណ្ដយរលើរុ្ គលិក (៧០.៩៥៤) (៦៤.៤៥៣) (៦.៥០១) ១០,០៩% 

សាំវធិានធ្នរលើការខាររងរ់ ាំពរងទុក (៥០.៩៨៥) (៦៩.២៣៧) ១៨.២៥២ -២៦,៣៦% 

ចាំណ្ដយទូរៅ និងរដឋាល (១៣.៥២០) (១៦.០២៨) ២.៥០៨ -១៥,៦៥% 

ចាំណ្ដយរ ាំលស់ (៦.៦៧៩) (៦.៦០៦) (៧៣) ១,១១% 

ប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធ ១៦៤.៦០៣ ៦៥.៨៧៩ ៩៨.៧២៤ ១៤៩,៨៦% 
 

រៅប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធានរកើនរ ើងចាំនួន ៩៨.៧២៤ លានររៀល រសមើនរង ១៤៩,៨៦% ររើរប្ររៀរ 
រធ្ៀរនរងរយៈរពលដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០២០។ មលូរហរុចាំរងថ្នការរកើនរ ើងប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធរៅកនុងប្ររីមាសរនឹះ ្ឺរណ្ដត លមក
ពីចាំណូលការប្រាក ់ និងចាំណូលកថ្ប្រមរជើងសា ខដលានរកើនរ ើងររៀងគាន ចាំនួន ៧៩.៩៨៤ លានររៀល និង ៦.៦៤៩ លានររៀល 
រដាយសារកាំរណើ នថ្នប្រាកក់មចផីតល់ជូនអរិថិជន ែណៈខដលចាំណ្ដយសររុកា៏នថយចុឹះចាំនួន ១៤.១៨៦ លានររៀល រសមើនឺង               
-៩,០៧% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
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៥. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) កនុងការយិរររិចេទ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ រប្រកាយរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី២                    
២០២១          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី២                  
២០២០          

(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធ ១៦៤.៦០៣ ៦៥.៨៧៩ ៩៨.៧២៤ ១៤៩,៨៦% 

ចាំណ្ដយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញ (៣២.៥០៩) (១៣.១៧៩) (១៩.៣៣០) ១៤៦,៦៧% 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៣២.០៩៤ ៥២.៧០០ ៧៩.៣៩៤ ១៥០,៦៥% 
  

រៅប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាកច់ាំរណញសុទធ មានការរកើនរ ើងយ៉ា ងខាា ាំងចាំនួន ៧៩.៣៩៤ លានររៀល រសមើនរង ១៥០,៦៥% 
ខដលនាាំឱ្យការចាំណ្ដយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញកម៏ានការរកើនរ ើងផងខដរ។ រដាយសារលទធផលថ្នប្រាកច់ាំរណញសុទធរៅកនុងប្ររីមាសទី 
២ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកា់នទទួលនូវលទធផលដល៏អ ចាំរ ឹះអនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកមមជាមធ្យម ០,៨៧% និងអនុារ
ចាំរណញរធ្ៀរនរងមូលធ្នជាមធ្យម ៥,៨៨% សប្រមាររ់យៈរពល ៣ ខែថ្នប្រាកច់ាំរណញសុទធចរពី់ថ្ថៃទី០១ ខែរមសា ដល់ថ្ថៃទី៣០ ខែ 
មថុិនា ឆ្ន ាំ២០២១។ 
 

៦. ការវភិា្លទធផលលមអរិកនុងការយិរររិចេទ 
 

លទធផលលមអរិកនុងការយិរររិចេទ 

ប្ររីមាសទី២                  
២០២១          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី២                      
២០២០          

(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៣២.០៩៤ ៥២.៧០០ ៧៩.៣៩៤ ១៥០,៦៥% 

លរមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  ១៧.០២៨ ៩.៩១៨ ៧.១១០ ៧១,៦៩% 

លទធផលរពញរលញសររុ ១៤៩.១២២ ៦២.៦១៨ ៨៦.៥០៤ ១៣៨,១៥% 
 

ធារុថ្នលទធផលលមអរិរផេងៗរមួរញ្ចូ លខរភាពលរមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  ខដលានមកពីប្រទពយសកមម និងរាំណុលប្ររូវាន
ខប្ររសប្រមួលរដាយរប្ររើអប្រតារាូរប្រាកចុ់ងប្រគានាការយិរររិចេទថ្នរាយការណ៍សាា នភាពហិរញ្ញ វរតុ ចាំខណកឯចាំណូល និងចាំណ្ដយ ខដល
ានរង្ហា ញកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ និងលាំហូរសាចប់្រាក ់ ប្ររូវានខប្ររសប្រមួលរដាយរប្ររើអប្រតាមធ្យមកនុងការយិរររិចេទ  
ែណៈរពលខដលរដើមទុនប្ររូវានខប្ររសប្រមួលតាមអប្រតាប្ររវរតិ ១ ដុលាា រអារមរកិ រសមើនរង ៤.០០០ ររៀល។ 
 

៧. ការវភិា្ពីកតាត  និងនិនាន ការខដលរ៉ាឹះ ល់ដល់សាា នភាព និងលទធផលហរិញ្ញ វរាុ 
 

ខាងរប្រកាមរនឹះ្ឺជាកតាត  និងរញ្ហា ប្ររឈម ខដលជឹះឥទធិពលយ៉ា ងខាា ាំងដល់សាា នភាពហិរញ្ញ វរាុ  និងលទធផល រៅប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២១៖ 

 ការកាំពុងរនតថ្នប្រពររតិការណ៏សហ្មន ៍ ២០ កុមភៈ ថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ រៅខរមានផលរ៉ាឹះ ល់ជាអវជិជមានដល់រសដឋកិចចររស់ 
ប្រររទសកមពុជា ប្រពមទាាំងអាជីវកមមមយួចាំនួន។ រទាឹះជាយ៉ា ងណ្ដករ៏ដាយ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងប្រាសាក ់មានយុទធសាស្រសតយ៉ា ងលអ 
កនុងការការរ់នាយនូវផលរ៉ាឹះ ល់ទាាំងរនាឹះ ប្រពមទាាំងការរ់នាយនូវហានិភយ័ រដើមបរីកាអាជីវកមមនិងប្រររិររតិការឱ្យមាន
ដាំរណើ រការលអ។ 
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ែ. កតាត សាំខាន់ៗ ខដលរ៉ាឹះ ល់រលើផលចាំរណញ 
 

