
 

 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ 

 

គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

 

 

 

ប្គឹឹះស្ថា នមីប្រូហរិញ្ញវរាុ ប្បាស្ថរ់ ម.រ 
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ព័រ៌មានហរិញ្ញវរាុសង្ខេរ 
 

សាា នភាពហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ខែមនីា 

ឆ្ន ាំ២០២២ 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្រទពយសកមមសររុ ១៨.៤០៨.១៩៤ ១៧.៦០១.៧៩១ ១៤.៦២៨.០៤១ 

រាំណុលសររុ ១៥.៤៧៧.១០២ ១៤.៨៥៤.៥៣៤ ១២.៥២៩.៣៤១ 

មូលធ្នសររុ ២.៩៣១.០៩២ ២.៧៤៧.២៥៧ ២.០៩៨.៧០០ 

លទធផលហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំណូលសររុ ៥៩៥.៧៥៦ ៥០៦.៨៧៥ ៤៤៧.៤៣៨ 

ចាំរណញ/(ខារ)មុនរងព់នធ ២៥០.២០៥ ១៨១.៦៣០ ១២៤.៥៤២ 

ចាំរណញ/(ខារ)សុទធកនុងការយិរររិចេទ ២០០.៦៦០ ១៤៥.៩៧៨ ៩៩.៤៩៦ 

លទធផលលមអរិកនុងការយិរររិចេទ ១៨៣.៨៣៤ ១៤៥.៤៧៥ ៩៧.៥៩៣ 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ខែមនីា 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុារសាធ្នភាព  ១៧,៨១% ១៨,៩៨% ១៨,៩១% 

អនុាររាំណុលរធ្ៀរនរងមូលធ្ន ៥២៨,០៣% ៥៤០,៧០% ៥៩៧,០០% 

អនុារសនទនីយភាព ១៥១,៩៧% ១៦០,៣១% ២៣២,៧៨% 

អនុារឥណទានមនិដាំរណើ រការ (១) ១,២៤% ១,៥៤% ១,៣៧% 

អនុារប្រាករ់រញ្ញ ើរធ្ៀរនរងឥណទាន ៦៨,១៧% ៦៩,៧៧% ៦៩,៧៤% 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកមមជាមធ្យម (២) ១,១១% ០,៩១% ០,៧៣% 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងមូលធ្នជាមធ្យម (២) ៧,០៧% ៦,០២% ៥,២៨% 

អនុារលទធភាពរងក់ារប្រាក ់ ២០៨,០៩% ១៨៩,១១% ១៦៣,៣២% 

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) អនុារប្ររូវាន្ណនាតាមនិយមនយ័ររស់ធ្នាគារជារិននកមពុជា 
(២) អនុារប្ររូវាន្ណនារលើប្រាកច់ាំរណញសុទធរយៈរពល៣ខែ ្ិរចរពី់នងៃទី១ ខែមករា ដល់នងៃទី៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ 
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ប្រុមប្រឹរាភិបាល 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                     
 
 

 
 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

រលាក Hui Tae CHUNG 

អភាិល 

រលាក Kwi Sang JUN 

ប្ររធានប្រកមុប្រររកាភាិល 

រលាក ចន័ទ សុផល 
អភាិលឯករាជ្យ 

រលាក Jaehong PAK 

អភាិលឯករាជ្យ 
រលាក Kyung Cheon LEE 

អភាិលឯករាជ្យ 

រលាករណឌិ រ Dong Hyun CHOI  

អភាិល 

រលាក អ ុ៊ុំ សមរអឿន 
អភាិល 

https://www.prasac.com.kh/wp-content/uploads/2021/10/Mr.-CHUNG-Hui-Tae.png
https://www.prasac.com.kh/wp-content/uploads/2021/12/1.-President-CEO.png
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ង្សចរតីខងែខររសប់្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល 
 

រយើងែុ្ាំមានរសចកតីរសាមនសេសូមរង្ហា ញជូ្នលទធផលហិរញ្ញ វរាុររស់ប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់ម.ក កនុងប្ររីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រសរតាមរប្រមូវការររស់និយរ័ករមលូរប្ររកមពុជា។ 
 

រៅប្ររីមាសដាំរងូរនឹះ ប្រររទសកមពុជាានរាឹះជ្ាំហានរៅមែុយ៉ា ងរលឿនរឆ្ព ឹះរៅរកប្ររប្រករីភាពរប្រកាយការរកីរាលដាលននជ្ាំងឺ
កូវដី-១៩ រប្ររឹះខរករណីឆ្លងរៅខរសាិរកនុងកប្រមរិទាររាំផុរ។ រាជ្រដាា ភាិលានអនុវរតរគាលនរយាយនានា រដើមបកីាររ់នាយផល
រ៉ាឹះរល់អវជិ្ជមានននជ្ាំងឺកូវដី-១៩ មករលើអាជី្វកមម និងប្រាកច់ាំណូលររស់ប្ររជាពលរដា និងគាាំប្រទដល់ការសាត ររសដាកិចចរ ើងវញិ។ ការ
ចកវ់៉ាកស់ាាំងានយ៉ា ងទូលាំទូលាយប្ររឆ្ាំងនរងជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ានអនុញ្ញញ រឱ្យកមពុជាររើកប្រពាំខដនររស់ែលួនរ ើងវញិសប្រមាររ់ណិជ្ជ
កមម និងរទសចរណ៍ ខដលនាាំរៅរកការរ ាំពរងទុកវជិ្ជមានននកាំរណើ នរសដាកិចច។ រយងតាមធ្នាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ (ADB) រសដាកិចច 
កមពុជា ប្ររូវានពាករណ៍ថានរងរកើនរ ើង ៥,៣% រៅឆ្ន ាំ ២០២២ រដាយសារកាំរណើ នននការនាាំរចញទាំនិញ និងលាំហូរវនិិរយ្ផ្ទទ ល់ពី
រររទស។ 
 

ជាមយួនរងលកខែណឌ មា៉ា ប្រកូរសដាកិចចដអ៏ាំរោយផល ប្រាសាក ់ ជាងមីមដងរទៀរានរង្ហា ញឱ្យរ ើញនូវកាំរណើ នយ៉ា ងខាល ាំងរលើ
ប្រ្រខ់ផនក រមួរញ្ចូ លទាាំងប្រទពយសកមម សមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើ និងសរមពៀរឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ កដូ៏ចជាររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ។ រយើង
ែុ្ាំានររៀនសូប្ររពីរញ្ញា ប្ររឈមជារប្រចើនឆ្ន ាំកនលងមក ខដលរធ្វើឱ្យប្រាសាកក់ាល យជាសាា រន័រ រងមាាំ និងមានសាិរភាពកនុងរយៈរពល ២៧ ឆ្ន ាំ
ននកាំរណើ នប្ររកររដាយចីរភាព។ ជាលទធផលរៅចុងប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រទពយសកមមសររុមានចាំនួន ៤,៥ រ លីានដុលាល រអារមរកិ 
រកើនរ ើង ២១,៣៣% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងប្ររីមាសដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០២១។ សមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើានរកើនរ ើងដល់ ២,៧ រ លីានដុលាល រ
អារមរកិ រហើយសរមពៀរឥណទានសររុមានចាំនួន ៤ រ លីានដុលាល រអារមរកិ។ មលូធ្នសររុានរកើនរ ើង និងឈានដល់ ៧២៤ លាន
ដុលាល រអារមរកិ។ រដើមទុនចុឹះរញ្ជ ីមានចាំនួន ៣០០ លានដុលាល រអារមរកិ កនុងរយៈរពលននរាយការណ៍រនឹះ រ៉ាខុនតរ ាំពរងថានរងដាំរ ើងរហូរ
ដល់ ៤០០ លានដុលាល រអារមរកិរៅប្ររីមាសខាងមែុ។ 

 

លទធផលទាាំងរនឹះរផដើមរចញពីការអនុវរតរដាយរជា្ជ្យ័នូវយុទធសាស្តសតអាជី្វកមមដរ៏ រងមាាំររស់ប្រ រ្ឹះសាា ន ការផដល់រសវហិរញ្ញ វរាុ
រប្រមូវតាមអរិងិជ្នរគាលរៅ ជាមយួនរងការររប្រមើរសវលអឥររខាច ឹះ ការប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័យ៉ា ងរ រងមាាំ ការប្ររួរពិនិរយនផទកនុងដខ៏ាល ាំងកាល  
និងការអនុវរតការប្រររិររតិតាមដម៏ានប្ររសិទធភាព ខដលទាាំងរនឹះអនុវរតរដាយរុ្ គលិកទាាំងអស់ប្ររកររដាយការររដជ្ាចិរតែពស់។ 
 

ជាសាា រន័ហិរញ្ញ វរាុដាំរងូរ្ ខដលានរាឹះពុមពផាយសញ្ញញ រណ័ណ សាជី្វកមមធ្ាំជាងរ្ រៅកនុងប្ររវរតិររស់ផារមលូធ្នររស់ 
ប្រររទសកមពុជាកនុងចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ១២៧,២ រ លីានររៀល ប្រាសាក ់ានរដើររួនាទីយ៉ា ងសាំខានក់នុងការអភវិឌ្ឍផារមលូរប្ររ និង
ការរលើកកមពស់ការរប្ររើប្រាស់ប្រាករ់រៀល។ 

 

ប្រកុមប្រររកាភាិល និងភា្ទុនិកមានទាំនុកចិរតថា ភាពជាអនកដរកនាាំ យុទធសាស្តសត និងរុ្ គលិកររស់ប្រាសាក ់ នរងជួ្យ ឱ្យ         
ប្រាសាករ់នតទទួលានរជា្ជ្យ័ែពស់សប្រមារប់្រ្រភ់ា្ីរកព់ន័ធទាាំងអស់។ 

