


ទំពរ័ទី i 

ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 
 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ (គតិ្ជាលានររៀល) ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ២ំ០២០  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ត្ទពយសកម្មសរបុ ២៦.០៩៧.០១១ ២៥.១៦៣.៧៨៤ 

បំណុលសរបុ ២១.៨០៥.២៦២ ២១.២៣៣.៦០៣ 

ម្ូលធនសរបុ ៤.២៩១.៧៤៨ ៣.៩៣០.១៨១ 
លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ (គតិ្ជាលានររៀល) ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ២ំ០២០ ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ចំណូលសរបុ ៥៨៤.២៤៦ ៥៨៤.២៦៥ 

ចំរណញ/(ខាត្) ម្ុនបងព់នធ ១៨០.៦៧១ ១៤៤.៧៧៦ 

ចំរណញ/(ខាត្) សុទធកនុងការយិបររិចេទ ១៤១.៩៤៦ ១១៤.៩៦៤ 

លទធផលលម្អតិ្កនុងការយិបររិចេទ ១៤៣.៧១៧ ១១៦.៨១២ 
អនុបាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ (%) ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ២ំ០២០  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

អនុបាត្ស្ថធនភាព ២៤,៤៤% ២៦,៣១% 

អនុបាត្បណុំលរធៀបនងឹម្លូធន ៥០៨,០៧% ៥៤០,២៧% 

អនុបាត្ត្កបខណ័ឌ សនទនីយភាព ១៦៨,៤៣% ១៦៧,២៧% 

អនុបាត្ឥណទានម្និដំរណើ រការ (*) ៣,០២% ១,២៤% 

អនុបាត្ឥណទានរធៀបនឹងត្បាកប់រញ្ញ ើ ៩១,៥៦% ៨៨,៨២% 
អនុបាត្ផលចរំណញ ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ២ំ០២០ ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ 

អនុបាត្ចំរណញរធៀបនឹងត្ទពយសកម្មម្ធយម្ (ROAA)(**) ០,៥៦% ០,៤៦% 

អនុបាត្ចំរណញរធៀបនឹងម្លូធនម្ធយម្ (ROAE) (**) ៣,៤១% ៣,១៣% 

អនុបាត្លទធភាពសងការត្បាក ់(ដង) ២,១៨ ១,៨៦ 

ចំរណញកនុងម្យួឯកតាម្ូលបត្ត្កម្មសិទធិ (ររៀល) ៣៣១,៧៨ ២៧២,៤១ 

ភាគលាភកនុងម្យួឯកតាម្ូលបត្ត្កម្មសិទធិ  គ្មម ន គ្មម ន 

អនុបាត្ហិរញ្ញ វត្ាុសំខាន់ៗ រផេងរទៀត្ គ្មម ន គ្មម ន 
 

 

 

 

 
 

 

 

(*)  ឥណទានម្និដំរណើ រការ = ឥណទានរៅដណំាកក់ាលទី៣ 
(**) អនុបាត្ទាងំរនេះម្និមម្នជាអនុបាត្ត្បចឆំ្ន រំនាេះរទ រហើយត្ត្វូបានគណនារោយរត្បើត្ួរលខលទធផលលម្អតិ្សរុប រយៈរពល ៣មខ ចបព់ថី្ងៃទី០១ មខកកកោ ដល់ថ្ងៃ ទី

៣០ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០។ 



ទំពរ័ទី ii 

ក្រាហវកិអំពីព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 
 

 

 
 

 

០,

៥,០០០,០០០

១០,០០០,០០០

១៥,០០០,០០០

២០,០០០,០០០

២៥,០០០,០០០

៣០,០០០,០០០

ត្ទពយសកម្មសរុប បំណុលសរុប មូ្លធនសរុប  

២៦.០៩៧.០១១

២១.៨០៥.២៦២

៤.២៩១.៧៤៨

២៥.១៦៣.៧៨៤

២១.២៣៣.៦០៣

៣.៩៣០.១៨១

ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវតថុ (គិតជាលានង្រៀល)

ត្តី្មាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩

០,

២០០,០០០

៤០០,០០០

៦០០,០០០ ៥៨៤.២៤៦

១៨០.៦៧១ ១៤១.៩៤៦ ១៤៣.៧១៧

៥៨៤.២៦៥

១៤៤.៧៧៦
១១៤.៩៦៤ ១១៦.៨១២

ចំង្េញ/(ខាត) (គិតជាលានង្រៀល)

ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩

 
 

៣០.០០០.០០០ 
 

២៥.០០០.០០០ 
 

២០.០០០.០០០ 
 

១៥.០០០.០០០ 
 

១០.០០០.០០០ 
 

៥.០០០.០០០ 
 

០ 
 
 
 

 

 
៦០០.០០០ 

 
៤០០.០០០ 

 
២០០.០០០ 

 
០ 
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០.០០%

១០០.០០%

២០០.០០%

៣០០.០០%

៤០០.០០%

៥០០.០០%

៦០០.០០%

២៤,៤៤%

៥០៨,០៧%

១៦៨,៤៣%

៣,០២%

៩១,៥៦%
២៦,៣១%

៥៤០,២៧%

១៦៧,២៧%

១,២៤%

៨៨,៨២%

អនុបាតហរិញ្ញវតថុ (%)

ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ ឆ្នាំ២០១៩

អនុបារចាំណេញណធ្ៀបនឹងត្ទព្យសកម្មម្ធ្យម្ (ROAA) អនុបារចាំណេញណធ្ៀបនឹងមូ្លធ្នម្ធ្យម្ (ROAE)

០,៥៦%

៣,៤១%

០,៤៦%

៣,១៣%

អនុបាតចំង្េញភាព

ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩

 
 

៦០០% 
 

៥០០% 
 

៤០០% 
 

៣០០% 
 

២០០% 
 

១០០% 
 

០% 
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សមាសភាពក្រកុមក្របកឹាភិបាល 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

រលាក ឆ្យ រសឿន 
ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភិបាល 

 

បណឌិ ត្ អុិន ចនន់ ី
អភិបាលត្បតិ្បត្តិ 

រលាក រត័្ន យូរម្៉េង 
អភិបាលត្បតិ្បត្តិ 

រលាក Stéphane Mangiavacca  
អភិបាលមិ្នត្បតិ្បត្តិ 

រលាក Kenichiro Mori  
អភិបាលមិ្នត្បតិ្បត្តិ 

 

រលាកត្សី Mirjam Janssen  
អភិបាលមិ្នត្បតិ្បត្តិ 

 

បណឌិ ត្ Pieter Kooi  
អភិបាលឯករាជ្យ 

រលាក Ian Samuel Lydall  
អភិបាលឯករាជ្យ 

រលាក វ៉េ ន ់ស ូរអៀង  
អភិបាលឯករាជ្យ 

(បានមត្ងតាងំរៅថ្ងៃទី០២ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០) 



ទំពរ័ទី v 

ង្សចកដីថ្លែខរបសក់្របធានក្រកុមក្របឹកាភិបាល 
 

តាងនាម្ឲ្យធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភីអិលសីុ (“ធនាគ្មរ”) និងតាងនាម្ឲ្យត្កុម្ត្បឹកាភិបាល ខ្ុ ំបាទមានកិត្តិយស និងរសចកតី
រស្ថម្នសេរកីរាយ សូម្រធវើការបង្ហា ញជូ្នភាគីពាក់ព័នធអំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ត្បចំត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ របស់ធនាគ្មរ 
សត្មាបរ់យៈរពល គិត្ចបព់ថី្ងៃទី០១ មខកកកោ ឆ្ន ២ំ០២០ ដល់ថ្ងៃទី៣០ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០។ 

រៅត្ត្ីមាសរនេះ រយើងរកីរាយជាម្យួនឹងការអនុវត្ត និងវឌ្ឍនភាព តាម្យុទធស្ថស្តសតអាជ្ីវកម្មរបស់ធនាគ្មរ មដលសរត្ម្ចបាននូវ
លទធផលជាវជិ្ជមានដូចខាងរត្កាម្៖ 