១. ការវភិា្រៅរលើសាា នភាពរប្រមូវការ និងការផគរផ់គង ់
 

ប្រាសាក ់្ ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុខដលផតល់ជូននូវផលិរផល និងរសវាប្ររកររដាយ ភាពថ្ចនប្ររឌិ្រ និងការរធ្វើពិពិធ្កមមតាម
រយៈរណ្ដត ញខចកចយទាំរនើរៗ។ រដាយសារខរជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើ ប្រាសាក ់ រធ្វើការរផ្ទត រសាំខានរ់ៅរលើ  
សហប្រគាសធុ្នរូចរាំផុរ ធុ្នរូច និងធុ្នមធ្យម និងការខសវងរក ឱ្កាសរដើមបពីប្រងីកប្រររិររតិការ អាជីវកមមររស់ែាួនតាមរយៈការទាញ
យកអរាប្រររយជនពី៍្មាា រថ្នការផគរផ់គងរ់សវាធ្នាគាររៅកនុងប្រររទសកមពុជា ជាពិរសសរៅរាំរនជ់នរទ។ ប្រាសាក ់ កា៏នកាំណរ ់   
ឱ្កាសរដើមបរីរងាើនចាំរណញភាពដល់អរិថិជនខដលមានប្រសារ ់និងទាកទ់ាញអរិថិជនថមីរដាយផតល់ ជូននូវផលិរផល និងរសវារខនាម 
ប្រពមជាមយួភាពររខ់រនតាមរប្រមូវការទីផារ។ 
 

 ប្រាសាក ់រនតរធ្វើរចចុរបននភាព និងពប្រងីកផលិរផល និងរសវាកមមររស់ែាួនរដើមបរីាំរពញចិរតររស់អរិថិជន។ ប្រាសាក ់ាន
វនិិរយ្យ៉ា ងរប្រចើនរៅរលើររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ និងការរធ្វើឌី្ជីថលខផនកផលិរផលនិង រសវាកមម រដើមបរីរងាើនភាពង្ហយប្រសួល និង
អនុញ្ហញ រឱ្យ អរិថិជនអាចរប្ររើប្រាស់ប្ររពន័ធធ្នាគារតាមរយៈកមមវធីិ្ម៉ាូា៊ែ លខរ៊ែងឃីង (តាមទូរស័ពទ) រដាយែាួនឯងានរៅប្រ្រទី់កខនាង 
និងប្រ្ររ់ពលរវលា។ 
 

២. ការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលថ្នរថ្មាវរាុធារុរដើម 
 

ប្រាសាក ់ កាំពុងរធ្វើប្រររិររតិការកនុងនាមជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុកនុងការផតល់នូវផលិរផល និងរសវាហិរញ្ញ វរាុដល់អរិថិជន 
ដូរចនឹះការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលថ្នរថ្មាវរាុធារុរដើម មនិប្ររូវានអនុវរតចាំរ ឹះប្រកុមហ៊ែុនរ ើយ។ 
 

៣. ការវភិា្រៅរលើពនធ 
 

ប្រាសាក ់ មានការពវកិចចរងព់នធ និងអាករនានាជូនរដឋសាិររៅរប្រកាមចារខ់ដលមានជាធ្រមានរៅកនុងប្រពឹះរាជាណ្ដចប្រកកមពុជា។ 
ប្រាសាក ់ ្ឺជាអនកជារព់នធធ្ាំ និងរប្រមូវឱ្យរងព់នធតាមរររពិរខដលានកាំណររ់ដាយអ គ្នាយកដាឋ នពនធដារ។ ចាំណ្ដយពនធរមួមាន 
ពនធខដលរងក់នុងឆ្ន ាំសាររពើពនធ និងពនធពនារ។ ចាំណ្ដយពនធប្ររូវានករប់្រតារៅកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ។ 
 

សប្រមារក់ារអនុរលាមភាពលអរលើការពវកិចចពនធដារ ប្រាសាក ់ទទួលានវញិ្ហញ រនរប្ររអនុរលាមភាពសាររពើពនធប្រររភទ “មាស” 
ពីអ្គនាយកដាឋ នពនធដាររៅថ្ថៃទី៦ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២០ ខដលមានសុពលភាព ២ឆ្ន ាំ សប្រមារឆ់្ន ាំជារព់នធ ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០២១ ។  
 

៤. ការវភិា្រៅរលើធារុខដលែុសពីធ្មមតា និងធារុវសិាមញ្ញ  
 

នាការយិរររិចេទថ្នរាយការណ៍រនឹះ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងមនិានដរងពីធារុខដលែុសពីធ្មមតា និងធារុវសិាមញ្ញ  ប្រររិររតិការ ឬ 
ប្រពររតិការណ៍ណ្ដមយួខដលមានលកេណៈជាសារវនត និងមានភាពមនិប្ររប្រករីានរកើររ ើងខដលអាចជឹះឥទធិពលយ៉ា ងខាា ាំងដល់រាយ-
ការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រកុមហ៊ែុន។ ជាមយួនរងសាា នភាពរចចុរបននថ្នការរកីរាលដាលយ៉ា ងឆ្ររ់ហ័សថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ង 
នរងរនតយកចិរតទុកដាកជ់ានិចចចាំរ ឹះការវវិឌ្ឍថ្នការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩កនុងប្រររទសកមពុជា និងផលរ៉ាឹះ ល់ចាំរ ឹះប្រររិររតិការ
ររស់ប្រកុមហ៊ែុន។ 
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្. ការខប្ររប្ររលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
 

រៅប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាក ់រកានចាំណូលសររុប្ររមាណ ៥២០.៥៨៨ លានររៀល រកើនរ ើងចាំនួន ២០,៦៥% ររើ
រប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន កាលពីឆ្ន ាំមនុ។ ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធានរកើនរ ើងពី ២១៦.៧១៨ លានររៀល រៅ ២៩២.៣៧០ 
លានររៀល ែណៈរពលខដលសរមពៀរឥណទានសររុរកើនរ ើងចាំនួន ១០,៤៨%។ រទាឹះរីរសដឋកិចចររស់ប្រររទសកមពុជាានទទួលរង
ផលរ៉ាឹះ ល់ រដាយការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ រពញមយួឆ្ន ាំ២០២០ រហើយានរនតដល់ប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាករ់ៅខរ
អាចប្រ្រប់្រ្ងនិងរធ្វើប្រររិររតិការ រដាយទទួលានប្រាកច់ាំរណញលអប្រររសើរ។ 
 

