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ពត័៌មានហិរញ្ញវតថុសង្ខេប 
 

ស្ថ ានភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ(គិត្ជាលានររៀល) ត្តី្មាសទី៤ ឆ្ាាំ២០២០  ឆ្ាាំ២០១៩ 

ទ្រព្យសកម្មសរបុ ២៦.៥០០.៧៩៣ ២៥.១៦៣.៧៨៤ 

បំណុលសរបុ ២២.០៩៣.២៥៨ ២១.២៣៣.៦០៣ 

ម្ូលធនសរបុ ៤.៤០៧.៥៣៥ ៣.៩៣០.១៨១ 

លទធផលហិរញ្ញវត្ថុ (គិត្ជាលានររៀល) ត្តី្មាសទី៤ ឆ្ាាំ២០២០ ត្តី្មាសទី៤ ឆ្ាាំ២០១៩ 

ចំណូលសរបុ ៦២២.០៤៧ ៥៦៦.១៨៣ 

ចំណណញ/(ខាត) ម្ុនបង់ព្នធ ២២២.១០៧ ១៨០.២៨១ 

ចំណណញ/(ខាត) សុរធកនុងការយិបរណិចេរ ១៧៥.២៦៩ ១៤២.១០០ 

លរធផលលម្អិតកនុងការយិបរណិចេរ ១៧៧.១៣៥ ១៤១.៩៩៥ 

អនុបាត្ហិរញ្ញវត្ថុ (%) ត្តី្មាសទី៤ ឆ្ាាំ២០២០  ឆ្ាាំ២០១៩ 

អនុបាតសាធនភាព្ ២៥,១៦% ២៦,៣១% 

អនុបាតបំណុលណធៀបនងឹម្ូលធន ៥០១,២៦% ៥៤០,២៧% 

អនុបាតទ្កបខណ័ឌ សនទនីយភាព្ ១៤៩,៣១% ១៦៧,២៧% 

អនុបាតឥណទានម្ិនដំណណីរការ (*) ២,៤០% ១,២៤% 

អនុបាតឥណទានណធៀបនងឹទ្បាក់បណ្ញ ី ៩៧,៧៣% ៨៨,៨២% 

អនុបាត្ផលចំរេញ ត្តី្មាសទី៤ ឆ្ាាំ២០២០ ត្តី្មាសទី៤ ឆ្ាាំ២០១៩ 

អនុបាតចំណណញណធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មម្ធយម្ (ROAA)(**) ០,៦៧% ០,៥៦% 

អនុបាតចំណណញណធៀបនឹងម្ូលធនម្ធយម្ (ROAE) (**) ៤,០៧% ៣,៦៧% 

អនុបាតលរធភាព្សងការទ្បាក់ (ដង) ២,៤៤ ២,១៣ 

ចំណណញកនុងម្ួយឯកតាម្ូលបទ្តកម្មសិរធិ (ណរៀល) ៤០៨,៩៣ ៣៣១,១៣ 

ភាគលាភកនុងម្ួយឯកតាម្ូលបទ្តកម្មសិរធិ  គ្ម ាន គ្ម ាន 

អនុបាតហិរ្ញវតថុសំខាន់ៗណផេងណរៀត គ្ម ាន គ្ម ាន 
 
 
 
 

 
 
 
 

(*)  ឥណទានមនិដំណណើ រការ = ឥណទានណៅដណំាកក់ាលទី៣ 
(**) អនុបាតទាងំណនេះមនិមមនជាអនុបាតប្រចឆំ្ន ណំនាេះណទ ណ ើយប្តវូបានគណនាណោយណប្រើតួណលខលទធផលលមអតិសរុរ រយៈណេល ៣មខ ចរេ់ថី្ងៃទី០១ មខតុលា ដល់ថ្ងៃ ទី
៣១ មខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
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ក្រាហវិកអំពីពត័៌មានហិរញ្ញវតថុសង្ខេប 
 

 
 
 

 

០,

៥,០០០,០០០

១០,០០០,០០០

១៥,០០០,០០០

២០,០០០,០០០

២៥,០០០,០០០

៣០,០០០,០០០

ទ្រព្យសកម្មសរបុ បំណុលសរបុ ម្ូលធនសរបុ  

២៦.៥០០.៧៩៣

២២.០៩៣.២៥៨

៤.៤០៧.៥៣៥

២៥.១៦៣.៧៨៤

២១.២៣៣.៦០៣

៣.៩៣០.១៨១

ស្ថ ានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (គិត្ជាលានររៀល)

ទ្តីមាសរី៤ ឆន ាាំ២០២០ ឆន ាាំ២០១៩

០,

១០០,០០០

២០០,០០០

៣០០,០០០

៤០០,០០០

៥០០,០០០

៦០០,០០០

៧០០,០០០ ៦២២.០៤៧

២២២.១០៧
១៧៥.២៦៩

១៧៧.១៣៥

៥៦៦.១៨៣

១៨០.២៨១ ១៤២.១០០
១៤១.៩៩៥

ចំរេញ/(ខាត្) (គិត្ជាលានររៀល)

ទ្តីមាសរី៤ ឆន ាាំ២០២០ ទ្តីមាសរី៤ ឆន ាាំ២០១៩

 
 

៣០.០០០.០០០ 
 

២៥.០០០.០០០ 
 

២០.០០០.០០០ 
 

១៥.០០០.០០០ 
 

១០.០០០.០០០ 
 

៥.០០០.០០០ 
 
០ 

 
 
 

 

 

៧០០.០០០ 

៦០០.០០០ 

៥០០.០០០ 

៤០០.០០០ 

៣០០.០០០ 

២០០.០០០ 

១០០.០០០ 

០ 
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០.០០%
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៥៤០,២៧%

១៦៧,២៧%

១,២៤%
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អនុបាត្ហិរញ្ញវត្ថុ (%)

ទ្តីមាសរី៤ ឆន ាាំ២០២០ ឆន ាាំ២០១៩

 
 

៦០០% 
 

៥០០% 
 

៤០០% 
 

៣០០% 
 

២០០% 
 

១០០% 
 

០% 
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សមាសភាពក្កុមក្បឹកសាភិបាល 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ណលាក ឆាយ ណសឿន 
ទ្បធានទ្កុម្ទ្បឹកសាភបិាល 

 

បណឌ ិត អុិន ចាន់ន ី
អភិបាលទ្បតិបតត ិ

ណលាក រត័ន យូណម្៉េង 
អភិបាលទ្បតិបតត ិ

ណលាក Stéphane Mangiavacca  
អភិបាលម្ិនទ្បតិបតត ិ

ណលាក Kenichiro Mori  
អភិបាលម្ិនទ្បតិបតត ិ

 

ណលាកទ្ស ីMirjam Janssen  
អភិបាលម្ិនទ្បតិបតត ិ

 

បណឌ ិត Pieter Kooi  
អភិបាលឯករាជ្យ 

ណលាក Ian Samuel Lydall  
អភិបាលឯករាជ្យ 

 

ណលាក វ៉េ ាន់ ស ូណអៀង  
អភិបាលឯករាជ្យ 
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ទំពរ័ទី 1 

ផ្នែកទ១ី- ពត៌័មានទូទ ាពាក់ពន័ធនឹងបុគ្គលចុុះបញ្ជលីក់មូលបត្ត 
 

ក- អត្តសញ្ញ ាេបុគគលចុុះបញ្ជីលក់មូលបត្ត្ 
 

ណ ម ាោះទ្កុម្ហ ុនជាអកេរខខមរ ធនា ារ រអសីុល ីា ភីអិលសីុ 

ជាអកេរឡាតាាំង ACLEDA Bank Plc. 

ណលខកូដសតង់ដារ KH១០០០១០០០០៣ 

រីសន ាក់ការ 
អគ្ារណលខ៦១ ម្ហាវងិីទ្ព្ោះម្នុវីងេ សង្ក ាត់ទ្សោះចក ខណឌ ដនូណព្ញ  
រាជ្ធានីភនំ ណព្ញ ទ្ព្ោះរាជាណ្ាចទ្កកម្ពុជា 

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

ណលខរូរសារ +៨៥៥ (០)២៣ ៤៣០ ៥៥៥ 

ណគហរំព្រ័ www.acledabank.com.kh 

អីុខម្៉េល acledabank@acledabank.com.kh 

ណលខវញិ្ញ ាបនបទ្តចោុះប្ជីពាណិជ្ជកម្ម 
០០០០៣០៧៧ ចុោះថ្ងៃរី០៥ ខខម្ិងនុា ឆន ាាំ២០០០ 
ណចញណដាយទ្កសងួពាណិជ្ជកម្ម 

ណលខអាជ្ាបណអ្ាជ្ីវកម្ម ០៦ ចុោះថ្ងៃរ២ី៨ ខខវចិេកិា ឆន ាាំ២០០៦ ណចញណដាយ ធនាគ្ារជាតិ ថ្ន កម្ពុជា 

ណសចកតីសណទ្ម្ចអនញុ្ញ ាត និងចោុះប្ជ ី
ឯកសារផតល់ព្ត័ម៌ាន 

ណលខ០៥៣/២០គ.ម្.ក./ស.ស.រ. ចុោះថ្ងៃរី១៩ ខខម្នីា ឆន ាាំ២០២០ 
ណចញណដាយគណៈកម្មការម្ូលបទ្តកម្ពុជា (គ.ម្.ក.) 