គិត្ត្ត្ឹម្ថ្ងៃទី៣០ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ត្បាកប់រញ្ញ ើសរបុបានរកើនរ ើងចំនួន ១៥៨,១៧ លានដុលាា រអារម្រកិ រហើយសម្តុ្លយ
ឥណទានសរបុបានរកើនរ ើងចំនួន ២៦៤,៥៤ លានដុលាា រអារម្រកិ របើរធៀបនឹងដណំាចឆ់្ន ២ំ០១៩។ 

រៅកនុងត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ រនេះ ធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភអីិលសីុ ទទួលបានត្បាកច់ំរណញសុទធចំនួន ៣៤,៦២ លានដុលាា រអារម្រកិ 
រោយរកើនរ ើង ២៤,៨៦% រសមើនឹង ៦,៨៩ លានដុលាា រអារម្រកិ របើរធៀបនឹងត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ធនាគ្មរទទួលបានអនុបាត្
ចំរណញរធៀបនឹងត្ទពយសកម្មម្ធយម្ចនំួន ០,៥៦% រោយរកើនរ ើងចំនួន ០,១០% របើរធៀបនឹងត្ត្ីមាសទី៣ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ និង
ទទួលបានអនុបាត្ចំរណញរធៀបនឹងម្ូលធនម្ធយម្ចំននួ ៣,៤១% រោយរកើនរ ើងចនំួន ០,២៨% របើរធៀបនងឹត្ត្មីាសទ៣ី កនុង
ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

រោងតាម្របាយការណ៍របស់ធនាគ្មរ វនិិរោគិនស្ថធារណៈរបស់ធនាគ្មរបានរកើនរ ើងចំនួន ៣៣,៥៧% មដលរកើនរ ើងពី 
២.៤៩៦នាក ់ដល់ ៣.៣៣៤នាក ់រោយគិត្ចបព់ីថ្ងៃមដលធនាគ្មរចុេះបញ្ជ ីម្លូបត្ត្កម្មសិទិធ រហូត្ម្កត្ត្ឹម្ចុងត្ត្មីាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ 
មដលកំរណើ នរនេះបានបង្ហា ញថា វនិិរោគិនស្ថធារណៈរៅមត្បនតវនិិរោគម្ូលនិធិរបស់ពួករគត្បកបរោយទនុំកចតិ្ត រទាេះសាិត្កនុង
អំ ុងរពលជ្ួបវបិត្តិកូវដី-១៩ ករ៏ោយ។ 

រៅកនុងពាកក់ណាត លត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ រនេះ ត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជាជ្ួបត្បទេះនូវការគំរាម្កំមហងរោយស្ថរជ្ំននទ់ឹករភាៀង 
មដលបងកផលប៉េេះពាល់ដល់វស័ិយកសិកម្ម រហោា រចនាសម្ពន័ធនិងលំរៅោា ន ត្ទពយសម្បត្តិ និងការរស់រៅរបស់ត្បជាជ្នរៅតាម្
ត្ំបនម់្យួចំនួន។ សាិត្រៅកនុងស្ថា នភាពរនេះ ធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភអីិលសីុ បានចូលរមួ្ចំមណកជាម្យួរាជ្រោា ភបិាល និងបានបរចិា គ
ងវកិាចំនួន ២៥ម្ុ៉ឺនដុលាា រអារម្រកិ រដើម្បជី្ួយ សរស្តង្ហរ េះត្បជាពលរដារងរត្គ្មេះរោយទឹកជ្ំនន ់មដលកំពុងរកើត្មានរៅកនុងត្បរទស។ 

រយើងខ្ុ ំសូម្មងាងអណំរគុណ និងសំមដងនូវការដឹងគុណោ៉េ ងត្ជាលរត្ៅចំរពាេះភាគីពាកព់ន័ធទាងំអស់មដលបានគ្មតំ្ទធនាគ្មររៅ
កនុងយុគសម្យ័ងមីថ្នត្កុម្ហ ុនចុេះបញ្ជ ី និងរធវើឲ្យធនាគ្មរសរត្ម្ចបាននូវមផនការត្បកបរោយរជាគជ្យ័។ 

រាជ្ធានីភនរំពញ ថ្ងៃទី១២ មខវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២០ 

ហត្ារលខា និងត្តា 

 

ឆាយ ង្សឿន 
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ទំពរ័ទី 1 

ថ្នែកទី១- ព័ត៌មានទូង្ៅពាក់ព័នធនឹខបុគគលចុុះបញ្ជលីក់មូលបក្រត 
ក- អតតសញ្ញញ េបុគគលចុុះបញ្ជលីក់មូលបក្រត 

រ ម្ េះត្កុម្ហ ុនជាអកេរមខមរ ធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភអីលិសីុ 

ជាអកេរឡាតាងំ ACLEDA Bank Plc. 

រលខកូដសតងោ់រ KH១០០០១០០០០៣ 

ទីស្ថន កក់ារ 
អគ្មររលខ៦១ ម្ហាវងិីត្ពេះម្នុីវងេ សង្ហក ត្ត់្សេះចក ខណឌ ដូនរពញ  

រាជ្ធានីភនរំពញ ត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

រលខទូរស័ពទ +៨៥៥ (០)២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩ 

រលខទូរស្ថរ +៨៥៥ (០)២៣ ៤៣០ ៥៥៥ 

រគហទំពរ័ www.acledabank.com.kh 

អុីមម្៉េល acledabank@acledabank.com.kh 

រលខវញិ្ញញ បនបត្ត្ចុេះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម 
០០០០៣០៧៧ ចុេះថ្ងៃទ០ី៥ មខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០០០ 

រចញរោយត្កសួងពាណិជ្ជកម្ម 

រលខអាជ្ាបណណ អាជ្ីវកម្ម ០៦ ចុេះថ្ងៃទី២៨ មខវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០០៦ រចញរោយ ធនាគ្មរជាត្ិ ថ្ន កម្ពុជា 

រសចកតីសរត្ម្ចអនុញ្ញញ ត្ នងិចុេះបញ្ជ ី 

ឯកស្ថរផតល់ពត័្ម៌ាន 

រលខ០៥៣/២០គ.ម្.ក./ស.ស.រ. ចុេះថ្ងៃទ១ី៩ មខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២០ 

រចញរោយគណៈកម្មការម្លូបត្ត្កម្ពុជា (គ.ម្.ក.) 

រ ម្ េះបុគរលត្ណំាងបគុរលចុេះបញ្ជ ី 

លកម់្ូលបត្ត្ 
បេឌិ ត អុនិ ចានន់ ី

 

ខ- លកេេៈននធុរកិចច 

ធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភអីិលសីុ គ៉ឺជាធនាគ្មរពាណិជ្ជមដលមានស្ថខា និងបណាត ញការោិល័យធំជាងរគបងអស់រៅកនុងត្ពេះរាជា
ណាចត្កកម្ពុជា។ ធនាគ្មរបានចុេះបញ្ជ ីរៅកនុង ផ.ម្.ក. ចបត់ាងំពីថ្ងៃទ២ី៥ មខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០។ បចាុបបននរនេះធនាគ្មរមាន
ត្កុម្ហ ុនបុត្ត្សម្ព័នធចំនួន៤ រួម្មាន៖ ធនាគ្មរ.រអសីុលីោ.ឡាវ.លីម្ីត្ធីត្ ស្ថា ប័នម្ីត្កូហិរញ្ញ វត្ាុ .រអសីុលីោ.ម្ីោ៉េ ន់មា៉េ  
ត្កុម្ហ ុន.រអសីុលីោ.សីុឃយួរធឹី.ភអីិលសីុ និងវទិាស្ថា ន ពាណិជ្ជស្ថស្តសត រអសីុលីោ។ 

http://www.acledabank.com.kh/


ទំពរ័ទី 2 

 

