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អំពីធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី

 ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានចាប់យផតេើ្មបតិបតតេិការ យៅក្ថុងទីផោសារ 
មបយទសក្្ថុជា យៅមថងៃទី១៩ បខវិច្ិកា ្្ោំ២០១០ យោ�បានបនតេយបើកសខាធនាោរ 
ពាណិជ្ជទី១ យៅចំកណ្ោលរាជធានីភ្ំយពញ។ រហូត្កដល់បច្ចថុបោបន្យនះ ធនាោរ 
មនសខាចំនួន ១២កបនលៃង ជា្ួ�នរឹងម៉ោសរុីនោក់មបាក់ ១០កបនលៃង ម៉ោសរុីនោក់ 
្ូលបោបទានបមត ១១កបនលៃង និងម៉ោសរុីនយអធីអិ្ ២៨កបនលៃង យៅក្ថុងយខតតេ និង 
រាជធានីសំខាន់ៗ ចំនួនមបាំមនមពះរាជាណចមកក្្ថុជា បដលរួ្មនរាជធានីភ្ំយពញ 
យខតតេយសៀ្រាប យខតតេមពះសីហនរុ យខតតេបាត់ដំបង និងយខតតេកំពង់ចា្។ 

 បច្ចថុបោបន្យនះ ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី កំពរុងបយម្ើយសវាក្្ម និងផតេល់ 
ផលិតផលធនាោរ ជូនដល់អតិថិជន មបមណ ២៣.០០០នាក់ បដលរួ្មនទាំង 
អតិថិជនជាបរុគ្គល និងមករុ្ហ៊រុន។ យដើ្ោបីយ្លៃើ�តបយៅនរឹងតម្រូវការយកើនយ�ើងរបស ់
ចំនួនអតិថិជន យៅក្ថុងមបយទសក្្ថុជា ធនាោរមនផតេល់ជូនយសវាក្្ម និងផលិតផល 
ធនាោរដ៏ទូលំទូលា� រួ្មនយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល យសវាក្្មធនាោរពាណិជ្ជ  
មព្ទាំងយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម និងយសវាមបតិបតតេិការផងបដរ។ 

 គិតមតរឹ្បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី មននិយោជិតជាង  
២៧០នាក់ បដលមនបទពិយសធន៍ និងជំនាញយផោេងៗោ្ោ ទាំងក្ថុងវិស័�ធនាោរ 
និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាវិស័�យផោេងៗយទៀតផងបដរ។ ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី  
យៅក្ថុងមបយទសក្្ថុជាបានយបតេជា្ោចិតតេ ក្ថុងការកសងវិស័�ហិរញ្ញវត្ថុឲោយរឹងមំ និង 
�ូរអបងវែង្ួ� សមមប់អតិថិជនរបស់ខលៃលួន យហើ�នរឹងបនតេពោយាោ្បយងកើតឱកាស និង 
គរុណតម្លៃ តា្រ�ៈផលិតផល និងយសវាក្្មថ្មីៗ បដលមនអត្មបយោជន៍ខ្ស់។ 
ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី មនយមទនភាពមមកបលង យោ�សរបតយ�ើង្ិន 
មតរឹ្បតជាអ្កបយម្ើយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុប៉រុយណណោះយទ ប៉រុបនតេបថ្ទាំងជាមដគូអាជីវក្្ម 
ដ៏ល្អ្ួ�របស់អតិថិជនផងបដរ ក្ថុងការោំមទពួកយគឲោយយធវែើការសយម្ចចិតតេមតរឹ្មតរូវ 
យលើបផ្កហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិនិយោគ។ ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុ ីគឺជាសខារបស់ 
សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។

អំពីសរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប

 សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប គឺជាធនាោរសកលឈាន្រុខយគ្ួ� ក្ថុងតំបន់អាស៊ោន និង 
ជាមដគូមបរឹកោសាសជីវក្្មធំបំផរុត្ួ� ក្ថុងតំបន់។ សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប ក៏នាំ្រុខយគ 
ក្ថុងពិភពយលាក យលើបផ្កហិរញ្ញវត្ថុឥស្ោ្ផងបដរ។

 សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប មនទីស្ោក់ការកណ្ោលយៅទីមករុងកូឡាឡាំពួរ មបយទស 
ម៉ោយ�សរុី យហើ�មនផតេល់យសវាក្្មធនាោរពាណិជ្ជ ធនាោរវិនិយោគ ធនាោរឥស្ោ្ 
និងយសវាក្្មមគប់មគងមទពោយធន។ សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប គឺស្ិតក្ថុងលំោប់យលខ ៥ 
យៅអាសរុីអាយគ្�៍ យបើគិតយលើមទពោយសក្្ម យៅចរុង្្ោំ២០១៦ បដលមនបរុគ្គលិកជាង 
៣៩.០០០នាក់ និងអតិថិជនមបបហល ១២លាននាក់។ 

 សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប ហូលឌីង យប៊ីហាដ មតរូវបានចរុះបញ្ជីយៅយលើទីផោសារភាគហ៊រុន 
ប៊ូរស ម៉ោយ�សរុី (Bursa Malaysia) តាំងពី្្ោំ ១៩៨៧ ជា្ួ�តម្លៃយលើទីផោសារ 
ភាគហ៊រុន ៤០ពាន់លានរីងហ្គីតម៉ោយ�សរុី យបើគិតមតរឹ្បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦។ មទពោយសររុប 
គិតមតរឹ្ចរុង្្ោំ២០១៦ មនចំនួន ៤៨៥,៨ពាន់លានរីងហ្គីត ជា្ួ�មបាក់បម្រុង 
របស់ភាគហ៊រុនិកសររុបចំនួន ៤៥,៣ពាន់លានរីងហ្គីត យហើ�មទពោយសររុបស្ិតយមកា្ 
ការមគប់មគងមនចំនួន ៨២,៨ពាន់លានរីងហ្គីត។

 ភាគហ៊រុនិកបដលមនភាគហ៊រុនយមចើនបំផរុត គិតមតរ្ឹ ចរុង្្ោ ំ២០១៦ គឺ Khazanah  

Nasional បដលមន ២៩,៣៤% មនភាគហ៊រុនសររុប។ មបាក់បម្រុងសមមប់បរុគ្គលិក  
(EPF) មនចំនួន ១៦,១២% និង Mitsubishi UFJ Financial Group មន 
ចំនួន ៧,០៧% (រួ្បញ្ចូលការមបាក់យោ�ផ្ោល់ ៤,៦៥% តា្រ�ៈធនាោរ 
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd)។

សវតារធនាោរ
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ
សវតារធនាោរ



 

ការយបតេជា្ោយលើគរុណភាពយសវាក្្ម និងឧតតេ្ភាព

 ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី គឺជាមករុ្ហ៊រុនបដលយផតោតយលើការដរឹកនាំរបស់

្នរុសោេ។ យៅធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី អវែីបដលយ�ើងយផតោតជាសំខាន់យនាះ 

គឺការផតេល់យសវាដល់អតិថិជន ឬក៏ោំមទដល់អ្ក បដលផតេល់យសវាក្្មដល់អតិថិជន។ 

 តាំងពីយដើ្យរៀង្ក អតិថិជនគឺជាចំណុចស្ូលមនមគប់ការងារទាំងអស់ បដល 

យ�ើងបានយធវែើ។ គរុណតម ល្ៃសូ្លទី១ របស់ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុ ីគឺថាយ�ើងយផតោត 

ការ�កចិតតេទរុកោក់ យលើអតិថិជន។ វតតេមនរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី គឺ 