ឃ. ផលរ៉ាឹះ ល់ថ្នការរតូរររូយិរណ័ណ  អប្រតាការប្រាក ់នងិថ្ថាទាំនញិ 
 

១. ហានិភយ័ថ្នអប្រតារតូរប្រាក ់
 

ហានិភយ័ថ្នអប្រតារតូរប្រាក ់ជាហានិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទស កព់ន័ធនរងការខាររង ់ ខដលអាចរកើររ ើងរដាយសារខរការខប្ររ
ប្ររួលអប្រតារតូរររិូយរណ័ណ ។ សកមមភាពអាជីវកមមររស់ប្រាសាក ់ឆ្ាងការរ់រិូយរណ័ណ សាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ្ឺប្រាករ់រៀល ដុលាា រអារមរកិ និង
ប្រាកា់រថ្ថ។ ភាពខប្ររប្ររួលថ្នអប្រតារតូរប្រាកអ់ាចជឹះឥទធិពលខាា ាំងដល់ចាំណូលប្រររិររតិការ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ អប្រតារតូរ
ប្រាកប់្ររូវានប្ររួរពិនិរយយ៉ា ងរទៀងទាររ់ដាយនាយកដាឋ នហិរញ្ញ កិចច។ រគាលនរយាយររស់ប្រាសាកខ់ចងថា ប្រាសាក ់នរងមនិចូល
រមួកនុងសកមមភាព រដើមបទីទួលានប្រាកច់ាំណូលពីការរធ្វើការជួញដូរកមមសិទធិ ឬ ការឆ្កឱ់្កាសរកងចាំរណញរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតា           
រតូរប្រាក ់អប្រតាការប្រាក ់ឬ រថ្មាមូលរប្រររ ើយ។ ប្រាសាកម់និប្ររូវានអនុញ្ហញ រឱ្យជួញដូររៅកនុងឧរករណ៍ររិូយរណ័ណ រររទស រយៈរពល
ែាីរ ើយ។ ប្រររិររតិការ ររិូយរណ័ណ រររទស ឬ សាា នភាពររិូយរណ័ណ ចាំហរណ្ដមយួប្ររូវរង្ហា ញទាំនាកទ់ាំនងចាស់លាស់ដល់អាជីវកមម
ខដល កព់ន័ធនរងអរិថិជន។ 
 

កប្រមិរកាំណរ ់
 

ការវាស់ខវងហានិភយ័ កប្រមរិ 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសសររុរធ្ៀររៅនរងមលូធ្នសររុតាមរទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសខរមយួរធ្ៀររៅនរងមលូធ្នសររុតាមរទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកមម និងរាំណុល ទទួលែុសប្ររូវកនុងការចរវ់ធិានការសមប្រសររដើមបកីារ រហានិភយ័ររិូយរណ័ណ  
រររទសកនុងកប្រមរិទាាំងរនឹះប្រ្ររ់ពលទាាំងអស់។ 
 

ចាំណ្ដរក់ាររលើ  Forex 
 

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

 ការររងាើរការទូទាររ់ខនាមរលើប្រទពយសកមម Forex (កនុងករណីសាា នភាពែាី “short position”) ឬរាំណុល Forex (កនុង
ករណីសាា នភាពខវង “long position”)។ 
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 ការការរ់នាយ (ការលក)់ ប្រទពយសកមម Forex ឬ ការទិញ ប្ររលរម់កវញិនូវរាំណុលរៅកនុងទីផារសាចប់្រាក ់សប្រមាររ់ថ្មា
ភាា មៗ។ 

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

 ការរាំខលងរាំណុល Forex រៅជាសាា នភាពររិូយរណ័ណ មែុង្ហរខដលមានប្ររសិទធភាពរដាយរប្ររើការរតូរររិូយរណ័ណ  (cross 
currency swaps)។ 

 

ការ្ណនាសាា នភាពចាំហសុទធលមអរិប្ររូវានផតល់ជូនកនុងតារាងខាងរប្រកាម៖ 
 

្ិរប្រររមថ្ថៃទី៣០ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានររៀល ឬជាភា្រយ) 

ដុលាា រអារមរកិ ខែមរររៀល ថ្ថារ សររុ 

ប្រទពយសកមម ១៣.៥៩៩.៤៣៦ ១.៩៣២.៥៣២ ៧៧.០២១ ១៥.៦០៨.៩៨៩ 

រាំណុល និងមលូធ្ន ១៤.០០៤.២៣២ ១.៥០២.៥១១ ១០២.២៤៦ ១៥.៦០៨.៩៨៩ 

ប្រទពយសកមមរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ១.២៣៩.០០៤ ៤០០ - ១.២៣៩.៤០៤ 

រាំណុលរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ១.២៣៩.០០៤ ៤០០ - ១.២៣៩.៤០៤ 

(+) ខវង (ប្រទពយធ្ាំជាងរាំណុល) ឬ 

(-) ែា ី(រាំណុលធ្ាំជាងប្រទពយ) 
(៤០៤.៧៩៦) ៤៣០.០២១ (២៥.២២៥) - 

សាា នភាព /ប្រទពសកមមសុទធ -១៤,៩០% ១៥,៨៣% -០,៩៣% - 

កប្រមរិកាំណរ ់% ± ២០% ± ២០% ± ២០% - 

ភាពរលើស គាម ន គាម ន គាម ន - 
 

២. ហានិភយ័ថ្នអប្រតាការប្រាក ់
 

ហានិភយ័ថ្នអប្រតាការប្រាក ់ ប្ររូវានរ្ឱ្យនិយមនយ័ជាទូរៅថាជាលទធភាពថ្នការផ្ទា ស់រតូរកប្រមរិអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ 
ខដលនាាំឱ្យជឹះឥទធិពលអវជិជមានរៅរលើប្រាកច់ាំណូល និងរថ្មាប្រទពយសកមមនិងរាំណុលររស់ប្រាសាកខ់ដលមានផលរ៉ាឹះ ល់រៅរលើ 
មលូធ្នររស់ប្រាសាក។់ ការផ្ទា ស់រតូរអប្រតាការប្រាកម់ានផលរ៉ាឹះ ល់ដល់ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធររស់ប្រាសាករ់ៅរពលមាន              
អរុលយភាពរវាងប្រទពយសកមម និងរាំណុលរៅរលើការប្រាកខ់ដលអាចអនុវរតាន។ ការផ្ទា ស់រតូ រ្ ួរឱ្យករស់មាគ ល់ណ្ដមយួកនុងអប្រតាការប្រាក់
អាចជឹះឥទធិពលយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរដល់លទធផលហិរញ្ញ វរាុ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ ការវភិា្អាំពីហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់កព់ន័ធ
នរងប្រទពយសកមម និងរាំណុលររស់ប្រាសាកប់្ររូវានរង្ហា ញរៅកនុងតារាងខាងរប្រកាម៖ 
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្ិរប្រររមថ្ថៃទី៣០ ខែមថុិនា 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 - - - - - ៦៩៧.៦៤៦ ៦៩៧.៦៤៦ 

