
 

 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៤ 

 

គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០២១ 
 

 

 

 

ប្គឹឹះស្ថា នមីប្រូហរិញ្ញវរាុ ប្បាស្ថរ់ ម.រ 
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ព័រ៌មានហរិញ្ញវរាុសង្ខេរ 
 

សាា នភាពហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ប្រទពយសកម្មសររុ ១៧.៦០១.៧៩១ ១៤.៦២៨.០៤១ ១២.៦២៦.៥១៤ 

រាំណុលសររុ ១៤.៨៥៤.៥៣៤ ១២.៥២៩.៣៤១ ១០.៩៥៥.៧២៧ 

មូ្លធ្នសររុ ២.៧៤៧.២៥៧ ២.០៩៨.៧០០ ១.៦៧០.៧៨៧ 

លទធផលហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ប្ររីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំណូលសររុ ៥៥៥.៩៦៨ ៤៩០.៦៣៦ ៤០៩.៦៣៥ 

ចាំរណញ/(ខារ)មុ្នរងព់នធ ២០៣.៩៨៨ ២៣០.៩១៨ ១៥៤.៦៩២ 

ចាំរណញ/(ខារ)សុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៦៣.៤៨២ ១៨៧.១៤០ ១២៣.៧១៤ 

លទធផលលម្អរិកនុងការយិរររិចេទ ១៦០.៣២១ ១៦០.១០០ ១១៦.២០៣ 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុារសាធ្នភាព  ១៧,៤១% ១៨,៩១% ២០,២៣% 

អនុាររាំណុលរធ្ៀរនរងមូ្លធ្ន ៥៤០,៧០% ៥៩៧,០០% ៦៥៥,៧២% 

អនុារសនទនីយភាព ១៦០,៣១% ២៣២,៧៨% ១៧២,៩៤% 

អនុារឥណទានម្និដាំរណើ រការ (១) ១,៥៤% ១,៣៧% ០,៣១% 

អនុារប្រាករ់រញ្ញ ើរធ្ៀរនរងឥណទាន ៦៩,៧៧% ៦៩,៧៤% ៧៣,៥៩% 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ប្ររីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកម្មជាម្ធ្យម្ (២) ១,០១% ១,៣៧% ១,១២% 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងមូ្លធ្នជាម្ធ្យម្ (២) ៦,៧៥% ៩,៩៣% ៨,៥៣% 

អនុារលទធភាពរងក់ារប្រាក ់ ១៨៩,៩០% ២១៥,៩៥% ១៩០,៩២% 

ចាំរណញកនុងម្យួឯកតាមូ្លរប្ររកម្មសិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកមូ់្លរប្ររកម្មសិទធិ) 

គាម ន គាម ន គាម ន 

ភា្លាភកនុងម្យួឯកតាមូ្លរប្ររកម្មសិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកមូ់្លរប្ររកម្មសិទធិ) 

គាម ន គាម ន គាម ន 

អនុារហិញ្ញ វរាុសាំខាន់ៗ រផេងរទៀរ 
(ប្ររសិនររើមាន) 

គាម ន គាម ន គាម ន 

 

(១) អនុារប្ររូវាន្ណនាតាម្និយម្នយ័ររស់ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា 
(២) អនុារប្ររូវាន្ណនារលើប្រាកច់ាំរណញសុទធរយៈរពល៣ខែ ្ិរចរពី់នងៃទី១ ខែរុលា ដល់នងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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ប្កាហវរិអាំពីព័រ៌មានហរិញ្ញវរាុសង្ខេរ 
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ប្រុមប្រឹរាភិបាល 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                     
 
 

 
 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

រលាក Ji Kyu JANG 

អភាិល 

រលាក Kwi Sang JUN 

ប្ររធានប្រកមុ្ប្រររកាភាិល 

រលាក ចន័ទ សុផល 
អភាិលឯករាជ្យ 

រលាក Pak JAEHONG 

អភាិលឯករាជ្យ 
រលាក Lee Kyung CHEON 

អភាិលឯករាជ្យ 

រលាករណឌិ រ Dong Hyun CHOI  

អភាិល 
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ង្សចរតីខងែខររសប់្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល 
 

រយើងែុ្ាំមានរសចកតីរសាម្នសេសូម្រង្ហា ញជូ្ន រលាក រលាកប្រសី នូវលទធផលហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់
ម្.ក ប្ររចាំប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រសរតាម្រប្រមូ្វការររស់និយរ័ករម្លូរប្ររកម្ពុជា។ 
 

រៅប្ររីមាសចុងរប្រកាយ សាា នភាពននការរកីរាលដាលជ្ាំងឺកូវដី១៩ រៅប្រររទសកម្ពុជា ានចររ់ផដើម្ធូ្រប្រសាល និងសាិរកនុង
សភាពប្រ្រប់្រ្ងានទាាំងប្រសុង រនាទ រពី់រជា្ជ្យ័ររស់កម្ពុជារៅកនុងយុទធនាការចកវ់៉ាកស់ាាំងប្ររឆ្ាំងកូវដី-១៩ និងរនាទ រពី់មានការ
ធាា កចុ់ឹះយ៉ា ងរងរនូវករណីឆ្ាង និងគាម នករណីសាា រង់មី ខដលរធ្វើឱ្យរដាា ភាិលប្ររកាសរៅនងៃទី២០ ខែធ្នូ រិទរញ្ចរក់រណីឆ្ាងរលកទី៣ 
ខដលមានរ ម្ ឹះថា ប្រពររតិការណ៍សហ្ម្ន ៍២០ កុម្ភៈ ខដលានរធ្វើឱ្យម្នុសេឆ្ាងរហូរដល់ ១២០.៤២៣ នាក ់និងឆ្កយ់កអាយុជី្វរិ
ម្នុសេ ៣.០០៥ នាក។់ ប្រររទសកម្ពុជាចររ់ផដើម្ររៀនរស់រៅជាម្យួជ្ាំងឺកូវដី-១៩។ វធិានការរ រររបរិការរធ្វើដាំរណើ រប្ររូវានរនធូររនាយ 
ប្រររទសប្ររូវានររើកឱ្យដាំរណើ រការរពញរលញសប្រមារស់កម្មភាពអាជី្វកម្ម និងការររើកសាសាររៀន រដាយវធិានការការពារសុែភាពប្ររូវ
រនតអនុវរតឱ្យខាជ រែ់ជួន។ 
 

រយងតាម្ធ្នាគារពិភពរលាក ផលិរផលសររុកនុងប្រសុក (ផ.ស.ស) ររស់កម្ពុជាប្ររូវានពាករថានរងមានកាំរណើ នប្រររម្ខរ 
២,២ភា្រយ រ៉ាុរ ណ្ ឹះរៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១ រដាយសារវស័ិយរសវកម្ម រមួ្មានវស័ិយរទសចរណ៍, និងវស័ិយសាំណង ់ និងអចលនប្រទពយ 
រៅមានកាំរណើ នយឺរ។ ទនទរម្គាន រនឹះ វស័ិយជាប្ររនពណីកនុងការជ្ាំរញុកាំរណើ ន ជាពិរសសឧសាហកម្មការរ់ដរ, ទាំនិញរធ្វើដាំរណើ រ និង
ខសបករជ្ើង និងឧសាហកម្មផលិរកង ់រមួ្ទាាំងវស័ិយកសិកម្មផង រៅខររនតរដើររួកនុងការប្រទប្រទងដ់ល់ការសាត ររសដាកិចចឱ្យរងើររ ើងវញិ
ពីវរិរតិកូវដី-១៩។ ងវីដបរិខរការផលិរសប្រមារក់ារនាាំរចញានររ ើររ ើងវញិ រហើយការនាាំរចញផលិរផលកសិកម្មមានការរកើនរ ើង
ពិរខម្នករ៏ដាយ ឱ្នភាពខផនកពាណិជ្ជកម្មានរកីទាំហាំកានខ់រធ្ាំ្ួរឱ្យករស់មាា ល់ រដាយសារមានការរកើនរ ើងននការនាាំចូលម្ែុទាំនិញ
ម្យួចាំនួន ជាពិរសសមាស សប្រមារយ់កម្ករធ្វើជាសញ្ជ ័យធ្ន (ការសនេ ាំ)។ តាម្ការពាករទុកសប្រមាររ់ពលខាងម្ុែ កាំរណើ នរសដា
កិចចររស់កម្ពុជានរងរនតរងើររ ើងវញិរនាទ រពី់វធិានការរ រររបរិពាកព់ន័ធនរងកូវដី-១៩ប្ររូវានដករចញ។ រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២២ រសដាកិចចប្ររូវ
ានរ ាំពរងទុកថានរងសរប្រម្ចានកាំរណើ ន ៤,៥% រ៉ាខុនតដាំរណើ រររ ើររ ើងវញិរនឹះនរងជួ្រហានិភយ័រៅវញិប្ររសិនររើមានការសាយភាពនន 
វរីសុរនឹះជាងមមី្តងរទៀរ។ 
 

អាំ ុងននការរកីរាលដាលននជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ប្រាសាក ់ ានរដើររួនាទីយ៉ា ងសាំខានក់នុងការគាាំប្រទសកម្មភាពរសដាកិចច និងការ
សប្រមាលរនទុកររស់អរិងិជ្នកម្ចខីដលានប្ររឈម្នរងការធាា កចុ់ឹះចាំណូលរដាយានរនតររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិ ប្រសររៅតាម្
រសចកដីខណនាាំររស់ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា។ ប្រាសាក ់ កា៏នរនតចូលរមួ្រៅកនុង «្រប្រមាងសហហិរញ្ញរបទានប្រទប្រទងស់ហប្រគាសធុ្ន
រូច និងម្ធ្យម្ ជ្ាំហានទី២» ខដលជា ា្ំនិរផដួចរផដើម្ររស់រាជ្រដាា ភាិល កនុងរគាលរាំណងផតល់កម្ចខីដលមានការប្រាកទ់ាររដើម្បបី្រទប្រទង់
សហប្រគាសធុ្នរូច និងម្ធ្យម្ រៅកនុងប្រររទស។ សាិររប្រកាម្្រប្រមាងរនឹះ ប្រាសាក ់ានររញ្ចញឥណទានខដលមានទរកប្រាកជិ់្រ ១០ 
លានដុលាា រអារម្រកិសប្រមារជ់ាទុនវនិិរយ្និងទុនរងវិល។ រដាយខ ក កនុងការររងកើរឱ្កាសការង្ហរ ប្រាសាកក់រ៏ៅខររនតរប្រជ្ើសររ ើស
រុ្ ាលិកងមីជារនតរនាទ រ ់និងរការុ ា្លិកចស់ ប្រពម្ទាាំងផដល់អរាប្រររយជ្នជ៍ារប្រចើន ស័កដិសម្ជានិរយជ្កននជ្រប្រម្ើស។ 
 

