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ទាំពរ័ 2 

មាតិ្ការ 
ទាំពរ័ 

ប្រវត្តិប្ រ្ឹះស្ថា ន                  ៣ 
ទស្សនៈវស័ិ្យ    ៤ 

បរស្កកម្ម   ៤ 

ស្ថរររស់្ប្រធានប្កុម្ប្ររកាភិបាល   ៥-៦ 

ស្ថរររស់្នាយកប្្រ់ប្្ងទូបៅ ៧-៨ 

ស្បងេរប្រតិ្រត្តិការប្រចាំឆ្ន ាំ  ៩ 

 

រចនាស្ម្ព័នធប្ រ្ឹះស្ថា ន និង លទធផលការងារ 

អាជា្ញ រ័ណ្ណមី្ប្កូហិរញ្ញវត្ាុពីធនាគារជា្តិ្ននកម្ពុជា្  ១០ 

រចនាស្ម្ព័នធការងារ   ១១ 

ភា្ទុនិក  ១២ 

ប្កុម្ប្ររកាភិបាល ១៣-១៥ 

្ណ្ៈប្្រ់ប្្ង  ១៦-១៨ 

ផលិត្ផល និង អតិ្ថិជន ១៩-២៣ 

ស្បងេរផ្ផនកប្រតិ្រត្តិការ   ២៤-២៦ 

ស្បងេរផ្ផនកហិរញ្ញវត្ាុ  ២៧-២៨ 

ស្ម្ត្ាភាពររស់្រុ្គលិក  ២៩-៣០ 

ស្ប្ម្ង់របាយការណ៍្ស្វនកម្មហិរញ្ញវត្ាុ  

របាយការណ៍្ររស់្ប្កុម្ប្ររកាភិបាល ៣២-៣៤ 

របាយការណ៍្ររស់្ស្វនករឯករាជយ ៣៥-៣៨ 

របាយការណ៍្ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ ៣៩ 

របាយការណ៍្លទធផលបពញបលញ ៤០ 

របាយការណ៍្រផ្ប្ម្រប្ម្ួលមូ្លធន ៤១ 

របាយការណ៍្លាំហូរស្ថច់ប្បាក់ ៤២ 

ទាំនាក់ទាំនង ៤៣  
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ទាំពរ័ 3 

ប្រវត្តិប្្រឹះស្ថា ន 
 

ពាក្យ អមត្ៈ មាននយ័ថាយូរអង្វែវ ឬគ្មា នព្ពាំង្ែនក្ាំណត្ ់ពាក្យននេះនព្រើព្បាស់ជានិមតិ្តសញ្ញញ ត្ាំណាវឲ្យ ព្កុ្ម
ហ ុន ។ ន ើសពីននេះនទៀត្ពាក្យ អមត្ៈ ខារភ់ថី  ភអិី សីុ គឺជាការរមួរញ្ចូ គ្មន ននភាសាង្មារ និវភាសា
អវន់គេសង្ែ ត្ាំណាវឲ្យវរបធមក៌្នុវការព្គរព់្គវសាថ រន័ ។ សាថ រន័ននេះបានរនវកើត្ន ើវនោយរវរអូនព្រុស
ង្មារពីរនាក្គឺ់ នោក្ តាន ់ថារញ្ញញ  និវ នោក្ តាន ់ថាភព្តា នោយពួក្គ្មត្ម់ានជាំននឿយ៉ា វមតុ្មាាំថានឹវរមួ
ចាំង្ណក្ែ ់ការអភវិឌ្ឍសវគម និវការកាត្រ់នថយភាពព្កី្ព្ក្ក្នុវព្រនទសក្មពុជា ។ នោយសារគ្មត្ទ់ាំវពីរ មាន
នែើមក្ាំនណើ ត្នៅព្រនទសក្មពុជា ង្ត្បានទទួ ការសិក្ារតាមរយៈព្រពន័ធអររ់ ាំតាមសាោង្ររជនជាតិ្អូស្ត្សាត
 ីង្ែ អាចឲ្យពួក្គ្មត្ស់ព្មរមេួនបាន និវអាចអនុវត្តចាំនណេះែឹវ និវនាាំយក្ការអនុវត្តព្រក្រនោយព្រសិទធិ
ភាពនៅនោក្ខាវ ិចមក្កានទី់ផ្សារក្នុវព្សុក្។ 
 

 
 

ព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ អមត្ៈ ព្ត្ូវបានរនវកើត្ន ើវនៅក្នុវព្ពេះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា នៅនថៃទី០១ ង្ម ក្ក្ដោ ឆ្ន ាំ 
២០១២  នព្កាមការចុេះរញ្ជ ីពាណិជជក្មាន ម 2677 KH/2012 នៅនថៃទី ០៩ ង្ម តុ្ោ ឆ្ន ាំ ២០១២  ជាព្កុ្ម
ហ ុនមហាជនទទួ មុសព្ត្ូវមានក្ព្មតិ្។ ព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ អមត្ៈ បានទទួ អាជាា រណ័ណ ព្រក្រអាជីវ
ក្មាជាព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុពីធនាគ្មរជាតិ្ននក្មពុជានៅនថៃទី ១៤ ង្ម មក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ នៅក្នុវែាំណាក្់
កា ែាំរវូននការរនវកើត្ ព្កុ្មហ ុនមាននែើមទុនែាំរវូសរុរចាំនួន ៥០០,០០០ែុោេ រអានមរកិ្។ នទេះជាយ៉ា វ
ននេះក្ន៏ោយ នោយសារង្ត្មានត្ព្មូវការខាេ ាំវក្នុវការរនព្មើនសវាក្មាររស់អមត្ៈ ខារភ់ថី  ភអិី សីុ ភាគទុ
និក្បាននពញចិត្តក្នុវការោក្ន់ែើមទុនរង្នថមចាំនួន ១,០០០,០០០ែុោេ រ នទៀត្ចូ នៅក្នុវនែើមទុនង្ែ បាន
ចុេះរញ្ជ ីនហើយង្ែ នាាំឲ្យម ូនិធិររស់ភាគទុនិក្មានចាំនួនសរុរ ១,៥០០,០០០ែុោេ រ នៅចុវឆ្ន ាំ២០១៣។ 
ការយិ ័យក្ណាត  ររស់ព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ អមត្ៈ ខារភ់ថី  ភអិី សីុ មានទីតាាំវសថិត្នៅអាគ្មរ 
ន ម៥០២ C&D ផ្សេូវព្ពេះមនីុវវស សង្កក ត្ទ់ននេបាសាក្ ់ មណឌ ចាំការមន រាជធានីភនាំនពញ ព្ពេះរាជាណាចព្ក្  
ក្មពុជា ននេះជាទីតាាំវែាំរូវង្ែ ព្កុ្មហ ុនចារន់ផ្សតើមព្រតិ្រត្តិការផ្សត ់នសវាព្បាក្ក់្មចែី ់អតិ្ថិជនជា ក្ខណៈ 
រគុគ  ព្គួសារ សហព្គ្មសខាន ត្តូ្ចរាំផុ្សត្ និវសហព្គ្មសខាន ត្មធយម នៅទូទាំវរាជធានីភនាំនពញ ។ 



 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុឆ្ន ាំ២០២០ 
 

ទាំពរ័ 4 

 

 

 

 

 

 

បរសកកម្ម 

ផ្សត ់ជូននូវផ្ស ិត្ផ្ស ហិរញ្ញ វត្ថុង្ែ មាន ក្ខណៈសាមញ្ញ នព្ចើនព្រនភទ តាមរយៈនសវាធនាគ្មរង្ែ  អ 
រាំផុ្សត្។ 

 

ទសសនៈវិសយ័ 

កាេ យជានែគូរែអ៏សាច រយមយួ ក្នុវការនធែើព្រតិ្រត្តិការង្ផ្សនក្ហិរញ្ញ វត្ថុ ព្គរក់ា ៈនទសៈ និវព្គរទី់ក្ង្នេវ 
នែើមបភីាពរកី្ចនព្មើនររស់ព្រជាព រែឋក្មពុជា ជាពិនសសជាព្គឹេះសាថ នមយួង្ែ ផ្សត ់ឱកាស និវររយិ 
កាសការង្ករ អែ ់រគុគ ិក្។ 

 



 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុឆ្ន ាំ២០២០ 
 

ទាំពរ័ 5 

ស្ថរររសប់្រធានប្កុម្ប្ររកាភិបាល 

 នៅក្នុវឆ្ន ាំ ២០២០ នយើវន ើញថានសែឋកិ្ចចររស់ព្រនទសក្មពុជាមានការ 
ថយចុេះយ៉ា វខាេ ាំវនធៀរនឹវឆ្ន ាំ២១០៩។  អនក្វភិាគបានរ ាំពឹវទុក្ថាសែនកិ្ចចររស់   
ក្មពុជាអាចមានក្ាំនណើ នែ ់៦% ង្ត្ជាក្ង់្សតវក្ាំនណើ នសែនកិ្ចចបានធាេ ក្ចុ់េះមក្នៅ 
ព្តឹ្ម -១,៩% រ៉ានុណាណ េះ។  ទធផ្ស នសែឋកិ្ចចររស់ក្មពុជាមានភាពរអាក្រ់អ ួនានែើម
ឆ្ន ាំ នោយមានការរ៉ាេះពា ់ខាេ ាំវពីការផ្ស្ុេះន ើវនូវវរីុស កូ្វែី-១៩ នៅព្រនទសចិន។ 
ចារពី់ ង្មមនីាឆ្ន ាំ ២០២០ ឥទធិព ររស់វរីុស កូ្វែី-១៩ បានវាយ ុក្ន ើនសែឋកិ្ចច
ររស់ព្រនទសក្មពុជានស្ើរង្ត្ព្គរវ់ស័ិយ។  រ៉ាងុ្នតមានវស័ិយរនួបានរវផ្ស រ៉ាេះពា ់ខាេ ាំវ រាំផុ្សត្ននាេះគឺ៖ វស័ិយ 
នទសចរណ៍ វស័ិយកាត្ន់ែរ វស័ិយសាំណវ ់ និវវស័ិយែឹក្ជញ្ជូ ន។  នោយមានការយក្ចិត្តទុក្ោក្ពី់ធនាគ្មរ
ជាតិ្ននក្មពុជា និវមានការរនរៀរចាំននវធិានការណ៍ទនន់ព នវោែូចជារនវកើត្នអាយមាន នគ្ម ការណ៍ឥណ
ទននរៀរចាំន ើវវញិក្នុវអាំ ុវនព រ៉ាេះពា ់ពីវរីុស កូ្វែី-១៩ បានជួយ នអាយវស័ិយហិរញ្ញ វត្ថុ នគចផុ្សត្ពីនព្គ្មេះ
ថាន ក្ែ់ធ៏ាំននេះ។ នគបានរ ាំពឹវទុក្ថាក្ាំនណើ ននសែឋកិ្ចចអាចនវើរន ើវវញិសព្មារឆ់្ន ាំ ២០២១ ខាវមមុននេះ នៅ
នព ង្ែ ពិភពនោក្អាចរក្ន ើញវា៉ា ក្ស់ាាំវការពារររស់វរីុស កូ្វែី-១៩ ននេះ។  

នៅក្នុវឆ្ន ាំ ២០២០ នយើវបាននមើ ន ើញថា វស័ិយហិរញ្ញ វត្ថុគឺជាវស័ិយង្ត្មយួគត្ង់្ែ មនិបានរវ 
ផ្ស រ៉ាេះពា ់ ផ្ស្ុយនៅវញិង្ររជាមានការរកី្ចនព្មើន និវបានចូ រមួទរស់ាត ត្ន់សែឋកិ្ចចទាំវម ូមនិនអាយធាេ ក្់
ែ ់ភាពែុនោរ។ វស័ិយធនាគ្មរទាំវម ូបាននក្ើនន ើវជាវ ១៤,៨ ភាគរយ នៅឆ្ន ាំ ២០២០ នោយសម
តុ្ យឥណទនឈានែ ់ចាំនួន ៣៧,៣ ពានោ់នែុោេ រ ។ រឯីព្បាក្រ់នញ្ញ ើសរុរ បាននក្ើនន ើវជាវ ១៥,៤%  
ង្ែ បានឈានែ ់ចាំនួន ៣៣,៨ ពានោ់នែុោេ រ។ សព្មារវ់ស័ិយមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុវញិ ន ើញសមតុ្ យឥណ
ទនធាេ ក្ចុ់េះ ២០% ង្ែ មានចាំនួនព្តឹ្ម ៦ ពានោ់នែុោេ រ ។ រឯីព្បាក្រ់នញ្ញ ើវញិ ក្ប៏ានថយចុេះមក្នៅ ចាំនួន 
៣,៨ ពានោ់នែុោេ រ ថយជាវឆ្ន ាំមុន ៥%។ ឥណទនមនិែាំនណើ រការ (NPLs) មានការនក្ើនន ើវ ែ ់អព្តា
១,៨% នរើនធៀរនឹវឆ្ន ាំ ២0១៩ ង្ែ មានអព្តាព្តឹ្ម  ១% រ៉ានុណាណ េះ។ នយើវន ើញថា វស័ិយហិរញ្ញ វត្ថុ ក្ាំពុវ
ទទួ បានការវវិឌ្ឍនយ៍៉ា វសាំខាន ់ជាពិនសសនៅន ើការទូទត្ត់ាមព្រពន័ធអនឡាញ ង្ែ ជាក្តាត ចមបវ នែើមបី
ជួយ កាត្រ់នថយចាំណាយព្រតិ្រត្តិការ និវរនវកើនព្រសិទធភាពររស់សាថ រន័។ ជាក្ង់្សតវធនាគ្មរជាតិ្ននក្មពុជា
បានោក្ន់អាយនព្រើព្បាស់ព្រពន័ធមយួង្ែ មាននឈាា េះថាបាគវ (Bakong) ង្ែ អាចនអាយអតិ្ថិជនមាន  ទធ
ភាពទូទត្ស់ាចព់្បាក្រ់វាវធនាគ្មរឯក្ជនជានព្ចើន។ សព្មារឆ់្ន ាំ ២០២០ ព្រនទសក្មពុជាមានធនាគ្មរពាណិជជ
ចាំនួន ៤៥ ធនាគ្មរឯក្នទសចាំនួន ១៥ សាថ រន័មពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុទទួ ព្បាក្រ់នញ្ញ ើ ចាំនួន ៧ និវព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្
ហិរញ្ញ វត្ថុចាំនួន ៧៤។ 