គ- ក្រពឹតតិារេ៍សខំាន់ៗក្របចាកំ្រតីមាសរបសប់ុគគលចុុះបញ្ជលីក់មូលបក្រត 

 ធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភអីិលសីុ បានចុេះកិចាត្ពម្រត្ពៀងទទួលហិរញ្ញបបទានរយៈរពលមវងចំនួន ១៣០ លានដុលាា រអារម្រកិ 
ពីធនាគ្មរ CHINA DEVELOPMENT BANK (CDB) មដលជាស្ថា បន័អភវិឌ្ឍនហិ៍រញ្ញ វត្ាុធំជាងរគកនុងពិភពរលាក។ 
ហិរញ្ញបបទានរនេះ គ៉ឺជាត្បភពទុនម្យួថ្នត្បភពទុនរផេងរទៀត្ សត្មាបគ់្មតំ្ទដល់ការរកីចរត្ម្ើនរយៈរពលមវងរបស់ធនាគ្មរ 
និងការអភវិឌ្ឍសហត្គ្មសខាន ត្តូ្ច និងម្ធយម្រៅត្បរទសកម្ពុជា។ 

 ធនាគ្មរបានបញ្ាុ េះអត្តាការត្បាកព់ី ០,៤% រហូត្ដល់ ១% កនុង១ឆ្ន  ំបមនាម្រទៀត្ រលើការរសនើសំុឥណទានងមីត្គបត់្បរភទ 
រដើម្បចូីលរមួ្គ្មតំ្ទការរកីលូត្លាស់អាជ្ីវកម្មរបស់អត្ិងជិ្ន។  

 ធនាគ្មរបានោកឱ់្យដំរណើ រការរសវរផទរត្បាក ់និងោក-់ដកត្បាក ់ជាម្យួត្គឹេះស្ថា ន រឃស អុិនរនើរវសិន ម្.ក។ កិចាសហ
ត្បត្ិបត្តិការរនេះនងឹអាចពត្ងកីរសវរផទរត្បាក ់និងោក-់ដកត្បាករ់បស់ស្ថា បន័ទាងំពីរឱ្យកានម់ត្ទូលំទូលាយមងម្រទៀត្ និង
រលើកកម្ពស់ការរត្បើត្បាស់បរចាកវទិាហិរញ្ញ វត្ាុ (FinTech) ត្បកបរោយត្បសិទធភាព នងិសុវត្ាិភាពខពស់។ 

 ធនាគ្មរបានសហការជាម្យួត្កសួងស្ថធារណការ នងិដកឹជ្ញ្ជូ ន ោកឱ់្យដំរណើ រការរសវបងក់ថ្ត្ម្រសវស្ថធារណៈរបស់
ត្កសួងស្ថធារណការ នងិដកឹជ្ញ្ជូ ន តាម្រយៈរអសីុលីោទានច់ិត្ត (ACLEDA App)។ 

 

ថ្នែកទី ២-ព័ត៌មានអពំីលទធនលក្របតបិតតិារធុរកិចច 
ក-លទធនលក្របតិបតតាិរធុរកិចច ង្ោយរមួបញ្ចូលព័ត៌មានធុរកិចចតាមថ្នែក 

 ត្បតិ្បត្តកិារកនុងវស័ិយធនាគ្មរ 

មានធនាគ្មរពាណិជ្ជចំនួន៥២ (ធនាគ្មរកនុងត្សុកចំនួន២២ បុត្ត្សម្ពន័ធធនាគ្មរបររទសចំនួន១៧ និងស្ថខាធនាគ្មរបររទស
ចំនួន១៣) ធនាគ្មរឯករទសចំនួន១៤ (ធនាគ្មរកនុងត្សុកចំនួន០៦ និងធនាគ្មរបររទសចំនួន០៨) ត្គឹេះស្ថា នម្តី្កហិូរញ្ញ វត្ាុ
ចំនួន៨១ (ត្គឹេះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្បាកប់រញ្ញ ើចំនួន០៥ និងត្គឹេះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុម្និទទួលត្បាកប់រញ្ញ ើចនំួន៧៦) 
ត្កុម្ហ ុនភត្ិសនាចនំួន១៥ ការោិល័យត្ំណាងធនាគ្មរបររទសចំនួន០៦ ត្គឹេះស្ថា នផតល់រសវទូទាត្ច់នំួន២៤ និង
ត្គឹេះស្ថា នឥណទានជ្នបទចនំួន២៤៦។(៦)(១៣) 

 ត្បតិ្បត្តកិារអាជី្វកម្ម និងចំមណកទីផាររបស់ធនាគ្មរ រអសីុលីោ រៅកនុងវស័ិយធនាគ្មរៈ 

ធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភអីិលសីុ មានចំមណកទផីារ ១៥,៦៥% និង ១៤,១២% ររៀងគ្មន សត្មាបត់្បាកប់រញ្ញ ើ និងឥណទាន គិត្
ត្ត្ឹម្ដំណាចម់ខកកកោ ឆ្ន ២ំ០២០។  

គិត្រៅត្ត្ឹម្ដំណាចម់ខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគ្មរ រអសីុលីោ និងត្កមុ្ហ ុនបុត្ត្សម្ពន័ធរបស់ខាួនទទួលបានលទធផលលអទាងំ
ការលក ់និងចណូំល។ លទធផលសំខាន់ៗ សរត្ម្ចបានគតិ្ត្ត្ឹម្ដំណាចម់ខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ មានដូចខាងរត្កាម្៖ 

 
 
 

https://www.acledabank.com.kh/kh/khm/ps_credit
https://www.acledabank.com.kh/kh/khm/ps_ebacledatoanchet
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លទធផលសំខាន់ៗ  
លទធផលសរត្ម្ចបាន 

ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

រសវឥណទាន 

ចំនួនឥណទានសកម្ម ៥៥១.០៥៥               ៥៣៦.៨៩១  

សម្តុ្លយឥណទានសរបុ (លានររៀល) ១៦.៩៩០.៤២១         ១៥.៨០៨.៨១៤  

រសវបរញ្ញ ើ-សនេ ំ

ចំនួនគណនីសរបុ ២.៨១៥.៨២០ ២.៦២០.៧៧៨ 

ចំនួនទកឹត្បាកស់របុ (លានររៀល) ១៨.៥៥៦.៨៨៩ ១៧.៧៩៩.១៨៤ 

រសវធនាគ្មររអ ិចត្ត្នូកិ 

បណ័ណ រអធអីមឹ្ រអសីុលីោ 

ចំនួនបណ័ណ របាេះផាយសរបុ ១.៣៧១.៨៨៧ ១.២៧៧.៧២៥ 

ចំនួនត្បត្បិត្តិការសរបុ ១៤.៦៥៧.១៧០ ២០.៤០៣.២០០ 

ទំហំទឹកត្បាកស់របុ (លានររៀល) ១០.២៥៤.២០៥ ១២.៥៤៨.០៦៦ 

រសវធនាគ្មរចល័ត្ 

ចំនួនអនករត្បើត្បាស់សរបុ       ១.៦៧៦.៤៣២           ១.២៧៦.៥២៨  

ចំនួនត្បត្បិត្តិការសរបុ ៣៤.៥០២.៥៥៧        ២៨.២៦៤.៩៧២  

ទំហំទឹកត្បាកស់របុ (លានររៀល) ៤០.៩៤៤.២៤៩       ៣៧.៣០៣.១៣៧  

រសវរអសីុលីោអុនីរធើមណត្ 

ចំនួនអនករត្បើត្បាស់សរបុ        ១១.៩០៣                 ១១.៣៣១  

ចំនួនត្បត្បិត្តិការសរបុ      ៦៣៣.២៥៦               ៥១០.២៩៧  

ទំហំទឹកត្បាកស់របុ (លានររៀល)      ៨.៤៥៤.៤៩០           ៥.២៣៥.៦១៦  

រសវរអសីុលីោអុខុីម្រម្ើស 

ចំនួនថ្ដគូអាជ្ីវកម្មសរបុ                    ៤៥                           ៤៨  

ចំនួនត្បត្បិត្តិការសរបុ           ៣០០.០៧១               ៤៦៧.៦៦៨  

ទំហំទឹកត្បាកស់របុ (លានររៀល)          ២៤៩.៦៣៨              ២១៣.២៦២  
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មា៉េ សីុនរអធអីមឹ្ រអសីុលីោ 

