
ការតភ្ជា ប់
ជវីតិរសន់ៅនៅកាន់

ពិភពឌីជីថលរបសន់�ើង

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

ធនាគារ មេយ ប្រែង  (មេេ្រូឌា) ភីអិលស៊ី

មសវាកេ្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ ប្រក្រ មោយ អរិយធេ៌

កម្មវិធីទូរសព័្ទធនាគារកិច្ច
ដ៏ល្អបំផុុត

ធនាគារឈានមុខនលើ
ទំនួលខុសតតរូវនលើសង្គម

ឈានមុខក្ងុ
ការចច្តបឌិតបនងកើតថ្មី

នាមំុខនៅអាសុី



ធនាគារដំបូងដដលផ្តល់សេវាកម្ម 
ធនាគារកិច្ចសលើបបពន័្ធអនឡាញ 

ចល័តដូចជា សារSMS 
និងសេវាកម្មចល័ត M2U

២០០៦

ជាធនាគារទីមយួក្នុងបបសទេម៉ា សេេនុី 
ដដលបានដែនាឲំ្យសបបើបបាេ់នូវ 

 សេវាកម្ម Maybank2u (M2U) ដដលជា 
សេវាធនាគារកិច្ច តាម 

បបពន័្ធអនុីនសធើសែត

២០០០
ដាកឲ់្យបបតិបត្តិការជាសលើកដំបូង 
ក្នុងបបសទេម៉ា សេេនុីនូវមនុខងារ 

ទូរទាតស់ាចប់បាកច់ល័ត 
ឥតដខសែ។

២០០៩

បានដាកឲ់្យដំសែើ រការធនាគារកិច្ច 
តាមបបពន័្ធកនុំព្ូយទរ័សៅក្នុង 

បបសទេម៉ា សេេនុី

១៩៧៨

ក្នុងសាវតាសជាគជយ័សបចើនជាង ៥៦ឆ្្ ំរបេ់សយើង ធនាគារ សមយដបែង បានកសាងជាសាថា ពរនូវេមតថាភាពឌីជីថល   សដើម្សីធវើការបសបមើកានដ់តបបសេើរ សៅសលើការពបងីកទីតាងំ បសបមើ

  អតិថិជន និងការរកីលូតលាេ់បណ្្ត ញក្នុងតំបន។់ វធិីសាសេ្តននបសច្ចកវទិយាឌីជីថលរបេ់សយើងគឺ ភាពសាមញ្ញ  សដាយសយើង  ផ្តល់នូវដំសណ្ះបសាយដដលមនភាពងាយបេរួល

 ក្នុងការសធវើបបតិបត្តិការធនាគារកិច្ចរបេ់សលាកអ្ក     សដាយជួយ�សធវើឲ្យបទពេម្ត្តិសលាកអ្កកានដ់តរកីចសបមើនសេើង     និងសដាយសធវើការទូទាកច់ំណ្យទាងំអេ់សនាះ    សៅក្នុង

 
េហគមនរ៍បេ់សលាកអ្ក សដាយបតរឹមដតចនុចបែូតនុងម្តងប៉ានុសណ្ណ ះ។ េបមបស់យើងទាងំអេ់សនះ គឺជា "មសវាកេ្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រក្រ មោយ អរិយធេ៌ "។ 

ក្នុង នាមជាេម្ន័្ធ សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុឈានមនុខសៅក្នុងអាសាែ ន សយើង បានដែនាឲំ្យ សបបើបបាេ់ នូវសេវាកម្មឌីជីថលដំ្រូ ង មេ ជាសបចើនសដើម្ ីផ្តល់ នូវ ដំសណ្ះបសាយសលើធនាគារកិច្ច 
សៅក្នុង ទីផសារ ដដលសយើងកំពនុង សធវើ បបតិបត្តិការ។ សយើង កស៏ធវើកិច្ចេហការជាមួយអ្កបសងកើត និងចាបស់ផ្តើមដំបូងនូវគំនិតនច្បបឌិតបសច្ចកវទិយា សដើម្ដីេវងរក នូវ កតា្ត រខំានដល់គំនិត

 
នច្បបឌិតសនាះ។  សយើង មនសគាលបំែងក្នុងការបសងកើតនូវការរមួបញ្ចូ លគ្ាដតមយួននបបពន័្ធហិរញ្ញ វតថានុ ផសាភាជា បន់រឹងសអកូេូេនុី   ដដលសធវើឲ្យសលាកអ្ក រកសាបាននូវទំនាកទ់ំនងសៅ

 នរឹងអវី  ដដលដតងដតសធវើឲ្យសលាកអ្កខវល់ខាវ យ។   សយើង េម្រឹងសឆ្្ះសៅមនុខ   ក្នុងការបសបមើសលាកអ្កកានដ់តបបសេើរសេើង    ដូចដដលសយើងកំពនុងកសាងនូវមូលដាឋា នបគរឹះឌីជីថល

 សដើម្ក្ីាយខ្ួនជា "ជ មបេីស នៃ  ធនាគារ ឌីជីថល"។



ធនាគារទី១ សៅក្នុងបបសទេេិង្ហបនុរ ី
ដដលនាមំកនូវកម្មវធិីរបេ់ 

SmartTV េបមប ់សេវាកម្ម 
ធនាគារ និងសេវាអតិថិជន។

២០១២

េសម្ធកម្មវធិី Maybank FinTich ជា  
កម្មវធិីទី១ ក្នុងវេ័ិយបសច្ចកវទិយា ដដលមន

 សគាលបំែងក្នុងការផ្តល់ជំនួយ ក្នុង 
ការបសងកើត និងបបមូលផ្តនុ ំបសច្ចកវទិយាថ្មីៗ 

េបមបហ់ិរញ្ញ វតថានុ “FinTech”

២០១៥

ចាបស់ផ្តើមដំសែើ រការកម្មវធិី 
MaybankPay ដដលជាកម្មវធិីទូរេ័ព្ទ 
ងាយបេរួលដំបូងបង្អេ់ េបមបស់ធវើ

ការទូទាតស់ាចប់បាកស់ៅក្នុង 
បបសទេម៉ា សេេនុី។

២០១៦



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

2

មាតិកា

របាយការណ៍បនាចាំឆ្នាំរ្រស់ ធនាគារ មនាយបែនាង (ខនាេ្រូឌា) ភីអិលស៊ី  េឺជារបាយការណ៍ ដ៏សំខាៃ់សមនានា្រ់យើង ហើយ របាយការណ៍ននាះ ៃឹង មាៃនៅលើ គនាហទំព័ររ្រស់យើង  សមនានា្រ់  

អ្នក ពាក់ព័ៃ្ធ ាំងអស់។ នៅក្នថុងរបាយការណ៍ននាះ រួេ មាៃ  របាយការណ៍ កិច្ចកការកនា៊េហែ៊ៃ ៃិង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ដនាល ផ្តល់ជូៃ ៃូវ ការបា៉នាៃ់បនាមាណ ននា សេិទ្ធិផល រ្រស់ ធនាគារ  

នៅក្នថុង ឆ្នាំ២០១៦ ៃិង ទសនាសៃៈវិស័យរ្រស់យើង នៅក្នថុង ឆ្នាំ ២០១៧ ពនាេាំង ្រង្ហនាញ ៃូវ របាយការណ៍ សវៃកេ្ម រ្រស់ធនាគារផងដនារ។ 

៣ េមទិ្ធិផល េំខាន់ៗ  ឆ្្ ំ2០១៦
៤ ទិដឋាភាពទូសៅននេម្ន័្ធធនាគារ  សមយដបែង

ជំពូកទី
របា�ការណ៍អាជីវកម្ម០៤

ជំពូកទី
ការនបាះជំហាននិងសមិទ្ិផល០៧

2៧ របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ

៥៦ របាយការែ៍េ្តីពីអភបិាលកិច្ច បករុមហែនុន
៦៧ របាយការែ៍អំពី ការបគបប់គង ហានិភយ័ និង 
 ការបតរួតពិនិត្យ នផ្ទក្នុង 
៧១ របាយការែ៍ គែៈកម្មការេវនកម្ម
៧៤  នាយកដាឋា ន បគបប់គង ហានិភយ័
៨១ នាយកដាឋា ន បបតិបត្តិតាម
៨2  របាយការែ៍ និរន្តរភាព

១2៧   ពត័ម៌ន សារជីវកម្ម
១2៨   អាេយដាឋា ន េម្ន័្ធធនាគារ
១៣2   ទីតាងំ និងអាេយដាឋា នទំនាកទ់ំនង

៣៦ បករុមបបរឹកសាភបិាល
៣៨ សាវតា របេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល 
៤2 សាវតា របេ់គែៈ កម្ម ការ បបតិបត្តិ
៤៦ នាយកដាឋា នធនធានមននុេសែ

2៨  នាយកដាឋា នសេវា ហិរញ្ញ  ប្ទាន េហគមន៍
 ៣០ នាយកដាឋា ន ធនាគារកិច្ចសារជីវកម្ម 
៣១ នាយកដាឋា ន បបតិបត្តិ ការអាជីវកម្ម 
៣2 នាយកដាឋា ន កិច្ចការបករុមហែនុន និងទំនាកទ់ំនង សារជីវកម្ម 

៨៨ ធនាគារ សមយដបែង សៅក្នុងសារពត័ម៌ន
៩០  ធនាគារ សមយដបែង សៅក្នុង បបពន័្ធផសែពវផសាយេង្គម
៩១ បពរឹត្តិការែ៍េំខាន់ៗ បបចាឆ្ំ្2ំ០១៦

៩៤ របាយការែ៍ របេ់ បករុមបបរឹកសាភបិាល
៩៦  របាយការែ៍របេ់ េវនការ ឯករាជ្យ
៩៧  តារាងតនុល្យការ
៩៨  របាយការែ៍ លទ្ធផល
៩៩ របាយការែ៍ បដបម បបមរួល មូលធន
១០០ របាយការែ៍ លំហូរសាចប់បាក់
១០១  កំែតេ់ម្គ ល់ សលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ 

ជំពូកទី

៨ េវតា សាជីវកម្ម និង បណ្្ត ញេកល
១០ បណ្្ត ញសាខាក្នុងបបសទេ
១2 ពាែិជជាេញ្្ញ របេ់ធនាគារ សមយដបែង
១៣ គនុែតនម្  ចបាប ់ និងបកមេីលធម៌
១៤ មនុខងារ អាជីវកម្មជាយនុទ្ធសាសេ្ត ននេម្ន័្ធធនាគារ
១៧ រចនាេម្ន័្ធ របេ់េម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង
១៨ រចនាេម្ន័្ធរបេ់ធនាគារ

ទិដ្ឋភ្ពទូនៅចនសម្័ន្
ធនាគារនម�បបែង០១

Chapter 

2០ របាយការែ៍ បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល 
22 របាយការែ៍នាយិកាបបតិបត្តិ
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របា�ការណ៍អភិបាលកិច្ចតករុមហែុន០៦



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

៣

សមិទ្ិផលសខំាន់ៗឆ្នា ំ២០១៦

១៤,៣៦លានដុលាលា រ
បនានាក់ចំណនាញស៊ទ្ធ

បបាកច់ំសែញេនុទ្ធេបមបឆ្់្សំនះ គឺបានសកើនសេើងរហូតដល់១៤,៣៦លានដនុល្ារ ដដលសបចើន 
ជាងឆ្្2ំ០១៥ បបមែជា ៤១,៧% េរនុបជាទរឹកបបាក ់១០,១៣ លានដនុល្ារប៉ានុសណ្ណ ះ។ 

កាលពីឆ្្2ំ០១៦ ពួកសយើង បានដែនាឲំ្យ 
សបបើបបាេ់បែ័ណ ឥែពន្ធវសីារូបភាព ដំបូង 
សគបង្អេ់សៅបបសទេកម្នុជា។   ពួកសយើង ក ៏
បានេសម្ធ    កម្មវធិី ទូរេ័ព្ទធនាគារកិច្ច  
ដដលមនមនុខងារេំខាន់ៗ ជាសបចើន      និង 
QR  Code  Reader  សៅសលើទូរេ័ព្ទនដ។  

ធនាគារ    សមយដបែង        កប៏ានបសងកើតនូវ 

យនុទ្ធនាការទីផសារថ្មីៗ  ជាសបចើនដំបូងសគ សៅ 
បបសទេកម្នុជា។ ពួកសយើង នរឹងបន្តស ្្ត តសលើ 
ការបសងកើនគនុែភាពសេវាកម្មដល់ អតិថិជន 
បេបសៅ           នរឹងសបេក្ខកម្មរបេ់សយើង “សេវា 
ហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយអរយិធម”៌។

គំនិតចច្តបឌិត
នាំេក ៃូវ ការ ផ្តួចផ្តើេ ្រង្កើត ថ្មី ដំ្រូង គនា ជាចនាើៃ

ពានរង្វា ន់និងការទទួលសា្គ ល់
ពាៃរង្វនាៃ់ លើ អាជីវកេ្ម ៃិងការជួយគាំទនាដល់សហេេៃ៍

ការ ដដល មនិ សបាះបង ់ននសគាលការែ៍      ដដល យក អតិថិជនជាចម្ង បានជួយ�  
ឲ្យ សយើង ឈះ្នូវពានរងាវ នជ់ាសបចើន សពញមយួឆ្្សំនះ   ដដល ជាភេ្តនុតាង   និង ជា

 
ការេបញ្ជា ក ់ពីភាពសជាគជយ័របេ់សយើង  សៅសលើ ការសធវើអាជីវកម្ម និង ជួយ�គាបំទ 

 
ដល់ េហគមន។៍

សដាយសារការសកើនសេើងននបបាកច់ំសែញេរនុប១៤,2% សបចើនជាងឆ្្មំនុនដដលមនបតរឹមដត 
១១,៧% ពួកសយើង បានរកសាចំណ្តថ្់្ករ់បេ់សយើង ក្នុងចំសនាមធនាគារឈានមនុខបង្អេ់ 
ទាងំ១០សៅបបសទេកម្នុជា ដដលបានបសងកើននូវគនុែតនម្ដល់ភាគទនុនិក។ 

១៤,២%
បនានាក់ ច  ំណនាញ សរ៊្រ
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៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសម្ព័ៃ្ធធនាគារទមយប៊ែង

នបសកកម្មរបសន់�ើង
សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយអារ្យធម៌

ចក្វុិស�័របសន់�ើង
េសបមចសគាលបំែងរបេ់អាេនុីជាមយួសលាកអ្ក

នគាលនៅ�ទុ្សាសស្ត

ចក្ខនុវេ័ិយ និងសបេកកម្មរបេ់ធនាគារ សមយដបែង ឆ្្2ំ០2០ អាចឲ្យសយើងដាក់
សចញសគាលសៅយនុទ្ធសាសេ្តដូចខាងសបកាម៖
• ជាធនាគារឈានមនុខេបមបេ់ហគមនស៍ៅក្នុងអាសាែ ន
• ជាធនាគារឈានមនុខដផ្កធនាគារកិច្ចពាែិជជាកម្មខ្ាតធំសៅក្នុងអាសាែ ន
• ជាធនាគារឈានមនុខដផ្កសេវាកម្មធានារា៉ា បរ់ងសៅក្នុងអាសាែ ន
• ជាធនាគារឈានមនុខក្នុងេកលសលាកដផ្កសេវាហិរញ្ញ វតថានុដបបឥស្ាម
• ជាជសបមើេធនាគារដបបឌីជីថល

គនុែតនម្ T.I.G.E.R របេ់សយើងរមួមន៖ ការសធវើការជាបករុម ភាពេនុចរតិ ការរកីចសបមើន ឧត្តមភាព 
និងបបេិទ្ធិភាព និងការកសាងទំនាកទ់ំនង ដដលផសារភាជា បស់ៅនរឹងចបាប ់និងបកមេីលធម។៌

ធនាគារ    សមយដបែង    គឺជាេម្ន័្ធសេវាហិរញ្ញ វតថានុធំជាងសគបំផនុត 
ជាមយួនរឹងការពបងីកវត្តមនរបេ់ខ្ួន សៅក្នុងតំបនអ់ាសាែ ន។

សដាយសោងសលើបទព្យេកម្ម   េម្ន័្ធធនាគារ   សមយដបែង   ជាប ់
ចំណ្តថ្់្កទី់៤   ក្នុងចំសណ្មធនាគារសៅក្នុងតំបនអ់ាសាែ ន និង
ជាធនាគារឥស្ាមធំជាងសគបង្អេ់ទី៥      ទូទាងំ េកល សលាក។
ក្នុងឆ្្2ំ០១៦ សយើង ទទួលបានចំែូលបបតិបត្តិការេនុទ្ធេរនុប
ចំនួន៤,៩ សកាដិដនុល្ារអាសមរកិ។

សយើង  មន េនុទិដឋាិនិយម សៅសលើអនាគត របេ់អាសាែ ន។ ជាមយួ នរឹង 
បណ្្ត  សាខា     និងមជ្ឈមែ្ឌ ល ហិរញ្ញ វតថានុ  អន្តរជាតិ   របេ់ សយើង  សយើង    
សជឿជាកថ់្ សយើង  នរឹង អាច ទទួល បាន គនុែ បបសោជន ៍ជាសបចើន ដដល
សកើតសចញពីឱកាេនានា  សៅក្នុង តំបនអ់ាសាែ ន។

សមយដបែង   េឺជាសេ្័ៃ្ធធនាគារ  បដល
ឈាៃេ៊  េ មៅ ក្នថុង     ប្រ មទសមា៉នាមេស៊ី 
និងជា្រ់ចំណាត់ថ្នាក់ទី   ៤   ក្នថុងតំ្រៃ់ 
អាស៊នាៃ      សដាយដផ្អកសលើ ចំនួន បទព្យ 
េកម្ម  កម្ច ី បបាកប់សញ្ញ ើ  និងការ សប្តជាញា
 ោ៉ា ងមនុតម ំ  ក្នុងការ រកសា ចំណ្តថ្់្ក ់ 
របេ់ខ្ួន   សអាយេថាិតសៅក្នុងចំសណ្ម 
ធនាគារស្្ើមទាងំ ៥ សៅក្នុងតំបន។់

ទីផសារក្នុងបេរុករបេ់សយើងមនសៅបបសទេម៉ា សេេនុី េិង្ហបនុរ ីនិង
ឥែ្ឌូ សែេនុី។  សយើង  មនវត្តមនសៅក្នុងបបសទេទាងំ  ១០ ក្នុង
តំបនអ់ាសាែ ន    ជាមយួនរឹងបណ្្ត ញសាខាេរនុបចំនួន  ១.១៥៦
សៅក្នុងតំបនអ់ាសាែ ន។

សយើង  កម៏នវត្តមនសៅក្នុងមជ្ឈមែ្ឌ ល ហិរញ្ញ វតថានុអន្តរជាតិ   នន
ទីបករុង ហនុងកនុង ទីបករុងសេៀងនហ ទីបករុងេនុងដ ៍ទីបករុងញូវយ៉ាក និង 
 សៅ ក្នុងបបសទេបាសរន   រមួជាមយួបបសទេបា៉ា គីសាថា ន   (តាមរយៈ
ធនាគារ   MCB    ចំនួន១.22៤  សាខា)    និងបបសទេ សវៀតណ្ម 
(តាមរយៈ ធនាគារ An Binh ចំនួន១៤៦ សាខា)។
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៥

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសម្ព័ៃ្ធធនាគារទមយប៊ែង

មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ

ស បមា្រ់សហេេៃ៍ 

នៃសេ្័ៃ្ធ

សេ្័ៃ្ធ

ធនាគារកិច្ចកសកល

សេ្័ៃ្ធធានារ៉នា្រ់រង 

ៃិងTakaful

តបាក់ចំនណញមុននពលបង់ពន្

ឥណទានសរបុ

រមួមន៖
 • ធនាគារកិច្ចបនុគ្គល
 • ធនាគារកិច្ចេហបគាេ
    ខ្ាតតូច និងមធ្យម
 • ធនាគារកិច្ចពាែិជជាកម្ម 
    (mid-sized corporates and 

    SMEs)

សេ
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ែ

ៈស
ពល

ដដ
ល

បប
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ត្ត ិកា
រអា

ជ ីវ
កម

្មអន
្តរជា

តិ 
ជា

អ្ក
បំស

ពញ
បដ

នថាម
សៅ

សល
ើេ

េ
រេ

្តម្ភអា
ជ ីវ

កម
្មទា

ងំអ
េ់

។

• ចំែូល េម្ន័្ធសេវាហិរញ្ញ វតថានុេហគមន ៍
សកើនសេើង ៨,៤% ក្នុងសនាះ     ការចូលរមួ 
ចំដែកសៅសលើបបាកច់ំសែញ៣៦,៨%។

• កា រ ដបងដចកបទព្យេម្ត្តិ បតរូវបានសរៀបចំ  
និង បបមូលផ្តនុ ំសេើងវញិ សបកាមការដរឹកនាំ

 
ដតមយួគតរ់បេ់គែៈបគបប់គងបទព្យ 
េម្ត្តិននេម្ន័្ធធនាគារ សដើម្សីរៀបច ំ
យនុទ្ធសាសេ្តអាជីវកម្មកានដ់តមនភាព 
ជាកល់ាក។់

• បន្តអននុវត្តបទដាឋា នផលិតផលតំបន ់ និង 
ពបងីកទីផសារេបមបអ់តិថិជន។

បបាកច់ំសែញមនុនសពលបងព់ន្ធ មនចំនួន 
22,៨% និងចំនួនកម្ចេីរនុបមនចំនួន ៤៣,៣% 
ដដលទទួលមកពីបរសទេ។

• ចំែូល េបមបេ់ម្ន័្ធធនាគារេកល 
សកើនសេើង ៧,៣% រមួបញ្ចូ លទាងំកំសែើ ន 
ចំែូលដដលមនិមនការបបាក។់

• បសងកើនការយកចិត្តទនុកដាកស់លើការបគបប់គង 
ហានិភយ័ចំែូល និងសដើមទនុន តាមរយៈ 
យនុទ្ធសាសេ្តេបមរុកសពាលស ្្ត តសលើកំសែើ ន 
កម្ច ីេបមបប់សងកើនចំែូល។

• ពបងរឹងសដើមទនុនេបមបផ់លិតផលតំបន ់ក្នុង 
ការគាបំទអតិថិជនជា ម្ច េ់អាជីវកម្ម 
តាមរយៈេំសែើ ហិរញ្ញ វតថានុ

• ពបងរឹងអាជីវកម្មអនឡាញ        តាមរយៈ 
ការលកធ់ានារា៉ា បរ់ងអាយនុជីវតិ    សៅក្នុង 
សគហទំពរ័របេ់សយើង

• ចាបស់ផ្តើមដំសែើ រការ      ក្នុងការដាកព់ាក្យ 
សេ្ើេនុំេំែងតាមអនឡាញ

• បដនថាមវធិីសាសេ្តដចកចាយថ្មី ឧទាហរែ៍៖ 
អតិថិជនធានារា៉ា បរ់ងពីបករុមហែនុន អន្តរការ ី
សាថា បន័ និងការលកស់ដាយ ្្ទ ល់។

រមួមន៖
 • ធនាគារកិច្ចអាជីវកម្ម
 •  ទីផសារេកល
 • ធនាគារកិច្ចវនិិសោគ 

(Maybank Kim Eng)

 • ធនាគារកិច្ចបបតិបត្តិការ
 • ការបគបប់គងបទព្យេកម្ម

បបសភទធានារា៉ា បរ់ង៖
 • ធានារា៉ា បរងអាយនុជីវតិ
 •  ធានារា៉ា បរងទូសៅ

Takaful (ធានារា៉ា បរ់ងឥស្ាម)៖
 • បគរួសារ
 • ទូសៅ

៤១,៩%

៥០,២%

៧,៩%

សសរស្តេ្ភអាជីវកេ្ម នាយកោ្ឋនាៃ អាជីវកេ្ម ការអភិវឌនាឍក្នថុងឆ្នា២ំ០១៦
ភាេហែៃ៊ការបនានាក់ចំណនាញ
េ៊ៃ្រង់ពៃ្ធរ្រស់សេ័្ៃ្ធ

ការរួេចំណនាកដល់បនានាក់ចំណនាញអៃ្តរជាតិ

ម៉ា សេេនុី

េិង្ហបនុរ ី
ឥែ្ឌូ សនេនុី

បណ្្ត បបសទេ ដន៏ទ សទៀត

៧៧.2%

សបរៅបបសទេ  22.៨%

សបរៅបបសទេ  ៤៣.៣%

៩.៩%

៨.៩%

៤.០%

៩.2%

៨.៦%

2៥.៥%

៥៦.៧%

ធនាគារ សមយដបែង ផ្តល់នូវសេវាកម្ម ដផ្កហិរញ្ញ វតថានុោ៉ា ងទូលំទូលាយសបកាមធនុរៈកិច្ចេំខាន់ៗ ចំនួន៣ រមួមន េម្ន័្ធសេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុេហគមន ៍(រមួមន ធនាគារកិច្ចបនុគ្គល ធនាគារកិច្ចេបមបេ់ហបគាេខ្ាតតូច
 និងមធ្យម ធនាគារកិច្ចពាែិជជាកម្ម)  េម្ន័្ធធនាគារកិច្ចេកល (រមួមន ធនាគារសាជីវកម្ម ទីផសារេកល ធនាគារកិច្ចវនិិសោគ  និងការបគបប់គងបទព្យេកម្ម) និង េម្ន័្ធធានារា៉ា បរ់ង និង Takaful។ ធនុរៈកិច្ចទាងំសនះ

 បតរូវបានចំណ្យបដនថាមសៅសលើ សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុដបបឥស្ាម និងបបតិបត្តិការអាជីវកម្មអន្តរជាតិ។

សនាវាកេ្មដ៏សេនាបូរបនា្រ

បសងកើតសេើងក្នុងឆ្្ំ

១៩៦០
ទីស្ាកក់ារកណ្្ត ល

នៅទីតករុងកឡូាឡាពំួរ

តបនទសមា៉ា នេសុី

េថាិតសៅក្នុងបញជា ី Bursa Malaysia 

ក្នុងឆ្្១ំ៩៦២ ជាតករុមហែុនធំ

ជាងនគ  ក្នុងវេ័ិយប្តូររូបិយបែ័ណ ។

មនវត្តមនក្នុង តបនទសចំនួន២០

រមួមនតបនទសទាងំ១០របស់

អាសាែ ន

បុគ្គលកិសរបុ

ចំនួន៤៣,៩៧៦

នាក់

២,១៣ លៃ
ដ៊ល្លនារ

១០៨,៣ លៃ
ដ៊ល្លនារ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

៦
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៧

ទិដ្ឋភ្ពទូនៅចនសម្័ន្
ធនាគារនម�បបែង

៨ េវតា សាជីវកម្ម និង បណ្្ត ញេកល

១០ បណ្្ត ញសាខាក្នុងបបសទេ

១2 ពាែិជជាេញ្្ញ របេ់ធនាគារ សមយដបែង

១៣ គនុែតនម្  ចបាប ់ និងបកមេីលធម៌

១៤ មនុខងារ អាជីវកម្មជាយនុទ្ធសាសេ្ត ននេម្ន័្ធធនាគារ

១៧ រចនាេម្ន័្ធ របេ់េម្ន័្ធធនាគារសមយដបែង

១៨ រចនាេម្ន័្ធរបេ់ធនាគារ

សារពីថ្្ក់ដឹកនា ំ

2០ របាយការែ៍ បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល 

22 របាយការែ៍នាយិកាបបតិបត្តិ

ដំនោះតសា�
បបបឌីជីថលរបស់ន�ងី

គឺជាដំនោះតសា�
សតមាប់អតិថិជនតគប់ជំនាន់
នហ�ីវាបានបនងកើតនេើង
នដើម្បីំនពញនូវតតមរូវការ
របសអ់តិថិជនតគប់សោ្ឋ ន

សេវា ជូន កាដូជា ទរឹក បបាក់

 តាម បបពន័្ធឌីជីថល   (E-Money) 

សៅអំេនុងពិធីបនុែ្យនានា 



៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

សាវតាសាជីវកម្ម និងបណ្តា ញសកល

ទីផនាសារអៃ្តរជាតិទីផនាសារក្នថុងសនា៊កបនានាក់ចំណនាញេ៊ៃ្រង់ពៃ្ធ ឆ្នាំ២០១៥ រ្រស់សេ្័ៃ្ធធនាគារ

WORLD MAP

San Francisco
New York

ទីផសារក្នុងបេរុក

ទីផសារអន្តរជាតិ

៩៦.០%

៤.០%

២,១៣ដុលាលា រ
មកាដិ

ធនាគារ    មេយ ប្រែង     េឺជាធនាគារេួយក្នថុង  ចំ មណាេ ធនាគារ ឈាៃេ៊េ មៅ អាស៊ី
ៃិងជាអ្នកផ្តល់ៃូវ មសវាកេ្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ ចនាេ៊ះ   នាំ េ៊ េ មេ មៅ ប្រ មទស មា៉នាមេស៊ី ផង បដរ។
ងក មៅ មេីល    ប្រវត្តិកាល រ្រស់ មយីង  មៅឆ្នាំ ១៩៦០ េណៈមពល បដល មយីង    បាៃ
 ម្រីក ការិយល័យ ដំ្រូង ស បមា្រ់   ដំ មណីរការ អាជីវកេ្ម មៅ  ទី បក៊ង   កូឡាឡាំពួរជាេួយ 
ៃឹង ការ ម្រ្តជា្នា ចិត្ត      មដីេនាបី ផ្តល់ ការគាំបទ ដល់  ឯករជនាយ ភាព ប្រជាជាតិ មា៉នាមេស៊ី   ក្នថុង 
ការ អភិវឌនាឍ មសដ្ឋកិច្ចក ៃិង នាំ  េក ៃូវ មសវាកេ្ម ធនាគារ ដល់ ប្រជាជាតិ េ្លួៃ។

ក្នុងរយៈសពលប៉ានុនា្ម នឆ្្ដំំបូង ធនាគាររបេ់សយើង មន  ការរកីលូតលាេ់
 ោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័េ   សដាយបគបដែ្ត បប់ានទូទាងំបបសទេ   បពម ទាងំ ក្នុង
  ទីផសារបបសទេជិតខាងផងដដរ     សដើម្គីាបំទដល់ការតភាជា ប ់     សៅសលើ 
ការរកីចសបមើន         ក្នុងការវនិិសោគ    និងពាែិជជាកម្ម។      បនា្ទ បម់ក
ការោិល័យនានារបេ់សយើង          បតរូវបានដាកឲ់្យដំសែើ រការសៅតាម 
មជ្ឈមែ្ឌ លហិរញ្ញ វតថានុេកលេំខាន់ៗ ដូចជា   ទីបករុងេនុងដ ៍ និងទីបករុង 
ញូវយ៉ាក ដដលវសិាលភាពសេវាកម្មរបេ់សយើង     មនការសកើនសេើងជា
លំដាប ់ជាមយួការដាកប់ដនថាមនូវសេវាធានារា៉ា បរ់ង ធនាគារកិច្ចវនិិសោគ 
ការបគបប់គងបទព្យេម្ត្តិ   ធនាគារកិច្ចសបរៅបបសទេ    ធនាគារកិច្ច ដបប 
ឥស្ាម   សេវាហិរញ្ញ វតថានុេបមបេ់ហបគាេខ្ាតមធ្យម  និងធនាគារកិច្ច 
តាមបបពន័្ធអនុីនសធើសែត។

បច្ចនុប្ន្ េម្ន័្ធធនាគារសមយដបែង បានសបើកដំសែើ រការោិល័យ របេ់ ខ្ួន 
ជាង2៤០០ ក្នុង2០បបសទេជនុំវញិពិភពសលាក និងជាធនាគារដតមយួគត់
ដដលមនការោិល័យ   កំពនុងសបើកដំសែើ រការក្នុងបណ្្ត បបសទេអាសាែ ន 
ទាងំ១០។      សបចើនឆ្្កំន្ងមកសនះ     សយើងមនិបតរឹមដតរកីដនុះដាលដផ្ក
ការោិល័យប៉ានុសណ្ណ ះសទ  ប៉ានុដន្តកម៏ន ការកំែតទិ់េសៅសដើម្អីភវិឌ្ឍដផ្ក
ធនាគារ ឌីជីថល    ការបសងកើតសេវាកម្ម    និងផលិតផលសពារសពញសដាយ
ភាពនច្បបឌិតកជ៏ាអាទិភាពចម្ង    ក្នុងការបសបមើឲ្យទីផសារបច្ចនុប្ន្របេ់ 
សយើងផងដដរ។

ជាមយួនរឹងវសិាលភាព  ដដលបានបគបដែ្ត បទ់ាងំដផ្កការោិល័យ និង
ឌីជីថល  សយើងបានសជាគជយ័ោ៉ា ងខ្ាងំក្នុងការភាជា បទ់ំនាកទ់ំនង អតិថិជន 
ជនុំវញិពិភពសលាក មកកានត់ំបនអ់ាេនុីដដលជាទីតាងំរបេ់សយើង តាមរយៈ 
ជសបមើេដំសណ្ះបសាយហិរញ្ញ វតថានុ  ដដលល្អឥតសខា្ច ះ    និងសេវាកម្មដដល
សពារសពញសដាយភាពនច្បបឌិត។   ឥលូវសនះ  សយើងកំពនុងស ្្ត តេំខានស់ៅ 
សលើ ការផ្តល់ជូននូវបទពិសសាធជំនានថ់្មីសៅដល់អតិថិជ សដើម្ភីាជា បស់ៅកាន់
ទិេសៅរបេ់សយើង  ក្នុងការក្ាយជា   «ជសបមើេននធនាគារឌីជីថល»  សៅ
ក្នុងតំបន។់

សយើង  បានកសាងសករ ្តិ៍សឈា្ម ះរបេ់សយើង    សៅសលើមូលដាឋា នបគរឹះហិរញ្ញ វតថានុ 
សដាយរ រឹងម ំ បបមរុងបបយត័្  ន្្បបឌិត   និងល្អឥតសខា្ច ះ។   កតា្ត ទាងំសនះ

បានសធវើឲ្យសយើងក្ាយជា   ពាែិជជាេញ្្ញ ឈានមនុខ   សពារសពញសៅ សដាយ 
ភាពសជឿជាក ់   សៅសលើសេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ   និងការទទួលសា្គ ល់ តាមរយៈ 
ការទទួល បាន ពានរងាវ នស់ផសែងៗ ជាសរៀងរាល់ឆ្្។ំ    ធនាគារដបបឥស្ាម 
របេ់សយើង   - Maybank Islamic Berhad -   កប៏តរូវបានទទួលសា្គ ល់ថ្ជា 
ធនាគារមយួក្នុងចំសណ្មធនាគារនាមំនុខសគជាេកលក្នុងដផ្កសនះ  សដាយ
ចាតចូ់លជាធនាគារដបបឥស្ាមនាមំនុខសគសៅអាេនុីបា៉ា េនុីហវិក       និងក្នុង
ចំសណ្មធនាគារកំពូលទាងំ៥    សៅសលើ ពិភពសលាក    សដាយសោងតាម
បទព្យេកម្ម។

ធនាគារ     សមយដបែង   មនសបេកកម្មក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញ វតថានុបបកប
 សដាយ អារ្យធម។៌     សដាយជាដផ្កដេំ៏ខានម់យួក្នុងតំបនអ់ាេនុីសបចើនជាង
៥៦ឆ្្ ំ សយើង  បានតាងំចិត្តផ្តល់ជូនសេវាហិរញ្ញ វតថានុដល់អតិថិជន  បបកប
សដាយ ភាពងាយបេរួល   ទាងំលក្ខខែ្ឌ   និងតនម្េមរម្យ  បពម ទាងំ ផ្តល់ 
ជូន ការបបរឹកសាដផ្អកតាមតបមរូវការរបេ់អតិថិជន    កដូ៏ចជាសៅក្នុងដួងចិត្ត  
បបជាជនសៅក្នុងេហគមន។៍

សគាលសៅគន្រឹះ   ក្នុងការកសាងពាែិជជាកម្មរបេ់សយើងសនាះគឺ   បតរូវសធវើឲ្យ 
បបាកដអំពីចីរភាពរបេ់េម្ន័្ធ   ធនាគារ   សមយដបែង  បពមទាងំបគបភ់ាគី 
ពាកព់ន័្ធរបេ់សយើងដូចជា  អតិថិជន   ភាគទនុនិក    បនុគ្គលិក   េហគមន ៍
និងបរសិាថា ន។ សលើេពីសនះផងដដរ, ធនាគារ សមយដបែង បានសប្តជាញា ចិត្ត ក្នុង 
ដំសែើ រការរបេ់សយើង    សដាយផសាភាជា បស់ៅនិងបរសិាថា នល្អ   េង្គម   និង
 អភបិាលកិច្ច  និងការវវិឌ្ឍបបចាឆ្ំ្រំបេ់សយើង   គឺបតរូវបានតាមដានោ៉ា ង
ហ្មតច់តដ់ផ្អកសលើ ដផនការនិរន្តរភាព2០/2០ របេ់សយើង។

ការសប្តជាញា ចិត្តរបេ់ធនាគារ     សមយដបែង     ក្នុងការរមួចំដែក បសបមើ ដល់ 
េហគមន ៍   និងបបជាពលរដឋា     បតរូវបានសធវើសេើង តាមរយៈ     ការបសងកើត 
នូវ កិច្ចការទំនួលខនុេបតរូវេង្គម  ដដលេថាិតសបកាម មូលនិធិ   របេ់ធនាគារ
 សមយដបែង។ តាមរយៈ មូលនិធិសនះ ធនាគារ សមយដបែង និងបនុគ្គលិករបេ់
ខ្ួន   បានសធវើការងារោ៉ា ងេកម្ម     ក្នុងការផ្តល់ការគាបំទដល់េហគមន៍
ជា សបចើន     និងកម្មវធិីបរសិាថា ននានា ដដលសរៀបចំសេើងសដើម្សី្្ើយតបសៅ 
តបមរូវ ការចាបំាចប់ំផនុតេបមបេ់ហគមនស៍ៅក្នុងអាេនុី។

េពវនថងៃសនះ   សយើង   បន្តផសាភាជា បទ់ំនាកទ់ំនង   សៅកានេ់ហគមនន៍ានា 
តាមរយៈបណ្្ត ញរបេ់សយើង    សយើងកម៏ន  សគាលបំែង  ក្នុង ការ ជួយ�
អភវិឌ្ឍនពិ៍ភពឌីជីថល      បេបសពល ជាមយួ នរឹង ការ សធវើ ឲ្យ មន អនាគត   
េបមប ់ទាងំអេ់គ្ា ។

បនាទនាសបារនាៃ
១ េាខា  

បនាទនាសបនាែយ៊ណនា
2 េាខា    

បនាទនាសកេ្ថុជា
2១ េាខា

បនាទនាសម៉ានាឡនាសី៊
៣៦៣ សាខា
៧ សាខាតាមរយៈធនាគារវនិិសោគ សមយដបែង
2៤ សាខាEtiqa និង៤ មជ្ឈមែ្ឌ ល ផ្តល់សេវាកម្ម 

បនាទនាសសិង្ហ្៊ររី
22 សាខា
៣ សាខាតាមរយៈធនាគារ សមយដបែង Kim Eng
១ សាខាEtiqa

បនាទនាសឥណ្ឌនូនាសី៊
៤៣០ សាខា
៦ សាខាតាមរយៈធនាគារសមយដបែង Kim Eng

១ សាខាតាមរយៈធនាគារ សមយដបែង Syariah ឥែ្ឌូ សនេនុី
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បនាទនាសថនា
៦០ សាខាតាមរយៈធនាគារ 
សមយដបែង Kim Eng

បនាទនាសអែបូនាហ្គសី្ថនាៃ
១ ការោិល័យ តាមរយៈ 
បករុមហែនុន Uzbek Leasing 

International

បនាទនាសវៀតណាេ
2 សាខា
៦ សាខាតាមរយៈធនាគារ
សមយដបែង Kim Eng
១៤៦ សាខា តាមរយៈធនាគារ An Binh

បនាទនាសម៉ានារីទ៊ស
១ សាខាតាមរយៈធនាគារ 
សមយដបែង ឥែ្ឌូ សែេនុី

បនាទនាសហ្វលីីពីៃ
៨០ សាខា
៣ សាខាតាមរយៈធនាគារ 
សមយដបែង Kim Eng

បនាទនាសអារ៉នា្់រ
ការោិល័យ ១តាមរយៈ 
Anfaal Capital

បនាទនាសេីយ៉នាៃ់ម៉ានា
១ សាខា

បនាទនាសប៉ានាេីស្ថនាៃ
១.22៤ សាខាតាមរយៈ
ធនាគារ MCB
៤ សាខា តាមរយៈបករុមហែនុន 
Pak-Kuwait Takaful

សហរដ្ឋអាមនារិក
១ េាខា
2 សាខាតាមរយៈធនាគារ 
សមយដបែង Kim Eng 

(New York & San Francisco)

បនាទនាសឡាវ
2 សាខា

ឡា្រែៃ
១ េាខា
១ សាខាEtiqa

ទីកនាង៊េថុងដ៍
១ សាខា
១ សាខាតាមរយៈធនាគារ 
សមយដបែង Kim Eng

បនាទនាសចិៃ
៤ េាខា

ប្រ មទសឥណា្នា
១ សាខាតាមរយៈធនាគារ 
សមយដបែង ឥែ្ឌូ សនេនុី
១ សាខាតាមរយៈធនាគារ
សមយដបែង Kim Eng

ទី បក៊ង ហ៊ងក៊ង
១ សាខា
១ សាខាតាមរយៈធនាគារ
សមយដបែង Kim Eng

បនាទនាសបារនាៃ
១ េាខា  

បនាទនាសបនាែយ៊ណនា
2 េាខា    

បនាទនាសកេ្ថុជា
2១ េាខា

ចនាើៃជាង

២.៤០០
ការិយល័យ

នៅក្នថុង ២០បនាទនាស

៤៣.៩៧៦
ចំៃួៃ្រ៊េ្គលិក

កំព៊ងផ្តល់សនាវាកេ្មជូៃ
អតិថិជៃនៅទូាំងសកលលោក

១៦៤
កោដិដ៊ល្លនារអាមនារិក
ទនាពនាយសកេ្មសរ៊្រ

ជាធនាគារធំជាងគនានៅបនាទនាសមា៉នាឡនាស៊ី



១០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

បណ្តា ញសាខាក្នុងបបទេស

ធនាគា រ   សមយដបែង    ជាធនាគារ   កំពូលទាងំ ១០   សៅក្នុងបពះរាជាណ្ចបកកម្នុជា សោង សលើបទព្យេកម្ម។    ធនាគារសនះបានបសងកើតសេើងសៅ 

រាជធានីភ្សំពញ  ក្នុងឆ្្ ំ១៩៩៣    និងបានចាបស់ផ្តើមរកីចសបមើន  តាងំពី មនសាខាដតមយួ  រហូតដល់ក្ាយជាធនាគារ  ដដលបានការចនុះបញជា ី ក្នុង 

បេរុក សៅ ឆ្្ ំ2០១2។    ធនាគារ  សមយដបែង   បានផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុបគបលំ់ដាប ់ចាបពី់ សាជីវកម្ម ពាែិជជាកម្ម  និងសេវាកម្មធនាគារកិច្ច 

កដូ៏ចជា ធនាគារតាមអនុីនធឺែិតផងដដរ។  ធនាគារ សមយដបែង   បានបបតិបត្តិការក្នុងរាជធានីភ្សំពញ    និងតាមបណ្្ត សខត្តេំខាន់ៗ មយួចំនួនក្នុង 

បបសទេ កម្នុជា ជាមយួនរឹងបណ្្ត ញសាខាចំនួន2១។

មេត្តឧត្តរមាៃជ័យ 

ខនាត្ត្រនា្ទនាយមាៃជ័យ 
ខនាត្តសៀេរ្រ ខនាត្តពនាះវិហារ 

ខនាត្តកំពង់ធំ

កំពង់ធំ

ដត្ងមនជយ័

េ្ទរឹងដបតង

 កំពងេ់្ឺ

ខនាត្តបាត់ដំ្រង 

ខនាត្តពោធិ៍សត់

ខនាត្តកំពង់ឆ្នាងំ

សពាធិ៍សាត់

កំពងឆ្់្ងំ

សកាះកនុង

សេៀមរាប

េំសរាង

េិរសីសាភែ័

បាតដ់ំបង

ខនាត្តប៉នាលិៃ

ខនាត្តកោះក៊ង 

ខនាត្តកំពត
ខនាត្តតាកនាវ

តាដកវ

ខនាត្តពនាះសីហៃ៊ កំពត

ដកប

កនាង៊កនា្រ

ខនាត្តកំពង់សឺ្
រជធាៃីភ្នពំនាញ

ខនាត្តពនានាវនាង

ខនាត្តស្វនាយរៀង

សាវ យសរៀង

នបពដវង

ខនាត្តស្ទងឹតនានាង 
ខនាត្តរតៃេីរី

ដេនមសនារម្យ

ខនាត្តកនាចនាះ
ខនាត្តេណ្ឌលេីរី

ខនាត្តកំពង់ចាេ

បកសចះ

កំពង់ចាម



១១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ទ ិដ
្ឋភា

ពទូ
ទៅ

នៃ
ធនា

គា
រ ទ

េយ
ប៊

ែង

បណ្តា ញសាខាក្នុងបបទេស

សខាមៅរជធាៃីភ្នំមពញ

សខាមៅ្រណា្នាមេត្ត

ការិយល័យកណា្នា ល 

នថងៃទី១៨ ដខធ្ូ ឆ្្១ំ៩៩៣

សខាម៉នាសនាទ៊ង 

នថងៃទី2១ ដខមករា ឆ្្2ំ០០៩

សខាទួលគោក

នថងៃទី2៨ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០០៩

សខាទឹកថ្លនា

នថងៃទី១៧ ដខមនីា ឆ្្2ំ០០៨

សខាជនា  នាយចង្វនា

នថងៃទី2៨ ដខតនុលា ឆ្្2ំ០១៣

សខាអូរបនាកក្អេ

នថងៃទី2៨ ដខតនុលា ឆ្្2ំ០១៣

សខា្រឹកកនាងកងទី១

នថងៃទី១៨ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៣

សខាកេ្ថុជាកនានាេ

នថងៃទី2៨ ដខតនុលា ឆ្្2ំ០១៣

សខាអូរឬសនាសី

នថងៃទី2៩ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៤

សខាស្ទឹងមាៃជ័យ

នថងៃទី2៦ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១១

សខាចនាបារអំពៅ

នថងៃទី១០ ដខេីហា ឆ្្2ំ០០៩

សខាបាត់ដំ្រង

នថងៃទី១៨ ដខធ្ូ ឆ្្១ំ៩៩៣

សខាតាកនាវ

នថងៃទី2៩ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៤

សខាពនាះសីហៃ៊

នថងៃទី១៣ ដខតនុលា ឆ្្2ំ០១០

សខាកនា៊ងសួង

នថងៃទី2៩ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៤

សខាកំពង់ចាេ

នថងៃទី2៩ ដខសមសា ឆ្្2ំ០១១

សខាសិរីសោភ័ណ្ឌ

នថងៃទី2៨ ដខតនុលា ឆ្្2ំ០១៣

សខាសៀេរ្រ

នថងៃទី2១ ដខមថិនុនា ឆ្្2ំ០១០

សខាតំ្រៃ់សនាដ្ឋកិច្ចកពិសនាសភ្នំពនាញ 

នថងៃទី2៨ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១2

សខាអូឡាំពិក

នថងៃទី១៩ ដខតនុលា ឆ្្2ំ០០៩

សខាតាខ្មនា

នថងៃទី០៩ ដខមថិនុនា ឆ្្2ំ០១៤

 

ខនាត្តរតៃេីរី

ដេនមសនារម្យ

បានលនុង

ខនាត្តេណ្ឌលេីរី



១2

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ពាណិជ្ជសញ្ញា របសធ់នាគារមេយបបែង

ការវិវឌ្ឍរបសអ់ាសាែ នគឺអាតស�័នលើតបជាជនអាសាែ ន
នសវាហរិញ្ញវត្ុតបកបនោ�អរ�ិធម៌
ធនាគារ សមយដបែង មនបទពិសសាធកានដ់តសបចើនក្នុងវេ័ិយធនាគារ និងបានបគបដែ្ត បស់លើទីផសារអាសាែ ន   តាមរយៈការគាបំទ

 ោ៉ា ងសពញទំហរឹងពីេំណ្កអ់តិថិជនទូទាងំពិភពសលាក វត្តមនក្នុងទីផសារសនះបានផ្តល់នូវអតថាបបសោជន ៍ និងឱកាេជាសបចើន
 េបមបធ់នាគារសមយដបែង ក្នុងការនាមំកនូវឥទ្ធិពលសៅដល់េហគមន ៍ ដដលបានទទួលសេវាពីធនាគារសមយដបែង ទាងំវេ័ិយ 
 

សេដឋាកិច្ច  េង្គម  និង បរសិាថា ន។ ការស ្្ត តចម្ងសលើនដគូពាកព់ន័្ធទាងំអេ់ និងមគ្គសទេក ៍ ពីសបេកកម្មរបេ់ធនាគារសយើងខញានុ ំក្នុង

 ការផ្តល់ សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយអរយិធម ៌ នាឲំ្យសយើងបសងកើតបាននូវតនម្ជាបន្តបនា្ទ ប ់ តាមរយៈការសធវើឲ្យបបសេើរសេើងនូវ
 សេវាកម្ម ដំសែើ រការបបតិបត្តិការ និងេម្ភ រ ដដលជាការផ្តល់ពិតបបាកដនិងជាបទពិសសាធល្អេបមបអ់តិថិជន។ 

បទពិនសាធរបសអ់្កក្ងុធនាគារបបបឌីជីថល

ក្នុងការផ្តល់សេវាកានដ់តបបសេើរសេើង  ដល់ អតិថិជន ធនាគារសយើងខញានុ ំ  បានពយាោមបដម្ងខ្ួនសៅជា “ជសបមើេធនាគារដបបឌីជីថល”។

 ភាពបតដ់បនរបេ់សយើង កំពនុងអននុញ្្ញ តឲ្យធនាគារក្នុងសបបើបបាេ់បសច្ចកវទិយា សដើម្ផី្តល់ជូនអតិថិជននូវបទពិសសាធធនាគារដអ៏សា្ច រ្យ 
 និងរលូន។ ធនាគារ កប៏ាន ចាតទ់នុកថ្  ការយកចិត្តទនុកដាក ់ និងការដេវងយល់ពីចំែងច់ំែូលចិត្តរបេ់អតិថិជនជាកតា្ត េំខាន ់
 េបមបភ់ាពសជាគជយ័ក្នុងការធានាសលើគនុែភាព ភាពសាមញ្ញ  និងភាពងាយបេរួលដល់អតិថិជន។

សារៈសខំាន់ចនការចូលរមួចំបណកការង្រសង្គម
ធនាគារ សមយដបែង  ទទួលសា្គ ល់ថ្សដើម្ឲី្យមនការរកីចសបមើនបបកបសដាយនិរន្តរភាព   ធនាគារមនិបតរឹមដតស ្្ត តសលើេកម្មភាពហិរញ្ញ វតថានុ

 ប៉ានុសណ្ណ ះសទ ធនាគារកគ៏ួរដតយកចិត្តទនុកដាកផ់ងដដរ    ក្នុងការកសាងអនាគតមយួ    ដដលមនការរបួរមួ    និងរ រឹងមេំបមបប់បជាជន 
 

និងបរសិាថា ន។    គំនិតសនះបាននាមំកនូវកម្មវធិីថ្មីជាសបចើន    ដដលដរឹកនាសំដាយ   មូលនិធិធនាគារសមយដបែង សពាលគឺ    នាវាសមយដបែង
 ក្នុងការរមួចំដែកកិច្ចការេង្គម។ កម្មវធិីក្នុងការរមួចំដែកកិច្ចការេង្គមជាសបចើន សៅតាមបណ្្ត បបសទេអាសាែ នគឺជាេក្ខីភាពមយួនន
 មហិច្ិតារបេ់ធនាគារសយើងខញានុ ំ          ក្នុងការក្ាយខ្ួនជាសបះដូងននេហគមន ៍        សដើម្ផី្តល់ឱកាេសេ្មើភាពគ្ាេបមបទ់ាងំអេ់គ្ា 

 កដូ៏ចជាការពបងរឹង និងការរកីចសបមើនជាមយួពួកគាត។់  ក្នុងឆ្្ ំ2០១៦ សយើងបានេសម្ធកម្មវធិី សមយដបែងហាត ដដលជាមសធយាបាយ
 មយួក្នុងការបបមូលមូនិធិតាមអនឡាញ។ គំនិតនច្បបឌិតថ្មីសនះ គឺផ្តួចសផ្តើមសដាយធនាគារមយួ ក្នុងបបសទេម៉ា សេេនុី ដដលវាបានអននុញ្្ញ ត

 ដល់អង្គការមនិដមនរដាឋា ភបិាល   (ឬអង្គភាពបបហាកប់បដហល)     អាចទទួលបានអតថាបបសោជនពី៍សេវាកម្មដបបឌីជីថល  និងបណ្្ត ញ
 ោ៉ា ងទូលំទូលាយ របេ់ធនាគារសមយដបែង ដដលសេវាកម្មរបេ់សយើងបានផ្តល់ភាពងាយបេរួលដល់សាធារែៈជន ក្នុងការរមួចំដែក 

ក្នុងយនុទ្ធនាការបបមូលមូលនិធិ។

បានបនងកើនទំនុកចិត្តក្ងុអាសាែ ន
កិច្ចបបរឹងដបបងក្នុងការនាមំក នូវការរកីចសបមើន ក្នុងតំបនអ់ាសាែ ន ធនាគារ សមយដបែង បាន

 សធវើការដកដបបពាែិជជាេញ្្ញ     និងពាែិជជានាម  ដដលបានបបតិបត្តការទាងំអេ់  សៅក្នុង
 បបសទេឥែ្ឌូ សនេនុី  សដើម្រីកសាពាែិជជាេញ្្ញ របេ់ធនាគារ    សមយដបែង។ បេបជាមយួ
 នរឹងវត្តមនដតមយួគតស់ៅក្នុងតំបនអ់ាសាែ ន      ជាកតា្ត សលើកទរឹកចិត្ត    ក្នុងការបបមូលផ្តនុ ំ
 ថ្មពលេបមបឱ់កាេរកីចសបមើនក្នុងទីផសារដធ៏ំបំផនុតសៅក្នុងតំបនអ់ាសាែ ន។

គុណតចមលាចនពាណិជជាសញ្្ញ
ការរមួបញ្ចូ លគំនិតនច្បបឌិត សដើម្ពីបងរឹងការសមើលស�ើញកានដ់តចបាេ់ អាម្មរែ៍ និង

 បទពិសសាធរបេ់នដគូពាកព់ន័្ធរបេ់សយើង បាននាមំកនូវភាពសជាគជយ័ថ្មីដល់ពាែិជជា 
េញ្្ញ របេ់សយើង និងេមទិ្ធិផលក្នុងការទាកទ់ាញអ្កសបបើបបាេ់។ បច្ចនុប្ន្សនះ តនម្នន

 ពាែិជជាេញ្្ញ គឺមនចំនួនសេ្មើនរឹង 2,៥៤៨ បែលីាន  ដដលសចញសដាយ Brand Finance  

Global 500 League ក្នុងឆ្្2ំ០១៧។ ពាែិជជាេញ្្ញ របេ់ធនាគារសយើងខញានុ ំ បានរកសា
 តំដែងជា “ពាែិជជាេញ្្ញ បបចាឆ្ំ្”ំ ដដលផ្តល់សដាយ World Branding Awards  

េបមបរ់យៈសពល៣ឆ្្បំន្តបនា្ទ បគ្់ា  និងជាជសបមើេធនាគារេបមបក់ារវនិិសោគ និង 
បគរឹះសាថា នធានារា៉ា បរ់ ៉ាង ដដលផ្តល់សដាយ Putra Brand Awards េបមបរ់យៈសពល៧ឆ្្ ំ
ជាប់ៗ គ្ាផងដដរ។

ធនាគារសយើងខញានុ ំមនសេចក្តីរកីរាយោ៉ា ងនបកដលង ចំសពាះសេវាកម្មបបកបសដាយគនុែភាព
 

និងអាចទនុកចិត្តបាន ដដលសយើងកំពនុងដតសធវើឲ្យមនភាពបបសេើរសេើង និងការគាបំទដដល
 ធនាគារបានទទួលពីេំណ្កអ់តិថិជន  បាននាមំកនូវការទទួលសា្គ ល់ថ្ពាែិជជាេញ្្ញ  

របេ់សមយដបែង គឺជាជសបមើេមយួេបមបអ់តិថិជន។ ការគាបំទដដលមនិសចះធ្ាកច់នុះសនះ 
 

គឺបានជំរនុញឲ្យធនាគារ ក្នុងការបន្តផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនជាមយួនរឹងមហិច្ិតា និង
 ការខិតខំបបរឹងដបបងទាងំកម្ងំកាយចិត្ត ដូចដដលធនាគាររបេ់សយើងខញានុ ំបានផ្តល់ជូនក្នុង
 រយៈសពល៥៦ឆ្្កំន្ងមក។

ជានជាគជ័�របសអ់ាសាែ ន
សយើងឈរសៅពីសបកាយសមទនភាព ចំសពាះសបេកកម្មក្នុងការផ្តល់ “សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយអរយិធម”៌ ពីសបពាះវាមនអតថានយ័

 សបចើនជាងជាទេសែនៈវទិយា  សហើយវាបានកបស់ៅោ៉ា ងសបរៅក្នុងផ្តគ់ំនិតរបេ់សយើង សៅសពលបំសពញរាល់េកម្មភាព។ ការចូលរមួ
 ចំដែកក្នុងេកម្មភាពកីឡាវាយកូនសគាល  ក្នុងការសរៀបចំបទដាឋា នននកីឡាសនះប៉ានុសណ្ណ ះសទ   សហើយដថមទាងំបានបែ្តនុ ះគំនិតក្នុង

 ការទទួលយកបបសភទកីឡាមយួសនះ    សៅក្នុងតំបនផ់ងដដរ     គូេបញ្ជា កផ់ងដដរថ្   ធនាគារសមយដបែង    បានចាបស់ផ្តើមេកម្មភាពសនះ 
ចាបត់ាងំពីឆ្្2ំ០០៦ សហើយបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ថ្   ជាកីឡា      េបមបក់ារបបកួតបបដជងសបជើេសរ ើេ សជើងឯកអាសាែ ន។

 ធនាគារសមយដបែង ទទួលបាននូវភាពសជាគជយ័ោ៉ា ងនបកដលង ក្នុងការតភាជា បព់ាែិជជាកម្ម េង្គម និងការកំសាន្តជាមយួ 
កីឡាវាយកូនសគាល កដូ៏ចជាបន្តការបបងរួបបបងរួមេហគមនអ៍ាសាែ ន។

Maybank  
Brand Value

USD2.5
billion

Source: 2017 BrandFinance® Banking 500 
League Table Results

World Branding Awards:  
Brand of the Year (National Category)

BANKING - MALAYSIA
2014-2016

BrandFinance®:  
Top 100 Banking Brand 2017

Putra Brand Awards:  
Gold in the Banking, Investment  

& Insurance Category for  
7 consecutive years

ការេសម្ធ កម្មវធិី សមយដបែង ហាត សលើបបធានបទ “ការតភាជា ប ់ម្តងសទៀត សៅ អរយិធម”៌។

េន្ិេិទ្ធ កាដេត ជយ័លាភ ីធនាគារ សមយដបែង។ ចំននុច ដដល ភាពល្អបំផនុតសៅក្នុងអាសាែ ន ជួបជាមយួនរឹង ភាពល្អបំផនុត សៅ ក្នុង ពិភពសលាក។

ការេសម្ធជាផ្ូវការ នូវ កាេ់ដកដបប មនុខមតថ់្មី របេ់ ធនាគារ សមយដបែង ឥែ្ឌូ សនេនុី។



១៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ទ ិដ
្ឋភា

ពទូ
ទៅ

នៃ
ធនា

គា
រ ទ

េយ
ប៊

ែង

គុណតម្លៃ  ច្បាប់  និងក្រ្សលីធ្៌

ការនធវាើការជាតករុម

មយីង មធ្វីការជាបក៊េ មោយ
ការ មគារពគា្នាមៅវិញ មៅេក 
ៃិង ប្រក្រ មោយ មសចក្តីនថ្លថ្នូរ។

ភ្ពសចុរតិ

មយីង មាៃភា ព មស្មនាះបតង់ វិជា្នាជីវៈ 
ៃិងសីលធេ៌  ក្នថុងការ ងរ។

ភ្ពរកីចនតមើន

មយីង យកចិត្តទ៊កោក់យ៉នាងខា្លនាំង 
ចំ មពាះការវិវឌនាឍ ៃិងភាព នច្ន ប្រឌិត
ជាប្រចាំ។

ឧត្តមភ្ពនិងតបសទិ្ិភ្ព

មយីង     ម្រ្តជា្នាចិត្តអៃ៊វត្តការងរឲនាយ  
ប្រ មសីរ មេីង    ៃិ ង មធ្វីឲនាយមសវាកេ្ម
រ្រ  ស់ មយីង  ប្រក្រ មោយ ឧត្តេភាព។

ការកសាងទំនាក់ទំនង

មយីង ្រៃ្ត កសងភាពជានដេូ
រយៈមពល បវង           ៃិងផ្តល់
ផលប្រ មយជៃ៍  មៅ វិញ មៅ េក។

មគាល្រំណ ង នៃ  បកេ សីលធេ៌៖

បកេសីលធេ៌ បចងថ្រ៊េ្គលិកេិៃេួ  រ  មធ្វី៖

្រ៊េ្គលិកេួរ៖

១. សលើកកម្េ់កិត្តិនាមល្អរបេ់ធនាគារ សមយដបែង និងរកសានូវទំននុក ចិត្តពីសាធារែៈចំសពាះេម្ន័្ធ ធនាគារ សមយដបែង។
2. រកសាទំននុកចិត្តរបេ់សាធារែៈជន ចំសពាះេនុវតថាិ ភាព និងេនុចរតិភាពរបេ់ បបពន័្ធ ធនាគារ។
៣. រកសាទំនាកទ់ំនង និងភាពមនិលំសអៀងរវាងេម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង និងអតិថិជនរបេ់ខ្ួន។
៤. សលើកកម្េ់េ្តងដ់ារខ្េ់ ននភាពេនុចរតិរបេ់បនុគ្គល និងភាពមនវជិាជា ជីវៈរបេ់បនុគ្គលិកេម្ន័្ធ ធនាការ សមយដបែង។

១. ចូលរមួសដាយ ្្ទ ល់ ឬសដាយបបសោលក្នុងេកម្មភាពពាែិជជាកម្មណ្មយួដដលមនការបបកួតបបដជង ឬមន ទំនាេ់  ផលបបសោជន ៍ជាមយួ ធនាគារ។
2. សបបើបបាេ់ខនុេ ឬរសំលាភតួនាទីរបេ់ខ្ួនសៅក្នុងធនាគារ សដើម្ផីលបបសោជន៍្ ្ទ ល់ខ្ួន ឬេបមបប់បសោជនដ៍ល់អ្កដន៏ទសទៀត។
៣. សបបើបបាេ់ពត័ម៌ន ខនុេសគាលសៅ។ បនុគ្គលិក មនិគួរចម្ងសចញ លនុបសចាល  ឬសបបើបបាេ់ពត័ម៌នដដលទទួលបានក្នុងការសធវើអាជីវកម្មេបមបអ់តថាបបសោជន៍្ ្ទ ល់ខ្ួន ឬអ្កដន៏ទសទៀត សដាយ ្្ទ ល់ ឬសដាយបបសោល។

១. ធានាឲ្យបាននូវេនុចរតិភាព និងភាពបតរឹមបតរូវក្នុងការកតប់តា និង/ឬ បបតិបត្តិការ។
2. ធានាឲ្យបាននូវការទទួលបានយនុត្តិធម ៌និងេមធមស៌ៅបគបដំ់សណ្ះបសាយអាជីវកម្ម ក្នុងនាមធនាគារ។
៣. បន្តរកសាេ្តងដ់ារននសេវាកម្ម ឲ្យសៅក្នុងកំរតិខ្េ់បំផនុត ក្នុងការទំនាកទ់ំនងជាមយួអតិថិជន។

៤. រកសាការេមងៃ តនូ់វរាល់ទំនាកទ់ំនង និងជំនួញរវាងធនាគារ និងអតិថិជន។ ប៉ានុដន្តពត័ម៌នេមងៃ តរ់បេ់អតិថិជនអាចឲ្យតតិយជនដរឹងឮលនុះបតាដតមនការយល់បពមជាមនុនពីអតិថិជន ឬអននុញ្្ញ តសដាយចបាប ់

     ធនាគារ និងសាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុឆ្្ ំ១៩៩៩។
៥. សដាះបសាយនូវរាល់បញ្្ហ ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់អតិថិជន ឲ្យបានល្អ និងមនិមនការទទួលយកកនបមនានា ដដលមនិេមបេប។
៦. េសងកត និងសគារពតាមចបាប ់និងបទប្ញ្្ញ ត្តិទាកទ់ងនរឹងបបតិបត្តិការធនាគារ។

ចបាប់និងតកមសលីធម៌
ធនាគារ  សមយដបែង  ជាអ្កគាពំារមូលនិធិសាធារែៈ  មនទំនួលខនុេបតរូវការពារភាពេនុចរតិ   និងទំននុកចិត្តរបេ់ខ្ួន។ សាថា បន័មយួសនះ បានកំែតោ់៉ា ងចបាេ់នូវបកមេីលធម ៌និងការអននុវត្តេបមបប់នុគ្គលិករបេ់
ខ្ួន។  បកមេីលធម ៌ដដលបានដចងសនះ បានដែនាដំល់បនុគ្គលិកធនាគារ សមយដបែង ទាងំអេ់ ឲ្យអននុវត្តភារកិច្ចរបេ់ពួកគាតឲ់្យបានបតរឹមបតរូវ។ បកមេីលធមស៌នះ បានបសងកើតនូវគំរូននការអននុវត្តសៅក្នុងធនាគារដល៏្អ
មយួេំរាបប់នុគ្គលិក។ 

គុណតចមលា
គនុែត នម្ T.I.G.E.R រប េ់   សយីង  កំែត ់នូវ អវីដដល  សយីង សជឿជាក ់និងអវី ដដល សយើង គាបំទ ។ គនុែតនម្ 

ទាងំសនះ  គឺ ជាសគាលការែ៍ដែនា ំ ដម៏ន សារៈេំខាន ់េបមប ់សបះដូង និង ចិត្តរបេ់ សយើង  សៅក្នុង 

កាលៈសទេៈទាងំឡាយ ណ្ ដដល សេៀវសៅ ក្ួន ចបាប ់ មនិ អាចផ្តល់ចសម្ើយ បាន។



១៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

Maybank  Islamic  Berhad ជាធនាគារដបបឥស្ាម  ដដលបានចនុះបញជា ី 
និងកានក់ាបស់ដាយ   េម្ន័្ធធនាគារ  សមយដបែង។   Maybank   Islamic

Berhad      ជាអ្កផ្តល់សេវាកម្ម      និងផលិតផលហិរញ្ញ វតថានុដបបឥស្ាម
 ឈាន  មនុខសគសៅអាសាែ ន។  ធនាគារ  សមយដបែង  ដបបឥស្ាម  សបបើបបាេ់ 
បបពន័្ធបគបប់គង   បសច្ចកវទិយា    និង បណ្្ត ញដចកចាយរបេ់េម្ន័្ធធនាគារ
សមយដបែង ក្នុងការផ្តល់ដំសណ្ះ បសាយ នូវរាល់ឧបេគ្គ ដផ្កហិរញ្ញ វតថានុដបប 
ឥស្ាម។    បែ្តនុ ំ ននសេវាកម្ម    និងផលិតផល ដដលមនលក្ខែៈចបមរុះ
 សដាយផ្តល់ជូន តាមរយៈបណ្្ត ញសាខារបេ់ធនាគារ សមយដបែង សៅក្នុង
 បបសទេម៉ា សេេនុី   កដូ៏ចជា  សៅបបសទេឥែ្ឌូ សែេនុី  េិង្ហបនុរ ី  ហនុងកនុង 
ទីបករុង េនុងដ ៍   និងបាសរន។     សៅក្នុងឆ្្ំ2០១៦   Maybank   Islamic
 Berhad   សៅដតបន្តឈានមនុខសគសៅសលើពាែិជជាកម្ម េំខាន់ៗ       សៅក្នុង
តំបនដ់ដលរមួមន    បទព្យេកម្ម    ហិរញ្ញប្ទាន   បបាកប់សញ្ញ ើ   គែនី
វនិិសោគ បពមទាងំបបាកច់ំសែញ។

មុខងារអាជីវកម្មជាយទុ្ធសាស្ត្រនៃ្តម្ព័ៃ្ធធនាគារ
Malayan   Banking    Berhad   េឺជា បក៊េ ហែ៊ៃ ច៊ះ ្រញ្ី រ្រស់ សេ្័ៃ្ធ ធនាគារ    មេយ ប្រែង បដល មាៃ សខា មៅ ប្រ មទស មា៉នា មេ ស៊ី 
សិង្ហ ្រ៊រី ៃិង េជនាឈេណ្ឌល ពាណិ ជ្ កេ្ម ហិរ ញ្ញវត្ថុអៃ្តរ ជាតិ មផនាសង ៗ ដូចជា មៅទី បក៊ងេថុងដ៍ ញូវយ៉ក ហ៊ងក៊ង ៃិងបាមរៃ។

បនុបតេម្ន័្ធចម្ង  សៅសបរៅបបសទេរបេ់សមយដបែង មនPT Bank Maybank Indonesia Tbk, Maybank Philippines Incorporated  និងធនាគារ  សមយដបែង
(សខមបូឌា) ភអីិលេនុី។

បនុបតេម្ន័្ធេំខាន់ៗ  រមួមនMaybank Islamic Berhad, Maybank Investment Bank Berhad, Maybank Kim Eng Holdings Limited, Etiqa Takaful 

Berhad  និងEtiqa  Insurance  Pte  Ltd។  ធនាគារសមយដបែងកម៏នវត្តមនសៅក្នុងបបសទេបា៉ា គីសាថា ន (តាមរយៈភាគហែនុន2០ក្នុងធនាគារ MCB) សៅ 
បបសទេសវៀតណ្ម (តាមរយៈភាគហែនុន2០ភាគរយ ក្នុងធនាគារ An Binh) និងបបសទេអែូសបគីសាថា ន(តាមរយៈភាគហែនុន ១៩.៧%  ក្នុងUzbek Leasing
International A.O.)។

Maybank   International   (L)   Ltd   និងសាខាបករុងឡាបែន   ដដលជាមជ្ឈមែ្ឌ លេបមបស់េវាកម្មសបរៅបបសទេ េថាិតសៅសកាះឡាបែន   បបសទេម៉ា សេេនុី 
ផ្តល់ជូនសេវាកម្មធនាគារកិច្ចអន្តរជាតិនិងមនតួនាទីជា មជ្ឈមែ្ឌ ល កកស់េវាកម្មសបរៅបបសទេ េបមបេ់ម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង។

ធនាគារ កិច្ចក ប្រ្រ ឥស្លនាេ ធនាគារកិច្ចក វិៃិ មយេ មស វាធានារ៉នា្រ់រ៉ង  ៃិង TAKAFUL

MAYBANK ISLAMIC BERHAD

MAYBANK SYARIAH INDONESIA

ETIQA

MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED

PT  Bank  Maybank  Syariah  Indonesia គឺជាបករុមហែនុនបនុបតេម្ន័្ធ របេ់
 ធនាគារ   សមយដបែង  សដាយបតរូវបានបសងកើតសេើងក្នុងដខមករា  ឆ្្ ំ១៩៩៥
តាមរយៈការ្្េ់ប្តូរពីធនាគារ  PT Bank Maybank Indocorp ដំបូងសៅ
ក្នុងបបសទេឥែ្ឌូ សនេនុី។  ធនាគារម៉ា សេេនុីវនិិសោគរមួគ្ា សធវើការផ្តល់នូវ
សេវាធនាគារដធ៏ំទូលាយ  រមួបញ្ចូ លមន ពាែិជជាកម្ម ហិរញ្ញ វតថានុេបមប់
អាជីវកម្ម  និងសេវាពាែិជជាកម្មេបមបអ់តិថិជន។    សៅក្នុង ឆ្្ ំ2០១០ 

 ធនាគារ PT         បតរូវបាន្្េ់ប្តូរសៅជាធនាគារពាែិជជាកម្ម       Shariah

និង្្េ់ប្តូរសឈា្ម ះ ធនាគារ  សមយដបែង Shariah         បបសទេឥែ្ឌូ សនេនុី 
(Maybank Syariah)។    ធនាគារ  Syariah   មនសគាលសៅ សធវើ ោ៉ា ង ណ្  
ឲ្យខ្ួនក្ាយសៅជា ធនាគារ    Shariah          ខ្ាតធំ មយួសៅក្នុងបបសទេ 
ឥែ្ឌូ សនេនុី និង សៅក្នុងតំបន។់ សៅក្នុង យនុទ្ធសាសេ្តអាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ 

 សនះ  គឺស ្្ត ត សលើធនាគារ កិច្ចសារជីវកម្ម     ការសធវើបបតិបត្តិការ ធនាគារកិច្ច
 រតនាគារ និង សេវា ផ្តល់ បបរឹកសាសោបល់ សារជីវកម្ម។ 

សមយដបែង  Kim Eng  លីមតី  គឺជាបនុបតេម្ន័្ធរបេ់ធនាគារសមយដបែង។
ធនាគារ  សមយដបែង Kim Eng  មនអាជីវកម្មសៅទូទាងំពិភពសលាក  និង
 មនការោិល័យ     សៅតាមបណ្្ត បបសទេមយួចំនួន     ដូចជាបបសទេ
េិង្ហបនុរ ី  ហនុងកនុង   នថ    ឥែ្ឌូ សែេនុី   ហវីលីពីន   ឥណ្្ឌ    សវៀតណ្ម
ចបកភពអងស់គ្េ   និងេហរដឋាអាសមរចិ។    សមយដបែង  Kim  Eng គឺជា
បគរឹះសាថា ន    ផ្តល់ដំសណ្ះបសាយហិរញ្ញ វតថានុឈានមនុខមយួ    សៅក្នុងតំបន់
អាសាែ ន   អេ់រយៈសពលជាង៤០ឆ្្ ំ ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញប្ទាន
សាជីវកម្ម   ទីផសារបំែនុ ល   ទីផសារមូលធន  ឌីរសឺវទីវ សជើងសារមូលបប័ត
េបមបប់នុគ្គល និងសាថា បន័ បពមទាងំការបសាវបជាវ។

Etiqa   គឺជាពាែិជជាេញ្្ញ    ននអាជីវកម្មធានារា៉ា បរ់ង     និងពាែិជជាកម្ម
Takaful    របេ់េម្ន័្ធធនាគារសមយដបែង   ដដលមនផ្តល់ជូនសេវាធានា
រា៉ា បរ់ងអាយនុជីវតិ   និងសេវាធានារា៉ា បរ់ងទូសៅបគបប់បសភទេបមបប់គរួសារ 
និងគសបមងTakaful     តាមរយៈបណ្្ត ញដចកចាយជាសបចើនរបេ់សយើង។
បករុមហែនុនបបតិបត្តិរបេ់សយើង    គឺEtiqa  Insurance  Berhad  សៅបបសទេ
 ម៉ា សេេនុី    និងEtiqa   Insurance   Pte    Ltd    សៅបបសទេេិង្ហបនុរ ី   និង  
បករុមហែនុន  Etiqa   Takaful   Berhad   េបមបស់េវា Takaful សៅបបសទេ
ម៉ា សេេនុី។     Etiqa   កម៏នវត្តមនសៅក្នុងបបសទេហវីលីពីន   តាមរយៈ
AsianLife    និងGeneral   Assurance   Corporation   (ALGA)  ដដលជា  
បករុមហែនុនទទួលបានការអននុញ្្ញ តិធានារា៉ា បរ់ ៉ាង។

Etiqa បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ ថ្ជាភ្ាកង់ារធានារា៉ា បរ់ ៉ាងដរ៏ រឹងមមំយួ  ដដល
 មនបណ្្ត ញភ្ាកង់ាររបេ់ខ្ួនសបចើនជាង  ១០.០០០   សៅ  2០ សាខា
ទូទាងំ បបសទេម៉ា សេេនុី  បណ្្ត ញដចកចាយសៅតាមធានាគារ សមយដបែង
ជាង ៣៥០សាខា  ធនាគារនដគូនានា នដគូេហការ និងឈ្មួញ កណ្្ត ល
ជាសបចើនសផសែងសទៀត។   Etiqa   គឺជាអ្កនាមំនុខសគក្នុងការលកស់ដាយ ្្ទ ល់
តាមរយៈ  www.etiqa.com.my      និងwww.motortakeful.com  និង  ជា 
សេវា ធនាគារកិច្ចអនឡាញ  Maybank2u របេ់េម្ន័្ធ ធនាគារ។  Etiqa គឺ 
ជា បករុមហែនុន ធានា រា៉ា បរ់ ៉ាង  ឌីជីថលទីមយួ    សៅបបសទេម៉ា សេេនុី  ដដល មន  
ទរឹកបបាក ់បបមែជា ជាង ១០០លាន  រងីហ្គីត។ 

MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD

ធនាគាវនិិសោគ  សមយដបែង (Maybank Investment Banking Berhad) 

គឺជាបនុបតេម្ន័្ធរបេ់េម្ន័្ធ ធនាគារ សមយដបែង។ Maybank Investment 

Banking  គឺ ជាបបតិបត្តិការធនាគារវនិិសោគ  សៅក្នុងបបសទេម៉ា សេេនុី នន
 ធនាគារ សមយដបែងKim Eng។ ធនាគារវនិិសោគ សមយដបែង មនផ្តល់ជូន
 នូវ សេវាកម្មផលិតផល  និងដំសណ្ះបសាយដផ្កវនិិសោគ រមួបញ្ចូ លទាងំ
ហិរញ្ញប្ទានសាជីវកម្ម     និងការផ្តល់បបរឹកសាដផ្កយនុទ្ធសាសេ្ត     ទីផសារ
មូលធន សជើងសារមូលបប័ត  ទីផសារបំែនុ ល ការជួញដូរឧបករែ៍និេសែន្ទ 
 (ការជួញដូរេបមបត់នម្អនាគត) និងការបសាវបជាវ។
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ប្រតិ្រត្តិការអៃ្តរជាតិ

ការបេ្រ់ បេង បទពនាយ សកេ្ម 

MAYBANK ASSET MANAGEMENT GROUP BERHAD

MAYBANK SINGAPORE

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

MAYBANK PHILIPPINES

MAYBANK GREATER CHINA

Maybank  Asset   Management  Group  (Maybank  AM Group) គឺជា
ឧេសាហកម្ម    ដដលឈានមនុខ    សៅក្នុងតំបនដ់ផ្កបគបប់គងបទព្យេកម្ម
ដដល មនបទពិសសាធនប៍បមែជាង៣០ឆ្្ ំ     មកសហើយ     ក្នុងទីផសារ
អាសាែ ន ដដលជាបនុបតេម្ន័្ធរបេ់ធនាគារ សមយដបែង។ 

េពវនថងៃសនះ    Maybank  Asset  Management  Group   មនទីតាងំ
 សគាលចំនួន៣    ក្នុងទីផសារអាសាែ ន   គឺ បបសទេម៉ា សេេនុី   េិង្ហបនុរ ី  និង
ឥែ្ឌូ សនេនុី    ជាមយួការផ្តល់សេវាកម្មធំទូលាយក្នុងទីផសារសនះ    សដាយ 
ស ្្ត ត សលើការដេវងរកដំសណ្ះបសាយវនិិសោគេបមបប់ទព្យេកម្មធម្មតា
និងបទព្យេកម្មដបបឥស្ាម។   សលើេពីសនះ សដើម្ជីាជំនួយដល់សេវាកម្ម 
បគបប់គង      Maybank    AM    Group     កប៏ានផ្តល់ជូនជសបមើេក្នុង
ការសដាះ បសាយ វនិិសោគសលើមូលនិធិទនុនឯកជន។      សេវាកម្មបគបប់គង
មូលធនរមួមន   សេវា  និងផលិតផលជាសបចើនដូចជា  បករុមហែនុន សាថា បន័
បនុគ្គលដដលមនបទព្យេម្ត្តិសបចើន   និងបករុមហែនុនលកដ់ចកចាយខ្ាតធំ។
Maybank    AM    Group     មនេមជិករមួមន     Maybank     Asset 

Management      Group    Berhad      Maybank   Asset   Management 

Malaysia Sdn. Bhd   Maybank Islamic Asset Management Sdn. Bhd   

Maybank Private Equity Sdn. Bhd   Maybank Asset Management 

Singapore Pte. Ltd. និងPT Maybank Asset Management។

Maybank  AM Group    មនេមតថាភាពោ៉ា ងធំសធងក្នុងការបគបប់គងក្នុង 
តំបន ់   និងសៅអាសាែ ន   សដាយស ្្ត តសៅសលើ  ឥែទានភាគហែនុន បបាក់
ចំែូលសថរសលើទីផសារអាជីវកម្ម   សាថា បន័   មូលនិធិសសាធននិវត្តន ៍ សេវា
ធានារា៉ា បរ់ង   និងបករុមហែនុន  Takaful   ជាមយួនរឹងការផ្តល់ជូនឲ្យអតិថិជន
 នូវ ភាពសជឿជាក ់និងមូលនិធិឥែទានខ្ាតធំ។

ធនាគារ សមយដបែង េិង្ហបនុរ ីគឺជា Qualifying Full Bank (QFB) ជាមយួ
នរឹង បទព្យេកម្មេនុទ្ធចំនួន  ៥៩សកាដិដនុល្ារេិង្ហបនុរ ី និងបនុគ្គលិកបបមែ
១៨០០នាក។់  សយើងមនវត្តមនសៅក្នុងទីផសារ   ធនាគារេបមបប់នុគ្គល 
េបមបអ់ាជីវកម្មខ្ាតធំ   និងធនាគារកិច្ចេកល   អេ់រយៈសពលជាង៥
ទេវតសែរម៍កសហើយ។ សៅក្នុងឆ្្សំនះធនាគារ សមយដបែង បតរូវបានអាជាញា ធរ 
រូបិយបែ័ណ បបចាបំបសទេេិង្ហបនុរ ី(MAS) កំែតថ់្ជាធនាគារក្នុងបេរុកដ៍
េំខានម់យួ   (Domestic   Systemically    Important   Banks   D-SIBs)

ក្នុងចំសណ្មធនាគារក្នុងបេរុក  និងធនាគារបរសទេទាងំ៧ ដដលបានជះ
ឥទ្ធិពលដល់បបពន័្ធហិរញ្ញ វតថានុ    និងសេដឋាកិច្ចរបេ់បបសទេេិង្ហបនុរ។ី  ក្នុង
នាមជាធនាគារបរសទេ    ដដលឈានមនុខមយួ    សៅក្នុងបបសទេេិង្ហបនុរ ី
ធនាគារ  សមយដបែង   មនផ្តល់ដំសណ្ះបសាយដផ្កហិរញ្ញ វតថានុបគបប់បសភទ
េបមបប់នុគ្គល អាជីវកម្ម និងសាវជីវកម្ម។

ធនាគារ   PT Bank Maybank Indonesia Tbk     (ពីមនុនបតរូវបានសា្គ ល់ថ្
ជា   PT    Bank    Maybank     Indonesia    Tbk)   ឬធនាគារ  សមយដបែង
ឥែ្ឌូ សនេនុី   គឺជាបនុបតេម្ន័្ធរបេ់ធនាគារ សមយដបែង។ ធនាគារសនះគឺជា
ធនាគារពាែិជជាធំលំដាបទី់៩   ដផ្អកសលើបទព្យេកម្ម  និងបតរូវបានចនុះបញជា ី
សៅក្នុងទីផសារភាគហែនុនឥែ្ឌូ សនេនុី    (Ticker-BNII)។   ធនាគារផ្តល់ជូន
សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ    េបមបអ់ាជីវកម្មអតិថិជនបនុគ្គល    និងអតិថិជននន
ធនាគារកិច្ចេកល។ គិតបតរឹមនថងៃទី ៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦ បណ្្ត ញរបេ់
ធនាគារ     សមយដបែង    ឥែូ្សនេនុី    មនសាខាចំនួន ៤2៨   រមួមន
ការោិល័យបបតិបត្តិខ្ាតតូចចំនួន  2៣សាខា  Syariah ចំនួន៩  សាខា
បរសទេចំនួន2   សៅទីបករុងម៉ានុមនប  និង Mauritius  និងម៉ា េនុីនដកបបាក់
សដាយេវ័យបបវត្តិចំនួន  ១៦៣៣  ដដលក្នុងសនាះរមួទាងំម៉ា េនុីនដកបបាក់
េវ័យបបវត្តិចំនួន ៩៦ផងដដរ។ ធនាគារ សមយដបែង ឥែ្ឌូ សនេនុី មនបបាក់
បសញ្ញ ើពីអតិថិជនេរនុបចំនួន   ១១៨,៩  ពានស់កាដិរូសពៀរ ៍ និងបទព្យេកម្ម
ចំនួន ១៦៦,៧ពានស់កាដិរូសពៀរ។៍

ធនាគារ    សមយដបែង     ចិន     រមួមនវត្តមនសៅ   ទីបករុងហនុងកនុង

សេៀងនហ  សប៉ាកាងំ  គនុនមងី  និងសាខាសៅេិនជិន នាសពលខាងមនុខ

ឆ្ប់ៗ សនះ។ ធនាគារ  សមយដបែងចិន  មនផ្តល់ជូនសេវាកម្មធនាគារ

េបមបអ់ាជីវកម្មខ្ាតធំ    ធនាគារកិច្ចវនិិសោគ    ជូនដល់អតិថិជន

ដដលជាពាែិជជាករ និងសាជីវករសៅទីបករុងហនុងកនុង បបសទេចិន និង

មនជំនាញក្នុងការផ្តល់ដំសណ្ះបសាយ្្ងតំបន ់សដើម្ជីួយ�េបមរួល

ដល់ទំនាកទ់ំនងរវាងបបសទេចិន  និងអាសាែ ន។ ធនាគារ សមយដបែង

ចិន កំពនុងពបងរឹងដផ្កធនាគារលក្ខែៈឯកជន   សដើម្បីសបមើសេវាកម្ម

ឲ្យកានដ់តល្អបបសេើរ  េបមបអ់តិថិជនដដលមនបទព្យធន សបចើនសៅ

ទូទាងំតំបន។់

ធនាគារ    សមយដបែង   ហវីលីពីន   (MPI)    ជាធនាគារពាែិជជាដដលផ្តល់ 
សេវាកម្មធនាគារបគបប់បសភទេបមបប់នុគ្គល     និងេបមបអ់ាជីវកម្មខ្ាត
ធំ។   MPI   ជាធនាគារបរសទេ   ដដលមនបណ្្ត ញសាខាសបចើនជាងសគ
ចំនួន ៨០សាខា។ MPI មនផ្តល់ដំសណ្ះបសាយដផ្កហិរញ្ញ វតថានុ េបមប់
អតិថិជនដដលមនបទព្យធនសបចើន   និងសាជីវកម្មធំៗ      សៅក្នុងបបសទេ
ហវីលីពីន។    MPI      កម៏នបបតិបត្តិការពាកព់ន័្ធនរឹងដផ្ករតនាគារសដាយ
ស ្្ត តសៅសលើបបតិបត្តិការសៅក្នុង   ទីផសាររូបិយវតថានុ   ការជួញដូររូបិយបែ័ណ
បរសទេ   ជាមយួនរឹងការផ្តល់ជូន   នូវសេវាបបកបសដាយទំននុកចិត្តជាងសគ
បំផនុត។

េបមបអ់តិថិជនធនាគារកិច្ចេកល          និងធនាគារលក្ខែៈឯកជន 
ធនាគារ សមយដបែង េិង្ហបនុរ ីគឺជាបចកទាវ រោ៉ា ងធំទូលាយេបមប ់ឱកាេ
នានា ក្នុងតំបនអ់ាសាែ ន។  

បណ្្ត ញសាខាទាងំ 2៧ របេ់សយើង សៅក្នុងបបសទេេិង្ហបនុរ ីសធវើឲ្យសយើង
ជាធនាគារមយួ    ក្នុងចំសណ្មធនាគារអន្តរជាតិ ដដលធំជាងសគបង្អេ់។
ដផ្កម៉ា េនុីនដកបបាកស់ដាយេវ័យបបវត្តិ  េិង្ហបនុរដីចករដំលកបណ្្ត ញ ATM

ជាមយួនរឹង QFB  ៧សផសែងសទៀត  សហើយសយើងមនម៉ា េនុីនដកបបាកស់ដាយ
េវ័យបបវត្តិជាង ១៥០ សៅទូទាងំបបសទេ េបមបអ់តិថិជន។

ធនាគារ   សមយដបែង   តំបនឥ់ែ្ឌូ ចិន រមួមនបគបស់ាខាសៅបបសទេ
សវៀតណ្ម   ឡាវ    និងបបសទេមោី៉ា នម់៉ា    កដូ៏ចជាបនុបតេម្ន័្ធសៅ
បបសទេកម្នុជា  គឺធនាគារ  សមយដមែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី។ សយើង
មនបសបមើសេវាកម្មធនាគារេបមប ់  អាជីវកម្មខ្ាតធំ  េបមបដ់ផ្ក
ពាែិជជាកម្ម   និងសាជីវកម្ម  សៅទូទាងំតំបនឥ់ែ្ឌូ ចិន  និងមនផ្តល់
ជូនសេវាកម្មធនាគារ    េបមបប់នុគ្គលសៅបបសទេកម្នុជា    និងឡាវ
ផងដដរ។ សយើង  គឺជាធនាគារម៉ា សេេនុីដតមយួគត ់និងដំបូងសគបំផនុត
ដដលទទួលបានអាជាញា បែ័ណ ធនាគារបរសទេ     ពីធនាគារជាតិ    នន
បបសទេមោី៉ា នម់៉ា  សដើម្សីធវើបបតិបត្តិការ។

MAYBANK INDOCHINA

ធនាគារ សមយដបែង ចាបស់ផ្តើមមនវត្តមនសៅបបសទេកម្នុជា សៅដខធ្ូ 
ឆ្្១ំ៩៩៣   ជាមយួនរឹងការសបើកសាខាទីមយួ  សៅរាជធានីភ្សំពញ។ 
សៅដខសមសា ឆ្្2ំ០១2  សយើង       បានចនុះបញជា ីអាជីវកម្មក្នុងបេរុក

 
សដើម្ក្ីាយជាធនាគារ   សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី   ដដលសនះ

 
បាន្្នុះបញ្្ច ំងពីការតាងំចិត្តរយៈសពលដវង   ចំសពាះបបសទេកម្នុជា។

 
ធនាគារ សមយដបែង(សខមបូឌា) ភអីិលេនុី មនបសបមើសេវាកម្មធនាគារ 
បគបប់បសភទេបមបអ់តិថិជន  ដដលមនបទព្យធនសបចើន  និងេបមប ់
បនុគ្គលអាជីវកម្មខ្ាតតូច    និងមធ្យមក្នុងបេរុក    ពាែិជជាកម្ម     និង

 
សាជីវកម្ម។ បច្ចនុប្ន្សយើង មនបណ្្ត ញសាខាចំនួន2១ សៅទូទាងំ 
បបសទេ។

MAYBANK (CAMBODIA) PLC



១៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

មុខងារអាជីវកម្មជាយទុ្ធសាស្ត្រនៃ្តម្ព័ៃ្ធធនាគារ

ទីផនាសា រ មផនាសងៗ

សមាេេ 

វត្តមនរបេ់សយើង   សៅទូទាងំេកលសលាក    បានពបងីកពីមជ្ឈមែ្ឌ ល
ហិរញ្ញ វតថានុេំខាន់ៗ     រហូតដល់ទីផសារធំៗ       តាមរយៈសាខាដដលមន
ទីតាងំសៅទីបករុងញូវយ៉ាកទីបករុងេនុងដ៍បបសទេបបែនុយសែនិងបាសរន។

ធនាគារ  សមយដបែង  សៅទីបករុងញូវយ៉ាក  ចាបស់ផ្តើមបបតិបត្តិការតាងំពី  ឆ្្ំ
១៩៨៤ និងទទួលបានអាជាញា បែ័ណ សធវើបបតិបត្តិការជាធនាគារពាែិជជា ក្នុង
បេរុកនិងសបរៅបបសទេ។ ធនាគារ សមយដបែង សៅទីបករុងញូវយ៉ាក មនផ្តល់
សេវាកម្មធនាគារ    េបមបអ់ាជីវកម្មខ្ាតធំ    ដដលស ្្ត តេំខានស់ៅសលើ
ការផ្តល់កម្ច ី   េបមបស់ាជីវកម្មរតនាគារ   និងទីផសារមូលធន  កដូ៏ចជា
ហិរញ្ញប្ទានពាែិជជាកម្មផងដដរ។    សាខាសនះ    កម៏នផ្តល់ឥែទាន
ដដលមនការចូលរមួពីធនាគារសផសែង និងការសរៀបចំសទវភាគី។

សមយដបែង   បបរុែយសែ    បានចាបស់ផ្តើមបបតិបត្តិការក្នុងបបសទេបបែនុយសែ
 អេ់រយៈ សពលបបមែជាង  ៥៦ឆ្្ ំកន្ងមកសហើយ ធនាគារ សមយដបែង
បបែនុយសែ  មនផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មធនាគារេបមបប់នុគ្គល និង
ពាែិជជាកម្មបគបប់បសភទ។  បច្ចនុប្ន្សនះ  សយើងមនសាខាចំនួន 2  ដដល
មនទីតាងំសៅ  Bandar  Seri  Begawan  និងសៅSeria។  សាខាសៅ
Bandar  Seri  Begawan  មនទីតាងំេថាិតសៅតំបនព់ាែិជជាកម្ម  ដដល
សៅជិតសបះដូង ននរាជធានីខែៈដដលសាខាសៅ Seria មនបបតិបត្តិការ
សៅទីបករុង ដដលេម្ូរសៅសដាយសបបង និងហា្គ េននបបសទេបបែនុយសែ។

ធនាគារ MCB ជាបករុមហែនុនដដលេម្ន័្ធធនាគារសមយដបែង  មនភាគហែនុន
ចំនួន 2០ភាគរយ ដដលចាបស់ផ្តើមសារជីវកម្មតាងំពីឆ្្១ំ៩៤៧។ វា គឺជា
ធនាគារ ដដលមនវយ័ចំណ្េ់ជាងសគ សៅបបសទេបា៉ា គីសាថា ន។ ធនាគារ
MCB    បានឈះ្ពានរងាវ នធ់នាគារស្្ើមបបចា ំ     “Best    Bank     2016

(Pakistan)” ផ្តល់សដាយFinance Asia ចំនួនពីរឆ្្ជំាបគ្់ា។ សដាយសារ 
 ដតភាពឈានមនុខសៅក្នុងបបសទេបា៉ា គីសាថា នចំនួន៦០ឆ្្សំនះសហើយ MCB

បានពបងីកេកា្ត ននុពលរបេ់ខ្ួនពបងីកវត្តមនរបេ់ខ្ួន   សៅក្នុងបបសទេ
បេីលងាក  ឌូនប  បាបបាន  អាេឺនបចាន ់ និងទីបករុងហនុងកនុង។ MCB មន 
បណ្្ត ញសាខាទាងំអេ់ចំនួន  ១ 2៤៧ ដដលក្នុងសនាះមនធនាគារកិច្ច
ដបបឥស្ាម    សៅក្នុងបបសទេបា៉ា គីសាថា ន      និង១១សាខាសទៀតសៅសបរៅ 
បបសទេ មយួសនះ។ 

ធនាគារ  An  Binh  ជាបករុមហែនុន  ដដលេម្ន័្ធធនាគារ  សមយដបែង  មន
 ភាគហែនុនចំនួន  2០ភាគរយ។   សដាយបតរូវបានបសងកើតសេើង  សៅក្នុង  ដខ
ឧេភា ឆ្្១ំ៩៩៣ ធនាគារ An Binh បានវវិត្តខ្ួនពីមយួឆ្្សំៅមយួឆ្្។ំ
បច្ចនុប្ន្ធនាគារ  An  Binh  មនផ្តល់ជូននូវផលិតផល  និងសេវាកម្មនន
ធនាគារពាែិជជាបគបប់បសភទ។    សៅក្នុងដខតនុលា   ឆ្្2ំ០១៥   ធនាគារ 
An  Binh  ទទួលបានការវាយតនម្ជាសលើកដំបូងជាបច់ំណ្តថ្់្កពី់  B3
មកចំណ្តថ្់្ក ់B2    សដាយសារដតការរកីចសបមើន   ោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័េនន
សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ   និងគនុែភាពបទព្យេកម្មរបេ់ខ្ួន។ An Binh បាន
ទទួលនូវពានរងាវ ន ់“ធនាគារឥែទានបនុគ្គលដដលរកីចសបមើនសលឿនបំផនុត
ក្នុងបបសទេសវៀតណ្ម   ឆ្្2ំ០១៦”  ផ្តល់សដាយ  Global  Banking &
Finance Review។   អេ់រយៈសពលជាង   2០ឆ្្ ំ  ធនាគារ An Binh
បានចាបយ់កទីផសារសៅក្នុងវេ័ិយធនាគារបបសទេសវៀតណ្ម ជាមយួនរឹង
បណ្្ត ញសាខាបបមែជាង  ១៥៩សាខា   និងអននុសាខាដដលេថាិតសៅ
ទូទាងំ ៣៣សខត្តក្នុងបបសទេសវៀតណ្ម។

Uzbek Leasing International A.O. (Uzbek Leasing)  ជាបករុមហែនុន

ដដលេម្ន័្ធធនាគារ  សមយដបែង  មនភាគហែនុនចំនួន១៩,៧%។  Uzbek

Leasing    មនឯកសទេខាងផ្តល់សេវាកម្មធំទូលាយ      ដផ្កសេវាកម្ម

ហិរញ្ញ វតថានុ និងភតិេនយា សៅទូទាងំការោិល័យតំណ្ងទាងំ៨ សៅទូទាងំ

បបសទេ។    Uzbek    Leasing     បានក្ាយជាេមជិកននេមគម

អាជីវកម្ម   និងបសច្ចកវទិយាអន្តរជាតិ  ឆ្្2ំ០១៥   ដដលមនការចូលរមួពី

េំណ្កអ់្កជំនាញ និងនដគូក្នុងដផ្កពាែិជជាកម្មអន្តរជាតិ។

MCB BANK LTD

AN BINH BANK

UZBEK INTERNATIONAL A.O.

MAYBANK NEW YORK

MAYBANK LONDON

MAYBANK BRUNEI

ធនាគារ     សមយដបែង     ទីបករុងេនុងដ ៍     ចាបស់ផ្តើមដំសែើ រការតាងំពីដខ
កញ្្ញ   ឆ្្១ំ៩៦2  មកសម្៉ាះ។   សាខាមយួសនះ  បានទទួលការអននុញ្្ញ តិ
ពីអជាញា ធរសេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ   (នថងៃទី១  ដខសមសា  ឆ្្2ំ០១៣ អជាញា ធរសនះ 
បតរូវបានប្តូរសៅជា  គែៈកម្ម ធិការសគាលនសោបាយហិរញ្ញ វតថានុ  អាជាញា ធរ
ចបាបប់បរុងបបយត័្      និងអាជាញា ធរបបតិបត្តិហិរញ្ញ វតថានុ   សដើម្សីមើលសៅសលើ
េកម្មភាពពាែិជជាកកម្មរបេ់ធនាគារកិច្ច     សៅក្នុងចបកភពអងស់គ្េ។
នាយកដាឋា នរតនាគារ និងឥែទាែននធនាគារ សមយដបែង ទីបករុងេនុងដ៍
សធវើការស ្្ត តសលើធនាគារកិច្ចខ្ាតធំ  សលើកម្ចអីាជីវកម្ម ផលិតផលរតនាគារ
ទីផសារធនធាន     និងហិរញ្ញ វតថានុពាែិជជាកម្ម។   សាខាសនះ   កជ៏ាភ្ាកង់ារ
រូបិយបែ័ណ យូរ ៉ាូ  េបមបជ់ួយ�េបមរួលដល់  បបតិបត្តិការធនាគារ សមយដបែង
សបរៅបបសទេទាងំអេ់
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100% Etiqa International Holdings Sdn Bhd
 (Investment Holding)

 69.05% Maybank Ageas Holdings Berhad
  (Investment Holding)

  100%  Etiqa Insurance Berhad
   (Life & General Insurance and Investment-linked business)

  100%  Etiqa Takaful Berhad
   (Family & General Takaful and Investment-linked business)

  100%  Etiqa Life International (L) Limited
   (Offshore Investment-linked Insurance)

  100%  Etiqa Offshore Insurance (L) Limited
   (Bureau Services)

  100%  Etiqa Overseas Investment Pte Ltd
   (Investment Holding)

   32.5%  Pak-Kuwait Takaful Company Limited
     (Takaful Business)

  100% Etiqa Insurance Pte Ltd 
   (Underwriting of General Insurance and Life Insurance Businesses)
  

រចនាសម្ព័ន្ធរបសស់ម្ព័ន្ធធនាគារ
នាថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៥

MALAYAN BANKING BERHAD

ISLAMIC BANKING

COMMERCIAL BANKING

INSURANCE & TAKAFUL

100%  Maybank Trustee Berhad 
 (Trustee Services)

100%  Maybank Shared Services Sdn Bhd 
 (IT Shared Services)

100%  Cekap Mentari 
 (Securities Issuer)

Other Subsidiaries

OTHERS

100% Maybank Islamic Berhad 
 (Islamic Banking)

100% PT Bank Maybank Syariah Indonesia 
 (Islamic Banking)

98.31%* PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
 (Banking)

 100% PT Maybank Indonesia Finance 
  (Multi-financing)

 68.55% PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 
  (Multi-financing)

99.97% Maybank Philippines, Incorporated 
 (Banking)

100% Maybank (Cambodia) Plc. 
 (Banking)

100% Maybank International (L) Ltd. 
 (Offshore Banking)

100% Maybank Allied Credit & Leasing Sdn. Bhd. 
 (Financing)

20% MCB Bank Ltd. 
 (Banking)

20% An Binh Commercial Joint Stock Bank 
 (Banking)

19.7% Uzbek Leasing International A.O. 
 (Leasing)

ASSET MANAGEMENT

100% Maybank Asset Management Group Berhad
 (Investment Holding) 

 100% Maybank Asset Management Sdn Bhd
  (Fund Management)

  99% PT Maybank Asset Management
   (Fund Management)

 100% Maybank Islamic Asset Management Sdn Bhd 
  (Fund Management)

 100% Maybank Private Equity Sdn Bhd 
  (Private Equity Investments)

  100% MAM DP Ltd
   (Fund Management)

 100% Maybank Asset Management Singapore Pte Ltd
  (Fund Management)

INVESTMENT BANKING

100% Maybank International Holdings Sdn Bhd 
 (formerly known as Maybank IB Holdings Sdn Bhd) (Investment Holding) 

 100% Maybank Kim Eng Holdings Limited 
  (Investment Holding) 

  100% Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd
    (Dealing in Securities)

  83.50%  Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc
    (Dealing in Securities)

  100%  Maybank ATR Kim Eng Capital Partners, Inc.
    (Corporate Finance & Financial and Investment Advisory)

    100%  Maybank ATR Kim Eng Securities Inc
     (Dealing in Securities)

    95.24%  AsianLife & General Assurance Corporation
     (Insurance Provider)

  80%  PT Maybank Kim Eng Securities
    (Dealing in Securities)

  100%  Maybank Kim Eng Securities (London) Limited
    (Dealing in Securities)

  100%  Maybank Kim Eng Securities USA Inc.
    (Dealing in Securities))

  100%  Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited
    (Dealing in Securities)

  75%  Kim Eng Securities India Private Limited
    (Dealing in Securities)

  Other Subsidiaries

100% Maybank Investment Bank Berhad 
 (Investment Banking)

 100% BinaFikir Sdn Bhd 
  (Consultancy and Advisory)

 35.32% Anfaal Capital^ 
  (Investment Banking)

 Other Subsidiaries 

Notes:
1.  This chart is not a complete list of Maybank subsidiaries and associates. Companies that are not shown 

include those that are dormant, under liquidation, have ceased operations, or are property investment 
or nominee services companies. For the complete list please refer to Note 63: Details of Subsidiaries, 
Deemed Controlled Structured Entities, Associates and Joint Ventures in the Financial Statements book of 
the Annual Report 2016.

2.  Where investment holding companies are omitted, shareholdings are shown as effective interest.
*  Effective interest rate: refer to Note 63, footnote 15, page 249 of the Financial Statements book of the 

Maybank Group Annual Report 2016 for the details.
^  Joint Venture
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រចនាសម្ព័ន្ធរបសធ់នាគារ
ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៧

សុនីនតសេៀលវី
នាយិកាបបតិបត្តិ

នាយកដ្ឋានសេវាហិរញ្ញបឋាបទានេហគមន៍

• ដផ្កទំនាកទ់ំនងអតិថិជន
• ដផ្កធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម
• ដផ្កបបតិបត្តិការធនាគារ

នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម

នលាកឆ�ចវ៉ាខវាុង
នាយក នាយកដាឋា នធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម

• ធនាគារកិច្ចពាែិជជាកម្ម
• បគបប់គងឥែទានបនុគ្គល 
•  អាជីវកម្ម ខ្ាតតូច និងមធ្យម
• បគបប់គង មូលនិធិបបាកប់សញ្ញ ើ និង 
 Bancassurance

សុនីនតសេៀលវី
នាយិកា នាយកដាឋា នសេវាហិរញ្ញ វតថានុេហគមន៍

• Premier Wealth

• ធនាគារកិច្ចដបបនិមតិ្ត និង
 អាជីវកម្មទូទាត់
• អាជីវកម្មបែ័ណ
• បគបប់គងបណ្្ត ញសាខា

េ៊េងរអាជីវកេ្ម

• ដផ្កទីផសារេកល
• ដផ្ករតនាគារ

ទីផ្សារសកល

នលាកថ្ោាបាឡាន
នាយក នាយកដាឋា នទីផសារេកល - ឥែ្ឌូ ចិន

នលាកតសីគុជបុបាផា
នាយិកា ដផ្ក Premier Wealth

នលាកតសីនសនឌីឈូនផកជូ
នាយិកា ដផ្កឥែទានបនុគ្គល 

នលាកសាវា បនិលនដស្មខុ
នាយក ដផ្ក ធនាគារកិច្ចដបបនិមតិ្ត និងអាជីវកម្មទូទាត់

កញ្្ញ ទីច័ន្ទតគឹស្ា
នាយិកា ដផ្កបគបប់គង បណ្្ត ញសាខា 

កញ្្ញ ជាកិច្ច
នាយិកា ដផ្កអាជីវកម្មបែ័ណ

នលាកសខុនេង
នាយក ដផ្កធនាគារ កិច្ចពាែិជជាកម្ម
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រចនាសម្ព័ន្ធរបសធ់នាគារ

• សលខាធិការបករុមហែនុន
• ដផ្កនីតិកម្ម

លេខាធិការកេុមហ៊ុន

នាយកនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទាក្នុង

នាយកនាយកដ្ឋានបាតិបត្តិាម

នលាកេងខា�សុមី
នាយក នាយកដាឋា នហិរញ្ញ វតថានុ  និងយនុទ្ធសា សេ្ត

នលាកតសីហា្គ សរនីចាន់អាប់ឌុលឡា
នាយិកា នាយកដាឋា នធនធានមននុេសែ - ឥែ្ឌូ ចិន

នលាកមូហានមដន វ្ា សុីអាបវា៉ា ហាប
នាយក នាយកដាឋា នបគបប់គងហានិភយ័

• ដផ្កហិរញ្ញ វតថានុ និងសារសពើពន្ធ
• របាយការែ៍បបតិបត្តិ ការ
• រដឋាបាលឥែទាន និងបបាកក់ម្ច ី
• របាយការែ៍ និយតកម្ម ហិរញ្ញ វតថានុ

• លទ្ធកម្ម
• យនុទ្ធសាសេ្ត

• ការសបជើេសរ ើេបនុគ្គលិក
• េំែង និងអតថាបបសោជនប៍នុគ្គលិក
• ការបែ្តនុ ះបណ្្ត ល និងអភវិឌ្ឍ  
• ផលិតភាពរបេ់បនុគ្គលិក
• បបេិទ្ធភាពបនុគ្គលិក និងការទំនាកទ់ំនង

• ហានិភយ័ឥែទាន
• ហានិភយ័ េហបគាេ
• ហានិភយ័ បបតិបត្តិការ  

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្តា នាយកដ្ឋានធនធានមនុសាស នាយកដ្ឋានគាប់គាងហានិភ័យ

េ៊េងរបនាតិ្រត្តិការសនាវាកេ្ម

នលាកតសីហា្គ សរនីចាន់អាប់ឌុលឡា
នាយិកា នាយកដាឋា នកិច្ចការ បករុមហែនុន និង ទំនាកទ់ំនង សារជីវកម្ម

នលាកឃូនអងហូ
នាយក នាយកដាឋា នបបតិបត្តិការអាជីវកម្ម

• យនុទ្ធសាសេ្តម៉ា �ីតទីង
• កិច្ចការបករុមហែនុន និងនិរន្តរភាព
• ពាែិជជាេញ្្ញ
• ទំនាកទ់ំនងសារជីវកម្ម
• កិច្ចការដផ្កចបាប់

• បបតិបត្តិ  ការកណ្្ត ល 
• បបតិបត្តិការសាខា
• ដផ្កពតម៌នវទិយា
• ដផ្កបទព្យេម្ត្តិ និងេនុវតថាិភាព

 នាយកដ្ឋានកិច្ចការ កករុមហ៊រុន និង ទំនាក់ទំនង សារជីវកម្ម នាយកដ្ឋានប្រតិ្រត្ិការអាជីវកម្ម



2០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របាយការណ៍ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល

"ភាពរហ័សរហួៃ  នៃ ការ ្រ មង្កីត េំៃិត នច្ន ប្រ ឌិត ៃិង 

 ការ ្រ មង្កីតថ្មីបាៃកា្លនាយ មៅជា  អត្ ប្រ មយជៃ៍  មោយ  

គា្មនាៃ ភាពសងនាស័យ  ក្នថុង ការចា្រ់ យក ឱកាស ទីផនាសារ  

រ្រស់ មយីង។"

ោតូចូហាន់អារហីវានី
បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល



2១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

សា
រព
ីថ្នា
កដ់

ឹកនា
ំ

របាយការណ៍ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល

ជូនចំនពាះភ្គទុនិកជាទីនគារព

ក្នុងនាមខញានុ ំបាទ  ជាបបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល   មនសេចក្តីសសាមនេសែរកីរាយនរឹងបងា្ហ ញជូនម្ច េ់ភាគហែនុនទាងំអេ់   អំពីរបាយការែ៍បបចា ំឆ្្ ំ2០១៦ និង 

 របាយការែ៍គែនី ដដល បាន សធវើ េវនកម្ម េបមបក់ារយិបរសិច្ទ បញ្ចបន់ថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦។   សៅក្នុងឆ្្សំនះ ធនាគារ សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី

 បានសធវើបបតិបត្តិការ អាជីវកម្ម ដដលគួរឲ្យកតេំ់គាល់   និងទទួលបានផល ចំសែញ សធៀប នរឹង មូលធន     ចំនួន ១៤,2%   ដដលសបបៀបសធៀបសៅឆ្្មំនុនទទួលបាន 
បតរឹមដត ១១,៧%  និង បានសធវើឲ្យធនាគារ សមយដបែង   េថាិតសៅក្នុងចំសណ្មធនាគារធំៗទាងំ ១០   ដដលបានបសងកើនបបាកច់ំសែញដល់ម្ច េ់ភាគហែនុន។   បបាក់

 
ចំសែញេនុទ្ធេបមបឆ្់្សំនះ      គឺ ទទួលបានកំសែើ ន ក្នុង អាបតា  ៤១,៧% ខ្េ់រហូតដល់ ១៤,៣៦ លានដនុល្ារអាសមរកិ   ដដលបបសេើរជាងឆ្្មំនុន  ទទួលបាន

 
បតរឹមដត ១០,១៣ លានដនុល្ារអាសមរកិសៅក្នុងឆ្្ ំ2០១៥។

កំសែើ នននអាជីវកម្មរបេ់ធនាគារសយើង   សធវើឲ្យបទព្យេកម្មរបេ់បករុមហែនុន  បានសកើនសេើងេរនុបចំនួន  ១៥៥,៧ 
លានដនុល្ារអាសមរកិ   ឬក្នុង អបតា  2០,៨%    សបបៀបសធៀបសៅឆ្្មំនុន    ដល់ចំនួន ៩០៤,៨លានដនុល្ារអាសមរកិ 
សដាយគិតបតរឹមនថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦។   ចំដែកកំសែើ នេរនុប សលើឥែទាន      គឺមនេភាពកំសែើ នយឺត 
ប៉ានុដន្តសថរសៅក្នុងកបមតិ ១៥,2%  រហូតដល់ កំសែើ នេរនុបចំនួន ៥៦០លានដនុល្ារអាសមរកិ     ខែៈសពលដដល 
ការដាកប់បាកេ់នសែរំបេ់អតិថិជនមនកំសែើ ន គួរឲ្យកតេំ់គាល់ ដដលមនអបតាសកើនសេើង ៣០,៣%  នរឹងសធវើឲ្យ 
 កំសែើ នសនះសកើនរហូតដល់    ៦៥៧,១ លានដនុល្ារអាសមរកិ។   េបមបអ់ននុបាតសាធនភាព   បានេថាិតសៅក្នុង 
សាថា នភាពល្អបបសេើរសៅកបមតិ 2០,៧%។    សៅក្នុងដខមករា   ឆ្្2ំ០១៧ សយើង     បានបសងកើនសដើមទនុនចនុះបញជា ី  
បដនថាមពី១៥លានដនុល្ារអាសមរកិ     សៅដល់ ៦៥លានដនុល្ារអាសមរកិ     សដើម្អីននុសលាមតាមលក្ខខែ្ឌ តបមរូវនន

 
ការកំែតស់ដើមទនុនជាអប្បរម   សដាយនិយតករសាថា បន័ធនាគារ  គឺធនាគារជាតិននកម្នុជា។ សយើងេង្រឹមោ៉ា ង  
មនុតម ំ   សយើងនរឹងអាចបំសពញតបមរូវការ     សដើមទនុនជាអប្បរមរហូតដល់   ៧៥លានដនុល្ារអាសមរកិ   េបមប ់
ធនាគារពាែិជជាសៅឆ្្2ំ០១៨។

សៅក្នុងឆ្្ ំ2០១៦    ធនាគារ សមយដបែង បានឈានដល់បពរឹត្តិការែ៍េំខាន ់  សៅក្នុងបបសទេកម្នុជាសដាយបាន 
បសងកើតសអាយ មននូវអគារពាែិជជាកម្មថ្មី សៅក្នុងបបសទេកម្នុជា។ សនះ គឺជាដផ្កមយួននយនុទ្ធសាសេ្តអាជីវកម្មសៅ 
ថ្្កត់ំបនរ់បេ់ធនាគារ   សមយដបែងសដើម្ពីបងរឹងបបតិបត្តិការរបេ់ខ្ួនសៅក្នុងបបសទេ     បពមទាងំពបងីកជំហាន 
របេ់ខ្ួនសៅក្នុងតំបនស់ដើម្ក្ីាយសៅជាធនាគារដដលឈានមនុខជាងសគសៅក្នុងតំបនអ់ាេនុី។ សនះគឺជាការបញ្ជា ក ់
ពីការសប្តជាញា ចិត្តជាបន្តរបេ់សយើងសដើម្គីាបំទដល់ការអភវិឌ្ឍសេដឋាកិច្ចសៅក្នុងបបសទេសនះ។

ធនាគារ   សមយដបែង  (សខមបូឌា)   ភអីិលេនុី   បានបន្តក្នុងផ្តល់ជូន  និងសលើកទរឹកចិត្តដល់អតិថិជនរបេ់ខ្ួនក្នុង
ការ ដាកឲ់្យ ដំសែើ រការនូវផលិតផលថ្មី និងសេវាកម្ម បពមទាងំយនុទ្ធនាការ       សដើម្ឲី្យបេបសៅនរឹងយនុទ្ធសាសេ្ត 
ក្នុង ការបបកួតបបដជង។  ភាពរហ័េរហួន       នន ការ ប សងកីត គំនិត នច្ បប ឌិត        និងការ ប សងកីតថ្មីបានក្ាយសៅជា  

 អតថា បប សោជន ៍ សដាយ គា្ម ន ភាពេងសែយ័  ក្នុង ការចាប ់យក ឱកាេ ទីផសារ របេ់ សយីង។ ខញានុ ំ  រ រឹតដតមនសេចក្តីរកីរាយ
 ដដលធនាគារ សមយដបែង   បានទទួលពានរងាវ ន ់ដូចជា   “ភាពឈានមនុខសគក្នុងការរកីចំសរ ើនននបែ័ណ ”     ដដលជា 

ពានរងាវ ន ់ ផ្តល់សដាយបករុមហែនុន វសីា “ផលិតផល  និង សេវាកម្មដដលបបកបសដាយគំនិតនច្បបឌិត” និងពានរងាវ ន ់
“ភាពឈានមនុខសគក្នុងយនុទ្ធនាការផសែពវផសាយទីផសារអ្ក សបបើបបាេ់”  ដដលពានរងាវ នស់នះ បបគល់ជូនសៅក្នុងកម្មវធិី 
ពាន រងាវ នេ់បមបស់ាថា បន័ធនាគារ  និងមបីករូហិរញ្ញ វតថានុឆ្្ ំ2០១៦    បពមទាងំរងាវ នពី់ Global Banking & Finance 

Review គឺពានរងាវ ន ់“កម្មវធិីបបតិបត្តិការធនាគារតាម ទូរេ័ព្ទនដ”។  ការទទួលសា្គ ល់ទាងំអេ់សនះ បានជំរនុញឲ្យ 
សយើងសធវើដំសែើ រសឆ្្ះសៅមនុខកានដ់តខ្ាងំ  ក្នុងដំសែើ រននកំដែ ទបមងអ់ាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ សមយដបែង។

សដាយការពបងរឹងសលើសេវាកម្មកម្មធនាគាររបេ់សយើង    ជាបន្តបនា្ទ បម់កសនាះ    សយើងបានសធវើឲ្យ មន បបេិទ្ធិភាព 
ខនុេដប្ក ពីគូបបដជងរបេ់សយើង     ក្នុង ការ ផ្តល់ ភាពងាយបេរួល         និង  បទពិសសាធនល៍្អ នន សេវា កម្ម សៅ ដល់   
ទីផសារ ក្នុង តំបន់។   កិច្ចបបរឹងដបបងទាងំសនះបាននាំសអាយធនាគារ   សមយដបែង សយើងកានដ់តខិត ជិតសៅក្នុងទីផសារ 
សហើយទាំងអេ់សនះ       គឺបញ្ជា កស់អាយស�ើញពីទេសែនវេ័ិយននការផ្តល់សេវាហិរញ្ញ វតថានុ បបកប សដាយអរយិធម ៌
របេ់ធនាគារ។

ដូចជាប៉ានុនា្ម នឆ្្កំន្ងមកសនះ   ខញានុ ំបាទមនសេចក្តីរកីរាយោ៉ា ងខ្ាងំ    ដដលធនាគារ សមយដបែង បានសបាះជំហាន 
សៅមនុខក្នុងការទទួលខនុេបតរូវសលើកិច្ចការេង្គមសៅក្នុងេហគមន ៍  ដដលសយើងកំពនុងដតមនវត្តមន   សដាយមន 
ការទទួលសា្គ ល់ និងរងាវ នជ់ាសបចើន ទាងំក្នុងតំបន ់និងថ្្កេ់ម្ន័្ធធនាគារ  សមយដបែង  ដដលកិច្ចការទាងំអេ់សនះ 
បានសធវើឲ្យសយើង   មនសឈា្ម ះសបាះេំសលងសលើពាែិជជាេញ្្ញ    និងអាជីវកម្ម។   ការស ្្ត តចិត្តរបេ់សយើងបានបន្ត 
សដាយមនកិច្ចខិតខំបបរឹងដបបង  សដើម្ពីបងរឹងទំនាកទ់ំនងរបេ់សយើង  ជាមយួេហគមន ៍  ដដលសយើងមនវត្តមន 

ការវនិិសោគ  និងការបសងកើតកម្មវធិីដដលអាចរមួចំដែកដល់សេដឋាកិច្ចទូសៅ  ទីផសារហិរញ្ញ វតថានុ  និងបរសិាថា នេង្គម  
នន បបសទេកម្នុជា   សដាយការផ្តល់េិទ្ធិអំណ្ចដល់េហគមនក៍្នុងការអននុវត្ត។  សយើង   បានបន្តការយក  ចិត្តទនុក 
ដាក់របេ់សយើង  ក្នុងការបសងកើតនូវការដថរកសាបរសិាថា ន សដាយបសងកើតគំនិតថ្មី      ក្នុងការនច្បបឌិត  និងការបសញ្ច ញ 
េកម្មភាព  ដដលអាចជួយ�សយើងក្នុងការទាកទ់ាញ    និងទទួលបាននូវអ្កមនសទពសកាេល្យជាសបចើន    សៅក្នុង 
ធនាគារ។    បនុគ្គលិកសយើងជាសបចើន  ដដលសពាសពញសៅដល់សទពសកាេល្យដដលសៅសក្មង  ដដលអាចឲ្យពួកសយើង 
យល់ចបាេ់ពី តបមរូវការននអ្កសបបើបបាេ់ និងលំនាំននការជសបមៀបនូវពិភពឌីជីថលសៅដល់អតិថិជនសយើងកានដ់ត 
រហ័េ។       កតា្ត ទាងំអេ់សនះសហើយ     ដដលអាចឲ្យសយើងបសបមើសេវាកម្ម     ដល់េកម្មភាពពាែិជជាកម្មរបេ់ 
អតិថិជនសយើងបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព    និងតបមរូវការេបមបស់េវាកម្មធនាគាររបេ់បនុគ្គល   ដដលអាចបបកួត 
បបដជងសៅក្នុងទីផសារថ្មីៗផងដដរ។

ខញានុ ំបាទេូមស្្ៀតយកឱកាេសនះដដរ    សដើម្ដីថ្ងអំែរគនុែចំសពាះម្ច េ់ភាគហែនុនទាងំអេ់   សាថា បន័នីតិបញ្ញតិ្ត  
អតិថិជន  នដគូអាជីវកម្ម  និសោជិក   និងេហគមនន៍ានា   េបមបក់ារជួយ�គាបំទរបេ់សលាកអ្កដដលអាចឲ្យ
ធនាគារ សមយដបែង  សធវើដំសែើ របន្តសៅមនុខសទៀត ជាមយួនរឹងក្តីបេនម៉ារបេ់សយើងសៅសលើ “មហិច្តាក្នុងការក្ាយជា 
ធនាគារឈានមនុខសគ  សៅក្នុងអាេនុី ជាមយួនរឹងសលាកអ្ក    ដដលបសបមើសេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ     ដដលបបកបសដាយ 
អរយិធម”៌។ ជាពិសេេ     ខញានុ ំបាទមនសេចក្តីរកីរាយផងដដរ   ក្នុងការដថ្ងអំែរគនុែដល់ ការជួយ�ជាមគ្គនុសទេ 
និងគាបំទពីធនាគារជាតិននកម្នុជានាសពលប៉ានុនា្ម នឆ្្កំន្ងមកសនះ។ ខញានុ ំបាទ កេូ៏មដថ្ងអំែរគនុែផងដដរ សៅដល់ 
េមជិករមួននបករុមបបរឹកសាភបិាលសយើង      បពមទាងំនាយិកាបបតិបត្តិរបេ់ធនាគារសយើង      និងគែៈ កម្ម ការ 
បបតិបត្តិរបេ់សលាកបេីនាយិការផងដដរ   ក្នុងការបំសពញតួនាទីដដលបបកបសដាយការទទួលខនុេបតរូវខ្េ់សរៀងៗ 
ខ្ួន។ សយើងនរឹងទន្ទរឹងរងច់ារំមួគ្ាជាមយួនរឹងភាពរកីចសបមើន នាសពលខាងមនុខសនះជាបន្ត។

ោតូចូហាន់អារហីវានី
បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របាយការណ៍នាយកិាប្រតិ្រត្ិ

“ក្នុងឆ្្សំនះ ពួកសយើងបានសធវើឲ្យមនការរកីចសបមើនោ៉ា ងខ្ាងំ និងរ រឹងម ំ
 សៅសលើការផសែពវផសាយអំពីពាែិជជាេញ្្ញ           និងការជួយ�គាបំទដល់ 

េហគមន។៍   ការផសែពវផសាយ    និងយនុទ្ធនាការដដលទាកទ់ាញ    និង 
បបកបសដាយការបសងកើតថ្មីជាសបចើន  មនិដដលមនសៅក្នុងបបសទេកម្នុជា 

 
បតរូវបានបសងកើតសេើង    សដើម្ជីួយ�ជំរនុញឲ្យមនការរកីចសបមើនក្នុងកបមតិ

 ដខ៏្េ់បំផនុត  កដូ៏ចជាបសងកើននូវគនុែតនម្របេ់សយើង   សដើម្ឲី្យបេប 
សៅនរឹងការរពំរឹងទនុករបេ់អតិថិជន។”