កនុងការសប្រម្រប្រររិររតិការអាជី្វកម្មរដើម្បរីឆ្ាើយរររៅនរងការរកីរាលដាលននជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ប្រាសាកា់នរធ្វើសកម្មភាពយ៉ា ង
រលឿនរហ័សរដើម្បរីង្ហក រហានិភយ័ទាាំងឡាយ និងសកម្មភាពរដាយការ្ិរ្ូររដើម្បធីានាថាប្រាសាកា់នការពារនិរយជិ្រ ប្រពម្ទាាំង
ផដល់ការគាាំប្រទដល់អរិងិជ្នររស់ែាួនានទានរ់ពលរវលា។ រយើងានផ្អអ កការរធ្វើដាំរណើ រររស់រុ្ ាលិក និងពនាររពលការររៀរចាំ
ប្រពររតិការណ៍ ឬ កិចចប្ររជុ្ាំធ្ាំៗ។ រយើងានររៀរចាំឱ្យរុ្ ាលិកម្យួចាំនួនរៅការយិល័យក ត្ លរៅរធ្វើការរៅតាម្សាខានានាជុ្ាំវញិរាជ្
ធានីភនាំរពញ ររៀរចាំការប្ររជុ្ាំតាម្អនឡាញ អនុវរតកាលវភិា្ឆ្ា ស់រវនគាន រធ្វើការ (មាននយ័ថា រៅរពលរុ្ ាលិកម្យួប្រកុម្រធ្វើការរៅ
ការយិល័យ រនាឹះរុ ា្លិកប្រកុម្រផេងរទៀរប្ររូវរធ្វើការរៅផទឹះររស់ែាួន) រដើម្បរីរងកើន្មាា រសុវរាិភាពសងាម្ និងរ រររនតរងការអនុវរតវធិាន
ការរង្ហក រការឆ្ាងជ្ាំងឺកូវដី-១៩ខដលខណនាាំរដាយប្រកសួងសុខាភាិល។ 
 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ v 
 

រយើងែុ្ាំានរលើកទរកចិរតអរិងិជ្ន និងរុ្ ាលិកឱ្យរធ្វើប្រររិររតិការហិរញ្ញ វរាុតាម្រយៈរអធី្អរម្ (ATM) ប្រាសាកម់្៉ាាូលខរ៊ែងឃីង 
(PRASAC Mobile Banking) និងប្រាសាកអ់ុីនធឺ្ណិរខរ៊ែងឃីង (PRASAC Internet Banking) ។ រដើម្បគីាាំប្រទការទូទាររ់ដាយម្និ
រប្ររើសាចប់្រាក ់រយើងផដល់ជូ្នរសវប្រាសាកម់្៉ាាូលខរ៊ែងឃីង រដាយម្និ្ិរកនប្រម្រសវ រពាល្ឺ ម្និ្ិរកនប្រម្ប្ររចាំខែ និង ម្និ្ិរកនប្រម្
សប្រមារប់្រររិររតិការនីម្យួៗ ខដលអនុញ្ញញ រឱ្យអរិងិជ្នទូទារន់ងារប្ររើប្រាស់រផេងៗ និងរធ្វើការរផទរប្រាកឆ់្ាងធ្នាគារផងខដរ។ ងមីៗរនឹះ 
កម្មវធីិ្រនឹះទទួលានការខកលម្អ្ួរឱ្យករស់មាា ល់ជាម្យួនរងម្ែុង្ហរពិរសសងមីៗ ដូចជា ការររើក្ណនីររញ្ញ ើមានកាលកាំណរា់ន
រដាយែាួនឯង ការកាំណររ់លែសមាៃ រង់មី ការចូលរប្ររើប្រាស់រដាយរលែទូរស័ពទ ការខចករ ាំខលកពរ័ម៌ាន្ណនី និងម្ែុង្ហររផេងរទៀរ 
ខដលអនុញ្ញញ រឱ្យអរិងិជ្នរធ្វើប្រររិររតិការធ្នាគារប្ររកររដាយសុវរាិភាព រៅរលើទូរស័ពទផ្អទ ល់ែាួន  ប្រ្ររ់ពលរវលា  ប្រ្រទី់កខនាង រដាយ
ម្និចាំាចជួ់្រផ្អទ ល់ជាម្យួរុ្ ាលិកប្រាសាក ់ ឬ អរញ្ជ ើញរៅសាខាប្រាសាករ់ ើយ។ សាខាទាាំងអស់រៅខរផតល់រសវកម្មជាធ្ម្មតា 
រ៉ាខុនតរប្រមូ្វឱ្យរភ្ៀវ អរិងិជ្ន និងរុ្ ាលិក អនុវរត្មាា រសងាម្ និងវធិានអនាម្យ័លអរៅប្រចកចូលការយិល័យ (រមួ្មាន លាងនដ វស់សទង់
សីរុណា ភាព ពាកម់ា៉ា ស និងរសកន QR កូដររស់ប្រកសួងសុខាភាិល)។ 
 

ររើរទាឹះជាមានភាពម្និប្រាកដប្ររជារៅរពលរនឹះករ៏ដាយ ប្រាសាក ់ រៅខររនតរកីចរប្រម្ើនរលើប្រ្រខ់ផនក រមួ្រញ្ចូ លទាាំងប្រទពយ
សកម្ម សម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើ និងសរម្ពៀរឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ កដូ៏ចជាររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ។ រយើងែុ្ាំានររៀនសូប្ររពីរញ្ញា
ប្ររឈម្ជារប្រចើនឆ្ន ាំកនាងម្ក ខដលរធ្វើឱ្យប្រាសាកក់ាា យជាសាា រន័រ រងមាាំ និងមានសាិរភាពកនុងរយៈរពលរប្រចើនជាង ២៥ ឆ្ន ាំននកាំរណើ ន
ប្ររកររដាយចីរភាព។ ជាលទធផលរៅចុងប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រទពយសកម្មសររុមានចាំនួន ៤,៣ រ៊ែលីានដុលាា រអារម្រកិ រកើនរ ើង 
១៩,៤៧% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងប្ររីមាសដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០២០។ សម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើានរកើនរ ើងដល់ ២,៦ រ៊ែលីានដុលាា រអារម្រកិ 
រហើយសរម្ពៀរឥណទានសររុមានចាំនួន ៣,៧ រ៊ែលីានដុលាា រអារម្រកិ។ ម្លូធ្នសររុានរកើនរ ើង និង្នដល់ ៦៧៤ លាន
ដុលាា រអារម្រកិ ចាំខណកឯរដើម្ទុនចុឹះរញ្ជ ីមានចាំនួន ៣០០ លានដុលាា រអារម្រកិ កនុងរយៈរពលននរាយការណ៍រនឹះផងខដរ។ 
 

ជាសាា រន័ហិរញ្ញ វរាុដាំរងូរ្ ខដលានរាឹះពុម្ពផាយសញ្ញញ រណ័ណ សាជី្វកម្មធ្ាំជាងរ្ រៅកនុងប្ររវរតិររស់ផារម្លូធ្នររស់ 
ប្រររទសកម្ពុជាកនុងចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ១២៧,២ រ៊ែលីានររៀល ប្រាសាក ់ានរដើររួនាទីយ៉ា ងសាំខានក់នុងការអភវិឌ្ឍផារម្លូរប្ររ និង
ការរលើកកម្ពស់ការរប្ររើប្រាស់ប្រាករ់រៀល។ 
 

រទាឹះរីរនឹះ្ឺជារពលរវលាខដលមានរញ្ញា ប្ររឈម្ខាា ាំងម្និធាា រម់ានករ៏ដាយ ប្រកុម្ប្រររកាភាិល និងភា្ទុនិកមានទាំនុកចិរតថា 
ភាពជាអនកដរកនាាំ យុទធសាស្រសត និងរុ្ ាលិកររស់ប្រាសាក ់ នរងជួ្យ ឱ្យប្រាសាករ់នតទទួលានរជា្ជ្យ័ែពស់សប្រមារប់្រ្រ ់ ភា្ីពាក់
ពន័ធទាាំងអស់។ 

 

កនុងនាម្ប្រកុម្ប្រររកាភាិល ែុ្ាំសូម្ខងាងអាំណរ្ុណដល់ថាន កដ់រកនាាំ និងរុ្ ាលិកររស់ប្រាសាក ់ ចាំរពាឹះការែិរែាំប្រររងខប្ររង 
រដាយភាពសាវ ហារ ់និងការយកចិរតទុកដាកែ់ពស់ រដើម្បរីធ្វើឱ្យអាជី្វកម្មរកីលូរលាស់ ប្រសរនរងកាំរណើ នអរិងិជ្នប្ររកររដាយភាពសុែ
ដុម្។ ែុ្ាំកសូ៏ម្ខងាងអាំណរ្ុណដល់ប្រកុម្ប្រររកាភាិល ភា្ទុនិក អរិងិជ្ន រាជ្រដាា ភាិលកម្ពុជា និងជាពិរសស ធ្នាគារជារិនន     
កម្ពុជា និយរ័ករម្លូរប្ររកម្ពុជា និងប្រកុម្ហ៊ែុនផារម្លូរប្ររកម្ពុជាខដលានគាាំប្រទ និងផតល់ដាំរនូាម នជាប្ររចាំ។ 
 
 

                    នងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Kwi Sang JUN 

               ប្ររធានប្រកុម្ប្រររកាភាិល 
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រ ម្ ឹះប្រកុម្ហ៊ែុនជាអកេរខែមរ ប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហរិញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់ម្.ក 

ជាអកេរឡាតាាំង PRASAC Microfinance Institution Plc. 

រលែកូដសតងដ់ារ KH២០០០១៣១A៤២ 

ទីសាន កក់ារ 
អគាររលែ២១២ ផាូវ២៧១ សង្ហក រទ់ួលទាំពូង២ ែណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានី
ភនាំរពញ ប្រពឹះរាជា្ចប្រកកម្ពុជា 

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

រលែទូរសារ +៨៥៥ ២៣ ២១៦ ៣៦២ 

រវរសាយរ ៍ www.prasac.com.kh  

អុីខម្៉ាល info@prasac.com.kh  

រលែវញិ្ញញ រនរប្ររចុឹះរញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម ០០០០១១៥៧    កាលរររិចេទ៖ ១១ កញ្ញញ  ២០១១ 

រលែអាជ្ារណ័ណ អាជី្វកម្ម 
ម្.ហ ១០    រចញរដាយ៖ ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា 

កាលរររិចេទ៖ ១៩ រុលា ២០១២ 
រសចកតីសរប្រម្ចអនុញ្ញញ រនិងចុឹះរញ្ជ ីឯកសារផតល់
ពរ័ម៌ាន 

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

រ ម្ ឹះរុ្ ាលរាំ្ងរុ្ ាលចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្ររ រលាក អ៊ែុ៊ុំ សម្រអឿន 

 

ែ. លរេណៈថ្នធ្ុររិចច 
 

ប្រាសាក ់ មានអាជ្ារណ័ណ ជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើពីសាធារណជ្នពីធ្នាគារជារិននកម្ពុជា និងរធ្វើប្រររិររតិ
ការរប្រចើនជាង ២៥ ឆ្ន ាំកនុងវស័ិយម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុ និងធ្នាគាររៅកម្ពុជា។ រចចុរបននរនឹះ ប្រាសាក ់្ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុធ្ាំជាងរ្ររើ
្ិរពីប្រទពយសកម្ម សរម្ពៀរឥណទាន ្ុណភាពឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិងិជ្ន និងឈរលាំដារក់ាំពូលកនុងចាំរ្ម្
ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារធ្ាំៗចាំនួន ៥ រៅកនុងប្រររទសកម្ពុជា។ 
 

