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             សូមជម្រាបជូនអតិថិជន ភាគីជាដៃគូ និងមនន្ីបុគ្គលិកទាងំអស់របស់ ធនាគារវនិិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ុជា ភីអិលសីុ!
ឆ្នា  ំ២០១៦ ស្ថា នភាពយសៃ្ឋកិច្ចយៅម្បយេសកម្ុជារានយសថារភាពល្អ។ យសៃ្ឋកិច្ចម្បយេសកម្ុជាបន្រកីចយម្មីនយោយបងង្អកយលីយសៃ្ឋកិច្ច
របស់បណ្្ភាគីដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗរបស់កម្ុជា (ៃូចជាម្បយេសដថ សហរៃ្ឋអាយមរកិ ។ល។) ងៃលរានភាពល្អម្បយសីរយ�ងី 
វញិ ឱនភាពពាណិជ្ជកម្មបានថយចុះ ការនាយំចញផលិតផលកសិកម្មបានយកីនយ�ងី។ េីផសារហរិញ្ញវតថាុធនាគារយៅម្បយេសកម្ុជារាន 
ការម្បកួតម្បងជងកាន់ងតខាលា ងំយ�ងី ជាមួយនឹងការយកីនយ�ងីទាងំបររិាណ និងេំហសំកម្មភាពរបស់បណ្្ធនាគារពាណិជ្ជ និងបណ្្ 
ម្គឹះស្ថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាុ។
                          សថាិតកនាុងស្ថា នភាពយនះ ធនាគារវនិិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ុជា ភីអិលសីុ (BIDC)បានខិតខំចាប់ៃំយណីរការសកម្មភាព អាជីវកម្ម 
និងងកសម្មរួលយគាលនយោបាយសមម្សប ងៃលសម្មបជាមួយការផ្លា ស់ប្ូរដនមជ្ឈោ្ឋ នអាជីវកម្ម។ ជាមួយេិសយៅអាជីវកម្មសុវត្ិភាព 
យសថារភាពយូរអងងវែង ជាជំហានបន្ិចម្ងៗអនុវត្តាមកំហតិស្ង់ោអន្រជាតិ។ កនាុងឆ្នា  ំ២០១៦ ធនាគារ BIDC សយម្មចបានលេ្ធផល 
គួរយអាយកត់សរា្គ ល់មួយចំនួន ៃូចតយៅ៖
  សកម្មភាពលក់រាយម្តរូវបានចាប់ៃំយណីរការ និងរានលេ្ធផលជំហានៃំបូងគួរយអាយកត់សរា្គ ល់ ម្សបតាមេិសយៅងៃល 
បានោក់យចញកាលពីយៃីមឆ្នា  ំ២០១៦ (ឥណទាណលក់រាយយកីនយ�ងីពី ១៥.៨% កនាុងឆ្នា  ំ២០១៥ ៃល់ ២៤.៤% យហយីចលនាេុនពី 
មហាជនយកីនយ�ងីពី ៦២.៧% ៃល់ ៧៣%)។
  ជំហានៃំបូងបយងកីតបាននូវរូបភាព កិត្ិនាម េំនុកចិត្ និងជំហ៊ររងឹរាយំៅយលីេីផសារ ក៏ៃូចជាចំយពាះបណ្្សហម្គាសធំៗយៅ 
កម្ុជា យហយីម្តរូវបានអាជាញា ធរ និងស្ថា ប័នម្គប់ម្គង់ដនម្បយេសទាងំពីរ កម្ុជា និងយវៀតណ្មជួយគាមំ្េ និងជាស្្នកនាុងការជម្មរុញ 
យលីកកម្ស់សកម្មភាព វនិិយោគពាណិជ្ជកម្មរវាងម្បយេសទាងំពីរ។
 បយងកីតបាននូវមូលោ្ឋ នអតិថិជនៃំបូងរានយសថារភាព និងរានេិសយៅអភិវឌ្ឍន៍ល្អ។ បណ្្អតិថិជនសុេ្ធងតរានេំនុកចិត្  
យជឿជាក់ និងយម្តៀមសហការជាមួយធនាគារ BIDC កនាុងយគាលយៅយលីកកម្ស់គុណភាព និងម្បសិេ្ធភាពសកម្មភាពរបស់ម្គប់ភាគី។
  បយងកីតបានម្ករុមបុគ្គលិកម្បកបយោយកម្មិតវជិា្ជ ជីវៈខ្ស់ និងសកម្ម យធីវែជាបុគ្គលិកបយ ្្គ លសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ធនាគារ។ 
ភាគយម្ចីនបណ្្នាយកោ្ឋ ន ការោិល័យ យៅស្នា ក់ការកណ្្ល និងយៅតាមស្ខា សុេ្ធងតរានបុគ្គលិក ថ្នា ក់ៃឹកនាជំាជនជាតិងខ្មរ។ 
យម្រៅពីយនាះ ធនាគារ BIDC ក៏បានយរៀបចំ និងោក់យចញជាបយណី្រៗ ពីបេកំណត់យលីកកម្ស់យគាលនយោបាយ របប យបៀវត្សរ ៍សម្រាប់ 
បុគ្គលិក។
  បយងកីតបាននូវមូលោ្ឋ នសរាភា រៈបរកិាខា រ និង យហោ្ឋ រចនាសម្័ន្ធ បយច្ចកវេិយាព៍ត៏រាន៖ សយម្មចបានការស្ងសង់ និងោក់យអាយ 
យម្បីម្បាស់ បុរពីហុកិច្ចសម្រាប់បុគ្គលិកស្នា ក់យៅ យៅកម្ុជា។ ចំយពាះបយច្ចកវេិយាព័ត៌រាន បច្ចុប្បននាម្បព័ន្ធ Corebanking T២៤ 
របស់ធនាគារ BIDC ម្តរូវបានវាយតដមលាថ្ពិតជាល្អ ទាងំយៅកម្ុជា និងយវៀតណ្ម កនាុងការធានាៃំយណីការ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់BIDC។
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យម្រៅពីសមិេ្ធផលងៃលសយម្មចបាន សកម្មភាពធនាគារ BIDC កនាុងឆ្នា  ំ២០១៦ យៅរានផលលំបាក និងភាពយៅរានកម្មិតមួយចំនួន  
ផងងៃរ យនាះ៉ក៌យោយស្រធនាគារ BIDC កំពុងម្បមូលផ្ំធនធាន និងយផ្្តការយកចិត្េុកោក់យៅយលីការផ្លា ស់ប្ូរមករកេិសយៅ 
លក់រាយ។ កនាុងយនាះងៃរ កម្មិតម្បមូលផ្ុ ំដនអតិថិជនឥណទាន និងអតិថិជនចលនាេុនយៅរានកម្មិតធំយៅយ�យី េុន្ឹមនឹងកម្មិត 
ដនការម្បកួតម្បងជងរវាងបណ្្ធនាគារយៅកនាុងម្បយេសកម្ុជា កាន់ងតយកីនយ�ងីខ្ស់ពីមួយដថងៃយៅមួយដថងៃ។
    យៃីម្បយីោះម្ស្យការលំបាក និងបញ្ហា ម្បឈមយអាយបានទាន់យពលយវលាធនគារ BIDC បានយរៀបចំងផនការអាជីវកម្មឆ្នា  ំ
២០១៦-២០១៨ ជាមួយេិសយៅយុេ្ធស្នស្អាជីវកម្ម និងបណ្្ៃំយណ្ះម្ស្យជាក់លាក់។ ៃូចយចនាះ ឆ្នា  ំ ២០១៦ ក៏ៃូចជានា 
យពលខាងមុខ ធនាគារ BIDC បន្វនិិយោគចូលយម្រៅយៅយលីវសិ័យយសៃ្ឋកិច្ចកម្ុជា យោយយផ្្តយលីការលក់រាយ បំយពញតម្មរូវការ 
របស់ម្បជាពលរៃ្ឋកម្ុជា និងការផ្លា ស់ប្ូរអតិថិជនយឆ្្ះយៅរកអាជីវកម្មម្បកបយោយនិរន្ភាព យហយីបន្អនុវត្ងផនការយរៀបចំរចនា 
-សម្័ន្ធធនាគារ បន្វនិិយោគបយច្ចកវេិយាព័ត៌រាន អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលយសវាកម្មធនាគារេំយនីប បងកលកខាណៈ្យម្សរួល និងបយម្មី 
យសវាកម្មល្អជូនអតិថិជន ។ល។ 
 ជាមួយការជួយគាមំ្េ និងការម្គប់ម្គងរបស់ធនាគារជាតិដនកម្ុជា យយងីខញាុ ំយជឿជាក់ថ្សកម្មភាព របស់ធនាគារ BIDC 
នាយពលខាងមុខ នឹងកាន់ងតរកីចយម្មីន សយម្មចបានលេ្ធផលជាយម្ចីន ចូលរមួចំងណកកនាុងការអភិវឌ្ឍន៍យសៃ្ឋកិច្ចកម្ុជា។ យយងីខញាុ ំសូម
យគារពងថលាងអំណរគុណបណ្្ស្ថា ប័នម្គប់ម្គង អតិថិជនទាងំអស់របស់ធនាគារវនិិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ុជា ភីអិលសីុ ងៃលបានចូល
រមួៃំយណីរជាមួយយយងីខញាុ ំកនាុងរយៈយពលកនលាងមក។ ធនាគារ BIDC សូមយប្ជាញា ចិត្យៅងក្បរអតិថិជនជានិច្ច ងចករងំលកភាពលំបាក និង
គាមំ្េជម្មរុញសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។ យយងីខញាុ ំងថលាងអំណរគុណៃល់មនន្ីបុគ្គលិកទាងំអស់សម្រាប់ការលះបង់ យកចិត្េុក
ោក់ៃល់យគាលយៅរមួរបស់ធនាគារ BIDC យហយីសង្មឹយជឿជាក់ថ្ធនាគារ BIDC ជាផ្ះរមួសម្រាប់បុគ្គលិកធនាគារ BIDC បយងកីន 
សមតថាភាពផ្្ល់ខលាួន យៃីម្បភីាពយជាគជ័យ និងភាពរុងយរឿងនាយពលអនាគត់។

សារឆ្ន្រចំ ២០១៦
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សន្ទស្រចសន៍សកម្មភាពជាមូលដ្ឋ្រចន៖

ឯកតា
៖ លា

នៃុលា
លារអា

យមរកិ

ម្េព្យសកម្មសរុប

ឥណទានសរុប

ចលនាេុនសរុប

ឯកតា
៖ លា

នៃុលា
លារអា

យមរកិ
ឯកតា

៖ លា
នៃុលា

លារអា
យមរកិ

សារឆ្ន្រចំ ២០១៦
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សារឆ្ន្រចំ ២០១៦

បុគ្គលិកសរុប

យៃីមេុនរា្ច ស់កម្មសិេ្ធិសរុប

ឯកតា
៖ លា

នៃុលា
លារអា

យមរកិ

2011

213

271

316

335

355

38
5

2012 2013 2014 2015 2016
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THÔNG ĐIỆP 2016
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THÔNG ĐIỆP 2016

bidcទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ  
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BIDCព័ត៌មានសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ 

អតីតគឺជាធនាគារ PIB – Prosperity Investment Bank (បយងកីតយ�ងីកនាុងងខ សីហា ឆ្នា  ំ២០០៧) យម្កាយមកធនាគារម្តរូវបាន
យរៀបចំរចនាសម្័ន្ធយ�ងីវញិ និងបានប្ូរយ ្្ម ះយៅជាធនាគារវនិិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ុជា ភីអិលសីុ (BIDC) យហយីចាប់ ៃំយណីរការ
សកម្មភាពចាប់ពីដថងៃេី ០១ ងខ កញ្្ញ  ឆ្នា  ំ ២០០៩ តាមអជាញា ប័ណ្ណយលខ ធ៧.០៩.១៤៨ ចុះដថងៃេី ១៤ ងខ សីហា ឆ្នា  ំ ២០០៩ 
ផ្ល់យោយធនាគារជាតិដនកម្ុជា ។

ភាគេុនិកសំខាន់របស់ធនាគារ BIDC គឺជាម្ករុមហុ៊នវនិិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ុជា (IDCC) - ជាអង្គភាពសរាជិករបស់ធនាគារ 
ពាណិជ្ជវនិិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍យវៀតណ្ម (BIDV) ងៃលបច្ចុប្បននាគឺជាធនាគារពាណិជ្ជរានេំហធំំបំផុតយៅយវៀតណ្ម ជាមួយ 
បេពិយស្ធន៍ ៦០ឆ្នា  ំ ៃំយណីការសកម្មភាពអាជីវកម្មយៅយវៀតណ្ម។ យៅយពលចាប់ៃំយណីរការសកម្មភាពយៅកម្ុជា ធនាគារ BIDV 
បានយៃីរតួនាេីោ៉ងសំខាន់កនាុងការគាមំ្េធនាគារ BIDC យលីការយផ្របយច្ចកវេិយាធនាគារ ផលិតផល យសវាកម្ម បណុ្ះបណ្្លបុគ្គលិក 
ម្ពមទាងំម្បភពយៃីមេុនយធវែីម្បតិបត្ិការ ។ល។