សមរុលយរៅធ្នាគារជារិថ្នកមពុជា ៦០៤ ១.៥២៣ ៦០៤ - - ៥០១.០៥១ ៥០៣.៧៨២ 

សមរុលយរៅធ្នាគាររផេងៗ ២.៥២៤ - - - - ៤៧.២៨៨ ៤៩.៨១២ 

ឥណទានផតល់ដល់អរិថិជន ២៣៦.២៩៨ ៤៣៨.៧២២ ២.២២៧.៤៥៥ ៨.៥៦៩.៦០០ ១.៨៩០.៤៨៨ - ១៣.៣៦២.៥៦៣ 

ប្រទពយសកមមរផេងៗ - - - - - ២.៦១៣ ២.៦១៣ 

ប្រទពយសកមមហរិញ្ញ វរាុសររុ ២៣៩.៤២៦ ៤៤០.២៤៥ ២.២២៨.០៥៩ ៨.៥៦៩.៦០០ ១.៨៩០.៤៨៨ ១.២៤៨.៥៩៩ ១៤.៦១៦.៤១៧ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុ        

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញ វរាុរផេងៗ 

២៣.៦៥៥ - ១៩៨.០០៦ - - - ២២១.៦៦១ 

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិថិជន ១.៤៧៩.៤៩៧ ១.៦២៨.៧៩៧ ៥.៨៣៥.១២៤ ៣០១.០៥០ - - ៩.២៤៤.៤៦៨ 

ប្រាកក់មច ី ២៣២.៧១៤ ៨៦.៦៦៦ ៨៨៦.៤១២ ១.៧៣៤.៤០៣ ២.៧៥៥ - ២.៩៤២.៩៥០ 

អនុរាំណុល ៥.៣៩៥ ២.៨៣៩ ១១៨.៩១២ ២៨៤.៣៣១ ៨៧.១៧៧ - ៤៩៨.៦៥៤ 

មូលរប្រររាំណុលប្ររូវសង - - - ១២៤.៨៥៨ - - ១២៤.៨៥៨ 

រាំណុលរផេងៗ - - - - - ៥១.៣០១ ៥១.៣០១ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុសររុ ១.៧៤១.២៦១ ១.៧១៨.៣០២ ៧.០៣៨.៤៥៤ ២.៤៤៤.៦៤២ ៨៩.៩៣២ ៥១.៣០១ ១៣.០៨៣.៨៩២ 

្មាា រកាលកាំណរ ់ (១.៥០១.៨៣៥) (១.២៧៨.០៥៧) (៤.៨១០.៣៩៥) ៦.១២៤.៩៥៨ ១.៨០០.៥៥៦ ១.១៩៧.២៩៨ ១.៥៣២.៥២៥ 
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វធិានការការរ់នាយហានិភយ័ 
 

ការប្រ្រប់្រ្ង្មាា រថ្នរថ្មាខដលអាចខប្ររប្ររួល 
 

្មាា រអប្រតាការប្រាក់្ ឺជាទប្រមងទូ់រៅថ្នការវាស់សទងភ់ាពខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក។់ ្មាា រថ្នការវាយរថ្មារ ើងវញិ ្ឺរសមើនរង 
អប្រតាប្រទពយសកមមខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive Assets) ដកនរងអប្រតារាំណុលខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive 
Liabilities) ។ 
 

ប្រាសាកព់ាយមរធ្វើឱ្យមានរុលយភាពរវាងការការរ់នាយហានិភយ័ចាំរ ឹះប្រាកច់ាំណូល ពីការផ្ទា ស់រតូរអវជិជមានកនុងអប្រតាការ
ប្រាក ់ និងររងាើនប្រាកច់ាំណូលការប្រាកសុ់ទធតាមរយៈការរ ាំពរងទុកប្រររមប្ររូវថ្នទិសរៅ និងទាំហាំថ្នការផ្ទា ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ ការែិរ
រៅជិរ្មាា រវជិជមាន ប្រាសាក ់ នរងទទួលានអរាប្រររយជនប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាករ់កើនរ ើង រហើយការែិររៅជិរ្មាា រអវជិជមាន 
ប្រាសាក ់នរងទទួលានអរាប្រររយជនប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាកធ់ាា កចុ់ឹះ។ ខដនកាំណរអ់ប្រតាការប្រាករ់រស់ប្រាសាក ់ប្ររូវានអនុវរត និង
ប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិជាររៀងរាល់ខែ។ រាយការណ៍្មាា រប្ររូវានយកមកអនុវរត រដើមបវីាស់ទាំហាំហានិភយ័ ចាំណូលការប្រាក ់ខដលរកើរ
រ ើងពីចលនាអប្រតាការប្រាក។់ ប្រាសាក ់ រផ្ទត រសាំខានរ់ៅរលើ្មាា រសុទធរៅកនុងរយៈរពលកាំណរ ់៣០ថ្ថៃ ៩០ថ្ថៃ ១៨០ថ្ថៃ ២៧០ថ្ថៃ 
និង៣៦៥ ថ្ថៃ។  
 

ប្រាសាក ់ពិចរណ្ដអាំពីខដនកាំណរថ់្នការវភិា្្មាា រថ្នការវាយរថ្មាដូចខាងរប្រកាម៖ 
 អប្រតាការប្រាករ់លើប្រទពយសកមម និងអប្រតាការប្រាករ់លើរាំណុល មនិខរងខរផ្ទា ស់រតូរតាមទាំហាំ ឬ រលបឿនដូចគាន រ ើយ 
 លកេណៈជាជរប្រមើសថ្នឧរករណ៍ដាកប់្រាករ់រញ្ញ ើ និងប្រាកក់មចជីារប្រចើនមនិអាចកាំណរា់នភាា មៗរ ើយ 
 ហានិភយ័ខដលរកើររចញពីអាជីវកមមថមីជាទូរៅមនិប្ររូវានករប់្រតារ ើយ 
 ការវនិិរយ្/មលូនិធិ្ខដលមានការវាយរថ្មាអាចនរងធាា កចុ់ឹះកនុងអប្រតាែុសគាន ខាា ាំងពីអប្រតារចចុរបនន។ 

 