ប្រាសាក ់ផតល់រសវហិរញ្ញ វរាុដស៏ម្បរូខររ មានជាអាទិ៍រសវឥណទាន ប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ ទូទារវ់កិកយរប្ររទរក ទូទារវ់កិកយរប្ររ
រភាើង ទូទារវ់កិកយរប្ររសប្រមាម្និងកាកសាំណល់រ រង រងន់ងាសិកា ទិញការទូរស័ពទពីប្រ្រប់្ររពន័ធ រផទរប្រាកឆ់្ាងធ្នាគាររៅម្ករវង
ប្រ រ្ឹះសាា នជាសមាជិ្កប្ររពន័ធា្ង និងប្ររពន័ធរខីធ្លរផ រផទរប្រាកឆ់្ាងសាខាប្រាសាក ់ រផទរប្រាកត់ាម្រលែសមាៃ រ ់ រតូ រប្រាក ់ រែម្រូឌាន  
ខស៊ែរសវុីច (CSS) ឬ រសវដកប្រាកត់ាម្មា៉ា សីុន ATM ររស់ធ្នាគារជាសមាជិ្ក CSS រសវទូទាររ់ហ័ស រសវររើកប្រាករ់រៀវរេ        

ខននរទី ១ - ព័រ៌មានទូង្ៅពារ់ព័នធនឹខរុគគលចុឹះរញ្ជលីរ់មូលរប្រ 
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រអធី្អរម្ មា៉ា សីុនដាកប់្រាក ់ ប្រាសាកម់្៉ាាូលខរ៊ែងឃីង (PRASAC Mobile Banking) ប្រាសាកអ់ុីនធឺ្ណិរខរ៊ែងឃីង (PRASAC 
Internet Banking) មា៉ា សីុនឆ្ូរការ រសវរញ្ញជ កស់ម្រុលយ្ណនី រសវរញ្ញជ ការទូទារអ់ចិនស្រនតយ ៍ និងរសវហិរញ្ញ វរាុដនទរផេងៗ    
រទៀរ។ 
 

ជាប្រ រ្ឹះសាា នហិរញ្ញ វរាុ្នម្ុែរ្រៅរលើទីផាររដាយមានប្រទពយសកម្មសររុចាំនួន ៤.៣២១ លានដុលាា រអារម្រកិ ្ិរប្រររម្នងៃទី
៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកម់ានរ ដ្ ញការយិល័យសាខាធ្ាំជាងរ្លាំដារទី់២ រដាយមានសាខាចាំនួន ១៨២ ទីតាាំង រៅកនុង
ប្រររទសកម្ពុជា។ ប្រាសាក ់មានប្រររិររតិការហិរញ្ញ វរាុដរ៏ រងមាាំ ការររប្រម្ើរសវកម្មប្ររកររដាយវជិាជ ជី្វៈ និងមានប្ររពន័ធធ្នាគារសនូលទាំរនើរ
ប្ររកររដាយរមាា ភាព សប្រមាររ់ាំរពញរប្រមូ្វការររស់អរិងិជ្ន និងសាធារណជ្ន។ 
 

គ. ប្ពឹរតិការណ៍សាំខាន់ៗប្រចាំប្រីមាសររសរ់ុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្រ 
 

 ប្រាសាក ់ចូលរមួ្អរអរសាទរែួរអនុសាវរយីរ៍លើកទី៤២ ននការររងកើរធ្នាគារជារិននកម្ពុជារ ើងវញិ។ 
 ប្រាសាក ់ចូលរមួ្កនុងប្រពររតិការណ៍ពិពរ័ណ៍ការង្ហរ និងផលិរភាពជារិអនឡាញ រៅនងៃទី ៤-៥ ខែវចិេិកា រដើម្បខីចករ ាំខលករទ
ពិរសាធ្ន ៍និងផតល់ឱ្កាសការង្ហរដល់និសេរិ និងររកេជ្នខដលមានសកាត នុពល។ 

 ប្រាសាក ់កាា យជាប្រកុម្ហ៊ែុនខដលភា្ទុនិក១០០% ខរម្យួ្រ់្ ឺ KB Kookmin Bank ខដលជាសាា រន័ផដល់រសវហិរញ្ញ
វរាុ្នម្ែុរ្រៅប្រររទសកូររ ៉ាខាងរបងូ។ 

 កនុងប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចប្រពម្រប្រពៀងប្រាកក់ម្ច ីរវងរទវភា្ី ចាំនួន ៥ សប្រមាររ់យៈរពល ៣-៥ ឆ្ន ាំ កនុង
ចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ៣៣.៥ លានដុលាា រអារម្រកិ រដាយកនុងរនាឹះផងខដរកម្ចជីាប្រាករ់រៀលមានចាំនួនសម្ម្លូជាទរកប្រាក ់
២១.៥ លានដុលាា រអារម្រកិ ជាម្យួអនកផតល់កម្ចកីនុងប្រសុក និង រប្រៅប្រសុក រដើម្បគីាាំប្រទសកម្មភាពការផតល់កម្ចរីរស់ែាួន។ 
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រ. លទធនលប្ររិររតិការធ្ុររិចច ង្ោយរមួរញ្ចូលព័រ៌មានធ្ុររិចចតាមខននរ 

លទធផលសាំខាន់ៗ សរប្រម្ចាន 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

រសវឥណទាន    

ចាំនួនអរិងិជ្នរសវឥណទាន ៤៦៥.១៤៩ ៤៤២.៨៣៣ ៤១៧.០៤៤ 

សរម្ពៀរឥណទានសររុ (លានររៀល)  ១៥.២៧០.៨១២ ១២.២៤៩.០៤២ ១០.១៦៤.៩១៨ 

រសវររញ្ញ ើសនេ ាំ    

ចាំនួនអរិងិជ្នរសវររញ្ញ ើសនេ ាំ ៦៦០.៩៧៦ ៦២៧.១៨៨ ៦០០.២០៤ 

សម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំសររុ (លានររៀល)  ១០.៦៥៤.៣៧៦ ៨.៥៤២.៦៩១ ៧.៤៨០.៦៩២ 

រផេងៗ    

ចាំនួនការយិល័យ ១៨២ ១៨២ ១៨០ 

ចាំនួនរុ្ ាលិក ៩.៣៣០ ៩.០៤២ ៩.០៩១ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនឆ្រូការ ៥០៥  ៥១៤ ៥០៩ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនរអធី្អរម្ ១៤១ ១៤១ ១៣៥ 

ចាំនួនរណ័ណ រអធី្អរម្កាំពុងដាំរណើ រការ ៥៣.៤៥៤ ៥៦.០៦០ ៥៧.៨៣៤ 

ចាំនួនអនករប្ររើប្រាស់រសវធ្នាគារចល័រកាំពុងដាំរណើ រ ៣៩.៨៥៦ ២១.២១៣ ១៥.៤៣១ 
 

ែ. រចនាសមព័នធចាំណូល 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥៣៨.៤០៣ ៩៦,៨៤% ៤៦៩.៤៧៧ ៩៥,៦៩% ៣៣៣.១៤៤ ៨១,៣៣% 

២ ចាំណូលកនប្រម្រជ្ើងសា ៦.៨១៩ ១,២៣% ៩.៤៣៨ ១,៩២% ៦៦.១២៤ ១៦,១៤% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១០.៧៤៦ ១,៩៣% ១១.៧២១ ២,៣៩% ១០.៣៦៧ ២,៥៣% 

ចាំណូលសររុ ៥៥៥.៩៦៨ ១០០% ៤៩០.៦៣៦ ១០០% ៤០៩.៦៣៥ ១០០% 

ខននរទី ២ - ព័រ៌មានអាំពីលទធនលប្រររិរតិការធ្ុររិចច 
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សូម្ពិនិរយរម្ើលឧរសម្ពន័ធននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិរដាយសវនករឯករាជ្យដូចមានជូ្នភាជ រ។់ 
 

 

ខននរទី ៣ -  
របាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុខែលបានប្រួរពិនរិយង្ ើខវិញង្ោយសវនររឯររាជ្យ 
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ការពិភាកា និងវភិា្ខាងរប្រកាម្រនឹះ ្ឺជាការពិភាការរស់្ណៈប្រ្រប់្រ្ងប្រាសាក ់ រៅរលើលទធផលប្រររិររតិការ និងសាា ន
ភាពហិរញ្ញ វរាុ រដាយខផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ្ិរប្រររម្កាលរររិចេទនងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយរចួរាល់
រដាយសវនករឯករាជ្យ KPMG Cambodia Ltd ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ប្ររូវានររៀរចាំប្រសរតាម្សតងដ់ាររាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុអន ្
ដរជារិននកម្ពុជា (“CIFRS”) និងរទរញ្ញរតិនានា ខដលរចញរដាយធ្នាគារជារិននកម្ពុជា។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការពិភាកា និងវភិា្
រៅរលើ សមាសធារុសាំខាន់ៗ ននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ និងកតាត សាំខាន់ៗ ខដលមានផលរ៉ាឹះពាល់ដល់ប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 

ក. ទដិាភាពទូរៅននប្ររររិរតកិារ 
១. វភិា្ចាំណូល 

ប្រាសាក ់រកប្រាកច់ាំណូលានម្កពីប្ររភពសាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ដូចខាងរប្រកាម្៖ 
 ចាំណូលការប្រាក៖់ ប្រាកក់ម្ចផីតល់ជូ្នអរិងិជ្ន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរៅធ្នាគារ។ 
 ចាំណូលកនប្រម្រជ្ើងសា៖ ចាំណូលកនប្រម្រជ្ើងសាពីឥណទាន កនប្រម្ពីការរាឹះផាយរណ័ណ  និងចាំណូលកនប្រម្រជ្ើងសាពីរសវ
កម្មរផទរប្រាកក់នុងប្រសុក។ 

 ចាំណូលរផេងៗ៖ ការពិន័យរលើឥណទាន ការប្ររម្ូលម្កវញិពីឥណទានខដលានលុររចញពីរញ្ជ ី  ចាំរណញពីអប្រតា   
រតូរប្រាក ់និងចាំណូលរផេងៗរទៀរ។ 

 

២. ការវភិា្ចាំណូលតាម្ខផនក 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥៣៨.៤០៣ ៩៦,៨៤% ៤៦៩.៤៧៧ ៩៥,៦៩% 

២ ចាំណូលកនប្រម្រជ្ើងសា ៦.៨១៩ ១,២៣% ៩.៤៣៨ ១,៩២% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១០.៧៤៦ ១,៩៣% ១១.៧២១ ២,៣៩% 

ចាំណូលសររុ ៥៥៥.៩៦៨ ១០០% ៤៩០.៦៣៦ ១០០% 
 

ចាំណូលការប្រាក ់្ ឺជាប្ររភពដស៏ាំខានស់ប្រមារប់្រាសាក ់កនុងការររងកើរប្រាកច់ាំណូល។ រៅកនុងប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ចាំណូល
ការប្រាកម់ានប្ររមាណ ៩៦,៨៤% ននប្រាកច់ាំណូលសររុ ែណៈ ៩៩,៩៨% ននចាំណូលការប្រាក់្ ឺានពីប្រាកក់ម្ចផីតល់ជូ្នអរិងិជ្ន។ 
ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន ពីឆ្ន ាំម្នុ ពុាំមានការខប្ររប្ររួលរប្រចើនរនាឹះរទតាម្ខផនកនីម្យួៗ ននចាំណូលររស់ប្រាសាក។់ 
 
 
 

ខននរទី ៤ - ការពិភារា និខវិភាគររសគ់ណៈប្គរ់ប្គខ 
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៣. ការវភិា្្មាា រចាំរណញដុល 
 

ការវភិា្្មាា រចាំរណញដុល ម្និានរង្ហា ញរៅកនុងទប្រម្ងន់នរាយការណ៍លទធផលរពញរលញខដលររៀរចាំរដាយ ប្រាសាក់
រនាឹះរទ។ រទាឹះរីជាយ៉ា ង្ករ៏ដាយ វរង្ហា ញពីចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ ខដលានម្កពីចាំណូលការប្រាក ់ដកចាំ្យការប្រាកខ់ដល
ានចងអុលរង្ហា ញរៅកនុងចាំណុចទី៤ សតីពីការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) ម្នុរងព់នធ។ 
 