 

កនុងនាមប្រកុមប្រររកាភាិល ែុ្ាំសូមខងលងអាំណរ្ុណដល់ថាន កដ់រកនាាំ និងរុ្ គលិកររស់ប្រាសាក ់ ចាំររឹះការែិរែាំប្រររងខប្ររង 
រដាយភាពសាវ ហារ ់ និងការយកចិរតទុកដាកែ់ពស់ រដើមបរីធ្វើឱ្យអាជី្វកមមរកីលូរលាស់ ប្រសរនរងកាំរណើ នអរិងិជ្នប្ររកររដាយភាព
សុែដុម។ ែុ្ាំកសូ៏មខងលងអាំណរ្ុណដល់ប្រកុមប្រររកាភាិល ភា្ទុនិក អរិងិជ្ន រាជ្រដាា ភាិលកមពុជា និងជាពិរសស ធ្នាគារជារិនន
កមពុជា និយរ័ករមលូរប្ររកមពុជា និងប្រកុមហ ុនផារមលូរប្ររកមពុជាខដលានគាាំប្រទ និងផតល់ដាំរនូាម នជាប្ររចាំ។ 
 

                    នងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 
  
 
 
 
 
 
 

           Kwi Sang JUN 

               ប្ររធានប្រកុមប្រររកាភាិល 
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រឈាម ឹះប្រកុមហ ុនជាអកេរខែមរ ប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហរិញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់ម.ក 

ជាអកេរឡាតាាំង PRASAC Microfinance Institution Plc. 

រលែកូដសតងដ់ារ KH២០០០១៣១A៤២ 

ទីសាន កក់ារ 
អគាររលែ២១២ ផលូវ២៧១ សង្ហា រទ់ួលទាំពូង២ ែណឌ ចាំការមន រាជ្ធានី
ភនាំរពញ ប្រពឹះរាជាោចប្រកកមពុជា 

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

រលែទូរសារ +៨៥៥ ២៣ ២១៦ ៣៦២ 

រវរសាយរ ៍ www.prasac.com.kh  

អុីខម៉ាល info@prasac.com.kh  

រលែវញិ្ញញ រនរប្ររចុឹះរញ្ជ ីរណិជ្ជកមម ០០០០១១៥៧    កាលរររិចេទ៖ ១១ កញ្ញញ  ២០១១ 

រលែអាជ្ារណ័ណ អាជី្វកមម 
ម.ហ ១០    រចញរដាយ៖ ធ្នាគារជារិននកមពុជា 

កាលរររិចេទ៖ ១៩ រុលា ២០១២ 
រសចកតីសរប្រមចអនុញ្ញញ រ និងចុឹះរញ្ជ ីឯកសារផតល់
ពរ័ម៌ាន 

០៦៧/២០្.ម.ក/ស.ស.រ    កាលរររិចេទ៖ ៣០ មនីា ២០២០ 

រឈាម ឹះរុ្ គលរាំោងរុ្ គលចុឹះរញ្ជ ីលកម់លូរប្ររ រលាក អ ុ៊ុំ សមរអឿន 

 

ែ. លរេណៈថ្នធុររិចច 
 

ប្រាសាក ់មានអាជ្ារណ័ណ ជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើពីសាធារណៈជ្នពីធ្នាគារជារិននកមពុជា និងរធ្វើប្រររិររតិ 
កនុងរយៈរពល ២៧ឆ្ន ាំ កនុងវស័ិយមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុ និងធ្នាគាររៅកមពុជា។ រចចុរបននរនឹះ ប្រាសាក ់្ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុធ្ាំជាងរ្ររើ
្ិរពីប្រទពយសកមម សរមពៀរឥណទាន ្ុណភាពឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិងិជ្ន និងឈរលាំដារក់ាំពូលកនុងចាំរោម
ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារធ្ាំៗចាំនួន ៥ រៅកនុងប្រររទសកមពុជា។ 
 

ប្រាសាក ់ផតល់រសវហិរញ្ញ វរាុដស៏មបរូខររ មានជាអាទិ៍រសវឥណទាន ប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ ទូទារវ់កិាយរប្ររទរក ទូទារវ់កិាយរប្ររ
រភលើង ទូទារវ់កិាយរប្ររសប្រមាមនិងកាកសាំណល់រ រង រងន់ងលសិកា ទិញការទូរស័ពទពីប្រ្រប់្ររពន័ធ រផទរប្រាកឆ់្លងធ្នាគាររៅមករវង
ប្រ រ្ឹះសាា នជាសមាជិ្កប្ររពន័ធា្ង និងប្ររពន័ធរខីធ្លរផ រផទរប្រាកឆ់្លងសាខាប្រាសាក ់ រផទរប្រាកត់ាមរលែសមាៃ រ ់ រតូ រប្រាក ់ រែមរូឌាន  
ខស រសវុីច (CSS) ឬ រសវដកប្រាកត់ាមមា៉ា សីុន ATM ររស់ធ្នាគារជាសមាជិ្ក CSS រសវទូទាររ់ហ័ស រសវររើកប្រាករ់រៀវរេ        

ខននរទី ១ - ព័រ៌មានទូង្ៅពារ់ព័នធនឹខរុគគលចុឹះរញ្ជលីរ់មូលរប្រ 
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រអធី្អរម មា៉ា សីុនដាកប់្រាក ់ ប្រាសាកម់៉ាាូលខរ ង ីង (PRASAC Mobile Banking) ប្រាសាកអ់ុីនធឺ្ណិរខរ ង ីង (PRASAC 
Internet Banking) មា៉ា សីុនឆ្ូរការ រសវរញ្ញជ កស់មរុលយ្ណនី រសវរញ្ញជ ការទូទារអ់ចិនស្តនតយ ៍ និងរសវហិរញ្ញ វរាុដនទរផេងៗ    
រទៀរ។ 
 

ជាប្រ រ្ឹះសាា នហិរញ្ញ វរាុឈានមុែរ្រៅរលើទីផាររដាយមានប្រទពយសកមមសររុចាំនួន ៤.៥៤៥ លានដុលាល រអារមរកិ ្ិរប្រររមនងៃទី
៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាសាកម់ានរោដ ញការយិល័យសាខាធ្ាំជាងរ្លាំដារទី់២ រដាយមានសាខាចាំនួន ១៨២ ទីតាាំង រៅកនុង
ប្រររទសកមពុជា។ ប្រាសាក ់មានប្រររិររតិការហិរញ្ញ វរាុដរ៏ រងមាាំ ការររប្រមើរសវកមមប្ររកររដាយវជិាជ ជី្វៈ និងមានប្ររពន័ធធ្នាគារសនូលទាំរនើរ
ប្ររកររដាយរមាល ភាព សប្រមាររ់ាំរពញរប្រមូវការររស់អរិងិជ្ន និងសាធារណជ្ន។ 
 

គ. ប្ពឹរតិការណ៍សាំខាន់ៗប្រចាំប្រីមាសររសរ់ុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្រ 
 

 ប្រាសាក ់ចូលរមួឧររាមភ ទិវជារិអាំោន រលើកទី ៧ ខដលររៀរចាំរដាយប្រកសួងអររ់ ាំ យុវជ្ន និងកីឡា ខដលប្រារពធរធ្វើរ ើង
រៅវទិាសាា នជារិអររ់ ាំ រប្រកាមប្ររធានរទ «អាំោនជួ្យ រលើកកមពស់្ុណភាពជី្វរិកនុងសងគមឌី្ជី្ងល»។ 

 ប្រាសាក ់ចូលរមួឧររាមភ ទិវប្រាករ់រៀល រលើកទី ៤២ ែួរននការដាកឱ់្យចរាចរប្រាករ់រៀលរ ើងវញិ (២០ មនីា ១៩៨០ - ២០ 
មនីា ២០២២) ខដលររៀរចាំរដាយ ធ្នាគារជារិននកមពុជា។ 

 កនុងប្ររីមាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចប្រពមរប្រពៀងប្រាកក់មច ីរវងរទវភា្ី ចាំនួន ១១ សប្រមាររ់យៈរពល ៣-៥ ឆ្ន ាំ 
កនុងចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ១៥២,៥ លានដុលាល រអារមរកិ រដាយកនុងរនាឹះផងខដរកមចជីាប្រាករ់រៀល សមមលូជាប្រាកដុ់លាល រ   
អារមរកិមានចាំនួន ៧៨,៥ លានដុលាល រអារមរកិ ជាមយួអនកផតល់កមចកីនុងប្រសុក និងរប្រៅប្រសុករដើមបគីាាំប្រទសកមមភាពការផតល់
កមចរីរស់ែលួន។ 
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រ. លទធនលប្ររិររតិការធុររិចច ង្ោយរមួរញ្ចូលព័រ៌មានធុររិចចតាមខននរ 

លទធផលសាំខាន់ៗ សរប្រមចាន 
ខែមនីា 

ឆ្ន ាំ២០២២ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

រសវឥណទាន    

ចាំនួនអរិងិជ្នរសវឥណទាន ៤៧៣.៦០៤ ៤៦៥.១៤៩ ៤៤២.៨៣៣ 

សរមពៀរឥណទានសររុ (លានររៀល)  ១៦.២១៧.៤៦៣ ១៥.២៧០.៨១២ ១២.២៤៩.០៤២ 

រសវររញ្ញ ើសនេ ាំ    

ចាំនួនអរិងិជ្នរសវររញ្ញ ើសនេ ាំ ៦៧៥.៤២៥ ៦៦០.៩៧៦ ៦២៧.១៨៨ 

សមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំសររុ (លានររៀល)  ១១.០៥៥.៥៥៧ ១០.៦៥៤.៣៧៦ ៨.៥៤២.៦៩១ 