ជូនចំនពាះភ្គទុនិក
នាងខញានុ ំ      មនសេចក្តីសសាមនសែរកីរាយ     ក្នុងការបងា្ហ ញជូននូវរបាយការែ៌បបចាឆ្ំ្2ំ០១៦ របេ់ពួកសយើង។ 

 របាយការែ៍សនះ   ពិតជាមនសារៈេំខានោ់៉ា ងខ្ាងំ   េបមបព់ួកសយើងទាងំអេ់គ្ា  សដាយរបាយការែ៍សនះ 
បានគូេបញ្ជា កនូ់វសគាលសៅេំខាន់ៗ របេ់ធនាគារ  សមយដបែង (ខាមបូឌា) ភអីិលេនុី។      ឆ្្2ំ០១៦ គឺជាឆ្្ ំ
 ដដល សពារសពញសៅសដាយបពរឹត្តិការែ៍ជាសបចើន  ដដលបងា្ហ ញនូវការបសងកើតថ្មី    សៅជនុំវញិសាកលសលាក   ជាមយួ 

 
នរឹងបពរឹត្តិការែ៍ និងគំនិតនច្បបឌិតេំខាន់ៗ របេ់សយើង  ដដលបានបសងកើតសេើងជាបន្តបនា្ទ បស់ពញមយួឆ្្ ំសហើយ

 ភាគសបចើន គឺជាបពរឹត្តិការែ៍ និងគំនិតនច្បបឌិតដំបូងសគសៅក្នុងទីផសារបបសទេកម្នុជា  ដដលបានជួយ�សលើកកម្េ់

 សករ ្តិ៍សឈា្ម ះ និងពាែិជជាេញ្្ញ របេ់ធនាគារ សមយដបែង (ខាមបូឌា) ផងដដរ។    សយើង បាននរឹងកំពនុងពបងរឹងសគាល
 

ជំហរសលើភាពជាអ្កដរឹកនាកំ្នុងដផ្កេំខាន់ៗ ជាសបចើនននពាែិជជាកម្ម      និងការផ្តល់សេវាកម្មល្អបំផនុត   កដូ៏ចជា
 េមតថាភាពក្នុងការសធវើពាែិជជាកម្មផងដដរ។

ពួកសយើង  បានចាបស់ផ្តើមឆ្្2ំ០១៦   ជាមយួនរឹងពិធីេសម្ធអគារពាែិជជាកម្មថ្មី  សមយដបែងសៅវរ័ ដដលេថាិតសលើ
 មហាវថិីបពះនសរាត្តម    អាគារសនះជាេញ្្ញ ែ  ចំសពាះការបន្តការសប្តជាញា របេ់សយើង  សលើការគាបំទក្នុងការអភវិឌ្ឍ
 សេដឋាកិច្ចក្នុងបបសទេ។    អគារពាែិជជាកម្មសនះ  ជាេក្ខីភាពននភាពសជាគជយ័របេ់សយើង   និងជាពន្ឺននសេចក្តី
 េង្រឹមេបមបទ់ទួលនូវការរកីចសបមើនកានដ់តបបសេើរដថមសទៀត។

ដូចដដលនាងខញានុ ំ    ្្នុះបញ្្ច ំងក្នុងរយៈសពល៥ឆ្្ចំនុងសបកាយសនះ     ចាបត់ាងំពីសពល     ចនុះសារជីវកម្មក្នុងបេរុក
 ក្នុងឆ្្2ំ០១2 ពួកសយើងបានសធវើដំសែើ រដដ៏វងឆ្ងៃ យ សហើយនាងខញានុ ំ អាចបញ្ជា កប់ានថ្  ភាពសជាគជយ័កន្ងមក គឺ
 សដាយសារេមតថាភាពរបេ់បនុគ្គលិកធនាគារសមយដបែង       ក្នុងការសដើរសឆ្្ះសៅមនុខ      និងអននុវត្តយនុទ្ធសាសេ្តជា
 

អាទិភាពក្នុងនាមជាសាថា បន័ ជាជាងលក្ខែៈបនុគ្គល។ េមទិ្ធិផលរបេ់សយើង គឺជាសាកសែនីនភាពសជាគជយ័របេ់
 សយើងសលើការបសងកើនការទទួលខនុេបតរូវ ក្នុងការរកសាេនយារបេ់ធនាគារសលើការផ្តល់ “សេវាហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយ
 អរយិធម”៌។

សមិទ្ិផលក្ងុឆ្្២ំ០១៦
សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦សនះ ពួកសយើង បានជួបបបទះនូវការបពរួយបារម្ភមយួចំនួនសៅសលើការធ្ាកច់នុះននម៉ា បករូសេដឋាកិច្ច 

 
ដដលបណ្្ត លមកពីការលូតលាេ់យឺតជាងមនុន ននសេដឋាកិច្ចរបេ់បបសទេចិនសៅក្នុងតំបន ់ និងភាពដបបបបរួល

 ោ៉ា ងខ្ាងំក្នុងទីផសារេហរដឋាអាសមរកិ និងេហភាពអនុឺរ ៉ានុប។ សៅក្នុងបបសទេវញិ សយើងកម៏នការបពរួយបារម្ភសៅ
 សលើការសកើនសេើងោ៉ា ងខ្ាងំននឥែទាន ក្នុងរយៈសពលប៉ានុនា្ម នឆ្្មំនុន។ 

នលាកតសីសុនីនតសេៀលវី
នាយិកាបបតិបត្តិ



2៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

សា
រព
ីថ្នា
កដ់

ឹកនា
ំ

របាយការណ៍នាយកិាប្រតិ្រត្ិ

សដើម្សី្្ើយតបសៅនរឹងការបបឈមទាងំសនះ     ពួកសយើង   បានពបងរឹងការបគបប់គងហានិភយ័       សដាយ រ រឹតបន្តរឹង 
 បន្តិច  ក្នុងឆ្្2ំ០១៦    ដដលស ្្ត តសលើកបមតិេមរម្យ ននការសកើនសេើងននបទព្យេកម្ម      បគបប់គងេន្ទនីយ ភាព 
 បបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព និងបសងកើនផលិតភាព។ ពួកសយើង បានពយាោមសធវើការស ្្ត តោ៉ា ងខ្ាងំ សៅសលើការរកសា
 គនុែតនម្បទព្យ េកម្ម  តាមរយៈសលើការបបមូល មកវញិនូវឥែទានមនិដំសែើ រការ។ 

 
ជាលទ្ធផលននកិច្ចខិតខំបបរឹងដបបង នាងខញានុ ំមនសេចក្តីរកីរាយោ៉ា ងខ្ាងំ   ដដលធនាគាររបេ់សយើង បានេសបមច

 ក្នុង ការ បសងកើ នបបាកច់ំសែញេនុទ្ធចំនួន   ១៤,៣៦  លានដនុល្ារ    ដដលសបចើនជាងឆ្្ ំមនុនដល់    ៤១,៧%   
ដដលសេ្មើនរឹង១០,១៣ លានដនុល្ារ។   ពួកសយើង   អាចរកបាននូវបបាកច់ំសែញសធៀបសៅនរឹងមូលធនចំនួន ១៤.2%  
ដដលចំនួនសនះ   បានសធវើឲ្យសយើងសៅដតជាធនាគារឈានមនុខទាងំ១០    ដដលជួយ�ប សងកើននូវគនុែតនម្របេ់ 
ភាគហែនុនិក។

ចំសពាះការរកីលូតលាេ់ននអាជីវកម្មរបេ់សយើង ឥែទាន  និងបនុសរបបទានដនុល    បានសកើន សេើងក្នុង កបមតិដទ៏ាប 
 និងបបកបសដាយនិរន្តរភាព បតរឹម១៥.2% សបើសធៀបសៅនរឹងឆ្្ចំាេ់     ដដលសេ្មើនរឹង ៥៦០លានដនុល្ារ   បនា្ទ បពី់
 ការសកើនសេើងោ៉ា ងខ្ាងំកាលពីឆ្្កំន្ងសៅដដលមនចំនួន៣៧.៩%។ ពួកសយើង អាចសបបើបបាេ់ការទទួលសា្គ ល់
 

សលើពាែិជជាេញ្្ញ    និងសករ ្តិ៍សឈា្ម ះរបេ់បណ្្ត សាខារបេ់សយើង   ជាទនុនក្នុងការពបងរឹងេមតថាភាពក្នុងការបសងកើន
 បបាកច់ំែូល។   ជាលទ្ធផល អតិថិជនរបេ់សយើង បានដាកប់បាកប់សញ្ញ ើសបចើនជាងឆ្្មំនុនបបមែជា ៣០.៣% 
 

ដដលសេ្មើនរឹង   ៦៥៧,១ លានដនុល្ារ    សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦   ដដលការដាកប់បាកប់សញ្ញ ើរសនះ អាចរកបានបតរឹមដត 
 ៥០៤,៣ លានដនុល្ារ ប៉ានុសណ្ណ ះ កាលពីឆ្្2ំ០១៥។ 

ចំសពាះគនុែតនម្ននបទព្យ     ពួកសយើង     បានបសងកើនការយល់ដរឹងសលើតបមរូវការននការរកីចសបមើន     បបកបសដាយ
 ការទទួលខនុេបតរូវ  និងតបមរូវការននការសធវើឲ្យមនតនុល្យភាពននការសកើនសេើង     និងការរកសាឲ្យបាននូវគនុែតនម្
 

បទព្យេកម្ម។    សដើម្ដីំសណ្ះបសាយការបបឈមនានា    ក្នុងអាជីវកម្ម   ពួកសយើងបានបសងកើនការតាមដានគនុែ
 ភាពននបទព្យរបេ់ពួកសយើង     និងចាបស់ផ្តើមនូវការផ្តួចសផ្តើមសា្ត រសេើងវញិ    នូវឥែទាន  មនិដំសែើ រការសៅក្នុង
 ឆ្្2ំ០១៦។ ជាលទ្ធផល នាងខញានុ ំ មនសេចក្តីរកីរាយោ៉ា ងខ្ាងំ ដដលពួកសយើងបានសធវើឲ្យអបតាឥែទាន ដដល

 មនិដំសែើ រការទាងំសនាះ    ធ្ាកច់នុះមកបតរឹម១.៨%   សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦ ដដលសធៀបសៅនរឹងឆ្្សំៅដដលមនចំនួន
 ៣.៧%។

សៅក្នុងកិច្ចខំបបរឹងដបបងបន្តរបេ់សយើង ក្នុងការបសងកើនសករ ្តិ៍សឈា្ម ះរបេ់ពាែិជជាេញ្្ញ របេ់ធនាគារ និងពបងរឹង
 គនុែតនម្របេ់សយើង ពួកសយើងបានចាបយ់កឱកាេក្នុងការផ្តួចសផ្តើមបសងកើតនូវសេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុដបបឌីជីថល។

 សៅក្នុងឆ្្សំនះ ពួកសយើង បានបន្តការបងា្ហ ញពីផលិតផល សេវាកម្ម និងយនុទ្ធនាការថ្មីៗជាសបចើន ដដលបសបមើដល់
 តបមរូវការរបេ់អតិថិជន។ ពួកសយើង បានដាកឲ់្យសបបើបបាេ់នូវបែ័ណ ឥែពន្ធវសីាររូបភាពដំបូងសគបង្អេ់សៅ 

បបសទេកម្នុជា  សធវើការស ្្ត តការចាបអ់ារម្មែ៍សៅសលើអភជិនវយ័សក្មង ដដលជាបបជាសាសេ្ត ដដលមនការរកី
 លូតលាេ់ោ៉ា ងសលឿន និងមនេកា្ត ននុពលោ៉ា ងខ្ាងំក្នុងការបសងកើនបទព្យេម្ត្តិ។ សដើម្េីសបមចនូវសគាលសៅ
 យនុទ្ធសាសេ្តឆ្្2ំ០2០របេ់ធនាគារ សមយដបែង ជាធនាគារននជសបមើេឌីជីថល ពួកសយើង បានបននុ្តនាមំកនូវ 

ការផ្តួចសផ្តើមបសងកើតថ្មី ដូចជាកម្មវធិីទូរេ័ព្ទធនាគារកិច្ចចល័ត សដើម្បីសងកើនគនុែភាពសេវាកម្មដល់អតិថិជនវយ័
 សក្មងរបេ់សយើង។  

ក្នុងឆ្្សំនះ ពួកសយើងបានសធវើឲ្យមនការរកីចសបមើនោ៉ា ងខ្ាងំ និងរ រឹងមសំៅសលើការផសែពវផសាយអំពីពាែិជជាេញ្្ញ

 និងការជួយ�គាបំទដល់េហគមន។៍ ការផសែពវផសាយ និងយនុទ្ធនាការដដលទាកទ់ាញ និងបបកបសដាយ 
ការបសងកើតថ្មីជាសបចើន មនិដដលមនសៅក្នុងបបសទេកម្នុជា បតរូវបានបសងកើតសេើង សដើម្ជីួយ�ជំរនុញឲ្យមនការរកី

 ចំសរនីក្នុងកបមតិដល់ខ្េ់បំផនុត កដូ៏ចជាបសងកើននូវគនុែតនម្របេ់សយើង សដើម្ឲី្យបេបសៅនរឹងការរពំរឹងទនុករបេ់
 អតិថិជន។ េិកា្ខ សាលាជាសបចើន បតរូវបានសរៀបចំសេើងជាពិសេេេបមបអ់តិថិជនរបេ់សយើង សដើម្សីធវើឲ្យធនាគារ 

 សមយដបែង   អាចេសបមចបាននូវសគាលសៅរបេ់ខ្ួន   ជាជសបមើេ ននធនាគារ ឌីជីថល    សដាយមនការជួយ�
 

បជរុមដបជងពីេម្ន័្ធធនាគារ និងេហការពីនដគូក្នុង តំបន ់ និ ងនដគូក្នុងបបសទេជាសដើម សដើម្បីងា្ហ ឲ្យស�ើញថ្ 

 ធនាគារ សមយដបែង មនបណ្្ត ញជាសបចើនទូទាងំតំបន ់និងអាចផ្តល់ជូននូវដំសណ្ះបសាយ ដដលបំសពញសៅនរឹង 
តបមរូវការរបេ់អតិថិជន។ 

កិច្ចខិតខំបបរឹងដបបង ដដលដតងដតយកអតិថិជនជាចម្ង បានសធវើឲ្យសយើងឈះ្ នូវពានរងាវ នជ់ាសបចើនក្នុងឆ្្ំ
 សនះ ដដលរមួមន ពានរងាវ ន ់ “ភាពជាអ្កដរឹកនាកំ្នុងការរកីចសបមើនននបែ័ណ ឥែពន្ធ” ពីបករុមហែនុនវសីាអន្តរជាតិ 
 ពានរងាវ ន ់ ផលិតផល និង”សេវាកម្មដដលបបកបសដាយការផ្តួចសផ្តើមបសងកើតថ្មី” និង”យនុទ្ធនាការទីផសារេបមប់
 អតិថិជនដដលស្្ើមបង្អេ់” ពីCambodia Banking & Microfinance Awards 2016 បពមទាងំ ពានរងាវ ន ់“កម្មវធិី 

ទូរេ័ព្ទធនាគារកិច្ចដល៏្អបំផនុត” ពីបករុមហែនុន Global Banking & Finance Review។ 

សដើម្រីកសាឲ្យបាននូវសា្ម រតី និងសបេក្ខកម្មរបេ់សយើងសលើសេវាហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយអរយិធម ៌ពួកសយើង បានបន្ត
 ដំសែើ ររបេ់សយើងក្នុងការសធវើឲ្យមនភាពខនុេគ្ារបេ់េហគមន ៍ ដដលសយើងបសបមើ តាមរយៈកម្មវធិីរបេ់
 េហគមនជ៍ាសបចើន។ នាងខញានុ ំ មនសេចក្តីរកីរាយោ៉ា ងខ្ាងំដដលកិច្ចខិតខំបបរឹងដបបង បតរូវបានទទួលសា្គ ល់តាម
 រយៈពានរងាវ ន ់ និងការផ្តល់កិត្តិយេជាសបចើន ដូចជាពានរងាវ ន ់ “ធនាគារដដលមនទំនួលខនុេបតរូវដស៏្្ើមបំផនុត” 
 

ពីGlobal Banking & Finance Review កដូ៏ចជាពានរងាវ ន ់ “ទំនួលខនុេបតរូវដល៏្អបំផនុត សលើការផ្តួចសផ្តើមនន 
ការរេ់សៅបបកបសដាយ្េនុកភាព” ពីេម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង។

ពានរងាវ នទ់ាងំសនះ   បានបងា្ហ ញឲ្យស�ើញនូវសជាគជយ័របេ់ធនាគារ សមយដបែង     ក្នុងការផ្តល់ជូននូវលទ្ធផល 
ននអាជីវកម្ម កដូ៏ចជាការសប្តជាញា ចិត្ត   សដើម្េីសបមចឲ្យបាននូវសបេកកម្មរបេ់សយើង ជាអ្កផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញ វតថានុ

 បបកបសដាយអរយិធម ៌       និងបន្តការរកីលូតលាេ់របេ់អាជីវកម្មរបេ់សយើងសៅបបសទេកម្នុជា។   សនះ គឺជា
 ភេ្តនុតាងមយួបងា្ហ ញពីភាពសជាគជយ័របេ់សយើង    សៅក្នុងការអភវិឌ្ឍធនធានមននុេសែ   និងកិច្ចខិតខំបបរឹងដបបង

 របេ់ថ្្កដ់រឹកនាបំបកបសដាយសទពសកាេល្យ     ដដលេមទិ្ធិផលទាងំសនះ        មនិអាចេសបមចសៅបានសេើយ 
 

បបេិនសបើគា្ម នធនធានមននុេសែដស៏្្ើម ក្នុងការអននុវត្តយនុទ្ធសាសេ្ត និងដផនការទាងំសនះ។

ជំហានបនា្ទ ប់សតមាប់ធនាគារនម�បបែងចំនពាះការរពំឹងទុក
សតមាប់ឆ្្២ំ០១៧
ក្នុងឆ្្2ំ០១៧ សយើង នរឹងបន្តពិនិត្យសមើល សលើ ការបពរួយ បារម្ភសផសែងៗ ដដល ពាកព់ន្ធគ័នុែតនម្បទព្យេកម្ម  ដដល

 អាច បងក ជាឧបេគ្គសផសែងៗ។ សយើងនរឹងដេវងរកមសធយាបាយក្នុងការពបងីកចំែូល តាមរយៈកំសែើ នបទព្យេកម្ម
 សបជើេសរ ើេ   សៅក្នុងទីផសារសគាលសៅ  បគបប់គងគនុែតនម្បទព្យេកម្មឲ្យបានកានដ់តបបសេើរ   ចំែូលខ្េ់ជាង
 មនុនពីនថ្សេវាកម្ម    និងបន្តជំរនុញកំសែើ នមូលនិធិតាមរយៈ គែនីចរន្តនិងេនសែ ំ  សដើម្កីាតប់នថាយការធ្ាកច់នុះ
 ននកបមតិចំសែញពីការបបាកេ់នុទ្ធ។

ដូចឆ្្កំន្ងសៅ  សយើង    នរឹងបន្តជបមរុញការដកលម្អ   ផលិតផល   និងបគបប់គងចំណ្យ សដើម្ធីានាថ្កំសែើ ន
 ននចំណ្យរដឋាបាលទូសៅមនេមភាពមយួ      ដេ៏មបេបសធៀបនរឹងកំសែើ នននចំែូលបបតិបត្តិការេនុទ្ធរបេ់ 

សយើង។     របាយការែ៍សនះបេប   សៅនរឹងសេចក្តីបបាថ្្    ក្នុងការបសងកើតឲ្យមនគំរូបបតិបត្តិការ បបកបសដាយ
 និរន្តរភាព និងបបេិទ្ធិភាព កដូ៏ចជាបេបជាមយួនរឹងការដែនារំបេ់េម្ន្ធធ័នាគារ។

សៅសពលខាងមនុខ  វាបានបញ្ជា កោ់៉ា ងចបាេ់េបមបន់ាងខញានុ ំ និងបនុគ្គលិកធនាគារសមយដបែងថ្ ភាពសជាគជយ័ 
នាសពលអនាគតរបេ់សយើង   គឺដផ្អកសៅសលើលទ្ធភាពក្នុងការយកចិត្តទនុកដាកក់្នុងបសងកើតថ្មីសលើ សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ   

 សហតនុដូចសនះអតិថិជនរបេ់សយើង       អាចរពំរឹងថ្ការអននុវត្តគំនិតនច្បបឌិតជាសបចើន   ដដលសធវើឲ្យសេវាកម្មរបេ់
 ធនាគារកានដ់តបបសេើរសេើង    កដូ៏ចជាពបងរឹងពិសសាធនស៌េវាធនាគារដបបឌីជីថល      សដើម្បីំសពញតំរូវការក្នុង
 ការ្្េ់ប្តូរការរពំរឹងទនុករបេ់អតិថិនជន។

ជាមយួេូចនាករេំខាន់ៗ េបមបដ់ែនាកំារអននុវត្តការងារក្នុងការរយិបរសិច្ទ2០១៦ គឺ

ផលចំសែញសធៀបនរឹងមូលធន ១2% - ១៥%

កំសែើ នឥែទាន  2០% - 2៥%

កំសែើ នបបាកប់សញ្ញ ើ   2៥% - ៣០%

នសចក្តីបថលាងអំណរគុណ
នាងខញានុ ំេូមអរគនុែ  ចំសពាះបនុគ្គលិកធនាគារសមយដបែងទាងំអេ់  េបមបក់ាររមួចំដែកទាងំកម្ងំកាយ  សពល 
សវលា  ការអតធ់្មត ់ និងសដាយគា្ម នភាពសនឿយហត ់  សដើម្ជីួយ�កសាង  ធនាគារសមយដបែង  ឲ្យក្ាយជាបគរឹះសាថា ន 
ដរ៏ រឹងម ំដដលអាចបបឈមបគបប់រោិកាេក្នុងការបបកួតបបដជង ជាមយួនរឹងបបតិបត្តិការដដលអាចទនុកចិត្តបាន។

 េមទិ្ធិផលរបេ់សយើងខញានុ ំនរឹងមនិអាចេសបមចបាន   សបើគា្ម នការគាបំទ   និងការដែនាពីំេំណ្កធ់នាគារជាតិនន

 កម្នុជា និងអាជាញា ធរពាកព់ន័្ធ កដូ៏ចជាសាថា បន័សៅក្នុងេម្ន័្ធធនាគារសមយដបែង។ តាងនាម គែៈបគបប់គង នាងខញានុ ំ
 េូមេដម្ងនូវអំែរគនុែចំសពាះ   ធនាគារជាតិននកម្នុជា   និងអាជាញា ធរពាកព់ន័្ធ  កដូ៏ចជាសាថា បន័សៅក្នុងេម្ន័្ធ
 ធនាគារសមយដបែង  េបមបក់ារជួយ�ជំរនុញឲ្យធនាគារសយើងខញានុ ំក្ាយ     ជាបគរឹះសាថា នក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្្ញ វតថានុដ៏
 រ រឹងមមំយួ។   នាងខញានុ ំេូមេដម្ងនូវការអរគនុែជាពិសេេចំសពាះអតិថិជន   និងនដគូពាែិជជាកម្ម ដដលបានបន្ត
 ផ្តល់ទំននុកចិត្ត សជឿជាក ់និង គាបំទ ចាបត់ាងំពីការចាបស់ផ្តើមរបេ់សយើង ដល់សពលបច្ចនុប្ន្។

េូមអរគនុែ

េនុីនសតសែៀ លីវ
នាយិកាបបតិបត្តិ



2៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ពបងរឹង  មនុខងារ

 អាជីវកម្មនានា

ននការ សធវើ បបតិបត្តិការ

 ធនាគារ តាម  បបពន័្ធ អនុិនធឺសែត

កានដ់ត ងាយបេរួល



2៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

សា
រព
ីថ្នា
កដ់

ឹកនា
ំ

របា�ការណ៍សមិទ្ិផល

2៧ របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ

របា�ការណ៍អាជីវកម្ម

2៨  នាយកដាឋា នសេវា ហិរញ្ញ  ប្ទាន េហគមន៍

 ៣០ នាយកដាឋា ន ធនាគារកិច្ចសារជីវកម្ម 

៣១ នាយកដាឋា ន បបតិបត្តិ ការអាជីវកម្ម 

៣2 នាយកដាឋា ន កិច្ចការបករុមហែនុន និងទំនាកទ់ំនង 
សារជីវកម្ម 

រចនាសម្័ន្ឌីជីថលរបសន់�ើង
តតរូវបានបនងកើតនេើង

នដើម្បីនងកើនការរកីចនតមើន
អាជីវកម្មនឆ្្ះនេើងនៅកាន់
កតមិតថ្មីមួ�នផសេងនទៀតនិង

ជាកតា្ត លកីរសតមាប់បនងកើតនូវ
ឱកាសអាជីវកម្មកាន់បតនតចើន



2៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

“ធនាគារ    បានស ្្ត តសលើ  ការកសាងេន្ទនីយភាពរបេ់ធនាគារ 
ឲ្យបានបគបប់គានស់ៅក្នុងឆ្្សំនះ           ដដលវាជាចំែនុ ចផ្តួចសផ្តើម

ដេំ៏ខានន់នការបគបប់គងមូលនិធិ។    ធនាគារ    បានេសបមចក្នុង 
ការពបងរឹង  អននុបាតឥែទានសធៀបនរឹងបបាកប់សញ្ញ ើ ដល់ ៨៥,2% 
 (2០១៥: ៩៦,៤%)។”

លោក ឡង  ខាយ  ស៊ីម
នាយក នាយកដាឋា ន ហិរញ្ញ វតថានុ  និងយនុទ្ធសាសេ្ត 

ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦

ធនាគារសម�ដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី បានេសបមចរកបបាកច់ំសែញេនុទ្ធចំនួន ១៤,៣៦  លានដនុល្ាអាសមរកិ
(2០១៥: ១០,១៣ លានដនុល្ាអាសមរកិ) ជាកំសែើ នបបចាឆ្ំ្ ំ៤១,៧% សបើសធៀបសៅនរឹងឆ្្ចំាេ់  និងទទួលបាន
បបាកច់ំសែញសធៀបនរឹងមូលធនចំនួន ១៤,2% (2០១៥: ១១,៧%) សទាះបីជាសយើង   េថាិតសៅក្នុងបរោិកាេ
បបតិបត្តិការដដលបបឈមនរឹងការលំបាកជាសបចើនកស៏ដាយ។

សបកាយេន្ទនុះននការសកើនសេើងោ៉ា ងខ្ាងំ     ននឥែទានេនុទ្ធ     ដល់៣៧,៩%   ក្នុងឆ្្2ំ០១៥   សយើងបានេសបមច
បនថាយការសកើនសេើងននឥែទានដនុល មកបតរឹម ១៥,2%   េបមប ់ឆ្្សំារសពើពន្ធ។   សទាះបីជាោ៉ា ងសនះកស៏ដាយ 
ចំែូលពីការបបាកេ់នុទ្ធ មនកំសែើ នដល់ ១៨,៧៥% សេើងជាងឆ្្មំនុន ដដលមនចំនួន ១៣,៧៥% ។

មសចក្តីស មង្ខ្រចំ មណញខាត(ជាដ៊ល្លនាអាមេរិក)
ឆ្នាំសរ មពីពៃ្ធ 

២០១៦
ឆ្នាំសរ មពីពៃ្ធ 

២០១៥ 
ធៀ្រៃឹង
ឆ្នាំចាស់

ចំែូលពីការបបាកេ់នុទ្ធ 2៧.៤៥៨.៣៤៦ 2៣.១៣៤.៤០៩ ១៨,៧%

ឥែទានមនិដំសែើ រការ ៦.2៨០.៣៧០ ៥.៤៨៨.១៣៧ ១៤,៤%

ចំែូលបបតិបត្តិការេនុទ្ធេរនុប ៣៣.៧៣៨.៧១៦ 2៨.៦22.៥៤៦ ១៧,៩%

ចំណ្យរដឋាបាលទូសៅ  (១៧.៨៤2.៨៣៨)  (១៤.០៣៩.១2៧) 2៧,១%

េំវធិានធនសលើឥែទានបាតប់ង់ (2៤៦.៩១2) (១.៦៩៩.១៥០) -៨៥,៥%

ការបបមូលមកវញិនូវឥែទានដដលបានលនុបសចាល ១.៦០០.០០០ -   ១០០%

បបាក់ចំ មណញេ៊ៃ្រង់ពៃ្ធ ១៧.២៤៨.៩៦៦ ១២.៨៨៤.២៦៩ ៣៣,៩%

បបាក់ចំ មណ ញស៊ទ្ធ ១៤.៣៥៧.៤៤២ ១០.១២៨.៧០៨ ៤១,៧%

ក្នុងការយិបរសិច្ទសនះ  កបមតិចំសែញពីការបបាកេ់នុទ្ធរបេ់ធនាគារ  បានបន្តេថាិតសបកាមេម្ធ  ននការធ្ាកច់នុះ 
សដាយសារការអននុវត្តបទប្ញ្ញត្តិបបរុងបបយត័្ថ្មីមយួចំនួន ពីេម្ន័្ធធនាគារ។  ការអននុវត្តទាងំសនះ  កប៏េបសៅនរឹង
ការសេ្ើេនុំពីនិយត័ករធនាគារ សដើម្ដីកលម្អមូលនិធិ និងេន្ទនីយភាពរបេ់ធនាគារ។  សដាយសហតនុសនះ ធនាគារ
បានស ្្ត តសលើការកសាង   េន្ទនីយភាពរបេ់ធនាគារ     ឲ្យបានបគបប់គានស់ៅក្នុងឆ្្សំនះ       ដដលជាចំែនុ ច
ផ្តួចសផ្តើមដេំ៏ខានន់នការបគបប់គងមូលនិធិ ។  ធនាគារ  បានេសបមចក្នុងការពបងរឹង   អននុបាតឥែទានសធៀបនរឹង
បបាកប់សញ្ញ ើបតរឹម ៨៥,2% (2០១៥: ៩៦,៤%)។ ជាមយួនរឹងការដាកឲ់្យអននុវត្តនូវេន្ទនីយភាពធនាគារថ្មី សយើង
បានអននុសលាមជាមយួនរឹងការេសបមចបាន   អននុបាតបកបខែ័្ឌ េន្ទនីយភាព  ៩៥,៥%  គិតបតរឹមនថងៃទី៣១ ដខធ្ូ 
ឆ្្2ំ០១៦ ដដលចំនួនសនះ  សបចើនជាងសគាលសៅបសណ្្ត ះអាេន្ដដលកំែតប់តរឹមដត ៦០%។  នាសពលខាងមនុខ 
សយើងនរឹងបន្តេសងកតស�ើញ កបមតិចំសែញពីការបបាកេ់នុទ្ធ   េថាិតសបកាមេម្ធ   ដដលបណ្្ត លមកពីការបបកួត
បបដជងខ្ាងំ ពីបណ្្ត រធនាគារសផសែងៗ ក្នុងការបសងកើននូវឥែទាន និងបបាកប់សញ្ញ ើពីអតិថិជន ។

សដាយដផ្អកសលើការបបឈមមនុខនរឹងបញ្្ហ លក្ខខែ្ឌ ទីផសារសៅសលើឥែទាន  និងបបាកប់សញ្ញ ើ ដដលអាចជះឥទ្ធិពល
សៅសលើកបមតិចំសែញពីការបបាកេ់នុទ្ធ   សយើង បានបន្តការស ្្ត តេំខានស់ៅសលើចំែូលនថ្ឈ្ួល។    ក្នុងការយិ
បរចិ្ទសនះ   សយើង បានបន្តបសងកើនបបភពចំែូល  ពីបបតិបត្តិការសបរៅបបសទេ   និងរូបិយបែ័ណ បរសទេ បពមទាងំ
អាជីវកម្មបែ័ណ ។ សដាយស ្្ត តសៅសលើដផ្កថ្មីទាងំសនះ ចំែូលនថ្ឈ្មួល និងកនបមសជើងសារបានសកើនសេើង ១៤,៤% 
សធៀបនរឹងឆ្្មំនុន។ 

ក្នុងកំេនុងឆ្្សំនះ     ចំណ្យរដឋាបាលទូសៅបានសកើនសេើង 2៧,១%   សធៀបនរឹងឆ្្មំនុន ដដលខ្េ់  ជាងចំែូល
បបតិបត្តិការេនុទ្ធេរនុបដដលសកើនសេើងក្នុងអាបតា ១៧,៩% សធៀបនរឹងឆ្្មំនុន។  ការសកើនសេើងននចំណ្យរដឋាបាល
ឆ្្សំនះ គឺបណ្្ត លមកពីការបន្តវនិិសោគ ក្នុងការកសាង ស្ាកេញ្្ញ  និងការពបងរឹងវត្តមនរបេ់ធនាគារឲ្យកាន់
ដតរ រឹងម។ំ   ក្នុងដខមនីាឆ្្2ំ០១៦ សយើងបាន្្េ់ប្តូរទីតាងំការោិល័យកណ្្ត លសៅអគារពាែិជជាកម្មថ្មីសដាយ
សជាគជយ័ ដដលមនទីតាងំេថាិតតាមបសណ្្ត យមហាវថិីបពះនសរាត្តមដដលសៅថ្ សម�ដបែងសថ្សវ ើ។ សយើងសៅ ដត
បន្តពបងរឹងផលិតភាពរបេ់សយើងឲ្យមនភាពបបសេើរសេើងបពមទាងំការបគបប់គងការចំណ្យ សដើមសដើម្ធីានាថ្ 
កំសែើ នននចំណ្យរដឋាបាលទូសៅមនេមភាពមយួដេ៏មបេប   សធៀបនរឹងកំសែើ នននចំែូលបបតិបត្តិការេនុទ្ធ
របេ់សយើង។ ជាលទ្ធផលអននុបាតចំណ្យសធៀប នរឹងចំែូលបានសកើនសេើងតិចតួយដល់ ៥2,៩០% សបើសបបៀប
សធៀបជាមយួអននុបាតចំែូលកាល ពីឆ្្មំនុនក្នុងអបតា ៤៩,០០%។

ធនាគារ     សៅដតស ្្ត តខ្ាងំសលើ  ការបគបប់គងគនុែតនម្បទព្យេកម្ម   សដើម្បីន្តការរកីចំសរ ើន បបកបសដាយនិរន្តរភាព 
សទាះេថាិតក្នុងបរោិកាេអាជីវកម្មដដលអាចបបឈមនរឹងបញ្្ហ ។  សយើង បានបគបប់គងឱនភាពននឥែទានោ៉ា ង
េកម្ម សដាយបេបសៅតាមសគាលការដែនារំបេ់ធនាគារេ្តីពីការបគបប់គងគនុែតនម្បទព្យេកម្ម      និងបានចាត់
វធិានការោ៉ា ងខ្ាងំ ក្នុងការទាញយកមកវញិនូវ ឥែទានដដលបានបាតប់ង ់ ឬមនិដំសែើ រការ។    ជាលទ្ធផល
អននុបាត  ឥែទានមនិដំសែើ រការ បានបបសេើរសេើងបតរឹម ១,៨%  (2០១៥: ៣,៧%)។  

     



2៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របា
យ
យ
កា
រណ៍

ស
មទិ

្ ិផល

អៃ៊បាតសំខាៃ់ៗ ឆ្នាំសរពើពៃ្ធ
២០១៦

ឆ្នាំសរពើពៃ្ធ
២០១៥

ផលចំសែញសធៀបនរឹងមូលធន ១៤,2% ១១,៧%

កបមតិចំសនញពីការបបាកេ់នុទ្ធ ៣,០% ៣,១%

អននុបាតកំនរឈ្ួលសធៀបនរឹងចំែូល ១៨,៦% ១៩,2%

អននុបាតចំណ្យសធៀបនរឹងចំែូល ៥2,៩% ៤៩,០%

អននុបាតបបាកក់ម្ចសីធៀបនរឹងបបាកប់សញ្ញ ើរ ៨៥,2% ៩៦,៤%

អននុបាតបកបខែ័ណ េន្ទនីយភាព ៩៥,៥% មិនមាន

េ៊ណភាព បទពនាយ សកេ្ម ឆ្នាំសរពើពៃ្ធ
២០១៦

ឆ្នាំសរពើពៃ្ធ
២០១៥

ឥែទានមនិដំសែើ រការ ១,៨% ៣,៧%

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បទព្យេកម្មេរនុបរបេ់ធនាគារ បានសកើនសេើងក្នុងអបតា 2០,៨%   ដដលសេ្មើនរឹងចំនួន ៩០៣,៨2 លានដនុល្ា
អាសមរកិ គិតបតរឹមពីនថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦   ដដលមនការរមួចំដែកចម្ង  ពីការសកើនសេើងឥែទាន  និង
បនុសរបបទានដនុលចំនួន  ១៥.2%  សបើសធៀបសៅនរឹងឆ្្មំនុន    ដដលសេ្មើនរឹងទរឹកបបាកច់ំនួន  ៥៥៩,៩៦ លានដនុល្ា
អាសមរកិ។ សដាយេសងកតស�ើញពីការចនុះសខសាយដគ៏ួរឲ្យបពរួយបារម្ភននម៉ា បករូសេដឋាកិច្ចក្នុងតំបន ់  និងការសកើនសេើង
ោ៉ា ងខ្ាងំ     ននឥែទានក្នុងបបសទេ    សយើង បានអននុមត័សគាលការែ៍រ រឹតបន្តរឹងហានិភយ័េបមបឆ្់្2ំ០១៦ 
សដាយស ្្ត តសលើកបមតិេនុទិដឋាិនិយមននកំសែើ នបទព្យេកម្ម។

បបាកប់សញ្ញ ើររបេ់អតិថិជន    បានសកើនសេើងគួរឲ្យកតេ់ម្គ ល់ក្នុងអបតា   ៣០,៣%     ដដលមនចំនួនទរឹកបបាក ់
៦៥៧.០៨  លានដនុល្ាអាសមរកិ    សដាយសារសយើង   បន្តពបងរឹងពាែិជជាេញ្្ញ   បពមជាមយួការសបាះជំហានោ៉ា ងទូលំ
ទូលាយសៅកានស់គាលសៅ   ដដលបានសបគាងទនុក។   កំសែើ នបបាកប់សញ្ញ ើររបេ់អតិថិជន  បានមកពីគែនីចរន្ត 
និងេនសែដំដលមន     ចំនួន៤៥.៥០ លានដនុល្ារអាសមរកិ   និងគែនីបបាកប់សញ្ញ ើ     មនកាលកំែតម់នចំនួន 
១០ ៧,០៥ លានដនុល្ាអាសមរកិ។ សដាយដេក ការសកើនសេើងនូវការបបកួតបបដជងក្នុងចំសណ្មសាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុ
េបមបប់បាកប់សញ្ញ ើររាយ     បានសធវើឲ្យអននុបាតគែនីចរន្ត       និងេនសែបំានធ្ាកច់នុះ   ៤៥,៥៦%  (2០១៥:  
៥០,៣៣%)។

សនាចក្តីសង្ខនា្រតារងត៊លនាយការ
(ជាដ៊ល្លនាអាមនារិក)

ឆ្នាំសរពើពៃ្ធ
២០១៦

ឆ្នាំសរពើពៃ្ធ
២០១៥

ធៀ្រៃឹង
ឆ្នាំចាស់

បទព្យេកម្មេរនុប ៩០៣.៨2៤.៣៤2 ៧៤៨.០៩៧.៦2៩ 2០,៨%

ឥែទាន និងបនុសរបបទានដនុល ៥៥៩.៩៦៤.១៣១ ៤៨៦.2៤៩.៨៥៩ ១៥,2%

ឥែទានមនិដំសែើ រការ ១០.១៨៩.2៦៥ ១៨.០៤១.៧៦៥ -៤៣,៥%

បបាកប់សញ្ញ ើររបេ់អតិថិជន ៦៥៧.០៧៩.៦១១ ៥០៤.៣៣៣.៦៨៩ ៣០,៣%

មូលធនម្ច េ់ភាគហែនុន ១០១. ១៣៩.៨៦៤ ៨៦.៧៨2.៤22 ១៦,៥%

ភាពតគប់តគាន់ចននដើមទុននៅបតស្តិនៅក្ងុស្ានភ្ពល្អតបនសើរ

អននុបាតសសាធនភាព គឺជាេូចនាករដេំ៍ខានស់បបើបបាេ់េបមបវ់ាេ់ដវង   ភាពបគបប់គានន់ន  មូលធនដដលដផ្អក 
សលើមូលនិធិ ្្ទ ល់េនុទ្ធសធៀបនរឹងហានិភយ័ឥែទានជារមួ     ដដលេូចនាករ សនះមនិអាចតិចជាង ១៥%   តាម 
តបមរូវការរបេ់និយត័ករននធនាគារជាតិកម្នុជា។  គិតបតរឹម នថងៃ៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦   អននុបាតសសាធនភាពរបេ់ 
ធនាគារ សៅដតមនភាពបគបប់គានក់្នុងអបតា 2០,៧%។  សយើង នរឹងខិតខំរកសាកបមតិបគបប់គានន់នសដើមទនុន សដើម្ ី
គាបំទដល់ការការពារ  នូវហានិភយ័ពាែិជជាកម្មបពម   ជាមយួនរឹងការបសងកើនបបេិទ្ធភាពននការបគបប់គងតបមរូវការ 
ននសដើមទនុន។

ក្នុងសគាលបំែងអននុវត្តនត៍ាមសេចក្តីបបកាេរបេ់ធនាគារជាតិកម្នុជា ក្នុងការបំសពញសដើមទនុន អតិប្មដដល 
បានចនុះបញជា ីមនុនឆ្្2ំ០១៨ សយើង បានទទួលការអននុមត័ពីធនាគារជាតិកម្នុជា បានចនុះបញជា ីសដើមទនុនដថម ចំនួន 
១៥លានដនុល្ាអាសមរកិសទៀត។ ជាមយួគ្ាសនះ  សដើមទនុនរបេ់ធនាគារ បានសកើនសេើងពី ៥០ លានដនុល្ារអាសមរកិ  
សៅ ៦៥ លានដនុល្ារអាសមរកិ ក្នុងដខមករា ឆ្្ ំ2០១៧។

គ៊ណភាពទាពាយសកម្ម

ជាលទ្ធផលននការស ្្ត តេំខានស់លើ  ការបតរួតពិនិត្យោ៉ា ងបបរុងបបយត័្សលើគនុែតនម្បទព្យេកម្ម   និងការខិតខំ 
បបមូលមកវញិនូវឥែទានមនិដំសែើ រការ     សយើង  េសបមចបានក្នុងការកាតប់នថាយ   ឥែទានមនិដំសែើ រការ  
ជាមយួនរឹងការសធវើឲ្យបបសេើរសេើងននអននុបាតឥែទានមនិដំសែើ រការមកបតរឹម ១,៨% (2០១៥: ៣,៧%)។

ទសាសនៈវិស័យក្នុងឆ្នាំ២០១៧

ក្នុងឆ្្2ំ០១៧ខាងមនុខសនះ    ធនាគារ  មនវធិានការបសងកើនចំែូល តាមរយៈការបសងកើន សគាលសៅបទព្យេកម្ម  
ការសធវើឲ្យមនភាពបបសេើរសេើងននការកំែតត់នម្ននបទព្យេកម្ម   និងបន្តបសងកើនមូលនិធិតាមរយៈ  គែនីចរន្ត  
និងេនសែ ំ      សដីម្កីាតប់នថាយការធ្ាកច់នុះននកបមតិចំសែញពីការបបាកេ់នុទ្ធ។     សដាយ ដេក ចំែូល នថ្ ឈ្ួល   
ធនាគារនរឹងសធវើឲ្យល្អបបសេើរសលើ     ការទាញយកកំនរពីសេវាពាែិជជាកម្ម     តាមរយៈវសិាលភាពទូលំទូលាយ 
របេ់េម្ន័វ ធនាគារនាតាមបណ្្ត បបសទេនានា។

សដាយសារកំសែើ នឥែទានឆ្បរ់ហ័េពីឆ្្មំនុនធនាគារ  នរឹងបន្តបតរួតពិនិត្យគនុែតនម្បទព្យេកម្មោ៉ា ងម៉ាតច់ត ់
រហូតដល់ឆ្្2ំ០១៧ ។ ការបសងកើនគនុែភាពផលិតភាពការងារ    និងបបេិទ្ធិភាពបបតិបត្តិការសៅដតជាការយក

 ចិត្តទនុកដាកច់ម្ង     ក្នុងការធានាឲ្យមនការរកីចសបមើនបបកបសដាយនិរន្តភាព    និងការផ្តល់បបាកច់ំែូលដល៏្អ 
បបសេើរដល់ម្ច េ់ភាគហែនុន។ ធនាគារ សៅដតបន្តស ្្ត តសៅសលើការរកសាកបមតិេន្ទនីយភាពរបេ់ធនាគារ  សដាយ 
ដផ្អកសលើការវាេ់ សដាយសបបើអននុបាតបកបខែ្ខ េន្ទនីយភាព និងការដាកស់ដើមទនុនខ្េ់។



2៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

“សបើសទាះបីជា សយើង បានជួបបបទះនូវការបបឈមជាសបចើន សៅក្នុងឆ្្ ំ

សនះ ដតពួកសយើង    កស៏�ើញមនការរកីចសបមើនោ៉ា ងខ្ាងំ     សៅតាម

អាជីវកម្មនានារបេ់សយើង   ដដលរមួមនអាជីវកម្មសលើបែ័ណ ឥែពន្ធ

ការបគបប់គងបទព្យេម្ត្តិ  ឥែទានបនុគ្គល   បពមទាងំអាជីវកម្មសលើ

គែនីចរន្ត និងគែនីេនសែជំាសដើម។  សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៧ សយើងនរឹង

រកសាការសកើនសេើងននអាជីវកម្មឥែទាន Affluence និងធនាគារកិច្ច

ដបបឌីជីថលរបេ់សយើង   សហើយសយើង    កស៏ជឿជាកោ់៉ា ងខ្ាងំដដរ ថ្

អាជីកម្មេ្ូលរបេ់សយើង         នរឹងបន្តរកីចសបមើនកានដ់តខ្ាងំសៅក្នុង

បបសទេកម្នុជា។”  

ទិដ្ឋភ្ពទូនៅ

នាយកដាឋា នសេវាហិរញ្ញប្ទានេហគមន ៍  បានចូលរមួចំដែក   ក្នុងវេ័ិយធនាគារបនុគ្គលទាងំមូលរបេ់សយើង
សដើម្បីន្តបសបមើ   និងខិតខំរះិរកវធិីក្នុងការបដនថាមតនម្ននសេវាកម្មសលើអាជីវកម្មរបេ់ធនាគារពាែិជជា     អាជីវកម្ម
ខ្ាតតូច   និងមធ្យម   និងសេវាអតិថិជនជាលក្ខែៈបនុគ្គលដដលមនដូចជា៖   សេវាធនាគារកិច្ច AFFLUENT 

ដដលបបកបសដាយភាពឯកជន   ល្អបបែិត   និងធំទូលាយ  តាមរយៈការដាកដំ់សេើងម៉ា េនុីនសេវាសដាយបនុគ្គល 
(ម៉ា េនុីន ATM)  ការពបងីកសាខា ការពបងីកយនុទ្ធសាសេ្តផសែពវផសាយតាមបណ្្ត ញឌីជីថល និងសេវាកម្មអតិថិជន 
ដដលសេវាទាងំសនះ នរឹងសធវើឲ្យសយើងអាចភាជា បទ់ំនាកទ់ំនងសៅនរឹងេហគមនជ៍ានិច្ច។

សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦  សយើង   បានខិតខំបបរឹងដបបង  ក្នុងការបន្តដេវងរកវធិីសាសេ្តដដលមនបសាប ់ សដើម្អីភវិឌ្ឍនូវ
អាជីវកម្មសៅសបរៅបបសទេឲ្យកានដ់តបបសេើជាងមនុន    ដូចជាការបគបប់គងបទព្យេម្ត្តិ    បែ័ណ ឥែពន្ធ      និង
ធនាគារកិច្ចនិម្មតិជាសដើម។   តាមរយៈការបសងកើនេកម្មភាពអាជីវកម្មសបរៅបបសទេ    សយើងនរឹងអាចបសងកើនឱកាេ
កានដ់តសបចើន សដើម្សីធវើឲ្យសយើងក្ាយសៅជាធនាគារ  ដដលឈានមនុខសគក្នុងតំបនអ់ាសាែ ន។  សដាយគិតចាប ់ ពីឆ្្ំ
2០១៥ ពួកសយើង  ខិតខំោ៉ា ងខ្ាងំក្នុងការពបងរឹងសេវាកម្មរបេ់សយើង  ឲ្យក្ាយសៅជាជសបមើេននធនាគារ  ដដល
អតិថិជនចងប់ាន។ 

ធនាគារកិច្ចពាណិជជាកម្មធនាគារកិច្ចបុគ្គលនិងសតមាប់សហតគាស
ខ្ាតតូចនិងមធ្យម

ក្នុងឆ្្2ំ០១៦  សយើង  បានសធវើការពបងីកតបមរូវេបមបប់នុគ្គល  និងេបមបព់ាែិជជាកម្មរបេ់សយើង បពមទាងំបាន
ស�ើញពីការរកីចសបមើនជាមយួនរឹងទំហំសេវាបបាកក់ម្ច ី  និងសេវាហិរញ្ញ វតថានុបនុគ្គល។  ភាពរកីចសបមើន និងនិរន្តរភាព
ជាមយួនរឹងផលបប័តឥែទានរបេ់សយើង    បានសធវើឲ្យសយើងរកសាបាននូវសាថា នភាពដប៏បសេើរមយួ។     សយើងបាន
បបកួតបបដជង     និងបានដសែ្តើ មយកតំដែង     ជាអ្កសដើរតួចម្ងដផ្កទីផសារបបាកក់ម្ច ី      និងហិរញ្ញប្ទាន
សគហដាឋា ន។ សយើង   បានរកសានូវការផ្តល់ជូននូវតនម្េមរម្យ  និងកញ្ចបហ់ិរញ្ញ វតថានុបដនថាមមយួចំនួនសទៀត  ក្នុងកិច្ច 
េហការជាមយួនដគូអភវិឌ្ឍល្អៗនានា   សៅសលើគសបមងអចលនវតថានុក្នុងតំបន ់  ដដលសយើងអាចសធវើការផ្តល់ជូននូវ
ទំហំឥែទាន   និងពបងរឹងចំដែកទីផសាររបេ់សយើង។ ទាងំសនះ   គឺជាការវនិិសោគមយួចំនួន សដើម្សីលើកកម្េ់
គំនិតនច្បបឌិតក្នុងបបតិបត្តិការបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព  និងដំសែើ រការដបបបទផ្តល់បបាកក់ម្ចសីាមញ្ញ  ដដលចាប់
សផ្តើមតាងំពីឆ្្មំនុនមក។

នាយកដ្ឋា នសេវាហរិញ្ញប្បទានេហគមន៍

សេវាហរញិ្ញ វតថានុបនុគ្គល  បានជាបជ់ាការរកីលូតលាេ់ភាគលាភបបាកក់ម្ចដីប៏បសេើរមយួ  ជាមយួភាពសជាគជយ័ក្នុង
ការផ្តល់នូវគំនិតនច្បបឌិតថ្មី។  សយើង បានទទួលលទ្ធផលសជាគជយ័ ដដលជាដផ្កមយួននការរកីលូតលាេ់របេ់
សយើង  សដាយបានមកពីការដាកឲ់្យដំសែើ រការមនុខងារឥែទានដកបបាកស់លើេកំែត ់   សដាយជាការបដនថាមសៅ
ឥែទានដដលមនបសាប ់  េបមបស់េវាហិរញ្ញ វតថានុបនុគ្គល។  ក្នុងឆ្្2ំ០១៦ សយើង បានបន្តសធវើបច្ចនុប្ន្ភាព និង
ដំសែើ រការនផ្ទក្នុង  និងសគាលនសោបាយនានា   សដាយបានរកសានូវការទទួលយកបទដាឋា នបបកបសដាយអភបិាល
កិច្ច ក្នុងការរពំរឹងទនុកផលិតផលសេវាហិរញ្ញ វតថានុបនុគ្គលថ្មី ដដលបានសរៀបចំដាកឲ់្យដំសែើ រក្នុងឆ្្2ំ០១៧។

សយើង  មនសគាលបំែង   សដើម្បីន្តកសាងភាពរកីចសបមើនសនះ   សដាយផ្តល់ជូនផលិតផល  និងដំសណ្ះបសាយ
បបកបសដាយភាពផ្ចិតផ្ចង ់  និងសៅដតជាអ្កឈានមនុខសគមយួ ក្នុងចំសណ្មអ្កឈានមនុខដន៏ទេបមបវ់េ័ិយសនះ 
នាឆ្្2ំ០១៧។

តបាក់បនញ្ញ ើ

ក្នុងឆ្្2ំ០១៦    បបាកប់សញ្ញ ើរបេ់សយើង   បានសកើនសេើងដល់ ៣2.៧% ជាសរៀងរាល់ឆ្្ ំដដលជាកិច្ចខំបបរឹងដបបង 
សដាយបានមកពីការសធវើយនុទ្ធនាការទីផសារ     ដដលបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព     ដូចជា  “MAYBANK    SAVINGS 

CHALLENGE” និង “MAYBANK SAVE NOW AND WIN BIG” ដដលយនុទ្ធនាការសនះ បតរូវបានសធវើការផសែពវផសាយ
តាមរយៈបណ្្ត ញទំនាកទ់ំនងេង្គម ដដលទាញចំណ្បអ់ារម្មែ៍របេ់អតិថិជន មកសលើការដាកប់បាកប់សញ្ញ ើសៅ
ធនាគាររបេ់សយើង   ដដលមនអបតា   និងលក្ខខែ្ឌ ោ៉ា ងបបកួតបបដជង។   ពួកសយើង   សៅដតបន្តរកសាលំនរឹងនន
ការលូតលាេ់បទព្យ និងការបគបប់គងបទព្យេកម្ម សដើម្ឲី្យការដាកប់បាកប់សញ្ញ ើរបបបពរឹត្តិសៅោ៉ា ងរលូន។

នលាកតសីសុនីនតសេៀលវី
នាយិកា នាយកដាឋា នសេវា ហិរញ្ញប្ទាន េហគមន៍

កម្មវធិី បបគល់រងាវ ន ់របេ់ ធនាគារ សមយដបែង “Save Now & Win Big” ដដលជាកម្មវធិី ដាកប់បាកប់សញ្ញ ើ ដធ៏ំមយួ។
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នាយកដ្ឋា នសេវាហរិញ្ញប្បទានេហគមន៍

េបមបឆ្់្2ំ០១៧ សយើង  នរឹងបន្តពបងរឹងការរកីលូតលាេ់សលើបបាកប់សញ្ញ ើរបេ់សយើង ជាមយួនរឹងការសលើកកម្េ់
ការេិកសា និងភាពសសា្ម ះបតង ់  ដដលបំសពញសដាយគំនិនច្បបឌិតបបាកប់សញ្ញ ើថ្មីៗ សដើម្ឲី្យេមបេបសៅតាមតបមរូវ
ការរកីចសបមើនរបេ់អតិថិជនរបេ់សយើង។

BANCASSURANCE

ធនាគារ សមយដបែង សខមបូឌា បានបន្តការផ្តល់ជូនអតិថិជន នូវដំសណ្ះបសាយដផ្កសេវាធានារា៉ា បរ ៉ាងោ់៉ា ងសបចើន
បបសភទ ដដលជាផលិតផលរបេ់បករុមហែនុន  សមនញូឡាហវន ៍សដាយដផ្អកសលើតបមរូវការអតិថិជន និងលទ្ធភាពដដល
អាចទទួលយកបាន។   បេបនរឹងទិេសៅរបេ់ធនាគារ   ក្នុងការផ្តល់ជូននូវការបគបប់គងបទព្យេម្ត្តិ តាមរយៈ
ទីបបរឹកសាហិរញ្ញ វតថានុ    និងបបធានដផ្កទំនាកទ់ំនង    សៅតាមសាខា  និងសៅមជ្ឈមែ្ឌ ល់ PREMIER WEALTH
ពួកសយើង  អាចស្្ើយតបសៅនរឹងតបមរូវការសផសែងៗរបេ់អតិថិជន។  សដាយដផ្អកសលើភាពរកីចំសរ ើនននធនាគារ សយើង
នរឹងបន្តការបបរឹងដបបង ក្នុងការពបងីកវេ័ិយធានារា៉ា បរ់ងសៅតាមធនាគារ ក្នុងបបសទេកម្នុជា។    សៅពាកក់ណ្្ត ល
ឆ្្2ំ០១៧សនះ   ធនាគារ  សមយដបែង   គឺជានដគូរេហការធានារា៉ា បរ់ងសៅតាមធនាគារ ឈានមនុខសគបំផនុតរបេ់
បករុមហែនុន សមនយូឡាយ។ 

តបាក់ចំនណញសទុ្និងវិស�័ធនាគារAFFLUENT

សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦  ពួកសយើង    បានបន្តការបបរឹងដបបងក្នុងការបសងកើនគនុែតនម្  បពមទាងំការពបងរឹង  ទំនាកទ់ំនង
ជាមយួអតិថិជនរបេ់សយើង។  ពួកសយើង  បានដាកឲ់្យសបបើបបាេ់បែ័ណ ឥែពន្ធថ្មី និងបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ ថ្ជា
បែ័ណ    ដដលទទួលបានការផ្តល់ជូនជាពិសេេពីបណ្្ត នដគូេហការរបេ់សយើងសៅក្នុងតំបន។់   ចំនួនអតិថិជន 
PREMIER  WEALTH   AUM     និងអតិថិជនថ្មី    បានសកើនសេើងជាលំដាប ់   សដាយសារការអសញជា ើញទទួលទាន
អាហារដល៏្អបបែិត និងបពរឹត្តិការែ៍ពិសេេសផសែងៗដដលនរឹងបតរូវសធវើសេើងសពញមយួឆ្្។ំ

ពួកសយើង   កស៏បបើបបាេ់ឱកាេសនះ  សដើម្បីងា្ហ ញវត្តមនរបេ់សយើងសៅក្នុងតំបន ់ក្នុងការផ្តល់ជូននូវការបគបប់គង
បទព្យេម្ត្តិតាមរយៈបណ្្ត ញធនាគាររបេ់សយើងសៅក្នុងតំបន ់  និងតាមរយៈការវនិិសោគសផសែងៗ     និងេិកា្ខ
សាលាេ្តីពីការបគបប់គងបទព្យេម្ត្តិ  ដដលសធវើសេើងសពញមយួឆ្្។ំ   អវីដដលគួរកតេំ់គាល់សនាះ   េិកា្ខ សាលា 
“ការបគបប់គងបទព្យេម្ត្តិ”     និង “ការ្្េ់ប្តូររូបយបែ័ណ អន្តរជាតិ”     គឺទទួលបានលទ្ធផលល្អជាទីសពញចិត្ត 
សដាយមនការចូលរមួពីអតិថិជនចាេ់     និងអតិថិជនថ្មីដដល   ដដលជាឱកាេថ្មី     និងការបសងកើតទំនាកទ់ំនង
ធនាគារកិច្ច  ដដលនាឲំ្យមនការរកីចសបមើននន AUM របេ់សយើង។  ទិេសៅចម្ងរបេ់សយើងសៅក្នុងឆ្្ខំាងមនុខ

 
សនះ    គឺរកសាឲ្យបាននូវឱកាេននការបគបប់គងបទព្យេម្ត្តិរបេ់សយើង   ក្នុងការផ្តល់នូវដំសណ្ះបសាយដដលល្អ 
បំផនុត  និងសធវើឲ្យមនការសកើនសេើងភាពសធវើការជានដគូេហការគ្ាសលើការបគបប់គងបទព្យេម្ត្តិរបេ់អតិថិជន។

អាជីវកម្មប័ណ្ណ

ក្នុងឆ្្សំនះ   សយើង  បានដាកស់ចញឲ្យសបបើបបាេ់នូវបែ័ណ អាជីវកម្មថ្មី   ដដលជាបបសភទបែ័ណ ឥែពន្ធរូបភាពដំបូង
សគបង្អេ់សៅបបសទេកម្នុជា ដដលអតិថិជនអាចដាករ់ូបថតរបេ់ពួកគាត ់សៅសលើបែ័ណ ។ សនះ ជាដផ្កមយួននកិច្ច
ខិតខំបបរឹងដបបងរបេ់សយើង   ក្នុងការនាយំកការនច្បបឌិតផលិតផល    និងសេវាកម្មថ្មី      ដដលជួយ�សលើកកម្េ់
បបតិបតិ្តការសដាយពនុំចាបំាចម់នសាចប់បាកេ់នុទ្ធសៅក្នុងនដ  សៅក្នុងបបសទេកម្នុជា   និងរមួចំដែកក្នុងការបសងកើន
កំសែើ នការសបបើបបាេ់អាជីវកម្មបែ័ណ ក្នុងបេទាបយ់នុវវយ័   និងទីផសារអភជិន  កំពនុងសកើនសេើង  ដដលបានផ្ល់ឱ្យ
មនកំសែើ នោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័េ និងការបសងកើតបទព្យេម្ត្តិសៅក្នុងបបសទេកម្នុជា។

តាមរយៈការេហការជាមយួនរឹងនដគូររបេ់សយើង សៅក្នុងតំបន ់អាជីវកម្មបែ័ណ របេ់សយើង រ រឹតដតមនសគាលជំហ
រ រឹងម ំ  និងរ រឹតដតមនភាពទាកទ់ាញ   តាមរយៈកម្មវធិីការផ្តល់ជូនពិសេេពីបណ្្ត នដគូ   ដល់អតិថិជន    ដដល
សបបើបបាេ់សេវាកម្មធនាគារ   “MAYBANK TREATS”  ទាងំសៅក្នុងបបសទេ  និងសៅក្នុងតំបន។់  យនុទ្ធនាការដផ្ក
ទីផសារបបកបសដាយការនច្បបឌិត     និងទាកទ់ាញដូចជា  កម្មវធិី   “TREATS SPEND & REDEEM”  (យនុទ្ធនាការ
សពញមយួឆ្្ ំ   ដដលផ្តល់ការដូជូនអតិថិជនដដលសបបើបបាេ់បែ័ណ     ជាសរៀងរាល់បតីមេ)។     ចំដែកឯកម្មវធិី
“MAYBANK  SUPERMARKET  SWEEP”   និង  “MAYBANK   AWESOME  RACE”   បានរមួចំដែកោ៉ា ងខ្ាងំ
ក្នុងការបសងកើនការចំនួនបែ័ណ    រហូតដល់ 2,2 ដង  និងការសបបើបបាេ់បែ័ណ សនះេបមប ់ការចំណ្យ រហូត ដល់
 ៣០០%    សបើសបបៀបសធៀបសៅនរឹងឆ្្ ំ2០១៥។    សយើង      កប៏ានកតេ់ម្គ ល់ស�ើញថ្     ការសបបើបបាេ់បែ័ណ
AMERICAN   EXPRESS  (AMEX) សដើម្ទូីទាតច់ំណ្យជាមយួនរឹងនដគូអាជីវកម្មរបេ់សយើងបានសកើនសេើងរហូត
ដល់ ៣៥០%។ ធនាគារ សមយដបែង គឺជាធនាគារដតមយួគត ់ ដដលទទួលបានេិទ្ធិក្នុងការសធវើបបតិបត្តិការសដាយ
សបបើបបាេ់បែ័ណ បបសភទសនះ សៅបបសទេកម្នុជា។

ភាពសជាគជយ័របេ់សយើង       កប៏ាន្្នុះបញ្្ច ំងពីទំសនាររបេ់អតិថិជន          ក្នុងការសធវើបបតិបត្តិការតាមបបពន័្ធ
សអេិចបតរូនិចកានដ់តសបចើន។  ដូចគ្ាសនះផងដដរ  ក្នុងឆ្្ខំាងមនុខសនះ   សយើងនរឹងបន្តការវនិិសោគ   ក្នុងការបសងកើន
បបេិទ្ធិភាពននបបតិបត្តិការ   និងពបងរឹងការបគបប់គងសលើហានិភយ័សៅក្នុងការបបកបអាជីវកម្ម   បពមទាងំការវវិឌ្ឍ
ផលិតផលឲ្យកានដ់តបបសេើសេើង និងផ្តល់នូវអតថាបបសោជនស៍ផសែងៗសទៀត  សដើម្សីធវើឲ្យអាជីវកម្មកានដ់តរកីចសបមើន 
និងបំសពញឲ្យបាននូវតបមរូវរបេ់អតិថិជន។

ធនាគារកិច្ចនិមិត្តនិងការទូទាត់ចំោ�

ក្នុងឆ្្ ំ2០១៦ ធនាគារ សមយដបែង សខមបូឌា បានចាបស់ផ្តើមដាកដំ់សែើ រការននកម្មវធិីទូរេ័ព្ទ  េបមបស់បបើបបាេ់
បបតិបត្តិការធនាគារតាមទូរេ័ព្ទនដ។   សនះ    គឺជាេញ្្ញ មយួដល៏្អបបសេើរេបមបធ់នាគារ  សមយដបែង សខមបូឌា 
ដដលសយើង ដតងដតមនសគាលបំែងក្នុងការក្ាយខ្ួនជាធនាគារដដលជាជសបមើេ  ននបបពន័្ធឌីជីថល។ េបមប់
ការវវិឌ្ឍជាជំហានៗជាមយួនរឹងបសច្ចកវទិយាសនះ បានសធវើឲ្យអ្កសបបើបបាេ់ទទួលបាន   នូវបទពិសសាធនថ៍្មីននបបពន័្ធ
ឌីជីថល ដដលធនាគារ សមយដបែង សខមបូឌា    ផ្តល់ជូននូវជសបមើេជាសបចើនក្នុងការសបបើបបាេ់បបពន័្ធសអេិចបតរូនិច
តាមរយៈទូរេ័ព្ទនដ និងតាមរយៈសគហទំពរ័ កម្មវធិីទូរេ័ព្ទនដ េបមបទ់ាងំអតិថិជនជាបនុគ្គល និងបករុមហែនុន។

ដផ្កមយួននការសប្តជាញា ក្នុងការេបមបខ្ួនសៅតាមតបមរូវការរបេ់តំបន ់សដើម្បីំសពញតបមរូវការ និងភាពងាយបេរួល
ក្នុងការសបបើបបាេ់  និងរហ័េដល់ការសផ្ទរសាចប់បាកស់នាះ ធនាគារសយើងបានពបងរឹងសេវាកម្មក្នុងការសផ្ទសាចប់បាក់
ក្នុងនថងៃដតមយួ  សដាយរមួបញជាូ លទាងំទីបករុងហនុងកនុង បបសទេេិង្ហបូរ ីសៅក្នុងបញជា ីបដនថាម ដដលកាលពីឆ្្មំនុន មន
ដតបបសទេសវៀតណ្ម និងបបសទេម៉ា សេេនុី។  សដើម្បីដនថាមភាពងាយបេរួលកានខ្់ាងំ   ដល់អតិថិជនរបេ់សយើង 
ធនាគារ កប៏ានកាតប់នថាយកនបមសេវាេបមបក់ារដកសាចប់បាកស់ដាយមនិសបបើបបាេ់កាតសអធីអរឹមទូទាងំបបសទេ
និងេបមបអ់តិថិជន PREMIER WEALTH គឺកនបមខាងសលើសនះបតរូវបានសលើកដលង។
 
ការទទួលសា្គ ល់

សដាយមនការទទួលសា្គ ល់សលើផលិតផល ដដលមនភាពនច្បបឌិត និងការសបបើបបាេ់កាតកានដ់តសកើនសេើងសនាះ 
ធនាគារ  សមយដបែង  បានទទួលពានរងាវ ន ់ធនាគារដដលឈានមនុខសគក្នុងការនច្បបឌិតឆ្្ ំ 2០១៦  ពីបករុមហែនុន 
វសីាអន្តរជាតិ  ពានរងាវ ន ់   ធនាគារដដលឈានមនុខសគក្នុងការនច្បបឌិតផលិតផល     និងសេវាកម្មធនាគារ និង 
ពានរងាវ ន ់ យនុទ្ធនាការទីផសារដស៏្្ើមបំផនុត”   ពី  CAMBODIA BANKING   &   MICROFINANCE AWARDS ក្នុង
ឆ្្2ំ០១៦      និងពានរងាវ ន ់   “កម្មវធិីទូរេ័ព្ទធនាគារកិច្ចល្អបំផនុតសៅបបសទេកម្នុជា” ពី GLOBAL BANKING 

& FINANCE REVIEW។

ឯកឧត្តម ជា ចានតូ់  អគ្គសទេភបិាល ធនាគារជាតិននកម្នុជា បានចូលរមួ េសម្ធ បែ័ណ ឥែពន្ធ វសីារូបភាព។

កម្មវធិី បបគល់រងាវ ន ់របេ់ ធនាគារ សមយដបែង “Save Now & Win Big” ដដលជាកម្មវធិី ដាកប់បាកប់សញ្ញ ើ ដធ៏ំមយួ។
ធនាគារ សមយដបែង បានទទួលទទួលពានរងាវ ន ់“ធនាគារដដលឈានមនុខសគក្នុងការនច្បបឌិតផលិតផល” ពី CAMBODIA  

BANKING   &   MICROFINANCE   AWARDS។



៣០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

នាយកដ្ឋា នធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម

“សយើង     នរឹងជបមរុញ កំសែើ ន បបាកច់ំែូល  សដាយសធវើការ ស ្្ត ត ចម្ង សលើ  
ការសបបើបបាេ់ផលិតផល បដនថាមរបេ់អតិថិជនបច្ចនុប្ន្     និងសធវើការបសបមើ 
សេវាកម្មធនាគារ     ជូនចំសពាះ អតិថិជនចម្ងៗ       សៅសលើទីផសារ   និង
អាជីវកម្មក្នុង តំបន ់    និង អន្តរជាតិ។    អាទិភាព េំខាន់ៗ រ បេ់សយើ ង គឺ
ជបមរុញ សធវើោ៉ា ងណ្ ឲ្យ ធនាគារ  សមយដបែង (សខមបូឌា)  ក្ាយជាធនាគារ
ឈាន មនុខសគ   េបមប ់អតិថិជន    និងនដគូ ពាែិជជាកម្មរបេ់សយើង    ក្នុង
បបសទេ កម្នុជា កដូ៏ចជា ក្នុងតំបន ់  សដាយការផ្តល់ សេវាហិរញ្ញ វតថានុ    បបកប
សដាយ ភាពងាយបេរួល និងស្្ើយតប សៅនរឹង តបមរូវការ របេ់អតិថិជន។ ” 

•  ពួកសយើង បានពបងរឹងគនុែភាពសេវាកម្មរបេ់សយើង   សដើម្ជីួយ�េបមរួលដល់អាជីវកម្ម និង 
ពាែិជជាកម្មរបេ់អតិថិជន   តាមរយៈេំសែើ រេនុំហិរញ្ញប្ទានពិសា្ត រ    និងទូលំទូលាយ 
បេបសពលសនះដដរ សយើងកប៏ានភាជា បទ់ំនាកទ់ំនងពួកគាតស់ៅកានអ់្កជំនាញដផ្កហិរញ្ញ វតថានុ
ដដលមកពីបបសទេនានាសៅក្នុងតំបន ់ដដលរមួមន បបសទេម៉ា សេេនុី េិង្ហបនុរ ីសវៀតណ្ម 
និងនថ សដើម្ពីួកគាត ់អាចដចករដំលកនូវចំសែះដរឹងពីអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញ វតថានុសៅក្នុងបេរុក 
និងសបរៅបបសទេ ដល់អតិថិជនរបេ់សយើង។

•  ពួកសយើង បានដាកឲ់្យសបបើបបាេ់នូវបបពន័្ធ Maybank2E េបមបក់ារបគបប់គងសាចប់បាក់
ក្នុងតំបន ់ដដលសធវើឲ្យដំសែើ របបតិបត្តិការធនាគារ របេ់អតិថិជន កានដ់តមនបបេិទ្ធិភាព 
និងេវ័យបបវត្តិកម្ម។

•  ពួកសយើង  បានពបងីកេមតថាភាពបបរឹកសាសោបល់    ផ្តល់ដំសណ្ះបសាយពាែិជជាកម្ម  និង
ធនាគារកិច្ច ដល់អតិថិជនតាមរយៈបណ្្ត ញធនាគាររបេ់សយើង សៅក្នុងតំបនអ់ាេនុីអាសគ្យ ៍
សៅនរឹងបណ្្ត បបសទេសផសែងសទៀតសៅក្នុងតំបនអ់ាេនុីទាងំមូល។

•  ពួកសយើង បានបន្តពបងីកបណ្្ត ញរបេ់សយើងសដាយេហការជាមយួនរឹងធនាគារ ដដលជានដគូ
យនុទ្ធសាសេ្តទូទាងំពិភពសលាកសដើម្ផី្តល់នូវពាែិជជាកម្មសបរៅបបសទេ និងដំសណ្ះបសាយក្នុង
បបពន័្ធបគបប់គងសាចប់បាកដ់ពិ៏សា្ត រដល់អតិថិជនរបេ់សយើង។

សេិទ្ធផិលសំខាៃ់ៗនៅក្នថុងឆ្នា២ំ០១៦

ចក្វុិស�័ឆ្្ំ២០១៧

សៅ នថងៃអនាគត នាយកដាឋា នធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម នរឹងបន្តការខិតខំបបរឹងដបបងសដើម្ពីបងរឹងគនុែភាពសេវាកម្ម 
និងបណ្្ត ញសេវាកម្មរបេ់សយើង។     សយើង  កស៏ ្្ត តសលើការពបងីកដំសណ្ះបសាយ    សលើទនុនេបមបផ់្គតផ់្គង់
អាជីវកម្មរបេ់អតិថិជនសៅបបសទេកម្នុជា     និងបន្តដកលម្អយនុទ្ធសាសេ្តបគបដ់ផ្កទាងំអេ់        សដើម្ផី្តល់
គនុែភាពសេវាកម្មកានដ់តល្អដល់អតិថិជនរបេ់សយើង។

ពួកសយើង ដតងយកចិត្តទនុកដាកស់លើអតិថិជនជាចម្ង  សហើយពួកសយើងនរឹងសប្តជាញា ជួយ�េបមរួលរាល់តបមរូវការ
ហិរញ្ញ វតថានុនានារបេ់អតិថិជន សដើម្ឲី្យពួកគាតអ់ាចេសបមចបាននូវសគាលសៅអាជីវកម្ម និងពាែិជជាកម្មរបេ់
ពួកគាត។់ សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៧សនះ ពួកសយើង នរឹងសធវើការស ្្ត តជាចម្ងសៅសលើ៖

១. បសងកើនចំនួនគែនីពាែិជជាកម្មធនុរៈកិច្ច សដាយផ្តល់តនម្ពិសេេមយួដដលមនលក្ខែៈបបកួតបបដជង 
េបមបហ់ិរញ្ញប្ទានរយៈសពលខ្ី។

2. បសងកើនសល្ឿនអាជីវកម្មបគបប់គងសាចប់បាក ់  និងេសបមចឲ្យបាននូវសគាលសៅរបេ់សយើង  ជាធនាគារ
ចម្ង  េបមបប់ករុមហែនុនដដលមនចងាវ កផ់លិតកម្ម   និងការបគបប់គងសចញពីបណ្្ត បបសទេជាសបចើន 
រមួមន     អាជីវកម្មក្នុងបបសទេ    និងេហបគាេខ្ាតតូចមធ្យម   ក្នុងការបគបប់គងសាចប់បាករ់បេ់

 
ពួកសគ និងតបមរូវការទនុនេបមបផ់្គតផ់្គងអ់ាជីវកម្ម។ 

៣. ពបងរឹងការដបងដចកចំដែកទនុនរបេ់បករុមហែនុន    ដដលមនចងាវ កផ់លិតកម្ម  និងការបគបប់គងសចញពី
បណ្្ត បបសទេជាសបចើន សាជីវកម្មក្នុងបេរុក និងេហបគាេខ្ាតតូច និងមធ្យមសៅកម្នុជា។

៤. ចាបយ់កឱកាេអាជីវកម្មក្នុងបបសទេ និងសបរៅបបសទេជាមយួបបសទេចិន។

៥. រមួេហការជាមយួអតិថិជនរបេ់ពួកសយើង    សដើម្េីសបមចនូវភាពរកីចសបមើន     ដដលបបកបសដាយ
សេថារភាព និងនិរន្តរភាពក្នុងអំេនុងសពល    ដដលសេដឋាកិច្ចក្នុងតំបនអ់ាេនុីអាសគ្យ ៍     មនិទានម់ន
ភាពជាកល់ាក ់តាមរយៈផលិតផល  និងសេវាកម្មដស៏ពញសលញ អ្កជំនាញ និងការយល់ដរឹងកានដ់ត
េនុីជសបរៅ។

៦. បន្តនូវភាពេកម្មនិង    ការស ្្ត តសលើការរកសាគនុែភាពបទព្យេកម្មក្នុងទីផសារ    ដដលកំពនុងមនភាពមនិ
 

នរឹងនរ និងមនិបបាកដបបជាខ្េ់

នាយកដាឋា នធនាគារកិច្ចសាជីវកម្មរបេ់សយើង    បានបន្តដំសែើ រ អភវិឌ្ឍន ៍ធនាគាររបេ់សយើង    ឲ្យ សយើង ក្ាយជា 
 ធនាគារ ឈានមនុខសគ  េ បមប ់អតិថិជន  និងនដគូពាែិជជាកម្ម របេ់សយើង បពម ទាងំ បសងកើតនូវគនុែតនម្ និរន្តរភាព
 តាមរយៈ ដំសណ្ះបសាយ ហិរញ្ញ វតថានុ។

សៅក្នុ ងឆ្្2ំ០១៦ ពួកសយើង បានបន្តវនិិសោគសៅសលើការកសាងេមតថាភាព  ដូចជាការបគបប់គងថវកិាសៅក្នុង
តំបន ់  និងការអភវិឌ្ឍចំសែះដរឹងឧេសាហកម្ម ការចងបណ្្ត ញ និងឯកសទេក្នុងការបដនថាមនូវគនុែតនម្   ដដល
អាចជួយ�ជបមរុញដល់ការផ្តួចសផ្តើមននអាជីវកម្មរបេ់អតិថិជនរបេ់សយើង  សៅសបរៅបបសទេ។   ខាងសបកាមសនះ ជា
េមទិ្ធិផលេំខាន់ៗ  ដដលរមួមន៖

នលាកឆ�ចវ៉ាខវាុង
នាយក  នាយកដាឋា ន ធនាគារកិច្ច សាជីវកម្ម



 ៣១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របា
យ
កា
រណ៍

អា
ជីវ
កម

្ម

នាយកដ្ឋា នប្រតិ្រត្ិការអាជីវកម្ម

“ពួកសយើង   បានបន្តជំរនុញគំនិតផ្តួចសផ្តើមក្នុងតំបន ់ សដាយពួកសយើង 

សជឿជាកថ់្ វានរឹងផ្តល់ផលបបសោជនស៍ៅក្នុងរយៈយូរអដងវង ដដល 

បបកប សដាយការេនសែេំំនចខ្េ់ និងជំនាញ។” 

នាយកដាឋា នបបតិបត្តិការអាជីវកម្មរបេ់សយើង     កំពនុងបន្តពបងរឹងជួយ�ដល់មនុខងារេ្ូលចំនួន៤       ដដលរមួមន
បបតិបត្តិការកណ្្ត ល ពត័ម៌នវទិយា បទព្យេម្ត្តិ និងេនុវតថាិភាព និងបបតិបត្តិការសាខា។ 

ការងារចម្ងរបេ់សយើង គឺពបងរឹងជំនាញ និងចំសែះដរឹងរបេ់បនុគ្គលិក បសងកើនេមតថាភាពននបបពន័្ធ  និងធនធាន 
សដើម្សីធវើឲ្យដំសែើ របបតិបត្តិការ   និងធនុរៈកិច្ច   បបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព  វឌ្ឍនភាព  និងភាពងាយបេរួល  ដដល
ជបមរុញដល់ការរកីចសបមើនរបេ់ធនាគារ សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី។ 

សមិទ្ផលសខំាន់ៗក្ងុឆ្្២ំ០១៦
នា�កោ្ឋ នព័ត៌មានវិទយា

សដើម្េីសបមចបាននូវទេសែនៈវេ័ិយ   និងសគាលសៅរបេ់សយើង     ជាអ្កផ្តល់ហិរញ្ញ វតថានុឈានមនុខសគសៅបបសទេ
កម្នុជា   និងជាធនាគារឌីជីថលឈានមនុខសៅក្នុងបបសទេមយួសនះផងដដរ  ទេសែនៈវេ័ិយរបេ់សយើង គឺសធវើោ៉ា ង
ណ្ឲ្យសយើង    ក្ាយសៅជាមជ្ឈមែ្ឌ លមយួ   ដដលបបកបសដាយជំនាញ   និងគួរជាទីទនុកចិត្តបំផនុត   សដើម្ជីួយ�
េបមរួលដល់នដគូពាែិជជាកម្មរបេ់សយើង    ឲ្យកានដ់តងាយបេរួលក្នុងការសបបើបបាេ់សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ      សដើម្ី
េសបមចឲ្យបាននូវសបេកម្មរបេ់សយើង  ក្នុងការផ្តល់ និងពបងរឹងការសបបើបបាេ់បបពន័្ធពត័ម៌នវទិយា ដដលអាចជួយ�
ដល់ធនាគាររបេ់សយើង   ឲ្យក្ាយសៅជាអ្កផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយភាពនច្បបឌិត   និងបដនថាមគនុែ
តនម្ដល់សេវាកម្មរបេ់សយើង  សៅក្នុងទីផសារបបសទេកម្នុជា។   គំនិតផ្តួចសផ្តើមសដាយសបបើបបាេ់បបពន័្ធបសច្ចកវទិយា
ទាងំសនះ នរឹងជួយ�េសបមចនូវសគាលសៅអាជីវកម្មរបេ់សយើង។ 

សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦សនះ   សដើម្រីមួចំដែកមយួ  សៅក្នុងការផ្តួតសផ្តើមថ្មីក្នុងវេ័ិយពត័ម៌នវទិយាក្នុងតំបន ់ និងសដើម្ី
េសបមចបាននូវយនុទ្ធសាសេ្តដផ្កពត័ម៌នវទិយា    ផលិតផលថ្មីៗរបេ់សយើង      កំពនុងដតបានបងា្ហ ញ    និងពបងរឹង
តាមរយៈបបពន័្ធពត័ម៌នវទិយា។    ជាកដ់េ្តង   សេវាកម្មធនាគារកិច្ចតាមទូរេ័ព្ទនដក្នុងតំបនរ់បេ់សយើង  បតរូវបាន
េសម្ធឲ្យសបបើបបាេ់។  សៅក្នុងដផ្កបបតិបត្តិតាម   បបពន័្ធបបឆ្ងំនរឹងការលាងលនុយក្នុងតំបន ់ ដដលសគសា្គ ល់ថ្ 
MANTAS  កច៏ាបស់ផ្តើមសបបើបបាេ់  សៅក្នុងដខឧេភា ឆ្្2ំ០១៦។ បេបសៅនរឹងការបសងកើតថ្មីសៅក្នុងតំបនស់នះដដរ 
នាយកដាឋា នរតនាគារអន្តរជាតិ កប៏ានចាបស់ផ្តើមបបតិបត្តិការសៅក្នុងដខកញ្្ញ  ឆ្្2ំ០១៦ផងដដរ។

ការផ្តួតសផ្តើមទាងំសនះ   បាន រមួចំដែក ដល់ ការកាតប់នថាយការចំណ្យ សលើ បបតិបត្តិការ     បសងកើន ផលិតភាព  និង 
 បបេិទ្ធិផល បពមទាងំ  ជួយ�េបមបេបមរួល ដល់ តនុល្យភាព នន ការ សធវើបបតិបត្តិការ   និង សធវើ ឲ្យ ដំសែើ រការ ននការ សធវើ ការ 
 ទាងំ មូល  មន បទដាឋា នបតរឹម បតរូវ ។

សដាយមនការជួយ�គាំបទពីនាយកដាឋា នពត័ម៌នវទិយា   ននេម្ន័្ធធនាគារ   ពួកសយើងសជឿជាកថ់្   សយើងនរឹងក្ាយ
សៅជាអ្កនាមំនុខ   និងបសងកើតថ្មីសលើសេវាហិរញ្ញ វតថានុតាមបបពន័្ធពត័ម៌នវទិយា    ក្នុងការជបមរុញការសបបើបបាេ់     និង
ផសែពវផសាយសេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ បសងកើនគនុែភាពសេវាកម្ម  និងជួយ�េបមរួលដល់បបពន័្ធបបតិបត្តិការអាជីវកម្មរបេ់
សយើងជាសបចើនសផសែងសទៀត។  

នា�កោ្ឋ នតទព្យសម្ត្តិនិងសន្តិសខុ

នាយកដាឋា នបទព្យេម្ត្តិ       និងេន្តិេនុខរបេ់សយើង    បានខិតខំ បបរឹងដបបង ក្នុង ការសដើរតួ ោ៉ា ងេំខាន ់     ក្នុង 
 ការ្្េ់ប្តូរ  អាគារ ការោិល័យ អាជីវកម្ម ថ្មី ដដល មនកម្េ់ ១០ជាន ់សៅ សលើ មហាវថិី បពះនសរាត្តម។ នាយកដាឋា ន
 របេ់សយើង បានជួយ�េបមបេបមរួលក្នុងការ្្េ់ប្តូរការោិល័យ   កដូ៏ចជាការបំពាកនូ់វបរកិា្ខ រពត័ម៌នវទិយា និង
 បទព្យេម្ត្តិនានា   សដើម្ធីានាថ្  បរោិកាេ     ក្នុង កដន្ងសធវើការ    និងកដន្ង សធវើ បបតិបត្តិការ ធនាគារ  េបមប ់

 បនុគ្គលិ ក  អតិថិជន  និង បណ្្ត បករុមហែនុន ដដលជួលការោិល័យ  សនះ    នរឹង បបកបសដាយ ្ េនុខភាព និងេនុវតថាិភាព 
 ខ្េ់។ 

នា�កោ្ឋ នតបតិបត្តិការកោ្ត ល

ការផ្តួចសផ្តើមបសងកើតមជ្ឈមែ្ឌ លអន្តរជាតិបបតិបត្តិការរតនាគា      េបមបទូ់ទាតក់ារចំណ្យ      សៅកានប់ណ្្ត ធនាគារ
អន្តរជាតិនានា    បានសធវើសេើងសដាយសជាគជយ័  សៅដខកញ្្ញ  ឆ្្2ំ០១៦     សដើម្ជីួយ�េបមរួលដល់ការបគបប់គង
ការចំណ្យឲ្យកានដ់តងាយបេរួល។ មជ្ឈមែ្ឌ លមយួសនះ   មនទីតាងំេថាិតសៅនាយកដាឋា នទូទាតក់ារចំណ្យ
ននទីស្ាកក់ារកណ្្ត លរបេ់េម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង ទីបករុងកូឡាឡាពំួរ។ 

បបពន័្ធដំសែើ រការ    តាមរយៈបបពន័្ធទូរគមនាគមនហ៍ិរញ្ញ វតថានុេង្គម េបមបធ់នាគារអន្តរជាតិទូទាងំពិភពសលាក
(SWIFT-STP)     បានសធវើសេើងសៅពាកក់ណ្្ត លឆ្្2ំ០១៦   និងមនសគាលសៅអននុវត្តបន្ត      ក្នុងឆ្្ ំ2០១៧។ 

 
ដំសែើ រការសនះ នរឹងជួយ�បសងកើនការសផ្ទររូបិយបែ័ណ បរសទេកានដ់តងាយបេរួល ដល់អតិថិជននិងជួយ�េបមរួលដល់

 ដំសែើ រការនផ្ទក្នុង។

នា�កោ្ឋ នតបតិបត្តិការសាខា

គំនិតផ្តួចសផ្តើមជាសបចើន បតរូវបានដាកប់ញ្ចូ លសអាយសបបើបបាេ់សៅក្នុងឆ្្សំនះ សដើម្ពីបងរឹងេមតថាភាពបនុគ្គលិក បបពន័្ធ

 និងនិតិវធិី ក្នុងសគាលបំែងជបមរុញដល់ការរកីចំសរ ើនននអាជីវកម្ម និងការបសងកើនគនុែភាពសេវាកម្ម សដើម្សី្្ើយតប

 សៅនរឹងតបមរូវការរបេ់អតិថិជន។ វសិសាធនកម្មសៅសលើសគាលការែ៏ដែនា ំនិងសគាលនសោបាយននបបតិបត្តិការ
 ធនាគារ បតរូវបានសធវើសេើងជាបន្តបនា្ទ ប ់សដើប្ធីានាសអាយបានថ្ ធនាគារបបកានភ់ាជា បនូ់វអភបិាលកិច្ច បទដាឋា ននន
 ការសគារពតាម និងតំរូវការសផសែងៗ បានោ៉ា ងល្អបំផនុត៕

នា�កោ្ឋ នរដ្ឋបាលឥណទាននិងតគប់តគងតបាក់កម្ចី

នាយកដាឋា នរដឋាបាលឥែទាន      និងបគបប់គងបបាកក់ម្ចរីបេ់សយើង      បានបន្តស ្្ត តការជួយ�គាបំទដល់ដំសែើ រ
ការផ្តល់ឥែទានឲ្យទានស់ពលវាលា     និងបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព។    សគាលសៅចម្ងរបេ់សយើង   គឺសធវើឲ្យ

 ដំសែើ រការ ផ្តល់  សេវាកម្ម ឲ្យ បាន ឆ្បរ់ហ័េ     និង ពនុំឲ្យ មន ការ ខនុេ បសច្ចកសទេ    សលើដផ្ក រដឋាបាល សដាយ បបការ 
 ណ្មយួ   ការផ្តល់ឥែទានឲ្យមនលក្ខែៈសាមញ្ញ     កាតប់នថាយការសធវើការបចំដដល  ចំណ្យសពលតិច និង 
អបតាការបបាកទ់ាប បពមទាងំសធវើ ឲ្យ មន បបេិទ្ធិភាព ក្នុង ការបគបប់គង  និងបបមូលឥែទាន ឬ បំែនុ ល ដដលមន 
ហានិភយ័ ខ្េ់ ។ 
 

នលាកឃូនអងហូ
នាយក  នាយកដាឋា ន បបតិបត្តិ ការ អាជីវកម្ម



៣2

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

នាយកដ្ឋា នកិច្ចការកករុមហ៊ុន និងទំនាក់ទំនងសារជីវកម្ម

“ក្នុងឆ្្2ំ០១៦សនះ សយើង  បានបន្តបសងកើននូវគនុែតនម្ដល់ធនាគារ 
និងបានសដើរតួជានដគូអាជីវកម្ម      ជាអ្កជួយ�គាបំទដល់ការេសបមច 
បាននូវសគាលសៅអាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ។       សដាយមនការគាបំទ 
ពីនីតិវធិីចបាប ់និងអភបិាលកិច្ចសៅសលើការផសែពវផសាយពាែិជជាេញ្្ញ

 និងម៉ា �ីតធីង   កដូ៏ចជាការបសងកើតនូវមូលដាឋា នបគរឹះសេវាកម្មដរ៏ រឹងមំ
 

និងការបសងកើតរសបៀបវារៈទំនួលខនុេបតរូវកិច្ចការេង្គម  សយើងនរឹងបន្ត
 

នូវេកា្ត ននុពលភាពរបេ់សយើង ក្នុងការបសងកើនេមតថាភាពរបេ់សយើង 
 

ឲ្យបេបសៅនរឹងនិន្ាការដដលនរឹងឈានមកដល់។” 

កិច្ចទំនាក់ទំនងពាណិជជាសញ្្ញ និងនិរន្តរភ្ព
ឆ្្2ំ០១៦ បានបងា្ហ ញឲ្យស�ើញពីការេសបមចបាន នូវការសបាះជំហានដថ៏្មីមយួ េបមបធ់នាគារ សដាយសយើង 
ចាបស់ផ្តើមសដាយការ  េសម្ធអាគារការោិល័យអាជីវកម្មកម្េ់១០ជានក់្នុងបបសទេកម្នុជា ដដលមនសឈា្ម ះថ្ 

 សមយដបែង សៅវរ័ ដដលអគា្គ សនះ បានបងា្ហ ញឲ្យស�ើញពីការសប្តជាញា ចិត្តរបេ់ធនាគារ សមយដបែង សដើម្បីន្តការផ្តល់ជូន 
នូវការអភវិឌ្ឍសេដឋាកិច្ចក្នុងបបសទេ។ សដាយមនទីតាងំសៅតាមបសណ្្ត យមហាវថិីបពះនសរាត្តម ដដលជាផ្ូវមយួ

 ក្នុងចំសណ្មផ្ូវដដលសពារសពញសដាយេកា្ត ននុពល អាគារសនះ នរឹងក្ាយសៅជានិមតិ្តរូបមយួ បដនថាមសៅសលើអាគារ
 កបព់ពកនានា នរឹងសកើនសេើងោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័េ។

ការផ្តួចសផ្តើមបសងកើតថ្មី និងការសធវើទំនាកទ់ំនងជាសាធារែៈទាងំអេ់សនះ បានសធវើឲ្យសាវតាននពាែិជជាេញ្្ញ  និង
 សលខសរៀងននការទទួលសា្គ ល់របេ់ធនាគារ សមយដបែង បាននរឹងកំពនុងលូតលាេ់ជាលំដាបស់ៅក្នុងបបសទេកម្នុជា 
 

និងសធវើឲ្យពាែិជជាេញ្្ញ របេ់សយើងជាធនាគារដដលបបកបសដាយនិរន្តរភាព សៅក្នុងបកដេដភ្ករបេ់េហគមន៍
 សៅក្នុងបបសទេ និងអន្តរជាតិ។

ក្នុងនាមជាបករុមហែនុនបបកបសដាយទំនួលខនុេបតរូវ សយើងបានបន្តការជួយ�គាបំទដល់អ្កដដលមនជីវភាពខវះខាត 
សៅក្នុងេហគមនរ៍បេ់សយើង តាមរយៈេកម្មភាពផ្តល់ភាពអងអ់ាចបបកបសដាយនិរន្តរភាពនានា។ សយើង បាន

 
ចាបស់ផ្តើមឆ្្សំនះ សដាយការដាកឲ់្យដំសែើ រការនូវកម្មវធិីសគាលរបេ់មូលនិធិ ធនាគារ សមយដបែង សនាះគឺ កម្មវធិីសេ្តី 

 និងតមបាញ ធនាគារ សមយដបែង ដដលអាចនិោយបានថ្ ជាការេសម្ធដាកឲ់្យសបបើបបាេ់ជាផ្ូវការសលើកដំបូង
 នូវ មជ្ឈមែ្ឌ លបែ្តនុ ះបណ្្ត លតមបាញេូបតផ្ូវការ ក្នុងបបសទេកម្នុជា សដើម្សីធវើការបែ្តនុ ះបណ្្ត លដល់សេ្តី 

 ដដលមនសទពសកាេ្យ សដាយផ្តល់ជូនពួកគាតនូ់វជំនាញតមបាញេូបត បេបសពលជាមយួគ្ាផងដដរ កដូ៏ចជា 
បានជួយ�គាបំទដល់កម្មវធិីចិញ្ច រឹមដងកូវនាង តាមរយៈការជួយ�ដល់កេិករក្នុងការផលិតេូបតបបែិតកម្នុជាបបកប

 សដាយគនុែភាពខ្េ់។

នលាកតសីហា្គ សរនីចាន់អាប់ឌុលឡា
នាយិកា   នាយកដាឋា នកិច្ចការ បករុមហែនុន និង ទំនាកទ់ំនង សារជីវកម្ម

• ផ្តល់ការគាបំទទាងំបេរុង  សៅដល់នដគូពាែិជជាកម្មរបេ់សយើង  និងខិតខំបបរឹងដបបងេសបមចឲ្យ
 

បាននូវសគាលសៅអាជីវកម្មបេ់សយើង។

• ផ្តល់ការគាបំទសលើកិច្ចទំនាកទ់ំនង ម៉ា �ីតធីង សៅសលើយនុទ្ធនាការសផសែងៗ ដដលជាដផ្កមយួក្នុង
 ការសបជាមដបជងដល់អាជីវកម្មនានារបេ់ធនាគារ    សដើម្ជីួយ�ជបមរុញឲ្យមនការសកើនសេើងនន 

ចំនួនគែនីេនសែ ំនិងគែនីចរន្ត និងបសងកើននូវចំនួនឥែទានដំសែើ រការ។

• បសងកើនការគាបំទរបេ់នាយកដាឋា នដផ្កចបាប ់សៅសលើកម្ចឥីែទានេបមបស់ធវើពាែិជជាកម្ម ដដល
 

ជួយ�ដល់ការធានានូវឥែទានដំសែើ រការ។

• បសងកើនការសបបើបបាេ់បណ្្ត ញបបពន័្ធឌីជីថល   និងទំនាកទ់ំនងេង្គម  បេបតាមនិន្ាការរបេ់
 ពិភពសលាកនាសពលបច្ចនុប្ន្ដដលនិយមការទទួលពត័ម៌នតាមមសធយាបាយជាសបចើនបបសភទ 

 
និងអាចជួយ�ដល់ធនាគារក្នុងការកាតប់នថាយការចំណ្យសលើការផសែពវផសាយផងដដរ។ 

• បន្តបសងកើននូវការអភវិឌ្ឍផលិតកម្ម   និងដំសែើ ការនានា   ដដលជួយ�ដល់ការបសងកើនការបគបប់គង
 

គនុែភាពសេវាកម្ម និងកាតប់នថាយការចំណ្យសលើបបតិបត្តិការ។

• បសងកើននូវការផ្តួចសផ្តើមថ្មីៗ សៅសលើកិច្ចទំនួលខនុេបតរូវសៅសលើេង្គម សដើម្ជីួយ�េសបមចនូវ
 ដផនការបបកបសដាយនិរន្តរភាពននេម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង 2០/2០។

សេិទ្ធផិលសំខាៃ់ៗឆ្នា២ំ០១៦

គោលដៅក្នថុងឆ្នា២ំ០១៧

ពិធីេសម្ធអាគារ សមយដបែង សៅសវ ើ  ដដល មន ការ ចូលរមួ ពី សភ ្ញាៀវកិត្តយេពិសេេ សៅក្នុងបបសទេកម្នុជា កដូ៏ចជា ធនាគារ េម្ន័្ធ 

ធនាគារ សមយដបែង



 ៣៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របា
យ
កា
រណ៍

អា
ជីវ
កម

្ម

ឆ្្សំនះផងដដរ កប៏ានបងា្ហ ញសយើងឲ្យស�ើញចបាេ់អំពីភាពនច្បបឌិតមនិឈបឈ់រ ក្នុងការផ្តល់ជូននូវការទទួល
 បាននូវទរឹកសា្អ ត និងេនុវតថាិភាព តាមរយៈគសបមង «ទរឹកេបមបជី់វតិ» សដាយមនកិច្ចេហការជាមយួនរឹង សាថា នទូត
 ម៉ា សេេនុី និងបកេួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ។

សយើង    បានបន្តកិច្ចេហការរយៈសពលដវង   ជាមយួនដគូអង្គការសបរៅរដាឋា ភបិាលដូចជា       អង្គការសលើកេ្ទួយ 
 បបជាពលរដឋា   ជាមយួគសបមងការឧបតថាម្ភកនុមរឲ្យ ច ាកសចញពីគំនរេំរាម របេ់ធនាគារសមយដបែង      សដាយសធវើ 

ការផ្តល់ជូនការឧបតថាម្ភគាបំទេម្ភ របរកិា្ខ រសផសែងៗសពញមយួឆ្្ ំដល់េិេសែសាលាទីទាល់បកចំនួន ៥០នាក។់

សៅអំេនុងសពលចនុងបញ្ចបន់នឆ្្ំ  វាកស៏ពលដដលសយើងបានដាកឲ់្យសបបើបបាេ់នូវកម្មវធិី Maybank CashVille Kidz  

ធនាគារសមយដបែង     ដដលជាកម្មវធិីចំសែះដរឹងហិរញ្ញ វតថានុ    សដាយមនការទទួលសា្គ ល់ពីធនាគារជាតិននកម្នុជា 
 ដដលនរឹងបតរូវចាបស់ផ្តើមដាកប់បតិបត្តិការសៅសដើមឆ្្2ំ០១៧។

កិច្ចសហតបតិបត្តិការនិងនសវាកម្មនីតិកម្ម
ដំសែើ រការក្នុងការចងបកងឯកសារនីតិកម្មនផ្ទក្នុង  បបកបសដាយសជាគជយ័   សដាយផ្តល់ការគាបំទដល់ឯកសារកម្ចី

 ឥែទានបនុគ្គល    េបមបប់គបស់ាខាទាងំអេ់   ចាបត់ាងំពីឆ្្2ំ០១៤   និងបនា្ទ បម់កសធវើការបគបដ់ែ្ត បដ់ល់ 
ឯកសារកម្ចឥីែទានសាវជីវកម្មពាែិជជាកម្ម   បានសធវើឲ្យសយើង  មនការយល់ដរឹងកានដ់តេនុីជសបរៅ   ជាមយួនរឹង

 ការសលើកកម្េ់ដំសែើ រការសផសែងៗ   តាមរយៈេវ័យតកម្ម។      សដាយសនះ   គឺជាដផ្កមយួននភាពនច្បបឌិតរបេ់ 
ធនាគារ សមយដបែង សដើម្តីាមដានដំសែើ រការក្នុងការសធវើឲ្យបបសេើរសេើង  និងបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព។ កំែត់

 េម្គ ល់ដដលជាអាទិភាព នរឹងរមួបញ្ចូ ល ការសលើកកម្េ់បទពិសសាធអតិថិជន និងបបាកច់ំែូលរបេ់ធនាគារ។

សយើងសៅបន្តជាជំនួយការ    និងជាអ្កសរៀបចំ បករុមបបរឹកសាភបិាល ក្នុងការសធវើឲ្យបបាកដថ្ ធនាគារបានដាកស់ចញ
 នូវសគាលការែ៍   បានេមបេបសៅតាមតបមរូវការក្នុងតំបន ់ និងសគាលការែ៍ដែនា ំកដូ៏ចជាសបជាមដបជងដល់ 

អភបិាលកិច្ច បបកបសដាយបទដាឋា នខ្េ់បំផនុតរបេ់សយើង។

របាយការែ៍ពិសា្ត រេ្តីពី របាយការែ៍និរន្តរភាព គឺេថាិតសៅទំពរ័ទី ៨2 ននរបាយការែ៍បបចា។ំ
 

នាយកដ្ឋា នកិច្ចការកករុមហ៊ុន និងទំនាក់ទំនងសារជីវកម្ម

របាយការែ៍ពិសា្ត រេ្តីពី របាយការែ៍អភបិាលកិច្ចបករុមហែនុន គឺេថាិតសៅទំពរ័ទី ៥៦ ននរបាយការែ៍បបចា។ំ
 

ការទទួលសា្គ ល់
ក្នុងឆ្្2ំ០១៦ ធនាគារ សមយដបែង កម្នុជា បានទទួលនូវពានរងាវ ន ់យនុទ្ធនាការទីផសារ ដស៏្្ើមបំផនុត សៅក្នុងកម្មវធិី 

 ពានរងាវ នធ់នាគារសៅកម្នុជាឆ្្2ំ០១៦។   សយើង   កប៏ានឈះ្នូវពានរងាវ ន ់   ធនាគារដដលមនទំនួលខនុេបតរូវ 
ចំសពាះេង្គម   ឈានមនុខសគបង្អេ់”  ពី Global Banking & Finance Review   កដូ៏ចជាការទទួលបានពានរងាវ ន ់ 
ធនាគារដដលមនទំនួលខនុេបតរូវ     ពីេម្ន័្ធធនាគារ   សមយដបែង   សលើដផ្កេនុខភាព      េបមបឆ្់្2ំ០១៦។  
កតា្ត ជយ័ជំនះទាងំអេ់សនះ េបញ្ជា កឲ់្យស�ើញពី ភាពនច្បបឌិតបបកបសដាយនិរន្តរភាព និងកម្មវធិីេ្ម័បគចិត្តរបេ់

 និសោជិក ដដលនាយំកមកវញិនូវ ការ្្េ់ប្តូរទេសែនៈជាវជិជាមន និងដប្កៗ សៅកានេ់ហគមន ៍ដដលសយើង
 បសបមើសេវាកម្ម។

CEO of Maybank Cambodia, Chair of Board Directors, Representative of Ministry of Rural Development and 

Representative of Embassy of Malaysia attended the Water For Life Projet Launch in Kompong Chhnang 

Province.

កម្មវធិីេសម្ធ  កម្មវធិីទូរេ័ព្ទ ធនាគារកិច្ចតាមទូរេ័ព្ទនដ សៅអាគារសមយដបែង សៅសវ ើ។

ធនាគារ សមយដបែង បាន ទទួល ពានរងាវ ន ់ យនុទ្ធនាការទីផសារ ដស៏្្ើមបំផនុត ពី Cambodia Banking & Microfinance awards 2016។



ការផ្តួចសផ្តើម បសងកើត 

ឲ្យ មន បបពន័្ធ បសច្ចកវទិយា ហិរញ្ញ វតថានុ
េបមប ់េិកសា បដនថាម បបកប

 សដាយ េនុវតថាិភាព  និង គនុែភាព

(Maybank Sandbox)



ភ្ពជាអ្កដឹកនាំនិងសាវតា

៣៦ បករុមបបរឹកសាភបិាល

៣៨ សាវតា របេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល 

៤2 សាវតា របេ់គែៈ កម្ម ការ បបតិបត្តិ

៤៦ នាយកដាឋា នធនធានមននុេសែ

ពួកន�ើងគឺជាអ្កនាមំុខ
នៅក្ងុការជួ�គាតំទដល់

ការអភិវឌ្ឍនលើ
តបព័ន្បនច្ចកវិទយា
តាមរ�ៈកម្មវិធី

បនច្ចកវិទយាហរិញ្ញវត្ុ




 ៣៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ក្រុមក្រឹ្សាភិបាល

ោតូចូហាន់អារហីវានី
អភិបាល ឯករជនាយ េិៃ ប្រតិ្រត្តិ

(ប្រធាៃ បក៊េ ប្រឹ កនាសា ភិបាល )

នលាកនស្តនសឺលី
អភិបាល ឯករជនាយ េិៃ ប្រតិ្រត្តិ

នលាកតសីប៉ាូលីសុមី
អភិបាល េិៃឯករជនាយ េិៃ ប្រតិ្រត្តិ

ោទុហាមីរលុឡា
បែូហាន់
អភិបាលេិៃ ឯករជនាយ េិៃ ប្រតិ្រត្តិ



 ៣៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ភា
ពជា

អ្នក
ដឹក

នា
 ំន

ិងសា
វតា

េងុបាែ ង
សហ មលខាធិការ បក៊េហែ៊ៃ

ោទុអករោុការ៉ា ន់
អភិបាល ឯករជនាយ េិៃ ប្រតិ្រត្តិ

ហា្គ សរនីចាន់
អាប់ឌុលឡា
មលខាធិការ បក៊េហែ៊ៃ

នលាកសែនូសែូេងុ
អភិបាល េិៃឯករជនាយ េិៃ ប្រតិ្រត្តិ



 ៣៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កាលបរិច្ឆេទតែងតាំង៖ ៩ កុម្ភៈ ២០១៦ ១២ តុលា ២០១២

កម្រិែវប្បធ្៌/វិជ្្ជីវៈ៖ • អនុបណ្ឌិ ត ផ្នែកគ្របគ់្រងអាជីវកម្មពីសាកលវ ឌិទ្យាល័យ Miami សហរដ្ឋអាមមរ ឌិក
• បរ ឌិញ្ញា បគតផ្នែកមសដ្ឋកឌិច្ច សាកលវ ឌិទ្យាល័យ Indiana សហរដ្ឋអាមមរ ឌិក

• វ្រ្គសឌិកសាជានខ់្ពស់ផ្នែកការម្វើផ្នការ ្រមគរោងឧសសាហកម្ម សាកលវ ឌិទ្យាល័យ Bradford 
ចគកភពអងម់្រលេស

• បរ ឌិញ្ញា បគត Hons ផ្នែកមសដ្ឋកឌិច្ច (្រណមនយ្យ) មៅសាកលវ ឌិទ្យាល័យរោ៉ា ឡាយ៉ា  គបមទ្សរោ៉ា មេសីុ

បទពរិចោធន៍ការងារ៖ ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង
• អភឌិបាលននសម្ពន័្ធ្នាគារ មមយផបែង
• គបធានគករុមគបរឹកសាភឌិបាលនន្នាគារ មមយផបែង (មខមបូឌា) ភអីឌិលសីុ
• គបធានគករុមគបរឹកសាភឌិបាលនន Maybank International (L) Ltd

• គបធានគករុមគបរឹកសាភឌិបាលនន Maybank International Trust (L) Ltd

• អភឌិបាលនន Etiqa Insurance Berhad

មករុ្ហែរុនច្្េងៗ/ភាគីពាក់ពព័ន្ធ
• គបធានគករុមគបរឹកសាភឌិបាលនន Mitraland Properties Sdn Bhd

• គបធានគករុមគបរឹកសាភឌិបាលនន Cosmopolitan  Ventures Sdn Bhd

• អភឌិបាលននSime Darby Property Berhad

• គបធានគករុមគបរឹកសាភឌិបាលនន Battersea Project Holding Company Limited

• អភឌិបាលនន Battersea Project Land Company Limited

• អភឌិបាលនន PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd

• អភឌិបាលនន Pelaburan Hartanah Nasional Berhada

• សរោជឌិកននគករុមគបរឹកសាជាតឌិ Real Estate Housing Developer’s Association Malaysia

អែីែកាល៖
• អភឌិបាលនន Maybank Ages  Holding Berhad and Etiqa Takaful 

• អភឌិបាលគ្របគ់្រងនន TTDI Development Sdn Bhd រហូតដល់ ផខមករា ឆ្នែ  ំ២០០៩
• គបធានគ្របគ់្រងជានខ់្ពស់ ផ្នែកអចលនវត្ុ នន Pengurusan Danaharta Nasional Berhad

• រោនតួនាទី្ជានខ់្ពស់ម្សេងៗ មៅកនែុងគករុមហែុនផដលបានចុះបញី្ជាសាធារណភៈ 
មុនមពលផដលមលាកម្វើអាជីវកម្ម គបរឹកសាមយបល់ផ្នែករោ៉ា ឃីតទី្ង នឌិង្សេពវ្សាយ នឌិង 
គករុមហែុនអភឌិវឌ្ឍអចលនវត្ុ

• ចាបម់្តើមអាជីពដំបូងកនែុងផ្នែកអចលនគទ្ព្យ មៅCitibank N.A. កនែុងផខវ ឌិច្ឌិកា ឆ្នែ ១ំ៩៨១

ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង
• អភឌិបាលននសម្ពន័្ធ្នាគារ មមយផបែង
• គបធានគករុមគបរឹកសាភឌិបាលនន Etiqa Insurance Berhad

• គបធានគករុមគបរឹកសាភឌិបាលនន Etiqa Takaful Berhad

• អភឌិបាលនន Maybank Ageas Holdings Berhad

• អភឌិបាលនន្នាគារ មមយផបែង (មខមបូឌា) ភអីឌិលសីុ

មករុ្ហែរុនច្្េងៗ/ភាគីពាក់ពព័ន្ធ
• អភឌិបាលនន lOl Corporation Berhad

• អភឌិបាលនន Integrated Logistics Berhad

• អភឌិបាលនន Bursa Malaysia Berhad

• អភឌិបាលនន Sime Darby Motor Sdn Bhd

អែីែកាល៖
• គបធានគករុមគបរឹកសា/អភឌិបាលនន Maybank Private Equity Sdn Bhd ចាបពី់ផខឧសភា ឆ្នែ ២ំ០១៣ ដល់ 

ផខ ន្ែូ ២០១៦
• អភឌិបាលនន Maybank Asset Management Group Berhad ចាបពី់ផខសីហា ឆ្នែ ២ំ០១៣ ដល់ ផខ្នែូ 

ឆ្នែ ២ំ០១៦
• អភឌិបាលនន  Maybank Asset Management Sdn Bhd ចាបពី់ផខវ ឌិឆ្ឌិកា ឆ្នែ ២ំ០១០ ដល់ ផខមករា 

ឆ្នែ ២ំ០១៧
• អភឌិបាលនន Maybank Investment Bank Berhad ចាបពី់ផខកុម្ភៈ ឆ្នែ ២ំ០០៩ ដល់ ផខវ ឌិច្ឌិកា ឆ្នែ ២ំ០១៤
• អភឌិបាលនន Maybank Agro Fund Sdn Bhd ចាបពី់ផខឧសភា ឆ្នែ ២ំ០១២ ដល់ ផខមនីា ឆ្នែ ២ំ០១៦ 
• សរោជឌិកនន្រណភៈករោ្ម ឌ្ិការ ្រណភៈរដ្ឋមននតីសគរោប្់រមគរោង Investment for High Impact 

នឌិងPEMUDAH

• ចូលជាអជាញា ្រអភឌិវឌ្ឍនវ៍ ឌិនឌិមយ្រទុ្នរោ៉ា មេសីុ មៅផខសីហា ១៩៧២ នឌិងកានត់ួនាទី្ជាមគចើនដូចជា 
អភឌិបាលរង អភឌិបាល អ្រ្គនាយករង នឌិងអ្រ្គនាយក

ការដឹកនាំនៅក្នចុងស្្ព័ន្ធធនាគារ
ម្យបែ្ងឬក្រុ្ហែរុន
ោរធារណៈ

• Maybank 
• Etiqa Insurance Berhad
• Sime Darby Property Berhad
• Pelaburan Hartanah Nasional Berhad

• Maybank

• Maybank Ageas Holdings Berhad

• Etiqa Insurance Berhad

• Etiqa Takaful Berhad

• IOI Corporation Berhad

• Integrated Logistics Berhad

• Bursa Malaysia Berhad

សមាជរិកគណៈកមា្្ធរិការ/
ចាែ់តាំង៖

គា្ម ន • ្រណភៈកម្មការសវនកម្មននគករុមគបរឹកសាភឌិបាល (គបធាន)
• ្រណភៈកម្មការគ្របគ់្រងហានឌិភយ័ននគករុមគបរឹកសាភឌិបាល (សរោជឌិក)

វែ្តមានការមបជរុំឆ្្ំ២០១៦៖ បានចូលរមួ កឌិច្ចគបជំុ គករុមគបរឹកសា ភឌិបាលទាងំ៧មលើក ននឆ្នែ  ំសារមពើពន្ធ។ បានចូលរមួ កឌិច្ចគបជំុ គករុមគបរឹកសា ភឌិបាលទាងំ៧មលើក ននឆ្នែ  ំសារមពើពន្ធ។

ចស្ក្តីអះអាង៖ • មឌិនរោនទ្ំនាកទ់្ំនងជាលក្ខណភៈគ្ររួសារជាមយួអភឌិបាលណារោនែ ក ់នឌិង / 
ឬភា្រទុ្នឌិកសំខានរ់បស់្នាគារ មមយផបែង (មខមបូឌា) ភអីឌិលសីុ

• ពំុរោនទ្ំនាស់្លគបមយជនជ៍ាមយួ្នាគារ មមយផបែង (មខមបូឌា) ភអីឌិលសីុ មហើយកម៏ឌិនបានគបគពរឹតត
 នូវបទ្មល្មើសអវីមេើយ។

• មឌិនរោនទ្ំនាកទ់្ំនងជាលក្ខណភៈគ្ររួសារជាមយួអភឌិបាលណារោនែ ក ់នឌិង / 
ឬភា្រទុ្នឌិកសំខានរ់បស់្នាគារ មមយផបែង (មខមបូឌា) ភអីឌិលសីុ

• ពំុរោនទ្ំនាស់្លគបមយជនជ៍ាមយួ្នាគារ មមយផបែង (មខមបូឌា) ភអីឌិលសីុ មហើយកម៏ឌិនបានគបគពរឹតត
 នូវបទ្មល្មើសអវីមេើយ។

ដាតូ ចូហាន់ អារីហ្វីន
អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ
(បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល)

សាវតារបសក់្រុមកបរឹ្សាភិបាល

ដាទ៊ អ ករ៊ណាការ៉ាន់
អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ



 ៣៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ភា
ពជា

អ្នក
ដឹក

នា
 ំន

ិងសា
វតា

២៣ មនីា ២០១២ ២៨ កុម្ភៈ ២០១៤ កាលបរិច្ឆេទតែងតាំង៖

• សហជីវនិននវទិ្យាស្ថា នគណននយ្យករធម្មនុញ្ញ  នៅប្រនទ្សអងន់គលេស និង Wales

• សមាជិកននវទិ្យាស្ថា នគណននយ្យករននប្រនទ្សមា៉ា នេសីុ
• កម្មវធិី្រណុ្ុះ្រណ្្លអ្នកដឹកនារំ្រស់ស្កលវទិ្យាល័យ Stanford សហរដ្ឋអានមរកិ
• អនុ្រណិ្តផ្្នកបគ្រប់គងពាណិជ្ជកម្ម ស្កលវទិ្យាល័យ Brunel of West London 

ចបកភពអងន់គលេស
• សញ្្ញ ្របតបគ្រប់គង វទិ្យាស្ថា នជាតិបគ្រប់គងសិង្ហ្រុរ ី
• សញ្្ញ ្របតផ្្នកទី្្សារ និងផ្្នកលកន់សវាកម្មធនាគារ មជ្ឈមណ្លបគ្រប់គងអន្រជាតិ

កម្រិែវប្បធ្៌/វិជ្្ជីវៈ៖

ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង
• អភបិាលននធនាគារ នមយផ្រែង (នេម្រូឌា) ភអីិលសីុ
• អភបិាលននធនាគារ PT Bank Maybank Indonesia Tbk

• សមាជិក និងបករុមប្ឹរកសាភបិាលរ្រស់មូលនិធិ ធនាគារ នមយផ្រែង (Maybank 

Foundation)

អែីែកាល៖
• អនុប្រធានប្រតិ្រតិ្ជានេ់្ពស់ និងនាយកផ្្នកពាណិជ្ជកម្មអន្រជាតិ
• អនុប្រធានប្រតិ្រតិ្ជានេ់្ពស់ និងនាយកផ្្នកធនាគារកិច្ច្រុគ្គល
• នាយកប្រចាបំ្រនទ្ស ននធនាគារ នមយផ្រែង សិង្ហ្រុរ ី
• ទី្ប្ឹរកសាធនាគារ នមយផ្រែង
• អភបិាលននធនាគារ នមយផ្រែង ចា្រពី់ផេធ្នូ ឆ្្ន ២ំ០០៨ ដល់ ផេតុលា ឆ្្ន ២ំ០០៩
• សមាជិកននគណភៈកម្មការបតរួតពិនិត្យឥណទាន គណភៈកម្មការសវនកម្ម និងគណភៈ

កម្មការបគ្រប់គងហានិភយ័ននបករុមប្ឹរកសាភបិាល ននធនាគារ នមយផ្រែង (នេម្រូឌា) 
ភអីិលសីុ

ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង
• អភបិាលននធនាគារ នមយផ្រែង (នេម្រូឌា) ភអីិលសីុ
• អភបិាលននធនាគារ នមយផ្រែង ហ្ីលីពីន
•  សមាជិកននគណភៈកម្មការប្រតិ្រត្ិននសម្ពន័្ធធនាគារ នមយផ្រែង
• នាយិកាប្រតិ្រត្ិននធនាគារ នមយផ្រែង អន្រជាតិ

មករុ្ហែរុនច្្េងៗ/ភាគីពាក់ពព័ន្ធ
• អភបិាលមនិប្រតិ្រត្ិនន An Binh Commercial Joint Stock Bank (AB Bank)

• អភបិាលមនិប្រតិ្រត្ិនន Singapore Unit Trusts Ltd

• ប្រធានបករុមប្ឹរកសាភបិាលនន Singapore Unit Trust Investment Committee

• សមាជិកននបករុមប្ឹរកសាភបិាល ននសមាគមនធ៍នាគារកិនៅអាសីុ (ABA)

• សមាជិកកិត្ិយសននសមាគមនផ៍្នការហិរញ្ញ វត ថានុនប្រនទ្សសិង្ហ្រុរ ី(FPAS)

• អ្នក្្ល់ប្ឹរកសាមូលនិធិសហប្រតិ្រត្ិការនសដ្ឋកិច្ចហុងកុង អាស្ែ ន(HKAECF)

• សមាជិកកិត្ិយសនន IBF (The Institute of Banking & Finance, Singapore)  

អែីែកាល៖
• នាយិកាប្រតិ្រត្ិននធនាគារ នមយផ្រែង សិង្ហ្ររុ ី
• នាយិកាប្រតិ្រត្ិនន Maybank Finance (S) Ltd. 

