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�បវត�ិ�កុមហ៊ុន និង ធ��រ�ណិជ�កម�ចិន�ត�វ�នបេង�ើតេឡើងេ�ៃថ�ទី១ ែខមក� ��ំ១៩៨៤េ�ៃថ�

ទី២៨ ែខតុ� ��ំ២០០៥ និង�ត�វ�នេរៀបចំរច�សម�័ន�េឡើងវ�ញ�ំង�សុងេ���កុមហ៊ុន�គហ៊ុន

រួម��ទទួលខុស�ត�វ�នក�មិត។  េ�ៃថ�ទី២៧ ែខតុ� ��ំ២០០៦ ធ��រ�ត�វ�នចុះប��ីេ�យ

េ�គជ�យ�ំងេ�ផ��រហ៊ុនេសៀងៃហ និង ផ��រ�គហ៊ុនហុងកុងលីមីតធីត�មរយៈ�រខិតខំ�បឹងែ�បង 

និង �រអភិវឌ���បកបេ�យេស�រ�ព។  

ធ��រ�នអភិវឌ��ន៍េ��ធ��រ�នមុខេគេ�េលើពិភពេ�កែដល�នមូល��នអតិថ�ជនល�ឥត

េ��ះ  រច�សម�ន�័�ជ�វកម�ច�មុះ  សមត��ពៃន�រៃឆ��បឌិត និង �រ�បកួត�បែជងទីផ��រខ�ស់ ។ 

ធ��រ�ត់ទុកេស�កម���គឹះក��ង�រែស�ងរក�រអភិវឌ��បែន�ម និង�ប�ន់��ប់នូវ�របេង�ើតគុណ

តំៃល�មរយៈ�រផ�ល់េស�កម� និង ផលិតផលហិរ��វត������ងទូលំទូ�យេ�ដល់អតិថ�ជន

�កុមហ៊ុនចំនួន៨.០៩៨�ន់�ក់ និង អតិថ�ជនបុគ�លចំនួន៦៥០�ន�ក់។  ធ��រ�នរួមចំែណក

េ�ក��ង�រ�រសង�ម�មួយនឹងយុទ���ស�អភិវឌ��ន៍ និង សកម��ព�បតិបត�ិ�រ និង �រ�គប់�គង

របស់ខ��ន និងបេង�ើន�ននូវ�រទទួល��ល់��ងទូលំទូ�យេ�ក��ងទិដ��ពៃន�រេលើកកម�ស់ហិរ��

ប���ន �រ�ំ�ទដល់�រ�ត់បន�យ�ព�កី�ក �រ�រ�របរ���ន និង ធន�ន និង �រចូលរួមក��ង

កិច��រសុខុ�ល�ព��រណៈ។ 

ធ��រែតងែតចង�ំ�និច�នូវមូល��ន�គឹះរបស់ខ��នក��ង�របេ�មើេសដ�កិច��មួយនឹង�ជ�វកម�សំ�

ន់របស់ខ��នឲ���សប�មួយនឹងេសដ�កិច�ែដលរ�កលូត�ស់ រងេ��ះ និង រ�កចេ�មើន។ �រ�ប�ន់យក

យុទ���ស�ែផ�កេលើ�និភ័យ និងមិនែដលេដ�ររ�លងនូវមូល��នសំ�ន់ ធ��រ�នបេង�ើននូវសមត�

�ពរបស់ខ��នក��ង�រ�គប់�គង និង�ត់បន�យ�និភ័យ។ េ��ពីេនះ ធ��រេ�ែត�ប�ន់��ប់នូវ�រ

េ�គយល់ និងអនុវត�ន៍�មច��ប់�ជ�វកម�របស់ធ��រ  េដ�ម��ីឲ����យខ��នេ��ធ��រែដល�ន

�យុ�លយូរអែង�ង។ ធ��រក៏�នេប���ចិត�ក��ង�រែស�ងរកវឌ��ន�ព�មួយនឹង�រៃច��បឌិតេដ�ម��ី

រក��ឲ���ននូវេស�រ�ព។ េលើកកំពស់នូវយុទ���ស�អភិវឌ��ន៍�ជ�វកម��កុមហ៊ុន និង បុគ�លលក�ណះ

អន�រ�តិ និង ឌីជ�ថល។ ធ��រេធ�ើឲ���បេសើរេឡើងនូវ�រផ�ល់ជូននូវេស�កម��� និង�អ�ក�ត�ស��យ

គំរូ�ជ�វកម��បកបេ�យឯកេទស ដូេច�ះេធ�ើឱ��ធ��រ��យ� "សិប��ករមួយេ�ក��ងវ�ស័យធ��រ " ។  

ធ��រេនះ�ត�វ�ន�ត់��ក់�ធ��រមួយក��ងចំេ�មធ��រកំពូល�ំង១០០០ េ�េលើពិភពេ�ក 

ចំ�ត់��ក់េលខ១េ�ក��ងសកលេ�ក���ំ២០០០ ែដលចុះប��ីេ�យទស���វដ�� Forbes 

និងឈរេ�លំ�ប់ប��ីអនុធ��រ�ណិជ�របស់ធ��រពិភពេ�ក ៥០០ រយៈេពល៧��ំ�ប់ៗ�� 