យដើ្ោបីអតិថិជន យហើ�យ�ើងផតេល់ផលិតផល និងយសវាក្្ម បដលអតិថិជន�ល់ និង 

ផតេល់តម្លៃឲោយ។ 

 យ�ើងក៏យផតោតសំខាន់ដូចោ្ោផងបដរ យៅយលើគរុណតម្លៃស្ូលចំនួន ៤យផោេងយទៀត 

រួ្មនស្ិទ្ធផលខ្ស់ ការផតេល់លទ្ធភាពដល់បរុគ្គលិក កម្ោំងចម្រុះ និងសរុចរិតភាព។ 

យ�ើងយជឿជាក់ថា ការរួ្បញ្ចូលោ្ោមនគរុណតម្លៃស្ូលទាំងអស់យនះ យៅយលើអវែីមគប់ោ៉ោង 

បដលយ�ើងយធវែើ នរឹងបយងកើតនូវគរុណតម ល្ៃ�ូរអបងវែង ្ និមតរ្ឹ បតសមមប់អតិថិជនប៉រុយណណោះយទ 

បតបថ្ទាំងសមមប់បរុគ្គលិក និងភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យ�ើងផងបដរ។

 

ទធវើគារវកិច្ចអតិថិជន	

ទោយការសំពះ

ផ្ល់ទសវាក�្មភា្្្រ	់

ជា�ួយនរឹ្សា្្�ញញរឹ�

្រទប�ើទសវាក�្មអតិថិជន	

ទោយកាត់្រន្យរយៈទពល	

រ្់ចាំ�ិនទលើសពី	៥នាទី

ទ្ត្តទៅទលើដំទណះបសាយ	

សបម្រ់អតិថិជន

ទៅធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី	

អតិថិជន គឺជាអវែីបដលយ�ើងយផតោតការ�កចិតតេទរុកោក់ខា្ោំងបំផរុត។

តម្លៃស្ូលរបស់ស្ោប័ន

ការទ្ត្តការ	
យកចិត្ទុកោក	់
ទលើអតិថិជន

វតតេមនរបស់យ�ើង គឺយដើ្ោប ី

បយម្ើអតិថិជន មព្ទាំងផតេល់ជូន 

យសវាក្្ម និងផលិតផល 

ទាំងឡា�ណ បដលអតិថិជន 

�ល់  និងឲោយតម្លៃ។

ការផ្ល់លទ្ធភាព	
ដល់្រុគ្គលិក

យ�ើងផតេល់អំណច និងតម្ង់ទិស

ដល់បរុគ្គលិកឲោយមនគំនិតមច្មបឌិត 

និងផតេល់គរុណតម្លៃដល់ស្ោប័ន  

ក៏ដូចជាសហគ្ន៍ បដលោត ់

បយម្ើជូនផងបដរ។

ស�ិទ្ធផលខ្ពស់

យ�ើងខិតខំបំយពញការងារ 

ោ៉ោងសក្្ម យោ�មន 

�រុទ្ធសសសតេជាក់លាក់  

សមមប់អតិថិជន បរុគ្គលិក  

និងអ្កពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

សុចរិតភាព

យ�ើងបំយពញការងារទាំង អស់   

យោ�ភាពយស្ោះមតង់ 

មបកប យោ�ការយោរព 

និងមនវិជា្ោជីវៈចោបាស់លាស់  

ពីយមពាះសរុចរិតភាព 

គឺជាគរុណតម្លៃស្ូលរបស់  

សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។

កម្្ំ្ចប�ុះ

យ�ើងយោរពវបោបធ្៌យផោេងៗោ្ោ  

និងផតេល់គរុណតម្លៃយលើ 

ទសោេនវិស័�ខរុសៗោ្ោ យហើ� 

យ�ើង�ល់យ�ើញថា ភាពចម្រុះោ្ោ 

គឺជាមបភពមនកម្ោំង។

 យដើ្ ោបីសយម្ចបានយោលយៅយសវាក ្្មអតិថិជនដ៏ល្អឥតយខាចោះ ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊  

ភីអិលសរុី បានកំណត់យោលការណ៍មនយសវាក ្្មអតិថិជនរបស់ខលៃលួន យដើ្ោបីផតេល់យសវាក្្ម 

ល្អមបយសើរ ជូនដល់អតិថិជន។ មគប់យពលយវលាទាំងអស់ យ�ើងនរឹង៖
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការយបតេជា្ោយលើគរុណភាពយសវាក្្ម និងឧតតេ្ភាព / តម្លៃស្ូលរបស់ស្ោប័ន



 ្្ោំ២០១៦ គឺជា្្ោំដ៏យជាគជ័�្ួ�យទៀតរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី   
យោ�យផតេើ្យចញពីស្ិទ្ធផលមន្្ោំ២០១៥ បដលធនាោរទទួលបានមបាក់ចំណ� 
្កវិញទាំងអស់ ចាប់តាំងពីការយបើក ដំយណើរការដំបូង ក្ថុង្្ោំ២០១០។ ធនាោរបាន 
បនតេនូវសនទៃថុះកំយណើនដ៏គួរឲោយកត់សម្ោល់របស់ខលៃលួន យហើ�បានកត់មតាចំណូល្រុនកាត ់
ពន្ធ ចំនួន ៨លានដរុលា្ោរអា្រិក បដលយស្មើនរឹងកំយណើនមបាក់ចំយណញ ៤៤% យបើ 
យមបៀបយធៀបពី្្ោំ្រុន។ លទ្ធផលដ៏វិជ្ជមនយនះ គឺ្ួ�បផ្កយកើតយចញពីបរិោកាស 
អំយណ�ផលពីខាងយមរៅ ជា្ួ�នរឹងកតាតោជម្រុញបផ្កយសដ្ឋកិច្ច។ បតយទាះជា 
ោ៉ោងណក៏យោ� ភាពរីកចយម្ើនទាំង្ូល គឺសយម្ចបានពីការខិតខំមបរឹងបមបង 
របស់គណៈមគប់មគងធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បដលបានបយងកើតភាពរឹងមំ 
ពី្ួ�្្ោំ យៅ្ួ�្្ោំ។

 យសដ្ឋកិច្ចរបស់មបយទសក្្ថុជា ទទួលបានកំយណើនផលិតផលក្ថុងមសរុកសររុប 
ចំនួន ៧% ក្ថុង្្ោំ២០១៦ យោ�បានជម្រុញនូវនិនា្ោការកំយណើនដ៏អសចោរោយ បដល 
យធវែើឲោយក្្ថុជាកា្ោ�ជាមបយទស មនយសដ្ឋកិច្ចរីកចយម្ើន្ប់រហ័ស្ួ� យៅក្ថុងតំបន់។ 
យោលនយោបា�វិនិយោគពីបរយទស មបកបយោ�ការអនរុយមោះខ្ស់ បានជម្រុញ 
កំយណើនវិនិយោគក្ថុងប៉រុនា្ោន្្ោំចរុងយមកា�យនះ បដលបយងកើតនូវវដតេតម្លៃមនការអភិវឌោឍ 
បផ្កយសដ្ឋកិច្ច និងរំហូរទរុន។ មបឈ្នរឹងស្ោនភាពមនការជម្រុញសូចនាករ បផ្កម៉ោមករូ 
យសដ្ឋកិច្ច ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុ ីបានរកោសាភាពមបរុងមប�័ត្ យៅយលើវិធីសសសតេ 
មគប់មគងហានិភ័�របស់ខលៃលួន។ អង្គភាពទទួលបនទៃថុកឥណទានរបស់យ�ើង បានឈាន 
យៅ្រុខ ក្ថុងការបបងបចកទំហំឥណទាន ក្ថុងចំយណ្វិស័�យផោេងៗោ្ោ យហើ�ធនាោរ 
បានរកោសាអនរុបាតឥណទានយធៀបនរឹងមបាក់បយញ្ញើ (LDR) យៅកម្ិតល្អបំផរុត្ួ�  
៨៦% យបើយមបៀបយធៀបនរឹង ១០១% របស់ឧសោសាហក្្មធនាោរយនះ យបើគិតមតរឹ្ 
ចរុង្្ោំ២០១៦។