រដើមបីរដាឹះប្រសាយខដនកាំណរថ់្នការវភិា្តាមវធីិ្សាស្រសតចស់ពី្មាា រថ្នរថ្មាខដលអាចខប្ររប្ររួល ប្រាសាក ់ ានរខនាម 
ឧរករណ៍វភិា្ និងវធីិ្សាស្រសតសាកលបងរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក ់(ដូចមានរៅខាងរប្រកាម)។ 
 

វធីិ្សាស្រសតសាកលបងរលើចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
 

វធីិ្សាស្រសតសាកលបងរនឹះ ្ឺរផ្ទត ររលើការវាស់ខវងហានិភយ័ចាំរ ឹះប្រាកច់ាំណូលសុទធ រដាយការពាករណ៍លកេែណឌ អប្រតាការ
ប្រាកែុ់សគាន ។ ្ាំរថូ្នការររៀរចាំវធីិ្សាស្រសតសាកលបង រមួរញ្ចូ លរធ្វើការវភិា្ «ប្ររសិនររើ» (“what if”) រដើមបកីាំណរល់ទធផល               
យុទធសាស្រសតរផេងៗគាន រលើទប្រមងហ់ានិភយ័ និងផលចាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 

តាមរយៈការរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្រសតសាកលបងរនឹះ ប្រាសាក ់ ពិចរណ្ដរលើការសនមរជ់ាកខ់សតងអាំពីរលបឿន និងទាំហាំថ្នអប្រតា 
ផលិរផលឥណទាន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរដើមបរីឆ្ាើយរររៅនរងការផ្ទា ស់រតូរទីផារជាររិូយរណ័ណ រផេងៗ។ ផលរ៉ាឹះ ល់ថ្នអប្រតារងប់្រាកជ់ា
មនុរលើឥណទានប្ររូវានយកមកពិចរណ្ដផងខដរ។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការវាយរថ្មា និងររៀរចាំឯកសាររដាយប្ររុងប្ររយរ័នរដើមបរីធ្វើការ
សនមរខ់ផអករលើវធីិ្សាស្រសតសាកលបងរនឹះ។ ផលរ៉ាឹះ ល់ជុាំទីពីរអាំពីការផ្ទា ស់រតូររប្រមូវការឥណទាន និងការផគរផ់គងប់្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
រនាទ រពី់ការខករប្រមូវអប្រតាខដលានសនមរម់និខមនជាខផនកថ្នវធីិ្សាស្រសតររសតសាកលបងរនឹះរ ើយ។ 
 

ែណៈរពលខដលវធីិ្សាស្រសតសាកលបង អាចវាយរថ្មាហានិភយ័អប្រតាការប្រាកស់ប្រមាររ់យៈរពលែាី (១ឆ្ន ាំ) ប្រាសាក ់ មនិពរង
ខផអករលើការវភិា្រនឹះរដើមបកីរប់្រតា និងខរងខចកហានិភយ័ កព់ន័ធនរងអរុលយភាពថ្នការវាយរថ្មារយៈរពលខវងរ ើយ។ ការវភិា្្មាា រ
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តាមរយៈការថារងខថាងរយៈរពល (Duration-weighted) ថ្នតារាងរុលយការប្ររូវានរប្ររើប្រាស់រដើមបវីាយរថ្មាសាា នភាព អប្រតារថរកនុងរយៈ
រពលខវង។ 
 

្មាា រថ្នរថ្មាខដលអាចខប្ររប្ររួលតាមរយៈវធីិ្សាស្រសតការថារងរយៈរពល (Duration-Weighted Re-pricing Gap) 
 

រខនាមរលើភាពង្ហយនរងខប្ររប្ររួលប្រាកច់ាំណូលចរនត រាយការណ៍្មាា រថ្នរថ្មាអប្រតាការប្រាកខ់ដលអាចខប្ររប្ររួលអាចប្ររូវ 
ានរប្ររើប្រាស់រដើមបផីតល់នូវការា៉ា នស់ាម នអាំពីផលរ៉ាឹះ ល់រថ្មារលើប្រទពយសកមម និងរាំណុលរនាទ រពី់ការផ្ទា ស់រតូរអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ។ 
តាមរយៈការវាយរថ្មាការផ្ទា ស់រតូររថ្មាប្រទពយសកមម និងរាំណុល រនាទ រពី់ការវាយរថ្មាអប្រតារនឹះ ប្រាសាក ់អាចកាំណរពី់ការខាររងខ់ផនក
រសដឋកិចច ឬ ចាំរណញមលូធ្នរៅកប្រមរិថ្នការរធ្វើវធីិ្សាស្រសតសាកលបងជាករ់ផេងៗគាន ។ 
 

ប្រាសាក ់ ្ណនាមា៉ា ប្រទីស (matrix) ថ្នការា៉ា នស់ាម នរយៈរពលចាស់លាស់ជាងមនុសប្រមារខ់ផនកនីមយួៗរៅកនុងរាយ-
ការណ៍្មាា រថ្នការវាយរថ្មា រ ល្ឺចាំណុចប្ររសពវរវាងចរនាា ឹះរពល និងធារុរៅកនុងតារាងរុលយការ។ សប្រមារ់រគាល រាំណងរនឹះ 
ប្រាសាក ់រកាានរពលរវលាប្រ្រប់្រគានស់ប្រមារក់ារវាយរថ្មា។ ្មាា រឆ្ៃ យពីគាន ទាាំងរនឹះ កានខ់រមានសារៈសាំខាន ់សប្រមារផ់លរ៉ាឹះ ល់
រសដឋកិចចរយៈរពលខវង។ ការវភិា្រយៈរពលប្ររូវការចាំរណឹះដរងអាំពីអប្រតាកិចចសនាជាមធ្យម ខដលអាចអនុវរតានចាំរ ឹះធារុនីមយួៗ 
និងទិននផលអរបហារទីផារថមីរនាទ រពី់ការផ្ទា ស់រតូរអប្រតា។ ជាមយួនរងការសនមរទ់ាាំងរនឹះប្រាសាកអ់ាច្ណនាមា៉ា ប្រទីសថ្ន duration-
weights ខដលប្ររូវានខករប្រមូវរដើមបរីធ្វើការអនុវរតរៅរលើធារុរៅកនុងរាយការណ៍្មាា រថ្នការវាយរថ្មាប្រសរគាន ។ 
 

ចកេុវស័ិយមលូធ្នរសដឋកិចចតាមរយៈវធីិ្សាស្រសត្មាា រតាមរយៈការថារងខថាងរយៈរពល (duration-weighted) សងារធ់្ៃនរ់លើ 
ផលរ៉ាឹះ ល់រថ្មាថ្នតារាងរុលយការរយៈរពលខវងថ្នការផ្ទា ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ រនឹះ្ឺជាការរាំរពញរខនាមដស៏ាំខានម់យួចាំរ ឹះវធីិ្
សាស្រសតរកប្រាកច់ាំណូលកនុងរយៈរពលែាីយ៉ា ងររងរ រង ខដលខផអករលើវធីិ្សាស្រសតររសត សាកលបងជាកខ់សតងប្រាកថ់្នចាំណូលការប្រាក់       
សុទធ។ 
 