៤. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) ម្នុរងព់នធ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ ម្នុរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី៤                     
២០២១          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី៤                   
២០២០          

(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥៣៨.៤០៣ ៤៦៩.៤៧៧ ៦៨.៩២៦ ១៤,៦៨% 

ចាំ្យការប្រាក ់ (២២៦.៨៩៤) (១៩៩.១៤៧) (២៧.៧៤៧) ១៣,៩៣% 

ចាំណូលពីការប្រាកសុ់ទធ ៣១១.៥០៩ ២៧០.៣៣០ ៤១.១៧៩ ១៥,២៣% 

ចាំណូលកនប្រម្រជ្ើងសា ៦.៨១៩ ៩.៤៣៨ (២.៦១៩) -២៧,៧៥% 

ចាំ្យកនប្រម្រជ្ើងសា (៨៣) (៨៦) ៣ -៣,៤៩% 

ចាំណូលពីកនប្រម្រជ្ើងសាសុទធ ៦.៧៣៦ ៩.៣៥២ (២.៦១៦) -២៧,៩៧% 

ចាំណូលរផេងៗ ៨.៦៩៧ ៩.១៥៦ (៤៥៩) -៥,០១% 

ចាំណូលពីជ្ាំនួយ ២.០៤៩ ១.៦៥៥ ៣៩៤ ២៣,៨១% 

ចាំរណញ/(ខារ)ពីការរដូរររិូយរណ័ណ  (១.៨៥១) ៩១០ (២.៧៦១) -៣០៣,៤១% 

ចាំណូលរផេងៗសររុ ៨.៨៩៥ ១១.៧២១ (២.៨២៦) -២៤,១១% 

ចាំណូលសររុពីការប្រាក ់កនប្រម្រជ្ើងសា 
និងចាំណូលរផេងៗ 

៣២៧.១៤០ ២៩១.៤០៣ ៣៥.៧៣៧ ១២,២៦% 

ចាំ្យរលើរុ្ ាលិក (១១៤.៨៩៨) (៦២.៦២៤) (៥២.២៧៤) ៨៣,៤៧% 

សាំវធិានធ្នរលើការខាររងរ់ ាំពរងទុក ១៥.៤២៥ ២៥.៩៦២ (១០.៥៣៧) -៤០,៥៩% 

ចាំ្យទូរៅ និងរដាាល (១៧.៧៥១) (១៦.៩៩១) (៧៦០) ៤,៤៧% 

ចាំ្យរ ាំលស់ (៥.៩២៨) (៦.៨៣២) ៩០៤ -១៣,២៣% 

ប្រាកច់ាំរណញម្នុរងព់នធ ២០៣.៩៨៨ ២៣០.៩១៨ (២៦.៩៣០) -១១,៦៦% 
 

រៅប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាកច់ាំរណញម្នុរងព់នធានងយចុឹះចាំនួន ២៦.៩៣០ លានររៀល រសមើនរង -១១,៦៦% ររើរប្ររៀរ 
រធ្ៀរនរងរយៈរពលដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០២០។ ម្លូរហរុចាំរងននការធាា កចុ់ឹះននប្រាកច់ាំរណញកនុងប្ររីមាសរនឹះ ្ឺរដាយសារការរកើនរ ើង
ចាំ្យរលើរុ្ ាលិកចាំនួន ៥២.២៧៤ លានររៀល រសមើនរង ៨៣,៤៧% និងការរស្រញ្ញច សននសាំវធិានធ្នរលើការខាររងរ់ ាំពរងទុកចាំនួន 
១០.៥៣៧ លានររៀល រសមើនរង -៤០,៥៩% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
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៥. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) កនុងការយិរររិចេទ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ រប្រកាយរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី៤                    
២០២១          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី៤                  
២០២០          

(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញម្នុរងព់នធ ២០៣.៩៨៨ ២៣០.៩១៨ (២៦.៩៣០) -១១,៦៦% 

ចាំ្យពនធរលើប្រាកច់ាំរណញ (៤០.៥០៦) (៤៣.៧៧៨) ៣.២៧២ -៧,៤៧% 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៦៣.៤៨២ ១៨៧.១៤០ (២៣.៦៥៨) -១២,៦៤% 
  

ពនធរលើប្រាកច់ាំរណញ ប្ររូវាន្ណនារលើប្រាកច់ាំរណញជារព់នធខផអករលើអប្រតាពនធ ២០%។ រដាយសារប្រាកច់ាំរណញម្ុនរង់
ពនធមានការងយចុឹះ ដូរចនឹះការចាំ្យពនធរលើប្រាកច់ាំរណញកម៏ានការងយចុឹះដូចគាន ផងខដរ។ រទាឹះរីជាលទធផលននប្រាកច់ាំរណញ
សុទធកនុងប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ មានការងយចុឹះជាងរយៈរពលម្នុចាំនួន -១២,៦៤% ករ៏ដាយ ប្រាសាករ់ៅខរទទួលានលទធផលលអ
ប្រររសើរ ជាម្យួនរងអនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកម្មជាម្ធ្យម្ ១,០១% និងអនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងម្លូធ្នជាម្ធ្យម្ ៦,៧៥% 
សប្រមាររ់យៈរពល ៣ ខែននប្រាកច់ាំរណញសុទធចរពី់នងៃទី១ ខែរុលា ដល់នងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១។ 
 

៦. ការវភិា្លទធផលលម្អរិកនុងការយិរររិចេទ 
 

លទធផលលម្អរិកនុងការយិរររិចេទ 

ប្ររីមាសទី៤                 
២០២១          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី៤                      
២០២០          

(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៦៣.៤៨២ ១៨៧.១៤០ (២៣.៦៥៨) -១២,៦៤% 

លរម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  (៣.១៦១) (២៧.០៤០) ២៣.៨៧៩ -៨៨,៣១% 

លទធផលរពញរលញសររុ ១៦០.៣២១ ១៦០.១០០ ២២១ ០,១៤% 
 

ធារុននលទធផលលម្អរិរផេងៗរមួ្រញ្ចូ លខរភាពលរម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  ខដលានម្កពីប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលប្ររូវាន
ខប្ររសប្រមួ្លរដាយរប្ររើអប្រតារដូរប្រាកចុ់ងប្រគានាការយិរររិចេទននរាយការណ៍សាា នភាពហិរញ្ញ វរតុ ចាំខណកឯចាំណូល និងចាំ្យ ខដល
ានរង្ហា ញកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ និងលាំហូរសាចប់្រាក ់ ប្ររូវានខប្ររសប្រមួ្លរដាយរប្ររើអប្រតាម្ធ្យម្កនុងការយិរររិចេទ  
ែណៈរពលខដលរដើម្ទុនប្ររូវានខប្ររសប្រមួ្លតាម្អប្រតាប្ររវរតិ ១ ដុលាា រអារម្រកិ រសមើនរង ៤.០០០ ររៀល។ 
 

៧. ការវភិា្ពីកតាត  និងនិនាន ការខដលរ៉ាឹះពាល់ដល់សាា នភាព និងលទធផលហរិញ្ញ វរាុ 
 

ម្និមានផលរ៉ាឹះពាល់រប្រចើនរទដល់សាា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វរាុររស់ ប្រាសាក ់ រៅប្ររីមាសចុងរប្រកាយននឆ្ន ាំ២០២១ 
រដាយសារសាា នភាពននការរកីរាលដាលជ្ាំងឺកូវដី-១៩ រៅប្រររទសកម្ពុជា ានចររ់ផដើម្ធូ្រប្រសាល និងសាិរកនុងសភាពប្រ្រប់្រ្ង
ានទាាំងប្រសុង រហើយរនាទ រពី់មានការធាា កចុ់ឹះយ៉ា ងរងរនូវករណីឆ្ាង និងគាម នករណីសាា រង់មី ខដលរធ្វើឱ្យរាជ្រដាា ភាិលប្ររកាស 
រិទរញ្ចរក់រណីឆ្ាងរលកទី៣ ខដលមានរ ម្ ឹះថាប្រពររតិការណ៍សហ្ម្ន ៍២០ កុម្ភៈ។ 
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ែ. កតាត សាំខាន់ៗ ខដលរ៉ាឹះពាល់រលើផលចាំរណញ 
 

១. ការវភិា្រៅរលើសាា នភាពរប្រមូ្វការ និងការផារផ់ាង ់
 

ប្រាសាក ់្ ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុខដលផតល់ជូ្ននូវផលិរផល និងរសវប្ររកររដាយ ភាពនចនប្ររឌិ្រ និងការរធ្វើពិពិធ្កម្មតាម្
រយៈរ ត្ ញខចកចយទាំរនើរៗ។ រដាយសារខរជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើ ប្រាសាក ់ រធ្វើការរផ្អត រសាំខានរ់ៅរលើ  
សហប្រគាសធុ្នរូចរាំផុរ ធុ្នរូច និងធុ្នម្ធ្យម្ និងការខសវងរក ឱ្កាសរដើម្បពីប្រងីកប្រររិររតិការ អាជី្វកម្មររស់ែាួនតាម្រយៈការទាញ
យកអរាប្រររយជ្នពី៍្មាា រននការផារផ់ាងរ់សវធ្នាគាររៅកនុងប្រររទសកម្ពុជា ជាពិរសសរៅរាំរនជ់្នរទ។ ប្រាសាក ់ កា៏នកាំណរ ់   
ឱ្កាសរដើម្បរីរងកើនចាំរណញភាពដល់អរិងិជ្នខដលមានប្រសារ ់និងទាកទ់ាញអរិងិជ្នងមីរដាយផតល់ ជូ្ននូវផលិរផល និងរសវរខនាម្ 
ប្រពម្ជាម្យួភាពររខ់រនតាម្រប្រមូ្វការទីផារ។ 
 

 ប្រាសាក ់រនតរធ្វើរចចុរបននភាព និងពប្រងីកផលិរផល និងរសវកម្មររស់ែាួនរដើម្បរីាំរពញចិរតររស់អរិងិជ្ន។ ប្រាសាក ់ាន
វនិិរយ្យ៉ា ងរប្រចើនរៅរលើររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ និងការរធ្វើឌី្ជី្ងលខផនកផលិរផលនិង រសវកម្ម រដើម្បរីរងកើនភាពង្ហយប្រសួល និង
អនុញ្ញញ រឱ្យ អរិងិជ្នអាចរប្ររើប្រាស់ប្ររពន័ធធ្នាគារតាម្រយៈកម្មវធីិ្ម្៉ាូា៊ែ លខរ៊ែងឃីង (តាម្ទូរស័ពទ) រដាយែាួនឯងានរៅប្រ្រទី់កខនាង 
និងប្រ្ររ់ពលរវលា។ 
 

២. ការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលននរនម្ាវរាុធារុរដើម្ 
 

ប្រាសាក ់ កាំពុងរធ្វើប្រររិររតិការកនុងនាម្ជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុកនុងការផតល់នូវផលិរផល និងរសវហិរញ្ញ វរាុដល់អរិងិជ្ន 
ដូរចនឹះការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលននរនម្ាវរាុធារុរដើម្ ម្និប្ររូវានអនុវរតចាំរពាឹះប្រកុម្ហ៊ែុនរ ើយ។ 
 