បទពរិចោធន៍ការងារ៖

• PT Bank Maybank Indoneriable 
• Boardroom Corporate & Advisory Service Pte Ltd

• Maybank Philippines Inc.
• Maybank (Cambodia) Plc
• An Binh Bank Commercial Joint Stock Bank (Vietnam)

ការដឹកនាំនៅក្នចុងស្្ព័ន្ធធនាគារ
ម្យបែ្ងឬក្រុ្ហែរុន

ោរធារណៈ

• គណភៈកម្មការបគ្រប់គងហានិភយ័ននបករុមប្ឹរកសាភបិាល (ប្រធាន)
• គណភៈកម្មការសវនកម្មននបករុមប្ឹរកសាភបិាល (សមាជិក)

• គណភៈកម្មការសវនកម្មននបករុមប្ឹរកសាភបិាល (សមាជិក)
• គណភៈកម្មការបគ្រប់គងហានិភយ័ននបករុមប្ឹរកសាភបិាល (សមាជិក)

សមាជរិកគណៈកមា្្ធរិការ/
ចាែ់តាំង៖

បានចូលរមួ កិច្ចប្រជំុ បករុមប្ឹរកសា ភបិាលទាងំ៧នលើក ននឆ្្ន  ំស្រនពើពន្ធ។ បានចូលរមួ កិច្ចប្រជំុ បករុមប្ឹរកសា ភបិាលទាងំ៧នលើក ននឆ្្ន  ំស្រនពើពន្ធ។ វែ្តមានការមបជរុំឆ្្ំ២០១៦៖

• មនិមានទ្ំនាកទ់្ំនងជាលក្ខណភៈបគរួស្រជាមយួអភបិាលណ្មា្ន ក ់និង / 
ឬភាគទុ្និកសំខានរ់្រស់ធនាគារ នមយផ្រែង (នេម្រូឌា) ភអីិលសីុ

• ពំុមានទ្ំនាស់្លប្រនោជនជ៍ាមយួធនាគារ នមយផ្រែង (នេម្រូឌា) ភអីិលសីុ នហើយ
កម៏និបានប្របពឹត្នូវ្រទ្នល្មើសអ្ីនេើយ។

• មនិមានទ្ំនាកទ់្ំនងជាលក្ខណភៈបគរួស្រជាមយួអភបិាលណ្មា្ន ក ់និង / 
ឬភាគទុ្និកសំខានរ់្រស់ធនាគារ នមយផ្រែង (នេម្រូឌា) ភអីិលសីុ

• ពំុមានទ្ំនាស់្លប្រនោជនជ៍ាមយួធនាគារ នមយផ្រែង (នេម្រូឌា) ភអីិលសីុ នហើយ
កម៏និបានប្របពឹត្នូវ្រទ្នល្មើសអ្ីនេើយ។

ចស្ក្តីអះអាង៖

នលាកតសីប៉ាូលីសុមី
អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

សាវតារបសក់្រុមកបរឹ្សាភិបាល

នលាកនសន្សឺលីនទៀនឈី
អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ



 ៤០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

សាវតារបសក់្រុមកបរឹ្សាភិបាល

កាលបរិច្ឆេទតែងតាំង៖ ២៣ មនីា ២០១២ ៣១ មនីា ២០១៥

កម្រិែវប្បធ្៌/វិជ្្ជីវៈ៖ • អនុបណ្ឌិ តគ្របគ់្រងពាណឌិ ជ្ជកម្ម នៅសាកលវ ឌិទ្យាល័យអន្តរជាតឌិឥសាលា ម 
គបនទ្សម៉ា នេសីុ

• សញ្ញា បគត្រណននយ្យនៅវ ឌិទ្យាសាថា នបន្ចេកវ ឌិទ្យាម៉ា រ៉ា  គបនទ្សម៉ា នេសីុ
• ធនាគារ ឌិកអន្តរជាតឌិគ្របគ់្រងគបតឌិបត្តឌិទ្ីគករុងេុងដ–៍បណ្ឌិ តសភាអន្តរជាតឌិននធនាគារ

• បរ ឌិញ្ញា បគតវ ឌិទ្យាសាសស្តនសដ្ឋកឌិ្ចេ (្រណននយ្យ) នៅសាកលវ ឌិទ្យាល័យគករុងេុងដ៏
• សមជឌិក្រណននយ្យករ ននវ ឌិទ្យាសាថា ន្រណននយ្យធម្មនុញញា  នៅ្គកភពអងន់្រលាស នឌិង 

Wales

បទពរិចោធន៍ការងារ៖ ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង
• អភឌិបាលននធនាគារ នមយបបែង (នេមបូឌា) ភអីឌិលសីុ
• អនុគបធានគបតឌិបត្តឌិជានេ់្ពស់ នឌិងនាយកប្នែកនសវាកម្មហឌិរញញាប្បទានសហ្រមន៍
 ននធនាគារ នមយបបែង

ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង
• អភឌិបាលននធនាគារ នមយបបែង (នេមបូឌា) ភអីឌិលសីុ
• នាយកគបតឌិបត្តឌិននធនាគារ នមយបបែង ឥណូ្្ឌិន
• នាយកគបចាគំបនទ្សននធនាគារ នមយបបែង នវៀតណាម

អែីែកាល៖
• មនមុេងារជា្រណៈគ្របគ់្រងជានេ់្ពស់នៅកនែុងធនាគារ គបនទ្សម៉ា នេសីុ នឌិងសឌិង្ហបុរ ី

ប្នែកធនាគារកឌិ្ចេវ ឌិនឌិនោ្រ  ធនាគារកឌិ្ចេពាណឌិ ជ្ជកម្ម នឌិងធនាគារកឌិ្ចេបបបឥសាលា ម

ការដឹកនាំនៅក្នចុងស្្ព័ន្ធធនាគារ
ម្យបែ្ងឬក្ុ្ហែុន
ោរធារណៈ

គា្ម ន គា្ម ន

សមាជរិកគណៈកមា្្ធរិការ/
ចាែ់តាំង៖

• ្រណៈកម្មការសវនកម្មននគករុមគបរឹកសាភឌិបាល (សមជឌិក)
• ្រណៈកម្មការគ្របគ់្រងហានឌិភយ័ននគករុមគបរឹកសាភឌិបាល (សមជឌិក)

• ្រណៈកម្មការសវនកម្មននគករុមគបរឹកសាភឌិបាល (សមជឌិក)
• ្រណៈកម្មការគ្របគ់្រងហានឌិភយ័ននគករុមគបរឹកសាភឌិបាល (សមជឌិក)

វែ្តមានការមបជុំឆ្្ំ២០១៦៖ បាន្ូលរមួ កឌិ្ចេគបជំុ គករុមគបរឹកសា ភឌិបាលទាងំ៧នលើក ននឆ្នែ  ំសារនពើពន្ធ។ បាន្ូលរមួ កឌិ្ចេគបជំុ គករុមគបរឹកសា ភឌិបាលទាងំ៧នលើក ននឆ្នែ  ំសារនពើពន្ធ។

ចស្ក្តីអះអាង៖ • មឌិនមនទ្ំនាកទ់្ំនងជាលក្ខណៈគ្ររួសារជាមយួអភឌិបាលណាមនែ ក ់នឌិង / 
ឬភា្រទុ្នឌិកសំខានរ់បស់ធនាគារ នមយបបែង (នេមបូឌា) ភអីឌិលសីុ

• ពំុមនទ្ំនាស់្លគបនោជនជ៍ាមយួធនាគារ នមយបបែង (នេមបូឌា) ភអីឌិលសីុ នហើយ
កម៏ឌិនបានគបគពរឹត្តនូវបទ្នល្មើសអ្ីនេើយ។

• មឌិនមនទ្ំនាកទ់្ំនងជាលក្ខណៈគ្ររួសារជាមយួអភឌិបាលណាមនែ ក ់នឌិង / 
ឬភា្រទុ្នឌិកសំខានរ់បស់ធនាគារ នមយបបែង (នេមបូឌា) ភអីឌិលសីុ

• ពំុមនទ្ំនាស់្លគបនោជនជ៍ាមយួធនាគារ នមយបបែង (នេមបូឌា) ភអីឌិលសីុ នហើយ
កម៏ឌិនបានគបគពរឹត្តនូវបទ្នល្មើសអ្ីនេើយ។

ោទុហាមីរលុឡាបែូហាន់
អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

នលាកសែនូសែូេងុ
អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ



 ៤១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ភា
ពជា

អ្នក
ដឹក

នា
 ំន

ិងសា
វតា

សាវតារបសក់្រុមកបរឹ្សាភិបាល

•	 បរញិ្ញា បត្រអបរ់	ំផ្នែកការដឹកនា	ំនិងទីតបឹកសាយោបល់	ពីសាកលវទិយាល័យ	Putra

 តបយទសម៉ា យេសី៊
•	 អន៊បណិ្្រ	ផ្នែកត្របត់្រងអាជីវកម្មពីសាកលវទិយាល័យ	Bath	ចតកភពអងយ់្រលេស

•	 បរញិ្ញា បត្រផ្នែកនី្រិសាធារណៈ	ពីសាកលវទិយាល័យនរ័្៊រន	តបយទសកម្៊ជា
•	 បរញិ្ញា បត្រជានខ់្ស់ផ្នែកចបាបព់ាណិជ្ជកម្មអន្តរជា្ិរ	និងតបឹកសាផ្នែកសាជីវកម្ម
	 ពីសាកលវទិយាល័យភូមនិ្ទនី្រិសាសស្ត	និងវទិយាសាសស្តយសដ្ឋកិច្ច	យៅតបយទសកម្៊ជា	

ផដលមន
	 ការសហការជាមយួសាកលវទិយាល័យ	Lumière Lyon 2,	យៅតបយទសបារាងំ	

កម្រិតវប្បធ្៌/វិជ្្ជីវៈ៖

បច្ចុប្បន្ន៖
នៅស្្ព័ន្ធធនាគារន្យបបែង
•	 យលខាធិការ	ធនាគារ	យមយផបែង	(យខមបូឌា)	ភអីិលសី៊
•	 នាយិកា	នាយកដ្នែ នធនធានមន៊ស្ស		តបចា្ំរំបនឥ់ណូ្ចិន
•	 នាយិកា	នាយកដ្្ឋ ន	កិច្ចការតករុមហែ៊ន	និងទំនាកទ់ំនងសារជីវកម្ម

អតីតកាល៖
•	 នាយិកា	នាយកដ្នែ នម៉ា ឃី្រទីង	តបចា្ំរំបនឥ់ណូ្ចិន
•	 នាយិកា	នាយកដ្្ឋ ន	ម៉ា ឃី្រទីង	និង	្៊រណភាព	យសវាកម្ម
•	 មន្រួនាទីជានខ់្ស់	ផ្នែកកិច្ចការទំនាកទ់ំនងឧសសាហកម្ម	ទំនាកទ់ំនងប៊្រ្គលិក	

និងការចូលរមួរបស់ប៊្រ្គលិក	យៅសម្ន័្ធធនាគារ	យមយផបែង

បច្ចុប្បន្ន៖
នៅស្្ព័ន្ធធនាគារន្យបបែង
•	 យលខាធិការធនាគារ	យមយផបែង	(យខមបូឌា)	ភអីិលសី៊
•	 នាយកផ្នែកកិច្ចការចបាបត់ករុមហែ៊ន

អតីតកាល៖
•	 នាយកតករុមហែ៊ន	ផ្នែកចបាប	់ននតករុមហែ៊ន្្តល់យសវាកម្មទូរ្រមនា្រមន៍
•	 នាយកតករុមហែ៊នផ ន្ែកចបាប	់យៅការោិល័យយមធាវកីនែ៊ងតសរុក	និងអន្តរជា្ិរ	

រាជធានីភនែយំពញ

បទពរិនោធន៍ការងារ៖

ហា្គ សរនីចាន់អាប់ឌុលឡា
សលខាធិការបករុមហែនុន

េងុបាែ ង
េហ សលខាធិការបករុមហែនុន
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នលាកេងខា�សុមី
នាយក នាយកដាឋា នហិរញ្ញ វតថានុ និងយនុទ្ធសាសេ្ត

សាវតារបសគ់ណៈកម្មា ការបបតិបត្ិ

សុនីនតសេៀលវី
នាយិកាបបតិបត្តិ 

កាលបរិច្ឆេទតែងតាំង៖ ថ្ងៃទី១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៥ ថ្ងៃទី២ ខែ មមសា ឆ្នា  ំ២០១២

កម្រិែវប្បធ្៌៖ • បរញិ្ញា បត្រជានែ់្ពស់ខ្នាកហិរញញា វ្រ្ថុ មៅសាកលវទិយាល័យ Macquarie ថនតបមទស 
អូស្សាតា លី

• បរញិ្ញា បត្រវទិយាសាស្សតាសង្គម (ខ្នាកមសដ្ឋកិច្ច)  និងបរញិ្ញា បត្រសង្គមសាស្សតា 
មៅសាកលវទិយាល័យជា្រិសិង្ហបថុរ ី។

• អនថុបណិ្្រត្របត់្រងពាណិជ្ជកម្មថនសាកលវទិយាល័យ Hull ចតកភពអងម់្រលេស
• បរញិ្ញា បត្រពាណិជ្ជកម្មមៅ សាកលវទិយាល័យ New South Wales តបមទសអូស្សាតា លី
• សញ្ញា បត្រឯកមទស ្រណមនយ្យតបមទសអូស្សាតា លី
• សមាជិក្រណមនយ្យករ ថនវទិយាស្ាន្រណមនយ្យ តបមទសមា៉ា មេសថុី
• សញ្ញា បត្រវជិា្ជ ជីវៈឥណទានវទិយាស្ានធនាគារកិ តបមទសមា៉ា មេសថុី។

ទំនួលខុសមែរូវ៖ • ជតមរុញការត្របត់្រង និងការរកីចមតមើនរបស់ធនាគារ មមយខបែង (មែមបូឌា) ភអីិលសថុី។
• ដឹកនាអំាជីវកម្មរបស់ធនាគារទាងំមូល និងយថុទ្ធសាស្សតា ថនការរកីលូ្រលាស់ត្រប់
 អាជីវកម្មមដើម្ធីានា្រថុល្យភាពរវាងតប្ិរប្រតាិការឲ្យល្អឥ្រម ្្ច ោះ មានអភបិាលកិច្ចល្អ 

និងអាជីវកម្មមាន ការរកីចំមរ ើន។
• បមងកើនចំខណកទី្សារ មោយខ្្អកមលើភាព ល្េ ងំរបស់សម្ពន័្ធធនាគារ មមយខបែង 

កដូ៏ចជាពតងឹង តប្ិរប្រតាិការ របស់ ធនាគារ មមយខបែង មៅកនាថុងតបមទសកម្ពថុជា។

• បមងកើ្រយថុទ្ធសាស្សតា ត្របត់្រងហិរញញា វ្រ្ថុ និងធនធានរបស់ធនាគារ
• ត្របត់្រងមូលនិធិ និងយថុទ្ធសាស្សតាសាចត់បាក ់ មរៀបចំយថុទ្ធសាស្សតា 
• ខ្នការពាណិជ្ជកម្ម និង្រណមនយ្យ

បទពរិចោធន៍ការងារ៖ ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង
• នាយិកាតប្ិរប្រតាិ
• នាយិកា នាយកោ្ឋ ន មសវាហិរញញា វ្រ្ថុសហ្រមន៍

អែីែកាល៖
• នាយិកា ខ ន្ាកអាជីវកម្មកា្រ មៅធនាគារ មមយខបែង តបមទសសឹង្ហបថុរ ី
• នាយិកា ខ្នាកធនាគារកិច្ច និម្ិរតា  និងអាជីវកម្មទូទា្រ ់មៅធនាគារ មមយខបែង 

តបមទសសឹង្ហបថុរ ី
• អនាកត្របត់្រងជានែ់្ពស់ កនាថុងតករុមហែថុនNETS និងតករុមហែថុន MasterCard Asia 

Pacific Pte.Ltd។

ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង
• នាយក នាយកោ្ឋ នហិរញញា វ្រ្ថុ និងយថុទ្ធសាស្សតា

អែីែកាល៖
• ហិរញញា វ្រ្ថុ និងតប្ិរប្រតាិការរ្រនាគារ មៅធនាគារ តបមទសមា៉ា មេសថុី
• យថុទ្ធសាស្សតា សាជីវកម្មហិរញញា វ្រ្ថុ និងការត្របត់្រងសា្ មៅធនាគារ តបមទសមា៉ា មេសថុី
• សាជីវកម្ម និងធនាគារវនិិមោ្រហិរញញា វ្រ្ថុ  មៅតករុមហែថុន  Pacific Bank Berhad

• ហិរញញា វ្រ្ថុ ្រណនី និង ត្របត់្រងសា្ មៅតករុមហែថុន  Pacific Bank Berhad

• សវនកម្មថ ទ្ៃកនាថុង មៅតករុមហែថុន Visia Finance Berhad

•  ្រណមនយ្យ ស្ិ្រិ និងទី្សាររូបិយបណ័្ណ  មៅតករុមហែថុន  Visia Finance Berhad។

ស្្ក្តីអះអាង៖ •  មនិមានទនំាកទ់ំនងជាលក្ខណៈត្ររួសារជាមយួអភបិាលណាមានា ក ់និង/ឬភា្រទថុនិក
សំ្នរ់បស់ធនាគារ មមយខបែង (មែមបូឌា) ភអីិលសថុី

• ពថុំមានទំនាស់្លតបមោជនជ៍ាមយួធនាគារ មមយខបែង (មែមបូឌា) ភអីិលសថុី មហើយក ៏
មនិបានតបតពឹ្រតានូវបទមល្មើសអ្ីមេើយ

• ពថុំមានការ្តានាទៃ មទាស សតមាប ់បទមលើ្មស មៅរយៈមពល៥ឆ្នា  ំចថុងមតកាយ
• ពថុំមានការទទួលទណ្កម្ម ឬការពិនយ័ ពី ស្ាបន័ពាកព់ន័្ធ  មៅអំេថុង ឆ្នា  ំសារមពើពន្ធ។  

•  មនិមានទនំាកទ់ំនងជាលក្ខណៈត្ររួសារជាមយួអភបិាលណាមានា ក ់និង/ឬភា្រទថុនិក
សំ្នរ់បស់ធនាគារ មមយខបែង (មែមបូឌា) ភអីិលសថុី

• ពថុំមានទំនាស់្លតបមោជនជ៍ាមយួធនាគារ មមយខបែង (មែមបូឌា) ភអីិលសថុី មហើយក ៏
មនិបានតបតពឹ្រតានូវបទមល្មើសអ្ីមេើយ

• ពថុំមានការ្តានាទៃ មទាស សតមាប ់បទមលើ្មស មៅរយៈមពល៥ឆ្នា  ំចថុងមតកាយ
• ពថុំមានការទទួលទណ្កម្ម ឬការពិនយ័ ពី ស្ាបន័ពាកព់ន័្ធ  មៅអំេថុង ឆ្នា  ំសារមពើពន្ធ។ 
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ភា
ពជា

អ្នក
ដឹក

នា
 ំន

ិងសា
វតា

សាវតារបសគ់ណៈកម្មា ការបបតិបត្ិ

ថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៥ នៅថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៥ កាលបរិច្ឆេទតែងតាំង៖

• បរញិ្ញា បត្រខ្នាករដ្ឋបាលអាជីវកម្ម (Hons) សាកលវទិយាល័យជា្រិម៉ា នេសី៊ 
• អនាកជំនាញខ្នាកវជិាជា ជីវៈឥណទាន ថនវទិយាសាថា នធនាគារ តបនទសម៉ា នេសី៊

• បរញិ្ញា បត្រជានែ់្ពស់ខ ន្ាកហិរញញា វ្រថា៊ និងធនាគារ សាកលវទិយាល័យ នបៀលតបាយ 
តបនទសកម្ព៊ជា

កម្រិែវប្បធ្៌/វិជ្្ជីវៈ៖

• ត្របត់្រងនលើខ្នាកធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម ទនំាកទ់ំនងអ្ិរ្ិជន និងតប្ិរប្រ្ិការ
• ទំនាកទ់ំនងអ្ិរ្ិជន ធនាគារ កិច្ចសាជីវកម្ម ធនាគារកិច្ចវនិិនោ្រ និងតប្ិរប្រ្ិការ 

(រមួបញជាជូ លហិរញញាប្បទានពាណិជជាកម្ម និងការត្របត់្រងសាចត់បាក)់។

• ត្របត់្រង និងបនងកើនចំនួនអ្ិរ្ិជនកនា៊ងតសរុក ខដលសថាិ្រនៅកនា៊ងតបនេទអាជីវកមនាខ្នា ្រ្រជូច 
និងមធ្យម និងខ្នាកធនាគារកិច្ចពាណិជជាកម្ម។

ទំនួលខុសមែរូវ៖

ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង

• នាយក នាយកដ្្ឋ នធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម

អែីែកាល៖
• នាយក នាយកដ្្ឋ នធនាគារកិច្ចសកល នៅធនាគារ នមយខបែង (នែមបជូឌា) េអីិលសី៊
• នាយក នាយកដ្្ឋ ន ធនាគារកិច្ចអាជីវកម្មខ្នា ្រធំ នៅធនាគារ នមយខបែង (នែមបជូឌា) 

េអីិលសី៊
• នាយក នាយកដ្្ឋ នរចនាសម្ពន័្ធពាណិជជាកម្ម និងហិរញញាប្បទាន នៅធនាគារ នមយខបែង 

ម៉ា នេសី៊
• អន៊តបធានខ្នាកអេវិឌ្ឍនព៍ាណិជជាកម្ម នៅធនាគារ នមយខបែង (នែមបជូឌា) េអីិលសី៊
• អន៊តបធានត្របត់្រងទជូនៅ ខ្នាកអេវិឌ្ឍនព៍ាណិជជាកម្មនៅធនាគារ នមយខបែង (នែមបជូឌា) 

េអីិលសី៊។

ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង

• នាយក នាយកដ្្ឋ នធនាគារកិច្ចពាណិជជាកម្ម

អែីែកាល៖
• នាយកខ្នាកទំនាកទ់ំនងអ្ិរ្ិជន ថននាយកដ្្ឋ នទី្សាហិរញញា វ្រថា៊ នៅធនាគារ នមយខបែង 

(នែមបជូឌា) េអីិលសី៊
• តបធានខ្នាកទំនាកទ់ំនង នៅធនាគារ នមយខបែង (នែមបជូឌា) េអីិលសី៊
• អនាកជំនាញខ្នាកឥណទាន ធនាគារកិច្ចប៊្រ្គល

បទពរិចោធន៍ការងារ៖

•  មនិមនទនំាកទ់ំនងជាលក្ខណៈត្ររួសារជាមយួអេបិាលណាមនា ក ់និង/ឬភា្រទ៊និក
សំខ្នរ់បស់ធនាគារ នមយខបែង (នែមបជូឌា) េអីិលសី៊

• ពំ៊មនទំនាស់្លតបនោជនជ៍ាមយួធនាគារ នមយខបែង (នែមបជូឌា) េអីិលសី៊ នហើយក ៏
មនិបានតបតពរឹ្រ្នជូវបទនល្មើសអ្ីនេើយ

• ពំ៊មនការ្្នាទា នទាស សតមប ់បទនលើ្មស នៅរយៈនពល៥ឆ្នា  ំច៊ងនតកាយ
• ពំ៊មនការទទួលទណ្ឌ កម្ម ឬការពិនយ័ ពី សាថា បន័ពាកព់ន័្ធ  នៅអំេ៊ង ឆ្នា  ំសារនពើពន្ធ។   

•  មនិមនទនំាកទ់ំនងជាលក្ខណៈត្ររួសារជាមយួអេបិាលណាមនា ក ់និង/ឬភា្រទ៊និក
សំខ្នរ់បស់ធនាគារ នមយខបែង (នែមបជូឌា) េអីិលសី៊

• ពំ៊មនទំនាស់្លតបនោជនជ៍ាមយួធនាគារ នមយខបែង (នែមបជូឌា) េអីិលសី៊ នហើយក ៏
មនិបានតបតពរឹ្រ្នជូវបទនល្មើសអ្ីនេើយ

• ពំ៊មនការ្្នាទា នទាស សតមប ់បទនលើ្មស នៅរយៈនពល៥ឆ្នា  ំច៊ងនតកាយ
• ពំ៊មនការទទួលទណ្ឌ កម្ម ឬការពិនយ័ ពី សាថា បន័ពាកព់ន័្ធ  នៅអំេ៊ង ឆ្នា  ំសារនពើពន្ធ។   

ស្្ក្តីអះអាង៖

នលាកឆ�ចវ៉ាខវាុង
នាយក នាយកដាឋា នធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម

នលាកសខុនេង
នាយក នាយកដាឋា នធនាគារកិច្ចពាែិជជាកម្ម



 ៤៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

នលាកមូហានមដន វ្ា សុីអាបវា៉ា ហាប
នាយក នាយកដាឋា នបគបប់គងហានិភយ័

សាវតារបសគ់ណៈកម្មា ការបបតិបត្ិ

នលាកថ្ោបាឡានវុីសុីការ៉ា ន់
នាយក នាយកដាឋា នទីផសារេកល - ឥែ្ឌូ ចិន

កាលបរិច្ឆេទតែងតាំង៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៥ ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៤

កម្រិែវប្បធ្៌៖ • បរញិ្ញា បត្រ Bachelor of Art (Hons) សាកលវទិយាល័យជា្រិម៉ា ឡេសី៊ • បរញិ្ញា បត្រវទិយាសាសស្តខ្នាករដ្ឋបាលអាជីវកម្ម ជំនាញទី្សារ និង Organisational 

Behavioral Science ពីសាកលវទិយាល័យ Missouri, St. Louis, សហរដ្ឋអាឡមរកិ
• អនាកជំនាញខ្នាកវជិាជា ជីវៈឥណទាន 
• វជិាជា ជីវៈបង្ហា ្រប់ឡតងៀនកម្មវធិីឥណទានសតមប ់Maybank OMEGA Credit Skills 

Accreditation

ទំនួលខុសមែរូវ៖ • បឡង្កើ្រម៊ែង្រទី្សារហិរញញា វ្រ្៊សតមបធ់នាគារ ឡមយខបែង (ឡែមបូឌា) ភអីិលសី៊ 
និងធនាគារ ឡមយខបែង ឡវៀ្រណាម។

• ត្ររួ្រពិនិ្រ្យដំឡណើ រការ ថនម៊ែង្រទី្សារសកលឡៅកនា៊ងតបឡទស ទាងំពីរ កដូ៏ចជាអភវិឌ្ឍ 
និងពតងរឹងវ្រ្តមន និងឡករ ្តិ៍ឡ ្្ម ោះថនទី្សារ ហិរញញា វ្រ្៊ របស់ធនាគារឡមយខបែង កនា៊ង្រំបន។់

• ត្របត់្រងឥណទាន និងហានិភយ័សតមបធ់នាគារ ្្តល់នូវទិសឡៅឡដើម្ឡីរៀបចំ 
និងអន៊វ្រ្តតកបែណ្ឌ  ថនយ៊ទ្ធសាសស្តការត្របត់្រងហានិភយ័ ចបាបឡ់គាលការណ៍ នី្រិវធិី 
វធិីសាសស្ត អភបិាលកិច្ច។

• ្្តល់ការវាយ្រថមលៃឯករាជ្យ និងត្ររួ្រពិនិ្រ្យរាល់ហានិភយ័ទាងំអស់ តសបតាម        
ឡគាល បំណង អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។

បទពរិចោធន៍ការងារ៖ ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង

• នាយក នាយកដា្ឋ នទី្សារហិរញញា វ្រ្៊  - ឥណ្ឌូ ចិន

អែីែកាល៖

• នាយកខ្នាកទី្សារហិរញញា វ្រ្៊  ឡៅធនាគារ ឡមយខបែង ទីតករុងេ៊ង៍
• ការជួញដូររូបិយបណ័្ណ បរឡទសទី្សាររូបិយវ្រ្៊ និងមូលបត្រចំណូលឡ្រ ឡៅ ធនាគារ 

ឡមយខបែង តបឡទសម៉ា ឡេសី៊។

ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង

• នាយក នាយកដា្ឋ នត្របត់្រងហានិភយ័

អែីែកាល៖
• នាយក ឥណទានថ្នា ក្់រំបន ់ថនធនាគារ ឡមយខបែង (ឡែមបូឌា) ភអីិលសី៊
• នាយកត្របត់្រងហានិភយ័ ថននាយកដា្ឋ នត្របត់្រងឥណទាន ឡៅធនាគារ ឡមយខបែង 

តបឡទសម៉ា ឡេសី៊
• នាយកដា្ឋ នធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម ឡៅKwong Yik Bank Berhad

ស្្ក្តីអះអាង៖ •  មនិមនទនំាកទ់ំនងជាលក្ខណៈត្ររួសារជាមយួអភបិាលណាមនា ក ់និង/ឬភា្រទ៊និក
សំខានរ់បស់ធនាគារ ឡមយខបែង (ឡែមបូឌា) ភអីិលសី៊

• ពំ៊មនទំនាស់្លតបឡោជនជ៍ាមយួធនាគារ ឡមយខបែង (ឡែមបូឌា) ភអីិលសី៊ ឡហើយក ៏
មនិបានតបតពរឹ្រ្តនូវបទឡល្មើសអ្ីឡេើយ

• ពំ៊មនការ្្តនាទា ឡទាស សតមប ់បទឡលើ្មស ឡៅរយៈឡពល៥ឆ្នា  ំច៊ងឡតកាយ
• ពំ៊មនការទទួលទណ្ឌ កម្ម ឬការពិនយ័ ពី ស្ាបន័ពាកព់ន័្ធ  ឡៅអំេ៊ង ឆ្នា  ំសារឡពើពន្ធ។ 

•  មនិមនទនំាកទ់ំនងជាលក្ខណៈត្ររួសារជាមយួអភបិាលណាមនា ក ់និង/ឬភា្រទ៊និក
សំខានរ់បស់ធនាគារ ឡមយខបែង (ឡែមបូឌា) ភអីិលសី៊

• ពំ៊មនទំនាស់្លតបឡោជនជ៍ាមយួធនាគារ ឡមយខបែង (ឡែមបូឌា) ភអីិលសី៊ ឡហើយក ៏
មនិបានតបតពរឹ្រ្តនូវបទឡល្មើសអ្ីឡេើយ

• ពំ៊មនការ្្តនាទា ឡទាស សតមប ់បទឡលើ្មស ឡៅរយៈឡពល៥ឆ្នា  ំច៊ងឡតកាយ
• ពំ៊មនការទទួលទណ្ឌ កម្ម ឬការពិនយ័ ពី ស្ាបន័ពាកព់ន័្ធ  ឡៅអំេ៊ង ឆ្នា  ំសារឡពើពន្ធ។   



 ៤៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ភា
ពជា

អ្នក
ដឹក

នា
 ំន

ិងសា
វតា

សាវតារបសគ់ណៈកម្មា ការបបតិបត្ិ

នលាកឃូនអងហូ
នាយក នាយកដាឋា នបបតិបត្តិការអាជីវកម្ម

នលាកតសីហា្គ សរនីចាន់អាប់ឌុលឡា
នាយិកា នាយកដាឋា នធនធាមននុេសែ - ឥែ្ឌូ ចិន
នាយិកា នាយកដាឋា ន កិច្ចការបករុមហែនុន និង ទំនាកទ់ំនង សារជីវកម្ម

ថ ង្ៃទី០១ ខែមនីា ឆ្នា  ំ២០១៧ ថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នា  ំ២០១៥ កាលបរិច្ឆេទតែងតាំង៖

• អនុបណ្ឌិ តគ្របគ់្រងពាណឌិ ជ្ជកម្ម ថនសាកលវ ឌិទយាល័យ Bath ចគកភពអងគ់្រលេស
• បរ ឌិញ្ញា បគតខ្នាកអបរ់ ំ(ម្រ្ុគទសក ៍នឌិង្្តល់គបរឹកសា) សាកលវ ឌិទយាល័យ Putra

គបគទសម៉ា គេសីុ
• វ ឌិញ្ញា បនបគតទំនាកទ់ំនងឧសសាហកម្ម ថនវ ឌិទយាសាថា នគ្របគ់្រងម៉ា គេសីុ
• វ ឌិញ្ញា បគតគ្របគ់្រង្លឌិត្លទី្សារ សម្រម ថន្លឌិត្លទី្សារអន្ដរជាតឌិ 

នឌិងការគ្របគ់្រង

• សញ្ញា បគតវ ឌិជា្ជ ជីវៈឥណទាន(CCP - អតឌិ្ឌិជន) វ ឌិទយាសាថា នធនាគារ ឌិក គបគទសម៉ា គេសីុ កម្រិែវប្បធ្៌/វិជ្្ជីវៈ៖

• បគងកើតយុទ្ធសាសស្តគ្របគ់្រងធនធានមនុស្ស នឌិងខ្នការអនុវត្ត គ�ើម្គីាគំទ�ល់ 
តគមរូវការ អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។

• គ្របគ់្រងគលើរគបៀបវារៈធនធានមនុស្ស សមតថាភាព ការអភឌិវឌ្ឍ នឌិងបគងកើន ជា អតឌិ បរម កនាុង 
ការអនុវត្តន ៍ការងារ នឌិង្លឌិតភាពរបស់ បុ្រ្លឌិក។ 

• បគងកើតបរ ឌិយាកាសការងារវ ឌិជ្ជមនសគមបប់្ុរ្លឌិក។
• ម៉ា ឃីតធីង ទំនាកទ់ំនងសាជីវកម្ម ទំនាកទ់ំនងខ្នាកម៉ា ឃីតធីង នឌិងពាណឌិ ជ្ជសញ្ញា  

រមួទាងំកឌិច្ចការខ្នាកចបាប ់នឌិងគសវាកម្ម
• គរៀបច ំយុទ្ធសាសស្តម៉ា ឃីតទីង  នឌិងរកសាការពារការគគបើគរាស់ ពាណឌិ ជ្ជសញ្ញា  

សគមបធ់នាគារ នឌិងគរៀបចំយុទ្ធសាសស្តបគគមើគសវាអតឌិ្ឌិជន  គ�ើម្ពីគងរឹង គសវាកម្ម  
ការគពញចឌិត្ត  នឌិងការចូលរមួរ បស់ អតឌិ្ឌិជន 

• គលខាធឌិការ គករុមហុ៊ន នឌិងជួយ�គាគំទគករុមគបរឹកសាភឌិរាលកនាុងការធានាស្តងដ់ាែ្ពស់បំ្ុត 
គៅកនាុងអភឌិរាលកឌិច្ចសាជីវកម្ម។

• គបតឌិបត្តឌិការតាមបណ្្ត សាខា
• គបតឌិបត្តឌិការកណ្្ត ល
• អចលនគទព្យ នឌិង សន្តឌិសុែ
• ពត័ម៌នវ ឌិទយា។

ទំនួលខុសមែរូវ៖

ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង
• នាយឌិកា នាយកដាឋា នធនធានមនុស្ស គបចាតំំបន ់ឥណូ្ចឌិន
• នាយឌិកា នាយកដាឋា នកឌិច្ចការគករុមហុ៊ន នឌិងទំនាកទ់ំនង សារជីវកម្ម

អែីែកាល៖
• នាយឌិកា នាយកដាឋា នម៉ា ឃីតធីង គបចាតំំបនឥ់ណូ្ចឌិន
• នាយឌិកា នាយកដាឋា នម៉ា ឃីតធីង នឌិង្ុរណភាព គសវាកម្ម
• �រឹកនាគំលើទំនាកទ់ំនងគៅកនាុងការ ផ្លេ ស់ប្តូរសំខាន ់ជាគគចើន   គគកាម ការ ្ ្តួចគ្្តើម របស់ 

សម្ពន័្ធធនាគារ គមយខបង៊
• �រឹកនាបំគងកើន ទំនាកទ់ំនងបុ្រ្លឌិក នឌិងគ្រៀង្ររការ ចូលរមួ របស់ បុ្រ្លឌិក គៅសម្ពន័្ធ 

ធនាគារ គមយខបង៊
• អនាកទនំាកទ់ំនងផ្ទា ល់ជាមយួ បុ្រកលឌិក គៅសម្ពន័្ធធនាគារ គមយខបង៊
• សមជឌិកមយួរូប ថនគករុមអនាកអភឌិវឌ្ឍនរ៍បស់គករុមហុ៊ន Carrefour។

ប្្ចុប្បន្ន៖
ចៅស្្ព័ន្ធធនាគារច្យតបែង
• នាយក នាយកដាឋា នគបតឌិបត្តឌិការអាជីវកម្ម

អែីែកាល៖
• នាយក គករុមឥណទានគ្រហដាឋា នចល័តPerak គៅសម្ពន័្ធធនាគារ គមយខបង៊
• គបធានសាខា ធនាគារ គមយខបង៊
• មសន្តីគបតឌិបត្ដឌិការជានែ់្ពស់ គៅPhileo Allied Bank

បទពរិចោធន៍ការងារ៖

•  មឌិនមនទនំាកទ់ំនងជាលក្ខណៈគ្ររួសារជាមយួអភឌិរាលណ្មនា ក ់នឌិង/ឬភា្រទុនឌិក
សំខានរ់បស់ធនាគារ គមយខបង៊ (គែមបូឌា) ភអីឌិលសីុ

• ពំុមនទំនាស់្លគបគយាជនជ៍ាមយួធនាគារ គមយខបង៊ (គែមបូឌា) ភអីឌិលសីុ គហើយក ៏
មឌិនរានគបគពរឹត្តនូវបទគល្មើសអ្ីគេើយ

• ពំុមនការ្្តនាទា គទាស សគមប ់បទគលើ្មស គៅរយៈគពល៥ឆ្នា  ំចុងគគកាយ
• ពំុមនការទទួលទណ្កម្ម ឬការពឌិនយ័ ពី សាថា បន័ពាកព់ន័្ធ  គៅអំេុង ឆ្នា  ំសារគពើពន្ធ។ ។  

•  មឌិនមនទនំាកទ់ំនងជាលក្ខណៈគ្ររួសារជាមយួអភឌិរាលណ្មនា ក ់នឌិង/ឬភា្រទុនឌិក
សំខានរ់បស់ធនាគារ គមយខបង៊ (គែមបូឌា) ភអីឌិលសីុ

• ពំុមនទំនាស់្លគបគយាជនជ៍ាមយួធនាគារ គមយខបង៊ (គែមបូឌា) ភអីឌិលសីុ គហើយក ៏
មឌិនរានគបគពរឹត្តនូវបទគល្មើសអ្ីគេើយ

• ពំុមនការ្្តនាទា គទាស សគមប ់បទគលើ្មស គៅរយៈគពល៥ឆ្នា  ំចុងគគកាយ
• ពំុមនការទទួលទណ្កម្ម ឬការពឌិនយ័ ពី សាថា បន័ពាកព់ន័្ធ  គៅអំេុង ឆ្នា  ំសារគពើពន្ធ។ 

ស្្ក្តីអះអាង៖



 ៤៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

នាយកដ្ឋា នធនធានមនុស្ស

“ក្នុងឆ្្សំនះ    រសបៀបវរីៈននការបគបប់គង    គឺស ្្ត តសលើការតបមងទិ់េ
 

បនុគ្គលិក   ដដលមនសទពសកាេល្យរបេ់សយើងសឆ្្ះសៅបរបិទ្្េ់ 
ប្តូរសេដឋាកិច្ច   អាជីវកម្ម  និងេង្គម។ ពួកសយើង បានេងកតធ់ងៃេ់សៅ

 
សលើការសរៀបចំ         បករុមការងាររបេ់សយើងឲ្យមន         ឥរោិបថ  
អាកប្កិរោិ  ជំនាញ និងបបពន័្ធដដលល្អ សដើម្បីសងកើតនូវនច្បបឌិត

 
បសងកើតថ្មី    និងបសងកើននូវេកា្ត ននុពល     និងសដើម្បីំសពញឲ្យបាននូវ

 
ការចងប់ាន និងតបមរូវការរបេ់អតិថិជន។ ការសប្តជាញា ចិត្តរបេ់សយើង 
ក្នុងការធានាឲ្យបាននូវវប្ធមស៌ារជីវកម្មការបគបប់គង             និង 
ការអភវិឌ្ឍសទពសកាេល្យ           ដដលអាចបំសពញបាននូវតបមរូវការ 
អាជីវកម្ម   ដដលកំពនុង្្េ់ប្តូរកានដ់តសបចើន និងល្អបំផនុត សដើម្ជីួយ�

 
ជំរនុញដល់ការរកីលូតលាេ់របេ់សាថា បន័ទាងំមូល។         ការស ្្ត ត 
េំខានរ់បេ់សយើង  គឺសៅសលើការដេវងរកមសធយាបាយសផសែងៗ ដដល 
មនភាពរកីចសបមើន និងបបកបសដាយការទទួលខនុេបតរូវ   ដដលអាច 
ជួយ�ដល់បនុគ្គលិក     ដដលមនសទពសកាេល្យរបេ់សយើង    អាចនច ្
បបឌិតបសងកើតថ្មី  េបមប និងចូលរមួបបកួតបបដជង   ក្នុងការ្្េ់ប្តូរ

 បរបិទសៅក្នុងពិភពសលាកបានសដាយសជាគជយ័។” 

សរសរស្តេ្ភាំង៥ ននាបនាសកកេ្មបនាក្រដោយអរិយធេ៌ 

កងវាលរ់បសប់ុគ្គលកិ ការរកីចនតមើននឆ្្ះនៅមុខ ការនគារពនិងភ្ពនសា្ម ះតតង់ នស្មើភ្ពនិងតមាលា ភ្ព

ពួកសយើង ពយាោមអវីដដលបនុគ្គលិក
និោយ។ ស្្ើយតបសៅនរឹង 

ការផ្តល់សោបល់ និងចំណ្យសពល
ក្នុងការពន្យល់ពីការេសបមចចិត្ត។ 

ពួកសយើង សលើកទរឹកចិត្ត ជួយ� គាបំទ 
និងសធវើការជំរនុញចំសពាះការេិកសា

សរៀនេូបត អភវិឌ្ឍ និងរកីចសបមើន។ 

បនុគ្គលិកបតរូវបានឲ្យតនម្ 
នូវអវីជាខ្ួនរបេ់ពួកសគ 

និងទទួលយកនូវអវីដដលពួកសគ 
នាមំកជួយ�ដល់បករុម សហើយពួកសយើង 

នរឹងេម្រឹងរកលក្ខែៈពិសេេដតមយួគត ់
និងការយល់ស�ើញដប្កពីសគ

របេ់បនុគ្គលិក។

ពួកសយើង បងា្ហ ញនូវការសគារពសេ្មើភាពគ្ា 
ដល់មននុេសែបគបគ្់ា សៅសលើឋានៈ 

កបមតិវប្ធម ៌អាយនុ។ល។ ពួកសយើង 
សដាះបសាយបញ្្ហ បបកបសដាយ

វជិាជា ជីវៈ។ ពួកសយើង កម៏នភាពសសា្ម ះបតង ់
សបើកចិត្តទូលាយ និងផ្តល់ទំននុកចិត្តសលើ

ការពិភាកសាជាមយួបនុគ្គលិក។

ពួកសយើង ពយាោមធានាថ្ បនុគ្គលិក
នរឹងទទួលបានពត័ម៌ននានា

សេ្មើភាពគ្ា។ ពួកសយើង 
សលើកទរឹកចិត្តដល់បនុគ្គលិក 

សបបើបបាេ់ពត័ម៌នទាងំសនាះ 
េបមបឱ់កាេនានារបេ់ពួកសគ។ 

ទិដ្ឋភ្ពទូនៅ
សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦សនះ    េម្ន័្ធធនាគារ  បានសធវើការសប្តជាញា ចិត្តោ៉ា ងមនុតមថំ្  ពួកសយើង នរឹងអភវិឌ្ឍធនធានមននុេសែរបេ់សយើងឲ្យមនការរកីលូតលាេ់ សដើម្េីសបមចនូវទេសែនៈវេ័ិយរបេ់សយើងសៅឆ្្2ំ០2០ជា ធនាគារ ដដល

 ឈានមនុខសគសៅអាេនុី។   សដើម្េីសបមចនូវសគាលសៅសនះ   ពួកសយើងបានបសងកើនកម្ងំកាយ និងសពលសវលា ក្នុងការជំរនុញអភវិឌ្ឍសទពសកាេល្យរបេ់បនុគ្គលិក  ឲ្យសបតៀមខ្ួនរចួជាសបេចក្នុងសពលអនាគត  និងបបកបសដាយថ្មពល 

 សដើម្សីធវើឲ្យធនាគារ សមយដបែង សៅដតជាធនាគារ ដដលឈានមនុខសគ។ 

សដាយមនការចង្អនុល បងា្ហ ញពីេម្ន័្ធធនាគារ នាយកដាឋា នធនធានមននុេសែរបេ់សយើង បានសធវើការស ្្ត តសលើការេបមបេបមរួល និងបញ្ចនុ ះបញ្ចូ លបនុគ្គលិករបេ់សយើង ឲ្យមនទំននុកចិត្តសលើខ្ួនឯង។ ពួកសយើង បានបសងកើនទំននុកចិត្ត និង

 
ការរពំរឹងទនុក ក្នុងការ្្េ់ប្តូរវធិីសាសេ្តក្នុងការអភវិឌ្ឍ ផ្តល់ជំនាញ បគបប់គង និងដរឹកនាបំនុគ្គលិក សដើម្នីាមំកនូវភាពល្អបំផនុត សដើម្បីសងកើនេមទិ្ធិផលរបេ់សយើងឲ្យកានដ់តធំ និងល្អបបសេើរ។ 

េរេេ្តម្ភទាងំ៥ សៅក្នុងជួយ�ដល់ការផ្តួចសផ្តើមបសងកើតថ្មីរបេ់បនុគ្គលិករបេ់សយើង ឲ្យបេបនរឹងសបេកកម្មអរយិធមរ៌បេ់សយើង រមួមន៖

នលាកតសីហា្គ សរនីចាន់អាប់ឌុលឡា
នាយិកា   នាយកដាឋា នធនធានមននុេសែ - ឥែ្ឌូ ចិន

ភ្ពចតមរុះ
និងការោក់បញ្ចូល



 ៤៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ភា
ពជា

អ្នក
ដឹក

នា
 ំន

ិងសា
វតា

នាយកដ្ឋា នធនធានមនុស្ស

គោល ដៅននាការ  ផ្លនាស់្រ្តរូធៃធាៃេៃ៊សនាស  ាំ ងបនានាេួំយ

ឆ្្2ំ០១៦   គឺជាឆ្្មំយួដដលពួកសយើង   នាមំកនូវការបសងកើតថ្មីជាសបចើន    សដើម្សីរៀបចំខ្ួនពួកសយើង ឲ្យក្ាយសៅជាធនាគារដដលឈានមនុខសគ  ដដលសពារសពញសៅសដាយបនុគ្គលិកដដលមនសទពសកាេល្យ  សដើម្េីសបមចនូវទេសែនៈ

 វេ័ិយរបេ់េម្ន័្ធធនាគារ ក្នុងឆ្្2ំ០2០។    សដាយមនការដែនាពីំនាយកដាឋា នធនធានមននុេសែននេម្ន័្ធធនាគារ     អំពីសគាលសៅយនុទ្ធសាសេ្តសលើ   “លទ្ធផលននការរកីលូតលាេ់  និងការអភវិឌ្ឍសទព្យសកាេល្យកបមតិេកល”
 ពួកសយើង    បានសដើរតាមសគាលសៅននការ្្េ់ប្តូរេមតថាភាពធនធានមននុេសែទាងំ៦  ដដលជំរនុញឲ្យបនុគ្គលិករបេ់សយើង មនេមតថាភាពបគបប់គានក់្នុងការេសបមចបាននូវការរពំរឹងទនុក និងសលើកទរឹកចិត្តឲ្យពួកគាតព់យាោម  និងបសងកើន

 េកា្ត ននុពល ្្ទ ល់ខ្ួន និងវជិាជា ជីវៈរបេ់ពួកគាត។់

CERTIFICATE

ភពជអនកដឹកនកំនែ់តធ ំ
និងករបេងកនេទពយេកសលយ

ផលិតភពករមតិសកល ផនតគំ់និតរបកបេដយ
រកមសីលធមក៌រមតិសកល

បរសិថ នេធវកររបកបេដយករយកចិតត
ទុកដក ់របសិទធភពករងរ 

អនកដឹកនែំដលមនករគិតពិចរណ
េនកនុងករផតល់េសវកមមហិរញញ វតថុ

ធនធនែផនកបេចចកវទិយ ែដលរបកបេដយ
ភពៃចនរបឌិត រហ័សរហួន និងរេវៀសរៃវ 

ការោក់បញ្ចូលបុគ្គលកិនៅក្ងុដំោក់កាលចនការលតូលាស់

សាថា នបន័មយួ អាចសជាគជយ័សៅបាន មនិអាបេ័យសៅសលើការបគបប់គងដតមយួគតស់នាះសទ គឺសដាយសារដតបនុគ្គលិកម្ក់ៗ  ខិតខំជួយ�គ្ាសៅវញិសៅមក សដើម្ជីំរនុញឲ្យសាថា បន័  អាចេសបមចបាននូវេមទិ្ធិផលោ៉ា ងខ្េ់។  អ្កដរឹកនាំ
 របេ់សយើង បានផ្តល់នូវការបញ្ជា កភ់ាពចបាេ់លាេ់ និងទិេសៅោ៉ា ងចបាេ់លាេ់ កដូ៏ចជាសគាលសៅ និងការរពំរឹងទនុកសដើម្េីសបមចទេសែនៈវេ័ិយរបេ់សយើង សៅក្នុងឆ្្2ំ០2០  ដដលជួយ�ដល់បនុគ្គលិករបេ់សយើង អាចផសារភាជា ប់

 គ្ាជាធ្នុងមយួក្នុងការេសបមចនូវសគាលសៅសនះ   យល់ដរឹងអំពីអវីដដលពួកសគបតរូវសធវើ   និងអាចអននុវត្តនូវការសប្តជាញា ចិត្តមយួសនះ    បបកបសដាយទំនួលខនុេបតរូវ។    ថ្្កដ់រឹកនារំបេ់សយើង   បានចំណ្យសពលោ៉ា ងសបចើនក្នុងការកសាង

 េមតថាភាពរបេ់បនុគ្គលិក តាមរយៈកិច្ចជដជកពិភាកសាដដលមនសគាលសៅចបាេ់លាេ់ និងមនផលបបសោជនោ៍៉ា ងខ្ាងំចំសពាះបនុគ្គលិក ដូចជាកិច្ចបបជនុំបបចាឆ្ំ្ ំ  និងការពិសារកាសហវជាមយួនាយិកាបបតិបត្តិជាសដើម។   សៅកបមតិ

 េម្ន័្ធធនាគារ    ពួកសយើង    កប៏ានបសងកើតនូវកម្មវធិីធជាសបចើនេបមបប់នុគ្គលិករបេ់សយើង    ដូចជាកិច្ចបបជនុំបបចាឆ្ំ្េំបមបេ់ម្ន័្ធធនាគារ    ការបងា្ហ ញពីគែៈកម្មការបបតិបត្តិ   កិច្ចេន្ទនាជាមយួបបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល និង

 គែៈកម្មការបបតិបត្តិននេម្ន័្ធធនាគារ ការបសបងៀនពីថ្្កដ់រឹកនានំនគែៈកម្មការបបតិបត្តិ និងកិច្ចបបជនុំថ្្កដ់រឹកនា ំ(Leaders-On-The-Go –Series)។

សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦សនះ េម្ន័្ធធនាគារ បានសរៀបចំកិច្ចបបជនុំបបចាឆ្ំ្ចំំនួន៥ សៅទីស្ាកក់ារកណ្្ត លសារជីវកម្ម និងផសែពវផសាយសៅកានស់ាខាេម្ន័្ធទាងំអេ់សៅជនុំវញិពិភពសលាក 
 តាមរយៈWebcast េន្ិេិទ្ធអនឡាញ និងកាផសារ ្្ទ ល់ WEBEX live-streaming ជាសដើម។ កិច្ចបបជនុំបបចាឆ្ំ្ ំ ននេម្ន័្ធធនាគារ គឺជាសវទិកាដេំ៏ខានម់យួ ដដលថ្្កដ់រឹកនារំបេ់សយើង 
 

ដចករដំលកនូវការរកីចសបមើនថ្មីៗ សលើេមទិ្ធិផលរបេ់េម្ន័្ធ និងការផ្តួចសផ្តើមបសងកើតថ្មីជាសបចើន សដើម្ជីួយ�ដល់បនុគ្គលិកឲ្យទទួលបានការដែនា ំ និងការរពំរឹងទនុក ដដលអាចជួយ�ដល់

 
ការេសបមចនូវសគាលសៅ និងយនុទ្ធសាសេ្តរបេ់សយើង។ 

េសបមចនូវទេសែនៈវេ័ិយរបេ់សយើងក្នុងឆ្្2ំ០2០ កិច្ចបបជនុំLOTG េ្តីពី “ធនាគារ សមយដបែង របេ់សយើង អនាគតរបេ់សយើង 2.០” បតរូវបានសរៀបចំសេើងសដើម្បីសងកើនេន្ទនុះ និងពសន្ឿន
 ការរកីចសបមើនរបេ់បនុគ្គលិក សដើម្ជីួយ�ដល់សាថា បន័ឲ្យសបតៀមខ្ួនរចួជាសបេចក្នុងនថងៃអនាគត។ LOTG បានបន្តេបមបេបមរួលដល់ការបញជាូ នពត័ម៌ន និងចំសែះដរឹងសៅវញិសៅមក ដដល 

អាចជួយ�ដល់បករុមអ្កដរឹកនា ំ អាចដរឹងអំពីកងវល់នានារបេ់បនុគ្គលិកសៅក្នុងបបតិបត្តិការបបចានំថងៃ កដូ៏ចជាបសងកើតនូវវប្ធមន៌នការទទួលសា្គ ល់ថ្ ការអភវិឌ្ឍសៅនថងៃអនាគត និងការបសងកើត
 នូវបរសិាថា នដដលបបកបសដាយការសលើកទរឹកចិត្ត។ ចាបត់ាងំពីបតីមេទី៤ននឆ្្2ំ០១៦ រហូតដល់បតីមេទី2ននឆ្្2ំ០១៧ គែៈកម្មការបបតិបត្តិននេម្ន័្ធធនាគាររបេ់សយើង បាន

 បសងកើតនូវកិច្ចបបជនុំដបបសនះសៅ 222សាខាននេម្ន័្ធ សៅទូទាងំពិភពសលាក។ 

កិច្ចតបជុំតបចាឆ្ំ្ ំ

នៅសម្័ន្ធនាគារ

កិច្ចតបជុំថ្្ក់ដឹកនាំ

LEADERS-ON-THE-

GO

 (LOTG) 



 ៤៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

នាយកដ្ឋា នធនធានមនុស្ស

ពួកសយើង   បានបសងកើនកបមតិននការទទួលមតិសោបល់របេ់បនុគ្គលិក   សដើម្ធីានាឲ្យបានថ្ ពួកសគ មនតនម្ ភាពអងអ់ាច និងខិតខំបបរឹងដបបង   សៅក្នុងបរសិាថា នសធវើការដដលមនការដាកប់ញ្ចូ ល។ មតិសោបល់របេ់បនុគ្គលិក គឺជា

 
បបភពដម៏នតនម្មយួ ក្នុងការបសងកើនការ្្េ់ប្តូរ និងការរកីចសបមើនរបេ់សាថា នបន័ទាងំមូលទូទាធំនាគារ។   ពួកសយើង   បានសបបើបបាេ់មសធយាបាយទំនាកទ់ំនងតាមរយៈបបពន័្ធសអេិចបតរូនិច   សដាយ ្្ទ ល់ជាមយួេហការរីបេ់សយើង 

 កដូ៏ចជាពបងរឹងដល់កិច្ចេន្ទនា H.O.T ដដលជាកិច្ចេន្ទនាបបកបសដាយភាពសសា្ម ះបតង ់សបើកចិត្ត និងទំននុកចិត្ត។   វធិីសាសេ្តសដើម្ទីទួលបាន មតិសោបល់របេ់បនុគ្គលិករបេ់សយើង រមួមនការេ្ទងម់តិដដលមនការចូលរមួពីបនុគ្គលិក

 
និងការផ្តល់មតិសោបល់តាមរយៈMyVoice។ 

ការពតងឹងភ្ពបត់បបននលើការបណ្តុ ះបោ្ត ល
សយើងសជឿជាកថ់្  ការបន្តបែ្តនុ ះបណ្្ត ល  និងអភវិឌ្ឍេមតថាភាព  មនសារៈេំខានប់ំផនុតសដើម្ធីានាឲ្យបាន ថ្

 និសោជិកមនជំនាញោ៉ា ងបតរឹមបតរូវ ចំសែះដរឹង និងេមតថាភាព សដើម្បីសងកើនបបេិទ្ធភាព និងបបេិទ្ធផល ននការងារ
 សៅក្នុងដផ្កបែ្តនុ ះបណ្្ត ល    និងអភវិឌ្ឍេមតថាភាពរបេ់សយើង   គឺកំែតស់ដាយឈរសៅសលើទេសែនៈអភវិឌ្ឍន៍
 ៧០:2០:១០ សពាលគឺ ស ្្ត តេំខានស់ៅសលើការអភវិឌ្ឍ តាមរយៈបទពិសសាធនក៍ារងារ ទំនាកទ់ំនង (ការដែនា ំ

និងការបងវរឹកតាមរយៈការងារជាកដ់េ្តង)  និងការេិកសា  សៅក្នុងថ្្កស់រៀន។ 

បច្ចនុប្ន្និសោជក    បានសា្គ ល់    និងចូលរមួជាមយួជសបមើេសផសែងៗ  ក្នុងការបែ្តនុ ះបណ្្ត ល  ដដលការបែ្តនុ ះ
 បណ្្ត លទាងំសនាះ  បានបំសពញបដនថាមសលើកយន្តការក្នុងការបែ្តនុ ះបណ្្ត លដដលមនបសាប ់ សហើយបរោិកាេ
 បែ្តនុ ះបណ្្ត លទាងំសនាះ   បានផសារភាជា បជ់ាមយួតថភាពេង្គមសបចើន    មនភាពនច្បបឌិត   បានស ្្ត តសលើចំននុច
 

េំខាន ់ និងមនភាពបបសេើរជាងមនុន  ដដលបេបតាមសគាលការែ៍  “GO Ahead” ។ ទបមង ់និងឱកាេបែ្តនុ ះ 
បណ្្ត លសផសែងៗ  បតរូវបានសរៀបចំសេើង    សដើម្សីលើកទរឹកចិត្តដល់និសោជិក ក្នុងការទទួលខនុេបតរូវសលើការអភវិឌ្ឍ

 េមតថាភាពរបេ់ពួកសគ។ 

សគហទំពរ័របេ់េម្ន្ធធ័ានាគារ  េបមបក់ារបែ្តនុ ះបណ្្ត ល   សពាលគឺកម្មវធិី  MyCampus     ជាកម្មវធិីេិកសា
 តាមរយៈបបពន័្ធឌីជីថល  េបមបេិ់កសាតាមអនឡាញមយួដដលនរឹងដាកឲ់្យសបបើបបាេ់   សៅធនាគារ  សមយដបែង 
 

(សខមបូឌា) ភអីិលេនុី ក្នុងសពលឆ្ប់ៗ សនះ។   សដាយបបពន័្ធមយួសនះ  បតរូវបានបបកាេឲ្យសបបើបបាេ់   ចាបត់ាងំពី
 ឆ្្ ំ2០០៥   និងេម្ន័ធនាគារ    បានកតេំ់គាល់ស�ើញថ្  បបពន័្ធសនះ  អាចនរឹងសបបើបបាេ់េបមបក់ារេិកសា
 

តាមរយៈអនុិនសធើដែតបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព។  

បបពន័្ធបែ្តនុ ះបណ្្ត ល   និងអភវិឌ្ឍេមតថាភាពដដលេថាិត      សៅសបកាមកម្មវធិីបែ្តនុ ះបណ្្ត លននេម្ន័្ធធនាគារ
 សមយដបែង   (MA)   បតរូវបានសធវើការដកដបបចំែនុ ចេំខាន់ៗ ជាសបចើន ។   កម្មវធិីបែ្តនុ ះបណ្្ត លននេម្ន័្ធធនាគារ
 សមយដបែង ជាសបចើនរមួនរឹងបសច្ចកវទិយាដទ៍ំសនើបបានសធវើឲ្យ សគហទំពរ័េិកសាមយួសនះមនភាពទានេ់មយ័ និងងាយ
 បេរួល បពមទាងំផ្តល់នូវបទពិសសាធនថ៍្មីក្នុងការបសងកើនគនុែភាពននការបែ្តនុ ះបណ្្ត ល។  

សយើង  បាននរឹងកំពនុងសបាះជំហានបន្តសៅមនុខក្នុងការផ្តល់ឱកាេ  ឲ្យនិសោជិករបេ់សយើងទាងំអេ់ទទួលបាននូវ
 ការេិកសាជំនាញវជិាជា ជីវៈ  និងបញ្ចបក់ារបែ្តនុ ះបណ្្ត លសដាយសជាគជយ័បេបតាមកម្មវធិីជំនួយបែ្តនុ ះបណ្្ត ល
 របេ់និសោជិក។

ការអភិវឌ្ឍនលើនទពនកាសល្យនិងភ្ពជាអ្កដឹកនាំ
ធនាគារ សមយដបែង  គាបំទ      និងសលើកទរឹកចិត្តដល់ការបំសពញការងារបបកបសដាយបបេិទ្ធភាព សដើម្ជីំរនុញដល់

 ភាពរកីចសបមើន    និងការេសបមចបាននូវេម្ធផិលពាែិជជាកម្មកបមតិអន្តរជាតិ។    បកបខែ្ឌ ននការបគបប់គងសលើ
 និសោជកមនសទព្យសកាេល្យ គឺស ្្ត តេំខានស់ៅសលើកដផ្កេំខាន់ៗ ចំនួន៤ រមួមន៖ ការសបជើេសរ ើេនិសោជិក 
 ការអននុវត្តការងារ      ការអភវិឌ្ឍនេ៍មតថាភាព      និងការសលើកទរឹកចិត្ត       ដដលដផ្កទាងំសនះកំពនុងបន្តកំែត់
 

អត្តេញ្្ញ ែនននិសោជិកដដលមនសទពសកាេល្យ និងបន្តការអភវិឌ្ឍេមតថាភាព  ការ្្េ់ប្តូរមនុខតំដែង  និង
 ការដថរកសានិសោជិកដដលមនេមតថាភាពសៅក្នុងធនាគារ។

ធនាគារ  សមយដបែង  មនបនុគ្គលិក  ដដលមនសទពសកាេល្យតាមបទដាឋា នអន្តរជាតិ តាមរយៈ ការវាយតំនល និង 
ការអភវិឌ្ឍនេ៍មតថាភាពបនុគ្គលិកសដាយឈរសលើមបតដាឋា នអន្តរជាតិ រមួជាមយួនរឹងវធិីសាសេ្តជាសបចើនសផសែងសទៀត។

 សដាយបតរូវបានសធវើការវាយតំនលសបបៀបសធៀប     ជាមយួនរឹងកបមតិេ្តងដ់ារថ្្កត់ំបន ់      និងេកលរបេ់សាថា បន័  
SARATOGA    ក្នុងឆ្្ ំ2០១៤    ធនាគារ សមយដបែង បតរូវបានចំណ្តថ្់្កោ់៉ា ងល្អបំផនុតសលើការអននុវត្តចំនួន ៦ 

យ៊ទ្ធសស្តនារ្រស់យើង ក្នថុងការជមនា៊ញការអភិវឌនាឍទនាពកោសលនាយ

ធនាគារ បានអននុវត្តយកនូវយនុទ្ធសាសេ្តេំខាន៤់ដូចខាងសបកាមសដើម្ជីំរនុញដល់ការអភវិឌ្ឍនេ៍មតថាភាពការងាររ
បេ់និសោជិកស្្ើម៖

ថ្្ក់ដឹកនាជំាន់ខ្ស់បដលជាគំរូនិងជាអ្កមគ្គុនទសក៍ការង្រ

ការចូលរមួពីតបធានតគប់តគងផ្្ទ ល់

 • ការផ្តល់មតិសោបល់ពីការវវិត្តនន៍ននិសោជិកស្្ើមសរៀងរាល់៦ដខម្តង

 • បសងកើតឱកាេសរៀនពីការងារជាកដ់េ្តងសដើម្បីែ្តនុ ះបទពិសសាធនជ៍ាកដ់េ្តងរបេ់ពួកសគ

 • បតរូវសធវើជាថ្្កដ់រឹកនាគំំរូ

ការនប្តជាញា របសន់ិនោជិកក្ងុការទទួល�កការបណ្តុ ះបោ្ត ល

 • បតរូវជំនះសលើឧបេគ្គដដលបបឈមននការងារសដាយខ្ួនឯង

 • ដេវងរកបទពិសសាធនន៍នការបែ្តនុ ះបណ្្ត លសផសែងៗ

 • ដេវងរកការផ្តល់មតិសោបល់ពីថ្្កដ់រឹកនាកំារងារ ្្ទ ល់សរៀងរាល់៦ដខម្តង

បទពិនសាធន៍ចនការអភិវឌ្ឍបដលមានតបសទិ្ិភ្ព

 • ការចាតត់ាងំការងារសដាយដផ្អកសលើការអននុវត្តការងារជាកដ់េ្តង (៧០%)

 • ការហវរឹកហវឺន និង បែ្តនុ ះបណ្្ត ល (2០%)

  • ការបែ្តនុ ះបណ្្ត លសលើជំនាញ (១០%)

ចំែនុ ចក្នុងចំសណ្មចំែនុ ចទាងំ ៩   និងជាបច់ំណ្តថ្់្កជ់ាធនាគារ ដដលមនការអននុវត្តល្អបំផនុតសៅចំែនុ ច៣ 
សផសែងសទៀតដដលសៅេល់។

ជាលទ្ធផលននការបបកានខ់ាជា ប ់និងសគារពសលើបកមេីលធម ៌សៅតាមកបមតិជាសបចើនសផសែងគ្ាក្នុងការតាមដានវាយ
 តនម្និសោជិកដដលមនសទពសកាេល្យេំរាបដ់ផ្កនិមយួៗ ក្នុងថ្្កត់ំបន ់និងក្នុងេម្ន័្ធធនាគារទាងំអេ់ សយើង
 មនេមតថាភាពបគបប់គានក់្នុងការកំែត ់   និងការអភវិឌ្ឍនស៍លើេមតថាភាពនិសោជិក   ដដលមនសទពសកាេល្យ
 របេ់សយើង។ សយើងកស៍ ្្ត តការយកចិត្តទនុកដាកខ់្េ់សៅសលើការកំែតនិ់សោជិកស្្ើមេំរាបម់នុខតំដែងេំខាន់ៗ
 មយួចំនួនផងដដរ។  និសោជិក    ដដលបតរូវបានកំែតថ់្ជា និសោជិកស្្ើមទាងំអេ់  បតរូវបានគាបំទោ៉ា ងសពញ 

ទំហរឹងក្នុងការជំរនុញការអភវិឌ្ឍេមតថាភាពការងាររបេ់ពួកសគ    តាមរយៈកម្មវធិីបែ្តនុ ះបណ្្ត ល   ដដលបតរូវបាន
 កំែតទ់នុកោ៉ា ងជាកល់ាក។់ ការបតរួតពិនិត្យតាមដានសនះបតរូវបានសធវើសេើង 2ដង ក្នុងកំេនុងសពលមយួឆ្្ ំ សហើយ
 សយើង បានេសបមចបានជាលទ្ធផល ១០០% េំរាបក់ារតាមដានបតរួតពិនិត្យសនះផងដដរ។ 

ចំនួនននកិច្ចពិភាកសា បានបបារពវសធវើសេើងចំនួន៦១ដងសៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦ រវាងថ្្កដ់រឹកនាកំំពូល និងបនុគ្គលិករបេ់សយើង សៅេម្ន័្ធធនាគារ។ កិច្ចពិភាកសាសនះ បានបន្តផ្តល់នូវឱកាេដល់

 បនុគ្គលិកដដលមនសទពសកាេល្យរបេ់សយើង ក្នុងការ្្េ់ប្តូរមតិសោបល់ និោយអំពីការយល់ស�ើញរបេ់ខ្ួន  និងផ្តល់នូវការយល់ស�ើញដល់ថ្្កដ់រឹកនា ំនិងផ្តល់នូវឱកាេដល់ពួកសគ

 
បានជួយ�ជដជក ្្ទ ល់ជាមយួថ្្កដ់រឹកនាផំងដដរ។   ឱកាេសនះ កប៏ានសធវើឲ្យថ្្កដ់រឹកនា ំអាចបញ្ជា កភ់ាពចបាេ់លាេ់សៅសលើទិេសៅរបេ់សាថា បន័ ការរពំរឹងទនុក កដូ៏ចជាការបងា្ហ តប់ងា្ហ ញ

 សដាយ ្្ទ ល់សៅសលើការរកីចសបមើនបបកបសដាយវជិាជា ជីវៈ។ 

សៅក្នុងកម្មវធិីសនះ អ្កចូលរមួ នរឹងបានសរៀននូវការដរឹកនាដំដលមនផលបបសោជន ៍ េបមបក់ារងារ និងការរកីចសបមើន ្្ទ ល់ខ្ួនរបេ់ពួកសគ កដូ៏ចជាការចូលរមួផ្តល់ការបបរឹកសាសោបល់

 សៅវញិសៅមក។ កម្មវធិីសនះ រមួមនការបងា្ហ ញពីេម្ន័្ធធនាគារ ការសរៀនេូបតដដលមនការចូលរមួរបេ់គែៈកម្មការបបតិបត្តិ ភាពជាថ្្កដ់រឹកនារំបេ់គែៈកម្មការបគបប់គង កម្មវធិី
 Guru កម្មវធិីអ្កនិពន្ធ កម្មវធិីអ្កជំនាញបសច្ចកសទេ ការេិកសាបសាវបជាវពីភាពជាអ្កដរឹកនា ំកម្មវធិីជដជកពិភាកសាជាមយួថ្្កដ់រឹកនា ំនិងការបងា្ហ តប់ងា្ហ ញ។ 

ការបង្ហា ត់បង្ហា ញ

របសអ់្កដឹកនាំ

ដលអ់្កដឹកនាំ

ម្ាក់នទៀត

កិច្ចពិភ្កសាជាមួ�

នឹងនា�កតបតិបត្តិនិង

តបធានគណៈកម្មការ

តបតិបត្តិ



 ៤៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ភា
ពជា

អ្នក
ដឹក

នា
 ំន

ិងសា
វតា

នាយកដ្ឋា នធនធានមនុស្ស

ថ្្ក់ដឹកនាជំាន់ខ្ស់បដលជាគំរូនិងជាអ្កមគ្គុនទសក៍ការង្រ
ថ្្កដ់រឹកនាជំានខ់្េ់របេ់សយើង  បានកំែតយ់កនូវវប្ធម ៌ និងការផ្តល់ជាអទិភាពខ្េ់បំផនុតសៅសលើការអភវិឌ្ឍ។

 សដាយដផ្អកសៅសលើបរបិទសនះ   បករុមបបរឹកសាភបិាល  និងថ្្កដ់រឹកនាជំានខ់្េ់របេ់ធនាគារសយើង បាន
 ចំណ្យសពលសវលាោ៉ា ងសបចើនេបមបក់ារបបបេ័យទាកទ់ង  ការបងា្ហ តប់សបងៀន  ការហវរឹកហវឺន   និងការកំែត ់

យកដំសែើ រអភវិឌ្ឍនន៍នរបតអ់ាជីពការងាររបេ់និសោជិកស្្ើមរបេ់ពួកសយើង។ ឧទាហរែ៍ បនុគ្គលិករបេ់សយើង
 ទាងំអេ់បតរូវបានអសញជា ើញឲ្យចូលរមួ ក្នុងវគ្គេំសែះេំណ្លជាមយួថ្្កដ់រឹកនាសំដាយពិភាកសា  សៅសលើដផនការ
 ននការអភវិឌ្ឍ    អាជីពការងាររបេ់ពួកសគ     រមួនរឹងគសបមង   ក្នុង ការបែ្តនុ ះបណ្្ត ល   ដដលេមបេបសៅនរឹង
 យនុទ្ធសាសេ្ត របេ់ធនាគារ។  ការផ្តល់សោបល់ក្នុងនយ័សាថា បនា  ការេន្ទនាសដាយមនភាពសសា្ម ះបតង ់និងសបើក 

ចំហ គឺជាលក្ខែៈពិសេេទូសៅក្នុងការសធវើទំនាកទ់ំនងទូទាងំបករុមហែនុន និងបានផសារភាជា បស់ៅបគបស់ាថា នភាពទាងំ
 អេ់មនិថ្ទាងំការទំនាកទ់ំនង ការបែ្តនុ ះបណ្្ត ល ឬេង្គមសនាះសទ។

ការនប្តជាញា របសន់ិនោជិកក្ងុការនរៀនសតូត
ធនាគារ មនសគាលជំហរ  និងការសជឿជាកោ់៉ា ងមនុតមថំ្ ទំនួលខនុេបតរូវដច៍ំបងេបមបក់ារបែ្តនុ ះបណ្្ត លសនះ 
េថាិតសៅក្នុងនដរបេ់ពួកសគ   ក្នុងការធានាសអាយបាននូវការអភវិឌ្ឍនេ៍មតថាភាពរបេ់ខ្ួន និរន្តរភាពននការខិតខំ

 បបរឹងដបបង     សហើយនរឹងសគាលជំហរោ៉ា ងរ រឹងម ំ  ដដលបតរូវបានស ្្ត តសៅសលើអាជីពការងាររបេ់និសោជិកស្្ើម។ 
 ធនាគារនរឹងរតិដតបន្តពបងរឹងសគាលជំហរសនះ     តាមរយៈសគាលនសោបាយននការបគបប់គងសទពសកាេល្យដម៏ន 

បបេិទ្ធិភាព    ដដលកំែតទ់ិេសៅក្នុងការទទួលខនុេបតរូវរបេ់សយើង      សលើការេិកសាតាមរយៈវគ្គេិកសាកម្មវធិី
 

បែ្តនុ ះបណ្្ត ល សបកាមរូបភាពសផសែងៗគ្ា។  តាមរយៈបបពន័្ធបគបប់គងតាមដាន    លទ្ធផលននការបំសពញការងារ  
និសោជិកទាងំអេ់បតរូវបានរលំរឹកជាសរឿយៗក្នុងការទាកទ់ង     សដាយ ្្ទ ល់ជាមយួថ្្កដ់រឹកនាកំារងារ ្្ទ ល់របេ់

 
ពួកសគ េបមប ់សោបល់ក្នុងនយ័សាថា បនាអំពីការអភវិឌ្ឍននដំសែើ រការ និងលទ្ធផលការងាររបេ់ពួកសគ។

ការបតរួតពិនិត្យតាមដាន សៅសលើបនុគ្គលិកដដលមនសទពសកាេល្យបគបជ់ានថ្់្កទ់ាងំអេ់ របេ់សយើង កប៍តរូវធានា 
 

ឲ្យបានថ្  ពួកសគ   បតរូវបានវាយតំនលសដាយឈរសលើដំសែើ រការននការអភវិឌ្ឍេមតថាភាពរបេ់ពួកសគ។   សដាយ 
ដផ្អកសលើសគាលជំហរសនះសហើយ ធនាគារ  បានសធវើឲ្យពបងរឹងនូវការវភិាគសលើសទពសកាេល្យរបេ់និសោជិកនីមយួៗ

 ក្នុងទិេសៅេបមបព់បងរឹងេមតថាភាពការងាររបេ់ពួកសគ។

បនុគ្គលិកទាអំេ់ នន ធនាគារ  សមយដបែង     បាន ចូលរមួការបបជនុំបនុគ្គលិកបបចាឆ្ំ្2ំដងក្នុងមយួឆ្្ ំ។



 ៥០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

នាយកដ្ឋា នធនធានមនុស្ស

បទពិនសាធន៍ចនការអភិវឌ្ឍន៍បដលមានតបសទិ្ិភ្ព
ការបសងកើតកម្មវធិី បណ្្ត ញនិសោជិកដដលមនេមតថាភាព បបចាតំំបន ់គឺជាដផ្កមយួននការខិតខំបបរឹងដបបងរបេ់

 ធនាគារ   ក្នុងការអភវិឌ្ឍនេ៍មតថាភាព     និងពបងរឹងបនុក្គលិកដដលមនេមតថាភាព របេ់សយើង។ កម្មវធិី ដដលរមួ
 បញ្ចូ ល បគបដ់ំណ្កក់ាលននការងារ ចាបពី់កបមតិដំបូង រហូតដល់កបមតិខ្េ់សនះ  សដាយបបការសនះ នរឹងអាចឲ្យ
 

ពួកសគ    ពបងរឹងេមតថាភាពការងារដូចជាេមតថាភាពននភាពជាអ្កដរឹកនា ំ      ភាពឆ្្តនវក្នុងការបបកបអាជីវកម្ម  
ជំនាញបសច្ចកសទេ បពមទាងំជំនាញដដលអាចតបមរូវតាមសេចក្តីបតរូវការរបេ់អាជីវកម្ម។

េមតថាភាពដរឹកនា ំ របេ់បនុគ្គលិក   និងេមតថាភាពបគបប់គ ង គឺបតរូវបានវាេ់ដវងសៅតាមបទដាឋា នេមតថាភាពរបេ់ 
េម្ន័្ធធនាគារ    ដដលបតរូវបានឲ្យសឈា្ម ះថ្ S.E.A.R.C.H.   (ទេសែនៈវេ័ិយជាយនុទ្ធសាសេ្ត    ការចូលរមួ    និង 
អភវិឌ្ឍនស៍ទពសកាេល្យ   សា្ម រតីននស្ានដ ទំនាកទ់ំនង    ការយកចិត្តទនុកដាកស់លើអតិថិជនជាចម្ង  និងការនច្

 បបឌិត បពមទាងំការ្្េ់ប្តូរ) និង S.E.A.R.C.H. PLUS ដដលជា   មសធយាបាយ  ក្នុងការវាេ់ដវង   េមតថាភាពសលើ 
សេចក្តីេសបមចដផ្កេកល តបមងទិ់េសៅក្នុងភាពេ្មនុគសា្ម ញ និងបសងកើនបទដាឋា នគនុែភាព។

ក្នុងឆ្្ ំ 2០១៦ ធនាគារ សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី បានបបារព្ធកម្មពិធីមយួ ដដលមនសឈា្ម ះថ្
 eMpoweringTalent@Cambodia ដដលកម្មវធិីសនះ ជាកិច្ចខិតខំបបរឹងដបបងជាបន្តរបនា្ទ ប ់ ក្នុងការអភវិឌ្ឍ អ្ក
 មនសទពសកាេល្យ និងជំនាញ កដូ៏ចជាជួយ�បសងកើតនូវបញ្្ត ញធនធានមននុេសែ សដាយមននិរន្តរភាព េបមប ់

វេ័ិយធនាគារ សៅក្នុងបបសទេកម្នុជា។ កម្មវធិីសនះ កម៏នសគាលសៅ ចងឲ់្យយនុវជនដខ្មរ បានដរឹងអំពីឱកាេ
 ការងារ  និងការអភវិឌ្ឍរបេ់បនុក្គលិក សៅក្នុងធនាគាររបេ់សយើងផងដដរ។ អ្ក មនេមតថាភាពដេំ៏ខានរ់បេ់
 ធនាគារសយើង អាចពបងរឹងេមតថាភាពរបេ់ពួកសគ តាមរយៈ កម្មវធិីបណ្្ត ញបនុក្គលិក មនសទពសកាេល្យរបេ់ 

េម្ន័្ធធនាគារ ដូចជា៖

• កម្មវធិី ភាពជាអ្កដរឹកនា ំ សៅជានាយកបបតិបត្តិ (Transitioning Leaders to CEOs) មនរយៈសពល 
៣ឆ្្ ំសដាយជួយ�ដល់បនុគ្គលិក ដដលមនសទពសកាេល្យដខ្៏ារំបេ់សយើង សដើរតួជានាយកបបតិបត្តិ។ ចាប់

 
តាងំពីឆ្្ ំ 2០១០មក សយើងមន បនុក្គលិកដដលបានចូលរមួ និងបញ្ចបក់ារេិកសាសបកាមកម្មវធិីសនះ

 ចំនួន៩៨នាក ់ ដដលសៅក្នុងសនាះ ៥៩% បានអភវិឌ្ឍនខ៍្ួនសៅកានត់ំដែងខ្េ់សៅក្នុងសាថា បន័ ឬ
 តំដែងជាថ្្កដ់រឹកនាសំផសែងៗសទៀត។ ក្នុងសពលបច្ចនុប្ន្សនះ បនុគ្គលិកចំនួន ៤៩នាកស់ទៀត កំពនុងដតបន្ត
 ចូលរមួក្នុងកម្មវធិីមយួសនះ។ េរនុបមក ៣2% ននអ្កចូលរមួទាងំអេ់ គឺេនុទ្ធេរឹងដតមកពីបណ្្ត បបសទេ
 អន្តរជាតិសផសែងៗ ដដលក្នុងសនាះរមួមន បបសទេេិង្ហបនុរ ី ឥែ្តូ សនេនុី ភវលីីពីន កម្នុជា ចិន មោី៉ា នម់៉ា  

 
ចបកភពអងស់គ្េ នថ និងបបសទេសវៀតណ្ម សហើយសៅក្នុងចំសនាមអ្កទាងំសនាះ គឺមនសេ្តី រហូតដល់

 សៅ៤៤%។

• កម្មវធិីអ្កដដលមនស្ានដខ្េ់ The High Potential-Performer Integrated Programme ឬសៅថ្ 
HIP បតរូវបានបសងកើតសេើង សដើម្អីភវិឌ្ឍន ៍  និងពបងរឹងេមតថាភាពអ្កដរឹកនាវំយ័សក្មង (កបមតិបនុគ្គលិក) នូវ

 េមតថាភាព ជាអ្កដរឹកនា ំ ដប៏តរឹមបតរូវ សដើម្អីាចសធវើឲ្យពួកសគ សបតៀមខ្ួនេបមបត់ំដែងខ្េ់ៗ និង
 សាកេមនរឹងេមតថាភាពរបេ់ពួកសគ។ បច្ចនុប្ន្សនះ សយើងមន បនុក្គលិកដដលមនេកា្ត ននុពល Gen Ys 

ចំនួន ៣០៨ នាក ់ក្នុងកម្មវធិី HIP របេ់ពួកសយើង ដដលសៅក្នុងសនាះ ៥៦% គឺជាសេ្តី។ បនុក្គលិក ដដល
 មនសទសកាេល្យរបេ់សយើងចំនួន 2០៦ នាក ់បានបញ្ចបក់ារេិកសាសលើកម្មវធិីសនះ។ សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦
 ធនាគារ សមយដបែង បានេសម្ធ កម្មវធិីHIP សហើយក្នុងសនាះ មនបនុគ្គលិកដដលមនេកា្ត ននុពល 

បបមែ ៣៩នាក ់បានចូលរមួ ក្នុងកម្មវធិីសនះ។ (កម្មវធិី េំខាន់ៗ សផសែងសទៀត របេ់ ធនាគារ រមួមន បនុគ្គលិក
 ស្្ើមធនាគារសមយដបែង បបធានស្្ើមធនាគារសមយដបែង និងថ្្កដ់រឹកនាសំ្្ើមធនាគារ សមយដបែង)។ 

បនុគ្គលិកហាតក់ារ  នន កម្មវធិី  Branch Management Entry Level Pipeline (BMELP) កំពនុង  េិកសា សៅក្នុងថ្្ក។់ អ្កចូលរមួ កម្មវធិី High Potential-Performer Integrated (HIP)  កំពនុង ចូលរមួ េកម្មភាពននការេិកសា។

កិច្ចជដជកពិភាកសា សៅក្នុងកម្មវធិី  eMpowering Talents @ Cambodia។

ក្នុងការជំរនុញ និងរកសាបនុក្គលិកដដលមនេកា្ត ននុពលខ្េ់ េបមបក់ានត់ំដែងេំខាន់ៗ  សៅក្នុងេម្ន័្ធ ធនាគារ
 របេ់សយើង មនដូចខាងសបកាម៖

• កម្មវធិីពានរងាវ ន ់ ធនាគារ សមយដបែង េកល ឬ The award winning Global Maybank  

Apprentice Programme (GMAP) គឺជាកម្មវធិីរយៈសពលពីរឆ្្ ំ ដដលផ្តល់ឱកាេក្នុងការអភវិឌ្ឍ និង
 សរៀនេូបតល្អបំផនុតក្នុងពិភពសលាក។ កម្មវធិីសនះស ្្ត តសៅសលើ វគ្គបែ្តនុ ះបណ្្ត លការងារ កិច្ចការដដល
 បតរូវបំសពញជាលក្ខែៈអន្តរជាតិ សៅបណ្្ត សាខាណ្មយួ របេ់ធនាគារ សមយដបែង សៅទូទាងំ 

ពិភពសលាក សហើយសលើេពីសនះសទៀត អ្កចូលរមួ កប៏តរូវបានរាបប់ញ្ចូ លក្នុង HIP ផងដដរ។ ចាបត់ាងំ 
ពីសពលចាបស់ផ្តើមដំបូង ក្នុងឆ្្ ំ2០០៨ អ្កចូលរមួ មនដតមយួបបសទេប៉ានុសណ្ណ ះ ប៉ានុដន្តមកទល់នរឹងសពលសនះ  
គឺមន អ្កចូលរមួ ដដលមនេញ្ជា តិរហូដល់សៅ ១៦ជនជាតិ។ សេ្តីដដលចូលរមួ មនចំនួន ៤១% 
នន GMAP Talent។ ក្នុងឆ្្ ំ2០១៦ កម្មវធិីសនះ បតរូវបានសគទទួលសា្គ ល់ថ្ ជាកម្មវធិីដដលល្អបំផនុតេបមប់

 
និេសែតិដដលសទើបដតបញ្ចបក់ារេិកសា ឬបនុគ្គលិកហាតក់ារ “Best Management Trainee/Graduate  

Programme” សៅក្នុងកម្មវធិី  the Malaysia’s 100 Leading Graduate Employers េបមបព់ានរងាវ ន ់ 
សបជើេសរ ើេបនុក្គលិក ដដលជាេិេសែនិេសែតិ សទើបនរឹងបញ្ចបក់ារេិេសា សឈា្ម ះថ្ the gradmalaysia។  
The Maybank Apprentices (MAs) មនចំនួន បបមនជា ៤០% ននបនុក្គលិកដដលបតរូវបាន ចាតត់ាងំ 
សធវើកិច្ចការអន្តរជាតិ ទូទាងំ Group។ សៅក្នុងឆ្្ ំ2០១៤ េម្ន័្ធធនាគាររបេ់យសយើង បានដែនាកំម្មវធិី ថ្មី

 
មយួសទៀត មនសឈា្ម ះថ្ The GMAP Plus ដដលកម្មវធិីសនះ សធវើសេើងសដើម្ជីួយ�ឧបតថាម្ភដល់ អ្ក

 មនសទពសកាេល្យ ដដលមនបំែងចងក្់ាយជា គែសនយ្យករ Chartered របេ់ the Institute of 

Chartered Accountants សៅបបសទេអងស់គេ្ និងដវល (ICAEW) សដាយគា្ម នចំែង ឬកិច្ចេនយា 
អវីសនាះសេើយ។



 ៥១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ភា
ពជា

អ្នក
ដឹក

នា
 ំន

ិងសា
វតា

នាយកដ្ឋា នធនធានមនុស្ស

• កម្មវធិីបែ្តនុ ះបណ្្ត លការបគបប់គងសាខា (BMELP)   ដដលបតរូវបានបសងកើតដំបូង    សៅបបសទេម៉ា សេេនុី 
ក្នុងឆ្្ ំ2០១១  េបមបប់ែ្តនុ ះបណ្្ត ល   ដល់បនុគ្គលដដលមនបំែងបបាថ្្  ចងក្់ាយសៅជា បបធាន 
សាខា     សៅក្នុងនាយកដាឋា នសេវាហិរញ្ញ វតថានុេហគមន ៍របេ់េម្ន័្ធធនាគារ។    កម្មវធិីសនះ       ផ្តល់នូវ   

  ការបែ្តនុ ះបណ្្ត ល   ដដលទទួល បាន បទពិសសាធន ៍ក្នុងការបគបប់គងសាខា រមួមនការសធវើការសដាយ ្្ទ ល់
 សៅសាខារយៈសពលពីរឆ្្។ំ 

 សដាយសារភាពសជាគជយ័របេ់សយើងសៅបបសទេម៉ា សេេនុី   កម្មវធិីBMELP បានពបងីកមកដល់បបសទេ 
កម្នុជា សៅឆ្្ ំ2០១៦។    ចាបពី់កិច្ចសបើកេសម្ធកម្មវធីីសនះមក មនអ្កដដលមនសទពសកាេល្យចំនួន 

 ១០នាក ់ពីធនាគារ សមយដបែង បានចូលរមួជាមយួ   សបក្ខជនដន៏ទសទៀត មកពីនាយកដាឋា នសេវាហិរញ្ញ វតថានុ 
េហគមន ៍របេ់បបសទេម៉ា សេេនុី  ក្នុងការហវរឹកហាត ់និងដេវងយល់ ការងារ រយៈសពល ៦ដខ មនុនសពល

 
ពួកសគបតលបម់កវញិ សធវើការសៅធនាគារ សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី រយៈសពល2ឆ្្។ំ   កម្មវធិីសនះ

 គឺជាដផ្កមយួននការខិតខំបបរឹងដបបង របេ់េម្ន័្ធធនាគារក្នុងការអភវិឌ្ឍ និងជំរនុញអ្កមនសទពសកាេល្យ
 កបមតិពិភពសលាក ទន្ទរឹមនរឹងកសាងេមតថាភាព របេ់បែ្តនុ ំ អ្កមនសទពសកាេល្យរបេ់សយើង    សដើម្សីធវើ
 ឲ្យពួកសគ មនគំនិតន្្បបឌិតថ្មីៗ និងការជួយ�បំសពញតបមរូវការរបេ់អតិថិជន និងសគាលសៅអាជីវកម្ម។ 

ពួកសយើង ផ្តល់នូវកម្មវធិី បែ្តនុ ះបណ្្ត ល ឯកសទេ   និងរចនាេម្ន័្ធ ដល់ បនុគ្គលិក  ក្នុងការពបងរឹងេមតថាភាពជំនាញ
 សដើម្បីំសពញការងារសនះ ោ៉ា ងមនបបេិទ្ធិភាព។     ក្នុងចំសណ្មកម្មវធិី  ដដលបានេសម្ធក្នុង  បបសទេកម្នុជា

 រមួមន៖ 

• កម្មវធិី    The  Branch  Manager  Certification  Programme (BMCP)    មនសគាលបំែង    កសាង 
វញិ្្ញ បនកម្ម   េបមបប់នុក្គលិកខាងក្នុង   េបមបត់ំដែងបបធានសាខា សដាយបសងកើតបបពន័្ធសបបៀបសធៀប  
េមតថាភាពជាេកលេបមបក់ារងារ។   កម្មវធិីសនះ  គឺជាឧបករែ៍វាយតនម្តាមរយៈ បបពន័្ធអនឡាញ 
ដដលឈានមនុខសគសៅក្នុងការកំែតជំ់នាញ  ដដលចាបំាចេ់បមប ់ កាតប់នថាយគំលាតេមតថាភាព សដើម្ ី
អភវិឌ្ឍសៅជាបបធានសាខាដន៏វឆ្្ត។   ការវាយតនម្តាមរយៈ   បបពន័្ធអនឡាញសនះ   បតរូវបានយកមក 
សបបើបបាេ់ទូទាងំបបសទេម៉ា សេេនុី និងបបសទេកម្នុជា  ដដលក្នុងសនាះមនបញ្ចូ ល   ចំសែះដរឹងខាងដផ្ក

 ផលិតផល់ការវភិាគ និងបបតិបត្តការឥែទាននិងបបេិទ្ធិភាព ្្ទ ល់ខ្ួន និងភាពជាអ្កដរឹកនា។ំ បបធាន
 សាខាចំនួន អននុបបធានសាខា និងនាយក   នាយកដាឋា នដផ្កអភវិឌ្ឍបបតិបត្តការចំនួន  ៣៩៤នាក ់បាន 

ចូលរមួក្នុងការវាយតនម្សនះ សៅក្នុងបបសទេ ម៉ា សេេនុី ខែៈដដលការវាយតនម្បបហាកប់បដហលនរឹងគ្ា
 សនះដដរ បានសធវើសេើង សៅបបសទេកម្នុជាសៅសលើ បបធានសាខា និងអននុបបធានសាខាចំនួន ៣៦នាក។់

ជាចំដែកមយួក្នុងកិច្ចខិតខំបបរឹងដបបងកសាងេមតថាភាព និងពបងរឹងសទពសកាេល្យ ពួកសយើងបានបន្តរមួចំដែក
 តាមរយៈកម្មវធិីទាងំអេ់សនះ៖ 

• សយើងបន្ត      ខិតខំបបរឹងដបបងដេវងរក     អ្កមនសទពសកាេល្យ     សៅក្នុងតំបន ់   និងបែ្តនុ ះបណ្្ត ល
 បទពិសសាធនក៍ារងារដល់ពួកសគ សៅក្នុងធនាគារ តាមរយៈការសបជើេសរ ើេបនុគ្គលិក  តាមបបភពសផសែងៗ។ 
 សៅក្នុងសលើកទី៥ សនះ      កម្មវធិី  the   Maybank   GO. Ahead   Challenge   (MGAC) សៅដតជាកម្មវធិី 

សបជើេសរ ើេបនុគ្គលិកមយួដដលមនទាងំគំនិតនច្បបឌិត និងទំនួលខនុេបតរូវ    ក្នុងការអភវិឌ្ឍ   អបរ់សំក្មងៗ
 ជំនានស់បកាយ។ ការសកើនសេើងននចំនួនអ្កចូលរមួ គឺជាភេ្តនុតាង ដដលបងា្ហ ញឲ្យស�ើញពីភាពទាកទ់ាញ
 ននការបបកួតបបដជងមយួសនះ។  

 សៅក្នុងឆ្្ ំ2០១៦     ការបបកួតបបដជងសនះ កប៏ានរមួបញ្ចូ លសៅវគ្គ   Campus Activations  និងInter- 

University  Social  Media  Challenge   សដើម្ឲី្យពួកសគបានចូលរមួជាមយួនរឹងកម្មវធិីដដលដប្កៗ   និង
 ពិសេេមនដតមយួគត។់    សយើង ទទួលបានពាក្យសេ្ើេនុំ ពីយនុវជនបបមែជាង១០០េញ្ជា តិ ទូទាងំ
 

ពិភពសលាក ដដលក្នុងសនាះមន ១៦ជនជាតិ  បានជាបស់ៅបបកួតសៅវគ្គ ្្ត ចប់ពាត។់ អ្ក ដដលជាបដ់ល់ 
វគ្គ ្្ត ចប់ពាតគឺ់មកពី   ចបកភពអងស់គ្េ   ចិន   សវៀតណ្ម    ភវលីីពីន  េិង្ហបូរ ីនថ ហនុងកនុង កម្នុជា និង

 បបសទេម៉ា សេេនុី។   ការបបកួតសនះ  បតរូវបានសគទទួលសា្គ ល់ថ្ជា   ការផ្តួចសផ្តើមបសងកើតថ្មីល្អបំផនុតកបមតិ
 សាកលវទិយាល័យ   “Best   Innovative  on  Campus”  ពីកម្មវធិីសបជើេសរ ើេបនុគ្គលិក ដដលសទើបដតបញ្ចប់
 ការេិកសាបបចាឆ្ំ្ ំ2០១៦ សលើកទី៣។

ការបនងកើតវប្ធម៌ចនការតបតិបត្តិដ៏ល្អ
ភាពសសា្ម ះបតង ់ និងកិត្តិយេ គឺជាមូលដាឋា នបគរឹះ ដដលអាជីវកម្មវេ័ិយធនាគារស្្តជាេំខាន។់ សៅធនាគារ 

 សមយដបែង ពួកសយើងមនការសប្តជាញា បសងកើត និងអននុវត្តនូវឥរោិបថបបកបសដាយបកមេីលធម ៌ និងភាពសសា្ម ះ
 បតងរ់បេ់និសោជិករបេ់ពួកសយើង សដើម្កីារពារផលបបសោជនរ៍បេ់ភាគីដដលពាកព់ន័្ធ។ និសោជិតទាងំអេ់ 
 បតរូវតបមរូវឱ្យមនភាពម្ច េ់ការក្នុងការបបតិបត្តិ និងសធវើឱ្យបបាកដថ្ការេសបមចចិត្ត និងេកម្មភាពរបេ់ពួកសគ 
 បេបសៅតាមគនុែតនម ្ T.I.G.E.R ចបាប ់ បកមេីលធម ៌ និងការបបតិបត្តិ និងសគាលការែ៍ និងបទប្ញ្ញត្តិ
 សផសែងៗសទៀត សដើម្បីងា្ហ ញពីការខិតខំបបរឹងដបបងរបេ់ពួកសយើង ក្នុងនាមជាបនុគ្គលម្ក់ៗ  និងអាជីវកម្មក្នុង

 ដំសែើ រការបបកបសដាយការទទួលខនុេបតរូវ។

ការផ្ួចសផ្ើមជាបន្តបនា្ទ បរ់បេ់សយើង មយួចំនួន រមួមនការវាយតនម្ចបាបប់បឆ្ងំនរឹងការេម្អ តបបាកក់ខវក់
 

2០១៦ (េំែួរគូេសបជើេសរ ើេចសម្ើយ សដាយផ្តល់នូវសាថា នភាព ក្នុងការបបកបអាជីវកម្មបបចានំថងៃ) និងការផ្តល់
 ពត័ម៌នបបកាេអាេន្ អំពីការសកញបន្ំ  និងការបបបពរឹត្តខនុេក្នុងចសន្ាះបបសហាងណ្មយួ  (ពួកសយើង នរឹងមនិ
 សលើកដលងឲ្យបនុគ្គលិកណ្មយួដដលបបបពរឹត្តការដក្ងបន្ំសនាះសេើយ)។

គំនិតផ្ួចនផ្ើមនលើតគរួសារបដលនពារនពញនោ�សភុមង្គល
(Family friendly initiatives)

ពួកសយើង  ឈានសឆ្្ះសលើេពីសគាលការែ៍បទដាឋា ន   សៅក្នុងការផ្ល់ឱ្យនិសោជិករបេ់ពួកសយើង និងេមជិក
 បគរួសាររបេ់ពួកសគ   ដដលបេបសៅនរឹងសបេកកម្ម និងកិច្ចខិតខំបបរឹងដបបងសលើសបេកកម្មបបកបសដាយអរយិធម៌
 របេ់សយើង     និងការសប្តជាញា ចិត្តក្ាយសៅជាសាថា បន័ដដលមនការគិតគូក្នុងការរមួចំដែកកសាងេនុភមង្គលដល់
 េមជិកបគរួសារ។  

ការចាតដ់ចងការងារ បបកបសដាយភាពបតដ់បនរបេ់សយើង គឺមនសារៈេំខានោ់៉ា ងខ្ាងំ ក្នុងការបំសពញ 
តបមរូវការរបេ់បនុគ្គលិក បគបជ់ំនាន ់ និងសភទ។ សគាលការែ៍សនះ បគបដែ្បស់លើកាលវភិាគបតដ់បនសៅកដន្ង 
ការងារ ការផ្ល់ភាពអងអ់ាចដល់និសោជិក ក្នុងការបគបប់គង និងសធវើឱ្យល្អបំផនុតនូវសម៉ា ងការងាររបេ់ពួកសគ 

 សដាយគា្ម នការប៉ាះពាល់ដល់សពលសវលាការងារ និងសពលសវលា ្្ទ ល់ខ្ួន។

មូលនិធិេនុខនុមលភាពបនុគ្គលិករបេ់សយើង បានផ្ល់នូវជំនួយហិរញ្ញ វតថានុសៅឱ្យនិសោជិក និងេមជិកបគរួសារ 
 សលើតបមរូវការបនា្ទ ន ់ដដលមនិគិតបញ្ចូ លនូវអតថាបបសោជនរ៍បេ់និសោជិក។

នគាលននោបា�ភ្ពចតមរុះការោក់បញ្ចូលនិងន�នឌ័រ
សគាលនសោបាយភាពចបមរុះរបេ់សយើង បានបសងកើនភាពរកីចសបមើនននទេសែនៈថ្មីៗ ពបងរឹងភាពជាអ្កដរឹកនា ំ និង

 ជំរនុញឱ្យពួកសយើងបំសពញតួនាទីោ៉ា ងេំខាន ់ និងបបកបសដាយការទទួលខនុេបតរូវ ដល់ការផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្ក 
ពាកព់ន័្ធកានដ់តល្អបបសេើរសេើង។ សៅដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦ បករុមអាយនុ ដដលមនចំនួនសបចើនបំផនុតសៅកដន្ងការងារ

 
គឺចសន្ាះរវាងអាយនុ2៥ដល់៣៥ឆ្្។ំ វា ផ្ល់នូវការសរៀបចំដផនការជាជំហាន និងការបន្តសបេកកម្ម សៅក្នុង 
េម្ន័្ធធនាគារ  ដដលនរឹងជបមរុញឱ្យពួកសយើង អាចផ្តល់នូវសេវវាកម្ម ក្នុងរយៈសពលដយូ៏រអដងវង។ អននុបាតរវាង 
បនុរេ និងបេី្ត របេ់ពួកសយើង គឺបបដហលបបដហលនរឹងអននុបាតរបេ់េម្ន័្ធធនាគារ ដដលមនចំនួនបបមែជា 

 
៤៦%ននចំនួនបនុគ្គលិកេរនុប។

សគាលនសោបាយរបេ់ពួកសយើង គឺផ្ល់នូវឱកាេការងារសដាយេមភាព ទាងំការសបជើេសរ ើេ ការតំសេើងមនុខ
 

តំដែង ការសផ្ទរ ឬការអភវិឌ្ឍ សដាយដផ្អកសលើគនុែេម្ត្តិ និងភាពសេ្មើគ្ា ដដលបតរូវបានបបកានខ់ាជា បស់ៅក្នុង
 សគាលការែ៍។ សៅសពល ដដលពួកសយើង បន្តសលើកេ្ទួយទេសែនៈវជិាជា ទាងំសនះ ពួកសយើងសធវើការតាមដានេនុចនករ
 ននភាពចបមរុះសនះ ោ៉ា ងម៉ាតច់ត ់សៅក្នុង People Dashboard របេ់សយើង។ 

សខុុមាលភ្ពរបសប់ុគ្គលកិ
ពួកសយើង មនសគាលបំែងសធវើឲ្យសាថា បន័របេ់សយើង ក្ាយជាកដន្ងការងារដល៏្អមយួេបមបប់នុក្គលិកទាងំអេ់ 
សដាយដផ្អកសលើសគាលជំហរ ដផ្កេនុខភាព និងេនុខនុមលភាពជាចម្ង។ សយើង ដតងដតសលើកទរឹកចិត្តឲ្យបនុគ្គលិក

 បគបគ្់ា ក្នុងការពបងរឹង និងរកសាេនុខនុមលភាព ននេនុខភាពផ្ូវកាយ និងផ្ូវចិត្ត។ កម្មវធិីភាពមទំា ំនិងេនុខភាព

 ល្អ ជាសបចើនរបេ់សយើង គឺចំននុចដដលមនសារៈេំខានោ់៉ា ងខ្ាងំ ក្នុងការេនយាឲ្យបាននូវការអភវិឌ្ឍ និង
 ការបគបប់គងបនុគ្គលិករបេ់សយើង។ េបមបឆ្់្2ំ០១៦សនះ សយើង កប៏ានបន្តកម្មវធិីកីឡា ដដលរមួមនដូចជា 
 ការបបកួតបាល់ទាត ់ការបបកួតវាយេី ការជិះកងក់មសាន្ត និងកម្មវធិីរាសំដើម្េីនុខភាព។    

ការចូលរមួការស្មត័គចិត្តរបសប់ុគ្គលកិ
បនុក្គលិករបេ់សយើង    បតរូវបានសលើកទរឹកចិត្តឲ្យចូលរមួ  រកីចសបមើនជាមយួគ្ា និងកសាងអនាគតដល៏្អបបសេើរមយួ 

 េបមបស់ពល  េហគមនប៍ច្ចនុប្ន្ និងជំនានស់បកាយ។ ការចូលរមួេ្ម័បគចិត្តរបេ់បនុគ្គលិក   គឺមនរចនាបទ និង
 បតរូវបានបគបប់គង វាយតនម្ សលើឥទ្ធិពលរបេ់វា។

សៅនថងៃទី 22 ដខេីហា ឆ្្2ំ០១៦ បនុគ្គលិក ធនាគារ សមយដបែង ទូទាងំពិភពសលាក  បបមែជា ១៥,2៦៧ 
នាក ់ បានចូលរមួេ្ម័បគចិត្ត ក្នុងកម្មវធិីទំនួលខនុេបតរូវរបេ់បករុមហែនុន ជាេកលរបេ់ធនាគារ សមយដបែង (GCD)  

ដដលវា ជាកម្មវធិីេហគមន ៍ដធ៏ំមយួ       សដាយបតរូវបានសធវើសេើងក្នុងសពលដតមយួ   ក្នុងនថងៃដតមយួ។  ក្នុងបរបិទ 
 “ការផ្តល់ដំសណ្ះបសាយជូនដល់េហគមន”៍       GCD ឆ្្2ំ០១៦សនះ    បានបងា្ហ ញពីបពរឹត្តិការែ៍ថ្មីមយួសទៀត  

េបមបេ់ម្ន័្ធធនាគារ ដដលក្នុងសនាះ បនុគ្គលិករបេ់សយើង មនិបតរឹមដត បងា្ហ ញឲ្យស�ើញនូវេកម្មភាពទំនួលខនុេ
 បតរូវ របេ់បករុមហែនុនចំសពាះេង្គម េបមបរ់យៈសពល ៧ឆ្្ជំាប់ៗ គ្ាកន្ងមកសនះសទ ប៉ានុដន្តពួកសយើង   កស៏បបើបបាេ់ 

ឱកាេសនះ  សដើម្សីរៀបចំនូវអនាគតមយួេបមបអ់្កជំនានស់បកាយ  បបកបសដាយនិរន្តរភាព។   បនុគ្គលិកធនាគារ  
សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី សបចើនជាង ៨០%   បានចូលរមួកម្មវធិី “Maybank WOW Carnival”   ដដលបតរូវ 
បានសធវើសេើង  ក្នុងសគាលបំែងគាបំទដល់កម្មវធិី សេ្តី   និងតមបាញ     ដដលរមួមនេកម្មភាពដាសំដើមមន ចំនួន 

 ១៦០០សដើម កដូ៏ចជាការសធវើបទបងា្ហ ញេ្តីពី ចំសែះដរឹងដផ្កហិរញ្ញ វតថានុ ដល់កេិករ និងអ្កតមបាញ និងបសបងៀន
 អំពីរសបៀបរេ់សៅសា្អ តដល់សក្មងៗសៅក្នុងេហគមន។៍   
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នាយកដ្ឋា នធនធានមនុស្ស

ការផ្តលរ់ង្វា ន់និងតបាក់នបៀវតសេន៍

យនុទ្ធសាសេ្តក្នុងការផ្តល់រងាវ នរ់បេ់សយើងបតរូវអននុសលាមសៅតាមយនុទ្ធសាសេ្តរបេ់េម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង   ក្នុង 
ការសលើកកម្េ់វប្ធមន៌នការបំសពញការងារបបកបសដាយបបេិទ្ធភាពនិងមនសគាលជំហរបេបសៅនរឹងចក្ខនុវេ័ិយ

 របេ់សយើង។   សយើងអននុវត្តោ៉ា ងមនុតមនូំវយនុទ្ធសាសេ្តននការផ្តល់រងាវ នដ់ដលស ្្ត តការយកចិត្តទនុកដាកខ់្េ់បំផនុត 
ក្នុងការផ្តល់នូវរងាវ នដ់ប៍តរឹមបតរូវ        អតថាបបសោជនប៍ដនថាមសផសែងៗសទៀត រមួជាមយួនរឹងឱកាេ      ក្នុងការអភវិឌ្ឍ

 េមតថាភាពការងាររបេ់និសោជិកទាងំអេ់សអាយបានេមបេបបំផនុត សដើម្ជីំរនុញសអាយនិសោជិកទាងំអេ់អាច
 

េសបមចការងារសដាយសជាគជយ័  ដដលជាបំែងបបាថ្្របេ់ពួកសគ។ េបមបយ់នុទ្ធសាសេ្តក្នុងការផ្តល់រងាវ នស់នះ 
មនកតា្ត េំខាន់ៗ ជាសបចើន     សដាយបេបសៅតាមយនុទ្ធសាសេ្តសគាលរបេ់េម្ន័្ធធនាគារ       យនុទ្ធសាសេ្តរបេ់  
នាយកដាឋា ន ធនធានមននុេសែ ននេម្ន័្ធធនាគារ  វប្ធម ៌និងគនុែតនម្ T.I.G.E.R. ក្នុងសគាលបំែងផ្តល់រងាវ នជូ់ន 
ដល់បនុគ្គលិកស្្ើមដដលបានបំសពញការងារបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាពខ្េ់   និងទទួលលទ្ធផលដដលបបកបសដាយ

 
និរន្តរភាពក្នុងរយៈសពលយូរអដងវង។

េម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង ផ្តល់បបាករ់ងាវ នជូ់នបនុគ្គលិកអាបេ័យសលើការកំែតន់នបបាករ់ងាវ នេ់រនុបសៅក្នុងេម្ន័្ធ 
ធនាគារ   ដដលរមួមនបបាកស់គាល  បបាកស់ថរសផសែងៗ     បបាករ់ងាវ នអ់ាបេ័យសលើេមទិ្ធិផល បបាកស់លើកទរឹកចិត្ត

 រយៈសពលដវង ផលបបសោជន ៍និងឱកាេអភវិឌ្ឍនន៍ានា។ ចំននុចេំខានជ់ាងសគសៅក្នុងការផ្តល់រងាវ ន ់ និងបបាក់
 

សបៀវតសែន ៍កអ៏ាបេ័យសលើេមទិ្ធិផលដខ៏្េ់របេ់បនុគ្គលិកម្ក់ៗ ផងដដរ។ ជាសរៀងរាល់ឆ្្ ំបនុគ្គលិកស្្ើមរបេ់សយើង 
 នរឹងទទួលបានកិត្តិយេ និងការទទួលសា្គ ល់សលើកិច្ចខិតខំបបរឹងដបបងរបេ់ពួកសគ តាមរយៈការអសញជា ើញឲ្យចូលរមួ
 ទទួលទានអាហា ដដលមនការចូលរមួពីថ្្កដ់រឹកនា ំ (សៅក្នុងកម្មវធិីពានរងាវ នប់នុគ្គលិកស្្ើមបបចាឆ្ំ្ ំ  សៅេម្ន័្ធ
 ធនាគារ)។   បនុគ្គលិកស្្ើមបំផនុតចំនួន៧៧នាកទូ់ទាងំេម្ន័្ធធនាគារទាងំមូល     នរឹងបតរូវបញជាូ នសៅចូលរមួកម្មវធិី
 ពានរងាវ នប់នុគ្គលិកស្្ើមបបចាឆ្ំ្សំៅេម្ន័្ធធនាគារ។ សៅនថងៃទី០៩ ដខសមសា ឆ្្2ំ០១៦ សៅមជ្ឈមែ្ឌ លអភរិកសែ 

អន្តរាជាតិ Putrajaya   បនុគ្គលិកស្្ើមបំផនុតរបេ់សយើង   បតរូវបានទទួលសា្គ ល់    សដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល គែៈ
 

កម្មការបបតិបត្តិននេម្ន័្ធធនាគារ និងបនុគ្គលិកធនាគារសមយដបែង សបចើនជាង៣.០០០នាកទូ់ទាងំេម្ន័្ធធនាគារ។

ការទទួលសា្គ ល់សផសែងសទៀត រមួមនពានរងាវ នជ់ាអ្កបំសពញការងារយូរជាងសគ ការចនុះកម្មវធិីេិកសាសៅបរសទេ  
និងកម្មវធិីពានរងាវ នប់នុគ្គលិកធនាគារ សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី។ 

បបាករ់ងាវ នេ់រនុប    បតរូវធានាថ្   បនុគ្គលិកនរឹងបតរូវផ្តល់ជូនបបាករ់ងាវ នត់ាមបទដាឋា នទីផសារ តាមរយៈជាសាចប់បាក ់
េនុទ្ធ ឬជាការសលើកទរឹកចិត្តសផសែងៗ តាមរយៈការដបកដចកចំដែកទីផសារជាសាចប់បាក។់   ការផ្តល់ជាសាចប់បាក ់ 
និងចំដែកទីផសារជាសាចប់បាករ់មួគ្ា គឺអាបេ័យសលើគនុែតនម្រយៈសពលដវង និងការសបបៀបសធៀបរវាងហានិភយ័ 
និងការចំណ្យ។

សគាលសៅរបេ់សយើងសលើបបាកស់បៀវតសែន ៍ គឺេថាិតសៅក្នុងចសន្ាះកណ្្ត លននទីផសារ សហើយបបាករ់ងាវ នេ់រនុបេបមប់
 បនុគ្គលិកស្្ើមម្ក់ៗ     គឺេថាិតសៅសលើទីផសារ។   រឯីអតថាបបសោជនន៍ានា កេ៏ថាិតសៅចសន្ាះទីផសារផងដដរ។ សៅក្នុង

 ទីផសារជាកដ់េ្តង កម៏នការសលើកដលងជាពិសេេក្នុងការផ្តល់អតថាបបសោជន ៍ ដល់បនុគ្គលិកស្្ើម  ដដលមនអបតា
 សលើេទីផសារកណ្្ត ល។     ក្នុងកបមតិេម្ន័្ធធនាគារ   ដដលមនបបតិបត្តិការទូទាងំពិភពសលាក   ការដដលតាម
 ការេសងកតសលើចបាបក់្នុងបបសទេ  និងការអននុវត្តសផសែងៗ    មនសារៈេំខានជ់ាខ្ាងំ។    រាល់ទំនាេ់ពាកព់ន័្ធ នរឹង 

សគាលនសោបាយ និងចបាបក់្នុងបបសទេ បតរូវសលើកយកមកពិភាកសា។  

 បនុគ្គលិកធនាគារ សមយដបែង បានចូលរមួ េកម្មភាព   ទិវាទំនួលខនុេបតរូវរបេ់បករុមហែនុនដល់េង្គម េកល សដាយ មន ការ អសញជា ើញចូលរមួពី រដឋាមសន្តី បកេួងកិច្ចការនារ ីនិងអគ្គរាជទូត ម៉ា សេេនុីបបចាបំបសទេកម្នុជា។ 



 ៥៣
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វតា

នាយកដ្ឋា នធនធានមនុស្ស

លកណ្ៈពិនសសចនការផ្តលត់បាក់រង្វា ន់បបន្មបដលតសបនៅនឹង
ហានិភ័�និងរការផ្តលរ់ង្វា ន់
ការទូទាតប់បាករ់ងាវ នប់ដនថាមេរនុបរបេ់សយើងគឺមនជារមួដូចជា  ការផ្តល់បបាករ់ងាវ នប់ដនថាមសថរ និងការផ្តល់បបាក ់
រងាវ នប់ដនថាមអសថរ   (ឧទាហរែ៍  ដូចជាការផ្តល់បបាករ់ងាវ នប់ដនថាមសលើបបាកប់ំណ្ច ់និងគសបមងផ្តល់បបាករ់ងាវ ន ់
ជាការសលើកទរឹកចិត្តក្នុងរយៈសពលដវង)  ដដលបតរូវបានសធវើសេើងសអាយបេបជាមយួនរឹងការដំសែើ រការបបតិបត្តិក្នុង

 រយៈសពលយូរអដងវងរបេ់បករុមហែនុន។    េមតនុល្យរវាងការផ្តល់បបាករ់ងាវ នប់ដនថាមសថរ      និងការផ្តល់បបាករ់ងាវ ន ់
បដនថាមអសថរសនះ  នរឹងមនការដបបបបរួលដូចជា បបេិទ្ធិភាពការងាររបេ់និសោជិកម្ក់ៗ    បបេិទ្ធិភាពការងារនន

 ពាែិជជាកម្ម ឬសាជីវកម្ម លទ្ធផលជារមួននេម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង និងសៅតាមកបមតិការងារដដលបានកំែត ់
របេ់និសោជិក និមយួៗ បពមទាងំការទទួលខនុេបតរូវក្នុងការបំសពញការងាររបេ់ពួកសគផងដដរ។

សដាយអននុសលាមសៅតាមសគាលការែ៍ដែនារំបេ់គែកម្មការសេថារភាពហិរញ្ញ វតថានុ(Financial Stability Board’s  

guidelines)   ដដលស្្តសៅសលើបបពន័្ធផ្តល់បបាករ់ងាវ នប់ដនថាមដដលបានសបាះពនុម្សៅក្នុងឆ្្2ំ០០៩   សដើម្សី្្ើយ
 តបនរឹងវបិត្តិហិរញ្ញ វតថានុ   ឬចំណ្តថ្់្កឥ់ែទានមនិល្អ     សយើងបានអននុវត្តចំែនុ ចមយួចំនួនដូចខាងសបកាមសនះ 
 សដើម្បីបាកដថ្សយើងបានអននុវត្តល្អបំផនុតដូចជា៖

ក.  ការដាកប់ញ្ចូ លរវាងបបេិទ្ធិភាពក្នុងការបំសពញការងារដដលបតរូវបានដកតបមរូវសដាយហានិភយ័ ដដលអាច
 

ការនផ្្តសខំាន់សតមាប់ឆ្្២ំ០១៧
សដាយសារពួកសយើង   ពយាោមដេវងរក   និងបសងកើតការអភវិឌ្ឍរកនូវេក្ាននុពល របេ់បនុគ្គលិកបបកបសដាយសទពសកាេល្យចបមរុះរបេ់ពួកសយើង    ការខិតខំបបរឹងដបបងេបមបឆ្់្2ំ០១៧   នរឹងស ្្ត តសលើការធានាថ្ ពួកសយើង  នរឹង

 ជំរនុញ និងរកសានិរន្តរភាពការចូលរមួរបេ់បនុគ្គលិក ក្នុងការបន្តសធវើឱ្យបបសេើរសេើងនូវចក្ខនុវេ័ិយ ការសប្តជាញា ចិត្ត គំនិតនច្បបឌិត ភាពល្អឥតសខា្ច ះននបបតិបត្តិការ និងការយកចិត្តទនុកដាកស់លើអតិថិជន។

ការស្្តជាេំខាន ់នរឹងបន្តសលើការសធវើឱ្យខ្ាងំសេើងនូវឯកសទេ េមតថាភាព និងភាពសជឿរជាករ់បេ់បនុគ្គលិកសដើម្ធីានាថ្ ពួកសគអាចរមួចំដែកជួយ�ដល់ការេសបមចនូវយនុទ្ធសាសេ្តជាអាទិភាពរបេ់ធនាគារ និងេកកម្មរបេ់សយើង 
 ជាសាថា បន័ដដលផ្តល់នូវ “សេវាហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយអារយិធម”៌ ខែៈសពលដដលសយើង កយ៏កចិត្តទនុកដាកស់ធវើឱ្យពួកសគក្ាយសៅជាអ្កមនសទពសកាេល្យថ្្កពិ់ភពសលាក ដដលផ្ល់នូវលទ្ធផល និងការអននុវត្តការងារអាជីវកម្មថ្្ក់
 ពិភពសលាក។

ការផ្តល់រង្វា ន់នផសេងៗ

របសស់ម្័ន្

ធនាគារនម�បបែង

គនតមាងនលើកទឹកចិត្ត

រ�ៈនពលបវង

•   ពួកសយើង បែ្នុ ះវប្ធម ៌ការចំណ្យសៅសលើេមទិ្ធិផល សដើម្ធីានាថ្បបាករ់ងាវ ន ់និងលទ្ធផលននការខិតខំសធវើការ បតរូវបានវាេ់ដវងោ៉ា ងបតរឹមបតរូវ តាមឧបករែ៍បា៉ា នប់បមែ េមទិ្ធិផល។
•    វធិីសាសេ្តននការសបបើបបាេ់ឧបករែ៍បា៉ា នប់បមែេមទិ្ធិផលបច្ចនុប្ន្ភាគសបចើន គឺអាបេ័យសលើ េនុចនករេមទិ្ធិផលរបេ់បនុគ្គលិកម្ក ់(KPI) ទាងំបរមិែ និងគនុែភាព។ ពួកសយើង កប៏ានដាក ់

បញ្ចូ លនូវេនុចនករេមទិ្ធិផល ពាកព់ន័្ធនរឹងហានិភយ័ សដើម្ឲី្យកបមតិហានិភយ័ ដដលសកើតមន ឬការសបបើបបាេ់មូលធន នរឹងបតលបម់កវញិ។ 

• សេិទ្ធិផលរ្រស់សេ្័ៃ្ធធនាគារ
• បបាកស់លើកទរឹកចិត្ត គឺអាបេ័យសលើបបាកច់ំសែញសធៀបសៅនរឹងមូលធន និងភាគរយននបបាកច់ំសែញេនុទ្ធរបេ់េម្ន័្ធធនាគារ។

•   សេិទ្ធិផលននាេ៊េងរអាជីវកេ្ម ៃិងកិច្ចកការកនា៊េហែ៊ៃ
• ការវាេ់ដវងេមទិ្ធិផល គឺសបបើបបាេ់ការបា៉ា នប់បមែេមទិ្ធិផល (Balanced Scorecard) 

• បបាករ់ងាវ នអ់ននុវត្តការងារ បតរូវបានអននុវមត័សដាយដផ្អកសលើការវាេ់ដវងេមទិ្ធិផលននមនុខងារអាជីវកម្ម ឬបករុមហែនុន តាមរយៈការបា៉ា នប់បមែ េមទិ្ធិផល ដដលវាតនម្សដាយនាយកបបតិបត្តិ 
និងបបធានេម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង។

• សេិទ្ធិផលននា្រ៊េ្គលិកមា្នាក់ៗ
• ការវាេ់ដវងពីេមទិ្ធិផល តាមរយៈការបា៉ា នប់បមែេមទិ្ធិផល
• ការដបងដចកបបាករ់ងាវ នអ់ននុវត្តការងារ គឺអាបេ័យសលើេមទិ្ធិផលរបេ់បនុគ្គលិកម្ក់ៗ

•    រងាវ នក់ារដបងដចកភាគហែនុនតាមេមទិ្ធិផល គឺអាបេ័យសលើការេមទិ្ធិផលននការអននុវត្តការងាររយៈសពល៣ឆ្្។ំ ការផ្ល់រងាវ នស់ៅចនុងកំេនុងសពលការអននុវត្តការងាររយៈសពលបីឆ្្ ំគឺអាបេ័យសលើ
  លក្ខខែ្ឌ ននការអននុវត្តការងារ ដដលបតរូវបានកំែតស់ៅក្នុងកបមតិបករុមហែនុន និងបនុគ្គល។

កំែតប់ាន    តាមរយៈេន្ទេសែនន៍នការបំសពញការងាររបេ់និសោជិកម្ក់ៗ      បតរូវបានកំែតស់ដាយ 
គែៈកម្មការបគបប់គង និងគែកម្មការបករុមបបរឹកសាភបិាល សដាយដាកប់ញ្ចូ លសៅតាមដផ្កនិមយួៗ និង

 លទ្ធផលននការបំសពញការងាររបេ់និសោជិកម្ក់ៗ ។

ខ.  សគាលការែ៍ននការពនយាសពល (Deferral Policy)៖ រាល់បបាករ់ងាវ នប់ដនថាមដដលនរឹងដបបបបួលសលើេពី 
កបមតិដដលបានកំែតទ់នុកសនាះនរឹងបតរូវពនយាសពលសៅតាមសពលសវលាណ្មយួសផសែងសទៀត។

គ.  បបាកដ់ដលដកយកមកវញិ (Clawback)៖   សដាយដផ្អកសលើបញ្្ហ ការបគបប់គងហានិភយ័  តារាងហិរញ្ញ វតថានុ 
ខនុេ ការដក្ងបន្ំនិងភាពចសន្ាះបបសហាងេរនុប ឬការបបបពរឹត្តខនុេ្្គងសដាយសចតនាគែបបធានធនាគារ 
សមយដបែង    មនការបបរុងបបយត័្ក្នុងការសធវើឱ្យមនការដកតបមរូវោ៉ា ងខ្ាងំ ឬទាមទារេំែងមកវញិសលើ 
រងាវ នប់បាកប់ដនថាមដដលដបបបបរួល។

ការដចកចំដែកភាគហែនុន សដាយដផ្អកសលើេមទិ្ធិផល (The Cash-Settled Performance-Based Share 

Scheme) បតរូវបានបសងកើតសេើងសៅក្នុងឆ្្2ំ០១១ សដើម្ផី្ល់ឱ្យនូវការផ្តល់ជាបបាករ់ងាវ ន ់ ក្នុងអបតាបបកួត
 បបដជងសៅក្នុងទីផសារ កដូ៏ចជាការធានានូវទទលួបានទាងំសាចប់បាក ់និងចំដែកភាគហែនុន ឬយន្តការដចកចាយ 

ភាគហែនុន ដដលតនម្របេ់វានរឹងសកើនសេើងក្នុងរយៈសពលមយួោ៉ា ងដវង និងក្នុងអំេនុងសពល ដដលហានិភយ័សៅ
 ក្នុងការទូទាតេំ់ែងមនការដបបបបរួល។

បនុគ្គលិកស្្ើម បំផនុតបបចាឆ្ំ្2ំ០១៦ បាន ចូលរមួក្នុងកម្មវធិី  ពាន រងាវ ន ់បនុគ្គលិកស្្ើមបបចាឆ្ំ្។ំ

ការបា៉ា ន់តបមាណ

សមិទ្ិផល

(BALANCED SCORECARD)



បសងកើត ឲ្យ មន បបពន័្ធ 

មូលនិធិឧបតថាម្ភ សដើម្ជីួយ�ដល់

េហគមន ៍ តាមបបពន័្ធ អនុិនធឺសែត

មនុន សគបង្អេ់ សៅបបសទេ

ម៉ា សេេនុី សៅថ្ 

សមយដបែង ហាត



របា�ការណ៍អភិបាលកិច្ច
តករុមហែុន

៥៦ របាយការែ៍េ្តីពីអភបិាលកិច្ច បករុមហែនុន

៦៧ របាយការែ៍អំពី ការបគបប់គង ហានិភយ័ និង 
 ការបតរួតពិនិត្យ នផ្ទក្នុង 

៧១ របាយការែ៍ គែៈកម្ម ការ េវនកម្ម

៧៤  នាយកដាឋា ន បគបប់គង ហានិភយ័

៨១ នាយកដាឋា ន បបតិបត្តិតាម

៨2  របាយការែ៍ និរន្តរភាព

ធនាគារនម�បបែងនៅក្ងុ
សារព័ត៌មាន

៨៨ ធនាគារ សមយដបែង សៅក្នុងសារពត័ម៌ន

៩០  ធនាគារ សមយដបែង សៅក្នុង បបពន័្ធផសែពវផសាយេង្គម

៩១ បពរឹត្តិការែ៍េំខាន់ៗ បបចាឆ្ំ្2ំ០១៦

របា�ការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ

៩៤  របាយការែ៍ របេ់ បករុមបបរឹកសាភបិាល

៩៦   របាយការែ៍របេ់ េវនការ ឯករាជ្យ

៩៧   តារាងតនុល្យការ

៩៨   របាយការែ៍ លទ្ធផល

៩៩  របាយការែ៍ បដបម បបមរួល មូលធន

១០០ របាយការែ៍ លំហូរសាចប់បាក់

១០១  កំែតេ់ម្គ ល់ សលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ 

ព័ត៌មាននផសេងៗ

១2៧  ពត័ម៌ន សារជីវកម្ម

១2៨  អាេយដាឋា ន េម្ន័្ធធនាគារ

១៣2  ទីតាងំ និងអាេយដាឋា នទំនាកទ់ំនង
 

ពួកន�ើងនតបើតបាស់
សមត្ភ្ពឌីជីថលរបសព់ួកន�ើង

នដើម្ផី្តលន់ូវភ្ពអង់អាច
ដលស់ហគមន៍នោ�ផ្តលន់ូវ
ការបនងកើនការ�លដឹ់ងនិង

តភ្ជា ប់ពួកគាត់នៅកាន់ចដគូនានា



 ៥៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របាយការណ៍ស្តីពតីអភិបាលកិច្ចកករុមហ៊ុន

នសចក្តីនផ្តើម
បករុមបបរឹកសាភបិាលនន   ធនាគារ   សមយដបែង (សខមបូឌា)   ភអីិលេនុី (តសៅសនះ  ដដលសៅកាតថ់្  ធនាគារ  
សមយដបែង សខមបូឌា ឬធនាគារ)   បានចាតទ់នុកថ្ អភបិាលកិច្ចបករុមហែនុន   គឺជាជាមូលដាឋា នបគរឹះដរ៏ រឹងមមំយួ 

 
េបមបម់្ច េ់ភាគហែនុន      សដើម្ ីេសបមចនូវេមទ្ធិផលក្នុងរយៈសពលដវង     សហើយកជ៏ាទំនួលខនុេបតរូវមយួ

 
ផងដដរ េបមបម់្ច េ់ភាគហែនុននីមយួៗ។

បេបសពលនរឹងបរបិទននការបបកួតបបដជងកំពនុងសកើនសេើង  បករុមបបរឹកសាភបិាល បានបន្តខិតខំបបរឹងដបបងក្នុង
ការដកដបបអភបិាលកិច្ចរបេ់ធនាគារ     ដដលកំពនុងអននុវត្តបច្ចនុប្ន្  និងដំសែើ ការសផសែងៗសទៀត សដើម្សី្្ើយ 
តបសៅនរឹងការបបកួតបបដជង        ដដលកំពនុងដតរងច់ាសំៅខាងមនុខសនះ           សហើយសដើម្ធីានាឲ្យ បាន ថ្ 
ការបបកួតបបដជងខាងដផ្កវេ័ិយធនាគារទាងំក្នុងបេរុក     និងថ្្កត់ំបនស់ៅដតបន្តសៅមនុខសទៀតសដាយមនិ
ឈបម់និឈរ។