ជាង ០៧ឆ្នា  ំដនៃំយណីការសកម្មភាព ធនាគារ BIDC បានកាលា យជាធនាគារធំមួយកនាុងចំយណ្មធនាគារពាណិជ្ជធំបំផុតយៅកម្ុជា ទាងំ 
េំហ ំ និងេីផសារ។ គិតមកៃល់ចុងឆ្នា  ំ ២០១៦ ម្េព្យសកម្មសរុបរបស់ធនាគារ BIDC សយម្មចបានជាង ៧៦០លានៃុលាលា រអាយមរកិ 
សមតុល្យឥណទានសរុបរានសយម្មចបានជាង ៥១០លានៃុលាលា រអាយមរកិ ចលនាេុនសរុបសយម្មចបានជាង ២៣០លាន ៃុលាលា រ 
អាយមរកិ បណ្្ញម្បតិបត្ិការអាជីវកម្មសយម្មចបាន  ៧ ស្ខាយៅកម្ុជា និង ០២ ស្ខាយៅយវៀតណ្ម ជាមួយចំនួនបុគ្គលិកសរុបជិត 
៤០០នាក់។

កនាុងរយៈយពលៃំបូងដនការយធវែីម្បតិបត្ិការធនាគារ BIDC បានអនុវត្យរៀបចំេុនសម្រាប់ផ្ល់ៃល់គយម្រាងសំខាន់ៗជាយម្ចីនកនាុងការ 
អភិវឌ្ឍន៍យសៃ្ឋកិច្ចកម្ុជា ក៏ៃូចជាបណ្្គយម្រាងធំៗរបស់យវៀតណ្មវនិិយោគយៅកម្ុជាផងងៃរ យៃីម្បជីមុម្ញការវនិិយោគ និងភា្ជ ប់ 
េីផសារហរិញ្ញវតថាុរវាងកម្ុជា និងយវៀតណ្ម។ បច្ចុប្បននា ធនាគារ BIDC បានយបាះជំហានបយណី្រៗចូលយៅកនាុងេីផសារកម្ុជា និងបយម្មីយសវា
កម្មអតិថិជនឯកត្ជន ម្គឹះស្ថា នយសៃ្ឋកិច្ច និងវសិ័យលក់រាយយៅកម្ុជា ។ កនាុងឆ្នា  ំ ២០១៦ ធនាគារ BIDC បានតយមលាីងយៃីមេុន 
លកខាន្ិកៈយ�ងីៃល់ ១០០លានៃុលាលា រអាយមរកិ និងបានបយងកីតស្ខាចំនួន ០១បងនថាមយេៀតយៅភនាំយពញ យហយីពម្ងឹងសមតថាភាពហរិញ្ញវតថាុ 
និងបណ្្សន្ស្សន៍សកម្មភាព យោយយរៀបចំេិសយៅអភិវឌ្ឍន៍យូរអងងវែង អបៃំយណីជាមួយយសៃ្ឋកិច្ចកម្ុជា។

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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យ ្្ម ះធនាគារ ៖ ធនាគារវនិិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ុជា ភីអិលសីុ
យ ្្ម ះជាភាស្អង់យគលាស៖ BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF CAMBODIA PLC.
សរយសរកាត់ ៖ BIDC  
SWIFT ៖ IDBCKHPP
េុនលកខាន្ិក៖ ១០០,០០០,០០០ ៃុលាលា រអាយមរកិ (មួយរយលានៃុលាលា រអាយមរកិ)
អាសយោ្ឋ នស្នា ក់ការកណ្្ល៖ អគារយលខ ៣៧០ មហាវថិីម្ពះមុនីវង្ស ស ក្ ត់បឹងយកងកង១ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនាំយពញ 
ម្ពះរាជាណ្ចម្កកម្ុជា
ម្បធានម្ករុមម្បឹកសាភិបាល៖   យលាក LE KIM HOA
អគ្គនាយកម្បតិបត្ិ ៖ យលាក NGUYEN QUOC HUNG
េូរស័ព្៖ +៨៥៥ ២៣ ២១០ ០៤៤
េូរស្រ៖ +៨៥៥ ២៣ ២២០ ៥១១
យគហេំព័រ៖ WWW.BIDC.COM.KH
ម្ករុមហុ៊នសវនកម្ម៖ ម្ករុមហុ៊ន DELOITTE (CAMBODIA) CO., LTD

អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ៖
    - ផ្ល់ឥណទាន៖ ផ្ល់កម្ចី ឥណទានរានការធានា ។ល។
    - យសវាកម្មយធវែីចលនាេុន៖ ម្បាក់បយញ្ញីសន្សំ
    - យសវាកម្មគាមំ្េពាណិជ្ជកម្ម
    - យសវាកម្មេូទាត់៖ េូទាត់កនាុងម្បយេស និងេូទាត់យម្រៅម្បយេស
    - យសវាកម្មគណនី
    - យសវាកម្មកាតធនាគារ
    - ផលិតផលយសវាកម្មយផ្សងយេៀតតាមអជាញា ប័ណ្ណចុះបញ្ជ ីអាជីវកម្ម

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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BIDC

SHAREHOLDERS

BOARD OF DIRECTORS

AUDIT COMMITTEE

CREDIT
COMMITTEEALCO COMMITTEE

SENIOR EVP

INFORMATION
TECHNOLOGY

DEPT.
CARDS DEPT. INTERNATIONAL

PAYMENT DEPT.
PLANNING DEPT.

CUSTOMER
SERVICES DEPT.

ACCOUNTING
& FINANCE DEPT.

CREDIT
MANAGEMENT

DEPT.

RISK
MANAGEMENT DEPT.

SECURTIES
SERVICESDIV.

ADMIN
NISTRATION DEPT.

HUMAN RESOURCES
DEPT.

INTERNAL AUDIT DEPT.

COMPLIANCE DIV.

07 BRANCHES IN CAMBODIA & 01 EXCHANGE OFFICE

SENIOR EVP SENIOR EVP

COMPETITION
COMMITTEE

CEO

រចនាសម្ព័ន្ធធនាគារ

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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CUSTOMER
RELATIONS DEPT.

HO CHI MINH
BRANCH

HA NOI
BRANCH

INDIVIDUAL
CUSTOMER

RELATIONS DEPT.

SENIOR EVP SENIOR EVP SENIOR EVP

PERSONNEL
COMMITTEE

SALARY
COMMITTEE

RISK COMMITTEE

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល
យលាក Le Kim Hoa

ម្បធានម្ករុមម្បឹកសាភិបាល

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៦៥

កម្មិតវប្បធម៌៖អនុបណ្ឌិ តងផនាកម្គប់ម្គង
អាជីវកម្ម។

អតីតភាពការ្រ៖ បេពិយស្ធន៍ការ្រ 
ជាង៣០ឆ្នា កំនាុងវសិ័យធនាគារ-ហរិញ្ញវតថាុ។
បានឆលាងកាត់តួនាេីយៅធនាគារ BIDV
ៃូចជា៖នាយកស្ខា នាយកឥណទាន
អគ្គនាយករងធនាគារ BIDV និងម្បធាន
ម្ករុមម្បឹកសាភិបាលធនាគារ BIDC ចាប់ពី
ដថងៃេី ២៣ ងខ កុមភាៈ ឆ្នា  ំ២០១៦។

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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យលាក Hoang Van Vinh
អនុម្បធានម្ករុមម្បឹកសាភិបាល

យលាក Tran Dinh Dinh
សរាជិកឯករាជ្យម្ករុមម្បឹកសាភិបាល

យលាក Pham Van Duong
សរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាល

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៦៤

កម្មិតវប្បធម៌៖បរញិ្្ញ បម្តងផនាកយសៃ្ឋកិច្ច។

អតីតភាពការ្រ៖ជាសរាជិកម្ករុមម្បឹកសា
ភិបាលធនាគារ BIDC ចាប់ពីឆ្នា ២ំ០១០។

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៤៥

កម្មិតវប្បធម៌៖បរញិ្្ញ បម្តងផនាកហរិញ្ញវតថាុ 
និងធនាគារ។

អតីតភាពការ្រ៖បេពិយស្ធន៍ការ្រ
ជាង ៣៨ឆ្នា  ំវសិ័យធនាគារ-ហរិញ្ញវតថាុ។ 
បានេេួលតួនាេីសំខាន់ៗជាយម្ចីនកនាុង
វសិ័យធនាគារ-ហរិញ្ញវតថាុ ៃូចជា៖
អគ្គនាយករង  ធនាគារ BIDV និងសរាជិក 
ឯករាជ្យម្ករុមម្បឹកសាភិបាលធនាគារ BIDC 
ចាប់ពីឆ្នា  ំ២០០៩។

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៧២

កម្មិតវប្បធម៌៖បរញិ្្ញ បម្តងផនាកម្គប់ម្គង 
ពាណិជ្ជកម្ម។

អតីតភាពការ្រ៖ជាសរាជិកម្ករុមម្បឹកសា 
ភិបាលធនាគារ BIDC ចាប់ពីឆ្នា ២ំ០០៩។ 

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៦៥

កម្មិតវប្បធម៌៖បរញិ្្ញ បម្តងផនាកហរិញ្ញវតថាុ 
និងធនាគារ។

អតីតភាពការ្រ៖បេពិយស្ធន៍ការ្រ 
ជាង២៧ឆ្នា កំនាុងវសិយ័ធនាគារ-ហរិញ្ញវតថាុ។
យលាកម្សីធាលា ប់បានបំយពញតួនាេីការ្រ
យៅងផនាកជាយម្ចីនយផ្សងៗគានា យៅធនាគារ
BIDV ៃូចជា៖ នាយករងស្ខា ធនាគារ 
BIDV យៅហសាឡាយ (Gia Lai) នាយករ
ងងផនាកម្តរួតពិនិត្យដផ្កនាុងធនាគារ BIDV ។ 
ជាសរាជិកឯករាជ្យម្ករុមម្បឹកសាភិបាល 
ធនាគារ BIDC ចាប់ពីឆ្នា ២ំ០០៩។

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៦១

កម្មិតវប្បធម៌៖អនុបណ្ឌិ តងផនាកហរិញ្ញវតថាុ 
និងធនាគារ។

អតីតភាពការ្រ៖រានបេពិយស្ធន៍
ការ្រជាង ២៧ ឆ្នា កំនាុងវសិ័យធនាគារ 
និងហរិញ្ញវតថាុ និងជាសរាជិកម្ករុមម្បឹកសា
ភិបាលធនាគារ BIDC ចាប់ពីឆ្នា ២ំ០០៩។

យលាកម្សី Tran Thi Oanh
សរាជិកឯករាជ្យម្ករុមម្បឹកសាភិបាល

យលាក Nguyen Van Hien
សរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាល

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៧៧

កម្មិតវប្បធម៌៖អនុបណ្ឌិ តងផនាកហរិញ្ញវតថាុ 
និងធនគារ។

អតីតភាពការ្រ៖បេពិយស្ធន៍ការ្រ 
ជាង១៧ឆ្នា កំនាុងវសិ័យធនាគារ-ហរិញ្ញវតថាុ។
ជាសរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាលធនាគារ 
BIDC ចាប់ពីឆ្នា ២ំ០១៤។

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៧៦

កម្មិតវប្បធម៌៖អនុបណ្ឌិ តងផនាកហរិញ្ញវតថាុ 
និងធនាគារ។

អតីតភាពការ្រ៖បេពិយស្ធន៍ការ្រ
ជាង១៧ឆ្នា កំនាុងវសិ័យធនាគារ-ហរិញ្ញវតថាុ។
ជាសរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាលធនាគារ 
BIDC ចាប់ពីឆ្នា ២ំ០១៣។

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៧៧

កម្មិតវប្បធម៌៖អនុបណ្ឌិ តងផនាកហរិញ្ញវតថាុ 
និងធនាគារ។

អតីតភាពការ្រ៖ បេពិយស្ធន៍ការ្រ
ជាង១៨ឆ្នា កំនាុងវសិ័យធនាគារ-ហរិញ្ញវតថាុ។
ជាសរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាល និង ជា    
អគ្គនាយកម្បតិបត្ិធនាគារ BIDC ចាប់ពី
ឆ្នា ២ំ០១៥។

យលាក Phan Thanh Hai
សរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាល

យលាក Nguyen Dinh Duong
សរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាល

យលាក Nguyen Quoc Hung
សរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាល 
និងជាអគ្គនាយកម្បតិបត្ិ