រផេងៗ    

ចាំនួនការយិល័យ ១៨២ ១៨២ ១៨២ 

ចាំនួនរុ្ គលិក ៩.៣៨៣ ៩.៣៣០ ៩.០៤២ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនឆ្រូការ ៥០៥ ៥០៥ ៥១៤ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនរអធី្អរម ១៤១ ១៤១ ១៤១ 

ចាំនួនរណ័ណ រអធី្អរមកាំពុងដាំរណើ រការ ៥៤.០១៦ ៥៣.៤៥៤ ៥៦.០៦០ 

ចាំនួនអនករប្ររើប្រាស់រសវធ្នាគារចល័រកាំពុងដាំរណើ រ ៥៦.៧៣០ ៣៩.៨៥៦ ២១.២១៣ 
 

ែ. រចនាសមព័នធចាំណូល 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ប្ររីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥៧១.៨៥៤ ៩៥,៩៩% ៤៨២.២៨៤ ៩៥,១៥% ៤២៣.៣៨៥ ៩៤,៦២% 

២ ចាំណូលកនប្រមរជ្ើងសា ១០.៣៥០ ១,៧៤% ៨.៨២៤ ១,៧៤% ៧.៩២១ ១,៧៧% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១៣.៥៥២ ២,២៧% ១៥.៧៦៧ ៣,១១% ១៦.១៣២ ៣,៦១% 

ចាំណូលសររុ ៥៩៥.៧៥៦ ១០០% ៥០៦.៨៧៥ ១០០% ៤៤៧.៤៣៨ ១០០% 

ខននរទី ២ - ព័រ៌មានអាំពីលទធនលប្រររិរតិការធុររិចច 
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សូមពិនិរយរមើលឧរសមពន័ធននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិរដាយសវនករឯករាជ្យដូចមានជូ្នភាជ រ។់ 
 

 

ខននរទី ៣ -  
របាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុខែលបានប្រួរពិនរិយង្ ើខវិញង្ោយសវនររឯររាជ្យ 
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ការពិភាកា និងវភិា្ខាងរប្រកាមរនឹះ ្ឺជាការពិភាការរស់្ណៈប្រ្រប់្រ្ងប្រាសាក ់ រៅរលើលទធផលប្រររិររតិការ និងសាា ន
ភាពហិរញ្ញ វរាុ រដាយខផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ្ិរប្រររមកាលរររិចេទនងៃទី៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយរចួរាល់
រដាយសវនករឯករាជ្យ KPMG Cambodia Ltd ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ប្ររូវានររៀរចាំប្រសរតាមសតងដ់ាររាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ     
អនដរជារិននកមពុជា (“CIFRS”) និងរទរញ្ញរតិនានា ខដលរចញរដាយធ្នាគារជារិននកមពុជា។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការពិភាកា និងវភិា្
រៅរលើ សមាសធារុសាំខាន់ៗ ននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ និងកតាត សាំខាន់ៗ ខដលមានផលរ៉ាឹះរល់ដល់ប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 

ក. ទដិាភាពទូរៅននប្ររររិរតកិារ 
១. វភិា្ចាំណូល 

ប្រាសាក ់រកប្រាកច់ាំណូលានមកពីប្ររភពសាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ដូចខាងរប្រកាម៖ 
 ចាំណូលការប្រាក៖់ ប្រាកក់មចផីតល់ជូ្នអរិងិជ្ន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរៅធ្នាគារ។ 
 ចាំណូលកនប្រមរជ្ើងសា៖ ចាំណូលកនប្រមរជ្ើងសាពីឥណទាន កនប្រមពីការរាឹះផាយរណ័ណ  និងចាំណូលកនប្រមរជ្ើងសាពីរសវ

កមមរផទរប្រាកក់នុងប្រសុក។ 
 ចាំណូលរផេងៗ៖ ការពិន័យរលើឥណទាន ការប្ររមូលមកវញិពីឥណទានខដលានលុររចញពីរញ្ជ ី  ចាំរណញពីអប្រតា   

រតូរប្រាក ់និងចាំណូលរផេងៗរទៀរ។ 
 

២. ការវភិា្ចាំណូលតាមខផនក 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ប្ររីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥៧១.៨៥៤ ៩៥,៩៩% ៤៨២.២៨៤ ៩៥,១៥% 

២ ចាំណូលកនប្រមរជ្ើងសា ១០.៣៥០ ១,៧៤% ៨.៨២៤ ១,៧៤% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១៣.៥៥២ ២,២៧% ១៥.៧៦៧ ៣,១១% 

ចាំណូលសររុ ៥៩៥.៧៥៦ ១០០% ៥០៦.៨៧៥ ១០០% 
 

ចាំណូលការប្រាក ់្ ឺជាប្ររភពដស៏ាំខានស់ប្រមារប់្រាសាក ់កនុងការររងាើរប្រាកច់ាំណូល។ រៅកនុងប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ចាំណូល 
ការប្រាកម់ានប្ររមាណ ៩៥,៩៩% ននប្រាកច់ាំណូលសររុ ែណៈ ៩៩,៩៨% ននចាំណូលការប្រាក់្ ឺានពីប្រាកក់មចផីតល់ជូ្នអរិងិជ្ន។ 
ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន ពីឆ្ន ាំមនុ ពុាំមានការខប្ររប្ររួលរប្រចើនរនាឹះរទតាមខផនកនីមយួៗ ននចាំណូលររស់ប្រាសាក។់ 
. 
 
 

ខននរទី ៤ - ការពិភារា និខវិភាគររសគ់ណៈប្គរ់ប្គខ 
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៣. ការវភិា្្មាល រចាំរណញដុល 
 

ការវភិា្្មាល រចាំរណញដុល មនិានរង្ហា ញរៅកនុងទប្រមងន់នរាយការណ៍លទធផលរពញរលញខដលររៀរចាំរដាយ ប្រាសាក់
រនាឹះរទ។ រទាឹះរីជាយ៉ា ងោករ៏ដាយ វរង្ហា ញពីចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ ខដលានមកពីចាំណូលការប្រាក ់ដកចាំោយការប្រាកខ់ដល
ានចងអុលរង្ហា ញរៅកនុងចាំណុចទី៤ សតីពីការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) មនុរងព់នធ។ 
 

៤. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) មនុរងព់នធ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ មនុរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី១                     
២០២២          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី១                   
២០២១          

(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(ភា្រយ) 

ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥៧១.៨៥៤ ៤៨២.២៨៤ ៨៩.៥៧០ ១៨,៥៧% 

ចាំោយការប្រាក ់ (២៣១.៤៧៦) (២០៣.៨៣៤) (២៧.៦៤២) ១៣,៥៦% 

ចាំណូលពីការប្រាកសុ់ទធ ៣៤០.៣៧៨ ២៧៨.៤៥០ ៦១.៩២៨ ២២,២៤% 

ចាំណូលកនប្រមរជ្ើងសា ១០.៣៥០ ៨.៨២៤ ១.៥២៦ ១៧,២៩% 

ចាំោយកនប្រមរជ្ើងសា (៩៤) (៨៦) (៨) ៩,៣០% 

ចាំណូលពីកនប្រមរជ្ើងសាសុទធ ១០.២៥៦ ៨.៧៣៨ ១.៥១៨ ១៧,៣៧% 

ចាំណូលរផេងៗ ១១.៤៥៩ ១១.៦៨១ (២២២) -១,៩០% 

ចាំណូលពីជ្ាំនួយ ៥៤៦ ១.៤៨២ (៩៣៦) -៦៣,១៦% 

ចាំរណញ/(ខារ)ពីការរដូរររិូយរណ័ណ  ១.៥៤៧ ២.៦០៤ (១.០៥៧) -៤០,៥៩% 

ចាំណូលរផេងៗសររុ ១៣.៥៥២ ១៥.៧៦៧ (២.២១៥) -១៤,០៥% 

ចាំណូលសររុពីការប្រាក ់កនប្រមរជ្ើងសា 
និងចាំណូលរផេងៗ 

៣៦៤.១៨៦ ៣០២.៩៥៥ ៦១.២៣១ ២០,២១% 

ចាំោយរលើរុ្ គលិក (៩៦.៣៨០) (៨២.៧៤៣) (១៣.៦៣៧) ១៦,៤៨% 

សាំវធិានធ្នរលើការខាររងរ់ ាំពរងទុក ៤.០៨៧ (១៧.២៦០) ២១.៣៤៧ -១២៣,៦៨% 

ចាំោយទូរៅ និងរដាាល (១៥.០៤៩) (១៤.៧៨០) (២៦៩) ១,៨២% 

ចាំោយរ ាំលស់ (៦.៦៣៩) (៦.៥៤២) (៩៧) ១,៤៨% 

ប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធ ២៥០.២០៥ ១៨១.៦៣០ ៦៨.៥៧៥ ៣៧,៧៦% 
 