នព្កាយពីបានជួរព្ពឹត្តិការណ៍ថាីៗននេះ ធនាគ្មរជាតិ្ននក្មពុជាបានរនតអនុវត្តយ៉ា វសក្មានោយមានការ 
ែឹក្នាាំ និវផ្សតួចនផ្សតើមពីឯក្ឧត្តមនទសាភបិា ន ើគនព្មាវសាំខាន់ៗ នែើមបពីព្វឹវព្រសិទធភាពក្នុវវស័ិយធនាគ្មរ 
និវហិរញ្ញ វត្ថុ។ ែូចគ្មន ននេះង្ែរ ធនាគ្មរជាតិ្ននក្មពុជាក្ាំពុវមមាញឹក្ចាត្វ់ធិានការណ៍ថាីៗជានព្ចើននែើមបកីាត្ ់
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ទាំពរ័ 6 

រនថយហានិភយ័ង្ែ អាចនក្ើត្មានន ើវ ជាពិនសសហានិភយ័ទក្ទ់វនឹវសាចព់្បាក្ង់្កយព្សួ  និវហានិ- 
ភយ័ឥណទន។ ធនាគ្មរជាតិ្ននក្មពុជា បានអនុញ្ញញ តិ្នអាយព្គរស់ាថ រន័អាចមាន ទធភាពក្នុវការនរៀរចាំ ឥណ 
ទនន ើវវញិ សព្មារអ់តិ្ថិផ្សនក្នុវវស័ិយង្ែ នគបានក្ាំណត្ទុ់ក្នោយមានការរ៉ាេះពា ់ធៃនធ់ៃរនោយ វរីុស    
កូ្វែី-១៩។ ការនរៀរចាំឥណទនន ើវវញិ អាចជួយ រនធូររនថយទាំហាំននព្បាក្ង់្ែ ព្ត្ូវសវព្ត្ រម់ក្វញិ      
នអាយនៅក្នុវក្ព្មតិ្ង្ែ អតិ្ថិផ្សនអាចមាន ទធភាពរវប់ាន។ ន ើសពីននេះនទៀត្ការអនុញ្ញញ តិ្នអាយសាថ រន័
អាចរនថយសាចព់្បាក្រ់ព្មុវង្ែ បានត្មក ់ទុក្នៅធនាគ្មរជាតិ្ នធែើនអាយព្គឹេះសាថ នង្ែ ទទួ ព្បាក្រ់នញ្ញ ើ
មាន ទធភាពមពស់ក្នុវការរនញ្ចញឥណទនរង្នថម។ 

ជាចុវនព្កាយ មាុាំសូមអរគុណចាំនពាេះសមាជិក្ព្កុ្មព្រឹក្ាភបិា ទាំវអស់រមួមាន នោក្នាយក្ព្គរ ់
ព្គវទូនៅ និវរគុគ ិក្ទាំវអស់ង្ែ បានរមួចាំង្ណក្ក្នុវការរាំនពញការង្ករ និវទទួ បាន ទធផ្ស ង្ផ្សេផ្កក  
សព្មារឆ់្ន ាំននេះ។ ទន្ឹមនឹវននេះ មាុ ាំក្សូ៏មង្ថេវអាំណរគុណែ ់និយត័្ក្រររស់នយើវ (ធនាគ្មរជាតិ្ននក្មពុជា)  និវ
អនក្ពាក្ព់ន័ធនផ្សសវនទៀត្ែូចជា សមាគមមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុក្មពុជាចាំនពាេះការនយគយ ់ និវការគ្មាំព្ទក្នេវមក្។ 
នយើវនមើ នឆ្ព េះនៅឆ្ន ាំមមុ នហើយសវឃមឹថាការរកី្រា ោ ននវរីុសកូ្វែី-១៩ននេះ នឹវព្ត្ូវបានរញ្ចរជ់ាសាថ ពរ។ 

 

 

 នោក្ តាន ់ថាភព្តា 
 
  

 
ព្រធានព្កុ្មព្រឹក្ាភបិា  
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ស្ថរររសន់ាយកប្្រ់ប្្ងទូបៅ 

 ក្នុវឆ្ន ាំ ២០២០ ព្គឹេះសាថ ន មពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ អមត្ៈ ខារភ់ថី  ភអិី សីុ 
បានជួរផ្ស  ាំបាក្មយួចាំនួន។ នទេះរីជាសាថ រន័នយើវមនិអាចសនព្មចបាន ភាព
នជាគជយ័ែូចក្នុវឆ្ន ាំ ២០១៩ រ៉ាងុ្នតនោយមានការចូ រមួយ៉ា វសក្មាពីរគុគ ិក្
ព្គរជ់ានថ់ាន ក្ប់ានជួយ ជាំរុញនអាយ ទធផ្ស សព្មារឆ់្ន ាំ ២០២០ សថិត្នៅ       
ក្ព្មតិ្ង្ែ អាចទទួ យក្បាន។ ភាពវជិជមានមយួង្ែ នយើវអាចសនព្មចបាន 
តាមង្ផ្សនការក្ាំណត្គឺ់ សាថ រន័បានរនញ្ចញឥណទនជារូរិយរណ័ណ ជាតិ្នសាើនឹវ 
១០% ននសមតុ្ យឥណទនសរុរ ង្ែ អព្តាននេះបានក្ាំណត្ន់ោយ NBC កា ពី ឆ្ន ាំ២០១៩មក្នមេេះ។  

របាយការណ៍ ទធផ្ស ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ អមត្ៈ ខារភ់ថី  សព្មារឆ់្ន ាំ ២០២០ មានែូចខាវនព្កាម 
ននេះ៖ សមតុ្ យឥណទនសរុរទទួ បានចាំនួន ៣,៦៣២,៤៣០ ែុោេ រអានមរកិ្ ង្ែ មានអតិ្ថិជនសរុរ
ចាំនួន ១,៧១៧នាក្ ់ ង្ែ ក្នុវននាេះឥណទនផ្សត ់សព្មារន់ព្រើព្បាស់ផ្្ក ់មេួន និវឥណទនម៉ាតូូ្មានសមតុ្ យ
ចាំនួន ជាវ ៥៩០,០១៨ែុោេ រ នព្រៀរនឹវ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ង្ែ មានចាំនួនែ ់ ៦៨៣,០០០ែុោេ រអានមរកិ្។ ក្នុវ
ឆ្ន ាំ ២០២០ ឥណទនសព្មារន់ព្រើព្បាស់ផ្្ក ់មេួន និវឥណទនម៉ាតូូ្មានចាំនួនជាវ ១៦% ននសមតុ្ យ    
ឥណទនសរុរ។ ផ្ស ិត្ផ្ស ថាីមយួនទៀត្ង្ែ សាថ រន័បានោក្ន់អាយនព្រើព្បាស់ននាេះគឺ ឥណទនកាត្ព្គី ង្ែ 
មក្ែ ់រចចុរបននក្ាំពុវទទួ បានការគ្មាំព្ទយ៉ា វខាេ ាំវពីអតិ្ថិជន។ ឥណទនកាត្ព្គីមានសមតុ្ យចាំនួនជាវ 
៥៥៧,៥៣២ែុោេ រ។ ែូចគ្មន ននេះង្ែរ គុណភាពឥណទនររស់ អមត្ៈ ខារភ់ថី  ង្ែ វាស់ស្វន់ោយ 
ឥណទនង្ែ ន ើសកា ក្ាំណត្ន់ព្ចើនជាវ ៣០ នថៃ មានអព្តាជាវ ២.៨% និវអនុបាត្ព្រសិទធភាព        
ព្រតិ្រត្តិការគឺ ៥៧.០១%។ ជារមួ ព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ អមត្ៈ ខារភ់ថី  ភអិី សីុ ទទួ ព្បាក្ច់ាំនណញ
ចាំនួន ៨៣,០០០ ែុោេ រអានមរកិ្រន្ារពី់ការរវព់នធ។ សព្មារឆ់្ន ាំ ២០២០ ននេះង្ែរឥណទន ុរនចា ពីរញ្ជ ី
មានចាំនួនន ើស $១៥,000 ែុោេ រ។ ការថយចុេះ ររស់ព្បាក្ច់ាំនណញនរើនព្រៀរនធៀរនៅនឹវឆ្ន ាំមនុគឺនោយសារ
ង្ត្ការធាេ ក្ចុ់េះគុណភាពននឥណទនង្ែ ជា ម ូនហតុ្ធាំមយួង្ែ ជាំរុញនអាយចាំណាយមានការនក្ើនន ើវ។   

រន្ារពី់ទទួ បាន ទធផ្ស មធយមក្នុវឆ្ន ាំននេះ នគ្ម នៅចមបវររស់នយើវសព្មារឆ់្ន ាំ ២០២១ គឺរនត
អភវិឌ្ឍ រណាត ញសាខាររស់នយើវរង្នថមនទៀត្ តាមរយៈការនរើក្សាខាថាីៗ។ ន ើសពីននេះនៅនទៀត្នយើវមាន
នគ្ម រាំណវរនវកើនសមតុ្ យឥណទនររស់នយើវឱយបានយ៉ា វនហាចណាស់ ចាំនួន4,5 ោនែុោេ រនៅចុវឆ្ន ាំ
នព្កាយ។ គុណភាពននព្បាក្ក់្មចពី្ត្ូវបាននផ្កត ត្ខាេ ាំវក្នុវសមយ័វរីុស កូ្វែី-១៩ ននេះ នោយរចចុរបននឥណទនមនិ
ែាំនណើ រការបានឈានែ ់២,៨%។ នគ្ម នៅររស់សាថ រន័គឺ រនថយឥណទនមនិែាំនណើ រការនអាយមក្នៅព្តឹ្ម 
១,៧% និវអព្តាឥណទន ុរពីរញ្ជ ីនអាយមក្នៅក្ព្មតិ្សមរមយវញិ។  ក្នុវឆ្ន ាំ ២០២១ សាថ រន័ព្ត្ូវរនតការ
តាមោនសាថ នភាពរកី្រា ោ ននវរីុស កូ្វែី-១៩ រង្នថមនទៀត្ និវព្ត្ូវសហការជាមយួនែគូនយើវទាំវអស់រមួ
មានអតិ្ថិជនផ្សវង្ែរ នហើយព្ត្ូវនធែើយ៉ា វណាការពារជាំវឺរាត្ត្ាត្ននេះកុ្ាំនអាយជេះឥទធិព អាព្ក្ក្ែ់ ់សាថ រន័។ 
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ជាចុវរញ្ចរ ់ មាុាំសូមង្ថេវអាំណរគុណយ៉ា វព្ជា នព្ៅចាំនពាេះព្កុ្មព្រឹក្ាភបិា ររស់នយើវទាំវអស់ 
ង្ែ បានគ្មាំព្ទយ៉ា វនពញទាំហឹវក្នុវក្ាំ ុវនព មយួឆ្ន ាំក្នេវមក្ននេះ។ រគុគ ិក្ររស់នយើវបាននធែើការង្ករ
ព្រក្រនោយវជិាជ ជីវៈមពស់នហើយបានរង្កា ញពីភាពនសាា េះព្ត្វជ់ាមយួសាថ រន័នយើវផ្សវង្ែរ។ មាុាំបានសវឃមឹថា 
រគុគ ិក្ព្គរជ់ានថ់ាន ក្នឹ់វពព្វឹវសមត្ថភាពររស់មេួនរង្នថមនទៀត្ នែើមបសីនព្មចបានង្ផ្សនការឆ្ន ាំថាី។  

 

 

 នាយក្ព្គរព់្គវទូនៅ 
  
 
 