 យមរៅពីការនាំ�កលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អមបយសើរ ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី  
ភីអិលសរុី បានបយងកើតនូវយពលយវលាដ៏គួរឲោយចងចាំ្ួ� ក្ថុង្្ោំ២០១៦ ជា្ួ�នរឹងការ 
ពមងីកបណ្ោញបផ្កលក់របស់ខលៃលួន យៅទូទាំងបផ្កយផោេងៗោ្ោ។ បបន្្ពីយលើការពមងីក 
បណ្ោញសខារបស់ខលៃលួន ធនាោរបានសយមពោធកិច្ចសហការជាមដគូ ជា្ួ�មករុ្ហ៊រុន  

យ្នូ ឡា�ហវែ៍ បដលជាមករុ្ហ៊រុនធានារា៉ោប់រងលោបីយឈា្ោះលំោប់ពិភពយលាក យដើ្ោបីផតេល ់
នូវជយម្ើសយសវាមគប់មគងមទពោយស្ោបតតេិ និងការការពារបបន្្យទៀត យៅដល់អតិថិជន 
ទាំងអស់។ យ�ើងនរឹងបនតេបណនាំផលិតផល និង យសវាក្្មថ្មីៗ យោ�បផ្អកយលើការយផទៃរ 
ជំនាញ និងចំយណះដរឹង ពីសរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប និងយោ�ការចាប់មដគូជា្ួ�ស្ោប័ន 
លំោប់ពិភពយលាក យៅក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។

 ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បនតេការជួ�មត�ប់យៅដល់សហគ្ន៍ បដល 
ខលៃលួនបានមបកបអាជីវក្្មជា្ួ�។ ក្ថុង្្ោំ២០១៦ ធនាោរបានរួ្ចំបណក យៅដល់ 
ការងារសង្គ្ជាយមចើន យោ�យផតោតយលើការអប់រំ បដលជាសសរសតេ្្ភដ៏សំខាន់ មនក្្មវិធ ី
ទំនួលខរុសមតរូវសង្គ្។ បរុគ្គលិករបស់យ�ើងបានយរៀបចំោ៉ោងយជាគជ័� នូវគយមមង  
«សរុខភាពល្អ ជា្ួ�សរុីអា�អិ្ប៊ី» យៅតា្សលាយរៀនោច់មសោ៉ោល បដលជួប 
ការលំបាក យដើ្ោបីយលើកក្្ស់ពីសរៈសំខាន់មនជីវិតរស់យៅ មបកបយោ�សរុខភាព 
ល្អ សមមប់ឧតតេ្ភាពការសិកោសា នាយពលអនាគត។ ធនាោរ ក៏បានយលើកទរឹកចិតតេដល់ 
និសោេិតក្្ថុជាផងបដរ ក្ថុងការោក់ពាកោយសមមប់ក្្មវិធីអាហារូបករណ៍តំបន់អាស៊ោន  
របស់សរុីអា�អិ្ប៊ី បដលឧបត្្្ភយោ�សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។ យ�ើងមនយមទនភាព 
មមកបលង បដលនិសោេិតក្្ថុជារបសយ់�ើង្ួ�រូប មតរូវបានយមជើសយរីស ជា្ួ�នរឹងនិសោេិត 
យ្្ើ្១៥រូបយទៀត ្កពីតំបន់អាស៊ោន ក្ថុងនា្ជានិសោេិតជ័�លាភីអាហារូបករណ៍ 
តំបន់អាស៊ោនរបស់សរុីអា�អិ្ប៊ី យហើ�យ�ើងសូ្ជូនពរឲោយ�រុវតតេីរបស់យ�ើងទទួល 
បានយជាគជ័� សមមប់ការសិកោសាយៅសកលវិទោយាល័� បដលនាងបានយមជើសយរីស 
យៅក្ថុងមបយទសកាណោ។

 ក្ថុងនា្ជាចំណុចស្ូល្ួ� មនទីផោសារស្ូលទាំងមបាំ របស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប 
ធនាោរ  សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា អាចរកោសានូវភាពខា្ោំងរបស់ខលៃលួន  
មនជំនាញធនាោរ ឲោយស្ិតក្ថុងកម្ិតរបស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។ បរុគ្គលិក និងគណៈ 
មគប់មគងរបស់យ�ើង បនតេទទួលផលពីការយផទៃរចំយណះដរឹង និងជំនាញោ៉ោងសក្្ម រវាង 
សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប និងធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី យហើ�យ�ើងមនយមទនភាព 
មមកបលង អំពីភាពយជាគជ័�របស់យ�ើង ក្ថុងការអភិវឌោឍស្ត្ភាព និងយទពយកាសលោយ 
បរុគ្គលិកក្ថុងមសរុករបស់យ�ើង។ បច្ចថុបោបន្យនះ បរុគ្គលិកជាង ៩៩% របស់យ�ើង គ ឺ
ជាជនជាតិបខ្មរ ជាពិយសសរួ្ទាំងមបធាននា�ក មបតិបតតេិរបស់យ�ើង ផងបដរ។ ការ 
យបតេជា្ោចិតតេចំយពាះយោលយៅ�ូរអបងវែងរបស់ធនាោរ ក្ថុងការរួ្ចំបណកយលើកក្្ស ់
ស្ត្ភាពបផ្កធនាោររបស់បរុគ្គលិកជនជាតិបខ្មរ គឺស្ិតយៅជាអាទិភាពច្ោបងដ៏ 
សំខាន់បំផរុតរបស់យ�ើង យហើ�យ�ើងសងោឃរឹ្យជឿជាក់ថា អាចយដើរតួនាទីោ៉ោងសំខាន ់
ក្ថុងការកសងអ្កជំនាញបផ្កធនាោរជំនាន់យមកា� យៅក្ថុងមបយទស។

 តាងនា្ឲោយបរុគ្គលិក និងគណៈមគប់មគងទាំងអស់ របស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី 
ភីអិលសរុី ខ្ថុ ំសូ្យ្លៃៀតក្ថុងឱកាសយនះ សប្តេងការយកាតសរយសើរោ៉ោងមជាលយមរៅ 
ចំយពាះរាជរោ្ោភិបាលក្្ថុជា ធនាោរជាតិមនក្្ថុជា និងមដគូអាជីវក្្ម មព្ទាំង 
ភាគីពាក់ព័ន្ធយផោេងៗយទៀត សមមប់ការបនតេោំមទ្កយលើធនាោរ។ ជាចរុងយមកា�  
ខ្ថុំសូ្អរគរុណដល់គណៈមគប់មគង និងបរុគ្គលិកទាំងអស់របស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី  
ភីអិលសរុី ចំយពាះកិច្ចខិតខំមបរឹងបមបងយបតេជា្ោចិតតេ បដលជាកតាតោគនលៃរឹះ្ួ� ក្ថុងការបយងកើន 
ភាពយជាគជ័�របស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី។ ខ្ថុំទនទៃរឹងរង់ចាំនូវ្្ោំដ៏រីករា� 
ខាង្រុខយនះ និងការរួ្ចំបណកឥតឈប់ឈររបស់ធនាោរ យៅយលើការរីកចយម្ើនដ៏គួរ
ឲោយកត់សម្ោល់របស់មបយទសជាតិ។
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Dato’ Shaarani Ibrahim
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
សរពីមបធានមករុ្មបរឹកោសាភិបាល