រៅប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធានរកើនរ ើងចាំនួន ៦៨.៥៧៥ លានររៀល រសមើនរង ៣៧,៧៦% ររើរប្ររៀរ 
រធ្ៀរនរងរយៈរពលដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០២១។ មលូរហរុចាំរងននការរកើនរ ើងប្រាកច់ាំរណញកនុងប្ររីមាសរនឹះ ្ឺរោត លមកពីចាំណូលការ
ប្រាកខ់ដលានរកើនរ ើងចាំនួន ៨៩.៥៧០ លានររៀល រដាយសារកាំរណើ នននប្រាកក់មចផីតល់ជូ្នអរិងិជ្ន ែណៈខដលចាំោយសររុកា៏ន
ងយចុឹះចាំនួន ៧.៣៤៤ លានររៀល រសមើនរង -៦,០៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១។ 
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៥. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) កនុងការយិរររិចេទ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ រប្រកាយរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី១                    
២០២២          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី១                  
២០២១          

(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធ ២៥០.២០៥ ១៨១.៦៣០ ៦៨.៥៧៥ ៣៧,៧៦% 

ចាំោយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញ (៤៩.៥៤៥) (៣៥.៦៥២) (១៣.៨៩៣) ៣៨,៩៧% 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ២០០.៦៦០ ១៤៥.៩៧៨ ៥៤.៦៨២ ៣៧,៤៦% 
  

រៅប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាកច់ាំរណញសុទធ មានការរកើនរ ើងយ៉ា ងខាល ាំងចាំនួន ៥៤.៦៨២ លានររៀល រសមើនរង ៣៧,៤៦% 
ខដលនាាំឱ្យប្រាកច់ាំោយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញកម៏ានការរកើនរ ើងផងខដរ។ រដាយសារលទធផលននប្រាកច់ាំរណញសុទធរៅកនុងប្ររីមាស
ទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាសាកទ់ទួលាននូវលទធផលដល៏អ ចាំររឹះអនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកមមជាមធ្យម ១,១១% និងអនុារ
ចាំរណញរធ្ៀរនរងមូលធ្នជាមធ្យម ៧,០៧% សប្រមាររ់យៈរពល ៣ខែននប្រាកច់ាំរណញសុទធចរពី់នងៃទី០១ ខែមករា ដល់នងៃទី៣១         
ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២។ 
 

៦. ការវភិា្លទធផលលមអរិកនុងការយិរររិចេទ 
 

លទធផលលមអរិកនុងការយិរររិចេទ 

ប្ររីមាសទី១                 
២០២២          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី១                      
២០២១          

(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ២០០.៦៦០ ១៤៥.៩៧៨ ៥៤.៦៨២ ៣៧,៤៦% 

លរមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  (១៦.៨២៦) (៥០៣) (១៦.៣២៣) ៣២៤៥,១៣% 

លទធផលរពញរលញសររុ ១៨៣.៨៣៤ ១៤៥.៤៧៥ ៣៨.៣៥៩ ២៦,៣៧% 
 

ធារុននលទធផលលមអរិរផេងៗរមួរញ្ចូ លខរភាពលរមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  ខដលានមកពីប្រទពយសកមម និងរាំណុលប្ររូវាន
ខប្ររសប្រមួលរដាយរប្ររើអប្រតារដូរប្រាកចុ់ងប្រគានាការយិរររិចេទននរាយការណ៍សាា នភាពហិរញ្ញ វរតុ ចាំខណកឯចាំណូល និងចាំោយ ខដល
ានរង្ហា ញកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ និងលាំហូរសាចប់្រាក ់ ប្ររូវានខប្ររសប្រមួលរដាយរប្ររើអប្រតាមធ្យមកនុងការយិរររិចេទ  
ែណៈរពលខដលរដើមទុនប្ររូវានខប្ររសប្រមួលតាមអប្រតាប្ររវរតិ ១ ដុលាល រអារមរកិ រសមើនរង ៤.០០០ ររៀល។ 
 

៧. ការវភិា្ពីកតាត  និងនិនាន ការខដលរ៉ាឹះរល់ដល់សាា នភាព និងលទធផលហរិញ្ញ វរាុ 
 

មនិមានផលរ៉ាឹះរល់រប្រចើនរទដល់សាា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វរាុ ររស់ ប្រាសាក ់ រៅប្ររីមាសទី១ ននឆ្ន ាំ២០២២។ ប្រររទស
កមពុជាានរាឹះជ្ាំហានរៅមុែយ៉ា ងរលឿនរឆ្ព ឹះរៅរកប្ររប្រករីភាពរប្រកាយការរកីរាលដាលននជ្ាំងឺកូវដី១៩ រប្ររឹះខរករណីឆ្លងរៅខរសាិរ
កនុងកប្រមរិទាររាំផុរ។ ។ រាជ្រដាា ភាិលានអនុវរតរគាលនរយាយនានា រដើមបកីាររ់នាយផលរ៉ាឹះរល់អវជិ្ជមានននជ្ាំងឺកូវដី១៩ មក
រលើអាជី្វកមម និងប្រាកច់ាំណូលររស់ប្ររជាពលរដា និងគាាំប្រទដល់ការសាត ររសដាកិចចរ ើងវញិ។ ការចកវ់៉ាកស់ាាំងានយ៉ា ងទូលាំទូលាយ
ប្ររឆ្ាំងនរងជ្ាំងឺកូវដី១៩ ានអនុញ្ញញ រឱ្យកមពុជាររើក ប្រពាំខដនររស់ែលួនរ ើងវញិសប្រមាររ់ណិជ្ជកមម និងរទសចរណ៍ ខដលនាាំរៅរកការ
រ ាំពរងទុកវជិ្ជមានននកាំរណើ នរសដាកិចច។ 
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ែ. កតាត សាំខាន់ៗ ខដលរ៉ាឹះរល់រលើផលចាំរណញ 
 

១. ការវភិា្រៅរលើសាា នភាពរប្រមូវការ និងការផគរផ់គង ់
 

ប្រាសាក ់្ ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុខដលផតល់ជូ្ននូវផលិរផល និងរសវប្ររកររដាយ ភាពនចនប្ររឌិ្រ និងការរធ្វើពិពិធ្កមមតាម
រយៈរោត ញខចកចយទាំរនើរៗ។ រដាយសារខរជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើ ប្រាសាក ់ រធ្វើការរផ្ទត រសាំខានរ់ៅរលើ  
សហប្រគាសធុ្នរូចរាំផុរ ធុ្នរូច និងធុ្នមធ្យម និងការខសវងរក ឱ្កាសរដើមបពីប្រងីកប្រររិររតិការ អាជី្វកមមររស់ែលួនតាមរយៈការទាញ
យកអរាប្រររយជ្នពី៍្មាល រននការផគរផ់គងរ់សវធ្នាគាររៅកនុងប្រររទសកមពុជា ជាពិរសសរៅរាំរនជ់្នរទ។ ប្រាសាក ់ កា៏នកាំណរ ់   
ឱ្កាសរដើមបរីរងាើនចាំរណញភាពដល់អរិងិជ្នខដលមានប្រសារ ់និងទាកទ់ាញអរិងិជ្នងមីរដាយផតល់ ជូ្ននូវផលិរផល និងរសវរខនាម 
ប្រពមជាមយួភាពររខ់រនតាមរប្រមូវការទីផារ។ 
 

 ប្រាសាក ់រនតរធ្វើរចចុរបននភាព និងពប្រងីកផលិរផល និងរសវកមមររស់ែលួនរដើមបរីាំរពញចិរតររស់អរិងិជ្ន។ ប្រាសាក ់ាន
វនិិរយ្យ៉ា ងរប្រចើនរៅរលើររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ និងការរធ្វើឌី្ជី្ងលខផនកផលិរផលនិង រសវកមម រដើមបរីរងាើនភាពង្ហយប្រសួល និង
អនុញ្ញញ រឱ្យ អរិងិជ្នអាចរប្ររើប្រាស់ប្ររពន័ធធ្នាគារតាមរយៈកមមវធីិ្ម៉ាូា លខរ ង ីង (តាមទូរស័ពទ) រដាយែលួនឯងានរៅប្រ្រទី់កខនលង 
និងប្រ្ររ់ពលរវលា។ 
 

២. ការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលននរនមលវរាុធារុរដើម 
 

ប្រាសាក ់ កាំពុងរធ្វើប្រររិររតិការកនុងនាមជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុកនុងការផតល់នូវផលិរផល និងរសវហិរញ្ញ វរាុដល់អរិងិជ្ន 
ដូរចនឹះការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលននរនមលវរាុធារុរដើម មនិប្ររូវានអនុវរតចាំររឹះប្រកុមហ ុនរ ើយ។ 
 

៣. ការវភិា្រៅរលើពនធ 
 

ប្រាសាក ់ មានការពវកិចចរងព់នធ និងអាករនានាជូ្នរដាសាិររៅរប្រកាមចារខ់ដលមានជាធ្រមានរៅកនុងប្រពឹះរាជាោចប្រកកមពុជា។ 
ប្រាសាក ់ ្ឺជាអនកជារព់នធធ្ាំ និងរប្រមូវឱ្យរងព់នធតាមរររពិរខដលានកាំណររ់ដាយអ គ្នាយកដាា នពនធដារ។ ចាំោយពនធរមួមាន 
ពនធខដលរងក់នុងឆ្ន ាំសាររពើពនធ និងពនធពនារ។ ចាំោយពនធប្ររូវានករប់្រតារៅកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ។ 
 

៤. ការវភិា្រៅរលើធារុខដលែុសពីធ្មមតា និងធារុវសិាមញ្ញ  
 

នាការយិរររិចេទននរាយការណ៍រនឹះ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងមនិានដរងពីធារុខដលែុសពីធ្មមតា និងធារុវសិាមញ្ញ  ប្រររិររតិការ ឬ 
ប្រពររតិការណ៍ោមយួខដលមានលកខណៈជាសារវនត និងមានភាពមនិប្ររប្រករីានរកើររ ើងខដលអាចជ្ឹះឥទធិពលយ៉ា ងខាល ាំងដល់រាយ-
ការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រកុមហ ុន រលើកខលងខរការរកីរាលដាលននជ្ាំងឺកូវដី-១៩។ 
 