៣. ការវភិា្រៅរលើពនធ 
 

ប្រាសាក ់ មានការពវកិចចរងព់នធ និងអាករនានាជូ្នរដាសាិររៅរប្រកាម្ចារខ់ដលមានជាធ្រមានរៅកនុងប្រពឹះរាជា្ចប្រកកម្ពុជា។ 
ប្រាសាក ់ ្ឺជាអនកជារព់នធធ្ាំ និងរប្រមូ្វឱ្យរងព់នធតាម្រររពិរខដលានកាំណររ់ដាយអ ា្នាយកដាា នពនធដារ។ ចាំ្យពនធរមួ្មាន 
ពនធខដលរងក់នុងឆ្ន ាំសាររពើពនធ និងពនធពនារ។ ចាំ្យពនធប្ររូវានករប់្រតារៅកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ។ 
 

សប្រមារក់ារអនុរលាម្ភាពលអរលើការពវកិចចពនធដារ ប្រាសាក ់ទទួលានវញិ្ញញ រនរប្ររអនុរលាម្ភាពសាររពើពនធប្រររភទ “មាស” 
ពីអ្ានាយកដាា នពនធដាររៅនងៃទី៦ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២០ ខដលមានសុពលភាព ២ឆ្ន ាំ សប្រមារឆ់្ន ាំជារព់នធ ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០២១ ។  
 

៤. ការវភិា្រៅរលើធារុខដលែុសពីធ្ម្មតា និងធារុវសិាម្ញ្ញ  
 

នាការយិរររិចេទននរាយការណ៍រនឹះ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងម្និានដរងពីធារុខដលែុសពីធ្ម្មតា និងធារុវសិាម្ញ្ញ  ប្រររិររតិការ ឬ 
ប្រពររតិការណ៍្ម្យួខដលមានលកេណៈជាសារវនត និងមានភាពម្និប្ររប្រករីានរកើររ ើងខដលអាចជ្ឹះឥទធិពលយ៉ា ងខាា ាំងដល់រាយ-
ការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រកុម្ហ៊ែុន។ ជាម្យួនរងសាា នភាពរចចុរបននននការរកីរាលដាលយ៉ា ងឆ្ររ់ហ័សននជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ង 
នរងរនតយកចិរតទុកដាកជ់ានិចចចាំរពាឹះការវវិឌ្ឍននការរកីរាលដាលននជ្ាំងឺកូវដី-១៩កនុងប្រររទសកម្ពុជា និងផលរ៉ាឹះពាល់ចាំរពាឹះប្រររិររតិការ
ររស់ប្រកុម្ហ៊ែុន។ 
 
 
 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ 9 
 

្. ការខប្ររប្ររលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
 

រៅប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាក ់រកានចាំណូលសររុប្ររមាណ ៥៥៥.៩៦៨ លានររៀល រកើនរ ើងចាំនួន ១៣,៣២% ររើ
រប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន កាលពីឆ្ន ាំម្នុ។ ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធានរកើនរ ើងពី ២៧០.៣៣០ លានររៀល រៅ ៣១១.៥០៩ 
លានររៀល ែណៈរពលខដលសរម្ពៀរឥណទានសររុរកើនរ ើងចាំនួន ២៤,៦៧%។ រទាឹះរីរសដាកិចចររស់ប្រររទសកម្ពុជាានទទួលរង
ផលរ៉ាឹះពាល់ រដាយការរកីរាលដាលននជ្ាំងឺកូវដី-១៩ រពញម្យួឆ្ន ាំ២០២០ រហើយានរនតដល់ប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាករ់ៅខរ
អាចប្រ្រប់្រ្ងនិងរធ្វើប្រររិររតិការ រដាយទទួលានប្រាកច់ាំរណញលអប្រររសើរ។ 
 

ឃ. ផលរ៉ាឹះពាល់ននការរតូរររូយិរណ័ណ  អប្រតាការប្រាក ់នងិនងាទាំនញិ 
 

១. ហានិភយ័ននអប្រតារតូរប្រាក ់
 

ហានិភយ័ននអប្រតារតូរប្រាក ់ជាហានិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទសពាកព់ន័ធនរងការខាររង ់ ខដលអាចរកើររ ើងរដាយសារខរការខប្ររ
ប្ររួលអប្រតារតូរររិូយរណ័ណ ។ សកម្មភាពអាជី្វកម្មររស់ប្រាសាក ់ឆ្ាងការរ់រិូយរណ័ណ សាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ្ឺប្រាករ់រៀល ដុលាា រអារម្រកិ និង
ប្រាកា់រនង។ ភាពខប្ររប្ររួលននអប្រតារតូរប្រាកអ់ាចជ្ឹះឥទធិពលខាា ាំងដល់ចាំណូលប្រររិររតិការ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ អប្រតារតូរ
ប្រាកប់្ររូវានប្ររួរពិនិរយយ៉ា ងរទៀងទាររ់ដាយនាយកដាា នហិរញ្ញ កិចច។ រគាលនរយាយររស់ប្រាសាកខ់ចងថា ប្រាសាក ់នរងម្និចូល
រមួ្កនុងសកម្មភាព រដើម្បទីទួលានប្រាកច់ាំណូលពីការរធ្វើការជួ្ញដូរកម្មសិទធិ ឬ ការឆ្កឱ់្កាសរកងចាំរណញរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតា           
រតូរប្រាក ់អប្រតាការប្រាក ់ឬ រនម្ាម្ូលរប្រររ ើយ។ ប្រាសាកម់្និប្ររូវានអនុញ្ញញ រឱ្យជួ្ញដូររៅកនុងឧរករណ៍ររិូយរណ័ណ រររទស រយៈរពល
ែាីរ ើយ។ ប្រររិររតិការ ររិូយរណ័ណ រររទស ឬ សាា នភាពររិូយរណ័ណ ចាំហរ្ម្យួប្ររូវរង្ហា ញទាំនាកទ់ាំនងចាស់លាស់ដល់អាជី្វកម្ម
ខដលពាកព់ន័ធនរងអរិងិជ្ន។ 
 

កប្រមិ្រកាំណរ ់
 

ការវស់ខវងហានិភយ័ កប្រម្រិ 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសសររុរធ្ៀររៅនរងម្លូធ្នសររុតាម្រទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសខរម្យួរធ្ៀររៅនរងម្លូធ្នសររុតាម្រទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល ទទួលែុសប្ររូវកនុងការចរវ់ធិានការសម្ប្រសររដើម្បកីារពារហានិភយ័ររិូយរណ័ណ  
រររទសកនុងកប្រម្រិទាាំងរនឹះប្រ្ររ់ពលទាាំងអស់។ 
 

ចា្ំ រក់ាររលើ  Forex 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល នរងតាម្ដានការអនុវរតកនុងរពលរចចុរបនន  និងការពាករណ៍ចាំរពាឹះកប្រម្រិខាងរលើ 
រហើយនរងកាំណរវ់ធិានការសម្រុលយខដលសម្ប្រសរ្ម្យួ កនុងករណីសាា នភាពជាកខ់សតងអាចនរង្នដល់ការរ ាំរលាភរាំពាន។ 
ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទស ខដលអាចទទួលយកានអាចជួ្យ ការរ់នាយសាា នភាពរតូរររិូយរណ័ណ រររទស ខវង
សុទធ ឬ ែាីសុទធ (net long or short foreign exchange position) រៅតាម្ររិូយរណ័ណ ជាកល់ាករ់មួ្មាន៖ 

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



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ 10 
 

 ការការរ់នាយ (ការលក)់ ប្រទពយសកម្ម Forex ឬ ការទិញ ប្ររលរម់្កវញិនូវរាំណុលរៅកនុងទីផារសាចប់្រាក ់សប្រមាររ់នម្ា
ភាា ម្ៗ។ 

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

 ការរាំខលងរាំណុល Forex រៅជាសាា នភាពររិូយរណ័ណ ម្ែុង្ហរខដលមានប្ររសិទធភាពរដាយរប្ររើការរតូរររិូយរណ័ណ  (cross 
currency swaps)។ 

 

ការ្ណនាសាា នភាពចាំហសុទធលម្អរិប្ររូវានផតល់ជូ្នកនុងតារាងខាងរប្រកាម្៖ 
 

្ិរប្រររម្នងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានររៀល ឬជាភា្រយ) 

ដុលាា រអារម្រកិ ខែមរររៀល នងារ សររុ 

ប្រទពយសកម្ម ១៥.៤១៦.៩០១ ២.១៣៦.៦៤៦ ៤៨.២៤៤ ១៧.៦០១.៧៩១ 

រាំណុល និងម្លូធ្ន ១៥.៨៨១.២៣២ ១.៦៤៨.៩១៥ ៧១.៦៤៤ ១៧.៦០១.៧៩១ 

ប្រទពយសកម្មរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ៤០៧.៦០៤ ២៦.៧៥៨ - ៤៣៤.៣៦២ 

រាំណុលរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ៤០៧.៦០៤ ២៦.៧៥៨ - ៤៣៤.៣៦២ 

(+) ខវង (ប្រទពយធ្ាំជាងរាំណុល) ឬ 

(-) ែា ី(រាំណុលធ្ាំជាងប្រទពយ) 
(៤៦៤.៣៣១) ៤៨៧.៧៣១ (២៣.៤០០) - 

សាា នភាព /ប្រទពសកម្មសុទធ -១៧,៦៣% ១៨,៥២% -០,៨៩% - 

កប្រម្រិកាំណរ ់% ± ២០% ± ២០% ± ២០% - 

ភាពរលើស គាម ន គាម ន គាម ន - 
 

២. ហានិភយ័ននអប្រតាការប្រាក ់
 

ហានិភយ័ននអប្រតាការប្រាក ់ ប្ររូវានរ្ឱ្យនិយម្នយ័ជាទូរៅថាជាលទធភាពននការផ្អា ស់រតូរកប្រម្រិអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ 
ខដលនាាំឱ្យជ្ឹះឥទធិពលអវជិ្ជមានរៅរលើប្រាកច់ាំណូល និងរនម្ាប្រទពយសកម្មនិងរាំណុលររស់ប្រាសាកខ់ដលមានផលរ៉ាឹះពាល់រៅរលើ 
ម្លូធ្នររស់ប្រាសាក។់ ការផ្អា ស់រតូរអប្រតាការប្រាកម់ានផលរ៉ាឹះពាល់ដល់ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធររស់ប្រាសាករ់ៅរពលមាន              
អរុលយភាពរវងប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលរៅរលើការប្រាកខ់ដលអាចអនុវរតាន។ ការផ្អា ស់រតូ រ្ ួរឱ្យករស់មាា ល់្ម្យួកនុងអប្រតាការប្រាក់
អាចជ្ឹះឥទធិពលយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរដល់លទធផលហិរញ្ញ វរាុ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ ការវភិា្អាំពីហានិភយ័អប្រតាការប្រាកព់ាកព់ន័ធ
នរងប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលររស់ប្រាសាកប់្ររូវានរង្ហា ញរៅកនុងតារាងខាងរប្រកាម្៖ 
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្ិរប្រររម្នងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានររៀល) 

រហូរដល់ ១ ខែ ១-៣ ខែ ៣-១២ ខែ ១-៥ ឆ្ន ាំ រលើសពី ៥ ឆ្ន ាំ 
ការខប្ររប្ររលួម្និពាក ់
ពន័ធនរងការប្រាក ់