តករុមតបឹកសាភិបាល
ចនមូលនិធិធនាគារ

នម�បបែង

មា្ច សភ់្គហែុន

សលខាធិការ
បករុមហែនុន

តករុមតបឹកសាភិបាល

នា�កតបតិបត្តិ

ប្រតិភូ ទំៃួលេ៊សតនាូវ

គែៈកម្ម ធិការ
ដផ្កដតងតាងំ និង

បបាកស់សាធន 
នន េម្ន័្ធ ធនាគារ

រចនា សេ្័ៃ្ធ អភិបាល កិច្ចក បក៊េហែ៊ៃ

តករុមតបឹកសាភិបាល
កិច្ចការដផ្កពាែិជជាកម្មននធនាគារ    បតរូវេថាិតសៅសបកាមការដរឹកនានិំងទិេសៅននបករុមបបរឹកសាភបិាលននធនាគារ 
សមយដបែង    សខមបូឌា     ដដលមនកាតពវកិច្ចក្នុងការបតរួតពិនិត្យ និងអននុមត័សលើយនុទ្ធសាសេ្តទូសៅរបេ់ធនាគារ 
ការសធវើពាែិជជាកម្ម    រចនាេម្ន័្ធ   និងសគាលការែ៍ចាបំាចណ់្មយួននធនាគារ    សមយដបែង សខមបូឌា។ បករុម
បបរឹកសាភបិាលកជ៏ាអ្កកំែតនូ់វ តនម្េ្ូល និងបកមេីលធមរ៌បេ់ធនាគារ  ការបបតិបត្តិតាមេ្តងដ់ារជាកល់ាក់
មយួ សដើម្ធីានាថ្ ធនាគារសធវើបបតិបត្តិការសដាយេនុបករឹតភាព និងអននុសលាមសៅតាមបញ្ញ តិ្ត និងចបាបស់ផសែងសទៀត
ដដលពាកព់ន័្ធ។ 

សដាយដផ្អកសលើកតា្ត ខាងសលើសនះ បករុមបបរឹកសាភបិាលមនសេចក្តីរកីរាយក្នុងការជបមបជូនម្ច េ់ភាគហែនុន
ទាងំអេ់ថ្ ក្នុងរបាយការែ៍េ្តីពីអភបិាលកិច្ចបករុមហែនុនសនះ គឺបតរូវបានសរៀបចំសេើងសដើម្អីននុសលាមសៅ
តាមបបកាេរបេ់ធនាគារជាតិននកម្នុជា   េ្តីពីអភបិាលកិច្ច     និង គំរូននរចនាេម្ន័្ធអភបិាលកិច្ចរបេ់
េម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង ក្នុងឆ្្កំារយិបរសិច្ទបតរឹមនថងៃទី ៣១ ដខ ធ្ូ ឆ្្ ំ2០១៦។

លកន្្តិកៈរបសត់ករុមតបឹកសាភិបាល

បករុមបបរឹកសាភបិាល  បានបសងកើតលក្ខន្តិកៈរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល   ដដល្្នុះបញ្្ច ំងសៅក្នុងចំសណ្មលក្ខន្តិកៈ
សផសែងសទៀតដដលទាកទ់ងសៅ  នរឹងតួនាទីបករុមបបរឹកសាភបិាលនីមយួៗ ការទទួលខនុេបតរូវ និងេិទ្ធិេបមបប់ករុម
បបរឹកសាភបិាល (ទាងំបនុគ្គល និងេហបនុគ្គល)  ក្នុងការកំែតទិ់េសៅ ថ្្កដ់រឹកនា ំនិងការបគបប់គងធនាគារ។ 
លក្ខន្តិកៈរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល  កប៏តរូវបានរមួបញ្ចូ លផងដដរ នូវការដបងដចក រវាងការទទួលខនុេបតរូវ និង
អំណ្ចរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល និងថ្្កដ់រឹកនា ំបពមទាងំរវាងបបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល និងនាយកបបតិបត្តិ
ផងដដរ។

បកបខែ្ឌ
ននថ្្កដ់រឹកនាំ

សគាលការែ៍បករុមហែនុន កបមតិនន
ដដនេមតថាកិច្ច

គែៈកម្ម ធិការ
បគបប់គងហានិភយ័

គែៈកម្ម ធិការ
េវនកម្ម

ដផ្កបគបប់គងហានិភយ័

េណៈកមា្មនាធិការថ្នាក់ បនាតិ្រត្តិ

េណៈកមា្មនាធិការ ថ្នាក់ អ្នក គនា្រ់ គនាង

ដផ្កបបតិបត្តិតាម ដផ្កបតរួតពិនិត្យ
គនុែភាពឯករាជ្យ

ដផ្កេវនករឯករាជ្យ

ដផ្កេវនករនផ្ទក្នុង ទសនាសៃ វិស័យ
បនាសកកេ្ម
េ៊ណ  ត ម្លនា

 ្រទោ្ឋនាៃ នៃ
ការបេ្រ់  បេង

្រទោ្ឋនាៃ នៃ
ការប្រតិ្រត្តិការ



៥៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

អភ
បា

ល
កិច

្ចកក
រុមហ៊ុ

ន 
និង

ទំន
ួល

ខុស
ក្

រូវ

របាយការណ៍ស្តពីីអភិបាលកិច្ចក្រមុហុ៊ន

នសៀវនៅបណនារំបសត់ករុមតបឹកសាភិបាល

សបរៅពីលក្ខន្តិកៈរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល បករុមបបរឹកសាភបិាលកប៏ានបសងកើតសអាយមននូវសេៀវសៅដែនាេំបមបប់ករុមបបរឹកសាភបិាល ដដលជាសេៀវសៅមយួេបមបជ់ាមគ្គសទេកដ៍ល់បករុមបបរឹកសាភបិាលក្នុងការបំសពញកាតពវកិច្ចរបេ់ 
ខ្ួនបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព។  សេៀវសៅដែនាេំបមបប់ករុមបបរឹកសាភបិាលបានសលើកបងា្ហ ញវនិយ័  និងបញ្្ហ ដដលទាកទ់ងសៅនរឹងរចនាេម្ន័្ធរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល ការទទួលខនុេបតរូវ និងសគាលការែ៍នផ្ទក្នុងសផសែងៗសទៀត  និង
នីតិវធិីដដលអាចសបបើបបាេ់បានេបមបប់ករុមបបរឹកសាភបិាល សដាយរមួបញ្ចូ លទាងំលក្ខខែ្ឌ សផសែងៗសទៀត ដដលបានសរៀបរាបស់ៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាលសនាះផងដដរ។

តួនាទីនិងទំនួលខុសតតរូវ

តួនាទី និងទំនួលខនុេបតរូវចម្ងរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាលបតរូវមនដូចតសៅ៖

តួនាទី ៃិងទំៃួលេ៊ស បតូវ  រ្រស់ បក៊េ ប្រឹកនាសា ភិបាល 

បតរួតពិនិត្យ និងអននុមត័យនុទ្ធសាសេ្ត  ដផនការអាជីវកម្ម និងថវកិារបបចាឆ្ំ្េំបមបធ់នាគារ 
សដើម្ធីានាថ្ យនុទ្ធសាសេ្ត និងដផនការអាជីវកម្មទាងំអេ់សនះេមបេបតាមទេសែនវេ័ិយ 
និងសបេកកម្មរបេ់ធនាគារ។

បតរួតពិនិត្យសមើលសលើការបបបពរឹត្តិសៅ និងលទ្ធផលននអាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ។

កំែត ់និងបគបប់គងរាល់ហានិភយ័ដដលជះឥទ្ធិពលដល់ធនាគារ។

បតរួតពិនិត្យសលើភាពបគបប់គាន ់និងបបេិទ្ធិភាពននបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង។

សរៀបចំបសងកើត និងអននុមត័សលើសគាលនសោបាយេបមបន់ាយកដាឋា នដផ្កការបបតិបត្តិតាម 
របេ់ធនាគារ។

បតរួតពិនិត្យសមើលសលើដផនការអ្កបន្តតំដែង និងដផនការបគបប់គងបនុគ្គលិកដដលមនសទពសកាេល្យ 
និងអននុមត័សលើការដតងតាងំ និងការផ្តល់រងាវ នេ់បមបថ្់្កដ់រឹកនាដំដលមនបទពិសសាធ។

អននុមត័សលើសគាលនសោបាយថ្មីៗដដលពាកព់ន័្ធសៅនរឹងបបាកស់បៀវតសែរ ៍បនុគ្គលិក និង
អតថាបបសោជនស៍ផសែងៗ។

អននុមត័សលើការ្្េ់ប្តូររចនាេម្ន័្ធរបេ់បករុមហែនុន។

អននុមត័សលើការដតងតាងំអភបិាល បបាកស់បៀវតសែរ ៍និងអតថាបបសោជនស៍ផសែងៗសទៀតរបេ់អភបិាល
ឲ្យបេបសៅតាមមនុខងារ និងតួនាទី។

អននុមត័សលើសគាលនសោបាយដដលពាកព់ន័្ធសៅនរឹងពាែិជជាេញ្្ញ របេ់បករុមហែនុន ទំនាកទ់ំនង
សាធារែៈ ទំនាកទ់ំនងជាមយួវនិិសោគិន និងកម្មវធិីទំនាកទ់ំនងជាមយួនរឹងម្ច េ់ភាគហែនុន។

ពិនិត្យសលើយនុទ្ធសាសេ្តរបេ់ធនាគារក្នុងការគាបំទសលើកេ្ទួយនិរន្តភាពដដលពាកព់ន័្ធនរឹងបរសិាថា ន 
េង្គមនិងដផ្កអភបិាលកិច្ច (ESG)។
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៨

៩

១០

១១

សបរៅពីមនុខងារដូច ដដល បាន សរៀបរាប ់ខាងសលើ ការទទួលខនុេបតរូវេបមប ់ការបគបប់គងពាែិជជាកម្មរបេ់ធនាគារ
សមយដបែង សខមបូឌា បតរូវបានផ្តល់ជូននាយិកាបបតិបត្តិននធនាគារ ដដលបតរូវទទួលខនុេបតរូវចំសពាះមនុខបករុមបបរឹកសា
ភបិាលទាងំមូល។

សមាសភ្ពតករុមតបឹកសាភិបាល
សមាសភ្ពទូនៅចនតករុមតបឹកសាភិបាល

បច្ចនុប្ន្សនះ បករុមបបរឹកសាភបិាលរបេ់ធនាគារ សមយដបែង សខមបូឌា មនេមជិកចំនួន ៦ រូប ដដល ក្នុងសនាះ 
រមួមន៖

ក) អភបិាល ៣រូប គឺជាអភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ និង
ខ) អភបិាល ៣រូប គឺជាអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

េមេភាពននបករុមបបរឹកសាភបិាល បច្ចនុប្ន្សនះ អននុសលាមសៅតាមបទប្ញ្ញត្តិននធនាគារជាតិននកម្នុជា ដដលតបមរូវ
 ឲ្យ មនោ៉ា ងសហាចណ្េ់អភបិាល 2 រូប គឺជាអភបិាលឯករាជ្យ។

ចំនួនតករុមតបឹកសាភិបាល

ចំសពាះចំនួនអភបិាល    បករុមបបរឹកសាភបិាលនរឹងពិចារណ្ដូចគ្ាសនះដដរ    សៅក្នុងលក្ខខែ្ឌ ននបបេិទ្ធិភាពរបេ់
បករុមបបរឹកសាភបិាលដូចជាថ្សតើ ចំនួនេមជិករបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល     សៅសពលបច្ចនុប្ន្ថ្បគបប់គាន ់  ឬមនិ
មនភាពរាងំេ្ទះ ឬប៉ាះពាល់ដល់េមតថាភាពរបេ់អភបិាលក្នុងការបសញ្ច ញ មតិនិងគំនិតនច្បបឌិត។

សមាសភាព សមាជិក កនា៊េ បនាឹកនាសា ភិបាល 

៥០% ៥០%

 អភបិាល បបតិបត្ត ិ

 អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ 



 ៥៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របាយការណ៍ស្តពីីអភិបាលកិច្ចក្រមុហុ៊ន

ភ្ពចតមរុះនិងការោក់បញ្ចូល

បករុមបបរឹកសាភបិាល    បានសប្តជាញា ចិត្តក្នុងការធានាឲ្យមននូវភាពចបមរុះ   និង ការដាកប់ញ្ចូ ល បគបេ់ណ្ឋា ន   សៅក្នុង
េមេភាពបករុមបបរឹកសា ភបិាល  សហើយ ធនាគារ កស៏ជឿជាកថ់្ ភាពចបមរុះ និង ការដាកប់ញ្ចូ ល សៅក្នុង េមេភាព
 បករុមបបរឹកសា ភបិាល     នរឹង នាមំកនូវ លទ្ធផលដវ៏ជិជាមន    និងបសងកើន គនុែតនម្េបមបេ់ម្ន័្ធ  ធនាគារទាងំមូល។
សដាយអាបេ័យសហតនុសនះ  បករុមបបរឹកសាភបិាល  បានពិចារណ្ពីភាពចបមរុះ  សោងតាម បរបិទសផសែងៗ ដដលរមួមន
អាយនុ  វប្ធម ៌ ការអបរ់ ំ ពូជសាេន ៍េញ្ជា តិ  បទពិសសាធនស៍លើ វជិាជា ជីវៈ  ជំនាញ ចំសែះដរឹង និងរយៈសពលនន 
ការបំសពញការងារ។

តួនាទីនិងទំនួលខុសតតរូវចនតបធានតករុមតបឹកសាភិបាលនិងនា�កិារតបតិបត្តិ

តួនាទី        និងទំនួលខនុេបតរូវននបបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល    និងនាយិការបបតិបត្តិ បតរូវដបងដចកចបាេ់លាេ់ពីគ្ា
សលើការទទួលខនុេបតរូវបានកំែត ់   ចងបកងជាឯកសារ     និងអននុមត័សដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល      បេបសពល
ជាមយួនរឹងការអននុវត្តដល៏្អបំផនុត   សដើម្ធីានាបាននូវការដរឹកនាដំេ៏មបេបននការបគបប់គង។    ការដបងដចកសនះ  
ឲ្យដាចប់េេះពីគ្ាសនះ បានផ្តល់ឲ្យមនការយល់ដរឹងកានដ់តបបសេើរ និងការដបងដចក សលើ ការ ទទួល ខនុេបតរូវ  និង
គែសនយ្យ ភាព តាមចបាប ់ផងដដរ។   ការមនរចនាេម្ន័្ធននឋានាននុបកមចបាេ់លាេ់  ដដល ដចងនូវ នីតិវធិី  និង
ការកំែត ់ពី ការសបបើបបាេ់ េិទ្ធិអំណ្ច    នរឹងជួយ�ដល់ ការសធវើសេចក្តីេសបមចចិត្ត បបកបសដាយ បបេិទ្ធិភាព    និង
មន ភាពបតរឹមបតរូវ។

តបធានតករុមតបឹកសាភិបាល

សលាក ដាតូ  ចូហាន ់ គឺជាអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ  និងជាបបធានបករុមបបរឹកសាភបិាលននធនាគារ សមយដបែង
ចាបត់ាងំពីនថងៃទី ០៩ ដខ កនុម្ភៈ ឆ្្ ំ2០១៦។  សលាក   ពនុំដដលទទួលយកតំដែងជានាយកដផ្កបបតិបត្តិសៅក្នុង
ធនាគារ សមយដបែង សខមបូឌាសនាះសទ។

បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល  ដរឹកនាបំករុមបបរឹកសាភបិាល   និងទទួលខនុេបតរូវ   សលើ បបេិទ្ធិភាព ននការអននុវត្តការងារ
របេ់បករុមបបរឹកសាភបិាលសនះ។   បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល    បតរូវ ធានាឲ្យបាន ថ្   ការបបតិបត្តិ     និង ដំសែើ រការ  
បបកបសដាយ គនុែភាពរបេ់ បករុមបបរឹកសា ភបិាល    ក្នុង ការជដជក ពិភាកសា សលើ បញ្្ហ  សផសែងៗ    នរឹងបតរូវ អននុវត្ត   និង បតរូវ 
សលើកទរឹកចិត្ត ក្នុង ការពីភាកសា ដវងដញក   ដដលបាន្្នុះបញ្្ច ំង នូវ   ឯករាជ្យ ភាព    និងកបមតិ ពិភាកសា សដញសដាល 
ដដលេមបេប។  បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល  នរឹងបន្តការបបរឹងដបបង  សដើម្ធីានាឲ្យ បានថ្  រាល់សេចក្តីេសបមច
របេ់បករុមបបរឹកសាភបិាលគឺ     េសបមច សដាយ ការឯកភាព       សដាយ េមជិកទាងំអេ់     (ក្នុងករែីដដលពនុំមន
ការឯកភាពសនាះសទ សេចក្តីេសបមចនរឹងបតរូវសធវើតាមមតិភាគសបចើន) និងរាល់វវិាទននបញ្្ហ សផសែងៗ ដដលសលើកសេើង
សដាយអភបិាលសផសែងសទៀត   សៅក្នុងជំនួបបបជនុំ  ឬក្នុងគែកម្ម ការសនាះ    នរឹងបតរូវបានសដាះបសាយ   និង កតប់តា
បញ្ចូ លសៅក្នុងរបាយការែ៍ននអង្គសហតនុបបជនុំ។
 
បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល     បន្តការងារជាមយួបករុមបបរឹកសាភបិាលដន៏ទសទៀត     ក្នុងការកំែត ់វតថានុបំែង      និង
សគាលសៅរបេ់ធនាគារ កដូ៏ចជា ដរឹកនា ំក្នុង ការ  បសងកើត បកបខែ្ឌ  សគាលនសោបាយ  និងយនុទ្ធសាសេ្ត សដើម្ធីានាថ្
រាល់េកម្មភាពអាជីវកម្ម   ដដលដរឹកនាសំដាយ គែៈ បគបប់គង ជានខ់្េ់  និងតាមដាន ការ អននុវត្ត  និងធានា
ការអននុវត្តរបេ់ ខ្ួន ផងដដរ។

បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល     កប៏តរូវ ទទួល ខនុេបតរូវ ក្នុង ការដរឹកនា ំ      សដើម្បី ធានាឲ្យបាននូវ ភាពេមបេប    និង
បបេិទ្ធភាពននកម្មវធិីដផនការបន្តសវនេបមប់បករុមបបរឹកសាភបិាល     និងគែៈបគបប់គងជានខ់្េ់របេ់ធនាគារ។  
សលើេពីសនះសៅសទៀត បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល បតរូវជបមរុញសអាយមនទំនាកទ់ំនងការងារល្អជាមយួនរឹងនាយិការ
បបតិបត្តិ    និងផ្តល់ការគាបំទ  ឬមតិសោបល់ក្នុងកាលៈសទេដដលចាបំាច។់  គាតន់រឹងបន្ត ការអននុវត្តសលើអភបិាលកិច្ច
ល្អ  និងធានាឲ្យបានថ្ការអននុវត្តនទ៍ាងំសនះបតរូវបានជូនដំែរឹ ងជាបបចាសំៅបគបភ់ាគីដដលពាកព់ន័្ធ។

នា�កិាតបតិបត្តិ

សលាកបេី េនុីនសតសែៀ លីវ បតរូវបានដតងតាងំជានាយិការបបតិបត្តិរបេ់ធនាគារចាបត់ាងំពីនថងៃទី ០១ ដខ មនីា ឆ្្ ំ
2០១៥។ 

សលាកបេី េនុីនសតសែៀ លីវ ទទួលបាន  ការ ទទួលខនុេបតរូវ   ដដលបានបបគល់សដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល   ក្នុង នាម ជា 
នាយិកា បបតិបត្តិ     និង ទទួលខនុេបតរូវ ចម្ងក្នុង ការបតរួតពិនិត្យសលើបបតិបត្តិការបបចានំថងៃរបេ់ធនាគារ  សដើម្ធីានា
េកម្មភាពពាែិជជាកម្មរបេ់ធនាគារ បបបពរឹត្តិ សៅ បាន  ោ៉ា ងរលូន និង បបកបសដាយ បបេិទ្ធិភាព។

ក្នុងចំសណ្មការទទួលខនុេបតរូវសផសែងៗសទៀត       នាយិកាបបតិបត្តិ       បតរូវមនកាតពវកិច្ចក្នុងការសរៀបចំដផនការ
យនុទ្ធសាសេ្តរយៈសពលមធ្យម    និងដវងេបមបដ់ាកជូ់នបករុមបបរឹកសាភបិាល   សដើម្អីននុមត័ និងទទួលខនុេបតរូវក្នុង
ការអននុវត្តសគាលនសោបាយ   និងអននុវត្តសលើសេចក្តីេសបមចរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាលផងដដរ  កដូ៏ចជាការេបមប
េបមរួលក្នុងការសរៀបចំ   និងអននុវត្តសលើយនុទ្ធសាសេ្តពាែិជជាកម្ម   និងអាជីវកម្ម    សពាលគឺបតរូវធានា  ថ្    ដផនការ 
ទាងំសនាះ   បានអននុវត្ត    និង េសបមចបាន នូវ លទ្ធផល    ដូចការរពំរឹងទនុក   ជាពិសេេវធិីសាសេ្តរបេ់ធនាគារក្នុង
ការសដាះបសាយរាល់បញ្្ហ ។     សលាកបេី     កជ៏ាអ្កទទួលខនុេបតរូវចំសពាះការអភវិឌ្ឍ     និងការបកបសាយសលើ
 យនុទ្ធសាសេ្តជាបែ្តនុ ំ សគាលសៅ    ដដលអាច បគបប់គងបាន   និងអាទិភាពរមួទាងំ ការ កំែតស់គាលនសោបាយជា

អភិបាលមិនតបតិបត្តិ

បច្ចនុប្ន្សនះ  មនអភបិាលមនិបបតិបត្តិចំនួន ៦រូប   សដាយក្នុងសនាះ ៣រូបជាអភបិាលមនិឯករាជ្យបបតិបត្តិឧ 
និងមន៣រូបសទៀត ជាអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ។

ក្នុងេមេភាពននបករុមបបរឹកសាភបិាល ដដលមនអភបិាលមនិបបតិបត្តិភាគសបចើន  ជួយ� បករុមបបរឹកសា ភបិាល    សដើម្ី
ធានា ផ្តល់នូវការ បតរួតពិនិត្យ ការបគបប់គង  ដដលមន បបេិទ្ធិភាព  និង រ រឹងម។ំ  អភបិាលមនិបបតិបត្តិគឺ មនិចូលរមួ
ក្នុងការបគបប់គងបបចានំថងៃរបេ់ធនាគារសនាះសទ  សហើយកម៏និសធវើអាជីវកម្ម   ឬមនទំនាកទ់ំនងអាជីវកម្មជាមយួនរឹង
ធនាគារសនាះដដរ  សលើកដលងដតេមកម្មភាពទាំងសនះ  បតរូវបានអននុញ្្ញ តិសដាយចបាប ់ សដើម្ធីានាថ្ពួកគាតស់ៅ
ដតមនេមតថាភាពពិតបបាកដ   សលើការវនិិច្យ័សដាយឯករាជ្យ   និងអននុវត្តតួនាទីសដើម្ជីាបបសោជនដ៍ល់ធនាគារ 
និងម្ច េ់ភាគហែនុន។    បដនថាមសលើេពីសនះសៅសទៀត    បករុមបបរឹកសាភបិាល     នរឹងបតរូវទទួលបានការធានាថ្គា្ម ន
អភបិាលមនិបបតិបត្តិណ្ម្ក់   ឬេមជិកភបិាលក្នុងចំសណ្មេមជិកទាងំអេ់   មនការជាបទ់ាកទ់ងដដល
អាចសធវើឲ្យ ទំនាេ់ផលបបសោជនរ៍បេ់ធនាគារសនាះសេើយ។

អភបិាលមនិបបតិបត្តិននធនាគារ   សមយដបែង នរឹងបន្តការចូលរមួោ៉ា ង េកម្ម ជាមយួនរឹងគែៈបគបប់គងជានខ់្េ់
និងភាគីសផសែងសទៀត  ដូចជាេវនករឯករាជ្យ    និងេវនករនផ្ទក្នុង កដូ៏ចជានាយកដាឋា នបបតិបត្តិតាម ននធនាគារ
សមយដបែង និងនាយកដាឋា នបគបប់គងហានិភយ័ជាសដើម   សដើម្ីធានាថ្រាល់បញ្្ហ សផសែងៗទាងំអេ់  ដដលពាកព់ន័្ធ 
នរឹងថ្្កដ់រឹកនា ំ  និងបបតិបត្តិការអាជីវកម្ម   ននធនាគារ   សមយដបែង  និងេម្ន័្ធធនាគារ    សមយដបែង    បតរូវបាន
សដាះបសាយសដាយេមបេប។

បករុមបបរឹកសាភបិាលបតរូវធានាថ្ អភបិាលមនិបបតិបត្តិមនគនុែេម្ត្តិដូចជា៖

អភិបាលឯករជ្យ

សដាយមនេមេភាពពាកក់ណ្្ត លននអភបិាលគឺជាអភបិាលឯករាជ្យ  មនិបបតិបត្តិ  បករុមបបរឹកសាភបិាល  គឺមន
និន្ាការខ្េ់  ក្នុងការឈសលើឯករាជ្យភាពរបេ់ខ្ួន។  េម្ន័្ធធនាគារ  សមយដបែង   បានបសងកើតសអាយមនសគាល
នសោបាយឯករាជ្យភាពននអភបិាល     ដដលបានបសងកើតសចញនូវយនុទ្ធសាសេ្ត របេ់ធនាគារ       សដើម្កីំែតនូ់វ
ឯករាជ្យភាពននបករុមបបរឹកសាភបិាល (សគាលនសោបាយឯករាជ្យភាព)។ សគាលនសោបាយឯករាជ្យភាព បានផ្តល់
មគ្គនុសទេនដ៍ល់បករុមបបរឹកសាភបិាល   និងសាថា បន័ ដដលជាបនុបតេម្ន័្ធរបេ់ខ្ួន  ក្នុងការពិនិត្យសលើឯករាជ្យភាព នន
អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិបគបរ់ូប។        សដាយអននុសលាមសៅតាមសគាលនសោបាយឯករាជ្យភាព        បករុម
បបរឹកសាភបិាល    តាមរយៈគែៈកម្ម ការដតងតាងំ      និងផ្តល់េំែងបតរូវវាយតនម្ឯករាជ្យភាពរបេ់អភបិាល
ឯករាជ្យបនា្ទ បពី់ការដតងតាងំ និងការដតងតាងំសារសេើងវញិ និងក្នុងកាលៈសទេៈសផសែងសទៀត ជាបបចាឆ្ំ្។ំ

យនុទ្ធសាសេ្ត  និងទិេសៅបបតិបត្តិការអាជីវកម្ម   វនិិសោក  និងេកម្មភាពសផសែងៗសទៀត សដាយដផ្អកសលើការ បតរួត
ពិនិត្យការបគបប់គងហានិភយ័ដដលបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព។

នាយិការបបតិបត្តិ បតរូវធានាឲ្យបានថ្ ការអននុវត្តសលើការបគបប់គងហិរញ្ញ វតថានុបតរូវ បានអននុវត្ត បបកបសដាយ  តម្ភាព
និងេនុបកិតភាពខ្េ់    សដើម្កីារពារដល់បបសោជនរ៍បេ់ម្ច េ់ភាគហែនុននានា   និងសដើម្ធីានាដល់បបតិបត្តិការ
អាជីវកម្មននធនាគារ សមយដបែង សខមបូឌាបបកបសដាយវជិាជា ជីវៈ បកមេីលធម ៌និងអននុសលាមតាមបទដាឋា នគតិយនុត្តិ
សផសែងៗដដលពាកព់ន័្ធ។

នាយិកាបបតិបត្តិ    បតរូវបានផ្តល់កាតពវកិច្ចផងដដរ   ក្នុងការធានានូវសគាលសៅបសងកើនបបាកច់ំែូលអតិបរមដល់
ម្ច េ់ភាគហែនុន   និងមនិបតរូវសធវេបបដហេដល់បញ្្ហ   ដដលអាចជះឥទ្ធិពលដល់េង្គម  និងបរសិាថា ន។  នាយិកា 
បបតិបត្តិ  កម៏ន តួនាទី ក្នុង ការសរៀបចំកម្មវធិី  និងដថរកសា ទំនាកទ់ំនង ជាមយួ ម្ច េ់ភាគហែនុន  វនិិសោគគិន អ្កវភិាគ
កដូ៏ចជា  បនុគ្គលិក     រមួទាងំ ផ្តល់នូវការដរឹកនាធំនាគារ    បបកបសដាយ បបេិទ្ធិភាព។    សលាកបេីនាយិកាបបតិបត្តិ 

 កម៏ន    កាតពវកិច្ច ក្នុងការធានាថ្  េមតថាភាពក្នុងការបគបប់គង  កដូ៏ចជា ធានាថ្ ដផនការ បន្តសវន េបមប ់គែៈ
 

បគបប់គង  បតរូវបាន បសងកើត សេើងសដើម្ ីបន្តនិរន្តរភាព ននបបតិបត្តិការ ។ នាយិកាបបតិបត្តិ សដើរតួនាទី ជាចំននុច កណ្្ត ល 

 រវាងបករុមបបរឹកសា ភបិាល និង គែៈបគបប់គង ជានខ់្េ់។

លទ្ធភាពននការបបកួតបបដជងជាមយួនរឹងការេន្មតន់ានា   ជំសនឿ  ឬទេសែនៈននបនុគ្គលសផសែងសទៀត
ជាមយួនរឹងចំសណ្ទ បកបសាយ និងការពិភាកសា សដញសដាល បពមទាងំសេចក្តីេសបមចសដាយមន 
តម្ភាពេបមបជ់ាបបសោជនដ៍ល់ធនាគារ។

 ១

បតរូវមន្ន្ទៈខ្េ់ក្នុងការគាបំទ មតិ  និងការពារទេសែនៈ  ជំសនឿ  និងមតិសោលសផសែងៗ  េបមប់
ជាបបសោជន ៍របេ់ធនាគារ

ការយល់ដរឹងចបាេ់លាេ់សលើេកម្មភាពអាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ សដើម្សី្្ើយ តប ដដលេមបេប 
សលើ បញ្្ហ  ដដលបាន សកើត សេើង ក្នុង ដផនការសផសែងៗ             កដូ៏ចជា បញ្្ហ បសច្ចកសទេ ដដល  បករុម
បបរឹកសា ភបិាល  បានជួយ�បបទះ។

២

៣



៥៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

អភ
បា

ល
កិច

្ចកក
រុមហ៊ុ

ន 
និង

ទំន
ួល

ខុស
ក្

រូវ

របាយការណ៍ស្តពីីអភិបាលកិច្ចក្រមុហុ៊ន

អាណត្តិចនអភិបាលឯករជ្យមិនតបតិបត្តិ

បេបសៅតាមសគាលការែ៍របេ់េម្ន័្ធធនាគារ   អាែត្តិននអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ បតរូវបានកំែតស់បចើន
បំផនុតបតរឹម ៩ឆ្្ ំសហើយបនា្ទ បពី់បញ្ចបអ់ាែត្តិអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ   អាចបន្តសៅក្នុងបករុមបបរឹកសាភបិាល
ក្នុងករែីដដលមនការដតងតាងំសេើងវញិជាអភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ។ 

ក្នុងករែីចាបំាច ់  បករុមបបរឹកសាភបិាល    ទទួលសា្គ ល់ការវាយតនម្សលើឯករាជ្យភាពរបេ់បនុគ្គល មនិអាចកំែត់
សដាយដផ្អកដតសលើ អាណ្ត្តិដតមយួមនុខសនាះសទ។ បករុមបបរឹកសាភបិាលសជឿជាកថ់្   ការបន្តអាែត្តិ    ជូនអភបិាល
 ឯករាជ្យ  មនិបបតិបត្តិ  នាមំកនូវ សេថារភាព នន បករុមបបរឹកសាភបិាល    និងការទទួលសា្គ ល់សលើតថភាពថ្   ការបន្តសនះ 
បាន កំពនុងផ្តល់ជូន អតថាបបសោជនខ៍្េ់ សដាយមនវត្តមនរបេ់ អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិដដលសធវើឲ្យធនាគារ
ទទួលបានអតថាបបសោជនស៍ផសែងទាងំក្នុងទីផសាររបេ់ខ្ួន។ អាបេ័យសហតនុ ដូចសនះ   បករុមបបរឹកសាភបិាលក្នុងករែី
ដដលចាបំាច ់  និងអាបេ័យសដាយគែកម្ម ការដតងតាងំ   និងផ្តល់េំែង   វាយតនម្  និងេសបមចក្នុងការបន្ត
េមជិករបេ់ខ្ួន ក្នុងនាមជាអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ សបើសទាះជាសលើេអែត្តិ ៩ឆ្្ ំ  សហើយកស៏ដាយ ក្នុង
ករែី   ដដលបករុមបបរឹកសាភបិាលសពញចិត្ត   (បនា្ទ បពី់បានបតរួតពិនិត្យ   សដាយគែកម្ម ការដតងតាងំ    និងផ្តល់
េំែង)     អភបិាលរូបសនះ     នរឹងអាចបន្តជាអភបិាលក្នុងនាមជាឯករាជ្យ      និងវត្តមនរបេ់ខ្ួនេបមបជ់ា
ការបបកួតបបដជងជាបន្តបនា្ទ បស់ដើម្វីភិាគសលើទេសែនៈដដលសលើកសេើងសដាយថ្្កដ់រឹកនា ំនិងបករុមបបរឹកសាភបិាល។

សដាយេថាិតសៅសបកាមកាលៈសទេៈដបបសនះ បករុមបបរឹកសាភបិាលនរឹងអននុញាតិសអាយម្ច េ់ភាគហែនុនក្នុងការេសបមច
ចិត្តថ្សតើអភបិាលសនះ   នរឹងបតរូវបន្តជាអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ (សបើសទាះជាអែត្តិ 
៩ឆ្្ផំនុតកំែតក់ស៏ដាយ) 
សដាយភាជា បជ់ាមយួនរឹងសហតនុផលេំខាន់ៗ  របេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល  ក្នុង ។ 
 
បច្ចនុប្ន្សនះ ពនុំទានម់នអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិណ្មយួដល់អែត្តិកំែត ់៩ឆ្្សំនាះសទេបមបធ់នាគារ 
សមយដបែង។ បករុមបបរឹកសាភបិាលនរឹងបន្តក្នុងការបតរួតពិនិត្យសលើអែត្តិននអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិនិមយួៗ។

ការវា�តចមលានលើឯករជ្យភ្ព

គែៈកម្ម ការ ដតងតាងំ    និងផ្តល់េំែង របេ់េម្ន័្ធធនាការ    កំែត ់ពីលទ្ធភាពរបេ់ អភបិាល ឯករាជ្យ មនិ
បបតិបត្តិ    ក្នុង ការ បន្ត ផ្តល់ នូវការវនិិច្ ័យ  សដាយ ឯករាជ្យ    និងចំសគាលសៅ  េបមប ់កិច្ចពិភាកសា របេ់បករុមបបរឹកសា
 ភបិាល   កដូ៏ចជា ការពិចារណ្ សលើមូលដាឋា ន      ឬមូលសហតនុ បបេិន សបើមន     ដដល អាច ជាការយកចិត្ត ទនុកដាកពី់
េំណ្ក ់ គែៈកម្ម ការដតងតាងំ និង ផ្តល់េំែង របេ់េម្ន័្ធធនាគារ  សបពាះ សហតនុផល ទាងំសនាះ  អាចប៉ាះពាល់  
ដល់ ឯករាជ្យ របេ់អភបិាល ឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ។

គែកម្ម ការដតងតាងំ   និងផ្តល់េំែងអះអាងថ្នរឹងវាយតនម្សដាយឯករាជ្យតាមរយៈបករុមបបរឹកសាភបិាល និង
ការវាយតនម្ ក្នុងចំសណ្មគែកម្ម ការ ខ្ួនឯង ្្ទ ល់ជាបបចាឆ្ំ្ ំកដូ៏ចជាសាកល្ងននការវាយតនម្   (ដូចដដល
បានសរៀបរាបខាងសបកាម) សដាយដផ្អកសៅតាមជំនាញ បទពិសសាធន ៍ការលះបង ់សាវតា  សេដឋាកិច្ច   ទំនាកទ់ំនង
បគរួសារ រយៈសពលននការកានត់ំដែងជាអភបិាល និងការបបកាេសដាយខ្ួនឯងរបេ់អភបិាលឯករាជ្យ   សដាយ
បបតិបត្តិតាមសគាលការែ៍ចាបំាចន់នឯករាជ្យភាព   កដូ៏ចជាសគាលនសោបាយ   ធនាគារេ្តីពីឯករាជ្យភាពរបេ់
អភបិាលបគបប់គង។

សដាយអននុសលាមសៅតាមការវាយតនម្  ដដលបានសធវើសេើងសៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦ បករុមបបរឹកសាភបិាលសពញចិត្តសៅនរឹង
លទ្ធផលននការវាយតនម្អភបិាលឯករាជ្យ មនិបបតិបត្តិរបេ់ធនាគារ   សមយដបែង     និងបករុមបបរឹកសាភបិាលបាន

 បំសពញលក្ខខែ្ឌ ចាបំាចដ់ដលបាន កំែតស់ៅក្នុងសគាលនសោបាយឯករាជ្យភាព។

ការបតងតាងំតករុមតបឹកសាភិបាល
នីតិវធិីជាផ្ូវការ និងបបកបសដាយតម្ភាពបតរូវបានសធវើសេើង ចំសពាះការដតងតាងំអភបិាលថ្មីក្នុងបករុមបបរឹកសាភបិាល
ដដលមនការទទួល ខនុេបតរូវចំបងបតរូវបានបបគល់សៅសលើគែកម្ម ការដតងតាងំ   និងផ្តល់េំែងរបេ់ េម្ន័្ធ
 ធនាគារ។ តួនាទីទាងំសនាះ រមួមនការសបជើេយកសបក្ខជនទាងំ  ក្នុងនិងសបរៅសដាយការវាយតនម្សលើកិច្ចការកន្ង
មក     និងវាយតនម្សលើេមតថាភាពសបក្ខជន    មនុនសពលសធវើការសេ្ើ    សៅកានប់ករុមបបរឹកសាភបិាលសធវើការអននុមត័។ 
គែកម្ម ការដតងតាងំ និងផ្តល់េំែងបតរូវធានាសអាយបានថ្សបក្ខជនដដលបានសេ្ើសៅកានប់ករុមបបរឹកសាភបិាល 
បតរូវមនជំនាញេមបេប មនលក្ខខែៈេម្ត្តិសទៀងបតង ់មនបទពិសសាធន ៍េនុចរតិភាព និងមន សពលសវលា
 បគបប់គាន ់ ក្នុង ការបំសពញភារកិច្ចជាអភបិាលឲ្យមនបបេិទ្ធិភាព។

នីតិវិធីចនការនតជើសតាងំនិងការបតងតាងំ

តាមរយៈសគាលនសោបាយរបេ់ធនាគារេ្តីពីនីតិវធិី ក្នុងការដតងតាងំបបធានបករុមបបរឹកសាភបិាលអភបិាល   និង
នាយក/នាយិកាបបតិបត្តិេបមបធ់នាគារ     សមយដបែង      (សគាលនសោបាយរបេ់ធនាគារេ្តីអំពីនីតិវធិី   ក្នុង
ការដតងតាងំ) បតរូវមនភាពជាកល់ាក ់និងតម្ភាព ដដលមន៥ចំែនុ ចដូចតសៅ៖

សៅសពលដដលបករុមបបរឹកសាភបិាល    កំពនុងនរឹងសធវើការអននុមត័  ពាក្យសេ្ើេនុំរបេ់សបក្ខជនដដល បតរូវបាន សបជើេសរ ើេ  
នរឹង  បតរូវដាកជូ់ន ធនាគារជាតិននកម្នុជា     េបមប ់េនុំការអននុញ្្ញ ត    សដាយអននុសលាម តាមបបកាេេ្តីពី លក្ខខែ្ឌ  
វនិិច្យ័ បតរឹមបតរូវ  និងេមបេប េបមបប់នុគ្គលិក ដាកព់ាក្យសេ្ើេនុំ   និងបគរឹះសាថា ន ធនាគារ  និងហិរញ្ញ វតថានុ  ដដលម ន  
អជាញា បែ័ណ  បតរូវដតបបតិបត្តិតាម។

នីតិវធិីននការដតងតាងំេបមបន់ាយក/នាយិការបបតិបត្តិ  មនភាព រ រឹងម ំបបហាកប់បដហលការដតងតាងំ អភបិាល
សដើម្ធីានាសអាយបានថ្   សបក្ខជនដដលមនេមតថាភាព     នរឹងបតរូវបានសបជើេសរ ើេេបមបក់្នុងតំដែងជាថ្្ក់
បបតិបត្តិជានខ់្េ់  សដើម្ជីាបបសោជនរ៍បេ់ធនាគារ។   នីតិវធិី    បតរូវរមួបញ្ចូ លទាងំការពិនិត្យសលើអត្តេញ្្ញ ែ
របេ់សបក្ខជនដដលមនេមតថាភាព    (ទាងំសបក្ខភាពក្នុងធនាគារ    និងខាងសបរៅសាថា បន័)   សដាយគែកម្ម ការ 
ពិសេេរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាលដដលមនការរពំរឹងទនុកថ្នរឹងបតរូវបគបប់គងសលើតួនាទីសផសែងៗសទៀត និងេមតថាភាព
ដូចដដលបានសរៀបរាប ់ និងតបមរូវសដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល។  នីតិវធិីសនះ  បតរូវរាបប់ញ្ចូ លទាងំការេម្ភ េ   ដដល
បតរូវអននុសលាមតាមការដាកជូ់នរបេ់គែកម្ម ការដតងតាងំ     និងផ្តល់េំែងេបមបស់ធវើការដវកដញក      និង
ការផ្តល់ជាអននុសាេនច៍នុងសបកាយេបមបប់ករុមបបរឹកសាភបិាល   េសបមចនិងពិចារណ្  សហើយចនុងសបកាយនរឹងបតរូវ
ដាកជូ់នដល់ធនាគារជាតិននកម្នុជា សធវើការអននុមត័។

ការកំណត់អត្តសញ្ញនាណបនាក្ខជៃ

ការវាយតម្លនាននាេ៊ណសេនាបត្តិរ្រស់បនាក្ខជៃ

ជំៃួ្រជាេួយៃឹងបនាក្ខជៃ

ការពិចារណាច៊ងកនានាយដោយេណកមា្មនាការតនាងតាំង ៃិងផ្តល់សំណង

ការផ្តល់អៃ៊សសៃ៍ដល់កនា៊េបនាឹកនាសាភិបាល



 ៦០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របាយការណ៍ស្តីពតីអភិបាលកិច្ចកករុមហ៊ុន

ការវា�តចមលានលើលកខ្ណ្ឌ វិនិច្័�តតឹមតតរូវនិងសមតសប

សបរៅអំពីការវាយតនម្សដាយឯករាជ្យភាព   អភបិាល  កប៏តរូវបានសធវើការវាយតនម្លក្ខខែ្ឌ វនិិច្យ័បតរឹមបតរូវផងដដរ
សៅសពលអភបិាល    បតរូវបានសធវើការដតងតាងំជាអភបិាល   ការដតងតាងំសារសេើងវញិ     ឬការសបជើេតាងំសៅក្នុង
បពរឹត្តិការែ៍ណ្មយួបបចាឆ្ំ្ផំងដដរ។   ការវាយតនម្       បតរូវបានអននុវត្តសដាយបបតិបត្តិតាមសគាលការែ៍នន
ការវាយតនម្សលើលក្ខខែ្ឌ វនិិច្យ័សដាយភាពបតរឹមបតរូវ  និងេមបេប   ដដលបតរូវបានដាកស់អាយអននុវត្តចាបត់ាងំពីឆ្្ំ
2០១៣។

សគាលនសោបាយវនិិច្យ័បតរឹមបតរូវ និងេមបេបដដលកំែតស់ចញនូវេមតថាភាព និងគនុែេម្ត្តិដដលតបមរូវ ឲ្យ 
សបក្ខជនកំែត ់ភាពេមរម្យរបេ់ខ្ួនរមួមនតបមរូវការបទពិសសាធនន៍នភាពជាអ្កដរឹកនា ំនិងការបគបប់គងរបេ់
ពួកគាតដ់ដលមបតរូវមនសៅកបមតិ  ជានខ់្េ់បបកបសដាយកិត្តិនាម  សៅក្នុងសេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុក្នុងបេរុក  និងសបរៅ
បេរុក សាជីវកម្មសាធារែ   ឬបករុមហែនុននានា។  ទាកទ់ង សៅនរឹង  ចំសែះដរឹង  ជំនាញ  និងវជិាជា ជីវៈ របេ់ សបក្ខជន
គឺសបក្ខជន បតរូវមន ជំនាញដេ៏ម្ូររដបប រមួមន ជំនាញដផ្ក ពាែិជជាកម្ម  ចបាប ់  និងហិរញ្ញ វតថានុ  ចំសែះដរឹង វជិាជា ជីវៈ

  និងបទពិសសាធនក៍្នុង វេ័ិយ ហិរញ្ញ វតថានុ      កដូ៏ចជា បទពិសសាធន ៍ដផ្កទីផសារ ក្នុងតំបន ់                 និង អន្តរជាតិ។   សគាលនសោបាយ

 វាយតនម្ សលើលក្ខខែ្ឌ វនិិច្យ័ បតរឹមបតរូវ និងេមបេប  កអ៏ាច ជួយ�ក្នុង ការកំែត ់ចំែនុ ចខវះខាត ននជំនាញ របេ់ 
  េមេភាពបករុមបបរឹកសា ភបិាល ។

បករុមបបរឹកសាភបិាល  បតរូវពិចារណ្នូវចំែនុ ចេំខាន់ៗ ខាងសបកាមសនះ  សដើម្សីធវើការសបជើេសរ ើេសដាយជំនួយបដនថាម
ពីគែៈកម្ម ការដតងតាងំ និងផ្តល់េំែង របេ់េម្ន័្ធធនាគារ៖

ក. ភាពេនុចរកិ     សេចក្តីនថ្ថ្ូរបេ់បនុគ្គល       និងកិត្តិនាម - សបក្ខជនបតរូវដតមនគនុែេម្ត្តិមយួចំនួនដូចជា
ភាពសសា្ម ះបតង ់សេចក្តីនថ្ថ្ូរ ឯករាជ្យភាពននគំនិត និងភាពយនុត្តិធម។៌
ខ. េមតថាភាព   និងលទ្ធភាព - បនុគ្គលបតរូវដតមនេមតថាភាព និងជំនាញចាបំាចនិ់ងការសប្តជាញា ចិត្តក្នុងការអននុវត្តន៍

 
តួនាទី។
គ. េនុចរកិភាពដផ្កហិរញ្ញ វតថានុ - បនុគ្គលបតរូវដតបគបប់គងបំែនុ ល ឬកិច្ចការហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ខ្ួនសដាយសា្ម រតីទទួល
 ខនុេបតរូវខ្េ់។

បផនការបន្តតំបណង
ដផការបន្តតំដែង គឺជាដផ្កេំខានម់យួ ននការអននុវត្តអភបិាលកិច្ចសាជីវកម្មរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល។ បករុម
បបរឹកសាភបិាលសជឿជាកថ់្េមជិក  និងេមេភាពននបករុមបបរឹកសាភបិាលគួរដតបតរូវបានពិនិត្យជាថ្មីម្តងសទៀត
សៅសពលមនការដតងតាងំថ្មីសដើម្ធីានា  ឱ្យេសបមចបានសគាលសៅរយៈសពលដវងរបេ់ធនាគារ។ ក្នុងករែីសនះ 
សគាលនសោបាយរបេ់ធនាគារ      អំពីអែត្តិអភបិាលបានជួយ�             េំរលួដល់ដផនការអ្កបន្តតំដែង
របេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល       ជាមយួនរឹងឱកាេក្នុងការពិនិត្យ      និងវាយតនម្សេើងវញិេមជិករបេ់ខ្ួនជា
សទៀងទាត ់        សហើយមនិបតរឹមដតសដើម្ធីានា  បាននូវនិរន្តរភាព    ក្នុងការជួបសគាលសៅរយៈសពលដវងរបេ់ខ្ួនប៉ានុសណ្ណ ះ
សទ ប៉ានុដន្តដថមទាងំធានាផងដដរថ្    ចំសែះដរឹង   បទពិសសាធន ៍ និងជំនាញរបេ់េមជិករបេ់ខ្ួននរឹងបតរូវបាន
េមបេបផងដដរសដើម្បីំសពញតាមលកខ្ខខែ្ឌ ននការ្្េ់ប្តូរដដលមនិធ្ាបម់នក្នុងវេ័ិយហិរញ្ញ វតថានុសនះ។

គែកម្ម ការដតងតាងំ   និងផ្តល់េំែង   បានសដើរតួនាទីេំខានក់្នុងការសបជើេសរ ើេយកសបក្ខជនដដលមន
េមតថាភាពសដាយរមួបញ្ចូ លទាងំការពិនិត្យសមើល និងបញ្ជា កពី់បបវត្តិរូបេសង្ខបរបេ់សបក្ខជនទាងំបបភពដដលមន
បសាប ់ និងបបភពពីមជ្ឈដាឋា នខាងសបរៅ (សដាយរមួបញ្ចូ លទាងំសាថា បន័ដដលមនពត័ម៌នហិរញ្ញ វតថានុលម្អតិសលើ
អភបិាលរូបសនះផងដដរ) េបមបជ់ាការពិចារណ្រ និងេសបមច សដើម្ធីានា ថ្បករុមបបរឹកសាភបិាលនរឹងទទួលបាន
នូវសបក្ខភាពដដលបបកបសដាយេមតថាភាព និងសទពសកាេល្យសៅសពលដដលមនការដតងតាងំ អភបិាលថ្មីម្តងៗ។

អណត្តិចនអភិបាល

ការដតងតាងំអភបិាលមនិបបតិបត្តិក្នុងចំសណ្មបករុមបបរឹកសាភបិាល បពមទាងំអាែត្តិននអភបិាលបតរូវអាបេ័យសលើ
ការអននុមត័ននធនាគារជាតិននកម្នុជា។

សគាលនសោបាយអាែត្តិននអភបិាលបតរូវកំែតអ់ែត្តិរាល់អភបិាលមនិបបតិបត្តិទាងំអេ់ដូចខាងសបកាម៖

ក) សៅសពលបញ្ចបរ់យៈសពល ១2 ឆ្្ំ
ខ) សៅសពលឈានចូលដល់អាយនុ ៧០ ឆ្្ ំឬ
គ) ក្នុងករែីដដលអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិបានបញ្ចបរ់យៈសពល ៩ឆ្្បំន្តបនា្ទ ប់

សបើសទាះបីជាមនការកំែតដូ់ចខាងសលើសហើយកស៏ដាយ   បករុមបបរឹកសាភបិាល សៅដតមន្នា្ទ ននុេិទ្ធិបគបប់គានក់្នុង
ការសេ្ើេនុំដល់អភបិាល   ដដលដល់អាែត្តិសនាះសៅដតបសបមើការងារ  សៅក្នុងបករុមបបរឹកសាភបិាលសដាយក្នុងករែី
ដដលេមបេបមយួ និងក្នុងករែីដដលអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិដដលបានបញ្ចបរ់យៈសពល៩ឆ្្ ំបតរូវសេ្ើេនុំ
ដល់ម្ច េ់ភាគហែនុន    សដើម្េីនុំរកសាអភបិាលឯករាជ្យ       មនិបបតិបត្តិសៅបសបមើការងារក្នុងបករុមបបរឹកសាភបិាលជា
អភបិាលឯករាជ្យ  មនិបបតិបត្តិដដដល ឬតួនាទីណ្មយួថ្មីសទៀត ឬ សដើម្ចីាតត់ាងំ អភបិាលរូបសនះ ជាអភបិាល
មនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ។
 
ការចូលនិវត្តន៍ការនតជើសនរ ើសនេើងវិញនិងការបតងតាងំនេើងវិញ

រាល់អភបិាលទាងំអេ់ននធនាគារ    សមយដបែង    បតរូវសបជើេតាងំសេើងវញិសដាយម្ច េ់ភាគហែនុនសរៀងរាល់ ៣ឆ្្ំ
ម្តងសដាយសោងសៅតាម លក្ខន្តិកៈននធនាគារមបតា 2៧។ 

ការគាបំទរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាលេបមបក់ារសបជើេតាងំសេើងវញិមនិបតរូវបានសធវើជាេវ័យបបវត្តិសនាះសទ សហើយ
និងបតរូវអាបេ័យសលើ ការវាយតនម្ដដលេមបេបណ្មយួ។ គែកម្ម ការដតងតាងំ និងផ្តល់េំែងបតរូវសធវើ
ការវាយតនម្សលើអភបិាលដដលដល់អែត្តិ េបមបស់ធវើការសបជើេតាងំសេើងវញិសៅ AGM សហើយនរឹងបតរូវដាក់
ជូនជាអននុសាេនដ៍ល់បករុមបបរឹកសាភបិាលេបមបក់ារពិភាកសាដវក ដញក និងអននុមត័។

ដូចដដលបានសធវើការវាយតនម្សដាយគែកម្ម ការដតងតាងំ និងផ្តល់េំែង និងបករុមបបរឹកសាភបិាលសហើយសនាះ
បគបអ់ភបិាលទាងំ អេ់បតរូវដតអាចបំសពញតាមទិេសៅដដលបករុមបបរឹកសាភបិាលចងប់ាន និងបន្តសដើម្បីំសពញ
ការងារជាគបមរូរដល៏្អេបមបអ់ភបិាលសផសែង សទៀត និងការខិតខំរបេ់សគ និងបករុមបបរឹកសាភបិាលនរឹងសធវើការដាក់
ជូនសៅម្ច េ់ភាគហែនុនេបមបអ់ននុមត័សលើការសបជើេតាងំរបេ់អភបិាលនិមយួៗ។

 
នីតិវិធីចនតករុមតបឹកសាភិបាល
តបសទិ្ិភ្ពចនតករុមតបឹកសាភិបាលនិងអភិបាលនីមួ�ៗ

គែកម្ម ការដតងតាងំ   និងផ្តល់េំែង   នរឹងអននុវត្តតាមសគាលការែ៍ជាផ្ូវការ   និងបបកបសដាយតម្ភាព
សដើម្វីាយតនម្សដាយមនបបេិទ្ធភាពសលើអភបិាលនិមយួៗ បករុមបបរឹកសាភបិាលទាងំមូល  បពមទាងំគែកម្ម ការ
កដូ៏ចជាបបេិទ្ធិភាពការងាររបេ់   នាយកបបតិបត្តិ   (សដាយដផ្អកសលើទិន្ិនយ័ការងារ និងសលើកតា្ត សផសែងៗសទៀត) 
ក្នុងការបបតិបត្តិបបកបសដាយជំនាញ      និងបទពិសសាធនស៍ដាយអននុសលាមសៅ     តាមបករុមបបរឹកសាភបិាល    និង
ការសាកល្ងននការវាយតនម្ក្នុងចំសណ្មបករុមបបរឹកសាភបិាល។ ការវាយតនម្សនះនរឹងបតរូវសធវើសេើងសៅសពលដដល
បញ្ចបឆ្់្សំារសពើពន្ធនិមយួៗ។

ការវាយតនម្ក្នុងចំសណ្មបករុមបបរឹកសាភបិាល  និងបករុមបបរឹកសាភបិាលបបចាឆ្ំ្គឺំស ្្ត តេំខានស់លើការផ្តល់ចំសលើយ 
សៅសលើេំនួរជាសបចើន  ដដលបតរូវបានសរៀបចំសេើងសដាយសលខាធិការរបេ់ធនាគារ  សមយដបែង សខមបូឌា ភអីិលេនុី  
ដដលបានសធវើការដាកប់ញ្ចូ លជាការអននុវត្តដប៏បសេើមយួ។       េំនួរេបមបក់ារវាយតនម្        បតរូវបានផ្តល់ជូន
សៅបគបេ់មជិកននបករុមបបរឹកសាភបិាល   និងសៅសលើបបធានបទ  ដដលរមួមនដូចជាការទទួលខនុេបតរូវរបេ់បករុម
បបរឹកសាភបិាលសៅក្នុងការទាកទ់ងសៅនរឹងការសធវើដផនការយនុទ្ធសាសេ្ត      ការបតរួតពិនិត្យននការអននុវត្តការបគបប់គង
ថ្្កដ់រឹកនាជំានខ់្េ់ ការបគបប់គងហានិភយ័  ការសធវើដផនការបន្តតំដែងេបមបប់ករុមបបរឹកសាភបិាល  និងថ្្ក់
បគបប់គងជានខ់្េ់ របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ    ការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង  ការបគបប់គងធនធានមននុេសែ ការទទួលខនុេ
បតរូវេង្គមរបេ់បករុមហែនុន         និងយនុទ្ធសាសេ្តបបកបសដាយនិរន្តរភាព         ការទំនាកទ់ំនងជាមយួវនិិសោគិន
អភបិាលកិច្ចសាជីវកម្មនិងអតថាបបសោជនរ៍បេ់ម្ច េ់ភាគហែនុននិងតនម្េ្ូលរបេ់អាជីវកម្ម។ 

េបមបដ់ផ្កសផសែងៗសទៀត  ដដលកំពនុងបតរូវបានវាយតនម្  រមួមនេមេភាពនិងចំនួនននបករុមបបរឹកសាភបិាលនិង 
គែៈកម្ម ធិកាបករុមបបរឹកសាភបិាល   ភាគលាភរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល  ការរមួចំដែករបេ់េមជិកបគបរ់ូបនន
គែៈកម្ម ធិការបករុមបបរឹកសាភបិាល   និងជាបករុមបបរឹកសាភបិាលសៅក្នុងអង្គកិច្ចបបជនុំ  ការសធវើសេចក្តីេសបមច   និង
លទ្ធផលរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល ពត័ម៌ន និងការគាបំទសៅដល់បករុមបបរឹកសាភបិាល។

សដាយដផ្អកសលើលទ្ធផលននការវាយតនម្សនះ   បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល   អាចពិភាកសាជាមយួេមជិករបេ់ខ្ួន
សៅសលើបកបខែ្ឌ ការងាររបេ់អភបិាលម្ក់ៗ       ដដលអាចសធវើឱ្យបបសេើរសេើងបាន      កដូ៏ចជាសេចក្ីបតរូវក្នុង
ការបែ្តនុ ះបណ្្ត លបដនថាមផងដដរ។
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របាយការណ៍ស្តីពតីអភិបាលកិច្ចកករុមហ៊ុន

សដាយដផ្អកសលើការវាយតនម្សនះ   ដដលបានសធវើេបមបឆ្់្ ំ2០១៦      អភបិាលទាងំអេ់ននបករុមបបរឹកសាភបិាល
ធនាគារ សមយដបែង បានលទ្ធផលជាទីគាបចិ់ត្ត និងបេបសៅតាមលក្ខែៈវនិិច្យ័ននការវាយតនម្ដដលកំែត។់

កិច្ចតបជុំចនតករុមតបឹកសាភិបាល

បករុមបបរឹកសាភបិាល មនជំនួបបបជនុំសរៀងរាល់មយួបតីមេម្តង  សហើយកម៏នកិច្ចបបជនុំបដនថាមសទៀតដដលបតរូវសធវើសេើង
រវាងកាលបរសិច្ទននកិច្ចបបជនុំសដើម្ពីិចារណ្សលើបញ្្ហ ឬេំសែើ ដដលតបមរូវឱ្យមនការពិភាកសាដវកដញក ឬសេចក្ី
េសបមចសដាយបករុមបបរឹកសាភបិាលជាសដើម។      កិច្ចបបជនុំរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល          បតរូវបានសបគាងសៅក្នុង
ជាមនុន មនុនសពលចាបស់ផ្តើមននឆ្្សំារសពើពន្ធនីមយួៗដដលអាចឱ្យ អភបិាលទាងំអេ់សរៀបគសបមងទនុកជាមនុន និង
េបមបជ់ាឯកសាររបេ់ពួកសគេបមបក់ារបបជនុំ។

រមឈា្មនាះ អភិបាល 
ចំៃួៃ អង្គ ប្រជ៊ំ 

បក៊េ ប្រឹកនាសា ភិបាល 
ចំៃួៃ អង្គ ប្រជ៊ំ 

េណៈកមា្មនាការហាៃិភ័យ
ចំៃួៃ អង្គ បនាជ៊ំ 

េណៈកមា្មនាការសវៃកេ្ម

ចំៃួៃ អង្គ ប្រជ៊ំ ចំៃួៃវត្តមាៃ % ចំៃួៃ អង្គ ប្រជ៊ំ ចំៃួៃវត្តមាៃ % ចំៃួៃ អង្គ ប្រជ៊ំ ចំៃួៃវត្តមាៃ %

ដាតូ ចូហាន ់អារហីវីន ១ ៧ ៧ ១០០ - - - - - -
សលាក សេ្នេឺ លី ៧ ៧ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៣ ៧៥
ដាទនុ អ ករនុណ្ការា៉ា ន់ ៧ ៧ ១០០ ៤ ៣ ៧៥ ៤ ៤ ១០០
សលាកបេី ប៉ាូលី េនុីម  ៧ ៧ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០
ដាទនុ ហាមរីនុលឡា បែូហាន ់   ៧ ៧ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០
សលាក េែូន េែូេនុង  ៧ ៧ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០

ចំណ្ំ៖

១. បតរូវបានដតងតាងំជាបបធានបករុមបបរឹកសាភបិាលសៅនថងៃទី ០៩ ដខ កនុម្ភៈ ឆ្្ ំ2០១៦អង្គបបជនុំថ្្កដ់រឹកនាំ

ការតបជុំចនគណៈតគប់តគង

រសបៀបវារៈ       រមួជាមយួនរឹងឯកសារពាកព់ន័្ធសលើរសបៀបវារៈនីមយួៗ       ដដលនរឹងបតរូវយកមកពិភាកសាបតរូវបាន
បញជាូ នសៅឱ្យអភបិាលនីមយួៗ   ោ៉ា ងសហាចណ្េ់រយៈសពលបបានំថងៃនននថងៃសធវើការមនុនសពលកិច្ចបបជនុំ     ដដលបាន
កំែត ់  សដើម្អីននុញ្្ញ តឱ្យអភបិាលនីមយួៗ  សដើម្ពីិនិត្យសេើងវញិ    នូវឯកសារទាងំសនះក្នុងការសរៀបចំកិច្ចបបជនុំ 
សហើយពិសេេសដើម្ទីទួលបានការបំភ្បឺដនថាមសទៀត ឬការពន្យល់សផសែងៗ ដដលជាចាបំាចកិ់ច្ចបបជនុំសនះ។

សលើេពីសនះសទៀ ត កំែតស់ហតនុននកិច្ចបបជនុំបករុមបបរឹកសាភបិាលបករុមបបរឹកសាភបិាល  និងគែៈកម្ម ធិកាបករុមបបរឹកសា
ភបិាលរបេ់ធនាគារ  សមយដបែង  បតរូវបានដាកប់ញ្ចូ លក្នុងការពិភាកសារបេ់េមជិក    សៅក្នុងកិច្ចបបជនុំសដើម្សីធវើ
ការេសបមចចិត្ត និងធានាបាននូវភាពបតរឹមបតរូវននកំែតស់ហតនុរបេ់អង្គបបជនុំ។ សេចក្តីបពាងននកំែតស់ហតនុរបេ់
កិច្ចបបជនុំបករុមបបរឹកសាភបិាល បតរូវបានជូនសៅបករុមបបរឹកសាភបិាលេបមបផ់្តល់មតិ និងការដកតបមរូវមនុនសពលដាកស់ៅ
កិច្ចបបជនុំជាបន្តបនា្ទ បស់ដើម្បីបកាេសអាយក្ាយជាផ្ូវការ ក្នុងការអននុវត្តន។៍

េមជិកបគបប់គងជានខ់្េ់ បតរូវបានអសញជា ើញឱ្យចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំបករុមបបរឹកសាភបិាលសដើម្រីាយការែ៍សលើបញ្្ហ
ដដលទាកទ់ងសៅនរឹងការការទទួលខនុេបតរូវរបេ់សគ    និងសដើម្រីាយការែ៍សេចក្តីលម្អតិរមួជាមយួអននុសាេន៍
សៅដល់អភបិាល    េបមបស់អាយបករុមបបរឹកសាភបិាលសធវើការពិចារណ្។     េបមបព់ត័ម៌នបដនថាមឬការបញ្ជា ក់
បដនថាមអាចបតរូវបានទាមទារសអាយដាកប់ដនថាម ជាពិសេេសៅសៅសលើបញ្្ហ ដដលេ្មនុបគសា្ម ញ និងបសច្ចកសទេដាក់
ជូនសៅបករុមបបរឹកសាភបិាល។

សដើម្ធីានាថ្ឯកសារបករុមបបរឹកសាភបិាល      គឺមនគនុែភាពខ្េ់បំផនុត     និងបានសរៀបចំសដាយអននុសលាមតាម
លក្ខខែ្ឌ តបមរូវដដលល្អបំផនុត និងបេបតាមការរពំរឹងទនុករបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាលសនាះ អភបិាលបតរូវបានទនុកសពល
សវលាេបមបផ់្តល់មតិជាលាយលក្ខអកសែរ      សៅក្នុងអំេនុងសពលកិច្ចបបជនុំបករុមបបរឹកសាភបិាល       សដើម្វីាយតនម ្ 
គនុែភាព របេ់ឯកសារសហើយថ្ និងេបមបវ់ាយតនម្ដល់ពិភាកសាក្នុងអង្គបបជនុំទាងំមូល។

បបធានននគែៈកម្ម ធិកាបករុមបបរឹកសាភបិាលនានា  នរឹងបតរូវផងដដររាយការែ៍េសង្ខបសៅដល់បករុមបបរឹកសាភបិាល
សលើបញ្្ហ សផសែងៗ និងការរកស�ើញដំសណ្ះបសាយេំខាន់ៗ   សដើម្ពីិភាកសាដវកដញកសៅក្នុងកិច្ចបបជនុំពិភាកសាបករុម
បបរឹកសាភបិាល ដដលតបមរូវឱ្យបករុមបបរឹកសាភបិាលពិចារណ្ និងឬសចញសេចក្តីេសបមចសដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល។

ក្នុងអំេនុងសពលឆ្្2ំ០១៦ បករុមបបរឹកសាភបិាលបានសកាះបបជនុំចំនួន ៦សលើកសដើម្ពីិភាកសា និងពិចារណ្សៅសលើ
បញ្្ហ សផសែងៗដដល មនសារៈេំខាន ់ និងតបមរូវសអាយបករុមបបរឹកសាភបិាលសធវើការពិចារណ្ និងេសបមចអននុមត័។ 
អភបិាលបគបរ់ូបដដលមនវត្តមនក្នុង សពលបច្ចនុប្ន្សនះ បានចូលរមួចំនួន ៧៥% ក្នុងអង្គបបជនុំទាងំេរនុបអេ់
ដដលបានសរៀបសេើងក្នុងឆ្្ ំ2០១៦។

សេចក្តីលម្អតិននេមេភាពអភបិាលបគបរ់ូបដដលបានចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំបករុមបបរឹកសាភបិាល និងគែកម្ម ការ
បករុមបបរឹកសាភបិាលដដលបាន សធវើសេើងក្នុងឆ្្ ំ2០១៦ មនដូចតារាងខាងសបកាមសនះ៖

ភ្គលាភចនអភិបាល

បករុមបបរឹកសាភបិាល  សជឿជាកថ់្ដផ្កមយួ ដដលបករុមបបរឹកសាភបិាលចាបំាច ់បតរូវស ្្ត តសលើសដើម្រីកសាបបេិទ្ធិភាពសៅ
ក្នុងការបំសពញភារកិច្ច  និងការទទួលខនុេបតរូវរបេ់ខ្ួន    គឺការកំែតន់នកញ្ចបផ់្តល់ភាគលាភដេ៏មរម្យ សដាយ
េមបេបសៅនរឹងឯកសទេ   ជំនាញ   ការទទួលខនុេបតរូវ   និងការបបឈមនរឹងហានិភយ័ននអភបិាលនីមយួៗនន
បគរឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថានុមយួ។  កបមតិននភាគលាភរបេ់អភបិាល គឺបតរូវទទួលបានសដាយបបហាកប់បដហលគ្ាសៅក្នុង
សគាលបំែងសដើម្ទីាកទ់ាញ   និងរកសាទនុកនូវអភបិាល ដដលមនេមតថាភាពេបមបក់ារបគបប់គងបបកបសដាយ
បបេិទ្ធិភាពនិងការបបតិបត្ិការរបេ់ធនាគារ។

ភាគលាភរបេ់អភបិាលទាងំអេ់សនះ      បតរូវបានពិនិត្យសេើងវញិ      និងបានផ្ល់អននុសាេនស៍ដាយគែៈ
កម្ម ធិកាដតងតាងំ និងផ្តល់េំែងេបមបក់ារអននុមត័ពីបករុមបបរឹកសាភបិាល និងេមជិកបករុមបបរឹកសាភបិាលទាងំ
មូលនរឹងបតរូវធានាថ្ វាបតរូវបានេមបេបសៅនរឹងទីផសារនិងភារកិច្ចននអភបិាលនិមយួៗ។ អភបិាលទាងំអេ់
មនិបតរូវពិភាកសាសលើភាគលាភបនុគ្គលរបេ់ពួកសគសនាះសេើយ។

បករុមបបរឹកសាភបិាល   បានកំែតស់ចញសគាលបំែងរបេ់ខ្ួន       សដើម្ពីិនិត្យសលើភាគលាភរបេ់អភបិាល  មនិ
បបតិបត្តិននធនាគារសមយដបែង និងបនុបតេម្ន័្ធននបករុមហែនុនសផសែងៗសទៀងទាតោ់៉ា ងសហាចណ្េ់សរៀងរាល់បីឆ្្ ំ
ម្តង។

រនបៀបវារៈតបចាឆ្ំ្រំបសត់ករុមតបឹកសាភិបាល

រសបៀបវារៈបបចាឆ្ំ្រំបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល    បានសដើរតួនាទីជាយន្តការមយួ    សដើម្សីលើកបងា្ហ ញសៅបករុមបបរឹកសា 
ភបិាល    និងគែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាភបិាលដដលពាកព់ន័្ធ    និងថ្្កប់គបប់គងជានខ់្េ់ ដដលនរឹងបតរូវយកបញ្្ហ
 សផសែងៗ   ដាកជូ់នសៅបករុមបបរឹកសាភបិាលសៅក្នុងកិច្ចបបជនុំបករុមបបរឹកសាភបិាល។  វាបានផ្តល់នូវភាពកានដ់តបបសេើនន
វនិយ័និងការេនយារបេ់ថ្្កប់គបប់គងជានខ់្េ់ សដើម្អីននុវត្តនូវការសប្តជាញា ដដលពួកសគបានេនយា។ ទន្ទរឹមនរឹងសនាះ
កអ៏ាចអននុញ្្ញ តឱ្យបករុមបបរឹកសាភបិាល      សដើម្ពីិភាកសាសលើនិងការរមួចំដែកសលើការេសបមចចិត្តសលើការពិភាកសា
សផសែងៗជាមយួនរឹងបញ្្ហ សផសែងៗ។



 ៦2

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របាយការណ៍ស្តីពតីអភិបាលកិច្ចកករុមហ៊ុន

 
គុណភ្ពនិងការផ្តលព់័ត៌មាននៅកាន់តករុមតបឹកសាភិបាល

បករុមបបរឹកសាភបិាល    មនេិទ្ធិសពញសលញ   និងគា្ម នការដាកក់ំហិត  សលើ  រាល់ពត័ម៌នទាងំអេ់ដដលទាកទ់ងនរឹង
អាជីវកម្ម  និងកិច្ចការរបេ់ធនាគារ  សមយដបែង បពមទាងំការបបរឹកសា និងសេវាកម្មរបេ់ថ្្កដ់រឹកនាជំានខ់្េ់របេ់
ធនាគារ។ សលើេពីសនះសៅបបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល  នរឹងរកសាទំនាកទ់ំនងជាសទៀងទាតជ់ាមយួនាយិកាបបតិបត្តិ
បករុមហែនុន សដើម្ពីិភាកសាពីបញ្្ហ ជា កល់ាកនិ់ងជួយ�សដាយសលខាធិការបករុមហែនុន ដដលធានាថ្ការទំនាកទ់ំនងសនះ
នរឹងសធវើសេើងជាញរឹកញាប ់  និងទានស់ពលសវលារវាងការបគបប់គងជានខ់្េ់    និងជាបករុមបបរឹកសាភបិាលបតរូវបានសធវើ
សេើងសអាយបានេមបេប។

បករុមបបរឹកសាភបិាលបានរកសាទនុកជាសទៀងទាត ់ និងសធវើការដកដបបលក្ខខែ្ឌ  និងសគាលការែ៍សផសែងៗណ្មយួ និង
សគាលការែ៍ដែនាបំពមទាងំការសធវើវសិសាធនកម្មណ្មយួដដលសចញសដាយធនាគារជាតិននកម្នុជា និងអាជាញា ធរ
ដដលពាកព់ន័្ធសផសែងសទៀត សដាយរមួបញ្ចូ លទាងំការសធវើកំដែទបមងច់បាបស់ាជីវកម្មសអាយបេបសៅតាមចបាបន់ន
បបសទេម៉ា សេេនុី និងយនុតា្ត ធិការននចបាបប់រសទេដដលពាកព់ន័្ធជាពិសេេផលប៉ាះពាល់ននបទប្ញ្ញត្តិថ្មី ឬដកដបប
សលើសគាលការែ៍ជាពិសេេសលើអភបិាល និងធនាគារ សមយដបែង និងេម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែងជាទូសៅ។
 
ការផ្តលត់បឹកសាតបកបនោ�វិជាជា ជីវៈនិងឯករជ្យ

ការផ្តល់បបរឹកសាបបកបសដាយវជិាជា ជីវៈ    និងឯករាជ្យ    អាចបតរូវអាចបតរូវបានទទួលសដាយអភបិាលម្ក់ៗ    សដាយ
សសាហែនុយចំណ្យរបេ់ធនាគារ សមយដបែង   ក្នុងករែីដដលចាបំាចក់្នុងការពបងីកបដនថាមសទៀត  ននភារកិច្ចរបេ់
ខ្ួនបេបតាមសគាលនសោបាយនិងនីតិវធិីរបេ់ធនាគារ សមយដបែង  សដើម្ទីទួលបានការបបរឹកសាសោបល់វជិាជា ជីវៈ
ឯករាជ្យេបមបថ្់្កប់គបប់គងជានខ់្េ់  និងសលខាធិការបករុមហែនុនសដាយអភបិាលននេម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង។ 
ចបាបច់ម្ងននរបាយការែ៍ណ្មយួ   ការផ្តល់បបរឹកសាសោបល   និងអននុសាេនដ៍ដលផ្តល់សដាយអ្កផ្តល់បបរឹកសា
ដដលមនជំនាញវជិាជា ជីវៈឯករាជ្យ នរឹងបតរូវបានបញជាូ នសដាយអភបិាល  ដដលសេ្ើេនុំការបបរឹកសាសៅកានស់លខាធិការ
បករុមហែនុនដដលនរឹងបញ្ចូ នបន្តសៅអភបិាលសផសែងៗសទៀត សដើម្ធីានាថ្ពួកសគបតរូវបានរកសាទនុក និងជូនជាដំែរឹ ង
ននការពាកព់ន័្ធបញ្្ហ  ដដលអាចមនផលប៉ាះពាល់ដល់បបសោជនរ៍បេ់   ធនាគារ ការរកីចំសរ ើន និងដំសែើ ការ។

នលខាធិការរបសត់ករុមហែុន

សៅក្នុងមនុខងាររបេ់ខ្ួន   ជាសលខាធិការបករុមហែនុន ពួកសគ  បតរូវទទួលខនុេបតរូវេបមបក់ារផ្តល់សោបល់ដល់បករុម
បបរឹកសាភបិាលសលើបញ្្ហ   ដដលទាកទ់ងសៅនរឹងចបាបរ់បេ់បករុមហែនុន  ដដលពាកព់ន័្ធ  នីតិវធិី   និងបទប្ញ្ញត្តិដដល
ប៉ាះពាល់ដល់បករុមបបរឹកសាភបិាល        និងធនាគារបពមទាងំការអននុវត្តល្អននអភបិាលកិច្ច។     ពួកសគ     គឺជាអ្ក
ទទួលខនុេបតរូវ    ចំសពាះការផ្ល់បបរឹកសាផងដដរ    ដល់អភបិាលននកាតពវកិច្ច     និងភារកិច្ចរបេ់អភបិាល    ក្នុង 

 ការ លាតបតដាង     អំពីទំនាេ់ ដល់បបសោជន ៍   ដដលពាកព់ន័្ធសផសែងៗ    ដដលអាចប៉ាះពាល់ដល់បបសោជនន៍ន 
ដំសែើ ការធនាគារ   សមយដបែង    ការហាមឃាតស់ៅសលើការសដាះបសាយសៅក្នុងការមូលបបត  និងការរ រឹតបន្តរឹងនន

 ពត័ម៌នេមងៃ ត់ៗ ជាសដើម។ អភបិាលទាងំអេ់ មនេិទ្ធិទទួលសោបល និងសេវាកម្មរបេ់សលខាធិការបករុមហែនុន 
 និងការសពញចិត្តរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល ដដលនរឹងសដើរតួនាទីជាយន្តការការវាយតនម្សលើការគាបំទ  និងសេវាកម្ម
 ដដលផ្តល់សដាយសលខាធិការបករុមហែនុនសនះសៅក្នុងឆ្្សំារសពើពន្ធ។

ការវា�តចមលាតករុមតបឹកសាភិបាល

ជាសរៀងរាល់ឆ្្ ំ ការវាយតនម្បករុមបបរឹកសាភបិាល គឺជាការងារេំខានម់យួក្នុងការធានាសអាយបានថ្សលខាធិការ
របេ់បករុមហែនុនបានជួយ� បជរុមដបជងសពញសលញសៅនរឹងការងាររបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល សដើម្ជីួយ�ដល់អភបិាល
ក្នុងការបំសពញភារកិច្ចរបេ់ពួកសគបបកបសដាយ បបេិទ្ធិភាព។

ការវាយតនម្បតរូវបាន  សធវើសលើបបេិទ្ធភាពននបបតិបត្តិការ   ដដលរមួបញ្ចូ លទាងំគនុែភាពននកំែតស់ហតនុអង្គបបជនុំ
របេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល និងគែៈកម្ម ធិបករុមបបរឹកសាភបិាលដដលមនដូចជា ការសរៀបចំឯកសារនិងកិច្ចបបជនុំ និង
ការបែ្តនុ ះបណ្្ត ល និងចំសែះដរឹងននការបគបប់គង បពមទាងំសេវាបបរឹកសាសោបល់សលើបញ្្ហ ពាកព់ន័្ធនរឹងភារៈកិច្ច
របេ់អភបិាល ដូចជាការបងា្ហ ញពីផលបបសោជន ៍និងការហាមឃាតស់ៅសលើការសធវើពាែិជជាកម្ម។

សដាយអននុសលាមតាមមតិដដលទទួលបានពីេមជិកបករុមបបរឹកសាភបិាល និងការវាយតនម្របេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល 
េបមបឆ្់្ ំ2០១៦ បករុមបបរឹកសាភបិាលសនះគឺមនការសពញចិត្តោ៉ា ងខ្ាងំជាមយួនរឹងការជួយ�បជរុមដបជងដដលបាន
ផ្តល់ឱ្យក្នុងអំេនុងសពលឆ្្សំនះសបកាមការបតរួតពិនិត្យសេើងវញិសដាយមនដផ្កខ្ះបតរូវកំែតេ់បមបស់ធវើសអាយកាន់
ដតបបសេើសេើងបដនថាមសទៀត។

សណំងរបសអ់ភិបាល

េម្ន័្ធធនាគារ   សមយដបែង    មនយន្តការក្នុងការដថរកសាអភបិាល      និងមសន្តីរបេ់ខ្ួនសដាយការផ្តល់ជូននូវ
ការធានារា៉ា បរ់ងទទួលខនុេបតរូវទាងំបេរុងសពញមយួឆ្្ ំ  2០១៦។   អភបិាល និងមសន្តីបតរូវបានធានារា៉ា បរ់ងសលើ
បញ្្ហ សផសែងៗ  ដដលសកើតសេើងសៅសពលដដលពួកសគបំសពញភារកិច្ចរបេ់ខ្ួនក្នុងនាមជាអភបិាល   និងមសន្តីរបេ់
បករុមហែនុន។  ការធានារា៉ា បរ់ងសនះ  មនិបានផ្តល់សៅដល់សរឿងសហតនុ  ដដលសកើតសេើងសដាយសារការសធវេបបដហេ 
ការលួចបន្ំ   ការរសំលាភសលើកាតពវកិច្ច    ការរសំលាភននការសជឿទនុកចិត្ត    ការ្កពិនយ័  ឬផ្តនា្ទ សទាេជាសដើម។ 
អភបិាលបតរូវបានរមួចំដែកក្នុងការបងប់នុពវលាភរា៉ា បរ់ងតាមរយៈ សគាលនសោបាយ សនះ។

កម្មវិធីបណនាដំំបូង

សបកាមការេំរបេំរលួសដាយ         សលខាធិកាបករុមហែនុន    កម្មវធិីដែនាដំំបូងមយួ   បតរូវបានបសងកើតសេើង សដើម្ី
េបមរួលដល់អភបិាលថ្មីក្នុង     តួនាទីថ្មីរបេ់ខ្ួន     និងេបមរួលដល់ការយល់ដរឹងរបេ់ពួកសគពីការដរឹកនារំបេ់
ធនាគារ និងេម្ន័្ធធនាគារ  រមួជាមយួនរឹងបបតិបត្តិការផងដដរ។ អភបិាលថ្មីបតរូវបានជបមរុញនិងសលើកទរឹកចិត្តក្នុង
ការចូលរមួកម្មវធិីសនះោ៉ា ងឆ្បប់ំផនុត  សៅសពលដដលពួកសគបតរូវបានដតងតាងំ។ កម្មវធិីសនះបតរូវមនរយៈសពល2
នថងៃ សដាយកម្មវធិីសនះ  រមួបញ្ចូ លទាងំការជួបបបជនុំជាមយួនរឹងនាយិកាបបតិបត្តិ         និងសផសែងសទៀតគឺេមជិកនន
គែកម្ម ការ ថ្្កប់បតិបត្តិននធនាគារដដលអភបិាលថ្មី   នរឹងបតរូវបានពន្យល់សដាយេសង្ខបពីការបបឈមសផសែងៗ
និង ពសន្ឿនបបេិទ្ធិភាពការងាររបេ់ខ្ួនដដលមនក្នុងធនាគារ។ កម្មវធិីបតរូវបានបងា្ហ តប់ងា្ហ ញពី វសិាលភាពនន
ជាសបចើន  ដូចជាអាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ និងយនុទ្ធសាសេ្ត ដំសែើ បបតិបត្តិ ការរបេ់ធនាគារ និងគែកម្ម ការបករុម
បបរឹកសាភបិាលជាសដើម កដូ៏ជាតួនាទី និងការទទួលខនុេបតរូវក្នុងនាមជាបករុមបបរឹកសាភបិាលផងដដរ។

ការបណ្តុ ះបោ្ត លអភិបាល

បករុមបបរឹកសាភបិាល   បានទទួលសា្គ ល់ពីសារៈេំខានន់នការអបរ់បំន្ត   េបមបអ់ភបិាលរបេ់ខ្ួនសដើម្ធីានាថ្
ពួកសគបតរូវបានបំសពញជាមយួនរឹងជំនាញ   និងចំសែះដរឹងដដលចាបំាច ់    សដើម្អីននុវត្តមនុខងាររបេ់ខ្ួននិងជួប
បញ្្ហ បបឈមរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល។

ក្នុងអំេនុងសពលឆ្្សំនះ  េមជិកននបករុមបបរឹកសាភបិាលទាងំអេ់  បានចូលរមួក្នុងកម្មវធិីបែ្តនុ ះបណ្្ត ល និងេិកា្ខ
សាលាេ្តីពីបញ្្ហ ដដលពាកព់ន័្ធជាសបចើនសៅនរឹងេម្ន័្ធ ដដលក្នុងសនាះរមួមនកម្មវធិីបែ្តនុ ះបណ្្ត លេំខានម់យួ
េបមបអ់ភបិាលននសាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុជាសដើម។
 
ក្នុងអំេនុងសពលឆ្្សំនះដដរ គែៈកម្ម ការដតងតាងំ និងផ្តល់េំែង  បានអននុវត្តការវាយតនម្សលើតបមរូវការបែ្តនុ ះ
បណ្្ត ល ដដលតបមរូវសអាយអភបិាលននបករុមបបរឹកសាភបិាល សធវើការហវរឹកហវឺន តាមរយៈការវាយតនម្សដាយបករុម
បបរឹកសាភបិាល សដាយដផ្អកសលើដផ្កេំខាន់ៗ ដដលការបែ្តនុ ះបណ្្ត លបតរូវការចាបំាច។់

សបរៅពីការចូលរមួក្នុងកម្មវធិីបែ្តនុ ះបណ្្ត លជាសបចើនទាងំសនះ    អភបិាលមយួចំនួន  នរឹងបតរូវបានអសញជា ើញផងដដរ  
សដើម្ដីថ្ងេនុន្ទរកថ្សៅក្នុងេន្ិេីទ និងេិកា្ខ សាលាដដលបានសរៀបចំសដាយសាថា បន័ចបាប ់ និងេមគមវជិាជា ជីវៈ
សផសែងៗផងដដរ។
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របាយការណ៍ស្តីពតីអភិបាលកិច្ចកករុមហ៊ុន

វិជាជា ជីវៈចនតករុមតបឹកសាភិបាល
ភ្ពជាអភិបាលនៅក្ងុតករុមហែុននិងបុតតសម្័ន្នានា

តាមតបមរូវការរបេ់េម្ន័្ធននធនាគារសមយដបែង   េមជិកបករុមបបរឹកសាភបិាលនិមយួៗននធនាគារ   សមយដបែង
សខមបូឌា តបមរូវសអាយមនោ៉ា ងសហាចណ្េ់ចំនួន៥រូប ជាអភបិាលក្នុងបករុមហែនុនដដល បានចនុះបញជា ី។ សដាយ
 បបការសនះ គឺអាចអននុញ្្ញ តិសអាយ អភបិាលទាងំអេ់មនការយកចិត្តទនុកដាកខ់្េ់   ការតាងំចិត្ត   និងលះបង ់
ដល់ភារកិច្ចរបេ់ខ្ួន  បបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព។

បេបសពលជាមយួគ្ាសនះផងដដរ តនម្េ្ូលននបទពិសសាធននិ៍ងទេសែនៈវេ័ិយបតរូវបានបសងកើនសេើងសដាយភាពជា
អភបិាលមនិបបតិបត្តិពីេមជិកភាពរបេ់ខ្ួនសៅក្នុងបករុមហែនុនសផសែងសទៀត   អង្គការ   និងេមគម    សេៀវសៅ
មគ្គនុសទេននបករុមបបរឹកសាភបិាលបានផ្តល់ការដែនាផំងដដរថ្ អភបិាលមនិបបតិបត្តិ ដំបូងបតរូវដតពិសបគាះសោបល់
ជាមយួបបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល សដើម្ធីានាថ្ការទទួលយកដតងតាងំរបេ់ខ្ួនមនិប៉ាះពាល់ដល់សពលសវលា 
និងការសប្តជាញា ទទួលខនុេបតរូវរបេ់ពួកសគសៅបករុមបបរឹកសាធនាគារ សមយដបែង សខមបូឌា។

ទាកទ់ងសៅនរឹងភាពជាអភបិាលសៅក្នុងបករុមហែនុនបនុបតេម្ន័្ធ ដដលជាការអននុវត្តនប៍ច្ចនុប្ន្ននធនាគារ សមយដបែង 
គឺសបជើេសរ ើេេមជិកបករុមបបរឹកសាភបិាល ក្នុងសអាយសធវើការ សៅក្នុងបករុមហែនុនបនុបតេម្ន័្ធជាពិសេេ      បករុមហែនុន
បនុបតេម្ន័្ធសៅសបរៅបបសទេេំខាន់ៗ ។   សគាលបំែង      គឺសដើម្ធីានាបាននូវការរកសាការបតរួតពិនិត្យ     និង
ការបបតិបត្ិការរបេ់បករុមហែនុនបនុបតេម្ន័្ធ      ឲ្យបេបសៅជាមយួនរឹងយនុទ្ធសាសេ្ត       និងសគាលបំែងរបេ់
េម្ន័្ធធនាគារ។

សៅសពលដូចគ្ាសនះដដរ    េមជិកេំខាន់ៗ ននគែៈកម្ម ធិការថ្្កប់បតិបត្តិ     កម៏នេមជិកជាបករុមបបរឹកសានន
បករុមហែនុនបនុបតេម្ន័្ធបដនថាមសៅសលើសដើម្ធីានាឱ្យអភបិាលកិច្ចបករុមហែនុនបនុបតេម្ន័្ធសៅដតស ្្ត តជាយនុទ្ធសាសេ្ត និង
បបតិបត្តិការបេបជាមយួទិេសៅសាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ សមយដបែង និងការពបងីកជំហានសៅកានថ្់្កត់ំបន។់

ការអននុវត្តសនះ     គឺបតរូវអននុសលាមតាមសគាលនសោបាយ     េ្តីពីការដតងតាងំមសន្តី បបតិបត្តិជានខ់្េ់ននធនាគារ 
សមយដបែង ដដលជាអភបិាលបករុមហែនុនននេម្ន័្ធធនាគារសមយសបែង ដដលបានេសង្ខបសគាលការែ៍េបមបដំ់សែើ
ការអននុមត័ចាបំាច ់ និងការសបជើេសរ ើេនិងដតងតាងំមសន្តីបគបប់គងជានខ់្េ់ជាអភបិាល។  ថ្្កប់បតិបត្តិជានខ់្េ់  
ដដលបតរូវដតងតាងំជាអភបិាលគឺនរឹងបតរូវសបជើេសរ ើេពីក្នុងចំសណ្មេមជិកននគែកម្ម ការបបតិបត្តិ ថ្្កដ់រឹកនាំ
ជានខ់្េ់ និងថ្្កប់បតិបត្តិសផសែងសទៀត  ជាេម្ន័្ធនន PCEO។     សដាយបដនថាមសលើេពីសនះសៅសទៀត ការដតងតាងំ
និងការសបជើេតាងំននថ្្កដ់រឹកនាជំានខ់្េ់       ជាអភបិាលននបករុមហែនុនបនុបតេម្ន័្ធ      សដាយអននុសលាមសៅតាម
សគាលការែ៍របេ់បករុមហែនុនបនុបតេម្ន័្ធ។   សលើេពីសនះសទៀតសគាលនសោបាយរបេ់េម្ន័្ធអភបិាល  សៅតាម
បណ្្ត របករុមហែនុនសផសែងៗសទៀតអននុញ្្ញ តឱ្យេមជិក  ដដលបានសបជើេតាងំជាថ្្កប់គបប់គងជានខ់្េ់  ជាពិសេេ
សេ្តីដដលនរឹងបតរូវសបជើេសរ ើេក្នុងនាទីជាអភបិាល        សៅតាមបករុមហែនុនចនុះបញជា ីជាសាធារែៈបតរូវមនលក្ខែៈ
េម្ត្តិជាកល់ាក ់  និងដដលអាចឱ្យថ្្កប់បតិបត្តិសនះសដើម្ទីទួលបាននូវបទពិសសាធ និងបបសោជនេ៍បមបព់ួក
សគក្នុងរយៈសពលខ្ី និងរយៈសពលក្នុងនថងៃអនាគតសទៀត។

គែៈកម្ម ការដតងតាងំ    និងផ្តល់េំែង របេ់េម្ន័្ធ   នរឹងវាយតនម្សលើឯករាជ្យភាពននអភបិាលឯករាជ្យមនិ
បបតិបត្តិដដលមនអាជាញា បែ័ណ ដតងតាងំជា អភបិាលសៅតាមបករុមហែនុនបនុបតេម្ន័្ធសៅក្នុងេម្ន័្ធធនាគារសមយដបែង
សដាយអននុសលាមសៅតាមសេចក្តីអះអាងថ្  ពួកសគនរឹងមនិ       ទទួលការបងា្គ បប់ញ្ជា ណ្មយួពីបនុគ្គលណ្ម្ក់
សដាយរមួបញ្ចូ លទាងំធនាគារ សមយដបែង។ សដាយបដនថាមសលើេពីសនះសទៀត បករុមហែនុន   បនុបតេម្ន័្ធនិមយួៗបតរូវសធវើ
ការដតងតាងំអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិរបេ់ខ្ួន     ដដលពនុំដមនជាេមជិក    ននបករុមបបរឹកសាភបិាលធនាគារ
សមយដបែង សដើម្ធីានាដល់ការដតងតាងំអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិមនឯករាជ្យភាពសពញសលញទាងំអភបិាល
ឯករាជ្យក្នុង   និងសបរៅបករុមហែនុន។

ទំនាសផ់លតបនោជន៍

េម្ន័្ធបករុមបបរឹកសាភបិាល បានបសងកើតសអាយមនសគាលការែ៍ទំនាេ់ផលបបសោជនរ៍បេ់អភបិាលសដើម្ជីាបទ
ប្ញ្ញត្តិ និងបគបប់គង ដដលទាកទ់ងសៅនរឹងទំនាេ់ផលបបសោជនដ៍ដលអភបិាលអាចមនការពាកព់ន័្ធក្នុងអំេនុង
សពលននអាែត្តិរបេ់ខ្ួន សហើយជាមយួគ្ា សនះផងដដរ បករុមបបរឹកសាភបិាលកអ៏ាចធានាបាននូវអពយាបកិត្យភាពនន
ហិរញ្ញ វតថានុននធនាគារ សមយដបែងផងដដរ។

សោងសៅតាមសគាលការែ៍ទំនាេ់ផលបបសោជន ៍ េមជិកននបករុមបបរឹកសាភបិាលទាងំអេ់តបមរូវសអាយសធវើ
ការអះអាងអំពីភាគី ដដលពាកព់ន័្ធនរឹងខ្ួន សហើយក្នុងករែីដដលពួកសគមនការពាកព់ន័្ធនរឹងបតរូវដាកជូ់នសៅ
បករុមបបរឹកសាភបិាលេបមបស់ធវើការអននុមត័ សដាយរមួបញ្ចូ លទាងំទំនាកទ់ំនងរវាងបករុមបគរួសារ និងភាគីសផសែងៗ
សទៀតដដលពាកព់ន័្ធនរឹងបតរូវយកមកបងា្ហ ញសដាយអភបិាល។ បគបស់ាថា បន័ ទាងំអេ់ដដលអភបិាលមនទំនាក់

ទំនងដដលអាចសធវើសអាយមនទំនាេ់ផលបបសោជន ៍ ពួកសគមនិបតរូវពាកព់ន័្ធបគបប់បតិបត្តិការទាងំអេ់ និង
ការពិភាកសាននបករុមបបរឹកសាភបិាលដដលកំពនុងមនទំនាេ់សនាះសទ។ សេចក្តីបបកាេននទំនាេ់ផលបបសោជនស៍នះ 
និងសេចក្តីេសបមចនរឹងបតរូវកតប់ញ្ចូ លសៅក្នុងកំែតស់ហតនុននអង្គបបជនុំ ឬបតរូវសចញសេចក្តីេសបមចជាលាយ
លក្ខែ៍អកសែពីអភបិាល។ 

ការបបតិបត្តិតាមននសគាលការែ៍ទំនាេ់ផលបបសោជនន៍រឹងបតរូវបតរួតពិនិត្យសដាយគែៈកម្ម ការេវនកម្មបគប់
សពលសវលាទាងំអេ់។

គណកមា្ម ការតករុមតបឹកសាភិបាល
បករុមបបរឹកសាភបិាល   បានបសងកើតសអាយមនគែកម្ម ការបករុមបបរឹកសាភបិាល  សដើម្ជីួយ�េបមរួលដល់ការងាររបេ់
បករុមបបរឹកសាភបិាលក្នុងការបំសពញកាតពវកិច្ច និងតួនាទីរបេ់ខ្ួនដូចជា៖

១. គែៈកម្ម កាេវនកម្ម
2. គែៈកម្ម កាបគបប់គងហានិភយ័
 
បច្ចនុប្ន្សនះ េមេភាពននគែកម្ម ការេវនករ និងគែកម្ម ការបគបប់គងហានិភយ័បតរូវអននុសលាមសៅតាម
បបកាេរបេ់ ធនាគារជាតិននកម្នុជាសលើការបគបប់គងអភបិាលកិច្ចសាជីវកម្ម និងេម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង
តបមរូវសអាយមនដូចជា៖ 

១. បតរូវមនោ៉ា ងសហាចណ្េ់េមជិកចំនួន ៣រូប
2. បតរូវមនោ៉ា ងសហាចណ្េ់អភបិាលឯករាជ្យចំនួន 2រូប
៣. បតរូវមនអភបិាលឯករាជ្យគឺជាបបធាន
៤. នាយក ឬនាយិកាបបតិបត្តិមនិបតរូវជាេមជិកននគែកម្ម ការបករុមបបរឹកសាភបិាល និង
៥. បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាលមនិបតរូវជាេមជិកននគែកម្ម ការបករុមបបរឹកសាភបិាលទាងំសនះ (មនិបតរូវជា 
េមជិក ននគែកម្ម ការបករុមបបរឹកសាភបិាលណ្មយួសនាះសេើយ)

ខែៈសពលដដលបករុមបបរឹកសាភបិាល    បានដបងដចក   កាតពវកិច្ច    និងការទទួលខនុេបតរូវជាកល់ាកប់បគល់ជូន
គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាភបិាល       ដដលបានកំែតខ់ាងសលើសនះសហើយ        បករុមបបរឹកសាភបិាលសៅដតមន
ការទទួលខនុេបតរូវទាងំបេរុង     ក្នុងការដបងដចកអំណ្ចណ្មយួសៅពួកសគ។    បគបគ់ែកម្ម ការបករុមបបរឹកសា
ភបិាលនិមយួៗបតរូវសធវើការងារក្នុងខ   និងលក្ខខែ្ឌ របេ់ខ្ួន      និងបបធានននគែកម្ម ការបករុមបបរឹកសាភបិាល
នីមយួៗ    បតរូវទទួលខនុេបតរូវសលើការរាយការែ៍       និងសធវើរបាយការែ៍រាល់េកម្មភាពទាងំអេ់របេ់គែៈ
កម្ម ការបករុមបបរឹកសាភបិាលសៅដល់បករុមបបរឹកសាភបិាលសរៀងរាល់ការបបជនុំបករុមបបរឹកសាភបិាលជាបបចាដំខ។

េបមបេ់មេភាពននគែកម្ម ការបករុមបបរឹកសាភបិាល តួនាទី និងការទទួលខនុេបតរូវនាសពលបច្ចនុប្ន្សនះ 
មនដូចតសៅ៖ 

គណកមា្ម ការសវនកម្ម

គែកម្ម ការេវនកម្មបតរូវមនអភបិាលមនិបបតិបត្តិ និងបតរូវមនបបធានជាអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ ដដល
មនេមេភាពដូចខាងសបកាមសនះ៖

១. ដាទនុ អ ករនុណ្ការា៉ា ន ់  (បបធាន) អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

2. សលាក សេ្នេឺ លី   អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

៣. ដាទនុ ហាមរីនុលឡា បែូហាន ់   អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

៤. សលាកបេី ប៉ាូលី េនុីម  អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

៥. សលាក េែូន េែូេនុង  អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

កាតពវកិច្ច និងការទទួលខនុេបតរូវននគែកម្ម ការេវនកម្ម បតរូវេថាិតសៅសបកាមខ និងលក្ខខែ្ឌ របេ់ខ្ួន

តួសលខេរនុបននកិច្ចបបជនុំទាងំ៤សលើករបេ់គែៈកម្ម កាេវនកម្មដដលបតរូវបានសធវើសេើងសៅក្នុងកំេនុងឆ្្2ំ០១៦ 
និងសេចក្តីលម្អតិនន កិច្ចបបជនុំបតរូវបានកំែតប់ងា្ហ ញសៅទំពទី័៧2 ននរបាយការែ៍បបចាឆ្ំ្សំនះ។

េកម្មភាពការងារ   ដដលបានអននុវត្តសដាយគែកម្ម កាេវនកម្ម     ដដលបតរូវបានសធវើសេើងសៅក្នុងកំេនុងឆ្្ ំ
2០១៦    និងសេចក្តីេសង្ខបនន  របាយការែ៍ននគែកម្ម ការេវនកម្មបតរូវបានកំែតប់ងា្ហ ញសៅទំពទី័ ៧៣ 
ននរបាយការែ៍បបចាឆ្ំ្សំនះ។



 ៦៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របាយការណ៍ស្តីពតីអភិបាលកិច្ចកករុមហ៊ុន

គណៈកមា្ម ការតគប់តគងហានិភ័�

គែៈកម្ម ការបគបប់គងហានិភយ័    បតរូវមនអភបិាលមនិបបតិបត្តិ    និងបតរូវមនបបធានជាអភបិាលឯករាជ្យម ិន
បបតិបត្តិដដលមនេមេភាពដូចខាងសបកាមសនះ៖

១. សលាក សេ្នេឺ លី (បបធាន)  អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

2. ដាទនុ អ ករនុណ្ការា៉ា ន ់  អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

៣. ដាទនុ ហាមរីនុលឡា បែូហាន ់   អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

៤. សលាកបេី ប៉ាូលី េនុីម  អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

៥. សលាក េែូន េែូេនុង  អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

តួនាទី  និងភារៈកិច្ចននគែកម្ម ការបគបប់គងហានិភយ័ដដល បតរូវ ពិនិត្យ ហានិភយ័សៅមនដូចតសៅ៖

ក. េណៈកមា្មនាការបតូវមាៃការទទួលេ៊សនាតូវនាលើការកំណត់នាគាលការណ៍ ៃិងនាក្រេណ្ឌការងរនាៃហាៃិភ័យ
     សដើម្វីភិាគ វាេ់ដវង បតរួតពិនិត្យ បគបប់គង និងសរៀបចំនូវបបពន័្ធហានិភយ័ដូចជា៖

១. ហានិភយ័សលើឥែទាន (រមួបញ្ចូ លទាងំបែ្តនុ ំ ហានិភយ័ និងហានិភយ័ សលើឥែទាន េបមប ់    
      តតិយជន)
2. ហានិភយ័សលើទីផសារ (សដាយរមួបញ្ចូ លទាងំហានិភយ័សលើកនបម និងអបតាការបបាក ់ឬអបតាការបបាក់
      ដដលអាចទទួលបានបតលបម់កវញិ)
៣. ហានិភយ័សលើេន្ទនិយភាព ឬបទព្យេកម្ម
៤. ហានិភយ័សលើបបតិបត្តិការ (សដាយរមួបញ្ចូ លទាងំហានិភយ័សលើបសច្ចកវទិយាពត៍ម៌នវទិយា)
៥. ហានិភយ័សលើផ្ូវចបាប់
៦. ហានិភយ័សលើកិត្តិនាម
៧. ហានិភយ័សលើពាែិជជាកម្ម និងយនុទ្ធសាសេ្ត
៨. ហានិភយ័សលើមូលបប័ត
៩. ហានិភយ័សលើគំរូបបតិបត្តិសផសែងៗ

១០. ហានិភយ័សលើអបតាការបបាកស់ៅក្នុងបញជា ីធនាគារ

េ. តួនាទី ៃិងការទទួល េ៊ស បតូវ បតូវ រួេ ្រញ្ចកូល ាំង ការងរ ដូចជា៖

១.  បតរូវបតរួតពិនិត្យ និងអននុមត័សលើយនុទ្ធសាសេ្តននការបគបប់គងហានិភយ័ បកបខែ្ឌ ននការបគបប់គងហានិភយ័
      សគាលការែ៍ននការបគបប់គងហានិភយ័ ការបងាក រសលើហានិភយ័ និងការកំែតន់នបបសភទហានិភយ័
2.  បតរូវបតរួតពិនិត្យ និងវាយតនម្សលើសគាលការែ៍បគបប់គងហានិភយ័ និងបកបខែ្ឌ ការងារបគបប់គងហានិភយ័         
      ក្នុងការវភិាគ វាេ់ដវង បតរួតពិនិត្យ និងបគបប់គងហានិភយ័ និងពបងីកបដនថាមសលើការបគបប់គងហានិភយ័
      ដដលអាចសធវើសៅបានបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព

៣.  បតរូវធានាសអាយបានថ្រចនាេម្ន័្ធ ធនធាន និងបបពន័្ធបតរូវបានសរៀបចំជាកល់ាកេ់បមបក់ារបគបប់គង
      ហានិភយ័ដូចជាមសន្តីដដលទទួល ខនុេបតរូវេបមបប់គបប់គងបបពន័្ធហានិភយ័បានបំសពញការងារសដាយ
      ឯករាជ្យក្នុងេកម្មភាពការងាររបេ់ធនាគារ សមយដបែង។
៤. បតរូវបតរួតពិនិត្យ សលើរបាយការែ៍ថ្្កដ់រឹកនាសំលើការវភិាគហានិភយ័ ដផ្កននការបគបប់គងហានិភយ័ និង
     េកម្មភាពការងារបគបប់គងហានិភយ័។
៥. បតរូវពិនិត្យសលើហានិភយ័ដដលអាចមនផលប៉ាះពាល់ដល់សដើមទនុន និងការចំសែញ និងគនុែភាពនន
      បទព្យដដលេថាិតសៅសបកាមសាថា នការែ៍មនិបបបកតី
៦. បតរូវបតរួតពិនិត្យ និងវាយតនម្សលើភាពបគបប់គានន់នសដើមទនុននផ្ទក្នុង (ICAAP) កបមតិដដលបានកំែត់
     សដាយចបាប ់និងសដើមទនុនេបមបធ់នាគារ។
៧. បតរួវបតរួតពិនិត្យសលើ និងវាយតនម្សអាយបានបគបប់គានេ់បមបប់នុពវលាភននការធានារា៉ា បរ់ង
៨. បតរូវបតរួតពិនិត្យ និងផ្តល់ជាអននុសាេនដ៍ដលនរឹងបតរូវសធវើសដាយធនាគារបនា្ទ បពី់មនការអននុមត័យល់បពម
     សដាយ បករុមបបរឹកសាភបិាល
៩. បតរូវពិចារណ្   និងអននុមត័សលើការដតងតាងំអ្កផ្តល់បបរឹកសាសោបល់បបកបសដាយវជិាជា ជីវៈឯករាជ្យ   ឬអ្កផ្តល់
     បបរឹកសា    ដដលបានកបមតិបតរឹមចំនួនទរឹកបបាក ់  ១លានដនុល្ារអាសមរកិក្នុងការដតងតាងំម្តងៗ (សដាយមនិរាប ់       
     បញ្ចូ លទាងំកញ្ចបថ់វកិា ឬមនិមនកញ្ចបថ់វកិារ) និងបតរូវជូនដំែឺងបេបសពលជាមយួគ្ាផងដដរសៅកាន់
      បករុម បបរឹកសាភបិាល
១០. បតរួវបតរួតពិនិត្យ និងអននុមត័សលើផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីសដើម្ធីានាសអាយបានថ្បតរូវអននុសលាមសៅ តាម
       សគាលការែ៍ដដលបានកំនតស់ដាយធនាគារជាតិននកម្នុជា ឬសាថា បន័ចបាបណ់្មយួ។
១១. បតរូវបតរួតពិនិត្យសលើរបាយការែ៍បតរួតពិនិត្យជាកដ់េ្តងសដាយធនាគារជាតិ និងរបាយការែ៍េវនករ
       ដដលបានរកស�ើញសៅក្នុងធនាគារ សមយដបែង សខមបូឌា
១2.  បតរូវដបងដចកការងារសអាយេមបេបសៅថ្្កដ់រឹកនាសំផសែងៗសដើម្សីធវើការបដនថាមសទៀត និង
១៣. បតរូវសធវើការងារ និងការទទួលខនុេបតរូវបដនថាមសផសែងសទៀតសដាយតាមការចាតដ់ចងរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល

តួរសលខេរនុបននកិច្ចបបជនុំទាងំ ៤សលើក របេ់គែកម្ម កាបគបប់គងហានិភយ័    ដដលបតរូវបានសធវើសេើងសៅក្នុង
កំេនុងឆ្្2ំ០១៦ និង            សេចក្តីលម្អតិននវត្តមនននកិច្ចបបជនុំបតរូវបានកំែតប់ងា្ហ ញ   សៅទំពទី័៦១ នន
របាយការែ៍បបចាឆ្ំ្សំនះ។

េបមបព់ត័ម៌នបដនថាមននការបគបប់គងហានិភយ័ បតរូវបានបងា្ហ ញសៅក្នុងរបាយការែ៍ននការបគបប់គងហានិភយ័
និងវធិានការបគបប់គងនផ្ទក្នុង   និងេម្ន័្ធបគបប់គងហានិភយ័ និងបបតិបត្តិតាម បតរូវបានកំែតប់ងា្ហ ញសៅទំពទី័
៦៧ ដល់ទំពទី័៧០ និង ទំពរ័ ៧៤ ដល់៨១ ននរបាយការែ៍បបចាឆ្ំ្សំនះ។

គណៈកមា្ម ការថ្្ក់ដឹកនាកំតមិតតបតិបត្តិ

សដាយមនការគាំបទពីបករុមបបរឹកសាភបិាលធនាគារ   សមយដបែង   សខមបូឌា     នាយិកាបបតិបត្តិបានបសងកើតគែៈ
កម្ម ធិការ បគបប់គងថ្្កប់បតិបត្តិ និងសផ្ទរកិច្ចការមយួចំនួនននេិទ្ធិ និងអំណ្ចរបេ់ខ្ួនសដើម្ជីួយ�និងគាបំទដល់
គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាភបិាលដដលពាកព់ន័្ធក្នុងដំសែើ ការននធនាគារ សមយដបែង។ គែៈកម្ម ធិការថ្្ក់
បគបប់គងដផ្កបបតិបត្តិ ដដលជាទូសៅបតរូវបានដរឹកនាសំដាយនាយិកាបបតិបត្តិ ដដលមនេមេភាពដូច
ខាងសបកាម៖

• គែៈកម្ម កាដផ្កបបតិបត្តិ
• គែៈកម្ម ការដផ្កឥែទាន
• គែៈកម្ម ការដផ្កេវនករនផ្ទក្នុង
• គែៈកម្ម ការដផ្កបគបប់គងបទព្យ
• គែៈកម្ម ការដផ្កនិសោជក
• គែៈកម្ម ការដផ្កបសច្ចកវទិយាពត័ម៌នវទិយា

នគហទំព័រសាជីវកម្ម

សគហទំពរ័សាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ សមយដបែង សខមបូឌា គឺ www.maybank2u.com.kh បតរូវបានដាកស់អាយ
សបបើបបាេ់បបកបសដាយភាពងាយបេរួលក្នុងការទទួលបានពត័ម៌នចនុងសបកាយអំពីធនាគារ។ ពត័ម៌នដដល
មនសលើសគហទំពរ័សាជីវកម្ម គឺរមួបញ្ចូ លទាងំបបវត្តិននការបបកបអាជីវកម្មរបេ់ធនាគរ សមយដបែង សខមបូឌា 
របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុបបចាឆ្ំ្ ំពត័ម៌នអាជីវកម្ម ផលិតផល និងសេវាកម្ម។
 
របា�ការណ៍តបចាឆ្ំ្ ំ

របាយការែ៍បបចាឆ្ំ្រំបេ់ធនាគារ សមយដបែង សខមបូឌា ផ្តល់ជូននូវរបាយការែ៍សៅសលើបបតិបត្តិការរបេ់
ធនាគារ និងដំសែើ ការហិរញ្ញ វតថានុបបចាឆ្ំ្ដំដលេថាិតសៅសបកាមការពិនិត្យសេើងវញិ។ របាយការែ៍បបចាឆ្ំ្បំាន
ផ្ល់នូវការបងា្ហ ញសពញសលញ និងអននុសលាមតាមបទប្ញ្ញត្តិពាកព់ន័្ធដដលបានតបមរូវសដើម្ធីានាតម្ភាពខ្េ់។
របាយការែ៍បបចាឆ្ំ្បំតរូវបាន សបាះពនុម្ជាសេៀវសៅ។ សហើយេបមបច់បាបច់ម្ងសលើបបពន័្ធអនឡាញកអ៏ាច
រកបានសៅក្នុងសគហទំពរ័របេ់ធនាគារ សមយដបែង តាមរយៈសគហទំពរ័ www.maybank2u.com.kh ។

១

បតរូវបតរួតពិនិត្យ សលើរបាយការែ៍ថ្្កដ់រឹកនាសំលើការវភិាគហានិភយ័ ដផ្កននការបគបប់គងហានិភយ័ 
និងេកម្មភាពការងារបគប ់បគងហានិភយ័។

បតរូវបតរួតពិនិត្យ និងវាយតនម្សលើសគាលការែ៍បគបប់គងហានិភយ័ និងបកបខែ្ឌ ការងារបគបប់គង
ហានិភយ័ ក្នុងការវភិាគ វាេ់ដវង បតរួតពិនិត្យ និងបគបប់គងហានិភយ័ និងពបងីកបដនថាមសលើ
ការបគបប់គងហានិភយ័ ដដលអាចសធវើសៅបានបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព

បតរូវធានាសអាយបានថ្រចនាេម្ន័្ធ ធនធាន និងបបពន័្ធបតរូវមនជាកល់ាកេ់បមបក់ារបគបប់គង
ហានិភយ័ដូចជាមសន្តីដដលទទួល ខនុេបតរូវេបមបប់គបប់គងបបពន័្ធហានិភយ័បានបំសពញការងារ 
សដាយឯករាជ្យក្នុងេកម្មភាពការងាររបេ់ធនាគារ សមយដបែង។

បតរូវបតរួតពិនិត្យ និងអននុមត័នូវយនុទ្ធសាសេ្តបគបប់គងហានិភយ័ បបពន័្ធបគបប់គងហានិភយ័ 
សគាលការែ៍   បគបប់គងហានិភយ័ ការបងាក រសលើហានិភយ័ និង ការកំែតន់ន បបសភទ ហានិភយ័

បតរូវធានាសអាយបានថ្ការពិនិត្យសលើហានិភយ័ និងការលទ្ធផលននការបគបប់គងសលើ
ហានិភយ័ជារមួបតរូវមន បបេិទ្ធិភាពដដល អាចទទួលយកបានេបមបធ់នាគារ សមយដបែង

២

៣

៤

៥
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦
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ខុស
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របាយការណ៍ស្តីពតីអភិបាលកិច្ចកករុមហ៊ុន

តបព័ន្ផសេពវាផសា�ព័ត៌មាន

បបពន័្ធផសែពវផសាយពត័ម៌នរបេ់ធនាគារ  សមយដបែង   សខមបូឌា  ឬថ្្កដ់រឹកនាជំានខ់្េ់ នរឹងបតរូវសធវើសេើងតាមរយៈ
ការសបាះពនុម្តាមកាដេត     និងបណ្្ត ញេង្គម     ឬតាមរយៈការផសែពវផសាយតាមរយៈប៉ានុេ្តិ៍ទូរទេសែន ៍   សហើយ
ការផសែពវផសាយសនះ បតរូវបានសធវើសេើងជាសទៀតទាតេ់បមបព់បងីកការផសែពវផសាយពត័ម៌នដល់សាធារែៈជន និង
ពបងីងការយល់ដរឹងអំពីអាជីវកម្មរបេ់ ធនាគារ សមយដបែង សៅក្នុងេហគមន ៍និងសាធារែៈ។

លកន្្តិកៈតករុមហែុន

លក្ខន្តិកៈបករុមហែនុនននធនាគារ សមយដបែង សខមបូឌា បតរូវបានសរៀបចំសេើងសដើម្បីគបប់គងសលើបបតិបត្តិការរបេ់
ធនាគារ។ សៅក្នុងលក្ខន្តិកៈបករុមហែនុនននធនាគារ សមយដបែង បានកំែតអ់ំពីកម្មវតថានុននការបបកបអាជីវកម្ម ដដល
មូលដាឋា នបគរឹះេបមបធ់នាគារសធវើបបតិបត្តិការ កាតពវកិច្ច  ភារកិច្ច  និងអំណ្ចរបេ់អភបិាល បពមទាងំេិទ្ធិរបេ់
ម្ច េ់ភាគហែនុន។

បទប្ញ្ញត្តិដដលមនដចងសៅក្នុងលក្ខន្តិកៈបករុមហែនុន   បតរូវបានបតរួតពិនិត្យសេើងវញិសៅសពលដដលមនការចាបំាច់
សហើយការអននុមត័យល់បពមក្នុងការដកដបប    នរឹងបតរូវសធវើសេើងសដាយម្ច េ់ភាគហែនុនសដើម្សីអាយបេបសៅនរឹងចបាប ់
និងបទប្ញ្ញត្តិសៅសបកាមចបាបស់ផសែងៗ។

រចនាសម្័ន្របសម់ា្ច សភ់្គហែុន

ភាគហែនុនននេម្ន័្ធរបេ់ធនាគារ សមយដបែង បតរូវបានកានក់ាបស់ដាយភាគទនុនិកជាសាថា បន័ដដលមនឥទ្ធិពលបគប
ដែ្ត បស់លើរចនាេម្ន័្ធរបេ់ធនាគារ សមយដបែង។ សៅបតរឹមនថងៃទី ៣១ ដខ ធ្ូ ឆ្្ ំ 2០១៦ មនម្ច េ់ភាគហែនុន
កបមតិខ្េ់ទាងំ៣គឺ AMANAH SAHAM BUMIPUTRA ដដលមនភាគហែនុនចំនួន៣៥,៥៤%  
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ដដលមនភាគហែនុនចំនួន ១៥,៨៦% និង
PERMODALAN NASIONAL BERHAD ដដលមនភាគហែនុនចំនួន ៦,៤៨%  ដដលរមួបញ្ចូ លគ្ាមន
ភាគហែនុន ៥៦,៩៧%។

សបើសទាះបីជា ម្ច េ់ភាគហែនុនេំខាន ់ ទាងំបីននធនាគារ សមយដបែង មនចំនួនជាងពាកក់ណ្្ត លននចំនួនេរនុប
ភាគហែនុនទាងំមូលរបេ់ធនាគារ សមយដបែងកស៏ដាយ កធ៏នាគារសនះគឺមនិទទួលរងឥទ្ធិពលពីម្ច េ់ភាគហែនុនទាងំ
សនះ សហើយពួកសគមនិបានកានត់ំដែងថ្្កប់គបប់គងសៅក្នុងេម្ន័្ធធនាគារសនាះសេើយ។ ការសរៀបចំដបបសនះ
ធានាថ្កបមតិខ្េ់ននអភបិាលកិច្ចសាជីវកម្ម និងអននុញ្្ញ តឱ្យេម្ន័្ធធនាគារសនះបានស ្្ត តសលើការបន្តការកសាង
តនម្េ្ូលេបមបម់្ច េ់ភាគហែនុនទាងំអេ់របេ់ខ្ួនផងដដរ។

រចនាេម្ន័្ធននភាគហែនុនរបេ់េម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង បតរូវបានដាកប់ងា្ហ ញបបកបសដាយតម្ភាព និងកំែត់
ចបាេ់សៅទំពរ័ទី១៧ ននរបាយការែ៍បបចាឆ្ំ្សំនះ។ រចនាេម្ន័្ធភាគហែនុន      ដដលមនបសាបស់លើចំដែកនន 
ភាគហែនុនធម្មតាបានទាងំបេរុង និងមនិមនចំណ្តថ្់្កស់ផសែងសទៀតដដលពាកព់ន័្ធសៅនរឹងភាគហែនុនសនាះសេើយ។

តមាលា ភ្ពនិងសវនកម្ម
របា�ការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ

បករុមបបរឹកសាភបិាល   បតរូវមនការទទួលខនុេបតរូវដដលអាចទនុកចិត្ត  បានក្នុងការបងា្ហ ញដល់ម្ច េ់ភាគហែនុន   និង
សាធារែៈជនក្នុង   ការវាយតនម្ចបាេ់លាេ់ដដលមនតម្ភាព    និងសពញសលញចំសពាះសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថានុ
របេ់ធនាគារ   បបតិបត្តិការហិរញ្ញ វតថានុ   និងសាថា នភាពទូសៅ។  បករុមបបរឹកសាភបិាល នរឹងទទួលបានការបជរុមដបជងពី
គែៈកម្ម ការេវនកម្មក្នុងការបតរួតពិនិត្យនីតិវធិីននការ សធវើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ និងគនុែភាពនន
របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារ។

គែកម្ម ការេវនកម្ម   បតរូវបានបបគល់ភារកិច្ចសដើម្ពីិនិត្យសេើងវញិសគាលនសោបាយគែសនយ្យ   សដាយ
ភាពេមបេបសលើការអននុវត្តន ៍ សដាយធនាគារបពមទាងំការ្្េ់ប្តូរ   សៅក្នុងការសគាលនសោបាយទាងំសនះផង
ដដរ។

តបកាសស្តពីីចំណុចសខំាន់ចនរបា�ការណ៍ហរិញ្ញវត្ុនិង

របា�ការណ៍សចូនាករហរិញ្ញវត្ុ
ចំែនុ ចេំខាន់ៗ ននរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ និងរបាយការែ៍េូចនាករហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគាេបមបឆ្់្2ំ០១៦
បតរូវបានសរៀបចំសេើងចាបពី់ទំពទី័2៦ រហូតដល់ទំពរ័ទី2៧ ននរបាយការែ៍បបចាឆ្ំ្សំនះ។

របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុបបចាឆ្ំ្រំបេ់ធនាគារ      មនសៅទំពរ័ទី៩៤      រហូតដល់ទំពរ័ទី១2៤ ននសេៀវសៅ
របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ ននរបាយការែ៍បបចាឆ្ំ្2ំ០១៦ សនះ។

របា�ការណ៍ស្តពីីទំនួលខុសតតរូវរបសអ់ភិបាល
បករុមបបរឹកសាភបិាលបតរូវធានាសអាយបានថ្របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារដដលបតរូវបានសរៀបចំសេើងសៅតាម
ឆ្្នីំមយួៗ គឺមនភាពបតរឹមបតរូវ និងបេបតាមេ្តងដ់ារននរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុធនាគារ និងសេចក្តីដែនាំ
ដដល សចញសដាយធនាគារជាតិ ននកម្នុជា

របាយការែ៍េ្តីពីទំនួលខនុេបតរូវរបេ់អភបិាលដដលបេបតាមការសរៀបចំរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារ
និង្្ងកាត ់ េវនកម្មរចួបតរូវបានដាកប់ងា្ហ ញសៅទំពទី័៩៥ ននសេៀវសៅរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុននរបាយការែ៍
បបចាឆ្ំ្2ំ០១៦។

ការតតរួតពិនិត្យចផ្ទក្ងុ

បករុមបបរឹកសាភបិាល បតរូវមនការទទួលខនុេបតរូវជារមួ ក្នុងការរកសានូវបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុងដដលេមបេបមយួ
ដដលអាចបគបដែ្ត ប ់ សៅសលើការបតរួតពិនិត្យហិរញ្ញ វតថានុ ការបតរួតពិនិត្យបបតិបត្តិការ និងការបបតិបត្តិតាម
ការបគបប់គងអភបិាលកិច្ចល្អសដើម្ ី ធានាថ្ដល់បបសោជនរ៍បេ់ម្ច េ់ភាគហែនុន អតិថិជន  និងបទព្យេកម្ម
របេ់ធនាគារបតរូវបានដថររកសា។ បបេិទ្ធិភាពននការ បគបប់គងហានិភយ័ និងការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុងបតរូវបាន
ពិនិត្យសេើងវញិជាបន្តបនា្ទ បស់ដើម្ធីានាថ្ការបគបប់គងហានិភយ័ និងការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុងបតរូវបានអននុវត្ត
បគបប់គាន ់និងបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព។ 

គែកម្ម ការេវនកម្មនរឹងសធវើការវាយតនម្ជាសទៀងទាតស់លើបបេិទ្ធិភាព និងភាពេមបេបននបបពន័្ធបគបប់គងនផ្ទ
ក្នុងសដាយសធវើការបតរួតពិនិត្យសេើងវញិ សលើរាល់វធិានការចំសពាះបញ្្ហ បតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុងដដលបតរូវបានបញ្ជា កស់ៅ
ក្នុងរបាយការែ៍សរៀបសរៀង សដាយេវនករនផ្ទក្នុងរាល់សពលបបជនុំ។ គែៈកម្ម ការេវនកម្មកប៏តរូវពិនិត្យផងដដរនូវ
រាល់អននុសាេនរ៍បេ់េវនករនផ្ទក្នុង និងការស្្ើយតបរបេ់ថ្្កប់គបប់គងសលើអននុសាេនទ៍ាងំសនាះ សដើម្ធីានា
ថ្បញ្្ហ ទាងំឡាយដដលបានសលើកសេើងនិងកងវះខាតអាចនរឹងបតរូវបានសធវើការសដាះបសាយទានស់ពលសវលា។