 
 នោក្ តាន ់ថារញ្ញញ  
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សបងេរប្រត្ិរត្តិការប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 
 
ព្បាក្ច់ាំនណញសុទធ 
៨៣,៤៩៣ ែុោេ រអានមរកិ្ 
ក្នុវឆ្ន ាំ ២០២០ អមត្ៈ ទទួ  
បានព្បាក្ច់ាំនណញសុទធជាវ 
៨៣,០០០ ែុោេ រ តួ្ន មននេះ 
មានការធាេ ក្ចុ់េះជាវឆ្ន ាំមនុជាវ 
៤៥%។ 

 
ផ្ស ន ើព្ទពយសក្មា 
២.១៥% 
ត្នមេព្ទពយសក្មាក្នុវ ១០០ ែុោេ រ
អានមរកិ្គឺ ចាំនណញបាន ២.១៥ 
ែុោេ រអានមរកិ្ ។ តួ្ន មននេះ      
ត្ាំណាវព្រសិទធភាពននការនព្រើ 
ព្បាស់ព្ទពយសក្មាររស់មេូន។ 

 
ផ្ស ន ើម ូធន 
៣.៧២% 
ត្នមេម ូធនក្នុវ ១០០ ែុោេ រអា
នមរកិ្គឺ ភាគទុនិក្ររស់អមត្ៈ
ចាំនណញបានចាំនួន ៣.៧២ 
ែុោេ រ តួ្ន មននេះព្ត្វូបានរ ាំពឹវ 
ថានឹវមនិមានភាពង្ព្រព្រួ ខាេ ាំវ
នានព ខាវមមុននាេះនទ។ 
 

 
មានអតិ្ថិជនចាំនួន 
១,៧១៧នាក្ ់
នៅឆ្ន ាំ២០២០ ព្គួសារជាវមយួ
ពានព់្បាាំពីររយនាក្ប់ានទទួ 
អត្ថព្រនយជនពី៍ព្បាក្ក់្មចងី្ែ ផ្សត
 ់នោយ អមត្ៈ ខារភ់ថី  ភអិី
 សីុ។ 
 
 

 
ផ្ស នធៀរក្ព្មតិ្រាំណុ គឺ ០.៧៣
ែវ 
រាំណុ ររស់ព្កុ្មហ ុនបាននក្ើន
ន ើវែ ់ 0.៧៣ ែវននម ូធន
សរុរររស់មេួន ។ ចាំនួនននេះគឺសថិត្
នៅចាំណាត្ថ់ាន ក្ ់អ ។ 
 

 
សមតុ្ យឥណទនសររុចាំនួន
៣,៦៣២,៤៣០ ែុោេ រ 
សមតុ្ យឥណទនសរុរចាំនួន 
ជាវ ៣,៦៣ ោនែុោេ រ អានមរ ិ
ក្ គឺបានធាេ ក្ចុ់េះជាវ ៧,៥% ពី
ឆ្ន ាំមនុ តួ្ន មននេះ ទរជាវ
ង្ផ្សនការង្ែ បានក្ាំណត្់
សព្មារឆ់្ន ាំននេះ។ 
 

 
អព្តាឥណទនង្ែ មាន 
ហានិភយ័គឺចាំនួន ២.៧៧% 
ឥណទនហួសកា ក្ាំណត្់
ន ើស ៣០ នក្ើនន ើវែ ់ 
២,៧៧ មានអព្តាមពស់ជាវ      
មនុ។ តួ្ន មននេះគឺមពស់ជាវ 
រនតិចពីរទោឋ នក្នុវវស័ិយ        
មពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 
ឥណទនង្ែ  ុរនចញមាន 
ចាំនួន ១៥,១៥០.៨២ ែុោេ រ 
ក្នុវឆ្ន ាំ ២០២០ ព្គឹេះសាថ នបាន ុរ 
នចា ឥណទនចាំនួន 
១៥,១៥០.៨២ ពីរញ្ជ ី។ 
 
 

 
សរុរព្ទពយសក្មាមានចាំនួន 
៣,៨៨១,៤៤០ែុោេ រ 
សរុរព្ទពយសក្មានៅចុវឆ្ន ាំ
២០២០ មានចាំនួនជាវ ៣,៨៨ 
ោនែុោេ រអានមរកិ្តួ្ន មននេះ 
គឺទរជាវនឹវឆ្ន ាំមនុ៦.៩៥% ។ 
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ភា្ទុនិកប្កុម្ហ ុន   

អមត្ៈ ខារភ់ថី  ភអិី សីុ មានភាគទុនិក្ែស៏ាំខានពី់រនាក្ង់្ែ អនក្ទាំវពីរជាសហសាថ រនិក្ព្កុ្មហ ុនននេះ។ 

 បោក តាន់ ថារញ្ញា  គឺជាមាច ស់ភាគហ ុនមយួ និវជាសហសាថ រនិក្ផ្សវង្ែរននព្កុ្មហ ុនននេះ។ 
គ្មត្ម់ានព្រវត្តិនធែើជាំនួញនផ្សសវៗជានព្ចើនទាំវនៅក្នុវទីផ្សារជាតិ្ និវអនតរជាតិ្។ នយវតាមជីវព្រវត្តិ
ររស់ព្កុ្មព្រឹក្ាភបិា  ។ 

 បោក តាន់ ថាភប្តា គឺជាមាច ស់ភាគហ ុនធាំជាវនគ និវក្ជ៏ាសហសាថ រនិក្ផ្សវង្ែរននព្កុ្មហ ុន
ននេះ។ នោក្មានព្រវត្តិសិក្ាែម៏ពស់ន ើង្ផ្សនក្ហិរញ្ញ វត្ថុ។ នយវតាមឯក្សារជីវព្រវត្តិររស់ព្កុ្មព្រឹក្ា
ភបិា ។ 

នឈាា េះ នែើមទុនវនិិនយគ (USD) ភាគរយននទុនវនិិនយគ 
   
នោក្ តាន ់ថារញ្ញញ  ៧២០,០០០ ៤៨% 
នោក្ តាន ់ថាភព្តា ៧៨០,០០០ ៥២% 
សរុរ ១,៥០០,០០០  ១០០% 

 

 

 

 

  

៤៨% 
៥២% 

រចនាសម្ព័នធភា្ទុនិកររស ់អម្ត្ៈ ខារ់ភីថល ភីអិលសុ ី

Than Thapanha

Than Thapheatra
នោក្ តាន ់ថារញ្ញញ  

នោក្ តាន ់ថាភព្តា 
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ប្កុម្ប្ររកាភបិាល 
បោក តាន់ ថាភប្ភា ជាប្រធានប្កុម្ប្ររកាភិបាល 
នោក្ តាន ់ ថាភព្តា គឺជាសហសាថ រនិក្ និវជាព្រធានព្កុ្មព្រឹក្ាភបិា ផ្សវ 
ង្ែរ។ នោក្បាននក្ើត្នៅក្នុវព្រនទសក្មពុជា និវបានទទួ ការសិក្ានៅព្រ- 
នទសអូស្ត្សាត  ី នោក្ តាន ់ ថាភព្តា បានរញ្ចររ់រញិ្ញញ រព្ត្ពាណិជជក្មា និវ
ព្រពន័ធពត័្ម៌ានវទិា។ ជាមយួនឹវចាំណវច់ាំណូ ចិត្តង្ផ្សនក្រហិរញ្ញ វត្ថុ នោក្ ក្៏
បានរនតការសិក្ា និវបានរញ្ចររ់រញិ្ញញ រព្ត្ជានម់ពស់ង្ផ្សនក្ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ 
នោក្ (នោយ ការព្សាវព្ជាវ) ។ នៅឆ្ន ាំ ២០០៨ នោក្បានរញ្ចរក់ារសិក្ា
នោយទទួ បានថាន ក្កិ់្ត្តិយសពីសាក្ វទិា ័យ Melbourne ។ រន្ារពី់វ ិព្ត្ រម់ក្ព្រនទសក្មពុជាវញិ 
នោយសារង្ត្ នោក្ តាន ់ ថាភព្តា ចវម់ានចាំនណេះែឹវរង្នថមក្នុវវស័ិយហិរញ្ញ វត្ថុនោក្បានចារយ់ក្រទ
ពិនសាធនផ្៍្ក ់មេួន រង្នថមនទៀត្ក្នុវវស័ិយមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ។  នៅក្នុវពាក្ក់្ណាត  ឆ្ន ាំ ២០០៩ នោក្ តាន ់ថា
ភព្តា បានចូ ក្មាសិក្ាការង្ករជាមយួព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុក្នុវព្សុក្មយួ។ រន្ារម់ក្ នោក្បាន 
សនព្មចចិត្តយ៉ា វចាស់ក្នុវការរនវកើត្ព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុនោយមេួនគ្មត្ផ្់្ក ់ នោយមានម ូនហតុ្ពីរ។ 
ទីមយួ គឺនែើមបសីនព្មចចាំណវច់ាំណូ ចិត្តររស់នោក្ក្នុវវស័ិយននេះ។ ទីពីរ គឺចវចូ់ រមួចាំង្ណក្ន ើការ
ន ើក្សួ្យជីវភាពព្រជាជានក្មពុជានអាយកានង់្ត្ព្រនសើរន ើវ។ នោយមានការគ្មាំព្ទពីព្កុ្មព្គួសារររស់ 
នោក្ជាពិនសសរវព្រុសររស់នោក្ (នោក្ តាន ់ថារញ្ញញ ) អមត្ៈ ខារភ់ថី  ភអិី សីុ បាននក្ើត្ន ើវ ។ 
 
 

បោក តាន់ ថារញ្ញា  
នាយកប្្រ់ប្្ងទូបៅ 
នោក្ តាន ់ថារញ្ញញ  គឺជាសហសាថ រនិក្មាន ក្ន់ផ្សសវនទៀត្ និវជានាយក្ព្គរព់្គវ 
នៅអមត្ៈ។ នោក្ តាន ់ថារញ្ញញ  បាននក្ើត្នៅក្នុវព្រនទសក្មពុជាផ្សវង្ែរ រ៉ាងុ្នត 
បានទទួ ការសិក្ាអររ់ ាំនៅក្នុវព្រនទសអូស្ត្សាត  ី។ នោក្បានរញ្ចរស់ញ្ញញ    
រព្ត្ររញិ្ញញ រព្ត្ង្ផ្សនក្វសិែក្មា និវពាណិជជក្មា (ជាំនាញនសែឋកិ្ចច)។ មណៈង្ែ 
ក្ាំពុវសិក្ាថាន ក្អ់នុរណឌិ ត្ង្ផ្សនក្ពាណិជជក្មាអនតរជាតិ្នៅសាក្ វទិា ័យ 
Monash នោក្ តាន ់ថារញ្ញញ  បានចូ រមួនៅក្នុវការរនវកើត្អាជីវក្មាជានព្ចើន 
ង្ែ រមួមានព្រតិ្រត្ដិការហាវកានហែ និវនភសជជៈង្ែ ទទួ បាននជាគជយ័នៅ 
សាក្ វទិា ័យ RMIT។ គ្មត្ម់ានរទពិនសាធនជ៍ានព្ចើនក្នុវការទាំនាក្ទ់ាំនវជាមយួនិវគណៈក្មាា ធិកា
សាក្ វទិា ័យ រទពិនសាធនន៍នេះរមួជាមយួការចវប់ាននសវាក្មាែ ៏អ បានជាំរុញឲ្យនសវាក្មារនព្មើអតិ្ថិ
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ជនររស់អមត្ៈកានង់្ត្ព្រនសើរន ើវ។ នព្កាយពីរញ្ចរស់ញ្ញញ រព្ត្អនុរណឌិ ត្ររស់នោក្នៅឆ្ន ាំ ២០០៩ 
នោក្ តាន ់ ថារញ្ញញ  បានវ ិព្ត្ រម់ក្ព្រនទសក្មពុជាវញិ។ នរើនទេះរីជានោក្ មនិទនព់្បាក្ែព្រជាពី
អាជីពននេះក្ន៏ោយ ក្ន៏ោក្បានចូ រនព្មើការង្ករនៅធនាគ្មរ នមយង្រ វ ង្ែ អាចឲ្យគ្មត្ទ់ទួ បាន         
រណាត ញទក្ទ់វែម៏ានត្នមេមយួនៅក្នុវវស័ិយធនាគ្មរ និវហិរញ្ញ វត្ថុ។ រន្ារពី់បានចាក្នចញពីធនាគ្មរ នម
យង្រ វ នោក្ តានថ់ារញ្ញញ  បានចូ រនព្មើការង្ករនៅសាថ នទូត្អូស្ត្សាត  ី មានតួ្នាទីជាមស្ត្នតីសវនក្មា 
ទិោឋ ការរយៈនព ៣ឆ្ន ាំ។ រទពិនសាធនរ៍រស់នោក្ង្ែ ទទួ បានពីររយិកាសការង្ករននេះ បានពព្វឹវ 
ត្នមេសនូ ននភក្ដីភាពររស់នោក្កានង់្ត្ខាេ ាំវ នសចក្តីនថេថនូរ និវព្ក្មសី ធមអ៌ាជីវក្មា។ នៅអមត្ៈ នោក្ 
តាន ់ ថារញ្ញញ  មនិព្តឹ្មង្ត្ជាអនក្ែឹក្នាាំនទង្ត្នោក្ក្ជ៏ាអនក្ផ្សត ់នូវការគ្មាំព្ទ និវការង្ណនាាំក្នុវការន ើក្ទឹក្
ចិត្ត ឲ្យអនុវត្តការង្ករបាន អព្រនសើរផ្សវង្ែរ។  