ណ ម ាោះបុគគលតំណ្ាងបុគគលចុោះប្ជ ី
លក់ម្ូលបទ្ត 

បេឌ ិត្ អិុន ចាន់នី 

 
ខ- លកខេៈននធុរកិចច 

ធនាគ្ារ ណអសីុលីដា ភីអិលសីុ គឺជាធនាគ្ារពាណិជ្ជខដលមានសាខា និងបណ្ត ាញការ ិាលយ័ធំជាងណគបងអស់ណ ាកនុងទ្ព្ោះរាជាណ្ា
ចទ្កកម្ពុជា។ ធនាគ្ារបានចុោះប្ជីណ ាកនុង ផ.ម្.ក. ចាប់តាាំងព្ីថ្ងៃរី២៥ ខខឧសភា ឆន ាាំ២០២០។ បចចុបបននណនោះធនាគ្ារមានទ្កុម្ហ នុ
បុទ្តសម្ពន័ធចំនួន៤ រមួ្មាន៖ ធនាគ្ារ.ណអសុលីីដា.ឡាវ.លីម្ីតធីត ទ្កុម្ហ ុន.ណអសុីលីដា.សីុឃយួរធឹី.ភីអិលសុី វរិយាសថ ានពាណិជ្ជសាទ្សត 
ណអសីុលីដា និងសថ ាបន័ម្កី្កូហិរ្ញវតថុ.ណអសុីលីដា.ម្ ី៉េ ាន់ម៉េ ា ទ្ព្ម្ទាាំងមានការ ិាលយ័តំណ្ាងចំនួន១ ណ ាទ្បណរសម្ ី៉េ ាន់ម៉េ ាផងខដរ។ 

 
គ- ត្ពឹត្តិការេ៍សំខាន់ៗត្បចាាំត្តី្មាសរបស់បុគគលចុុះបញ្ជីលក់មូលបត្ត្ 

 ធនាគ្ារ ណអសុីលីដា ភីអិលសុី បានបរចិច ាគងវកិាចំនួន ២៥ម្ុឺនដុលល ារអាណម្រកិ ណដីម្បជី្ួយសណ្ង្គ ាោះទ្បជាព្លរដឋខដលរងណទ្គ្ាោះ 
ណដាយសាររឹកជំ្នន់ខដលកំព្ុងណកីតមានណ ាកនុងទ្បណរស និងជាការក្ពួ្យបារម្ភរបស់ទ្បជាជ្នរូទាាំងទ្បណរសផងខដរ។ 
 

 ណ ាថ្ងៃរ២ី៣ ខខវចិេកិា ឆន ាាំ២០២០ ធនាគ្ារ ណអសីុលីដា ភីអិលសីុ បានណរៀបចំកិចចទ្បជ្ុំម្ហាសននិបាតភាគហ ុនកិវសិាម្្ញរបស់ខលួន 
ណហីយណនោះគជឺាណលីករី១ ខដលធនាគ្ារបានណរៀបចំម្ហាសននបិាតណដាយមានការចូលរមួ្ព្ីភាគហ ុនិកសាធារណៈ។  
 

 ធនាគ្ារ បានបរចិច ាគងវកិាចំននួ ១.០០០.០០០.០០០ (ម្ួយពាន់លានណរៀល) ចូលរមួ្ជាម្យួរាជ្រដឋ ាភិបាល កនុងការរញិវ៉េ ាក់សាាំង
ការពារជំ្ងឺកូវដី-១៩ ណដមី្បណីលីកកម្ពស់សុខមុាលភាព្សាធារណៈ។ 
 

http://www.acledabank.com.kh/
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 ធនាគ្ារ ណអសុីលីដា បានររួលការដំណ ីងចំណ្ាត់ថ្ន ាក់ Stand-Alone Credit Profile (SACP) ព្ីកទ្ម្ិត 'bb-' ណ ាកទ្ម្ិត 
'bb' ព្ីភន ាក់ង្ារវាយតថ្ម្លអនតរជាតិ Standard & Poor's (S&P) Global Ratings។ រសេនវសិយ័សថិរភាព្ខដលបង្ហ ាញណ ាកនុង
ចំណ្ាត់ថ្ន ាក់ណនោះ ឆ្លុោះបញ្ច ាាំងព្ភីាព្រងឹមាាំថ្នហិរ្ញវតថុជាម្ួយនងឹទ្រនាប់ណដីម្រុនទ្គប់ទ្គ្ាន់ ណដមី្បសីថិរភាព្ថ្នដំណណីរការអាជ្ីវកម្ម។ 
 

 ធនាគ្ារបានទ្បារព្ធព្ិធីដាក់ឱយណទ្បីទ្បាស់ជាផលូវការ ថ្ននិមិ្តតសញ្ញ ាងមីរបស់ខលួន ណដាយរកសានូវនិម្ិតតរបូ អតតសញ្ញ ាណ និងអតថនយ័
ខដលធនាគ្ារបានកសាងជាង២៩ឆន ាាំកនលងម្ក។ សល ាកសញ្ញ ាងមីរបស់ធនាគ្ារ ជា "និមិ្តតរបូបកេសួីគ៌" ឈរណ ាចំកណ្ត ាលរងវង់
ម្ូលព្ណ៌ណខៀវរឹកប ិក ខដលបង្ហ ាញពី្ភាព្រងឹមាាំ និងវឌ្ឍនភាព្ទ្បកបណដាយចីរភាព្។ 
 

 បខនថម្ព្កីារដាក់ឱយណទ្បីទ្បាស់នវូសល ាកសញ្ញ ាងមី កម្មវធិរូីរសព័្ទចលត័របស់ធនាគ្ារក៏បានខកខទ្បរបូរាងងមី នងិបតូរណ ម ាោះព្ីណអសីុលីដា
យូនីធីទាន់ចិតត ណ ា រអសីុលី ាម ូបាល (ACLEDA mobile)។ របូរាងងមីរបស់ រអសីុលី ាម ូបាល (ACLEDA mobile) 
ក្តូវបានរចនាណ ីងណដាយអនកជំ្នាញខដលមានបរព្ិណសាធន៍ខាងប្ចូលបណចចកវរិយាចុងណទ្កាយណ ាកនុងកម្មវធិី (app) ណហីយវា
ក្តូវបានបំពាក់ណដាយទ្បព្ន័ធសុវតថិភាព្អាយណអសអូ (ISO) និងឧសសាហកម្មបណ័្រូទាត់ (PCI) លំដាប់ថ្ន ាក់ពិ្ភព្ណលាកខដល
ធានាបាននូវកទ្ម្ិតសុវតថិភាព្ខពស់បំផុត។ ជាម្ួយនឹងរបូរាងងមីរបស់ រអសីុលី ាម ូបាល (ACLEDA mobile) គឺណដីម្បជួី្យ
ឱយណសវារូរសព័្ទចលត័របស់ធនាគ្ារអាចណឆ្លីយតបណ ានឹងភាព្រកីចណទ្ម្ីនថ្នបណចចកវរិយារបស់ព្ិភព្ណលាក និងវឌ្ឍនភាព្របស់ធនាគ្ារ 
កនុងយុគសម្យ័ឌ្ីជ្ីងល។ 
 

ផ្នែកទ ី២-ពត៌័មានអំពីលទធនលត្បតិបតតកិារធុរកិចច 
 

ក-លទធផលត្បតិ្បត្តិការធុរកិចច រ ាយរមួបញ្ចូលពត៌័្មានធុរកិចចតាមផ្ផ្ក 
 

 ត្បតិ្បត្តិការក្ុងវសិយ័ធនា ារ 
មានធនាគ្ារពាណិជ្ជចំនួន៥៣ (ធនាគ្ារកនុងទ្សុកចំននួ២២ បុទ្តសម្ពន័ធធនាគ្ារបរណរសចំននួ១៧ និងសាខាធនាគ្ារបរណរសចំនួន
១៤) ធនាគ្ារឯកណរសចំននួ១៤ (ធនាគ្ារកនុងទ្សុកចំនួន០៦ និងធនាគ្ារបរណរសចំននួ០៨) ទ្គឹោះសថ ានម្ីក្កហិូរ្ញវតថុចំននួ៨១ 
(ទ្គឹោះសថ ានម្ីក្កូហិរ្ញវតថុររួលទ្បាក់បណ្ញីចំនួន០៦ នងិទ្គឹោះសថ ានម្ីក្កូហិរ្ញវតថុម្និររួលទ្បាក់បណ្ញីចំនួន៧៥) ទ្កុម្ហ ុនភតិសនយា
ចំនួន១៥ ការ ិាលយ័តំណ្ាងធនាគ្ារបរណរសចំនួន០៦ ទ្គឹោះសថ ានផតល់ណសវារូទាត់សងទ្បាក់ចំនួន២៤ និងទ្គឹោះសថ ានឥណទាន
ជ្នបរចំននួ២៤៦។(Source: NBC Report, CMA Report, and Actually Updated) 