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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គណៈគ្រចប់គ្រចង
យលាក Nguyen Quoc Hung

សរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាល 
និងជាអគ្គនាយកម្បតិបត្ិ

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៧៧

កម្មិតវប្បធម៌៖អនុបណ្ឌិ តងផនាកហរិញ្ញវតថាុ 
និងធនាគារ។

អតីតភាពការ្រ៖ បេពិយស្ធន៍ការ្រ
ជាង១៨ឆ្នា កំនាុងវសិ័យធនាគារ-ហរិញ្ញវតថាុ។
ជាសរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាលនិងជា
អគ្គនាយកម្បតិបត្ិធនាគារ BIDC ចាប់ពី 
ងខវចិ្ិកាឆ្នា  ំ២០១៥។

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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យលាក Mey Phy
អគ្គនាយករង

យលាកម្សី Mai Thi Ngoc Ha
អគ្គនាយករង

យលាក Do Viet Hung
អគ្គនាយករង

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៥៩

កម្មិតវប្បធម៌៖អនុបណ្ឌិ តងផនាកចបាប់។

អតីតភាពការ្រ៖បេពិយស្ធន៍ការ្រ
ជាង២២ឆ្នា កំនាុងវសិយ័ធនាគារ-ហរិញ្ញវតថាុ។
ជាអគ្គនាយករងធនាគារ BIDC ចាប់ពីងខ 
សីហា ឆ្នា ២ំ០០៩។

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៦៣

កម្មិតវប្បធម៌៖បរញិ្្ញ បម្តងផនាកហរិញ្ញវតថាុ 
-ធនាគារ និងបរញិ្្ញ បម្តងផនាកព័ត៌រាន
វេិយា។

អតីតភាពការ្រ៖បេពិយស្ធន៍ការ្រ
ជាង២៩ ឆ្នា  ំកនាុងវសិ័យធនាគារហរញិ្ញវតថាុ។
ជាអគ្គនាយករងធនាគារ BIDC ចាប់ពីងខ 
សីហា ឆ្នា ២ំ០០៩។

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៧៣

កម្មិតវប្បធម៌៖អនុបណ្ឌិ តងផនាកហរិញ្ញវតថាុ 
និងធនាគារ។

អតីតភាពការ្រ៖បេពិយស្ធន៍ការ្រ 
ជាង២០ឆ្នា កំនាុងវសិ័យធនាគារ-ហរញិ្ញវតថាុ។
ជាអគ្គនាយករងធនាគារ BIDC ចាប់ពីងខ 
តុលា ឆ្នា ២ំ០១៤ ។

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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គណៈគ្រចប់គ្រចង យលាក Le Nam Trung
អគ្គនាយករង

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៧៣

កម្មិតវប្បធម៌៖បរញិ្្ញ បម្តងផនាកយសៃ្ឋកិច្ច

អតីតភាពការ្រ៖ បេពិយស្ធន៍ការ្រ
ជាង១៧ឆ្នា វំសិ័យយសវាកម្ម-ហរិញ្ញវតថាុ។
ជាអគ្គនាយក រងធនាគារ BIDC ចាប់ពីងខ 
ធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៤។

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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យលាក Tran Lam Giang
អគ្គនាយករង

យលាក Duong Van Co
អគ្គនាយករង

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៧៦

កម្មិតវប្បធម៌៖បរញិ្្ញ បម្តងផនាកហរិញ្ញវតថាុ 
និងធនាគារ។

អតីតភាពការ្រ៖ បេពិយស្ធន៍ការ្រ 
ជាង១៦ឆ្នា កំនាុងវសិ័យធនាគារ-ហរិញ្ញវតថាុ។ 
ជាអគ្គនាយករងធនាគារ BIDC ចាប់ពី
ងខតុលា ឆ្នា ២ំ០១៥។

យកីតយៅឆ្នា ៖ំ១៩៦៧

កម្មិតវប្បធម៌៖អនុបណ្ឌិ តងផនាកហរិញ្ញវតថាុ 
និងធនាគារយៅហាណូយឆ្នា  ំ២០០៧។

អតីតភាពការ្រ៖ បេពិយស្ធន៍ការ្រ
ជាង២២ឆ្នា កំនាុងវសិយ័ធនាគារ-ហរិញ្ញវតថាុ។
ជាអគ្គនាយករងធនាគារ BIDC ចាប់ពីឆ្នា  ំ
២០១១។

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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ការកំណត់ទិសដ្រចអភិវឌ្រចឍន៍៖

យម្កាយពីលេ្ធផលសយម្មចបានកនាុងឆ្នា  ំ២០១៦ និងបណ្្ឆ្នា កំនលាងមក ធនាគារ BIDC បានបន្យរៀបចំយុេ្ធស្នស្អាជីវកម្មយអាយកាលា យ 
ជាធនាគារមួយកនាុងចំយណ្មធនាគារ្នមុខយគយៅម្បយេសកម្ុជា យោយ្នយៅរកយសថារភាព និងសុវត្ិភាព បំយពញម្តរូវតាមស្ង់ោ 
លកខាខណ្ឌ របស់ធនាគារជាតិដនកម្ុជា។ ធនាគារ BIDC ក៏បានោក់យចញផងងៃរនូវេិសយៅនាយពលខាងមុខគឺ វនិិយោគយអាយបានយម្ចីន 
និងផសារភា្ជ ប់ជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍យសៃ្ឋកិច្ចកម្ុជា បយម្មីអតិថិជនកម្ុជា បន្ពម្ងីកបណ្្ញយៅតាមតំបន់រានសក្ានុពលរបស់កម្ុជា 
ពម្ងឹងវនិិយោគយលីបយច្ចកវេិយាព័ត៌រាន យោយបញ្្ជ ក់ពីយុេ្ធស្នស្វនិិយោគអាជីវកម្មរយៈយពលងវងយៅម្បយេសកម្ុជា។ ធនាគារ 
BIDC ក៏នឹងបន្ពម្ងីកផងងៃរដនតួនាេី គឺផសារភា្ជ ប់សកម្មភាពសហការវនិិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មរវាងម្បយេសកម្ុជា និងយវៀតណ្ម ។

េិសយៅសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ BIDC នាយពលខាងមុខ រានៃូចតយៅ៖
ខំម្បឹងៃល់ឆ្នា  ំ២០១៨ សថាិតកនាុងចំយណ្មធនាគារពាណិជ្ជលំោប់ ៦ ងៃលរានេំហំ្ នមុខយគយៅកម្ុជា ជាមួយេីផសារឥណទាន 

៥% និងេីផសារចលនាេុន ៣% ។
យផ្្តយលីការជម្មរុញអភិវឌ្ឍន៍សកម្មភាពឥណទានលក់រាយ យសវាកម្មធនាគារេំយនីប បយម្មីអតិថិជនជាជនជាតិកម្ុជា កាត់បនថាយ 

ជាបយណី្រៗការពឹងងផ្អក-ការយផ្្តយលីអតិថិជនធំៗ។
យលីកកម្ស់សក្ានុពលហរិញ្ញវតថាុ គុណភាពម្េព្យធានា ពម្ងឹងការយធវែីសំវធិានធនបម្មរុងហានិភ័យចំយពាះបណ្្ខ្ង់បំណុលអាម្កក់ 

យៃីម្បបីំយពញម្តរូវតាមអនុបាតសុវត្ិភាពម្សបតាមបេប្បញ្ញត្ិរបស់ធនាគារជាតិដនកម្ុជា និង្នយៅរកស្ង់ោអន្រជាតិ។
អនុវត្ និងយម្បីម្បាស់បណ្្ស្ង់ោបេោ្ឋ នអន្រជាតិកនាុងអាជីវកម្មធនាគារេំយនីប។ ម្គប់ម្គងធនាគារ តាមបេប្បញ្ញត្ិ ដន ចបាប់ 

យោយ្នយៅរកការអនុវត្ ធានាតរាលា ភាព យបីកចំហ និងរានម្បសិេ្ធភាព យរៀបចំអាជីវកម្មធនាគារតាមងបបសម័យេំយនីប រាន 
លកខាណៈយជឿនយលឿន។

យធវែីេំយនីបកម្មសរាភា រៈយម្បីម្បាស់ សំបូរងបប និងយលីកកម្ស់គុណភាពផលិតផលយសវាកម្ម បយងកីតការម្បកួតម្បងជង យសវាកម្មអតិថិជន 
ជម្មរុញការយម្បីម្បាស់បយច្ចកវេិយាព័ត៌រានកនាុងសកម្មភាពធនាគារ សំយៅយលីកស្ួយការ្រម្គប់ម្គង។

អភិវឌ្ឍន៍បណ្្ញម្បកបយោយម្បសិេ្ធភាព យោយងផ្អកយលីការសិកសាលម្អិតសក្ានុពលតាមតំបន់ យៃីម្បធីានាយលីក កម្ស់ម្បសិេ្ធ-
ភាពសកម្មភាពដនបណ្្េីតាងំ ម្ពមទាងំបយម្មីយសវាកម្មអតិថិជនរបស់ធនាគារ BIDC យអាយបានល្អ។

ងកលម្អម្បសិេ្ធភាពការ្រ យោយយផ្្តយលីការបណុ្ះបណ្្ល យលីកកម្ស់គុណភាពធនធានមនុស្ស។ យរៀបចំ អភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក 
ជនជាតិកម្ុជាយអាយរានជំនាញ យហយីផសារភា្ជ ប់ជាមួយធនាគារ BIDC យៃីម្បធីានាសកម្មភាពអាជីវកម្មរានយសថារភាពយូរអងងវែង។
យយងីខញាុ ំសង្មឹថ្ ជាមួយការជួយម្ជំងម្ជងពីស្ថា ប័នអជាញា ធរ និងការសហការពីអតិថិជន ភាគីជាដៃគូ ការខំម្បឹងងម្បងរបស់មនន្ី 
បុគ្គលិក យនាះសកម្មភាពធនាគារ BIDC យៅកម្ុជា កាន់ងតអភិវឌ្ឍន៍ម្បយសីរយ�ងី សយម្មចការ្រ និងចូលរមួចំងណកកនាុងការអភិវឌ្ឍន៍ 
យសៃ្ឋកិច្ចដនម្បយេសកម្ុជា ។

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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ហានិភ័យខាងក្នុង និងខាងក្រច្រច

ធនាគារ BIDC បានកត់សំគាល់កត្ាហានិភ័យមួយចំនួនងៃលអាចជៈឥេ្ធិពលៃល់ម្បសិេ្ធភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ៖
ហានិភ័យយសៃ្ឋកិច្ច៖ ឆ្នា ២ំ០១៦ កម្ុជាសយម្មចបានលេ្ធផលគួរយអាយសរយសីរ ជាមូលោ្ឋ នសយម្មចេិសយៅ ងៃលបានោក់ យចញ 

(រ៉ាម្ករូយសៃ្ឋកិច្ចរានយសថារភាព និងម្គប់ម្គងអតិផរណ្ រានកំយណីនផលិតផលកនាុងម្សរុកសរុប(GDP)បយងកីនសន្ិសុខ សង្គម។ល។) 
ប៉ុងន្ យសៃ្ឋកិច្ចកម្ុជាយៅងតម្បឈមមុខនឹងបញ្ហា មួយចំនួន៖ (ក) កំយណីនយសៃ្ឋកិច្ចអាម្ស័យយលីស្ថា នភាពនយោបាយ លកខាខណ្ឌ  
ធម្មជាតិយៅកនាុងម្បយេស រានតម្មរូវការេីផសារបរយេស លំហូចូលវនិិយោគេុនផ្្ល់ពីបរយេស (ខ) ការចំណ្យយលីផលិតកម្មខ្ស់ 
(គ) ម្បភពចំណូលរបស់រោ្ឋ ភិបាលរានកំណត់ មនុស្សធម៌សង្គមរានកម្មិត ។ល។ (ឃ)  ការយម្បីម្បាស់ៃុលាលា រយម្ចីនយពកនឹងជៈឥេ្ធិ
ពលខាលា ងំៃល់យសៃ្ឋកិច្ចកម្ុជាយៅយពលម្បភពេុនជំនួយពីខាងយម្រៅបានធាលា ក់ចុះ។ ។ បញ្ហា ម្បឈមទាងំយនះ និងប៉ះពាល់ៃល់សកម្មភា
ពអាជីវកម្មផ្្ល់ ចំយពាះអតិថិជនធនាគារ BIDC និងធនាគារ BIDC ។