 
បោក សាំណាង សមី៉ា  
ប្កុម្ប្ររកាភិបាលឯករាជ្យ 
នោក្ សាំណាវ សីមា៉ា  ជាព្កុ្មព្រឹក្ាភបិា ឯក្រាជយមយួរូរនផ្សសវនទៀត្។ នោក្
មាននែើមក្ាំនណើ ត្នៅរាជធានីភនាំនពញ ង្ត្បានចាំណាយនព ជានព្ចើនឆ្ន ាំ នែើមបី
ទទួ ការសិក្ានៅឯររនទស។ គ្មត្ធ់ាេ ររ់ស់នៅព្រនទសសិវាររុនីហើយ បាន
ទទួ ការសិក្ារហូត្ែ ់រញ្ចរថ់ាន ក្វ់ទិា ័យ។  នោក្ សីមា៉ា  ក្ប៍ានរនត និវ
រញ្ចររ់រញិ្ញញ រព្ត្ររស់គ្មត្ក់្នុវជាំនាញរែឋបា អាជីវក្មា (Business 
Administration) នៅសាក្ វទិា ័យ Portsmouth ព្រនទសអវន់គេស។ 
រន្ារពី់បានវ ិព្ត្ រម់ក្ែ ់ព្រនទសក្មពុជាវញិ គ្មត្ប់ានចូ ព្រ ូក្នធែើអាជីវក្មាជានព្ចើននហើយធាេ រទ់ទួ  
នជាគជយ័ជារនតរន្ារ។់ គ្មត្ក់្ធ៏ាេ រក់ានត់្ាំង្ណវជានព្ចើននៅក្នុវជួរព្កុ្មព្រឹក្ាភបិា ររស់ព្កុ្មហ ុននានា។ 
នោក្ សីមា៉ា  មានរទពិនសាធនជ៍ានព្ចើនឆ្ន ាំនៅក្នុវវស័ិយក្សិក្មាជាពិនសសធាេ រម់ានព្កុ្មហ ុនវនិិនយគន ើ 
ក្សិក្មាក្រាស នឈាា េះ Seladamex Co. , Ltd។ រចចុរបនន នោក្សីមា៉ា បានរនតមានវត្តមាននៅក្នុវឆ្ក្ 
អាជីវក្មា គ្មត្ប់ានវនិិនយគនៅក្នុវវស័ិយជានព្ចើនែូចជា៖ វស័ិយនទសចរណ៍ អច នព្ទពយ ក្សិក្មា និវវស័ិ
យពត័្ម៌ានវទិា។ រទពិនសាធន ៍និវរញ្ញត ញន ើវស័ិយពាណិជជក្មាែន៏ព្ចើន នឹវផ្សត ់អត្ថព្រនយជនែ៍ ់សាថ រន័
អមត្ៈ ខារភ់ថី  នានថៃអនាគត្។ 
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បោកប្ស ីតាន ់សុ្ នាធ  
សមជ្ិកប្កុម្ប្ររកាភបិាល 
នោក្ព្សី តាន ់សុគនាធ  គឺជាសមាជិក្ព្កុ្មព្រឹក្ាភបិា នៅអមត្ៈ ។ នោក្ព្សី 
តាន ់សុគនាធ  បានធាំធាត្ន់ ើវ និវបានទទួ ការសិក្ាអររ់ ាំនៅទីព្កុ្វង្ម រ ន 
ព្រនទសអូស្ត្សាត  ី។ នោក្ព្សីទទួ បានសញ្ញញ រព្ត្ររញិ្ញញ រព្ត្ង្ផ្សនក្ធនាគ្មរ 
និវហិរញ្ញ វត្ថុពីសាក្ វទិា ័យ Monash ។ មណៈនព ង្ែ រស់នៅក្នុវ 
ព្រនទសអូស្ត្សាត  ីនោក្ព្សី តាន ់សុគនាធ  គឺបាននធែើការនៅធនាគ្មរក្នុវព្សុក្មយួ 
នឈាា េះធនាគ្មរ ែីនង្ ន។ នោក្ព្សីបានវ ិព្ត្ រម់ក្ព្រនទសក្មពុជា នៅឆ្ន ាំ
២០១១  នោក្ព្សីបានចូ រនព្មើការង្ករក្នុវព្កុ្មការង្ករង្ែ នទើររនវកើត្ថាីនៅធនាគ្មរ នអអិនហសតិ្រ ៉ាូយ៉ា  ់ 
រហូត្ែ ់រចចុរបនន នោក្ព្សីកានតួ់្នាទីជាអនក្ព្គរព់្គវការ ក្ស់ាជីវក្មា និវពាណិជជក្មា។  
 
បោក តាន់ ថាភកត ី
សមជ្ិកប្កុម្ប្ររកាភបិាល 
នោក្ តាន ់ ថាភក្តី ជាសមាជិក្ព្កុ្មព្រឹក្ាភបិា នៅ អមត្ៈ ខារភ់ថី ។ មនុ
នព ចូ ជាសមាជិក្ររស់ អមត្ៈ នៅឆ្ន ាំ ២០១៦ នោក្បាននធែើជាអនក្ព្រឹក្ា 
នយរ ់សព្មារព់្កុ្មហ ុន គ្មត្ប់ាននែើរតួ្នាទីយ៉ា វសាំខានក់្នុវការង្ណនាាំនអាយ 
អនក្វនិិនយគនព្ៅព្រនទសមយួចាំនួនបានសាគ  ់ និវជួរព្រជុាំជាមយួនឹវត្ាំណាវ សាថ
រន័អមត្ៈ។   នោក្មាននែើមក្ាំនណើ ត្នៅក្នុវព្រនទសក្មពុជា រ៉ាងុ្នតបាននៅទទួ  
ការសិក្ានៅឯព្រនទសអូស្ត្សាត  ី នហើយជាក្ង្នេវង្ែ គ្មត្ប់ានទទួ សញ្ញញ រព្ត្ 
រណឌិ ត្ង្ផ្សនក្ព្គរព់្គវ ពីសាក្ វទិា ័យង្ែ មានកិ្ត្ានុភាពមពស់គឺសាក្ វទិា ័យ Melbourne នន 
ព្រនទសអូស្ត្សាត  ី។ រចចុរបនននោក្ ភក្ត ី ក្ាំពុវអនុវត្តនគ៍នព្មាវមយួចាំនួនែូចជានរៀរចាំផ្សារភាជ រ ់ និវផ្សត ់ 
ពត័្ម៌ានសាំខាន់ៗ  ជូនអនក្វនិិនយគអនតរជាតិ្ង្ែ ក្ាំពុវង្សែវរក្ឱកាសរនវកើត្ពាណិជជក្មា ឬង្សែវរក្នែគូក្នុវ 
ព្រនទសក្មពុជា។ ព្រវត្តិននការសិក្ាែន៏ ចនធាេ ររស់នោក្ ភក្តី ផ្សគួរផ្សសាំជាមយូរណាត ញអាជីវក្មាអនដរជាតិ្ 
ររស់គ្មត្នឹ់វផ្សត ់ជាអត្ថព្រនយជនជ៍ានព្ចើនែ ់សាថ រន័ អមត្ៈ នៅនព អនាគត្។ 
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បោក បហង វុឌ្ឍ ី
នាយកដ្ឋា នប្រត្ិរត្តិការ 
នោក្ នហវ វុឌ្ឍ ីបានចូ រនព្មើការង្ករនៅព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ អមត្ៈ នៅចុវ
ឆ្ន ាំ ២០១៤ មានមមុត្ាំង្ណវជាព្រធាននាយក្ោឋ នព្រតិ្រត្តិការ។ នោក្ វុឌ្ឍ ីមាន
រទពិនសាធនន៏ព្ចើនក្នុវវសិយម័ពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ គ្មត្ប់ានចារន់ផ្សតើមអាជីពែាំរវូជា មស្ត្នតី
ឥណទនជាមយួធនាគ្មរ Acleda អស់រយៈនព ជាវ ៥ ឆ្ន ាំ។ រនតមក្នទៀត្ គ្មត្់
បានចូ រនព្មើការង្ករជាមយួព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ Green Central។ នៅក្នុវឆ្ន ាំ 
២០០៨ ក្ប៏ានទទួ មមុត្ាំង្ណវជាព្រធានង្ផ្សនក្ នាយក្ោឋ នឥណទន។ ការមិត្មាំ
ព្រឹវង្ព្រវ និវភាពែឹក្នាាំែឆ៏្េ ត្នវររស់នោក្វុឌ្ឍបីានជាំរុញឲ្យគ្មត្ទ់ទួ បាននជាគជយ័ នហើយថាន ក្ែឹ់ក្នាាំ
បានរង្នថមការង្ករ និវមមុត្ាំង្ណវក្នុវនាយក្ោឋ នព្រតិ្រត្តិការ។ នោយចវប់ានការអភវិឌ្ឍរនតនៅមមុនទៀត្ 
នោក្ នហវ វុឌ្ឍ ីបានផ្កេ ស់រតូរការង្ករមក្ព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ អមត្ៈ គ្មត្ប់ានចូ រមួអស់ពីក្មាេ ាំវកាយ
ចិត្តនែើមបពីព្វឹវវរបធមក៌្នុវនាយក្ោឋ នឥណទនររស់សាថ រន័នយើវ។  
 
បោកប្ស ីបោ ទិត្យកកកដ្ឋ 
នាយកដ្ឋា នហរិញ្ាវត្ា ុ
នោក្ព្សី នអា ទិត្យក្ក្កោ បាននក្ើត្ និវធាំធាត្ន់ ើវនៅទីព្កុ្វភនាំនពញព្រនទស ក្មពុ
ជា។ នោក្ព្សីបានចូ ព្រ ូក្ក្នុវវស័ិយហិរញ្ញ វត្ថុនោយឥត្បានព្ពាវទុក្ នគ្ម 
នៅររស់នោក្ព្សីពីមនុគឺចវន់ធែើការក្នុវវស័ិយនទសចរណ៍។ ង្ផ្សអក្ន ើ ភសតុតាវន ើ
ការសិក្ាររស់នោក្ព្សីង្ែ បានរញ្ចរក់ារសិក្ាថាន ក្រ់រញិ្ញញ រព្ត្ជាំនាញ
នទសចរណ៍នៅសាក្ វទិា ័យជាតិ្ព្គរព់្គវ។ នោក្ព្សីបានចារន់ផ្សតើម អាជីព
ជានរឡាធិការ នធែើការនៅព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ អព្មតឹ្ ក្នុវឆ្ន ាំ២០០៧។ រទ
ពិនសាធនន៏នេះ បានង្ព្រកាេ យនោក្ព្សីឲ្យមានចាំនណេះែឹវង្ផ្សនក្ហិរញ្ញ វត្ថុនៅវញិ និវនៅក្នុវឆ្ន ាំ២០១១ នោក្
ព្សីព្ត្វូបាននព្ជើសនរ ើសជារគុគ ិក្ព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុស្ត្ហគីន រន្ារម់ក្នទៀត្បានកាេ យជាព្រធាន 
គណននយយក្រព្រចាាំព្កុ្មហ ុន។ នោក្ព្សី នអា ទិត្យក្ក្កោ បានចូ រនព្មើការង្ករនៅអមត្ៈ នៅនែើមឆ្ន ាំ 
២០១៣ ជាក្ង្នេវង្ែ នោក្ព្សីបានរមួចាំង្ណក្ការង្ករយ៉ា វខាេ ាំវក្នុវនាយក្ោឋ នទាំវពីរររស់នយើវគឺ 
នាយក្ោឋ នហិរញ្ញ វត្ថុ និវគណននយយ ។ 
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បោក ថុល វុទ្ធធ  
នាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃកនងុ 
នោក្ ថុ  វុទធ  មាននែើមក្ាំនណើ ត្ និវបានទទួ ការសិក្ានៅនមត្តក្ាំពវច់ាម។ 
នៅឆ្ន ាំ ២០០៩ នោក្បានទទួ សញ្ញញ រព្ត្នសែឋកិ្ចចក្សិក្មា និវអភវិឌ្ឍន ៍
ជនរទនៅសាោជាតិ្អភវិឌ្ឍនន៍មត្តក្ាំពវច់ាម។  នោក្ វទុធ  បានចារន់ផ្សតើមអាជីព
ែាំរវូររស់នោក្ជាមយួនឹវព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ ហតាថ ក្សិក្រ ក្នុវឆ្ន ាំ ២០០៨ 
មានតួ្នាទីជាមស្ត្នតីឥណទន។ នោយមានការចវអ់ភវិឌ្ឍនច៍ាំនណេះែឹវ នោក្បាន
សនព្មចចិត្ត ចូ មក្រនព្មើការង្ករនៅក្នុវនាយក្ោឋ នសវនក្មានផ្សក្្នុវ អស់រយៈ
នព ពីរឆ្ន ាំ។ នៅឆ្ន ាំ ២០១៧ នោក្ វុទធ  បានរនតពព្វឹវសមត្ថភាពមេួន នោយបានទទួ ត្ាំង្ណវជាព្រធាន
ព្កុ្មសវនក្មានផ្សក្្នុវននព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ  ីហួរ។ នោក្បានថាន ក្ែឹ់ក្នាាំព្រគ ់សិទធិ នែើមបែឹីក្នាាំ
សមាជិក្សវនក្រនែើមបចុិេះព្ត្ួត្ពិនិត្យព្គរស់ាខា។ នោក្ ថុ  វុទធ  បានចូ រនព្មើការង្ករជាមយួ អមត្ៈ ខារ់
ភថី  ភអិី សីុ នៅឆ្ន ាំ ២០១៨ នហើយព្ត្ូវបានថាន ក្ែឹ់ក្នាាំ ព្រគ ់តួ្នាទីសព្មារព់្គរព់្គវនាយក្ោឋ នសវន
ក្មាទាំវម ូ។   