ចំនួនមា៉េ សីុនសរបុ                     ៧២៣                        ៦៨៣  

ចំនួនត្បត្បិត្តិការសរបុ      ១៧.៨០៣.៩០៩        ២៤.១៨១.២៣១  

ទំហំទឹកត្បាកស់របុ (លានររៀល)         ១២.៩៧០.៤០៩        ១៥.៩២៩.១៩៧  

មា៉េ សីុនឆតូ្កាត្ រអសីុលីោ 

ចំនួនមា៉េ សីុនឆូត្កាត្សរបុ ៤.២៥២ ៤.២៨៩ 

ចំនួនត្បត្បិត្តិការសរបុ ១.៧៩៤.១៤៤ ២.៤១២.៩៣៨ 

ទំហំទឹកត្បាកស់របុ (លានររៀល) ៥០៥.២៧៩ ៨៤៩.៣៩២ 

កូដ QR រៅតាម្ហាងទនំញិនានា 

ចំនួនពាណិជ្ជករបំពាកកូ់ដ QR              ៥៦.៦៦៧                 ៣០.៩៨៩  

ចំនួនត្បត្បិត្តិការសរបុ          ១.៣៨០.៦០៦              ៧៣៥.៣១២  

ទំហំទឹកត្បាកស់របុ (លានររៀល)              ១២៩.៨៥៣                  ៩០.៨៨៦  

បណាត ញត្បត្បិត្តកិារ នងិ បគុរលិក 

ធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភអីលិសីុ 

ចំនួនការោិល័យសរបុ                    ២៦៣                       ២៦២  

ចំនួនបគុរលិកសរបុ              ១១.៩៨៤                 ១១.៩៩៧  

ត្កុម្ហ ុនបុត្ត្សម្ពន័ធ (កនុង នងិ រត្ៅត្បរទស) 

ចំនួនការោិល័យសរបុ ៥៦ ៥៣ 

ចំនួនបគុរលិកសរបុ ១.៦៩៩ ១.៦៥៨ 
  

ខ-រចនាសមព័នធចំេូល 

ល.រ ត្បភពចណូំល (លានររៀល) 
ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ២ំ០២០ ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ចនំនួ ភាគរយ ចនំនួ ភាគរយ 

១ ចំណូលការត្បាក ់ ៥២៣.៥១១ ៨៩,៦០% ៥១១.២៩០ ៨៧,៥១% 
២ ចំណូលកថ្ត្ម្ នងិរជ្ើងស្ថ  ៤៦.៥៤៨ ៧,៩៧% ៥០.៨៦៨ ៨,៧១% 
៣ ចំណូលរផេងៗ  ១៤.១៨៧ ២,៤៣% ២២.១០៧ ៣,៧៨% 

ចណូំលសរបុ  ៥៨៤.២៤៦ ១០០% ៥៨៤.២៦៥ ១០០% 
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ថ្នែកទី ៣-របាយារេ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ែលបានក្រតួតពិនិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ 
 

 

 

 

 

 

 

 

សូម្ពិនិត្យរម្ើលឧបសម្ពន័ធមដលបានភាជ បម់្កជាម្យួ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុមដលត្ត្ូវបានត្ត្ួត្ពិនតិ្យរ ើងវញិរោយសវនករឯករាជ្យ 
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ថ្នែកទី ៤-ារពិភាកា និខារវិភាគរបសគ់េៈក្រគប់ក្រគខ 

ការពិភាកា និងការវភិាគខាងរត្កាម្រនេះរដដ ត្សំខានរ់លើលទធផលត្បត្ិបត្តិការ និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុរោយមផអករលើរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ាុចរនាា េះរពលគិត្ត្ត្ឹម្ថ្ងៃទី៣០ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ មដលត្ត្ូវបានត្ត្ួត្ពនិិត្យរោយសវនករឯករាជ្យ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុចរនាា េះរពល ត្ត្ូវបានររៀបចំរ ើងរោយអនុរលាម្តាម្សតង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិថ្នកម្ពុជា
(ស.រ.ហ.អ.ក)។ មានមត្សមាសធាតុ្សំខាន់ៗ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ និងកតាត សំខាន់ៗ មដលប៉េេះពាល់ដល់ត្បាកច់ំរណញរបស់
ធនាគ្មរប៉េុរណាណ េះត្ត្ូវបានយកម្ករធវើការពិភាកា និងវភិាគ។ 

ក-ទិែឋភាពទូង្ៅននក្របតិបតតិារ 

១-ការវភិាគចំណូល 

ធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភអីិលសីុ មានត្បភពចណូំលធំៗ ចនំួនបីគ៉ឺ ចំណូលការត្បាក ់ ចណូំលកថ្ត្ម្និងរជ្ើងស្ថ និងចំណូល 
រផេងៗ។  

 ចំណូលការត្បាក៖់ រមួ្មានចំណូលការត្បាកព់ីឥណទាននិងបុររត្បទាន ចំណូលការត្បាកព់ីត្បាកប់រញ្ញ ើរៅធនាគ្មរ 
រផេងៗ នងិការវនិិរោគហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 ចំណូលកថ្ត្ម្ និងរជ្ើងស្ថ៖ រមួ្មានកថ្ត្ម្រជ្ើងស្ថ កថ្ត្ម្រជ្ើងស្ថបានពីភាន កង់្ហរធានារា៉េ បរ់ង កថ្ត្ម្ពីមា៉េ សីុនរអធីអឹម្ កថ្ត្ម្
ពីការសងឥណទានម្ុនកាលកណំត្ ់ កថ្ត្ម្ពីរសវត្បាកប់រញ្ញ ើ កថ្ត្ម្ពីរសវធានា និងកថ្ត្ម្ពកីារបណដុ េះបណាដ ល។ 

 ចំណូលរផេងៗ៖ រមួ្មានចំរណញពីការបដូររបូិយបណ័ណ  ចរំណញពីការលកត់្ទពយនិងបរកិាេ រ ភាគលាភរលើការវនិិរោគ 
ហិរញ្ញ វត្ាុ និងចំណូលរផេងៗ។  

២-ការវភិាគចំណូលតាម្មផនក 

ល.រ ត្បភពចណូំល (គតិ្ជាលានររៀល) 
ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ២ំ០២០ ត្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ចនំនួ ភាគរយ ចនំនួ ភាគរយ 

១ ចំណូលការត្បាក ់ ៥២៣.៥១១ ៨៩,៦០% ៥១១.២៩០ ៨៧,៥១% 

២ ចំណូលកថ្ត្ម្ នងិរជ្ើងស្ថ  ៤៦.៥៤៨ ៧,៩៧% ៥០.៨៦៨ ៨,៧១% 

៣ ចំណូលរផេងៗ ១៤.១៨៧ ២,៤៣% ២២.១០៧ ៣,៧៨% 

ចណូំលសរបុ ៥៨៤.២៤៦ ១០០% ៥៨៤.២៦៥ ១០០% 
 

ចំណូលសរុបចំនួន ៥៨៤.២៤៦ លានររៀល កនុងត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ ភាគរត្ចើនបានម្កពីចំណូលការត្បាក់មដលមាន
ចំមណក ៨៩,៦០% ថ្នចំណូលសរុប និងមានចំនួនត្បហាក់ត្បមហលគ្មន  របើរត្បៀបរធៀបរៅនឹងចំណូលសរុបកនុងត្តី្មាស 
ទី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 



ទំពរ័ទី 7 

 

៣-ការវភិាគគមាា ត្ចំរណញដុល 

របាយការណ៍ចំរណញ ឬខាត្ នងិលទធផលលម្អតិ្រផេងៗ របស់ធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភអីិលសីុ បានររៀបចំកនុងទត្ម្ងជ់ា 
របាយការណ៍មដលម្និបង្ហា ញពីគមាា ត្ចំរណញដុលរទ។ ចំណូលការត្បាកសុ់ទធមដលទទួលបានម្កពីចណូំលការត្បាកស់របុ
ដកនឹងចំណាយការត្បាកស់របុ មដលនឹងត្ត្ូវយកម្កបង្ហា ញរៅកនុងការវភិាគចំរណញ/(ខាត្) ម្ុនបងព់នធ ដូចខាងរត្កាម្។ 