 ្្ោំ២០១៦ គឺជា្្ោំបដលខរុសបបលៃកពី្្ោំ្រុនៗ។ ទិដ្ឋភាពនយោបា� បដល្ិន 

បានយមោងទរុក បានកំណត់្្ោំមនភាពយជាគជ័� សមមប់រយបៀបវារៈមបជានិ�្ និង 

ជាតិនិ�្ យហើ�បានជម្រុញឲោយមនការជបជកពិភាកោសាោ្ោ យៅយលើគរុណស្ោបតតេិ 

និងគរុណវិបតតេិ មនការវិវឌោឍបផ្កបយច្ចកវិទោយា និងសកលភាវូបនី�ក្្មដ៏្ប់រហ័ស។  

កំយណើនយសដ្ឋកិច្ចជាសកលបានស្ិតក្ថុងកម្ិត្ធោយ្ យោ�សរតម្លៃធា្ោក់ចរុះមន 

ទំនិញ ជាពិយសសតម្លៃយមបង បដលបានធា្ោក់ក្ថុងកម្ិតទាបបំផរុត ក្ថុងរ�ៈយពល១២ 

្្ោំចរុងយមកា�។ ជា្ួ�ោ្ោយនះ អតិថិជនមនការមបរុងមប�័ត្ខ្ស់ ក្ថុងការចា�វា� 

បដលយធវែើឲោយការចំណ�មនការយកើនយ�ើងមតរឹ្បត ២,៤% ប៉រុយណណោះ ក្ថុងរ�ៈយពល 

ជាក់លាក់ ចាប់ពី្្ោំ២០១៥។

 យមរៅពីការមបឈ្ទាំងអស់យនះ យសដ្ឋកិច្ចក្ថុងតំបន់អាស៊ោនភាគយមចើន បានរកោសា 

កំយណើនោ៉ោងស្ិតយស្រ យោ�បផ្អកយលើការអំយណ�ផល�ូរអបងវែងក្ថុងតំបន់ មនចំនួន 

មបជាជនថា្ោក់កណ្ោល និងវ័�យក្មងយមចើន។ យ�ើងមនការយលើកទរឹកចិតតេជាពិយសស 

ជា្ួ�នរឹងការបនតេសនទៃថុះមនកំយណើនយសដ្ឋកិច្ចក្្ថុជា យោ�បានបមបកា្ោ�ជាមបយទស 

បដលមនចំណូលទាបថ្ាោក់កណ្ោល តា្រ�ៈការចាត់ថ្ាោក់របស់ធនាោរ ពិភពយលាក។ 

សររុប្ក មបយទសក្្ថុជាទទួលបានកំយណើនផលិតផលក្ថុងមសរុកសររុប ៧% យោ�បផ្អក

យលើការនំាយចញវា�នភណ្ឌដ៏ខ្ាោងំក្ាោ  និងការវិនិយោគពីបរយទស យលើវិស័�អចលនមទពោយ 

និងយហោ្ោរចនាស្្័ន្ធ។

 សិ្តក្ថុងបរិបទយនះ ខ្ថុមំនកតេយីស្នសោេ រីករា� សូ្ជមមប ជូន  យលាកអ្កថា ធនាោរ 

សរុអីា�អិ្បី៊ ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា ទទួលបានស្ិទ្ធផលល្អបំផរុត្ួ� ក្ថុង្្ោ ំ២០១៦ ក្ថុង 

ចំយណ្មករុ្ហ៊រុនបរុមតស្្័ន្ធរបស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។ ចំណូលមបតិបតតេិការរបស ់

ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា បានយកើនយ�ើង ១៥% តា្រ�ៈភាពរីកចយម ើ្ន 

ពីបផ្កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល និងមករុ្ហ៊រុន។ គួរកត់សម្ោល់ផងបដរថា មបាក់ក្្ចីជា 

លក្ខណៈមករ្ុ ហ៊រុនបានយកើនយ�ើង ៧៥% បផ្អកយលើការបយងកើតទំនាក់ទំនងសំខាន់ថ្មីៗ ។ គំនិត 

ផតេលួចយផតេើ្ មនការមគប់មគងចំណ� បានយធវែើឲោយមបយសើរយ�ើង នូវអនរុបាតផលយធៀបចំណ�  

និងចំណូល ក្ថុងអមតា ៥២%។ ជា្ួ�អនរុបាតឥណទាន្ិនដំយណើរការ បដលយសទៃើរបត 

យស្មើសូនោយ ០,១៨% ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា បានកត់មតាមបាក់ចំណូល 

រ្ុនកាត់ពន្ធ ចំនួន ៨លានដរុល្ាោរអាយ្រិក បដលបានយកើនយ�ើង ៤៤% យបើយធៀបនរឹង្្ោំ្ រុន។  

ស្ិទ្ធផលគួរឲោយកត់សម្ោល់យនះ យកើតយ�ើងយោ�មនការោំមទោ៉ោងយពញទំហរឹង ពីភាគី 

ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ យហើ�ខ្ថុំសូ្បថលៃងអំណរគរុណោ៉ោងមជាលយមរៅ ចំយពាះការខិតខំមបរឹង

បមបងរបស់អ្កទាំងអស់ោ្ោ។

 ស្ិទ្ធផលដ៏ល្អមបយសើររបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា  គឺជាការ 

រួ្ចំបណកដល់ការយបតេជា្ោចិតតេរបស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប យលើការអភិវឌោឍ និងភាពរីក 

ចយម ើ្នរបស់អាស៊ោន។ យសដ្ឋកិច្ចរបស់មបយទសក្្ថុជា មតរូវបានរំពរឹងថា នរឹងមនកំយណើន 

ផលិតផលក្ថុងមសរុកសររុប ៦,៩% ក្ថុង្្ោ២ំ០១៧។ ក្ថុងរ�ៈយពល្ធោយ្ យ�ើងយជឿជាក់ថា 

ភាពរឹងមំមនយសដ្ឋកិច្ចក្្ថុជា នរឹងបនតេរីកលូតលាស់ តា្រ�ៈកំបណទម្ង់យហោ្ោរចនា 

ស្្័ន្ធ និងរំហូរមនការវិនិយោគពីបរយទសឥតឈប់ឈរ បដលជាសញ្ោល្អ សមមប់ 

សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។

 សមមប់ដំយណើរយ្ពោះយៅ្រុខ ក្ថុង្្ោំ២០១៧ សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប នរឹងរកោសាការ

យផតោតសំខាន់យលើការអនរុវតតេក្្មវិធី T18 បដលោំមទយោ��រុទ្ធសសសតេជាអាទិភាព 

ក្ថុងគយមមងថ្មីៗ បដលពមងរឹងយលើ 5C រួ្មនអតិថិជន ្ូលធន ចំណ� វបោបធ្៌ 

និងការអនរុយលា្តា្ចោបាប់។ យ�ើងនរឹងបនតេកសងភាពរឹងមំរបស់យ�ើង តា្រ�ៈគំនិត 

ផតេលួចយផតេើ្ សំខាន់ថ្មីៗ  រួ្មនការបយងកើត្ជោឈ្ណ្ឌលឌីជីថល និងការអភិវឌោឍបទពិយសធន៍ 

យសវាក្្មអតិថិជនរបស់យ�ើង។ គំនិចផតេលួចយផតេើ្ទាំងអស់ ក្ថុងការពមងរឹងខលៃលួនយ�ើង យដើ្ោបី 

កា្ោ�ជាធនាោរសកលឈាន្រុខយគ ក្ថុងតំបន់អាស៊ោន នរឹង�ក្កអនរុវតតេយ�ើងវិញ 

តា្រ�ៈទិសយៅស្ោកសញ្ោអាជីវក្្មថ្មី គឺ «Forward»។ ជា្ួ�នរឹងការអភិវឌោឍ 

ស្ត្ភាពរបស់អ្កជំនាញបដលមនមសប់ បណ្ោញក្ថុងមសរុក និងក្ថុងតំបន់ដ៏រឹងមំ 

ការពមងរឹងគម រ្ូមបតិបតតេកិារ និងការយបតេជ្ាោចិតតេរបស់យ�ើង ក្ថុងការយលើកក្្ស់ភាពជាមករ្ុ  

ការងារ យៅក្ថុងសរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី យៅក្្ថុជា យរៀបចំខលៃលួនបាន 