 
បោក ស នុ ពុទ្ធធ វ័នត 
នាយកដ្ឋា នព័ត្៌មនវិទា 
នោក្ ស ុន ពុទធ វន័ត មាននែើមក្ាំនណើ ត្នៅនមត្តក្ាំពវធ់ាំ  គ្មត្ប់ានទទួ ការអររ់ ាំ 
និវចាំនណេះវជិាជ ពីសាក្ វទិា ័យពុទធិសាស្ត្សត។ នៅក្នុវឆ្ន ាំ ២០១២ នោក្ បាន
ទទួ ររញិារព្ត្ង្ផ្សនក្ វទិាសាស្ត្សតកុ្ាំពយូទរ័ ជាំនាញង្ផ្សនក្សរនសរក្មាវធីិ និវ 
database។ នៅនព ក្ាំពុវសិក្ាឆ្ន ាំ ២០១១ គ្មត្ប់ានន្េៀត្នព ចូ រនព្មើ
ការង្ករនៅព្កុ្មហ ុននឈាា េះ SIP ង្ែ ជាព្កុ្មហ ុនជាំនាញង្ផ្សនក្ព្រពន័ធធនាគ្មរ។ 
រទពិនសាធនង៍្ែ ទទួ បានពីការង្ករទាំវននាេះមានសារៈសាំខាន ់ សព្មារ ់
អនាគត្ររស់គ្មត្។់ នោក្បានផ្កេ ស់អាជីពចូ មក្វស័ិយហិរញ្ញ វត្ថុនៅនែើមឆ្ន ាំ ២០១៥ តួ្នាទីជាមស្ត្នត ី
ពត័្ម៌ានវទិាង្ែ ទទួ រន្ុក្ព្គរព់្គវន ើព្រពន័ធធនាគ្មរនៅឯព្គឹសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ Prime ។ នៅឆ្ន ាំ 
២០១៥ ង្មនមសានោក្ ពុទធ វន័ត បានចូ មក្រនព្មើការង្ករនៅព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ អមត្ៈ ខារភ់ថី  ភអិី
 សីុ ង្ែ មានតួ្នាទីជាមស្ត្នតីពត័្ម៌ានវទិា។ នោយន ើញពីការពាយម និវការព្រឹវង្ព្រវររស់គ្មត្ ់ ថាន ក្់
ព្គរព់្គវ ក្ប៏ានរង្នថមតួ្នាទី និវផ្សត ់សិទធិនអាយនោក្ទទួ មុសព្ត្ូវន ើនាយក្ោឋ នពត័្ម៌ានវទិាទាំវម ូ។ 
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បោក ប្ស ីសរុនិៃ សជុាត្ិ 
នាយកដ្ឋា នធនធានម្នុសស និងរដ្ាបាល 
នោក្ព្សី សុរនិ ្សុជាតិ្ មានព្សុក្ក្ាំនណើ ត្នៅនមត្តនព្ពង្វវ។ នោក្ព្សីទទួ បាន
សញ្ញញ រព្ត្ជានម់ពស់ង្ផ្សនក្គណននយយពីសីុអាយឌី្នអច (វទិាសាថ នអភវិឌ្ឍសិទធិនៅ
ក្មពុជា) នហើយទទួ បានររញិ្ញញ រព្ត្ពីសាក្ វទិា ័យ រញ្ញញ សាស្ត្សតននក្មពុជា
ជាំនាញង្ផ្សនក្ហិរញ្ញ វត្ថុ និវធនាគ្មរ។ នោក្ព្សីមានរទពិនសាធនយ៍៉ា វនព្ចើនក្នុវវស័ិ
យហិរញ្ញ វត្ថុ ធនធានមនុសស និវរែឋបា ជាមយួអវគការនព្ៅរោឋ ភបិា  សាថ រន័ឯក្
ជន និវតាមវស័ិយនផ្សសវៗគ្មន ។ នោក្ព្សីបានចូ រមួជាមយួអវគការចាំនួនពីរ គឺអវគ
ការកាត្រ់នថយអាវុធ និវអវគការម ូនិធិសិទធិកុ្មារ អស់រយៈនព ព្រង្ហ ជាវ 
១៣ ឆ្ន ាំង្ែ មមុត្ាំង្ណវចុវនព្កាយររស់នោក្ព្សី គឺជាព្រធានង្ផ្សនក្ហិរញ្ញ វត្ថុ និវរែឋបា ។ នព្កាយមក្
នោក្ព្សីទទួ បានការង្ករនៅព្កុ្មហ ុននវសឡាញនអឌ្យូនមសិនព្គុរ ជាអនក្សព្មរសព្មួ ង្ផ្សនក្ធនធាន
មនុសស និវព្រតិ្រត្តិការ អស់រយៈនព ជាវមយួឆ្ន ាំ។ រន្ារម់ក្នទៀត្ នោក្ព្សីបានផ្កេ ស់រតូរការង្ករនៅព្កុ្ម
ហ ុនព្ក្មា៉ា  ង្ែ ជាព្កុ្មហ ុនផ្សត ់នសវាក្មានគហទាំពរ័ឈានមមុនគនៅក្មពុជានៅថា “រវធាំ” អស់រយៈនព ជិត្ 
២ឆ្ន ាំ។ នោក្ព្សី សុរនិ ្សុជាតិ្ បានចូ រមួជាមយួព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ អមត្ៈ ខារភ់ថី  ភអិី សីុ នៅ
ចុវឆ្ន ាំ ២០១៩ ទទួ មមុត្ាំង្ណវជាព្រធានង្ផ្សនក្ធនធានមនុសស និវរែឋបា  ង្ែ នៅទីននេះនោក្ព្សីមាន
រាំណវសាំខានន់នាេះ គឺការន ើក្ក្មពស់ររយិកាសការង្ករ អ និវមានសុមភាព អនៅក្ង្នេវនធែើការ។ នោក្
ព្សីនជឿជាក្ថ់ា ក្ង្នេវនធែើការង្ែ  អ និវង្ែ មានសុមភាព អ គឺជាយុទធសាស្ត្សត អមយួក្នុវការទក្ទ់ញ និវ
រក្ារគុគ ិក្ ព្ពមទាំវន ើក្ទឹក្ចិត្តពួក្នគឱយមិត្មាំនធែើការ ជាមយួនឹវការនរតជាា ចិត្តយ៉ា វម៉ាតុ្មាាំ នែើមបទីទួ 
បាន ទធផ្ស  អរាំផុ្សត្សព្មារព់្កុ្មហ ុន និវន ើក្ក្មពស់នក្រ តិ៍នឈាា េះព្កុ្មហ ុនផ្សវង្ែរ។ 
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ទលតិ្ទល និងអត្ថិជិ្ន

 
 
ទលតិ្ទល និងបសវាកម្ម 
នៅក្នុវឆ្ន ាំ ២០១៣ អមត្ៈបានសាក្ បវផ្ស ិត្ផ្ស ព្បាក្ក់្មច ី៤ ព្រនភទ រ៉ាងុ្នតមក្ែ ់ឆ្ន ាំ ២០១៦ សាថ រន័ 
បានរនវកើត្ឲ្យមានផ្ស ិត្ផ្ស ថាីពីរនទៀត្។ ែូចគ្មន ននេះង្ែរនៅក្នុវឆ្ន ាំ ២០១៧ សាថ រន័បានរង្នថមនអាយមាន 
ផ្ស ិត្ផ្ស មយួនទៀត្ង្ែ មាននឈាា េះថា ឥណទនកាត្ព្គី (VRC)។  ផ្ស ិត្ផ្ស ទាំវននេះរមួមានឥណទន 
នព្រើព្បាស់ផ្្ក ់មេួន ឥណទនសព្មារទិ់ញម៉ាតូូ្ ឥណទន Tuk Tuk ឥណទនVRC ឥណទន អាជីវក្មាខាន ត្
តូ្ចរាំផុ្សត្ ឥណទនជាំនួញខាន ត្តូ្ច និវឥណទនអាជីវក្មាខាន ត្មធយម។ នោយង្ផ្សអក្ន ើការន្េើយត្រជា          
វជិជមាន អមត្ៈ ខារភ់ថី  បានផ្សត ់ផ្ស ិត្ផ្ស ទាំវននាេះែ ់អតិ្ថិជនររស់មេួនជាផ្សេូវការ។ 
 
ប្របភទផ្នប្បាក់កម្ចី 

ឥណទ្ធនបប្រើប្បាសផ់្ទៃ លខ់្លួន 
នានព រចចុរបននននេះ ព្បាក្ក់្មចនីព្រើព្បាស់ផ្្ក ់មេួនព្ត្ូវបានផ្សដ ់ែ ់អតិ្ថិជនង្ែ ក្ាំពុវរស់នៅក្នុវរាជធានី
ភនាំនពញ និវនធែើការង្ករនៅក្នុវវស័ិយឯក្ជន។ នយើវបានឲ្យនិយមនយ័រគុគ ទាំវននេះថាជារគុគ ិក្ររស់ព្កុ្ម
ហ ុនឯក្ជន។ នគ្ម រាំណវននព្បាក្ក់្មចនីនេះ គឺនែើមបផី្សដ ់នូវជនព្មើសព្រភពននការផ្សត ់ហិរញ្ញ វត្ថុរង្នថមនែើមបី
ទិញទាំនិញនព្រើព្បាស់ក្នុវព្គួសារ (ឧ. ទូទឹក្ក្ក្) ង្ែ ចាាំបាចក់្នុវការរស់នៅព្រចាាំនថៃ។  
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សព្មារឥ់ណទននព្រើព្បាស់ផ្្ក ់មេួនននេះ អមត្ៈមនិត្ព្មូវឲ្យមានព្ទពយរញ្ញច ាំន ើយ ការនរៀរចាំផ្សត ់ឥណទន 
ននេះបាន គឺង្ផ្សអក្ន ើក្ព្មតិ្ននព្បាក្ច់ាំណូ ររស់អតិ្ថិជនង្ែ មានសថិរភាព។ តារាវទី១ គឺរង្កា ញពី 
ឧទហរណ៍ នន ក្ខមណឌ សព្មារព់្បាក្ក់្មចនីព្រើព្បាស់ផ្្ក ់មេួន និវអព្តាការព្បាក្។់ 
 
ឥណទ្ធនសប្មរ់ទិញម្៉ាូតូ្ 
ឥណទនសព្មារទិ់ញម៉ាតូូ្មានភាពព្សនែៀវនឹវឥណទនសព្មារន់ព្រើព្បាស់ផ្្ក ់មេួនង្ែរ។ ឥណទន 
សព្មារទិ់ញម៉ាតូូ្ព្ត្ូវបានផ្សដ ់ែ ់អតិ្ថិជនង្ែ ក្ាំពុវរស់នៅក្នុវរាជធានីភនាំនពញ និវនធែើការង្ករនៅក្នុវវស័ិយ  
ឯក្ជន។ នគ្ម រាំណវននព្បាក្ក់្មចនីនេះ គឺនែើមបផី្សដ ់នូវជនព្មើសព្រភពននការផ្សត ់ហិរញ្ញ វត្ថុរង្នថម នែើមបទិីញ  
ម៉ាតូូ្ព្មារអ់តិ្ថិជនង្ែ ពុាំមានព្បាក្ស់នសាំព្គរព់្គ្មន។់ សព្មារឥ់ណទនទិញម៉ាតូូ្ននេះ អមត្ៈ មនិត្ព្មូវឲ្យមាន
ព្ទពយោក្រ់ញ្ញច ាំន ើយ រឯីរយៈនព ក្មច ី គឺអាចផ្សត ់បាននៅែ ់ ២៤ ង្ម។ តារាវទី១ គឺរង្កា ញនូវ 
ឧទហរណ៍នន ក្ខមណឌ សព្មារព់្បាក្ក់្មចទិីញម៉ាតូូ្ និវអព្តាការព្បាក្។់ 
 