 
 ត្បតិ្បត្តិការអាជី្វកមម និងចំផ្េកទីផសាររបស់ធនា ារ រអសីុល ីា រ ាក្ុងវសិយ័ធនា ារៈ 
ធនាគ្ារ ណអសុីលីដា ភីអិលសុ ីមានចំខណករផីសារ ១៤,៩៨% និង ១៣,៨៩% ណរៀងគ្ន ាសទ្មាប់ទ្បាក់បណ្ញី និងឥណទាន គិតទ្តមឹ្
ដំណ្ាច់ខខវចិេិកា ឆន ាាំ២០២០។  
 
គិតណ ាទ្តឹម្ដំណ្ាច់ខខធនូ ឆន ាាំ២០២០ ធនាគ្ារ ណអសីុលីដា នងិទ្កុម្ហ ុនបុទ្តសម្ពន័ធរបស់ខលួនររួលបានលរធផលលអទាាំងការលក់ និង
ចំណូល។ លរធផលសំខាន់ៗសណទ្ម្ចបានគតិទ្តមឹ្ដំណ្ាច់ខខធនូ ឆន ាាំ២០២០ មានដចូខាងណទ្កាម្៖ 
 

លរធផលសំខាន់ៗ 
លរធផលសណទ្ម្ចបាន 

ទ្តីមាសរី៤ ឆន ាាំ២០២០ ឆន ាាំ២០១៩ 

រសវាឥេទាន 

ចំនួនឥណទានសកម្ម              ៥៥៥.៣២៣               ៥៣៦.៨៩១  

សម្តុលយឥណទានសរបុ (លានណរៀល)        ១៨.២២៩.៣៧២         ១៥.៨០៨.៨១៤  
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រសវាបរញ្ញ-ីសនស ំ

ចំនួនគណនីសរបុ ២.៨៩៤.៩០៧ ២.៦២០.៧៧៨ 

ចំនួនរឹកទ្បាក់សរបុ (លានណរៀល) ១៨.៦៥២.៦៩០ ១៧.៧៩៩.១៨៤ 

រសវាធនា ាររអ ចិត្តូ្និក 

បេ័ណរអធីអឹម រអសីុល ីា 

ចំនួនបណ័ណ្បាោះផសាយសរបុ ១.៣៩៦.៧៧៨ ១.២៧៧.៧២៥ 

ចំនួនទ្បតបិតតកិារសរបុ ១៩.៧៦៨.២២៣ ២០.៤០៣.២០០ 

រំហំរឹកទ្បាក់សរបុ (លានណរៀល) ១៣.៧៧៥.៩១៨ ១២.៥៤៨.០៦៦ 

រសវាធនា ារចលត័្ 

ចំនួនអនកណទ្បីទ្បាស់សរបុ          ១.៧៨២.៨១៤           ១.២៧៦.៥២៨  

ចំនួនទ្បតបិតតកិារសរបុ       ៤៨.៧៤៩.៥៩៩       ២៨.២៦៤.៩៧២  

រំហំរឹកទ្បាក់សរបុ (លានណរៀល)      ៥៩.២១១.២៧៩       ៣៧.៣០៣.១៣៧  

រសវារអសីុល ីាអីុនរធីផ្េត្ 

ចំនួនអនកណទ្បីទ្បាស់សរបុ                ១១.៦៧៩                 ១១.៣៣១  

ចំនួនទ្បតបិតតកិារសរបុ              ៨៨៦.៩៩០               ៥១០.២៩៧  

រំហំរឹកទ្បាក់សរបុ (លានណរៀល)          ១១.២៨៥.៩៤៨           ៥.២៣៥.៦១៦  

រសវារអសីុល ីាអីុខុមរមីស 

ចំនួនថ្ដគូអាជ្ីវកម្មសរបុ                          ៥១                           ៤៨  

ចំនួនទ្បតបិតតកិារសរបុ              ៤៤៧.៩២៩               ៤៦៧.៦៦៨  

រំហំរឹកទ្បាក់សរបុ (លានណរៀល)             ៣៦០.០០០              ២១៣.២៦២  

ម ាសីុនរអធីអឹម រអសីុល ីា 

ចំនួនម៉េ ាសុនីសរបុ                       ៧៩០                        ៦៨៣  

ចំនួនទ្បតបិតតកិារសរបុ       ២៦.៥៧៤.៦៧៨        ២៤.១៨១.២៣១  

រំហំរឹកទ្បាក់សរបុ (លានណរៀល)       ២០.១៩៨.៧២៤        ១៥.៩២៩.១៩៧  

ម ាសីុនឆូត្កាត្ រអសីុល ីា 

ចំនួនម៉េ ាសុនីឆូ្តកាតសរបុ ៤.២៨៧ ៤.២៨៩ 



ទំេរ័ទី 4 

 

ចំនួនទ្បតបិតតកិារសរបុ ២.៤៥៧.៦២៦ ២.៤១២.៩៣៨ 

រំហំរឹកទ្បាក់សរបុ (លានណរៀល) ៦៥៧.៥០៦ ៨៤៩.៣៩២ 

កូែ QR រ ាតាមហាងទំនិញនានា 

ចំនួនពាណិជ្ជករបំពាក់កដូ QR                ៦៣.៧១៤                 ៣០.៩៨៩  

ចំនួនទ្បតបិតតកិារសរបុ             ១.៨៤២.៩១៣              ៧៣៥.៣១២  

រំហំរឹកទ្បាក់សរបុ (លានណរៀល)                 ១៨៦.៦៩១                  ៩០.៨៨៦  

បណត ាញត្បតិ្បត្តិការ និង បុគគលកិ 

ធនា ារ រអសីុល ីា ភីអិលសីុ 

ចំនួនការ ិាលយ័សរបុ                      ២៦៣                       ២៦២  

ចំនួនបុគគលកិសរបុ                ១២.០១៣                 ១១.៩៩៧  

ត្កុមហ ុនបុត្ត្សមពន័ធ (ក្ុង និង រត្រាត្បរទស) 

ចំនួនការ ិាលយ័សរបុ ៥៦ ៥៣ 

ចំនួនបុគគលកិសរបុ ១.៦៩១ ១.៦៥៨ 

 
ខ-រចនាសមពន័ធចំេូល 

ល.រ ត្បភពចំេូល (លានររៀល) 
ត្តី្មាសទី៤ ឆ្ាាំ២០២០ ត្តី្មាសទី៤ ឆ្ាាំ២០១៩ 
ចំនួន ភាគរយ ចំនួន ភាគរយ 

១ ចំណូលការទ្បាក់  ៥៤៨.០៤៥ ៨៨,១០% ៤៩៧.០៤២ ៨៧,៧៩% 
២ ចំណូលកថ្ទ្ម្ និងណជ្ងីសា  ៤៨.០៩៧ ៧,៧៣% ៤៩.១៧៧ ៨,៦៩% 
៣ ចំណូលណផេងៗ  ២៥.៩០៥ ៤,១៦% ១៩.៩៦៤ ៣,៥៣% 

ចំេូលសរបុ  ៦២២.០៤៧ ១០០% ៥៦៦.១៨៣ ១០០% 

 
ផ្នែកទ ី៣-របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផ្ែលបានត្តួតពិនិតយទ ងីវញិទ ាយសវនករឯករាជ្យ 

 
 

សូម្ព្ិនតិយណម្ីលឧបសម្ពន័ធខដលបានភជ ាប់ម្កជាម្យួ 
របាយការណ៍ហិរ្ញវតថុខដលក្តវូបានក្តតួព្និិតយណ ីងវញិណដាយសវនករឯករាជ្យ 
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ផ្នែកទ ី៤-ការពភិាកសា នងិការវភិាគ្របស់គ្ណៈត្គ្ប់ត្គ្ង 
ការព្ភិាកសា នងិការវភិាគខាងណទ្កាម្ណនោះណ ដ្ ាតសំខាន់ណលីលរធផលទ្បតបិតតិការ និងលរធផលហិរ្ញវតថុណដាយខផអកណលីរបាយការណ៍ហិរ្ញវតថុ
ចណនល ាោះណព្លគតិទ្តឹម្ថ្ងៃរី៣១ ខខធនូ ឆន ាាំ២០២០ ខដលក្តូវបានក្តួតព្ិនតិយណដាយសវនករឯករាជ្យ។ របាយការណ៍ហិរ្ញវតថុចណនល ាោះណព្លក្តូវ
បានណរៀបចំណ ងីណដាយអនុណលាម្តាម្សតង់ដាររបាយការណ៍ហិរ្ញវតថុអនតរជាតិថ្នកម្ពុជា(ស.រ.ហ.អ.ក)។ មានខតសមាសធាតុសំខាន់ៗថ្ន
របាយការណ៍ហិរ្ញវតថុ និងកតត ាសំខាន់ៗខដលប៉េោះពាល់ដល់ទ្បាក់ចំណណញរបស់ធនាគ្ារប៉េ ុណណ្្ាោះក្តូវបានយកម្កណធវកីារព្ភិាកសា និងវភិាគ។ 
 