្. ការខប្ររប្ររលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
 

រៅប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាសាក ់រកានចាំណូលសររុប្ររមាណ ៥៩៥.៧៥៦ លានររៀល រកើនរ ើងចាំនួន ១៧,៥៤% ររើ
រប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន កាលពីឆ្ន ាំមនុ។ ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធានរកើនរ ើងពី ២៧៨.៤៥០ លានររៀល រៅ ៣៤០.៣៧៧ 
លានររៀល ែណៈរពលខដលសរមពៀរឥណទានសររុរកើនរ ើងចាំនួន ២៤,៣៧%។  
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 . ផលរ៉ាឹះរល់ននការរតូរររូយិរណ័ណ  អប្រតាការប្រាក ់នងិនងលទាំនញិ 
 

១. ហានិភយ័ននអប្រតារតូរប្រាក ់
 

ហានិភយ័ននអប្រតារតូរប្រាក ់ ជាហានិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទសរកព់ន័ធនរងការខាររង ់ ខដលអាចរកើររ ើងរដាយសារខរការខប្ររ
ប្ររួលអប្រតារតូរររិូយរណ័ណ ។ សកមមភាពអាជី្វកមមររស់ប្រាសាក ់ឆ្លងការរ់រិូយរណ័ណ សាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ្ឺប្រាករ់រៀល ដុលាល រអារមរកិ និង
ប្រាកា់រនង។ ភាពខប្ររប្ររួលននអប្រតារតូរប្រាកអ់ាចជ្ឹះឥទធិពលខាល ាំងដល់ចាំណូលប្រររិររតិការ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់  

 

អប្រតារតូរប្រាកប់្ររូវានប្ររួរពិនិរយយ៉ា ងរទៀងទាររ់ដាយនាយកដាា នហិរញ្ញ កិចច។ រគាលនរយាយររស់ប្រាសាក ់ខចងថា  
ប្រាសាក ់ នរងមនិចូលរមួកនុងសកមមភាព រដើមបទីទួលានប្រាកច់ាំណូលពីការរធ្វើការជួ្ញដូរកមមសិទធិ ឬ ការឆ្កឱ់្កាសរកងចាំរណញរលើ 
ការខប្ររប្ររួលអប្រតារតូរប្រាក ់អប្រតាការប្រាក ់ឬ រនមលមូលរប្រររ ើយ។ ប្រាសាកម់និប្ររូវានអនុញ្ញញ រឱ្យជួ្ញដូររៅកនុងឧរករណ៍ររិូយរណ័ណ  
រររទស រយៈរពលែលីរ ើយ។ ប្រររិររតិការ ររិូយរណ័ណ រររទស ឬ សាា នភាពររិូយរណ័ណ ចាំហរោមយួប្ររូវរង្ហា ញទាំនាកទ់ាំនង
ចាស់លាស់ដល់អាជី្វកមមខដលរកព់ន័ធនរងអរិងិជ្ន។ 
 

កប្រមិរកាំណរ ់
 

ការវស់ខវងហានិភយ័ កប្រមរិ 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសសររុរធ្ៀររៅនរងមលូធ្នសររុតាមរទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសខរមយួរធ្ៀររៅនរងមលូធ្នសររុតាមរទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកមម និងរាំណុល ទទួលែុសប្ររូវកនុងការចរវ់ធិានការសមប្រសររដើមបកីារររហានិភយ័ររិូយរណ័ណ  
រររទសកនុងកប្រមរិទាាំងរនឹះប្រ្ររ់ពលទាាំងអស់។ 
 

ចាំោរក់ាររលើ  Forex 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកមម និងរាំណុល នរងតាមដានការអនុវរតកនុងរពលរចចុរបនន  និងការពាករណ៍ចាំររឹះកប្រមរិខាងរលើ 
រហើយនរងកាំណរវ់ធិានការសមរុលយខដលសមប្រសរោមយួ កនុងករណីសាា នភាពជាកខ់សតងអាចនរងឈានដល់ការរ ាំរលាភរាំរន។ 
ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទស ខដលអាចទទួលយកានអាចជួ្យ ការរ់នាយសាា នភាពរតូរររិូយរណ័ណ រររទស ខវង
សុទធ ឬ ែលីសុទធ (net long or short foreign exchange position) រៅតាមររិូយរណ័ណ ជាកល់ាករ់មួមាន៖ 

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

 ការការរ់នាយ (ការលក)់ ប្រទពយសកមម Forex ឬ ការទិញ ប្ររលរម់កវញិនូវរាំណុលរៅកនុងទីផារសាចប់្រាក ់សប្រមាររ់នមល
ភាល មៗ។ 

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

 ការរាំខលងរាំណុល Forex រៅជាសាា នភាពររិូយរណ័ណ មែុង្ហរខដលមានប្ររសិទធភាពរដាយរប្ររើការរតូរររិូយរណ័ណ  (cross 
currency swaps)។ 
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ការ្ណនាសាា នភាពចាំហសុទធលមអរិប្ររូវានផតល់ជូ្នកនុងតារាងខាងរប្រកាម៖ 
 

្ិរប្រររមនងៃទី៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ 
(លានររៀល ឬជាភា្រយ) 

ដុលាល រអារមរកិ ខែមរររៀល នងារ សររុ 

ប្រទពយសកមម ១៦.១៩៨.៨០៥ ២.១៧៨.៤៦៦ ៣០.៩២៣ ១៨.៤០៨.១៩៤ 

រាំណុល និងមលូធ្ន ១៦.៦៦២.៤៧៥ ១.៦៩០.៤៦០ ៥៥.២៥៩ ១៨.៤០៨.១៩៤ 

ប្រទពយសកមមរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ៤៨៦.២០៣ ៤០០ - ៤៨៦.៦០៣ 

រាំណុលរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ៤៦៨.២០៣ ៤០០ - ៤៨៦.៦០៣ 

(+) ខវង (ប្រទពយធ្ាំជាងរាំណុល) ឬ 

(-) ែល ី(រាំណុលធ្ាំជាងប្រទពយ) 
(៤៦៣.៦៧០) ៤៨៨.០០៦ (២៤.៣៣៦) - 

សាា នភាព /ប្រទពសកមមសុទធ -១៦,១៨% ១៧,០៣% -០,៨៥% - 

កប្រមរិកាំណរ ់% ± ២០% ± ២០% ± ២០% - 

ភាពរលើស គាម ន គាម ន គាម ន - 
 

២. ហានិភយ័ននអប្រតាការប្រាក ់
 

ហានិភយ័ននអប្រតាការប្រាក ់ ប្ររូវានរ្ឱ្យនិយមនយ័ជាទូរៅថាជាលទធភាពននការផ្ទល ស់រតូរកប្រមរិអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ 
ខដលនាាំឱ្យជ្ឹះឥទធិពលអវជិ្ជមានរៅរលើប្រាកច់ាំណូល និងរនមលប្រទពយសកមមនិងរាំណុលររស់ប្រាសាកខ់ដលមានផលរ៉ាឹះរល់រៅរលើ 
មលូធ្នររស់ប្រាសាក។់ ការផ្ទល ស់រតូរអប្រតាការប្រាកម់ានផលរ៉ាឹះរល់ដល់ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធររស់ប្រាសាករ់ៅរពលមាន              
អរុលយភាពរវងប្រទពយសកមម និងរាំណុលរៅរលើការប្រាកខ់ដលអាចអនុវរតាន។ ការផ្ទល ស់រតូ រ្ ួរឱ្យករស់មាគ ល់ោមយួកនុងអប្រតាការប្រាក់
អាចជ្ឹះឥទធិពលយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរដល់លទធផលហិរញ្ញ វរាុ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ ការវភិា្អាំពីហានិភយ័អប្រតាការប្រាករ់កព់ន័ធ
នរងប្រទពយសកមម និងរាំណុលររស់ប្រាសាកប់្ររូវានរង្ហា ញរៅកនុងតារាងខាងរប្រកាម៖ 
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្ិរប្រររមនងៃទី៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ 
(លានររៀល) 

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

សររុ 

ប្រទពយសកមមហរិញ្ញ វរាុ        

សាចប់្រាកក់នុងនដ - - - - - ៧០១.៨៤០ ៧០១.៨៤០ 

សមរុលយរៅធ្នាគារជារិននកមពុជា  ៥៨២.៨៩៥   ១.២១០   ៦០២   -     ១២១.៥០០   ៨៤៥.១២៩   ១.៥៥១.៣៣៧  

សមរុលយរៅធ្នាគាររផេងៗ   ១.០៥៧  -     -     -     -    ១២.១៤១   ១៣.១៩៩   

ឥណទានផតល់ដល់អរិងិជ្ន  ៣១៥.៥៣៧   ៥៥២.៥១៦   ២.៤៧៦.៩៦៨   ៩.៩០២.៣៣១   ២.៧៤៤.២២៥   -     ១៥.៩៩១.៥៧៧  

ប្រទពយសកមមរផេងៗ  -     -     -     -     -     ២.៦៥៥   ២.៦៥៥  

ប្រទពយសកមមហរិញ្ញ វរាុសររុ ៨៩៩.៤៨៩ ៥៥៣.៧២៦ ២.៤៧៧.៥៧១ ៩.៩០២.៣៣១ ២.៨៦៥.៧២៥ ១.៥៦១.៧៦៦ ១៨.២៦០.៦០៧ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុ        