ឥណទ្ធន Tuk Tuk 
ឥណទន Tuk Tuk ព្ត្ូវបានរនវកើត្ន ើវសព្មារព់្គួសារង្ែ មានព្បាក្ច់ាំណូ មយួចាំនួនរចួនៅនហើយ រ៉ាងុ្នត
គ្មត្ម់ាននគ្ម រាំណវចវក់ាេ យជាមាច ស់រុមឺ៉ាក្ក្វរី់នែើមបរីនវកើត្ព្បាក្ច់ាំណូ រង្នថមនទៀត្។ ផ្ស ិត្ផ្ស  ននេះ
មនិត្ព្មូវនអាយអតិ្ថិជនោក្ព់្ទពយរញ្ញច ាំនែើមបកីារពារហានិភយ័ននាេះនទ។ ព្រនភទព្បាក្ក់្មចនីនេះ ព្ត្ូវបាន 
ក្ាំណត្រ់យៈនព អតិ្ររមាឲ្យនៅតិ្ចជាវ ២៤ ង្ម។ តារាវទី ១ សនវខរ មអតិ្នន ក្ខមណឌ សព្មារព់្បាក្ក់្មច ី
រុមឺ៉ាក្ក្វរី់។ 
 

ឥណទ្ធន កាត្ប្្ី 
ឥណទន VRC ព្ត្ូវបានរនវកើត្ន ើវសព្មារអ់តិ្ថិជនង្ែ មានយនយនតផ្្ក ់មេួន នហើយនព្រើព្បាស់កាត្ព្គី 
រថយនតជាព្ទពយធានានែើមបទីទួ បានក្មចពីីសាថ រន័។ ព្រនភទក្មចនីនេះ អនុញ្ញញ ត្នអាយអតិ្ថិជនទទួ បានក្មច ី 
រយៈមេីសព្មារន់ោេះព្សាយរញ្ញា  ាំហូរសាចព់្បាក្។់ ចាំនួនសាចព់្បាក្ក់្មចមីានភាពមពស់ជាវក្មចពី្រនភទ     
ឥណទនផ្្ក ់មេួន អតិ្ថិជនអាចទទួ បានក្មចរីហូត្ែ ់ ៥,០០០ ែុោេ រ។ 
 
ឥណទ្ធន ទិញឡាន 
នៅនព នសែឋកិ្ចចររស់ព្រនទសក្មពុជាក្ាំពុវរនតអភវិឌ្ឍ និវជីវភាពរស់នៅររស់ព្រជាព រែឋមានភាពព្រនសើរ 
ន ើវននាេះ មានអតិ្ថិជនកានង់្ត្នព្ចើនង្ែ ក្ាំពុវនព្ជើសនរ ើសទិញរថយនតជាន ើក្ែាំរូវ។ ព្គឹេះសាថ នអមត្ៈ មាន
រាំណវចវផ់្សត ់ជនព្មើសហិរញ្ញ វត្ថុមយួែស៏ាមញ្ញរាំផុ្សត្សព្មារអ់តិ្ថិជនទាំវននាេះ ង្ែ អាចមាន ទធភាពទិញ 
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រថយនតតាមផ្ស ិត្ផ្ស ព្បាក្ក់្មចទិីញឡានររស់នយើវ។ ព្បាក្ក់្មចពី្រនភទននេះ មានក្ាំណត្ច់ាំនួនអតិ្ររមិាគឺ ២
មុនឺែុោេ រ និវរយៈនព មចី ៦០ ង្ម។ 
 
ឥណទ្ធនោជ្វីកម្មខាន ត្តូ្ចរាំទុត្ 
ឥណទនអាជីវក្មាខាន ត្តូ្ចរាំផុ្សត្ ព្ត្ូវបានផ្សដ ់ជាពិនសសែ ់អតិ្ថិជនង្ែ សថិត្នៅជីវភាពក្ព្មតិ្ទី៣ ង្ែ 
មានព្រមាណជា៨០% ននចាំនួនព្រជាជនសរុរ។ សថិត្នៅជីវភាពក្ព្មតិ្រន្ាត្ន់នេះ ព្រជាជនភាគនព្ចើននៅក្នុវ
ព្កុ្មននេះនធែើការង្ករនោយនព្រើក្មាេ ាំវព ក្មានព្ចើនែូចជា វស័ិយក្សិក្មា និវការនធែើក្សិក្មា។ នែើមបទីទួ បាន
ឥណទនអាជីវក្មាខាន ត្តូ្ចរាំផុ្សត្ននេះបាន អតិ្ថិជនព្ត្ូវមានវត្ថុរញ្ញច ាំ (អាចជាក្មាសិទធិរេវទ់ន ់ ឬរេវរ់វឹ) និវ 
អតិ្ថិជនព្ត្ូវង្ត្មានអាយុយ៉ា វនហាចណាស់ ១៨ ឆ្ន ាំន ើវនៅ។ ឥណទនព្រនភទននេះអព្តាការព្បាក្ព់្ត្វូបាន
ក្ាំណត្ម់និនអាយន ើសពី ១៨% ក្នុវមយួឆ្ន ាំនទ។ តារាវទី១ រង្កា ញនសចក្ដីសនវខរ ក្ខមណឌ ននឥណទន
អាជីវក្មាខាន ត្តូ្ចរាំផុ្សត្ននេះ ។ 
 
ឥណទ្ធនោជ្វីកម្មខាន ត្តូ្ច 
ឥណទនអាជីវក្មាខាន ត្តូ្ចបាញ់នឆ្ព េះនៅរក្អាជីវក្មាខាន ត្តូ្ច និវរគុគ ង្ែ នធែើកាង្ករមេួនឯវ ឬការង្ករ  
 ក្ខណៈព្គួសារ។ ព្រនភទននអាជីវក្មាននេះ អាចរមួរញ្ចូ ទាំវអនក្ ក្ត់ាមផ្សេូវ អនក្ ក្រ់ង្នេ និវអនក្ ក្់
សាច ់ មាច ស់ហាវទាំនិញ ក្រ់ាយ និវអនក្ង្ចក្ចាយនព្គឿវនទស។ ឥណទនជាំនួញខាន ត្តូ្ចគឺ មានទាំហាំព្តឹ្ម 
១០,០០០ ែុោេ រ និវព្ត្ូវមានវត្ថុរញ្ញច ាំធានាព្បាក្ក់្មច។ី ជាថាីមតវនទៀត្អតិ្ថិជនព្ត្វូង្ត្មានអាយុចារពី់១៨ឆ្ន ាំ 
ឬន ើស និវមានភសដុតាវរញ្ញជ ក្ពី់ព្រភពចាំណូ ង្ែ រង្កា ញថាមាន ទធភាពសវរាំណុ ព្ត្ រវ់ញិ។ 
 

ឥណទ្ធនោជ្វីកម្មខាន ត្ម្ធយម្ 
ែូចគ្មន ននេះង្ែរ ឥណទនង្ែ ព្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន ក្ថ់ាជាឥណទនទាំហាំមធយម ព្ត្វូបានផ្សដ ់ែ ់អតិ្ថិជន
សព្មារន់ធែើអាជីវក្មា ឬនព្រើព្បាស់ផ្្ក ់មេួនតាមត្ព្មូវការ។ ឥណទនអាជីវក្មាខាន ត្មធយមននាេះ នផ្កត ត្សាំខាន់
ន ើព្រតិ្រត្តិការអាជីវក្មាង្ែ ព្ត្ូវការនែើមទុនរវែិ  ឬនព្រើព្បាស់សព្មារព់ព្វីក្មមុរររ។ អតិ្ថិជនក្អ៏ាចយក្
ក្មចនីនេះ នែើមបនីព្រើព្បាស់សព្មារង់្ក្ មអផ្សេ្ះររស់គ្មត្ផ់្សវង្ែរ។ ការគ្មាំព្ទក្នុវការផ្សត ់ឥណទនសព្មារ់
ពាណិជជក្មានិវរគុគ  គឺជាមនធាបាយែស៏ាំខានម់យួនែើមបជួីយ ឲ្យអមត្ៈរនវកើត្បានជារណាត ញែ ៏អក្នុវ
សវគម និវរនវកើត្បានជានិមតិ្តរូរររស់មេួនជាព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ បនីឈាា េះមយួ។ ព្បាក្ក់្មចអីាជីវក្មាខាន ត្
មធយម ព្ត្ូវមានព្ទពយរញ្ញច ាំែូចជារេវរ់វឹ ឬយ៉ា វនហាចណាស់ក្ម៏ានរេវទ់នង់្ែ ព្ត្ូវបានទទួ សាគ  ់នៅថាន ក្់
ព្សុក្។ 
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តារាវទី១ –  ក្ខណៈពិនសសននផ្ស ិត្ផ្ស ឥណទនររស់អមត្ៈ ខារភ់ថី  
ព្រនភទននឥណទន រយៈនព មច ី

(គិត្ជាង្ម) 
អព្តាការ
ព្បាក្ ់
ក្នុវមយួ
ឆ្ន ាំ 

ទាំហាំឥណទន  
ែុោេ រ(នសាើជានរៀ ) 

ព្ទពយោក្ ់
ធានា 

ឥណទននព្រើព្បាស់ផ្្ក ់មេួន រហូត្ែ ់១២ង្ម ១.៥% ១00-១,000 
 

មនិមាន 
ឥណទនសព្មារទិ់ញម៉ាតូូ្ រហូត្ែ ់២៤ង្ម ១.៥% ១00-២,000 

 
មនិមាន 

ឥណទនសព្មារ ់Tuk Tuk រហូត្ែ ់២៤ង្ម ១.៥% ១00-២,000 
 

មនិមាន 
ឥណទនកាត្ព្គី រហូត្ែ ់២៤ង្ម ១.៥% ១00-៥,000 

 
មនិមាន 

ឥណទនឡាន រហូត្ែ ់៦០ង្ម ១.៣% ១0,០00-២0,000 
 

មនិមាន 
ឥណទនអាជីវក្មាខាន ត្តូ្ចរាំផុ្សត្ រហូត្ែ ់៣០ង្ម ១.៥% ១00-៣,000 មាន 

 ឥណទនអាជីវក្មាខាន ត្តូ្ច រហូត្ែ ់៥៤ង្ម ១.៤% ៣,00១-១0,000 មាន 
ឥណទនអាជីវក្មាខាន ត្មធយម រហូត្ែ ់៧២

ង្ម 
១.៣% ១0,00១-៧0,000 មាន 

 

 
 

 

សព្មារឆ់្ន ាំ ២០២០ ននេះ ការផ្សត ់ព្បាក្ក់្មចសីព្មារវ់ស័ិយនសវាក្មាមានទាំហាំធាំជាវនគននចាំនួនសមតុ្ យ 
ឥណទនសរុរ គឺមានចាំនួនព្រង្ហ  ៨,១៥០ ោននរៀ ។ គណនីសព្មារក់្មចពី្រនភទននេះមានចាំនួនសរុរ 
ជាវ ១,០៦៧ គណនី នហើយជាមធយមភាគគណនីននេះមានទឹក្ព្បាក្ក់្មចចីាំនួន ៧,៦៤ ោននរៀ  ។ ផ្ស្ុយនៅ
វញិមធយមភាគននគណនីក្មចសីព្មារអ់នក្ង្ែ នធែើអាជីវក្មា គឺមានទាំហាំធាំជាវនគ រឯីសមតុ្ យ       ឥណទន
សព្មារអ់ាជីវក្រ គឺមានចាំនួនសរុរជាវ ១,៧៣៧ ោននរៀ  ននេះរង្កា ញឲ្យន ើញថាអតិ្ថិជន ង្ែ ព្រក្រ
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ជាំនួញ និវពាណិជជក្មាជាធមាតាង្ត្វង្ត្មានត្ព្មូវការនៅន ើឥណទនខាន ត្មធយម។ ឥណទន សព្មារន់ព្រើ
ព្បាស់ក្នុវព្គួសារមានសមតុ្ យឥណទនសរុរជាវ ៣៣៤៥ ោននរៀ  និវមានគណនីសរុរចាំនួន៣៤១។ 
ព្បាក្ក់្មចសីព្មារវ់ស័ិយក្សិក្មា និវសាំណវន់ៅស ់ រន្ារពី់ឥណទនសរុរែក្ជាមយួ ឥណទនសព្មារវ់ ិ
ស័យនផ្សសវៗខាវន ើរចួមក្។ នោយសារង្ត្ទីតាាំវភូមសិាស្ត្សតបានជាំរុញនអាយឥណទនផ្្ក ់មេួន និវឥណ
ទនម៉ាតូូ្មានព្រជាព្រិយភាពយ៉ា វខាេ ាំវជាមយួសាធារណជនទូនៅ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុឆ្ន ាំ២០២០ 
 

ទាំពរ័ 24 

 
 

សបងេរផ្ទនកប្រត្ិរត្តិការ 

  
២០១៨ 

(IFRS SME) 

២០១៩ 
(IFRS SME) 

២០២០ 
(IFRS SME) 