ក-ទិែឋភាពទូរ ាននត្បតិ្បត្តិការ 
 

១-ការវភិាគចំេូល 

ធនាគ្ារ ណអសុីលីដា ភីអិលសុី មានទ្បភព្ចំណូលធំៗចំនួនបីគឺ ចំណូលការទ្បាក់ ចំណូលកថ្ទ្ម្និងណជ្ីងសា និងចំណូល 
ណផេងៗ។  
 

 ចំណូលការទ្បាក់៖ រមួ្មានចំណូលការទ្បាក់ព្ឥីណទាននងិបុណរទ្បទាន ចំណូលការទ្បាក់ព្ីទ្បាក់បណ្ញីណ ាធនាគ្ារណផេងៗ និង
ការវនិិណ ាគហិរ្ញវតថុ។ 
 

 ចំណូលកថ្ទ្ម្ និងណជ្ីងសា៖ រមួ្មានកថ្ទ្ម្ណជ្ីងសា កថ្ទ្ម្ណជ្ីងសាបានព្ភីន ាក់ង្ារធានារ៉េ ាប់រង កថ្ទ្ម្ព្ីម៉េ ាសុីនណអធីអឹម្ កថ្ទ្ម្ព្កីារ
សងឥណទានម្ុនកាលកំណត់  កថ្ទ្ម្ព្ីណសវាទ្បាក់បណ្ញ ីកថ្ទ្ម្ព្ណីសវាធានា និងកថ្ទ្ម្ព្កីារបណដុ ោះបណ្ដ ាល។ 
 

 ចំណូលណផេងៗ៖ រមួ្មានចំណណញព្កីារបដូររបូិយបណ័ ្ចំណណញព្កីារលក់ទ្រព្យនងិបរកិេ ារ ភាគលាភណលីការវនិិណ ាគហិរ្ញវតថុ 
និងចំណូលណផេងៗ។  
 

២-ការវភិាគចំេូលតាមផ្ផ្ក 

ល.រ ត្បភពចំេូល (គិត្ជាលានររៀល) 
ត្តី្មាសទី៤ ឆ្ាាំ២០២០ ត្តី្មាសទី៤ ឆ្ាាំ២០១៩ 

ចំនួន ភាគរយ ចំនួន ភាគរយ 

១ ចំណូលការទ្បាក់ ៥៤៨.០៤៥ ៨៨,១០% ៤៩៧.០៤២ ៨៧,៧៩% 

២ ចំណូលកថ្ទ្ម្ និងណជ្ងីសា  ៤៨.០៩៧ ៧,៧៣% ៤៩.១៧៧ ៨,៦៩% 

៣ ចំណូលណផេងៗ ២៥.៩០៥ ៤,១៦% ១៩.៩៦៤ ៣,៥៣% 

ចំេូលសរបុ ៦២២.០៤៧ ១០០% ៥៦៦.១៨៣ ១០០% 
 

ចំណូលសរបុចំនួន ៦២២.០៤៧ លានណរៀល កនុងទ្តមីាសរី៤ ឆន ាាំ២០២០ ភាគណទ្ចនីបានម្កព្ីចំណូលការទ្បាក់ខដលមានចំខណក 
៨៨,១០% ថ្នចំណូលសរបុ និងចំណូលសរបុបានណកីនណ ីងចំនួន ៥៥.៨៦៤ លានណរៀល ឬ ៩,៨៧% ណបីណទ្បៀបណធៀបណ ានឹង
ចំណូលសរបុកនុងទ្តមីាសរី៤ ឆន ាាំ២០១៩។ 
 

៣-ការវភិាគគមៃ ាត្ចំរេញែុល 

របាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត និងលរធផលលម្អិតណផេងៗរបស់ធនាគ្ារ ណអសុីលីដា ភីអិលសុី បានណរៀបចំកនុងរទ្ម្ង់ជារបាយការណ៍
ខដលម្ិនបង្ហ ាញព្គីមល ាតចំណណញដុលណរ។ ចំណូលការទ្បាក់សុរធខដលររួលបានម្កព្ចំីណូលការទ្បាក់សរបុដកនងឹចំណ្ាយការ
ទ្បាក់សរបុ នឹងក្តូវយកម្កបង្ហ ាញណ ាកនុងការវភិាគចំណណញ/(ខាត) ម្ុនបង់ព្នធ ដចូខាងណទ្កាម្។ 
 
 



ទំេរ័ទី 6 

 

 
៤-ការវភិាគចំរេញ/(ខាត្) មុនបង់ពនធ 

របាយការេ៍ចំរេញ ឬខាត្  
(លានររៀល) 

ត្តី្មាសទី៤  
ឆ្ាាំ២០២០ 

ត្តី្មាសទី៤  
ឆ្ាាំ២០១៩ 

គមៃ ាត្ 

ចំនួន ភាគរយ 

ចំណូលការទ្បាក់  ៥៤៨.០៤៥ ៤៩៧.០៤២ ៥១.០០៣ ១០,២៦% 

ចំណ្ាយការទ្បាក់  (១៥៤.៥៦៧) (១៥៨.៩១៤) ៤.៣៤៧ -២,៧៤% 

ចំេូលការត្បាក់សុទធ  ៣៩៣.៤៧៨ ៣៣៨.១២៨ ៥៥.៣៥០ ១៦,៣៧% 

ចំណូលកថ្ទ្ម្ និងណជ្ងីសា  ៤៨.០៩៧ ៤៩.១៧៧ (១.០៨០) -២,២០% 

ចំណ្ាយកថ្ទ្ម្ និងណជ្ងីសា  (២.២៤៥) (១.៦៥៤) (៥៩១) ៣៥,៧៣% 

ចំេូលកនត្ម និងរជី្ងស្ាសុទធ  ៤៥.៨៥២ ៤៧.៥២៣ (១.៦៧១) -៣,៥២% 
សំវធិានធនសទ្មាប់ការខាតបង់ឱនភាព្ថ្ន
តថ្ម្លរបស់ឥណទាននិងបុណរទ្បទាន ទ្បាក់បណ្ញី
ណ ាធនាគ្ារណផេងៗ នងិគណនីក្តូវររួលណផេង  ៗ

(៤.២៤៩) (១០.២៨៧) ៦.០៣៨ -៥៨,៧០% 

សំវធិានធនសទ្មាប់ការខាតបង់ឱនភាព្ថ្ន
តថ្ម្លរបស់កចិចសនយាណទ្រាតារាងតុលយការ 

៨០ (៤៤៨) ៥២៨ -១១៧,៨៦% 

ឱនភាពននត្នមៃខាត្បង់សុទធ (៤.១៦៩) (១០.៧៣៦) ៦.៥៦៧ -៦១,១៧% 
ចំេូលសុទធបនទ ាប់ពីសំវធិានធនសត្មាប់ 
ឱនភាពននត្នមៃ ៤៣៥.១៦១ ៣៧៤.៩១៦ ៦០.២៤៥ ១៦,០៧% 

ចំណូលណផេងៗ ២៥.៩០៥ ១៩.៩៦៤ ៥.៩៤១ ២៩,៧៦% 

ចំណ្ាយរូណ ា និងរដឋបាល (២៣៨.៩៥៩) (២១៤.៥៩៩) (២៤.៣៦០) ១១,៣៥% 
ចំរេញមុនចំណាយពនធរលតី្បាក់
ចំរេញ ២២២.១០៧ ១៨០.២៨១ ៤១.៨២៦ ២៣,២០% 

 

ណ ាទ្តមីាសរី៤ ឆន ាាំ២០២០ ទ្បាក់ចំណណញម្នុចំណ្ាយព្នធណលីទ្បាក់ចំណណញបានណកីនណ ងី ៤១.៨២៦ លានណរៀល ឬ ២៣,២០% 
ណបីណទ្បៀបណធៀបនងឹទ្តមីាសរី៤ ឆន ាាំ២០១៩។ ចំណូលការទ្បាក់បានណកនីណ ីង ១០,២៦% ខណៈណព្លខដលចំណ្ាយការទ្បាក់បាន
ងយចុោះ ២,៧៤% ខដលនាាំឱយមានការណកីនណ ងីនូវចំណូលការទ្បាក់សុរធ ១៦,៣៧%។ 
 

៥-ការវភិាគចំរេញ/(ខាត្) កុ្ងការយិបររិចេទ 

របាយការេ៍ចំរេញ ឬខាត្  
(លានររៀល) 

ត្ត្ីមាសទី៤  
ឆ្ាាំ២០២០ 

ត្ត្ីមាសទី៤  
ឆ្ាាំ២០១៩ 

គមៃ ាត្ 

ចំនួន ភាគរយ 

ចំរេញមុនចំណាយពនធរលតី្បាក់ចំរេញ ២២២.១០៧ ១៨០.២៨១ ៤១.៨២៦ ២៣,២០% 

ចំណ្ាយព្នធណលីទ្បាក់ចំណណញ (៤៦.៨៣៨) (៣៨.១៨១) (៨.៦៥៧) ២២,៦៧% 

ត្បាក់ចំរេញសត្មាប់ការយិបររិចេទ ១៧៥.២៦៩ ១៤២.១០០ ៣៣.១៦៩ ២៣,៣៤% 
 



ទំេរ័ទី 7 

 