កប្រមិរហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កប្រមរិហានិភយ័អប្រតាការប្រាកម់ានដូចខាងរប្រកាម៖ 
 

ការវាស់ខវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយមនយ័ ខដនកាំណរ ់

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានហានិភយ័្មាា រ
ថ្នរថ្មាខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

ការរប្ររើការវភិា្្មាា រថ្នរថ្មាខដលអាចខប្ររប្ររួល លកេែណឌ អប្រតាទីផារ 
ថ្ន៖ 
ចាំណុចមលូដាឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាា រអារមរកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចមលូដាឋ ន +២០០/២០០ កនុងធ្នាគារ ្នមែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ    
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុង រយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង  
ចាំណុចមលូដាឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រថ្ថ កនុង     
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២៥% ថ្នចាំណូល
ការប្រាក ់សុទធជាក ់ 
ខសតងនារពលថមីៗ 
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ការវាស់ខវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយមនយ័ ខដនកាំណរ ់

អាចដាចរ់ដាយខ ក និងរមួរញ្ចូ លគាន  ខដលមនិ្នដល់ការធាា កចុ់ឹះថ្ន
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធជាកខ់សតង ១២ ខែមុន។ 

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានហានិភយ័្មាា រ 
ថ្នរថ្មាខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

រដាយរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្រសតសាកលបងលកេែណឌ អប្រតាទីផារថ្ន៖ 
ចាំណុចមលូដាឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាា រអារមរកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចមលូដាឋ ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារ ្នមែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចមលូដាឋ ន +២០០/-២០០ កនុងអប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រថ្ថ 
កនុងរយៈរពល ៣ ខែ។ 
អាចដាចរ់ដាយខ ក និងរមួរញ្ចូ លគាន ខដលមនិ្នដល់ការធាា កចុ់ឹះថ្ន
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅថវកិាចរនត ១២
ខែរៅមែុ។  
វធីិ្សាស្រសតសាកលបង រមួមានអាជីវកមមថមីតាមថវកិា និងការសននិដាឋ នលមអរិ 
អាំពីមលូដាឋ នប្រ រ្ឹះថ្នចលនារមួថ្នអប្រតាប្រទពយសកមម និងរាំណុល។ 

≤ ២៥% ថ្នការ
ពាករណ៍ ចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធសប្រមាររ់យៈ
រពល ១២ ខែ 
 

មលូធ្នរសដឋកិចចខដល 
មានហានិភយ័្មាា រ 
រយៈរពល 

ការរប្ររើ្មាា រថ្នរថ្មា ខដលអាចខប្ររប្ររួលតាមរយៈការថារងរយៈរពល 
(duration-weighted re-pricing gap)  កនុងមយួររិូយរណ័ណ  មលូធ្ន 
រសដឋកិចចខដលមានហានិភយ័ ពីលកេែណឌ អប្រតាខដលង្ហយនរងរ៉ាឹះ ល់ 
ដូចខាងរប្រកាម អាចដាចរ់ដាយខ ក ឬ រមួរញ្ចូ លគាន ខដលមនិរងាឱ្យមាន 
ការខាររងរ់ប្រចើនជាង ២០% ថ្នមូលធ្នសររុ៖ 
ចាំណុចមលូដាឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap ជាដុលាា រអារមរកិកនុង     
រយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចមលូដាឋ ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារ្នមែុចាំនួន ១០ រៅ     
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចមលូដាឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រថ្ថ កនុង     
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២០% ថ្នមលូនិធិ្
ផ្ទទ ល់សុទធ 

 

ចាំណ្ដរក់ារប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

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



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ 15 
 

ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់ ខដលអាចទទួលយកានខដលប្រាសាក ់ ដាកឱ់្យរប្ររើរដើមបបី្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតា
ការប្រាក់្ ឺ៖ 

 ការររងាើរអប្រតាខប្ររប្ររួល ឬ អប្រតារថររខនាមរលើប្រទពយសកមម ឬ រាំណុល ខដលមានររិូយរ័ណណ ជាក់លាក់រដើមបទូីទារ ់    
អរុលយភាពខដលមានប្រសារ ់

 ការលកប់្រទពយសកមម នូវអប្រតារថរ ឬ អប្រតាខប្ររប្ររួលជាកល់ាក ់ឬ ការទិញប្ររលរ ់ (ការទូទារម់ុន) រាំណុលនូវអប្រតារថរ ឬ
រាំណុលអប្រតាខប្ររប្ររួលសប្រមាររ់ថ្មាភាា មៗ 

 ការរប្ររើប្រាស់ប្រររិររតិកាអនា្រនូវអប្រតាការប្រាករ់ ាំលងរញ្ជ រ ឬ មលូរប្ររអប្រតារថរខដលមានរយៈរពលខវងរដើមបទូីទារ ់  
កិចចសនាអប្រតាការប្រាករ់ថរខដលមានប្រសាររ់លើប្រទពយសកមម ឬ រាំណុល 

 ការរាំខលងរាំណុលអប្រតាការប្រាកខ់ប្ររប្ររួល រៅជារាំណុលអប្រតាការប្រាករ់ថរ ឬ ផទុយមកវញិ ការរប្ររើកិចចប្រពមរប្រពៀង swap។ 
 

្ួរករស់មាគ ល់ថា ប្រររិររតិការប្ររួរគាន ថ្នឧរករណ៍និសេនទ ដូចជាកិចចប្រពមរប្រពៀងអប្រតាការប្រាករ់ៅរពលអនា្រ និងកិចចប្រពម
រប្រពៀង swap រប្រមូវឱ្យមានការអនុញ្ហញ រពីប្រកុមប្រររកាភាិល មានរថ្មាប្ររហាកប់្ររខហលនរងរសចកតីសរប្រមចររស់ប្រកុមប្រររកាភាិលខដល
រប្រមូវសប្រមារប់្រររិររតិការកមច ីណិជជកមម។ ប្រកុមប្រររកាភាិលនរងផតល់ការអនុញ្ហញ រចាំរ ឹះខរប្រររិររតិការនារពល អនា្រឬប្រររិររតិ
ការរតូរប្រាកក់នុងឧរករណ៍អប្រតាការប្រាក ់សប្រមាររ់គាលរាំណងថ្នការការរ់នាយនិភយ័ ឬការការ រហានិភយ័ខររ៉ាុរណ្ដណ ឹះ។ ការជួញដូរ
ឧរករណ៍ខរររនឹះ ឬ ររងាើរទីផារសប្រមារឧ់រករណ៍ទាាំងរនឹះ សាិររប្រកាមមលូរហរុប្រាកច់ាំរណញឯករាជយ ខដលមនិ កព់ន័ធនរងយុទធ
សាស្រសតការរ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់រហើយខដលជាពិរសសមនិប្ររូវានអនុញ្ហញ រឱ្យរប្ររើប្រាស់រៅប្រាសាករ់ ើយ។ 
 