របាយការែ៍ននការបគបប់គងហានិភយ័ និងការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង មនសៅចាបពី់ទំពរ័ទី៦៧ រហូតដល់ទំពរ័
ទី៧០ ននរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុសនះ និងរបាយការែ៍សនះនរឹងបតរូវបងា្ហ ញពីទិដឋាភាពទូសៅននរបាយការែ៍បតរួត
ពិនិត្យនផ្ទក្នុងរបេ់ធនាគារ។

នគាលការណ៍ចនការរ�ការណ៍ពីការនកងបនលាំ

ធនាគារ   សមយដបែង   សខមបូឌា   គាបំទការសបើកចំហនិងតម្ភាពក្នុងការសប្តជាញា ចិត្តរបេ់ខ្ួនក្នុងការកានខ់ាជា បស់លើ 
បទដាឋា នខ្េ់បំផនុតននភាពេនុច្ចរតិ និងការទទួលខនុេបតរូវ។

េម្ន័្ធធនាគារ  សមយដបែង   បានចាបស់ផ្តើមនូវសគាលការែ៍បបកាេអាេន្   (ពីមនុនគឺបបពន័្ធរាយការែ៍ការដក្ង
បន្ំ) ដដលបានចាបស់ផ្តើមតាងំពី ឆ្្2ំ០០៤។ សដាយបានដាកស់អាយដំសែើ ការ  ចាបត់ាងំពីដខេីហា ឆ្្2ំ០១១
បបពន័្ធទូរេ័ព្ទរាយការបនា្ទ នស់នះ    បតរូវបានប្តូរសឈា្ម ះសៅជា  “បបពន័្ធទូរេ័ព្ទរាយការបនា្ទ នស់ដាយេនុចរតិភាព”។
បបពន័្ធសនះ  អាចអននុញ្្ញ តិសអាយនិសោជិកទាងំអេ់អាចរាយការែ៍ពី   ការបារម្ភ  បតរឹមបតរូវ េកម្មភាពដដលមន
ការេងសែយ័   ឬភាពមន្ទិលេងសែយ័ ឬការបបបពរឹត្តិខនុេេីលធម ៌    សដាយរមួបញ្ចូ លទាងំដតមនិកំនតស់លើ    ភាព
អេីលធមេ៌កម្មភាពឧបកិដឋាកម្មសផសែងៗ  ដដលសល្មើេចបាប់សដាយនិសោជិកសផសែងៗសទៀត ឬបនុគ្គលណ្មយួដដល
បំសពញការជូនេម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង តាមរយៈ៖

• ដខសែទូរេ័ព្ទជាសារថតេសម្ងសដាយឥតគិតនថ្សលខក្នុងបេរុកគឺ 1-800-38-8833 និងេបមបស់លខ
                 សៅសបរៅបបសទេ (6)03 – 2026 8112

• សារសអេិចបតរូនិកដដលមនការរកសាការេំងាតដ់ដលមនអាេយដាឋា ន 
                 integrity@maybank.com.my

• បបអបេំ់បនុបតេនុវតថាិភាពដដលមនអាេយដាឋា ន P.O. Box 11635, 50752  ទីបករុងកនុលាឡាពំួរ        
                 បបសទេម៉ា សេេនុី

ការរកសាការេំងាតប់តរូវបានសបបើបបាេ់ទាងំបេរុង សៅក្នុងបបពន័្ធបបកាេអាេន្សនះ សដើម្ដីថរកសានូវអត្តេញ្្ញ ែ
អ្ករាយការែ៍។



 ៦៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របាយការណ៍ស្តីពតីអភិបាលកិច្ចកករុមហ៊ុន

នគាលការណ៍ទប់សាក ត់ការបកលាងបនលាំ

ធនាគារ សមយដបែង សខមបូឌា កម៏ននូវសគាលការែ៍េបមបក់ារទបស់ាក តនិ់ងបបឆ្ងំនូវការដក្ងបន្ំ ដដលមន  
 ទេសែនៈវេ័ិយ និងវធិានការ កដូ៏ចជាយនុទ្ធសាសេ្តេបមបទ់បស់ាក តនូ់វការដក្ងបន្ំសផសែងៗក្នុងបបតិបត្តិការរបេ់   
េម្ន័្ធធនាគារទាងំមូលដដល បបកបសដាយបទដាឋា នខ្េ់ននេនុបកិត្យភាព។ សគាលការែ៍សនះបតរូវបានបសងកើតសេើង
េបមបជ់ាយន្តការមយួក្នុងការការពារធនាគារ    និងសលើកសេើងនូវចំែនុ ចេំខាន់ៗ ននតួនាទី      និងការទទួល
ខនុេបតរូវ សដើម្សី្្ើយតបសៅនរឹងការដក្ងបន្ំសផសែងៗ។

តកមចនតបតិបត្តិការរបសធ់នាគារ

ធនាគារ  សមយដបែង   សខមបូឌា  បានពបងរឹង   និងសប្តជាញា របេ់ខ្ួនសៅនរឹងទំនួលខនុេបតរូវ  និងតម្ភាពសដាយសារ
ការចនុះ ហតថាសលខា      សលើបកមននបបតិបត្តិការរបេ់ធនាគារ       ដដលបានដាកឲ់្យអននុវត្តន ៍ចាបត់ាងំ   ពីដខកនុម្ភៈ 
ឆ្្ ំ2០១៥។

បកមននបបតិបត្តិការរបេ់ធនាគារសនះ   បានបញ្ចបជ់ាសាថា ពរសដាយសារលទ្ធផលននការេហការរវាងេមគមន ៍
ធនាគារសៅកម្នុជា និងធនាគារជាតិននកម្នុជា។

ការចនុះហតថាសលខាសលើបកមននបបតិបត្តិការរបេ់ធនាគារសនះគឺជាបងា្ហ ញដល់សាធារែៈជនថ្ធនាគារបានគាបំទ 
និងសលើកកម្េ់បទដាឋា នននការអននុវត្តល្អ  ដដលអតិថិជនអាចសជឿជាកស់ៅសពលសធវើបបតិបត្តិការជាមយួនរឹងធនាគារ 
សមយដបែង សខមបូឌា។

ទំនាក់ទំនងជាមួ�នឹងសវនករ

សវៃករ នផ្ទ ក្នថុង

េវនករនផ្ទក្នុងរបេ់ធនាគារ    បតរូវរាយការែ៍ពីមនុខងាររបេ់ខ្ួន  ជូនគែកម្ម ការេវនកម្មរបេ់ធនាគារ និង
មនេិទ្ធិចូលរមួ បបជនុំសដាយគា្ម នការកំែតស់ៅក្នុងគែៈកម្ម ការេវនកម្ម។   មនុខងាររបេ់េវនករនផ្ទក្នុងរបេ់
ធនាគារបតរូវវាយតនម្ជាសទៀងទាតស់ៅសលើបបេិទ្ធិភាពននដំសែើ ការសលើការបគបប់គងហានិភយ័ ពិនិត្យបបេិទ្ធិភាព
ននការអននុវត្តនប៍បពន័្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង និង ការបបតិបត្តិតាមក្នុងធនាគារទាងំមូល។ នាយកេវនករនផ្ទក្នុង បតរូវ
បានអសញជា ើញសអាយចូលរមួ       ក្នុងកិច្ចបបជនុំគែៈកម្ម ការេវនកម្ម   សដើម្ជីួយ�េបមរួលដល់កិច្ចការពិភាកសាសលើ
របាយការែ៍េវនកម្ម។   កំែតស់ហតនុសនះ  អង្គបបជនុំរបេ់គែៈកម្ម ការេវនកម្ម      បតរូវដាកជូ់នសៅដល់បករុម
បបរឹកសាភបិាលទនុកជាពត័ម៌ន និងជាឯកសារសោង   ពិសេេសបើក្នុងករែីដដលមនបញ្្ហ ណ្មយួ     េមជិក
គែៈកម្ម ការេវនកម្មនរឹងជបមបជូនដល់បករុមបបរឹកសាភបិាល ឬេបមបប់ំែងបញ្ជា កប់ដនថាម។

សវៃករខា ង មបរៅ

គែៈកម្ម ការេវនកម្ម   និងបករុមបបរឹកសាភបិាលទទួលសា្គ ល់នូវវសិាលភាព   និងឯរាជ្យភាពរបេ់េវនករដដល
មនសឈា្ម ះថ្ Messrs. Ernst & Young    ក្នុងការផ្តល់ជូននូវរបាយការែ៍េមបេប      និងតម្ភាពជូនដល់
ម្ច េ់ភាគហែនុន។   គែៈកម្ម ការេវនកម្ម   នរឹងបតរូវសធវើការវាយតនម្សដាយឯករាជ្យភាពសលើេវនករខាងសបរៅជា
សរៀងរាល់ឆ្្។ំ      េវនកររបេ់ធនាគារ     នរឹងផ្តល់នូវការធានារបេ់ខ្ួនជាលាយលក្ខអកសែរមកធនាគារសលើ
ឯករាជ្យភាពរបេ់ពួកសគក្នុងឆ្្2ំ០១៦។

សដើម្ធីានានូវការសបើកចំហរពត័ម៌ន េវនកររបេ់ធនាគារអាចបតរូវបានអសញជា ើញសអាយចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំ
គែៈកម្ម ការេវនកម្ម។ េបមបឆ្់្2ំ០១៦ គែៈកម្ម ការេវនកម្មបានសធវើការបបជនុំជាលក្ខែៈឯកជនជាមយួ
នរឹងេវនកររបេ់ធនាគារសដាយ សដាយគា្ម នវត្តមនរបេ់ថ្្កដ់រឹកនាជំានខ់្េ់សដើម្សីធវើការពិនិត្យសលើទំហំនន
ការងារ និងភាពបគបប់គានន់នបបតិបត្តិការេវនករ  និងការរកស�ើញរបេ់េវនកម្ម។  

របាយការែ៍ទាងំបេរុងននគែៈកម្ម ការេវនកម្ម បតរូវបានបងា្ហ ញពីតួនាទីរបេ់ខ្ួនក្នុងការទាកទ់ងនរឹងេវនករ
ខាងក្នុង     និងខាងសបរៅ     បតរូវបានដាកស់ៅក្នុងរបាយការែ៍គែៈកម្ម ធិការេវនកម្មសៅសលើទំពរ័ទី ៧១ នន

 របាយការែ៍បបចាឆ្ំ្សំនះ។

េបមបក់នបម សេចក្ីលម្អតិននឯកសារផ្ូវការននេវនកម្មនិងកនបមសេវាេវនកម្មដដលមនក្នុងឆ្្ ំ2០១៦ បតរូវ
បានកំែតប់ងា្ហ ញសៅទំពរ័ទី៩៣ ដល់ ១៤៥ ននរបាយការែ៍បបចាឆ្ំ្សំនះ។

តកមសលីធម៌របសធ់នាគារ

ធនាគារកម៏នបកមេីលធមេ៌្តីពីេ្តងដ់ារ និងសគាលការែ៍ននការអននុវត្តល្អក្នុងវេ័ិយហិរញ្ញ វតថានុ ដដលបតរូវបាន
អសងកតសដាយ អភបិាល និងបនុគ្គលិករបេ់ធនាគារ។

ទាងំអភបិាល និងបនុគ្គលិករបេ់ធនាគារ     បតរូវបានទាមទារសអាយបបកានខ់ាជា បនូ់វេីលធមខ៌្េ់ ក្នុងការអននុវត្តន ៍
តួនាទី និងទំនាកទ់ំនងជាមយួនរឹងតនម្េ្ូលរេ់ធនាគារដដលបងា្ហ ញពីឥរោិបទបបកបសដាយេីលធមស៌ៅសពល
ទំនាកទ់ំនងជាមយួនរឹង អតិថិជន និងបនុគ្គលិក។

ទំនួលខុសតតរូវតករុមហែុន
បករុមបបរឹកសាភបិាលសពញចិត្តសដាយសារតនុលយាភាពមយួដល៏្អបបសេើរ បតរូវបានេសបមចជាេម្ធផិលរវាងការបសងកើត
គនុែតនម្ និងការទទួលខនុេបតរូវរបេ់បករុមហែនុន។ ពត័ម៌នលម្អតិននការទទួលខនុេបតរូវ បតរូវបានផ្តួចសផ្តើមសដាយ
ធនាគារដដលបានបងា្ហ ញសៅ ទំពរ័ទី៨2 រហូតដល់ទំពរ័ទី៨៧ននរបាយការែ៍បបចាឆ្ំ្សំនះ។

សេចក្តីដថ្ងការែ៍សនះ បតរូវបានសធវើសេើង  សដាយសោងតាមសេចក្តីេសបមចរបេ់បករុមបបរឹកសាភបិាលចនុះនថងៃទី 2៨ 
ដខ មនីា ឆ្្ ំ2០១៧។

ោតូចូហាន់អារហីវានី
បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦
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របាយការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការគ្រួ្ពិនិ្ ្យផ្ទៃក្នុង
ការយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្្២ំ០១៦

ការតគប់តគងហានិភ័�និងតបព័ន្តតរួតពិនិត្យចផ្ទក្ងុ

ការតគប់តគងហានិភ័�

បក្រេ័ណ្ឌបេ្រ់ បេងហាៃិភ័យ
ការបគបប់គងហានិភយ័   បានវវិឌ្ឍសៅជាដផ្កមយួដេំ៍ខានេ់បមបក់ារេសបមចចិត្តជាយនុទ្ធសាសេ្ត សដើម្គីាបំទយនុទ្ធសាសេ្តអាជីវកម្ម  បពមទាងំរកសានូវតនុល្យភាពរវាងកបមតិហានិភយ័  និងភាពសជាគជយ័ដដលសកើតសចញពីការេសបមច 
ចិត្តសនាះ។ សដាយសារការបគបប់គងហានិភយ័ ជាបញ្្ញ ត្តិេ្ូលរបេ់ធនាគារ  វាបតរូវបានបទបទងស់ដាយបែ្តនុ ំ ននសគាលការែ៏េំខាន់ៗ    ដដលបំសពញមនុខងារជាមូលដាឋា នបគរឹះេបមបក់ារអននុវត្ត   និងវប្ធមន៌នការបគបប់គងហានិភយ័
ដរ៍ រឹងម។ំ

នសចក្តីនផ្តើម

សដើម្អីននុសលាម        តាមតបមរូវការននបបកាេេ្តីពីការបតរួត
ពិនិត្យនផ្ទក្នុងននសាថា បន័ធនាគារ   និងហិរញ្ញ វតថានុ   បករុមបបរឹកសា
ភបិាល        មនសេចក្តីសសាមនេសែរកីរាយក្នុងការផ្តល់នូវ
របាយការែ៍   សលើការបគបប់គង   ហានិភយ័   និងការបតរួត
ពិនិត្យនផ្ទក្នុងដដលសៅកាតថ់្  “របាយការែ៍”  ដដលបាន
សរៀបចំសេើង        បេបសៅតាមបបកាេេ្តីពីការបតរួតពិនិត្យ
 នផ្ទក្នុងននសាថា បន័ធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថានុ សចញសដាយធនាគារ
ជាតិននកម្នុជា។ របាយការែ៍សនះ បងា្ហ ញពីចំននុចេំខាន់ៗ
ននបបពន័្ធបគបប់គងហានិភយ័     និងបតរួតពិនិត្យនផ្ទ ក្នុង របេ់
ធនាគារេបមប ់ការយិបរសិច្ទឆ្្ ំ2០១៦ ។

ទំនួលខុសតតរូវរបសត់ករុមតបឹកសាភិបាល

បករុមបបរឹកសាភបិាល       ទទួលសា្គ ល់នូវទំនួលខនុេបតរូវរមួរបេ់ខ្ួន     ក្នុង
ការបសងកើតបបពន័្ធបគបប់គងហានិភយ័      និងបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុងដេ៏មបេប
មយួ   កដូ៏ចជាការបតរួតពិនិត្យសលើភាពបគបប់គាន ់  និងបបេិទ្ធិភាពរបេ់វា
ផងដដរ។  សៅក្នុងទិដឋាភាព   ដដលមនដដនកំែត ់   សលើរា៉ា ល់បបពន័្ធបតរួត
ពិនិត្យនផ្ទក្នុង   បបពន័្ធបគបប់គងហានិភយ័   និងបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុងអាចបតរឹម
 ផ្ល់នូវការធានាេមសហតនុផលថ្        ហានិភយ័េំខាន់ៗ ដដលប៉ាះពាល់
យនុទ្ធសាសេ្ត   និងសគាលបំែងរបេ់ធនាគារ  បតរូវបានបគបប់គង  សៅក្នុង
កបមតិហានិភយ័មយួដដលអាចទទួលយកបាន       ដូច បានកំែតស់ដាយ
 បករុមបបរឹកសាភបិាល   និងគែៈបគបប់គង ជាជាងការធានាដាចខ់ាតចំសពាះ
ការេសបមចបាន   នូវសគាលបំែងរបេ់ធនាគារ។         បបពន័្ធបគបប់គង
 ហានិភយ័      និងបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង       មនិអាចលនុបបំបាតទ់ាងំបេរុងនូវ
ហានិភយ័ ទាងំឡាយណ្   ដដលសធវើឲ្យធនាគារ   មនិអាចេសបមចបាន នូវ
សគាលបំែងរបេ់ខ្ួន និងការបកបសាយខនុេសលើដផ្កហិរញ្ញ វតថានុ ការដក្ង
បន្ំ  និងការខាតបងស់េើយ។ ដដនកំែតទ់ាងំសនាះ រមួមន កំហនុេរបេ់
មននុេសែ   ភាពមនិចបាេ់លាេ់សៅក្នុងការវនិិច្យ័   ផលប៉ាះពាល់បណ្្ត ល
មកពីសហតនុការែ៍សផសែងៗ       ដដលមនិេថាិតសៅសបកាមការបគបប់គងរបេ់
គែៈបគ បប់គង        កដូ៏ចជា ការ�នុប�ិតគ្ា      សដើម្ ីលាកក់ំបាងំពី 
ការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង។

សដាយទទួលសា្គ ល់នូវសារៈេំខាន ់   ននបបពន័្ធបគបប់គងហានិភយ័    និង
បតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង  បករុមបបរឹកសាភបិាលបានបសងកើតរចនាេម្ន័្ធអភបិាលកិច្ច
សដើម្ធីានាបាន     នូវបបេិទ្ធិភាពននការបតរួតពិនិត្យ   សលើហានិភយ័   និង
ការបគប ់បគង    សៅក្នុងធនាគារ។  បករុមបបរឹកសាភបិាល  មនការសពញចិត្ត    

 
ដដលធនាគារ         បានអននុវត្តការបតរួតពិនិត្យ                    ជាបបចាសំដាយ 
កំែត ់  វាយតនម្   តាមដាន   បគបប់គង  និងស្្ើយតបសៅនរឹងហានិភយ័
េំខាន់ៗ    សដើម្េីសបមចបាននូវសគាលសៅ      និងសគាលបំែងអាជីវកម្ម

បក្រេ័ណ្ឌ បេ្រ់ បេងហាៃិភ័យ

ស្្ើយតបសៅនរឹង   បរបិទអាជីវកម្ម    និង លក្ខខែ្ឌ  ចបាបស់ផសែងៗ ដដល
 

សពារសពញសៅ សដា យ   ការបបកួតបបដជង្្េ់ប្តូរជាបបចា។ំ    លទ្ធផនន  
ដំសែើ រការសនះ  បតរូវបានតាមដាន និងរាយការែ៍ដល់បករុមបបរឹកសាភបិាល
សដើម្ពីិនិត្យ និងពិភាកសា ោ៉ា ងយកចិត្តទនុកដាក។់  ដំសែើ រការ ដដលកំពនុង 
បន្តសនះ              បាន អននុវត្តសពញមយួឆ្្ ំសារសពើរពន្ធ      ននការបតរួតពិនិត្យ  
រហូតដល់      កាលបរសិច្ទននការអននុមត័សលើរបាយការែ៍សនះ       េបមប ់
ដាក ់បញ្ចូ លសៅក្នុងរបាយការែ៍បបចាឆ្ំ្។ំ

ទំនួលខុសតតរូវរបសគ់ណៈតគប់តគង

គែៈបគបប់គង   ទទួលខនុេបតរូវជារមួក្នុងការអននុវត្តនូវសគាលនសោបាយ
និងនីតិវធិីដដលសចញសដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល សលើការបគបប់គងហានិភយ័ 
សហើយតួនាទីរបេ់ខ្ួនរមួមន៖
• កំែត ់   និងវាយតនម្ហានិភយ័ដដលពាកព់ន័្ធនរឹងអាជីវកម្ម  និង
  ការេសបមចបាននូវសគាលបំែង  និងយនុទ្ធសាសេ្តអាជីវកម្មរបេ់
 ធនាគារ
• សរៀបចំសគាលនសោបាយ និងនីតិវធិីដដលពាកព់ន័្ធសដើម្ ីបគបប់គង
 ហានិភយ័ទាងំសនះ            សដាយអននុសលាមសៅតាមចក្ខនុវេ័ិយជា
 យនុទ្ធសាសេ្ត   និងកបមតិហានិភយ័មយួដដលអាចទទួលយកបាន
 របេ់ធនាគារ
• បសងកើត     អននុវត្ត      និងតាមដានសលើបបេិទ្ធិភាពននការបគបប់គង
  ហានិភយ័ និងបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង
• អននុវត្តសគាលនសោបាយ     ដដលអននុមត័សដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល
• អននុវត្តនូវដំសណ្ះបសាយ     ក្នុងការស្្ើយ តបសៅនរឹងកងវះខាតនន
  ការអននុសលាមតាម           ដូច ដដល បានចង្អនុល បងា្ហ ញសដាយបករុម 

បបរឹកសាភបិាល
• រាយការែ៍ជូនបករុមបបរឹកសាភបិាល  ឱ្យបានទានស់ពលសវលានូវរាល់
           ការ្្េ់ប្តូរហានិភយ័ និងេកម្មភាពដកតបមរូវដដលបានអននុវត្ត។

០១

០២

០៣

០៤

០៥

០៦

០៧

្រ មង្កីត ក បេិ តហាៃិភ័ យ បដលទទួលយកបាៃ ៃិងយ៊ទ្ធសសស្ត
កបមតិននភាពទទួលយកបានននហានិភយ័ដដលអននុមត័សដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល បានកំែតអ់ំពីេណ្ឋា ន បបសភទ និងកបមតិននហានិភយ័ដដលធនាគារអាចេន្មតទទួលយក។

ផ្តល់ៃូវធៃធាៃឲនាយបាៃ បេ្រ់ បគាៃ់
វធិីសាសេ្តក្នុងការបគបប់គងធនធាន បតរូវបានជនុំរនុញសដាយសគាលសៅយនុទ្ធសាសេ្ត  និងបេបសៅតាមបទប្ញ្ញត្តិ សាថា នភាពសេដឋាកិច្ច និងបរោិកាេអាជីវកម្មដដលធនាគារកំពនុងសធវើបបតិបត្តិការ។

ធានាឲនាយមាៃ អភិបាលកិច្ចក ៃិងេ៊េងរបតរួតពិៃិតនាយសេរេនាយ
មនរចនាេម្ន័្ធអភបិាលកិច្ចចបាេ់លាេ់ មនបបេិទ្ធិភាព និងភាពរ រឹងម ំ រមួជាមយួនរឹងកបមតិទទួលខនុេបតរូវដដលបានកំែត ់និងមនតម្ភាព ដដលបានបសងកើតសេើងសៅក្នុងធនាគារ។

ជ៊ំរ៊ញឲនាយ មាៃ វ្រនាបធេ៌ហា ៃិភ័យ រឹងមាំ
សាថា បន័ភាវូបនីយកម្ម នូវវប្ធមហ៌ានិភយ័រ រឹងមដំដលគាបំទ និងផ្តល់នូវបទដាឋា ន េមបេម និងការសលើកទរឹកចិត្តចំសពាះឥរោិបទបបកបសដាយទំនួលខនុេបតរូវ និងមនវជិាជា ជីវៈ។

អៃ៊វត្ត បក ្រ េ័ណ្ឌ ៃិង មគាល ៃ មយបាយ ហាៃិភ័យ 
ការអននុវត្តបកបខែ័្ឌ  សគាលនសោបាយ និងនីតិវធិីេមហរែកម្មហានិភយ័ សដើម្ធីានាបាននូវបបេិទ្ធិភាពននការអននុវត្តនិងដំសែើ រការននការបគបប់គងហានិភយ័សៅបគបក់បមតិ។

ប្រតិ្រត្តិការអៃ៊វត្ត ៃិងដំ មណីការបេ្រ់ បេង ហាៃិភ័យ ដ៏ រឹង មាំ
ដំសែើ រការបគបប់គងហានិភយ័ដរ៏ រឹងមបំានបសងកើតសេើងសដើម្កីំែត ់វាេ់ដវង បតរួតពិនិត្យ តាមដាន និងរាយការែ៍រាល់ហានិភយ័ដដលមនសៅក្នុងបគបផ់លិតផល និងេកម្មភាពរបេ់ធនាគារ។

ធានាឲនាយ បាៃៃូវធៃធាៃ ៃិង ប្រព័ៃ្ធ មហោ្ឋនា រចនា សេ្័ ៃ្ធ  បេ្រ់ បគាៃ់
ធានាឲ្យបាននូវធនធាន សហដាឋា រចនាេម្ន័្ធ និងបសច្ចកសទេសដើម្ឲី្យមនបបេិទ្ធិភាពបគបប់គងហានិភយ័។



 ៦៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របាយការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការគ្រួ្ពិនិ្្យផ្ទៃក្នុង
ការយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្្២ំ០១៦

ហាៃិភ័ យ បដលអាចទទួលយកបាៃ

ហានិភយ័ដដលអាចទទួលយកបាន   គឺជាធាតនុេំខានក់្នុងបកបខែ័្ឌ ការបគបប់គងហានិភយ័  ដដល ជបមរុញសដាយ
 ថ្្កដ់រឹកនាជំានខ់្េ់ពីកបមតិ បករុមបបរឹកសាភបិាល រហូតដល់បករុមថ្្កដ់រឹកនាបំគបក់បមតិ។ កបមតិននហានិភយ័ដដល
អាច ទទួលយកបាន សធវើឲ្យបករុមបបរឹកសាភបិាល និងថ្្កដ់រឹកនាជំានខ់្េ់អាចទំនាកទ់ំនង ដេវងយល់  និងេិកសាពី
បបសភទ       និងកបមតិននហានិភយ័ដដលធនាគារ     អាចទទួលយក បាន      សដើម្ ីេសបមច បាននូវ សគាលបំែង 
អាជីវកម្ម។  ការបសងកើតសេើងននហានិភយ័ដដលអាចទទួលយកបាន បតរូវបានរមួបញ្ចូ លសៅក្នុងការសរៀបចំដផនការ 
យនុទ្ធសាសេ្តបបចាឆ្ំ្ ំ និងបេបតាមការ្្េ់ប្តូរលក្ខខែ័្ឌ  អាជីវកម្មនិងទីផសារ។ ហានិភយ័ដដលអាចទទួលយក
បានបតរូវបានបសងកើតសេើងសដាយការបញ្ចូ លគ្ាននហានិភយ័េំខាន់ៗ ទាងំអេ់  សៅក្នុងធនាគារ។ ហានិភយ័ដដល
អាចទទួលយកបានរបេ់ធនាគារ  សធវើឲ្យមនតនុល្យភាពននតបមរូវការពីភាគី ដដលពាកព់ន្ធទាងំឡាយតាមការសដើរ 
តួនាទីជា អភបិាល ននហានិភយ័ និងជាអ្កជបមរុញេកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងសពលបច្ចនុប្ន្ និងនាសពលអនាគត។

អភិបាលកិច្ចក ៃិងការបេ្រ់ បេង  ហាៃិភ័យ

គំរូ អភបិាលកិច្ចហានិភយ័ បានផ្តល់នូវរចនាេម្ន័្ធអភបិាលកិច្ចដដលមនតម្ភាព និងបបេិទ្ធិភាពដដលជបមរុញ  
ឲ្យ មនការចូលរមួោ៉ា ងេកម្ម     ពីបករុមបបរឹកសាភបិាល        និងថ្្កដ់រឹកនាជំានខ់្េ់សៅក្នុងដំសែើ រការបគបប់គង
ហានិភយ័  សដើម្ធីានាឲ្យបាននូវទេសែនៈរមួមយួសលើហានិភយ័សៅក្នុងធនាគារ។   គំរូអភបិាលកិច្ច  មនបំែង
 បសងកើត ឲ្យមនគែសនយ្យភាព    និងភាពម្ច េ់ការ   បពមទាងំសរៀបចំឲមនឯករាជ្យភាពេមរម្យ   និងដបងដចក
ភារៈកិច្ចឲ្យ បានបតរឹមបតរូវរវាងដខសែការពារទាងំបី  រមួមន   អង្គភាពទទួលហានិភយ័   អង្គភាពបគបប់គងហានិភយ័ 
និងេវនកម្មនផ្ទក្នុង។ 

វ្រនាបធេ៌ហាៃិភ័យ ៃិង ប្រ តិ្រត្តិចនាបា្រ់ 

វប្ធមហ៌ានិភយ័ និងបបតិបត្តិចបាបន់នធនាគារ បតរូវបានជបមរុញពីថ្្កស់លើ និងបំសពញបដនថាមសដាយថ្្ក ់កណ្្ត ល
 សដើម្ឲី្យបជរួតបជាបនូវគនុែតនម្    និងសគាលការែ៍ននការបបបពរឹត្តដដលបានរពំរឹងទនុក   ក្នុងការដនុះខាតឥ់រោិបទ
 របេ់ បនុគ្គលិកសៅបគប ់កបមតិ អាជីវកម្ម និងេកម្មភាពរបេ់ធនាគារ។ បកបខែ្ឌ  និងសគាលការែ៍ហានិភយ័បតរូវ
 បានសគកំែតោ់៉ា ងចបាេ់ បបាេ័យទាកទ់ងជាបបចា ំសហើយបន្តពបងរឹងសៅក្នុងធនាគារ  សដើម្បីសសញ្ច ៀបនួវវប្ធម៌
ដរ៏ រឹងមមំយួ   ដដលបែ្តនុ ះការកំែតអ់ត្តេញ្្ញ ែ   ការវាយតនម្    និងការកាតប់នថាយហានិភយ័ជាដផ្កមយួនន 
ទំនួល ខនុេបតរូវរបេ់បនុគ្គលិកទាងំអេ់សៅក្នុងធនាគារ។

ជាដផ្កននវប្ធមហ៌ានិភយ័    និងបបតិបត្តិចបាប ់   ធនាគារបានដាកប់ញ្ចូ លវប្ធមប៌បតិបត្តិចបាបម់យួដដលបករុម
បបរឹកសាភបិាល   គែៈបគបប់គងជានខ់្េ់    និងបនុគ្គលិកបគបរ់ូបរបេ់ធនាគារ      សប្តជាញា បបកានខ់ាជា បច់ំសពាះតបមរូវ
ការទាកទ់ងសៅនរឹងចបាប ់បទបញ្ជា  និយត័កម្ម និងសគាលការែ៏ដែនាសំផសែងៗ។  ការសប្តជាញា សនះ បតរូវបានបងា្ហ ញ
ោ៉ា ងចបាេ់តាមរយៈការបសងកើតសគាលការែ៏ចបាប ់    និងសេចក្តីដែនាសំដើម្ធីានាបានថ្ហានិភយ័ពីការមនិ
បបតិបត្តិចបាប ់បតរូវ បានបគបប់គងបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព។

ប្រតិ្រត្តិការណ៍ ៃិងដំ មណីរ  ការ បេ្រ់ បេង ហាៃិ ភ័យ 

បបតិបត្តិការែ៍បគបប់គង ហានិភយ័    អននុញ្្ញ តឲ្យ ធនាគារអាចកំនត ់  វាេ់ដវង   បតរួតពិនិត្យ   តាមដាន   និង
រាយការែ៍ពីទំហំហានិភយ័សៅ ក្នុង ធនាគារ ទាងំ មូល ។

• កំែតអ់ត្តេញ្្ញ ែ យល់ដឺង និងវាយតនម្ហានិភយ័ដដលពាកព់ន័្ធនរឹងផលិតផល េកម្មភាព និងគំនិតផ្តួចសផ្តើមអាជីវកម្ម ។
• សធវើឲ្យរកស�ើញភ្ាមៗននហានិភយ័ និងធានាឲ្យមននូវដំសែើ រការននការបគបប់គងហានិភយ័ល្អមយួ សដើម្ចីាតដ់ចង និងបគបប់គងហានិភយ័
 ផលិតផល។
• អននុមត័យកវធិីសាសេ្តេម្រឹងសមើលសៅមនុខ ក្នុងការកំែតអ់តេញ្្ញ ែហានិភយ័ ដដលសលចសេើង សដើម្ធីានាថ្េកម្មភាព 

េមបេបនានាបតរូវបាន អននុវត្តក្នុងការកាតប់នថាយ ផលប៉ាះពាល់របេ់ធនាគារ។

• បសងកើតបសច្ចកសទេវាេ់ដវងហានិភយ័សៅវមិបតសផសែងៗ ននកតា្ត ហានិភយ័ សដើម្ធីានាឲ្យមនការបន្ត នូវការវាយតនម្សេើងវញិ និងការកំែត ់
អត្តេញ្្ញ ែហានិភយ័។

• វាេ់ដវងផលប៉ាះពាល់រមួរបេ់ធនាគារ ជាអាជីវកម្មមយួ និងបបសទេមយួ បបសភទហានិភយ័ កដូ៏ចជាផលប៉ាះពាល់រយះសពលខ្ី និងរយៈសពល 
ដវង។

• បសងកើតការបគបប់គង បរមិែ និងគនុែភាព រមួទាងំកបមតិ និងដដនកំែតហ់ានិភយ័ សដើម្បីតរួតពិនិត្យនិងបគបប់គង ផលប៉ាះពាល់ 
ហានិភយ័ដដលបានកំែតរ់ចួ។

• អននុវត្តបសច្ចកសទេបសញ្ច ៀេហានិភយ័ក្នុងសគាលបំែងកាតប់នថាយហានិភយ័ដដលមនបសាប ់ឬបងាក រហានិភយ័ថ្មី ឬកំពនុង សលចសេើង  កនុំឲ្យ សកើត 
មន សេើង។

• បតរួតពិនិត្យេនុចនាករហានិភយ័េំខាន់ៗ សៅសពលខាងមនុខ និងេញ្្ញ បពមនសដើម្ធីានាឲ្យបានថ្េកម្មភាពបគបប់គាននិ់ងទានស់ពលបតរូវបាន 
ដាក ់សៅនរឹងកដន្ងសដើម្កីាតប់នថាយហានិភយ័េកា្ត ននុពលណ្មយួេបមបធ់នាគារ។

• រាយការែ៍អំពីសាថា នភាពននការអននុសលាមតាមចបាប ់សៅកានគ់ែៈកម្មការហានិភយ័ក្នុងថ្្កគ់ែៈបគបប់គង និងថ្្កប់ករុមបបរឹកសាភបិាល 
កដូ៏ចជាសៅបករុមបបរឹកសាភបិាល ឲ្យ បានសទៀងទាត។់

ការកំណត់

ការវាសប់វង

ការតតរួតពិនិត្យ

ការតាមោននិងរ�ការណ៍
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦
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របាយការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការគ្រួ្ពិនិ្្យផ្ទៃក្នុង
ការយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្្២ំ០១៦

បក្រេ័ណ្ឌការបេ ្រ់ បេង ហាៃិភ័យ ្រ មច្ចក   ក វិទនាយា

បកបខែ័្ឌ ននការបគបប់គងហានិភយ័បសច្ចកវទិយា  បានបសងកើតនូវបទ ដាឋា ននានាេបមបក់ារកំែតអ់ត្តេញ្្ញ ែជា
បបពន័្ធនូវមូលសហតនុននការបរាជយ័ននមនុខងារបសច្ចកវទិយារបេ់អង្គភាព           ការវាយតនម្ពីផលប៉ាះពាល់ចំសពាះ
អាជីវកម្ម និង ការចាតវ់ធិានការេំែងហានិភយ័ដេ៏មបេប។ បកបខែ័្ឌ ការបគបប់គងហានិភយ័បសច្ចកវទិយា សនះ
បានបសងកើតសេើង   សដើម្កីារពារសករ ្តិ៍សឈា្ម ះធនាគារ  និងសដើម្រីកសាកបមតិសេវាខ្េ់ចំសពាះអតិថិជន កដូ៏ចជាដផ្ក
អាជីវកម្ម។

បក្រេ័ណ្ឌការបេ្រ់ បេង ហាៃិភ័យតាេអិ៊ៃ មធី មណត

 បកបខែ័្ឌ ននការបគបប់គងហានិភយ័តាមអនុិនសធើសែត   បានបសងកើតសេើងេបមបក់ំែតអ់ត្តេញ្្ញ ែហានិភយ័
កសាងបបពន័្ធការពារ កសា ងបបពន័្ធភាពធន ់ដេវងរក ការគំរាមកំដហងតាមអនុិនសធើសែត  និងស្្ើយតបោ៉ា ងមន
បបេិទ្ធិភាព     ចំសពាះសហតនុការែ៍ហានិភយ័តាមអនុិនសធើសែតនានា។     បកបខែ័្ឌ សនះ     រមួមនយនុទ្ធសាសេ្ត
ការបគបប់គងហានិភយ័តាមអនុិនសធើសែត        រចនាេម្ន័អភបិាលកិច្ច       និងឧបករែ៍បគបប់គងហានិភយ័។ 
បកបខែ័្ឌ សនះ      បំសពញបដនថាមសលើបកបខែ័្ឌ ការបគបប់គងហានិភយ័បសច្ចកវទិយា    និងបគបដែ្ត បទ់ាងំអជីកម្ម
និងបសច្ចកវទិយា   សដាយស ្្ត តសលើបេទាបេំ់ខាន់ៗ ននមននុេសែ ដំសែើ រការ និងបសច្ចកវទិយា។

បក្រេ័ណ្ឌការ បេ្រ់ បេង ប្រតិ្រត្តិ តាេ 

បកបខែ័្ឌ សនះ           ផ្តល់នូវសគាលការែ៍       និងសេចក្តីដែនាជំាមូលដាឋា នសៅសលើការបគបប់គងការបបតិបត្តិ 
តាម    និងការបតរួតពិនិត្យេបមបធ់នាគារ។        វាបតរូវបានអននុមត័និងអននុវត្តសដាយបគបដ់ផ្កអាជីវកម្ម និងដផ្ក

 គាបំទសផសែងៗ   ននធនាគារ។  បកបខែ័្ឌ សនះ      បតរូវបាន សបបើជាឧបករែ៍េំខានម់យួេបមបម់សន្តីបបតិបត្តិចបាប ់
ជាមយួនរឹងបករុមបបរឹកសាភបិាល     គែៈកម្មការហានិភយ័        (ថ្្កប់ករុមបបរឹកសាភបិាល     និងគែៈបគបប់គង)

 គែៈបគបប់គងជានខ់្េ់          និងបគបនិ់សោជិក ក្នុងការដេវងយល់ អននុវត្តតាម      និងបគបប់គងហានិភយ័នន
 ការបបតិបត្តិចបាប។់

ការតតរួតពិនិត្យចផ្ទក្ងុ

ធាតនុេំខាន់ៗ ននបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង     បានបសងកើតសដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល     ដដលផ្តល់នូវបបេិទ្ធិភាពនន
អភបិាលកិច្ច និងការបតរួតពិនិត្យេបមបក់ារបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង ដដលរមួមន៖

• រចនាសេ្័ៃ្ធអង្គភាព

 បករុមបបរឹកសាភបិាល   បានបសងកើតរចនាេម្ន័្ធអង្គភាពមយួ   ដដលបានកំែតោ់៉ា ងចបាេ់នូវទំនួលខនុេបតរូវ
 េិទ្ធិអំណ្ច   និងគែសនយ្យភាពសៅតាមតបមរូវការអាជីវកម្ម    និងបបតិបត្តិការ   ដដលគាបំទការដថទានំន
  បរសិាថា នបតរួតពិនិត្យដរ៍ រឹងម។ំ

• េ មបមាង  អាជីវកេ្ម ៃិងថវិការប្រចាំឆ្នាំ

 គសបមងអាជីវកម្ម   និងថវកិារបបចាឆ្ំ្បំតរូវបានដាកស់េ្ើសៅបករុមបបរឹកសាភបិាលសដើម្អីននុមត័។    េមទិ្ធិផល
 បបតិបត្តិការ  បតរូវបានបតរួតពិនិត្យសេើងវញិ  សធៀបនរឹងលទ្ធផលសគាលសៅជាសរៀងរាល់ដខ  ដដលអននុញ្្ញ តឲ្យ
 មនការស្្ើយតប  និងេកម្មភាពដកលម្អទានស់ពលសវលាសដើម្កីាតប់នថាយហានិភយ័។   បករុមបបរឹកសាភបិាល
 ពិនិត្យសមើលជាសទៀងទាតនូ់វរបាយការែ៍ពីគែៈបគបប់គង ចំសពាះេថាិតិបបតិបត្តិការេំខាន់ៗ កដ៏ួចជាបញ្្ហ
 ទាកទ់ងនរឹងចបាប ់ និងបទបញ្ញត្តិសផសែងៗ។     បករុមបបរឹកសាភបិាលកអ៏ននុមត័ សលើបន្ាេ់ប្តូរ      ឬវសិសាធនកម្ម

 ណ្មយួ    ចំសពាះសគាលនសោបាយធនាគារ។

• ការបតរួតពិៃិតនាយ មោយ េណៈកេ្មការ បេ្រ់ បេង ហាៃិភ័យ

 បករុមបបរឹកសាភបិាលកប៏ានសផ្ទរទំនួលខនុេបតរូវ   ននការបតរួតពិនិត្យបបេិទ្ធិភាពសលើការបគបប់គង ហានិភយ័សៅ
 ឲ្យគែៈកម្មការបគបប់គងហានិភយ័។  បបេិទ្ធិភាពននបបពន័្ធបគបប់គងហានិភយ័  បតរូវបានបតរួតពិនិត្យ និង
 វាយតនម្សដាយដផ្កបគបប់គងហានិភយ័    និងឥែទានជាបបចា។ំ    គែៈកម្មការ    បគបប់គងហានិភយ័
 បតរួតពិនិត្យ  និងអននុមត័យនុទ្ធសាសេ្តការបគបប់គងហានិភយ័ បកបខែ័្ឌ  សគាលនសោបាយ ដដនអំែត ់និង
 ដដនកបមតិហានិភយ័ដដលទទួលយកបាន។

 គែៈកម្មការ   វាយតនម្សលើភាពបគបប់គានន់នបកបខែ័្ឌ   និងសគាលនសោបាយបគបប់គង  ហានិភយ័ និង
  ធានា ថ្សហដាឋា រចនាេម្ន័្ធ ធនធាន និងបបពន័្ធនានាបតរូវបានបសងកើតសេើងេបមបក់ារបគបប់គងហានិភយ័។

• េណៈកេ្មការ បេ្រ់ បេងថ្នាក់ ប្រតិ្រត្តិ

 គែៈកម្មការបគបប់គងថ្្កប់បតិបត្តិសផសែងៗ    កប៏តរូវបានបសងកើតសេើងសដាយថ្្កប់គបប់គង  សដើម្ជីួយ�  និង
 គាបំទ គែៈកម្មការបករុមបបរឹកសាភបិាលនានា     ក្នុងការបតរួតពិនិត្យដផ្កេំខាន់ៗ ននបបតិបត្តិការអាជីវកម្ម។
 គែៈកម្មការបគបប់គងថ្្កប់បតិបត្តិទាងំអេ់រមួមន    គែៈកម្មការបបតិបត្តិ     គែៈកម្មការឥែទាន 
 គែៈកម្មការបគបប់គងបទព្យេកម្ម      និងបទព្យអកម្ម      គែៈកម្មការដរឹកនាបំសច្ចកវទិយាពត័ម៌ន    និង
 គែៈកម្មការបនុគ្គលិក។

• មគាលៃ មយ បាយ  បតរួតពិៃិតនាយ ជាល យ ល័ក្ខ អកនាសរ

 សគាលនសោបាយបតរួតពិនិត្យការបគបប់គង   និងសគាលនសោបាយបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង   ជាលាយល័ក្ខអកសែរ
  របេ់ថ្្កប់គបប់គងបតរូវបានបសងកើតសេើង។   សគាលនសោបាយ   បតរួតពិនិត្យការបគបប់គង  កំែតពី់ទំនួល
 ខនុេបតរូវដជ៏ាកល់ាកេ់បមបភ់ាគីសផសែងៗ       ឧទាហរែ៍ថ្្កដ់រឹកនាគំែៈកម្មការេវនកម្មនផ្ទក្នុង    និង
 គែៈកម្មការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម    ដដលជាបទ់ាកទ់ងនរឹងការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង។      សគាលនសោបាយ
 បតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង     គឺសដើម្បីសងកើតនូវសា្ម រតីយល់ដរឹង     ក្នុងចំសណ្មបនុគ្គលិកទាងំអេ់    ចំសពាះេមេ

 ភាគបតរួតពិនិបតនផ្ទក្នុង និងសគាលនសោបាយបតរួតពិនិត្យជាមូលដាឋា ន។

• ការបេ្រ់ បេង បទពនាយ សក េ្ម បផ្ន ក ព័ត៌មាៃ

 ការេមងៃ ត ់ ភាពសសា្ម ះបតង ់  និងការដចកចាយពត័ម៌ន          គឺេំខានណ់្េ់        សៅក្នុងបបតិបត្តិ ការ  
 បបចានំថងៃ   និង ក្នុងការសធវើសេចក្តីេសបមចចិត្តរបេ់ធនាគារ។   សដើម្កីារពារបទព្យេកម្មដផ្កពត័ម៌នរបេ់
 ធនាគារ សគាលការែ៍ដែនាេំ្តីពីការបគបប់គងហានិភយ័ដផ្កពតម៌ន  បតរូវបានបសងកើតសេើង សដើម្កីំែត់
 ឲ្យបានចបាេ់នូវដំសែើ រការននការបគបប់គងបទព្យេកម្មដផ្កពត៌មន    និងហានិភយ័ដដលជាប ់  ទាកទ់ង 

សផសែងៗ     ឲ្យមនបបេិទ្ធភាព។    ដូចបានដែនា ំ      សដាយបទបញ្្ញ ត្តិ        ក្នុង ការ រកសាពត័ម៌នសហើយ 
 

បេប តាម វដ្ត នន ពត័ ៌មន   សដាយពត័ម៌នទាងំអេ់បតរូវដតបគបប់គង បតរួតពិនិត្យ  និងការពារឲ្យ បានបតរឹមបតរូវ។  
វធិានការបដនថាមសទៀត រមួមនការពបងរឹងសគាលនសោបាយ  ការសរៀប ចំឯកសារសលើតនុ    បតរូវ បានបសងកើតសេើង     
សដើម្កីាតប់នថាយ ការសលចធ្ាយ ឬការលួច និងការដក្ងបន្ំពត័ម៌ន។

• ្រច្ចកថុ្រនាបៃ្នភាព ៃិង ការផនាសព្វផនាសាយ នៃ មគាលការណ៍ មគាលៃ មយបាយ ៃីតិវិធី ៃិងការអៃ៊វត្ត នៃ 
 ការ បេ្រ់ បេងហាៃិភ័យ
 សគាលការែ៍   សគាលនសោបាយ  នីតិវធិី  និងការអននុវត្តននការបគបប់គងហានិភយ័   បតរូវបានពិនិត្យសមើល
 សេើងវញិ   និងសធវើបច្ចនុប្ន្ភាពសដាយសទៀងទាត ់ សដើម្ធីានាឲ្យ មនការទាកទ់ងសៅនរឹង  បរសិាថា នអាជីវកម្ម
 កដូ៏ចជា បបតិបត្តិតាមចបាប ់  និងបទប្ញ្ញត្តិនាសពលបច្ចនុប្ន្។  បកបខែ័្ឌ    សគាលនសោបាយ និងនីតិវធិី
 ហានិភយ័ បតរូវបានអននុមត័ជាសគាលការែ៍ដដលបានកំែតស់ដាយេម្ន័្ធ សហើយកប៏តរូវអននុវត្តតាមតបមរូវការ
 នានា តាមបបសទេនីមយួៗ។

• បក្រេ័ណ្ឌល ទ្ធិ កេ្ម ៃិងអំណាចស មបេច ចិត្ត េិៃ ពាក់ព័ៃ្ធៃឹងឥណាៃ
 បកបខែ័្ឌ  ដដលបានកំែតច់បាេ់លាេ់ពីការផ្តល់េិទ្ធិអំណ្ច និងកបមតិអំណ្ច បតរូវបានអននុមត័សដាយ 
 បករុមបបរឹកសាភបិាល   េបមបេ់កម្មភាពលិទ្ធកម្ម   ការទិញ    និងលកស់ចាលបទព្យេកម្ម   ការលនុបសចាល
 បបតិបត្តិការ ការបរចិា្ច គ កដូ៏ចជាការអននុមត័សលើចំណ្យទូសៅ និង សលើបបតិបត្តិការ។

• មសចក្តី បណនាំ  អំពី ការ អៃ៊វត្តជា ្រទោ្ឋនាៃ
 សគាលនសោបាយ   និងនីតិវធិី    បតរូវបានបងកីតសេើង    សដើម្ធីានាបាននូវការ បបតិបត្តិ តាម ការ បតរួតពិនិត្យ
 នផ្ទក្នុង   ចបាប ់ និងបទប្ញ្ញត្តិនានា  ដដលបានដចង។    សគាលនសោបាយ   និងនីតិវធិីទាងំសនះ  បតរូវបាន
 កំែតក់្នុងសេចក្តីដែនាកំារអននុវត្ត  ជាបទដាឋា ន របេ់ធនាគារ    និងបតរូវបានសធវើបច្ចនុប្ន្ភាពជាបន្តបនា្ទ ប ់
 បេបតាមការ្្េ់ប្តូរបរសិាថា នអាជីវកម្ម  ឬសេចក្តីដែនាបំញ្ញត្តិ។  សេចក្តីដែនាកំារអននុវត្តជាបទដាឋា ន។
  ទាងំសនះ បតរូវបានសបាះផសាយក្នុងវបិផតថល េបមបឲ់នសោជិកទាងំអេ់សបបើបបាេ់។

• មគាលៃ មយបាយ ៃិង មសចក្តី បណ នាំនាយក ោ្ឋនាៃ  ធៃធាៃ េៃ៊សនាស
 សគាលនសោបាយបនុគ្គលិករបេ់េម្ន័្ធ  សមយដបែង  សបបើជាមូលដាឋា នបគរឹះសលើទេសែនវជិាជា    និងសគាលការែ៍
 េបមបក់ារបគបប់គង      និងការអភវិឌ្ឍបនុគ្គលិក     សៅក្នុងេម្ន័្ធសមយដបែង។   សគាល នសោបាយ សនះ  រមួ
  បញ្ចូ លសគាលការែ៍ និង ទេសែនវជិាជា េំខាន់ៗ  ដដលគាបំទសបេកកម្មេម្ន័្ធ  សមយដបែង សលើសេវាហិរញ្ញ វតថានុ
 បបកបសដាយ អរយិធម។៌  សគាលនសោបាយបនុគ្គលិករបេ់េម្ន័្ធ សមយដបែង  មនេំែនុំ  សគាលនសោបាយ 
 និងសគាលការែ៍ ដែនា ំ      ដដលបគបប់គងបគបទិ់ដឋាភាពទាងំអេ់       ននការបគបប់គងធនធានមននុេសែពី
 ការទាញយក សទពសកាេល្យ និងការអភវិឌ្ឍ   ការបគបប់គងលទ្ធផល      និងបបតិបត្តិ   បកមននការបបបពរឹត្ត
 រហូតដល់ការឈបពី់ការងារ។   សគាលនសោបាយវនិយ័    បតរូវបានបសងកើតសេើងផងដដរសដើម្ផី្តល់នូវរចនា
 េម្ន័្ធមយួ     ដដលបញ្្ហ វនិយ័   បតរូវបានសដាះបសាយសដាយសេ្មើភាពដូចគ្ា      សហើយបេបសៅតាមចបាប ់

និង បទប្ញ្ញត្តិការងារជាទូសៅ។



 ៧០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របាយការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការគ្រួ្ពិនិ្្យផ្ទៃក្នុង
ការយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្្២ំ០១៦

• េ៊ណត នេ្ល បកេសីលធេ៌ ៃិងការប្រ បពឹត្ត
 គនុែតនម្របេ់ធនាគារ   T.I.G.E.R.    (ការសធវើការជាបករុម   ភាពេនុចរតិ  ភាពរកីចសបមើន  ឧត្តមភាព   និង
 បបេិទ្ធិភាព  និងការកសាងទំនាកទ់ំនង)  គឺជាសគាលការែ៍ដែនាដំេំ៍ខានស់ដើម្ជីំរនុញការបបបពរឹត្តបបកប
 សដាយបកមេីលធម។៌ គនុែតនម្ ទាងំសនះ បតរូវបានបំសពញបដនថាមសដាយបកមេីលធមនិ៌ងការបបបពរឹត្ត ដដល
 បានកំែតស់គាលការែ៍ និងបទដាឋា ន ននការអននុវត្តនល៍្អេបមបប់នុគ្គលិកទាងំអេ់។

• មគាល ៃ មយ បាយ ប្រឆំង ៃឹង ការលួច្រៃ្លំ
 សគាលនសោបាយបបឆ្ងំនរឹងការដក្ងបន្ំ គូេបញ្ជា កនូ់វចក្ខនុវេ័ិយ សគាលការែ៍ និងយនុទ្ធសាសេ្តេបមប់
 ធនាគារសដើម្បីគបប់គងការលួចបន្ំ  ឲ្យមនបបេិទ្ធភាព តាងំពីការរកស�ើញ រហូតដល់េំែង និងបងា្អ ក់
 េកម្មភាពដដលបេសដៀងគ្ាសនះផងដដរ កនុំឲ្យសកើតមនសេើង។ ឧបករែ៍ និងកម្មវធិីសផសែងៗដទូ៏លំទូលាយ
 និងរ រឹងម ំ  បានគូេបញ្ជា កស់ៅបគបក់បមតិននអង្គភាព   ក្នុងការសលើកកម្េ់េ្តងដ់ារននេនុចរតិភាពឲ្យបាន
 ខ្េ់េបមបប់នុគ្គលិកបគបរ់ូប។

• ការរយការណ៍ ពី ការលួច្រៃ្លំ
 ធនាគារក ៏បានអននុមត័សគាលនសោបាយការរាយការែ៍ពីការលួចបន្ំ ដដលផ្តល់ផ្ូវេបមបប់នុគ្គលិក និង
 ភាគីខាងសបរៅសដើម្រីាយការែ៍ពីការពិត    ឬការេងសែយ័ននការអននុវត្តខនុេ    កំហនុេវជិាជា ជីវៈឬការរសំលាភ
 បំពានននសគាលនសោបាយ   និងបទប្ញ្ញត្តិរបេ់ធនាគារសៅក្នុងលក្ខែៈមយួ ដដលមនេនុវតថាិភាព និង
 ការេមងៃ ត។់

សវនកម្មចផ្ទក្ងុ
តួនាទីសវនកម្មចផ្ទក្ងុ

 មនុខងារេវនកម្មនផ្ទក្នុង  បតរូវបានបសងកើតសេើងសដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល  សដើម្បីន្តបតរួតពិនិត្យ  និងវាយតនម្
  សលើភាពបគបប់គាន ់  បបេិទ្ធភាពនន ការបគបប់គងហានិភយ័   ដំសែើ រការអភបិាលកិច្ច និងបតរួតពិនិត្យដដល 
  បាន អននុវត្តសៅក្នុងធនាគារ។ េវនកម្មនផ្ទក្នុង   រាយការែ៍សដាយ ្្ទ ល់សៅកានគ់ែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសា
   េវនកម្ម   សហើយមនុខងារសនះគឺឯករាជពីរាល់េកម្មភាព    ឬបបតិបត្តិការននដផ្កបបតិបត្តិសផសែងៗ   សៅក្នុង
   ធនាគារ។ មូលដាឋា នបគរឹះននមនុខងារេវនកម្មនផ្ទក្នុង  ពាកព់ន័្ធនរឹងការកំែតអ់ត្តេញ្្ញ ែហានិភយ័  ដដល
  អាចមនផលប៉ាះពាល់ជាអវជិជាមនដល់លិទ្ធផលរបេ់ធនាគារ និង/ឬសធវើឲសគាលសៅរបេ់ធនាគារមនិអាច 
  េសបមចបាន សហើយធានាថ្គែៈបគបប់គង យល់ោ៉ា ងចបាេ់នូវហានិភយ័ទាងំសនាះ និងផ្តល់ អននុសាេន៍
   ដកលម្អោ៉ា ងេកម្ម  សដើម្កីាតប់នថាយហានិភយ័ទាងំសនះ។   គែៈបគបប់គងនរឹងតាមដាន   សហើយធានាថ្ 
  ដំសណ្ះ បសាយ   បតរូវបានអននុវត្តទានស់ពល   បគបប់គាន ់ និងមនបបេិទ្ធិភាព។  របាយការែ៍  បងា្ហ ញពី
    សាថា នភាព ននដំសណ្ះបសាយបញ្្ហ          បតរូវបានដាកជូ់នដល់គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម      និង
  គែៈកម្ម ធិការ េវនកម្ម ជា បបចា ំេបមប ់ការពិភាកសា និងតាមដាន។

 គណៈកមា្ម ការចនតករុមតបឹកសាសវនកម្ម
  គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម   ជាគែៈកម្ម ការ  ដដលបសងកើតសេើងសដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល  សដើម្ី
  េបមរួលដល់ការអននុវត្តននូ៍វទំនួលខនុេបតរូវ    សលើការបតរួតពិនិត្យ  និងអភបិាលកិច្ចរបេ់ខ្ួន។   ការទទួល 
 ខនុេបតរូវ    រមួបញ្ចូ លនូវការវាយតនម្សលើបបេិទ្ធភាព     និងភាពបគបប់គាន ់     ននបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង
  តាមរយៈមនុខងារេវនកម្មនផ្ទក្នុង។ គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម      បានបតរួតពិនិត្យោ៉ា ងេកម្មសលើ
  ឯករាជ្យភាព   សលើវសិាលភាពននការងារ  និងធនធានរបេ់េវនកម្មនផ្ទក្នុង។   គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសា
  េវនកម្មបបជនុំតាមកាលវភិាគ    ដដលបានកំែត ់   សដើម្បីតរួតពិនិត្យបញ្្ហ      ដដលបានរកស�ើញសៅក្នុង
  របាយការែ៍េវនកម្ម     និងសេនុីបអសងកត  ដដលបានសរៀបចំសដាយេវនកម្មនផ្ទក្នុង   សដាយបានពិចារណ្
  សៅសលើកិច្ចពិភាកសា  ននគែៈកម្ម ការេវនកម្មនផ្ទក្នុង     សលើរបាយការែ៍ដូចគ្ាសនះ។    គែៈកម្ម ការ
  បករុមបបរឹកសាេវនកម្ម កពិ៏ភាកសាផងដដរសលើបញ្្ហ ដដលសៅេល់សដើម្ធីានាថ្ ដំសណ្ះបសាយេមរម្យ និង
  ឆ្បរ់ហ័េ   បានសធវើសេើងសដាយគែៈបគបប់គង។   ក្នុងករែីចាបំាច ់  អ្ក តំណ្ងពីភាគី  ដដលបានសធវើ
  េវនកម្ម     បតរូវបានសេ្ើេនុំឲ្យចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំ    ននគែៈបករុមបបរឹកសាកម្ម ការេវនកម្ម      សដើម្ជីួយ�
  េបមបេបមរួលនូវការពិភាកសាសលើបញ្្ហ        ដដលសលើកសេើងសដាយេវនកម្ម។      កំនតស់ហតនុននកិច្ចបបជនុំ
  គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម          នរឹងបតរូវដាកជូ់នសៅបករុមបបរឹកសាភបិាល។        េកម្មភាពលំអិត 

 
ដដលបានសធវើសេើង      សដាយគែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម      បតរូវបានបងា្ហ ញសៅក្នុងរបាយការែ៍

 
គែៈកម្ម ការេវនកម្ម។

 គណៈកមា្ម ការសវនកម្មចផ្ទក្ងុ
 គែៈកម្ម ការេវនកម្មនផ្ទក្នុង    គឺជាគែៈកម្ម ការថ្្កប់គបប់គង  ដដលមនេមេភាពពីតំណ្ងថ្្ក់
 បគបប់គងជានខ់្េ់    ននអង្គភាពអាជីវកម្មសផសែងៗ។     គែៈកម្ម ការសនះ    មនបបធានជា   នាយក  នន
 នាយកដាឋា នហិរញ្ញ វតថានុ  និងយនុទ្ធសាសេ្ត។  គែៈកម្ម ការេវនកម្មនផ្ទក្នុង  សធវើការបបជនុំសៅតាមកាលបរសិច្ទ
 ដដលបានកំែត ់ សដើម្ពីិភាកសាសលើចំែនុ ចសខសាយ  ដដលបានបងា្ហ ញសៅក្នុងរបាយការែ៍េវនកម្ម  និង
 សេីនុបអសងកត   សហើយសធវើសេចក្តី េសបមចចិត្តសលើដំសណ្ះបសាយស្្ើយតប  ដដលចាបំាច។់ ក្នុងករែីចាបំាច់
 អ្ក តំណ្ងពីភាគី ដដលបានសធវើេវនកម្ម បតរូវបានសេ្ើេនុំឲ្យចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំននគែៈកម្ម ការេវនកម្ម

  នផ្ទក្នុងសដើម្ពីិភាកសាបដនថាម និងជំរនុញឲ្យសដាះបសាយបញ្្ហ ឲ្យបានទាន ់សពលសវលា។ របាយការែ៍បងា្ហ ញពី
 សាថា នភាពននបញ្្ហ    បតរូវបានដាកជូ់នដល់គែៈកម្ម ការេវនកម្មនផ្ទក្នុង  សដើម្ធីានាថ្េកម្មភាពដកលំអ
 ដដលបានសប្តជាញា ចិត្ត    បតរូវបានអននុវត្តភ្ាមៗ     និងមនបបេិទ្ធិភាពតាមសពលកំែត។់    កំែតស់ហតនុនន
 កិច្ចបបជនុំរបេ់គែៈកម្ម ការេវនកម្មនផ្ទក្នុង      នរឹងបតរូវផ្តល់ជូនគែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម    រមួ
 ជាមយួនរឹងរបាយការែ៍េវនកម្ម។    គែៈកម្ម ការេវនកម្មនផ្ទក្នុង   កប៏តរូវអននុវត្តតាមេកម្មភាព ដដល
 តបមរូវសដាយគែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្មផងដដរ។ 

 ការធានាពីគណៈតគប់តគង
 នាយិកាបបតិបត្តិ និងនាយក នននាយកដាឋា នហិរញ្ញ វតថានុនិងយនុទ្ធសាសេ្ត បានផ្តល់នូវការធានា របេ់ខ្ួន ោ៉ា ង 
 េមបេបចំសពាះបករុមបបរឹកសាភបិាលថ្  ការបគបប់គងហានិភយ័  និងបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុងរបេ់ធនាគារ
 កំពនុងបបតិបត្តិោ៉ា ងសពញសលញ   និងមនបបេិទ្ធិភាពជាសារវន្ត  ក្នុងអំេនុងសពលការយិបរសិច្ទេថាិតសបកាម
 ការបតរួតពិនិត្យ   រហូតដល់កាលបរសិច្ទននការអននុមត័សលើរបាយការែ៍សនះ    េបមបដ់ាកប់ញ្ចូ លសៅក្នុង
 របាយការែ៍បបចាឆ្ំ្។ំ សដាយពិចារណ្សលើការធានាពីគែៈបគបប់គង និងមតិ សោបល់ពីអ្កធានាដដល
 ពាកព់ន័្ធសផសែងៗសទៀត   បករុមបបរឹកសាភបិាលមនទេសែនៈថ្   ការបគបប់គងហានិភយ័  និងបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យ
 នផ្ទក្នុងរបេ់ធនាគារ   កំពនុងដំសែើ រការោ៉ា ងសពញសលញ  និងមនបបេិទ្ធិភាព  សដើម្កីារពារការវនិិសោគ
 របេ់ម្ច េ់ភាគហែនុន និងបទព្យេកម្មរបេ់បករុមហែនុន។
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របាយការណ៍គណៈកម្មា ការសវនកមមា
ក.សមាសភ្ពនិងលកខ្ណ្ឌ

 សមាសភាព
 គែៈកម្ម ការ   បតរូវមនេមជិកោ៉ា ងតិចបី(៣)រូប  ក្នុងសនាះពីរ(2)រូប  ជាអភបិាលមនិបបតិបត្តិ ដដល
 ដតងតាងំសដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល ពីក្នុងចំសណ្មអភបិាលមនិបបតិបត្តិរបេ់ ធនាគារ៖

១.  បបធាន       បតរូវដតជាអភបិាលឯករាជ្យ       សហើយោ៉ា ងសហាចណ្េ់អភបិាលឯករាជ្យម្កន់ន
  គែៈកម្មការ    បតរូវមនជំនាញហិរញ្ញ វតថានុ  និងគែសនយ្យ និងអភបិាលឯករាជ្យម្កស់ទៀត បតរូវ
  មនជំនាញដផ្កចបាប ់និងធនាគារ។

2. សៅសពលដដលបបធាន មនិអាចចូលរមួបបជនុំបាន េមជិកទាងំអេ់បតរូវសបជើេសរ ើេេមជិកម្ក់
  សៅក្នុងបករុមបបរឹកសាភបិាលសធវើ ជាបបធាន។

៣. ការពិនិត្យសេើងវញិ ននេមជិកភាពរបេ់គែៈកម្ម ការ    បតរូវដតអននុវត្តនូវសរៀងរាល់បីឆ្្មំ្តង។
 ការពិនិត្យសេើងវញិសនះ     ទាកទ់ងសៅនរឹងអែណ ត្តិ      និងលទ្ធផលេសបមចបានរបេ់េមជិក
 ទាងំឡាយ។

 អង្គ ប្រ ជ៊ំ
១.  អង្គបបជនុំ  នរឹងបបបពរឹត្តសេើងោ៉ា ងតិចណ្េ់មយួដង   ក្នុងមយួបតីមេ សដើម្ឲី្យបេបជាមយួនរឹង
    អង្គបបជនុំបករុមបបរឹកសាភបិាល     ឬអាចញរឹកញាបជ់ាងសនះ      អាបេ័យសៅសលើសេចក្តីេំសរចរបេ់
  គែៈកម្ម ការ។ គែៈកម្ម ការ អាចសកាះអសញជា ើញបនុគ្គលណ្ម្ក ់កប៏ានឲ្យចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំ
  សដើម្ជីួយ�េំរលួក្នុងការពិភាកសា។   ជាធម្មតា  នាយកបបតិបត្តិ  និងនាយកេវនកម្មនផ្ទក្នុង នរឹង
   បតរូវ ចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំសនះ។    ោ៉ា ងសហាចណ្េ់   ម្តងក្នុងមយួឆ្្ ំ គែៈកម្មការ នរឹងបតរូវជួប
  ជាមយួេវនករឯករាជ្យសដាយមនិមនវត្តមនអភបិាលបបតិបត្តិ។

2.  គែៈកម្ម ការ នរឹងកំែតនី់តិវធិីរបេ់ខ្ួនជាពិសេេទាកទ់ងនរឹងការសកាះបបជនុំ ការជូនដំែរឹ ងពី 
  ការបបជនុំ  ការសបាះសឆ្្តនិងនីតិវធិីននការបបជនុំ ការកតប់តា និងការរកសា ការបសងកើត  និងការអសងកត
  សលើកំែតស់ហតនុបបជនុំ។

៣. សោងសៅតាមេំសែើ របេ់េវនករឯករាជ្យ     កិច្ចបបជនុំនរឹងបតរូវសបើកសដើម្ពីិចារណ្នូវរាល់បញ្្ហ
  ដដលេវនករយល់ថ្បតរូវមនការយកចិត្តទនុកដាកពី់អភបិាល និងម្ច េ់ភាគហែនុន។

 កូរ៉៊េ
 ោ៉ា ងតិចណ្េ់៥១% ននចំនួនេមជិកទាងំអេ់ បតរូវដតមនវត្តមនសដើម្បីសង្តើតជាកូរ ៉ានុម។
 
 មលខាធិការ
 សលខាធិការរមួរបេ់គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម   រមួមននាយិកាទីផសារ  និងគនុែភាពសេវាកម្ម
 និងនាយកសាជីវកម្មនិងសេវាកម្មចបាប។់

 អំណាច
 គែៈកម្ម ការបតរូវបានអននុញ្្ញ តសដាយបករុមបបរឹកសាភបិាលក្នុងការ៖

• សេីនុបអសងកតសលើបគបេ់កម្មភាព ឬបញ្្ហ សៅក្នុងបកបខែ្ឌ របេ់ខ្ួន។
• មនធនធាន ដដលចាបំាចស់ដើម្បីំសពញភារកិច្ចរបេ់ខ្ួន។
• មនេិទ្ធិសបបើបបាេ់នូវរាល់ពត័ម៌ន និងឯកសារដដលទាកទ់ងនរឹងេកម្មភាពរបេ់ខ្ួនសដាយមនិ
 មនការកំហិត។
• មនបណ្្ត ញទំនាកទ់ំនងសដាយ ្្ទ ល់ជាមយួនរឹងេវនករឯករាជ្យ        បនុគ្គលដដលទទួលបន្ទនុក
 មនុខងារ ឬេកម្មភាពេវនកម្មនផ្ទក្នុង និងថ្្កប់គបប់គងជានខ់្េ់របេ់ធនាគារ។
• ទទួលយកការបបរឹកសាចបាបពី់ខាងសបរៅ    ឬពីអ្កជំនាញឯករាជ្យសផសែងៗសទៀត   និងធានាឲ្យមន
 ការចូលរមួពីអ្កខាងសបរៅដដលមនបទពិសសាធននិ៍ងជំនាញ ក្នុងករែីដដលចាបំាច។់
• សកាះបបជនុំជាមយួនរឹងេវនករនផ្ទក្នុង   និងេវនករឯករាជ្យ    សដាយមនិចាបំាចម់នវត្តមនរបេ់
 គែៈបបតិបត្តិសៅសពលដដលចាបំាច។់
• ក្នុងការបំសពញតួនាទីខាងសលើ គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្មកប៏តរូវបានផ្តល់អំណ្ច សដាយ
  បករុមបបរឹកសាភបិាលឲ្យមន៖

-  ធនធានដដលចាបំាច ់សដើម្បីំសពញភារកិច្ចរបេ់ខ្ួន
-  េិទ្ធិសបបើបបាេ់នូវរាល់ពត័ម៌ន និងឯកសារដដលទាកទ់ងនរឹងេកម្មភាពរបេ់ខ្ួនសដាយ
   សពញសលញ និងមនិមនការកំហិត។

ខ.កាតពវាកិច្ចនិងទំនួលខុសតតរូវ

កាតពវកិច្ច និងទំនួលខនុេបតរូវចម្ង របេ់គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម ដដលទាកទ់ងនរឹងមនុខងារេវនកម្ម
នផ្ទក្នុង   េវនករឯករាជ្យ   របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ   បបតិបត្តិការជាមយួេម្ន័្ធញ្្ញ ត្តិ  របាយការែ៍បបចាឆ្ំ្ ំនិង
ការសេីនុបអសងកតរបេ់ធនាគារមនដូចខាងសបកាម៖

១. សវៃកម្មនាផ្ទក្នថុង

• បតរួតពិនិត្យភាពបគបប់គានន់នវសិាលភាព   និងដផនការ មនុខងារ និងធនធានននេវនកម្មនផ្ទក្នុង លក្ខន្តិកៈ
 េវនកម្មនផ្ទក្នុង ដដលផ្តល់េិទ្ធិអំណ្ចចាបំាចក់្នុងការអននុវត្តការងាររបេ់ខ្ួន។
• បតរួតពិនិត្យរបាយការែ៍េវនកម្មនផ្ទក្នុង    និងធានាថ្ដំសណ្ះបសាយេមរម្យ      និងឆ្បរ់ហ័េបាន

 សធវើសេើង សដាយគែៈបគបប់គងសលើកងវះខាតននការបគបប់គង   ឬនីតិវធិីដដលបានកំែតក់ន្ងមកសដាយ

 េវនកម្មនផ្ទក្នុង។

• អននុមត័សលើការដតងតាងំ ឬការបញ្ឈបន់ាយកេវនកម្មនផ្ទក្នុង។

• វាយតនម្ការបំសពញការងាររបេ់េវនករនផ្ទក្នុង    កំែត ់    ឬអននុមត័បបាកស់បៀវតសែរ ៍    និងការដំសេើង

 បបាកស់បៀវតសែរប៍បចាឆ្ំ្រំបេ់េវនករនផ្ទក្នុង។

• ទទួលដរឹងពីការលាដលងននបនុគ្គលិកេវនកម្មនផ្ទក្នុង និងសហតនុផលននការលាដលង។

២. សវៃកេ្មឯករជនាយ

• បតរួតពិនិត្យការដតងតាងំ និងការបំសពញការងាររបេ់េវនករឯករាជ្យ កនបមសេវា    េវនកម្ម 
និងមូលសហតនុននការលាឈប ់ឬការបពា្ឈប ់ នរឹងផ្តល់អននុសាេនជូ៍នបករុមបបរឹកសាភបិាល។

• វាយតនម្គនុែវនុឌ្ឍ ិជំនាញ ធនធាន និងបបេិទ្ធភាពរបេ់េវនករឯករាជ្យ។
• បតរួតពិនិត្យពីបបេិទ្ធភាពការងារ  និងឯករាជ្យភាព បពមទាងំ        វតថានុវេ័ិយរបេ់េវនករឯករាជ្យ។
• បតរួតពិនិត្យវសិាលភាព និងដផនការេវនកម្មរបេ់េវនករឯករាជ្យ រមួទាងំការ្្េ់ប្តូរ 

វសិាលភាពននដផនការេវនកម្ម។
• បតរួតពិនិត្យនូវរបាយការែ៍េវនកម្មេំខាន់ៗ  និងលទ្ធផលដដលសលើកសេើងសដាយេវនករឯករាជ្យ 

និងការស្្ើយតបរបេ់គែៈបគបប់គង រមួទាងំសាថា នភាពននអននុសាេន ៍េវនកម្មកន្ងមក។
• បតរួតពិនិត្យសលើការជួយ�បជរុមដបជងពីបនុគ្គលិកធនាគារសៅដល់េវនករឯករាជ្យ និងរាល់បញ្្ហ

លំបាកដដលបានជួបបបទះក្នុងដំសែើ រការេវនកម្ម រមួទាងំការកំហិតសលើវសិាលភាពការងារ 
ឬការទទួលពត័ម៌នដដលចាបំាច។់

• អននុមត័សលើសេវាកម្មសផសែងៗដដលមនិដមនជាេវនកម្ម ដដលផ្តល់សដាយេវនករឯករាជ្យ។

៣. ប្រព័ៃ្ធ បតរួតពិៃិតនាយនាផ្ទក្នថុង

បតរួតពិនិត្យ វាយតនម្ និងរាយការែ៍ជូនបករុមបបរឹកសាភបិាលសលើ៖
• ភាពបគបប់គានន់នសគាលនសោបាយ នីតិវធិី និងសគាលការែ៍ដែនាសំលើបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យ នផ្ទក្នុង
 ដដលបានបសងកើតសេើង។
• បបេិទ្ធិភាពននបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង និងការវាយតនម្របេ់េវនករនផ្ទក្នុង និងឯករាជ្យ សលើបបពន័្ធ
 បតរួតពិនិត្យ ជាពិសេេលិខិតរបេ់េវនករឯករាជ្យចំសពាះគែៈបគបប់គង និងការស្្ើយតបរបេ់
 គែៈបគបប់គង។

៤. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បតរួតពិនិត្យរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុបបចាបំតីមេ និងចនុងឆ្្សំដាយស ្្ត តសលើ៖
• ការ្្េ់ប្តូរសលើសគាលនសោបាយគែសនយ្យ និងការអននុវត្តន។៍
• បពរឹត្តិការែ៍មនិធម្មតា និងគួរសអាយកតេំ់គាល់។
• ការអននុវត្តនត៍ាមេ្តងដ់ាររបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ    និងតបមរូវការដផ្កចបាបនិ់ងបទប្ញ្ញត្តិសផសែងៗសទៀត។

៥. ប្រតិ្រត្តិការជាេួយសេ្័ៃ្ធញ្ញនាត្តិ

បតរួតពិនិត្យរាល់បបតិបត្តិការជាមយួេម្ន័្ធញ្្ញ ត្តិ និងសាថា នភាពទំនាេ់ននផលបបសោជនដ៍ដលអាចសកើតមនសេើង
សៅក្នុងធនាគារ    ឬេម្ន័្ធធនាគារសមយដបែង    រមួទាងំបតរួតពិនិត្យសលើបបតិបត្តិការ      នីតិវធិី   ឬបកមេីលធម៌

 ដដលនរឹងអាចសលើកជា ចំសណ្តេបមបេ់នុចរតិភាពរបេ់គែៈបគបប់គង។

៦. របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

សរៀបចំរបាយការែ៍គែៈកម្ម ការេវនកម្មសៅរាល់ចនុងការយិបរសិច្ទនីមយួៗ សហើយរបាយការែ៍សនះនរឹងដាក់
ចូលសៅក្នុងរបាយការែ៍បបចាឆ្ំ្។ំ

៧. ការ មស៊ើ្រអនាង្កត

ដែនាសំអាយសធវើការសេីនុបអសងកតសលើេកម្មភាព ឬបញ្្ហ ណ្មយួដដលេថាិតក្នុងបកបខែ័្ឌ ការងាររបេ់ខ្ួន។

៨. ្រញ្ហនាមផនាសងៗ

ចាតក់ារសលើបញ្្ហ សផសែងៗ  ដដលគែៈកម្ម ការយល់ស�ើញថ្េមបេប ឬដូចដដលបានផ្តល់េិទ្ធិអំណ្ចសដាយ
 បករុមបបរឹកសាភបិាល។



 ៧2

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របាយការណ៍គណៈកម្មា ការសវនកមមា

គ.សកម្មភ្ពរបសគ់ណៈកមា្ម ការតករុមតបឹកសាសវនកម្មសតមាប់ការ�ិបរចិ្ទបញ្ចប់

ចថងៃទី៣១បខធ្ូឆ្្២ំ០១៦

 វត្តមាៃក្នថុងអ ង្គ ប្រជ៊ំ

 កិច្ចបបជនុំននគែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្មចំនួនបនួ(៤)ដង បានសធវើសេើងក្នុងអំេនុងការយិបរសិច្ទ
 2០១៦ សហើយសេចក្តីលំអិតននវត្តមនេមជិកនីមយួៗននអង្គបបជនុំមនដូចជា៖ 

ឈ្មនាះសមាជិកេណៈកមា្មនាការ ចំៃួៃននាអង្គបនាជ៊ំដនាលបាៃ បនានារព្ធឡើង ៃិង
ចូលរួេក្នថុងអំេថុងកាល ្ររិច្ឆនាទ២០១៦

១.ោទុអករោុការ៉ា ន់(តបធាន)

- ដតងតាងំសៅនថងៃទី ១2 ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១2

- អភបិាលមនិបបតិបត្តិឯករាជ្យ

៤/៤

២.នសន្សឺលី(សមាជិក)

- ដតងតាងំសៅនថងៃទី 2៣ ដខមនីា ឆ្្2ំ០១2

- អភបិាលមនិបបតិបត្តិឯករាជ្យ

៣/៤

៣.ហាមីរលុឡាបែូហាន់(សមាជិក)

- ដតងតាងំសៅនថងៃទី 2៣ ដខមនីា ឆ្្2ំ០១2

- អភបិាលមនិបបតិបត្តិមនិឯករាជ្យ

៤/៤

៤.ប៉ាូលីសុមី(សមាជិក)

- ដតងតាងំសៅនថងៃទី 2៨ ដខកនុម្ភៈ ឆ្្2ំ០១៤

- អភបិាលមនិបបតិបត្តិមនិឯករាជ្យ

៤/៤

៥.សែនូសែេូងុ(សមាជិក)

- ដតងតាងំសៅនថងៃទី ៣១ ដខមនិា ឆ្្2ំ០១៥

- អភបិាលមនិបបតិបត្តិមនិឯករាជ្យ

៤/៤

 នាយកដផ្កេវនករនផ្ទក្នុង និងបបធានេវនករនផ្ទក្នុង បានចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំគែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសា
 េវនកម្ម    សដើម្សីធវើបទបងា្ហ ញអំពីរបាយការែ៏របេ់ខ្ួន។   នាយក   នននាយកដាឋា នហិរញ្ញ វតថានុ     និង 
 យនុទ្ធសាសេ្ត ជាតំណ្ងននថ្្កប់គបប់គងជានខ់្េ់ និងជាបបធាននន គែៈកម្មការេវនកម្មនផ្ទក្នុង  

បតរូវបានអសញជា ើញឲ្យចូលរមួ      នូវរាល់អង្គបបជនុំននគែៈកម្មការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម  សដើម្ ីជួយ�
  េបមបេបមរួលក្នុងអង្គបបជនុំ      កដូ៏ចជាសដើម្ផី្តល់នូវការបកបសាយចំសពាះបញ្្ហ ដដលសលើកសេើងសដាយ
 េវនករ។ បបេិនសបើមនតបមរូវការ  ថ្្កប់គបប់គងដដលពាកព់ន័្ធសៅនរឹងបបធានបទននការពិភាកសា កប៏តរូវ 
 បានអសញជា ើញឲ្យចូលរមួ  ក្នុងអង្គបបជនុំននគែៈកម្មការបករុមបបរឹកសាេវនកម្មសនះផងដដរ   សដើម្ផី្តល់នូវការ

 
ពន្យល់ដល់គែៈកម្ម ការសៅសលើចសន្ាះបបសហាងននការបតរួតពិនិត្យ   និងបញ្្ហ ដដលបានសលើកសេើងសៅ

 ក្នុងរបាយការែ៍េវនកម្ម។     ចំសពាះេវនកម្មឯករាជ្យ         េវនករឯករាជ្យ         បតរូវបានអសញជា ើញ 
ឲ្យចូលរមួអង្គបបជនុំ       ននគែៈកម្ម ការបករុម បបរឹកសាេវនកម្ម            សដើម្ពីិភាកសាដវកដញកអំពីលិខិត

 គែៈបគបប់គងរបេ់ពួកសគ     អននុេសែរែៈដផនការេវនកម្ម         និងបញ្្ហ ដនទសទៀតដដលពាកព់ន័្ធ។ 
េវនករឯករាជ្យ       បានចូលរមួបបជនុំជាមយួ      គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម      សដើម្ពីិភាកសា 
និងពិនិត្យសលើរបាយការែ៏ហិរញ្ញ វតថានុ           ដដលបានសធវើេវនកម្មរចួរបេ់ធនាគារ           ជាមយួនរឹង

 នាយកបបតិបត្តិ   និងនាយកនននាយកដាឋា នហិរញ្ញ វតថានុ  និងយនុទ្ធសាសេ្ត។          ក្នុងអំេនុងការយិបរសិច្ទ

 2០១៦      កិច្ចបបជនុំសដាយដេកមយួ    បតរូវបានសធវើសេើងរវាង   គែៈកម្ម ការ      បករុមបបរឹកសាេវនកម្ម 
និងេវនករឯករាជ្យ    សដាយមនិមនវត្តមនននគែៈបគបប់គង។          ក្នុងអំេនុងឆ្្នំនការបតរួតពិនិត្យ

 គែៈកម្មការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម   បានបំសពញកាតពវកិច្ច និងមនុខងាររបេ់ខ្ួន សដាយអននុវត្តនូវ៖ 

សវៃកេ្ម នផ្ទក្នថុង

១. ពិភាកសា   និងអននុមត័សលើដផនការេវនកម្មនផ្ទក្នុងបបចាឆ្ំ្េំបមបក់ារយិបរសិច្ទ2០១៧  សដើម្ធីានាឲ្យ
 បាននូវវសិាលភាពបគបដែ្ត ប ់និងធនធានបគបប់គានេំ់រាបេ់វនកម្មនផ្ទក្នុង ក្នុងការអននុវត្តមនុខងាររបេ់
 ខ្ួន បបកប សដាយបបេិទ្ធិភាព។

2. បតរួតពិនិត្យរបាយការែ៍លទ្ធផលេវនកម្មបបចាដំខ សលើសាថា នភាព  និងដំសែើ រការននការបំសពញ កិច្ច ការ  
 របេ់េវនកម្មនផ្ទក្នុង  សធៀបសៅនរឹងដផនការេវនកម្មដដលបានអននុមត័  ការសបជើេសរ ើេបនុគ្គលិក  ការសផ្ទរ
 មនុខតំដែង និងការលាឈបរ់បេ់េវនករ។
៣.  អននុមត័កម្មវធិីេវនករសភញាៀវ  ដដលជាអ្កជំនាញការមកពីដផ្កអាជីវកម្ម  និងដផ្កជំនួយការរបេ់ធនាគារ 
 បតរូវបានអសញជា ើញឲ្យចូលរមួជាសភញាៀវ     េបមប ់ការសធវើេវនកម្មរយៈសពលខ្ី។    ទាងំសនះជាការជំរនុញដល់
 ការសផ្ទរចំសែះដរឹងសៅវញិសៅមក  ដដលសភញាៀវេវករអាចបសងកើនការយល់ដរឹងពី       បបតិបត្តិការអាជីវកម្ម
 តាមរយៈ ទេសែនៈវេ័ិយននការបគបប់គង     ទន្ទរឹម នរឹងសនាះដដរ    េវនករនផ្ទក្នុងកអ៏ាចបសងកើនចំសែះដរឹង
 បសច្ចកសទេននការសធវើអាជីវកម្ម។

៤. អននុមត័សលើលាភបកាក រៈេំរាបល់ទ្ធផលការងារក្នុងឆ្្2ំ០១៥របេ់េវនករ ដដលរមួបញជាូ លទាងំនាយក
 េវនកម្មនផ្ទក្នុង      សដាយដផ្អកសលើលទ្ធផលការងាររបេ់បនុគ្គលិក      និងបេបគ្ាសៅនរឹងម៉ា បទីេដដល
 បានអននុមត័សដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល។

៥. ពិនិត្យ     និងអននុមត័សលើបែ័ណ ដាកព់ិន្ធនុរបេ់នាយកេវនកម្មនផ្ទក្នុង    េបមបឆ្់្2ំ០១៦    សដាយ
 ពិចារណ្សៅសលើគន្រឹះេូចនាករលទ្ធផលការងារេំខាន់ៗ  ដដលជាបព់ាកព់ន័្ធ។

៦. ពិភាកសាសៅសលើរបាយការែ៍េវនកម្ម   អននុសាេនេ៏វនកម្ម  និងការស្្ើយតបរបេ់គែៈបគបប់គង។  
 ក្នុងករែីចាបំាច ់   នាយកនននាយកដាឋា នហិរញ្ញ វតថានុ      និងយនុទ្ធសាសេ្ត    បតរូវបានដែនាឲំ្យ សលើកយក 
 ភាពចសន្ាះបបសហាងននការបតរួតពិនិត្យ    និងអននុសាេនទ៍ាងំសនាះសៅពិភាកសា  សៅក្នុងគែៈកម្ម ធិការ
 បបតិបត្តិ។

៧. ពិនិត្យរបាយការែ៍សាថា នភាពននលទ្ធផលេវនកម្មបបចាំ្ មេ             និងពិភាកសាសលើេកម្មភាពនន
 ការដកតបមរូវ        និងសពលសវលាកំែតស់ដាយគែៈបគបប់គង     សដើម្ធីានាបានថ្ចសន្ាះបបសហាងនន
 ការបតរួតពិនិត្យ      បតរូវបានសដាះបសាយទានស់ពលសវលា។     គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម កប៏ាន
 ពិភាកសាផងដដរ   សៅសលើយនុត្តិកម្មដដលបានសលើកសេើងសដាយគែៈបគបប់គង    េបមបក់រែីដដលបតរូវ
 ពនយារសពលក្នុងការសដាះបសាយ         សហើយេំសែើ រដូចសនាះ         បតរូវបានអននុមត័សៅសពលដដលមន 

ការបកបសាយេមបេប និងអាចទទួលយកបាន។

៨. បតរួតពិនិត្យសលើ របាយការែ៍េវនកម្ម       ដដលសបាះពនុម្ផសាយ     សដាយអជាញា ធរបទប្ញ្ញត្តិ    កដូ៏ចជា 
ការស្្ើយតបរបេ់គែៈបគបប់គងសៅសលើអននុសាេនរ៍បេ់និយត័ករ  េកម្មភាពដកលម្អ និងសពលសវលា 
ដដល បានកំែត ់សដើម្សីដាះបសាយនូវរាល់ ចសន្ាះបបសហាងដដលបានសលើកសេើង។

៩. បតរួតពិនិត្យកំែតស់ហតនុបបជនុំ  របេ់គែៈកម្មការេវនកម្មនផ្ទក្នុង    សដើម្ពីិនិត្យសៅសលើ ទិដឋាភាពទូសៅនន
 ការពិភាកសា        និងេកម្មភាពដកលំអរបេ់គែៈបគបប់គង   សៅសលើកំហនុេននការបតរួតពិនិត្យ   ដដល
 េវនករនផ្ទក្នុងបានសលើកសេើង។

១០. អននុមត័សេចក្តីដែនា ំ      អំពីការកំែតស់ពលសវលា     េបមប ់ដកតបមរូវបញ្្ហ       ដដលសលើកសេើងក្នុង
 េវនកម្ម   សដើម្ធីានាថ្ បញ្្ហ ទាងំសនាះបតរូវបានយកចិត្តទនុកដាក ់      និងផ្តល់អាទិភាពេំរាបដំ់សណ្ះ 

បសាយ  ដដលេមបេបសៅតាមទំហំហានិភយ័ននបញ្្ហ និមយួៗ។

១១. ពិភាកសាសលើអាទិភាព  និងគំនិតផ្តួចសផ្តើមជាយនុទ្ធសាសេ្តេំខាន់ៗ    ដដលបតរូវអននុវត្តសដាយេវនកម្មនផ្ទក្នុង
 កដូ៏ចជាគនុែតនម្            ដដលទទួលបានវញិពីការអននុវត្តនស៏នាះ                 សដើម្បីសងកើននូវលទ្ធផល  

និងផលិតភាពេវនកម្ម។

 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

១2. បតរួតពិនិត្យ និងអននុមត័របាយការែ៍សលើការបគបប់គងហានិភយ័ និងបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុងសដើម្សីេ្ើេូមការ
 អននុមត័ពីបករុមបបរឹកសាភបិាល និងដាកប់ញជាូ លសៅក្នុងរបាយការែ៏បបចាឆ្ំ្ ំនិងបបគល់ជូនសៅធនាគារ  
 ជាតិននកម្នុជាេំរាបក់ារយិបរសិច្ទឆ្្2ំ០១៥។

១៣. បតរួតពិនិត្យ និងអននុមត័របាយការែ៏គែៈកម្មការេវនកម្ម    សដើម្េូីមការអននុមត័ពីបករុមបបរឹកសាភបិាល
 និងដាកប់ញជាូ លសៅក្នុងរបាយការែ៏បបចាឆ្ំ្េំំរាបក់ារយិបរសិច្ទឆ្្2ំ០១៥។

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១៤. បតរួតពិនិត្យរបាយការែ៍េវនកម្មហិរញ្ញ វតថានុបបចាឆ្ំ្រំបេ់ធនាគារ សដើម្ធីានាថ្  របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ 
និងកំែតប់ងា្ហ ញសផសែងៗ         គឺអននុសលាមតាមបទដាឋា ន គែសនយ្យ        សដាយស ្្ត តសលើការ្្េ់ប្តូរ  
សគាលការែ៍គែសនយ្យ កដូ៏ចជាបពរឹត្តិការែ៍និងបបតិបត្តិការមនិធម្មតា និងគួរឱ្យកតេ់ម្គ ល់។

 សវៃកេ្មឯករជនាយ 

១៥. វាយតនម្គនុែវនុឌ្ឍ ិជំនាញ ធនធាន និងបបេិទ្ធិភាពរបេ់េវនករឯករាជ្យ។

១៦. បតរួតពិនិត្យពីបបេិទ្ធភាពការងារ និងឯករាជ្យភាព បពមទាងំវតថានុវេ័ិយរបេ់េវនករឯករាជ្យ។

១៧. បតរួតពិនិត្យវសិាលភាព និងដផនការេវនកម្មរបេ់េវនករឯករាជ្យ   រមួទាងំការ្្េ់ប្តូរ  វសិាលភាព
 ននដផនការេវនកម្ម។

១៨. បតរួតពិនិត្យនូវលទ្ធផលេវនកម្ម     របាយការែ៍េវនកម្ម    និងលិខិតរបេ់េវនករឯករាជ្យចំសពាះ
 គែៈបគបប់គង បពមទាងំការស្្ើយតបរបេ់គែៈបគបប់គង។

១៩. បតរួតពិនិត្យសលើ   ការជួយ�បជរុមដបជងពីបនុគ្គលិកធនាគារសៅកានេ់វនករឯករាជ្យ     និងរាល់បញ្្ហ លំបាក 
ដដល បានជួបបបទះ   ក្នុងដំសែើ រការេវនកម្ម រមួទាងំការកំហិតសលើវសិាលភាពការងារ  ឬការទទួល

 បានពត័ម៌នដដលចាបំាច។់



៧៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

អភ
បា

ល
កិច

្ចកក
រុមហ៊ុ

ន 
និង

ទំន
ួល

ខុស
ក្

រូវ

ឃ.មុខង្រសវនកម្មចផ្ទក្ងុ

ភាពឯករជនាយ
មនុខងារេវនកម្មនផ្ទក្នុង   បតរូវបានបសងកើតសេើងសដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល សដើម្អីននុវត្តការបតរួតពិនិត្យ និងវាយតនម្
 ឯករាជ្យ    សលើភាពសពញសលញ    និងបបេិទ្ធិភាពននការអននុវត្តនក៍ារបគបប់គងហានិភយ័   ការបតរួតពិនិត្យ    និង
ដំសែើ រការ អភបិាលកិច្ចរបេ់គែៈបគបប់គង។     មនុខងារេវនកម្មនផ្ទក្នុងរបេ់ធនាគារ   សមយដបែង (សខមបូឌា)
ភអីិលេនុី បតរូវបានបសងកើតសេើង   និងមនមនុខងារសធវើ របាយករែ៍    ជូនគែៈកម្មការេវនកម្ម   និងរាយការែ៍
ជូននាយកបបតិបត្តិ។   មនុខងារសនះមនភាពឯករាជ្យពីេកម្មភាព   ឬបបតិបត្តិការរបេ់      អង្គភាពបបតិបត្តិការ

 ននធនាគារ។ មនុខងាររបេ់េវនកម្មនផ្ទក្នុង   បតរូវបានអននុសលាមតាមធម្មននុញ្ញេវនកម្មរបេ់ខ្ួន    (ដូចដដលបាន 
អននុមត័សដាយ គែៈកម្មការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម)    ដដលបានកំែតស់បេកកម្ម      និងទិេសៅទំនួលខនុេបតរូវ 
តម្ភាព       ភាព ជា ម្ច េ់     ឯករាជ្យភាព       និងវតថានុវេ័ិយ        វជិាជា ជីវៈ          និងបកមេិលធមន៌នមនុខងារ

 េវនកម្មនផ្ទក្នុងននធនាគារ។

ភារៈកិច្ចកចេនាបង
ភារៈកិច្ចចម្ងននេវនកម្មនផ្ទក្នុង      គឺការបតរួតពិនិត្យ      វាយតនម្ជាបបចាសំលើបបេិទ្ធិភាព  និងបបេិទ្ធិផលនន
បកប ខែ័្ឌ  បគបប់គងហានិភយ័      និងបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង      សដើម្ផី្តល់នូវអំែះអំណ្ងេមសហតនុផលថ្
បកបខែ័្ឌ  និងបបពន័្ធទាងំពីរសនះនរឹងបន្តដំសែើ ការបបកបសដាយបបេិទ្ធិភាព និងបបេិទ្ធិផល។   មូលដាឋា នបគរឹះនន
មនុខងារេវនកម្មនផ្ទក្នុង  រមួមនការកំែតស់លើហានិភយ័  ដដលមនផលអវជជាមនចំសពាះលទ្ធផលរបេ់ធនាគារ 
ឬកន៏រឹងប៉ាះពាល់សលើការេំសរចសគាលសៅរបេ់សារជីវកម្ម    ធានាថ្គែៈបគបប់គង    បានយល់ោ៉ា ងចបាេ់អំពី
ហានិភយ័ទាងំសនាះ    និងមនភាពេកម្មក្នុងការផ្តល់សោបល់សៅសលើការដកលម្អ    សដើម្កីាតប់នថាយហានិភយ័
ទាងំសនាះ។

តនម្េរនុបេបមប ់   ការគាពំារមនុខងារេវនកម្មនផ្ទក្នុង ក្នុងការយិបរសិច្ទបញ្ចបន់ថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦   គឺ 
បបដហល ៣៧៣,៥៩៨ដនុល្ារអាសមរកិ ដដលរមួមនចំណ្យសលើបបាកស់បៀវតសែរ ៍ការសធវើដំសែើ រ ការស្ាកស់ៅ និង
បបាកឧ់បតថាម្ភេបមបក់ារងារេវនកម្ម។

េកម្មភាពេវនកម្មនផ្ទក្នុង     បតរូវបានសធវើសេើងតាមដផនការេវនកម្ម     អាបេ័យតាមហានិភយ័   ដដលរមួមន
ការផ្តល់បបរឹកសា   និងអំែះអំណ្ងដដលបានអននុមត័  សដាយគែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម។  វសិាលភាព
ការងារសនះគឺបគបដែ្ត បប់គបដ់ផ្កបបតិបត្តិទាងំអេ់នន       ធនាគារ។ ដំសែើ រការ និងេកម្មភាពរបេ់េវនកម្ម
នផ្ទក្នុង   គឺបតរូវបានបគបប់គងសដាយសគាលការែ៏ដែនាតំាមបទប្ញ្ញត្តិ    កដូ៏ចជាសៅតាមបកមេិលធមវ៌ជិាជា ជីវៈ 
និងសេចក្តីដែនាជំាចាបំាចរ់បេ់វទិយាសាថា នេវនកម្មនផ្ទក្នុង    ដដលក្នុងសនាះ       រមួបញ្ចូ លសគាលការែ៍េ្ូល
េបមប ់ការអននុវត្តនប៏បកបសដាយវជិាជា ជីវៈននការងារេវនកម្មនផ្ទក្នុង និយមនយ័ននេវនកម្មនផ្ទក្នុង បកមេីលធម៌
វជិាជា ជីវៈ និងបទដាឋា ន អន្តរជាតិេបមបក់ារអននុវត្តនប៏បកបសដាយវជិាជា ជីវៈននការងារ េវនកម្មនផ្ទក្នុង។

សដើម្បីំសពញមនុខងារបបកបសដាយបបេិទ្ធភាព េវនករទាងំអេ់បានបន្តទទួលការបែ្តនុ ះបណ្្ត លបដនថាមសដើម្ ីឲ្យ
 ខ្ួនមនចំសែះដរឹងពីផលិតផល     រមួទាងំជំនាញដដលចាបំាច ់       ជាពិសេេទាកទ់ងនរឹងដផ្កទីផសារេកល
បគបប់គងហានិភយ័ និងឥែទាន។

របាយការែ៍េវនកម្ម    បតរូវបានដាកជូ់នសៅ    គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម    េំរាបប់តរួតពិនិត្យ    និង
ពិភាកសា។ គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្មបានបតរួតពិនិត្យ និងពិភាកសាសលើចសន្ាះបបសហាងននការបតរួតពិនិត្យ 
ដដលបានរកស�ើញសដាយេវនកម្មនផ្ទក្នុង និងភាជា បជ់ាមយួនូវអននុសាេនរ៏បេ់េវនកម្មនផ្ទក្នុង កដូ៏ចជាការស្្ើយ
តបរបេ់គែៈបគបប់គង    សៅសលើអននុសាេនេ៍វនកម្ម    និងដផនការេកម្មភាពេបមបក់ារសធវើឲ្យបបសេើរ   ឬ
ការដកតបមរូវ។ បបេិនសបើចាបំាចឬ់នុអាចសធវើបាន គែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម ទាញចំណ្ប ់អារម្មែ៍គែៈ
បគបប់គង   យកចិត្តទនុកដាកស់លើបញ្្ហ ដដលបានសលើកសេើង និងបសងកើតនូវដផនការសដើម្ ី  ពបងរឹងបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យ
នផ្ទក្នុង សដាយដផ្អកសៅតាមអននុសាេនរ៍បេ់េវនកម្មនផ្ទក្នុង។

នសចក្តីសនង្បចនសកម្មភ្ពរបសស់វនកម្មចផ្ទក្ងុសតមាប់
ការ�ិបរចិ្ទបញ្ចប់ចថងៃទី៣១បខធ្ូឆ្្២ំ០១៦
ខាងសបកាមសនះជាេកម្មភាពដដលបានអននុវត្តសដាយេវនករនផ្ទក្នុងេ បមបក់ារយិបរសិច្ទ2០១៦៖

១. អននុវត្តទាងំបេរុងសៅ   តាមបកបខែ័្ឌ បតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង  កូេេូ        (COSO)       សដើម្វីាយតនម្
  ការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង           និងធានានូវការសបបើបបាេ់មសធយាបាយដតមយួ        សដើម្វីាយតនម្សលើ
  ការបតរួតពិនិត្យ     និងក្នុងការទំនាកទ់ំនងពតម៌ន      អំពីលទ្ធផលេវនកម្ម។

2. ចូលរមួក្នុងកិច្ចបបជនុំរបេ់គែៈកម្ម ការបគបប់គងនានាដូចជា     គែៈកម្ម ការបសច្ចកវជិាជា ពត័ម៌ន
 និងគែៈកម្ម ការបបតិបត្តិ  សលើេមតថាភាពបបរឹកសា  និងផ្តល់សោបល់ សដើម្ផី្តល់នូវទេសែនៈឯករាជ្យ
 សៅសលើទិដឋាភាពននការបគបប់គងហានិភយ័ ការបតរួតពិនិត្យ និងអភបិាលកិច្ច។

៣. បានបសងកើតនូវ     ដផនការេវនកម្មបបចាឆ្ំ្តំាមមូលដាឋា នហានិភយ័     ដដលបេបសៅតាមដផនការ
 យនុទ្ធសាសេ្ត អាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ        កដូ៏ចជាអននុសាេនពី៍គែៈបគបប់គងជានខ់្េ់        និង
 គែៈកម្ម ការបករុម បបរឹកសា េវនកម្ម។     ដផនការេវនកម្មបបចាឆ្ំ្ ំ    បតរូវបានដាកជូ់ន និងអននុមត័
 សដាយគែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម បនា្ទ បម់កវាបតរូវបានបងា្ហ ញជូនបករុមបបរឹកសាភបិាលេំរាប់
 ទនុកជាឯកសារសោង ។

៤. បានសធវើសតេ្តជាបបចាតំាមកាលកំែតស់ៅសលើអង្គភាពអាជីវកម្ម បបតិបត្តិការ និងដំសែើ រការសៅក្នុង
 ធនាគារ    ដូចដដលបានកំែតស់ៅក្នុងដផនការេវនកម្មបបចាឆ្ំ្ ំ សហើយបានផ្តល់នូវការវាយតនម្
 សដាយឯករាជ្យ និងអំែះអំណ្ងសលើភាពសពញសលញ   និងបបេិទិ្ធភាពននការបគបប់គងហានិភយ័ 
 ការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង     និងអភបិាលកិច្ចរបេ់អង្គភាពដដលបានសធវើេវនកម្មរចួ។    ក្នុងចំសណ្ម
 ដផ្កនានា     ដដលបានសធវើសតេ្តក្នុងឆ្្រំមួមន  ដផ្កបបពន័្ធដចកចាយ      (សាខាសេវាធនាគារតាម 
 អនុីនធឺែិត និងហិរញ្ញប្ទានពាែិជជាកម្ម)       សហដាឋា រចនាេម្ន័្ធព ត ៌មន វទិយា        និងេនុវតថាិភាព

  ទីផសារេកល  មូលបបត -ល-។ របាយការែ៍េវនកម្មនរឹង  សធវើការេន្ិដាឋា នសៅសលើ    លទ្ធផលនន
 

 ការសធវើសតេ្តរបេ់េវនករ     ជាមយួនរឹងពត័ម៌នលំអិតសៅសលើ ការអសងកតការ    ការស្្ើយតបរបេ់
 

 គែៈបគបប់គង      និងអននុសាេនរ៍បេ់េវនកម្ម      សដើម្ដីកលម្អ        និងសធវើឲ្យបបសេើរសេើងនូវ
  បបពន័្ធបតរូតពិនិត្យនផ្ទក្នុងដដលមនបសាប ់   កដូ៏ចជាដំសែើ ការ និងនីតិវធិី    សហើយរបាយការែ៏សនះ
  បតរូវបានសរៀបចំ      និងសចញជូនដល់អង្គភាព          ដដលបតរូវបាន      សធវើេវនកម្មគែៈបគបប់គង 

 ជានខ់្េ់   និងគែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសាេវនកម្ម។
៥. បតរួតពិនិត្យនូវកបមតិ ការអននុសលាម តាមសគាលនសោបាយ     និងនីតិវធិីដដលបានបសងកើតសេើង  និង
 បទប្ញ្ញត្តិនានា  សដើម្ធីានាថ្អង្គភាពពាែិជជាកម្មនានា  បានអននុសលាមសៅតាមតបមរូវការ  សហើយ
 ការមនិអននុសលាមតាមចបាបស់ផសែងៗ  បតរូវបានបងា្ហ ញសៅគែៈបគបប់គងេំរាបស់ធវើការដកតបមរូវ។

៦. ផ្តល់នូវការបតរួតពិនិត្យឯករាជ្យ    និងជាកល់ាកស់លើភាពសពញសលញននការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង  សដើម្ី
 កាតប់នថាយការបបឈម  នរឹងហានិភយ័ននការដាកឲ់្យ សបបើបបាេ់នូវផលិតផល  និងបបពន័្ធ បសច្ចកវទិយា
 ថ្មីៗ។

៧. ចូលរមួក្នុងការលំហាតេ់ម   ក្នុងករែីមនវបិត្តិ     សដើម្វីាេ់េ្ទនុងនិងវាយតនម្សៅសលើការសបតៀម
 ខ្ួនននអាជីវកម្ម    ឬបបពន័្ធនានា   ថ្សតើអាចបន្ត ឬចាបដំ់សែើ រការសេើងវញិ   (ក្នុងសពលមន សបគាះ 
 មហន្តរាយ) ក្នុងរយៈសពលមយួដូចដដលបានកំែត។់

៨. សចញរបាយការែ៍       សៅឲ្យ គែៈកម្ម ការេវនកម្មនផ្ទក្នុង        និងគែៈកម្ម ការបករុមបបរឹកសា
 េវនកម្មសដាយេសង្ខបនូវលទ្ធផលេវនកម្ម។

៩. សបរៅពីេកម្មភាពបគបប់គងហានិភយ័    េវនករមកពីេម្ន័្ធធនាគារសមយដបែងកប៏ានផ្តល់ការគាបំទ
 េបមបក់ារសធវើេវនកម្មសលើសបគឿង បន្ាេ់ កនុំព្ូយទរ័      បបពន័្ធបបតិបត្តិការនិងកម្មវធិី រមួទាងំបណ្្ត ញ
 ទំនាកទ់ំនងពតម៌នវទិយារបេ់ធនាគារ។

១០. សធវើជាសាកសែសីលើដំសែើ រការសបើកលទ្ធផលសដញនថ្សលើសេវាកម្ម      និងបទព្យេកម្ម    សដើម្ធីានាថ្
 េកម្មភាពទាងំឡាយ    ក្នុងដំសែើ រការសដញនថ្    បតរូវបានបបបពរឹត្តិសៅបបកបសដាយភាពបតរឹមបតរូវ 
 តម្ភាព និងេមបេបសៅតាមសគាលការែ៍។

១១. សរៀបចំរបាយការែ៍គែៈកម្ម ការេវនកម្ម    និងរបាយការែ៍សលើការបគបប់គងហានិភយ័    និង
 ការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង   េបមបរ់បាយការែ៍បបចាឆ្ំ្រំបេ់ធនាគារ    េបមបក់ាលបរសិច្ទបញ្ចប់
 នថងៃទី ៣១ ដខ ធ្ូ ឆ្្ ំ2០១៥។

១2. អននុវត្តភារកិច្ចបដនថាម និងការបតរួតពិនិត្យពិសេេសផសែងៗសទៀតសៅតាមការដែនាពំី   គែៈកម្ម ការ
 បករុមបបរឹកសាេវនកម្ម។

របាយការណ៍គណៈកម្មា ការសវនកមមា



 ៧៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

“ការ្្េ់ប្តូរ ននសេដឋាកិច្ចពិភពសលាក                និង ការបបកួតបបដជង នន
 

 អាជីវកម្មក្នុងបេរុកបពមទាងំ កំដែទបមងប់ទប្ញ្ញត្តិនានា    និង ការរកី 
 

ចសបមើន សលើ បបពន័្ធឌីជីថល     សៅក្នុងវេ័ិយហិរញ្ញ វតថានុ      បានជបមរុញឲ្យ

 ធនាគារ យកចិត្ត ទនុកដាកប់ដនថាម            សៅសលើការព បងរឹង េមតថាភាពនន

ការបគបប់គង ហានិភយ័ជាមួយួ  និងនដគូអាជីវកម្មរបេ់សយើង តាមរយ ៈ

កិច្ចេហកាដល៏្អរវាងគ្ា   និងគ្ា        សដើម្ទីទួល បាន នូវសជាគជយ័សលើ

េមទិ្ធិផលរពំរឹង ទនុក របេ់ ធនាគារ    សដាយ ធានា ឲ្យ បាន ថ្ ធនាគារនរឹង 
 មន លទ្ធិភាពបគបប់គាន ់   ក្នុង ការបគបប់គង បញ្្ហ  នានា  ដដល អាច  សកើត 
 មន សេើង ោ៉ា ង មន បបេិទ្ធិភាព។”

សេិទ្ធផលសំខាៃ់ៗក្នថុងឆ្នាំ២០១៦

 

នាយកដាឋា នបគបប់គងហានិភយ័   បានបន្តការបសងកើនគនុែតនម្      សដើម្ ីជួយ� ដល់ ធនាគារ ឲ្យ   
េសបមចបាន នូ វសគាលសៅអាជីវកម្ម របេ់ខ្ួន តាមរយៈ៖

• សលីកកម្េ់វប្ធមប៌គប ់បគង ហានិភយ័ក្នុងអង្គភាព    ឲ្យ ក្ាយជា មូលដាឋា ន បគរឹះ ដរ៏ រឹងមំ
 

ក្នុង ការបគបប់គងហានិភយ័។

• ពបងរឹង េមតថាភាពននការបគបប់គងហានិភយ័សផសែងៗ     សបរៅពីហានិភយ័ហរញិ្ញ វតថានុរបេ់
 ធនាគារ  និងពបងរឹង ការបគបប់គងសលើ ហានិភយ័ថ្មីៗដដលអាចសកើត មន ។

• បសងកើន បបេិទ្ធិភាព ផលបប័តរបេ់ធនាគារ    និងបសងកើន ការបគបប់គង គនុែភាពននបទព្យ 
េក ម្ម សដើម្ឲី្យ សដើមទនុន និងសគាលជំហរននេន្ទនីយភាពរបេ់ ធនាគារ  មនភាពរ រឹងមំ

 
 កដូ៏ចជាការសបបើបបាេ់ធនធានឲ្យមនបបេិទ្ធិភាពខ្េ់។

នាយកដាឋា ន បគបប់គងហានិភយ័      នរឹងបន្តពបងរឹង គនុែតនម្ របេ់សយើង      ក្នុងការជួួយគាបំទដល់ 
ធនាគារ  ឲ្យេសបមចបាននូវ យនុទ្ធសាសេ្តជាអាទិភាពរបេ់ធនាគារសដាយ៖ 

• បសងកើនការយកចិត្ត ទនុកដាក ់ និង ការបគបប់គងហានិភយ័សៅសលើ  កំដែទបមង ់ននការ អននុវត្ត 
 ចបាប ់  និងកញ្ចបស់េវា ជារូបីយបែ័ណ  សរៀលដខ្មរ   បពមទាងំ បបពន័្ធសផ្ទរ  បបាក ់ ឌីជីថលរបេ់ 
ជាតិ (FAST)។

• បន្ត បសងកើនផលិតភាពរបេ់ សយើង              សដើម្បីគបប់គងសលើការ្្េ់ប្តូរននបទដាឋា ន នានា
តាមរយៈ ការអភវិឌ្ឍសលើេមតថាភាព       និងធនធាន   កដូ៏ចជា  ជំរនុញ ការ សបបើបបាេ់ បបពន័្ធ 
ឌីជីថល សដើម្អីននុញ្្ញ តិ ឲ្យ ការរាយការែ៍ហានិភយ័ មនបបេិទ្ធិភាពជាងមនុន

• បសងកីនចំែូល និងពបងរឹងគនុែភាពបទព្យេកម្ម     តាមរយៈសគាលនសោបាយឥែទាន 
បពមទាងំពបងរឹងការទំនាកទ់ំនងជាមយួសភញាៀវ និងបសងកើនការបគបប់គងបទព្យេកម្មដេ៏កម្ម។

• បសងកើន បបេិទ្ធភាពផលបប័តរបេ់ធនាគារ តាមរយៈការសបបើបបាេ់សដើមទនុន និងធនធានឲ្យ  
មន បបេិទ្ធិភាព សដើម្ធីាន ាថ្  ធនាគារសៅដត បន្តមនធនធានោ៉ា ងរ រឹងម ំ  សដើម្ ីទទួល 
សជាគជយ័         សៅសលើ លទ្ធផល រពំរឹង ទនុក របេ់សយើង       និងបន្ត ការអភវិឌ្ឍបបកបសដាយ

 
និរន្តរភាព។

លសចក្ីស លងខេប
ជាដផ្ក មួ ួយននេម្ន័្ធធនាគារ      សមយដបែង     និង ទទួល បាន ការ ដែនា ំ និងបតរួតពិនិត្យ ពី នាយកដាឋា ន បគបប់គង
 ហានិភយ័ នន េម្ន័្ធ ធនាគារ  ពួកសយើង    ខិតខំបសងកើន ការជួយ�គាបំទ  សៅសលើ និន្ាការ     និង ភាពបបឈមសផសែងៗ នន 
 ការបគបប់គង ហានិភយ័    សៅ ក្នុង ធនាគារ   សមយដបែង  (សខមបូឌា)   កដូ៏ចជារមួចំដែក    ក្នុង ការេសបមច បាន នូវ
 សគាលបំែង  និងយនុទ្ធសាសេ្ត អាជីវកម្ម របេ់េម្ន័្ធធនាគារទាងំមូល។  ការបគបប់គងហានិភយ័   គឺជាទំនួលខនុេ
បតរូវមយួ  សដើម្ជីួយ�ដល់ សាថា បន័ ទាងំមូល  ក្នុងការបគបប់គង ហានិភយ័  ដដល អាចសកើតមន   តាមរយៈ ការ បសងកើត
យនុទ្ធសាសេ្ត     បកបខែ័្ឌ        និងសគាលនសោបាយ ហានិភយ័       ជាមយួនរឹង ការវាយតនម្ សដាយ ឯករាជ្យ     និង 
ការ បតរួតពិនិត្យ     សលើភាពបបឈមហានិភ័យទាងំអេ់    សដាយសគារពតាម   ការបបតិបត្តិតាម ក្នុងបបសទេបរបិទ 
អាជីវកម្មក្នុងបេរុក និងតាមការដែនាពីំ នាយកដាឋា នហានិភយ័ ននេម្ន័្ធធនាគារ។

នលាកមូហានមដន វ្ា សុីអាបវា៉ា ហាប
នាយក នាយកដាឋា ន បគប ់បគង ហានិភយ័

មគាល មៅអាទិភាពក្នថុងឆ្នាំ ២០១៧

នាយកដ្ឋានគាប់គាងហានិភ័យ



៧៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

អភ
បា

ល
កិច

្ចកក
រុមហ៊ុ

ន 
និង

ទំន
ួល

ខុស
ក្

រូវ

នាយកដ្ឋានគាប់គាងហានិភ័យ

ខែៈសពលដដលមនការេំនូមពរសៅសលើវធិីសាសេ្តននការបគបប់គងហានិភយ័សកើនសេើង  ទាងំសៅក្នុងតំបន ់និង
េកលសលាក   នាយកដាឋា ន បគបប់គង ហានិភយ័របេ់េម្ន័្ធធនាគារ   បានពបងរឹង េមតថាភាពបដនថាម សដើម្សី្្ើយតប 
នរឹង ការ្្េ់ប្តូរ ទាងំសនះ។   សៅក្នុង ឆ្្2ំ០១៦សនះ  នាយកដាឋា ន ហានិភយ័ ននេម្ន័្ធធនាគារ  បាន បន្តសបបើបបាេ់  
និង ពបងរឹង  វធិីសាសេ្ត ននការ បគបប់គង ហានិភយ័របេ់សយើង   សដើម្អីាចបគបប់គង   និង កាតប់នថាយ ហានិភយ័ សៅក្នុង  
អាជីវកម្មរបេ់សយើង   និងសដើម្ធីានាថ្ សយើង សៅដតជាដផ្ក មយួ ោ៉ា ងេំខាន ់ក្នុង ការ ជួយ�ដល់ កំសែើ ន អាជីវកម្ម 
ក្នុង  ការជួយ�គាបំទ    ដល់ យនុទ្ធសាសេ្ត  ជាអាទិភាពរបេ់េម្ន័្ធធនាគារ។  បេបសៅតាមយនុទ្ធសាសេ្តជាអាទិភាព
េបមប ់ឆ្្2ំ០១៦ នាយកដាឋា ន ហានិភយ័  បានស ្្ត តសៅសលើ យនុទ្ធសាសេ្តសគាលទាងំបីដដលជំរនុញសអាយេម្ន័្ធ
ធនាគារអាច ក្ាយជា “អ្កនាមំនុខសគតាមរយៈការបបតិបត្តិ” ដូចដដលបានបងា្ហ ញខាងសបកាម។

នាយកោ្ឋនាៃហាៃិភ័យ នៃសេ្័ៃ្ធធៃគារ  មេយ ប្រែង

• ការវាយតនម្ឥែទាន
• ការអននុមត័ ឥែទាន
• ការបគបប់គង និងតាមដាន
     សលើឥែទាន
• គសបមងពិសេេសផសែងៗ

• ហានិភយ័ទីផសារ
• អភបិាលកិច្ចហានិភយ័
• ហានិភយ័ឥែទាន
• ហានិភយ័បសច្ចកវទិយា
• ហានិភយ័ដដលមនិដមន 

ជាហរញិ្ញ វតថានុ
• គំរូហានិភយ័
• របាយការែ៍ េហបគាេ

ផ្តល់នូវជំនួយ និងការបតរួតពិនិត្យ 
សៅសលើអាជីវកម្មេំខាន់ៗ  និង

ការបគបប់គង ហានិភ ័យ
តាម បបសទេ ជាសរៀងរាល់នថងៃ

ជួយ�បសងកើនបទព្យេកម្មសអាយមន 
គនុែភាព និងដដលអាចជួយ�ដល់  

ការ សកើនសេើង ននបទព្យ េកម្ម
តាមរយៈការបគបប់គងឥែទាន។

ដរឹកនា ំនិង បគបប់គងដផ្ក សផសែងៗ នន  
ហានិភយ័សៅទូទាងំ 

កបមតិេហបគាេទាងំមូល   
សដើម្សីធវើការពិចារណ្ដ ៏
សពញសលញក្នុងេម្ន័្ធ។

យ៊ទ្ធសសនា្ត ៃិង កំណនាទមនាង់

ហាៃិភ័យននាអាជីវកេ្ម 
ៃិង ហាៃិភ័យ ក្នថុង បនាទនាស

ការគនា្រ់គនាង 
ឥណាៃ ការគនា្រ់គនាងហាៃិភ័យ 

ដរឹងនាកំារអននុវត្ត យនុទ្ធសាសេ្តរបេ់នាយកដាឋា ន 

បគប ់បគង  ហានិភយ័ សដើម្ជីបមរុញ ឲ្យការបគបប់គង 

ហានិភយ័បានបបសេើរសេើង។

ជួយ� េបមរួល ដល់ បបតិបត្តិការរដឋាបាល 

របេ់នាយកដា្ខ នហានិភយ័ ននេម្ន័្ធ និង ការសផ្ទៀង

្្ទ តស់ដាយឯករាជ្យសលើគំរូននហានិភយ័។

នាយកដាឋា ន បគបប់គង ហានិភយ័     ននេម្ន័្ធធនាគារ       សៅដតបន្ត ការគាបំទ ោ៉ា ងខ្ាងំ ដល់ធនាគារ     តាមរយៈ
ការ បសងកើត នាយកដាឋា ន ដផ្កឧត្តមភាព      (Centers  of   Excellence    “COEs”)     ដដលអាចជួយ�ពបងរឹង ជំនាញ 
វជិាជា ជីវៈ     បពមទាងំ ជួយ�ដល់ ការ បគបប់គងហានិភយ័       ដដល អាចផ្តល់ បបសោជន ៍  ក្នុងការ េសបមច ចិត្ត ពាកព់ន័្ធ 

 
អាជីវកម្ម។ COEs  កំែតប់ទដាឋា ន បេបសៅតាម   សគាលនសោបាយហានិភយ័  របាយការែ៍ហានិភយ័ គំរូនន 
ការបគបប់គងហានិភយ័ និងជំនាញក្នុងការបគបប់គងហានិភយ័បគបដ់ផ្កក្នុងេម្ន័្ធធនាគារ។

ដផ្កេំខាន់ៗ របេ់នាយកដាឋា នហានិភយ័ ននេម្ន័្ធធនាគារ មនដូចខាងសបកាម៖ 

ទិដ្ឋភ្ពតបតិបត្តិការក្្ងុឆ្្២ំ០១៦

ទិដាឋា ភាពបបតិបត្ិការក្នុង ឆ្្2ំ០១៦ សៅដតជួប នូវ បញ្្ហ បបឈមសផសែងៗ  រមួជាមយួនរឹងការ្្េ់ប្តូរ ឥតឈបឈ់រ 
 នន បរបិទអាជីវកម្ម និង បទបញ្្ញ ត ្្តិនានា។ ភាពតានតរឹងសេដឋាកិច្ចេកលសៅដតបន្តជាការបពរួយបារម្ភ បងករសដាយ
 

ការដបបបបរួលជាបន្តបនា្ទ ប ់          សៅក្នុង ទីផសារហិរញ្ញ វតថានុ        និងរូបិយបែ័ណ ទូទាងំេកលរមួជាមយួនរឹងអបតា
 ការបបាកទ់ាប និងតនម្ទំនិញ។ ឥទ្ធិពលននភូមសិាសេ្តនសោបាយទទួលេម្ធពីវេិមភាពេង្គម និងសេដឋាកិច្ច
 ដដលបាននាមំកនូវ  ការ្្េ់ប្តូរដដលមនិអាចរពំរឹងទនុកជាមនុនបាន   ដូចជាBrexit និងលទ្ធផលននការសបាះសឆ្្ត 

បបធានាធិបតី សៅហវីលីពីន និង េហរដឋា អាសមរចិ។  ទាងំសនះ  អាចនាឲំ្យ មនផលប៉ាះពាល់ដល់កំសែើ នសេដឋាកិច្ច
 អន្រជាតិតាមរយៈការ្្េ់ប្តូរសគាលនសោបាយពាែិជជាកម្មេកលនិងបទប្ញ្ញត្តិ។

បដនថាម សៅសលើឱកាេ សផសែងៗ    ដដល នា ំមក សដាយបបពន័្ធឌីជីថល     វា កប៏ាន នា ំមកនូវ ការគំរាមគំដហង ធនាគារ 
ផងដដរ។ ជាពិសេេសយើង បានស�ើញ បករុមហែនុនបសច្ចកវទិយា ហិរញ្ញ វតថានុ  (Fin Tech)     ដដលសធវើឲ្យ មន ការ្្េ់ប្តូរ 
 វធិីសាសេ្ត      ផ្តល់ សេវាកម្ម តាមបបពន័្ធ អនុិនធឺសែត    និងតាម កម្មវធិី នានា        ដដល ជះឥទ្ធិពល  ដល់ ឥរោិបថ

 និង ការរពំរឹងទនុករបេ់អតិថិជន        ក្នុង ការសបបើបបាេសេវាកម ្ម ហិរញ្ញ វតថានុ។      ជាមយួនរឹងការសកើនសេើងនូវបបពន័្ធ  
ឌីជីថលសនះដដរ ការវាយបបហារតាមបបពន័្ធអនុិនធឺសែត   និងការលួច បន្ំទិន្នយ័        សៅដតជាការគំរាមកំដហង

សៅសលើសករ ្តិ៍សឈា្ម ះ និងនិរន្តរភាពរបេ់សាថា បន័ ជាពិសេេសាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុ ដដលសធវើ ឲ្យ ប៉ាះពាល់ ដល់ ការ ទំននុកចិត្ត 
 របេ់អតិថិជន និងម្ច េ់ភាគហែនុន។ សដើម្ទីបស់ាក តប់ញ្្ហ ទាងំសនះ  សាថា នប ័ន  និងអង្គ ភាព ទាងំ អេ់បតរូវដត បសងកើន

 
  សល្ឿននិងភាពម៉ាតច់តន់នការបសងកើន បបេិទ្ធិភាព នន បទប្ញ្ញត្តិ  រមួទាងំការពិនិត្យបទប្ញ្ញត្តិ សដើម្អីាចស្្ើយតប

 សៅនរឹង  បញ្្ហ ដដល កំពនុងជួបបបទះ   និង អននុវត្ត តាមចបាប ់ ដដលមនលក្ខែៈបបពន័្ធសៅក្នុងបបតិបត្ិការអាជីវកម្ម
 េំខាន់ៗ របេ់ខ្ួន។

សដាយ សមើលស�ើញនូវបញ្្ហ ខាងសលើ សយើងបានកំែតនូ់វមនុខេញ្្ញ ហានិភយ័េំខាន់ៗ ដដលសយើង  អាចបគបប់គ ង
បាន ក្នុង អំេនុងសពល ការ សធវើបបតិបត្តិការអាជីវកម្ម ដូចបានបងា្ហ ញខាងសបកាម៖

ការិយល័យ គនា្រ់គនាងទូទៅ

ភាពដបបបបរួលជាបន្តបនា្ទ បស់ៅក្នុងទីផសារហិរញ្ញ វតថានុ និងវបិត្តិរូបិយបែ័ណ  ទូទាងំ 
េកលសលាក និងការធ្ាកច់នុះននសេដឋាកិច្ចរបេ់បបសទេចិន  ដដល សធវើឲ្យ មន 
ការ ប៉ាះពាល់ដល់តនម្ទំនិញ និងរបបអបតាការបបាកទ់ាប។

ឥទ្ធិពលននភូមសិាសេ្តនសោបាយ បតរូវបានេសងកតស�ើញសដាយការ្្េ់ប្តូរ
សៅសលើសមដរឹកនាដំផ្កនសោបាយ និងបបជាមតិសេដឋាកិច្ចដដលអាចសធវើឲ្យ 
ប៉ាះពាល់ដល់េកា្ត ននុពលកំសែើ នសេដឋាកិច្ច។

សល្ឿនននការរកីចសបមើនដផ្កបសច្ចកវទិយា បាន អននុញ្្ញ តឱ្យមនសកើតសេើងនន
សាថា បន័ដដលមនិដមនជាដផ្កហិរញ្ញ វតថានុ   និងបងកឲ្យ  មន ការលំបាកដល់គំរូ
អាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ។

នសដ្កិច្ច

ភូមិសាសស្តននោបា�

បនច្ចកវិទយា

សង្គម

បរស្ិាន

បទបញ្ញត្តិ

ការ្្េ់ប្តូរបបជាសាសេ្ត     នាឲំ្យ មនការបពរួយបារម្ភ ោ៉ា ងខ្ា ំសៅសលើ 
ការដបក ដខងៃកចំនួនបបជាជន  គម្តខនុេគ្ាខ្ាងំននបបាកច់ំែូល  និង 
បញ្្ហ អសនា្ត បបសវេន។៍

េកលភាវូបនីយកម្ម និងនគរូបនីយកម្ម បានសកើនសេើង សធវើឲ្យ  មន េម្ធ 
បរសិាថា ន  រាបប់ញ្ចូ លទាងំការ សកើន សេើងកំសៅដផនដី និងលក្ខខែ្ឌ
អាកាេធាតនុដដលមនិអាចទាយទនុកជាមនុនបាន និងកងវះទរឹក។

ការ កំែត ់ននបទប្ញ្ញត្តិ សៅដតបន្ត ្ ្ េ់ប្តូរ  ដដល បងកឲ្យ មន ភាពតានតរឹង 
និងបានដាកេ់ម្ធកានដ់តសបចើន ចំសពាះការបតរួតពិនិត្យសៅសលើឧេសាហកម្ម
ធនាគារ។



 ៧៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

វធិីសាសេ្តក្នុងការបគបប់គងហានិភយ័របេ់េម្ន័្ធធនាគារ គឺស ្្ត តសៅសលើអង្គភាពទាងំមូល រមួទាងំការយល់ដរឹងពីហានិភយ័ដដលបសងកើតនូវមូលដាឋា នបគរឹះ និងអភបិាលកិច្ច បពមទាងំដំសែើ រការ និងការអននុវត្ត ការបគបប់គង ហានិភយ័។
រសបៀបបគបប់គងហានិភយ័ជាទូសៅគឺ បសងកើតសៅក្នុងវធិីសាសេ្តដដលមនរចនាេម្ន័្ធនិងវនិយ័។ វាទាកទ់ងសៅនរឹងការេបមបនរឹងយនុទ្ធសាសេ្ត សគាលនសោបាយ ដំសែើ រការធនធានមននុេសែ   និងបសច្ចកវទិយា រមួជាមយួនិង សគាលសៅ
ជាកល់ាកក់្នុងការវាយតនម្ និង ការបគបប់គង ហានិភយ័បគបប់បសភទ ទន្ទរឹមនរឹងការសធវើសអាយមនភាពបបសេើរសេើងដល់តនម្ម្ច េ់ភាគហែនុន។

តកបខណ័្ឌ ចនការតគប់តគងហានិភ័�

វធិីសាសេ្តបគបប់គងហានិភយ័របេ់ធនាគារ   និងេម្ន័្ធបតរូវបានគាបំទ  សដាយបកបខែ័្ឌ បគបប់គងហានិភយ័ដដលរមួបញ្ចូ លដរ៏ រឹងម ំ ដដលបតរូវបានសធវើសអាយបបសេើរសេើង   សដើម្រីកសាទំនាកទ់ំនង    និងមនុនឈានសឆ្្ះសៅរកទិដឋាភាព
ហានិភយ័េកលដល៏្អបបសេើរ ដដលបំលាេ់ប្តូរតាមតបមរូវ ការបទប្ញ្ញត្តិ និងការអននុវត្តល្អសដើម្ធីានាដល់ការបគបប់គងហានិភយ័បបកបសដាយបបេិទ្ធភាព។
ខាងសបកាមសនះជារចនាេម្ន័្ធទូសៅននទំរងក់ារងារបគបប់គងហានិភយ័ដដលបានដាកប់ញ្ចូ ល។

ទិដ្ឋភាពទូទៅននាការសមាហរណកេ្ម  គនា្់រគនាងហាៃិភ័យ រ្រស់សេ័្ៃ្ធធនាគារ មនាយបែនាង

គនលាឹះក្ងុការអភិវឌ្ឍ

នគាលការណ៍
ហានិភ័�

i. ការបសងកើតឲ្យមននូវ    កបមតិននភាពទទួលយកបាន 
និងបសងកើតនូវយនុទ្ធសាសេ្ត          ដដលអននុមត័ សដាយ 
បករុម  បបរឹកសា ភបិាល   សៅសលើ លក្ខែៈ    បបសភទ   និង 
កបមតិននហានិភយ័ ដដលធនាគារ និងេម្ន័្ធធនាគារ 
អាចទទួល យកបាន។

ii. ការបគបប់គងសដើមទនុន      សដាយ បេបតាមសគាលសៅ  
  យនុទ្ធសាសេ្តរបេ់ធនាគារ  បពមទាងំ ការបបតិបត្តិតាម  
សៅក្នុង តំបន ់ និង សបរៅបបសទេ នានា    ដដល ធនាគារ  
ដដល ធនាគារ  និងធនាគារេម្ន័្ធកំពនុងដំសែើ រការ។

iii. ធានាឲ្យ បា ន នូ វ អភបិាលកិច្ចល្អ   និងការបតរួតពិនិត្យ 
ដដលចបាេ់លាេ់   មនបបេិទ្ធិភាព   និងសគារពសៅ
តាម  ទបមង ់ននេម្ន័្ធធនាគារ និង អភបិាលកិច្ច នផ្ទក្នុង
បបកបសដាយ ភាពចបាេ់លាេ់   តម្ភាព    និងបេប
សៅតាមទំនួលខនុេបតរូវ ដដលបានបសងកើតសេើងសៅក្នុង
េម្ន័្ធ និងធនាគារ។

iv. ការសលើកកម្េ់      វប្ធមប៌គបប់គងហានិភយ័ដរ៏ រឹងម ំ

សគាលការែ៍

ហានិភយ័ដដលអាចទទួលយកបាន

និងយនុទឋាសាសេ្ត

អភបិាលកិច្ច និងការបតរួតពិនិត្យហានិភយ័

វប្ធមន៌នការ បគបប់គង ហានិភយ័

ការអននុវត្ត និងដំសែើ រការនន

ការបគបប់គងហានិភយ័

ធនធាន  និងបបពន័្ធសហដាឋា រចនាេម្ន័្ធ

ដដលផ្តល់ជាបទដាឋា ន   និង សលើកទរឹកចិត្តដល់ឥរោិបថ
 

ដដលមនទំនួលខនុេ បតរូវ ខ្េ់           និង បបកបសដា យ 
វជិាជា ជីវៈ។

v. ការអននុវត្តសលើ  សគាលនសោបាយ  និង នីតិវធិីបគបប់គង
 ហានិភយ័    សដើម្ធីានាការអននុវត្ត      និងដំសែើ រការ
បគបប់គងហានិភយ័ បបកបសៅសដាយបបេិទ្ធភាពបគប ់
លំដាបថ្់្ក។់

vi. ការអននុវត្តការបគបប់គងហានិភយ័         ដដលរមួ មន 
ភាពេកម្មក្នុងការកំែត ់ ការវាេ់ដវងការបតរួតពិនិត្យ 
  ការ តាមដាន     និងការ រាយការែ៍      អំពី ហានិភយ័ 
ដដលមនផលប៉ាះពាល់ជាអវជិជាមន នូវបគប ់ផលិតផល 
និងេកម្មភាពសផសែងៗរបេ់ធនាគារ           និង េម្ន័្ធ 
ធនាគារ។

vii. ធានាសអាយមនធនធាន   សហដាឋា រចនាេម្ន័្ធ       និង
បសច្ចកសទេបគបប់គាន ់      សដើម្ជីបមរុញបបេិទ្ធិភាពនន
ការបគបប់គងហានិភយ័។

យ៊ទ្ធសសនា្តចំាបាច់

• បសងកើនការបគបប់គង បទបញ្្ញ តិ្ត និងធានានូវការបបតិបត្តិ តាម ក្នុងតំបន ់និងពិភពសលាកសៅសលើ
ហានិភយ័ថ្មីដដលសកើតមនសេើង។

• បសងកើនការអននុវត្តន ៍និងដំសែើ រការហានិភយ័េបមបក់ារបគបប់គងបបកបសដាយបបេិទ្ធភាព 
បដនថាមសទៀត ដដលរមួមន  ហានិភយ័ សៅសលើបបពន័្ធអិនុនធឺសែត។

• េបមងំបបពន័្ធបគបប់គងហានិភយ័បនុគ្គលិក សដើម្ធីានាឲ្យ បាននូវេមតថាភាពចំបងដដល បតរូវ 
ការបេបសៅនរឹងការដបបបបរួលបរសិាថា ន  ជាមយួនរឹងកម្មវធិីសរៀនេូបត ដដលបតរូវនរឹងការអភវិឌ្ឍ 
េមតថាភាព។

• បន្តការនច្បបឌិត និងការដកលម្អដំសែើ រការនផ្ទក្នុងរបេ់នាយកដាឋា ន បគបប់គងហានិភយ័របេ់ 
េម្ន័្ធធនាគារ សដើម្បីសងកើន បបេិទ្ធិភាពនន  ការគបគបប់គង ហានិភយ័សដាយ  េវ័យបបវត្តិ។

• អភវិឌ្ឍយនុទ្ធសាសេ្តកំែតត់នម្ និងបគបប់គងគនុែភាពបទព្យេកម្មសអាយបានោ៉ា ងម៉ាតច់ត់
សដាយបសងកើត  ដំសែើ រការ ននការកាតប់នថាយការធ្ាកច់នុះនន ឥែទានដដលមនេកា្ត ននុពល។

បសងកើត វប្ធមប៌គបប់គង ហានិភយ័

បន្តរការអភវិឌ្ឍនស៍ទពសកាេល្យ

សធវើឲ្យបបសេើរសេើងនូវវធិីសាសេ្ត
បគបប់គងហានិភយ័

បសងកើនបបេិទ្ធភាពផលបប័តឥែទាន

បសងកើនផលិតភាព និង ការបសងកើតថ្មី

ភាពជាអ្នកនាំេ៊េក្នថុងតំ្រៃ់

បនាសិទ្ធភាពេូលធៃ

ផលិតភាព

យ៊ទ្ធសសនា្តជាអាទិភាពសមនានា្់រឆ្នា២ំ០១៦ ភាពជោេជ័យចេនាបង

នាយកដ្ឋានគាប់គាងហានិភ័យ



៧៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

អភ
បា

ល
កិច

្ចកក
រុមហ៊ុ

ន 
និង

ទំន
ួល

ខុស
ក្

រូវ

តកបខណ័្ឌ ចនការតគប់តគងហានិភ័�

វធិីសាសេ្តបគបប់គងហានិភយ័របេ់ធនាគារ   និងេម្ន័្ធបតរូវបានគាបំទ  សដាយបកបខែ័្ឌ បគបប់គងហានិភយ័ដដលរមួបញ្ចូ លដរ៏ រឹងម ំ ដដលបតរូវបានសធវើសអាយបបសេើរសេើង   សដើម្រីកសាទំនាកទ់ំនង    និងមនុនឈានសឆ្្ះសៅរកទិដឋាភាព
ហានិភយ័េកលដល៏្អបបសេើរ ដដលបំលាេ់ប្តូរតាមតបមរូវ ការបទប្ញ្ញត្តិ និងការអននុវត្តល្អសដើម្ធីានាដល់ការបគបប់គងហានិភយ័បបកបសដាយបបេិទ្ធភាព។
ខាងសបកាមសនះជារចនាេម្ន័្ធទូសៅននទំរងក់ារងារបគបប់គងហានិភយ័ដដលបានដាកប់ញ្ចូ ល។

អភិបាលកិច្ចចនហានិភ័�

គំរូអភបិាលកិច្ចហានិភយ័  ននធនាគារផ្តល់រូបរាងចបាេ់លាេ់  នូវតម្ភាព និងបបេិទ្ធិភាពននរចនាេម្ន័្ធអភបិាលកិច្ច ដដលជបមរុញការចូលរមួោ៉ា ងេកម្មពីបករុមបបរឹកសាភបិាលនិងថ្្កដ់រឹកនាជំានខ់្េ់សៅក្នុងដំសែើ រការបគបប់គង
ហានិភយ័សដើម្ធីានាឲ្យបាននូវទេសែនៈរមួមយួសលើហានិភយ័ក្នុងធនាគារ។

គំ រូអភបិាលកិច្ច មនបំែងបសងកើតឲ្យមនគែសនយ្យភាព និងភាពម្ច េ់ការ បពមទាងំសរៀបចំឲ្យមនឯករាជ្យភាព េមរម្យ និងដបងដចកភារៈកិច្ចឲ្យបានបតរឹមបតរូវ។ ការបគបប់គងហានិភយ័ គឺបានបសងកើតសេើងនូវកបមតិ ឋានាននុបកម
 សផសែងៗគ្ា   និងស ្្ត តេំខានត់ាមរយៈកបមតិ គែៈកម្ម ការដខសែរការពារអាជីវកម្ម   តួនាទីរាយការែ៍ និងបគបប់គងសផសែងៗគ្ា។ រចនាេម្ន័្ធ គឺស ្្ត តសៅសលើដខសែការពារ ទាងំបី រមួមន អង្គភាពទទួលហានិភយ័ អង្គភាពបគបប់គង 
ហានិភយ័ និងេវនកម្មនផ្ទក្នុង។ រចនាេម្ន័្ធអភបិាលកិច្ចហានិភយ័របេ់ធានាគារទាងំមូល និងសធវើការចង្អនុលបងា្ហ ញដូចខាងសបកាមសនះ

ហានិភ័�

សតើហានិភយ័អវី 

ដដលសយើងកំពនុងបបឈម?