ោ៉ោងល្អ យដើ្ ោបីយ ព្ោះយៅ្្ោ២ំ០១៧ ជា្ួ�ទិសយៅចោបាស់លាស់ ក្ថុងការនំា�កផលិតផល 

និងយសវាក ្្មកាន់បតមបយសើរ យៅដល់អតិថិជនបដលមនមសប់ និងអនាគតរបស់យ�ើង។

 ជាទីបញ្ចប់ តាងនា្ឲោយសរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប ខ្ថុំសូ្សប្តេងការដរឹងគរុណោ៉ោង 

មជាលយមរៅដល់ រាជរោ្ោភិបាលក្្ថុជា ធនាោរជាតិមនក្្ថុជា មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលធនាោរ 

អតិថិជន និងសហយសវិករបស់យ�ើងទំាងអស់ ក្ថុង មករ្ុ ការងារ #TeamCIMB បដលបនតេ 

ផតេល់ការោំមទ និងការរួ្ចំបណកោ៉ោងធំយធង យៅក្ថុងភាពយជាគជ័�របស់ធនាោរ 

សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។

សរពីមបធាននា�កមបតិបតតេិមករុ្ហ៊រុន យ្

Tengku Dato’ Sri Zafrul Aziz
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11

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
សរពីមបធាននា�កមបតិបតតេិមករុ្ហ៊រុន យ្



បរិោកាសមបតិបតតេិការ្្ោំ ២០១៦

 យសដ្ឋកិច្ចរបស់មបយទសក្្ថុជាបានបនតេបងា្ោញកំយណើនោ៉ោងរឹងមំ យោ�មនកំយណើនផលិតផលក្ថុងមសរុកសររុប ៧% យៅ្្ោំ២០១៦ (៦,៩% យៅ្្ោំ២០១៥)។ 
មបឈ្នរឹងស្ោនភាពសកលយលាក មនអយស្រភាពបផ្កយសដ្ឋកិច្ចដ៏អូសបនា្ោ� ក្្ថុជាយៅបតជាមបយទសបដលមនយសដ្ឋកិច្ចរីកចយម្ើន្ប់រហ័ស្ួ� យៅក្ថុងតំបន់អាស៊ោន។ 
កំយណើនផលិតផលក្ថុងមសរុក ក្ថុង្្ោ២ំ០១៦យនះ មតរូវបានោមំទយោ�វិស�័សខំាន់ៗ្ួ�ចំនួន រួ្មនវិស�័កាត់យដរ យទសចរណ៍ សណំង់សងសង់ និងអចលនមទពោយ។ និនា្ោការ 
មនការវិនិយោគផ្ោល់ពីបរយទស បានបនតេយកើនយ�ើងចាប់តាំងពី្្ោំ្រុនៗ រហូតដល់ ១០,៧% មនផលិតផលក្ថុងមសរុកសររុប ក្ថុង្្ោំ២០១៦។ អមតាអតិផរណបានយកើនយ�ើងបនតេិច 
ក្ថុងកម្ិត ២,៩% មសបនរឹងការយកើនយ�ើងតម្រូវការក្ថុងមសរុក។

សូចនាករទសដ្ឋកិច្ច ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥
២០១៦	

(ព្យាករណ៍)

ផលិតផលក្ថុងមសរុកសររុប 

(គិតជាពាន់លានដរុលា្ោរអាយ្រិក) ១១,៦ ១៣,០ ១៤,១ ១៥,២ ១៦,៧ ១៨,២ ២០,២

សនទៃសោេន៍អតិផរណ ៤% ៥% ៥,២% ៣% ៣,៩% ១,២% ២,៩%

ការនាំយចញ (គិតជាពាន់លានដរុលា្ោរអាយ្រិក) ៣,៨៨ ៥,២២ ៦,០២ ៦,៥ ៨ ៨,៥ ៩,៧

ការនាំចូល  (គិតជាពាន់លានដរុលា្ោរអាយ្រិក) ៥,៤៧ ៦,៧១ ៧,៩៦ ៩,៥ ១០,១ ១១,៩ ១២,៧

ការវិនិយោគផ្ោល់ពីបរយទស   

(គិតជាពាន់លានដរុលា្ោរអាយ្រិក) ០,៧៦ ០,៧៩ ១,៤១ ១,៣ ១,៥ ១,៨ ២,២

មបាក់់បយញ្ញើធនាោរពាណិជ្ជ  

(គិតជាពាន់លានដរុលា្ោរអាយ្រិក) ៤,៣ ៥,២ ៦,៧ ៧,៦ ៩,៧ ១១,៤ ១៣,៧

ឥណទានធនាោរពាណិជ្ជ  

(គិតជាពាន់លានដរុលា្ោរអាយ្រិក) ៣,២ ៤,៣ ៥,៩ ៧,៤ ៩,៣ ១១,៧ ១៤,៣

ទរុនបម្រុង បរយទស  (គិតជាពាន់លានដរុលា្ោរអាយ្រិក) ៣,៣ ៣,៥ ៣,៥ ៣,៦ ៤,៧ ៥,៧ ៧,១

មបភព: ្ូលនិធិរូបិ�វត្ថុអនតេរជាតិ ធនាោរពិភពយលាក ធនាោរជាតិមនក្្ថុជា និងធនាោរអភិវឌោឍន៍អាសរុី

 យៅចរុង្្ោំ២០១៦ យនះ មនធនាោរពាណិជ្ជ និងធនាោរឯកយទសចំនួន ៥២ យៅក្ថុងមបយទសក្្ថុជា យបើយធៀបយៅនរឹង្្ោំ២០១៥ មនចំនួន ៤៧។ យ�ើងក៏បាន 
យ�ើញកំយណើនោ៉ោង្ប់រហ័ស ក្ថុងចំយណ្ស្ោប័នហិរញ្ញវត្ថុ បដល្ិនប្នធនាោរ ជាពិយសសមគរឹះស្ោន្ីមករូហិរញ្ញវត្ថុ បដលនាំឲោយមនការមបកួតមបបជងកាន់បតខា្ោំង 
យៅក្ថុងទីផោសារ។ មបាក់ក្្ចីបានយកើនយ�ើងចំនួន ២១% និងមបាក់បយញ្ញើ យកើនយ�ើងចំនួន ២២% យបើយធៀបនរឹង្្ោំកនលៃងយៅ បដលបានបងា្ោញពីកំយណើនតម្រូវការក្ថុងមបយទស 
សមមប់បផ្កឥណទាន និងភាពរីកចយម្ើន យលើការ�ល់ដរឹងបផ្កធនាោរ ក្ថុងចំណ្មបជាពលរដ្ឋទូយៅ។

ខ្ថុំមនកតេីយស្នសោេរីករា�  
សូ្ជមមបជូនថា ធនាោរ  

សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី  
បានកត់មតាស្ិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ 

ដ៏ល្អមបយសើរ ក្ថុង្្ោំ២០១៦។

ការពិនិតោយយ្ើលលទ្ធផលមបតិបតតេិការរបស់មបធាននា�កមបតិបតតេិ
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការពិនិតោយយ្ើលលទ្ធផលមបតិបតតេិការរបស់មបធាននា�កមបតិបតតេិ