ហានិភ័យឥណទាន៖ ហានិភ័យឥណទានគឺជាលេ្ធភាពដនការខាត់បង់យោយស្រអតិថិជនងៃលខ្ចីមិនបំយពញកាតពវែកិច្ចរបស់
ខលាួនកនាុងការសងតាមកិច្ចសនយា ងៃលអនុយលាមតាមលកខាខណ្ឌ ងៃលបានម្ពមយម្ពៀងគានា  ។ ហានិភ័យយកីតយ�ងីពីកត្ាជាយម្ចីន ៃូចជា 
ម្បាក់ចំណូលរបស់អតិថិជនមិនរានយសថារភាព អតិថិជនរានយចតនាមិនសងបំណុល ឬរយំលាភចបាប់របស់ភាគីេី៣ងៃលពាក់ព័ន្ធនិង
កាតពវែកិច្ច ម្តរូវអនុវត្ជាមួយធនាគារជារា្ច ស់បំណុល ។ល។  កនាុងស្ថា នភាពយសៃ្ឋកិច្ចម្បយេសកម្ុជាមិនទាន់អភិវឌ្ឍន៍ ចំណូលរបស់
ម្បជាពលរៃ្ឋយៅរានកម្មិតទាប យហយីយសៃ្ឋកិច្ចឯកជនរានសកម្មភាពភាគយម្ចីន ប៉ុងន្យផ្្តយលីសហម្គាសធំៗមួយចំនួនប៉ុយណ្្ណ ះ 
ៃូចយចនាះរានហានិភ័យឥណទានខ្ស់។

ហានិភ័យស្ច់ម្បាក់្យម្សរួល៖ ស្ច់ម្បាក់្យម្សរួល គឺជាលេ្ធភាពរបស់ធនាគារមួយអាចផ្ល់េុនកនាុងការបយងកីនម្េព្យ និង
បំយពញបណ្្កាតពវែកិច្ចយៅយពលៃល់កាលកំណត់ ប៉ុងន្មិនបងកយអាយរានការខាត់បង់យម្ចីន។ តួនាេីជាមូលោ្ឋ នសម្រាប់ធនាគារកនាុង 
ការផ្លា ស់ប្ូរកាលកំណត់ដនបណ្្ខ្ង់ម្បាក់បយញ្ញីរយៈយពលខលាី យៅជាបំណុលរយៈយពលងវង យធវែីយអាយធនាគារ្យរងយម្គាះយៅនឹង
ហានិភ័យស្ច់ម្បាក់្យម្សរួល។ ការម្គប់ម្គងហានិភ័យស្ច់ម្បាក់្យម្សរួលគឺជាការតាមោន និងម្គប់ម្គងយោយងផ្អកយលីកា
រពយាករណ៍លំហូស្ច់ម្បាក់។ យៃីម្បកីារការពារ ធនាគារ BIDC ងតងងតធានារកសាអនុបាតសន្នីយភាពយស្មី ឬខ្ស់ជាងបេប្បញ្ញត្ិរ
បស់ធនាគារជាតិដនកម្ុជា យហយីយផ្្តយលីម្េព្យសម្បត្ិរានគុណភាពខ្ស់ ៃូចជា ម្បាក់សុេ្ធ ម្បាក់បយញ្ញីយៅធនាគារជាតិដនកម្ុជា 
និងជាម្បចារំានអង្គម្បជំុ គណៈកម្មការម្បតិបត្ិេេួលបន្ុកម្គប់ម្គងម្េព្យ និងបំណុល (ALCO) យៃីម្បសីិកសាស្ថា នភាពេីផសារ និង
ការធានាអនុបាតសន្នីយភាពរបស់ធនាគារ BIDC ។

ហានិភ័យអម្តាការម្បាក់៖ មួយកនាុងចំយណ្មហានិភ័យធំៗ យកីតយ�ងីយៅយពលអម្តាការម្បាក់េីផសាររានការងម្បម្បរួលនឹងប៉ះពាល់
ជាអវជិ្ជរានៃល់ចំណូលការម្បាក់របស់ធនាគារ ។ គឺជាធនាគារមួយកនាុងចំយណ្មធនាគារធំៗយៅកម្ុជា អនុវត្ម្បព័ន្ធម្គប់ម្គង
ហានិភ័យេំយនីប យហយីធនាគារ BIDC បានបយងកីតបេកំណត់ដផ្កនាុងយពញយលញ យៃីម្បមី្គប់ម្គងហានិភ័យ   អម្តាការម្បាក់ម្តរូវតាម
បេប្បញ្ញត្ិងៃលពាក់ព័ន្ធ។

ហានិភ័យការបូ្ររូបិយប័ណ្ណ៖ហានិភ័យបូ្ររូបិយប័ណ្ណយកីតយ�ីងយៅយពលរានការងម្បម្បរួលជាអវជិ្ជរានពីអម្តាប្ូ រម្បាក់នាយំអាយ 
ថយចុះរូបិយប័ណ្ណ ងៃលធនាគារកំពុងរានម្ស្ប់។ យៃីម្បមី្គប់ម្គងហានិភ័យប្ូររូបិយប័ណ្ណ ធនាគារបានោក់យអាយយម្បីម្បាស់បេ 
កំណត់ម្គប់ម្គងហានិភ័យការប្ូររូបិយប័ណ្ណរមួរាន ការម្គប់ម្គងការប្ូររូបិយប័ណ្ណ បនថាយហានិភ័យការប្ូររូបិយប័ណ្ណ និងបណ្្ 
ឧបករណ៍យៃីម្បគីណនា និងម្គប់ម្គងហានិភ័យការប្ូររូបិយប័ណ្ណរមួរាន ការកាត់បនថាយការខាតបង់។

ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 
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ទិដ្ឋភាពទូទ្រចធនាគារ BIDC 

ហានិភ័យផលាូវចបាប់ និងម្បតិបត្ិតាម៖ងផនាកម្គប់ម្គងបញ្ហា ផលាូវចបាប់ និងម្បតិបត្ិតាម គឺជាអង្គភាពេេួលខុសម្តរូវម្តរួតពិនិត្យសម្រាប់ 
ម្បតិបត្ិងផនាកចបាប់ដនសកម្មភាពងៃលធនាគារ BIDC បានយធវែីសកម្មភាព រានការេេួលខុសម្តរូវបងកលកខាណៈ្យម្សរួលពិភាកសា និង 
ម្តរួតពិនិត្យបណ្្អង្គភាពអាជីវកម្ម និងជួយគាមំ្េយៃីម្បធីានាថ្ ពួកយគបានយធវែីសកម្មភាពម្តរូវតាមផលាូវចបាប់ បេប្បញ្ញត្ិ និងការងណនា។ំ 
កនាុងបណ្្ឆ្នា កំនលាងមក ធនាគារ  BIDC បានខិតខំអនុវត្ោ៉ងល្អតាមស្ង់ោ យគាលនយោបាយ និងបេោ្ឋ ន។ ងផនាកម្គប់ម្គងបញ្ហា ផលាូវ 
ចបាប់ និងម្បតិបត្ិតាម ងតងងតយលីកេឹកចិត្យអាយកនាុងការចូលរមួោ៉ងសកម្មយៅតាមបណ្្ងផនាកពាក់ព័ន្ធ និងងណនាបំណ្្គយម្រាង 
អនុវត្របស់ធនាគារ BIDC ចំយពាះបណ្្បេកំណត់ ៃូចជា ការម្បឆ្ងំលាងលុយកខវែក់ និងម្បឆ្ងំការផ្ល់ហរិញ្ញប្បទានយអាយយភរវ-
កម្ម(AML/CFT)និងចបាប់ពន្ធចំយពាះបណ្្គណនីយៅយម្រៅម្បយេសសហរៃ្ឋអាយមរកិ(FATCA)។

ហានិភ័យម្បតិបត្ិការ៖ហានិភ័យម្បតិបត្ិការគឺជាហានិភ័យមួយងៃលអាចយកីនយ�ងីយស្ីរងតទាងំអស់ដនសកម្មភាពរបស់ធនគារ។
ហានិភ័យម្បតិបត្ិការផសារភា្ជ ប់ជាមួយសកម្មភាពធនាគារ ប៉ុងន្មិនអាចពយាករណ៍េុកបាន។ ហានិភ័យម្បតិបត្ិការអាចយកីតយ�ងីមក
ពីកត្ាមនុស្ស(ការយធវែសម្បងហស ឬការលួចបនលាំ) យោយស្រការចយនាលា ះម្បយហាងកនាុងៃំយណីរការៃឹកនា ំភាពេុនយខសាយយៅកនាុងម្បព័ន្ធ
ព័ត៌រាន ម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងដផ្កនាុង ឬពីការផ្លា ស់ប្ូរដនកត្ាខាងយម្រៅ(យគាលនយោបាយរបស់រោ្ឋ ភិបាល យម្គាះមហន្រាយធម្មជាតិ េយងវែី
បំផលាិចបំផ្លា ញ)។ យៃីម្បកីារពារនិងកាត់បនថាយហានិភ័យម្បតិបត្ិការ ធនាគារ BIDC បានអនុវត្ម្គប់ម្គងហានិភ័យម្បតិបត្ិការ យោយ
យផ្្តយលីការសិកសា អភិវឌ្ឍន៍ និងយម្បីម្បាស់ឧបករណ៍ម្គប់ម្គងហានិភ័យម្បតិបត្ិការតាមងបបេំយនីប តាមបេោ្ឋ នអន្រជាតិ  បំយពញ
តាមតម្មរូវការរបស់ធនាគារជាតិដនកម្ុជា។

បណ្្ហានិភ័យយផ្សងយេៀត៖យម្រៅពីហានិភ័យងៃលបានយរៀបរាប់ខាងយលី សកម្មភាពធនាគារ BIDC ក៏រងផលប៉ះពាល់ផងងៃរយោយ 
ស្រហានិភ័យយផ្សងៗយេៀត ៃូចជា អគ្គីភ័យ យម្គាះធម្មជាតិ កូៃកម្ម សន ្្គ ម យម្គាះថ្នា ក់ ។ល។ ទាងំយនាះជាម្ពឹត្ការណ៍យលីសពីការ 
ម្គប់ម្គង និងហួសពីប ក្ រការការពារ របស់ធនាគារ BIDC ។ ហានិភ័យទាងំយនះ ម្បសិនយកីតយ�ងី អាចបណ្្លយអាយរានការ
ខូចខាតៃល់សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់បណ្្សហម្គាស រាប់បញ្ចូ លទាងំធនាគារ BIDC។
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សកម្មភាពឆ្ន្រចំ ២០១៦
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សា្ថ្រចនភាពអាជីវកម្ម

កនាុងឆ្នា  ំ ២០១៦ យសៃ្ឋកិច្ចដនម្ពះរាជាណ្ចម្កកម្ុជាបន្ការរកីចយម្មីន អាម្ស័យយោយយសៃ្ឋកិច្ចដនបណ្្ដៃគូអាជីវកម្មសំខាន់ៗ 
របស់កម្ុជា(ៃូចជាម្បយេសដថ សហអាយមរកិ ជប៉ុន អឺរ ៉ុប) រានការលូតលាស់ យហយីស្ថា នភាពនយោបាយកនាុងម្បយេសបាន បនថាយ 
ភាពតានតឹង។ ជាមួយអតថាម្បយោជន៍មួយចំនួនសម្រាប់ការរកីចយម្មីនរានៃូចជា បណ្្វសិ័យយសៃ្ឋកិច្ចចម្បងៗ (យេសចរណ៍ 
កាត់យៃរ ងស្បកយជីង សំណង់ កសិកម្ម) រានការអភិវឌ្ឍន៍ល្អ តដមលាយម្បងកាតរានតដមលាទាប តម្មរូវការកនាុងម្សរុកកាន់ងតយកីនយ�ងី 
រាជរោ្ឋ ភិបាលកម្ុជា និងម្គឹះស្ថា នហរិញ្ញវតថាុពិភពយលាកមួយចំនួន រានការវាយតដមលាជាវជិ្ជរានអំពីការអភិវឌ្ឍន៍យសៃ្ឋកិច្ចដនម្ពះរាជា
ណ្ចម្កកម្ុជា យោយបានពយាករណ៍ថ្កំយណីន GDP របស់កម្ុជារកសាកម្មិត ៧% កនាុងឆ្នា  ំ២០១៦ និងកម្មិត ៧ - ៧.៧% កនាុងអំ�ុងឆ្នា  ំ
២០១៧ - ២០១៩។ ចំណុចងៃលគួរយអាយចាប់អារម្មណ៍គឺពីឆ្នា  ំ២០១៧-២០១៨ ស្ថា នភាពយសៃ្ឋកិច្ច-នយោបាយយៅកម្ុជា អាច  
នឹងរានផលប៉ះពាល់ោ៉ងខាលា ងំៃល់សកម្មភាពេីផសារហរិញ្ញវតថាុ ធនាគារ ពីយម្ពាះរានការយបាះយឆ្នា តឃុសំ ក្ ត់ឆ្នា  ំ២០១៧ និងពិយសស 
គឺការយបាះយឆ្នា តយម្ជីសយរសីសរាជិករៃ្ឋសភាឆ្នា  ំ២០១៨។