សររុ 

ប្រទពយសកម្មហរិញ្ញ វរាុ        

សាចប់្រាកក់នុងនដ - - - - - ៩០៥.៩១៧ ៩០៥.៩១៧ 

សម្រុលយរៅធ្នាគារជារិននកម្ពុជា ៩១១ ៦១១ ៦០៤ - - ៥៦៩.៧៧៦ ៥៧១.៩០២ 

សម្រុលយរៅធ្នាគាររផេងៗ ៦៨២ - - - - ៨.៧២១ ៩.៤០៣ 

ឥណទានផតល់ដល់អរិងិជ្ន ២៨៦.០៦០ ៥៥០.១១៨ ២.៣៦១.២៨២ ៩.៣៥១.៨៤០ ២.៤៩០.១៤៨ - ១៥.០៣៩.៤៤៨ 

ប្រទពយសកម្មរផេងៗ - - - - - ២.៧៥៤ ២.៧៥៤ 

ប្រទពយសកម្មហរិញ្ញ វរាុសររុ ២៨៧.៦៥៣ ៥៥០.៧២៩ ២.៣៦១.៨៨៦ ៩.៣៥១.៨៤០ ២.៤៩០.១៤៨ ១.៤៨៧.១៦៩ ១៦.៥២៩.៤២៥ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុ        

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញ វរាុរផេងៗ 

៩៣.៣៩២ ៥៩.៣៧៥ ១៨០.៨១៩ - - - ៣៣៣.៥៨៦ 

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិងិជ្ន ១.៧០៩.៤៨៧ ១.៨៩៦.៨០៣ ៦.៤២៤.១៥៩ ២៩០.៣៤១ - - ១០.៣២០.៧៩០ 

ប្រាកក់ម្ច ី ១១១.៩១៥ ១៩៦.១៩៤ ១.០៧១.២៣៣ ១.៩៩៦.១៧១ ៥.១៨១ - ៣.៣៨០.៦៩៤ 

អនុរាំណុល ៥.២៧៨ ៦ ៦២.៩៨២ ៣១៩.៤៤០ ៤០.៨៤៥ - ៤២៨.៥៥១ 

មូ្លរប្រររាំណុលប្ររូវសង - - ១.៦៣០ ១២៦.០៥៨ - - ១២៧.៦៨៨ 

រាំណុលរផេងៗ - - - - - ៤៥.១៤៥ ៤៥.១៤៥ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុសររុ ១.៩២០.០៧២ ២.១៥២.៣៧៨ ៧.៧៤០.៨២៣ ២.៧៣២.០១០ ៤៦.០២៦ ៤៥.១៤៥ ១៤.៦៣៦.៤៥៤ 

្មាា រកាលកាំណរ ់ (១.៦៣២.៤១៩) (១.៦០១.៦៤៩) (៥.៣៧៨.៩៣៧) ៦.៦១៩.៨៣០ ២.៤៤៤.១២២ ១.៤៤២.០២៣ ១.៨៩២.៩៧១ 
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វធិានការការរ់នាយហានិភយ័ 
 

ការប្រ្រប់្រ្ង្មាា រននរនម្ាខដលអាចខប្ររប្ររួល 
 

្មាា រអប្រតាការប្រាក់្ ឺជាទប្រម្ងទូ់រៅននការវស់សទងភ់ាពខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក។់ ្មាា រននការវយរនម្ារ ើងវញិ ្ឺរសមើនរង 
អប្រតាប្រទពយសកម្មខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive Assets) ដកនរងអប្រតារាំណុលខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive 
Liabilities) ។ 
 

ប្រាសាកព់ាយម្រធ្វើឱ្យមានរុលយភាពរវងការការរ់នាយហានិភយ័ចាំរពាឹះប្រាកច់ាំណូល ពីការផ្អា ស់រតូរអវជិ្ជមានកនុងអប្រតាការ
ប្រាក ់ និងររងកើនប្រាកច់ាំណូលការប្រាកសុ់ទធតាម្រយៈការរ ាំពរងទុកប្រររម្ប្ររូវននទិសរៅ និងទាំហាំននការផ្អា ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ ការែិរ
រៅជិ្រ្មាា រវជិ្ជមាន ប្រាសាក ់ នរងទទួលានអរាប្រររយជ្នប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាករ់កើនរ ើង រហើយការែិររៅជិ្រ្មាា រអវជិ្ជមាន 
ប្រាសាក ់នរងទទួលានអរាប្រររយជ្នប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាកធ់ាា កចុ់ឹះ។ ខដនកាំណរអ់ប្រតាការប្រាករ់រស់ប្រាសាក ់ប្ររូវានអនុវរត និង
ប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិជាររៀងរាល់ខែ។ រាយការណ៍្មាា រប្ររូវានយកម្កអនុវរត រដើម្បវីស់ទាំហាំហានិភយ័ ចាំណូលការប្រាក ់ខដលរកើរ
រ ើងពីចលនាអប្រតាការប្រាក។់ ប្រាសាក ់ រផ្អត រសាំខានរ់ៅរលើ្មាា រសុទធរៅកនុងរយៈរពលកាំណរ ់៣០នងៃ ៩០នងៃ ១៨០នងៃ ២៧០នងៃ 
និង៣៦៥ នងៃ។  
 

ប្រាសាក ់ពិចរ្អាំពីខដនកាំណរន់នការវភិា្្មាា រននការវយរនម្ាដូចខាងរប្រកាម្៖ 
 អប្រតាការប្រាករ់លើប្រទពយសកម្ម និងអប្រតាការប្រាករ់លើរាំណុល ម្និខរងខរផ្អា ស់រតូរតាម្ទាំហាំ ឬ រលបឿនដូចគាន រ ើយ 
 លកេណៈជាជ្រប្រម្ើសននឧរករណ៍ដាកប់្រាករ់រញ្ញ ើ និងប្រាកក់ម្ចជីារប្រចើនម្និអាចកាំណរា់នភាា ម្ៗរ ើយ 
 ហានិភយ័ខដលរកើររចញពីអាជី្វកម្មងមីជាទូរៅម្និប្ររូវានករប់្រតារ ើយ 
 ការវនិិរយ្/ម្លូនិធិ្ខដលមានការវយរនម្ាអាចនរងធាា កចុ់ឹះកនុងអប្រតាែុសគាន ខាា ាំងពីអប្រតារចចុរបនន។ 

 

រដើម្បីរដាឹះប្រសាយខដនកាំណរន់នការវភិា្តាម្វធីិ្សាស្រសតចស់ពី្មាា រននរនម្ាខដលអាចខប្ររប្ររួល ប្រាសាក ់ ានរខនាម្ 
ឧរករណ៍វភិា្ និងវធីិ្សាស្រសតសាកលបងរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក ់(ដូចមានរៅខាងរប្រកាម្)។ 
 

វធីិ្សាស្រសតសាកលបងរលើចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
 

វធីិ្សាស្រសតសាកលបងរនឹះ ្ឺរផ្អត ររលើការវស់ខវងហានិភយ័ចាំរពាឹះប្រាកច់ាំណូលសុទធ រដាយការពាករណ៍លកេែណឌ អប្រតាការ
ប្រាកែុ់សគាន ។ ្ាំរនូនការររៀរចាំវធីិ្សាស្រសតសាកលបង រមួ្រញ្ចូ លរធ្វើការវភិា្ «ប្ររសិនររើ» (“what if”) រដើម្បកីាំណរល់ទធផល               
យុទធសាស្រសតរផេងៗគាន រលើទប្រម្ងហ់ានិភយ័ និងផលចាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 

តាម្រយៈការរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្រសតសាកលបងរនឹះ ប្រាសាក ់ ពិចរ្រលើការសនមរជ់ាកខ់សតងអាំពីរលបឿន និងទាំហាំននអប្រតា 
ផលិរផលឥណទាន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរដើម្បរីឆ្ាើយរររៅនរងការផ្អា ស់រតូរទីផារជាររិូយរណ័ណ រផេងៗ។ ផលរ៉ាឹះពាល់ននអប្រតារងប់្រាកជ់ា
ម្នុរលើឥណទានប្ររូវានយកម្កពិចរ្ផងខដរ។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការវយរនម្ា និងររៀរចាំឯកសាររដាយប្ររុងប្ររយរ័នរដើម្បរីធ្វើការ
សនមរខ់ផអករលើវធីិ្សាស្រសតសាកលបងរនឹះ។ ផលរ៉ាឹះពាល់ជុ្ាំទីពីរអាំពីការផ្អា ស់រតូររប្រមូ្វការឥណទាន និងការផារផ់ាងប់្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
រនាទ រពី់ការខករប្រមូ្វអប្រតាខដលានសនមរម់្និខម្នជាខផនកននវធីិ្សាស្រសតររសតសាកលបងរនឹះរ ើយ។ 
 

ែណៈរពលខដលវធីិ្សាស្រសតសាកលបង អាចវយរនម្ាហានិភយ័អប្រតាការប្រាកស់ប្រមាររ់យៈរពលែាី (១ឆ្ន ាំ) ប្រាសាក ់ ម្និពរង
ខផអករលើការវភិា្រនឹះរដើម្បកីរប់្រតា និងខរងខចកហានិភយ័ពាកព់ន័ធនរងអរុលយភាពននការវយរនម្ារយៈរពលខវងរ ើយ។ ការវភិា្្មាា រ
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តាម្រយៈការងារងខងាងរយៈរពល (Duration-weighted) ននតារាងរុលយការប្ររូវានរប្ររើប្រាស់រដើម្បវីយរនម្ាសាា នភាព អប្រតារងរកនុងរយៈ
រពលខវង។ 
 

្មាា រននរនម្ាខដលអាចខប្ររប្ររួលតាម្រយៈវធីិ្សាស្រសតការងារងរយៈរពល (Duration-Weighted Re-pricing Gap) 
 

រខនាម្រលើភាពង្ហយនរងខប្ររប្ររួលប្រាកច់ាំណូលចរនត រាយការណ៍្មាា រននរនម្ាអប្រតាការប្រាកខ់ដលអាចខប្ររប្ររួលអាចប្ររូវ 
ានរប្ររើប្រាស់រដើម្បផីតល់នូវការា៉ា នស់ាម នអាំពីផលរ៉ាឹះពាល់រនម្ារលើប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលរនាទ រពី់ការផ្អា ស់រតូរអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ។ 
តាម្រយៈការវយរនម្ាការផ្អា ស់រតូររនម្ាប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល រនាទ រពី់ការវយរនម្ាអប្រតារនឹះ ប្រាសាក ់អាចកាំណរពី់ការខាររងខ់ផនក
រសដាកិចច ឬ ចាំរណញម្លូធ្នរៅកប្រម្រិននការរធ្វើវធីិ្សាស្រសតសាកលបងជាករ់ផេងៗគាន ។ 
 

ប្រាសាក ់ ្ណនាមា៉ា ប្រទីស (matrix) ននការា៉ា នស់ាម នរយៈរពលចាស់លាស់ជាងម្នុសប្រមារខ់ផនកនីម្យួៗរៅកនុងរាយ-
ការណ៍្មាា រននការវយរនម្ា រពាល្ឺចាំណុចប្ររសពវរវងចរនាា ឹះរពល និងធារុរៅកនុងតារាងរុលយការ។ សប្រមារ់រគាល រាំណងរនឹះ 
ប្រាសាក ់រកាានរពលរវលាប្រ្រប់្រគានស់ប្រមារក់ារវយរនម្ា។ ្មាា រឆ្ៃ យពីគាន ទាាំងរនឹះ កានខ់រមានសារៈសាំខាន ់សប្រមារផ់លរ៉ាឹះពាល់
រសដាកិចចរយៈរពលខវង។ ការវភិា្រយៈរពលប្ររូវការចាំរណឹះដរងអាំពីអប្រតាកិចចសនាជាម្ធ្យម្ ខដលអាចអនុវរតានចាំរពាឹះធារុនីម្យួៗ 
និងទិននផលអរបហារទីផារងមីរនាទ រពី់ការផ្អា ស់រតូរអប្រតា។ ជាម្យួនរងការសនមរទ់ាាំងរនឹះប្រាសាកអ់ាច្ណនាមា៉ា ប្រទីសនន duration-
weights ខដលប្ររូវានខករប្រមូ្វរដើម្បរីធ្វើការអនុវរតរៅរលើធារុរៅកនុងរាយការណ៍្មាា រននការវយរនម្ាប្រសរគាន ។ 
 