�ទុ្សាសស្ត

សតើបតរូវដាកក់ារភ្ាល់

ជាយនុទ្ធសាសេ្តសៅកដន្ងណ្?

មូលធន

សតើបតរូវការមូលធនប៉ានុនា្ម ន?

ជំសរ ើេរកីចំសរ ើន 

កាតប់នថាយ  
ហានិភយ័ ដដល សកីត 

សចញជសបមើេ 
ការដបងដចក

មូលធនសលើេ
ការដបងដចក

ធនធាន   
តំរូវការអាននុភាព   

ការវាេ់ដវងសៅសលើ
ការបសងកើតននគនុែ

តំនល  

ការតគប់តគងហានិភ័�

កតមិតហានិភ័�បដលអាចទទួល�កបាន

កបមតិហានិភយ័    ដដលអាចទទួលយកបាន  គឺជាេមេធាតនុោ៉ា ងេំខាន ់ ននការបគបប់គងហានិភយ័ដរ៏ រឹងមំ
និងបតរូវបានជបមរុញពីថ្្កដ់រឹកនាពំីសលើដល់ថ្្កស់បកាម    បពមទាងំការចូលរមួពីថ្្កស់បកាម     ដល់ថ្្កស់លើរបេ់
គែៈ បគបប់គងបគបក់បមតិ។  ហានិភយ័   ដដលអាចទទួលយកបានរបេ់ធនាគារ សធវើឲ្យបករុមបបរឹកសាភបិាល និង
គែៈបគបប់គងជានខ់្េ់ អាចយល់ដរឹង និងវាយតនម្ហានិភយ័ បគបក់បមតិ និងបគបប់បសភទដដលធនាគារសពញ
ចិត្តទទួលយក សដើម្ឈីានសៅរកសគាលសៅអាជីវកម្មរបេ់សយើង។

ហានិភយ័  ដដលអាចទទួលយកបាន បតរូវបានដាកប់ញ្ចូ លក្នុងយនុទ្ធសាសេ្តននដំសែើ រការដផនការអាជីវកម្ម  សដើម្ី
ធានាបាននូវភាពបតដ់បន   ដដលអាចស្្ើយតបសៅនរឹងបំលាេ់ប្តូរននអាជីវកម្ម      និងសាថា នភាពទីផសារផងដដរ។
សលើេពីសនះ ដំសែើ រការននការសធវើដផនការថវកិា អននុសលាមតាមហានិភយ័ដដលអាចទទួលយកបាន   សដើម្ធីានា
បាននូវបបាកច់ំនូលដដលបានពយាករែ៍ទទួលបានពីបបតិបត្តិការអាជីវកម្មបេបតាមេវតាធនាគារ។ ហានិភយ័
ដដលអាចទទួលយកបានរបេ់ធនាគារ បានផ្តល់នូវរចនាេម្ន័្ធសេថារភាពមយួសដើម្ដីេវងយល់ពី ហានិភយ័ និង
បានបញ្ចូ លសៅក្នុងេកម្មភាពអាជីវកម្មបបចានំថងៃ      និងការេសបមចចិត្តទូទាងំធនាគារ។   ហានិភយ័ ដដលអាច

 ទទួលយកបាន  បតរូវបានបសងកើតតាមសគាលការែ៍ទូសៅដដលបានកំែតត់ាមដយាបកាមខាងសបកាម។

សោងតាមសគាលការែ៍ទាងំឡាយខាងសលើ ការរមួបញ្ចូ លននបែ្តនុ ំ ហានិភយ័ ដដលអាចទទួលយកបានបតរូវបាន
បសងកើតសេើងពី   កបមងននសេចក្តីដថ្ងការែ៍   ដដលបានកំែតហ់ានិភយ័  ដដលអាចទទួលយកបាន    សៅនរឹង
ហានិភយ័េំខាន់ៗ ទាងំអេ់ សៅក្នុងធនាគារ។ សគាលការែ៍សនះ បតរូវបានតភាជា បក់ារបតរួតពិនិត្យ  និង ការកំែត់
ហានិភយ័    សដើម្បីគបប់គងការបបឈមនរឹងហានិភយ័     ដដលបងកសេើងពីេកម្មភាពអាជីវកម្ម។     ក្នុង នាមជា
អភបិាល កិច្ចននហានិភយ័  និងជាអ្កដរឹកនាេំកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងសពលបច្ចនុប្ន្   និងអនាគតហានិភយ័ដដល 

 អាច ទទួលយកបាន      សធវើឲ្យ មនតនុល្យភាពននតំរូវការរបេ់ភាគីពាកព់ន័្ធទាងំអេ់ សហើយសដើរតួោ៉ា ងេំខានក់្នុង
ការពបងរឹង សដើម្ឈីានសៅរកវប្ធមហ៌ានិភយ័ដរ៏ រឹងមមំយួ។

ហានិភយ័េហបគាេ

ហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថានុ

ហានិភយ័ឥែទាន

បែ្តនុ ំ ហានិភយ័

ហានិភយ័ទីផសារ

ហានិភយ័អបតាការបបាក់

ហានិភយ័េន្ទនីយភាព

ហានិភយ័បបតិបត្តិការ

ហានិភយ័សករ ្តិ៍សឈា្ម ះ

ហានិភយ័បទប្ញ្ញត្តិ

ហានិភយ័ពតម៌នវទិយា

ហានិភយ័ចបាប់

ហានិភយ័គំរូ

ហានិភយ័ធានារា៉ា បរ់ង

មូលោ្នតគឹះហានិភ័�

គោលការណ៍ផនាសនាងៗននាហាៃិភ័យដនាលអាចទទួលយកបាៃ

 េមហរែកម្ម  ននការបគបប់គងហានិភយ័  បតរូវបាន បញ្ចូ ល សៅក្នុង មនុខងារធនុរៈកិច្ច និង   មនុខងារបបតិបត្តិការទាងំអេ់  ទូទាងំ ធនាគារ  និង េម្ន័្ធធនាគារ  និង បតរូវបាន គាបំទ សដាយ  សគាលនសោបាយ  និងនីតិវធិី បគបប់គង ហានិភយ័  ដដល  
ដែនា ំការសធវើធនុរៈកិច ្្ច អាចបគបប់គង សៅសលើ ហានិភយ័បាន  និង សដើម្ ីេសបមច នូវ សគាលសៅ របេ់ធនាគារ។  

នាយកដ្ឋានគាប់គាងហានិភ័យ



 ៧៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

តករុមតបឹកសាភិបាល

អង្គភាពបគបប់គងជានខ់្េ់បំផនុតរបេ់ធនាគារ សដាយទទួលខនុេបតរូវ សលើការបតរួត ពិនិត្យហានិភយ័ជារមួ កំែតរ់ចនាេម្ន័្ធបគបប់គងហានិភយ័ដេ៏មបេប និងការដបងដចកេិទ្ធិអំណ្ចបគបប់គង។

គណៈកម្មការ
តករុមតបឹកសាហានិភ័�

កតមិតគណៈតគប់តគងគណៈកម្មការតគប់តគងហានិភ័�

គណៈកម្មការតគប់តគងហានិភ័�កតមិតគណៈតគប់តគង

េណៈកេ្មការសវៃកេ្ម
ទទួលខនុេបតរូវសលើមនុខងារេវនកម្ម រមួទាងំេវនកម្មនផ្ទក្នុង និងសបរៅរបេ់ធនាគារ

េណៈកេ្មការបេ ្រ់ បេងហាៃិភ័យ  (RMC)
ទទួលបន្ទនុកសលើមនុខងារបតរួតពិនិត្យហានិភយ័របេ់ធនាគាររមួទាងំ ការបតរួតពិនិត្យ   ឯកភាព   ឬ 
អននុមត័សលើ កបមតិ ហានិភយ័ដដល អាច ទទួលយកបានយនុទ្ធសាសេ្តបគបប់គងហានិភយ័ បកបខែ័្ឌ  
និងសគាលនសោបាយ ននហានិភយ័ េំខាន់ៗ ដដលធនាគារបានបបឈម។

គណៈកម្មការសវនកម្មចផ្ទក្ងុ(IAC)
គណៈកម្មការតគប់តគងតទព្យសកម្ម

និងតទព្យអកម្ម(ALCO)
គណៈកម្មការឥណទាន (CC) គណៈកម្មការផលតិផលថ្មីៗ

បខសេការពារទី១អង្គភ្ពទទួលហានិភ័� បខសេការពារទី២អង្គភ្ពតគប់តគងហានិភ័� បខសេការពារទី៣សវនកម្មចផ្ទក្ងុ

ទទួលខនុេបតរូវ     ក្នុងការសតេបតរួតពិនិត្យ    សៅសលើ  
បបេិទ្ធិភាព     និងបបេិទ្ធិផល   បកបខែ័្ឌ បគបប់គង 
ហានិភយ័     និងការ បគបប់គងនផ្ទក្នុងដដលមនបសាប ់
ក្នុង រយៈសពល មយួ ជាកល់ាក់

•  បគបប់គងហានិភយ័បបចានំថងៃសៅក្នុងអាជីវកម្ម េកម្មភាព និងការប៉ាះ
ពាល់ហានិភយ័

•   ធានាឲ្យ បានបបតិបត្តិការអាជីវកម្មការសដាយឋតិសៅក្នុងយនុទ្ធសាសេ្ត
ហានិភយ័ដដលបានកំែត ់ហានិភយ័     ដដលអាច ទទួល យក បាន  
បកបខែ្ឌ  នន ការបគបប់គង  និងសគាលការែ៍

• ផ្តល់នូវការបតរួតពិនិត្យហានិភយ័     និងការដែនាសំលើ  
បបេិទ្ធិភាពននរចនាេម្ន័្ធបគបប់គងហានិភយ័  សគាល
នសោបាយ ការអននុវត្តន ៏ដំសែើ រកាល និងបបពន័្ធ

ការវាយតនម្ជាសទៀងទាត ់និងឯករាជ្យភាព និងេនុពលភាពដូចខាងសបកាម៖
• រចនាេម្ន័្ធបគបប់គងហានិភយ័ សគាលនសោបាយឧបករែ៍បបកបសដាយ
 ភាពរ រឹងមនិំងបេបតាមេ្តងដ់ាបទប្ញ្ញត្តិ
• ការបតរួតពិនិត្យសដើម្បីនថាយហានិភយ័គឺមនបគបប់គាន់
• ការបតរួតពិនិត្យសដាយអង្គភាពបគបប់គានស់លើអង្គភាពបតរួតពិនិត្យហានិភយ័
 ហានិភយ័ននការទទួលយកបាន។

ទទួលខនុេបតរូវ សលើការបគបប់គងយនុទ្ទសា សេ្ត នានា និង 
រចនាេម្ន័្ធតារាង តនុល្យការ។

ទទួលខនុេតូបវក្នុងការតួបតពិនិត្យ ឬអននុមត័ ឥែទាន 
និងបញ្្ហ សផសែងៗពាកព់ន័្ធនរឹង        ឥែទានសៅបតរឹម 
កំរតិមយួដដលបានកំែត ់        សដាយដផ្អកសលើេិទ្ធិ 
អននុមត័ដដលបាន ផ្តល់ឲ្យ។

ទទួលខនុេបតរូវក្នុងការបគបប់គងហានិភយ័និងភាពសបតៀម
ខ្ួនរចួជាសបេចសៅសលើផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗ

វប្ធម៌តគប់តគងហានិភ័�

បកបខែ័្ឌ ហានិភយ័ និងរចនាេម្ន័អភបិាលកិច្ច នរឹងបតរូវពបងរឹង បាន បបេិនសបើមនការគាបំទសដាយវប្ធមប៌គបប់គងហានិភយ័បតរឹមបតរូវ។ ចំសពាះធនាគារ និងេម្ន័្ធធនាគារ  វប្ធមហ៌ានិភយ័ដរ៏ រឹងម ំគឺជាមូលដាឋា នបគរឹះនន  
ការបគបប់គងហានិភយ័របេ់សយើង នរឹង មូលដាឋា នរចនាេម្ន័្ធបគបប់គងេហបគាេរ រឹងមបំតរូវបានបសងកើតសេើង។

បកបខែ័្ឌ ហានិភយ័របេ់ធនាគារនរឹងេម្ន័្ធធនាគារ បតរូវបានជំរនុញខ្ាងំពីថ្្កក់ំពូលនរឹងការពបងរឹងពីថ្្កក់ណ្្ត ល សដើម្ ីបសញជា ៀបសៅបគបេ់កម្មភាពអាជីវកម្មទាងំអេ់របេ់ធនាគារ និងេម្ន័្ធធនាគារ។

ធនាគារ និងេម្ន័្ធធនាគារ ស្្តសៅសលើកតា្ត ចម្ង សដើម្បីទបទងប់កបខែ័្ឌ ហានិភយ័ ដូចដដលបានបងា្ហ ញខាងសបកាម៖

• អតថាបបសោជនប៍នុគ្គល គនុែតនម្ និងបកមេីលធម ៌
 េមបេបសៅនរឹងអវីដដលអង្គភាពបតរូវការ។

• គនុែតនម្បតរូវបានដចករដំលកទូទាងំ េម្ន័្ធធនាគារ/បគបដ់ផ្ក
• យនុទ្ធនាការសធវើ “សរឿងដដលបតីមបតរូវ”
• េម្ន័្ធធានាគារ សមយដបែង គឺជាេមជាជិករបេ់ Malaysia Corporate Integrity Pledge

នគាលបំណងទូនៅ

១

• បែ្តនុ ះបណ្្ត លបបចាឆ្ំ្សំលើបបធានបទបគបប់គងហានិភយ័
• ការេិកសាតាមបបពន័្ធសអេិចបតរូនិច េ្តីពីការបគបប់គងហានិភយ័នានា
•  បពរឹត្តិបប័ត  / ការ សបាះពនុម្ ផសាយ ពីការ យល់ដរឹងអំពីហានិភយ័
• ការបបលងបបចាឆ្ំ្សំលើបបធានបទ  ការបគបប់គង ហានិភយ័បបតិបត្តិការ

• ធានាឲ្យបាននូវការបែ្នុ ះបណ្្លឥតឈបឈ់រសដើម្ី
បសងកើនការយល់ដរឹងអំពីការបគបប់គងហានិភយ័ឲ្យ មន 
បបេិទ្ទភាព និងពបងរឹងការបគបប់គងហានិភយ័

• សរៀនេូ បតពីការបរាជយ័  វប្ធម៌ហានិភយ័សដាយបសងកើត 
នូវ វធិានការ និងការបតរួតពិនិត្យេបមបស់ពលអនាគត

េំរូននាអភិបាលកិច្ចកហាៃិភ័យ រ្រស់ ធនាគារ មនាយបែនាង (ខនាេ្ូរឌា) ភីអិលសី៊

ឥរិយ្រទ កតា្តនាចំ្រង ្ររិ្រទធនាគារ មនាយបែនាង

កម្មវិធី/ដំនណើ រការ
បណុ្ះបោ្ល

២

នាយកដ្ឋានគាប់គាងហានិភ័យ



៧៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦
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ួល
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រូវ

នសវាកម្មហរិញ្ញវត្ុតបកបនោ�អារ្យធម៌

ខែៈសពលដដលឆ្្2ំ០១៦  ជាឆ្្បំបកបសដាយភាពតានតរឹង  និង្្េ់ប្តូរឥតឈបឈ់រ     នាយកដាឋា នហានិភយ័    សៅដតបន្តរយន្តការេសបមចនូវ   យនុទ្ធសាសេ្តចម្ង   និងសបេកម្មរបេ់ធនាគារ  និងេម្ន័្ធធនាគារ “សេវាកម្ម
ហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយអារ្យធម”៌   ដដលសបេកម្មសនះ  ដតងដតេថាិតសៅក្នុងសបះដូង   ននគំរូអាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ   និងេម្ន័្ធធនាគារ។   ក្នុងនយ័សនះនាយកដាឋា នហានិភយ័  កំពនុងជបមរុញ  នូវទំនាកទ់ំនងជាមយួរាល់បនុគ្គលពាកព់ន័្ធ
តាមរយៈការដថរកសានូវវធិីសាសេ្ត ដដលេមបេប និងអាចទនុកចិត្តបាន ក្នុងការបំសពញ សេចក្តីបតរូវការរបេ់បនុគ្គលពាកព់ន័្ធនីមយួៗ ដូចសេចក្តីសរៀបរាបខ់ាងសបកាមសនះ៖

សដើម្រីមួចំដែកក្នុងកិច្ចខំបបរឹងដបបងរបេ់ធនាគារ និងេម្ន័្ធធនាគារ សលើ
ការរកសាេថាិរភាពអាជីវកម្ម  នាយកដាឋា នហានិភយ័សប្តជាញា   េហការជាមយួ
អង្គភាពធនុរៈកិច្ចរបេ់ធនាគារ    អននុវត្តយន្តការោ៉ា ងខាជា បខ់ជាួន  សលើទំនួល
ខនុេបតរូវ   ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្ទាន  នាសពលខាងមនុខ។   វធិីសាសេ្តរបេ់
ធនាគារ  និងេម្ន័្ធធនាគារ ក្នុងការអភវិឌ្ឍនូវសគាលការែ៌ដែនា ំក្នុង 
ការផ្តល់ហិរញ្ញប្ទានបបកបសដាយភាពទទួលខនុេបតរូវ  គឺធានាឲ្យ បាន
នូវ ការអននុវត្តដដលបេបសៅតាម គនុែតនម្ និងសបេកម្មរបេ់ធនាគារ។ 
ទន្ទរឹមគ្ាសនះដដរ  វធិីសាសេ្តក្នុងការកំែត ់  នូវបបសភទេកម្មភាពចូលរមួ
សផសែងៗរបេ់ធនាគារ គឺដផ្អកសៅសលើភាពវជិជាមន និងផលប៉ាះពាល់សៅសលើ
េង្គម កដូ៏ចជា   បរោិកាេ និងអភបិាលកិច្ចេង្គមរបេ់ធនាគារ   និង
េម្ន័្ធធនាគារ។ សេចក្តីលំអិតបដនថាមបតរូវបានបរោិយ ក្នុងរបាយការែ៍
សេថារភាព។

សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយអារ្យធម ៌ក្នុងបរបិទដផ្កហានិភយ័

នសវាកម្មហរិញ្ញវត្ុតបកបនោ�អារ្យធម៌

ដថរកសាការពារ ផលចំសនញរបេ់ម្ច េ់ភាគហែនុន 
បេបសពលបសងកើនតនម្មូលធន និងអបតាចំសនញ

បបកានខ់ាជា បនូ់វសេចក្តីទនុកចិត្តរបេ់អតិថិជន
បេបសពលបំសពញនូវសេចក្តីបតរូវការ 

និងការរពំរឹងទនុករបេ់អតិថិជន

ផ្តល់ភាពងាយបេរួល និងការធានាសៅអញ្្ញ ធរ  
បេបសពលនរឹងភាពរកីចសបមើនននអាជីវកម្ម

សធវើឲ្យ បបាកដថ្ “សយើងសធវើអវីដដលបតរឹមបតរូវចាប់
 តាងំពីចំែនុ ចសផ្តើម” 

សទាះជាគា្ម ន អ្កឃ្ាសំមើលកស៏ដាយ

បែ្តនុ ះបណ្្ត លបនុគ្គលិក បេបសពលដដលពួកសគ
បបរឹងដបបងេសបមចនូវសគាលសៅរបេ់សាថា បន័

រកសានូវការសប្តជាញា ចំសពាះ អភបិាលកិច្ចេង្គម 
និងបរសិាថា ន បេបសពលនរឹងកិច្ចបបរឹងដបបងរកសា 

សេថារ ភាពអាជីវកម្ម

ធនាគារ និងេម្ន័្ធធនាគារបានសប្ជាញា ចិត្តោ៉ា ងមនុតមថំ្ នរឹងបន្តតបាញវប្ធមហ៌ានិភយ័ដរ៏ រឹងមសំៅក្នុងដផ្កចំបង មននុេសែ និងដំសែើ ការ សដើម្ ីបសញជា ៀេ សៅក្នុង ផ្ត ់គំនិតរបេ់បនុគ្គលិក  ឲ្យគិតសៅ ដល់ហានិភយ័  ដដល អាចសកើតសេើង   
មនិ អាច រលំង មនុនសពល ដដល ពួក គាត ់សធវើ បគបេ់កម្មភាព ។

• កិច្ចពិភាកសាសទៀងទាតជ់ាមយួគែៈបគបប់គងជានខ់្េ់
• ការទទួលយក នូវសគាលការែ៍សសា្ម ះបតង ់សបើកចំហ និងសជឿជាក់
• ជំនួបពិភាកសាជាសទៀងទាតរ់វាងមនុខងារ ហានិភយ័ ជាមយួបគប ់មនុខងារ អាជីវកម្ម

• ចាតវ់ធិានការេមបេបេបមបច់សន្ាះខវះខាត
• ការបគបប់គងហានិភយ័បតវបានរាបប់ញ្ចូ លក្នុងដំសែើ ការបគបប់គងផលិតភាពរបេ់បនុគ្គលិក

• ការអននុវត្តតាមដបបដផនបគបប់គងហានិភយ័ទូទាងំេម្ន័្ធធនាគារ និងអននុវត្តសលើដផ្កហានិភយ័
ដដលបានដាកប់ញ្ញូ ល  សៅក្នុងធនាគារ  និងបគបម់នុខ ងារអាជីវកម្ម

• បនុគ្គលិកទទួលខនុេបតរូវេបមបក់ារងារដដលបានសធវើជាលក្ខែៈបនុគ្គល និងជារមួនូវ ដដល
 ការទទួលខនុេបតរូវបានដចករដំលក
• ការសា្ទ បេ្ទង ់មតិសលើវប្ធមហ៌ានិភយ័ សដើម្សីធវើឲ្យបបសេើរសេើងនូវហានិភយ័ដដលអាចទទួល

 យកបាន។

• ការរាយការែ៍អំពីបញ្្ហ ទានស់ពលសវលា   មនតម្ភាព
និងផសែពវផសាយការពិភាកសាបបកបសដាយភាពសសា្ម ះបតង់
អំពីហា និភយ័

• សលើកទរឹកចិត្ត  ដល់ការនិោយសចញមក   និងការជំទាេ់ 
បទដាឋា នជាមយួការតបេ្ងមកវញិជាវជិជាមន

• ផ្ល់ជូននូវសបគឿងសលើកទរឹកចិត្តដល់ការដរឹកនា ំដដលមន
បបេិទ្ធភាពននការបគបប់គងហានិភយ័បបចានំថងៃ    ដដល 
បានផសារភាជា បស់ៅកបមតិ  ហានិភយ័ដដលអាចទទូលយក 
បាន និងវធិីសាសេ្តទបស់ាក តេ់កម្មភាពហានិភយ័។

• សលើកកម្េ់ ភាពជាម្ច េ់ និងគែសនយ្យភាពេបមប់
ការបគបប់គងហានិភយ័បពមទាងំបបតិបត្តិការបបចានំថងៃ

• យល់ដរឹង និងទទូលសា្គ ល់តនម្ការបគបប់គងហានិភយ័
សអាយមនបបេិទ្ទភាព

• ធានា ឲ្យបាននូវការបគបប់គងហានិភយ័ ោ៉ា ងេកម្មជា 
លក្ខែៈបនុគ្គល និងជាេមូហភាព

ទំនាក់ទំនងសកម្ម

ការតគប់តគងផលតិភ្ពរបស់
បុគ្គលកិនិងតបាក់រង្វា ន់

ភ្ពជាមា្ច ស់
និងគណនន�្យភ្ព

៣

៤

៥

នាយកដ្ឋានគាប់គាងហានិភ័យ



 ៨០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ទសសេនវិស�័សតមាប់ឆ្្២ំ០១៧

ហានិភយ័   និងអេថាិរភាពននអាជីវកម្ម ដដលបាន្្ងកាតក់ន្ងមកក្នុងឆ្្2ំ០១៦ បតរូវបានរពំរឹងថ្នរឹងសកើតសេើងជាបន្តក្នុងឆ្្2ំ០១៧។    ក្នុងបរសិាថា ន បបតិបតិ្តការអាជីវកម្ម     ដដលមនិអាចបបដកកបានមយួសនះ   កតា្ត ចម្ងដដល
ធនាគារគួរពិចារណ្  សដើម្រីកសាេថាិរភាពអាជីកម្ម   និងភាពរកីចសបមើន   គឺេមតថាភាពក្នុងការកំែតេំ់គាល់   និងការស្្ើយតបបបកបសដាយភាពវយ័ឆ្្ត   សៅនរឹងហានិភយ័ និងឪកាេអាជីវកម្ម ដដលឈានមនុខសគ សធៀបនរឹងនដគូរ
បបកួតបបដជងក្នុងទីផសារអាជីវកម្ម។ ក្នុងបរបិទអាជីវកម្មដបបសនះ ធនាគារ  និងេម្ន័្ធធនាគារដផ្កហានិភយ័  បាននិងកំពនុងសដើរតួនាទីដេំ៏ខាន ់ តាមរយៈកិច្ចេហបបតិបត្តិការជាមយួនរឹង  អង្គភាពធនុរៈកិច្ច  កដូ៏ចជាអង្គភាពសផសែងៗ
របេ់ធនាគារ  និងេម្ន័្ធធនាគារ   សដើម្បីំសពញនូវសេចក្តីរពំរឹងទនុករបេ់រាល់បនុគ្គលពាកព់ន័្ធរមួមន បនុគ្គលិក អតិថិជន បញ្ញ តិ្តករ ម្ច េ់ភាគហែនុន និងនដគូរអាជីវកម្ម។  បេបគ្ាសនះដដរ   ធនាគារ កម៏នការបបរុងបបយត័្ខ្េ់ សដាយ
បញ្ចូ លនូវរាល់េកមនុ្មភាពកាតប់នថាយហានិភយ័សផសែងៗ សដើម្បីគបប់គងហានិភយ័ទាងំឡាយ បបកបសដាយភាពរេ់រសវ ើក។

សយើង បានកំែតេំ់គាល់នូវយន្តការហានិភយ័ចំបងេបមបឆ្់្2ំ០១៧ និងបសងកើតសេើងនូវេំែនុំ អាទិភាព សដើម្រី រឹតបន្តរឹងតនម្ ដដលបានបសងកើតសេើង ក្នុងការសបជាមដបជងនូវសគាលសៅយនុទ្ធសាសេ្តរបេ់ធនាគារ និងេម្ន័្ធធនាគារ 
ដូចដដលបតរូវបានបកបសាយខាងសបកាម

បនងកើនអតតាចំនូល

ផលតិកម្ម

គុណភ្ពតទព្យសកម្មនិង

តបសទិ្ភ្ពចនការនតបើតបាស់

នដើមទុន

ពបងរឹង គំរូហានិភយ័
• សលើកកម្េ់គំរូហានិភយ័ តាមរយៈការសបបើបបាេ់ឪ្យអេ់ពីលទ្ធភាព នូវទិន្នយ័ថ្មីៗសដើម្ ីផ្តល់នូវ 

ចក្ខនុវេ័ិយ      និងការបបសមើលសមើលហានិភយ័ខាងមនុខ      សដើម្ជីបមរុញ ឲ្យ មន ការេសបមចចិត្ត 
  ចបាេ់លាេ់សលើ អាជីវកម្ម  ដដលអាចជួយ� ឲ្យធនាគារ បសងកើន អបតា ចំែូលខ្េ់ជាងមនុន។

• ពបងរឹង រាល់បទបញ្្ញ ត្តិ  ឥែទាន ទាងំឡាយរបេ់ធនាគារ  សដើម្កីាតប់នថាយ   និងការពារ នូវកបមតិ 
ឥែទានមនិដំសែើ រការ  សដើម្ធីានា ឲ្យបាននូវ ការអភវិឌ្ឍ របេ់ធនាគារ  បបកបសដាយ និរន្តរភាព។

• កំែត ់ឲ្យបាននូវចំននុច ទាងំឡាយ  ដដលធនាគារ បតរូវ ការ ដកតបមរូវ  បពមទាងំ ជបមរុងញ ការ សបបើបបាេ់ 
បទព្យ េកម្ម  សបកាយពីការពិនិត្យពិចារណ្ សលើហានិភយ័  ឲ្យមនបបេិទ្ធិភាពខ្េ់ បំផនុត   សដើម្ឲី្យ 
ការសបបើបបាេ់ សដើមទនុនរបេ់ធនាគារ េមបេប  សៅនរឹង សគាលសៅ អាជីវកម្ម របេ់ធនាគារ។

• បសងកើន ការ សបបើ បបាេ់ នូវ បបពន័្ធឌីជីថល សៅសលើដំសែើ រ ការ បច្ចនុប្ន្  សដើម្ជីបមរុញ ឲ្យ មន ភាព នាមំនុខ 
សៅក្នុង ការេសបមច ចិត្ត  សៅសលើហានិភយ័ ទាងំឡាយ។

• បសងកើន ការវភិាគ ទិន្នយ័    និងសលើកកម្េ់ ការសបបើបបាេ់បសច្ចកវទិយា ថ្មីៗ  សដើម្បីសងកើនេមថាភាព ក្នុង 
ការបគបប់គង ហានិភយ័  ក្នុងភាពចបាេ់លាេ់  និងឆ្បរ់ហ័េ។ 

• បសងកើន  និងសលើកកម្េ់ នូវរាល់ បញ្្ញ តិ្ត នានា  បពមទាងំ ពបងរឹង េមតថាភាព  និងកិច្ច េហការ រវាង ភាគី  
 ពាកព់ន័្ធ    សដើម្ធីានា ថ្    ធនាគារ     សៅដត អាចរកសា បាននូវការ អននុវត្ត ោ៉ា ងល្អបបសេើរ  សៅ   នរឹង 

បទបញ្្ញ ត្តិ ក្នុងបេរុក  កដូ៏ចជា អាចេបមប រាល់ ការ្្េ់ប្តូរ  នូវបរបិទសផសែងៗ។
• បន្ត កសាង េមតថាភាពបនុគ្គលិកស្្ើម ដផ្កបគបប់គងហានិភយ័ ដដលមន េមតថាភាព  សដើម្ជីំរនុញ 

ផលិតភាព  និង េមតថាភាពេបមប ់ ការបគបប់គង ហានិភយ័ បបកបសដាយ បបេិទ្ធិភាពខ្េ់។

ដំសែើ រការតាម បបពន័្ធឌីជីថល 
ពបងរឹង  ការរាយការែ៍ អំពីហានិភយ័

បសងកើនបបេិទ្ធិភាព ននធនាគារ 

បន្ត បសងកើននូវ  ចំនួនបនុគ្គលិក ស្្ើមដផ្កហានិភយ័

ពបងរឹង គនុែភាព បទព្យេកម្ម 

ពបងរឹង ការសបបើបបាេ់ បទព្យេកម្ម   បនា្ទ បពី់ 
ការពិចារណ្ សលើ  ហានិភយ័ ឲ្យ មន បបេិទ្ធិភាព

នាយកដ្ឋានគាប់គាងហានិភ័យ

យ៊ទ្ធសស្តនាចេនាបង យ៊ទ្ធសស្តនាអាទិភាពសមនានា្់រឆ្នា២ំ០១៧ ចំៃ៊ចផ្តនាតសំខាៃ់



៨១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

អភ
បា

ល
កិច

្ចកក
រុមហ៊ុ

ន 
និង

ទំន
ួល

ខុស
ក្

រូវ

នាយកដ្ឋា នប្រតិ្រត្ិតាម

“ជាមយួនរឹងនិន្ាការវវិត្តននការេំអាតបបាក ់        និងហិរញ្ញប្ទានសភរវកម្ម 
កដូ៏ចជាការរពំរឹងទនុកខ្េ់  ននបទបញ្ញត្តិធនាគារ  សៅដតខិតខំបន្តសធវើការងារ 
សដើម្ធីានាឲ្យសៅដតខិតខំបន្តសធវើការងារ     សដើម្ធីានាឲ្យមនការបតរួតពិនិត្យ
មនការបតរួតពិនិត្យ  និងអននុវត្តការបបឆ្ងំការេំអាតបបាក ់និងហិរញ្ញប្ទាន
សភវរកម្ម (AML/CFT) មនភាពបគបប់គាន ់និងមនបបេិទ្ធិភាព សដើសម្ើការពារ
ហានិភយ័សនះទនុកជាមនុន។”

នលាកតាងំលឌីី
នាយក  នាយកដាឋា ន បបតិបត្តិតាម 

ទិដឋាភាពនននិយត័កម្មសៅក្នុងតំបន ់មនការ្្េ់ប្តូរោ៉ា ងខ្ាងំនាប៉ានុនា្ម នឆ្្ចំនុងសបកាយសនះ។ ជាសាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុ
ដដល   ឈានមនុខទាងំសៅក្នុងបបសទេម៉ា សេេនុី  និងក្នុងតំបន ់ សយើងខញានុ ំនរឹងចូលរមួចំដែកក្នុងការគាបំទកិច្ចខិតខំ
បបរឹងដបបងរបេ់និយត័ករ  និងរដាឋា ភបិាលក្នុងការការពារអតថាបបសោជនរ៍បេ់អតិថិជន  និងេនុចរតិភាពននបបពន័្ធ
ហិរញ្ញ វតថានុ។

ក្នុងឆ្្2ំ០១៧   សយើងខញានុ ំ  នរឹងចាបស់ផ្តើមដំសែើ ការ     ក្នុងការសធវើឲ្យវប្ធមប៌បតិបត្តិចបាប ់  សៅក្នុងេម្ន័្ធធនាគារ 
សមយដបែង  កានដ់តមនភាពរ រឹងម ំ និងេនុីជំសៅ។  ដំសែើ ការសនះ  មនសារៈេំខានក់្នុងការគាបំទសគាលសៅរបេ់
សយើង  ខញានុ ំក្នុងការពបងីកខ្ួនសៅក្នុងអាសាែ ន  និងសបរៅអាសាែ ន។ ជាមយួនរឹងវប្ធម៌ដរ៏ រឹងម ំសយើងអាចពរឹងដផ្អកសលើ
បនុគ្គលិក របេ់សយើងក្នុងការអននុវត្តបបកបសដាយការយកចិត្តទនុកដាកស់ដើម្កីារពារ និងទបស់ាក តហ់ានិភយ័កដូ៏ចជា
អននុសលាមតាមរាល់និយត័កម្មដដលពាកព់ន័្ធ។

សយើងខញានុ ំ  នរឹងសបបើេមតថាភាពរបេ់សយើងខញានុ ំ    សដើម្បីបយនុទ្ធបបឆ្ងំនរឹងឧបកិដឋាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ    ដដលសកើតសចញពីកតា្ត
មននុេសែ  ដំសែើ ការ និងបបពន័្ធសៅកំរតិបនា្ទ ប។់  ក្នុងនយ័សនះ សយើងខញានុ ំនរឹងវនិិសោគសលើអ្កឯកសទេ និងអ្កវភិាគ
ោ៉ា ងសបចើនសលើដផ្កបបឆ្ងំការេម្អ តបបាក ់   ការដាកទ់ែ្ឌ កម្ម  ការបបឆ្ងំការេនុីេំែូក  និងការបបឆ្ងំអំសពើ
ពនុករលួយ។ សយើងខញានុ ំ   នរឹងសធវើសអាយដំសែើ ការការងារកានដ់តបបសេើរសេើង និងសធវើបច្ចនុប្ន្កម្មបបពន័្ធផងដដរសដើម្ី
ឲ្យ សយើងអាចដរឹង    និងបំសរ ើអិថិជនកានដ់តបបសេើរសេើង។     សទាះបីជាសយើងខញានុ ំ     បន្តចាបយ់កនូវបបពន័្ធធនាគារ
សអេិចបតរូនិច  និងបបពន័្ធធនាគារបំសរ ើសេវាសដាយខ្ួនឯង  នាេមយ័កាលឌីជីថលដដលសកើនសេើងោ៉ា ងខ្ាងំសនះ
កស៏ដាយ   កស៏យើងខញានុ ំ   សៅដតរកសានូវសបេកកម្មរបេ់សយើង    គឺការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយអរយិធម ៌
តាមរយៈការយល់ដរឹងពីអតិថិជនកានដ់តបបសេើរសេើង។

ការព បងឹង  ប្រព័ៃ្ធ  ការពារ  ធនាគារ

SYSTEM

PROCESS

PEOPLE

MAYBANK
ធនាគារ

នម�បបែង

ហាៃិភ័យ 

្រណា្នា ពីអតិថិជៃ

មននុេសែ 

ដំសែើ រការ

បបពន័្ធ

ហាៃិភ័យ 

្រណា្នា ពី ចនាបា្រ់ 

ហាៃិភ័យ 

្រណា្នា ពី ្រ៊េ្គលិក

បោ្ត ញចនការរ�ការណ៍
ដូចសៅក្នុងអង្គភាពដនទសទៀតដដរ   សយើងខញានុ ំបបឈមនូវការគំរាមកំដហងពីការសកងបន្ំទាងំខាងក្នុង   និងខាងសបរៅ
ការរសំលាភសលើសេចក្តីទនុកចិត្ត    អំសពើពនុករលួយ   និងការសល្មើេនរឹងនិយត័កម្ម    ដដលពាកព់ន័្ធនរឹងបនុគ្គលិករបេ់
សយើងខញានុ ំ   និងភាគីដនទសទៀត    ដូចជាអតិថិជន   ភាគីជានដគូរ    អ្កផ្តតផ់្គង ់   និងអ្កសរៅ៉ា ការ។   ដូសច្ះ វាមន
សារៈេំខានណ់្េ់  ដដលសយើងបសងកើតបណ្្ត ញននការរាយការែ៍  ដដលមនបបេិទ្ធភាព និងអាចទនុកចិត្ត បាន
េំរាបប់នុគ្គលិក និងភាគីដនទសទៀតដដលដរឹងនិងចងរ់ាយការែ៍អំពីសហតនុការែ៍ដដលេងសែយ័។

ក្នុងឆ្្2ំ០១៧    សយើងខញានុ ំ     នរឹងសធវើឲ្យបណ្្ត ញននការរាយការែ៍បច្ចនុប្ន្កានដ់តបបសេើរសេើង     សដើម្ផី្តល់នូវ
ការេំងាតក់ំរតិខ្េ់    និងផ្តល់ការការពារបគបប់គាន ់   ដល់អ្ករាយការែ៍ឲ្យបេបសៅតាមតំរូវការនិយត័កម្ម។
សយើងខញានុ ំយល់ថ្ ដំសែើ ការននការរាយការែ៍ដម៏នបបេិទ្ធភាព    គឺជាយន្តការបតរួតពិនិត្យដល៏្អសដើម្បីបឆ្ងំនរឹង
អ្ក សកងបន្ំ ឫ អ្កបបបពរឹត្តសល្មើេ។

សយើងខញានុ ំ    នរឹងសធវើឲ្យ បបសេើរសេើងនូវកំរតិ   និងគនុែភាពននការសេីនុបអសងកតផងដដរ សដើម្អីាចនាយំក អ្កបបបពរឹត្ត
បទសល្មើេមកកាតស់ទាេ    និងសដើម្អីាចដកតំរូវនូវចំែនុ ចខវះខាតននបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យ   ដដលពាកព់ន័្ធបានទាន់
សពលសវលា។
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របាយការណ៍និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

និរន្តរភាព គឺជាធាតនុមយួដដលជាេ្ូលននអាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ សមយដបែង។ ភាពសជាគជយ័សលើហិរញ្ញ វតថានុរបេ់សយើង គឺពរឹងដផ្អកសលើេមតថាភាពក្នុងការដេវងរក និងដំសណ្ះបសាយនូវបញ្្ហ បរសិាថា ន េង្គម និង 

បកមេីលធម ៌ដដលជាហានិភយ័ និងការរារាងំដល់ឱកាេក្នុងការសធវើអាជីវកម្ម។ រយៈសពលជាយូរោរណ្េ់មកសហើយ សយើងសជឿជាកស់លើ សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយអរយិធម ៌និងអាទិភាពយនុទ្ធសាសេ្តរបេ់សយើង   

គឺេនុទ្ធដតសធវើសេើងសបកាមជំសនឿមយួសនះ។

ពួកសយើង បានសធវើការ្្េ់ប្តូរពីការជួយ�គាបំទដល់េហគមន ៍ពីេកម្មភាពដតមយួរយៈ សៅជាការការផ្តល់ភាពអងអ់ាចសៅដល់េហគមនទ៍ាងំមូល និងស្្ើយតបសៅនរឹងបញ្្ហ កំពនុងសកើតមនដដលសចញពី ការ្្េ់ប្តូរវធិី

សាសេ្តរបេ់ពួកសយើងក្នុងបបតិបតិ្តការ។ ពួកសយើងសជឿជាក ់សលើការបសងកើនគនុែភាពជីវភាពរេ់សៅ េហបគិនភាព ចំសែះដរឹងហិរញ្ញ វតថានុ ការអបរ់ ំនិងការបែ្តនុ ះបណ្្ត ល។

ឥលូវសនះ ពួកសយើង បានេសបមច បាននូវពាកក់ណ្្ត លននដផនការនិរន្តរភាពរបេ់េម្ន័្ធធនាគារ សម�ដបែង 2០/2០ ដដលជាយនុទ្ធសាសេ្ត៥ឆ្្ ំនិងដដលបានអននុមត័សេើងកាលពីឆ្្2ំ០១៤។ ដផនការនិរន្តរភាពសនះ បតរូវ

បានបសងកើតសេើងក្នុងសគាលបំែងសធវើឲ្យមនឥទ្ធិពលរយៈសពល និងគនុែតនម្សៅសលើ េហគមន ៍និងភាពជាបបជាពលរដឋា បនុគ្គលិករបេ់សយើង និងការទទួលបានផលិតផល និងសេវាកម្ម។   

រាល់េកម្មភាពននពាែិជជាកម្ម និងរាល់និសោជិកទាងំអេ់ បតរូវដតដេវងយល់អំពីទេសែនៈវេ័ិយ និងចូលរមួចំដែកេសបមចនូវសគាលសៅរបេ់ពួកសយើងទាងំមូល។ វា គឺជាការសប្តជាញា ោ៉ា ងមនុតម ំដដលស ្្ត តឲ្យពួកសយើង  

ពយាោមសធវើនូវអវីដដលល្អបំផនុត សដើម្សីធវើឲ្យវត្តមនរបេ់សយើង កានដ់តរ រឹងមកំ្នុងតំបនអ់ាេនុី សដាយស ្្ត តេំខានស់ៅសលើការនច្បបឌិតបសងកើតថ្មី និងពបងរឹងវជិាជា ជីវៈរបេ់បនុគ្គលិករបេ់សយើងក្នុងការផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញ វតថានុ សដើម្ី

សធវើឲ្យពិភពសលាករបេ់សយើងមនការរកីចសបមើន។

របាយការែ៍និរន្តរភាពសនះ បានបូកេរនុបនូវការរកីចសបមើន ដដលពួកសយើងបានសធវើសៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦សនះ សដើម្េីសបមចនូវការសប្តជាញា ចិត្ត និងសគាលសៅដដលបេបសៅនរឹងដផនការនិរន្តរភាពននេម្ន័្ធធនាគារ 2០/2០។

គសបមង  សេ្តី និងតមបាញ  សៅសខត្តតាដកវ  បបសទេកម្នុជា។
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របាយការណ៍និរន្តរភាព

ការោក់្រញ្ចកូល ៃិងភាពចមនា៊ះ 

ពួកសយើង ដតងដតផ្តល់ភាពអង ់
អាចដល់ជនងាយរងសបគាះ បំផនុត 
ដដលរមួមនសេ្តី និងកនុមរតាម 

រយៈកម្មវធិីេហគមនរ៍បេ់សយើង 
និងតាមរយៈផលិតផល និង 

សេវាកម្ម។ ពួកសយើងបានបសងកើន 
ការពបងីកសេវាកម្មរបេ់សយើងសៅ 
ដល់អ្កដដលមនិទានប់ានទទួល។

ការផ្តួចសផ្តើមនិរន្តរភាពរបេ់សយើង 
ចំសពាះ    េង្គមសលើដផ្កសផសែងៗ 
នន េហគមន ៍ដដលរមួមន 

ការអបរ់ ំ    ការដាកប់ញ្ចូ លហិរញ្ញ វតថានុ 
ការផ្តល់ភាពអងអ់ាចសេដឋាកិច្ច 

និងេនុខភាព។

របាយការណ៍យ៊ទ្ធសសស្តឆ្នាំ២០១៦

សហេេៃ៍ ៃិងភាពជាបនាជាពលរដ្ឋ

សយើងគាបំទសេ្តី យនុវជន និងជនពិការ តាមរយៈមូលនិធិ សមយដបែង៖
• កម្មវធិី សេ្តី និងតមបាញរបេ់ធនាគារ សមយដបែង     បតរូវបានេសម្ធសេើងសៅក្នុងដខមនីា   ឆ្្2ំ០១៦។   ពួកសយើង បានបែ្តនុ ះបណ្្ត លសេ្តីតមបាញចំនួន ១៥០នាក់

 ជួយ�គាបំទដល់កេិករចំនួន ៩៦នាក ់ និងដាសំដើមមនចំនួន ១៣.៥៤៨សដើម សបកាមកិច្ចេហការជាមយួនរឹង  អង្គការសបរៅរដាឋា ភបិាល Color Silk។
 វា គឺជាមជ្ឈមែ្ឌ លបែ្តនុ ះបណ្្ត លផ្ូវការទីមយួ  សៅបបសទេកម្នុជា  និងជាការផ្តួចសផ្តើមសដើម្ជីួយ�សលើកកម្េ់   និងជំរនុញបកណ្តេូ់បតដបបបបនពែី 

 
សៅកានពិ់ភពសលាក សៅក្នុងឥរោិបថបបកបសដាយនិរន្តរភាព និងជួយ�ដល់ការរកបបាកច់ំែូលសដាយឯករាជ្យ ជូនដល់សេ្តីតមបាញ សៅក្នុងតំបន។់  

• កម្មវធិីជួយ�ឧបតថាម្ភដល់កនុមរ របេ់ធនាគារ សមយដបែង ក្នុងភាពជានដគូជាមយួនរឹងអង្គការ សលើកេ្ទួយបបជាពលរដឋា (PIO) សដើម្ផី្តល់នូវឱកាេក្នុងការទទួល 
បានការអបរ់ផំ្ូវការ និងជួយ�ដល់ការអភវិឌ្ឍកនុមរ និងយនុវជនដដលងាយរងសបគាះ ឲ្យទទួលបានសជាគជយ័ក្នុងការេិកសា និងជីវតិរបេ់ពួកសគ បានឈានដល់

 ការអននុវត្តសៅ ដំណ្កក់ាលទី៤។ កម្មវធិីសនះ បានផ្តល់នូវអាហាររូបតថាម្ភ និងការគាបំទសផសែងៗ សដើម្ឲី្យពួកសគបានសៅសាលាសរៀន កដូ៏ចជា
 

ការផ្តល់ការបបរឹកសាសោបល់ និងបែ្តនុ ះបណ្្ត លដល់បនុគ្គលិកេ្ម័បគចិត្ត សដើម្ជីួយ�ដល់កនុមរទាងំសនាះ ឲ្យបានបន្តការអបរ់ ំនិងចាកសចញពីភាពបកីបក។

• សដាយមនការេហការចូលរមួពីសាថា នទូតម៉ា សេេនុី       បកេួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ      បពមទាងំបករុមេ្ម័បគចិត្តពី   Politeknik      Sukarelawan      Malaysia  

ធនាគារ សមយដបែង បានបសងកើតនូវគសបមង ទរឹកសា្អ តសដើម្បីទបទងជី់វតិ សដាយផ្តល់នូវទរឹកចសបមះដដលមនេនុវតថាិភាព និងតនម្ទាប បពមទាងំការពយាបាលសៅ
 តាមតំបនជ់នបទបបកបសដាយនិរន្តរភាព សៅក្នុងបបសទេកម្នុជា។

 • កម្មវធិី Maybank CashVille Kidz  ជាកម្មវធិីផ្តល់ចំសែះដរឹងហិរញ្ញ វតថានុ ដល់េិេសាននុេិេសែសបចើនជាង ៧ ៥០០០នាកស់ៅក្នុងបបសទេម៉ា សេេនុី សហើយកម្មវធិីសនះ

 បតរូវបានេសម្ធសេើងសៅបបសទេកម្នុជា សៅដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦ សដាយមនការ  ចូលរមួេហការពីធនាគារជាតិកម្នុជា។ កម្មវធិីសនះ នរឹងបតរូវបានអននុវត្តសពញ១ឆ្្ំ

 ននឆ្្2ំ០១៧។

• គសបមងជិះកង ់ បតរូវបានបសងកើតសេើងក្នុងសគាលបំែង សដើម្បីសងកើនការយល់ដរឹងអំពីជំងឺបគរុនចាញ់សៅតាមតំបនទ់សន្សមគង្គ និងបបមូលមូលនិធិសដើម្ី

 ទិញកងឲ់្យអ្កេ្ម័បគចិត្តភូមដិផ្កជំងឺបគរុនចាញ់   សដាយមនការេហការពី   the Soroptimist    International    of     Damansara បពមទាងំមនការគាបំទ 
ពីមូលនិធិ ធនាគារ សមយដបែង។

្រ៊េ្គលិករ្រស់យើង
• ក្នុងនាមជាេម្ន័្ធធនាគារ ពួកសយើងបានផ្តល់ការងារដល់បបជាជនជិត ៤៤,០០០នាក ់ និងមនបបមែជា៤៣ជាតិសាេន ៍ ក្នុងបបសទេចំនួន2០។ 

 ក្នុងចំសណ្ម កំលំាងពលកម្មទាងំអេ់ ៥៥% គឺជាសេ្តី។ សដាយដេក ធនាគារ សមយដបែង (សខមបូឌា) កប៏ានផ្តល់ឱកាេការងារដល់បបជាពលរដឋាបបមែ 
ជា៤០០នាក។់ 

• ពួកសយើង បានសលើកទរឹកចិត្តឲ្យមនតនុល្យភាពសយនឌរ័ សៅក្នុងកបមតិថ្្កដ់រឹកនា ំដដលក្នុងសនាះ៥៦% ននគែៈបគបប់គង និង៣០% ននគែៈកម្ម ការបបតិបត្តិ 

 គឺជាសេ្តី និងដរឹកនាសំដាយនាយកបបតិបត្តិ ជាសេ្តីផងដដរ។ 

• បនុគ្គលិករបេ់សយើង បានទទួលការបែ្តនុ ះបណ្្ត លចំសែះដរឹង សលើការដក្ងបន្ំ និងបកមេីលធម។៌ សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦ ពួកសយើង បានផ្តល់ការបែ្តនុ ះបណ្្ត ល

 ចំនួន៦ដង និងគិតជាសពលបបមែជា ៤១2សម៉ា ង ដល់និសោជិកកម្នុជារបេ់សយើង។

• ពួកសយើង បានផ្តល់ឱកាេដល់បនុគ្គលិករបេ់សយើង សដើម្សីធវើការេ្ម័បគចិត្តសៅតាមេហគមនរ៍បេ់ពួកសគ។ ក្នុងចំសណ្មនិសោជិកទាងំអេ់របេ់
 ធនាគារ សមយដបែង  សបចើនជាង៨៥% ននបនុគ្គលិកទាងំអេ់របេ់ សមយដបែង បានចូលរមួទិវាកិច្ចការទំនួលខនុេបតរូវេង្គមេកល សលើកទី៧។ ការផ្តួចសផ្តើម
 សផសែងៗរបេ់េហគមននី៍មយួៗ បតរូវបានចាបស់ផ្តើមអននុវត្តសេើង សៅសលើដផ្កសផសែងៗននេហគមន។៍

• កម្មវធិី eMpowering Talents@Cambodia បតរូវបានបសងកើតសេើង ក្នុងឆ្្2ំ០១៦ ក្នុងសគាលបំែងបសងកើតធនធាន ដដលមនសទពសកាេល្យបបកបសដាយ
 

និរន្តរភាព និងកសាងជំនាញមយួ សដើម្ឲី្យពួកសគក្ាយសៅជាអ្កដរឹកនាមំយួោ៉ា ងពិតបបាកដសៅក្នុងធនាគារសមយដបែងជាយូរអដងវង និងបន្តជួយ�ដល់វេ័ិយ
 សេវាហិរញ្ញ វតថានុសៅកម្នុជាសៅកានក់បមតិមយួដខ៏្េ់។

ការទទួលបាៃផលិតផល ៃិងសនាវាកេ្ម
• ការបសងកើតថ្មី តាមរយៈបសច្ចកវទិយាឌីជីថល សេវាហិរញ្ញ វតថានុរបេ់សយើង អាចសបបើបបាេ់បានសដាយមននុេសែបគបគ្់ា តាមរយៈទូរេ័ព្ទនដ។ ក្នុងឆ្្2ំ០១៦ 

 សយើងបានបន្តសលើកកម្េ់ការសបបើបបាេ់សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ តាមរយៈការដាកឲ់្យដំសែើ រការកម្មវធិីធនាគារសលើទូរេព្ទចល័ត។

• សៅក្នុងឆ្្ ំ2០១៦ សយើងបានបន្តការសប្តជាញា ចិត្តអននុវត្តសគាលការែ៍ដែនាេំ្តីពីហានិភយ័ននេង្គម និងបរសិាថា ន។ 

• សេវាធនាគារក្នុងតំបនរ់បេ់ធនាគារសមយដបែង បានបងកនូវភាពងាយបេរួលជាសបចើនដល់អតិថិជនក្នុងការសបបើបបាេ់សេវាធនាគារសៅតាមបបសទេសផសែងៗ
 ក្នុងតំបន ់ដដលរមួបញ្ចូ លទាងំសេវាម៉ា េនុីនដកបបាក ់និងការសធវើបបតិបត្តិការសាចប់បាកស់ៅធនាគារ ្្ទ ល់។ 



 ៨៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របាយការណ៍និរន្តរភាព

អភិបាលកិច្ចតបកបនោ�និរន្តរភ្ពនៅធនាគារនម�បបែង

វធិីសាសេ្តរបេ់ធនាគារ សមយដបែង សដើម្បីន្តនិរន្តរភាព គឺការរកឲ្យស�ើញនូវការបសងកើតសេចក្តីេសបមចចិត្ត សគាលនសោបាយ និងបបពន័្ធសផសែងៗ។ សយើង បតរូវបានជាេមជិក Bursa Malaysia FTSE4Good សលើការងារបិរសាថា ន 

 េង្គម និងអភបិាលកិច្ច (ESG) និងបានទទួលរងាវ នស់ផសែងសទៀតជាសបចើន េបមបរ់បាយការែ៍និរន្តរភាពរបេ់សយើង។

េូលៃិធិ ធនាគារ មនាយបែនាង

សមាជិក តួនាទី

បករុមបបរឹកសាភបិាល ពបងរឹង និងពិនិត្យសមើលរាល់កម្មវធិី និងការអននុវត្តនានា។

នាយក/នាយិកាបបតិបត្តិ សធវើការបគបប់គងទាងំបេរុងសលើយនុទ្ធសាសេ្ត និងដំសែើ រការសផសែងៗ។

បករុមការងារមូលនិធិ ធនាគារ សមយដបែង អននុវត្ត និងតាមដានកម្មវធិីេហគមនឈ៍ានមនុខនានារបេ់ធនាគារ សមយដបែង សដាយស ្្ត តសៅសលើដផ្កេំខាន់ៗ  
ដដលេថាិតសៅសបកាមេរេរេ្តម្ភេហគមន ៍និងភាពជាពលរដឋា ននគសបមងនិរន្តរភាព 2០/2០។

ផ្តល់ការគាបំទដល់នាយកដាឋា ននានារបេ់ធនាគារ  សមយដបែង ក្នុងការអននុវត្តកម្មវធិីេហគមន ៍   និងការផ្តួចសផ្តើមសផសែងៗ។

សេ្័ៃ្ធធនាគារ មនាយបែនាង

បករុមបបរឹកសាភបិាល ពិនិត្យសៅសលើការអននុវត្តបបកបសដាយនិរន្តរភាពនានា។

គែៈកម្មការបបតិបត្តិ ្្នុះបញ្្ច ំង និងពបងរឹងរាល់គនរឹ្ះនិរន្តរភាពនានា សដាយផសាភាជា បស់ៅនរឹងបញ្្ហ ។

បគបប់គងហានិភយ័ សធវើការបគបប់គងទាងំបេរុង     សលើយនុទ្ធសាសេ្តបគបប់គងហានិភយ័   និងដំសែើ រការសផសែងៗ    សដាយរមួបញ្ចូ លជាមយួនរឹងបញ្្ហ
 បរសិាថា ន េង្គម និងអភបិាលកិច្ច ។

បករុមកិច្ចការបករុមហែនុន និងទំនាកទ់ំនងសាវជីវកម្ម ជាអ្កការពារនូវគសបមងនិរន្តរភាព 2០/2០។

នាយកដាឋា នធនធានមននុេសែននេម្ន័្ធធនាគារ សធវើការបគបប់គងទាងំបេរុងសលើយនុទ្ធសាសេ្តធនធានមននុេសែ និងដំសែើ រការសផសែងៗ។

នាយកដាឋា នសផសែងៗ សធវើបបតិបត្តិការគសបមងនិរន្តរភាព 2០/2០ សដាយបសសញជា ៀបសៅក្នុងតំបនប់បតិបត្តិការ និងធនុរៈកិច្ចរបេ់ពួកសគ។

រហូតដល់ឆ្្2ំ០១១ ធនាគារ សមយដបែង បានអននុវត្តកម្មវធិីជួយ�ដល់េង្គមជាសបចើន តាមរយៈជំនួយេសសងា្គ ះបឋម។ ចាបត់ាងំពីសនាះមក សយើងបានសធវើការ្្េ់ប្តូរដគ៏ួរឲ្យកតេ់ម្គ ល់មយួ និងបានសធវើការរមួបញ្ចូ លការអននុវត្តការងារ

 បរសិាថា ន េង្គម និងអភបិាលកិច្ច ចូលសៅក្នុងអង្គភាពរបេ់សយើង សដាយបពមទាងំបានសធវើកិច្ចេហការនដគូវនិិសោគជាមយួអង្គការសៅក្នុងេហគមន។៍
 
សៅចនុងឆ្្2ំ០១៤ សយើងបានបសងកើត គសបមងនិរន្តរភាព 2០/2០ សដើម្ជីាឧបករែ៍ េបមបស់ធវើការ្្េ់ប្តូរនិរន្តភាព មកបញ្ចូ លក្នុងការសធវើពាែិជជាកម្ម និងសគាលសៅសេវាហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយអរយិធម។៌ វាបានផ្តល់ឲ្យសយើង

 
នូវរសបៀបក្នុងការដេវងរកដំសណ្ះបសាយសដើម្នីិរន្តរភាព និងេសបមចឲ្យបាននូវការរពំរឹងទនុករបេ់នដគូពាកព់ន័្ធ។ វា បតរូវបានដបងដចកជា ៣ ដផ្កេំខាន់ៗ  (េហគមន ៍និងភាពជាពលរដឋា,  បនុគ្គលិករបេ់សយើង, និងការទទួលបាន

 នូវផលិតផល និងសេវាកម្ម) សដាយរមួបដនថាម ការតាងំចិត្តចំនួន ១០។
 
សេចក្តីដែនាអំំពីការអននុវត្តគសបមងនិរន្តរភាព 2០/2០ បានជួយ�សយើងក្នុងការសធវើដំសែើ រការគសបមងទាងំមូល។ សេចក្តីដែនាសំនះស ្្ត តេំខានស់ៅសលើ ការតាងំចិត្តចំនួន១០ និងេូចនាករសដើម្សីធវើការតាមដានដំសែើ រការ។ 

 
នាយកដាឋា នសផសែងៗ សដាយរមួទាងំដផ្កបរសទេផងសនាះ េនុទ្ធដតបានចូលរមួពាកព់ន័្ធនរឹងការអននុវត្តគសបមងសនះ។ ការកំែតប់តរូវបានដាកស់ចញេបមបដ់ផនការេកម្មភាពគសបមងនិរន្តរភាព 2០/2០ េបមបជ់ាគន្រឹះ កដូ៏ចជា  
បចវា៉ា កផ់្គតផ់្គង ់និងសគាលនសោបាយលទ្ធកម្ម  ការដែនាEំSG សគាលនសោបាយេិទ្ធិមននុេសែ សគាលនសោបាយបរសិាថា ន សគាលនសោបាយធានារា៉ា បរ់ងបបកបសដាយទំនួលខនុេបតរូវ។

របាយការណ៍ៃិរៃ្តរភាព

របាយការែ៍និរន្តរភាពសនះគឺជាការបតរួតពិនិត្យអំពីនិរន្តរភាពរបេ់សយើង សបកាមកិច្ចខំបបរឹងដបបងអននុវត្តរបេ់ ធនាគារ សមយដបែង កម្នុជា ដតប៉ានុសណ្ណ ះ។ សដាយេថាិតសៅក្នុងថ្្កេ់ម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង សយើងបានសធវើការដចកចាយ

 
ោ៉ា ងទូលំទូលាយនូវរបាយការែ៍និរន្តរភាពបបចាឆ្ំ្ ំ ដដលបានសធវើតាមរចនាេម្ន័្ធ និងការចង្អនុលបងា្ហ ញអំពីការបសងកើតសលើកទី៤ នូវ គសបមងនិរន្តរភាព 2០/2០។ សដើម្ឲី្យគសបមងបបតិបត្តិការសនះបានេសបមចជាសាថា ពរសនាះ 

 វាទាមទាររយៈសពល ៥ឆ្្។ំ 

សសរស្តេ្ភេ មបមាង ៃិរៃ្តរភាព ២០/២០

សហេេៃ៍ ៃិងភាពជា ប្រជាពលរដ្ឋ

្រ៊េ្គលិករ្រស់ មយីង

ការទទួលបាៃផលិតផល ៃិង មសវាកេ្ម ពិធីេសម្ធទរឹកសដើម្ជីីវតិ សដាយមនការចូលរមួពី  រដឋាសលខាធិការ  បកេួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ អគ្គរាជទូតបបសទេ ម៉ា សេេនុីបបចាសំៅបបសទេកម្នុជា  
នាយកបបតិបត្តិនន ធនាគារ សមយដបែង។ 



៨៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦
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របាយការណ៍និរន្តរភាព

សហគមន៍
និងភ្ពជាពលរដ្ឋ

ធនាគារ សមយដបែង សធវើការអននុវត្តកិច្ចការេហគមនរ៍បេ់សយើង តាមរយៈការស ្្ត តសលើសគាលសៅ ការវនិិសោគេង្គម ការពបងរឹងអ្កេ្ម័បគចិត្ត និងនដគូ
 េហការយូរអដងវង។

កេ្មវិធីសស្តី ៃិងតេនាបាញ រ្រស់ធនាគារ មេយ ប្រែង បានផ្តល់នូវការគាបំទដល់សេ្តីតមបាញ ដដលមកពីបគរួសារបកីបក បាតប់ងឱ់កាេក្នុងេហគមន ៍
តាមរយៈការសលើកកម្េ់ និងបសងកើន ផលិតកម្មបកណ្តេូ់បតដបបបបនពែី សៅកានទូ់ទាងំពិភពសលាក បបកបសដាយនិរន្តរភាព សៅខែៈសពល
ដដលបសងកើតឯករាជ្យភាពដផ្កសេដឋាកិច្ច និងការឧបតថាម្ភដផ្កហរញិ្ញ វតថានុ សដាយសធវើការដាកប់ញ្ចូ លេិប្កម្មតមបាញេូបតសៅក្នុងតំបន។់ កម្មវធិីសនះ 
នរឹងសធវើការបសងកើនេមតថាភាព និងបងា្ហ តប់ងា្ហ ញដល់បករុមសេ្តីកម្នុជា ដដលមនសទពសកាេ្យជាមយួនរឹងជំនាញតមបាញេូបត កដូ៏ចជាការគាបំទដល់
កម្មវធិីកេិកម្មេូបត ដដលជួយ�ដល់កេិករផលិតនូវេូបតមេកម្នុជាបបកបសដាយគនុែភាពខ្េ់។

ក្នុងដំណ្កក់ាលសាកល្ងឆ្្2ំ០១៦ មនសេ្តីតមបាញ2៣នាក ់ បានបញ្ចបក់ារបែ្តនុ ះបណ្្ត លរបេ់ពួកសគ និងបករុមសេ្តីតមបាញជំនានថ់្មី
 មយួសផសែងសទៀត កំពនុងចាបស់ផ្តើមសធវើការបែ្តនុ ះបណ្្ត ល និងជួយ�ដល់កេិករចំនួន៩៦នាក ់ និងសធវើការដាដំនុះសដើមមនបានចំនួន១៣៥៤៨សដើម 
 សៅក្នុងបបសទេកម្នុជា។

CASHVILLE KIDZ បានបសបងៀនកនុមរ អំពីរសបៀប បពមទាងំចំសែះក្នុងការសបបើបបាេ់ហិរញ្ញ វតថានុ តាមរយៈទូរទេសែនគ៍ំនូរជីវចលភាគ 
 និងេកម្មភាពពាកព់ន័្ធសផសែងៗសទៀត។ សដាយចាបស់ផ្តើមដំសែើ រសៅឆ្្2ំ០១2ក្នុងបបសទេម៉ា សេេនុី CASHVILLE KIDZ បានផ្តល់ចំសែះដរឹង  

ដផ្កហិរញ្ញ វតថានុដល់យនុវជន ដដលនរឹងមនការយល់ដរឹងទាកទ់ងនរឹងទម្បក់្នុងការចំណ្យ និងការេនសែ ំ សដាយសៅចនុងបញ្ចបព់ួកសគនរឹងក្ាយជា
 អតិថិជនដប៍បសេើរមយួ។ 

ក្នុងឆ្្2ំ០១៦     CASHVILLE  KIDZ     បាននាយំកចូលក្នុងបបសទេកម្នុជា។     ក្នុងដំណ្កស់ាកល្ង  សយើងនរឹងសធវើការជាមយួនរឹង ៨សាលា 
បឋមេិកសា និងដចកចាយដល់េិេសាននុេិេសែ ៨០០នាក ់ដដលនរឹងអននុវត្តទាងំបេរុងសៅឆ្្2ំ០១៧។      សដើម្ជីាោនក្នុងការវាយតនម្កម្មវធិី

 សាកល្សនះ     សយើង    បានសរៀបចំសបើកដំសែើ រការយនុទ្ធនាការរយៈសពល៣ឆ្្ ំ   ដដលនរឹងអាចផ្តល់ដល់េិេសាននុេិេសែ2០០០០នាក ់  មកពី
 សាលាសរៀនសបចើនជាង៤០ ទូទាងំបបសទេកម្នុជា។    ៦០%ននេិេសាននុេិេសែ   ដដលសធវើការចូលរមួសៅក្នុងគសបមង នរឹងមនការរកីចសបមើនដផ្ក

 ចំសែះដរឹងហិរញ្ញ វតថានុ សដាយ៣០% នរឹងជាម្ច េ់គែនីេនសែ។ំ

CHILD SPONSORSHIP គឺជាកិច្ចការងារក្នុងភាពជានដគូរយៈសពលយូរអដងវងរបេ់ធនាគារ សមយដបែង ជាមយួនរឹងអង្គការសលើកេ្ទួយ
 បបជាពលរដឋា (PIO) សដើម្សីធវើការឧបតថាម្ភេិេសាននុេិេសែទីទាល់បក សដាយផ្តល់ជូនពួកសគនូវឱកាេក្នុងទទួលបាននូវការេិកសា ដដលជាវធិី
 សជៀេផនុតពីភាពបកីបក។

ក្នុងឆ្្2ំ០១៦ កម្មវធិីបានបន្តដំសែើ ការដល់ដំណ្កក់ាលទី៤ សដាយធនាគារ សមយដបែង បានសធវើការសប្តជាញា ចិត្តក្នុងការជួយ�ឧបតថាម្ភដល់
 េិេសាននុេិេសែទីទាល់បកចំនួន៥០នាកស់ផសែងសទៀត។ កម្មវធិីឧបតថាម្ភសនះបានផ្តល់ការផ្គតផ់្គងជ់ាបបចាដំខនូវសបគឿងឧបសភាគបរសិភាគ និងេម្ភ រៈ
 េិកសា កដូ៏ចជាការផ្តល់ឱកាេពិសេេដល់េិេសាននុេិេសែបានផសាភាជា បជ់ាមយួបនុគ្គលិកធនាគារ សមយដបែង។

កេ្មវិធីទឹក ស បមា្រ់ជីវិត    គឺជាគំនិតក្នុងការបសងកើតសេើងបបកបសដាយនិរន្តរភាព       សដើម្សីធវើការផ្គតផ់្គងទ់រឹកសា្អ ត   និងេនុវតថាិភាពសៅដល់តំបនដ់ាច់

 បេោលសៅក្នុងបបសទេកម្នុជា   សដាយគសបមងសនះបានដំសែើ រការ   និងសធវើកិច្ចេហការជាមយួនរឹងសាថា នទូតននបបសទេម៉ា សេេនុី សៅទីបករុង
 ភ្សំពញ បពមទាងំទទួលបានកិច្ចគាបំទពីបកេួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ។

គសបមងសនះ         ទទួលបានការចូលរមួជួយ�ពីបករុមេិេសែេ្ម័បគចិត្ត       និង 
សាសសា្ត ចារ្យ    ននសាលាពហនុជំនាញម៉ា សេេនុី  តាមរយៈកម្មវធិីទំនួនខនុេ 
បតរូវេង្គម ក្នុងការបសងកើតនូវបបពន័្ធចបមរុះទរឹកមយួ    ដដលងាយបេរួល មន 
បបេិទ្ធភាព និងតនម្េមរមនុ្យ  ដដលអាចជួយ�ដល់េមជិកបគរួសារសៅក្នុង
េហគមន ៍បានរហូតដល់៥០០បគរួសារ។

េ មបមាងជិះកង់    គឺជាគសបមង   ដដលបសងកើតសេើង     សដើម្ផីសែពវផសាយអំពី  
 

ជំងឺបគរុនចាញ់      សៅក្នុងតំបនអ់ននុទសន្សមគង្គ       និងសដើម្សីគៀងគរថវកិា 
 

សដើម្ទីិញកងជូ់នភ្ាកង់ារេនុខភាពភូមដិផ្កជំងឺបគរុនចាញ់       ក្នុងបបសទេ
 

កម្នុជា   ដដលធនាគារ  សមយដបែង    ដាកឲ់្យដំសែើ រការជាដផ្កមយួននបករុម  
សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុចម្ង     សៅក្នុងតំបន។់   សដាយជានដគូរវាង   មូលនិធិ

 ធនាគារ   សមយដបែង    និង    Soroptimist  International    of    Damansara  

សយើង   បានសធវើវភិាគទានថវកិាចំនួន   ៥៦ ១៥០ ៧០០សរៀល     សៅកាន ់
Soroptimist      International         Phnom     Penh     សដើម្ទីិញកងច់ំនួន១៣៨ 
សបគឿង។

បពឹត្តិការណ៍សំខាៃ់ៗ

បនុគ្គលិក ធនាគារ សមយដបែង បាន ចូលរមួ ក្នុង េកម្មភាពដាសំដើមសឈើ មន   សៅទិវា ទំនួលខនុេបតរូវេង្គមេកល   ឆ្្2ំ០១៦។ 



 ៨៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

Maybank implements our community work through targeted social investments, volunteer efforts and long-term 

partnerships.

របាយការណ៍និរន្តរភាព

ពនាតឹ្តកិារណ៍សំខាៃ់ៗ

បុគ្គលកិ
របសន់�ើង

សយើងមនបំែងក្នុងការបចបាចប់ញ្ចូ ល និងផសាភាជា បក់ដន្ងសធវើការ សដើម្ជីាជំនួយដល់សយើងក្នុងការសធវើទំនាកទ់ំនងជាមយួអតិថិជន កានដ់តបបសេើរ 

 និង សធវើការេសបមចចិត្តកានដ់តមនបបេិទ្ធិភាពជាងមនុនេបមបព់ាែិជជាកម្មរបេ់សយើង។ សយើងបានសធវើឲ្យបបាកដថ្ សយើងមនបរោិកាេ

 ការងារសពារសពញសដាយការគាបំទ ទូលំទូលាយ ភាពបតដ់បន ជាទីដដលបនុគ្គលិកបគបរ់ូបអាចបសញ្ចញសោបល់ រាល់បនុគ្គលិកទាងំអេ់បតរូវបានឲ្យតនម្  
និងក្តីសគារព បពមទាងំ មនឱកាេក្នុងការបរចិា្ច គសពលសវលាពួកសគ សដើម្សីធវើការងារេ្ម័បគចិត្ត បបេិនសបើពួកសគមនបំែង។

ការចូលរួេរ្រស់្រ៊េ្គលិក គឺជាសគាលនសោបាយមយួ ក្នុងចំសណ្មសគាលនសោបាយបនុគ្គលិករបេ់សយើង។
 

សយើងសបបើបបាេ់បគបទ់បមងដំ់សែើ រការ ដូចជា ការសា្ទ បេ្ទងម់តិចូលរមួពីេំណ្កប់នុគ្គលិក និងការសធវើការវាយ
 តនម្។ កិច្ចទំនាកទ់ំនងសដាយចំហ គឺជាដផ្កមយួននវប្ធមប៌ករុមហែនុនរបេ់សយើង សដាយសយើងកប៏ានបសងកើត 

យន្តការមយួផងដដរ េបមបកិ់ច្ចេន្ទនា H.O.T. (សសា្ម ះបតង ់ចំហ និងជំសនឿទនុកចិត្ត)។

សយើងបន្តសធវើការវនិិសោគយូរអដងវងសៅសលើ ការេិកសា    និងការអភវិឌ្ឍ   េបមបប់នុគ្គលិករបេ់សយើង    និង
 សធវើការសលើកកម្េ់េមថាភាពបគបដ់ផ្កទាងំអេ់របេ់ធនាគារ។  នាសពលខាងមនុខ    ការបសងកើនតនម្និសោជិក  

នរឹងសលើកទរឹកចិត្តបនុគ្គលិក       សដើម្ចីាបយ់កឱកាេក្នុងការបគបប់គងវជិាជា ជីវៈរបេ់ពួកសគ។  ដផនការអភវិឌ្ឍ
 បនុគ្គល  កជ៏ាកតា្ត គន្រឹះសៅក្នុងដំសែើ រការបគបប់គងរបេ់សយើងផងដដរ។ សយើងមនការសជឿជាកស់ៅ ការេិកសា
 ជាកដ់េ្តង  ដដលបបកបសដាយ  ការបងា្ហ តប់ងា្ហ ញ បតរួតពិនិត្យ និងជាបណ្្ត ញ។ កម្មវធិីេិកសានានា បតរូវបាន
 

សរៀបចំ និងសធវើឲ្យបបាកដអំពីកម្មវធិីអភវិឌ្ឍន ៍និងេិកសា។ 

សដើម្អីភវិឌ្ឍ និងរកសាទនុកនូវ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ៃិងនាទពនាកាសលនាយ  ចំសពាះអ្កដដលអាចេបមបបានសដាយ  
សជាគជយ័ សៅបគបវ់ប្ធម ៌និងទីកដន្ង   សយើងបានបសងកើត      ដបបបទបគបប់គងសទពសកាេល្យដរ៏ រឹងមមំយួ 

 
ដដលបានបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ជា ការអននុវត្តេកលល្អបំផនុត។ បគបប់នុគ្គលិកសពញេិទ្ធទាងំអេ់បតរូវបានសធវើ 
ការវាយតនម្ជាសរៀងរាល់ឆ្្។ំ     សយើងសធវើការវាយតនម្ផលិតភាពបនុគ្គលិករបេ់សយើង  សដាយពនុំបតរឹមដតតាម

 រយៈរងាវ យតនម្េកម្មភាពការងារ  និងគំនិតបសងកើនផលិតភាពសនាះសទ ប៉ានុដន្តករ៏មួបញ្ចូ លទាងំសេចក្តីដែនាំ
 អំពី សបៀរវតសែប៍នុគ្គលិកមនុនបងព់ន្ធ និងសបៀរវតសែេ៍រនុបេបមបប់នុគ្គលិកផងដដរ។

ការរួេ្រញ្ចកូល     ៃិងភាពច បេ៊ះគា្នារ្រស់ក បៃ្លងការងរ        គឺជាកតា្ត េំខាន ់ ដដលនាឲំ្យបករុមហែនុនទទួលបាន 
សជាគជយ័      ជាពិសេេទីតាងំការងារដូចជាធនាគាររបេ់សយើង។            សយើងសធវើការដកលម្អ សដាយដាកប់ញ្ចូ ល

 គ្ានូវបនុគ្គលិក    សដាយមនិបបកានពូ់ជសាេន ៍       និងសហ្គនឌ័រ។    តនម្េ្ូលរបេ់បករុមហែនុនសយើងបាននាំ
 

សយើងឲ្យយល់ពីការបបបពរឹត្តិនូវឥរោិបទសដាយមនទំនាកទ់ំនងរវាង      ពាែិជជាកម្ម ការងារ និងរសបៀបរបប
 ដដលសយើងផសែពវផសាយនូវ    តនម្សនះទូទាងំេម្ន័្ធធនាគារ។   ចំសពាះសយើង    េនុវតថាិភាព    ្េនុកភាព  និង 

េនុខនុមលភាព  មននយ័ថ្   ការែ៍ដដលសយើងផ្តល់ឲ្យនូវកដន្ងការងារដដលបបកបសដាយ្េនុកភាព និង 

សពារសពញសដាយភាពរកីរាយ។  សយើងសធវើកិច្ចការទាងំអេ់សនះ  ក្នុងនយ័សដើម្សីលើកកម្េ់តនុល្យភាពការងារ
 និងជីវតិ កដូ៏ចជាេនុខនុមលភាពផ្ូវកាយ និងេតិអារម្មែ៍។

សយើងសជឿជាកថ់្ ការផ្តល់ជូននូវ បរោិកាេការងារដដលបបកបសដាយេនុវតថាិភាព និង្េនុកភាពនរឹងជួយ�
 

សលើកកម្េ់េនុខនុមលភាពបនុគ្គលិករបេ់សយើង។      េនុខភាពល្អ     នរឹងទទួលបានមកវញិនូវការចូលរមួពី
 

បគបប់នុគ្គលិក   សដាយវាជាមូលសហតនុ ដដលនាឲំ្យសយើងសធវើការសលើកទរឹកចិត្តបនុគ្គលិករបេ់សយើង  សដើម្បីសងកើត
 ការ្្េ់ប្តូរមយួសឆ្្ះសៅកានប់របិទរេ់សៅសពារសពញសដាយ្េនុកភាព។

ការបបារព្ធទិវា េិទ្ធិនារអីន្តរជាតិ។

ធនាគារ  សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី  បានទទួលពានរងាវ ន ់“ធនាគារមនទំនួលខនុេបតរូវសលើេង្គម ដស៏្្ើមបំផនុត” សៅក្នុង កម្មវធិី 
ពានរងាវ ន ់េម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង។



៨៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

អភ
បា

ល
កិច

្ចកក
រុមហ៊ុ

ន 
និង

ទំន
ួល

ខុស
ក្

រូវ

របាយការណ៍និរន្តរភាព

ការទទួលបាន
ផលតិផលនិង
នសវាកម្ម

ពាែិជជាកម្មរបេ់សយើង   នរឹងទទួលបានសជាគជយ័នាសពលខាងមនុខ    សៅសពលដដលសយើងបានផសាភាជា បនូ់វេមេធាតនុននអភបិាលកិច្ចល្អការបសងកើត
 គំនិតនច្បបឌិតេង្គម     និងការបគបប់គងេសម្ងដដលមនិបំពនុលបរសិាថា ន។    សយើង   បានសប្តជាញា ចិត្តសដើម្េិីកសាដេវងយល់អំពីពាែិជជាកម្មអតិថិជន

 របេ់សយើង សដាយបូកបញ្ចូ លទាងំការដេវងយល់អំពីដផ្កនានា ននបញ្្ហ បរសិាថា ន  កដូ៏ចជាបញ្្ហ េង្គម ដដលសយើងដាកស់លើ។     បសច្ចកវទិយាឌីជីថល 
 ដដលមនទំនាកទ់ំនងនរឹងហិរញ្ញ វតថានុ  និងផ្តល់មូលនិធិដល់អាជីវកម្មខ្ាតតូច ដដលសពារសពញសដាយថ្មពលលូតលាេ់ និងរេ់រសវ ើក សដាយរកសាបាន
 នូវភាពវជិជាមនខ្េ់ក្នុងរសបៀបវរីៈរបេ់សយើង។

ការទទួលបានផលិតផល  និងសេវាកម្ម គឺជាដផ្កមយួោ៉ា ងេំខានន់នសបេកកម្មរបេ់សយើង សដើម្ផី្តល់ សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុបបកបសដាយអរយិធម។៌
 ពួកសយើង បានដាកប់ញ្ចូ លនូវការស ្្ត ត ការយកចិត្តទនុកដាកស់ៅសលើ បរសិាថា ន េង្គម និងអភបិាលកិច្ច (ESG) សៅក្នុងផលិតផល  និងសេវាកម្មរបេ់ 

សយើងឲ្យបានសៅឆ្្2ំ០2០។ 

តាមរយៈ   ការសប្តជាញា ចិត្តសលើបរសិាថា ន   ពួកសយើង  ដតងដតយកចិត្តទនុកដាកស់ដាយ ្្ទ ល់   និងបបសោលសលើអាជីវកម្មរបេ់សយើង  សៅសលើបរសិាថា ន  និង

 ការអភវិឌ្ឍធនាគាររបេ់សយើងសៅក្នុងតំបន ់បបកបសដាយការទទួលខនុេបតរូវសលើបរសិាថា ន។ 

ជាដផ្កមយួននេម្ន័្ធធនាគារ ពួកសយើងបន្តការចូលរមួក្នុងគសបមងកាតប់នថាយកាបូន។  សៅក្នុងឆ្្ទីំ៤សនះ ពួកសយើងបានជំរនុញឲ្យមនការទទួលខនុេ
 បតរូវសលើបរសិាថា ន សៅក្នុងកបមតិ សលើកកម្េ់ការយល់ដរឹង។

សៅក្នុងឆ្្មំនុន  ពួកសយើង    បានេងកតធ់ងៃនស់លើការបគបប់គងការសបបើបបាេ់បកដាេ    សៅក្នុងការសបាះពនុម្   និង
 ថតចម្ង។    ពួកសយើង    បានសលើកទរឹកចិត្តឲ្យអតិថិជន    និងបនុគ្គលិកកាតប់នថាយ     ការសបបើបបាេ់បកដាេ។
 ពួកសយើង  បានបសងកើតនូវបបពន័្ធបសច្ចកវទិយាឌីជីថលសផសែងៗ      សដើម្េីនសែេំំនចបកដាេ    និងកាតប់នថាយកាក
 េំែល់។  ពួកសយើង    បានសធវើការតាមដានការសបបើបបាេ់បកដាេសៅេម្ន័្ធធនាគារនាទីស្ាកក់ារកណ្្ត ល 

និងតាមសាខា។ សៅក្នុងឆ្្2ំ០១៦  ពួកសយើងបានកាតប់នថាយការសបបើបបាេ់បកដាេបាន2.៥% សបើសធៀបសៅ
 នរឹងឆ្្2ំ០១៥។

ការ មផ្តនាត យក ចិត្ត ទ៊ក ោក់   មលីអតិថិជៃបានបសងកើតនូវទំនាកទ់ំនងដរ៏ រឹងមមំយួ  និងផ្តល់នូវការសបបើបបាេ់សេវា 
ធនាគារកិច្ច  និងហិរញ្ញ វតថានុកានដ់តមនភាពបបសេើរសេើង  ជាមយួតនម្េមរម្យ   និងលក្ខខែ្ឌ សេ្មើភាព សដាយ

 ផ្តល់ជូននូវការបបរឹកសាដដលមនបបេិទ្ធិភាពសៅតាមតបមរូវការរបេ់អតិថិជនម្ក់ៗ ។

ពួកសយើង  ដតងដតសធវើការតាមដានអំពីភាពេនុីជសបរៅ  និងភាពរ រឹងមនំនទំនាកទ់ំនងជាមយួអតិថិជនរបេ់សយើង
 ជាបបចា។ំ  ពួកសយើង   សៅដតរកសាបាននូវភាពឈានមនុខ  ក្នុងចំសនាមធនាគារទាងំ៥  ដដលមនភាពរ រឹងមសំលើ 

ទំនាកទ់ំនង  និងភាពសសា្ម ះបតងច់ំសពាះអតិថិជន។ ពួកសយើងមនភាពសសាមនេសែរកីរាយ ដដលបានការគាបំទ
 

សដាយសសា្ម ះេ្ម័បគពីេំណ្កអ់តិថិជនរបេ់សយើង   សដើម្តីទល់នរឹងបរោិកាេបបតិបត្តិការបបកបសដាយភាព
 បបកួតបបដជង។   សដាយមនការជំរនុញសលើកទរឹកចិត្ត  តាមរយៈជំសនឿទនុកចិត្ត និងភាពសសា្ម ះបតងរ់បេ់អតិថិជន
 សយើងខិតខំបបរឹងដបបងសធវើការរមួបញ្ចូ លគ្ានូវ    ឱកាេឌីជីថលនានា   និងពបងរឹងមជ្ឈមែ្ឌ លវប្ធមអ៌តិថិជន
 របេ់សយើង។

បនាច្ចកកវិទនាយាឌីជីថល បតរូវបានបញ្ចូ លរចួសៅសហើយក្នុងវេ័ិយធនាគារកិច្ច  និងសយើងមនសគាលបំែង សដើម្សីធវើ
 ការវវិឌ្ឍសៅមនុខ និងស្្ើយតបេបមបប់សច្ចកវទិយាចនុងសបកាយនាសពលបច្ចនុប្ន្។   គំនិតនច្បបឌិតថ្មីៗ  ជួយ�ពួក
 សយើងសធវើការសលើកកម្េ់បទពិសសាធអតិថិជន   ពបងីកវសិាលភាពរបេ់សយើង   និងនាយំកសេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ
 របេ់ពួកសយើង    ឲ្យសៅកានដ់តខិតជិតអតិថិជន។ ក្នុងឆ្្2ំ០១៦   សយើងបានដែនានូំវ     

កម្មវធិីធនាគារកិច្ច 

តាមរយៈទូរេព្ទចល័ត Maybank2U សដាយសធវើការរមួបញ្ចូ លនូវមនុខងារដេវងរកទីតាងំឲ្យកានដ់តបបសេើរសេើង
 ដដលអននុញ្្ញ តដល់អ្កសបបើបបាេ់ទាងំអេ់  អាចដេវងរកនូវទីតាងំម៉ា េនុីនដកបបាកេ់វ័យបបវត្តិ ATM ដដលសៅ 

ជិតសលាកអ្ក   និងកម្មវធិីពិសេេៗេបមបអ់តិថិជន  ធនាគារ សមយដបែង  និងការបញ្ចូ លរចួបសាបនូ់វ កម្មវធិី
  QR Code Reader កដូ៏ចជាកម្មវធិីគែនាបបាកក់ម្ចផីងដដរ។

តំ បហរកនាសាផលិតផលរ្រស់ មយីង    ស ្្ត តសៅសលើ   ការអននុវត្តទំនួលខនុេបតរូវហិរញ្ញ វតថានុ   សលើកកម្េ់បដនថាមដផ្ក
 

ហិរញ្ញ វតថានុ និងជួយ�ដល់អតិថិជន ក្នុងការកសាងេមតថាភាពហិរញ្ញ វតថានុ។

ការផ្តល់ឥណាៃ ប្រក្រ មោយទំៃួលេ៊សនាតូវ
ពួកសយើងបានសធវើការសប្តជាញា ចិត្តក្នុងការនាមំនុខសគ សលើការរកីចសបមើនបបកបសដាយទំនួលខនុេបតរូវ និងសធវើឲ្យបបាកដ 

 ថ្ ការអននុវត្តផ្តល់បបាកឥ់ែទានរបេ់សយើងេមបេបតាមការសប្តជាញា ចិត្តសលើ បរសិាថា ន េង្គម និងអភបិាលកិច្ច 
 (ESG) របេ់សយើង។ ពួកសយើងមនិសធវើការបញ្ចូ លគ្ានូវ េកម្មភាពអាជីវកម្មនានា ដដលមនិផ្តល់ភាពេមបេប

 ដល់តនម្េ្ូលរបេ់គែៈកម្មការសេើយ។   តួនាទីសនះគឺជា  សគាលនសោបាយដដលបានតាកដ់តង   េបមប់
 

បគបស់េវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុទាងំអេ់ និងបានផ្តល់ឲ្យសដាយេម្ន័្ធធនគារ។ ក្នុងឆ្្2ំ០១៦ សយើងបានពបងរឹងបដនថាម
 សៅសលើការសប្តជាញា ចិត្តចំសពាះការផ្តល់ឥែទានបបកបសដាយទំនួលខនុេបតរូវ  តាមរយៈការអភវិឌ្ឍសេចក្តីដែនា ំ

កានដ់តលម្អតិបដនថាមសទៀត សដើម្វីាយតនម្ហានិភយ័េង្គម និងបរសិាថា ន។

ការ បស្វងរកយ៊ទ្ធសសស្ត
វថិីដរ៏ រឹងម៉ាំ មយួ ក្នុងចំសណ្មវថិីដន៏ទសទៀត   ដដលសយើងអាចសធវើឲ្យមនផលវជិជាមនេបមបេ់ង្គមនានា   ដដល

 សយើងបបតិបត្តិការក្នុងសនាះគឺ     តាមរយៈការផ្គតផ់្គងប់ចវាករ់បេ់សយើង។   បទដាឋា នក្នុងការដេវងរកយនុទ្ធសាសេ្ត
 េបមបគ់ែៈកម្មការរបេ់សយើង សធវើការយល់បពមសៅនរឹង  ការចាបយ់ក  និងជបមរុញនិរន្តរភាព និងការអននុវត្ត
 េមបេបសៅក្នុងការសធវើទំនាកទ់ំនងជាមយួនរឹងភ្ាកង់ារផ្គតផ់្គង។់   បគបភ្់ាកង់ារផ្គតផ់្គងទ់ាងំអេ់តបមរូវឲ្យមន 

ការសគារពេិទ្ធិមននុេសែ និងការអននុវត្តលក្ខខែ្ឌ ការងារេមបេប   ពនុំមនការសរ ើេសអើង កដូ៏ចជាសេចក្តីដែនាំ
 អំពីការការពារបរសិាថា ន ដូចដដលមនដចងសៅក្នុងចបាប។់

ពនាតឹ្តកិារណ៍សំខាៃ់ៗ

ការបសងកើន ការសបបើបបាេ់ បសច្ចកវទិយា  តាមរយៈកម្មវធិីទូរេ័ព្ទ របេ់ធនាគារ សមយដបែង សដើម្េីសបមច នូវ សបេកកម្ម ក្នុងយនុទ្ធនាកា រ   “Maybank Awesome Race”។ 
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ធនាគារ មេយប៊ែង មៅក្នុងសារព័ត៌មាន

 

សារព័ត៌មានបោះពុម្ពនិងបេឡិចតតរូនិច

សង្ខនា្រអំពីសរព័ត៌មាៃ ដនាល បាៃ ច៊ះផនាសាយ នាឆ្នាំ២០១៦
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ធនាគារ មេយប៊ែង មៅក្នុងសារព័ត៌មាន

 

ទូរទស្សន៍

March

March

April May

DECEMBER

August

ធនាគារ សមយដបែង បានេសម្ធ  អាគារ  
អាជីវកម្ម ថ្មីរបេ់ខ្ួន។

ធនាគារ សមយដបែង បានបបកាេសបើ កគសបមង 
សេ្តី និងតមបាញ ។

ធនាគារ សមយដបែង បាន សរៀបចំ កម្មវធិី 
សមយដបែង INVEST 2០១៦។

ធនាគារ   សមយដបែង   បាន េសម្ធកម្មវធិី 
CashVille      Kidz           ដដលជាកម្មវធិី  
បែ្តនុ ះបណ្្ត ល ចំសែះដរឹងហិរញ្ញ វតថានុដល់

 កនុមរ។

ធនាគារ សមយដបែង បាន សរៀបចំ កម្មវធិី 
“Maybank Supermarket Sweep” ។
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ធនាគារ មេយប៊ែង មៅក្នុងប៊ព័ន្ធផ្សព្វផសាយសង្គេ

 

FACEBOOK

ធនាគារ សមយដបែង បាន េសម្ភ ធ យនុទ្ធនាការ សផញាើបបាក ់សៅកាន ់
បបសទេ ម៉ា សេេនុី  សដាយ មនិគិតកនបមសេវាកម្ម ជា រូបិយបែ័ណ
រងីហ្គីត ពីធនាគារសមយដបែង បបសទេកម្នុជា សៅកាន ់សាខា 
ណ្មយួននធនាគារ សមយដបែង បបសទេម៉ា សេេនុី។

ធនាគារ សមយដបែង បានបបគល់រងាវ នជូ់នដល់អ្កដដលឈះ្កម្មវធិី
Supermarket  Sweep ។ ពួកគាត ់គឺជាអ្ក ដដល ជបមរុញ ឲ្យ  
មតិ្តភក្តិរបេ់ពួកគាត ់ចនុះសឈា្ម ះបានសបចើនជាងសគ។

ធនាគារ សមយដបែង បាន បបារព្ធទិវា ទំនួលខនុេបតរូវ េង្គមេកល  
សៅ សខត្ត តាដកវ។ បនុគ្គលិក សមយដបែង បានចូលរមួដាសំដើម មន  
សដើម្ជីួយ�ដល់ គសបមង  សេ្តី និងតមបាញ។

បនុគ្គលិក ធនាគារ សមយដបែង បានចូលរមួ ទិវាកីឡា ជាតិ សៅ 
សាថា នទូតបបសទេម៉ា សេេនុី សៅទីបករុងភ្សំពញ។

កនុមរ បបមែជា៥០នាកស់ផសែងសទៀត មកពីអង្គការ  PIO បាន ទទួល 
 ការគាបំទ បន្តការេិកសាសដាយ ្្ទ ល់ និង ជាសបចើនរយនាកស់ទៀត 
បានទទួលការគាបំទ ក្នុងទបមងស់ផសែងៗ ពីធនាគារ សមយដបែង។

ធនាគារ សមយដបែង បានរមួចំដែក ក្នុង  ការទិញកងេ់បមប ់អ្ក 
េ្ម័បគចិត្ត ភូម ិបបឆ្ងំជមងៃរឺបគរុនចាញ់ សៅក្នុង ភូម ិ មយួ ននសខត្ត 
ឧត្តរមន ជយ័។ 

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
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ព្រឹត្តិការណ៍សខំាន់ៗព្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦

េីនា មនាស

នថងៃទី ០៥ បេ េីនា
ធនាគារ    សមយដបែង    (សខមបូឌា)    ភអីិលេនុី   បាន   
ចាប ់ សផ្តើម  ដំសែើ រការអគារពាែិជជាកម្មថ្មីកំពេ់១០ជាន ់
របេ់ខ្ួន  ដដលមនសឈា្ម ះថ្ អគារ សមយដបែង  សៅសវ ើ
អគារសនះ      ជានិមតិ្តរូបននការបន្តការខិតខំបបរឹងដបបង
របេ់េម្ន័្ធធនាគារ    សមយដបែង   ក្នុងការជួយ�ជបមរុញ 
ការអភវិឌ្ឍនដ៍ផ្កសេដឋាកិច្ច     សៅក្នុងបបសទេកម្នុជា។

ពាណិជ្កេ្ម កិច្ចកការបក៊េហែ៊ៃ កិច្ចកការទំៃួល េ៊ស បតូវ សង្គេ

នថងៃទី ០៥ បេ េីនា

សដើម្អីបអរសាទរ   ក្នុងបពរឹត្តិការែ៍សបើកេសម្ធអគារ
សមយដបែងសៅសវ ើ ធនាគារ សមយដបែង បានសធវើការដែនាំ
នូវផលិតផលថ្មីដំបូងសគបង្អេ់    គឺបែ័ណ ឥែពន្ធវសីា
រូបភាព       ដដលអតិថិជនអាចដកលម្អបែ័ណ ឥែពន្ធ
របេ់ខ្ួនជាមយួនរឹងរូបភាពដដល  ខ្ួនបានសបជើេសរ ើេ
ដប៏េេ់សា្អ ត។

នថងៃទី ០៨ ៃិង នថងៃទី ០៩ បេ េីនា

ធនាគារ  សមយដបែង  (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី បានបបារព្ធ 
កម្មវធិី   “MAYBANK INVEST 2០១៦”    ដដលមន
កម្មវតថានុក្នុងការផ្តល់ជូនអតិថិជន      និងសាធារែជន
សអាយបានយល់ដរឹង      កានដ់តទំលំទូលាយអំពីសារៈ
េំខានន់នការវនិិសោគេបមបអ់នាគត     និងឱកាេ 
ក្នុង  ការវនិិសោគទាងំក្នុងបេរុក និងថ្្កត់ំបន។់  សយើង

 កប៏ាន សរៀបចំការ ទទួលទានអាហារ និងជដជក ពិភាកសា 
ជាមយួ សភញាៀវ     Premier Wealth  បនា្ទ បពី់កម្មវធិី សនាះ  
ផងដដរ។

នថងៃទី ០៨ បេ សីហា 

ធនាគារ  សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី   បាន ចូល  
រមួ ចំដែក ជាមយួ កាកបាទបកហម កម្នុជា  ក្នុង ឱកាេ 
បបារពវខួប សលើកទី ១៥៣   ននទិវា ពិភពសលាក កាកបាទ 
បកហម  អឌ្ឍ ចន្ទបកហម   សបកាមបបធានបទ “កាកបាទ 
បកហមកម្នុជា   មនបគបទី់កដន្ង   េបមបប់គប់ៗ គ្ា”  
សបកាម អធិបតីភាព    ដខ៏្ងខ់្េ់  េសម្តច អគ្គ មហាសេនា  
បតី សតសជា     ហែនុន   ដេន  នាយករដឋាមសន្តី នន បពះ រាជា 
ណ្ចបកកម្នុជា     និង សលាកជំទាវ     គតិបពរឹទ្ធ បែ្ឌិ ត 

 បែនុន រា៉ា នី ហែនុនដេន  បបធានកាកបាទបកហម កម្នុជា។

នថងៃទី ០៥ បេ េីនា 

ធនាគារ   សមយដបែង  បានចាបស់ផ្តើមេសម្ធកម្មវធិីសេ្តី
និងតមបាញ ក្នុងសគាលបំែងនាមំកនូវការ្្េ់ប្តូរជា
វជិជាមនដល់សេ្តីសៅក្នុងេហគមនក៍្នុងបបសទេកម្នុជា។
កម្មវធិីសនះ     បានបសងកើតមជ្ឈមែ្ឌ លបែ្តនុ ះបណ្្ត ល
វជិាជា ជីវៈ   ដផ្កតមបាញេូបតជាផ្ូវការមយួសៅបបសទេ
កម្នុជា     សដើម្បីែ្តនុ ះបណ្្ត ល     ដល់សេ្តីដដលមន
សទពសកាេល្យ និងផ្តល់ជំនាញដផ្កតមបាញេូបតដល់
ពួកសគ បេបសពលជាមយួគ្ាសនះផងដដរ  កម្មវធិីកប៏ាន
រមួចំដែកគាបំទដល់កម្មវធិីជំនាញកេិកម្ម ដផ្ក េូបត 
សដើម្ ីជួយ�    ដល់ កេិករ ក្នុង ការ ផលិត េូបត មេ របេ់ 
បបសទេ កម្នុជា ដដលបបកបសដាយគនុែភាពខ្េ់។ 

ឧសភា

នថងៃទី 2៨ ដខ ឧេភា ឆ្្ ំ2០១៦
ធនាគារ សមយដបែង  (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី  បានបសងកើត
កំែតប់តាថ្មីមយួសទៀត      និងបានចាបស់ផ្តើមនូវកម្មវធិី
ទូរេ័ព្ទនដ       េបមបស់បបើបបាេ់បបតិបត្តិការធនាគារ
តាមរយៈបបពន័្ធអនុិនសធើដែត      ដដលជាកម្មវធិីថ្មីមយួ 
ដដល េមបេបសៅនរឹងបរបិទននបបសទេកម្នុជា សហើយ
ស្្ើយតបសៅនរឹងតបមរូវការ  ជាកដ់េ្តង សដាយរមួបញ្ចូ ល 
ទាងំកម្មវធិី ខ្ូយរអរកូដសរដសឌើ ដដលជាកំែតប់តាដំបូង
សគខាងដផ្កបសច្ចកវទិយាក្នុងវេ័ិយធនាគារ។

កក្កោ

នថងៃទី ០៩ បេ កក្កោ

ធនាគារ  សមយដបែង  (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី បានបបារព្ធ
កម្មវធិី   សមយដបែងសហា្គ អាសហត  ឆ្ដលន  េបមបឆ្់្ំ
2០១៦។ កម្មវធិីសនះបានទាកទ់ាញសបក្ខជនបបមែ
ជាង  2៣០០  នាកទូ់ទាងំបបសទេកម្នុជា។  សបក្ខជន 
ស្្ើមទាងំ ៤០ រូប បានសធវើការបបកួតបបដជងគ្ាសៅតាម
វគ្គនីមយួៗ     ដដលបានសរៀបចំសេើងសដើម្សីាកល្ង 
គំនិតនច្បបឌិតខាងយនុទ្ធសាសេ្ត        វធិីសាសេ្តសរៀបចំ
គសបមង  និងបបតិកម្មរហ័េ  រមួទាងំការយល់កានដ់ត
ចបាេ់នូវឧបេគ្គ    ដដលបានសកើតសេើងក្នុងការបបកួត
បបដជងសហើយដថមទាងំរលំរឹកដល់សបក្ខជនថ្     ពួកសគ
 កំពនុងបបកួតបបដជងេបមបរ់ងាវ នធ់ំ    ក្នុងវគ្គ ្្ត ចប់ពប័ត
ថ្្កអ់ន្តរជាតិ ផងដដរ។



 ៩2

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

ព្រឹត្តិការណ៍សខំាន់ៗព្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦

វិច្ឆិកា

ត៊ល

នថងៃទី ២៨  ៃិង នថងៃទី ២៩ បេ ត៊ល 

ធនាគារ សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី  បានសរៀបចំ 
េិកា្ខ សាលាេ្តីពីការបគបប់គងបទព្យេម្ត្តិ     សដាយ
មនការចូលរមួពី េំណ្កអ់្កឯកសទេដផ្កហិរញ្ញ វតថានុ
សៅថ្្កត់ំបន ់      សដើម្ដីចករដំលកអំពីគន្រឹះននការសធវើ
វនិិសោគ សដាយរមួបញ្ចូ លទាងំការបងា្ហ ញពីវធិីសាសេ្ត
ននការការពារបទព្យេម្ត្តិ        ពីបករុមហែនុន នដគូសេវា
ធានារា៉ា បរ់ ៉ាង សមនញូឡាហវន ៍សខមបូឌាផងដដរ។

នថងៃទី ២៥ បេ វិច្ឆិកា 

ធនាគារ សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី បានេសម្ធ
កម្មវធិី  “eMpowering Talents @ Cambodia”   ដដល
ជាដផ្កមយួននការបសងកើន កិច្ចខិតខំបបរឹងដបបង    ក្នុងការ 
ជបមរុញ សលើការអភវិឌ្ឍនជំ៍នាញ និងភាពបនុិនបបេប ់ក៏
ដូចជាជួយ�បសងកើតសអាយមនធនធានមននុេសែ     ដដល
បបកបសដាយចិរភាព         េបមបវ់េ័ិយធនាគារក្នុង
បបសទេ។

ធ្ន ូ

នថងៃទី ០៦ បេ ធ្នូ  

ធនាគារ សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី ជាមយួមូល
និធិធនាគារ  សមយដបែង   និងក្នុងភាពជានដគូរជាមយួ
អង្គការ    MONEYTREE   ASIA   បានេសម្ធកម្មវធិី 
“CASHVILLEKIDZ”   ដដលជាកម្មវធិីបែ្តនុ ះបណ្្ត ល
ដផ្កហិរញ្ញ វតថានុក្នុងបបសទេកម្នុជា។      កម្មវធិីបតរូវបាន
គាបំទសដាយ ធនាគារជាតិននកម្នុជា  ក្នុងសគាលបំែង
ស្្ើយតបនរឹងតបមរូវការអបរ់ដំផ្កហិរញ្ញ វតថានុ       សៅតាម
សាលាសរៀនសហើយវាបេបសៅនរឹងទេសែនៈ    វេ័ិយនន 
ធនាគារ សមយដបែង  ក្នុងការក្ាយខ្ួនជាជយ័លាភ ីសលើ
ការផ្តល់ចំសែះដរឹងដផ្កហិរញ្ញ វតថានុ     ក្នុងតំបនអ់ាសាែ ន
សដាយការអបរ់កំនុមរ    សៅក្នុងសាលាអំពីការយល់ដរឹង
ដផ្កហិរញ្ញ វតថានុ តាមរយៈវឌីីអូគំនូរជីវចល។

នថងៃទី ២៧ បេ វិច្ឆិកា 

ធនាគារ  សមយដបែង  បានេសម្ធ គសបមង “ទរឹកសដើម្ី
ជីវតិ” សបកាមកិច្ចេហការជាមយួនរឹងសាថា នទូត បបសទេ
ម៉ា សេេនុី        និងបកេួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទននបបសទេ
កម្នុជា ដដលជាគសបមងមយួបបកបសដាយសចរភាពដដល
អាចឲ្យបបជាជនសៅតាមទីជនបទក្នុង បបសទេកម្នុជា 
ទទួលបានទរឹកសា្អ ត និងេនុវតថាិភាព។

នថងៃទី ០៥ បេ វិច្ឆិកា

ធនាគារ សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី   បានបបារព្ធ 
សធវើកម្មវធិី“MAYBANK AWESOME RACE” សដើម្ផី្តល់
រងាវ ន ់ ដល់អតិថិជន    ដដលមនេំណ្ងចំនួន 2រូប
ដដលរងាវ នរ់មួមន ទូរេ័ព្ទ IPHONE 7    និងទរឹកបបាក់
ចំនួន ១០០០ ដនុល្ារអាសមរកិ។    កម្មវធិីសនះ តបមរូវឲ្យ 
អតិថិជន   ដដលមនេំណ្ងចំនួនទាងំ ៤០ រូប   សធវើ 
ការបបកួត សៅរាជធានីភ្សំពញ សដាយមន ការបសង្ហើបពី  
គន្រឹះ និងតបមរុយសផសែងៗេបមបស់ដាះបសាយចំសណ្ទ  
សដាយសបបើបបាេ់បបតិបត្តិការកម្មវធិីទូរេ័ព្ទនដ។

សីហា

នថងៃទី ០៨ បេ សីហា 
ធនាគារ  សមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី  បានសរៀបចំ
“កម្មវធិី   Maybank Supermarket Sweep” សដើម្ផី្តល់ 
រងាវ នជូ់ន អតិថិជន   ដដលមនេំណ្ងចំនួន ០៦ រូប  
ដដលបាន ចូលរមួក្នុងកម្មវធិីដាកប់បាកេ់នសែ“ំMaybank 

Savings    Challenge”       ដដលអតិថិជនបតរូវបានផ្តល់  
ឱកាេក្នុងការទិញទំនិញសដាយសេរផីងដដរ។



 ៩៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កា
របោ

ះជំ
ហា

ន 
និង

ស
មទិ

្ធផល

៩៤ របាយការែ៍របេ់បករុមបបរឹកសាភបិាល

៩៦ របាយការែ៍របេ់េវនករឯករាជ្យ

៩៧ តារាងតនុល្យការ

៩៨ របាយការែ៍លទ្ធផល

៩៩ របាយការែ៍បដបមបបមរួលមូលធន

១០០ របាយការែ៍លំហូរសាចប់បាក់

១០១ កំែតេ់ម្គ ល់សលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



៩៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របា�ការណ៍របសត់ករុមតបឹកសាភិបាល

បករុមបបរឹកសាភបិាលរបេ់ ធនាគារសមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី (“ធនាគារ”) បងា្ហ ញ របាយការែ៍របេ់ 
ខ្ួន និងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារ េបមបក់ារយិបរសិច្ទបញ្ចប ់នថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦។

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
ធនាគារសមយដបែង   បតរូវបានបសងកើតចាបត់ាងំពីឆ្្ ំ១៩៩៣    និង សធវី បបតិបត្តិការជាសាខាភ្សំពញ (“សាខា”) នន 
ធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”) ដដលបានចនុះបញជា ីអាជីវកម្មសៅបបសទេម៉ា សេេនុី។

សៅនថងៃទី2 ដខសមសា ឆ្្2ំ០១2  សាខាបតរូវបានចនុះបញជា ីអាជីវកម្មជាបករុមហែនុនសាធារែៈទទួលខនុេបតរូវ    មន
   កបមតិ សដាយមនសឈា្ម ះថ្ ធនាគារសមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី និងជាបករុមហែនុនបនុបតេម្ន័្ធរបេ់ MBB។ 
ធនាគារបតរូវ បានចនុះបញជា ីអាជីវកម្ម សដាយអននុសលាម តាមចបាបេ់្តីពី េហបគាេពាែិជជាកម្មននបពះរាជាណ្ចបក
កម្នុជា និងបតរូវបានផ្តល់អាជាញា បែ័ណ សបកាមបទបញ្ញត្តិរបេ់ធនាគារជាតិននកម្នុជា។