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញ វរាុរផេងៗ 

 ៤០.១៥២   ៨.៤៥១   ២៥៣.៨៧០   -     -     -     ៣០២.៤៧៣  

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិងិជ្ន  ១.៥០០.៣៨៩   ២.០២២.៣៤១   ៦.៩២៨.៨៨៨   ៣០១.៤៦៦   -     -     ១០.៧៥៣.០៨៤  

ប្រាកក់មច ី  ១០១.៥៨១   ៤១៨.៩១៤   ១.២១០.៨៣១   ១.៩២០.៩៨៨   ៤.០៤៩   -     ៣.៦៥៦.៣៦៣  

អនុរាំណុល  ១៦.១៧៤   ៤១.៧៩៥   ១៦.៧២០   ៣១៤.៤៨៥   ៤០.៧១០   -     ៤២៩.៨៨៤  

មូលរប្រររាំណុលប្ររូវសង  ៣.៨០៤   -     -     ១២៦.៧៦៨   -     -     ១៣០.៥៧១  

រាំណុលរផេងៗ  -     -     -     -     -     ៨៤.០៥៤   ៨៤.០៥៤  

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុសររុ  ១.៦៦២.១០១   ២.៤៩១.៥០០   ៨.៤១០.៣០៨   ២.៦៦៣.៧០៦   ៤៤.៧៥៩   ៨៤.០៥៤   ១៥.៣៥៦.៤២៨  

្មាល រកាលកាំណរ ់  (៧៦២.៦១២)  (១.៩៣៧.៧៧៥)  (៥.៩៣២.៧៣៧)  ៧.២៣៨.៦២៥   ២.៨២០.៩៦៦   ១.៤៧៧.៧១២   ២.៩០៤.១៧៩  
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វធិានការការរ់នាយហានិភយ័ 
 

ការប្រ្រប់្រ្ង្មាល រននរនមលខដលអាចខប្ររប្ររួល 
 

្មាល រអប្រតាការប្រាក់្ ឺជាទប្រមងទូ់រៅននការវស់សទងភ់ាពខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក។់ ្មាល រននការវយរនមលរ ើងវញិ ្ឺរសមើនរង 
អប្រតាប្រទពយសកមមខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive Assets) ដកនរងអប្រតារាំណុលខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive 
Liabilities) ។ 
 

ប្រាសាកព់ាយមរធ្វើឱ្យមានរុលយភាពរវងការការរ់នាយហានិភយ័ចាំររឹះប្រាកច់ាំណូល ពីការផ្ទល ស់រតូរអវជិ្ជមានកនុងអប្រតាការ
ប្រាក ់ និងររងាើនប្រាកច់ាំណូលការប្រាកសុ់ទធតាមរយៈការរ ាំពរងទុកប្រររមប្ររូវននទិសរៅ និងទាំហាំននការផ្ទល ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ ការែិរ
រៅជិ្រ្មាល រវជិ្ជមាន ប្រាសាក ់ នរងទទួលានអរាប្រររយជ្នប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាករ់កើនរ ើង រហើយការែិររៅជិ្រ្មាល រអវជិ្ជមាន 
ប្រាសាក ់នរងទទួលានអរាប្រររយជ្នប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាកធ់ាល កចុ់ឹះ។ ខដនកាំណរអ់ប្រតាការប្រាករ់រស់ប្រាសាក ់ប្ររូវានអនុវរត និង
ប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិជាររៀងរាល់ខែ។ រាយការណ៍្មាល រប្ររូវានយកមកអនុវរត រដើមបវីស់ទាំហាំហានិភយ័ ចាំណូលការប្រាក ់ខដលរកើរ
រ ើងពីចលនាអប្រតាការប្រាក។់ ប្រាសាក ់ រផ្ទត រសាំខានរ់ៅរលើ្មាល រសុទធរៅកនុងរយៈរពលកាំណរ ់៣០នងៃ ៩០នងៃ ១៨០នងៃ ២៧០នងៃ 
និង៣៦៥ នងៃ។  
 

ប្រាសាក ់ពិចរោអាំពីខដនកាំណរន់នការវភិា្្មាល រននការវយរនមលដូចខាងរប្រកាម៖ 
 អប្រតាការប្រាករ់លើប្រទពយសកមម និងអប្រតាការប្រាករ់លើរាំណុល មនិខរងខរផ្ទល ស់រតូរតាមទាំហាំ ឬ រលបឿនដូចគាន រ ើយ 
 លកខណៈជាជ្រប្រមើសននឧរករណ៍ដាកប់្រាករ់រញ្ញ ើ និងប្រាកក់មចជីារប្រចើនមនិអាចកាំណរា់នភាល មៗរ ើយ 
 ហានិភយ័ខដលរកើររចញពីអាជី្វកមមងមីជាទូរៅមនិប្ររូវានករប់្រតារ ើយ 
 ការវនិិរយ្/មលូនិធិ្ខដលមានការវយរនមលអាចនរងធាល កចុ់ឹះកនុងអប្រតាែុសគាន ខាល ាំងពីអប្រតារចចុរបនន។ 

 

រដើមបីរដាឹះប្រសាយខដនកាំណរន់នការវភិា្តាមវធីិ្សាស្តសតចស់ពី្មាល រននរនមលខដលអាចខប្ររប្ររួល ប្រាសាក ់ ានរខនាម 
ឧរករណ៍វភិា្ និងវធីិ្សាស្តសតសាកលបងរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក ់(ដូចមានរៅខាងរប្រកាម)។ 
 

វធីិ្សាស្តសតសាកលបងរលើចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
 

វធីិ្សាស្តសតសាកលបងរនឹះ ្ឺរផ្ទត ររលើការវស់ខវងហានិភយ័ចាំររឹះប្រាកច់ាំណូលសុទធ រដាយការពាករណ៍លកខែណឌ អប្រតាការ
ប្រាកែុ់សគាន ។ ្ាំរនូនការររៀរចាំវធីិ្សាស្តសតសាកលបង រមួរញ្ចូ លរធ្វើការវភិា្ «ប្ររសិនររើ» (“what if”) រដើមបកីាំណរល់ទធផល               
យុទធសាស្តសតរផេងៗគាន រលើទប្រមងហ់ានិភយ័ និងផលចាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 

តាមរយៈការរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្តសតសាកលបងរនឹះ ប្រាសាក ់ ពិចរោរលើការសនមរជ់ាកខ់សតងអាំពីរលបឿន និងទាំហាំននអប្រតា 
ផលិរផលឥណទាន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរដើមបរីឆ្លើយរររៅនរងការផ្ទល ស់រតូរទីផារជាររិូយរណ័ណ រផេងៗ។ ផលរ៉ាឹះរល់ននអប្រតារងប់្រាកជ់ា
មនុរលើឥណទានប្ររូវានយកមកពិចរោផងខដរ។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការវយរនមល និងររៀរចាំឯកសាររដាយប្ររុងប្ររយរ័នរដើមបរីធ្វើការ
សនមរខ់ផអករលើវធីិ្សាស្តសតសាកលបងរនឹះ។ ផលរ៉ាឹះរល់ជុ្ាំទីពីរអាំពីការផ្ទល ស់រតូររប្រមូវការឥណទាន និងការផគរផ់គងប់្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
រនាទ រពី់ការខករប្រមូវអប្រតាខដលានសនមរម់និខមនជាខផនកននវធីិ្សាស្តសតររសតសាកលបងរនឹះរ ើយ។ 
 

ែណៈរពលខដលវធីិ្សាស្តសតសាកលបង អាចវយរនមលហានិភយ័អប្រតាការប្រាកស់ប្រមាររ់យៈរពលែលី (១ឆ្ន ាំ) ប្រាសាក ់ មនិពរង
ខផអករលើការវភិា្រនឹះរដើមបកីរប់្រតា និងខរងខចកហានិភយ័រកព់ន័ធនរងអរុលយភាពននការវយរនមលរយៈរពលខវងរ ើយ។ ការវភិា្្មាល រ
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តាមរយៈការងលរងខងលងរយៈរពល (Duration-weighted) ននតារាងរុលយការប្ររូវានរប្ររើប្រាស់រដើមបវីយរនមលសាា នភាព អប្រតារងរកនុងរយៈ
រពលខវង។ 
 

្មាល រននរនមលខដលអាចខប្ររប្ររួលតាមរយៈវធីិ្សាស្តសតការងលរងរយៈរពល (Duration-Weighted Re-pricing Gap) 
 

រខនាមរលើភាពង្ហយនរងខប្ររប្ររួលប្រាកច់ាំណូលចរនត រាយការណ៍្មាល រននរនមលអប្រតាការប្រាកខ់ដលអាចខប្ររប្ររួលអាចប្ររូវ 
ានរប្ររើប្រាស់រដើមបផីតល់នូវការា៉ា នស់ាម នអាំពីផលរ៉ាឹះរល់រនមលរលើប្រទពយសកមម និងរាំណុលរនាទ រពី់ការផ្ទល ស់រតូរអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ។ 
តាមរយៈការវយរនមលការផ្ទល ស់រតូររនមលប្រទពយសកមម និងរាំណុល រនាទ រពី់ការវយរនមលអប្រតារនឹះ ប្រាសាក ់អាចកាំណរពី់ការខាររងខ់ផនក
រសដាកិចច ឬ ចាំរណញមលូធ្នរៅកប្រមរិននការរធ្វើវធីិ្សាស្តសតសាកលបងជាករ់ផេងៗគាន ។ 
 