៤-ការវភិាគចំរណញ/(ខាត្) មុ្នបងព់នធ 

របាយការណ៍ចរំណញ ឬខាត្ (លានររៀល) 
ត្ត្មីាសទ៣ី  
ឆ្ន ២ំ០២០ 

ត្ត្មីាសទ៣ី  
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

គមាា ត្ 
ចនំនួ ភាគរយ 

ចំណូលការត្បាក ់ ៥២៣.៥១១ ៥១១.២៩០ ១២.២២១ ២,៣៩% 

ចំណាយការត្បាក ់ (១៥២.៨៩១) (១៦៨.៤៧៦) ១៥.៥៨៥ -៩,២៥% 

ចណូំលការត្បាកសុ់ទធ  ៣៧០.៦២០ ៣៤២.៨១៤ ២៧.៨០៦ ៨,១១% 

ចំណូលកថ្ត្ម្ នងិរជ្ើងស្ថ  ៤៦.៥៤៨ ៥០.៨៦៨ (៤.៣២០) -៨,៤៩% 

ចំណាយកថ្ត្ម្ និងរជ្ើងស្ថ  (២.២៨៦) (៦៣៧) (១.៦៤៩) ២៥៨,៨៧% 

ចណូំលកថ្ត្ម្ នងិរជ្ើងស្ថសុទធ  ៤៤.២៦៣ ៥០.២៣១ (៥.៩៦៨) -១១,៨៨% 
សំវធិានធនសត្មាបក់ារខាត្បងឱ់្នភាពថ្ន
ត្ថ្ម្ារបស់ឥណទាន និងបុររត្បទាន ត្បាក់
បរញ្ញ ើរៅធនាគ្មររផេងៗ និងគណនីត្ត្ូវ
ទទួលរផេងៗ 

(៣២.៥៤៨) (៤៦.០១៧) ១៣.៤៦៩ -២៩,២៧% 

សំវធិានធនសត្មាបក់ារខាត្បងឱ់្នភាពថ្ន
ត្ថ្ម្ារបស់កិចាសនារត្ៅតារាងតុ្លយការ 

(៦២១) ៦៨ (៦៨៩) ១.០១៣,២៤% 

ឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្ាខាត្បងសុ់ទធ (៣៣.១៦៩) (៤៥.៩៤៩) ១២.៧៨០ -២៧,៨១% 
ចណូំលសុទធបនាទ បព់សំីវធិានធនសត្មាប ់
ឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្ា 

៣៨១.៧១៤ ៣៤៧.០៩៦ ៣៤.៦១៨ ៩,៩៧% 

ចំណូលរផេងៗ ១៤.១៨៧ ២២.១០៧ (៧.៩២០) -៣៥,៨៣% 

ចំណាយទូរៅ និងរដាបាល (២១៥.២៣០) (២២៤.៤២៧) ៩.១៩៧ -៤,១០% 

ចរំណញម្នុចណំាយពនធរលើត្បាកច់រំណញ ១៨០.៦៧១ ១៤៤.៧៧៦ ៣៥.៨៩៥ ២៤,៧៩% 
 

រៅត្ត្ីមាសទ៣ី ឆ្ន ២ំ០២០ ត្បាកច់ំរណញម្ុនចំណាយពនធរលើត្បាកច់ំរណញបានរកើនរ ើង ៣៥.៨៩៥ លានររៀល ឬ 
២៤,៧៩% របើរត្បៀបរធៀបនឹងត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ចំណូលការត្បាកប់ានរកើនរ ើង ២,៣៩% ខណៈរពលមដល
ចំណាយការត្បាកប់ានងយចុេះ ៩,២៥% មដលនាឱំ្យមានការរកើនរ ើងនូវចំណូលការត្បាកសុ់ទធ ៨,១១%។ 
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៥-ការវភិាគចំរណញ/(ខាត្) កនុងការយិបររិចេទ 

របាយការណ៍ចរំណញ ឬខាត្  
(លានររៀល) 

ត្ត្មីាសទ៣ី  
ឆ្ន ២ំ០២០ 

ត្ត្មីាសទ៣ី  
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

គមាា ត្ 

ចនំនួ ភាគរយ 

ចរំណញម្នុចណំាយពនធរលើត្បាកច់រំណញ ១៨០.៦៧១ ១៤៤.៧៧៦ ៣៥.៨៩៥ ២៤,៧៩% 

ចំណាយពនធរលើត្បាកច់ំរណញ (៣៨.៧២៥) (២៩.៨១២) (៨.៩១៣) ២៩,៩០% 

ត្បាកច់រំណញសត្មាបក់ារយិបររិចេទ ១៤១.៩៤៦ ១១៤.៩៦៤ ២៦.៩៨២ ២៣,៤៧% 
 

ត្បាក់ចំរណញសត្មាប់ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០២០រនេះ ខពស់ជាងត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ចំនួន ២៦.៩៨២លានររៀល ឬ 
២៣,៤៧%។ ការរកើនរ ើងរនេះ ភាគរត្ចើនបណាត លម្កពីការរកើនរ ើងនូវចំណូលការត្បាកសុ់ទធចំនួន ៨,១១% រសមើនឹង 
២៧.៨០៦លានររៀល រធៀបនឹងត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៦-ការវភិាគលទធផលលម្អតិ្កនុងការយិបររិចេទ 

លទធផលលម្អតិ្សរបុ (លានររៀល) 
ត្ត្មីាសទ៣ី  
ឆ្ន ២ំ០២០ 

ត្ត្មីាសទ៣ី  
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

គមាា ត្ 
ចនំនួ ភាគរយ 

ត្បាកច់រំណញសត្មាបក់ារយិបររិចេទ ១៤១.៩៤៦ ១១៤.៩៦៤ ២៦.៩៨២ ២៣,៤៧% 

លទធផលលម្អតិ្រផេងៗ៖         

ធាតុ្មដលនងឹម្និត្ត្វូបានរធវើចណំាត្ថ់ាន ក ់
រ ើងវញិរៅចរំណញ ឬខាត្៖ 

        

ការវស់មវងរ ើងវញិថ្នកាត្ពវកិចាអត្ាត្បរោជ្ន៍
និរោជ្ិត្ 

៤៧៩ (៨៩៥) ១.៣៧៤ ១៥៣,៥២% 

ធាតុ្មដលត្ត្វូ ឬអាចត្ត្វូបានចត្ថ់ាន ករ់ ើងវញិ 
រៅការយិបររិចេទបនាទ បរ់ៅចរំណញ ឬខាត្៖ 

        

លរម្អៀងពីការបតូររបូិយបណ័ណ  ១.២៩២ ២.៧៤៤ (១.៤៥២) -៥២,៩២% 

លទធផលលម្អតិ្រផេងៗសត្មាបក់ារយិបររិចេទសរបុ ១៤៣.៧១៧ ១១៦.៨១២ ២៦.៩០៥ ២៣,០៣% 
 
៧-ការវភិាគពីកតាត  និងនិនាន ការមដលប៉េេះពាល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហរិញ្ញ វត្ាុ 

ធនាគ្មរត្ត្ូវបានចុេះបញ្ជ ីភាគហ ុនរបស់ខាួនជាផាូវការរៅរលើផារម្ូលបត្ត្កម្ពុជា (ផ.ម្.ក.) រៅថ្ងៃទី២៥ មខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
រហើយភាគហ ុនចំនួន ៤.៣៤៤.៨៦៥ភាគហ ុន ត្ត្ូវបានរធវើបរវិសិកម្ម។ 
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ខ-កតាត សខំាន់ៗថ្ែលប ុះពាលង់្លើនលចំង្េញ 
១-ការវភិាគពីលកេខណឌ ថ្នត្ត្ម្វូការ និងការផរត្ផ់រង ់