ទ្បាក់ចំណណញសទ្មាប់ទ្តមីាសរី៤ ឆន ាាំ២០២០ណនោះ ខពស់ជាងទ្តីមាសរី៤ ឆន ាាំ២០១៩ ចំនួន ៣៣.១៦៩ លានណរៀល ឬ ២៣,៣៤%។ 
ការណកីនណ ងីណនោះ ភាគណទ្ចីនបណ្ត ាលម្កព្ីការណកនីណ ីងនូវចំណូលការទ្បាក់សុរធចំននួ ១៦,៣៧% ណសមនីឹង ៥៥.៣៥០ លានណរៀល 
ណធៀបនងឹទ្តមីាសរី៤ ឆន ាាំ២០១៩។ 
 

៦-ការវភិាគលទធផលលមអតិ្កុ្ងការយិបររិចេទ 

លទធផលលមអិត្សរបុ (លានររៀល) ត្តី្មាសទី៤  
ឆ្ាាំ២០២០ 

ត្តី្មាសទី៤  
ឆ្ាាំ២០១៩ 

គមៃ ាត្ 

ចំនួន ភាគរយ 

ត្បាក់ចំរេញសត្មាប់ការយិបររិចេទ ១៧៥.២៦៩ ១៤២.១០០ ៣៣.១៦៩ ២៣,៣៤% 

លទធផលលមអិត្រផសងៗ៖     

ធាតុ្ផ្ែលនឹងមិនត្តូ្វបានរធវីចំណាត់្ថ្្ាក់ 
រ ងីវញិរ ាចំរេញ ឬខាត្៖     

ការវាស់ខវងណ ងីវញិថ្នកាតព្វកិចចអតថទ្បណ ាជ្ន៍
និណ ាជ្ិត 

១.៨៦៦ (១០៥) ១.៩៧១ ១.៨៧៧,១៤% 

ធាតុ្ផ្ែលត្តូ្វ ឬអាចត្តូ្វបានចាត់្ថ្្ាក់រ ងីវញិ 
រ ាការយិបររិចេទបនទ ាប់រ ាចំរេញ ឬខាត្៖     

លណម្អៀងព្កីារបតូររបូិយបណ័ ្ - - - - 

លទធផលលមអិត្រផសងៗសត្មាប់ការយិបររិចេទសរបុ ១៧៧.១៣៥ ១៤១.៩៩៥ ៣៥.១៤០ ២៤,៧៥% 
 

៧-ការវភិាគពីកតត ា និងនិន្ាការផ្ែលប ុះពាល់ស្ថ ានភាព និងលទធផលហិរញ្ញវត្ថុ 

ការរកីរាលដាលជាសកលថ្នជំ្ងឺកូវដី-១៩ មានឥរធិព្លគួរឱយកត់សមគ ាល់ណលីណសទីរខតទ្គប់វសិយ័ទាាំងអស់ រមួ្ទាាំងធនាគ្ារ និង
ហិរ្ញវតថុផងខដរ។ ឧសសាហកម្មណរសចរណ៍រមួ្ទាាំងសណ្ឋ ាគ្ារ ផទោះសំណ្ាក់ ណភាជ្នីយដឋ ាន និងរបស់របរទាក់រងនឹងម្ហបូអាហារ
បានរងផលប៉េោះពាល់ ៉េ ាងខល ាាំង។ ណទាោះបជីាទ្គប់សហទ្គ្ាសររួលរងនូវផលប៉េោះពាល់ក៏ណដាយ ប៉េ ុខនតធនាគ្ារ ណអសុីលីដា បានបណងកីត
ឲ្យមានភាព្វជិ្ជមានណដាយបណងកតីឲ្យមានកម្មវធិសំីណណីសុំឥណទានខដលមានភាព្សាម្្ញ នងិង្ាយទ្សលួណទ្បីទ្បាស់ណដាយម្ណធយាបាយ
ឌ្ីជ្ីងល តាម្រយៈកម្មវធិី ‘រអសីុល ីាម ូបាល’ ណហីយវាក៏អាចណទ្បជីាម្ួយគណនីទ្បាក់បណ្ញ-ីសនេ ំ (សំថ្ច ចរនត នងិមានកាល
កំណត់) ផងខដរ រមួ្ជាម្ួយអទ្តាការទ្បាក់ខដលមានភាព្បត់ខបន។  

 
ខ-កតត ាសំខាន់ៗផ្ែលប ុះពាល់រលផីលចំរេញ 
 

១-ការវភិាគពីលកខខេឌ ននត្ត្មូវការ និងការផគត់្ផគង់ 

ធនាគ្ារ ណអសុីលីដា ររួលបានណជាគជ្យ័ណ ាណលីរីផសារខដលនាាំម្កនូវផលចំណណញអាទ្សយ័ណដាយកតត ាព្ីរគឺ៖ 
 កំណណីនសំណព្ៀតឥណទាន ណដាយសារតក្ម្ូវការខពស់ណ ាណលីរផីសារណលីផលតិផលឥណទានរបស់ធនាគ្ារ ជាព្ិណសសវសិយ័ SME។ 
 

 កំណណីនទ្បាក់បណ្ញី-សនេ ំរបស់ធនាគ្ារ រមួ្ជាម្ួយផលិតផល និងណសវាកម្មណផេងណរៀត។ 
 

កតត ាទាាំងព្ីរណនោះក្តូវបានផសារភជ ាប់ជាម្ួយនឹងការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរថ្នទ្បព្័នធឌ្ីជ្ីងលរបស់ធនាគ្ារ ខដលផតល់ជ្ូនអតិងិជ្ន
នូវផលិតផល និងណសវាកម្មហិរ្ញវតថុ ទ្បកបណដាយភាព្ថ្ចនទ្បឌ្ិត និងទាន់សម្័យ។ 
 



ទំេរ័ទី 8 

 

ការបណងកនីភាព្ង្ាយទ្សួលដល់អតិងិជ្ន និងព្ទ្ងងឹទ្បព្ន័ធសុវតថិភាព្អុិនណធីខណត គជឺាចំណុចខដលធនាគ្ារ ណអសុីលីដា ណ ដ្ ាតការយក
ចិតតរុកដាក់បំផុត។ ណដីម្បសីណទ្ម្ចនូវវឍ នភាព្ណគ្ាលណ ាដ៏រងឹមាាំទាាំងណនោះ ធនាគ្ារនឹងបនតណលីកកម្ពស់ណហដឋ ារចនាសម្ពន័ធបណចចកវរិយា
ព្ត័ម៌ាន តាម្រយៈការវនិិណ ាគណលីបណចចកវរិយារំណនីបចុងណទ្កាយ ព្ទ្ងឹងសម្តថភាព្ធនធានម្នុសេ ទ្ព្ម្ទាាំងព្ទ្ងកីនងិខកលម្អដំណណីរ
ការអាជ្ីវកម្ម។ ជាយុរធសាទ្សត ធនាគ្ារកំព្ងុអភិវឍ ទ្បព្ន័ធរូទាត់ខដលអាចឱយថ្ដគទូាាំងកនុង និងណទ្រាទ្បណរសអាចភជ ាប់ទ្បព្ន័ធណនោះណដមី្ប ី
បណទ្ម្ីអតងិិជ្នណ ាវញិណ ាម្ក និងឆ្លងទ្ពំ្ខដន។ ទ្បព្ន័ធណនោះម្និទ្តឹម្ខតផដល់អតថទ្បណ ាជ្ន៍ណដាយ ទ្ ាល់ដល់អតងិិជ្នដ៏ឆល ាតថ្វរបស់ណយីង
ប៉េ ុណណ្្ាោះណរ ប៉េ ុខនតខងម្ទាាំងថ្ដគូអាជ្ីវកម្មរបស់ណយីងផងខដរ។ ណយីងខ្ុំ ររួលសគ ាល់ថ្ាអតងិិជ្ន និងថ្ដគូអាជ្ីវកម្មទាាំងអស់គឺជា
បណ្ដ ាញតភជ ាប់ដ៏មានសារសំខាន់សទ្មាប់ព្ទ្ងកីណសវាកម្មរបស់ធនាគ្ារ និងរកីចណទ្ម្នីជាម្យួគ្ន ា។ 
 

រអសីុលី ាម ូបាល បានខកលម្អ ៉េ ាងរូលំរូលាយ និង ល្ ាស់បតូររបូរាងងមី កាន់ខតរំណនីប ង្ាយទ្សួល និងមានសុវតថិភាព្ខពស់ ជាម្ួយ
នឹងម្ុខង្ារព្ិណសសៗជាណទ្ចីន ។ ឥ ូវណនោះ អតិងិជ្នទាាំងអស់អាចទ្បតិបតតិការទ្បាក់បណ្ញី-សនេ ំ(សំថ្ច ចរនត និងមានកាលកំណត់) 
តាម្រយៈ រអសីុលី ាម ូបាល បានភល ាម្ៗ ខងម្ទាាំងររួលបានការទ្បាក់ខពស់ណរៀតផង។ ណលាកអនកក៏អាចដាក់ទ្បាក់បណ្ញីមានកាល
កំណត់ណដាយខលួនឯងបាន ៉េ ាងង្ាយទ្សួល ជាម្ួយម៉េ ាសីុនដាក់ទ្បាក់បណ្ញីមានកាលកំណត់ផងខដរ។ 
 