ផ្កេ ស់រតូរ 
ត្ាំរនព់្រត្រិត្តកិារ     

  ចាំនួនភូម ិ ៣០១.00 ៣២៥.00 ៤០៥.00 ២៤.៦% 

  ចាំនួន ុាំ/សង្កក ត្ ់ ២៧.00 ៣២.00 ៣២.00 ៣.១៣% 

  ចាំនួនមណឌ /ព្សុក្ ២.00 ២.00 ២.00 ០% 

  ចាំនួនសាខា ២.00 ២.00 ២.00 ០% 
សមតុ្ យឥណទន     

  សមតុ្ យឥណទនសរុរ ៣,៤១៥,៨៦២.០
៧   

៣,៩២៧,៦២៧.
០៧   

៣,៦៣២,៤៣០
.០៧   

-៧.៥២% 

  ចាំនួនអត្ិថជិន ២,០៩៣.00 ១,៩២៩.00 ១,៧១៧.00 -១០.៩% 

  សមតុ្ យឥណទនជាមធយម ១,៦៣២.០៤ ២,០៣៦.០៩ ២,១១៥.៥៧ ៣.៩% 

  អនក្មចជីាស្ត្សតី ៩៨៣.00 ៩៣៦.00 ៨៩៥.00 -៤.៣៨% 

  សមតុ្ យឥណទនសព្មារ់ភាន ក្់ង្ករឥណទនមាន ក្់ ១៥៥,២៦៦.៤៦ ១៩៦,៣៨១.៣៥ ១១៥,៣៥១.៣
៥ 

-២២.៩% 

  ចាំនួនអត្ិថជិនសព្មារភ់ាន ក្ង់្ករឥណទនមាន ក្ ់ ៩៥.១៤ ៩៦.៤៥ ៧១.៥៤ -២៥.៨% 

  ចាំនួនភាន ក្ង់្ករឥណទន ២២.00 ២០.00 ២៤.00 ២០.០% 
ការរនញ្ចញឥណទន     

  ចាំនួនឥណទនង្ែ បានរនញ្ចញ ៤,៤៥៦,៣៨៣ ៤,៧០១,៨៣៧ ៣,៨៩៨,១៣០ -១៧.១% 

  ចាំនួនអត្ិថជិនង្ែ បានមច ី ២,៥០៨.០០ ២,២១២.០០ ១,៧៨៥.០០ -១៩.៣% 

  រនញ្ចញឥណទនជាមធយម ១,៧៧៦.៨៧ ២,១២៥.៦០ ២,១៨៣.៨៣ ២.៧៤% 
ឥណទនង្ែ មានហានភិយ័     

  ចាំនួនឥណទនង្ែ មានហានភិយ័>៣០នថៃ ៧៦,៤៥២.៩៣ ៦១,៤១៣.៩៣ ១០០,៧២៣ ៦៤.០១% 

  ភាគរយននឥណទនង្ែ មានហានភិយ័>
៣០នថៃ 

១.៧៨% ១.៥៦% ២.៧៧% ៧៧.៦% 
ឥណទនង្ែ បាន ុរនចញ     

  ចាំនួនឥណទនង្ែ បាន ុរនចញ ៩,៧២៥.៧១ ១០,៨៧៨.៥៧ ១៥,១៥០.៨២ ៣៩.៣% 

  សមាមាព្ត្ឥណទនង្ែ បាន ុរនចញ 0.២៨% 0.២៨% 0.៤២% - 
 

ប្រត្ិរត្តិការ 
ក្នុវឆ្ន ាំ ២០២០ អមត្ៈ ខារភ់ថី  ព្រតិ្រត្តិការនោយមានការយិ ័យពីរនៅរាជធានីភនាំនពញ។ តាមរយៈ
ភាន ក្ង់្ករឥណទនររស់នយើវង្ែ បានរាំនពញការង្ករែស៏ក្មា នយើវអាចផ្សត ់នសវាហិរញ្ញ វត្ថុនោយព្គរ       
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ែណត រន់ស្ើរង្ត្នពញរាជធានីទាំវម ូ។ ជាក្ង់្សតវត្ាំរនព់្រតិ្រត្តិការររស់នយើវ មានសរុរជាវ ៤០៥ ភូម ិ
ក្នុវចាំនួន ៣៣ ុាំ/សង្កក ត្។់ នយើវបានផ្សត ់ព្បាក្ក់្មចែី ់អតិ្ថិជនចាំនួន ១,៧១៧ ព្គួសារ ង្ែ មានព្បាក្ក់្មចី
សរុរចាំនួនជាវ ៣.៦៣ ោនែុោេ រ។ អមត្ៈបានផ្សត ់ព្បាក្ក់្មចជូីនអតិ្ថិជនង្ែ ជាស្ត្សតីចាំនួន ៨៩៥ នាក្ ់ 
តួ្ន មននេះ បានធាេ ក្ចុ់េះជាវឆ្ន ាំមុនព្រមាណ ៤.៤%។ សព្មារឆ់្ន ាំ ២០២០ ននេះអតិ្ថិជនង្ែ ជាស្ត្សតីមាន   
អព្តានក្ើនែ ់ ៥០% ននអតិ្ថិជនសរុរ ននេះជាអព្តាង្ែ ថាន ក្ែឹ់ក្នាាំចវប់ានពីនព្ពាេះអនក្មចីង្ែ ជាស្ត្សតីមាន 
ទាំននារសវព្បាក្ក់្មចពី្ត្ រម់ក្វញិនទៀវទត្។់ សមតុ្ យឥណទនជាមធយម គឺសថិត្នៅចននាេ េះ ២,១១៥ 
ែុោេ រង្ែ ព្សរជាមយួនឹវនគ្ម នៅង្ផ្សនការររស់អមត្ៈ។  ទធផ្ស រនញ្ចញឥណទនសព្មារឆ់្ន ាំ ២០២០ 
ន ើញថាចាំនួនអតិ្ថិជនបានធាេ ក្ចុ់េះជាវ ១៩.៣% រឯីចាំនួនទឹក្ព្បាក្រ់នញ្ចញសរុរបានថយចុេះ ១៧% គិត្ជា 
ទឹក្ព្បាក្ម់ានចាំនួន ៣.៩ ោនែុោេ រ។ ម ូនហតុ្ចមបវង្ែ រណាត  ឱយសមតុ្ យឥណទន មាននិនាន ការ
អវជិជមាន គឺនោយសារង្ត្ការរកី្រា ោ ននវរីុស កូ្វែី-១៩ ង្ែ បានជាំរុញនអាយអជីវក្មាមយួចាំនួនព្ត្ូវរិទ
ទែ រ។ 
 
ការរបញ្ចញឥណទ្ធន 

 
 
 

ក្នុវអាំ ុវឆ្ន ាំ ២០២០ ព្តី្មាសទីមយួសមតុ្ យឥណទនមានការនក្ើនន ើវខាេ ាំវ នោយនៅចុវ ង្មកុ្មភៈ សម
តុ្ យឥណទនបាននក្ើនែ ់ចាំនួន ៤.១១ ោនែុោេ រ។   សន្ុេះឥណទនបានព្ត្ូវរា ាំវស្េះ នោយទាំនុក្ចិត្ត
នសែឋកិ្ចចព្ត្ូវបានធាេ ក្ចុ់េះ នោយការរកី្រា ោ ននវរីុស កូ្វែី-១៩។   ចារពី់ព្តី្មាសទី២ែ ់ ចុវព្តី្មាស  
ទី៣ សន្ុេះឥណទនព្ត្ូវធាេ ក្ចុ់េះជាព្រចាាំមណៈនព ត្ព្មូវការន ើឥណទននែើមបពី្រក្រអាជីវក្មាព្ត្ូវបានថយ
ចុេះ។ សព្មារព់្តី្មាសទី៤ នយើវបានន ើញថា នសែឋកិ្ចចក្នុវព្រនទសក្មពុជាចារន់ផ្សតើមវ ិព្ត្ រែូ់ចនែើមវញិ

 -
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 3,000,000

 3,500,000

 4,000,000

 4,500,000

Jan Feb Mar Apr May June july Aug Sep Oct Nov Dec

ការញ្ចេ ញឥណទាន និងសមតុល្យឥណទាន 
២០២០ 

Monthly Disburse (2019)

Loan outstanding (2019)

Monthly Disburse (2020)

Loan outstanding (2020)
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Par 30 days Write off

1.56% 

 $10,879  

2.77% 

 $15,150  

ឥណទានហានិភ័យ និងឥណទានលុ្ប 

2019

2020

ព្ត្ូវការឥណទនបាននក្ើនន ើវរនតរន្ាររ់ហូត្ឈានែ ់ចាំនួន ៣,៦៣ោនែុោេ រ។  នយវតាមការវភិាគ
ព្កាហែខាវន ើ នយើវអាចសនាត្ថ់ា ការរនញ្ចញឥណទនរវាវឆ្ន ាំទាំវពីរមានភាពមុសគ្មន ោចព់្ស េះ។ 
សព្មារឆ់្ន ាំមនុ សមតុ្ យឥណទនមានការនក្ើនន ើវពីនែើមឆ្ន ាំែ ់ចុវឆ្ន ាំនោយមនិមានការរាាំវស្េះននាេះនទ។ 
ង្ត្សព្មារឆ់្ន ាំននេះវញិ មានភាពរអាក្រ់អ ួជានព្ចើនង្ែ រវករនអាយសមតុ្ យឥណទនធាេ ក្ជ់ាវរីរយពាន់
ែុោេ រ នរើនធៀរនឹវឆ្ន ាំមនុ។ ក្ព្មតិ្ននការរនញ្ចញឥណទនមានការង្ព្រព្រួ នព្ចើននោយមនិមានសថិរភាព
ននាេះនទ ែូនចនេះក្ព្មតិ្ ននការរនញ្ចញឥណទនមានអព្តាទរជាឆ្ន ាំ២០១៩។  សាថ រន័សវឈមឹថា សាថ នភាព
នឹវវ ិមក្ែូចនែើមវញិនៅនព ង្ែ វរីុស កូ្វែី-១៩ ព្ត្ូវបានរញ្ចរន់ានព ខាវមមុននេះ។ 

 

សម្ត្ុលយឥណទ្ធនផ្ដ្លមនហានិភ័យ 
 
សម
តុ្ យ
ឥណ
ទន
ង្ែ 
មាន
ហានិ
ភយ័
ក្នុវ 
 
ឆ្ន ាំ ២០២០ មានអព្តាជាវ ២.៧% តួ្ន មននេះមានចាំនួនមពស់ ជាវនឹវរទោឋ នក្នុវវស័ិយមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុង្ែ 
ជាមធយមអព្តាននេះ គឺមានចាំនួនព្រង្ហ  ១.៩%។ តួ្ន មននេះ ត្ាំណាវឱយការនក្ើនន ើវយ៉ា វខាេ ាំវនរើនធៀរ
នឹវឆ្ន ាំមនុ។ ក្នុវឆ្ន ាំននេះ នោយសារង្ត្មានការរកី្រា ោ ននវរីុស កូ្វែី-១៩ អាជីវក្មាមយួចាំនួនធាំព្ត្ូវបាន
ខាត្រវ ់ ែូនចនេះអតិ្ថិជនជានព្ចើនបាននសនើនរៀរចាំឥណទនន ើវវញី នែើមបជួីយ សព្មួ ក្នុវការសវព្ត្ រម់ក្  
វញិ។ នៅនថៃអនាគត្ សាថ រន័បានក្ាំណត្ថ់ានឹវពាយមនធែើយ៉ា វណាការពារមនិនអាយអព្តាមយួននេះមពស់
ជាវអព្តាសព្មារវ់ស័ិយមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុននាេះនទ។ នៅឆ្ន ាំ ២០២០ ឥណទនសមវធិានធនមានចាំនួនជាវ 
១០០,០០០ ែុោេ រ នហើយសាថ រន័បាន ុរនចា ឥណទន ខាត្រវស់រុរទឹក្ព្បាក្ ់១៥,១៥០ ែុោេ រ។ ក្នុវ
អាំ ុវនព ននេះ នាយក្ោឋ នការពារហានិភយ័បានក្ាំពុវសហការជាមយួអតិ្ថិជនយ៉ា វសអិត្រមតួ្នែើមបជួីយ 
សាត រអាជីវក្មាររស់ពួក្គ្មត្ន់ ើវវញិ។ 
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សបងេរផ្ទនកហរិញ្ាវត្ាុ 

នាយក្ោឋ នហិរញ្ញ វត្ថុ គឺទទួ រន្ុក្នរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ នោយអនុវត្តតាមរទរញ្ញត្តិង្ែ ក្ាំណត្់
នោយធនាគ្មរជាតិ្ននក្មពុជា ចារព់នធ និវសតវោ់គណននយយអនតរជាតិ្ (IFRS for SME) ។ 