ប្រាសាក ់ ្ណនាមា៉ា ប្រទីស (matrix) ននការា៉ា នស់ាម នរយៈរពលចាស់លាស់ជាងមនុសប្រមារខ់ផនកនីមយួៗរៅកនុងរាយ-
ការណ៍្មាល រននការវយរនមល ររល្ឺចាំណុចប្ររសពវរវងចរនាល ឹះរពល និងធារុរៅកនុងតារាងរុលយការ។ សប្រមារ់រគាល រាំណងរនឹះ 
ប្រាសាក ់រកាានរពលរវលាប្រ្រប់្រគានស់ប្រមារក់ារវយរនមល។ ្មាល រឆ្ៃ យពីគាន ទាាំងរនឹះ កានខ់រមានសារៈសាំខាន ់សប្រមារផ់លរ៉ាឹះរល់
រសដាកិចចរយៈរពលខវង។ ការវភិា្រយៈរពលប្ររូវការចាំរណឹះដរងអាំពីអប្រតាកិចចសនាជាមធ្យម ខដលអាចអនុវរតានចាំររឹះធារុនីមយួៗ 
និងទិននផលអរបហារទីផារងមីរនាទ រពី់ការផ្ទល ស់រតូរអប្រតា។ ជាមយួនរងការសនមរទ់ាាំងរនឹះប្រាសាកអ់ាច្ណនាមា៉ា ប្រទីសនន duration-
weights ខដលប្ររូវានខករប្រមូវរដើមបរីធ្វើការអនុវរតរៅរលើធារុរៅកនុងរាយការណ៍្មាល រននការវយរនមលប្រសរគាន ។ 
 

ចកខុវស័ិយមលូធ្នរសដាកិចចតាមរយៈវធីិ្សាស្តសត្មាល រតាមរយៈការងលរងខងលងរយៈរពល (duration-weighted) សងារធ់្ៃនរ់លើ 
ផលរ៉ាឹះរល់រនមលននតារាងរុលយការរយៈរពលខវងននការផ្ទល ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ រនឹះ្ឺជាការរាំរពញរខនាមដស៏ាំខានម់យួចាំររឹះវធីិ្
សាស្តសតរកប្រាកច់ាំណូលកនុងរយៈរពលែលីយ៉ា ងររងរ រង ខដលខផអករលើវធីិ្សាស្តសតររសត សាកលបងជាកខ់សតងប្រាកន់នចាំណូលការប្រាក់       
សុទធ។ 
 

កប្រមិរហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កប្រមរិហានិភយ័អប្រតាការប្រាកម់ានដូចខាងរប្រកាម៖ 
 

ការវស់ខវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយមនយ័ ខដនកាំណរ ់

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានហានិភយ័្មាល រ
ននរនមលខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

ការរប្ររើការវភិា្្មាល រននរនមលខដលអាចខប្ររប្ររួល លកខែណឌ អប្រតាទីផារ 
នន៖ 
ចាំណុចមលូដាា ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាល រអារមរកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចមលូដាា ន +២០០/២០០ កនុងធ្នាគារ ឈានមែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ    
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុង រយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង  
ចាំណុចមលូដាា ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនង កនុង     
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២៥% ននចាំណូល
ការប្រាកសុ់ទធជាក ់  
ខសតងនារពលងមីៗ 
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ការវស់ខវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយមនយ័ ខដនកាំណរ ់

អាចដាចរ់ដាយខ ក និងរមួរញ្ចូ លគាន  ខដលមនិឈានដល់ការធាល កចុ់ឹះនន
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធជាកខ់សតង ១២ ខែមុន។ 

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានហានិភយ័្មាល រ 
ននរនមលខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

រដាយរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្តសតសាកលបងលកខែណឌ អប្រតាទីផារនន៖ 
ចាំណុចមលូដាា ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាល រអារមរកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចមលូដាា ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារ ឈានមែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចមលូដាា ន +២០០/-២០០ កនុងអប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនង 
កនុងរយៈរពល ៣ ខែ។ 
អាចដាចរ់ដាយខ ក និងរមួរញ្ចូ លគាន ខដលមនិឈានដល់ការធាល កចុ់ឹះនន
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅងវកិាចរនត ១២
ខែរៅមែុ។  
វធីិ្សាស្តសតសាកលបង រមួមានអាជី្វកមមងមីតាមងវកិា និងការសននិដាា នលមអរិ 
អាំពីមលូដាា នប្រ រ្ឹះននចលនារមួននអប្រតាប្រទពយសកមម និងរាំណុល។ 

≤ ២៥% ននការ
ពាករណ៍ ចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធសប្រមាររ់យៈ
រពល ១២ ខែ 
 

មលូធ្នរសដាកិចចខដល 
មានហានិភយ័្មាល រ 
រយៈរពល 

ការរប្ររើ្មាល រននរនមល ខដលអាចខប្ររប្ររួលតាមរយៈការងលរងរយៈរពល 
(duration-weighted re-pricing gap)  កនុងមយួររិូយរណ័ណ  មលូធ្ន 
រសដាកិចចខដលមានហានិភយ័ ពីលកខែណឌ អប្រតាខដលង្ហយនរងរ៉ាឹះរល់ 
ដូចខាងរប្រកាម អាចដាចរ់ដាយខ ក ឬ រមួរញ្ចូ លគាន ខដលមនិរងាឱ្យមាន 
ការខាររងរ់ប្រចើនជាង ២០% ននមូលធ្នសររុ៖ 
ចាំណុចមលូដាា ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap ជាដុលាល រអារមរកិកនុង     
រយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចមលូដាា ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារឈានមែុចាំនួន ១០ រៅ     
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចមលូដាា ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនង កនុង     
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២០% ននមលូនិធិ្
ផ្ទទ ល់សុទធ 

 

ចាំោរក់ារប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កនុងករណីខដលការររៀរចាំតារាងរុលយការចរនត ឬ ពាករណ៍ អាចនាាំឱ្យមានការរាំរនរលើហានិភយ័ អប្រតាការប្រាកម់យួ ឬរប្រចើន
ខដលានកាំណរខ់ាងរលើរនឹះ ្ឺជាការទាំនួលែុសប្ររូវររស់្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកមម និងរាំណុលរដើមបរីរងាើរយុទធសាស្តសតកនុងការខក
រប្រមូវតារាងរុលយការររស់ប្រាសាក ់រដើមបកីាររ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់និងរកាកប្រមរិននការរគារពតាមខដនកាំណរ។់ 
 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ 15 
 

ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់ ខដលអាចទទួលយកានខដលប្រាសាក ់ ដាកឱ់្យរប្ររើរដើមបបី្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតា
ការប្រាក់្ ឺ៖ 

 ការររងាើរអប្រតាខប្ររប្ររួល ឬ អប្រតារងររខនាមរលើប្រទពយសកមម ឬ រាំណុល ខដលមានររិូយរ័ណណ ជាក់លាក់រដើមបទូីទារ ់    
អរុលយភាពខដលមានប្រសារ ់

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

 ការរប្ររើប្រាស់ប្រររិររតិកាអនា្រនូវអប្រតាការប្រាករ់ ាំលងរញ្ជ រ ឬ មលូរប្ររអប្រតារងរខដលមានរយៈរពលខវងរដើមបទូីទារ ់  
កិចចសនាអប្រតាការប្រាករ់ងរខដលមានប្រសាររ់លើប្រទពយសកមម ឬ រាំណុល 

 ការរាំខលងរាំណុលអប្រតាការប្រាកខ់ប្ររប្ររួល រៅជារាំណុលអប្រតាការប្រាករ់ងរ ឬ ផទុយមកវញិ ការរប្ររើកិចចប្រពមរប្រពៀង swap។ 
 

្ួរករស់មាគ ល់ថា ប្រររិររតិការប្ររួរគាន ននឧរករណ៍និសេនទ ដូចជាកិចចប្រពមរប្រពៀងអប្រតាការប្រាករ់ៅរពលអនា្រ និងកិចចប្រពម
រប្រពៀង swap រប្រមូវឱ្យមានការអនុញ្ញញ រពីប្រកុមប្រររកាភាិល មានរនមលប្ររហាកប់្ររខហលនរងរសចកតីសរប្រមចររស់ប្រកុមប្រររកាភាិលខដល
រប្រមូវសប្រមារប់្រររិររតិការកមចរីណិជ្ជកមម។ ប្រកុមប្រររកាភាិលនរងផតល់ការអនុញ្ញញ រចាំររឹះខរប្រររិររតិការនារពល អនា្រឬប្រររិររតិ
ការរតូរប្រាកក់នុងឧរករណ៍អប្រតាការប្រាក ់ សប្រមាររ់គាលរាំណងននការការរ់នាយហានិភយ័ ឬការការររហានិភយ័ខររ៉ារុោណ ឹះ។ ការ
ជួ្ញដូរឧរករណ៍ខរររនឹះ ឬ ររងាើរទីផារសប្រមារឧ់រករណ៍ទាាំងរនឹះ សាិររប្រកាមមលូរហរុប្រាកច់ាំរណញឯករាជ្យ ខដលមនិរកព់ន័ធនរង
យុទធសាស្តសតការរ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់រហើយខដលជាពិរសសមនិប្ររូវានអនុញ្ញញ រឱ្យរប្ររើប្រាស់រៅប្រាសាករ់ ើយ។ 
 