ធនាគ្ារក៏បាន នងិកំព្ងុបនតវនិិណ ាគកនុងការព្ទ្ងីករីតាាំងសវយ័ណសវាធនាគ្ារ ណដាយណធវកីារដំណ ងីបខនថម្នូវម៉េ ាសុីនណអធអីមឹ្ ម៉េ ាសុីន
ដក-ដាក់ទ្បាក់ ម៉េ ាសុនីឆូ្តកាត និងការព្ទ្ងីកបណ្ដ ាញរូទាត់តាម្ QR របស់ខលួន។ 
 

ណដីម្បគី្ាាំទ្រដល់ទ្គឹោះសថ ានធនាគ្ារ នងិហិរ្ញវតថុ (កនុងអំ ុងណព្លថ្នការរកីរាលដាលជាសកលថ្នជំ្ងកឺូវដី-១៩) ឱយមានសនទនីយភាព្
បខនថម្ណរៀតណដីម្បណីឆ្លីយតបណ ានឹងតក្ម្ូវការរុនរបស់ខលួន ធនាគ្ារជាត ិថ្ន កម្ពុជាបានបនធូរបនថយអនបុាតម្ួយចំនួនដូចជា៖ សាធនភាព្ 
ទ្រនាប់ណដីម្រុន ទ្បាក់បទ្ម្ុងកាតព្វកិចច។ល។ ណហីយទ្កសួងណសដឋកិចច និងហិរ្ញវតថុបានកាត់បនថយព្នធកាត់រុកណលីការទ្បាក់កម្ចី ក៏ដចូ
ជាបណងកីតសនទនីយភាព្បខនថម្ណរៀតណ ាណលីរីផសារខដលមានថ្ងលណដីម្ទាប។ កតត ាទាាំងណនោះបានផដល់ឱកាសសទ្មាប់ការទ្បកតួទ្បខជ្ងថ្ងល 
ខដលអាចប៉េ ោះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ធនាគ្ារកនុងរយៈណព្លខល ីប៉េ ុខនតវានងឹជ្ួយឱយមានភាព្រងឹមាាំសទ្មាប់រយៈណព្លខវង។ 

 

២-ការវភិាគពីការរ ងីចុុះនននលៃវត្ថុធាត្ុរែីម 

ធនាគ្ារ ណអសុីលីដា ភីអិលសុ ីទ្បតិបតតកិារកនុងវសិយ័ណសវាកម្ម ខដលការណ ីងចុោះថ្នថ្ងលវតថុធាតណុដីម្ម្ិនអាចអនុវតតបានចំណពាោះធនាគ្ារ
ណ ីយ។ 
 

៣-ការវភិាគរលពីនធ 

ធនាគ្ារ ណអសុលីីដា ភអីិលសីុ និងទ្កមុ្ហ ុនបុទ្តសម្ពន័ធ សថតិណ ាណទ្កាម្ចបាប់សតីព្ពី្នធដារថ្នទ្បណរសនីម្ួយៗ ដូណចនោះធនាគ្ារ និងទ្កមុ្
ហ ុនបុទ្តសម្ពន័ធមានកាតព្វកិចចបង់ព្នធតាម្ការកំណត់របស់អាជ្ាធរព្នធដារនីម្ួយៗ។ 
 

ការបង់ព្នធជ្ូនអគគនាយកដឋ ានព្នធដារម្ិនទ្តឹម្ខតជាកាតព្វកិចច និងការររួលបានវញិ្ញ ាបនបទ្តអនុណលាម្ភាព្សារណព្ីព្នធទ្បណភរ 
“មាស” ព្អីគគនាយកដឋ ានព្នធដារសទ្មាប់ឆន ាាំជាប់ព្នធ ២០២០ ដល់ ២០២១ ប៉េ ុណណ្្ាោះណរ ប៉េ ខុនតជាការចូលរមួ្ចំខណកកនុងសងគម្ និង
កំណណីនណសដឋកចិចផងខដរ។ 
 

៤-ការវភិាគរលធីាត្ុផ្ែលខុសពីធមមតា និងធាត្ុវសិ្ាមញ្ញ 

ធនាគ្ារម្ិនមានធាតុ ទ្បតិបតតកិារ ឬទ្ព្ឹតតិការណ៍ណ្ាម្ួយខដលខុសព្ីធម្មតាជាសារវនតណនាោះណរ។ ណទាោះជា ៉េ ាងណ្ាក៏ណដាយលកេខណឌ
ណសដឋកិចចខដលបានរងផលប៉េោះពាល់ណដាយសារជំ្ងឺកូវដី-១៩ អាចជ្ោះឥរធិព្លដល់សម្តថភាព្សងទ្តលប់ម្កវញិរបស់អតងិជិ្ន ខដល
គុណភាព្ឥណទានរបស់ធនាគ្ារអាចរងផលប៉េោះពាល់បនតិចបនតួច។ 
 

គ-ការផ្ត្បត្បួលសំខាន់ៗរលកីារលក់ និងចំេូល 
ណដីម្បចីូលរមួ្គ្ាាំទ្រការរកីលូតលាស់អាជ្ីវកម្មរបស់អតិងិជ្ន ធនាគ្ារ ណអសុីលីដា ភីអលិសីុ បានប្ចុោះអទ្តាការទ្បាក់ព្ី ០,៤% 
រហូតដល់ ១% កនុង ១ឆន ាាំ បខនថម្ណរៀតណលកីារណសនីសុំឥណទានងមីទ្គប់ទ្បណភរ និងណដាយកាន់ខតមានភាព្ង្ាយទ្សួល អតងិិជ្នទាាំង

https://www.acledabank.com.kh/kh/khm/ps_credit?t=
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អស់អាចដាក់សំណណីសុំឥណទានតាម្រយៈ រអសីុល ីាម បូាល។ ជាលរធផល សម្តលុយឥណទានដុលសរបុណ ាទ្តមីាសរី៤ ឆន ាាំ
២០២០ មានការណកីនណ ងីចំននួ ១,២៤ ទ្រីលានណរៀល ណសមីនងឹ ៧,២៩% ណធៀបនងឹទ្តមីាសរី៣ ឆន ាាំ២០២០។ 
 

ឃ-ផលប ុះពាល់ននការបដរូរបិូយបេ័ណ អត្តាការត្បាក់ និងនលៃទំនិញ 
អទ្តាបតូរទ្បាក់ណរៀលណធៀបនឹងទ្បាក់ដុលល ារអាណម្រកិបានខទ្បក្បលួណ ាគនលងខពស់បនតចិកនុងចណនល ាោះ ៤.០៥០ ណរៀលណ ា ៤.១១០ ណរៀល កនុង
ម្ួយដលុល ារអាណម្រកិ កនុងអំ ុងណព្លថ្នការរាតតបាតជាសកលថ្នជំ្ងកឺូវដី-១៩ កនុងឆន ាាំ២០២០។ ណ ាណដីម្ឆន ាាំ២០២១ តថ្ម្លទ្បាក់ណរៀល
បានរកសាសថិរភាព្ណ ាទ្តឹម្ ៤.០៦៥ ណរៀលកនុងម្ួយដុលល ារអាណម្រកិ និងរពំ្ឹងថ្ានឹងរកសាសថិរភាព្ទ្បហាក់ទ្បខហលណនោះណ ាកនុងឆន ាាំ២០២១។ 
ធនាគ្ារ ណអសុីលីដា ភីអលិសីុ បានអនុវតត ៉េ ាងម្ុងឺម៉េ ាត់តាម្តក្ម្ូវការថ្នបរបប្ញតតិ និងណគ្ាលការណ៍ថ្ផទកនុងធនាគ្ារ ទាក់រងណ ា
នឹងសថ ានភាព្ចំហសុរធថ្នរបូិយបណ័្។ ណដាយណហតុណនោះមានផលប៉េោះពាល់តិចតួចប៉េ ុណណ្្ាោះខដលបណ្ត ាលម្កព្ីការណ ីងចុោះថ្ន 
អទ្តាបតូរទ្បាក់ ណហីយផលប៉េោះពាល់ណនាោះក្តូវបានវាស់ខវង តាម្ដាន និងទ្គប់ទ្គងជាណរៀងរាល់ថ្ងៃណដីម្បចីាត់វធិានការណដាោះទ្សាយភល ាម្ៗ។ 
 