ង. ផលរ៉ាឹះ ល់ថ្នអរផិរណ្ដ 
 

 អរិផរណ្ដជាខផនកមយួដស៏ាំខានស់ប្រមារ ់ ប្រាសាក ់ ពីរប្រ ឹះវាានផាភាជ រទ់ាំនាកទ់ាំនងរៅនរង អាជីវកមមហិរញ្ញ វរាុររស់    
ប្រាសាកដូ់ចជាការផតល់ឥណទាន ៨៧,៣៤% ថ្នប្រទពយសកមមសររុខដលកនុងរនាឹះ ១២,១៤% ឥណទានជាប្រាករ់រៀល 
០,៤៣% និង ៨៧,៤២% ជាប្រាកថ់្ថារ ជាប្រាកដុ់លាា រអារមរកិផងខដរ។ 

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

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

 មយួភា្ធ្ាំថ្នរសដឋកិចចកមពុជា្ឺរប្ររើប្រាស់ជាប្រាកដុ់លាា រអារមរកិ រហើយអប្រតារតូរប្រាកក់ម៏ានការរខប្រមរប្រមួលរិចរួចកនុង      
រយៈរពល ១០ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរនឹះ។ 

 អប្រតាភាពអរក់ារង្ហររធ្វើសាិរកនុងកប្រមរិ ១,០២% កនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ 
 រដាយសារការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ ផលិរផលកនុងប្រសុកសររុដុលរៅកនុងប្រររទសកមពុជាានធាា ក់ចុឹះកនុងអប្រតា -
១,៦% (តាមរយៈរាយការណ៍ររស់មលូនិធិ្ររិូយវរាុអនតរជារិកនុងខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២០)។ 

 

ច. រគាលនរយាយរសដឋកចិច សាររពើពនធ នងិររូយិវរាុររស់រាជរដាឋ ភាិល 
 

 រាជរដាឋ ភាិលានរធ្វើការរប្ររៀមសាចប់្រាកច់ាំនួន ៤០០លានដុលាា រអារមរកិ កនុងការរប្ររើប្រាស់ករណីមានរញ្ហា រនាទ នខ់ដល 
រ៉ាឹះ ល់ពីការរកីរាលដាលជាំងឺកូវដី-១៩។ 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ 16 
 

 ការរ់នាយពនធរៅរលើវស័ិយរទសចរណ៍ ខកលមអរហដាឋ រចនាសមពន័ធ និងការរ់នាយចាំណ្ដយរលើថ្ថាប្រររិររតិការ។ ការ់
រនាយថ្ថៃឈរស់ប្រមាករយៈរពល ៦ ថ្ថៃកនុងមយួឆ្ន ាំរដើមបរីរងាើនផលិរភាពផលិរកមម។ 

 រាជរដាឋ ភាិលានរប្ររៀមសាចប់្រាករ់ប្រមុងចាំនួន ៣ រ៊ែលីានដុលាា រអារមរកិ សប្រមារក់ារ រ ផលរ៉ាឹះ ល់ខដលអាចរកើរ 
រ ើងពីការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ និងការផ្ទអ កការអនុរប្រគាឹះពនធរលើការនាាំរចញទាំនិញររស់សហភាពអឺរ ៉ារុ (EBA)។ 

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

 ដាករ់ចញនូវសារាចរខណនាាំដល់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុឱ្យររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិកនុងអាំ ុងរពលថ្នការរកីរាល 
ដាលពីជាំងឺកូវដី-១៩។ 

 ចាំរ ឹះកមចចីស់៖ ការរ់នាយអប្រតាពនធការទុ់កមកប្រររម ១០% រដាយអនុវរតចរពី់ខែរមសា រហូរដល់ដាំណ្ដចខ់ែធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០២០។ ចាំរ ឹះកមចថីមី៖ ការរ់នាយអប្រតាពនធការទុ់កមករៅប្រររម ៥% រដាយអនុវរតចរពី់ខែរមសា រហូរដល់ដាំណ្ដចខ់ែ
ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ រនាទ រម់កប្រររម ១០% រដាយអនុវរតចរពី់ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ និងចរពី់ឆ្ន ាំ២០២២ ររៅ ប្រកុម
ហ៊ែុនប្ររូវមានការពវកិចចរងព់នធការទុ់កតាមអប្រតាធ្មមតាវញិប្រសរតាមចារ ់និងរទរញ្ញរតិសតីពីពនធដារជាធ្រមាន។ 

 ពនាររពលររើកប្រាកអ់រីរភាពការង្ហរដល់និរយជិរសប្រមារឆ់្ន ាំ២០២០។ 
 កមពុជាានការរ់នាយរាល់ការចាំណ្ដយសប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ (ខផនការយុទធសាស្រសត ២០២១-២០២៣)។ 
 រាជរដាឋ ភាិលានររៀរចាំ និងផតល់ថវកិាចាំនួន ១២៥ លានដុលាា រអារមរកិ ដល់ប្រ្ួសារប្រកីប្រក និងង្ហយរងរប្រគាឹះជាង     
៦០០.000 នាក។់ 

 រាជដាឋ ភាិលានខកសប្រមួលវធិានការណ៍កនុងការរធ្វើចតាត  ីស័ក និងានររៀរចាំជាពិរសសសប្រមារអ់នកវនិិរយ្ិនខដល 
មានសកាត នុពល អនកជាំនាញររចចករទស និងអនកទីប្រររការយរល់ខដលមកដល់ប្រពឹះរាជាណ្ដចប្រកកមពុជា។ 