(ក). ការរកីរាលោលជាសកលថ្នជ្ំង៉ឺកូវដី-១៩ មានឥទធិពលគួរឱ្យកត្់សមារ ល់រលើរសទើរមត្ត្គប់វស័ិយទាងំអស់ រមួ្ទាងំ
ធនាគ្មរ និងហិរញ្ញ វត្ាុ។ រសដាកិចាកម្ពុជាពឹងមផអកជាសំខានរ់ៅរលើការនារំចញសរម្ាៀកបំពាក ់មសបករជ្ើង និងកាបូបរធវើ
ដំរណើ រ។ ឧសាហកម្មរទសចរណ៍រមួ្ទាងំសណាា គ្មរ ផទេះសំណាក ់រភាជ្នីយោា ន និងរបស់របរទាកទ់ងនងឹម្ាូបអាហារ
បានរងផលប៉េេះពាល់ោ៉េ ងខាា ងំ។ រទាេះបីជាត្គបស់ហត្គ្មសទទួលរងនូវផលប៉េេះពាល់ករ៏ោយ ប៉េុមនតធនាគ្មរ រអសីុលីោ
បានបរងកើត្ឲ្យមានភាពវជិ្ជមានរោយបរងកើត្ឲ្យមានកម្មវធីិសំរណើ សំុឥណទានមដលមានភាពស្ថម្ញ្ញ  និងង្ហយត្សួល
រត្បើត្បាស់រោយម្រធាបាយឌ្ីជ្ីងល តាម្រយៈកម្មវធិីរអសីុលីោ ‘រសវរអសីុលីោយូនីធីទាន់ចិត្ត’ រហើយវក៏អាច
រត្បើជាម្យួគណនីមានកាលកំណត្ផ់ងមដរ រមួ្ជាម្យួអត្តាការត្បាកស់ត្មាបឥ់ណទានមដលមានភាពបត្ម់បន។ ការ
បរងកើត្ទាំងរនេះបានជ្ួយ ឲ្យមានកំរណើ នឥណទានសត្មាប់ត្ត្ីមាសរនេះ។ 

(ខ). រដើម្បគី្មតំ្ទដល់ត្គឹេះស្ថា នធនាគ្មរ និងហិរញ្ញ វត្ាុ ឱ្យមានសនទនីយភាពបមនាម្រទៀត្រដើម្បរីឆាើយត្បរៅនឹងត្ត្ម្ូវការទុន
របស់ខាួនធនាគ្មរជាត្ិថ្នកម្ពុជាបានបនធូរបនាយអនុបាត្ម្យួចំនួនដូចជា៖ ស្ថធនភាព ត្ទនាបរ់ដើម្ទុន ត្បាកប់ត្ម្ងុ
កាត្ពវកិចា។ល។ រហើយត្កសួងរសដាកិចា និងហិរញ្ញ វត្ាុបានកាត្ប់នាយពនធកាត្ទុ់កទាងំត្បាកក់ម្ាពីបីររទស និងត្បាក់
បរញ្ញ ើមានកាលកំណត្់ ក៏ដូចជាបរងកើត្សនទនីយភាពបមនាម្រទៀត្រៅរលើទីផារមដលមានថ្ងារដើម្ទាប។ កតាត ទាងំ
រនេះបានផដល់ឱ្កាសសត្មាបក់ារត្បកួត្ត្បមជ្ងថ្ងា មដលអាចប៉េេះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ធនាគ្មរកនុងរយៈរពលខាី ប៉េុមនត
វនឹងជ្ួយ ឱ្យ មានភាពរងឹមាសំត្មាបរ់យៈរពលមវង។ 

២-ការវភិាគពីការរ ើងចុេះថ្នថ្ងាវត្ាុធាតុ្រដើម្ 

ធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភអីិលសីុ ត្បត្ិបត្តិការកនុងវស័ិយរសវកម្ម មដលការរ ើងចុេះថ្នថ្ងាវត្ាុធាតុ្រដើម្ម្និអាចអនុវត្តបានចំរពាេះ
ធនាគ្មររ ើយ។ 

៣-ការវភិាគរលើពនធ 

ធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភអីិលសីុ និងត្កមុ្ហ ុនបុត្ត្សម្ពន័ធ សាិត្រៅរត្កាម្ចាបស់តីពីពនធោរថ្នត្បរទសនីម្យួៗ ដូរចនេះធនាគ្មរ 
និងត្កុម្ហ ុនបុត្ត្សម្ពន័ធមានកាត្ពវកិចាបងព់នធតាម្ការកណំត្រ់បស់អាជ្ាធរពនធោរនមី្យួៗ។ 

ការបង់ពនធជូ្នអគរនាយកោា នពនធោរម្ិនត្ត្ឹម្មត្ជាកាត្ពវកិចា និងការទទួលបានវញិ្ញញ បនបត្ត្អនុរលាម្ភាពស្ថររពើពនធ
ត្បរភទ “មាស” ពីអគរនាយកោា នពនធោរសត្មាបឆ់្ន ជំាបព់នធ ២០២០ ដល់ ២០២១ ប៉េុរណាណ េះរទ ប៉េុមនតជាការចូលរមួ្ចមំណក
កនុងសងរម្ និងកំរណើ នរសដាកិចាផងមដរ។ 

 

 

 



ទំពរ័ទី 10 

 

៤-ការវភិាគរលើធាតុ្មដលខុសពីធម្មតា និងធាតុ្វសិ្ថម្ញ្ញ  

ធនាគ្មរម្និមានធាតុ្ ត្បត្ិបត្តិការ ឬត្ពឹត្តិការណ៍ណាម្យួមដលខុសពីធម្មតាជាស្ថរវនតរនាេះរទ។ រទាេះជាោ៉េ ងណាករ៏ោយ 
លកេខណឌ រសដាកិចាមដលបានរងផលប៉េេះពាល់រោយស្ថរជ្ងំ៉ឺកូវដី-១៩ អាចជ្េះឥទធិពលដល់សម្ត្ាភាពសងត្ត្លបម់្កវញិ
របស់អត្ិងិជ្ន មដលគុណភាពឥណទានរបស់ធនាគ្មរអាចរងផលប៉េេះពាល់បនតិចបនតួច។ 

គ-ារថ្ក្របក្របួលសខំាន់ៗង្លើារលក់ និខចំេូល 

ម្និមានការមត្បត្បួលជាស្ថរវនតថ្នថ្ងាផលិត្ផល-រសវកម្មរបស់ធនាគ្មរមដលនាឲំ្យប៉េេះពាល់រៅរលើការលក ់និងចំណូលរ ើយ។ 

ឃ-នលប ុះពាលន់នារបដូររបូិយប័េណ  អក្រតាារក្របាក់ និខនលែទំនិញ 

អត្តាបតូរត្បាករ់រៀលរធៀបនឹងត្បាកដុ់លាា រអារម្រកិមានសាិរភាពកនុងចរនាា េះត្បមហលពី ៤.០០០ររៀល រៅ ៤.១០០ររៀល កនុង១ដុលាា រ
អារម្រកិ រហើយរពំឹងថានឹងរៅរកាត្បហាកត់្បមហលរៅឆ្ន រំត្កាយ។ ធនាគ្មរ រអសីុលីោ ភអីិលសីុ បានអនុវត្តតាម្បទបបញ្ញត្តិ និង
រគ្មលការណ៍ថ្ផទកនុងរបស់ខាួនោ៉េ ងម្ុ៉ឺងមា៉េ ត្ ់រៅរលើកត្ម្តិ្កំណត្អ់ំពសី្ថា នភាពចំហសុទធថ្នរបូិយបណ័ណ នីម្យួៗ និងសរបុ (±២0%)
រធៀបនឹងម្ូលនិធិដទ ល់សុទធរបស់ធនាគ្មរ។ មផអករលើម្ូលោា នរនេះ ការមត្បត្បួលថ្នអត្តាបតូររបូិយបណ័ណ មានផលប៉េេះពាល់ត្ិចត្ួចម្ក
រលើធនាគ្មរ ប៉េុមនតផលប៉េេះពាល់រនាេះត្ត្ូវបានរធវើការវស់មវង ត្ត្ួត្ពិនិត្យ និងត្គបត់្គងជាត្បចថំ្ងៃ។ 