អទ្តាការទ្បាក់ជាម្ធយម្ថ្នទ្បាក់បណ្ញីមានកាលកំណត់ និងទ្បាក់កម្ចីបានងយចុោះបនតិចព្ីណដីម្ឆន ាាំ  ដល់ខខសីហា ឆន ាាំ២០២០ ព្ី 
៣,៧០% ណ ា ៣,៤៧% នងិព្ ី៩,៥៥% ណ ា ៩,២៧% ណរៀងគ្ន ា (ណ ាងព្ត័៌មានសថិតិណសដឋកចិច និងរបូិយវតថុខខសីហា ២០២០ របស់
ធនាគ្ារជាតិ ថ្ន កម្ពុជា)។ បខទ្ម្បក្មួ្លទាាំងណនោះសថិតណ ាកនុងសថ ានភាព្ធម្មតាថ្នអាជ្ីវកម្ម ណហីយមានផលប៉េោះពាល់តិចតួចបំផុត
ដល់ធនាគ្ារ។ ម្៉េយាងវញិណរៀត ធនាគ្ារបានណធវីទ្បតិបតតិការអាជ្ីវកម្មរបស់ខលួនណដាយខផអកណលីអទ្តាការទ្បាក់ណងរ (ទាាំងទ្បាក់បណ្ញីនងិ
ទ្បាក់កម្ច)ី ខដលម្ិនមានរំនាក់រំនងណដាយ ទ្ ាល់ជាម្ួយនឹងចលនាអទ្តាការទ្បាក់ណ ាកនុងរផីសារហិរ្ញវតថុអនតរជាតណិ ីយ។ ណលីសព្ី
ណនោះណរៀត ហានិភយ័អទ្តាការទ្បាក់ក្តូវបានវាស់ខវង តាម្ដាន និងទ្គប់ទ្គងជាទ្បចាាំ ណដីម្បណីជ្ៀសវាងផលប៉េោះពាល់ណផេងៗចំណពាោះ
លរធផលការង្ាររបស់ធនាគ្ារ។ 
 

ធនាគ្ារម្ិនបានណធវីទ្បតិបតតិការជ្ួញដូរខដលមានរទ្ម្ង់ជា commodity ណនាោះណរ។ 
 

ង-ផលប ុះពាល់ននអតិ្ផរណា 
ដូចការរពំ្ឹងរុក ការរកសាអទ្តាអតិផរណ្ារបស់រាជ្រដឋ ាភិបាលសទ្មាប់ឆន ាាំ២០២០ គឺណ ាកទ្ម្តិទាប ជាម្ធយម្ ២,៩% ណទាោះសថិតកនុង
អំ ុងណព្លផទុោះណ ីងថ្នជំ្ងឺកូវដី-១៩ ក៏ណដាយ។ ណដាយណហតុណនោះ វាមានផលប៉េោះពាល់តិចតួចបំផុតពី្អតិផរណ្ាណលីអាជ្ីវកម្មរបស់
ធនាគ្ារ។ អតផិរណ្ាក្តូវបានព្យាករថ្ាសថិតកនុងកទ្ម្ិតម្ួយខដលអាចទ្គប់ទ្គងបាន គឺទ្បខហល ៣% ណ ាឆន ាាំ២០២១។ 

 

ច-រ ាលនរ ាបាយរសែឋកិចច ស្ាររពីពនធ និងរបិូយវត្ថុ របស់រាជ្រ ឋ ាភិបាល 
 រ ាលនរ ាបាយរសែឋកចិច៖ 
កំណណីនណសដឋកចិចកម្ពុជាកនុងឆន ាាំ២០២០ ក្តូវបានប៉េ ាន់សម ានថ្ាអាចធល ាក់ចុោះជាងការរពំ្ឹងរុកកាលព្ីណដីម្ឆន ាាំ ខដលថ្ាអទ្តាកំណណីនអាច
មានកទ្ម្ិត -៣,១%។ ការធល ាក់ចុោះជាងការរពំ្ឹងរុកណនោះ ជាចម្បងណដាយសារវសិយ័ណរសចរណ៍ម្ិនមានភាព្ទ្បណសីរណ ងី ណដាយបនត
ធល ាក់ចុោះខល ាាំងណ ាកនុងឆ្មាសរី២ ទ្សបណព្លខដលការនាាំណចញកនុងវសិយ័កាត់ណដរ ខដលរមួ្ចំខណករហូតដល់ ៧០%ថ្នការនាាំណចញសរបុ 
បនតមាននិនន ាការធល ាក់ចុោះ។ អទ្តាអតិផរណ្ាសទ្មាប់ឆន ាាំ២០២០ មានកទ្ម្ិតជាម្ធយម្ ២,៩% ខពស់ជាងឆន ាាំម្ុនបនតិច (១,៩%) និងអទ្តា
បតូរទ្បាក់ណរៀលណធៀបនឹងដលុល ារអាណម្រកិបនតមានសថិរភាព្ ណដាយមានកទ្ម្ិតជាម្ធយម្កនុងរងវង់ ៤.០៩០ ណរៀលកនុង ១ដុលល ារអាណម្រកិ ខពស់
ជាងឆន ាាំម្ុន (៤.០៦១ ណរៀល)។ 
 

កនុងបរកិារណ៍ខដលថ្ន ាាំបង្ក ារមានទ្បសិរធភាព្អាចរប់សក ាត់ការរកីរាលដាលថ្នជំ្ងកឺូវដី-១៩ កនុងឆ្មាសដំបងូថ្នឆន ាាំ២០២១ ធនាគ្ារ
ជាតិ ថ្ន កម្ពុជា បានព្យាករថ្ា ណសដឋកចិចកម្ពុជាអាចនងឹណងីបណ ីងវញិកនុងរងវង់ ៣,៥% ណហីយអទ្តាអតិផរណ្ារពំ្ងឹថ្ាមានកទ្ម្ិត
ទ្គប់ទ្គងបានណទ្កាម្ ៣% ជាម្ួយនឹងសថិរភាព្អទ្តាបតូរទ្បាក់ និងការរកសាបានកទ្ម្ិតខពស់ថ្នរុនបទ្ម្ុងអនតរជាតិ។ ចំខណកឯសថ ាបន័
ហិរ្ញវតថុអនតរជាតនិានាបានព្យាករថ្ា អទ្តាកំណណីនណសដឋកិចចកម្ពុជាអាចសណទ្ម្ចបានព្ី ៤% ណ ា ៦,៨% អាទ្សយ័ណលីទ្បសិរធភាព្
ថ្នថ្ន ាាំបង្ក ារ ណលបឿនថ្នការណងបីណ ីងវញិថ្នកំណណីនកនុងទ្បណរសជាថ្ដគូណសដឋកចិច និងការព្ទ្ងឹងម្ូលដឋ ានណសដឋកិចចកនុងទ្សុក។ 
 

សថិតកនុងបរកិារណ៍ណនោះ ការបនតព្ទ្ងឹងសកម្មភាព្ណសដឋកចិចកនុងទ្សុកខងម្ណរៀតនឹងជ្ួយទ្រទ្រង់ និងកាត់បនថយការប៉េ ោះពាល់ណលីកំណណីន
ណសដឋកិចចកម្ពុជា ណដាយសារការធល ាក់ចុោះវសិយ័ខាងណទ្រា។ ដូណចនោះ ការអនុវតតណគ្ាលនណ ាបាយរបស់រាជ្រដឋ ាភិបាលកនុងការណលីកសទួយ
ការអភិវឌ្ឍសហទ្គ្ាសធនុតចូ និងម្ធយម្ ការជំ្រញុនវានុវតតន៍ និងការណទ្បីទ្បាស់បណចចកវរិយាងមីៗណលីទ្គប់វសិយ័ មានសារៈសំខាន់ណ្ាស់ 



ទំេរ័ទី 10 

 

កនុងការព្ទ្ងងឹម្ូលដឋ ានកំណណីនសកម្មភាព្កនុងទ្សុក។ ជាម្ួយគ្ន ាណនោះ វសិយ័កសិកម្មនងឹបនតជាវសិយ័ដ៏សំខាន់ និងមានសកត ានុព្ល
ខពស់ ខដលអាចជ្ួយទ្សូបឥរធិព្លខផនកខលោះថ្នវបិតតិ ដូចជាភាព្អត់ការង្ារណធវី ឬជ្ួយគ្ាាំទ្រជ្ីវភាព្ទ្បជាជ្នទ្កីទ្ក។ ម្៉េយាងណរៀត 
ការព្ណនលឿនការណធវីព្ពិ្ិធកម្មម្ូលដឋ ានណសដឋកិចច និងការអនុវតតយុរធសាទ្សតអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ឧសសាហកម្ម នឹងជ្ួយឲ្យណសដឋកិចចកម្ពុជាណងបី
ណ ងីកាន់ខតឆាប់រហស័ព្ីវបិតតនិាបចចុបបននណនោះ។ ណលីសព្ីណនោះ ការចាប់ណផតមី្ររួលបានចំណូលព្កីារផលិតណទ្បងណ ាកម្ពុជា នឹងផតល់ជា
ទ្បភព្ងវកិាម្ួយណរៀត សទ្មាប់ការអភិវឌ្ឍវសិយ័អារភិាព្នានាណ ាណព្លខាងម្ខុ។ (១)(២) 
 