ចកេុវស័ិយម្លូធ្នរសដាកិចចតាម្រយៈវធីិ្សាស្រសត្មាា រតាម្រយៈការងារងខងាងរយៈរពល (duration-weighted) សងករធ់្ៃនរ់លើ 
ផលរ៉ាឹះពាល់រនម្ាននតារាងរុលយការរយៈរពលខវងននការផ្អា ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ រនឹះ្ឺជាការរាំរពញរខនាម្ដស៏ាំខានម់្យួចាំរពាឹះវធីិ្
សាស្រសតរកប្រាកច់ាំណូលកនុងរយៈរពលែាីយ៉ា ងររងរ រង ខដលខផអករលើវធីិ្សាស្រសតររសត សាកលបងជាកខ់សតងប្រាកន់នចាំណូលការប្រាក់       
សុទធ។ 
 

កប្រមិ្រហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កប្រម្រិហានិភយ័អប្រតាការប្រាកម់ានដូចខាងរប្រកាម្៖ 
 

ការវស់ខវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយម្នយ័ ខដនកាំណរ ់

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានហានិភយ័្មាា រ
ននរនម្ាខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

ការរប្ររើការវភិា្្មាា រននរនម្ាខដលអាចខប្ររប្ររួល លកេែណឌ អប្រតាទីផារ 
នន៖ 
ចាំណុចម្លូដាា ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាា រអារម្រកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូដាា ន +២០០/២០០ កនុងធ្នាគារ ្នម្ែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ    
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុង រយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង  
ចាំណុចម្លូដាា ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនង កនុង     
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២៥% ននចាំណូល
ការប្រាក ់សុទធជាក ់ 
ខសតងនារពលងមីៗ 
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ការវស់ខវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយម្នយ័ ខដនកាំណរ ់

អាចដាចរ់ដាយខ ក និងរមួ្រញ្ចូ លគាន  ខដលម្និ្នដល់ការធាា កចុ់ឹះនន
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធជាកខ់សតង ១២ ខែម្ុន។ 

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានហានិភយ័្មាា រ 
ននរនម្ាខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

រដាយរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្រសតសាកលបងលកេែណឌ អប្រតាទីផារនន៖ 
ចាំណុចម្លូដាា ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាា រអារម្រកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូដាា ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារ ្នម្ែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចម្លូដាា ន +២០០/-២០០ កនុងអប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនង 
កនុងរយៈរពល ៣ ខែ។ 
អាចដាចរ់ដាយខ ក និងរមួ្រញ្ចូ លគាន ខដលម្និ្នដល់ការធាា កចុ់ឹះនន
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅងវកិាចរនត ១២
ខែរៅម្ែុ។  
វធីិ្សាស្រសតសាកលបង រមួ្មានអាជី្វកម្មងមីតាម្ងវកិា និងការសននិដាា នលម្អរិ 
អាំពីម្លូដាា នប្រ រ្ឹះននចលនារមួ្ននអប្រតាប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល។ 

≤ ២៥% ននការ
ពាករណ៍ ចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធសប្រមាររ់យៈ
រពល ១២ ខែ 
 

ម្លូធ្នរសដាកិចចខដល 
មានហានិភយ័្មាា រ 
រយៈរពល 

ការរប្ររើ្មាា រននរនម្ា ខដលអាចខប្ររប្ររួលតាម្រយៈការងារងរយៈរពល 
(duration-weighted re-pricing gap)  កនុងម្យួររិូយរណ័ណ  ម្លូធ្ន 
រសដាកិចចខដលមានហានិភយ័ ពីលកេែណឌ អប្រតាខដលង្ហយនរងរ៉ាឹះពាល់ 
ដូចខាងរប្រកាម្ អាចដាចរ់ដាយខ ក ឬ រមួ្រញ្ចូ លគាន ខដលម្និរងកឱ្យមាន 
ការខាររងរ់ប្រចើនជាង ២០% ននម្ូលធ្នសររុ៖ 
ចាំណុចម្លូដាា ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap ជាដុលាា រអារម្រកិកនុង     
រយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូដាា ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារ្នម្ែុចាំនួន ១០ រៅ     
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចម្លូដាា ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនង កនុង     
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២០% ននម្លូនិធិ្
ផ្អទ ល់សុទធ 

 

ចាំ្រក់ារប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កនុងករណីខដលការររៀរចាំតារាងរុលយការចរនត ឬ ពាករណ៍ អាចនាាំឱ្យមានការរាំពានរលើហានិភយ័ អប្រតាការប្រាកម់្យួ ឬរប្រចើន
ខដលានកាំណរខ់ាងរលើរនឹះ ្ឺជាការទាំនួលែុសប្ររូវររស់្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលរដើម្បរីរងកើរយុទធសាស្រសតកនុងការខក
រប្រមូ្វតារាងរុលយការររស់ប្រាសាក ់រដើម្បកីាររ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់និងរកាកប្រម្រិននការរគារពតាម្ខដនកាំណរ។់ 
 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ 15 
 

ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់ ខដលអាចទទួលយកានខដលប្រាសាក ់ ដាកឱ់្យរប្ររើរដើម្បបី្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតា
ការប្រាក់្ ឺ៖ 

 ការររងកើរអប្រតាខប្ររប្ររួល ឬ អប្រតារងររខនាម្រលើប្រទពយសកម្ម ឬ រាំណុល ខដលមានររិូយរ័ណណ ជាក់លាក់រដើម្បទូីទារ ់    
អរុលយភាពខដលមានប្រសារ ់

 ការលកប់្រទពយសកម្ម នូវអប្រតារងរ ឬ អប្រតាខប្ររប្ររួលជាកល់ាក ់ឬ ការទិញប្ររលរ ់ (ការទូទារម់្ុន) រាំណុលនូវអប្រតារងរ ឬ
រាំណុលអប្រតាខប្ររប្ររួលសប្រមាររ់នម្ាភាា ម្ៗ 

 ការរប្ររើប្រាស់ប្រររិររតិកាអនា្រនូវអប្រតាការប្រាករ់ ាំលងរញ្ជ រ ឬ ម្លូរប្ររអប្រតារងរខដលមានរយៈរពលខវងរដើម្បទូីទារ ់  
កិចចសនាអប្រតាការប្រាករ់ងរខដលមានប្រសាររ់លើប្រទពយសកម្ម ឬ រាំណុល 

 ការរាំខលងរាំណុលអប្រតាការប្រាកខ់ប្ររប្ររួល រៅជារាំណុលអប្រតាការប្រាករ់ងរ ឬ ផទុយម្កវញិ ការរប្ររើកិចចប្រពម្រប្រពៀង swap។ 
 

្ួរករស់មាា ល់ថា ប្រររិររតិការប្ររួរគាន ននឧរករណ៍និសេនទ ដូចជាកិចចប្រពម្រប្រពៀងអប្រតាការប្រាករ់ៅរពលអនា្រ និងកិចចប្រពម្
រប្រពៀង swap រប្រម្ូវឱ្យមានការអនុញ្ញញ រពីប្រកុម្ប្រររកាភាិល មានរនម្ាប្ររហាកប់្ររខហលនរងរសចកតីសរប្រម្ចររស់ប្រកុម្ប្រររកាភាិលខដល
រប្រមូ្វសប្រមារប់្រររិររតិការកម្ចពីាណិជ្ជកម្ម។ ប្រកុម្ប្រររកាភាិលនរងផតល់ការអនុញ្ញញ រចាំរពាឹះខរប្រររិររតិការនារពល អនា្រឬប្រររិររតិ
ការរតូរប្រាកក់នុងឧរករណ៍អប្រតាការប្រាក ់សប្រមាររ់គាលរាំណងននការការរ់នាយនិភយ័ ឬការការពារហានិភយ័ខររ៉ាុរ ណ្ ឹះ។ ការជ្ួញដូរ
ឧរករណ៍ខរររនឹះ ឬ ររងកើរទីផារសប្រមារឧ់រករណ៍ទាាំងរនឹះ សាិររប្រកាម្ម្លូរហរុប្រាកច់ាំរណញឯករាជ្យ ខដលម្និពាកព់ន័ធនរងយុទធ
សាស្រសតការរ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់រហើយខដលជាពិរសសម្និប្ររូវានអនុញ្ញញ រឱ្យរប្ររើប្រាស់រៅប្រាសាករ់ ើយ។ 
 

ង. ផលរ៉ាឹះពាល់ននអរផិរ្ 
 

 អរិផរ្ជាខផនកម្យួដស៏ាំខានស់ប្រមារ ់ ប្រាសាក ់ ពីរប្រពាឹះវានផាភាជ រទ់ាំនាកទ់ាំនងរៅនរង អាជី្វកម្មហិរញ្ញ វរាុររស់    
ប្រាសាកដូ់ចជាការផតល់ឥណទាន ៨៥,៤៤% ននប្រទពយសកម្មសររុខដលកនុងរនាឹះ ១២,០៧% ឥណទានជាប្រាករ់រៀល 
០,២៥% ជាប្រាកន់ងារ និង ៨៧,៦៨% ជាប្រាកដុ់លាា រអារម្រកិផងខដរ។ 

 រសដាកិចចប្រររទសកម្ពុជាចរម់ានសនទុឹះខាា ាំងចរពី់ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៩  ជាម្យួនរងកាំរណើ នផលិរផលកនុងប្រសុក 
សររុ ៧,០% ៧,០% ៧,៥% និង ៧,០% កនុងម្យួឆ្ន ាំ ។ 

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

 ម្យួភា្ធ្ាំននរសដាកិចចកម្ពុជា្ឺរប្ររើប្រាស់ជាប្រាកដុ់លាា រអារម្រកិ រហើយអប្រតារតូរប្រាកក់ម៏ានការរខប្រម្រប្រមួ្លរិចរួចកនុង      
រយៈរពល ១០ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរនឹះ។ 

 អប្រតាភាពអរក់ារង្ហររធ្វើសាិរកនុងកប្រម្រិ ១,០២% កនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ 
 រដាយសារការរកីរាលដាលននជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ផលិរផលកនុងប្រសុកសររុដុលរៅកនុងប្រររទសកម្ពុជាានធាា ក់ចុឹះកនុងអប្រតា  
-៣,១% (តាម្រយៈរាយការណ៍ររស់ម្លូនិធិ្ររិូយវរាុអនតរជារិកនុងខែរុលា ឆ្ន ាំ២០២១)។ 

 