ង. ផលរ៉ាឹះរល់ននអរផិរោ 
 

 អរិផរោជាខផនកមយួដស៏ាំខានស់ប្រមារ ់ ប្រាសាក ់ ពីរប្ររឹះវានផាភាជ រទ់ាំនាកទ់ាំនងរៅនរង អាជី្វកមមហិរញ្ញ វរាុររស់    
ប្រាសាកដូ់ចជាការផតល់ឥណទាន ៨៦,៨៧% ននប្រទពយសកមមសររុខដលកនុងរនាឹះ ១២,៣៣% ឥណទានជាប្រាករ់រៀល 
០,១៨% ជាប្រាកន់ងារ និង ៨៧,៤៩% ជាប្រាកដុ់លាល រអារមរកិផងខដរ។ 

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

 តាមកាំណរប់្រតា ៥ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរង្ហា ញថាសនទសេនន៍ងលទាំនិញរប្ររើប្រាស់ (CPI) ជាមធ្យមននរខប្រមរប្រមួលជាភា្រយរធ្ៀរ 
នរងខែដូចគាន ននឆ្ន ាំមនុ្ឺអប្រតា ២,៥% កនុងមយួឆ្ន ាំ។  

 មយួភា្ធ្ាំននរសដាកិចចកមពុជា្ឺរប្ររើប្រាស់ជាប្រាកដុ់លាល រអារមរកិ រហើយអប្រតារតូរប្រាកក់ម៏ានការរខប្រមរប្រមួលរិចរួចកនុង      
រយៈរពល ១០ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរនឹះ។ 

 អប្រតាភាពអរក់ារង្ហររធ្វើសាិរកនុងកប្រមរិ ០,៦% កនុងឆ្ន ាំ២០២១។ 
 ផលិរផលកនុងប្រសុកសររុដុលរៅកនុងប្រររទសកមពុជានរងរកើនរ ើងកនុងអប្រតា  ៥,១% (តាមរយៈរាយការណ៍ររស់មលូនិ

ធិ្ររិូយវរាុអនតរជារិកនុងខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២២)។ 
 

ច. រគាលនរយាយរសដាកចិច សាររពើពនធ នងិររូយិវរាុររស់រាជ្រដាា ភាិល 
 

 ការរ់នាយពនធរៅរលើវស័ិយរទសចរណ៍ ខកលមអរហដាា រចនាសមពន័ធ និងការរ់នាយចាំោយរលើនងលប្រររិររតិការ។ ការ់
រនាយនងៃឈរស់ប្រមាករយៈរពល ៦ នងៃកនុងមយួឆ្ន ាំរដើមបរីរងាើនផលិរភាពផលិរកមម។ 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ 16 
 

 រាជ្រដាា ភាិលានរប្ររៀមសាចប់្រាករ់ប្រមុងចាំនួន ៣ រ លីានដុលាល រអារមរកិ សប្រមារក់ារររ ផលរ៉ាឹះរល់ខដលអាចរកើរ 
រ ើងពីការរកីរាលដាលននជ្ាំងឺកូវដី-១៩ និងការផ្ទអ កការអនុរប្រគាឹះពនធរលើការនាាំរចញទាំនិញររស់សហភាពអឺរ ៉ារុ (EBA)។ 

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

 ពនាររពលររើកប្រាកអ់រីរភាពការង្ហរដល់និរយជិ្រសប្រមារឆ់្ន ាំ២០២០។ 
 កមពុជាានការរ់នាយរាល់ការចាំោយសប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ (ខផនការយុទធសាស្តសត ២០២១-២០២៣)។ 
 រាជ្ដាា ភាិលានខកសប្រមួលវធិានការណ៍កនុងការរធ្វើចតាត  ីស័ក និងានររៀរចាំជាពិរសសសប្រមារអ់នកវនិិរយ្ិនខដល 

មានសកាត នុពល អនកជ្ាំនាញររចចករទស និងអនកទីប្រររការយរល់ខដលមកដល់ប្រពឹះរាជាោចប្រកកមពុជា។ 
 

វធិានការររស់ធ្នាគារជារិននកមពុជា 
 

 ធ្នាគារជារិននកមពុជាានរសនើសុាំឱ្យសាា រន័ធ្នាគារ និងប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិញ្ញ វរាុការរ់នាយនងលរសវរលើការផតល់ប្រាកក់មច ី
និងរលើកខលងការផ្ទកពិនយ័ដល់អនកែចីកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំខដលកាំពុងខរប្ររយុទធប្ររឆ្ាំង និងការរាររារននជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ។ 

 រលើកទរកចិរតឱ្យរនតផតល់ប្រាកក់មចរីៅរលើវស័ិយអាទិភាព រមួមាន វស័ិយរទសចរណ៍ ការរ់ដរ សាំណង ់ និងវស័ិយរផេងៗ     
រទៀរ។ 

 រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើប្រររិររតិការផតល់សនទនីយភាពមានការធានារហូរដល់អប្រតា ០,៥% និងរញ្ចុ ឹះអប្រតាការប្រាក ់
រៅរលើមូលរប្ររខដលអាចជួ្ញដូរាន។ 

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

 រនាយអនុារប្រករែណ័ឌ សនទនីយភាពដល់កប្រមរិសមប្រសរោមយួប្ររសិនររើមានភាពចាំាច។់ 
 រលើកទរកចិរតដល់ប្រ្រប់្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុទាាំងអស់ និងអរិងិជ្នឱ្យរប្ររើប្រាស់រសវហិរញ្ញ វរាុតាមប្ររពន័ធឌី្ជី្ងល ប្រររសើរ 

ជាងការរប្ររើប្រាស់មលូរបទានរប្ររ និងសាចប់្រាកក់នុងការទូទារច់ាំោយ។ 
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សញ្ញញ រណ័ណ សាជី្វកមមប្រាសាក ់ជាសញ្ញញ រណ័ណ ទទួលានការធានាពីសាា រន័ Credit Guarantee and Investment Facility 
(CGIF)។ រយងតាមប្ររកាសសតីពីការរាឹះផាយលកម់លូរប្រររាំណុលជាសាធារណៈមនិមានលកខែណឌ រប្រមូវឱ្យរធ្វើ ចាំោរថ់ាន ក ់
លទធភាពសងរលើសញ្ញញ រណ័ណ សាជី្វកមមរនាឹះរទ រ៉ាុខនតរុ្ គលធានារប្រមូវឱ្យមានចាំោរថ់ាន កល់ទធភាពសង។ 
 

ភាពខាល ាំងររស់ សាា រន័ CGIF ចាំររឹះលទធភាពននការទូទារស់ង៖ 
 “AA/A-១+” កប្រមរិសកល (រយៈរពលខវង និងរយៈរពលែលី) ទសេនវស័ិយសាិរភាព កាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរ វយរនមល        

លទធភាពសង S&P រៅនងៃទី២២ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 “gAAA/seaAAA/AAA” កប្រមរិសកល/អាសា ន/ជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរនមលលទធភាពសង 

RAM Rating រៅនងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 “AAA” កប្រមរិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរនមលលទធភាពសង MARC រៅនងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ

២០១៩ 
 “AAA” កប្រមរិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរនមលលទធភាពសង TRIS Rating រៅនងៃទី១០ ខែ

រុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 “AAA” កប្រមរិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរនមលលទធភាពសង Fitch Rating ននប្រររទស       

ឥណឌូ រនសីុ រៅនងៃទី១៥ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

សញ្ញញ រណ័ណ ប្ររូវានធានារដាយសាា រន័CGIF ។ អនុរលាមតាមការធានាររស់សាា រន័CGIF ។ សាា រន័រនឹះនរងរធ្វើការធានា 
រដាយមនិអាចប្ររខកកាន និងមនិមានលកខែណឌ ចាំររឹះភាន កង់្ហររាំោងមាច ស់មលូរប្រររាំណុល រលើការទូទារស់ងទាាំងប្រសុង និង
រទៀងទាររ់ពលរវលាននទាំហាំខដលធានា។ សប្រមាររ់គាលរាំណងននការធានារដាយសាា រន័ CGIF «ទាំហាំខដលធានា» សាំរៅដល់៖ 

 ទាំហាំប្រាករ់ដើម និងការប្រាកោ់មយួខដលហួសកាលកាំណរស់ង និងមនិានទូទារស់ង (មនិថាទាាំងប្រសុង ឬមយួខផនក) 
រដាយប្រកុមហ ុនរាឹះផាយសាិររប្រកាមលកខែណឌ ននមលូរប្រររាំណុល និងកិចចប្រពមរប្រពៀងអនកកានក់ារ ់មូលរប្រររាំណុល 

 ការប្រាករ់ងគររខនាម និងចាំោយររស់ភាន កង់្ហររាំោងមាច ស់មលូរប្រររាំណុលោមយួ (ករណីនីមយួៗ ប្ររូវានកាំណរ់
រៅកនុងការធានាររស់សាា រន័ CGIF)។ 

 

ទាំហាំខដលធានាជាលកខែណឌ ននការធានាកនុងទប្រមងខ់ដលានភាជ រក់នុងឧរសមពន័ធ ្  ននលកខែណឌ ននមលូរប្រររាំណុល (ការធានា
ររស់សាា រន័ CGIF)។ 
 
 

ខននរទី ៥ - ព័រ៌មានចាំបាច់ង្នេខង្ទៀរសប្មារ់ការពារវិនិង្ោគិន 
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ហរារលខាអភាិលររស់រុ្ គលចុឹះរញ្ជ ីលកម់លូរប្ររ 

 
នងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 

ានអាន និងឯកភាព 
 
 
 
 

 

រលាក Kwi Sang JUN 
ប្ររធានប្រកុមប្រររកាភាិល 
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