លទ្ធផលមបតិបតតេិការ្្ោំ ២០១៦
 ខ្ថុំមនកតេីយស្នសោេរីករា� សូ្ជមមបជូនថា ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី  
បានកត់មតាស្ិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អមបយសើរ ក្ថុង្្ោំ២០១៦។ ចំណូល្រុនកាត់ពន្ធ 
របស់ធនាោរ មនចំនួន ៨លានដរុលា្ោរអាយ្រិក បដលបានយកើនយ�ើងគួរឲោយកត់សម្ោល់ 
ក្ថុងអមតា ៤៤% យបើយធៀបនរឹង្្ោំ្រុន តា្រ�ៈកំយណើនដ៏រឹងមំ យលើមបាក់ចំណូល 
(១៥% យធៀបនរឹង្្ោកំនលៃងយៅ) ការរកោសាគរុណភាពឥណទាន និងការមគប់មគងចំណ� 
បានល្អ។ អនរុបាតឥណទាន្ិនដំយណើរការរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី 
គឺស្ិតយៅកម្ិតអមតា ០,១៨% យបើគិតមតរឹ្ចរុង្្ោំ២០១៦ បដលយនះសបញ្ោក់
ឲោយយ�ើញនូវការយបតេជា្ោចិតតេរបស់យ�ើង ចំយពាះការរីកចយម្ើនមបកបយោ�និរនតេរភាព។ 
អនរុបាតឥណទានផលយធៀបចំណ� និងចំណូល បានរីកចយម្ើនគួរឲោយកត់សម្ោល់   
ក្ថុងអមតា ៥២% ក្ថុង្្ោំ២០១៦ យបើយធៀបនរឹង ៥៩% ក្ថុង្្ោំ២០១៥ យោ�សរការ 
យលើកក្្ស់ផលិតភាព មសបនរឹងយោលការណ៍កាត់បន្�ចំណ� ក្ថុងចំយណ្ 
នា�កោ្ោនអាជីវក្្មទាំងអស់ រួ្ទាំងការអនរុវតតេយោ�យជាគជ័� មនគំនិតផតេលួចយផតេើ្ 
មបសិទ្ធភាពការចំណ�យផោេងៗ។

 តារាងតរុលោយការរបសធ់នាោរបានយកើនយ�ើងោ៉ោងខា្ោងំ ក្ថុង្្ោ២ំ០១៦ យោ�មន 
មបាក់ក្្ចីយកើនយ�ើង ចំនួន ១៤% និងមបាក់បយញ្ញើ យកើនយ�ើងចំនួន ២៥%។ គួរឲោយ 
កត់សម្ោល់ផងបដរថា យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល បានដំយណើរការោ៉ោងល្អ យោ�មន 
កំយណើនបផ្កឥណទានយគហោ្ោន ចំនួន ៣០% និងមបាក់បយញ្ញើហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល  
ចំនួន ៤០% យបើយធៀបនរឹង្្ោំកនលៃងយៅ។ យ�ើងមនយសចកតេីយស្នសោេ ជា្ួ�នរឹង 
ការរីកចយម្ើនរបស់ធនាោរ យៅយលើបផ្កយសវាក ្្មធនាោរ Preferred បដលជាចលករ 
ដ៏សំខាន់្ួ�យផោេងយទៀតរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិសសរុី យោ�បានកត់មតា 
កំយណើន ៧០% យៅយលើមទពោយសក ្្មយមកា្ការមគប់មគងសររុប (AUM)។ ភាពយជាគជ័� 
របស់ធនាោរ ក្ថុងការបយងកើតមបាក់បយញ្ញើ បដលមនគរុណភាពខ្ស់ បានរួ្ចំបណក ដល់ 
អនរុបាតឥណទានយធៀបនរឹងមបាក់បយញ្ញើរបស់យ�ើង ក្ថុងអមតា ៨៦% បដលជាកម្ិត 
ល្អបំផរុត្ួ� យបើយធៀបនរឹង ១០១% របស់ឧសោសាហក្្មធនាោរយនះ យបើគិតមតរឹ្ 
ចរុង្្ោំ២០១៦។

 ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានបនតេវិនិយោគយលើបផ្កផលិតផល និង 
យសវាក្្មរបស់ខលៃលួន ក្ថុង្្ោំ២០១៦។ យ�ើងបានពមងីកបណ្ោញសខារបស់យ�ើង 
យោ�ការសយមពោធសខាថ្មី្ួ� យៅបាក់ទូក ក្ថុងរាជធានីភ្ំយពញ យហើ�អភិវឌោឍសខា 
ផោសារយហងលី យោ�ការបយងកើត Preferred Centre ថ្មី្ួ�យទៀត។ ទាំងអស់យនះបាន 
បយងកើនចំនួនសខារបស់ធនាោរ ដល់ចំនួន ១២សខា និងមន Preferred Centre  
ចំនួន៧ទីតាំង យដើ្ោបីនាំ�កយសវាក្្មធនាោរជាន់ខ្ស់ល្អបំផរុត យៅដល់អតិថិជន 
លំោប់ខ្ស់របស់យ�ើង។

 យ�ើងបានបយងកើតសក្្មភាពផោសារភា្ោប់ទំនាក់ទំនងបរុគ្គលិកជាយមចើន រួ្មនកិច្ច 
មបជរុំបងា្ោញលទ្ធផលការងារមបចាំ្្ោំ (Town Hall) ក្្មវិធីមបកួតកីឡា និងការក្ោសានតេ  
គយមមងទំនួលខរុសមតរូវសង្គ្ យោ�យផតោតយលើវិស័�អប់រំ មព្ទាំងក្្មវិធីផតេល់រងា្ោន់ 
យលើកទរឹកចិតតេ និងក ្្មវិធីបងា្ោញស្ិទ្ធផលការងារនយោជិតជាយដើ្ ។ យ�ើងបានបណនំា 
ក ្្មវិធីបណ្តះបណ្ោលថ្ម ីទំាងចំយណះដរឹង និងជំនាញអនរុវតតេន៍ការងារ យដើ្ ោបីបនតេយបសកក ្្ម 
របស់យ�ើង ក្ថុងការកសងស្ោប័ន្ួ� បដលោំមទយោ�បរុគ្គលិកក្ថុងមសរុកដ៏មន 
យទពោយយកាសលខ្ស់។ កិច្ចខិតខំមបរឹងបមបងរបស់យ�ើង ក្ថុងយបសកក្្មយលើកក្្ស ់
ការអភិវឌោឍបរុគ្គលិក  បានយធវែើយ�ើងយោ�បផ្អកយលើលទ្ធផលមនការសទៃង់្តិទំនាក់ទំនង 
និយោជិត ្្ោំ២០១៦ (យធវែើយ�ើងពាក់កណ្ោល្្ោំ្តេង) បដលបានកត់មតាពិនទៃថុ ៧៩% 
បដលជាអមតាល្អមបយសើរ្ួ� យបើយធៀបនរឹង ៧៦% មនការសទៃង់្តិក្ថុង្្ោំ២០១៤។

៤៦៨

៣%

២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ ២០១៦

គិត� �នដុ���រ�េមរ�ក

១៤%

២៦៧

៣០៥

២៤%

២៨៨
៣៥៦

១៥%

១៦
១៨

-៧%

៥៩%

៥២%

៤៤%

៥,៦

៨,០

�ទព��សកម�សរុប

គិត� �នដុ���រ�េមរ�ក

ឥណ�នសរុប

គិត� �នដុ���រ�េមរ�ក

��ក់បេ��ើសរុប

គិត� �នដុ���រ�េមរ�ក

��ក់ចំណ�ល

គិត� �នដុ���រ�េមរ�ក

ចំេណញមុនបង់ពន�

គិត�%

ចំ�យេធៀបចំណ�ល

៤៥៣

២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ ២០១៦

ទសោេនវិស័�សមមប់្្ោំ ២០១៧
 ទសោេនវិស័�ក្ថុងកម្ិតម៉ោមករូយសដ្ឋកិច្ច សមមប់មបយទសក្្ថុជា នា្្ោ២ំ០១៧ នរឹងយៅ 
បតបនតេភាពរីក្យមចើន។ ផលិត ផល ក្ថុងមសរុកសររុបរបស់ក្្ថុជា សមមប់្្ោំ២០១៧ មតរូវ 
បានយគពោយាករណ៍ថា នរឹងយកើនយ�ើង ៦,៩% យោ�បផ្អកសំខាន់យលើកតាតោច្ោបងៗ រួ្មន 
ការចំណ�បដលចាត់បចងយោ�រាជរោ្ោភិបាល ការមប្ូលមបាក់ចំណូលកាន់បត 

្រ៊ុន	យីន
មបធាននា�កមបតិបតតេិ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី

មបយសើរ កំយណើនមនការនាំយចញសយ្លៃៀកបំពាក់ និងសនទៃថុះកំយណើនមនវិស័�យទសចរណ៍ 
និងកសិក្្ម។ អមតាកំយណើនោ៉ោង្ប់រហ័សមនវិស័�សំណង់ និងអចលនមទពោយបដល 
គួរឲោយកត់សម្ោល់ក្ថុងប៉រុនា្ោន្្ោំចរុងយមកា�យនះ មតរូវបានរំពរឹងថានរឹងមនការថ្ថ� 
យៅក្ថុង្្ោំ២០១៧។ អមតាអតិផរណ គឺទំនងជាយងើបយ�ើង មសបនរឹងកំយណើនមន 
តម រ្ូវការអ្កយមបើមបាស់។  យ�ើងរំពរឹងថា កំយណើនឥណទានមនវិស័�ធនាោរ នរឹងយកើនយ�ើង 
បនតេិច យោ�ជាច្ោបង្កពីការរីកធំមនចំនួនឥណទាន បដលសល់ពីកំយណើនឥណទាន 
ោ៉ោង្ប់រហ័ស ក្ថុងរ�ៈយពលប៉រុនា្ោន្្ោំកនលៃង្កយនះ។

 យ�ើងមនសរុទិដ្ឋិនិ�្ថា ្្ោំ២០១៦ នរឹងកា្ោ�ជា្្ោំដ៏រំយភើបរីករា�្ួ�យទៀត 
សមមប់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី។ ជា្ួ�តារាងតរុលោយការដ៏រឹងមំ រួ្ទាំង 
អនរុបាតឥណទានយធៀបនរឹងមបាក់បយញ្ញើ និងអនរុបាតឥណទាន្ិនដំយណើរការ  បដល 
យសទៃើរបតយស្មើសូនោយ ធនាោរគឺស្ិតក្ថុងទិសយៅោ៉ោងល្អ ក្ថុងការបនតេភាពរីកចយម្ើនដ៏គួរឲោយ 
កត់សម្ោល់របស់ខលៃលួន។ សមមប់បផនការ្ូលធន ធនាោរ សរុីអា�អី្ប៊ី ភីអិលសរុី  
នរឹងកាន់បតរឹងមំយៅ្រុខជាលំោប់ តា្រ�ៈការពមងីក្ូលធន ៦២,៥លានដរុលា្ោរ 
អាយ្រិក ក្ថុង្្ោំ២០១៧ យបើយធៀបនរឹង ៥០លានដរុលា្ោរអាយ្រិក ក្ថុង្្ោំ២០១៦។ យ�ើង 
យៅបតបនតេយបតេជា្ោចិតតេ យៅយលើយោលយៅ T18 យោ�រកោសានូវចំណូលយធៀបនរឹង្ូលធន 
យៅយលើ ១៥% និងផលយធៀបចំណ�និងចំណូល យៅយមកា្ ៥០%។ ទិសយៅអាជីវក ្្ម 
របស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប សមមប់្្ោំ២០១៧ គឺ «Forward» បដល្លៃថុះបញចោំងពី គម្រូ 
អភិវឌោឍន៍ខលៃលួនឯងឥតឈប់ឈរ ក៏ដូចជាការយបតេជ្ាោចិតតេរបស់ធនាោរ ក្ថុងការជួ�ឲោយអតិថិជន 
ឈានយៅរកយោលយៅ និងកតេីមសម្របស់ពួកយគ។

 មសបនរឹងទិសយៅយនះ យ�ើងនរឹងយផតោតជាសំខាន់យៅយលើវិស័�ដូចខាងយមកា្៖

	 ផ្ល់អាទិភាពទលើកំទណើនបបាក់ចំណូល	និ្លទ្ធភាពរកបបាក់ចំទណញ៖	យ�ើង 
នរឹងអភិវឌោឍបបន្្យទៀត យលើបផ្កយសវាក្្មធនាោរពាណិជ្ជក្្ម និងយសវាក្្មធនាោរ 
Preferred យោ�យលើកក្្ស់ស្ត្ភាពមផទៃក្ថុង និងនាំ�កផលិតផល និងយសវាក្្ម 
កាន់បតស្ោបូរបបប យៅកាន់អតិថិជនរបស់យ�ើង។ យហើ�យ�ើងនរឹងយផតោតច្ោបងយលើ 
ទំនាក់ទំនងផោសារភា្ោប់រវាងធនាោរ និងអតិថិជន មព្ទាំងពមងីកការវិនិយោគរបស់ 
អតិថិជនកាន់បតមបយសើរ យោ�បសវែង�ល់ និងបំយពញតម្រូវការបរុគ្គល និងពាណិជ្ជក្្ម 
របស់អតិថិជន។

 ពប្ីកសា្្កសញ្្ផលិតផល	និ្យុទ្ធសាសស្ទីផ្សារ៖	យ�ើងនរឹងខិតខំមបរឹងបមបង 
បបន្្យទៀត យដើ្ោបីកសងស្ោកសញ្ោ CIMB កាន់បតល្អមបយសើរ តា្រ�ៈបណ្ោញ 
ដ៏ទូលំទូលា� រួ្មនឌីជីថល បណ្ោញទំនាក់ទំនងសង្្គ  និងមបព័ន្ធផោេពវែផោសា�នានា។  
យ�ើងនរឹងជម្រុញផងបដរ នូវទិសយៅរបស់ CIMB ក្្ថុជា ក្ថុងនា្ជាធនាោរក្ថុង 
មសរុកកម្ិតខ្ស់ ជា្ួ�យហោ្ោរចនាស្្័ន្ធក្ថុងតំបន់អាស៊ោន បដលជាបផ្ក្ួ�របស់ 
សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។ យហើ�យ�ើងនរឹងយផតោតយលើការនាំ�កលក្ខណៈពិយសសមនស្ោក 
សញ្ោថ្មី របស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប យៅកាន់អតិថិជនទាំងអស់របស់យ�ើង។

 វិនិទោគទលើធនធាន�នុស្ស៖ យ�ើងនរឹងបនតេយលើកក្្ស់ការអភិវឌោឍនិយោជិត 
បដលជាបផ្ក្ួ�មនយោលយៅ�ូរអបងវែងរបស់យ�ើង ក្ថុងការកសងអ្កជំនាញបផ្ក
ធនាោរជំនាន់យមកា� ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។ ធនាោរ និងគណៈមគប់មគងរបស់ខលៃលួន  
មនការយបតេជ្ាោចិតតេខ្ស ់ក្រុងការបញ្ចលូវបោបធ្៌របសស់រុអីា�អិ្បី៊ មគរុប យៅកាន់បរុគ្គលិក 
មគប់កម្ិត យហើ�នរឹងបណនាំមគប់យពលយវលា នូវអាកបោបកិរិោល្អទាំង៣ រួ្មន 
១. ការខិតខំបបន្្ យដើ្ោបីបំយពញចិតតេរបស់អតិថិជន ២. ការយោរពោ្យៅវិញយៅ្ក 
និងទំនាក់ទំនងយោ�យបើកចំហរ ៣. ការទទួលស្ោល់នូវកិច្ចមបរឹងបមបងរបស់ោ្ោយៅ 
វិញយៅ្ក។

 ជាចរុងយមកា� ខ្ថុំសូ្សប្តេងនូវការយកាតសរយសើរដ៏មជាលយមរៅ និងយស្ោះស្ម័មគ 
ចំយពាះអតិថិជន មករុ្មបរឹកោសាភិបាល គណៈមគប់មគង និងសហការីទាំងអស់ ចំយពាះការ 
ោំមទ និងការតាំងចិតតេខិតខំមបរឹងបមបងរបស់ពួកយគ ក្ថុងការបំយពញការងារយពញ
្ួ�្្ោំកនលៃងយៅយនះ។ ខ្ថុ ំសូ្សប្តេងនូវការយោរព និងយកាតសរយសើរដ៏ខ្ង់ខ្ស់ 
ចំយពាះរាជរោ្ោភិបាលក្្ថុជា និងជាពិយសសធនាោរជាតិ មនក្្ថុជា ចំយពាះការោំមទ 
និងការបណនាំកនលៃង្ក។ យ�ើងនរឹងបនតេកសងទំនាក់ទំនងស្ិតយស្រ និងរឹងមំ បដល 
បានបយងកើតយ�ើងជា្ួ�ភាគីពាក់ព័ ន្ធទាំងអស់ ខណៈបដលធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី 
ភីអិលសរុី នរឹងបនតេដំយណើរយ្ពោះយៅកាន់ការរីកចយម្ើន្ួ�ជំហានយទៀត យៅក្ថុង 
មបយទសក្្ថុជា។
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របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការពិនិតោយយ្ើលលទ្ធផលមបតិបតតេិការរបស់មបធាននា�កមបតិបតតេិ