 
ប្បាក់ចាំបណញ 
ក្នុវឆ្ន ាំ ២០២០ ព្បាក្ច់ាំនណញសព្មារស់ាថ រន័ អមត្ៈ ខារភ់ ី ភអិី សីុ បានចុេះជាវ ៤០% នរើ នធៀរនឹវ
ឆ្ន ាំមនុ ចាំនួនននេះបានថយែ ់ ៨៣,៤៩៣ ែុោេ រ។ ក្តាត សាំខានពី់រ ង្ែ បានរមួចាំង្ណក្ន ើការថយចុេះនន
ព្បាក្ច់ាំនណញ៖ ការចាំណាយន ើព្រតិ្រត្តិការមានការនក្ើនន ើវ រឯីសមតុ្ យ និវគុណភាពឥណទន ព្ត្ូវ
បានថយចុេះជារនតរន្ារ។់ ព្បាក្ច់ាំណូ បានធាេ ក្ចុ់េះព្រង្ហ  ៤% រឯីការចាំណាយន ើព្រតិ្រត្តិការបាន 
នក្ើនន ើវជាវ ៨.៨%។ នៅនថៃអនាគត្សាថ រន័ព្ត្ូវនធែើយ៉ា វណាមិត្មាំពព្វឹវព្រសិទធភាពននព្រតិ្រត្តិការនែើមប ី
រនវកើនព្បាក្ច់ាំនណញនអាយបានមពស់។ ន ើសពីននេះនៅនទៀត្ សាថ រន័សនព្មចបានផ្ស ន ើព្ទពយសក្មាក្នុវ 
អព្តា ២.១៥% និវផ្ស ន ើម ូធន ៣.៧២% អព្តាទាំវពីរននេះគឺបានថយចុេះជាវឆ្ន ាំវមនុ។ 

ប្ទពយសកម្ម, ប្ទពយអកម្ម និងមូ្លនិធិររសភ់ា្ទុនិក 

ក្នុវឆ្ន ាំ ២០២០ ព្ទពយសក្មាររស់ព្គឹសាថ នអមត្ៈមានចាំនួនជាវ ៣.៨៨ ោនែុោេ រ តួ្ន មននេះគឺមានចាំនួន 
ទរជាវឆ្ន ាំមនុ។   ព្ទពយអក្មាសព្មារឆ់្ន ាំននេះបានថយចុេះ ១៨.៦% នោយសារសាថ រន័បានយក្សាចព់្បាក្ ់
ង្ែ មនិនព្រើព្បាស់នៅរវែិ សវមាច ស់រាំណុ វញិ។ រឯីម ូនិធិសរុរបាននក្ើនន ើវជាវ ៣,៨% ង្ែ មាន 

 

២0១៨ 
(IFRS SME) 

 

២0១៩ 
(IFRS SME) 

២0២០ 
(IFRS SME) 

ផ្កេ ស់រតូរ 

សរុរព្ទពយសក្មា ៣,៦៣៤,៨៩៤.00 ៤,១៧១,១៦៥.00 ៣,៨៨១,៤៤០.00 -៦.៩៥% 
សមតុ្ យឥណទនសរុរ ៣,៣៥៤,៩៩៤.00 ៣,៨៦៦,២១៤.00 ៣,៥៧០,៤២៧.00 -៧.៦៥% 
សរុរព្ទពយអក្មា ១,៦៤១,០៦១.00 ២,០០៧,២១៤.00 ១,៦៣៤,៥៣១.00 -១៨.៦% 
សរុរមូ និធ ិ ១,៩៩៣,៨៣៣.00 ២,១៦៣,៤១៦.00 ២,២៤៦,៩០៩.00 ៣.៨៦% 
សរុរចាំណូ  ៧៥៥,៥៥៨.00 ៨៧០,៨៦២.00 ៨៣៦,៤០៣.00 -៣.៩៦% 
ចាំណាយនថេព្រត្ិរត្តិការ ៦២៨,៤៤៤.00 ៦៩១,៨៤៧.00 ៧៥២,៩១០.00 ៨.៨៣% 
ព្បាក្ច់ាំនណញសុទធនព្កាយែក្ពនធ ១២៧,១១៤.00 ១៧៩,០១៥.00 ៨៣,៤៩៣.00 -៥៣.៤% 
ផ្ស ន ើព្ទពយសក្មាជាមធយម ២.៥០% ៤.២៩% ២.១៥% -៤៩.៩% 
ផ្ស ន ើម ូធនជាមធយម ៦.៣៨% ៨.២៧% ៣.៧២% -៥៥.១% 
មូ ធននធៀរនឹវព្ទពយសក្មាសរុរ ៥៤.៨៥% ៥១.៨៧% ៥៧.៨៩% -១១.៦% 
រាំណុ នធៀរនឹវព្ទពយសក្មាសរុរ ៤៥.១៥% 

៥ 

៤៨.១២% 

៥ 

៤២.១១% 

៥ 

-១២.៥% 
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ចាំនួន ជាវ ២.២៤ ោនែុោេ រ ការនក្ើនន ើនគឺរណាត  មក្ពីការង្ព្រព្រួ នន ទធផ្ស រវគរក្នុវឆ្ន ាំ ២០២០ 
នហើយ សាថ រន័មនិបានង្ចក្ព្បាក្ច់ាំនណញននាេះនទ។ ព្រតិ្រត្ដិការររស់ អមត្ៈ ខារភ់ថី  ភអិី សីុ បាននធែើ 
ហិរញ្ញរបទនចមបវនោយទុនវនិិនយគ និវក្មចពីីភាគទុនិក្ ែូនចនេះហិរញ្ញ វត្ថុរាំណុ បាននក្ើនន ើវព្តឹ្មង្ត្ 
ចាំនួន 0.៧៣ ែវននក្ព្មតិ្ម ូធនទាំវម ូ។ តួ្ន មននេះបានរង្កា ញថាក្ព្មតិ្នសាធនភាពនៅង្ត្មានក្ព្មតិ្ 
មពស់នៅន ើយ ែូនចនេះអមត្ៈ នៅង្ត្មាន ទធភាពទទួ ព្បាក្ក់្មចរីង្នថមនទៀត្នានព អនាគត្ ។ 

ប្បាក់កម្ច ី
អមត្ៈ ខារភ់ថី  បានថវកិាសព្មារព់្រតិ្រត្ដិការររស់មេួននោយមចីព្បាក្រ់យៈនព ង្វវពីមាច ស់ភាគហ ុនររស់
មេួន ។ អព្តាការព្បាក្ព់្ត្វូបានចរចានៅព្តឹ្មចននាេ េះ ៨% - ៨.៨% ក្នុវមយួឆ្ន ាំង្ែ ជាក្ព្មតិ្មយួព្រង្ហ នឹវ
ទីផ្សារ ។ ននេះជាក្តាត ង្ែ អាចឲ្យព្គឹេះសាថ នមពី្កូ្ហិរញ្ញ វត្ថុមាន ទធភាពព្គរព់្គ្មនក់្នុវការព្រកួ្ត្ព្រង្ជវកានង់្ត្
ខាេ ាំវកាេ ជាវមនុក្នុវការផ្សត ់អព្តាការព្បាក្ ់ ។  

នៅឆ្ន ាំ ២០២០ អមត្ៈបានទទួ យក្ព្បាក្ក់្មច ី ចាំនួនរនួរយពានែុ់ោេ រពីធនាគ្មរក្នុវព្សុក្ (RHB 
Cambodia Plc) ក្នុវននាេះមានចាំនួន $៣០០,០០០ ជាក្មចរីយៈនព ង្វវ និវចាំនួន$១០០,០០០ ជាក្មច ី
ព្រនភទមេី។ ព្បាក្ក់្មចនីនេះព្ត្ូវបានផ្សត ់ជូនក្នុវអព្តាការព្បាក្ ់ ៨% និវឥណទនព្រនភទ O.D ក្នុវអព្តាការ 
ព្បាក្ ់៨.២៥% ។ 

មាច ស់រាំណុ  ចាំនួនែាំរវូ (ែុោេ រ) សមតុ្ យ (ែុោេ រ) អព្តាការព្បាក្ ់
នោក្ តាន ់ថារញ្ញញ        ២00,000.00        ២00,000.00  ៨,៣% ក្នុវមយួឆ្ន ាំ 
ធនាគ្មរ (Phillip TL) $       ៣៥0,000.00        ៣៦,៧០៧.០០  ៨.៥% ក្នុវមយួឆ្ន ាំ 
ធនាគ្មរ (Phillip OD) $       ២០0,000.00        ១២៧,៦៩៣.00  ៨.៨% ក្នុវមយួឆ្ន ាំ 
ធនាគ្មរ (Phillip OD) ៛ ១០0,000.00       ៨១,១៨៧.00  ៨.៨% ក្នុវមយួឆ្ន ាំ 
ធនាគ្មរ (Phillip TL) ៛       ២០0,000.00        ១៤១,៥០៥.០០  ៨.៥% ក្នុវមយួឆ្ន ាំ 
ធនាគ្មរ (RHB) $       ៣00,000.00  ២៧៩,៧០៨.00 ៨% ក្នុវមយួឆ្ន ាំ 
ធនាគ្មរ (RHB OD) $       ១០0,000.00  ៦៤,៣២៩.00 ៨.២៥% ក្នុវមយួឆ្ន ាំ 
នោក្ តាន ់ថាភព្តា       ១00,000.00        ១00,000.00  ៨% ក្នុវមយួឆ្ន ាំ 
នោក្ តាន ់ថាភព្តា       ១00,000.00        ១00,000.00  ៨% ក្នុវមយួឆ្ន ាំ 
នោក្ តាន ់ថាភព្តា      ១00,000.00      ១00,000.00 ៨% ក្នុវមយួឆ្ន ាំ 
នោក្ តាន ់ថាភព្តា       ១៥0,000.00        ១៥0,000.00  ៨% ក្នុវមយួឆ្ន ាំ 
នោក្ តាន ់ថាភព្តា      ១៥0,000.00      ១៥0,000.00 ៨% ក្នុវមយួឆ្ន ាំ 

សរុរ ២,0៥០,០០០.00 ១,៥៣១,១២៩.00  
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សម្ត្ាភាពររសរ់ុ្គលកិ 

 
 

នៅឆ្ន ាំ ២០២០ អមត្ៈ ខារភ់ថី មានរគុគ ិក្ ៥៤ នាក្ ់ រគុគ ិក្ររុសមាន ៣៨នាក្ ់ និវស្ត្សតីមាន ១៦    
នាក្។់ ជារមួ ៥៥% ននរគុគ ិក្ររស់នយើវ គឺជារគុគ ិក្នធែើការក្នុវការយិ ័យ និវ៤៥% គឺជារគុគ ិក្ នធែើ
ការខាវនព្ៅការយិ ័យ។ ទក្ទ់វនឹវក្ព្មតិ្ននការអររ់ ាំ រគុគ ិក្មានររញិ្ញញ រព្ត្មានចាំនួន ៧៨% ននចាំនួន
សរុរររស់នយើវ មណៈននេះមានរគុគ ិក្ចាំនួន ៧% ង្ែ ទទួ បានសញ្ញញ រព័្ត្ថាន ក្អ់នុរណឌិ ត្ ។ រគុគ ិក្
ង្ែ មានក្ព្មតិ្អររ់ ាំទរជាវនគនៅក្នុវសាថ រន័ររស់នយើវគឺសញ្ញញ រព្ត្ទុតិ្យភូម ិ។ 
 

 
 

 

7% 

78% 

15% 

កម្មិតអប់រំរបស់បុគ្គលិ្ក 
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Office Staff 
55% 
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45% 
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ព័ត៌្មានរុ្គលិក ២០២០ 
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នៅឆ្ន ាំ ២០២០ រគុគ ិក្ោឈរពី់ការង្ករមានចាំនួនជាវ ៣០% ។ អព្តាននការោឈរម់ានក្ព្មតិ្មពស់ គួរ
ក្ត្ស់មាគ  ់ ននេះនោយសារង្ត្មានការព្រកួ្ត្ព្រង្ជវមពស់ក្នុវវស័ិយហិរញ្ញ វត្ថុររស់នយើវ។ ជាទូនៅ រគុគ ិក្
ង្ផ្សនក្ខាវនព្ៅែូចជាភាន ក្ង់្ករឥណទនក្ាំពុវមានត្ព្មូវការមពស់ក្នុវទីផ្សារ ែូនចនេះនយើវអាចពាក្រណ៍ថា នឹវ
មានរគុគ ិក្នចញចូ នព្ចើនសព្មារត់្ាំង្ណវននេះ។ ជាមយួគ្មន ននេះង្ែរ ចាំនួនននការនព្ជើសនរ ើសរគុគ ិក្ថាីមាន 
អព្តានសាើ ៣៥% ននរគុគ ិក្សរុរររស់នយើវ។ សព្មារឆ់្ន ាំ ២០២០ ននេះង្ែរនគ្ម នៅចមបវររស់នាយក្
ោឋ នធនធានមនុសស គឺរាំនញញរា ់ក្វែេះខាត្ជូននាយក្ោឋ ននីមយួៗ នែើមបសីាថ រន័បាននព្ត្ៀមមេួនពព្វីក្ 
ព្រតិ្រត្តិការររស់មេួននៅនព មានឱកាស។ 
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