�ពម�ំងទទួល�នចំ�ត់��ក់េលខ១ក��ងចំេ�មធ��រ�ណិជ��ំង៥០០ៃន Branch Finance 

រយះេពល ៤ ��ំ�ប់ៗ��។
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២០១៩



នាយកដ� ន្រគប់្រគងហនិភ័យទទួលខុស្រត�វចំេពះករអនុវត�្របព័ន�្រគប់្រគងហនិភ័យជារមួរបស់សខនិងស្រមបស្រម�លជាមួយ

នាយកដ� នទំងអស់អំពីហនិភ័យឥណទនហនិភ័យទីផ្សោរហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល  ហនិភ័យ្របតិបត�ិករ។ល។េ្រកពីករ

្រគប់្រគងហនិភ័យ នាយកដ� នក៏មានតួនាទីនំាមុខក�ុងករ្រត�តពិនិត្យអជីវកម�ឥណទន។  ចំណាត់ថា� ក់ឥណទន  ក្រមិតឥណទន  

ករវយតំៃលឥណទន  ្រត�តពិនិត្យ  និង  អនុម័តេនក�ុងក្រមិតអនុម័តែដលសខទទួលបានករផ�ល់សិទ�ិពីស� ក់ករកណា� ល ។



២០១៩





២០១៩



សខបានកំពុងែតអនុវត�ន៍េទតមត្រម�វកររបស់ស� ក់ករកណា� លេដយបានបេង�ើតនូវ្របព័ន�េគាលនេយាបាយមួយែដលរមួមាននូវេគាល

ករណ៍នានា  យន�ករ  និង  នីតិវធីិ្របតិបត�ិករេ្រកមករែណនំាពីក្រមិតហនិភ័យែដលអចទទួលយកបាន  និងេនក�ុងកំរតិៃនចំនួនទឹក

្របាក់សរបុ  ផលប័្រត  និង  ្របតិបត�ិករ។  សខេនែតបន�េធ�ើឱ្យ្របេសើរនូវេគាលនេយាបាយនិងនីតិវធីិៃផ�ក�ុងរមួមាន្របព័ន�េគាលនេយា

បាយ្រគប់្រគងហនិភ័យឥណទន  ហនិភ័យទីផ្សោរ  និង  ហនិភ័យ្របតិបត�ិករ  និង  ហនិភ័យេផ្សងៗេទៀតែដលអច្រគបដណ� ប់េលើ

ត្រម�វករៃនករ្រគប់្រគងស្រមាប់ដំេណើ រករទំងអស់រមួមានករកំណត់ហនិភ័យ  ករវស់ែវង  ករ្រត�តពិនិត្យ  ករ្រគប់្រគង ឬករកត់

បន�យ  និង  កររយករណ៍។

សម�សបេទតមត្រម�វកររបស់



២០១៩

១,៣០៨,៣៥២,៨៦០

៣៧,៤២៦,០៣៨

៣១,៨៣៧,៩៦៣

១,០៧៤,៣៦៣,៧០៤

២០១៩

សខបន�ែកលម�យន�ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួន  និងែកលម�ករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងយ៉ាងសកម�េដើម្បីេធ�ើឱ្យករ្រគប់្រគងករ្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុងកន់ែតសមេហតុផល  និងមាន្របសិទ�ភាព។  ករកសង្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់សខបានេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងជា្របព័ន�េដយ

ែកែ្របវធិានស្រមាប់ករវយតំៃលេលើករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុង  េធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវកររចនាសូចនាករវយតៃម�  និងវធីិស�ស�វយតៃម�ទិន�ន័យ  