 រាជដាឋ ភាិលានដាកឱ់្យអនុវរតកមមវធីិ្ «ជាំនួយសងគមជាសាចប់្រាករ់ប្រកាយរពលរិទែទរ»់ រដើមបជួីយ គាាំប្រទប្រ្ួសារប្ររជា
ពលរដឋខដលមានកប្រមរិជីវភាពទារ និងជួរប្ររឈមនរងការលាំាក រប្រកាយការអនុវរតវធិានការរិទែទរជ់ាលកេណៈ
ប្រទងប់្រទាយធ្ាំ និងការផតល់ជាំនួយសងគមជាសាចប់្រាក ់ សប្រមារប់្រ្ួសារខដលមានអនកសាា ររ់ដាយសារជាំងឺកូវដី-១៩ និង
ប្រ្ួសារខដលមានអនកឆ្ាងជាំងឺកូវដី-១៩ និងមានការលាំាកខផនកជីវភាពកនុងប្រពររតិការណ៍ ២០ កុមភៈ ២០២១។ 

 

វធិានការររស់ធ្នាគារជារិថ្នកមពុជា 
 

 ធ្នាគារជារិថ្នកមពុជាានរសនើសុាំឱ្យសាា រន័ធ្នាគារ និងប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិញ្ញ វរាុការរ់នាយថ្ថារសវារលើការផតល់ប្រាកក់មច ី
និងរលើកខលងការផ្ទកពិនយ័ដល់អនកែចីកនុងអាំ ុ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% សប្រមារប់្រាកដុ់លាា រអារមរកិ
រៅ ៧% រហូរដល់ថ្ថៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

 រនាយអនុារប្រករែណ័ឌ សនទនីយភាពដល់កប្រមរិសមប្រសរណ្ដមយួប្ររសិនររើមានភាពចាំាច។់ 
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 រចញរគាលការណ៍ និងរសចកតីខណនាាំឱ្យររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិកនុងរពលរ៉ាឹះ ល់រដាយជាំងឺកូវដី-១៩ ជាពិរសស រៅ
រលើវស័ិយអាទិភាព។ 

 រលើកទរកចិរតដល់ប្រ្រប់្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុទាាំងអស់ និងអរិថិជនឱ្យរប្ររើប្រាស់រសវាហិរញ្ញ វរាុតាមប្ររពន័ធឌី្ជីថល ប្រររសើរ 
ជាងការរប្ររើប្រាស់មលូរបទានរប្ររ និងសាចប់្រាកក់នុងការទូទារច់ាំណ្ដយ។ 
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សញ្ហញ រណ័ណ សាជីវកមមប្រាសាក ់ជាសញ្ហញ រណ័ណ ទទួលានការធានាពីសាា រន័ Credit Guarantee and Investment Facility 
(CGIF)។ រយងតាមប្ររកាសសតីពីការរាឹះផាយលកម់លូរប្រររាំណុលជាសាធារណៈមនិមានលកេែណឌ រប្រមូវឱ្យរធ្វើ ចាំណ្ដរថ់ាន ក ់
លទធភាពសងរលើសញ្ហញ រណ័ណ សាជីវកមមរនាឹះរទ រ៉ាុខនតរុ្ គលធានារប្រមូវឱ្យមានចាំណ្ដរថ់ាន កល់ទធភាពសង។ 
 

ភាពខាា ាំងររស់ សាា រន័ CGIF ចាំរ ឹះលទធភាពថ្នការទូទារស់ង៖ 
 “AA/A-1+” កប្រមរិសកល (រយៈរពលខវង និងរយៈរពលែាី) ទសេនវស័ិយសាិរភាព កាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរ វាយរថ្មា        
លទធភាពសង S&P រៅថ្ថៃទី២២ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 “gAAA/seaAAA/AAA” កប្រមរិសកល/អាសា៊ែ ន/ជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវាយរថ្មាលទធភាពសង 
RAM Rating រៅថ្ថៃទី១៦ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 “AAA” កប្រមរិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវាយរថ្មាលទធភាពសង MARC រៅថ្ថៃទី១៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ
២០១៩ 

 “AAA” កប្រមរិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវាយរថ្មាលទធភាពសង TRIS Rating រៅថ្ថៃទី១០ ខែ
រុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 “AAA” កប្រមរិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវាយរថ្មាលទធភាពសង Fitch Rating ថ្នប្រររទស       
ឥណឌូ រនសីុ រៅថ្ថៃទី១៥ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

សញ្ហញ រណ័ណ ប្ររូវានធានារដាយសាា រន័CGIF ។ អនុរលាមតាមការធានាររស់សាា រន័CGIF ។ សាា រន័រនឹះនរងរធ្វើការធានា 
រដាយមនិអាចប្ររខកកាន និងមនិមានលកេែណឌ ចាំរ ឹះភាន កង់្ហររាំណ្ដងមាច ស់មលូរប្រររាំណុល រលើការទូទារស់ងទាាំងប្រសុង និង
រទៀងទាររ់ពលរវលាថ្នទាំហាំខដលធានា។ សប្រមាររ់គាលរាំណងថ្នការធានារដាយសាា រន័ CGIF «ទាំហាំខដលធានា» សាំរៅដល់៖ 

 ទាំហាំប្រាករ់ដើម និងការប្រាកណ់្ដមយួខដលហួសកាលកាំណរស់ង និងមនិានទូទារស់ង (មនិថាទាាំងប្រសុង ឬមយួខផនក) 
រដាយប្រកុមហ៊ែុនរាឹះផាយសាិររប្រកាមលកេែណឌ ថ្នមលូរប្រររាំណុល និងកិចចប្រពមរប្រពៀងអនកកានក់ារ ់មូលរប្រររាំណុល 

 ការប្រាករ់ងគររខនាម និងចាំណ្ដយររស់ភាន កង់្ហររាំណ្ដងមាច ស់មលូរប្រររាំណុលណ្ដមយួ (ករណីនីមយួៗ ប្ររូវានកាំណរ់
រៅកនុងការធានាររស់សាា រន័ CGIF) 

 ទាំហាំខដលធានាជាលកេែណឌ ថ្នការធានាកនុងទប្រមងខ់ដលានភាជ រក់នុងឧរសមពន័ធ ្ ថ្នលកេែណឌ ថ្នមលូរប្រររាំណុល (ការ
ធានាររស់សាា រន័ CGIF)។ 

 

ខននរទី ៥ - ព័រ៌មានចាំបាច់ង្នេខង្ទៀរសប្មារ់ការពារវិនិង្ោគិន 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ 19 
 

 
ហរារលខាអភាិលររស់រុ្ គលចុឹះរញ្ជ ីលកម់លូរប្ររ 

 
ថ្ថៃទី៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ានអាន និងឯកភាព 

 
 
 
 

 
 

រលាក សីុម រសនាជារិ                                                                   រលាក Minki Brian HONG 
                           អភាិល                                                                                         អភាិល
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