ធនាគារផ្តល់សេវាកម្មធនាគារទូលំទូលាយ         និងសេវាហិរញ្ញ វតថានុដដលពាកព់ន័្ធជាសបចើនសទៀត        សៅក្នុង
បពះរាជាណ្ចបកកម្នុជា   សដាយអននុសលាមសៅតាមអាជាញា បែ័ណ សលខ  ០2     សចញសដាយធនាគារជាតិននកម្នុជា
សដាយមនិមនកាលកំែត។់

ទីស្ាកក់ារចនុះបញជា ីរបេ់ធនាគារ    មនទីតាងំសៅអគារសលខ ៤៣   មហាវថិី បពះនសរាត្តម     េងាក តផ់សារថ្មី ៣
រាជធានីភ្សំពញ បពះរាជាណ្ចបកកម្នុជា។

សៅក្នុងអំេនុងការយិបរសិច្ទហិរញ្ញ វតថានុ ពនុំមនការ្្េ់ប្តូរជាសារវន្តសលើេកម្មភាពចម្ងៗរបេ់ធនាគារសនាះ
សទ។

លទ្ផលហរិញ្ញវត្ុ
លទ្ធផលហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារេបមបក់ាល បរសិច្ទបញ្ចបម់នដូចខាងសបកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមនារិក ដ៊ល្លនារអាមនារិក

បបាកច់ំសែញមនុនបងព់ន្ធ ១៧.២៤៨.៩៦៦ ១2.៨៨៤.2៦៩

ចំណ្យពន្ធសលើបបាកច់ំសែញ (២.៨៩១.៥២៤) (2.៧៥៥.៥៦១)

បបាក់ចំ  មណញស៊ទ្ធស បមា្រ់ការិយ្ររិមច្ឆទ ១៤.៣៥៧.៤៤២ ១០.១2៨.៧០៨

សេេូលពាៃ់ មរៀល ៥៧.៩៦០.៩៩៣ ៤១.០2១.2៦៦

នដើមទុន
សដើមទនុនេរនុបរបេ់ធនាគារ នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦ មនចំនួន ៥០ លានដនុល្ារអាសមរកិ (ឬ 2០១,៨៥ 
ពានល់ានសរៀល) (ឆ្្2ំ០១៥៖ ៥០ លានដនុល្ារអាសមរកិ ឬ 2០2,៥០ ពានល់ានសរៀល)។

ទុនបតមរុងនិងសវំិធានធន
ពនុំមនការដបបបបរួលជាសារវន្សៅសលើទនុនបបមរុង   និងេំវធិានធនសៅក្នុងការយិបរសិច្ទសនះសទ     សលើកដលងដត 
បដបម បបមរួល ដដលបតរូវបានបងា្ហ ញក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ។ 

ឥណទាននិងតបាក់បុនរតបទានអាតកក់និងជាប់សងសេ�័
មនុនសពលដដលរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារបតរូវបានសរៀបចំសេើង អភបិាលធនាគារ  បានចាតវ់ធិានការ
េមបេបនានា   សដើម្ឈីានដល់ការអះអាងថ្នីតិវធិីក្នុងការលនុបសចាលឥែទាន និងបនុសរបបទានអាបកក ់និង
ការសធវើេំវធិានធនសលើឥែទានអាបកក ់    និងជាបេ់ងសែយ័  បតរូវបានយកមកអននុវត្សហើយនិងសជឿជាកថ់្   រាល់
ឥែទាន   និងបនុសរបបទានអាបកក ់  បតរូវបានលនុបសចាល   សហើយេំវធិានធនបគបប់គាន ់ បតរូវបានកំែតស់េើង
េបមបឥ់ែទាន និងបនុសរបបទានអាបកក ់និងជាបេ់ងសែយ័។

នាកាលបរសិច្ទននរបាយកាែ៍សនះ អភបិាលធនាគារ ពនុំបានដរឹងពីបពរឹត្ិការែ៍ណ្មយួដដលអាចបណ្្លឲ្យ
 ចំនួនទរឹកបបាកន់នឥែទានអាបកកដ់ដលបានលនុបសចាល ឬ ចំនួនទរឹកបបាកេំ់វធិានធនសលើឥែទាន និងបនុសរ

បបទានអាបកក ់និងជាបេ់ងសែយ័សៅក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារមនចំនួនមនិបគបប់គានជ់ា 
សារវន្តសនាះសទ។

តទព្យសកម្មចរន្ត
មនុនសពលដដលរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារ     បតរូវបានសរៀបចំសេើង     អភបិាលធនាគារបានចាតវ់ធិាន

 ការេមបេបនានា សដើម្ឈីានដល់ការអះអាងថ្បទព្យេកម្មចរន្ត (សលើកដលងដតពាកព់ន័្ធជាមយួនរឹងឥែទាន) 
ដដលទំនងជាមនិអាចលកប់ានក្នុងតនម្ដូចដដលកតប់តា    ក្នុងបញជា ីគែសនយ្យរបេ់ធនាគារសនាះ       បតរូវបាន

 លនុបសចាលឲ្យសេ្មើនរឹងតនម្ដដលនរឹងអាចបបមូល មកវញិបានជាកដ់េ្តង។

នាកាលបរសិច្ទននរបាយកាែ៍សនះ    អភបិាលធនាគារពនុំបានដរឹងពីបពរឹត្ិការែ៍ណ្មយួដដលអាចបណ្្ល ឲ្យ
 តនម្ ននបទព្យេកម្មចរន្ត    សៅក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារមនការយល់បចេំ   ឬមនិេមបេបជា
 សារវន្សនាះសទ។

វិធីសាសសក្ំណត់តចមលា
នាកាលបរសិច្ទននរបាយការែ៍សនះ   អភបិាលធនាគារពនុំបានដរឹងពីកាលៈសទេៈណ្មយួ ដដលបានសកើតសេើង

 សហើយសធវើឲ្យប៉ាះពាល់ដល់ការអននុវត្នវ៍ធិីសាសេ្កំែតត់នម្បទព្យេកម្មនិង     បទព្យអកម្មសៅក្នុងរបាយការែ៍
ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារមនការយល់បចលំ ឬ មនិេម បេបជាសារវន្តសនាះសទ។

បំណុលជា�ថ្នហតុនិងបំណុលនផសេងៗ
នាកាលបរសិច្ទននរបាយការែ៍សនះ៖
• ពនុំមនបន្ទនុកសលើបទព្យេកម្មរបេ់ធនាគារ ដដលសកើតមនេបមបក់ារធានាបំែនុ លរបេ់បនុគ្គលណ្ម្ក់

សេើយចាបពី់កាលបរសិច្ទននការយិបរសិច្ទបញ្ចបស់ហើយ

• ពនុំ មនបំែនុ លជាយថ្សហតនុទាកទ់ងនរឹងធនាគារ ដដលបានសកើតសេើងចាបពី់កាលបរសិចទ្ននការយិបរសិច្ទ
បញ្ចប ់សបរៅពីបំែនុ លដដលមនទាកទ់ងនរឹងេកម្មភាពអាជីវកម្មបបបកតី របេ់ធនាគារ។

ដផ្អកតាមមតិសោបល់របេ់អភបិាលធនាគារ ពនុំមនបំែនុ លជាយថ្សហតនុ ឬ បំែនុ លសផសែងសទៀតរបេ់ធនាគារ 
ដដលអាច     ឬទំនងក្ាយជាកាតពវកិច្ច      ក្នុងអំេនុងរយៈសពលដបពី់រដខខាងមនុខ     បនា្ទ បពី់កាលបរសិច្ទនន
កាលបរសិច្ទបញ្ចបស់នះ ដដលនរឹងមន ឬអាចមនឥទ្ធិពលជាសារវន្សៅសលើលទ្ធភាពរបេ់ធនាគារក្នុងការ បំសពញ  
កាតពវកិច្ចរបេ់ខ្ួនសៅសពលបំែនុ ល ទាងំសនាះដល់ការកំែតេ់ង។

តពឹត្ិការណ៍នតកា�កាលបរនិច្ទចនតារងតុល្យការ
ពនុំមនបពរឹត្ិការែ៍េំខាន់ៗ សកើតសេើងសបកាយកាលបរសិច្ទននតារាងតនុល្យការ   ដដលតបមរូវឲ្យ  សធវើការបងា្ហ ញ ឬ 
សធវើនិយត័កម្មសបរៅពីការបងា្ហ ញសៅក្នុងកំែតេ់ម្គ ល់នានា ដដលមនភាជា ប ់នរឹងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុសនះសទ។

 

តករុមតបឹកសាភិបាល
េមេភាពននបករុមបបរឹកសាភបិាល សៅក្នុងអំេនុងការយិបរសិច្ទ និងនាកាលបរសិច្ទននរបាយការែ៍សនះ 
រមួមន៖ 

សលាក Dato’ Johan Ariffin បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាលឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ 
  បតរូវបានដតងតាងំសៅនថងៃទី ០៩ កនុម្ភៈ ឆ្្2ំ០១៦

សលាក Datuk R. Karownakaran  អភបិាលឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ 

សលាក Spencer Lee Tien Chye អភបិាលឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ

សលាកបេី Pollie Sim Sio Hoong អភបិាលមនិឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ

សលាក Datuk Hamirullah Boorhan អភបិាលមនិឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ 

សលាក Soon Su Long អភបិាលមនិឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ 

សលាក Cheah Teik Seng បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាលឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ 
  លាដលងពីតំដែងសៅនថងៃទី ០៩ កនុម្ភៈ ឆ្្2ំ០១៦



៩៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

របា�ការណ៍របសត់ករុមតបឹកសាភិបាល

សវនករ
បករុមហែនុនេវនកម្មឯករាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ជាេវនកររបេ់ធនាគារ។

អត្តបនោជន៏របសត់ករុមតបឹកសាភិបាល
ក្នុង អំេនុង  និងនាការយិបរសិច្ទបញ្ចបស់នះ ពនុំមនកិច្ចបពមសបពៀងណ្មយួ  ក្នុងសនាះធនាគារជាភាគីម្ខ ង   ដដល

 កម្មវតថានុននកិច្ចបពមសបពៀងសនាះ    អាចបងកលទ្ធភាពដល់េមជិកបករុមបបរឹកសាភបិាលណ្ម្ក ់     ឲ្យទទួលបាននូវ
 អតថាបបសោជនត៍ាមមសធយាបាយសផសែងៗ ដូចជាការទិញភាគហែនុន ឬបែ័ណ បំែនុ លរបេ់ធនាគារ ឬរបេ់សាជីវកម្ម 

ដនទ។

ពនុំមនអភបិាលណ្ម្ករ់បេ់ធនាគារបានទទួល ឬមនេិទ្ធិនរឹងទទួលបាននូវអតថាបបសោជនណ៍្មយួតាមរយៈ 
សហតនុផលននកិច្ចេនយា     ដដលបានសធវើសេើងសដាយធនាគារ     ឬជាមយួនរឹងេហបគាេដដលអភបិាលសនាះ ជា

 
េមជិកបករុមបបរឹកសាភបិាល   ឬកជ៏ាមយួធនាគារណ្មយួ ដដលអភបិាលសនាះ មនភាគកម្មហិរញ្ញ វតថានុជាសារវន្

 សលើកដលងដតអតថាបបសោជនទ៍ាងំឡាយណ្ ដដលបតរូវបានលាតបតដាងពត័ម៌នក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ។

របា�ការណ៍ស្ពីីការទទួលខុសតតរូវរបសត់ករុមតបឹកសាភិបាលនលើ
របា�ការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ
បករុមបបរឹកសាភបិាល    ជាអ្កទទួលខនុេបតរូវសដើម្ធីានាអះអាងថ្ របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុផ្ល់នូវទិដឋាភាពពិត និង

 បតរឹមបតរូវអំពីសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារ នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦   និងលទ្ធផលហិរញ្ញ វតថានុ   សហើយនិង

 លំហូរសាចប់បាកេ់បមបក់ារយិបរសិច្ទបញ្ចប។់ ក្នុងការសរៀបចំរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុទាងំសនះ បករុមបបរឹកសាភបិាល
បតរួតពិនិត្យនូវការសរៀបចំរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុសនះ       ដដលបតរូវបានសរៀបចំសដាយគែៈបគបប់គងដដលតបមរូវឲ្យ 
គែៈបគបប់គងចាបំាចប់តរូវ៖

• អននុមត័នូវសគាលនសោបាយគែសនយ្យ    ដដលេមបេបសដាយដផ្អកសលើការវនិិច្យ័ និងការបា៉ា នស់ា្ម ន 
សដាយេមសហតនុផល និងបបកបសដាយការបបរុងបបយត័្សហើយនិងបតរូវ អននុវត្សគាលនសោបាយទាងំសនាះ 
សដាយមនេង្គតភាព។

• អននុសលាមសៅតាមបទបញ្ញត្ិ   និងសគាលការែ៍ដែនាំទាងំឡាយដដលសចញផសាយសដាយធនាគារជាតិ 
ននកម្នុជា និងេ្ងដ់ារគែសនយ្យកម្នុជា    សហើយបបេិនសបើមនការបបាេចាកពីការបងា្ហ ញនូវទិដឋាភាព

 ពិត  និងបតរឹមបតរូវននរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុបតរូវ  ធានាឲ្យបានថ្ការបបាេចាកសនះបតរូវបានដាកប់ងា្ហ ញ 
និងពន្យល់ និងកំែតជ់ាបរមិែសាចប់បាកស់ៅក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុសអាយបានេមបេប។

• រកសាទនុកបញជា ីគែសនយ្យឲ្យបានបគបប់គាន់ និងបបពន័្ធននការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុងឲ្យមនបបេិទ្ធភាព។

• សរៀបចំរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ     សដាយឈរសលើមូលដាឋា ននិរន្រភាពននដំសែើ រការអាជីវកម្ម  សលើកដលងដត
 ក្នុងករែីដដលធនាគារមនិអាចបន្េកម្មភាពអាជីវកម្មនាសពលអនាគតដដលគិតទនុកជាមនុនបាន។

• បសងកើតសគាលនសោបាយទូសៅេបមបធ់នាគារ អននុមត័រាល់ការេសបមចចិត្ និងេកម្មភាពទាងំឡាយ
របេ់គែៈបគបប់គង ដដលមនឥទ្ធិពលជាសារវន្សលើ បបតិបត្ិការ អាជីវកម្ម និងលទ្ធផលននបបតិបត្ិការ 
របេ់ធនាគារ សហើយធានាថ្សគាលនសោបាយ  និងការេសបមចចិត្ទាងំសនាះបតរូវបាន្្នុះបញ្្ច ំងោ៉ា ង

 
េមបេប ក្នុង របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ។

គែៈបគបប់គង    ជាអ្កទទួលខនុេបតរូវ    សដើម្ធីានាថ្បញជា ីគែសនយ្យេមបេប     បតរូវបាន រកសាទនុក និង
លាតបតដាងបងា្ហ ញអំពីសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារ ឲ្យបានបតរឹមបតរូវ   េមសហតនុផលបគបស់ពលសហើយ និង

 ធានាថ្បញជា ីគែសនយ្យអននុសលាមតាមបបពន័្ធគែសនយ្យ ដដលបានចនុះបញជា ី។  គែៈបគបប់គង កជ៏ាអ្កទទួល 
ខនុេបតរូវក្នុងការដថរកសាបទព្យេកម្មរបេ់   ធនាគារ      ដដលសហតនុដូចសនះសហើយ    បតរូវចាតវ់ធិានការេមបេប 
េបមបក់ារទបស់ាក ត ់និងដេវងរកកំហនុេសចតនា សហើយនិងភាពមនិបបបកតីសផសែងៗ។

បករុមបបរឹកសាភបិាលបញ្ជា កថ់្   ធនាគារ   បានអននុវត្តាមលក្ខខែ្ឌ តបមរូវចាបំាចន់ានា     ដូចដដលបានបញ្ជា ក ់
ខាងសលើក្នុងការសរៀបចំរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ។

ការអនុម័តនលើរបា�ការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ
សយើង  បករុមបបរឹកសាភបិាលធនាគារ  អននុមត័សលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ ដដលមនភាជា បជ់ាមយួសនះ ថ្បានផ្ល់នូវ 

 ទិដឋាភាពពិត   និងបតរឹមបតរូវសៅសលើសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារ នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦  និងលទ្ធផល

 ហិរញ្ញ វតថានុ  សហើយនិងលំហូរសាចប់បាកេ់បមបក់ាលបរសិច្ទបញ្ចប ់  សដាយអននុសលាមតាមេ្ងដ់ារ  គែសនយ្យ
 កម្នុជា និងបទបញ្ញត្ិ និងសេចក្ីដែនាសំចញផសាយសដាយធនាគារជាតិននកម្នុជា។

តំណ្ងឲ្យបករុមបបរឹកសាភបិាល៖

                                                                                      

រាជធានីភ្សំពញ បពះរាជាណ្ចបកកម្នុជា
នថងៃទី 2៨ ដខមនីា ឆ្្2ំ០១៧

ោតូចូហាន់អារហីវានី
បបធានបករុមបបរឹកសាភបិាល



៩៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

មតិនោបល់

សយើងខញានុ ំ     បានសធវើេវនកម្មសៅសលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារ    សមយដបែង   (សខមបូឌា)    ភអីិលេនុី
 (“ធនាគារ”)  ដដលមនតារាងតនុល្យការនានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦   និងរបាយការែ៍លទ្ធផល របាយការែ៍ 

បដបមបបមរួលមូលធន និងរបាយការែ៍លំហូរសាចប់បាកេ់បមប ់ ការយិ  បរសិច្ទបញ្ចប ់សហើយនិងកំែតេ់ម្គ ល់
 

 សលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ ដដលរមួមនសេចក្តីេសង្ខបននសគាលនសោបាយគែសនយ្យេំខាន់ៗ ។

តាមមតិសោបល់របេ់សយើងខញានុ ំ របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុបងា្ហ ញនូវទិដឋាភាពពិតបបាកដ   និង បតរឹមបតរូវសលើសាថា នភាព

 ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារ នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦  បពមទាងំ លទ្ធផលហិរញ្ញ វតថានុ   សហើយនិងលំហូរសាចប់បាក់
 េបមបក់ារយិបរសិច្ទបញ្ចប ់  សដាយអននុសលាម   សៅតាមេ្ងដ់ារគែសនយ្យកម្នុជា  សហើយនិងបទបញ្ញត្ិ  និង
 សគាលការែ៍ដែនាដំដលសចញសដាយធនាគារជាតិននកម្នុជា។

មូលោ្ឋ នក្ងុការផ្តលម់តិនោបល់
សយើងខញានុ ំ  បានសធវើេវនកម្មសដាយអននុសលាម  សៅតាមេ្តងដ់ារអន្តរជាតិេ្តីពី េវនកម្មននកម្នុជា (“CISAs”)។ 
ការទទួល ខនុេបតរូវរបេ់សយើងខញានុ ំ សោងតាមេ្តងដ់ារអន្តរជាតិេ្តីពីេវនកម្មននកម្នុជា បតរូវបានបរោិយបដនថាមសៅ

 ក្នុងដផ្កនន “ការទទួលខនុេបតរូវរបេ់េវនករចំសពាះការសធវើេវនកម្មសលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ”ននរបាយការែ៍ 
របេ់សយើងខញានុ ំ។ សយើងខញានុ ំ  មនឯករាជ្យភាពពីធនាគារ សដាយសោងតាមអននុបករឹត្យ សៅសលើបកមេីលធមេ៌បមប់

 វជិាជា ជីវៈរបេ់គែសនយ្យករជំនាញ និងេវនករជំនាញ ដដលសចញសដាយរាជរដាឋា ភបិាលននបពះរាជាណ្ចបក 
កម្នុជាសហើយសយើងកប៏ានបំសពញនូវទំនួលខនុេបតរូវដនទសទៀតដដលតបមរូវសដាយ បកមេីលធម ៌ សនះដដរ។ សយើងខញានុ ំ

 សជឿជាកថ់្ ភេ្នុតាងេវនកម្មដដលសយើងខញានុ ំបានទទួលបានមនលក្ខែៈ បគបប់គាន ់ និងេមបេបសដើម្ផី្តល់
 ជាមូលដាឋា នក្នុងការបសញ្ច ញមតិសោបល់របេ់សយើងខញានុ ំ។

ការទទួលខុសតតរូវរបសគ់ណៈតគប់តគងនិងតករុមតបឹកសាភិបាល
ចំនពាះរបា�ការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ
គែៈបគបប់គង    ជាអ្កទទួលខនុេបតរូវចំសពាះការសរៀបចំ    និងការបងា្ហ ញទិដឋាភាពពិតបបាកដ    និងបតរឹមបតរូវនន
របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ      សដាយអននុសលាមសៅតាមេ្ងដ់ារគែសនយ្យកម្នុជា     សហើយនិងបទបញ្ញ តិ្       និង
សគាលការែ៍ដែនា ំដដលសចញសដាយធនាគារជាតិននកម្នុជា    សហើយនិងទទួលខនុេបតរូវផងដដរ ចំសពាះបបពន័្ធ
បតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង ដដលគែៈបគបប់គងគិតថ្មនសារៈបបសោជន៍ ក្នុងការសរៀបចំរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ ដដល

 
ពនុំមនកំហនុេ្្គងជាសារវន្ត ដដលបណ្្ត លមកពីការដក្ងបន្ំ ឬ ការភានប់ចេំ។

សៅក្នុងការសរៀបចំរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ       គែៈបគបប់គងជាអ្កទទួលខនុេបតរូវក្នុងការវាយតនម្លទ្ធភាព
 និរន្តរភាពអាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ    និងសធវើការលាតបតដាង   (បបេិនសបើមន)   នូវបញ្្ហ ទាងំឡាយណ្ដដល
 ទាកទ់ងនរឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងការសបបើបបាេ់មូលដាឋា ននិរន្តរភាព អាជីវកម្មសៅក្នុងបបពន័្ធគែសនយ្យរបេ់
 ធនាគារ សលើកដលងដតក្នុងករែីគែៈបគបប់គងមន បំែងរលំាយ ឬបពា្ឈបដ់ំសែើ រការបបតិបត្តិការធនាគារ
 ឬ   កគ៏ា្ម នមសធយាបាយជាកល់ាកណ់្មយួសទៀតសបរៅពីសនះ។   បករុមបបរឹកសាភបិាល        មនទំនួលខនុេបតរូវក្នុង 

ការបតរួតពិនិត្យសមើលសលើដំសែើ រននការរាយការែ៍អំពីហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារ។

ការទទួលខុសតតរូវរបសស់វនករចំនពាះការនធវាើសវនកម្មនលើរបា�
ការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ
សគាលបំែងរបេ់សយើងខញានុ ំ    គឺសដើម្ទីទួលបាននូវការធានាអះអាង     ដដលេមសហតនុផលថ្របាយការែ៍ 
ហិរញ្ញ វតថានុទាងំមូលមនិមនកំហនុេ្្គងជាសារវន្    ដដលបណ្្លមកពីការដក្ងបន្ំ ឬ  ការភានប់ចេំ សហើយសធវើ

 ការសចញផសាយរបាយការែ៍របេ់េវនករដដលរមួមនមតិ សោបល់របេ់សយើងខញានុ ំ។    ការធានាអះអាងដដល 
េមសហតនុផល គឺជាការធានាអះអាងកបមតិខ្េ់មយួ ប៉ានុដន្តមនិដមនជាការធានាថ្ការងារេវនកម្ម ដដលបបបពរឹត្ត 
សៅសដាយអននុសលាមតាមCISAs ដតងដតរកស�ើញកំហនុេ្្គងជាសារវន្តដដលមនសនាះសទ ។     កំហនុេ្្គងអាច 
សកើតសចញពីការដក្ងបន្ំ ឬ ការភានប់ចេំ និងបតរូវបានចាតទ់នុកថ្ជាសារវន្ត បបេិនសបើកំហនុេ្្គងទាងំអេ់សនាះ

 
(ដតមយួ ឬ បញ្ចូ លគ្ាជារមួ) អាចមនឥទ្ធិពលសលើការេសបមចចិត្តដផ្កសេដឋាកិច្ចរបេ់អ្កសបបើបបាេ់សដាយដផ្អក

 សលើមូលដាឋា នរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុទាងំសនះ។

ជាដផ្កមយួននការងារេវនកម្មដដលអននុសលាមតាម CISAs សយើងខញានុ ំបានសធវើការវនិិច្យ័ និងរកសារនូវចមងៃល់បបកប
 សដាយវជិាជា ជីវៈក្នុងដំសែើ រការេវនកម្ម។ សយើងខញានុ ំកប៏ាន៖

• កំែត ់ និងវាយតនម្ហានិភយ័ននកំហនុេ្្គងជាសារវន្ត ននរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុដដលបណ្្ត លមកពី
 ការដក្ងបន្ំ ឬ ការភានប់ចេំ បសងកើត និងអននុវត្តនិតិវធិីេវនកម្មដដលស្្ើយតបសៅនរឹងហានិភយ័ទាងំសនាះ

សហើយបបមូលភេ្តនុតាងេវនកម្មឲ្យបានបគបប់គាន ់ និងេមបេបេបមបផ់្តល់ជាមូលដាឋា នក្នុងការបសញ្ច ញ
មតិសោបល់របេ់សយើងខញានុ ំ។ ហានិភយ័ដដលមនិអាចរកស�ើញកំហនុេ្្គងជាសារវន្ត ដដលបណ្្ត លមក

 
ពីការដក្ងបន្ំ     មនកបមតិខ្េ់ជាងហានិភយ័ដដលមនិអាចរកស�ើញកំហនុេ្្គងដដលបណ្្ត លមកពី

 ការភានប់ចេំ   សបពាះថ្ការដក្ងបន្ំអាចពាកព់ន័្ធនរឹងការ�នុប�ិត ការបន្ំ ការលនុបសចញសដាយសចតនា 
ការរាយការែ៍មនិបតរឹមបតរូវ ឬមនិសគារពតាមបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង។

របា�ការណ៍របសស់វនករឯករជ្យ
ជូនចំនពាះ៖ភ្គទុនិកចនធនាគារនម�បបែង(នខមបូឌា)ភីអិលសីុ

• ដេវងយល់អំពីបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យដផ្ទក្នុងដដលពាកព់ន័្ធនរឹងការងារេវនកម្ម សដើម្បីសងកើតជានីតិវធិី
 េវនកម្ម ដដលេមបេបសៅតាមកាលៈសទេៈ ប៉ានុដន្តមនិដមនេបមបស់គាលបំែងសដើម្បីសញ្ច ញ

មតិសោបល់សលើបបេិទ្ធភាព ននការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុងរបេ់ ធនាគារសទ។

• វាយតនម្ភាពេមបេបននសគាលនសោបាយគែសនយ្យដដលបានសបបើបបាេ់ និងភាពេមសហតនុផល 
ននការបា៉ា នស់ា្ម នគែសនយ្យ និងការបងា្ហ ញដដលជាបទ់ាកទ់ងសផសែងសទៀតដដលសធវើសេើងសដាយគែៈ 
បគបប់គង។

• សធវើសេចក្តីេន្ិដាឋា នសៅសលើភាពេមបេបននការសបបើបបាេ់មូលដាឋា ននិរន្តរភាពអាជីវកម្ម សៅក្នុងបបពន័្ធ
 គែសនយ្យសដាយគែៈបគបប់គង និងតាមរយៈភេ្តនុតាងេវនកម្ម ដដលទទួលបាន សយើងខញានុ ំសធវើ
 ការេន្ិដាឋា នថ្សតើមនវត្តមនននភាពមនិបបាកដបបជា ជាសារវន្តទាកទ់ងនរឹងបពរឹត្តិការែ៍ ឬ
 កាលៈសទេៈទាងំឡាយណ្ ដដលនាឲំ្យមនការេងសែយ័ជាសារវន្តសៅសលើនិរន្តរភាពននដំសែើ រការ 

អាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ។ បបេិន សបើសយើងេន្ិដាឋា នថ្មនវត្តមនននភាពមនិបបាកដបបជាជាសារវន្ត
 សយើងខញានុ ំតបមរូវឲ្យទាញចំណ្បអ់ារម្មែ៍ក្នុងរបាយការែ៍េវនករ សលើកំែតេ់ម្គ ល់ពាកព់ន័្ធដដល
 មនសៅក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ ឬបបេិនសបើកំែតេ់ម្គ ល់សនះពនុំមនលក្ខែៈ បគបប់គានស់ទសនាះ
 សយើងខញានុ ំនរឹងសធវើការដកដបបមតិសោបល់របេ់សយើងខញានុ ំ។ ការេន្ិដាឋា នរបេ់សយើងខញានុ ំ គឺពរឹងដផ្អកសលើភេ្តនុតាង

 
េវនកម្មដដលទទួលបានរហូតដល់នថងៃសចញ របាយការែ៍េវនករ ។ ដតសទាះជាោ៉ា ងណ្កស៏ដាយ 
បពរឹត្តិការែ៍ ឬកាលៈសទេៈនាសពលអនាគត កអ៏ាចបងកឲ្យធនាគារមនិអាចបន្តនិរន្តរភាពរបេ់
អាជីវកម្មបានផងដដរ។

• វាយតនម្ការដាកប់ងា្ហ ញ   ទបមង ់   និងមតិកាទាងំបេរុងននរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ     រមួបញ្ចូ លទាងំ
 កំែតេ់ម្គ ល់សផសែងៗ   និងវាយតនម្ថ្សតើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ   តំណ្ងឲ្យ   បបតិបត្តិការ   និង

បពរឹត្តិការែ៍ដដលជាមូលដាឋា នសដើម្េីសបមចបាននូវការបងា្ហ ញដប៏តរឹមបតរូវ។

ក្នុងចំសណ្មបញ្្ហ ដនទសទៀត  សយើងខញានុ ំបានសធវើការទំនាកទ់ំនងជាមយួអ្ក ទទួលបន្ទនុកសលើអភបិាលកិច្ចអំពីវសិាល

 ភាពដដលបានសបគាងទនុក  និងសពលសវលាននការងារេវនកម្ម   និងរបកគំសហើញេំខាន់ៗ រមួបញ្ចូ លផងដដរ   នូវ
 

កងវះខាតេំខាន់ៗ សៅសលើបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុងដដលសយើងរកស�ើញក្នុងសពលសធវើេវនកម្ម។

Dai Xuan Nguyen

Partner

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.

បករុមហែនុនគែសនយ្យករជំនាញ និងេវនករបបតិបេរុត

រាជធានីភ្សំពញ បពះរាជាណ្ចបកកម្នុជា
នថងៃទី 2៨ ដខមនីា ឆ្្2ំ០១៧



៩៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

តារងតុល្យការ
នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦

២០១៦ ២០១៥

កំណត់
សមា្គនាល់ ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥)

បទពនាយសកេ្ម

សាចប់បាកក់្នុងនដ ៤៧.៨៧២.៤៨៦ ១៩៣.2៦១.22៦ ៣៧.៥៨២.០៤៣ ១៥2.2០៧.2៧៤

េមតនុល្យជាមយួធនាគារជាតិននកម្នុជា ៣ ២៥៩.២០៥.៣៥៨ ១.០៤៦.៤១2.០៣០ ១៨០.១៤៩.៤០៨ ៧2៩.៦០៥.១០2

េមតនុល្យជាមយួធនាគារសផសែងៗ ៤ ៣០.៦១២.៦២៩ ១2៣.៥៨៣.១៨៣ ៤៥.២៥៣.៩៥៣ ១៨៣.2៧៨.៥១០

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម ៥ ១២៦.៨១៩ ៥១១.៩៦៨ ២.២៥៥ ៩.១៣៣

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនេម្ន័្ធញាតិ ៦ ៥.៥៧៨.៦៣៩ 22.៥2០.៩៦៦ ៤៨៦.២០៣ ១.៩៦៩.១22

ឥែទាន និងបនុសរបបទាន ៧ ៥៤៧.៨៨២.៣៧៤ 2.2១១.៨០១.១៤៤ ៤៧៤.៤៤៣.៥៥៥ ១.៩2១.៤៩៦.៣៩៨

អចលកម្ម និងហតថាូបករែ៍ ៨ ៦.៤៣៣.៨២២ 2៥.៩៧៣.៣៣៩ ៦.៦៨៧.៨៦០ 2៧.០៨៥.៨៣៣

កម្មវធិីកនុំព្ូយទរ័ ៩ ៨៥៤.២៧៣ ៣.៤៤៨.៧០០ ៨៥៧.៤៣១ ៣.៤៧2.៥៩៦

ពន្ធពនយាជាបទព្យេកម្មេនុទ្ធ ១2 ១.៨៣៣.២៧២ ៧.៤០០.៩១៩ ៤៨១.៣១៨ ១.៩៤៩.៣៣៨

បទព្យេកម្មសផសែងៗ ១០ ៣.៤២៤.៦៧០ ១៣.៨2៥.៣៩៣ ២.១៥៣.៦០៣ ៨.៧22.០៩2 

បទពនាយសកេ្មសរ៊្រ ៩០៣.៨២៤.៣៤២ ៣.៦៤៨.៧៣៨.៨៦៨ ៧៤៨.០៩៧.៦២៩ ៣.០2៩.៧៩៥.៣៩៨

បទពនាយអកេ្ម ៃិងេូលៃិធិភាេទ៊ៃិក     

បទពនាយអកេ្ម   

បបាកប់សញ្ញ ើរបេ់អតិថិជន ១១ ៦៥៧.០៧៩.៦១១ 2.៦៥2.៦៣០.៣៨៩ ៥០៤.៣៣៣.៦៨៩ 2.០៤2.៥៥១.៤៤០

បបាកប់សញ្ញ ើរបេ់សាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុសផសែងៗ ១១ ៥២.២៧៥.១៣៥ 2១១.០៣៤.៧2០ ៤៨.៥៦៣.៦៧៤ ១៩៦.៦៨2.៨៨០

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម ៥ ៤៧.៨៥០.៩៦៣ ១៩៣.១៧៤.៣៣៧ ៦១.១៤៨.៦៧១ 2៤៧.៦៥2.១១៨

េំវធិានធនេបមបព់ន្ធសលើបបាកច់ំសែញ ១2 ៤.៧១៦.៥៣០ ១៩.០៤០.៦៣2 ៣.៣៣៤.១៩៧ ១៣.៥០៣.៤៩៨

បំែនុ លបនា្ទ បប់នសែំ ៥ ៣០.០០០.០០០ ១2១.១១០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១2១.៥០០.០០០

បទព្យអកម្មសផសែងៗ ១៣ ១០.៧៦២.២៣៩ ៤៣.៤៤៧.១៥៩ ១៣.៩៣៤.៩៧៦ ៥៦.៤៣៦.៦៥៣ 

បទពនាយអកេ្មសរ៊្រ ៨០២.៦៨៤.៤៧៨ ៣.2៤០.៤៣៧.2៣៧ ៦៦១.៣១៥.២០៧ 2.៦៧៨.៣2៦. ៥៨៩

េូលៃិធិភាេទ៊ៃិក     

សដើមទនុន ១៥ ៥០.០០០.០០០ 2០១.៨៥០.០០០ ៥០.០០០.០០០ 2០2.៥០០.០០០

ទនុនបបមរុងទូសៅ ១០.០០០.០០០ ៤០.៣៧០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០

បបាកច់ំសែញរកសាទនុក ៤១.១៣៩.៨៦៤ ១៦៦.០៨១.៦៣១ ២៦.៧៨២.៤២២ ១០៨.៤៦៨.៨០៩

េូលៃិធិភាេទ៊ៃិកសរ៊្រ ១០១.១៣៩.៨៦៤ ៤០៨.៣០១.៦៣១ ៨៦.៧៨២.៤២២ ៣៥១.៤៦៨.៨០៩

បទពនាយអកេ្ម ៃិងេូលៃិធិភាេទ៊ៃិកសរ៊្រ ៩០៣.៨២៤.៣៤២ ៣.៦៤៨.៧៣៨.៨៦៨ ៧៤៨.០៩៧.៦២៩ ៣.០2៩.៧៩៥.៣៩៨ 

កំែតេ់ម្គ ល់ភាជា បពី់សលខ ១ ដល់ 2៥ ជាដផ្កននរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុសនះ



៩៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របា�ការណ៍លទ្ផល
េបមបក់ារយិបរសិច្ទបញ្ចបន់ថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦

២០១៦ ២០១៥

កំណត់
សមា្គនាល់ ដ៊ល្លនារអាមេរិក 

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក  

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥)

ចំែូលពីការបបាក ់ ១៦ ៤៤.៤២០.៥២៩ ១៧៩.៣2៥.៦៧៦ ៣៤.៨៦១.៤២១ ១៤១.១៨៨.៧៥៥

ចំណ្យសលើការបបាក ់ ១៧ (១៦.៩៦២.១៨៣) (៦៨.៤៧៦.៣៣៣) (១១.៧២៧.០១២) (៤៧.៤៩៤.៣៩៩)

ចំណូលពីការបបាក់ស៊ទ្ធ ២៧.៤៥៨.៣៤៦ ១១០.៨៤៩.៣៤៣ ២៣.១៣៤.៤០៩ ៩៣.៦៩៤.៣៥៦

ចំែូលសលើនថ្ឈ្ួល និងកនបមសជើងសារ ១៨ ៦.១០៤.៨៧៦ 2៤.៦៤៥.៣៨៤ ៥.៧៧០.០៦៨ 2៣.៣៦៨.៧៧៥

ចំណ្យសលើនថ្ឈ្ួល និងកនបមសជើងសារ (៦៨២.៥៦១) (2.៧៥៥.៤៩៩) (៥២៥.៨១៤) (2.១2៩.៥៤៧)

ចំណូល នថ្លឈ្នួល ៃិងក នបេ មជីងសរស៊ទ្ធ ៥.៤២២.៣១៥ 2១.៨៨៩.៨៨៥ ៥.២៤៤.២៥៤ 2១.2៣៩.22៨

ចំែូលសផសែងៗ ៨៥៨.០៥៥ ៣.៤៦៣.៩៦៨ ២៤៣.៨៨៣ ៩៨៧.៧2៦

ចំណូលប្រតិ្រត្ិការស៊ទ្ធសរ៊្រ ៣៣.៧៣៨.៧១៦ ១៣៦.2០៣.១៩៦ ២៨.៦២២.៥៤៦ ១១៥.៩2១.៣១០

ចំណ្យទូសៅ និងរដឋាបាល ១៩ (១៧.៨៤២.៨៣៨) (៧2.០៣១.៥៣៧) (១៤.០៣៩.១២៧) (៥៦.៨៥៨.៤៦៤)

េំវធិានធនសលើឥែទានបាតប់ង់ ៧ (២៤៦.៩១២) (៩៩៦.៧៨៤) (១.៦៩៩.១៥០) (៦.៨៨១.៥៥៨)

ការបបមូលបានមកវញិនូវឥែទានដដលបានលនុបសចាល ១.៦០០.០០០ ៦.៤៥៩.2០០ - -

បបាក់ចំ មណញេ៊ៃ្រង់ពៃ្ធ ១៧.២៤៨.៩៦៦ ៦៩.៦៣៤.០៧៥ ១២.៨៨៤.២៦៩ ៥2.១៨១.2៨៨

ចំណ្យពន្ធសលើបបាកច់ំសែញ ១2 (២.៨៩១.៥២៤) (១១.៦៧៣.០៨2) (២.៧៥៥.៥៦១) (១១.១៦០.០22)

បបាក់ ចំ មណញស៊ទ្ធស បមា្រ់ ការិយ្ររិមច្ឆទ ១៤.៣៥៧.៤៤២ ៥៧.៩៦០.៩៩៣ ១០.១២៨.៧០៨ ៤១.០2១.2៦៦

កំែតេ់ម្គ ល់ភាជា បពី់សលខ ១ ដល់ 2៥ ជាដផ្កននរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុសនះ



៩៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

មដីេទ៊ៃ

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

ទ៊ៃ្រ បេ៊ងទូមៅ

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

បបាក់ចំ មណញ

រកនាសាទ៊ក

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សរ៊្រ

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

េមតនុល្យនានថងៃទី១ ដខមករា ឆ្្2ំ០១៦ ៥០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ២៦.៧៨២.៤២២ ៨៦.៧៨២.៤២២

បបាកច់ំសែញេនុទ្ធេបមបក់ារយិបរសិច្ទ - - ១៤.៣៥៧.៤៤២ ១៤.៣៥៧.៤៤២

សេត៊លនាយនានថងៃទី៣១ បេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ៥០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤១.១៣៩.៨៦៤ ១០១.១៣៩.៨៦៤

សេេូលពាន់នារៀល (កំណត់សមា្គនាល់នាលេ ២.១.៥) ២០១.៨៥០.០០០ ៤០.៣៧០.០០០ ១៦៦.០៨១.៦៣១ ៤០៨.៣០១.៦៣១

េមតនុល្យនានថងៃទី១ ដខមករា ឆ្្2ំ០១៥ ៥០.០០០.០០០ - 2៦.៦៥៣.៧១៤ ៧៦.៦៥៣.៧១៤

បូកបដនថាម - ១០.០០០.០០០ (១០.០០០.០០០) -

បបាកច់ំសែញេនុទ្ធេបមបក់ារយិបរសិច្ទ - - ១០.១2៨.៧០៨ ១០.១2៨.៧០៨

សេត៊លនាយនានថងៃទី៣១ បេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ៥០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ 2៦.៧៨2.៤22 ៨៦.៧៨2.៤22

សេេូលពាន់នារៀល (កំណត់សមា្គនាល់នាលេ ២.១.៥) 2០2.៥០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ ១០៨.៤៦៨.៨០៩ ៣៥១.៤៦៨.៨០៩

របា�ការណ៍បបតមបតមរួលមូលធន
េបមបក់ារយិបរសិច្ទបញ្ចបន់ថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦

កំែតេ់ម្គ ល់ភាជា បពី់ សលខ ១ ដល់ 2៥ ជាដផ្កននរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុសនះ 



១០០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របា�ការណ៍លហូំរសាច់តបាក់
េបមបក់ារយិបរសិច្ទបញ្ចបន់ថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦

២០១៦ ២០១៥

កំណត់

សមា្គនាល់ ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

 (កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥)

សច់ បបាក់ស៊ទ្ធបាៃពី(មប្រី បបាស់ក្នថុង)សកេ្មភាព ប្រតិ្រត្ិការ 2០ ៨៥.១២៨.៦០៤ ៣៤៣.៦៦៤.១៧៥ (២៧.៧៥២.៣៥៣) (១១2.៣៩៧.០៣១)

ចលនាសច់ បបាក់បាៃពីសកេ្មភាពវិ ៃិ មយេ

ការទិញ ៖

អចលកម្ម និងហតថាូបករែ៍ ៨ (១.៦៨៨.៧៩៨) (៦.៨១៧.៦៧៨) (២.៤៧៩.៥៦៤) (១០.០៤2.2៣៤)

កម្មវធិីកនុំព្ូយទរ័ ៩ (២៦១.៧២០) (១.០៥៦.៥៦៤) (៧០២.៣៧២) (2.៨៤៤.៦០៧)

សាចប់បាកប់ានពីការលកអ់ចលកម្មនិងហតថាូបករែ៍ ៩.៧៥១ ៣៩.៣៦៥ - -

សច់ បបាក់ ស៊ទ្ធ មប្រី  បបាស់ក្នថុងសកេ្មភាពវិៃិ មយេ (១.៩៤០.៧៦៧) (៧.៨៣៤.៨៧៧) (៣.១៨១.៩៣៦) (១2.៨៨៦.៨៤១)

ចលនាសច់ បបាក់ បាៃ ពី សកេ្មភាពហិរញ្ញ្រនាបាៃ

ការទូទាតក់ម្ចបីានពីបករុមហែនុនសម ៥ (១៥.០០០.០០០) (៦០.៥៥៥.០០០) (១. ០០០.០០០) (៤.០៥០.០០០)

សាចប់បាកពី់បំែនុ លបនា្ទ បប់នសែំ ៥ - - ៣០. ០០០.០០០ ១2១.៥០០.០០០

សច់ បបាក់ ស៊ទ្ធ(មប្រី បបាស់ក្នថុង) បាៃពីសកេ្មភាពហិរញ្ញ្រនាបាៃ (១៥.០០០.០០០)  (៦០.៥៥៥.០០០) ២៩. ០០០. ០០០ ១១៧.៤៥០.០០០

ការ មកីៃ មេីង (ការថយច៊ះ) នៃសច់ បបាក់ ៃិង សច់ បបាក់ សេេូល ៦៨.១៨៧.៨៣៧ 2៧៥.2៧៤.2៩៨ (១.៩៣៤.២៨៩) (៧.៨៣៣.៨៧2)

សាចប់បាក ់និងសាចប់បាកេ់មមូលនាសដើមការយិបរសិច្ទ ១៧៥.២១២.២៨៨ ៧០៩.៦០៩.៧៦៦ ១៧៧.១៤៦.៥៧៧ ៧2១.៨៧2.៣០៣

លសម្អៀងពីរូបិយវតថានុបរសទេ - (2.2៧៧.៧៥៩) - (៤.៤2៨.៦៦៥)

សច់ បបាក់ ៃិងសច់ បបាក់ សេេូល នា ច៊ងការិយ្ររិមច្ឆទ ៣ ២៤៣.៤០០.១២៥ ៩៨2.៦០៦.៣០៥ ១៧៥.២១២.២៨៨ ៧០៩.៦០៩.៧៦៦

កំែតេ់ម្គ ល់ភាជា បពី់ សលខ ១ ដល់ 2៥ ជាដផ្កននរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុទាងំសនះ



១០១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

របា
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កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

កំណត់សមា្គ លន់លើរបា�ការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ
នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦ និងេបមបក់ារយិបរសិច្ទបញ្ចប់

១.ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
 ការបនងកើតនិងតបតិបត្តិការ

 ធនាគារសមយដបែង បតរូវបានបសងកើតចាបត់ាងំពីឆ្្១ំ៩៩៣ និងសធវើបបតិបត្តិការជាសាខាភ្សំពញ
  (“សាខា”) ននធនាគារ Malayan Banking Berhad (បករុមហែនុនសម ឬ “MBB”) ដដលជាធនាគារមយួចនុះ 

បញជា ីអាជីវកម្មសៅបបសទេម៉ា សេេនុី។

 សៅនថងៃទី2 ដខសមសា ឆ្្2ំ០១2 សាខាបតរូវបានចនុះបញជា ីអាជីកម្មជាបករុមហែនុន សាធារែៈទទួល
ខនុេបតរូវមនកបមតិសដាយមនសឈា្ម ះថ្ ធនាគារសមយដបែង (សខមបូឌា) ភអីិលេនុី (“ធនាគារ”)
និងជាបករុមហែនុនបនុបតេម្ន័្ធរបេ់ MBB។ ធនាគារ បតរូវបានចនុះបញជា ីអាជីវកម្មសដាយអននុសលាមតាម 
ចបាបេ់្តីពីេហបគាេពាែិជជាកម្មននបពះរាជាណ្ចបកកម្នុជា និងបតរូវបានផ្តល់អាជាញា បែ័ណ  សបកាម

 បទបញ្ញត្តិទាងំឡាយននធនាគារជាតិននកម្នុជា (“NBC”)។

 ធនាគារផ្តល់សេវាកម្មធនាគារទូលំទូលាយ និងសេវាហិរញ្ញ វតថានុដដលពាកព់ន័្ធជាសបចើនសទៀត សៅក្នុង
 បពះរាជាណ្ចបកកម្នុជា សដាយអននុសលាមសៅតាមអាជាញា បែ័ណ ធនាគារសលខ ០2 សចញសដាយ NBC  

សដាយមនិមនកាលកំែត។់

 នដីមទុន

 សដើមទនុនេរនុបរបេ់ធនាគារ នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦ មនចំនួន ៥០ លានដនុល្ារអាសមរកិ
 

(ឬ 2០១,៨៥ ពានល់ានសរៀល) (ឆ្្2ំ០១៥៖ ៥០ លានដនុល្ារអាសមរកិ ឬ  2០2,៥០ ពានល់ាន 
 សរៀល)។

 តករុមតបឹកសាភិបាល

 េមេភាពននបករុមបបរឹកសាភបិាល សៅក្នុងអំេនុងការយិបរសិច្ទ និងនាកាលបរសិច្ទននរបាយការែ៍
 សនះរមួមន៖

 មលក Dato’ Johan Ariffin  ប្រធាៃ បក៊ េ ប្រឹកនាសា ភិបាលឯករជនាយ ៃិង
      េិៃ បនាតិ្រត្តិ តនាូវ បាៃ តនាង តាំង
      នៅថងៃនាទី ៩ ក៊េ្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

 លោក Datuk R. Karunakaran អភិបាលឯករជនាយ ៃិងេិៃ បនាតិ្រត្តិ 

 លោក Spencer Lee Tien Chye អភិបាលឯករជនាយ ៃិងេិៃបនាតិ្រត្តិ

 លោកសនាី Pollie Sim Sio Hoong អភិបាលេិៃឯករជនាយ ៃិងេិៃ បនាតិ្រត្តិ

 លោក Datuk Hamirullah Boorhan អភិបាលេិៃឯករជនាយ ៃិងេិៃ បនាតិ្រត្តិ

 លោក Soon Su Long  អភិបាលេិៃឯករជនាយ ៃិងេិៃ បនាតិ្រត្តិ

 លោក Cheah Teik Seng បនាធាៃ កនា៊េ បនាឹកនាសា ភិបាល ឯករជនាយ ៃិង
   េិៃ បនាតិ្រត្តិ លលនាង ពីតំ ណនាង
   នៅថងៃនាទី ៩ ក៊េ្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

 ទីតាងំ

 ទីស្ាកក់ារចនុះបញជា ីរបេ់ធនាគារ   មនទីតាងំសៅអគារសលខ ៤៣ មហាវថិីបពះនសរាត្តម េងាក ត់
ផសារថ្មី៣ ខែ្ឌ ដូនសពញ រាជធានីភ្សំពញ បពះរាជាណ្ចបកកម្នុជា។ នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦ 
ធនាគារមនសាខាេរនុបចំនួននម្ភមយួ (2១) ដដលមនទីតាងំសៅក្នុងរាជធានីភ្សំពញ សខត្តសេៀមរាប 
សខត្តបពះេីហននុ សខត្តបាតដ់ំបង សខត្តត្ូង�្មនុ ំ សខត្តកំពងច់ាម សខត្តបនា្ទ យមនជយ័ និងសខត្តតាដកវ។

 បុគ្គលកិ

 នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦ ធនាគារមនបនុគ្គលិកេរនុបចំនួន ៣៦៣ នាក ់(ឆ្្2ំ០១៥មនចំនួន 
៣៥៤ នាក)់។

 កាលបរនិច្ទចនការអនុម័តនលើរបា�ការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ

 របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ បតរូវបានអននុមត័សដាយបករុមបបរឹកសាភបិាល សៅនថងៃទី2៨ ដខមនីា ឆ្្2ំ០១៧។

២.នគាលននោបា�គណនន�្យ
២.១ មូលោ្ឋ នចនការបង្ហា ញរបា�ការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ

២.១.១ របាយការណ៍អៃ៊ មលេភាព

 របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុបតរូវបានសរៀបចំសេើងបេបតាមេ្ងដ់ារគែសនយ្យ 
កម្នុជា (“CAS”) និងសគាលការែ៍ដែនានំនធនាគារជាតិននកម្នុជា សៅសលើ
ការសរៀបចំនិងការបងា្ហ ញននរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ។

 របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុដដលភាជា បជ់ាមយួសនះ រមួទាងំការសបបើបបាេ់
របាយការែ៍ទាងំសនះ មនិបតរូវបានសរៀបចំសេើងេបមបអ់្កសបបើបបាេ់
របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ ដដលពនុំបានដរឹងពីសគាលការែ៍ គែសនយ្យ
នីតិវធិីគែសនយ្យ និងការអននុវត្ន ៍សគាលនសោបាយគែសនយ្យ នន
បពះរាជាណ្ចបកកម្នុជាសនាះសេើយ សហើយបដនថាមពីសនះកន៏រឹងមនិមន
បំែងក្នុងការបងា្ហ ញពីសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថានុ លទ្ធផលបបតិបត្តិការ និង
 លំហូរសាចប់បាក ់ដដលអននុសលាមសៅតាមសគាលការែ៍ គែសនយ្យ និង 
ការអននុវត្នគ៍ែសនយ្យដដល ទទួលសា្គ ល់ជាទូសៅក្នុងបបសទេដនទ
សផសែងសទៀត សបរៅពីបពះរាជាណ្ចបកកម្នុជាសនាះដដរ។

 សគាលនសោបាយគែសនយ្យ ដដលដាកប់ងា្ហ ញដូចខាងសបកាម សនះ 
បតរូវបានអននុវត្ជាអចិនសន្យស៍ដាយធនាគារ។

 

២.១.២ េូលោ្ឋនាៃ នៃការវាស់ បវង

 របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារ បតរូវបានសរៀបចំសទ្ើងសៅតាមមូលដាឋា ន
នថ្សដើម។ 

២.១.៣ ការិយ្ររិមច្ឆទសរ មពី ពៃ្ធ

 ការយិបរសិច្ទសារសពើពន្ធរបេ់ធនាគារ ចាបស់ផ្តើមពីនថងៃទី១ ដខមករា និងបញ្ចប់
សៅនថងៃទី៣១ ដខធ្ូ។ 

២.១.៤ រូ្រិយ្រ័ណ្ណ មគាល ៃិងរូ្រិយ្រ័ណ្ណស បមា្រ់ កំណត់្រង្ហនាញ

 រូបិយវតថានុននបពះរាជាណ្ចបកកម្នុជា  គឺបបាកស់រៀល (“KHR”)។    សទាះបីជា 
ោ៉ា ងសនះក្តី ធនាគារសធវើបបតិបត្ិការ   និងកតប់តារាល់បញជា ីគែសនយ្យរបេ់
ខ្ួន   ជាចម្ងជាបបាកដ់នុល្ារអាសមរកិ។  គែៈបគបប់គង    បានកំែត់
បបាកដ់នុល្ារអាសមរកិជារូបិយបែ័ណ វាេ់ដវង        និងជារូបិយបែ័ណ េបមប់
កំែតប់ងា្ហ ញ     សបពាះវា    បាន្្នុះបញ្្ច ំងពីសារធាតនុសេដឋាកិច្ចននបបភព
បពរឹត្ិការែ៍   និងកាលៈសទេៈទាងំឡាយរបេ់ធនាគារ។  ការបងា្ហ ញសនះ 
គឺអននុសលាមតាមបបកាេសលខ   ធ៧-០៧-១៦៤    ចនុះនថងៃទី១៣    ដខធូ្
ឆ្្2ំ០០៧។

 េកម្មភាពបបតិបត្ិការជារូបិយបែ័ណ សផសែងៗសទៀត (“FC”) បតរូវបានប្ូរសៅ 
ជាបបាកដ់នុល្ារអាសមរកិ សដាយសបបើបបាេ់អបតាប្ូរបបាកន់ាកាលបរសិច្ទនន

 
 បបតិបត្ិការសនាះ។ បទព្យេកម្ម និងបទព្យអកម្មដដលជារូបិយបែ័ណ សផសែង
សទៀត សបរៅពីដនុល្ារអាសមរកិមនសៅកាលបរសិច្ទននតារាងតនុល្យការ បតរូវបាន
ប្ូរសៅជាបបាកដ់នុល្ារអាសមរកិសដាយសបបើបបាេ់អបតានាកាលបរសិច្ទនន 
តារាងតនុល្យការ។ ភាពលសម្អៀងពីការប្ូររូបិយបែ័ណ  បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ 
សៅក្នុងរបាយការែ៍លទ្ធផល។

២.១.៥ ការ បប្រ  ស បេរួ ល ទឹក បបាក់ ដ៊ល្លនារ អាមេរិក មៅជាបបាក់ 

 ការដបបេបមរួលទរឹកបបាកដ់នុល្ារអាសមរកិ   សៅជាបបាកស់រៀលបតរូវបានបងា្ហ ញ
ក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ សដើម្អីននុសលាមសៅតាមចបាបេ់្ីពី គែសនយ្យ
េហបគាេ   េវនកម្មគែសនយ្យេហបគាេ  និងវជិាជា ជីវៈគែសនយ្យ 
ចនុះនថងៃទី៨ ដខកកកដា ឆ្្2ំ០០2      និងបបកាេពាកព់ន័្ធនានារបេ់ NBC

 សដាយសបបើអបតាប្ូរបបាក ់      នាចនុងការយិបរសិច្ទ   ៤.០៣៧ សរៀល   ក្នុង
 ១ ដនុល្ារអាសមរកិ     េបមបក់ារយិបរសិច្ទរាយការែ៍ (ក្នុងឆ្្2ំ០១៥៖ 
 

១  ដនុល្ារអាសមរកិ   សេ្មើ ៤.០៥០   សរៀល)    ដូចដដលបានបបកាេឲ្យសបបើ 
សដាយ NBC ។ ការដបបេបមរួលទាងំសនះមនិបតរូវបានអះអាងថ្ជាទរឹកបបាក់
តំណ្ងឲ្យការបងា្ហ ញទរឹកបបាកដ់នុល្ារអាសមរកិ    ឬអាចបតរូវបានបងា្ហ ញជា 
បបាកស់រៀលតាមអបតាសផសែងសទៀតសទ។



១០2

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

២.នគាលននោបា�គណនន�្យ(បន្ត)
២.២ ការវិនិច្័�និងការបា៉ា ន់សា្ម នគណនន�្យសខំាន់ៗ

 ក្នុងការអននុវត្នស៍គាលនសោបាយគែសនយ្យ គែៈបគបប់គងបានសបបើបបាេ់ការវនិិច្យ័ 
របេ់ខ្ួន និងសធវើការបា៉ា នស់ា្ម នក្នុងការកំែតត់នម្ដដលបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ក្នុង

 របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុមនដូចខាងសបកាម៖

២.២.១ ភតិសៃនាយាប្រតិ្រត្តិការ

 ធនាគារបានចនុះកិច្ចេនយា ជួលអាគារដដលបតរូវបានសបបើបបាេ់េបមប ់
បបតិបត្តិការរបេ់ខ្ួន។ ធនាគារ សដាយដផ្អកសលើការវាយតនម្សលើរយៈសពល
និង លក្ខខែ្ឌ ននកិច្ចេនយាជួលទាងំសនាះ(ឧទាហរែ៍ ការជួលមនិបតរូវ
បានសផ្ទរភាពជាម្ច េ់កម្មេិទ្ធសិលើបទព្យេកម្មសៅអ្កជួល សៅចនុង 
ការយិបរសិច្ទននកិច្ចេនយាជួល សហើយកិច្ចេនយាជួលមនរយៈសពលតិច
ជាងអាយនុកាលសបបើបបាេ់របេ់បទព្យេកម្មសនាះ) ធនាគារបានកំែតថ់្
ភតិបតីជាអ្ករកសានូវហានិភយ័ និងផលបបសោជនជ៍ាសារវន្តទាងំអេ់ 
ក្នុងនាមជាម្ច េ់កម្មេិទ្ធិសលើបទព្យេម្ត្តិទាងំសនះ។

២.២. ២. រូ្រិយ្រ័ណ្ណេ៊េងរ

 េ្ងដ់ារគែសនយ្យកម្នុជាសលខ 2១ តបមរូវឲ្យគែៈបគបប់គងសបបើបបាេ់ 
ការវនិិច្យ័របេ់ខ្ួន ក្នុងការកំែតរ់ូបិយបែ័ណ មនុខងាររបេ់អង្គភាព

 ដដលបាន្្នុះបញ្្ច ំងេមបេបបំផនុតពី ឥទ្ធិពល សេដឋាកិច្ចននបបតិបត្តិការ
 បពរឹត្តិការែ៍ និងលក្ខខែ្ឌ ទាងំឡាយ ណ្ដដលមនពាកព់ន័្ធសៅនរឹង 

អង្គភាព។ ក្នុងការវនិិច្យ័សនះ ធនាគារពិចារណ្សលើចំែនុ ចដូច
 ខាងសបកាម៖

ក. រូបិយបែ័ណ ដដលមនឥទ្ធិពល ជាេំខានស់លើតនម្របេ់ឧបករែ៍
និងសេវាហិរញ្ញ វតថានុ (ជាសរឿយៗវាជារូបិយបែ័ណដដលតនម្របេ់ 
ឧបករែ៍ និងសេវាហិរញ្ញ វតថានុបតរូវបានកំែត ់និងសធវើការទូទាត)់

ខ. រូបិយបែ័ណ មនក្នុងមូលនិធិដដលទទួលបានពីេកម្មភាព
ហិរញ្ញប្ទាន និង

គ. រូបិយបែ័ណ ដដលបបាកទ់ទួលបានពីេកម្មភាពបបតិបត្តការដតងដត 
បតរូវបានរកសាទនុក។

២.២.៣ សំវិធាៃធ ៃ មលី ឥណាៃ បដល បាត់្រង់

 សៅសពលសរៀបចំរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ   គនុែភាពននឥែទាន    និងបនុសរ 
បបទានបតរូវបានបតរួតពិនិត្យ  និងវាយតនម្  សដើម្កីំែតច់ំណ្តថ្់្ក ់ និង
កបមតិននេំវធិានធនសលើឥែទាន       និងបនុសរបបទានបាតប់ងដ់ដលនរឹង
បងា្ហ ញសពញសលញក្នុងកំែតេ់ម្គ ល់សលខ 2.៣.៥។

២.២.៤ ការទទួលស្គនាល់ពៃ្ធពៃនាយាជាបទពនាយសកេ្ម

 ពន្ធពនយាជាបទព្យេកម្មបតរូវបានទទួលសា្គ ល់េបមបប់បាកខ់ាតសោងតាម
ពន្ធដដលមនិទានប់ានសបបើបបាេ់ទាងំអេ់ និងភាពខនុេគ្ាបសណ្្ត ះអាេន្
ក្នុងកបមតិដដលអាចមនបបាកច់ំសែញជាបព់ន្ធនាសពលអនាគត សដើម្ី
អាចកាតក់ងបបាកខ់ាតសោងតាមពន្ធដដលមនិទានប់ានសបបើបបាេ់សនាះ។ 
គែៈបគបប់គងបតរូវសបបើការវនិិច្យ័េំខាន ់សដើម្កីំែតច់ំនួនននពន្ធពនយា 
ជាបទព្យេកម្មដដលអាច ទទួលសា្គ ល់បាន សដាយដផ្អកសលើសពលសវលា និង
កបមតិននបបាកច់ំែសញជាបព់ន្ធនាសពលអនាគត ដដលអាចមន 
ជាមយួនរឹងយនុទ្ធសាសេ្តក្នុងការសធវើដផនការពន្ធនាសពលអនាគត។

២.២.៥ ការថយច៊ះនៃ បទពនាយ សកេ្មេិ ៃ បេៃ ហិរញ្ញវត្ថុ

 ការថយចនុះននបទព្យេកម្ម   មនិដមនហិរញ្ញ វតថានុសកើតមនសៅសពលដដលតនម្
ចនុះបញជា ីននបទព្យេកម្ម   ឬឯកតាបសងកើតសាចប់បាក់មនតនម្សលើេពីចំនួន 
ទរឹកបបាក ់ ដដលអាចបបមូលមកវញិបាន សហើយដដលជាតនម្ខ្េ់ជាងរវាង 
តនម្ទីផសារដកសចញនថ្សដើម       ពាកព់ន័្ធនរឹងការលក ់       និងតនម្បានពី
ការសបបើបបាេ់។   ការគែនាតនម្ទីផសារ    ដកសចញនថ្សដើមពាកព់ន័្ធនរឹង
ការលក ់    គឺដផ្អកសលើ ទិន្នយ័       ដដលទទួលបានពីបបតិបត្តិការលកក់្នុង
បបតិបត្តិការសបើកចំហននបទព្យេកម្មដដលបេសដៀងគ្ា ឬតនម្ ដដលអាចអសងកត
បានសៅសលើទីផសារដកនថ្សដើមដដលសកើតមនសដើម្លីកប់ទព្យេកម្មសនាះ។

 ការគែនាតនម្បានពីការសបបើបបាេ់  គឺដផ្អកសលើគំរូសាចប់បាកអ់ប្ហារ។ 

ធនាគារវាយតនម្ការថយចនុះននបទ ព្យេកម្ម  សៅសពលណ្    ដដលមន
បពរឹត្តិការែ៍ ឬការ្្េ់ប្តូរទាំងឡាយណ្ដដលបងា្ហ ញថ្តនម្ចនុះបញជា ី នន 
បទព្យេកម្មមនិអាចបបមូលមកវញិបាន។ កតា្ត នានាដដលធនាគារ 
ពិចារណ្ថ្មនសារៈេំខាន ់ដដលតបមរូវឲ្យមនការពិនិត្យសលើការថយចនុះ
តនម្រមួមាន៖
• លទ្ធផលបបតិបត្តិការ មនកបមតិទាបខ្ាងំជាងសធៀបសៅនរឹង 

លទ្ធផលបបតិបត្តិការរពំរឹងទនុកនាសពលកន្ងមក ឬនាសពលអនាគត

• ការ្្េ់ប្តូរេំខាន់ៗ  ននរសបៀបសបបើបបាេ់បទព្យេកម្មដដលបាន
ទិញ ឬ យនុទ្ធសាសេ្តេបមបអ់ាជីវកម្មទាងំមូល

• និន្ាការសេដឋាកិច្ច ឬ ភាពអវជិជាមនេំខាន់ៗ ក្នុងវេ័ិយ។

២.២.៦ ការបា៉នាៃ់ស្មនាៃអាយ៊ កាល មប្រី បបា ស់ នៃ អ ចលកេ្ម   ៃិងហត្ូ្រករណៃ៍ិងកេ្មវិធី 
ក៊ំពនាយូទ័រ

 ធនាគារ សធវើការបា៉ា នស់ា្ម នអាយនុកាលសបបើបបាេ់ននអចលកម្ម និង
ហតថាូបករែ៍ និងកម្មវធិីកនុំព្ូយទរ័របេ់ខ្ួន។ ការបា៉ា នស់ា្ម នសនះបតរូវបាន 
បតរួតពិនិត្យសេើងវញិជាសរឿយៗតាមកាលកំែត ់សដើម្ធីានាថ្រលំេ់មន

 េង្គតភាពជាមយួនរឹង គបមរូបា៉ា នស់ា្ម ននន អតថាបបសោជនស៍េដឋាកិច្ចពី
អចលកម្ម និងហតថាូបករែ៍និងកម្មវធីិកនុំព្ូយទរ័នីមយួៗ។

២.៣ នសចក្ីសនង្បចននគាលការណ៍គណនន�្យសខំាន់ៗ

២.៣.១  ្រ បបេ ្រ បេរួ ល ក្នថុង មគា ល  ៃ  មយ បាយ េណ មៃយនាយ

 សគាលនសោបាយគែសនយ្យ និងវធិីសាសេ្គែនាដដលដាក់ឲ្យអននុវត ្
សដាយធនាគារបតរូវបានអននុវត្ជាអចិនសន្យ។៍

២.៣.២ ព័ត៌មាៃវិមយេកេ្ម

 ធនាគារសធវើបបតិបត្ិការអាជីវកម្មរបេ់ខ្ួនសៅក្នុងវេ័ិយដតមយួ ដដលជា
 ធនាគារពាែិជជា និង េថាិតសៅក្នុងដដនភូមសិាសេ្ដតមយួ គឺបពះរាជា

 ណ្ចបកកម្នុជា។

២.៣.៣ សច់ បបាក់ ៃិង សច់ បបាក់សេេូល

 េបមបស់គាលបំែង            ននការសរៀបចំរបាយការែ៍លំហូរសាចប់បាក ់
សាចប់បាក ់និងសាចប់បាកេ់មមូលរមួមន  សាចប់បាក ់  និងេមតនុល្យ 
ធនាគារ   បបាកប់សញ្ញ ើគា្ម នកាលកំែត ់ និងការវនិិសោគរយៈសពលខ្ីដដល 
ងាយបេរួលប្ូរជាសាចប់បាកប់ាន  ជាមយួនរឹងកាលវសានសដើមបីដខ ឬ តិច
ជាងសនះពីសពលទិញសហើយនិងដដល អាចប្ូរជាសាចប់បាកដ់ដលកំែតប់ាន
និង មនហានិភយ័តិចតួចសលើការ្្េ់ប្ូរតនម្។

២.៣.៤ ឥណាៃ ៃិង្រ៊ មរ ប្រាៃ

 ឥែទាន និងបនុសរបបទានផ្ល់ឲ្យអតិថិជនទាងំអេ់បតរូវបានបងា្ហ ញសៅ 
ក្នុងតារាងតនុល្យការតាមបបាកស់ដើម និង ចំែូលការបបាកប់ង្គរ (ដកសចញ
ចំែូលការបបាកព់្ួយរទនុក) សដាយដកសចញនូវចំនួនទាងំឡាយណ្ដដល 
បានលនុបសចាល និងេំវធិានធនេបមបឥ់ែទានដដលបានបាតប់ង។់ 
ឥែទានរយៈសពលខ្ី គឺជាឥែទានដដលនរឹងបតរូវទូទាតេ់ងមកវញិសៅ
ក្នុងរយៈសពលមយួឆ្្សំដាយគិតចាបពី់កាលបរសិច្ទ ដដលឥែទានសនាះ 
បតរូវបានផ្ល់ឲ្យអតិថិជន។ ឥែទានរយៈសពលដវងគឺជាឥែទាន 
 ទាងំឡាយណ្ដដលកាលបរសិច្ទបតរូវេងចនុងសបកាយរបេ់វាមនរយៈ 
សពលសបចើនជាងមយួឆ្្សំដាយគិតចាបពី់កាលបរសិច្ទ ដដលឥែទានបតរូវ
បានផ្ល់ឲ្យអតិថិជន។

 ឥែទានបតរូវបានលនុបសចាលសៅសពលដដលធនាគារសជឿជាកោ់៉ា ងចបាេ់
ថ្ ឥែទានសនាះមនិអាចបបមូលមកវញិបាន។ ការបបមូលបានមក
វញិននឥែទាន និង បនុសរបបទានដដលបតរូវបានលនុបសចាល ឬបានសធវើ
េំវធិានធនសៅក្នុងការយិបរសិច្ទមនុនៗ នរឹងបនថាយចំនួនននេំវធិានធន
េបមបឥ់ែទានបាតប់ងស់ៅក្នុងរបាយការែ៍លទ្ធផល។

 ឥែទាន និង បនុសរបបទានដដលបតរូវបានចាតថ្់្កជ់ាឥែទានសបកាម
េ្ងដ់ារ ជាបេ់ងសែយ័ ឬ បាតប់ង ់គឺបតរូវចាតទ់នុកជាឥែទានមនិ 
ដំសែើ រការ។



១០៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

២.នគាលននោបា�គណនន�្យ(បន្ត)
២.៣ នសចក្ីសនង្បចននគាលការណ៍គណនន�្យសខំាន់ៗ(បន្ត)

២.៣.៥ សំវិធាៃធ ៃ មលី ឥណាៃបាត់្រង់

 េំវធិានធនសលើឥែទានបាតប់ង ់    បតរូវបានសធវើសេើង   អាបេ័យសៅសលើ 
ហានិភយ័ជាកល់ាកន់ានាដដល ទាកទ់ងសៅនរឹងឥែទាន និងបនុសរបបទាន
ទាងំសនាះ  សហើយបានពិនិត្យសមើល    និងកំែត់ោ៉ា ងជាក ់លាកថ់្ជា
ឥែទានឃ្ាសំមើល សបកាមេ្ងដ់ារជាបេ់ងសែយ័ ឬ បាតប់ង។់ សលើេពី 
សនះសៅសទៀត េំវធិានធនទូសៅ បតរូវបានរកសាទនុកេបមបឥ់ែទានដដល
បានចាតថ្់្កជ់ាឥែទានធម្មតា។

 ធនាគារ បានអននុវត្តាមការកំែតអ់ំពីចំណ្តថ្់្កឥ់ែទាន និងេំវធិាន
ធនដដលតបមរូវសដាយបបកាេសលខ ធ៧-០៩-០៧៤ ចនុះនថងៃទី2៥ ដខកនុម្ភៈ 
ឆ្្2ំ០០៩ ដដលបបកាេសនះតបមរូវឲ្យសធវើ ចំណ្តថ្់្កឥ់ែទានរបេ់ខ្ួន
ជា ៥ ថ្្ក។់ បបកាេសនះក៏ តបមរូវផងដដរពីកបមតិអប្រមននេំវធិានធន
ទូសៅ និងជាកល់ាកប់តរូវបានផ្តល់ឲ្យសដាយដផ្អកសៅសលើការសធវើចំណ្តថ្់្ក់
ឥែទាន។

 ការសធវើេំវធិានធន បតរូវដផ្អកសៅសលើភាគរយននេមតនុល្យននឥែទាន និង 
បនុសរបបទានេរនុប (រមួបញ្ចូ លទាងំការបបាកប់ង្គទនុក) និង ដកសចញការបបាក ់
ព្ួយរទនុកដូចមនខាងសបកាម៖

ចំណាត់ថ្នាក់
ចំៃួៃថងៃនាដនាលហួស

កាលកំណត់សង
អតនានា

សំវិធាៃធៃ

េំវធិានធនទូសៅ៖  

ឥែទានធម្មតា តិចជាង ៣០ នថងៃ ១%

េំវធិានធន
ជាកល់ាក៖់  

ឥែទាន
ឃ្ាសំមើល

ពី ៣០ នថងៃ ឬ សបចើនជាង ប៉ានុដន្ 
តិចជាង ៩០ នថងៃ ៣%

ឥែទាន
សបកាមេ្ងដ់ារ

ពី ៩០ នថងៃ ឬ សបចើនជាង ប៉ានុដន្ 
តិចជាង ១៨០ នថងៃ 2០%

ឥែទាន
ជាបេ់ងសែយ័

ពី ១៨០ នថងៃ ឬ សបចើនជាង ប៉ានុដន្ 
តិចជាង ៣៦០ នថងៃ ៥០%

ឥែទានបាតប់ង់ ពី ៣៦០ នថងៃ ឬ សបចើនជាង ១០០%

 ការបបាកព់្ួយរទនុក ដដលបានបង្គរេបមបឥ់ែទាន មនិដំសែើ រការមនិបតរូវបាន
យកមកពិចារណ្ េបមបក់្នុងសគាលបំែងននការវភិាគឥែទាន ដដល
បានបាតប់ងរ់បេ់ធនាគារសនាះសទ។

 ឥែទាន   ដដលមនិ អាចទារមកវញិបាន ឬចំដែកននឥែទាន ដដលបាន
ចាតថ្់្កជ់ា   បំែនុ ល អាបកក ់  បតរូវបានលនុបសចញបនា្ទ បព់ីបានពិចារណ្សៅ
សលើតនម្លកប់ានននបទព្យបញ្្ច ំ   (បបេិនសបើមន)   សៅសពល  ដដលគែៈ
បគបប់គងវនិិច្យ័ស�ើញថ្ ពនុំមនេង្រឹម    នរឹងអាចទារបានឥែទានទាងំ
សនាះមកវញិសទ។

២.៣.៦ កិច្ចកសៃនាយាឥណាៃ មផនាសងៗ 

 សៅក្នុងអាជីវកម្មធម្មតា  ធនាគារបានចនុះកិច្ចេនយាឥែទានសផសែងៗ ដដល
 រមួមន   ការេនយាផ្ល់បបាកក់ម្ច ី  លិខិតឥែទាន     និងលិខិតធានា។
សគាលនសោបាយគែសនយ្យ   និងវធិីសាសេេំ្វធិានធន   
គឺមនលក្ខែៈ
បបហាកប់បដហលសៅនរឹងឥែទានខាងសលើ    ដដលបានផ្ល់ឲ្យដំបូងដូច
ដដលកំែតប់ងា្ហ ញខាងសលើ។ េំវធិានធនសលើកិច្ចេនយាឥែទានសផសែងៗ
បតរូវបានសធវើសេើងសៅសពលការបាតប់ង ់បតរូវបានគិតថ្ទំនងនរឹងសកើតសេើង។

២.៣.៧ បទពនាយ សកេ្ម មផនាសងៗ

 គែនីបតរូវទទួលសផសែងៗ  ដដលរមួបញ្ចូ លសៅក្នុងបទព្យេកម្មសផសែងៗ បតរូវ
បានកតប់តា សៅតាមតនម្ដដលរពំរឹងទនុកថ្ នរឹងអាចបបមូលមកវញិបាន។
ការបា៉ា នស់ា្ម នបតរូវសធវើសេើងេបមបប់ំែនុ លជាបេ់ងសែយ័ សដាយដផ្អកសលើ
ការបតរួតពិនិត្យសលើេមតនុល្យ ដដលសៅេល់ទាងំអេ់នាកាលបរសិច្ទនន
តារាងតនុល្យការ។

២.៣.៨ អចលកេ្ម ៃិងហត្ូ្រករណ៍

ក. អចលកម្ម និងហតថាូបករែ៍បតរូវបានកតប់តាតាមតនម្សដើមសដាយដក
រលំេ់បង្គរ និងការខាតបងន់នឱនភាព តនម្ បង្គរ បបេិនសបើមន។
សៅសពល     ដដលធាតនុននអចលកម្ម     រមួបញ្ចូ លនូវេមេធាតនុ
េំខាន់ៗ              ដដលមនអាយនុកាលកំែតស់បបើបបាេ់ខនុេៗគ្ា
អចលកម្មទាងំសនាះ   បតរូវបានចាតទ់នុកជាធាតនុសផសែងគ្ាននអចលកម្ម
និងហតថាូបករែ៍។

ខ. ការរលំេ់ននអចលកម្ម    និងហតថាូបករែ៍បតរូវបានកតប់តា  ក្នុង 
របាយការែ៍លទ្ធផលសដាយ ដផ្អក សលើវធិី សាសេ្ត រលំេ់សថរសៅសលើ
អាយនុកាលបា៉ា នស់ា្ម នននបទព្យនីមយួៗ     សៅតាមអបតាដូចខាង 
សបកាម៖  

  ឆ្្ំ
 ការដកលម្អអគារ ៥ សៅ ១៥
 ហតថាូបករែ៍ការោិល័យ ៤ សៅ ៥
 េងា្ហ រ រឹម និងសបគឿងបំពាក ់ ៥
 ោនយន្ត ៤

គ. ការចំណ្យបន្តបនា្ទ បដ់ដលពាកព់ន័្ធសៅនរឹងធាតនុណ្មយួ នន
អចលកម្ម និងហតថាូបករែ៍ដដលបានទទួលសា្គ ល់រចួមកសហើយ
នរឹងបតរូវបូកបញ្ចូ លសៅក្នុងតនម្សោង នន បទព្យេកម្មសនាះ បបេិន
សបើអតថាបបសោជនស៍េដឋាកិច្ចនាសពលអនាគតដដលសលើេពី
បបតិបត្តិការសដើមេ្ងដ់ារ ននបទព្យេកម្មដដលកំពនុងមនសនាះ
អាចនរឹងហូរចូលសៅក្នុងធនាគារ។ រាល់ការចំណ្យបនា្ទ បប់នសែំ
សផសែងសទៀត បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាបន្ទនុកចំណ្យ សៅក្នុងការយិ

 
បរសិច្ទដដលបានសកើតសេើង។

�. ចំសែញ ឬ ខាតសកើតសចញពីការឈបស់បបើ ឬ ការលកស់ចញនន
អចលកម្ម និង ហតថាូបករែ៍ណ្មយួបតរូវបានកំែតស់ដាយភាព
ខនុេគ្ា រវាងបបាកច់ំែូលេនុទ្ធបា៉ា នស់ា្ម នពីការលក ់និងតនម្សោង 
ននបទព្យេកម្មសនាះសហើយបតរូវបានទទួលសា្គ ល់សៅក្នុង
របាយការែ៍លទ្ធផលសៅនថងៃឈបស់បបើ ឬ លកស់ចញ។

ង. អចលកម្មដដលបានរលំេ់អេ់សហើយ បតរូវបានរកសាទនុកក្នុង
របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ រហូតដល់នថងៃដដល អចលកម្ម និង
ហតថាូបករែ៍ទាងំសនាះបតរូវបានលក ់ឬលនុបបំបាតស់ចាល។

ច. តនម្សោងននអចលកម្ម   និងហតថាូបករែ៍បតរូវបានសធវើ   ការបតរួត 
ពិនិត្យសេើងវញិ ចំសពាះឱនភាពននតនម្ សៅសពលដដលមនការគូេ
បញ្ជា កណ់្មយួឲ្យដរឹងថ្   បទព្យេកម្មសនាះបបដហលជាបតរូវបនថាយ
 តនម្។ ឱនភាពននតនម្    បតរូវបានវាេ់ដវងសដាយការសបបៀបសធៀប
តនម្សោងរបេ់បទព្យេកម្មជាមយួនរឹងតនម្     ដដលអាចបបមូល 
បានវញិ។   ការខាតបងស់លើឱនភាព   ននតនម្បតរូវបានចាតចូ់លជា 
ចំណ្យក្នុងរបាយការែ៍លទ្ធផល។

្. ការកតប់តាបសញ្្ច េមកវញិ     នូវការខាតបងស់លើឱនភាពននតនម្
ដដលបានទទួលសា្គ ល់ពីឆ្្មំនុនៗ     នរឹងបតរូវបានកតប់តាសៅសពល
ដដលមនការគូេបញ្ជា ក ់   ឲ្យដរឹងថ្ការខាតបងស់លើឱនភាពនន
តនម្  ដដលបានទទួលសា្គ ល់េបមបប់ទព្យេកម្មសនាះដលងសកើត
មនសទៀត   ឬបតរូវបានថយចនុះសហើយ  ។  ការកតប់តាបសញ្្ច េមក
វញិសនះ    បតរូវបានទទួលសា្គ ល់បតរឹមកបមតិ    តនម្សោងននបទព្យ 
េកម្មដដលបតរូវបានកំែត ់(តនម្េនុទ្ធបនា្ទ បពី់ដករលំេ់)  សបើពនុំ 
មនការខាតបង ់   សលើឱនភាពននតនម្សទសនាះ។     ការកតប់តា
បសញ្្ច េមកវញិសនះ     បតរូវបានទទួលសា្គ ល់    ក្នុងរបាយការែ៍
លទ្ធផល។

ជ. េំែងក់ំពនុងដំសែើ រការ  បតរូវបានសផ្ទរសៅកានថ្់្កន់ីមយួៗ  នន
បទព្យេកម្ម  សៅសពលដដលវារចួរាល់េពវបគបេ់បមបស់បបើបបាេ់។
េំែងក់ំពនុងដំសែើ រការ   មនិបតរូវបានសធវើរលំេ់សទ រហូតទាល់ដត
ដល់សពល   ដដលបទព្យេកម្មពាកព់ន័្ធទាងំឡាយរចួរាល់េបមប់
សបបើបបាេ់។



១០៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

២.នគាលននោបា�គណនន�្យ(បន្ត)
២.៣ នសចក្ីសនង្បចននគាលការណ៍គណនន�្យសខំាន់ៗ(បន្ត)

២.៣.៩ កេ្មវិធីក៊ំពនាយូទ័រ

 កម្មវធិីកនុំព្ូយទរ័ដដលធនាគារបានទិញ បតរូវបានបងា្ហ ញតាមនថ្សដើម ដក 
រលំេ់បង្គរ និងឱនភាពតនម្ បបេិនសបើមន។ កម្មវធិីកនុំព្ូយទរ័បតរូវបានរលំេ់ 
សដាយដផ្អកសលើវធិីសាសេ្ រលំេ់សថរ ដដលមនេបមបរ់យៈសពលពី ៥ សៅ 
៧ ឆ្្។ំ

២.៣.១០ បបាក់ ្រ មញ្ញីរ្រស់អតិថិជៃ ៃិងស្ថនា្រ័ៃហិរញ្ញវត្ថុមផនាសងៗ

 បបាកប់សញ្ញ ើរបេ់អតិថិជន     និងសាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុសផសែងៗ   
បតរូវបានបងា្ហ ញក្នុង
តនម្ដដលបានដាកត់មកល់។

២.៣.១១ ្រំណុល្រនា្ទនា្រ់្រៃនាសំ

 បំែនុ លបនា្ទ បប់នសែជំាបបាកក់ម្ចរីយៈសពលដវង      ដដលបនា្ទ បពី់បំែនុ ល
ទាងំអេ់របេ់ធនាគារ។  វា    បតរូវបានសគចាតចូ់លជាដផ្កមយួននបំែនុ ល
 របេ់ធនាគារ   សហើយបតរូវបានដាកប់ញ្ចូ លសៅ   ក្នុងការគែនាមូលនិធិ 

្្ទ ល់ េនុទ្ធរបេ់ធនាគារ   ដដលេថាិតសបកាមការដែនារំបេ់ធនាគារជាតិនន
កម្នុជា។

២.៣.១២ ្រំណុល មផនាសងៗ

 បំែនុ លសផសែងៗបតរូវបានបងា្ហ ញក្នុងតនម្សដើម។

២.៣.១៣ សំវិធាៃធ ៃ មល ី្រំណុល

 េំវធិានធនសលើបំែនុ ល បតរូវបានទទួលសា្គ ល់សៅសពលដដល  ធនាគារមន
កាតពវកិច្ចបច្ចនុប្ន្   ជាលទ្ធផលននបពរឹត្ិការែ៍  ពីអតីតកាលតាមផ្ូវចបាប់
ឬ   តាមរយៈ ការបសងកើតសេើង  ដដលអាចនាឲំ្យមនលំហូរសចញនូវធនធាន 
ដដលជាដផ្កនន  អតថាបបសោជនស៍េដឋាកិច្ច      សដើម្ទូីរទាតនូ់វកាតពវកិច្ចសនាះ
សហើយការបា៉ា នស់ា្ម នជាកល់ាក ់ននតនម្របេ់បំែនុ លសនាះអាចសធវើសៅបាន។

 េំវធិានធន   បតរូវបានបតរួតពិនិត្យសេើងវញិ នាកាលបរសិច្ទននតារាងតនុល្យការ
នីមយួៗ សហើយសធវើការដកតបមរូវឲ្យបេបសៅនរឹងការបា៉ា នស់ា្ម នល្អបំផនុតនាសពល
បច្ចនុប្ន្។  សៅសពលតនម្ននសាចប់បាក ់   មនឥទ្ធិពលជាសារវន្  បរមិែ
េំវធិានធន   គឺជាតនម្បច្ចនុប្ន្ននការចំណ្យដដលរពំរឹងទនុក   សដើម្ទូីទាត់
បំែនុ ល។

២.៣.១៤ ពៃ្ធ មលី បបាក់ ចំ មណញ

(ក) ពៃ្ធ មលី បបាក់ ចំ មណញក្នថុ ង បគា 
 ពន្ធសលើបបាកច់ំសែញក្នុងបគាជាបទព្យេកម្ម        និងបទព្យអកម្ម

េបមបក់ារយិបរសិច្ទបច្ចនុប្ន្  និងមនុនៗបតរូវបានវាេ់ដវង  ជាទរឹក
បបាក ់ ដដលបតរូវបានរពំរឹងទនុកថ្បតរូវបានបបមូលមកវញិ  ឬបតរូវបង់
សៅអាជាញា ធរពន្ធដារ។   អបតាពន្ធ   និងចបាបព់ន្ធដដលបតរូវបានសបបើ
 សដើម្ ីគែនាទរឹកបបាកទ់ាងំសនះ   គឺជាអបតា   និងចបាបព់ន្ធ សនះ 
ដដលមនេនុពលភាព  រហូតដល់កាលបរសិច្ទននតារាងតនុល្យការ 
សនះ។

(េ) ពៃ្ធ មលីបបាក់ចំ មណញ ពៃនាយា
 ពន្ធសលើបបាកច់ំសែញពនយា  បតរូវបានគែនាសដាយសបបើវធិីសាសេ្

បំែនុ លតនុល្យការសលើចំនួនខនុេគ្ាបសណ្្ះអាេន្ នាកាលបរសិច្ទ
ននតារាងតនុល្យការ   រវាងមូលដាឋា នពន្ធននបទព្យេកម្ម    និងបទព្យ
អកម្ម     សហើយនិងតនមព្ិតគែសនយ្យរបេ់បទព្យទាងំសនាះក្នុង
របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ។

 ពន្ធសលើបបាកច់ំសែញពនយាជាបទព្យអកម្ម បតរូវបានទទួលសា្គ ល់
សលើចំនួនខនុេគ្ាបសណ្្ះ អាេន្ជាបព់ន្ធទាងំអេ់ សលើកដលងដត
សៅសពលពន្ធពនយាជាបទព្យអកម្មសកើតសេើងពីការទទួលសា្គ ល់ សៅ
បគាដំបូងននបទព្យេកម្ម ឬបទព្យអកម្មសៅក្នុងបបតិបត្ិការមយួដដល 
សៅសពលសនាះ    បបតិបត្តិការ   មនិជះឥទ្ធិពលដល់បបាកច់ំសែញ
គែសនយ្យ និងបបាកច់ំសែញ ឬ ខាតជាបព់ន្ធ។

 ពន្ធសលើបបាកច់ំសែញពនយាជាបទព្យេកម្ម បតរូវបានទទួលសា្គ ល់
េបមបភ់ាពខនុេគ្ា បសណ្្ះអាេន្ទាងំអេ់ដដលអាចកាតប់នថាយ
បានរហូតដល់ទំហំមយួ ដដលទំនងថ្បបាកច់ំសែញជាបព់ន្ធនរឹង
អាចមន សដើម្កីាតក់ងជាមយួភាពខនុេគ្ាបសណ្្ះអាេន្ ដដល
អាចសបបើបបាេ់បានសលើកដលងដត សៅសពលពន្ធសលើបបាក់
ចំសែញពនយាជាបទព្យេកម្ម សកើតសេើងពីការទទួលសា្គ ល់នាបគា 
ដំបូងននបទព្យេកម្ម ឬ បទព្យអកម្មក្នុងបបតិបត្ិការមយួដដលសៅ
សពលសនាះ បបតិបត្តិការមនិជះឥទ្ធិពលដល់បបាកច់ំសែញ
គែសនយ្យ និង បបាកច់ំសែញ ឬ ខាតជាបព់ន្ធ។

 តនម្ពិតគែសនយ្យននពន្ធសលើបបាកច់ំសែញពនយាជា បទព្យ 
េកម្មបតរូវបានពិនិត្យសេើងវញិ នាកាលបរសិច្ទននតារាងតនុល្យការ
នីមយួៗ សហើយនរឹងបតរូវបានកាតប់នថាយមកបតរឹមទំហំមយួដដលថ្ 
បបាកច់ំសែញជាបព់ន្ធទំនង ជាមនិមនបគបប់គាន ់នរឹងអាចផ្ល់
ឲ្យបទព្យេកម្ម ទាងំអេ់ ឬ មយួដផ្កអាចបបមូលមកវញិ  នាសពល
អនាគតសទ។  ពន្ធសលើបបាកច់ំសែញពនយាជាបទព្យេកម្មដដលមនិ 
បតរូវបានទទួលសា្គ ល់សនាះ គឺបតរូវបានវាយតនម្សេើងវញិនាកាល
បរសិច្ទននតារាងតនុល្យការនីមយួៗ សហើយបតរូវបានទទួលសា្គ ល់សៅ
បតរឹមដតទំហំមយួដដលវាទំនងថ្បបាកច់ំសែញជាបព់ន្ធ នាសពល
អនាគតនរឹងសធវើឲ្យពន្ធពនយាជាបទព្យេកម្មសនាះ អាចបតរូវបានយក
បបមូលមកវញិបាន។

២.៣.១៥ ការកាត់កងឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថានុ និងបទព្យអកម្មហិរញ្ញ វតថានុបតរូវបានកាតក់ងគ្ាសហើយ
ចំនួនទរឹកបបាកេ់នុទ្ធ បតរូវបានបងា្ហ ញក្នុងតារាងតនុល្យការ លនុះបតាដតក្នុងករែី

 ដដលមនេិទ្ធិបេបចបាប ់សដើម្កីាតក់ងទរឹកបបាកដ់ដលបតរូវបានទទួល
សា្គ ល់ សហើយមនបំែងទូទាតត់ាម មូលដាឋា នេនុទ្ធ ឬលកប់ទព្យេកម្ម និង 
ទូទាតប់ំែនុ លសៅសពលទន្ទរឹមគ្ាសនាះ។ ជាទូសៅ សនះមនិដមនជាករែីរបេ់
កិច្ចបពមសបពៀងកាតក់ងសេើយ សហើយបទព្យេកម្មនិងបទព្យអកម្មពាកព់ន័្ធបតរូវ 
បានបងា្ហ ញជាទរឹកបបាកដ់នុលសៅក្នុងតារាងតនុល្យការ។

២.៣.១៦ ការទទួលស្គនាល់ចំណូល ៃិងចំណាយ

(ក) ចំណូលពីការបបាក់

 ចំែូលពីការបបាក ់បតរូវបានទទួលសា្គ ល់សដាយដផ្អកសលើមូលដាឋា ន
បងក។

 ចំែូលពីការបបាកស់លើឥែទានវបិារូបន ៍ឥែទានមនកាល
កំែត ់និង ឥែទានសផសែងសទៀត បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ សដាយ
ដផ្អកសលើមូលដាឋា នបង្គរជាសរៀងរាលនថងៃ។ សៅសពលដដលឥែទាន
មយួក្ាយជាឥែទាន មនិដំសែើ រការ ការកតប់តាការបបាក ់បតរូវ
បានព្ួយរទនុករហូត      បតរូវបានទទួលសា្គ ល់សដាយដផ្អកសលើមូលដាឋា ន
សាចប់បាក។់  ឥែទានទាងំសនាះ  បតរូវបានចាតទ់នុកជាគែនី
មនិដំសែើ រការ    សៅសពលដដលមនការខកខាន   មនិបានេង 
បំែនុ លចំនួន ៩០ នថងៃ ឬ សលើេពីសនះ។

(េ) ចំណូលពី នថ្លឈ្នួល ៃិងក  នបេ មជីងសរ

 ចំែូលពីេកម្មភាពសផសែងៗរបេ់ធនាគារបតរូវបានបង្គសដាយសបបើ  
មូលដាឋា នដូចខាងសបកាម៖

១) កនបមសលើការចាតដ់ចងផ្ល់ឥែទាន និង កនបមសជើងសារ 
សលើសេវាកម្ម និង ឥែទានដដលបានផ្ល់សៅឲ្យ 
អតិថិជន បតរូវបានទទួលសា្គ ល់សៅសពលបបតិបត្ិការ 
សកើតសេើង។

2) កនបមសលើកិច្ចេនយា និង កនបមពីការធានាសលើសេវាកម្ម 
សផសែងៗ និង ឧបករែ៍ហិរញ្ញ វតថានុនានាដដលផ្ល់ឲ្យ 
អតិថិជន បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាចំែូលតាមសថរសវលា
ដដលសេវាកម្ម និងឧបករែ៍ហិរញ្ញ វតថានុទាងំសនាះបតរូវបាន
ផ្តល់សៅឲ្យអតិថិជន។

៣) កនបមសេវាកម្ម   និងកនបមរតក់ារបតរូវបានទទួលសា្គ ល់
សៅ សពលសេវាកម្មបតរូវបានបំសពញ។



១០៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

២.នគាលននោបា�គណនន�្យ(បន្ត)
២.៣ នសចក្ីសនង្បចននគាលការណ៍គណនន�្យសខំាន់ៗ(បន្ត)

២.៣.១៦ ការទទួលស្គនាល់ចំណូល ៃិងចំណាយ (្រៃ្ត)

(េ) ចំណាយ មលី ការបបាក់

 ចំណ្យការបបាកស់លើបបាកប់សញ្ញ ើរបេ់     អតិថិជនគែនីទូទាត់
 

របេ់ធនាគារសផសែងៗ      និងបបាកក់ម្ចបីតរូវបានទទួលសា្គ ល់តាម 
មូលដាឋា នបង្គ។

(ឃ) ចំណាយ មលី នថ្លឈ្នួល ៃិង មជីងសរ

 ចំណ្យសលើនថ្ឈ្ួល និងសជើងសារបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ សៅសពល 
ចំណ្យសនាះសកើតមន។

២.៣.១៧ ភតិសៃនាយាប្រតិ្រត្តិការ

 ការចំណ្យសៅសលើភតិេនយាបបតិបត្តិការ        បតរូវបានគិតបញ្ចូ លសៅក្នុង
របាយការែ៍លទ្ធផល តាមអបតាសថរបេបតាមសថរសវលាននការជួល។

២.៣.១៨ សេ្័ៃ្ធញាតិ

 ភាគីទាងំឡាយបតរូវបានចាតទ់នុកថ្ ជាេម្ន័្ធញាតិបបេិនសបើ ធនាគារមន 
លទ្ធភាពបគបប់គង ្្ទ ល់ ឬ បបសោលសលើភាគី សផសែងសទៀត ឬ មនឥទ្ធិពល
ោ៉ា ងេំខានក់្នុងការសធវើសេចក្ី េសបមចចិត្ដផ្កហិរញ្ញ វតថានុ និង បបតិបត្ិការ
ឬ ផ្ទនុយមកវញិ បបេិន សបើធនាគារនិងភាគីសនាះេថាិតសៅសបកាមការបគបប់គង 
រមួមយួ ឬកស៏បកាមឥទ្ធិពលជាេំខានរ់មួ។ េម្ន័្ធញាតិអាចជារូបវន័្បនុគ្គល 
ឬ នីតិបនុគ្គលសហើយកប៏ានរមួបញ្ចូ លទាងំបនុគ្គលជិតេ្ិតសៅក្នុងេមជិក

 បគរួសារផងដដរ។

 េម្ន័្ធញាតិដូចដដលបានកំែតក់្នុងមបតា ៤៩ និង ៥០ ននចបាប់េ្ីពី 
ធនាគារ និង សាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុននបពះរាជាណ្ចបកកម្នុជា រមួមនដូច

 ខាងសបកាម៖

(ក) រាល់បនុគ្គលទាងំឡាយណ្ដដលកានក់ាបស់ដាយ ្្ទ ល់ ឬសដាយ 
បបសោលនូវភាគហែនុនោ៉ា ងសហាចណ្េ់ ១០ ភាគរយនន 
មូលធន ឬ េិទ្ធិសបាះសឆ្្ត។

(ខ) រាល់បករុមហែនុនទាងំឡាយណ្ ដដលធនាគារកានក់ាប់សដាយ ្្ទ ល់ 
 ឬ បបសោលនូវភាគហែនុនោ៉ា ងសហាចណ្េ់១០ ភាគរយ នន 
មូលធន ឬ េិទ្ធិសបាះសឆ្្ត។

(គ) រាល់បនុគ្គលទាងំឡាយណ្ ដដលចូលរមួក្នុងការងាររដឋាបាល 
ការបគបប់គង ការដរឹកនា ំឬ ការបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង។

(�) រាល់េវនករខាងសបរៅ។

២.៣.១៩ បទពនាយសកេ្ម បដល ស្ិត មបកាេ កិច្ចកសៃនាយាធានា
 បទព្យេកម្មដដលសផញាើររកសាទនុក     ឬក្នុងេមេភាពជាបទព្យដាកធ់ានា   គឺ

មនិបតរូវបានបងា្ហ ញ   ក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុសទ   ពីសបពាះបទព្យទាងំសនះ 
មនិដមនជាបទព្យេកម្មរបេ់ធនាគារសេើយ។

២.៣.២០ ការកាត់េ្ទង់ នៃចំៃួៃ ទឹក បបាក់
 ចំនួនទរឹកបបាក ់  ក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ   បតរូវបានកាតខ់្ទងជ់ាចំនួនគត់

 ឯកតាដនុល្ារអាសមរកិ    ចំសពាះចំនួនទរឹកបបាកដ់នុល្ារអាសមរកិ     និងឯកតា 
ពានស់រៀល    ចំសពាះចំនួនទរឹកបបាកស់រៀលសលើកដលងដតមនការបញ្ជា កស់ផសែង 
ពីសនះ។

៣. សមតុល្យជាមួ�ធនាគារជាតិចនកម្ុជា

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥)

គែនីចរន្ជាបបាកដ់នុល្ារអាសមរកិ ១១៣.៣៣៩.៤៧៣ ៤៥៧.៥៥១.៤៥៣ ៦៣.២០១.៩២៣ 2៥៥.៩៦៧.៧៨៧

គែនីចរន្ជាបបាកស់រៀល ១.១៧០.០៧៩ ៤.៧2៣.៦០៩ ១.២២៥.៩១១ ៤.៩៦៤.៩៤០

គែនីបសញ្ញ ើមនកាលកំែតជ់ាបបាកដ់នុល្ារអាសមរកិ ៥១.១០០.០០០ 2០៦.2៩០.៧០០ ៣៧.៦៤៧.៥០០ ១៥2.៤៧2.៣៧៥

បបាកត់មកល់កាតពវកិច្ច៖

បបាកប់បមរុងកាតពវកិច្ច ៨៨.៥៩៥.៨០៦ ៣៥៧.៦៦១.2៦៨ ៧៣.០៧៤.០៧៤ 2៩៥.៩៥០.០០០

បបាកត់មកល់ធានាសលើសដើមទនុន ៥.០០០.០០០ 2០.១៨៥.០០០ ៥.០០០.០០០ 2០.2៥០.០០០

២៥៩.២០៥.៣៥៨ ១.០៤៦.៤១2.០៣០ ១៨០.១៤៩.៤០៨ ៧2៩.៦០៥.១០2

 បបាក់្រ បេ៊ង កាតព្វ កិច្ចក

 សោងតាមបបកាេ  NBC  សលខ  ធ៧-០១2-១៤០  ចនុះនថងៃទី១៣  ដខកញ្្ញ   ឆ្្2ំ០១2    ធនាគារទាងំឡាយ      បតរូវបានតបមរូវឲ្យរកសាចំនួនទរឹកបបាកប់បមរុងជាកល់ាកម់យួសៅនរឹង     NBC       ក្នុងទបមងជ់ាបបាកប់សញ្ញ ើ 
កាតពវកិច្ច   សហើយគែនាតាមអបតា ៨ ភាគរយ និង១2,៥ ភាគរយ    ននបបាកប់សញ្ញ ើអតិថិជនជារូបិយវតថានុសរៀល និងជារូបិយបែ័ណ បរសទេសរៀងគ្ា។ បបាកត់មកល់កាតពវកិច្ចសលើបបាកប់សញ្ញ ើរបេ់អតិថិជនមនការដបបបបរួល

 
អាបេ័យសៅសលើកបមតិននបបាកប់សញ្ញ ើរបេ់អតិថិជន។

 បបាក់តេ្កល់ធានា  មលី  មដីេទ៊ៃ

 សោងតាមបបកាេរបេ់ NBC សលខ ធ៧-០១-១៣៦ ចនុះនថងៃទី១៥ ដខតនុលា ឆ្្2ំ០០១ បគបធ់នាគារបតរូវបានតបមរូវឲ្យតមកល់បបាកច់ំនួន ១០ ភាគរយ ននសដើមទនុនចនុះបញជា ីសៅ NBC។ បបាកត់មកល់សនះ គឺមនិអាចសបបើបបាេ់
ក្នុងបបតិបត្ិការបបចានំថងៃរបេ់ធនាគារបានសេើយ ប៉ានុដន្ធនាគារអាចដកយកវញិបាន សៅសពលដដលេសបមចចិត្ឈបស់ធវើអាជីវកម្មសៅក្នុងបពះរាជាណ្ចបក កម្នុជា។



១០៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

៣.សមតុល្យជាមួ�ធនាគារជាតិចនកម្ុជា(បន្ត)
 េបមបស់គាលបំែងននការសរៀបចំរបាយការែ៍លំហូរសាចប់បាក ់សាចប់បាក ់និងសាចប់បាកេ់មមូលរមួមនដូចខាងសបកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល 

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥)

សាចប់បាកក់្នុងនដ ៤៧.៨៧២.៤៨៦ ១៩៣.2៦១.22៦ ៣៧.៥៨២.០៤៣ ១៥2.2០៧.2៧៤

េមតនុល្យជាមយួធនាគារជាតិនន កម្នុជា៖

គែនីចរន្ត ១១៤.៥០៩.៥៥២ ៤៦2.2៧៥.០៦2 ៦៤.៤២៧.៨៣៤ 2៦០.៩៣2.៧2៧

បបាកប់សញ្ញ ើមនកាលកំែត ់(ក) ៥០.០០០.០០០ 2០១.៨៥០.០០០ ៣៧.៤៦០.០០០ ១៥១.៧១៣.០០០

េមតនុល្យជាមយួធនាគារសផសែងៗ៖

គែនីទូទាត់ ៥៣៥.៣៦៣ 2.១៦១.2៦០ ៣៥៨.៨៥១ ១.៤៥៣.៣៤៧

បបាកប់សញ្ញ ើមនកាលកំែត ់(ក) ២៤.៧៧៧.២៦៦ ១០០.០2៥.៨2៣ ៣៤.៨៩៥.១០២ ១៤១.៣2៥.១៦៣

គែនីទូទាតជ់ាមយួបករុមហែនុនសម ១២៦.៨១៩ ៥១១.៩៦៨ ២.២៥៥ ៩.១៣៣

គែនីទូទាតជ់ាមយួេម្ន័្ធញាតិ ៥.៥៧៨.៦៣៩ 22.៥2០.៩៦៦ ៤៨៦.២០៣ ១.៩៦៩.១22

សច់ បបាក់ ៃិងសច់ បបាក់សេេូល សរ៊្រ ២៤៣.៤០០.១២៥ ៩៨2.៦០៦.៣០៥ ១៧៥.២១២.២៨៨ ៧០៩.៦០៩.៧៦៦

(ក) បបាកប់សញ្ញ ើមនកាលកំែតទ់ាងំសនះមនិមនការដាកក់បមតិ និងមនកាលវសានសដើមរយៈសពល ៣ដខ ឬតិចជាង។

៤. សមតុល្យជាមួ�ធនាគារនផសេងៗ

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល 

(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល 

(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥)

គែនីទូទាតជ់ាមយួធនាគារសបរៅបបសទេ ៤១០.៧៧៤ ១.៦៥៨.2៩៥ ២៩៧.៨៧១ ១.2០៦.៣៧៨

គែនីទូទាតជ់ាមយួធនាគារក្នុង បេរុក ១២៤.៥៨៩ ៥០2.៩៦៥ ៦០.៩៨០ 2៤៦.៩៦៩

បបាកប់សញ្ញ ើមនកាលកំែត់ ៣០.០៧៧.២៦៦ ១2១.៤2១.៩2៣ ៤៤.៨៩៥.១០២ ១៨១.៨2៥.១៦៣

៣០.៦១២.៦២៩ ១2៣.៥៨៣.១៨៣ ៤៥.២៥៣.៩៥៣ ១៨៣.2៧៨.៥១០

 គែនីទូទាតដ់ដលមនសៅជាមយួធនាគារក្នុងបេរុកពនុំទទួលបានការបបាកស់ទ ចំដែកឯគែនីទូទាតដ់ដលមនសៅសបរៅបបសទេវញិទទួលបានការបបាកក់្នុងអបតា ០,១៥% ក្នុងមយួ ឆ្្ ំ(ក្នុងឆ្្2ំ០១៥គឺពី ០,១៥% 

 ក្នុងមយួឆ្្)ំ។

 បបាកប់សញ្ញ ើមនកាលកំែតជ់ាមយួធនាគារក្នុងបេរុក ទទួលបានការបបាកប់បចាឆ្ំ្ ំក្នុងអបតាពី ០,៦៩% សៅ ៤,០០% (ក្នុងឆ្្2ំ០១៥ គឺពី ០,៣០% សៅ ៤,០០% ក្នុងមយួឆ្្)ំ។



១០៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

៥. សមតុល្យជាមួ�តករុមហែុននម

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់ 

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់ 

មលេ ២.១.៥)

េណ ៃី បតូវ ទទួល ពី បក៊េ ហែ៊ៃ មេ 

គែនីទូទាត់ ១២៦.៨១៩ ៥១១.៩៦៨ ២.២៥៥ ៩.១៣៣

គែនីបតរូវទូទាតស់ៅឲ្យបករុមហែនុនសម

គែនីទូទាត់ ១.៩៤៧.៧៤៣ ៧.៨៦៣.០៣៨ ២០៩.៧៣៥ ៨៤៩.៤2៧

កម្ច ី

រយៈសពលខ្ី ១៥.០ ០ ០ .០០០ ៦០.៥៥៥.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១2១.៥០០.០០០

រយៈសពលដវង ៣០.០០០.០០០ ១2១.១១០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១2១.៥០០.០០០

ការបបាកប់តរូវទូទាត់ ៩០៣.២២០ ៣.៦៤៦.2៩៩ ៩៣៨.៩៣៦ ៣.៨០2.៦៩១

៤៧.៨៥០.៩៦៣ ១៩៣.១៧៤.៣៣៧ ៦១.១៤៨.៦៧១ 2៤៧.៦៥2.១១៨

្រំណុល្រនា្ទនា្រ់្រៃនាសំ ៣០.០០០.០០០ ១2១.១១០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១2១.៥០០.០០០

 កេ្ចកី
 កម្ចរីយៈសពលខ្ីពីបករុមហែនុនសម មនកាលវសានជាមធ្យមចាបពី់ ១ សៅ ៣ដខ។ កម្ចរីយៈសពលដវងមនកាលវសានមធ្យមរហូតដល់ ៣ ឆ្្ ំសហើយបតរូវបានទូទាតេ់ងសៅកាលវសាន។ កម្ចទីាងំសនះមនអបតាការបបាក ់

ចាបព់ី ១,០០% សៅ ៣,០០ % ក្នុងមយួឆ្្ ំ(ឆ្្2ំ០១៥ គឺចាបពី់ ០,៨៤% សៅ 2,៨៣% ក្នុងមយួឆ្្ ំ)។

 ្រំណុល្រនា្ទនា្រ់្រៃនាសំ
 នានថងៃទី៣០ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៤ NBC បានអននុមត័សលើកិច្ចបពមសបពៀងបំែនុ លបនា្ទ បប់នសែរំវាងធនាគារ និងបករុមហែនុនសម។ សាចប់បាកន់រឹងសបបើបបាេ់ក្នុងសគាលបំែងជាទនុនបងវិល។ សៅដខ មករា ឆ្្2ំ០១៥ បករុមហែនុនសមបាន 

ផ្តល់បំែនុ លបនា្ទ បប់នសែដំល់ធនាគារចំនួន ៣០ លានដនុល្ារអាសមរកិដដលមនអបតាការបបាកស់ថរចំនួន ៧% ក្នុងមយួឆ្្ ំនិងមនរយៈសពលចំនួន ១០ ឆ្្។ំ បបាកស់ដើមនរឹងបតរូវទូទាតេ់ងនាកាលវសាន សហើយការបបាក ់
បតរូវទូទាតេ់ងសៅសរៀងរាល់ ៦ ដខម្តង។

៦. សមតុល្យជាមួ�សម្័ន្ញាតិ

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ មរៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥)

Malayan Banking Berhad, New York Branch (“Maybank New York”) ៦០៩.០៨០ 2.៤៥៨.៨៥៦ ២៩៣.៨៥០ ១.១៩០.០៩៣

Malayan Banking Berhad, Singapore Branch (“Maybank Singapore”) ១.២៥៩.០៥៩ ៥.០៨2.៨2១ ១៨០.១៨០ ៧2៩.៧2៩

Malayan Banking Berhad, London Branch (“Maybank London”) ៣.៧០៦.១៤៦ ១៤.៩៦១.៧១១ ១០.២៩៣ ៤១.៦៨៧

Maybank Hong Kong ១.៤១៣ ៥.៧០៤ ១.០០៨ ៤.០៨2

Maybank Vietnam, Hanoi Branch (“Maybank Vietnam”) ២.៩៤១ ១១.៨៧៤ ៨៧២ ៣.៥៣១

៥.៥៧៨.៦៣៩ 22.៥2០.៩៦៦ ៤៨៦.២០៣ ១.៩៦៩.១22

 ធនាគាររកសារទនុកេមតនុល្យននគែនីទូទាតខ់ាងសលើជាមយួនរឹងសាខាធនាគារ សមយដបែង សៅសបរៅបបសទេ។



១០៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

៧. ឥណទាននិងបុនរតបទាន

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់
មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់
មលេ ២.១.៥)

ឥណាៃពាណិជ្កេ្ម៖

ឥែទានមនកាលកំែត់ ៩៦.៩៥២.៦៩៥ ៣៩១.៣៩៨.០៣០ ៨៩.៩៩៦.៧៦៥ ៣៦៤.៤៨៦.៨៩៨

ឥែទានវបិារូបន៍ ៦៥.៣២៤.៥០១ 2៦៣.៧១៥.០១១ ៦៧.៤៧១.៥១៥ 2៧៣.2៥៩.៦៣៦

ហិរញ្ញប្ទានពាែិជជាកម្ម ៣១.៩២៧.២៩២ ១2៨.៨៩០.៤៧៨ ២៦.៦៤៦.០៥៩ ១០៧.៩១៦.៥៣៩

១៩៤.២០៤.៤៨៨ ៧៨៤.០០៣.៥១៩ ១៨៤.១១៤.៣៣៩ ៧៤៥.៦៦៣.០៧៣

ឥណាៃ ស បមា ្រ់អ្នក  មប្រី បបាស់៖

ឥែទានមនកាលកំែត់ ១៨៤.៧៥៧.៩៨៥ ៧៤៥.៨៦៧.៩៨៥ ១៥៦.៤០៨.៣៣៣ ៦៣៣.៤៥៣.៧៤៩

ឥែទានសគហដាឋា ន ៩៥.៩៣៦.០៨៨ ៣៨៧.2៩៣.៩៨៧ ៧៧.៦៦២.២១៣ ៣១៤.៥៣១.៩៦៣

ឥែទានវបិារូបន៍ ៦៩.២៣៣.១៥២ 2៧៩.៤៩៤.2៣៥ ៥៩.២៦៥.០១៧ 2៤០.០2៣.៣១៩

ឥែទានេបមបប់នុគ្គលិក ៩.៩៥៨.៣៨៣ ៤០.2០១.៩៩2 ៧.៧១០.១៥៩ ៣១.22៦.១៤៤

ហិរញ្ញប្ទានពាែិជជាកម្ម ៥.៨៧៤.០៣៥ 2៣.៧១៣.៤៧៩ ១.០៨៩.៧៩៨ ៤.៤១៣.៦៨2

៣៦៥.៧៥៩.៦៤៣ ១.៤៧៦.៥៧១.៦៧៨ ៣០២.១៣៥.៥២០ ១.22៣.៦៤៨.៨៥៧

ឥែទាន និងបនុសរបបទានដនុល ៥៥៩.៩៦៤.១៣១ 2.2៦០.៥៧៥.១៩៧ ៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០

ការបបាកប់តរូវទទួលេនុទ្ធ៖

ការបបាកប់ង្គរបតរូវទទួល ២.៨៧៧.៧៤៩ ១១.៦១៧.៤៧៤ ២.០៨៩.១៧៩ ៨.៤៦១.១៧៥

ការបបាកព់្ួយរទនុក (២.១២៥.៧៥៨) (៨.៥៨១.៦៨៥) (១.៣០៨.៦៤៧) (៥.៣០០.០2១)

៧៥១.៩៩១ ៣.០៣៥.៧៨៩ ៧៨០.៥៣២ ៣.១៦១.១៥៤

េរនុបឥែទាន និងបនុសរបបទានដនុល និង ការបបាកប់តរូវទទួលេនុទ្ធ ៥៦០.៧១៦.១២២ 2.2៦៣.៦១០.៩៨៦ ៤៨៧.០៣០.៣៩១ ១.៩៧2.៤៧៣.០៨៤

េំវធិានធនេបមបឥ់ែទានដដលបាតប់ង៖់

េំវធិានធនជាកល់ាក់ (៧.៣៣១.៤៣៣) (2៩.៥៩៦.៩៩៥) (៧.៩០៣.៤៧៨) (៣2.០០៩.០៨៦)

េំវធិានធនទូសៅ (៥.៥០២.៣១៥) (22.2១2.៨៤៧) (៤.៦៨៣.៣៥៨) (១៨.៩៦៧.៦០០)

(១២.៨៣៣.៧៤៨) (៥១.៨០៩.៨៤2) (១២.៥៨៦.៨៣៦) (៥០.៩៧៦.៦៨៦)

ឥែទាន និងបនុសរបបទាន - េនុទ្ធ ៥៤៧.៨៨២.៣៧៤ 2.2១១.៨០១.១៤៤ ៤៧៤.៤៤៣.៥៥៥ ១.៩2១.៤៩៦.៣៩៨

ការវភិាគបដនថាមសទៀតអំពីឥែទាន និងបនុសរបបទានមនដូចខាងសបកាម៖
(ក) ការវភិាគេំែនុំ ឥែទានតាមវេ័ិយឧេសាហកម្ម៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់
មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់
មលេ ២.១.៥)

ពាែិជជាកម្មលកដ់នុំ និង រាយ ២៦៦.៧៩៣.៤០០ ១.០៧៧.០៤៤.៩៥៦ ២៣០.០៤៨.២៤៩ ៩៣១.៦៩៥.៤០៨

អ្កសបបើបបាេ់ ១១៨.២៦៦.៦៨០ ៤៧៧.៤៤2.៥៨៧ ៩៨.២៥៤.៦៥១ ៣៩៧.៩៣១.៣៣៧

ផលិតកម្ម ៤៥.៥០៥.៣២០ ១៨៣.៧០៤.៩៧៧ ៤១.៤៦៩.១៩៦ ១៦៧.៩៥០.2៤៤

េំែង់ ៣៧.៥៥៦.០២៩ ១៥១.៦១៣.៦៨៩ ២៧.៤៥១.៣៩៧ ១១១.១៧៨.១៥៨

សេវាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ ៣៦.៨៩២.៥៥៦ ១៤៨.៩៣៥.2៤៩ ៣៦.៨៧៦.១៧៨ ១៤៩.៣៤៨.៥2១

ការអបរ់ ំ ២៥.៨៤២.០៥០ ១០៤.៣2៤.៣៥៥ ២០.២៤៨.២០៥ ៨2.០០៥.2៣០

អាហរែ័ នីហរែ័ ១២.៥០៣.៣៧១ ៥០.៤៧៦.១០៩ ១៣.១៤០.៧៤៣ ៥៣.22០.០០៩

េនុខភាព និងសផសែងៗ ៧.៥០៣.៨០៧ ៣០.2៩2.៨៦៩ ៩.៩៨២.៦៤៦ ៤០.៤2៩.៧១៧ 

កេិកម្ម ៧.០៦០.៦៧៩ 2៨.៥០៣.៩៦១ ៦.៩៣២.២៥៦ 2៨.០៧៥.៦៣៧

ថ្មពល ២.០៤០.២៣៩ ៨.2៣៦.៤៤៥ ១.៨៤៦.៣៣៨ ៧.៤៧៧.៦៦៩

៥៥៩.៩៦៤.១៣១ 2.2៦០.៥៧៥.១៩៧ ៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០



១០៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

៧.ឥណទាននិងបុនរតបទាន(តពីទំព័រមុន)
(ខ) ការវភិាគឥែទាន និងបនុសរបបទានសដាយដផ្អកសលើរូបិយបែ័ណ  និវាេនភាព ទំនាកទ់ំនងហានិភយ័ និងអបតាការបបាកដូ់ចខាងសបកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់
មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល 
(កំណត់សមា្គនាល់
មលេ ២.១.៥)

បបាកដ់នុល្ាអាសមរកិ ៥៥៩.៩៦៤.១៣១ 2.2៦០.៥៧៥.១៩៧ ៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០

និវាេនជន ៥៥៩.៩៦៤.១៣១ 2.2៦០.៥៧៥.១៩៧ ៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០

េម័្ន្ធញាតិ ២៤៥.៧៣១ ៩៩2.០១៨ ២៤៨.៥០០ ១.០០៦.៤2៥

មនិដមនេម័្ន្ធញាតិ ៥៥៩.៧១៨.៤០០ 2.2៥៩.៥៨៣.១៧៩ ៤៨៦.០០១.៣៥៩ ១.៩៦៨.៣០៥.៥០៥

៥៥៩.៩៦៤.១៣១ 2.2៦០.៥៧៥.១៩៧ ៤៨៦.២៤៩.៨ ៥ ៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០

ហានិភយ័ធំ ៦៤.៥២២.៧១៣ 2៦០.៤៧៨.១៩៣ ៣៨.៥២១.១២៧ ១៥៦.០១០.៥៦៤

មនិដមនហានិភយ័ធំ ៤៩៥.៤៤១.៤១៨ 2.០០០.០៩៧.០០៤ ៤៤៧.៧២៨.៧៣២ ១.៨១៣.៣០១.៣៦៦

៥៥៩.៩៦៤.១៣១ 2.2៦០.៥៧៥.១៩៧ ៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០

 សោងតាមបបកាេសលខ ធ៧-០៦-22៦សចញផសាយសដាយ NBC ហានិភយ័ននឥែទានធំគឺជាចំនួនេរនុបននឥែទាន ឬ កិច្ចេនយាឥែទានដដលសកើតសចញពីបបតិបត្ិការរបេ់ធនាគារ ជាមយួនរឹង
 អតថាគាហកដតមយួដដលមនចំនួនបបាកស់លើេពី ១០% ននមូលនិធិ ្្ទ ល់េនុទ្ធរបេ់ធនាគារសនាះ។ ឥែទានធំេំសៅដល់ ឥែទានដដលមនចំនួនទរឹកបបាកខ់្េ់បំផនុតរវាង (ក) េមតនុល្យ ននឥែទាន ឬ

 
កិច្ចេនយាឥែទាន និង (ខ) ចំនួនឥែទាន ឬ កិច្ចេនយាឥែទានដដលបានអននុមត័។

 ហានិភយ័ធំៗននបទព្យសៅសបរៅតារាងតនុល្យការបូកបញ្ចូ លគ្ាមនចំនួន 2១,៧៥ លានដនុល្ារអាសមរកិ នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦ (ឆ្្2ំ០១៥ មនចំនួន ៤2,2០ លានដនុល្ារអាសមរកិ)។

២០១៦ ២០១៥

អបតាការបបាកប់បចាឆ្ំ្៖ំ

ឥែទានវបិារូបន៍ ៦,០០% - ១១,០០% ៦,០០% - ១១,០០%

ឥែទានមនកាលកំែត់ ៦,២៥% - ១២,២៥% ៧,០០% - ១2,2៥%

េក្ខីបប័តជំសនឿទនុកចិត្ត ៧,២៥% -៩,២៥% ៦,2៥% - ៩,2៥%

ឥែទានសៅបនុគ្គលិក ៣,៥០% ៣,៥០%

(គ) ការវភិាគឥែទាន និងបនុសរបបទានតាមរយៈចំណ្តថ្់្កឬ់ការបបតិបត្តិមនដូចខាងសបកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល 

(កំណត់សមា្គនាល់ 

លនាេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥)

ឥែទានធម្មតា៖

មនវតថានុធានា ៥៣៩.៧២២.៧៧៧ 2.១៧៨.៨៦០.៨៥១ ៤៥៧.០៤៣.០៤៧ ១.៨៥១.០2៤.៣៤2

មនិមនវតថានុធានា ៨.៥៩៣.៤៤៦ ៣៤.៦៩១.៧៤2 ៩.៧៦៧.២៤៣ ៣៩.៥៥៧.៣៣៤

ឥែទានឃ្ាសំមើល៖

មនវតថានុធានា ១.៤៥៨.៦៤៣ ៥.៨៨៨.៥៤2 ១.៣៩៧.៨០៤ ៥.៦៦១.១០៦

ឥែទានសបកាមេ្តងដ់ារ៖

មនវតថានុធានា ១.៩៧៩.៥៨៤ ៧.៩៩១.៥៨១ ១១.៦២៧.៤៤០ ៤៧.០៩១.១៣2

ឥែទានជាបេ់ងសែយ័៖

មនវតថានុធានា ២៨៧.៣២៧ ១.១៥៩.៩៣៩ ២៩៣.៥៣៦ ១.១៨៨.៨2១

ឥែទានបាតប់ង៖់

មនវតថានុធានា ៧.៩២២.៣៥៤ ៣១.៩៨2.៥៤2 ៦.១២០.៧៨៩ 2៤.៧៨៩.១៩៥

៥៥៩.៩៦៤.១៣១ 2.2៦០.៥៧៥.១៩៧ ៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០



១១០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

៧.ឥណទាននិងបុនរតបទាន(តពីទំព័រមុន)
(�) សោងសៅកំែតេ់ម្គ ល់សលខ ១៤ េបមបក់ារវភិាគឥែទាន និងបនុសរបបទានសៅតាមទបមងក់ាលវសាន។

(ង) បដបមបបមរួលននការសធវើេំវធិានធនេបមបឥ់ែទានបាតប់ងស់ៅក្នុងអំេនុងការយិបរសិច្ទមនដូចខាងសបកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សំវិធាៃធៃជាក់លក់៖