និងព្រងឹងែបបបទៃនលទ�ផលៃនករវយតៃម�។  េផា� តេលើហនិភ័យេនក�ុងអជីវកម�សំខន់ៗនិងបានេធ�ើករេផ��ងផា� ត់ហនិភ័យ្របតិ

បត�ិករ។  េនេពលអនុវត�សកម�ភាព្របធានបទៃន "ករអនុវត�ទំនួលខុស្រត�វ្របចំឆា� ំ" សខរមួប��ូ លករស� បនាវប្បធម៌អនុេលមភាព

េទជាដំេណើ រករទំងមូលៃន្របតិបត�ិករ  និង  ករ្រគប់្រគងេដយជំរញុជានិច�នូវករផ្សព�ផ្សោយេគាលគំនិតសំខន់ៗៃនវប្បធម៌អនុេលមភាព  

និងេធ�ើឱ្យពួកេគចក់ឫសយ៉ាងេ្រជេនក�ុងគំនិតរបស់និេយាជិក។



រយៈេពលបីឆា� ំេ្រកយ



២០១៩

ករប��ូ នបណា� ញអគ�ិសនី

       បន�េលើកកម�ស់ឥណទន្របាក់េរៀលដល់អតិថិជនទំងអស់ េដើម្បីបំេពញតម ត្រម�វកររបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវកម�ី្របាក់

េរៀលអតិប្បរមា១០%។

       បន�រក្សោទំនាក់ទំនងល�ជាមួយស� ប័នហិរ��វត�ុទំងក�ុងនិងេ្រក្របេទសេដើម្បីែស�ងរកឱកសសហ្របតិបត�ិករក�ុងករផ�ល់្របាក់

កម�ីែដលមានទំហំធំ។

       អភិវឌ្ឍអជីវកម�ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម�េ្រជើសេរ ើសអតិថិជនេគាលេដែដលមានត្រម�វករពណិជ�កម�េ្រក្របេទស ព្រងឹងអន�រ

កម�និងកិច�សហ្របតិបត�ិកររវងស� ប័នក�ុងនិងេ្រក្របេទសទញយកអត�្របេយាជន៍ពីបណា� ញសកលក�ុងេគាលបំណងព្រងីកហិរ��

ប្បទនឆ�ង្របេទស ។ ម៉្យោងេទៀតអតិថិជននំាចូល -នំាេចញនឹងនំាមកនូវករទូទត់ស្រមាប់សខ ្រពមទំងករ្របមូលមូលនិធិស្រមាប់

បេង�ើនសមកល្យ្របាក់បេ��ើរបស់សខ ។

       បន�ពេន��នអជីវកម�្របាក់កម�ីបុគ�លេដើម្បីេអយសធនាគារទទួលបានកំេណើ នៃន្របាក់បេ��ើថ�ី។



សខធនាគារេផា� តេលើករព្រងឹងៃនករ្រត�តពិនិត្យសូចនាករសច់្របាក់ងយ�ស�លក�ុងមូលដ� ន្របចំៃថ�  េដយធានាថាសូចនាករ

សច់្របាក់ងយ�ស�លបានបំេពញេទតមលក�ខ័ណ� ត្រម�វរបស់ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា។ េយាងតម្របកសេលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ 

្រប.ក ស�ីពីអនុបាត្រកបខ័ណ� សន�នីយភាព (Liquidity Coverage Ratio), ត្រម�វករៃនអនុបាតសន�នីយភាព្រត�វបានបេង�ើនឲ្យដល់ ១០០% 

ចប់ពីែខមករ ឆា� ំ២០២០។ ចំេពះករេកើនេឡើងនូវសូចនាករៃនអនុបាតសន�នីយភាពគឺត្រម�វឲ្យសខធនាគារមានបរមិាណ្រទព្យសកម�

សន�នីយភាព្រគប់្រគាន់េនក�ុងៃដ។ សខធនាគារបានព្រងីក្របភពមូលនិធិរបស់ខ�ួន និងបេង�ើនសមាមា្រតៃនមូលនិធិរយៈេពលែវង 

េដើម្បីធានាឲ្យបាននូវអនុបាតសន�នីយភាពេដយេធ�ើករែកស្រម�លនូវរចនាសម�័ន�រយៈេពលៃន្រទព្យសកម� និង បំណុលឲ្យ�សបេទនឹង