ច. រគាលនរយាយរសដាកចិច សាររពើពនធ នងិររូយិវរាុររស់រាជ្រដាា ភាិល 
 

 រាជ្រដាា ភាិលានរធ្វើការរប្ររៀម្សាចប់្រាកច់ាំនួន ៤០០លានដុលាា រអារម្រកិ កនុងការរប្ររើប្រាស់ករណីមានរញ្ញា រនាទ នខ់ដល 
រ៉ាឹះពាល់ពីការរកីរាលដាលជ្ាំងឺកូវដី-១៩។ 
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 ការរ់នាយពនធរៅរលើវស័ិយរទសចរណ៍ ខកលម្អរហដាា រចនាសម្ពន័ធ និងការរ់នាយចាំ្យរលើនងាប្រររិររតិការ។ ការ់
រនាយនងៃឈរស់ប្រមាករយៈរពល ៦ នងៃកនុងម្យួឆ្ន ាំរដើម្បរីរងកើនផលិរភាពផលិរកម្ម។ 

 រាជ្រដាា ភាិលានរប្ររៀម្សាចប់្រាករ់ប្រមុ្ងចាំនួន ៣ រ៊ែលីានដុលាា រអារម្រកិ សប្រមារក់ារពារ ផលរ៉ាឹះពាល់ខដលអាចរកើរ 
រ ើងពីការរកីរាលដាលននជ្ាំងឺកូវដី-១៩ និងការផ្អអ កការអនុរប្រគាឹះពនធរលើការនាាំរចញទាំនិញររស់សហភាពអឺរ ៉ារុ (EBA)។ 

 ានរប្ររៀម្សាចប់្រាករ់ប្រមុ្ងពី ៦០០ ដល់ ៨០០លានដុលាា រអារម្រកិ សប្រមារផ់តល់កម្ចដីល់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុ 
រដើម្បជី្ប្រមុ្ញរសដាកិចចជារិ។ 

 ដាករ់ចញនូវសារាចរខណនាាំដល់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុឱ្យររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិកនុងអាំ ុងរពលននការរកីរាល 
ដាលពីជ្ាំងឺកូវដី-១៩។ 

 ចាំរពាឹះកម្ចចីស់៖ ការរ់នាយអប្រតាពនធការទុ់កម្កប្រររម្ ១០% រដាយអនុវរតចរពី់ខែរម្សា រហូរដល់ដាំ្ចខ់ែធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០២០។ ចាំរពាឹះកម្ចងីមី៖ ការរ់នាយអប្រតាពនធការទុ់កម្ករៅប្រររម្ ៥% រដាយអនុវរតចរពី់ខែរម្សា រហូរដល់ដាំ្ចខ់ែ
ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ រនាទ រម់្កប្រររម្ ១០% រដាយអនុវរតចរពី់ខែម្ករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ និងចរពី់ឆ្ន ាំ២០២២ ររៅ ប្រកុម្
ហ៊ែុនប្ររូវមានការពវកិចចរងព់នធការទុ់កតាម្អប្រតាធ្ម្មតាវញិប្រសរតាម្ចារ ់និងរទរញ្ញរតិសតីពីពនធដារជាធ្រមាន។ 

 ពនាររពលររើកប្រាកអ់រីរភាពការង្ហរដល់និរយជិ្រសប្រមារឆ់្ន ាំ២០២០។ 
 កម្ពុជាានការរ់នាយរាល់ការចាំ្យសប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ (ខផនការយុទធសាស្រសត ២០២១-២០២៣)។ 
 រាជ្រដាា ភាិលានររៀរចាំ និងផតល់ងវកិាចាំនួន ១២៥ លានដុលាា រអារម្រកិ ដល់ប្រ្ួសារប្រកីប្រក និងង្ហយរងរប្រគាឹះជាង     
៦០០.000 នាក។់ 

 រាជ្ដាា ភាិលានខកសប្រមួ្លវធិានការណ៍កនុងការរធ្វើចតាត  ីស័ក និងានររៀរចាំជាពិរសសសប្រមារអ់នកវនិិរយ្ិនខដល 
មានសកាត នុពល អនកជ្ាំនាញររចចករទស និងអនកទីប្រររការយរល់ខដលម្កដល់ប្រពឹះរាជា្ចប្រកកម្ពុជា។ 

 រាជ្ដាា ភាិលានដាកឱ់្យអនុវរតកម្មវធីិ្ «ជ្ាំនួយសងាម្ជាសាចប់្រាករ់ប្រកាយរពលរិទែទរ»់ រដើម្បជួី្យ គាាំប្រទប្រ្ួសារប្ររជា
ពលរដាខដលមានកប្រម្រិជី្វភាពទារ និងជួ្រប្ររឈម្នរងការលាំាក រប្រកាយការអនុវរតវធិានការរិទែទរជ់ាលកេណៈ
ប្រទងប់្រទាយធ្ាំ និងការផតល់ជ្ាំនួយសងាម្ជាសាចប់្រាក ់ សប្រមារប់្រ្ួសារខដលមានអនកសាា ររ់ដាយសារជ្ាំងឺកូវដី-១៩ និង
ប្រ្ួសារខដលមានអនកឆ្ាងជ្ាំងឺកូវដី-១៩ និងមានការលាំាកខផនកជី្វភាពកនុងប្រពររតិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១។ 

 រាជ្រដាា ភាិលានដាករ់ចញនូវប្រករែណឌ យុទធសាស្រសត និងកម្មវធីិ្រដើម្បសីាត រ និងរលើកកម្ពស់កាំរណើ នរសដាកិចចររស់កម្ពុជា
កនុងការរស់រៅជាម្យួនរងជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ។ 

 

វធិានការររស់ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា 
 

 ធ្នាគារជារិននកម្ពុជាានរសនើសុាំឱ្យសាា រន័ធ្នាគារ និងប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិញ្ញ វរាុការរ់នាយនងារសវរលើការផតល់ប្រាកក់ម្ច ី
និងរលើកខលងការផ្អកពិនយ័ដល់អនកែចីកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំខដលកាំពុងខរប្ររយុទធប្ររឆ្ាំង និងការរាររារននជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ។ 

 រលើកទរកចិរតឱ្យរនតផតល់ប្រាកក់ម្ចរីៅរលើវស័ិយអាទិភាព រមួ្មាន វស័ិយរទសចរណ៍ ការរ់ដរ សាំណង ់ និងវស័ិយរផេងៗ     
រទៀរ។ 

 ពនាររពលនូវការអនុវរតនត៍ាម្ប្ររកាសសតីពីប្រទនាររ់ដើម្ទុនែនរសុើរវសិនរហូរដល់ឆ្ន ាំរប្រកាយ។ 
 រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើប្រររិររតិការផតល់សនទនីយភាពមានការធានារហូរដល់អប្រតា 0,៥% និងរញ្ចុ ឹះអប្រតាការប្រាក ់
រៅរលើម្ូលរប្ររខដលអាចជួ្ញដូរាន។ 

 រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើសម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសររុពី ៨% សប្រមារប់្រាករ់រៀល និង ១២,៥% សប្រមារប់្រាកដុ់លាា រអារម្រកិ
រៅ ៧% ។ 
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 រនាយអនុារប្រករែណ័ឌ សនទនីយភាពដល់កប្រម្រិសម្ប្រសរ្ម្យួប្ររសិនររើមានភាពចាំាច។់ 
 រចញរគាលការណ៍ និងរសចកតីខណនាាំឱ្យររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិកនុងរពលរ៉ាឹះពាល់រដាយជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ជាពិរសសរៅរលើ
វស័ិយអាទិភាព។ 

 រលើកទរកចិរតដល់ប្រ្រប់្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទាាំងអស់ និងអរិងិជ្នឱ្យរប្ររើប្រាស់រសវហិរញ្ញ វរាុតាម្ប្ររពន័ធឌី្ជី្ងល ប្រររសើរ 
ជាងការរប្ររើប្រាស់ម្លូរបទានរប្ររ និងសាចប់្រាកក់នុងការទូទារច់ាំ្យ។ 
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សញ្ញញ រណ័ណ សាជី្វកម្មប្រាសាក ់ជាសញ្ញញ រណ័ណ ទទួលានការធានាពីសាា រន័ Credit Guarantee and Investment Facility 
(CGIF)។ រយងតាម្ប្ររកាសសតីពីការរាឹះផាយលកម់្លូរប្រររាំណុលជាសាធារណៈម្និមានលកេែណឌ រប្រមូ្វឱ្យរធ្វើ ចាំ្រថ់ាន ក ់
លទធភាពសងរលើសញ្ញញ រណ័ណ សាជី្វកម្មរនាឹះរទ រ៉ាុខនតរុ្ ាលធានារប្រមូ្វឱ្យមានចាំ្រថ់ាន កល់ទធភាពសង។ 
 

ភាពខាា ាំងររស់ សាា រន័ CGIF ចាំរពាឹះលទធភាពននការទូទារស់ង៖ 
 “AA/A-1+” កប្រម្រិសកល (រយៈរពលខវង និងរយៈរពលែាី) ទសេនវស័ិយសាិរភាព កាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរ វយរនម្ា        
លទធភាពសង S&P រៅនងៃទី២២ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 “gAAA/seaAAA/AAA” កប្រម្រិសកល/អាសា៊ែ ន/ជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរនម្ាលទធភាពសង 
RAM Rating រៅនងៃទី១៦ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 “AAA” កប្រម្រិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរនម្ាលទធភាពសង MARC រៅនងៃទី១៤ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ
២០១៩ 

 “AAA” កប្រម្រិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរនម្ាលទធភាពសង TRIS Rating រៅនងៃទី១០ ខែ
រុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

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

 

សញ្ញញ រណ័ណ ប្ររូវានធានារដាយសាា រន័CGIF ។ អនុរលាម្តាម្ការធានាររស់សាា រន័CGIF ។ សាា រន័រនឹះនរងរធ្វើការធានា 
រដាយម្និអាចប្ររខកកាន និងម្និមានលកេែណឌ ចាំរពាឹះភាន កង់្ហររាំ្ងមាច ស់ម្លូរប្រររាំណុល រលើការទូទារស់ងទាាំងប្រសុង និង
រទៀងទាររ់ពលរវលាននទាំហាំខដលធានា។ សប្រមាររ់គាលរាំណងននការធានារដាយសាា រន័ CGIF «ទាំហាំខដលធានា» សាំរៅដល់៖ 

 ទាំហាំប្រាករ់ដើម្ និងការប្រាក់្ ម្យួខដលហួសកាលកាំណរស់ង និងម្និានទូទារស់ង (ម្និថាទាាំងប្រសុង ឬម្យួខផនក) 
រដាយប្រកុម្ហ៊ែុនរាឹះផាយសាិររប្រកាម្លកេែណឌ ននម្លូរប្រររាំណុល និងកិចចប្រពម្រប្រពៀងអនកកានក់ារ ់ម្ូលរប្រររាំណុល 

 ការប្រាករ់ងាររខនាម្ និងចាំ្យររស់ភាន កង់្ហររាំ្ងមាច ស់ម្លូរប្រររាំណុល្ម្យួ (ករណីនីម្យួៗ ប្ររូវានកាំណរ់
រៅកនុងការធានាររស់សាា រន័ CGIF)។ 

 

ទាំហាំខដលធានាជាលកេែណឌ ននការធានាកនុងទប្រម្ងខ់ដលានភាជ រក់នុងឧរសម្ពន័ធ ្  ននលកេែណឌ ននម្លូរប្រររាំណុល (ការធានា
ររស់សាា រន័ CGIF)។ 
 
 

ខននរទី ៥ - ព័រ៌មានចាំបាច់ង្នេខង្ទៀរសប្មារ់ការពារវិនិង្ោគិន 
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ហរារលខាអភាិលររស់រុ្ ាលចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្ររ 

 
នងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 
ានអាន និងឯកភាព 

 
 
 
 

 
 

រលាក Kwi Sang JUN 
ប្ររធានប្រកុម្ប្រររកាភាិល 
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