ធនាគ្មរបានរធវើត្បត្ិបត្តិការអាជ្ីវកម្មរបស់ខាួនតាម្រយៈការផតល់អត្តាការត្បាករ់ងរ (ទាងំរលើត្បាកប់រញ្ញ ើ និងឥណទាន) មដលម្និ
ជាបទ់ាកទ់ិនរោយដទ ល់ជាម្យួនឹងការមត្បត្បួលថ្នអត្តាការត្បាកក់នុងទីផារហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិរ ើយ។ ដូចរនេះ ហានិភយ័អត្តា
ការត្បាកអ់ាចត្ត្ូវបានវស់មវង ត្ត្ួត្ពិនិត្យ និងត្គបត់្គងជាត្បច ំរដើម្បបីរញ្ា ៀសរាល់ផលប៉េេះពាល់ជាស្ថរវនតដល់លទធផលអាជ្ីវកម្ម
របស់ធនាគ្មរ។ មានផលប៉េេះពាល់ខាេះដល់លទធផលអាជ្ីវកម្មរបស់ធនាគ្មរពីហានិភយ័អត្តាការត្បាក ់រោយស្ថរការត្បកួត្ត្បមជ្ង
រៅកនុងទីផារកនុងត្ំបន។់ 

ធនាគ្មរម្និបានរធវើត្បត្ិបត្តកិារជ្ួញដូរមដលមានទត្ម្ងជ់ា commodity រនាេះរទ។ 

ខ-នលប ុះពាលន់នអតិនរណា 

អត្ិផរណាមានផលប៉េេះពាល់ត្ិចត្ួចរៅរលើអាជី្វកម្មរបស់ធនាគ្មរ រោយរហតុ្ថាអត្តាអត្ិផរណាត្តូ្វបានរកាសាិត្រៅកនុង
កត្ម្តិ្ម្យួទាបរោយរោា ភបិាលមដលមានចរនាា េះពី ២,៣% រៅ ២,៩% នារយៈរពលប៉េុនាម នឆ្ន ចុំងរត្កាយរនេះ។ អត្ផិរណា 
ត្ត្ូវបានពាករថានឹងសាិត្កនុងកត្ម្តិ្អាចត្គបត់្គងបាន ២,៨% កនុងឆ្ន ២ំ០២០។ 

ច-ង្ោលនង្ោបាយង្សែឋកិចច ស្ថរង្ពើពនធ និខរបូិយវតថុ របសរ់ាជ្រោឋ ភិបាល 

 រគ្មលនរោបាយរសដាកិចា៖ 

រសដាកិចារបស់ត្បរទសកម្ពុជាអាចនឹងមានកំរណើ នអវជិ្ជមាន ១,៩% រៅឆ្ន ២ំ០២០រនេះ រោយស្ថរមត្ផលប៉េេះពាល់ថ្នការរកី
រាលោលថ្នជ្ំង៉ឺកូវដី-១៩។ ត្បរទសកម្ពុជាបានធាា កចុ់េះត្ត្ម្ូវការពីថ្ដគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខាួន។ ភាពខាា ងំថ្នកំរណើ នរសដាកិចា 
គ៉ឺពឹងមផអករៅរលើការនារំចញសរម្ាៀកបំពាក ់មសបករជ្ើង នងិកាបូបរធវើដំរណើ រ ។ល។ វស័ិយរទសចរណ៍ វស័ិយសំណង ់នងិ



ទំពរ័ទី 11 

 

អចលនត្ទពយ មានការងយចុេះ រលើកមលងមត្វស័ិយកសិកម្ម។ រទាេះជាោ៉េ ងណា រសដាកិចារបស់ត្បរទសកម្ពុជា ត្ត្ូវបានរគ
រពំឹងថានឹងរកើនរ ើងដល់ ៣,៥% រៅឆ្ន ២ំ០២១ ខណៈរពលមដលកាលពីមខម្ងុិនា ២០២០ ធនាគ្មរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុបានមកមត្ប
ត្ួរលខពាករណ៍កំរណើ នផលិត្ផលកនុងត្សុកសរបុរបស់ត្បរទសកម្ពុជា ពីកំរណើ នអវជិ្ជមាន ៥,៥% ម្កត្ត្ឹម្កំរណើ នអវជិ្ជមាន 
៤,០% រៅឆ្ន ២ំ០២០ រហើយរពំឹងថានឹងមានការរកើនរ ើងដល់ ៥,៩% រៅឆ្ន ២ំ០២១។ ម្ូលនធិិរបូិយវត្ាុអនតរជាត្ិ បនតរកា
ត្ួរលខពាករណ៍កំរណើ នអវជិ្ជមាន ២,៨% សត្មាបឆ់្ន ២ំ០២០ និងរពំឹងថានឹងរកើនរ ើងវជិ្ជមានដល់ ៦,៨% រៅឆ្ន ២ំ០២១ 
ខណៈមដលធនាគ្មរពភិពរលាកពាករថា រសដាកិចាកម្ពុជានឹងមានកំរណើ នអវជិ្ជមាន ២,០% សត្មាបឆ់្ន ២ំ០២០ និងសរត្ម្ចបាន 
៤,៣% រៅឆ្ន ២ំ០២១។ (១)(២)(៣)(៤)(៥)(៦)(៧)(៨)(៩)  

 រគ្មលនរោបាយស្ថររពើពនធ៖ 

កាលពីថ្ងៃទី១២ មខតុ្លាកនាងរៅរនេះ អគរនាយកោា នពនធោរកម្ពុជាបានត្បកាសថា សត្មាបរ់យៈរពល ៩មខ កនុងឆ្ន  ំ២០២០ 
រនេះ ពនធត្បមាណ ៩.០១៥,០៨ ប លីានររៀល (ត្បហាកត់្បមហល ២.២២៥,៩៥ លានដុលាា រអារម្រកិ) ត្ត្ូវបានត្បម្លូ មដល
រកើនរ ើង ៨០,៣១ លានដុលាា រអារម្រកិ ឬត្ត្ូវជា ៣,៧១% របើរធៀបនឹងរយៈរពលដូចគ្មន កាលពីឆ្ន មំ្នុ ឬត្បមហល 
៧៨,១០% ថ្នមផនការត្បចឆំ្ន )ំ។ រៅកនុងមខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០  អគរនាយកោា នពនធោរត្បម្ូលបាន ៧៥២,២០ ប លីានររៀល 
(ត្បហាកត់្បមហលនឹង ១៨៦,២២ លានដុលាា រអារម្រកិ) រពាលធាា កចុ់េះត្បមហល ៤២,៩៨ លានដុលាា រអារម្រកិ ពីមខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ
២០១៩ ឬធាា កចុ់េះរសមើនងឹ ១៨,៧៥% របើរធៀបរៅនឹងរយៈរពលដូចគ្មន កាលពីឆ្ន មំ្នុ មដលបណាត លម្កពីវស័ិយសំខាន់ៗ
នានា ដូចជាផលិត្កម្ម រទសចរណ៍ និងសំណង់ មដលបានរងផលប៉េេះពាល់រោយស្ថរមត្ជំ្ង៉ឺរាត្ត្ាត្។ រទាេះោ៉េ ងណា 
រាជ្រោា ភបិាលបានកណំត្រ់គ្មលរៅចំណូលពនធ រោយត្ត្ូវត្បម្ូលឲ្យបាន ១១.៥៤៣ ប លីានររៀល (ឬត្បហាកត់្បមហលនឹង 
២.៨៨៥ លានដុលាា រអារម្រកិ) រៅកនុងឆ្ន រំនេះ។  (១០)(១១)(១២) 