សក្ានុពលដនការអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យធនាគារយៅកម្ុជាម្តរូវបានវាយតដមលាថ្ រានកាន់ងតខាលា ងំយ�ងី និងបានឆលាុះបញ្្ជ ងំ៖ (ក) អម្តា 
ផ្ដល់ម្បាក់កម្ចីគិតជា GDP រានការយកីនយ�ងី  ជាកម្មិតមធ្យមកនាុងចំយណ្មម្បយេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ងតអម្តាយនះ ទាបយៅយ�យីយបី     
យម្បៀបជាមួយនឹងបណ្្ដ ម្បយេសកនាុងតំបន់ (ៃូចជាម្បយេសយវៀតណ្ម ដថ សិងហាបុរ ី។ល។) (ខ) អម្តាយម្បីម្បាស់យសវាធនាគារ ចំនួន 
មនុស្សយពញវយ័រានគណនីយៅធនាគារ គឺរានកម្មិតទាបយៅយ�យី ។ គិតៃល់ចុងឆ្នា  ំ ២០១៤ ចំនួនអតិថិជនខ្ចីម្បាក់ធនាគារគឺ 
ម្បងហល ៤៥០ ពាន់នាក់ (យម្កាម ៣% យម្បៀបជាមួយនឹងចំនួនម្បជាជនសរុប) យហយីអតិថិជនងៃលរានម្បាក់បយញ្ញី យៅធនាគារវញិ 
រានចំនួនជាង ២,៣ លាននាក់។

តាមការម្ស្វម្ជាវ វាយតដមលារបស់អនាកជំនាញងផនាកេីផសារ បានប ហ្ា ញថ្ មួយកនាុងចំយណ្មេីផសារងៃលធនាគារយៅកម្ុជា មិនទាន់ 
រានការចាប់អារម្មណ៍ជាខាលា ងំពីមុនមក យហយីនឹងចាប់យផ្ដីមយផ្្ដ តយៅយលីវសិ័យមួយយនាះគឺ សហម្គាសពាណិជ្ជ SME យៅកម្ុជានិង 
រូបវន្បុគ្គល។ េន្ឹមនឹងការអភិវឌ្ឍន៍យសៃ្ឋកិច្ច ការពយាករណ៍ចំណូលរបស់អតិថិជនម្បយភេយនះនឹងរានការយកីនយ�ងី និងតម្មរូវការ 
យម្បីម្បាស់យសវារបស់ធនាគារនឹងរានការយកីនយ�ងីផងងៃរ។ ៃូចយនះ ការអភិវឌ្ឍន៍យសវាកម្មលក់រាយ បច្ចុប្បននាកំពុងជា េិសយៅរបស់ 
ធនាគារពាណិជ្ជ យៃីម្បបីយងកីនេីផសារ និងម្បាក់ចំណូលរានយសថារភាព យធវែីយអាយសំបូរងបបបណ្្ផលិតផលយសវាកម្មធនាគារក៏ៃូចជា 
ការកាត់បនថាយហានិភ័យ បយងកីនឥេ្ធិពលរបស់ធនាគារយលីេីផសារ រមួចំងណកកនាុងការម្បកួតម្បងជងរបស់ធនាគារ។

សកម្មភាពឆ្ន្រចំ ២០១៦ 
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ម្ករុមម្បឹកសាអភិបាលធនាគារ BIDC រានសរាជិកចំនួន ០៩ នាក់ គណៈអគ្គនាយកចំនួន ០៧ នាក់ (រមួរាន អគ្គនាយករង និងជា 
នាយកស្ខាហាណូយចំនួន០១ អគ្គនាយករងនិងជានាយកស្ខាេួលយគាកចំនួន០១) យហយីរានេីស្នា ក់ការកណ្្ដ ល០១ រាន 
ស្ខាយៅកម្ុជាចំនួន០៧ និងស្ខាយៅយវៀតណ្មចំនួន០២។

កនាុងឆ្នា  ំ២០១៦ ធនាគារ BIDC បានសយម្មចរាល់នីតិវធិីដនការបញ្ចប់និងងតងតាងំថ្នា ក់ៃឹកនាជំាន់ខ្ស់ ៃូចតយៅ៖

ងខ កុមភាៈ ឆ្នា  ំ២០១៦ បញ្ចប់តួនាេីយលាក Le Dao Nguyen និងងតងតាងំយលាក Le Kim Hoa ជាម្បធានម្ករុមម្បឹកសាអភិបាល 
ធនាគារ BIDC។

ងខ កុមភាៈ ឆ្នា  ំ២០១៦ បញ្ច ប់តនួាេយីលាក Doan Anh Sang សរាជិកម្ករុមម្បឹកសាអភបិាលធនាគារ BIDC។ ចយំពាះថ្នា កៃឹ់កនាយំផ្សងយេៀត 
ធនាគារ BIDC បានកត់សរា្គ ល់និងងតងតាងំមុខ្រសំខាន់ៗ កនាុងយនាះភាគយម្ចីនជាជនជាតិងខ្មរ បងកលកខាណៈ្យម្សរួលកនាុងការយរៀប
ចំធនធានមនុស្ស ធានាការអភិវឌ្ឍន៍េីផសារនិងសកម្មភាពរបស់ធនាគារ BIDC ឲ្យរានយសថារភាពរយៈយពលយូរអងងវែង។

កនាុងឆ្នា  ំ២០១៦ ធនាគារ BIDC បានយម្ជីសយរសីបងនថាមបុគ្គលិកថ្មីចំនួន ៣៩ រូប យៃីម្បយីឆលាីយតបនឹងតម្មរូវការអភិវឌ្ឍន៍ និងការរកីចយម្មីន 
ដនអាជីវកម្ម។ យបីកៃំយណីរការស្ខាថ្មីចំនួន ០១ យៅរាជធានីភនាំយពញ ៃូចយនះ ស្ខាសម្រាប់យធវែីម្បតិបត្ិការយៅរាជធានីភនាំយពញរបស់ 
ធនាគារ BIDC យកីនយ�ងី ចំនួន ០៥ ស្ខា (មិនគិតបញ្ចូ លេីស្នា ក់ការកណ្្ដ ល)។

ការវាយតម្ល្រចលទ្ធផលន្រចសកម្មភាពអាជីវកម្ម

ទម្រចង់ន្រចការគ្រចប់គ្រចងនិងធនធានមនុស្រចស

តាមការវាយតដមលារួមបណ្្សន្ស្សន៍ 
េំហៃូំចជាម្េព្យសកម្ម ម្បាក់បយញ្ញី សម-
តុល្យឥណទានរានការយកីនយ�ីងយធៀប
ជាមួយនឹងឆ្នា ២ំ០១៥និងបណ្្ដ ឆ្នា មុំនៗ
យៅេីផសារទាងំពីរគឺេីផសារកម្ុជា និងេី- 
ផសារ យវៀតណ្ម។

ការ្រពម្ងីកបណ្្ញសយម្មចតាម 
ងផនការងៃលបានោក់យចញយោយម្ករុម
ម្បឹកសាភិបាលជំហានៃំបូងេេួលបាន 
លេ្ធផលល្អ។

យៅេីផសារកម្ុជាធនាគារ BIDC បន្ ការ 
យផ្្ដ តយៅយលីសកម្មភាពលក់រាយសម្រាប់ 
អតិថិជនកម្មិតមធ្យមនិងតូច  យហយីតាម 
រយៈយនះយបាះ ជំហានបយណី្រៗ កនាុងការ 
ពម្ងឹងម្បសិេ្ធភាព និងគុណភាពអាជីវកម្ម 
ធនាគារ BIDC។ យៅេីផសារយវៀតណ្ម បណ្្ស្ខាធនាគារ BIDC យៅហាណូយ និងហូជីមិញបន្ 

ការរកីចំយរនីពីេំហ ំ និងរានតួនាេីសំខាន់កនាុងការយឆលាីយតបជាមួយនឹង តម្មរូវការេូទាត់ 
របស់អតិថិជនទាងំពីរម្បយេស។

សកម្មភាពឆ្ន្រចំ ២០១៦ 
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សា្ថ្រចនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

រចនាសម្ព័ន្ធមូលធនវិនិយ្រចគ

ការក្រចប្រច្រចរចនាសម្ព័ន្ធ និងគ្រចលការណ៍គ្រចប់គ្រចង

ម្សបយពលងៃលចំណូលសរុបរានកំយនីតជាបន្ 
បន្ាប់យធៀបជាមួយនឹងឆ្នា  ំ ២០១៥ ម្បាក់ចំយណញ 
របស់ BIDC ក៌ម្តរូវបានងកសម្មរួលយអាយសមម្សប  
យៃីម្បបីយងកីនមូលនិធិបម្មរុងហានិភ័យសំយៅធានា 
យសថារភាពយូរអងងវែងកនាុងងផនការអភិវឌ្ឍន៍របស់ 
ធនាគារ BIDC។

អនុវត្តាមយសចក្ដីសយម្មចរបស់ម្ករុមម្បឹកសាភិបាលធនាគារ BIDC ងខកញ្្ញ  ឆ្នា  ំ២០១៦ យៃីមេុនលកខាន្ិកៈរបស់ធនាគារ BIDC បាន 
យកីនយ�ងីៃល់ ១០០ លានៃុលាលា អាយមរកិ។ យនះគឺជាមូលោ្ឋ នៃ៏សំខាន់សម្រាប់ធនាគារ BIDC បន្ការពម្ងីកសមតថាភាពហរិញ្ញវតថាុ 
ម្បកបយោយយសថារភាព និងពម្ងឹងងផនការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ឆ្នា បំន្បន្ាប់។

* កំណត់សំគាល់ៈ េិននាន័យតាមស្ង់ោរគណយនយ្យ ម្បយេសកម្ុជា (CAS)

សន្ស្សន៍
ម្េព្យសកម្ម ៧២៨,៥២២,៦១៤ ៧១៣,៦០៥,២៣៦

២៧,៣២៥,៩៤៧ ២២,៦៦០,៧៥២
៦២០,៥៦២ ៦៨៩,៣៥៣
៨៥២,៧០២ ១,៥៧៨,២១១
២៣២,១៤០ ៨៨៨,៨៥៨

ម្បាក់ចំណូលសរុបពីសកម្មភាព
ពន្ធ និងបណ្្ខ្ង់ម្តរូវចំណ្យ
ម្បាក់ចំយណញមុនៃកពន្ធ
ម្បាក់ចំយណញយម្កាយៃកពន្ធ

ឆ្នា  ំ២០១៦ ឆ្នា  ំ២០១៥
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   អំពីការពម្ងីកបណ្្ដ ញ៖ ធនាគារ BIDC 
បានយធវែីការផ្លា ស់ប្ដូរយ ្្ម ះធនាគារ BIDC 
ស្ខាេួលយគាកជាធនាគារ BIDC ស្ខា 
ស្ឹងរានជ័យ និងយបីកៃំយណីរការស្ខា 
ថ្មីយ ្្ម ះធនាគារ BIDC ស្ខាេួលយគាក 
ចាប់ពីងខកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៦ ៃូចយនះ ស្ខា 
ធនាគារ BIDC រានការយកីនយ�ងី យៅរាជ 
ធានីភនាំយពញ ចំនួន ០៥ និងយៅម្ពះរាជា 
ណ្ចម្កកម្ុជាចំនួន ០៧។

   អំពីការអភិវឌ្ឍន៍យសវាកម្មកាត៖ កនាុងឆ្នា  ំ
២០១៦ BIDC បានអនុវត្ជាស្ថា ពរយសវា-
កម្មេូទាត់កាត Visa យលីរ៉ាសីុន POSនិង
គយម្រាងយសវាកម្មេូទាត់ កាត Visa តាម
ស្ង់ោរEMV យលីរ៉ាសីុន ATM/POS ចូល 
រមួកាត់បនថាយហានិភ័យសម្រាប់ BIDC 
យពលងៃលរានបញ្ហា យធវែីម្បតិបត្ិការយលី 
រ៉ាសីុន ATM/POS។ គយម្រាងតយមលាីង 
Windows ៧ ចាប់ៃំយណីរការ វធិានការ
ម្បឆ្ងំជាមួយការលួចបញ្ចូ ល Solidcore
 Suite for APTRA, ម្បពន័្ធម្គបម់្គងនិងម្តរួត 
ពិនិត្យយៅយលីបណ្្ញ ATM Symphony
ASM សម្រាប់រ៉ាសីុន ATM NCR ម្តរូវបាន
អនុម័តសយម្មចកនាុងម្តីរាស១ ឆ្នា ២ំ០១៧ 
ជាមួយយគាលបំណងបយងកីនសុវតថាភាព កនាុង 
ការម្បឆ្ំងជាមួយនឹងការលួចេិននាន័យ 
ATM។ យៃីម្បយីធវែីយអាយសំបូរងបបយសវាកម្ម
ផលិតផលកាតធនាគារBIDC ក៏បានចាប់  
យផ្ដីមអនុវត្គយម្រាងតភា្ជ ប់េេួលេូទាត់ 
Master Card យលីរ៉ាសីុនATM/POSងៃល 
យម្ពៀងេុកនឹងសយម្មចចុងឆ្នា ២ំ០១៧។