 រ ាលនរ ាបាយស្ាររពពីនធ៖ 
តាម្រយៈអគគនាយកដឋ ានព្នធដារឲ្យដឹងថ្ា សរបុរយៈណព្ល ១២ខខ ឆន ាាំ២០២០ ចំណូលព្នធ-អាករ ខដលអគគនាយកដឋ ានព្នធដារ
ទ្បម្ូលបាន (តាម្ទ្បព្ន័ធទ្គប់ទ្គងរនិននយ័ចំណូលអនឡាញរបស់អគគនាយកដឋ ានព្នធដារ) មានចំនួន ១១.៧០០,៥២ ប លីានណរៀល 
(ទ្បមាណជា ២.៨៨៩,០២ លានដលុល ារអាណម្រកិ) ណសមីនឹង ១០១,៣៦% ថ្នខផនការទ្បចាាំឆន ាាំ ណធៀបនងឹចំណូលព្នធ-អាករទ្បម្លូបាន
កនុងរយៈណព្លដូចគ្ន ាកនុងឆន ាាំ២០១៩ ណឃីញថ្ាណកីនណ ងីចំនួន ៤២៣,២០ ប ីលានណរៀល (ទ្បមាណជា ១០៤,៤៩ លានដលុល ារអាណម្រកិ) 
ណសមីនឹង ៣,៧៣% ណទាោះកនុងសថ ានភាព្ណសដឋកចិចសកល ក៏ដចូជាណសដឋកិចចកម្ពុជា ម្ិនទាន់មានភាព្ទ្បាកដទ្បជា ជាព្ិណសសមានការ
ររួលរងផលប៉េោះពាល់ធៃន់ធៃរ ព្កីាររកីរាលដាលថ្នជំ្ងឺកូវដី-១៩។ ចំណពាោះលរធផលកនុងខខធនូ ឆន ាាំ២០២០ បានបង្ហ ាញថ្ាចំណូលព្នធ-
អាករទ្គប់ទ្បណភរខដលអគគនាយកដឋ ានព្នធដារទ្បម្ូលបាន មានចំនួន ៩៧២,២៧ ប លីានណរៀល ណសមីទ្បមាណជា ២៤០,០៧ លាន
ដុលល ារអាណម្រកិ ណសមីនឹង ៨,៤២% ថ្នខផនការទ្បចាាំឆន ាាំ ណបីណធៀបនឹងចំណូលព្នធអាករទ្បចាាំខខធនូ ឆន ាាំ២០១៩ ណឃីញថ្ាណកីនណ ីងចំននួ 
១៩២,១១ ប ីលានណរៀល ណសមីទ្បមាណជា ៤៧,៤៣ លានដលុល ារអាណម្រកិ ឬណសមីនងឹ ២៤,៦២%។ 
 

សទ្មាប់ឆន ាាំ២០២១ ឯកឧត្តមអគគបេឌ ិត្សភាចារយ អូន ពន័ធមុនីរត័្ ្ឧបនាយករដឋម្្នតី រដឋម្្នតីទ្កសួងណសដឋកិចច នងិហិរ្ញវតថុ បាន
គ្ាាំទ្រណលីវធិានការខដលបានដាក់ណចញរបស់អគគនាយកដឋ ានព្នធដារ និងបានផតល់អនសុាសន៍សំខាន់ៗ ជារិសណ ាអនុវតតបនតដូចជា៖ 
(១) ក្តូវយកចិតតរុកដាក់ព្និិតយ និងសិកសាណលលីរធភាព្ថ្នការទ្បម្ូលចំណូលខដលមានសកត ានពុ្លណផេងណរៀត ណដាយគតិគូរទាាំង
រិដឋភាព្ចំណូលសារណព្ពី្នធ នងិម្ិនខម្នសារណព្ីព្នធ ណដមី្បធីានាបាននូវអនុណលាម្ភាព្សារណព្ីព្នធ និងការទ្បម្ូលចំណូលឱយបាន
ទ្គប់ទ្ជ្ងុណទ្ជាយ កនុងណនាោះទ្បភព្ចំណូលព្ីវសិយ័ E-Commerce វសិយ័ណទ្បងកាតខដលជាសកត ានុព្លងមី វសិយ័ធនធានខរ ៉េ ទ្ព្ម្
ទាាំងវសិយ័ខដលមានសកត ានុព្លម្ួយចំនួនណរៀត។ (២) ណរៀបចំខកសក្ម្ួលបរបប្ញតកិនុងការកំណត់និយម្នយ័សហទ្គ្ាសធុនតចូ 
និងម្ធយម្ និងជំ្រញុសក្មួ្លណលីកកម្ពស់សហទ្គ្ាសធុនតូច និងម្ធយម្ម្កកនុងទ្បព្ន័ធ កនុងណគ្ាលណ ាជំ្រញុកំណណីន និងបណងកីតជា
កាលានុវតតភាព្ណសដឋកចិច។ (៣) ព្ទ្ងងឹការចុោះប្ជីព្នធដារ និងជំ្រញុការបំណព្ញកាតព្វកចិចសារណព្ីព្នធសទ្មាប់សហទ្គ្ាសកនុងវសិយ័
កាសុីណូ ណដីម្បធីានាឱយបាននូវតមល ាភាព្សារណព្ីព្នធ និងការទ្គប់ទ្គងទ្បម្ូលចំណូលព្នធឱយបានជាអតិបរមា។ (៤) បនតអនុវតតកំខណ
រទ្ម្ង់សថ ាបន័ រំណនីបកម្មរដឋបាលសារណព្ីព្នធ-ទ្បព្ន័ធបណចចកវរិយាព្ត័៌មាន ណដាយធានា ៉េ ាងណ្ាបងកភាព្ង្ាយទ្សួល (User 
Friendly) សទ្មាប់អនកជាប់ព្នធនិងម្្នតី ទ្ព្ម្ទាាំងព្ទ្ងងឹអនុណលាម្ភាព្សារណព្ពី្នធ ណដីម្បជំី្រញុទ្បសរិធភាព្ នងិភាព្ទ្បទាក់ទ្កឡា
កនុងការបំណព្ញណបសកកម្មទ្គប់ទ្គងទ្បម្ូលចំណូលព្នធ។ (៥) បនតអនុវតតទ្បកបណដាយការយកចិតតរុកដាក់នូវយុរធសាទ្សតណកៀរគរ
ចំណូល ២០១៩-២០២៣ របស់រាជ្រដឋ ាភិបាល។ (៦) បនតព្ទ្ងឹងការអនុវតតឱយមានទ្បសិរធភាព្នូវការចោុះប្ជីអាជ្ីវកម្មតាម្ទ្បព្ន័ធ
បណចចកវរិយាព្ត័ម៌ាន (IT Platform) ទ្សបតាម្ខលឹម្សារអនុទ្កឹតយណលខ ៨៤ អនទ្ក.បក ចោុះថ្ងៃរី១០ ខខម្ិងនុា ឆន ាាំ២០២០។ (៧) 
ព្ទ្ងឹង នងិយកចិតតរុកដាក់ណលីការណធវីសវនកម្ម ទ្សបតាម្ខលមឹ្សារទ្បកាសណលខ ២៧០ សហវ.ទ្បក ចុោះថ្ងៃរី១៣ ខខម្ីនា ឆន ាាំ២០១៩ 
សតីព្ីសវនកម្មព្នធដារ ខដលជាជ្្ជីងវាស់នូវអនុណលាម្ភាព្របស់សហទ្គ្ាស និងណចៀសវាងការបងកការលំបាកដល់អនកជាប់ព្នធ។ 
(៨) បនតណលីកកម្ពស់ និងបទ្ញ្ជ ាបវបបធម្៌បង់ព្នធ ព្ទ្ងឹងការផេព្វផសាយ និងអនុវតតបរបប្ញតតិងមីៗពាក់ព្ន័ធនឹងព្នធដារជ្ូនដល់ម្្នតីអនុវតត
ទ្ ាល់ អនកជាប់ព្នធ និងសាធារណជ្ន ណដីម្បពី្នយល់និងណដាោះទ្សាយការលំបាក នងិចម្ៃល់របស់ទ្បជាព្លរដឋ។ (៩) បនតកចិចសហការ 
និងព្ិណទ្គ្ាោះណ ាបល់ជាម្ួយវសិយ័ពាក់ព្ន័ធ ណដីម្បរីរួលយកធាតុចូលកនុងការសិកសា ណរៀបចំ និងខកលម្អបរបប្ញតតិពាក់ព្ន័ធចាាំបាច់
នានា។  (3)(4)(5) 
 

 រ ាលនរ ាបាយរបូិយវត្ថុ៖ 
គិតម្កទ្តឹម្ទ្តីមាសរី៤ ឆន ាាំ២០២០ របូិយវតថុរូណ ា M2 បានណកីនណ ងី ១៤,៧% ទាបជាងកំណណីនឆន ាាំម្ុន (១៨,២%) ខដលបណ្ត ាល
ម្កព្ីកំណណីនទាបជាងម្ុនថ្នរបូិយវតថុកនុងចរាចរណ៍ និងទ្បាក់បណ្ញីសរបុរបស់និវាសជ្នទាាំងទ្បាក់ណរៀល និងទ្បាក់ដុលល ារអាណម្រកិ 
ណដាយសារខតការ អ្ ាកណធវអីនតរាគម្ន៍រិញទ្បាក់ដលុល ារអាណម្រកិចាប់ព្ីខខឧសភា ឆន ាាំ២០២០ ម្ក គបួផេនំងឹការណឆ្លីយតបនងឹតក្ម្ូវការ
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