នានថងៃទី១ ដខមករា ៧.៩០៣.៤៧៨ ៧.៥៣៩.៦១៧

បន្ទនុក(កតប់តាបសញ្្ច េវញិ) (៥៧២.០៤៥) ៣៦៣.៨៦១

នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ៧.៣៣១.៤៣៣ ៧.៩០៣.៤៧៨

សំវិធាៃធៃទូមៅ៖   

នានថងៃទី១ ដខមករា ៤.៦៨៣.៣៥៨ ៣.៣៤៨.០៦៩

បន្ទនុក ៨១៨.៩៥៧ ១.៣៣៥.2៨៩

នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ៥.៥០២.៣១៥ ៤.៦៨៣.៣៥៨

សំវិធាៃធៃសរ៊្រ ១២.៨៣៣.៧៤៨ ១2.៥៨៦.៨៣៦

សេេូលពាៃ់រៀល (កំណត់សមា្គនាល់លនាេ ២.១.៥) ៥១.៨០៩.៨៤២ ៥០.៩៧៦.៦៨៦

៨. អចលកម្មនិងហត្ូបករណ៍

សំណង់កំព៊ង
ដំ មណីរការ

ដ៊ល្លនារអាមេរិក
ការនាកលេ្អអគារ

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

ហត្ូ្រករណ៍
ការិយល័យ

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សង្ហនារឹេ ៃិង
គនាឿង្រំពាក់

ដ៊ល្លនារអាមេរិក
យៃយៃ្

ដ៊ល្លនារអាមេរិក
សរ៊្រ

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

២០១៦

ត នេ្ល មដីេ

នានថងៃទី១ ដខមករា ២.៦៨៨.២៥៧ ៦.៣៨១.៥១៥ ៤.៤១៨.៤១២ ៣៨៧.១១៤ ២៣៦.៥០០ ១៤.១១១.៧៩៨

ការទិញបដនថាម ៥០២.១១៧ - ១.០៤៥.៦៨១ - ១៤១.០០០ ១.៦៨៨.៧៩៨

ការសផ្ទរ (២.៩៥៤.២៣៤) ២.២៤៣.៧៧៥ ២៨៤.៣៣១ ៤២៦.១២៨ - -

ការលកឬ់ជបមះបញជា ី - - (១៨៥.០៨០) (៤៤.៥៩៨) - (២២៩.៦៧៨)

នានថងៃទី៣១ បេធ្នូ ២៣៦.១៤០ ៨.៦២៥.២៩០ ៥.៥៦៣.៣៤៤ ៧៦៨.៦៤៤ ៣៧៧.៥០០ ១៥.៥៧០.៩១៨

រំលស់្រង្គរ     

នានថងៃទី១ ដខមករា - ៤.២៧០.៧៥៦ ២.៧០២.៨០៨ ២១៣.៨៧៤ ២៣៦.៥០០ ៧.៤២៣.៩៣៨

រលំេ់ក្នុងការយិបរសិច្ទ - ៩៦៥.០៥៨ ៨១៧.៨៥១ ១៤២.៣៧១ ៨.២៩៩ ១.៩៣៣.៥៧៩

ការលកឬ់ជបមះបញជា ី - - (១៧៥.៨២៣) (៤៤.៥៩៨) - (២២០.៤២១)

នានថងៃទី៣១ បេធ្នូ - ៥.២៣៥.៨១៤ ៣.៣៤៤.៨៣៦ ៣១១.៦៤៧ ២៤៤.៧៩៩ ៩.១៣៧.០៩៦

ត នេ្ល ច៊ះ្រញ្ីស៊ទ្ធ     

នានថងៃទី៣១ បេធ្នូ ២៣៦.១៤០ ៣.៣៨៩.៤៧៦ ២.២១៨.៥០៨ ៤៥៦.៩៩៧ ១៣២.៧០១ ៦.៤៣៣.៨២២

សេេូលពាន់នារៀល (កំណត់សមា្គនាល់ មលេ ២.១.៥) ៩៥៣.២៩៧ ១៣.៦៨៣.៣១៥ ៨.៩៥៦.១១៧ ១.៨៤៤.៨៩៧ ៥៣៥.៧១៤ ២៥.៩៧៣.៣៤០

២០១៥

ត នេ្ល មដីេ

នានថងៃទី១ ដខមករា ១.៩៤៦.2៣2 ៥.៣៨៣.៤៣៤ ៣.៧៥៥.៣៥១ ៣១០.៧១៧ 2៣៦.៥០០ ១១.៦៣2.2៣៤

ការទិញបដនថាម ៧៤2.០2៥ ៩៩៨.០៨១ ៦៦៣.០៦១ ៧៦.៣៩៧ - 2.៤៧៩.៥៦៤

នានថងៃទី៣១ បេធ្នូ 2.៦៨៨.2៥៧ ៦.៣៨១.៥១៥ ៤.៤១៨.៤១2 ៣៨៧.១១៤ 2៣៦.៥០០ ១៤.១១១.៧៩៨

រំលស់្រង្គរ

នានថងៃទី១ ដខមករា - ៣.៣៦០.៥៤៩ 2.០៥2.៩០៧ ១៤៤.៧១៨ 22៣.៨៥៥ ៥.៧៨2.០2៩

រលំេ់ក្នុងការយិបរសិច្ទ - ៩១០.2០៧ ៦៤៩.៩០១ ៦៩.១៥៦ ១2.៦៤៥ ១.៦៤១.៩០៩

នានថងៃទី៣១ បេធ្នូ - ៤.2៧០.៧៥៦ 2.៧០2.៨០៨ 2១៣.៨៧៤ 2៣៦.៥០០ ៧.៤2៣.៩៣៨

ត នេ្ល ច៊ះ្រញ្ីស៊ទ្ធ

នានថងៃទី៣១ បេធ្នូ 2.៦៨៨.2៥៧ 2.១១០.៧៥៩ ១.៧១៥.៦០៤ ១៧៣.2៤០ - ៦.៦៨៧.៨៦០

សេេូលពាៃ់         (កំណត់សមា្គនាល់ មលេ ២.១.៥) ១០.៨៨៧.៤៤១ ៨.៥៤៨.៥៧៤ ៦.៩៤៨.១៩៦ ៧០១.៦22 - 2៧.០៨៥.៨៣៣



១១១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

៩.កម្មវិធីកុំព្យទូ័រ

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក ដ៊ល្លនារអាមេរិក

ត នេ្ល មដីេ

នានថងៃទី១ ដខមករា ១.២៤៦.៩ ៨ ៨ ៥៤៤.៦១៦

ការទិញបដនថាម ២៦១.៧២០ ៧០2.៣៧2

នានថងៃទី៣១ បេធ្នូ ១.៥០៨.៧០៨ ១.2៤៦.៩៨៨

ដក៖ រំលស់្រង្គរ   

នានថងៃទី១ ដខមករា ៣៨៩.៥៥៧ ១៧2.៧៧០

រលំេ់ក្នុងការយិបរសិច្ទ ២៦៤.៨៧៨ 2១៦.៧៨៧

នានថងៃទី៣១ បេធ្នូ ៦៥៤.៤៣៥ ៣៨៩.៥៥៧

ត នេ្ល  ច៊ះ្រញ្ីស៊ទ្ធ   

នានថងៃទី៣១ បេធ្នូ ៨៥៤.២៧៣ ៨៥៧.៤៣១

សេេូលពាៃ់រៀល (កំណត់សមា្គនាល់លនាេ ២.១.៥) ៣.៤៤៨.៧០០ ៣.៤៧2.៥៩៦

១០.តទព្យសកម្មនផសេងៗ

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥)

បបាកក់ក់ ១.៩២០.៦៣២ ៧.៧៥៣.៥៩១ ១.២០៧.៥៥៨ ៤.៨៩០.៦១០

ឥែសទយ្យទាកទ់ងនរឹងបែ័ណ ៦៤៦.៥ ៩ ៩ 2.៦១០.៣2០ ៣៧៣.១៩៩ ១.៥១១.៤៥៦

បបាកប់ងម់នុន ៥៦៧. ៥ ៥ ១ 2.2៩១.2០៣ ៤៣៦.០៨៦ ១.៧៦៦.១៤៨

ការបបាកប់ង្គរដដលនរឹងបតរូវទទួលពីធនាគារជាតិននកម្នុជា និងធនាគារសផសែងសទៀត ២៣៣.៣២០ ៩៤១.៩១៣ ៩៨.៣៩៧ ៣៩៨.៥០៨

បទព្យេកម្មសផសែងៗ ៥៦. ៥ ៦ ៨ 22៨.៣៦៦ ៣៨.៣៦៣ ១៥៥.៣៧០

៣.៤២៤.៦៧០ ១៣.៨2៥.៣៩៣ ២.១៥៣.៦០៣ ៨.៧22.០៩ 2 

១១.តបាក់បនញ្ញ ើពីអតិថិជននិងស្ាប័នហរិញ្ញវត្ុនផសេងៗ
បបាកប់សញ្ញ ើពីអតិថិជនរមួមនដូចជា៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥)

បបាកប់សញ្ញ ើចរន្ ២០៩.៨៣០.០៩២ ៨៤៧.០៨៤.០៨១ ១៨២.៦៤៥.៤៨៤ ៧៣៩.៧១៤.2១០

បបាកប់សញ្ញ ើេនសែំ ៨៩.៤៩៩.៥៥៦ ៣៦១.៣០៩.៧០៨ ៧១.១៨១.៨៤០ 2៨៨.2៨៦.៤៥2

បបាកប់សញ្ញ ើមនកាលកំែត់ ៣៥៦.៧៦២.៥៣០ ១.៤៤០.2៥០.៣៣៤ ២៤៩.៧១១.៨៦៣ ១.០១១.៣៣៣.០៤៥

បបាកប់សញ្ញ ើកបមតិទនុក ៩៨៧.៤៣៣ ៣.៩៨៦.2៦៦ ៧៩៤.៥០២ ៣.2១៧.៧៣៣

៦៥៧.០៧៩. ៦ ១ ១ 2.៦៥2.៦៣០.៣៨៩ ៥០៤.៣៣៣.៦៨៩ 2.០៤2.៥៥១.៤៤០



១១2

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

១១. បាាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផាសាងៗ (តពីទំព័រម៊ន)

 ការវភិាគបដនថាមននបបាកប់សញ្ញ ើពីអតិថិជនមនដូចខាងសបកាម៖

(ក) ការវភិាគតាមបបសភទអតិថិជន៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥)

រូបវន្តបនុគ្គល ៣៨៧.៨៦៧. ០ ១ ៦ ១.៥៦៥.៨១៩.១៤៣ ២៦០.៨៩៨.៩៤៩ ១.០៥៦.៦៤០.៧៤៣

េហបគាេក្នុងបេរុក ២៦៩.២១២.៥ ៩ ៥ ១.០៨៦.៨១១.2៤៦ ២៤៣.៤៣៤.៧៤០ ៩៨៥.៩១០.៦៩៧

៦៥៧.០៧៩. ៦ ១ ១ 2.៦៥2.៦៣០.៣៨៩ ៥០៤.៣៣៣.៦៨៩ 2.០៤2.៥៥១.៤៤០

(ខ) ការវភិាគតាមបបសភទរូបិយវតថានុ៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល 

(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥)

បបាកដ់នុល្ារ អាសមរកិ ៦៥១.៩៣៧.៧៨២ 2.៦៣១.៨៧2.៨2៦ ៥០២.៩៥៤.០៦៣ 2.០៣៦.៩៦៣.៩៥៥

បបាកស់រៀល ១.៧១៨.៣៥៩ ៦.៩៣៧.០១៥ ១.៣២៣.៥១៩ ៥.៣៦០.2៥2

សផសែងៗសទៀត ៣.៤២៣.៤៧០ ១៣.៨2០.៥៤៨ ៥៦.១០៧ 22៧.2៣៣

៦៥៧.០៧៩.៦១១ 2.៦៥2.៦៣០.៣៨៩ ៥០៤.៣៣៣.៦៨៩ 2.០៤2.៥៥១.៤៤០

(គ) អបតាការបបាកប់បចាឆ្ំ្៖ំ

២០១៦ ២០១៥

បបាកប់សញ្ញ ើចរន្ ០,៥០% - ២,២៥% ០,៥០% - 2,2៥%

បបាកប់សញ្ញ ើេនសែំ ០,៥០% - ១,៥០% ០,៥០% - ១,៥០%

បបាកប់សញ្ញ ើមនកាលកំែត់ ១,៥០% - ៥,២៥% ១,៥០% - ៥,2៥%

បបាកប់សញ្ញ ើកបមតិទនុក សូៃនាយ េូន្យ

(�) េបមបក់ារវភិាគសលើកាលវសាន េូមសមើលកំែតប់ងា្ហ ញសលខ ១៤ សលើទបមងក់ាលវសាន។

 បបាកប់សញ្ញ ើពីធនាគារសផសែងៗរូមមន៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥)

បបាកប់សញ្ញ ើចរន្ ២៦.៣០៦.២៨៨ ១០៦.១៩៨.៤៨៥ ៦.៤១២.៩៦៥ 2៥.៩៧2.៥០៩

បបាកប់សញ្ញ ើមនកាលកំែត់ ២៥.៩៦៨.៨៤៧ ១០៤.៨៣៦.2៣៥ ៤២.១៥០.៧០៩ ១៧០.៧១០.៣៧១

៥២.២៧៥.១៣៥ 2១១.០៣៤.៧2០ ៤៨.៥៦៣.៦៧៤ ១៩៦.៦៨2.៨៨០

 បបាកប់សញ្ញ ើចរន្តពនុំមនផ្តល់ការបបាកស់ទ ចំដែកបបាកប់សញ្ញ ើមនកាលកំែតផ់្តល់ការបបាកច់ាបពី់ ១,០០%ដល់ ៣,៨៥%  (ឆ្្2ំ០១៥ គឺចាបព់ី ០,៩០%ដល់ ៣,៨៥%)។



១១៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

១២.ពន្នលើតបាក់ចំនណញ
 េមេធាតនុេំខាន់ៗ ននចំណ្យពន្ធសលើបបាកច់ំសែញមនដូចខាងសបកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

 សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥)

ពន្ធក្នុងបគា ៤.២៤៣.៤៧៨ ១៧.១៣០. ៩ 2 ១ ២.៦៤៤.២១២ ១០.៧០៩.០៥៩

ពន្ធពនយា (១.៣៥១.៩៥៤) (៥.៤៥៧.៨៣៩) ១១១.៣៤៩ ៤៥០.៩៦៣

ចំណាយពន្ធនាលើ បបាក់ចំ មណញ ២.៨៩១.៥២៤ ១១.៦៧៣.០៨2 ២.៧៥៥.៥៦១ ១១.១៦០.០22

១២.១ ពៃ្ធ មលី បបាក់ ចំ មណញក្នថុង បគា

 អននុសលាមសៅតាមចបាបន់នបពះរាជាណ្ចបកកម្នុជាធនាគារមនកាតពវកិច្ចបងព់ន្ធសលើបបាកច់ំសែញក្នុងបគាសដាយគែនាតាមអបតា 2០% ននបបាកច់ំសែញជាបព់ន្ធ ឬ កព៏ន្ធអប្បរម ដដលគែនា តាមអបតា ១% នន
បបាកច់ំែូលេរនុប សៅសពលដដលពន្ធមយួណ្មនចំនួនធំជាង។

 ការសផ្ទៀង ្្ទ តព់ន្ធសលើបបាកច់ំសែញដដលគែនាតាមអបតាពន្ធជាផ្ូវការសធៀបសៅនរឹងចំណ្យពន្ធសលើបបាកច់ំសែញបងា្ហ ញក្នុងរបាយការែ៍លទ្ធផលមនដូចខាងសបកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

         សេេូលពា ៃ់ រៀល

(កំណត់ស មា្គនាល់ 

មលេ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

         សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់ 

មលេ២.១.៥)

បបាក់ចំ មណញេ៊ៃចំណាយពៃ្ធ ១៧.២៤៨.៩៦៦ ៦៩.៦៣៤.០៧៥ ១២.៨៨៤.២៦៩ ៥2.១៨១.2៨៨

ពន្ធសលើបបាកច់ំសែញដផ្អកតាមអបតាពន្ធជាផ្ូវការ ៣.៤៤៩.៧៩៣ ១៣.៩2៦. ៨ ១ ៥ ២.៥៧៦. ៨ ៥ ៤ ១០.៤៣៦.2៥៩

ចំណ្យមនិអាចកាតក់ងបាន ៥៤២.១៩៤ 2.១៨៨.៨៣៦ ១៧៨.៧០៧ ៧2៣.៧៦៣

បដបមបបមរួលននពន្ធពនយាជាបទព្យេកម្មដដលមនិទានទ់ទួលសា្គ ល់ (១.១០០.៤៦៣) (៤.៤៤2.៥៦៩) - -

ចំណាយពៃ្ធ មលី បបាក់ ចំ មណញក្នថុង បគា ២.៨៩១.៥២៤ ១១.៦៧៣.០៨2 ២.៧៥៥. ៥ ៦ ១ ១១.១៦០.០22

 ការបបកាេពន្ធសលើបបាកច់ំសែញរបេ់ធនាគារគឺេថាិតសៅសបកាមការបតរួតពិនិត្យជាសទៀងទាតស់ដាយអាជាញា ធរពន្ធដារ។ សដាយសារដតការអននុវត្នច៍បាបនិ់ងបទបញ្ញត្តិសៅសលើបបតិបត្ិការជាសបចើនបបសភទអាចនរឹង

 ទទួលយកការបកបសាយសផសែងៗគ្ា តនម្ដដលបងា្ហ ញក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុអាច្្េ់ប្ូរសៅសពលសបកាយតាមការេសបមចចនុងសបកាយរបេ់អាជាញា ធរពន្ធដារ។

 បដបមបបមរួលននេំវធិានធនពន្ធសលើបបាកច់ំសែញក្នុងអំេនុងការយិបរសិច្ទមនដូចខាងសបកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមនារិក ដ៊ល្លនារអាមនារិក

េមតនុល្យនានថងៃទី១ ដខមករា ៣.៣៣៤.១៩៧ ៣.១៨០.៣៦០

ពន្ធសលើបបាកច់ំសែញក្នុងបគា ៤.២៤៣.៤៧៨ 2.៦៤៤.2១2

ពន្ធដដលបានបង់ (២.៨៦១.១៤៥) (2.៤៩០.៣៧៥)

សេត៊លនាយនានថងៃទី៣១ បេធ្នូ ៤.៧១៦.៥៣០ ៣.៣៣៤.១៩៧

សេេូលពាៃ់         (កំណត់សមា្គនាល់ មលេ ២.១.៥) ១៩.០៤០.៦៣២ ១៣.៥០៣.៤៩៨



១១៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

១២.ពន្នលើតបាក់ចំនណញ(តពីទំព័រមុន)
១២.២ ពៃ្ធពៃនាយា មលី  បបាក់ ចំ មណញ
 ពត័ម៌នលម្អតិននពន្ធពនយាសលើបបាកច់ំសែញ ដដលទទួលសា្គ ល់ក្នុងបគាមនដូចខាងសបកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ពៃ្ធពៃនាយាជាទនាពនាយសកេ្ម (ទនាពនាយអកេ្ម) ពៃ្ធពៃនាយាជាទនាពនាយសកេ្ម (ទនាពនាយអកេ្ម)

ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

លនាេ ២.១.៥)

េំវធិានធនេបមបឥ់ែទានដដលបាតប់ង់ ១.១០៩.២៨១ ៤.៤៧៨.១៦៧ - -

អចលកម្ម និងហតថាូបករែ៍ និងកម្មវធិីកនុំព្ូយទរ័ ៤៧៥.៧១៧ ១.៩2០.៤៧០ ៣៤២.៦៣៣ ១.៣៨៧.៦៦៤

គែនីបង្គរ ២៥០.៦៦២ ១.០១១.៩22 ១៧៥.៨៦៦ ៧១2.2៥៧

ចំសែញមនិទានទ់ទួលសា្គ ល់សលើការប្ូរបបាកប់រសទេ (២.៣៨៨) (៩.៦៤០) (៣៧.១៨១) (១៥០.៥៨៣)

១.៨៣៣.២៧២ ៧.៤០០.៩១៩ ៤៨១.៣១៨ ១.៩៤៩.៣៣៨



១១៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

១៣. តទព្យអកម្មនផសេងៗ

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥)

ការបបាកប់តរូវទូទាត់ ៥.០០៧.០៦៧ 2០.2១៣.៥2៩ ៤.០៦៣. ០ ៥ ០ ១៦.៤៥៥.៣៥៣ 

ចំណ្យបង្គ ១.៦៤១.០៩៣ ៦.៦2៥.០៩2 ៧១៩. ៦ ០ ០ 2.៩១៤.៣៨០

បបាកល់ាភការបង្គ ១.២៥៣.៣០៩ ៥.០៥៩.៦០៨ ៨៧៩.៣៣០ ៣.៥៦១.2៨៧

គែនីបតរូវទូទាតទ់ាកទ់ងនរឹងកាត ៧០៦.២៤៤ 2.៨៥១.១០៧ ៤៤០. ៥ ៦ ៦ ១.៧៨៤.2៩2 

គែនី្តទ់ាត ់ ៦៩១.៣៣២ 2.៧៩០.៩០៧ ៦.៣៧១. ១ ៩ ៩ 2៥.៨០៣.៣៥៦

បំែនុ លចំសពាះអ្កផ្គតផ់្គង់ ៥២៥.៧៦១ 2.១22.៤៩៧ ៤១៣.៣៦៦ ១.៦៧៤.១៣2

មូលប្ទានបបតធនាគារកិ ១០១.០២១ ៤០៧.៨22 ៤៨៧. ៥ ៤ ៨ ១.៩៧៤.៥៦៩

សផសែងៗ ៨៣៦.៤១២ ៣.៣៧៦.៥៩៧ ៥៦០.៣១៧ 2.2៦៩.2៨៤ 

១០.៧៦២.២៣៩ ៤៣.៤៤៧.១៥៩ ១៣.៩៣៤.៩៧៦ ៥៦.៤៣៦.៦៥៣

 សផសែងៗរមួបញ្ចូ លទាងំពន្ធកាតទ់នុក និងេមតនុល្យដដលមនិទានប់តរូវបានទាមទារ។ 



១១៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

១៤.ទតមង់កាលវសាន
 ការវភិាគននបទព្យេកម្ម និងបទព្យអកម្ម តាមរយៈកាលបរសិច្ទដដលរពំរឹងថ្នរឹងបបមូលបតេបម់កវញិ និងកាលបរសិច្ទដដលរពំរឹងថ្នរឹងបតរូវបានទូទាតពី់កាលបរសិច្ទននតារាងតនុល្យការមនដូចខាងសបកាម៖

២០១៦

តិចជាង

១២បេ

មបចីៃជាង

១២បេ សរ៊្រ

បទពនាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

សាចប់បាក ់និងេមតនុល្យជាមយួធនាគារសផសែងៗ ២៤៤.០៩៤.៦៦៧ - ២៤៤.០៩៤.៦៦៧

គែនីបតរូវទទួលពីបករុមហែនុនសម ១២៦.៨១៩ - ១២៦.៨១៩

គែនីបតរូវទទួលពីេម្ន័្ធញាតិ ៥.៥៧៨.៦៣៩ - ៥.៥៧៨.៦៣៩

ឥែទាន និងបនុសរបបទាន ១៨០.៥២៥.២៨៣ ៣៨០.១៩០.៨៣៩ ៥៦០.៧១៦.១២២

បទព្យេកម្មសផសែងៗ ៨៧៩.៩១៩ - ៨៧៩.៩១៩

បទពនាយសកេ្មេិៃ បេៃ ហិរញ្ញវត្ថុ៖

បបាកប់សញ្ញ ើកាតពវកិច្ចសៅធនាគារជាតិននកម្នុជា - ៩៣.៥៩៥.៨០៦ ៩៣.៥៩៥.៨០៦

អចលកម្ម និងហតថាូបករែ៍ - ៦.៤៣៣.៨២២ ៦.៤៣៣.៨២២

កម្មវធិីកនុំព្ូយទរ័ - ៨៥៤.២៧៣ ៨៥៤.២៧៣

ពន្ធពនយាជាបទព្យេកម្ម - េនុទ្ធ - ១.៨៣៣.២៧២ ១.៨៣៣.២៧២

បទព្យេកម្មសផសែងៗ ២.៥៤៤.៧៥១ - ២.៥៤៤.៧៥១

៤៣៣.៧៥០.០៧៨ ៤៨២.៩០៨.០១២ ៩១៦.៦៥៨.០៩០

េំវធិានធនសលើឥែទានដដលបាតប់ង់ (១២.៨៣៣.៧៤៨)

សរ៊្រជាបបាក់ដ៊ល្លនារអាមេរិក ៤៣៣.៧៥០.០៧៨ ៤៨២.៩០៨.០១២ ៩០៣.៨២៤.៣៤២

សេេូលពាៃ់ រៀល  (កំណត់សមា្គនាល់លនាេ ២.១.៥) ១.៧៥១.០៤៩. ០៦៥ ១.៩៤៩.៤៩៩.៦៤៤ ៣.៦៤៨.៧៣៨.៨៦៨

បទពនាយអកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

បបាកប់សញ្ញ ើពីអតិថិជន និងសាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុសផសែងៗ ៦៨៤.៨៩១.៤២៩ ២៤.៤៦៣.៣១៧ ៧០៩.៣៥៤.៧៤៦

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម ១៧.៨៥០.៩៦៣ ៣០.០០០.០០០ ៤៧.៨៥០.៩៦៣

បំែនុ លបនា្ទ បប់នសែំ - ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០

បទព្យអកម្មសផសែងៗ ៨.៧០៨.៧៣៤ - ៨.៧០៨.៧៣៤

បទពនាយអកេ្មេិៃ បេ  ៃហិរញ្ញវត្ថុ៖

េំវធិានធនពន្ធសលើបបាកច់ំសែញ ៤.៧១៦.៥៣០ - ៤.៧១៦.៥៣០

បទព្យអកម្មសផសែងៗ ២.០៥៣.៥០៥ - ២.០៥៣.៥០៥

សរ៊្រជាបបាក់ដ៊ល្លនារអាមេរិក ៧១៨.២២១.១៦១ ៨៤.៤៦៣.៣១៧ ៨០២.៦៨៤.៤៧៨

សេេូលពាៃ់ រៀល  (កំណត់សមា្គនាល់ លនា  េ ២.១.៥) ២.៨៩៩.៤៥៨.៨២៦ ៣៤០.៩៧៨.៤១១ ៣.២៤០.៤៣៧.២៣៧



១១៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

១៤. ទតមង់កាលវសាន(តពីទំព័រមុន)

២០១៥

តិចជាង

១២បេ

មបចើៃជាង

១២បេ សរ៊្រ

បទពនាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

សាចប់បាក ់និងេមតនុល្យជាមយួធនាគារសផសែងៗ ១៨៤.៩១១.៣៣០ - ១៨៤.៩១១.៣៣០

គែនីបតរូវទទួលពីបករុមហែនុនសម 2.2៥៥ - 2.2៥៥

គែនីបតរូវទទួលពីេម្ន័្ធញាតិ ៤៨៦.2០៣ - ៤៨៦.2០៣

ឥែទាន និងបនុសរបបទាន ១៦១.៣៦2.៥៩១ ៣2៥.៦៦៧.៨០០ ៤៨៧.០៣០.៣៩១

បទព្យេកម្មសផសែងៗ ៤៧១.៥៩៦ - ៤៧១.៥៩៦

បទពនាយសកេ្មេិៃ បេៃហិរញ្ញវត្ថុ៖

បបាកប់សញ្ញ ើកាតពវកិច្ចសៅធនាគារជាតិននកម្នុជា - ៧៨.០៧៤.០៧៤ ៧៨.០៧៤.០៧៤

អចលកម្ម និងហតថាូបករែ៍ - ៦.៦៨៧.៨៦០ ៦.៦៨៧.៨៦០

កម្មវធិីកនុំព្ូយទរ័ - ៨៥៧.៤៣១ ៨៥៧.៤៣១

ពន្ធពនយាជាបទព្យេកម្ម - េនុទ្ធ - ៤៨១.៣១៨ ៤៨១.៣១៨

បទព្យេកម្មសផសែងៗ ១.៦៨2.០០៧ - ១.៦៨2.០០៧

៣៤៨.៩១៥.៩៨2 ៤១១.៧៦៨.៤៨៣ ៧៦០.៦៨៤.៤៦៥

េំវធិានធនសលើឥែទានដដលបាតប់ង់ (១2.៥៨៦.៨៣៦)

សរ៊្រជាបបាក់ដ៊ល្លនារអាមេរិក ៣៤៨.៩១៥.៩៨2 ៤១១.៧៦៨.៤៨៣ ៧៤៨.០៩៧.៦2៩

សេេូលពាៃ់ រៀល  (កំណត់សមា្គនាល់លនាេ ២.១.៥) ១.៤១៣.១០៩.៧2៧ ១.៦៦៧.៦៦2.៣៥៦ ៣.០2៩.៧៩៥.៣៩៨

បទពនាយអកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

បបាកប់សញ្ញ ើពីអតិថិជន និងសាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុសផសែងៗ ៥០៨.១១៩.៨០៤ ៤៤.៧៧៧.៥៥៩ ៥៥2.៨៩៧.៣៦៣

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម ៣១.១៤៨.៦៧១ ៣០.០០០.០០០ ៦១.១៤៨.៦៧១

បំែនុ លបនា្ទ បប់នសែំ - ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០

បទព្យអកម្មសផសែងៗ ៦.៥៩០.០៩៤ - ៦.៥៩០.០៩៤

បទពនាយអកេ្មេិៃ បេៃហិរញ្ញវត្ថុ៖

េំវធិានធនពន្ធសលើបបាកច់ំសែញ ៣.៣៣៤.១៩៧ - ៣.៣៣៤.១៩៧

បទព្យអកម្មសផសែងៗ ៧.៣៤៤.៨៨2 - ៧.៣៤៤.៨៨2 

សរ៊្រជាបបាក់ដ៊ល្លនារអាមេរិក ៥៥៦.៥៣៧.៦៤៨ ១០៤.៧៧៧.៥៥៩ ៦៦១.៣១៥.2០៧

សេេូលពាៃ់ រៀល (កំណត់សមា្គនាល់លនាេ ២.១.៥) 2.2៥៣.៩៧៧.៤៧៥ ៤2៤.៣៤៩.១១៤ 2.៦៧៨.៣2៦.៥៨៩

១៥.នដើមទុន

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល 

(កំណត់សមា្គនាល់

មលេ ២.១.៥)

សចញផសាយ និងបតរូវបានទូទាតស់ពញសលញតាមតនម្ចារកិ ១ ដនុល្ារ

អាសមរកិក្នុង១ភាគហែនុននូវភាគហែនុនធម្មតាចំនួន ៥០ លាន៖

េមតនុល្យនាសដើម និងចនុងបគា ៥០.០០០.០០០ 2០១.៨៥០.០០០ ៥០.០០០.០០០ 2០2.៥០០.០០០

 នានថងៃទី22 ដខមនីា ឆ្្2ំ០១៦ ធនាគារជាតិននកម្នុជា បានសចញផសាយនូវបបកាេសលខ ធ៧-០១៦-១១៧បបក េ្តីពីសដើមទនុនចនុះបញជា ីអប្បរមរបេ់បគរឹះសាថា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វតថានុ។ សោងតាមបបកាេសនះ តបមរូវឲ្យ
ធនាគារពាែិជជាទាងំឡាយ រមួទាងំបនុបតេម្ន័្ធបរសទេ មនសដើមទនុនចនុះបញជា ីអប្បរមសេ្មើនរឹង ៣០០ ពានល់ានសរៀល (បបដហលសេ្មើនរឹង ៧៥ លានដនុល្ារអាសមរកិ)។



១១៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

១៥.នដើមទុន(តពីទំព័រមុន)
 បនា្ទ បម់ក នានថងៃទី ១៦ ដខ មថិនុនា ឆ្្2ំ០១៦ ធនាគារជាតិននកម្នុជា កប៏ានសចញសារាចរែ៍ សលខ ធ៧-០១៦-០០១ សៅសលើការអននុវត្តនប៍បកាេេ្តីពីសដើមទនុនចនុះបញជា ីអប្បរមរបេ់បគរឹះសាថា នធនាគារ

 និងហិរញ្ញ វតថានុ បតរូវបសងកើនឲ្យបានពាកក់ណ្្ត លននសដើមទនុនដដលបតរូវបំសពញ ោ៉ា ងយូរបំផនុតបតរឹម ដំណ្ចដ់ខ មនីា ឆ្្2ំ០១៧ និង បតរូវបសងកើនសដើមទនុនចនុះបញជា ីអប្បរមឲ្យបានបគបច់ំនួនោ៉ា ងយូរបំផនុតបតរឹមនថងៃទី 22 ដខមនីា 
ឆ្្2ំ០១៨។ 

 សដាយអននុសលាមតាមបបកាេសនះ ធនាគារបានសេ្ើការបសងកើនសដើមទនុនបដនថាមចំនួន ១៥ លានដនុល្ារអាសមរកិពីបករុមហែនុនសម។ ការសេ្ើេនុំសនះបតរូវបានអននុមត័សដាយបករុមហែនុនសម និង NBC សៅនថងៃទី ៨ដខ វចិ្ិកា ឆ្្ ំ2០១៦ 
និង នថងៃទី ៣០ ដខ ធ្ូ ឆ្្ ំ2០១៦ សរៀងគ្ា។

 គិតបតរឹមនថងៃទី ៣១ ដខមករា ឆ្្2ំ០១៧ ធនាគារទទួលបានមូលធនបដនថាមពីបករុមហែនុនសម។

១៦. ចំណូលពីការតបាក់

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

          សេេូលពាៃ់ រៀល  
(កំណត់សមា្គនាល់
មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

          សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់
មលេ ២.១.៥)

េកម្មភាពឥែទាន ៤៣.១៣៣.៩៧៨ ១៧៤.១៣១.៨៧០ ៣៣.៩៦៨.៤២៦ ១៣៧.៥៧2.១2៥

ចំែូលការបបាកពី់បបាកប់សញ្ញ ើ និងេមតនុល្យសៅធនាគារជាតិននកម្នុជា និងធនាគារសផសែងៗ ១.២៨៦.៥៥១ ៥.១៩៣.៨០៦ ៨៩២.៩៩៥ ៣.៦១៦.៦៣០

៤៤.៤២០.៥២៩ ១៧៩.៣2៥.៦៧៦ ៣៤.៨៦១.៤២១ ១៤១.១៨៨.៧៥៥

១៧. ចំោ�នលើការតបាក់់

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល 
(កំណត់សមា្គនាល់ 

លនាេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល 
(កំណត់សមា្គនាល់ 

លនាេ ២.១.៥)

បបាកប់សញ្ញ ើមនកាលកំែត់ ១២.២០៦.៩០៨ ៤៩.2៧៩.2៨៨ ៧.៧៤៣.៨១៧ ៣១.៣៦2.៤៥៩

បំែនុ លបនា្ទ បប់នសែំ ២.១៣៥.០០០ ៨.៦១៨.៩៩៥ ២.០១២.៤៩៨ ៨.១៥០.៦១៧

កម្ចី ១.០២៤.២៩៦ ៤.១៣៥.០៨៣ ៨៩៨.៣៧២ ៣.៦៣៨.៤០៧

គែនីចរន្ត ១.១៧៤.៩៩៧ ៤.៧៤៣.៤៦៣ ៧៣៦.៨៩៧ 2.៩៨៤.៤៣៣

គែនីបបាកប់សញ្ញ ើេនសែំ ៤២០.៩៨២ ១.៦៩៩.៥០៤ ៣៣៥.៤២៨ ១.៣៥៨.៤៨៣

១៦.៩៦២.១៨៣ ៦៨.៤៧៦.៣៣៣ ១១.៧២៧.០១២ ៤៧.៤៩៤.៣៩៩

១៨. ចំណូលនលើចថលាឈ្លួនិងកចតមនជើងសារ

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់
លនាេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់
លនាេ ២.១.៥)

ចំែូលពីការសផ្ទរបបាក់ ១.៣៧៨.០១៤ ៥.៥៦៣.០៤៣ ១.៤៤៥.១៣៩ ៥.៨៥2.៨១៣

ចំែូលទបមងក់ារឥែទាន ១.០៥៥.៤៨៩ ៤.2៦១. ០ ០ ៩ ១.០១៣.៥៨៣ ៤.១០៥.០១១

ចំែូលពីកាតឥែពន្ធ ១.០៣០.៩១៩ ៤.១៦១. ៨ 2 ០ ៤៩២.៦៥២ ១.៩៩៥.2៤១ 

ចំែូលពីសេវាកម្ម ៩៧៦.២០៩ ៣.៩៤០. ៩ ៥ ៦ ៩០៣.១២២ ៣.៦៥៧.៦៤៤

កនបមសជើងសារពីហិរញ្ញប្ទានពាែិជជាកម្ម ៧៤២.០៦២ 2.៩៩៥.៧០៤ ៩០៨.៥៧៩ ៣.៦៧៩.៧៤៥

ចំែូលពីកិច្ចេនយាឥែទាន ៤២៦.៦៤៤ ១.៧22.៣៦2 ៣៨២.៩៤៧ ១.៥៥០.៩៣៥

ចំែូលឥែទានសផសែងៗ ២៩៩.៣៣៧ ១.2០៨.៤2៣ ៣៩៩.៧៣៤ ១.៦១៨.៩2៣

មូលប្ទានបបតធនាគារកិ ៥១.៨៩៥ 2០៩. ៥ ០ ០ ៥០.២០៧ 2០៣.៣៣៨

សផសែងៗ ១៤៤.៣០៧ ៥៨2.៥៦៧ ១៧៤.១០៥ ៧០៥.១2៥ 

៦.១០៤.៨៧៦ 2៤.៦៤៥.៣៨៤ ៥.៧៧០.០៦៨ 2៣.៣៦៨.៧៧៥



១១៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

១៩. ចំោ�ទូនៅនិងរដ្ឋបាល

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់ 
មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល 
(កំណត់សមា្គនាល់ 
មលេ ២.១.៥)

សបៀវតសែរ ៍និងអតថាបបសោជនប៍ដនថាម ៦.៨០៦.៥៩៥ 2៧.៤៧៨.22៤ ៦.២០២.៤៣២ 2៥.១១៩.៨៥០

ចំណ្យសលើការជួល ២.៦២៦.២៨៦ ១០.៦០2.៣១៧ ១.៣០៩.៣៥៣ ៥.៣០2.៨៨០

ចំណ្យរលំេ់ ២.១៩៨.៤៥៧ ៨.៨៧៥.១៧១ ១.៨៥៨.៦៩៦ ៧.៥2៧.៧១៩

ចំណ្យពន្ធ និងអាជាញា បែ័ណ ១.៧៨៣.៥៣៩ ៧.2០០.១៤៧ ៩៨០.៥១៥ ៣.៩៧១.០៨៦

ចំណ្យសលើការជួលជនុល និងដថទាំ ៧០៤.២១៨ 2.៨៤2.៩2៨ ៦៤៧.៥៥៩ 2.៦22.៦១៤

ចំណ្យសលើការផសាយពាែិជជាកម្ម ៥៨០.១៦៧ 2.៣៤2.១៣៤ ៤២៤.៧៩៤ ១.៧2០.៤១៦

ចំណ្យទរឹកសភ្ើង ៥០០.៨៥០ 2.០2១.៩៣១ ៤១៧.៨១៥ ១.៦៩2.១៥១

ចំណ្យអ្កទទួលបែ័ណ ៣៩១.៤៦៩ ១.៥៨០.៣៦០ ២០១.៥៩៨ ៨១៦.៤៧2

ចំណ្យេន្តិេនុខសលើអគារ ៣២៦.៨៨០ ១.៣១៩.៦១៥ ២៧៤.៧៨៦ ១.១១2.៨៨៣

ចំណ្យគមនាគមន៍ ២៧៥.៤៦៤ ១.១១2.០៤៨ ២៩០.០៧១ ១.១៧៤.៧៨៨

ចំណ្យសេវាបបរឹកសា ២៦៣.៦២៩ ១.០៦៤.2៧០ ១០៧.៤៨៣ ៤៣៥.៣០៦

ចំណ្យវជិាជា ជីវៈ ២២៩.៧០៧ ៩2៧.៣2៧ ១៧៣.០៩១ ៧០១.០១៩

ចំណ្យសលើអភបិាល និង កិច្ចបបជនុំ ២១២.៣៥៥ ៨៥៧.2៧៧ ១៩៥.៦៥០ ៧៩2.៣៨៣

ចំណ្យសលើេំភារៈការោិល័យ ១៣៩.៩៥៩ ៥៦៥.០១៤ ១៩៤.៤៣៥ ៧៨៧.៤៦2

ចំណ្យសលើការសធវើដំសែើ រ ១០៩.៨៧១ ៤៤៣.៥៤៩ ១៣៧.៧៤២ ៥៥៧.៨៥៥

ចំណ្យធានារា៉ា បរ់ង ៩២.៤៣៦ ៣៧៣.១៦៤ ១០៥.០៧៩ ៤2៥.៥៧០

ចំណ្យសលើការសធវើបទបងា្ហ ញ ៤៣.៤៥០ ១៧៥.៤០៨ ៥៣.០៩២ 2១៥.០2៣

ចំណ្យសលើការបែ្តនុ ះបណ្្ល និងេិកា្ខ សាលា ២១.០៤២ ៨៤.៩៤៧ ៤៩.៥៦៣ 2០០.៧៣០

ចំណ្យរដឋាបាលសផសែងៗ ៥៣៦.៤៦៤ 2.១៦៥.៧០៦ ៤១៥.៣៧៣ ១.៦៨2.2៥៧

១៧.៨៤២.៨៣៨ ៧2.០៣១.៥៣៧ ១៤.០៣៩.១២៧ ៥៦.៨៥៨.៤៦៤

 ចំណ្យរដឋាបាលសផសែងៗរមួមនជាចម្ងសលើចំណ្យេប ន្ុរេធម ៌និងការពិនយ័។

២០. សាច់តបាក់សទុ្បានពី(នតបើតបាសក់្ងុ)សកម្មភ្ពតបតិបត្តិការ

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់ 

លនាេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់ 

លនាេ ២.១.៥)

លំហូរសច់ បបាក់ពីសកេ្មភាព ប្រតិ្រត្តិការ

បបាកច់ំសែញមនុនចំណ្យពន្ធ ១៧.២៤៨.៩៦៦ ៦៩.៦៣៤.០៧៥ ១២.៨៨៤.២៦៩ ៥2.១៨១.2៨៨

និយត័កម្មសលើ៖

ចំណ្យរលំេ់ ២.១៩៨.៤៥៧ ៨.៨៧៥.១៧១ ១.៨៥៨.៦៩៦ ៧.៥2៧.៧១៩

ចំែូលបានពីការលកអ់ចលកម្ម និងហតថាូបករែ៍ (៤៩៤) (១.៩៩៤) - -

ពន្ធសលើបបាកច់ំសែញដដលបានបង់ (២.៨៦១.១៤៥) (១១.៥៥០.៤៤2) (២.៤៩០.៣៧៥) (១០.០៨៦.០១៩)

សច់ បបាក់ បាៃពីសកេ្មភា ព ប្រតិ្រត្តិការេ៊ៃការ បប្រ ប្ររួលបទពនាយសកេ្ម ប្រតិ្រត្តិការស៊ទ្ធ ១៦.៥៨៥.៧៨៤ ៦៦.៩៥៦.៨១០ ១២.២៥២.៥ ៩ ០ ៤៩.៦22.៩៨៨

(ការ មកីៃ មេីង) ការថយច៊ះ នៃ បទពនាយសកេ្ម ប្រតិ្រត្តិការ៖

េមតនុល្យជាមយួធនាគារជាតិ ននកម្នុជា (១៦.៤៣៤.២៣២) (៦៦.៣៤៤.៩៩៥) (១៩.១៨០.៩៦៩) (៧៧.៦៨2.៩2៤)

េមតនុល្យជាមយួធនាគារដនទ ៤.៧០០.០០០ ១៨.៩៧៣.៩០០ - -

ឥែទាន និងបនុសរបបទាន (៧៣.៤៣៨.៨១៩) (2៩៦.៤៧2.៥១2) (១៣២.១៨៤.១៤៩) (៥៣៥.៣៤៥.៨០៣)

បទព្យេកម្មសផសែងៗ (១.២៧១.០៦៧) (៥.១៣១.2៩៧) (៦១៩.៧៨២) (2.៥១០.១១៧)

ការ  មកីៃ ឡីនាង (ថយច៊ះ) នៃ បទពនាយអកេ្ម ប្រតិ្រត្តិការ៖

បបាកប់សញ្ញ ើពីអតិថិជន និងសាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុសផសែងៗ ១៥៦.៤៥៧.៣៨៣ ៦៣១.៦១៨.៤៥៥ ១១៣.៧៥៦. ០ ៦ ៨ ៤៦០.៧១2.០៧៥

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម ១.៧០២.២៩២ ៦.៨៧2.១៥៣ (៧.១៥២.០៣៤) (2៨.៩៦៥.៧៣៨)

បទព្យអកម្មសផសែងៗ (៣.១៧២.៧៣៧) (១2.៨០៨.៣៣៩) ៥.៣៧៥.៩២៣ 2១.៧៧2.៤៨៨ 

សច់ បបាក់ស៊ទ្ធ (មប្រី បបាស់ក្នថុង) បាៃពីសកេ្មភាព ប្រ តិ្រត្តិការ ៨៥.១២៨.៦០៤ ៣៤៣.៦៦៤.១៧៥ (២៧.៧៥២.៣៥៣) (១១2.៣៩៧.០៣១)



១2០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

២១. តបតិបត្ិការនិងសមតុល្យជាមួ�សម្័ន្ញាតិ
(ក) បបតិបត្តិការេំខាន់ៗ របេ់ធនាគារជាមយួេម្ន័្ធញាតិសៅក្នុងបគា និងេមតនុល្យសៅេល់នាកាលបរសិច្ទតារាងតនុល្យការមនដូចខាងសបកាម៖

២០១៦ ២០១៥

សេ្័ៃ្ធញាតិ បបនាភទនាៃនា្រតិ្រត្តិការ ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់ 

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល

(កំណត់សមា្គនាល់ 

មលេ ២.១.៥)

ធនាគារ Malayan Banking Berhad គែនីទូទាតដ់ដលធនាគារមន

េមតនុល្យសៅជាមយួ ១២៦.៨១៩ ៥១១.៩៦៨ ២.២៥៥ ៩.១៣៣

គែនីទូទាតដ់ដលធនាគារដនទមន

េមតនុល្យសៅជាមយួធនាគារ ១.៩៤៧.៧៤៣ ៧.៨៦៣.០៣៨ ២០៩.៧៣៥ ៨៤៩.៤2៧

កម្ចី ៤៥.០០០.០០០ ១៨១.៦៦៥.០០០ ៦០.០០០.០០០ 2៤៣.០០០.០០០

បំែនុ លបនា្ទ បប់នសែំ ៣០.០០០.០០០ ១2១.១១០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១2១.៥០០.០០០

ការបបាកដ់ដលបតរូវបង់ ៩០៣.២២០ ៣.៦៤៦.2៩៩ ៩៣៨.៩៣៦ ៣.៨០2.៦៩១

ចំណ្យការបបាក់ ៣.១៥៩.២៩៦ ១2.៧៥៤.០៧៨ ២.៩១០.៨៧០ ១១.៧៨៩.០2៤

ចំណ្យសេវាបបរឹកសា ២៦៣.៦២៩ ១.០៦៤.2៧០ ១០៧.៤៨៣ ៤៣៥.៣០៦

ធនាគារ Maybank London គែនីទូទាត់ ៣.៧០៦.១៤៦ ១៤.៩៦១.៧១១ ១០.២៩៣ ៤១.៦៨៧

ធនាគារ Maybank New York គែនីទូទាត់ ៦០៩.០៨០ 2.៤៥៨.៨៥៦ ២៩៣.៨៥០ ១.១៩០.០៩៣

ធនាគារ Maybank Singapore គែនីទូទាត់ ១.២៥៩.០៥៩ ៥.០៨2.៨2១ ១៨០.១៨០ ៧2៩.៧2៩

ធនាគារ Maybank Hong Kong គែនីទូទាត់ ១.៤១៣ ៥.៧០៤ ១.០០៨ ៤.០៨2

ធនាគារ Maybank Vietnam គែនីទូទាត់ ២.៩៤១ ១១.៨៧៤ ៨៧២ ៣.៥៣១

(ខ) អតថាបបសោជនដ៍ល់បនុគ្គលិកបគបប់គងេំខាន់ៗ

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់រៀល 

(កំណត់សមា្គនាល់ 

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់រៀល 

(កំណត់សមា្គនាល់ 

មលេ ២.១.៥)

សបៀវតសែរ ៍និងអតថាបបសោជនប៍ដនថាមរបេ់គែៈបគបប់គងេំខាន់ៗ ១.៦៩១.១៨៦ ៦.៨2៧.៣១៨ ១.៦០០.៦៧៧ ៦.៤៨2.៧៤2

 បនុគ្គលិកបគបប់គងេំខាន់ៗ  គឺរាបប់ញ្ចូ លទាងំអភបិាល និងគែៈបគបប់គងរបេ់ធនាគារ។

២២. កិច្ចសនយានិង�ថ្ភ្ព

២២.១ កិច្ចកសៃនាយាមលើការឲនាយេ្ចកីបបាក់
 ក្នុងការស្្ើយតបនរឹងតបមរូវការហិរញ្ញ វតថានុរបេ់អតិថិជន ធនាគារបានចនុះកិច្ចេនយា និងបទព្យអកម្មជាយថ្សហតនុមយួចំនួនដូចដដលបានបងា្ហ ញខាងសបកាម ៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់ 

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់ 

មលេ ២.១.៥)

ដផ្កឥែទានវបិារូបនដ៍ដលមនិទានប់តរូវបានសបបើបបាេ់ ៦៤.៩២៤.១៥១ 2៦2.០៩៨.៧៩៨ ៤១.៥៩១.១៥៨ ១៦៨.៤៤៤.១៩០

លិខិតឥែទាន ២៩.៣៦២.៣០៦ ១១៨.៥៣៥.៦2៩ ៣២.៣៣២.៤៧៣ ១៣០.៩៤៦.៥១៦

ការធានា ១១.០៣៤.១៣០ ៤៤.៥៤៤.៧៨៣ ១៤.៥៨១.៩៧៨ ៥៩.០៥៧.០១១

១០៥.៣២០.៥៨៧ ៤2៥.១៧៩.2១០ ៨៨.៥០៥.៦០៩ ៣៥៨.៤៤៧.៧១៧



១2១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

២២. កិច្ចសនយានិង�ថ្ភ្ព(តពីទំព័រមុន)
២២.២ កិច្ចកសៃនាយាមលើភតិសៃនាយាប្រតិ្រត្តិការ
 ធនាគារជាភតិករបានចនុះកិច្ចេនយាភតិេនយាពាែិជជាកម្មសលើទីតាងំរបេ់ខ្ួន។ មនិមនការ ដាកក់ំហិតណ្មយួសៅសលើភតិករដដលពាកព់ន័្ធនរឹងភតិេនយាសនាះសទ។

 ការទូទាតភ់តិេនយាអប្បរមនាសពលអនាគត នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ មនដូចខាងសបកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់ 

មលេ ២.១.៥) ដ៊ល្លនារអាមេរិក

សេេូលពាៃ់ រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់ 

មលេ ២.១.៥)

តិចជាង ១ឆ្្ំ ២.៣៨៨.៨៦៦ ៩.៦៤៣.៨៥2 ៩៤៥.៣២១ ៣.៨2៨.៥៥០

ពី ១ឆ្្ ំសៅ ៥ឆ្្ំ ៧.៥៥៥.២៥៦ ៣០.៥០០.៥៦៨ ១.៦០៥.៧៧០ ៦.៥០៣.៣៦៩

សលើេពី ៥ឆ្្ំ ១៦.៩១០.២៩៤ ៦៨.2៦៦.៨៥៧ ២៧៩.១០១ ១.១៣០.៣៥៩

២៦.៨៥៤.៤១៦ ១០៨.៤១១.2៧៧ ២.៨៣០.១៩២ ១១.៤៦2.2៧៨

 ការសកើនសេើងននការទូទាតភ់តិេនយាអប្បរមនាសពលអនាគត ទាកទ់ងសៅនរឹងកិច្ចេនយារបេ់ធនាគារសលើការជួលអគារសាជីវកម្មរបេ់ខ្ួន។

 ធនាគារជាភតិបតី មនបានចនុះកិច្ចេនយាភតិេនយាពាែិជជាកម្មសលើទីតាងំសាជីវកម្មរបេ់ខ្ួន។ មនិមនការដាកក់ំហិតណ្មយួសៅសលើភតិករដដលពាកព់ន័្ធនរឹងភតិេនយាសនាះសទ។ 

 ភតិេនយាអប្បរមដដលបតរូវទទួលបាននាសពលអនាគត នានថងៃទី៣១ ដខធ្ូ មនដូចខាងសបកាម៖

២០១៦

ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សេេូលពាៃ់រៀល
(កំណត់សមា្គនាល់ 

លនាេ ២.១.៥)

តិចជាង ១ឆ្្ំ ១១៧.៤៣២ ៤៧៤.០៧៣

ពី ១ឆ្្ ំសៅ ៥ឆ្្ំ ៤.៥៧៩.៨៤៨ ១៨.៤៨៨.៨៤៦

សលើេពី ៥ឆ្្ំ - -

៤.៦៩៧.២៨០ ១៨.៩៦2.៩១៩

២២.៣ យថភាព មលីពៃ្ធ

 បបពន័្ធពន្ធដារសៅក្នុងបពះរាជាណ្ចបកកម្នុជា  មនលក្ខែៈថ្ម ីសហើយពន្ធទាងំសនះដតងដតមនការ្្េ់ប្ូរជាញរឹកញាបស់ហើយដតងដតមនភាពមនិចបាេ់លាេ់់មនភាពផ្ទនុយគ្ា   សហើយេថាិតសៅសបកាម 
ការបកបសាយបំភ្ដឺដលសកើតមនសេើងនូវភាពខនុេគ្ាក្នុងចំសណ្មអាជាញា ធរពន្ធដារ និងយនុត្ាធិការ។ ពន្ធបតរូវបានេថាិតសៅសបកាមការបតរួតពិនិត្យ និងតាមដានអសងកតសដាយបករុមអាជាញា ធរជាសបចើន ដដលផ្ល់

 លទ្ធភាពតាមចបាបក់្នុងការដាកពិ់នយ័ ដាកទ់ែ្ឌ កម្ម និងបងក់ារបបាក។់

 តថភាពទាងំសនះ   អាចបងកឲ្យមនហានិភយ័ពន្ធក្នុងបបសទេកម្នុជា  ជាសារវន្តជាងបបសទេដនទសទៀត។   គែៈបគបប់គង   សជឿជាកថ់្ពួកសគបានសធវើេំវធិានធនបគបប់គានេ់បមបប់ំែនុ លពន្ធ  ដដលដផ្អកសលើ
បំែកបសាយរបេ់ពួកសគសៅសលើចបាបព់ន្ធដារ។ សទាះជាោ៉ា ងណ្កស៏ដាយ អាជាញា ធរពាកព់ន័្ធ អាចមនបំែកបសាយខនុេគ្ា សហើយឥទ្ធិពលរបេ់វាអាចមនទំហំជាសារវន្។

២៣.ការតគប់តគងហានិភ័�ហរិញ្ញវត្ុ
 េកម្មភាពធនាគារ មនហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថានុជាសបចើនដូចជា ហានិភយ័ឥែទាន ហានិភយ័ទីផសារ (រមួមនហានិភយ័រូបិយបែ័ណ  និងហានិភយ័អបតាការបបាក)់ និងហានិភយ័សាចប់បាកង់ាយបេរួល។ ការបបឈមមនុខ

 
ជាមយួហានិភយ័ គឺជាបញ្្ហ េ្ូលចំសពាះវេ័ិយពាែិជជាកម្មហិរញ្ញ វតថានុ សហើយហានិភយ័បបតិបត្ិការគឺជាវបិាកមយួដដលមនិអាចសចៀេបានសៅក្នុងអាជីវកម្ម។ 

 ធនាគារមនិសបបើបបាេ់ឧបករែ៍ហិរញ្ញ វតថានុនិទេសែន្ទ ដូចជាកិច្ចេនយាប្ូរបបាកប់រសទេ និងកិច្ចេនយា ប្ូរអបតាការបបាក ់សដើម្បីគបប់គងការសលចសេើងនូវហានិភយ័ខាងសលើសទ។

 ធនាគារមនបំែងអននុសលាមតាមបទបញ្ញត្ិរបេ់ធនាគារជាតិននកម្នុជា ចំសពាះសគាលបំែងសលើការបគបប់គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថានុ។ បដនថាមសលើតបមរូវការជាអតិបរមរបេ់ធនាគារជាតិននកម្នុជា ធនាគារកប៏ានសគារពតាម
នីតិវធិីបគបប់គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថានុរបេ់បករុមហែនុនសមផងដដរ។

២៣.១ ហាៃិភ័យប្រតិ្រត្ិការ

 ហានិភយ័បបតិបត្ិការ ដដលអាចសកើតមនសេើងពីដំសែើ រការនផ្ទក្នុង បនុគ្គលិក  និងបបពន័្ធទាងំឡាយដដលមនកងវះខាត ឬ ដដលមនិបានអននុវត្ឲ្យជាបល់ាបប់តរូវបានបគបប់គងតាមរយៈការបសងកើតដំសែើ រការ

 បគបប់គងហានិភយ័ ការបតរួតពិនិត្យ និងការរាយការែ៍ននបបតិបត្តិការការអាជីវកម្មឲ្យបានេមបេបតាមរយៈអង្គភាព/ដផ្កបតរួតពិនិត្យនិង គាបំទដដលមនឯករាជ្យភាពពីអង្គភាពពាែិជជាកម្ម និងមន

 ការបតរួតពិនិត្យពីគែៈបគបប់គង។

 ការបគបប់គងសលើហានិភយ័បបតិបត្ិការរបេ់ធនាគារ តបមរូវឲ្យបសងកើតនូវរចនាេម្ន័្ធរបេ់អង្គភាពតួនាទីនិងសគាលនសោបាយបគបប់គងឲ្យបានចបាេ់លាេ់។ សគាលនសោបាយបតរួតពិនិត្យនផ្ទក្នុង និង

 ការវាេ់ដវងទាងំឡាយបតរូវបានដាកឲ់្យអននុវត្ត។ វារមួមនការបសងកើតអ្កមនេិទ្ធិចនុះហតថាសលខា ការបសងកើតនូវបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យោ៉ា ងហ្មតច់ត ់ ការសរៀបចំនូវនីតិវធិី និងឯកសារេំអាងនានា។ ការបសងកើត
 ទាងំសនះ គឺបតរូវបានបតរួតពិនិត្យសេើងវញិជាបបចា ំសដើម្កីំែតនូ់វហានិភយ័បបតិបត្ិការរបេ់អាជីវកម្មធនាគារ។



១22

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

២៣. ការតគប់តគងហានិភ័�ហរិញ្ញវត្ុ(តពីទំព័រមុន)
២៣.២ ហាៃិភ័យឥណាៃ

 ធនាគារមនហានិភយ័ឥែទាន  ដដលជាហានិភយ័អាចសធវើឲ្យមនការខាតបងហ់ិរញ្ញ វតថានុចំសពាះធនាគារ   សដាយការមនិអននុវត្នូវកាតពវកិច្ចជាអ្កេនុំខ្ចី។   ហានិភយ័ឥែទាន   គឺជាហានិភយ័េំខានប់ំផនុត 
េបមបអ់ាជីវកម្មរបេ់ធនាគារ។  ហានិភយ័ឥែទាន សកើតសេើងជាមូលដាឋា នក្នុងេកម្មភាពផ្ល់បបាកក់ម្ចចីំសពាះឥែទាននិងបនុសរបបទាន។ ធនាគារកម៏នហានិភយ័ឥែទានចំសពាះឧបករែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ 
ដដលមនិបងា្ហ ញក្នុងតារាងតនុល្យការដដរ ដូចជាកិច្ចេនយាឥែទាន។

(ក) ការវាស់ស្ទង់ ការទ្រ់ស្នាត់ ៃិងការបតរួតពិៃិតនាយជា្រណ្ដំមៅមលើហាៃិភ័យឥណាៃ

 អភិបាលកិច្ចក

 ការបគបប់គង និងទំនួលខនុេបតរូវទាងំបេរុងក្នុងការពិនិត្យសមើលហានិភយ័ឥែទានេថាិតសៅសបកាមគែៈកម្ម ធិការបគបប់គងហានិភយ័របេ់បករុមបបរឹកសាភបិាលរបេ់ធនាគារ។ គិតបតរឹមកបមតិនន

 
ការបគបប់គង ការបតរួតពិនិត្យសៅសលើហានិភយ័ឥែទានជាសារវន្តបតរូវបានសធវើសេើងសដាយគែៈកម្ម ធិការបបតិបត្តិ និងគែៈកម្ម ធិការឥែទានរបេ់ធនាគារ។ ហានិភយ័តនម្ជាបន្ទនុករបេ់

 
គែៈកម្ម ធិការបគបប់គងបទព្យេកម្ម និងបទព្យអកម្ម។ គែៈកម្ម ធិការទាងំអេ់សនះនរឹងធានាថ្រាល់ហានិភយ័ពាកព់ន័្ធទាងំឡាយបតរូវបាន រកស�ើញ វាេ់ដវង បគបប់គង កំែតត់នម្បតរូត

 ពិនិត្យនិងលាតបតដាងឲ្យេមបេបសៅតាមលក្ខខែ្ឌ សោងរបេ់គែៈកម្ម ធិកាសរៀងៗខ្ួនៗ។

 ខាងសបកាមសនះ គឺជាដផ្កហានិភយ័េំខាន់ៗ មយួចំនួន ដដលធនាគារបានជួបបបទះ សហើយនិងវធិីសាសេ្តននការបគបប់គងរបេ់សគ៖

(១) កនា្រេ័ណ្ឌននាការគនា្រ់ គនាង ហាៃិភ័យឥណាៃ
 អភវិឌ្ឍ ពបងរឹង និងសធវើទំនាកទ់ំនងនូវបកបខែ័្ឌ ននការបគបប់គងហានិភយ័ឥែទានដដលមនបបេិទ្ធភាព និងេនុីេងាវ កគ្់ា សហើយនិងផ្ល់អាននុភាពដល់បនុគ្គលិក និងបសច្ចកវទិយា។

(២) គោលៃ យោបាយឥណាៃ
 អភវិឌ្ឍ និងពិនិត្យសលើសគាលនសោបាយឥែទាន រមួមនការផ្ល់េិទ្ធិអំណ្ចសលើការអននុមត័ឥែទាន។

(៣) ការត មនាូវ ដោយ្រទ្រញ្ញត្តិ
 ធានាបានការអននុសលាមតាមធនាគារជាតិននកម្នុជា និង តបមរូវការបទបញ្ញត្តិសផសែងសទៀតសលើការបគបប់គងហានិភយ័ឥែទាន។

(៤) ្រណ្ដំបដៃកំណត់ហាៃិភ័យ
 បសងកើត ពិនិត្យ និងតាមដានដដនកំែតហ់ានិភយ័និងបែ្នុ ំ នានាសៅតាមដផ្កសផសែងៗ ដូចជាបករុមអតិថិជនដតមយួ និងតាមបបសភទផលិតផល។

(៥) ការគនា្រ់ គនាង ផល ្រ័តនា 
 បគបប់គង និងបតរួតពិនិត្យសលើផលបប័តរបេ់ធនាគារ សដាយរមួបញ្ចូ លទាងំការវភិាគសលើេមេភាពទាងំបេរុង និងគនុែភាពននផលបប័តឥែទានសផសែងៗ សដើម្សីធវើការកំែត់
 សវទយិទភាព និងការបបមូលផ្នុ ំជាកល់ាកណ់្មយួ។ ទន្ទរឹមនរឹងសនះដដរ សធវើការការពារ និងបងាក រនូវគនុែភាពបទព្យេកម្មរបេ់ធនាគារ សដាយវភិាគសលើវេ័ិយដដលងាយនរឹងរងសបគាះ 

ខែៈដដលមនការរពំរឹងទនុកថ្នរឹងមនការដបបបបរួល ឬ កក៏ំពនុងបងា្ហ ញនូវេញ្្ញ អវជិជាមនណ្មយួ។

(៦) ការបតរួតពិៃិតនាយឥណាៃ
 សដើម្អីននុវត្ការបតរួតពិនិត្យសបកាយការអននុមត័សលើេំសែើ ឥែទាន ក្នុងការវាយតនម្ថ្សតើអ្កបសងកើតឥែទាន អ្កសធវើរងាវ យតនម្ដំបូង និងអាជាញា ធរអននុមត័ បានកតេ់ម្គ ល់ 

និងវភិាគហានិភយ័បគបប់គាន ់និងផ្ល់នូវកត្ាទបស់ាក តម់យួចំនួនដដរ ឬអត។់

(េ) ហាៃិភ័យឥណាៃជាអតិ្ររមាេ៊ៃពនាលមាៃទនាពនាយោក់្រញ្ចនាំ ឬការពងនាឹងឥណាៃផនាសនាងៗទៀត

 េបមបហ់ានិភយ័ឥែទានជាអតិបរមនន បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថានុ សៅសលើហានិភយ័ឥែទានេូមសមើលកំែតេ់ម្គ ល់សលខ 2៣.2 (គ)។

 ហានិភយ័ឥែទានដដលទាកទ់ងនរឹងេកម្មភាពសបរៅតារាងតនុល្យការ ដូចជាកិច្ចេនយាឥែទាន និងយថ្ភាពបតរូវបានបងា្ហ ញក្នុងកំែតេ់ម្គ ល់សលខ 22.១ ។

(េ) ្រណ្ដំននាហាៃិភ័យននាទនាពនាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ថុជាេូយៃឹងហាៃិភ័យឥណាៃ

 ការយកចិត្ទនុកដាកស់កើតមនសៅសពលដដលគូភាគីម្ខ ងបានចូលរមួក្នុងេកម្មភាពអាជីវកម្មបេសដៀងៗគ្ា ឬ ក្នុងភូមសិាសេ្ដតមយួដូចគ្ា ឬមនលក្ខែៈសេដឋាកិច្ចបេសដៀងគ្ា ដដលអាចបងកដល់ 
េមតថាភាពក្នុងការសគារពតាមកិច្ចេនយា ដដលអាចនរឹងទទួលរងឥទ្ធិពលននការ្្េ់ប្ូរននសេដឋាកិច្ច នសោបាយ ឬ លក្ខខែ្ឌ ដនទសទៀត។ ការយកចិត្ទនុកដាកប់ានគូេបញ្ជា កពី់សវទយិទភាព
ននការបបតិបត្តិរបេ់ធនាគារសឆ្្ះសៅរកភាពរកីចសបមើន ដដលមនផលប៉ាះពាល់ដល់វេ័ិយឧេសាហកម្មឬ ទីតាងំភូមសិាសេ្ជាកល់ាកណ់្មយួ។



១2៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

២៣.ការតគប់តគងហានិភ័�ហរិញ្ញវត្ុ(តពីទំព័រមុន)
២៣.២ ហាៃិភ័យឥណាៃ (តពីទំព័រេ៊ៃ)

(១) ការវិភាេតាេវិស័យ៖

មសវាកេ្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ

អាហរ័ណៃិង
ៃីហរ័ណ អ្នក មប្រី បបាស់

លក់រយ ៃិង
លក់ដ៊ំ

ផលិតកេ្ម ៃិង
មប្រងឥៃ្ធៃៈ មផនាសងៗ សរ៊្រ

២០១៦

េមតនុល្យជាមយួធនាគារជាតិ 
ននកម្នុជា ១៦៥.៦០៩.៥៥២ - - - - - ១៦៥.៦០៩.៥៥២

េមតនុល្យជាមយួធនាគារសផសែងៗ ៣០.៦១២.៦២៩ - - - - - ៣០.៦១២.៦២៩

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម 
និងេម្ន័្ធញាតិ ៥.៧០៥.៤៥៨ - - - - - ៥.៧០៥.៤៥៨

ឥែទាន និងបនុសរបបទានេនុទ្ធ ៣៦.៦៤០.៩៧៥ ១២.៤០៧.៩៧៧ ១១៦.២៥៦.៩០៧ ២៦៣.៧៤៨.៩២៣ ៤១.៩៧០.៩៧៨ ៧៦.៨៥៦.៦១៤ ៥៤៧.៨៨២.៣៧៤

បទព្យេកម្មសផសែងៗ ៨៧៩.៩១៩ - - - - - ៨៧៩.៩១៩

សរ៊្រជាដ៊ល្លនារអាមេរិក ២៣៩.៤៤៨.៥៣៣ ១២.៤០៧.៩៧៧ ១១៦.២៥៦.៩០៧ ២៦៣.៧៤៨.៩២៣ ៤១.៩៧០.៩៧៨ ៧៦.៨៥៦.៦១៤ ៧៥០.៦៨៩.៩៣២

សេេូលពាៃ់ រៀល 
(កំណត់សមា្គនាល់នាលេ ២.១.៥) ៩៦៦.៦៥៣.៧២៨ ៥០.០៩១.០០៣ ៤៦៩.៣២៩.១៣៤ ១.០៦៤.៧៥៤.៤០២ ១៦៩.៤៣៦.៨៣៨ ៣១០.២៧០.១៥១ ៣.០៣០.៥៣៥.២៥៦

2០១៥

េមតនុល្យជាមយួធនាគារជាតិ 
ននកម្នុជា ១០2.០៧៥.៣៣៤ - - - - - ១០2.០៧៥.៣៣៤

េមតនុល្យជាមយួធនាគារសផសែងៗ ៤៥.2៥៣.៩៥៣ - - - - - ៤៥.2៥៣.៩៥៣

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម 
និងេម្ន័្ធញាតិ ៤៨៨.៤៥៨ - - - - - ៤៨៨.៤៥៨

ឥែទាន និងបនុសរបបទានេនុទ្ធ ៣៦.៥៩១.៣៨១ ១៣.០៣៩.2៩៤ ៩៦.៨៩៧.០៤៥ 22៧.៤៧៤.៤៤៣ ៣៨.៧១2.៩០៥ ៦១.៧2៨.៤៨៧ ៤៧៤.៤៤៣.៥៥៥

បទព្យេកម្មសផសែងៗ ៤៧១.៥៩៦ - - - - - ៤៧១.៥៩៦

សរ៊្រជាដ៊ល្លនារអាមេរិក ១៨៤.៨៨០.៧22 ១៣.០៣៩.2៩៤ ៩៦.៨៩៧.០៤៥ 22៧.៤៧៤.៤៤៣ ៣៨.៧១2.៩០៥ ៦១.៧2៨.៤៨៧ ៦22.៧៣2.៨៩៦

សេេូលពាន់នារៀល 
(កំណត់សមា្គនាល់ មលេ ២.១.៥) ៧៤៨.៧៦៦.៩2៤ ៥2.៨០៩.១៤១ ៣៩2.៤៣៣.០៣2 ៩2១.2៧១.៤៩៤ ១៥៦.៧៨៧.2៦៥ 2៥០.០០០.៣៧2 2.៥22.០៦៨.22៨

(២) ការវិភាេតាេភូេិសសស្ត៖

កេ្ថុជា អាមេរិកខាង មជីង មផនាសងៗ(*) សរ៊្រ           

២០១៦

េមតនុល្យជាមយួធនាគារជាតិននកម្នុជា ១៦៥.៦០៩.៥៥2 - - ១៦៥.៦០៩.៥៥2

េមតនុល្យជាមយួធនាគារសផសែងៗ ១៤.៤2៤.៥៨៨ ១៦.០៧៧.2៦៧ ១១០.៧៧៤ ៣០.៦១2.៦2៩

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម និងេម្ន័្ធញាតិ - ៦០៩.០៨០ ៥.០៩៦.៣៧៨ ៥.៧០៥.៤៥៨

ឥែទាន និងបនុសរបបទានេនុទ្ធ ៥៤៧.៨៨2.៣៧៤ - - ៥៤៧.៨៨2.៣៧៤

បទព្យេកម្មសផសែងៗ ៨៧៩.៩១៩ - - ៨៧៩.៩១៩

សរ៊្រជាដ៊ល្លនារអាមេរិក ៧2៨.៧៩៦.៤៣៣ ១៦.៦៨៦.៣៤៧ ៥.2០៧.១៥2 ៧៥០.៦៨៩.៩៣2

សេេូលពាៃ់ រៀល   (កំណត់សមា្គនាល់ លនាេ ២.១.៥) 2.៩៤2.១៥១.2០០ ៦៧.៣៦2.៧៨៣ 2១.០2១.2៧៣ ៣.០៣០.៥៣៥.2៥៦

២០១៥

េមតនុល្យជាមយួធនាគារជាតិននកម្នុជា ១០2.០៧៥.៣៣៤ - - ១០2.០៧៥.៣៣៤

េមតនុល្យជាមយួធនាគារសផសែងៗ 2៥.០៦០.៩៨៥ 2០.១៦៤.2៨០ 2៨.៦៨៨ ៤៥.2៥៣.៩៥៣

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម និងេម្ន័្ធញាតិ - 2៩៣.៨៥០ ១៩៤.៦០៨ ៤៨៨.៤៥៨

ឥែទាន និងបនុសរបបទានេនុទ្ធ ៤៧៤.៤៤៣.៥៥៥ - - ៤៧៤.៤៤៣.៥៥៥

បទព្យេកម្មសផសែងៗ ៤៧១.៥៩៦ - - ៤៧១.៥៩៦

សរ៊្រជាដ៊ល្លនារអាមេរិក ៦០2.០៥១.៤៧០ 2០.៤៥៨.១៣០ 22៣.2៩៦ ៦22.៧៣2.៨៩៦

សេេូល ពាៃ់ រៀល  (កំណត់សមា្គនាល់លនាេ ២.១.៥) 2.៤៣៨.៣០៨.៤៥2 ៨2.៨៥៥.៤2៧ ៩០៤.៣៤៩ 2.៥22.០៦៨.22៨

 (*) សផសែងៗ គឺរាបប់ញ្ចូ លបបសទេម៉ា សេេនុី និងចបកភពអងស់គ្េ។



១2៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

២៣. ការតគប់តគងហានិភ័�ហរិញ្ញវត្ុ(តពីទំព័រមុន)
២៣.២ ហាៃិភ័យឥណាៃ (តពីទំព័រេ៊ៃ)

(ឃ) េ៊ណភាពឥណាៃតាេចំណាត់ថ្នាក់ បទពនាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ

 គនុែភាពឥែទានននបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថានុ បតរូវបានបគបប់គងសដាយធនាគារសដាយសបបើកបមតិឥែទាននផ្ទក្នុង។ តារាងខាងសបកាមបងា្ហ ញពីគនុែភាព ឥែទាន តាមថ្្កន់នបទព្យេកម្ម
 េបមបប់ទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថានុទាងំអេ់ដដលមនហានិភយ័ឥែទាន សដាយសោងតាមបបពន័្ធកបមតិឥែទាននផ្ទក្នុងរបេ់ធនាគារ។ ទរឹកបបាកប់ងា្ហ ញខាងសបកាមគឺជាទរឹកបបាកដ់នុលសដាយមនិ

 គិតពីេំវធិានធនបាតប់ង។់

េិៃហួសកំណត់ ៃិង 

េិៃថយច៊ះត នេ្ល

ហួសកំណត់

បតថយច៊ះតនាេ្ល

ថយច៊ះត នេ្ល

ជាឯ ក មតា សរ៊្រ

២០១៦

េមតនុល្យជាមយួធនាគារជាតិននកម្នុជា ១៦៥.៦០៩.៥៥២ - - ១៦៥.៦០៩.៥៥២

េមតនុល្យជាមយួធនាគារសផសែងៗ ៣០.៦១២.៦២៩ - - ៣០.៦១២.៦២៩

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម និងេម្ន័្ធញាតិ ៥.៧០៥.៤៥៨ - - ៥.៧០៥.៤៥៨

ឥែទាន និងបបាកប់នុសរបបទានដនុល ៥៤៨.៣១៦.២២៣ ១.៤៥៨.៦៤៣ ១០.១៨៩.២៦៥ ៥៥៩.៩៦៤.១៣១

បទព្យេកម្មសផសែង ៨៧៩.៩១៩ - - ៨៧៩.៩១៩

សរ៊្រជាដ៊ល្លនារអាមេរិក ៧៥១.១២៣.៧៨១ ១.៤៥៨.៦៤៣ ១០.១៨៩.២៦៥ ៧៦២.៧៧១.៦៨៩

សេេូលពាៃ់        (កំណត់សមា្គនាល់ មលេ ២.១.៥) ៣.០៣២.២៨៦.៧០៤ ៥.៨៨៨.៥៤២ ៤១.១៣៤.០៦៣ ៣.០៧៩.៣០៩.៣០៩

២០១៥

េមតនុល្យជាមយួធនាគារជាតិននកម្នុជា ១០2.០៧៥.៣៣៤ - - ១០2.០៧៥.៣៣៤

េមតនុល្យជាមយួធនាគារសផសែងៗ ៤៥.2៥៣.៩៥៣ - - ៤៥.2៥៣.៩៥៣

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម និងេម្ន័្ធញាតិ ៤៨៨.៤៥៨ - - ៤៨៨.៤៥៨

ឥែទាន និងបបាកប់នុសរបបទានដនុល ៤៦៦.៨១០.2៩០ ១.៣៩៧.៨០៤ ១៨.០៤១.៧៦៥ ៤៨៦.2៤៩.៨៥៩

បទព្យេកម្មសផសែង ៤៧១.៥៩៦ - - ៤៧១.៥៩៦

សរ៊្រជាដ៊ល្លនារអាមនារិក ៦១៥.០៩៩.៦៣១ ១.៣៩៧.៨០៤ ១៨.០៤១.៧៦៥ ៦៣៤.៥៣៩.2០០

សេេូលពាៃ់រៀល (កំណត់សមា្គនាល់លនាេ ២.១.៥) 2.៤៩១.១៥៣.៥០៦ ៥.៦៦១.១០៦ ៧៣.០៦៩.១៤៨ 2.៥៦៩.៨៨៣.៧៦០

 បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថានុដដលហួេកំែត ់ប៉ានុដន្តមនិសធវើទានថ់យចនុះតនម្ជាឥែទានដដលបតរូវបានចាតថ្់្កជ់ាជាឥែទានឃ្ាសំមើលជាមយួនរឹងអាយនុកាលតិចជាង ៩០ នថងៃ។

(ង) វត្ថុ្រញ្ចនាំបដលបាៃ្រ បង្វ រកេ្មសិទ្ធិឲនាយមៅធនាគារ

 ក្នុងអំេនុងការយិបរសិច្ទ ធនាគារពនុំបានទទួលបទព្យេកម្ម និងក្ាយជាម្ច េ់កម្មេិទ្ធិសលើវតថានុបញ្្ច ំណ្សទ។

២៣.៣ ហាៃិភ័យទីផនាសារ

 ហានិភយ័ទីផសារ គឺជាហានិភយ័ននការខាតបងស់កើតសេើងពីការដបបបបរួលមនិអំសណ្យផលសៅក្នុងកបមតិតនម្ ឬ អបតាទីផសារ ដដលមនេមេធាតនុេំខានពី់រគឺ ហានិភយ័រូបិយបែ័ណ បរសទេ និងហានិភយ័

 
អបតាការបបាក។់

២៣.៣.១ ហាៃិភ័យរូ្រិយ្រ័ណ្ណ្រ រ មទស

 ហានិភយ័រូបិយបែ័ណ បរសទេ គឺេំសៅសៅសលើការដបបបបរួលអបតាប្ូរបបាក ់ដដលមនិអំសណ្យផលសលើ សាថា ន ភាពសដាះដូររូបិយប័ែណ បរសទេដដលសកើតសេើងពី សពលមយួសៅសពលមយួ។

 ធនាគារបានរកសានូវសគាលនសោបាយមយួសដាយមនិបងកឲ្យមននូវហានិភយ័ននសាថា នភាពសលើការប្ូររូបិយបែ័ណ បរសទេធំសនាះសទ។ រាល់ការប្ូររូបិយបែ័ណ បរសទេសបើកចំហ បតរូវបានបតរួតពិនិត្យ

 ជាមយួនរឹងតបមរូវការបបតិបត្ិការ កបមតិននសាថា នភាពកំែតទ់នុកជាមនុន និងការកំែតក់ាតប់នថាយភាពខាតបង។់

 នាកាលបរសិច្ទតារាងតនុល្យការ េមតនុល្យបទព្យេកម្ម និង បទព្យអកម្មដដលជារូបិយបែ័ណ សបរៅពីបបាកដ់នុល្ារអាសមរកិ មនិមនផលប៉ាះពាល់ជាសារវន្សនាះសទ។ ដូចសនះ ពនុំមនបងា្ហ ញសលើ
 ការវភិាគសវតយិទភាពសលើហានិភយ័រូបិយបែ័ណ បរសទេសៅក្នុងរបាយការែ៍សនះសទ។

២៣.៣.២ ហាៃិភ័យអបតាការបបាក់

 ហានិភយ័អបតាការបបាក ់  គឺេំសៅសៅសលើការខាតបងនូ់វបបាកច់ំែូលការបបាកេ់នុទ្ធ   សដាយសារការដបបបបរួលននកបមតិអបតាការបបាក ់   និងការ្្េ់ប្ូរសៅក្នុងេមេភាពននបទព្យេកម្ម  និង
 បទព្យអកម្ម។   ហានិភយ័អបតាការបបាក់   បតរូវបានបគបប់គងតាមរយៈការបតរួតពិនិត្យ ោ៉ា ងហ្មតច់តស់ៅសលើចំែូលសលើការបណ្្កទ់នុន  តនម្ទីផសារ  តនម្សដើមននមូលនិធិ     និងតាមរយៈការវភិាគ

 ចសន្ាះអបតាការបបាក។់ េក្ាននុពលននការធ្ាកច់នុះនូវចំែូលការបបាកេ់នុទ្ធពីការដបបបបរួលអបតាការបបាកដ់ដលមនិអំសណ្យផល បតរូវបានតាមដានសដាយសធៀបសៅនរឹងកបមតិហានិភយ័ដដលកំែត់
 

ថ្អាចទទួលយកបាន។

 ការវភិាគសវទយិទភាពតនម្ទីផសារេបមបឧ់បករែ៍ហិរញ្ញ វតថានុដដលមនអបតាការបបាកស់ថរ

 ធនាគារមនិបានកតប់តាឧបករែ៍ដដលមនអបតាការបបាកស់ថរតាមតនម្ទីផសារសៅក្នុងរបាយការែ៍លទ្ធផលសនាះសទ សហើយធនាគារកម៏និមនឧបករែ៍និេសែន្ទនា
 ចនុងការយិបរសិច្ទសនះដដរ។ ដូសច្ះសហើយរាល់បដបមបបមរួលអបតាការបបាកន់ាកាលបរសិច្ទននរបាយការែ៍ មនិមនផលប៉ាះពាល់ដល់បបាកច់ំសែញ ឬ ខាតសទ។



១2៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

របា
យ
កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ ថុ

២៣.ការតគប់តគងហានិភ័�ហរិញ្ញវត្ុ(តពីទំព័រមុន)
២៣.៣  ហាៃិភ័យអបតាការបបាក់ (តពីទំព័រេ៊ៃ)

 ការវភិាគសវទយិទភាពសលើលំហូរសាចប់បាកេ់បមបឧ់បករែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ ដដលមនអបតាការបបាកដ់បបបបរួល

ធនាគារ មនិមនឧបករែ៍ហិរញ្ញ វតថានុដដលមនអបតាការបបាកដ់បបបបរួលជាសារវន្សទ។ ដូសច្ះពនុំមន ការវភិាគសវទយិទភាពសលើលំហូរសាចប់បាកេ់បមបឧ់បករែ៍ហិរញ្ញ វតថានុ ដដលមនអបតា
ការបបាកដ់បបបបរួលបតរូវបានបងា្ហ ញសៅក្នុងរបាយការែ៍សនះសេើយ។

២៣.៤ ហាៃិភ័យសច់ បបាក់ ងយបសួល

 ហានិភយ័សាចប់បាកង់ាយបេរួលទាកទ់ងសៅនរឹង លទ្ធភាពក្នុងការរកសាសាចប់បាកង់ាយបេរួលឲ្យបានបគបប់គាន ់សដើម្បីំសពញបានការទូទាតក់ារេនយា និងកាតពវកិច្ចហិរញ្ញ វតថានុសៅសពលដល់កាលកំែតេ់ង
សៅតាមតនម្េមសហតនុផលមយួ។

 គែៈបគបប់គង សជឿជាកថ់្ធនាគារអននុវត្បានសពញសលញ តាមតបមរូវការននសាចប់បាកង់ាយបេរួល ននធនាគារជាតិននកម្នុជា សដាយសារដតខ្ួនបានបតរួតពិនិត្យោ៉ា ងហ្មតច់តស់ៅសលើបគបច់លនាសាចប់បាក់
 សចញ និង ចូល សហើយនិងភាពចសន្ាះននកាលវសានតាមរយៈរបាយការែ៍ជាបបចា។ំ ជាងសនះសៅសទៀត បដបមបបមរួលននឥែទាន បនុសរបបទាន និង បបាកប់សញ្ញ ើអតិថិជនកប៏តរូវបានបតរួតពិនិត្យ 

តាមដានផងដដរ 
សហើយតបមរូវការននសាចប់បាកង់ាយបេរួលកប៏តរូវបានសធវើការដកតបមរូវសដើម្កីំែតឲ់្យចបាេ់លាេ់នូវបទព្យេកម្មជាសាចប់បាកម់នភាពបគបប់គាន ់សដើម្បីំសពញបានការទូទាតក់ារេនយា និងកាតពវកិច្ចហិរញ្ញ វតថានុ

 សៅសពលដដលដល់កាលកំែតេ់ង។

 ការវភិាគបទព្យេកម្ម និងបទព្យអកម្មហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារ សដាយសធវើចំណ្តថ្់្កត់ាមកាលវសានសដាយដផ្អកសៅសលើរយៈសពលសៅេល់េបមបេ់ងមន បងា្ហ ញខាងសបកាម៖

តាេតមនាវូការ
ដ៊ល្លនារអាមនារិក

រហូតដល់ ១ ខនា
ដ៊ល្លនារអាមនារិក

>១ - ៣ ខនា
ដ៊ល្លនារអាមនារិក

>៣ - ១២ ខនា
ដ៊ល្លនារអាមនារិក

>១ - ៥ ឆ្នាំ
ដ៊ល្លនារអាមនារិក

លើសពី ៥ ឆ្នាំ
ដ៊ល្លនារអាមនារិក

សរ៊្រ
ដ៊ល្លនារអាមនារិក

២០១៦

បទពនាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាចប់បាកក់្នុងនដ ៤៧.៨៧២.៤៨៦ - - - - - ៤៧.៨៧២.៤៨៦

េមតនុល្យជាមយួធនាគារជាតិននកម្នុជា ១១៤.៥០៩.៥៥២ ៤០.០០០.០០០ ១១.១០០.០០០ - - - ១៦៥.៦០៩.៥៥២

េមតនុល្យជាមយួធនាគារសផសែងៗ ៥៣៥.៣៦៣ ២៦.០៧៧.២៦៦ ៤.០០០.០០០ - - - ៣០.៦១២.៦២៩

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម ១២៦.៨១៩ - - - - - ១២៦.៨១៩

េមតនុល្យជាមយួេម្ន័្ធញាតិ ៥.៥៧៨.៦៣៩ - - - - - ៥.៥៧៨.៦៣៩

ឥែទាន និងបនុសរបបទានដនុល ១៣៤.៨០៩.៣៨០ ៣.៩១៧.៨៩៧ ២២.៦១១.៨៩៤ ១៩.១៨៦.១១២ ៨៤.៥៨៦.១៥២ ២៩៥.៦០៤.៦៨៧ ៥៦០.៧១៦.១២២

បទព្យេកម្មសផសែងៗ - ៨៧៩.៩១៩ - - - - ៨៧៩.៩១៩

បទពនាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ថុសរ៊្រ ៣០៣.៤៣២.២៣៩ ៧០.៨៧៥.០៨២ ៣៧.៧១១.៨៩៤ ១៩.១៨៦.១១២ ៨៤.៥៨៦.១៥២ ២៩៥.៦០៤.៦៨៧ ៨១១.៣៩៦.១៦៦

បទពនាយអកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ

បបាកប់សញ្ញ ើរបេ់អតិថិជន និងសាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុសផសែងៗ ៣២៦.៦២៣.៣៦៩ ១០៣.០៥២.៤៧៣ ៥៥.១២៤.៣៤២ ២០០.០៩១.២៤៥ ២៤.៤៦៣.៣១៧ - ៧០៩.៣៥៤.៧៤៦

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម ១.៩៤៧.៧៤៣ ៩០៣.២២០ ១៥.០០០.០០០ - ៣០.០០០.០០០ - ៤៧.៨៥០.៩៦៣

បំែនុ លបនា្ទ បប់នសែំ - - - - ៣០.០០០.០០០ - ៣០.០០០.០០០

បទព្យអកម្មសផសែងៗ - ៨.៧០៨.៧៣៤ - - - - ៨.៧០៨.៧៣៤

សរ៊បនាទពនាយអកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ ៣២៨.៥៧១.១១២ ១១២.៦៦៤.៤២៧ ៧០.១២៤.៣៤២ ២០០.០៩១.២៤៥ ៨៤.៤៦៣.៣១៧ - ៧៩៥.៩១៤.៤៤៣

អ តិ មរ ក  សច់ បបាក់ ងយបសួលស៊ទ្ធ (េមា្លនាត) (២៥.១៣៨.៨៧៣) (៤១.៧៨៩.៣៤៥) (៣២.៤១២.៤៤៨) (១៨០.៩០៥.១៣៣) ១២២.៨៣៥ ២៩៥.៦០៤.៦៨៧ ១៥.៤៨១.៧២៣

េមមូលពានស់រៀល (កំែតេ់ម្គ ល់សលខ 2.១.៥) (១០១.៤៨៥.៦៣០) (១៦៨.៧០៣.៥៨៦) (១៣០.៨៤៩.០៥៣) (៧៣០.៣១៤.០២២) ៤៩៥.៨៨៥ ១.១៩៣.៣៥៦.១២១ ៦២.៤៩៩.៧១៥

2០១៥

បទពនាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាចប់បាកក់្នុងនដ ៣៧.៥៨2.០៤៣ - - - - - ៣៧.៥៨2.០៤៣

េមតនុល្យជាមយួធនាគារជាតិននកម្នុជា ៦៤.៤2៧.៨៣៤ ៣៧.៦៤៧.៥០០ - - - - ១០2.០៧៥.៣៣៤

េមតនុល្យជាមយួធនាគារសផសែងៗ ៣៥៨.៨៥១ ៣៩.៨៩៥.១០2 ៥.០០០.០០០ - - - ៤៥.2៥៣.៩៥៣

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម 2.2៥៥ - - - - - 2.2៥៥

េមតនុល្យជាមយួេម្ន័្ធញាតិ ៤៨៦.2០៣ - - - - - ៤៨៦.2០៣

ឥែទាន និងបនុសរបបទានដនុល ១2៦.៧៣៦.៥៣2 2.៤៩2.៨៦៨ ១៦.៣០៩.១៣៣ ១៥.៨2៤.០៥៨ ៧2.៥៦៩.៥22 2៥៣.០៩៨.2៧៨ ៤៨៧.០៣០.៣៩១

បទព្យេកម្មសផសែងៗ - ៤៧១.៥៩៦ - - - - ៤៧១.៥៩៦

បទពនាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ថុសរ៊្រ 22៩.៥៩៣.៧១៨ ៨០.៥០៧.០៦៦ 2១.៣០៩.១៣៣ ១៥.៨2៤.០៥៨ ៧2.៥៦៩.៥22 2៥៣.០៩៨.2៧៨ ៦៧2.៩០១.៧៧៥

បទពនាយអកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ      

បបាកប់សញ្ញ ើរបេ់អតិថិជន និងសាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុសផសែងៗ 2៦១.០៣៤.៧៩១ 2៣.១១៩.០៨៤ ៤៤.៧៨៤.១០៨ ១៧៩.១៨១.៨2១ ៤៤.៧៧៧.៥៥៩ - ៥៥2.៨៩៧.៣៦៣

េមតនុល្យជាមយួបករុមហែនុនសម 2០៩.៧៣៥ ៩៣៨.៩៣៦ ៣០.០០០.០០០ - ៣០.០០០.០០០ - ៦១.១៤៨.៦៧១

បំែនុ លបនា្ទ បប់នសែំ - - - - - ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០

បទព្យអកម្មសផសែងៗ - ៦.៥៩០.០៩៤ - - - - ៦.៥៩០.០៩៤

សរ៊្រទនាពនាយអកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ 2៦១.2៤៤.៥2៦ ៣០.៦៤៨.១១៤ ៧៤.៧៨៤.១០៨ ១៧៩.១៨១.៨2១ ៧៤.៧៧៧.៥៥៩ ៣០.០០០.០០០ ៦៥០.៦៣៦.១2៨

អតិរនាកសច់បនានាក់ងយសនាួលស៊ទ្ធ (េមា្លនាត) (៣១.៦៥០.៨០៨) ៤៩.៨៥៨.៩៥2 (៥៣.៤៧៤.៩៧៥) (១៦៣.៣៥៧.៧៦៣) (2.2០៨.០៣៧) 22៣.០៩៨.2៧៨ 22.2៦៥.៦៤៧

សេេូលពាៃ់រៀល (កំណត់សមា្គនាល់លនាេ ២.១.៥) (១2៨.១៨៥.៧៧2) 2០១.៩2៨.៧៥៦ (2១៦.៥៧៣.៦៤៩) (៦៦១.៥៩៨.៩៤០) (៨.៩៤2.៥៥០) ៩០៣.៥៤៨.០2៦ ៩០.១៧៥.៨៧១



១2៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ និងសម្រាបក់ារយិបរចិ្ឆេទបញ្ចប់

២៣. ការតគប់តគងហានិភ័�ហរិញ្ញវត្ុ(តពីទំព័រមុន)
២៣.៥ ការបេ្រ់ បេង  មដីេទ៊ៃ

២៣.៥.១ ្រញ្ញត្ិមដីេទ៊ៃ

 និយត័ករធនាគារដដលជាធនាគារជាតិននកម្នុជា ជាអ្កកំែត ់និង បតរួតពិនិត្យសៅសលើកបមតិសដើមទនុនអប្បរមរបេ់ធនាគារជារមួ។

 សគាលនសោបាយរបេ់ធនាគារ គឺរកសាឲ្យបាននូវមូលដាឋា នទនុនដរ៏ រឹងមកំដូ៏ចជារកសាបានជំសនឿជាកស់លើទីផសារ និង សដើម្ធីានាេថាិរភាពអភវិឌ្ឍនយូ៍រអដងវងរបេ់អាជីវកម្ម។

 ផលប៉ាះពាល់សៅសលើកបមតិសដើមទនុនសលើភាគលាភម្ច េ់ភាគហែនុនកប៏តរូវបានទទួលសា្គ ល់។ ដូចសនះ ធនាគារបានពយាោមរកសាតនុល្យភាពរវាងផលរបរខ្េ់ដដលអាច នរឹងសកើតមនសេើង 
ជាមយួនរឹង 
បបាកប់បមរុងកបមតិខ្េ់ អតថាបបសោជន ៍និងការធានាដដលផ្ល់សដាយសាថា នភាពសដើមទនុនដល៏្អ។ 

 ធនាគារបានសគារពសៅតាមតបមរូវការសដើមទនុនដដលកំែតស់ដាយចបាបស់ៅក្នុងការយិបរសិច្ទ។

២៣.៥.២ ការ ប្រង បចក មដីេទ៊ៃ

 ការដបងដចកសដើមទនុនរវាងបបតិបត្ិការជាកល់ាក ់និងេកម្មភាពអាជីវកម្ម (េបមបវ់សិាលភាពដធ៏ំសធង) បតរូវបាននាយំកមកសដាយការពបងីកកបមតិផលដដលទទួលបានពីការដបងដចកសដើមទនុន
សនាះ។ សដើមទនុនដដលបានដបងដចកសៅតាមបបតិបត្ិការ ឬេកម្មភាពនីមយួៗ បតរូវដផ្អកសៅតាមសដើមទនុនដដលបានកំែតស់ដាយចបាប។់

២៤. តចមលាទីផសារចនតទព្យសកម្មនិងតទព្យអកម្មហរិញ្ញវត្ុ
 តនម្ទីផសារតំណ្ងឲ្យបរមិែដដលបទព្យេកម្មអាចបតរូវបានសដាះដូរ  ឬ កប៏រមិែដដលបទព្យអកម្មអាចបតរូវបានទូទាតត់ាមមូលដាឋា នសបើកចំហរ។ ខែៈដដលកតា្ត ទីផសារដដលអាចសជឿជាកប់ានមនិទានម់នមនុខចូលេបមប់

ការវភិាគតនម្ទីផសារសលើដផ្កជាសបចើនរបេ់បទព្យេកម្ម និង បទព្យអកម្មហិរញ្ញ វតថានុរបេ់ធនាគារមនិបតរូវបានសគអសងកតបានសនាះសេើយ។ សហតនុដូចសនះ តនម្ទីផសារបតរូវបានដផ្អកសលើការេន្មតរ់បេ់គែៈបគបប់គងសដាយសោង

 តាមមូលដាឋា នបទព្យេកម្ម និង បទព្យអកម្ម។ តាមមតិសោបល់របេ់គែៈបគបប់គង តនម្ចនុះបញជា ីរបេ់បទព្យេកម្ម និងបទព្យអកម្មហិរញ្ញ វតថានុសៅក្នុងតារាងតនុល្យការជាការបា៉ា នស់ា្ម នេមបេបននតនម្ទីផសាររបេ់បទព្យទាងំ
សនាះ។ 

២៥. តពឹត្ិការណ៍នតកា�តារងតុល្យការ
 នានថងៃទី៨ ដខវចិ្ិកា ឆ្្2ំ០១៦ បករុមបបរឹកសាភបិាលបានអននុមត័សលើការបសងកើនសដើមទនុនវនិិសោគមនតនម្ ១៥ លានដនុលារអាសមរកិ ដដលតបមរូវឲ្យមនការអននុមត័ពីបករុមហែនុនសម និង និយត័ករ ធនាគារ។ នានថងៃទី៣០ ដខធ្ូ

 
ឆ្្2ំ០១៧ ធនាគារទទួលការអននុមត័ពីធនាគារជាតិននកម្នុជាេបមបក់ារវនិិសោគសដើមទនុនសនះ។ សៅនថងៃទី៣១ ដខមករា ឆ្្ ំ2០១៧ ធនាគារបានទទួលមូលនិធិេបមបក់ារបសងកើនសដើមទនុន។

 សលើកដលងដតបពរឹត្តិការែ៍ខាងសលើ និងបពរឹត្តិការែ៍ដនទ សផសែងសទៀតដដលបានលាតបតដាងសៅក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថានុទាងំសនះ នាកាលបរសិច្ទននរបាយការែ៍ ពនុំមនបពរឹត្ិការែ៍ ដដលបានសកើតសេើងសបកាយ នថងៃទី៣១ 
ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦ ដដលមនឥទ្ធិពលជាសារវន្តសលើសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថានុ និងរបាយការែ៍លទ្ធផលរបេ់ធនាគារសៅនថងៃទី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្2ំ០១៦ សេើយ។
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ពត័
មា
នផ
្សេ
ងៗ

ព័ត៌មានសាជីវកម្ម
នលខាធិការតករុមហែុន

ហា្គ សរនីចាន់អាប់ឌុលឡា
សលខាធិការបករុមហែនុន

េងុបាែ ង
េហសលខាធិការបករុមហែនុន

ការោិល�័ចុះបញជា ី

អគារសលខ ៤៣ មហាវថិីបពះនសរាត្តម
េងាក តផ់សារថ្មី៣ ខែ្ឌ ដូនសពញ រាជធានីភ្សំពញ 
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥)2៣ 2១០ ១2៣ / 2៥៥
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ 2១០ ០៩៩
SWIFT : MBBEKHPP

សគហទំពរ័ : www.maybank2u.com.kh

អនុីដម៉ាល : contact_us@maybank.com.kh

ោតូចូហាន់អារហីវានី

អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

(ដតងតាងំសៅនថងៃទី ៩ ដខកនុម្ភៈ ឆ្្ ំ2០១៦)

ោទុអករោុការ៉ា ន់

អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

នលាកនសន្សឺលី

អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

ោទុហាមីរលុឡាបែូហាន់

អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

នលាកតសីប៉ាូលីសុមី

អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

នលាកសែនូសែេូងុ

អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ

បក៊េ

តបឹកសាភិបាល

សវនករឯករជ្យ

បក៊េហែ៊ៃ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. 
បករុមហនុែន គែសនយ្យករជំនាញ និង េវនករបបតិបេរុត
អគារ Emerald ជានទ់ី៥ មហាវថិីបពះនសរាត្តម
ដកងផ្ូវសលខ ១៧៨ េងាក តជ់យ័ជំនះ ខែ្ឌ ដូនសពញ
រាជធានីភ្សំពញ បពះរាជាណ្ចបកកម្នុជា
ទូរេ័ព្ទ  ៖ (៨៥៥) 2៣ ៨៦០ ៤៥០ / ៤៥១
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) 2៣ 2១៧ ៨០៥
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INDONESIA

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK.
Gedung Sentral Senayan 3, 26th Floor

JI. Asia Afrika No. 8

Senayan Gelora Bung Karno

Jakarta 10270

Indonesia

Tel : +62 21 2922 8888

Fax : +62 21 2922 8914

Website : www.maybank.co.id

Email : customercare@maybank.co.id

P.T. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
17th Floor Sona Topas Tower

Jalan Jenderal Sudirman KAV 26

12920 Jakarta

Indonesia 

Tel  : +62 21 250 6446

Fax  : +62 21 250 6445

Website : www.maybanksyariah.co.id

OTHER INTERNATIONAL OFFICES

MAYBANK PHILIPPINES INCORPORATED
Maybank Corporate Center,

7th Avenue Corner 28th Street

Bonifacio High Street Central, Bonifacio Global City,

Taguig City, 1634 

Philippines

Tel : +632 588 3777

Fax  : +632 808 2669

Website : www.maybank.com.ph

MALAYAN BANKING BERHAD
HONG KONG BRANCH
18/F, CITIC Tower

1 Tim Mei Avenue

Central

Hong Kong

Tel  : +852 3518 8888

Fax  : +852 3518 8889

MALAYAN BANKING BERHAD
BEIJING BRANCH
32nd Floor

China World Tower

No. 1, Jianguomenwai Avenue

Beijing 100004

China

Tel  : +86 108 535 1855

Fax  : +86 108 535 1825

អាសយដ្ឋា នសម័្ពន្ធធនាគារ

MALAYSIA

MALAYAN BANKING BERHAD
14th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel : +603 2070 8833

Fax : +603 2031 0071

Website : www.maybank.com

Email : corporateaffairs@maybank.com.my

MAYBANK ISLAMIC BERHAD
Level 10, Tower A

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : +603 2297 2001

Fax  : +603 2297 2002

Website : www.maybankislamic.com.my

Email : mgcc@maybank.com

MAYBANK INTERNATIONAL LABUAN BRANCH
Level 16 (B), Main Office Tower

Financial Park Labuan 

Jalan Merdeka

87000 Wilayah Persekutuan Labuan

Tel  : +6087 414 406

Fax  : +6087 414 806

Website : www.maybank.com

SINGAPORE

MALAYAN BANKING BERHAD
SINGAPORE BRANCH
Maybank Tower

2 Battery Road

Singapore 049907

Tel  : 1800 629 2265 / +65 6533 5229 (Overseas)

Website : www.maybank2u.com.sg

Email : cs@maybank.com.sg

COMMERCIAL BANKING
MALAYAN BANKING BERHAD
KUNMING BRANCH
Unit 3-4, 23rd Floor, The Master

No. 1, Chongren Street

Kunming 650021

Yunnan, China

Tel  : +86 871 6360 5300

Fax  : +86 871 6366 2061

MALAYAN BANKING BERHAD
SHANGHAI BRANCH
Room 03-04, 6th Floor

Oriental Financial Center

No. 333 Lujiazuir Ring Road

Pudong New District

Shanghai 200120

China

Tel : +86 21 6028 7688

Fax : +86 21 6886 1032 / 0132

MALAYAN BANKING BERHAD
SHENZEN BRANCH
Unit 01, 07-08, 37/F, AVIC Center

No. 1018 Huafu Road

Futian District, Shenzen

Guangdong, P.R.C

Tel : +86 755 8326 3300

Fax : +86 755 8325 7509

MAYBANK (CAMBODIA) PLC.
Maybank Tower

No. 43 Preah Norodom Boulevard

Sangkat Phsar Thmey 3,

Khan Daun Penh, Phnom Penh

Kingdom of Cambodia

Tel : +855 2321 0123/255

Fax : +855 2321 0099

Website : www.maybank2u.com.kh

MALAYAN BANKING BERHAD
MAYBANK VIENTIANE LAO PDR BRANCH
Lot 43, 45 47 Lane Xang Avenue

Hatsady Village, Chantabouly District

PO Box 1663 Vientiane, Lao PDR

Tel : +856 2126 3100 / 263101

Fax : +856 2126 3113

MALAYAN BANKING BERHAD
YANGON BRANCH
7th Floor Centrepoint Towers

No. 65 Corner of Sule Pagoda Road & Merchant

St Kyauktada Township

Yangon, Union of Maynmar

Tel : +95 137 7526 / +95 1 377 173

Fax : +95 137 7527
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ពត័
មា
នផ
្សេ
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អាសយដ្ឋា នសម័្ពន្ធធនាគារ

INVESTMENT BANKING
MALAYAN BANKING BERHAD
HO CHI MINH CITY BRANCH
Sun Wah Tower

9th Floor, 115 Nguyen Hue Street

District 1 - Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel : +84 83 827 8188

MALAYAN BANKING BERHAD
HANOI BRANCH
Suite 909, Floor 9

Corner Stone Building

16 Phan Chu Tinh Street

Hoan Kiem District

Hanoi, Vietnam

Tel : +84 83 934 5042 / 934 5041

MALAYAN BANKING BERHAD
LONDON BRANCH
Ground & Part 1st Floor

77 Queen Victoria Street

London EC4VAY

Tel : +44 20 7638 0561

Fax : +44 20 7638 9329

MALAYAN BANKING BERHAD
NEW YORK BRANCH
11th Floor, 400 Park Avenue

New York, NY 10022

United States of America

Tel : +1 212 303 1300

Fax : +1 212 308 0109

MALAYAN BANKING BERHAD
BAHRAIN BRANCH
8th Floor, Al Jasrah Tower

Diplomatic Area

P.O. Box 10470

Manama

Kingdom of Bahrain

Tel : +973 17 535 733

Fax : +973 17 533 895

MALAYAN BANKING BERHAD
BANDAR SERI BEGAWAN BRANCH
Unit 5-8, Simpang 22, Jalan Dato Ratna

Kiarong Sentral, Kg Kiarong BE1318

Negara Brunei Darussalam

Tel : +673 2 242494 / 242495 / 242496

Fax : +673 2 225404 

 

MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD 
32nd Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak 

50050 Kuala Lumpur

Tel : +603 2059 1888

Fax : +603 2078 4217

Website : www.maybank-ib.com

BINAFIKIR SDN BHD
32nd Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel : +603 2059 1888

Fax : +603 2078 4217

MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.
50, North Canal Road

Singapore 059304

Tel  : +65 6231 5000

Helpdesk Tel : +65 6432 1888

Website : www.maybank-ke.com

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) 
PUBLIC COMPANY LIMITED 
999/9 The Offices at Central World 

20th - 21st Floor Rama 1 Road Pathumwan

Bangkok, 10330 Thailand

Tel  : +66 2 658 6300

Fax  : +66 2 658 6301

Website : www.maybank-ke.co.th

MAYBANK ATR KIM ENG CAPITAL PARTNERS, INC
MAYBANK ATR KIM ENG SECURITIES, INC
17th Floor, Tower One & Exchange Plaza

Ayala Avenue, Ayala Triangle

Makati City, Philippines

Tel  : +632 849 8988 / 849 8888

Fax  : +632 848 5640

Website : www.maybank-atrke.com

PT. MAYBANK KIM ENG SECURITIES 
Plaza Bapindo-Citibank Tower 

17th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55

Jakarta 12190 Indonesia

Tel  : +62 21 2557 1188

Fax  : +62 21 2557 1189

Website : www.maybank-ke.co.id 

KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 
Level 30, Three Pacific Place

1 Queen’s Road East

Hong Kong 

Tel  : +852 2268 0800 

Fax  : +852 2845 3772

Website  : www.kimeng.com.hk

KIM ENG INVESTMENT LIMITED SHANGHAI  
(REPRESENTATIVE OFFICE)
New Shanghai International Building

360 Pudong South Road, Pudong District

Shanghai, People’s Republic of China

Tel  : +86 21 5096 8366

Fax  : +86 21 5096 8311

KIM ENG SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED 
2nd Floor, The International 16

Maharishi KarveMarg

Churchgate

Mumbai 400 020

India

Tel  : +91 22 6623 2600

Fax  : +91 22 6623 2604

MAYBANK KIM ENG SECURITIES LIMITED 
Floor 4A-15+16

Vincom Center Dong Khoi

72 Le Thanh Ton Street

Ben Nghe Ward, District 1

Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel  : +84 8 4455 5888 

Fax  : +84 8 3827 1030

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (LONDON) LTD 
5th Floor, Aldermary House

10-15 Queen Street

London EC4N 1TX, United Kingdom

Tel  : +44 20 7332 0221

Fax  : +44 20 7332 0302

MAYBANK KIM ENG SECURITIES USA, INC. 
777 Third Avenue 21st Floor

New York NY 10017, USA

Tel  : +212 688 8886

Fax  : +212 688 3500

ANFAAL CAPITAL
1st Floor, Aster Center

Prince Mohammed bin Abdulaziz Street. (Tahlia St.)

PO Box 126575

Jeddah 21352 

Kingdom of Saudi Arabia

Tel  : +966 12 606 8686

Fax  : +966 12 606 8787
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MAYBANK AGEAS HOLDINGS BERHAD
Level 19, Tower C 

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur 

Tel  : +603 2297 3888

Fax  : +603 2297 3800

Website : www.etiqa.com.my

Email : info@etiqa.com.my

ETIQA INSURANCE BERHAD
ETIQA TAKAFUL BERHAD
Level 19, Tower C

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 3888

Fax  : +603 2297 3800

Website : www.etiqa.com.my

Email : info@etiqa.com.my

ETIQA LIFE INTERNATIONAL (L) LTD
ETIQA OFFSHORE INSURANCE (L) LTD
Brumby Centre, Lot 42

Jalan Muhibbah

87000 Labuan F.T.

Tel  : +6087 582 588 / +6087 417 672

Fax : +6087 583 588 / +6087 452 333

Website : www.etiqa.com.my

Email : info@etiqa.com.my

ETIQA INSURANCE PTE. LTD.
One Raffles Quay

#22-01 North Tower

Singapore 048583

Tel  : +65 6336 0477 

Fax  : +65 6339 2109 

Website : www.etiqa.com.sg

Email : customer.service@etiqa.com.sg 

MAYBANK ASSET MANAGEMENT GROUP BERHAD
5th Floor, Tower A

Dataran Maybank

No 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 7833

Fax  : +603 2297 7997

Website : www.maybank-am.com

MAYBANK ASSET MANAGEMENT SDN BHD
5th Floor, Tower A

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 7836

Fax  : +603 2715 0071

Website : www.maybank-am.com

MAYBANK ISLAMIC ASSET MANAGEMENT  
SDN BHD
5th Floor, Tower A

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 7872

Fax  : +603 2297 7998

Website : www.maybank-am.com

MAYBANK PRIVATE EQUITY SDN BHD
5th Floor, Tower A

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 7887

Fax  : +603 2297 7878

Website : www.maybank-am.com

MAYBANK ASSET MANAGEMENT SINGAPORE 
PTE LTD
9 Temasek Boulevard

#13-00 Suntec Tower Two

Singapore 038989

Tel  : +65 6432 1488 

Fax  : +65 6339 1003 

Website : www.maybank-am.com.sg

PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT
Sentral Senayan 3, Mezzanine Floor

Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno

Jakarta 10270

Indonesia

Tel  : +62 21 8065 7700

Fax  : +62 21 8065 7702

Website : www.maybank-am.co.id

 

MAYBANK TRUSTEES BERHAD
8th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur 

Tel  : +603 2078 8363

Fax  : +603 2070 9387

Website : www.maybank.com

Email : securitiesservices@maybank.com.my

MAYBANK (NOMINEES) SENDIRIAN BERHAD
MAYBANK NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD
MAYBANK NOMINEES (ASING) SDN BHD

8th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel : +603 2070 8833 / +603 2074 7811

Fax : +603 2032 1505

MAYBANK SECURITIES NOMINEES  
(TEMPATAN) SDN. BHD.

MAYBANK SECURITIES NOMINEES  
(ASING) SDN. BHD.
Level 5, Tower C

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : +603 2297 8888

Fax : +603 2710 2575

INSURANCE & TAKAFUL ASSET MANAGEMENT OTHERS

អាសយដ្ឋា នសម័្ពន្ធធនាគារ
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ពត័
មា
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្សេ
ងៗ

អាសយដ្ឋា នសម័្ពន្ធធនាគារ

MAYBANK AGEAS HOLDINGS BERHAD
Level 19, Tower C 

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur 

Tel  : +603 2297 3888

Fax  : +603 2297 3800

Website : www.etiqa.com.my

Email : info@etiqa.com.my

ETIQA INSURANCE BERHAD
ETIQA TAKAFUL BERHAD
Level 19, Tower C

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 3888

Fax  : +603 2297 3800

Website : www.etiqa.com.my

Email : info@etiqa.com.my

ETIQA LIFE INTERNATIONAL (L) LTD
ETIQA OFFSHORE INSURANCE (L) LTD
Brumby Centre, Lot 42

Jalan Muhibbah

87000 Labuan F.T.

Tel  : +6087 582 588 / +6087 417 672

Fax : +6087 583 588 / +6087 452 333

Website : www.etiqa.com.my

Email : info@etiqa.com.my

ETIQA INSURANCE PTE. LTD.
One Raffles Quay

#22-01 North Tower

Singapore 048583

Tel  : +65 6336 0477 

Fax  : +65 6339 2109 

Website : www.etiqa.com.sg

Email : customer.service@etiqa.com.sg 

MAYBANK ASSET MANAGEMENT GROUP BERHAD
5th Floor, Tower A

Dataran Maybank

No 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 7833

Fax  : +603 2297 7997

Website : www.maybank-am.com

MAYBANK ASSET MANAGEMENT SDN BHD
5th Floor, Tower A

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 7836

Fax  : +603 2715 0071

Website : www.maybank-am.com

MAYBANK ISLAMIC ASSET MANAGEMENT  
SDN BHD
5th Floor, Tower A

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 7872

Fax  : +603 2297 7998

Website : www.maybank-am.com

MAYBANK PRIVATE EQUITY SDN BHD
5th Floor, Tower A

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 7887

Fax  : +603 2297 7878

Website : www.maybank-am.com

MAYBANK ASSET MANAGEMENT SINGAPORE 
PTE LTD
9 Temasek Boulevard

#13-00 Suntec Tower Two

Singapore 038989

Tel  : +65 6432 1488 

Fax  : +65 6339 1003 

Website : www.maybank-am.com.sg

PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT
Sentral Senayan 3, Mezzanine Floor

Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno

Jakarta 10270

Indonesia

Tel  : +62 21 8065 7700

Fax  : +62 21 8065 7702

Website : www.maybank-am.co.id

 

MAYBANK TRUSTEES BERHAD
8th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur 

Tel  : +603 2078 8363

Fax  : +603 2070 9387

Website : www.maybank.com

Email : securitiesservices@maybank.com.my

MAYBANK (NOMINEES) SENDIRIAN BERHAD
MAYBANK NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD
MAYBANK NOMINEES (ASING) SDN BHD

8th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel : +603 2070 8833 / +603 2074 7811

Fax : +603 2032 1505

MAYBANK SECURITIES NOMINEES  
(TEMPATAN) SDN. BHD.

MAYBANK SECURITIES NOMINEES  
(ASING) SDN. BHD.
Level 5, Tower C

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : +603 2297 8888

Fax : +603 2710 2575

INSURANCE & TAKAFUL ASSET MANAGEMENT OTHERS
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ធនាគារ មេយប្រែង (មេេ្រូឌា) ភីអិលស៊ី
(ការិយល័យកណា្នាល)
អគារសលខ ៤៣ មហាវថិីបពះនសរាត្តម
េងាក តផ់សារថ្មី៣ ខែ្ឌ ដូនសពញ រាជធានីភ្សំពញ 
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥)2៣ 2១០ ១2៣ / 2៥៥
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ 2១០ ០៩៩ 

សខា្រឹងមកងកងទី១
ផ្ទះសលខ 2១០ ផ្ូវសលខ ៦៣ េងាក ត ់បរឹងសកងកងទី ១ 
ខែ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្សំពញ
ទូរេ័ព ៖ (៨៥៥)2៣ 2១០ ៤៤៨/ ៤៥០
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ 2១០ ៤៦៧

សខាចនាបារអំមៅ
អគារសលខ 2៧ និង 2៩ E០+E១ ផ្ូវជាតិសលខ ១
ភូមកិណ្្ត ល េងាក តច់បារអំសៅ2 ខែ្ឌ មនជយ័
រាជធានីភ្សំពញ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥)2៣ ៧2០ ៥៨៦/ ៥៨៧
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ ៧2០ ៥2៨

សខាមបជាយចង្វនារ
ផ្ទះសលខ F១៤ & F១៥ ផ្ូវជាតិសលខ ៦A
េងាក តស់បជាយចងាវ រ ខែ្ឌ ឫេសែដីកវ រាជធានីភ្សំពញ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥) 2៣៤៣2 2៩០/ 2៩១
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ ៤៣2 2៨៩

សខាកេ្ថុជាមបកាេ
ផ្ទះសលខ៤៧៩ E១ E2 និង ៤៨១ E០ E១ E2
ផ្ូវសលខ ១2៨ មហាវថិីកម្នុជាសបកាម េងាក តផ់សារសដប៉ាូ ៣
ខែ្ឌ ទួលសគាក រាជធានីភ្សំពញ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥)2៣ ៨៨៣ ៦៥៤/ ៦៩៤
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ ៨៨2 ៧១៤

សខាម�៉នាមសទ៊ង
ផ្ទះសលខ១៥៨ BCD មហាវថិីសរៅ៉ា សេទនុង
េងាក តទ់ំនបទ់រឹក ខែ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្សំពញ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥)2៣ 2១៦ ៤៣៦/ ៤៣៧
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) 2៣ 2១៦ ៤៣៨

សខាអូរប្រកក្អេ
ផ្ទះសលខ2៨ និង ៣០ ផ្ូវសលខ 2៧១
េងាក តទ់រឹកថ្្ ខែ្ឌ ដេនេនុខ រាជធានីភ្សំពញ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥)2៣ ៨៨៣ ៩2០/ ៩2៣
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ ៨៨៣ ៩៨2

សខាអូរឡាំពិក
ផ្ទះសលខ ៣2៣-៣2៥ មហាវថិីបពះេីហននុ
េងាក តវ់ាលវង ់ខែ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្សំពញ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥)2៣ ៩៩៣១៥៤/ ១៥៥
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ ៩៩៣ ១៥

សខាអូរឬសនាសី
ផ្ទះសលខ ៤៦ E១ E2 ផ្ូវសលខ ១១១ ភូម ិ2 េងាក តអ់ូរឬេសែទីី១ 
ខែ្ឌ  ៧មករា រាជធានីភ្សំពញ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥)2៣ ៩៨៩ 2០០/ 22០
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ ៩៨៩ 2១០

សខាស្ទឹងមាៃជ័យ
អគារសលខ ១៤៤ ផ្ូវសលខ 2១៧ (មហាវថិីមនុនីសរ ៉ាត
េងាក តេ់្ទរឹងមនជយ័ ខែ្ឌ មនជយ័ រាជធានីភ្សំពញ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥) 2៣ ៤2៤ ៤៨2 / ៤៨៣
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) 2៣ ៤2៤ ៦៣៥

សខាតំ្រៃ់មសដ្ឋកិច្ចកពិមសសភ្នំមពញ
អគារសលខ A៦-A៨ ផ្ូវជាតិសលខ ៤ ភូមបិតពាងំគល់
េងាក តក់សនា្ទ ក ខែ្ឌ សពាធនដ៍េនជយ័ រាជធានីភ្សំពញ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥) 2៣ ៧2៩៨៥៧/ ៨៥៨
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ ៧2៩ ៨៥៧៦

សខាទួលមគាក
អគារសលខ ៩៣ A១& A2 ផ្ូវសលខ 2៨៩
េងាក តប់រឹងកកទី់2 ខែ្ឌ ទួលសគាក រាជធានីភ្សំពញ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥) 2៣ ៩៩៩ 2០៥ / 2០៦ 
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ ៩៩៩ 2០៣

សខាទឹកថ្លនា
អគារសលខ ១៣-១៧Eo អគារពាែិជជាកម្មដអែតវូត
(មហាវថិីេហពន័្ធរនុេសែ)ី ផ្ូវ ១១០A េងាក តទ់រឹកថ្្
ខែ្ឌ ដេន េនុខរាជធានីភ្សំពញ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥) 2៣ ៨៦៦ ០៥2 / ០៥៣
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ ៨៦៦ ០៥៤

សខាតាម្្មនា
ផ្ទះសលខ ៥៦៣ និង ៥៦៥ ផ្ូវសលខ 2១ េងាក តត់ាស ្្ម  បករុងតាស ្្ម  
សខត្តកណ្្ត ល
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥)2៣ ៤2៥ ១៧2/ ១៧៣
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)2៣ ៤2៥ ១៧៤

សខាបាត់ដំ្រង
អគារសលខ ១៣៦Eoz ផ្ូវសលខ ៣ បករុម ៣៩ 
ភូម ិ2០ឧេភា េងាក តស់ាវ យសបា៉ា  បករុងបាតដ់ំបង សខត្តបាតដំ់បង
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ 2០៧/ 2០៨
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ 2០១

សខាសិរីមសភ័ណ
ផ្ទះសលខ ៣៣៤ ផ្ូវជាតិសលខ ៦ េងាក តប់ពះពន្ា បករុងេិរសីសាភែ័ 
សខត្តបនា្ទ យមនជយ័
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៧១១ ៣៨៦/ ៣៨៧
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)៥៤ ៧១១ ៣៨៥

សខាមសៀេរ្រ
ផ្ូវេនុីវនុតាថា  ភូមមិែ្ឌ ល 2 េងាក តស់ាវ យដង្គំ បករុងសេៀមរាប 
សខត្តសេៀមរាប
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦១ ០៦2/ ០៦៣
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៧៦១ ០៦៥

សខាបក៊ងបពះសីហៃ៊
ផ្ទះសលខ 2១2 ផ្ូវឯករាជ្យ េងាក តស់លខ 2 បករុងបពះេីហននុ 
សខត្តបពះេីហននុ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៣៤៩៣៥ ០៥១/ ០៥2
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)៣៤ ៩៣៥ ០៥៣

សខាបក៊ងសួង
ភូមសិជើងេង េងាក តេួ់ង បករុងេួង សខត្តត្ូង�្មនុ ំ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៤2 2១៨ ៣៨៨/ ៣៨៩
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៤2 2១៨ ៣៨៧

សខាកំពង់ចាេ
អគារសលខ ៥៨ ផ្ូវបពះមនុនីវងសែ េងាក តក់ំពងច់ាម 
បករុងកំពងច់ាម សខត្តកំពងច់ាម
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៤2 2១០ ៥៧2/ ៥៧៣
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)៤2 2១០ ៥៧៤

សខាមេត្តតាបកវ
ផ្ូវជាតិសលខ 2 ភូមថិ្ល់ដបក េងាក តរ់កាសបរៅ
បករុងដូនដកវ សខត្តតាដកវ
ទូរេ័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៣22១០ ៦៦៤/ ៦៦៥
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)៣2 2១០ ៦៦៣

សខារជធាៃីភ្នំមពញ សខាតាេ្រណា្នាមេត្ត

ទីតាងំសាខា និងអាសយដ្ឋា នទំនាក់ទំនង





 ១៣៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៦

Humanising Financial Services.

េម្ន័្ធធនាគារ សមយដបែង មន ទីស្ាកក់ារ   ជាង 2.៤០០   ការោិល័យ  សៅ 2០បបសទេ។   សដាយ សារ ការ បសងកើន  ចំនួន 
ការោិល័យ  និង ការអភវិឌ្ឍ ដផ្កឌីជីថល  ពួកសយើង បាន េសបមច តភាជា បអ់តិថិជនរបេ់សយើង ទូទាងំពិភពសលាក  មក កាន ់
តំបនអ់ាេនុី តាមរយៈ ដំសណ្ះបសាយហិរញ្ញ វតថានុ ដដលមន ដតមយួគត ់និងសេវាកម្ម បបកបសដាយ ការ នច្បបឌិត។ បច្ចនុប្ន្
សនះ    ពួកសយើង     កំពនុងខិតខំ ផ្តល់ជូវការបសងកើនគនុែភាពននសេវាកម្ម ជូន    ដល់អតិថិជនជំនានស់បកាយរបេ់សយើង   ជា
“ជសបមើេ ននធនាគារ ដបបឌីជីថល” ដដលជា សគាលសៅរបេ់ធនាគារ សមយដបែង  ក្នុងឆ្្ ំ2០2០។

ការត ភា្នា្រ់  ជីវិត រស់  មៅ      ការ ត ភា្នា្រ់   មៅ កាៃ់ នដ េូ ស ហការ       ការ ត ភា្នា្រ់  េំៃិត

www.maybank2u.com.kh