លក�ខ័ណ� ត្រម�វរបស់ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា។ដូេច�ះេហើយ សខធនាគារេធ�ើករបេង�ើនសមត�ភាពៃនករ្រគប់្រគងសច់្របាក់ងយ

�ស�លរបស់ខ�ួនឲ្យបានេ្រចើនក្រមិតេដយែផ�កេទតមវធិានករបឋមដូចខងេ្រកម៖



២០១៩

ហនិភ័យឥណទនគឺជាហនិភ័យៃនករបាត់បង់របស់ធនាគារេនេពលអ�កខ�ីមិនបានបំេពញកតព�កិច�េទតមកិច�សន្យោ។  េយាង

តមអត�ន័យ្របតិបត�ិករឥណទនរបស់ស� ក់ករកណា� លែដលជា្របភពខងេសដ�កិច�  ករ្រប�ង្របយ័ត�  និង  េស�រភាព  សុចរតិភាព

និង  អនុេលមភាព  អទិភាពចំេពះអតិថិជន  អភិបាលកិច�ជំនាញៃន្របាក់កម�ី  និង  ករសន�តៃនករទទួលខុស្រត�វ។  សខបាន

បេង�ើតនូវ្របព័ន�្រគប់្រគងហនិភ័យឥណទនកំណត់ធាតុផ្សំ និង លក�ខណ� ៃនករ្រគប់្រគងហនិភ័យឥណទនរមួមានបុ៉ែន�មិនកំណត់

ចំេពះករ្រគប់្រគង  ហនិភ័យឥណទនែដលទទួលយកបាន  ចំណាត់ថា� ក់អតិថិជន  ក្រមិតហនិភ័យរមួ  ករបេញ�សហនិភ័យ ករ

ចត់ថា� ក់គុណភាពឥណទន  និង  ចំណាត់ថា� ក់ហនិភ័យេ្រកម្រកបខ័ណ�  IFRS9 ក៏ដូចជានីតិវធីិអជីវកម�។

• ករ្រគប់្រគងករចូលេ្របើ្របាស់៖ ដូចែដលបានត្រម�វេដយ HO មុនេពលបេង�ើតទំនាក់ទំនងឥណទនជាមួយអតិថិជនសជីវកម� ករ

វនិិច�័យទុកមុនេទេលើអតិថិជនគួរែត្រត�វបានេធ�ើេឡើង។  សខបានបេង�ើតេឡើងនូវលក�ខណ� សំរប់អតិថិជនសជីវកម�ក�ុងេគាលបំណង

្រត�តពិនិត្យហិរ��ប្បទននិង  អតិថិជនែដលេនក�ុងវស័ិយែដលមានហនិភ័យខ�ស់  ព្រងឹងករករពរហនិភ័យឥណទនពី្របភពនានា។

ឥណទនៃបតងគួរែត្រត�វបាន្រគប់្រគងយ៉ាងតឹងរងឹេលើករផ�ល់ហិរ��ប្បទនដល់អតិថិជនឬគេ្រមាងែដលមានហនិភ័យខ�ស់ប៉ះពល់

ដល់បរសិ� ន  និង  សង�ម ។  ករផ�ល់ហិរ��ប្បទនក៏្រត�វបានហមឃាត់ចំេពះអ�កែដលពក់ព័ន�ក�ុង្របតិបត�ិករមិន្រប្រកតី  ឬខុសច្បោប់ ។

•  ចំណាត់ថា� ក់អតិថិជននិងក្រមិតហនិភ័យរមួ  ករវយតៃម�ឥណទនេធ�ើេឡើងេដើម្បីវយតំៃលជារមួអំពីេសធនភាព និងឆន�ៈៃនករ

សង្រតលប់របស់អតិថិជន្រក�មហុ៊ន។  ក្រមិតហនិភ័យរមួតំណាងឲ្យ ក្រមិតហនិភ័យខ�ស់បំផុតែដល្រត�វបានអនុម័តមុនផ�ល់ឥណទន

េទឲ្យអតិថិជន ។  មុនេពលផ�ល់ឥណទន សខ្រត�វេធ�ើចំណាត់ថា� ក់អតិថិជននិងកំណត់កំរតិហនិភ័យេដយេយាងេទតមវធិានជាក់

លក់របស់ស� ក់ករកណា� ល។

• ករែបងែចកទីផ្សោរ ឥណទន ៖សខបានបេង�ើតស� ប័នឥណទនមួយេដយឈរេលើេគាលករណ៍ៃនករែបងែចកទីផ្សោរឥណទន