អំពីសកម្មភាពបយច្ចកវេិយាព័ត៌រាន៖ ឆ្នា  ំ
២០១៦ ធនាគារ BIDC បានៃំយណីរការ 
បយច្ចកវេិយាព័ត៌រានសំខាន់ៗជាយម្ចីន កនាុង 
យនាះ បានៃំយណីរការ សយម្មចជាស្ថា ពរដន 
គយម្រាងប ក្ រសុវតថាភាពយលីសកម្មភាព 
របស់ធនាគារ។ យម្រៅពីយនះ ធនាគារBIDC 
ក៏បានអភិវឌ្ឍន៍កម្មវធិីម្គប់ម្គង របាយការ 
ជាយម្ចីនសម្រាប់បយម្មីការ្រម្គប់ម្គង
របសថ់្នា កៃឹ់កនា ំេន្មឹនងឹយនាះបានអនុវត្ 
កម្មវធិីសន្សំម្បាក់ឈនាះរ វ្ែ ន់មួយចំនួន    
កនាុងយគាលបំណងបយងកីនការម្បកួតម្បងជង 
ជូនធនាគារកនាុងសកម្មភាពងសវែងរកម្បាក់ 
បយញ្ញី។ ជាពិយសស BIDC គឺជាអង្គភាព 
ហរិញ្ញវតថាុមួយកនាុងចំយណ្ម ១៣ អង្គភាព 

ហរិញ្ញវតថាុៃំបូងងៃលអនុវត្ស្ថា ពរគយម្រាងយផ្រម្បាក់អន្រធនាគារ “Fast Payment 
System” យោយរានការផ្ត់ទាត់ពីធនាគារជាតិដនកម្ុជា (NBC)។ ធនាគារ BIDC
ក៏បានយធវែីការចរចា និង ចុះកិច្ចសនយាកនាុងការពនយារា្ច ស់កម្មសិេ្ធិនិងយសវាធានាយៅយលី 
កម្មវធិី Core Banking T២៤ ជាមួយម្ករុមហុ៊ន Temenos។

អំពីការយម្ជីសយរសីបុគ្គលិក៖ កនាុងឆ្នា  ំ២០១៦ ធនាគារ BIDC បានបន្ការយម្ជីសយរសី បុគ្គ
លិកសម្រាប់ម្បព័ន្ធទាងំមូលយៅកនាុងម្បយេសកម្ុជា។ លេ្ធផលគឺបានយម្ជីសយរសីបុគ្គលិក 
ថ្មីចំនួន ៣៩ នាក់ យៃីម្បយីឆលាីយតបនឹងតម្មរូវការរបស់ធនាគារ។ តាមរយៈយនះ BIDCបាន 
ទាក់ទាញធនធានមនុស្សរានគុណភាព ចូលរមួយលីកកម្ស់គុណភាពធនធានមនុស្ស
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍និងពម្ងីកបណ្្ដ ញ ម្េង់ម្ទាយនិងគុណភាពអាជីវកម្ម។

អំពីការបណ្ដុ ះបណ្្ដ ល៖ ធនាគារ BIDC បានយធវែីរា្ច ស់ការកនាុងការយរៀបចំកម្មវធិីបណ្ដុ ះ
បណ្្ដ ល ងៃលរានខលាឹមស្រៃូចជា ធនាគារ BIDC បានយធវែីការបណ្ដុ ះបណ្្ដ លយោយខលាួន
ឯង និងយោយរានជំនួយពីធនាគារ BIDV ឬជួលម្គរូបយម្ងៀនពីបរយេសមកយធវែីការបណុ្ះ
បណ្្ល។ ធនាគារ BIDC ក៏បានយបីកកម្មវធិីបណ្ដុ ះបណ្្ដ លអំពីជំនាញ និងអក្សរស្នស្
សម្រាប់បុគ្គលិក យៃីម្បបីយងកីនចំយណះៃឹងអំពីជំនាញ ភាស្បរយេសសម្រាប់បុគ្គលិក។

អំពីការងតងតាងំបុគ្គលិកៈ អនុវត្ម្តឹមម្តរូវតាមស្ង់ោររមួរបស់ធនាគារ BIDC ងៃល 
ការងតងតាងំម្តរូវបានយបីកជំហរនិងរានតរាលា ភាព បញ្ជ ីបុគ្គលិកសម្រាប់ការងតងតាងំម្តរូវ 
បានបំយពញបងនថាម ងកងម្បគឺយោងតាមមូលោ្ឋ នដនការសយងកត ការអភិវឌ្ឍន៍របស់បុគ្គលិក 
បុគ្គលិកមិនម្គប់លកខាខណ្ឌ គឺម្តរូវបានលុបយចញពីបញ្ជ ី និង បងនថាមបុគ្គលិកងៃលរាន 
សមតថាភាពល្អ។ ការងតងតាងំបានអនុវត្ម្តឹមម្តរូវតាមស្ង់ោបានជំរុញឲ្យធនាគារBIDC 
អាចយម្ជីសយរសីយកបុគ្គលិកគំរូនិង រានភាពយជឿជាក់កនាុងជំនាញរបស់ខលាួន ។

អំពីយគាលការណ៍ដនម្បាក់យបៀវត្សរ ៍និងអតថាម្បយោជន៍បងនថាម៖ជំហានៃំបូងងសវែងយល់ 
និងអនុវត្សម្រាប់នាយកោ្ឋ ននីមួយៗ យោងតាមការចូលរមួចំងណកយៅយលី អាជីវកម្ម 
របស់ធនាគារ BIDC។ កំនត់លកខាខណ្ឌ ៃល់បុគ្គលិកសម្រាប់យធវែីជាមូលោ្ឋ នកនាុងការវាយ 
តដមលា បំយពញភារកិច្ច និងេូទាត់ម្បាក់យបៀវត្សរ ៍ម្បាក់ឧបតថាមភាជូនបុគ្គលិក។  រាល់ការផ្លា ស់ 
ប្ដូរទាក់េងនឹងយគាលការណ៍ដនម្បាក់យបៀវត្សរ ៍ អតថាម្បយោជន៍បងនថាម យលីកចិត្សម្រាប់   
បុគ្គលិកបំយពញកិច្ចការងៃលបានម្បគល់។

សកម្មភាពឆ្ន្រចំ ២០១៦ 
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កនាុងឆ្នា  ំ២០១៦ ម្ករុមម្បឹកសាភិបាលធនាគារ BIDC បានយបីកអង្គម្បជំុជាម្បចា ំនិងយសនាីសំុយោបល់ជាលាយលកខាអក្សរចំយពាះរាល់បញ្ហា
ងៃលជាសិេ្ធិសយម្មចរបស់ម្ករុមម្បឹកសាភិបាល យៃីម្បធីានាកនាុងការយល់ចបាស់អំពីសកម្មភាពទាងំមូល រានៃំយណ្ះម្ស្យទាន់យពល 
សមម្សប ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា សំខាន់ៗ កនាុងម្បព័ន្ធទាងំមូល េន្ឹមនឹងយនាះពិនិត្យយៅយលីការៃឹកនារំបស់ថ្នា ក់ៃឹកនាធំនាគារ BIDC។

ម្ករុមម្បឹកសាភិបាលបានម្បកាសឱ្យយម្បីយសចក្ដីងណនាចំំនួន ៣៧ និងយសចក្ដីសយម្មចរបស់ម្ករុមម្បឹកសាភិបាលចំនួន ៤០ បានសយម្មច
យោះម្ស្យរាល់កិច្ចការបានទាន់យពល បងកភាព្យម្សរួល ជូនគណៈៃឹកនាធំនាគារ BIDC។ កនាុងយនាះ ខលាឹមស្រសំខាន់មួយចំនួន ម្តរូវ
បានម្ករុមម្បឹកសាភិបាលឯកភាពតាមយគាលការណ៍និងបញ្្ជ យអាយគណៈៃឹកនាធំនាគារ BIDC អនុវត្រមួរាន ៖ 

បយងកីនយៃីមេុនរបស់ធនាគារ BIDC ពី ៧០ លានៃុលាលា រអាយមរកិ យៅជា ១០០ លានៃុលាលា រអាយមរកិ។

យធវែីការផ្លា ស់ប្ដូរយ ្្ម ះធនាគារ BIDC ស្ខាេួលយគាក យៅជាធនាគារ BIDC ស្ខាស្ឹងរានជ័យ និងយបីកៃំយណីរការស្ខាថ្មីយ ្្ម ះ
ធនាគារ BIDC ស្ខាេួលយគាក។

បច្ចុប្បននា ម្ករុមម្បឹកសាភិបាលធនាគារ BIDC រានគណៈកម្មការចំនួន  ០២ គឺ (ក) គណៈកម្មការម្ករុមម្បឹកសាភិបាលហានិភ័យ (ខ) 
គណៈកម្មការម្ករុមម្បឹកសាភិបាលេេួលបន្ុកសវនកម្មនិងម្បតិបត្ិតាម។

ក. គណៈកម្មការម្ករុមម្បឹកសាភិបាលហានិភ័យ ចំណុះយអាយម្ករុមម្បឹកសាភិបាល (យោយងផ្អកយលីការម្ចបាច់បញ្ចូ លដនគណៈកម្ម
ការម្ករុមម្បឹកសាភិបាលម្គប់ម្គងហានិភ័យ និងគណៈកម្មការម្ករុមម្បឹកសាភិបាលយោះម្ស្យហានិភ័យ) អនុវត្សិេ្ធិ និងេេួលភារកិច្ច 
របស់ម្ករុមម្បឹកសាភិបាលកនាុងការ្រយោះម្ស្យហានិភ័យរាល់សកម្មភាពរបស់ធនាគារ BIDC។ គណៈកម្មការម្ករុមម្បឹកសាភិបាល 
ហានិភ័យ ម្តរូវបានម្បធានម្ករុមម្បឹកសាភិបាលយធវែីជាម្បធានគណៈកម្មការ។

 ខ. គណៈកម្មការម្ករុមម្បឹកសាភិបាលេេួលបន្ុកសវនកម្ម និងម្បតិបត្ិតាម ជាស្ថា ប័នចូលរមួ កនាុងការពិភាកសា ផ្ដល់យោបល់ 
ជួយម្ករុមម្បឹកសាភិបាល យោះម្ស្យរាល់បញ្ហា ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសវនកម្ម និងម្តរួតពិនិត្យការអនុយលាមតាមចបាប់កនាុងម្បព័ន្ធធនាគារ 
BIDC។ គណៈកម្មការសវនកម្មនិងម្បតិបត្ិតាមរានសរាជិកចំនួន ០៣ នាក់ ងៃលរានបេពិយស្ធន៍យម្ចីនឆ្នា កំនាុងវសិ័យ ធនាគារ 
ម្បធានគណៈកម្មការម្ករុមម្បឹកសាភិបាលេេួលបន្ុកសវនកម្មនិងម្បតិបត្ិតាម ៃឹកនាយំោយសរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាលឯករាជ្យរានា ក់ 
(យលាកម្សី Tran Thi Oanh)។

សកម្មភាពឆ្ន្រចំ ២០១៦ 

សកម្មភាពរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

រចនាសម្ព័ន្ធ សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការចំណុះអ្រចយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល
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ក. សរាជិក គណៈកម្មការម្ករុមម្បឹកសាភិបាលេេួលបន្ុកសវនកម្មនិងម្បតិបត្ិតាម៖
- យលាកម្សី Tran Thi Oanh  សរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាលឯករាជ្យ  ម្បធាន
- យលាក Nguyen Dinh Duong សរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាល   សរាជិក
- យលាក Tran Dinh Dinh  សរាជិកម្ករុមម្បឹកសាភិបាលឯករាជ្យ  សរាជិក
ខ. សកម្មភាពកនាុងឆ្នា  ំ២០១៦

អនុវត្តួនាេី ភារកិច្ចតាមបេប្បញ្ញតិ្ដនចបាប់ លកខាខណ្ឌ របស់ធនាគារ BIDC បេកំណត់ និងសកម្មភាព របស់ គណៈកម្មការចំណុះម្ករុម
ម្បឹកសាភិបាលេេួលបន្ុកសវនកម្មនិងម្បតិបត្ិតាម។ កនាុងឆ្នា  ំ ២០១៦  គណៈកម្មការម្ករុមម្បឹកសាភិបាលេេួលបន្ុកសវនកម្ម និង 
ម្បតិបត្ិតាមបាន យបីកអង្គម្បជំុជាម្បចា ំនិងបានងណនាយំអាយងផនាកសវនកម្មដផ្កនាុងនិងម្បតិបត្ិតាម អនុវត្ចាប់ៃំយណីរការ និងសយម្មច 
ងផនការងៃលម្ករុមម្បឹកសាភិបាលសយម្មចអនុម័តជាមួយ សកម្មភាពសំខាន់ៗ រមួរាន៖