 រគ្មលនរោបាយរូបិយវត្ាុ៖ 

រូបិយវត្ាុទូរៅ (M2) មានកំរណើ ន ១១,៥% ទាបជាងកំរណើ នកនុងត្គ្មដូចគ្មន កនុងឆ្ន មំ្ុន ២៣,៤% មដលម្ូលរហតុ្ចម្បង គ៉ឺ
បណាត លម្កពីកំរណើ នទាបថ្នត្បាកប់រញ្ញ ើជារបូិយបណ័ណ  ៧,២% រោយស្ថរការងយចុេះសកម្មភាពរសដាកិចាកនុងត្សុក របើ
រទាេះជាត្បាករ់រៀលបានរកើនរ ើងខពស់ដល់ ៤១% ករ៏ោយ។ កនុងការអនុវត្តរគ្មលនរោបាយរបូិយវត្ាុ ធនាគ្មរជាត្ិ បាន
កាត្ប់នាយការលកត់្បាករ់រៀលដល់ត្គឹេះស្ថា នធនាគ្មរនិងហិរញ្ញ វត្ាុ និងអាជ្ីវករបតូរត្បាក ់ រដើម្បរីកាសាិរភាពត្ថ្ម្ាត្បាករ់រៀល។ 
ធនាគ្មរជាត្ិថ្នកម្ពុជា បានបញ្ាុ េះអត្តាត្បាកប់ត្ម្ុងកាត្ពវកចិាពី ៨% ចំរពាេះត្បាកប់រញ្ញ ើជាត្បាករ់រៀល និង ១២,៥% ចំរពាេះ
ត្បាកប់រញ្ញ ើជាត្បាកដុ់លាា រអារម្រកិ និងកម្ាអីនិវសនជ្ន ម្កត្ត្ឹម្ ៧% មដលអាចផតល់សនទនីយភាពបមនាម្ដល់ត្គឹេះស្ថា ន
ធនាគ្មរ និងហិរញ្ញ វត្ាុត្បមាណ ១,៨ ប លីានដុលាា រអារម្រកិ កនុងរយៈរពល៦មខ ចបព់ីមខរម្ស្ថ ដល់មខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 
សត្មាបរ់ធវើត្បត្ិបត្តិការផតល់ឥណទាន រដើម្បចីកប់ញ្ាូ លរៅកនុងត្បពន័ធរសដាកិចា។  អត្តាការត្បាករ់លើម្ូលបត្ត្អាចជ្ួញដូរបាន 
(NCD) ចរកឹជាត្បាកដុ់លាា រអារម្រកិ និងត្បាករ់រៀល ត្ត្ូវបានកាត្ប់នាយកនុងកត្ម្តិ្សម្ត្សប រឯីត្បត្ិបត្តិការផតល់សនទនីយភាព
រោយមានការធានា (LPCO) កត៏្ត្ូវបានបនាទ បចបព់ីមខម្នីាម្ក រដើម្បបីរងកើនកត្ម្តិ្សនទនីយភាពកនុងត្បពន័ធធនាគ្មរ និងកាត្់
បនាយថ្ងារដើម្រលើត្បាកក់ម្ាជីាររៀល។ ការរចញផាយ NCD ចរកឹជាររៀល បានរកើនរ ើង ២៧,២% (ទំហំរចញផាយ ៥,១ 
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ត្ទីលានររៀល) និងជាដុលាា រអារម្រកិ បានរកើនរ ើង ១១,៨% (ទំហំរចញផាយ ១៣,៤ ប លីានដុលាា រអារម្រកិ) រដើម្បរីឆាើយ
ត្បរៅនឹងកំរណើ នត្ត្មូ្វការ NCD សត្មាប់រធវើជាវត្ាុធានា LPCO ត្សបរពលកំរណើ នថ្នត្បាកប់ត្ម្ុងរលើសមដលបណាត ល
ម្កពីការកាត្ប់នាយអត្តាបត្ម្ុងកាត្ពវកិចា។ ចំមណកឯត្បត្ិបត្តិការ LPCO ត្ត្ូវបានរធវើរ ើងចំនួន១២រលើក រោយទំហំទឹក
ត្បាករ់ដញថ្ងាឈ្នេះ បានរកើនរ ើង ៥៦,៤% (២,៨ ត្ទលីានររៀល) មដលបណាត លម្កពីកំរណើ នត្ត្ម្ូវការត្បាករ់រៀលរបស់
ត្គឹេះស្ថា នធនាគ្មរនិងហិរញ្ញ វត្ាុ  សត្មាប់ផតល់ឥណទានជាត្បាក់ររៀល និងបង្ហក រហានិភ័យសនទនីយភាពជាត្បាក់ររៀល។ 
រគ្មលនរោបាយបនាទ បជាអបបបរមានូវអត្តាការត្បាករ់ដញថ្ងា ថ្នត្បត្ិបត្តិការផតល់សនទនីយភាពរោយមានការធានា (LPCO) 
ចំរពាេះត្គបឥ់ណទានទាងំអស់ចំនួន ០,៥% បានរមួ្ចំមណកបនធូរបនាយអត្តាការត្បាកឥ់ណទានជាត្បាក់ររៀលពីត្គឹេះស្ថា ន

ធនាគ្មរ និងហិរញ្ញ វត្ាុ ដល់អត្ិងិជ្ន។ (៦) 

ឯកស្ថររោងៈ 

(១)  https://www.mef.gov.kh/documents/mustsee/Annual-Macroeconomic-and-Fiscal-Policy%20Framework-2021.pdf 

(២) https://www.khmertimeskh.com/50773770/more-positive-outlook-for-kingdoms-economy/ 

(៣) https://www.adb.org/countries/cambodia/economy 

(៤) https://www.adb.org/sites/default/files/publication/635666/ado2020-update.pdf 

(៥) https://www.adb.org/news/adb-revises-cambodias-2020-economic-forecast-upward 

(៦) https://www.nbc.org.kh/download_files/publication/annual_rep_kh/Semi%20Annual%20Report%202020%20KH.pdf 

 (the National Bank of Cambodia’s first semester achievement report and the second semester work plan for 2020) 

(៧) https://www.imf.org/en/Countries/KHM 

(៨) http://pubdocs.worldbank.org/en/312551567719790821/mpo.pdf 

(៩) https://kleykley.sabay.com.kh/article/1230858?utm_medium=Social&utm_campaign=fb&utm_source=Facebook#Echobox=1602829324 

(១០) https://cambodianess.com/article/cambodia-collected-22-billion-in-tax-revenues-in-first-nine-months-of-2020 

(១១) https://en.khmerpostasia.com/2020/10/14/cambodia-collects-over-us2-2-billion-as-tax-revenue-in-first-nine-months/ 

(១២) https://www.phnompenhpost.com/business/gdt-track-meet-years-tax-collection-target 

(១៣) https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/1161275.html 

 

ហត្ារលខាអភបិាលរបស់បុគរលចុេះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្ 
ថ្ងៃទី១២ មខវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២០ 

បានអាន និងឯកភាព 

ហត្ារលខា 

 

 

ឆាយ ង្សឿន 

ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភបិាល 

 

 

https://www.mef.gov.kh/documents/mustsee/Annual-Macroeconomic-and-Fiscal-Policy%20Framework-2021.pdf
https://www.khmertimeskh.com/50773770/more-positive-outlook-for-kingdoms-economy/
https://www.adb.org/countries/cambodia/economy
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/635666/ado2020-update.pdf
https://www.adb.org/news/adb-revises-cambodias-2020-economic-forecast-upward
https://www.nbc.org.kh/download_files/publication/annual_rep_kh/Semi%20Annual%20Report%202020%20KH.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/312551567719790821/mpo.pdf
https://cambodianess.com/article/cambodia-collected-22-billion-in-tax-revenues-in-first-nine-months-of-2020
https://en.khmerpostasia.com/2020/10/14/cambodia-collects-over-us2-2-billion-as-tax-revenue-in-first-nine-months/
https://www.phnompenhpost.com/business/gdt-track-meet-years-tax-collection-target
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/1161275.html
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