េដើម្បីធានាថាបុគ�លិក្រគប់្រគងហនិភ័យអចបេ�� ញេយាបល់េដយឯករជ្យ។  អជីវកម�ឥណទន្រត�វ្រគប់្រគងតមេគាលករណ៍ៃន

ករែបងែចកករយិាល័យជួរមុខ  ករយិាល័យកណា� ល  និង  េ្រកយេហើយករបំែបកករយិាល័យជួរមុខ  ករយិាល័យកណា� ល  និង  

េ្រកយគួរែតបាន្រត�វអនុវត�ន៍តមកំរតិនាយកដ� ន។  នាយកដ� ននីមួយៗមានបនា� ត់រយករណ៍េដយឯករជ្យ និង ភារកិច�ច្បោស់លស់

េទតមមុខតំែណងនីមួយៗ។  នាយកដ� នទីផ្សោរ  និង  នាយកដ� នស� ប័នហិរ��វត�ុទទួលខុស្រត�វ ក�ុងកររក្សោទំនាក់ទំនងជាមួយអតិ

ថិជន  និងបំេពញករងរសក្សោពីអតិថិជនក៏ដួចជាករងរ្រគប់្រគងេ្រកយេពលទមា� ក់ឥណទន ។  នាយកដ� ន្រគប់្រគងហនិភ័យ

ទទួលខុស្រត�វក�ុងករវភិាគ  និងវយតៃម�ហនិភ័យៃនសំេណើ ឥណទន  និង្រត�តពិនិត្យហនិភ័យៃនផលប័្រតឥណទន។  អ�កអនុម័ត

ទទួលខុស្រត�វចំេពះករអនុម័តអជីវកម�ឥណទន  និងត្រម�វឲ្យមានករពិភាក្សោជារមួ្របសិនេបើអជីវកម�ឥណទនមានលក�ណៈសម្បត�ិ

្រគប់្រគាន់មុនេពលដក់ពក្យេស�ើសំុករយល់្រពម។

• នីតិវធីិឥណទន្រត�វបានរចនាេឡើងស្រមាប់្របេភទឥណទនអជីវកម�ខុសៗគា� ។  េ្រកមករសន�ិដ� នៃនករ្រគប់្រគងហនិភ័យ្របកប

េដយ្របសិទ�ភាពដំេណើ រករេផ្សងៗ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងស្រមាប់្របេភទអតិថិជនខុសៗគា�   និង  អជីវកម�ជាក់លក់។  នីតិវធីិមានែផ�ក

ជាេ្រចើនរមួមានចំណាត់ថា� ក់ឥណទន  បនា� ត់ឥណទន  និង  ករវយតៃម�្រទព្យប�� ំក�ុងជំហនមុនផ�ល់្របាក់កម�ី  និង  ករពិនិត្យ

ឥណទន  ករ្រគប់្រគងរយៈេពល  ករវយតៃម�េឡើងវញិស្រមាប់វត�ុប�� ំ  ករ្រពមានដំបូងេនជំហនកណា� ល  ឬេ្រកយករផ�ល់្របាក់

កម�ី។  យន�កររតឹត្បិតេលើហនិភ័យ្រត�វបានកំណត់េដើម្បីដឹងពីតុល្យភាពរវងករ្រគប់្រគងហនិភ័យ  និង្របសិទ�ភាពៃនដំេណើ រករ។





២០១៩



ខ�ុំបាទ តំណាងឲ្យអ�ក្រគប់្រគងៃន ធនាគារ អយសីុបី៊សីុ លីមីធីត សខភ�ំេពញ េហកត់ថា (“សខធនាគារ”)     សូមជូនមតិថា 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ដូចបានបង� ញជាសរវន� បានបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនស� នភាព ហិរ��វត�ុរបស់សខធនាគារនាៃថ�ទី 31 

ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2019 ្រពមទំងលទ�ផលហិរ��វត�ុ និងលំហូរ ទឹក្របាក់របស់សខធនាគារ ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ េដយ

អនុេលមេទតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទង នឹង ហិរ��វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា ។

ចុះហត�េលខតំណាង្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

 

េលក Jing Jun

អ�ក្រគប់្រគងទូេទ

រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ៃថ�ទី: ៣១ មីនា ២០២០