យម្ជីសយរសីបុគ្គលិកបងនថាមសម្រាប់ងផនាកសវនកម្មដផ្កនាុង បំយពញសំនំុងបបបេដផ្កនាុង សម្មបសម្មរួលកិច្ចការចបាប់សម្រាប់ សកម្មភាព 
របស់គណៈកម្មការម្ករុមម្បឹកសាភិបាលេេួលបន្ុកសវនកម្មនិងម្បតិបត្ិតាម ងផនាកម្តរួតពិនិត្យសវនកម្មដផ្កនាុងម្បកបយោយរលូនម្តរូវ
តាម បេកំណត់ និងបំយពញតម្មរូវការសកម្មភាព។

ម្តរួតពិនិត្យជាម្បចាកំារអនុវត្យសចក្ដីសយម្មចរបស់ម្ករុមម្បឹកសាភិបាល ម្តរួតពិនិត្យការអនុវត្សំយណីរបស់ គណៈកម្មការម្ករុមម្បឹកសា   
ភិបាលេេួលបន្ុកសវនកម្មនិងម្បតិបត្ិតាមយធវែីសកម្មភាពម្តរួតពិនិត្យយោយអនុវត្ជាម្បចា ំ ចាប់ពីេីស្នា ក់ការកណ្្ដ លរហូតៃល់           
បណ្្ស្ខា។ កនាុងយនាះ យផ្្ដ តយៅយលីការម្តរួតពិនិត្យការ្រម្គប់ម្គង ម្បតិបត្ិការរបស់ធនាគារ កិច្ចការម្គប់ម្គងយៅយលីហានិភ័យរាល់  
សកម្មភាព ងផនាកនីមួយៗ ម្តរួតពិនិត្យជាម្បចាយំៅយលីសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ឬវសិ័យបងកប់ហានិភ័យ ម្តរួតពិនិត្យនិងវាយ 
តដមលាការយគារពបេប្បញ្ញត្ិស្ីពីសុវត្ិភាពសកម្មភាពធនាគារតាមបេប្បញ្ញត្ិរបស់ធនាគារជាតិដនកម្ុជានិងធនាគាររៃ្ឋយវៀតណ្ម។

ម្តរួតពិនិត្យ និងវាយតដមលាម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងដផ្កនាុងដនងផនាកសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ធនាគារ BIDC (ឥណទាន គណយនយ្យហរិញ្ញវតថាុ 
ម្បាក់បយញ្ញី ឃ្លា ងំ ម្បឆ្ងំការលាងលុងកខវែក់) យលីកសំយណីយៃីម្បបីំយពញបងនថាមនិងបយងកីនសមតថាភាពរបស់ម្បព័ន្ធម្តរួតពិនិត្យដផ្កនាុង 
បយងកីតងផនការម្តរួតពិនិត្យដផ្កនាុងឆ្នា ២ំ០១៧។

តាមរយៈការម្តរួតពិនិត្យយលីសកម្មភាពនិងសវនកម្មដផ្កនាុង គណៈកម្មការម្ករុមម្បឹកសាភិបាលេេួលបន្ុកសវនកម្មនិងម្បតិបត្ិតាមបាន 
ជូនៃំណឹងទាន់យពលអំពីហានិភ័យ យមីលយឃញីរាល់បញ្ហា យៅរានចយនាលា ះខវែះខាតកនាុងសកម្មភាព កនាុងបេកំណត់ដផ្កនាុង និងរចនាសម្័ន្ធ 
យៃីម្បយីធវែីសំយណីយៅម្ករុមម្បឹកសាភិបាល និងថ្នា ក់ៃឹកនាមំ្គប់ជាន់ថ្នា ក់របស់ធនាគារកនាុងការេប់ស្ក ត់ ងកងម្ប និង បងនថាមបេកំណត់ 
នីតិវធិីនិងយសចក្ដីងណនា ំពម្ងឹងម្តរួតពិនិត្យដផ្កនាុង សំយៅប ក្ រ និងកាត់បនថាយហានិភ័យ យៃីម្បធីានាសុវត្ិភាពសកម្មភាព។

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលទទួលបន្ទុកសវនកម្ម និងប្រចតិបត្តភិាម ក្នុងឆ្ន្រចំ ២០១៦

សកម្មភាពឆ្ន្រចំ ២០១៦ 
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  របាយការណ៍អភិវឌ្រចឍន៍និរន្តភភាព



annual report 201640

យគាលការណ៍ និងេិសយៅរបស់ធនាគារ BIDC កនាុងការបណ្ដុ ះបណ្្ដ លនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សរមួរាន៖

ទាក់ទាញនិងយម្បីម្បាស់ធនធានមនុស្សរានគុណភាពខ្ស់ បយងកីតម្ករុមជំនាញយៅយលីវសិ័យសំខាន់ៗ។

បំយពញបងនថាមម្បព័ន្ធវាយតដមលា និងផ្លា ស់ប្ដូរការវាយតដមលាសម្រាប់បុគ្គលិក ជាមូលោ្ឋ នកនាុងការម្គប់ម្គងធនធានមនុស្ស។

ងកតម្មរូវនីតិវធិី បេកំណត់អំពីរចនាសម្័ន្ធ ម្គប់ម្គងធនធានមនុស្សតាមតួនាេីជាក់ងស្ដង។

បយងកីនការយម្បីម្បាស់បយច្ចកវេិយាកនាុងការបំយពញការ្រ យៃីម្បបីយងកីនគុណភាពការ្រ។

បយងកីតកម្មវធិីបណ្ដុ ះបណ្្ដ លតាមម្ករុម តួនាេីផសារភា្ជ ប់ជាមួយនឹងសមតថាភាព ពម្ងីក និង យលីកកម្ស់កិច្ចការបណ្ដុ ះបណ្្ដ ល      
ធនធានមនុស្ស។

បំយពញបងនថាមនិងរានយគាលការណ៍ឧបតថាមភាតាមស្ង់ោអន្រជាតិ។

របាយការណ៍អភិវឌ្រចឍន៍និរន្តភភាព

ការបណ្ដុះបណ្ដ្រចល និងអភិវឌ្រចឍន៍ធនធានមនុស្រចស

ជាង ០៧ ឆ្នា  ំសកម្មភាពធនាគារ BIDC បានពម្ងឹង និងបយងកីតបានធនធានមនុស្សម្បកបយោយសមត្ិភាព រានបេពិយស្ធន៍ការ្រ 
និងរានស្្ម រតីខ្ស់។ ចំណុចយនះ បានប ហ្ា ញពីយគាលនយោបាយទាក់ទាញ និងម្គប់ម្គងយេពយកាសល្យ ងៃលម្តរូវបានធនាគារ BIDC 
យកចិត្េុកោក់ និងអនុវត្កនាុងរយៈយពលយូរ តាមរយៈការយម្ជីសយរសីៃ៏ជំនាញ រានយករ ិ៍យ ្្ម ះកនាុងេីផសារការ្រ។

ចំណុចសំខាន់បំផុតគឺចាប់តាងំពីៃំបូងធនាគារ BIDC យមីលយឃញីចបាស់វធិានការសំខាន់ យៃីម្បអីភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សយនាះ គឺអ
េិភាពកនាុងការយម្ជីសយរសីធនធានមនុស្សកនាុងម្សរុក និងបណ្ដុ ះបណ្្ដ ល ងចករងំលកបេពិយស្ធន៍ពីបុគ្គលិកធនាគារ BIDV យៃីម្បបីយងកីន 
ធនធានថ្នា ក់ៃឹកនាជំាបុគ្គលិកកនាុងម្សរុក។ គិតមកៃល់យពលបច្ចុប្បននា បុគ្គលិកយម្ជីសយរសីកនាុងម្សរុកងៃលរានសមតថាភាព បេពិយស្ធ 
និងសីលធម៌ល្អបានងតងតាងំ ម្បគល់តួនាេីសំខាន់ៗកនាុងធនាគារ BIDC។
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ឆលាងកាត់រយៈយពលជាង ០៧ ឆ្នា  ំយបីកៃំយណីការធនាគារ BIDC កាន់ 
ងតរកីចំយរនីរងឹរា ំ និងអភិវឌ្ឍន៍យសថារភាពយៅយលីម្េង់ម្ទាយ ម្បព័ន្ធ 
បណ្្ដ ញ ។ ធនាគារ BIDC បានខិតខំកនាុងការផ្លា ស់ប្ដូរយៃីម្បកីាលា យជា
ធនាគាររានគុណភាព យករ ិ៍យ ្្ម ះ្នមុខយគ រមួចំងណកកនាុង ការ
អភិវឌ្ឍន៍យសថារភាពេីផសារហរិញ្ញវតថាុកម្ុជា។ សកម្មភាពមនុស្សធម៌ 
សង្គមមួយចំនួនរបស់ធនាគារ BIDC កនាុងរយៈយពលចុងយម្កាយយនះ 
ៃូចជា៖

ពីឆ្នា  ំ ២០០៩ មកៃល់បច្ចុប្បននា ធនាគារ BIDC បានឧបតថាមភា
ការយបីកម្បកួតបាលទាត់អន្រជាតិ BIDC CUP ចំនួន ០៤ ៃង 
តាមកាលកំណត់គឺ ០២ ឆ្នា /ំម្ដង។ យនះគឺជាការម្បកួតកីឡាសម្រាប់ 
កីឡាករវយ័យក្មងកនាុងតំបន់អាសីុ រានអតថាន័យៃ៏ធំកនាុងការជម្មរុញ 
យលីកតំយកីនកីឡាយៅកម្ុជា ក៏ៃូចជាកនាុងតំបន់។

ចាប់ពីដថងៃៃំបូងយបីកៃំយណីរការធនាគារ BIDC បានចូលរមួឧប
តថាមភាោ៉ងសកម្មយៅយលីសកម្មភាពមនុស្សធម៌សង្គម ៃូចជា ចូលរមួ
ឧបតថាមភាជូនកាកបាេម្កហមកម្ុជាជាយរៀងរាល់ឆ្នា  ំតាងំពីឆ្នា  ំ២០១១ 
រហូតៃល់បច្ចុប្បននាម្បាក់ឧបតថាមភាជិត ៥០០ ពាន់ៃុលាលា អាយមរកិចូល 
រមួឧបតថាមភាពាក់ព័ន្ធនឹងយម្គាះធម្មជាតិ កាត់បនថាយភាពម្កីម្កជំនួយ 
ងផនាកយវជ្ជស្នស្យម្ចីនតំបន់យៅកម្ុជា រមួចំងណកកនាុងការកាត់បនថាយ 
ភាពម្កីម្កនិងជួយម្បជាជនម្គរួស្ររានជីវភាពម្កីម្ក យៅកម្ុជា។

សកម្មភាពមនុស្រចសធម៌សង្គមរបស់ធនាគារ                ក្នុងឆ្ន្រចំ ២០១១ - ២០១៦bidc

របាយការណ៍អភិវឌ្រចឍន៍និរន្តភភាព
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ម្បាក់បយញ្ញីរបស់អតិថិជន៖
 CAS (ស្ង់ោរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាុតាមបេប្បញ្ញត្ិយៅម្បយេសកម្ុជា)
ម្បយភេអតិថិជនជាដៃគូ



បណ្ដុះការអភិវឌ្រចឍន៍
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ទិសដ្រចអាជីវកម្មឆ្ន្រចំ ២០១៧
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ទិសដ្រចអាជីវកម្មឆ្ន្រចំ ២០១៧

ទិសដ្រចអាជីវកម្មឆ្ន្រចំ ២០១៧៖

សិកសាបណ្្ញោ៉ងហ្មត់ចត់ យៃីម្បធីានាយលីកកម្ស់ម្បសិេ្ធភាពសកម្មភាពដនេីតាងំ 
បណ្្ញ និងយលីកកម្ស់កិត្ិនាមធនាគារ BIDC ។

ងកលម្អសមតថាភាពការ្រយផ្្តយលីការបណុ្ះបណ្្លយលីកកម្ស់គុណភាព ធនធាន 
មនុស្ស ជាពិយសសគឺម្ករុមបុគ្គលិកៃឹកនា ំបយងកីតម្ករុមបុគ្គលិកេីផសារ យអាយរានជំនាញ។
បយងកីត និងអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកជាជនជាតិកម្ុជាយអាយរានជំនាញ យហយីផសារភា្ជ ប់ជាមួយ 
ធនាគារ BIDC យៃីម្បធីានាសកម្មភាពអាជីវកម្មរានយសថារភាពយូរអងងវែង ម្ពមទាងំរកសា 
ធានាម្បាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកម្សបជាមួយលេ្ធផល អាជីវកម្មងៃលសយម្មចបាន។

យលីកកម្ស់សមតថាភាពម្គប់ម្គងៃឹកនាមំ្គប់ម្គងហានិភ័យយឆ្្ះយៅរកបេោ្ឋ នអន្រជាតិ
បន្យលីកកម្ស់សមតថាភាពហរិញ្ញវតថាុ និងធានាបណ្្អនុបាតសុវត្ិភាព សន្ស្សន៍គុណ
ភាពសកម្មភាពសកម្មភាពម្តរូវតាមស្ង់ោបេប្បញ្ញត្ិរបស់ធនាគារ ជាតិដនកម្ុជា ។

េំយនីបកម្មសរាភា រៈយម្បីម្បាស់ ជម្មរុញការយម្បីម្បាស់បយច្ចកវេិយាព័ត៌រានកនាុងសកម្មភាពធនា
គារ សំយៅគាមំ្េការ្រម្គប់ម្គងៃឹកនា ំការ្រលក់ផលិតផល ការ្រយសវាកម្មយផ្សងៗ 
និងប ហ្ា ញភាពខាលា ងំកនាុងការម្បកួតម្បងជង។

ខិតខំបន្ពម្ងឹងសកម្មភាពធនាគារលក់រាយម្សបយៅតាមេិសយៅងៃលបានោក់
យចញពីឆ្នា ២ំ០១៥។

ពម្ងឹងេំនាក់េំនងជាមួយអតិថិជនងៃលរានពាណិជ្ជកម្មយៅវញិយៅមកជាមួួយម្បយេស 
យវៀតណ្ម អតិថិជនរានតម្មរូវការេូទាត់អន្រជាតិធំៗ យៃីម្បបីយងកីនការេូទាត់យផ្រម្បាក់
យម្ចីន ។

ពម្ងឹងការផ្សពវែផសាយកិត្ិនាមធនាគារ BIDC យៃីម្បយីអាយកាលា យយៅជាធនាគារងៃល 
ម្បជាពលរៃ្ឋកម្ុជា ធាលា ប់ស្្គ ល់ ។

សកម្មកនាុងការចូលរមួកនាុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌សង្គម យៃីម្បរីមួចំងណកកនាុងការអភិវឌ្ឍន៍ 
ម្បយេសកម្ុជា។
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ស្ខាៃូនយពញ៖
អាសយោ្ឋ ន៖ អគារយលខ ៥៦ មហាវថិីម្ពះមុនីវង្ស ស ក្ ត់វត្ភនាំ ខណ្ឌ ៃូនយពញ រាជធានីភនាំយពញ ម្ពះរាជាណ្ចម្កកម្ុជា។
ម្េព្យសកម្មសរុបគិតយៅដថងៃេី ៣១ ងខធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៦ រានចំនួន ៣២ លានៃុលាលា រអាយមរកិ ។
ចំនួនបុគ្គលិក៖ ២២ នាក់
បណ្្ការោិល័យ និងងផនាក៖ ការោិល័យយសវាកម្មអតិថិជន ការោិល័យេំនាក់េំនងអតិថិជន ការោិល័យម្គប់ម្គង ឥណទាន 
ការោិល័យរៃ្ឋបាលនិងហរិញ្ញវតថាុ។
េូរស័ព្៖ +៨៥៥ ២៣ ៦៦៦ ០៣២៨
អីុងម៉ល៖ BIDC.DP@bidc.com.kh

ស្ខារានជ័យ៖
អាសយោ្ឋ ន៖ អគារយលខ ៥៨៣ ផលាូវជាតិយលខ១ ស ក្ ត់ចបារអំយៅ២ ខណ្ឌ ចបារអំយៅ រាជធានីភនាំយពញ ម្ពះរាជាណ្ចម្កកម្ុជា ។
ម្េព្យសកម្មសរុបគិតយៅដថងៃេី ៣១ ងខធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៦ រានចំនួន ២៩ លានៃុលាលា រអាយមរកិ ។
ចំនួនបុគ្គលិក៖ ២០ នាក់
បណ្្ការោិល័យ និងងផនាក៖ ការោិល័យយសវាកម្មអតិថិជន  ការោិល័យម្គប់ម្គងឥណទាននិងការោិល័យម្គប់ម្គង ហានិភ័យ 
ការោិល័យរៃ្ឋបាលនិងហរិញ្ញវតថាុ ។
េូរស័ព្៖ +៨៥៥ ៨៨ ២៤៧ ២៤៧
អីុងម៉ល៖ INFO@bidc.com.kh
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ស្ខាភនាំយពញ៖
អាសយោ្ឋ ន៖ អគារយលខ ៣៣៥ មហាវថិីម្ពះមុនីវង្ស ស ក្ ត់អូរឬស្ស៤ី ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភនាំយពញ ម្ពះរាជាណ្ចម្កកម្ុជា។
ម្េព្យសកម្មសរុបគិតយៅដថងៃេី ៣១ ងខធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៦ រានចំនួន ២៩ លានៃុលាលា រអាយមរកិ ។
ចំនួនបុគ្គលិក៖ ២៦ នាក់
បណ្្ការោិល័យ និងងផនាក៖ ការោិល័យយសវាកម្មអតិថិជន ការោិល័យេំនាក់េំនងអតិថិជន ការោិល័យរៃ្ឋបាល និងហរិញ្ញវតថាុ 
ការោិល័យម្គប់ម្គងឥណទាន (រាប់បញ្ចូ លការម្គប់ម្គងឥណទាន និងម្គប់ម្គងហានិភ័យ)។
េូរស័ព្៖ +៨៥៥ ២៣ ២១០ ៤៤០
អីុងម៉ល៖ INFO@bidc.com.kh

ស្ខាស្ឹងរានជ័យ៖
អាសយោ្ឋ ន៖ អគារយលខ ៣២A ផលាូវយលខ២៧១ ស ក្ ត់បឹងស្ឡាង ខណ្ឌ េួលយគាក រាជធានីភនាំយពញ ម្ពះរាជាណ្ចម្កកម្ុជា ។
ម្េព្យសកម្មសរុបគិតយៅដថងៃេី ៣១ ងខធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៦ រានចំនួន ២៤ លានៃុលាលា រអាយមរកិ។
ចំនួនបុគ្គលិក៖ ២៤ នាក់
បណ្្ការោិល័យ និងងផនាក៖ ការោិល័យេំនាក់េំនងអតិថិជន ការោិល័យយសវាកម្មអតិថិជន  ការោិល័យរៃ្ឋបាល និងហរិញ្ញវតថាុ។ 
េូរស័ព្៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៨២ ២៨២
អីុងម៉ល៖ info@bidc.com.kh
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ស្ខាេួលយគាក៖
អាសយោ្ឋ ន៖ អគារយលខ ១-២ ផលាូវយលខ២៨៩ ស ក្ ត់បឹងកក់២ ខណ្ឌ េួលយគាក រាជធានីភនាំយពញ ម្ពះរាជាណ្ចម្កកម្ុជា ។
ម្េព្យសកម្មសរុបគិតយៅដថងៃេី ៣១ ងខធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៦ រានចំនួន ៦ លានៃុលាលា រអាយមរកិ ។
ចំនួនបុគ្គលិក៖ ១៤ នាក់
បណ្្ការោិល័យ និងងផនាក៖ការោិល័យេំនាក់េំនងអតិថិជន ការោិល័យយសវាកម្មអតិថិជន  ការោិល័យរៃ្ឋបាល និងហរិញ្ញវតថាុ 
េូរស័ព្៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៨០ ០៦៩
អីុងម៉ល៖ info@bidc.com.kh

ស្ខាកំពង់ចាម៖
អាសយោ្ឋ ន៖ អគារយលខ ២៩ ផលាូវមុនីវង្ស ភូមិ៧ ស ក្ ត់កំពង់ចាម ម្ករុងកំពង់ចាម យខត្កំពង់ចាម ម្ពះរាជាណ្ចម្កកម្ុជា ។
ម្េព្យសកម្មសរុបគិតយៅដថងៃេី ៣១ ងខធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៦ រានចំនួន ៤១ លានៃុលាលា រអាយមរកិ ។
ចំនួនបុគ្គលិក៖ ២១ នាក់
បណ្្ការោិល័យ និងងផនាក៖ ការោិល័យេំនាក់េំនងអតិថិជន ការោិល័យយសវាកម្មអតិថិជន  ការោិល័យរៃ្ឋបាល និងហរិញ្ញវតថាុ 
ការោិល័យម្គប់ម្គងឥណទាន។
េូរស័ព្៖ +៨៥៥ ៤២ ២១០ ០១២
អីុងម៉ល៖ INFO.KPC@bidc.com.kh
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ស្ខាយសៀមរាប៖
អាសយោ្ឋ ន៖ អគារយលខ ២២-២៣ ផលាូវយេពវង្ស មណ្ឌ ល២  ភូមិស្វែ យៃង្គំ 
ឃុសំ្វែ យៃង្គំ ម្ករុងយសៀមរាប ម្ពះរាជាណ្ចម្កកម្ុជា។
ម្េព្យសកម្មសរុបគិតយៅដថងៃេី ៣១ ងខធនាូ ឆ្នា  ំ ២០១៦ រានចំនួន ២៦ 
លានៃុលាលា រអាយមរកិ។
ចំនួនបុគ្គលិក៖ ១៩ នាក់
បណ្្ការោិល័យ និងងផនាក៖ ការោិល័យេំនាក់េំនងអតិថិជន ការោិល័យ 
យសវាកម្មអតិថិជន  ការោិល័យម្គប់ម្គងឥណទាន។
េូរស័ព្៖ +៨៥៥ ៦៣ ៧៦០ ១២៣
អីុងម៉ល៖ AFD.SR@bidc.com.kh

សកម្មភាពរបស់សាខា



annual report 201662

ស្ខាហូជីមិញ៖
អាសយោ្ឋ ន៖ អគារយលខ ១១០ ផលាូវកាច់រ៉ាក់ថ្មំតា ំស ក្ ត់០៧ ខណ្ឌ ០៣ ម្ករុងហូជីមិញ យវៀតណ្ម
ម្េព្យសកម្មសរុបគិតយៅដថងៃេី ៣១ ងខធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៦ រានចំនួន ១៦០ លានៃុលាលា រអាយមរកិ 
ចំនួនបុគ្គលិក៖ ៦៣ នាក់
បណ្្ការោិល័យ និងងផនាក៖ ការោិល័យេំនាក់េំនងអតិថិជនជាម្ករុមហុ៊ន ការោិល័យយសវាកម្មអតិថិជនជាឯកត្ជន ការោិល័យ 
យសវាកម្មអតិថិជននិងម្គប់ម្គងឃ្លា ងំម្បាក់ ការោិល័យងផនការ ការោិល័យម្គប់ម្គងឥណទានការោិល័យម្គប់ម្គងហានិភ័យ 
ការោិល័យគណយនយ្យនិងហរិញ្ញវតថាុ ការោិល័យព័ត៌រានវេិយា  ការោិល័យរៃ្ឋបាល។
េូរស័ព្៖ +៨៤៨ ៦២ ៦៦៦ ៩៩៩
អីុងម៉ល៖ INFO@bidc.vn

ស្ខាហាណូយ៖
អាសយោ្ឋ ន៖ អគារយលខ ១០A ផលាូវហាយបាយជឿង ហ៊នគាម ហាណូយ យវៀតណ្ម
ម្េព្យសកម្មសរុបគិតយៅដថងៃេី ៣១ ងខធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៦ រានចំនួន ១៧២ លានៃុលាលា រអាយមរកិ 
ចំនួនបុគ្គលិក៖ ៥២ នាក់
បណ្្ការោិល័យ និងងផនាក៖ ការោិល័យេំនាក់េំនងអតិថិជនជាម្ករុមហុ៊ន ការោិល័យយសវាកម្មអតិថិជនជាឯកត្ជន ការោិល័យ 
យសវាកម្មអតិថិជននិងម្គប់ម្គងឃ្លា ងំម្បាក់ ការោិល័យម្គប់ម្គងឥណទាន ការោិល័យម្គប់ម្គងឥណទាន ការោិល័យម្គប់ម្គង 
ហានិភ័យ ការោិល័យគណយនយ្យនិងហរិញ្ញវតថាុ ការោិល័យងផនការនិងវនិិយោគ ការោិល័យរៃ្ឋបាល។
េូរស័ព្៖ +៨៤៤ ៣៩ ៣៨៨ ៥៥៩
អីុងម៉ល៖ BIDCHN@bidc.vn
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