យ�ើងយៅទីយនះ  
យដើ្ោបីបយម្ើអតិថិជន 

របស់យ�ើង  
យោ�ដរឹងចោបាស់ព ី

តម្រូវការរបស់ពួកយគ។



ការពិនិតោយ 
យ្ើលធរុរកិច្ច

១៦ យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម

១៧	 យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល

១៨	 យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម និងរតនាោរ

២០	 ធនធានមករុ្ហ៊រុន 

២១ ទីផោសារ និងទំនាក់ទំនង

២២ �រុទ្ធសសសតេ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២៤ ការមគប់មគងហានិភ័�

២៦ ព័ត៌មនវិទោយា និងមបតិបតតេិការ

២៧ នីតិក្្ម និងមបតិបតតេិតា្

២៨ សវនក្្មមផទៃក្ថុង

២៩ បទពិយសធន៍យសវាក្្មអតិថិជន

២៩ មគប់មគងផលិតផល និងយសវាក្្មធនាោរឌីជីថល



យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម

 យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្មរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បំយពញ 

តម្រូវការដល់អតិថិជនពាណិជ្ជក្្មរបស់ធនាោរ យោ�មនផតេល់ជូនផលិតផល 

ឥណទាន និងមបាក់បយញ្ញើ មព្ទាំងយសវាក្្មមបតិបតតេិការ យៅដល់សហមោសធរុនតូច 

និង្ធោយ្ ក៏ដូចជាមករុ្ហ៊រុនធំៗផងបដរ។ យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម គឺជាបផ្ក

ដ៏សំខាន់្ួ�មនសក្្មភាពអាជីវក្្មទូយៅរបស់ធនាោរ បដលមនចំបណក ៥១%  

មនឥណទានសររុប ៣១% មនមបាក់បយញ្ញើសររុប និង៤២% មនចំណូល្រុនកាត់ពន្ធសររុប 

របស់ធនាោរ។

 យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម យធវែើមបតិបតតេិការយៅមគប់បណ្ោញសខាទាំង ១២ 

ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា ទនទៃរឹ្នរឹងយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ិទ្ធផលសំខាន់ៗ យៅ្្ោំ២០១៦

 យៅចរុង្្ោ ំ២០១៦ ឥណទានសររុបរបស់យសវាក ្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក ្្មមនចំនួន 

ដល់យៅ ១៥៥លានដរុល្ាោរអាយ្រិក បដលយកើនយ�ើង៨% យហើ�មបាក់បយញ្ញើមនចំនួនដល់ 

យៅ ១១០លានដរុល្ាោរអាយ្រិក បដលយកើនយ�ើង១១%  យបើយធៀបនរឹង្្ោចំាស់។ យ�ើងមន 

យសចកតេីយស្នសោេរីករា�ោ៉ោងខា្ោំង ចំយពាះកំយណើនបដលបានបនតេឥតឈប់ឈររបស់ 

យ�ើង យៅក្ថុងតារាងតរុលោយការមនយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម ជា្ួ�នរឹងអនរុបាត 

គណនីសនោេំ/គណនីចរនតេ ៥៣% និងឥណទាន្ិនដំយណើរការ ០,៣២%។

 មករុ្ការងារយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក ្្ម មនបរុគ្គលិកមបកបយោ�សកាតោនរុពល 

សររុប ចំនួន ៣៤នាក់ រួ្មនបផ្កទំនាក់ទំនងអតិថិជន មតរួតពិនិតោយឥណទាន និង 

រដ្ឋបាលឥណទាន។ យៅចរុង្្ោំ២០១៦ យ�ើងបានយរៀបចំយ�ើងវិញ នូវរចនាស្្័ន្ធ 

របស់យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម យដើ្ោបីពមងរឹងគណនីភាពបរុគ្គល និងកិច្ចសហការ 

ជាមករុ្។ ឋានានរុមក្របស់មករុ្ហ៊រុន បដលរួ្មនមបធានទំនាក់ទំនងអតិថិជន 

អ្កជំនួ�ការមបធានបផ្ក មបធានបផ្ក និងនា�កបផ្ក បានផតេល់នូវការអភិវឌោឍអាជីព 

ោ៉ោងចោបាស់លាស់ សមមប់និយោជិតទាំងអស់របស់យ�ើង។

 យ�ើងបាននំា�កបណ្ោញថ្ាោក់តំបន់របស់សរុអីា�អិ្បី៊ មគរុប សមមប់ផលមបយោជន៍ 

យៅវិញយៅ្ក រវាងធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា និងទីផោសារសំខាន់ៗ

យផោេងយទៀតរបស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប យៅក្ថុងមបយទសម៉ោយ�សរុី ឥណ្ឌឌូយនសរុី សិង្ហបរុរី 

និងមថ។ ជា្ួ�នរឹងមកបខណ្ឌអនរុវតតេន៍យនះ យ�ើងបានបយងកើតនូវតម្លៃកាន់បតមបយសើរ 

សមមប់អតិថិជនរបស់យ�ើង យោ�ការសម្រួលការបសវែងរកធនធាន្លៃងមបយទស និង 

ការពមងីកអាជីវក្្ម សមមប់ពួកយគ។

បផនការសមមប់្្ោំ២០១៧

 យ�ើងរំពរឹងយជឿជាក់ថា និនា្ោការមនកំយណើនយសដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមំរបស់មបយទសក្្ថុជា  

នរឹងបនតេភាពរីកចយម្ើន ក្ថុង្្ោំ២០១៧ យហើ�បយងកើតឱកាសអាជីវក្្មកាន់បតមបយសើរ 

សមមប់សហមោសធរុនតូច និង្ធោយ្ មព្ទាំងមករុ្ហ៊រុនធំៗ យៅក្ថុងមបយទស។ 

យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម បានយមតៀ្ខលៃលួនរួចរាល់ ក្ថុងការបំយពញតម្រូវការរបស់ 

អតិថិជន ខណៈបដលពួកយគមតរូវការពមងរឹង និងពមងីកអាជីវក្្មរបស់ខលៃលួន។

 ក្ថុង្្ោំ២០១៧ យ�ើងនរឹងយធវែើឲោយមបយសើរយ�ើងនូវផលិតផលរបស់យ�ើង យដើ្ោប ី

បំយពញតម្រូវការយកើនយ�ើងខរុសៗោ្ោមនអតិថិជនពាណិជ្ជក្្មរបស់យ�ើង។ យ�ើងនរឹង 

បនតេយលើកក្្ស់ស្ត្ភាពមករុ្ការងាររបស់យ�ើងផងបដរ យដើ្ោបីផតេល់នូវយសវាក្្មបយម្ើ

អតិថិជនកាន់បតមបយសើរ។ យហើ�យ�ើងនរឹងអភិវឌោឍបបន្្យទៀត នូវដំយណើរការក្ថុងតំបន់ 

យដើ្ោបីបំយពញយសចកតេីមតរូវការរបស់អតិថិជន បដលមនតម្រូវការយលើការយធវែើពាណិជ្ជក្្ម 

និងការវិនិយោគ្លៃងមបយទស ក្ថុងតំបន់អាស៊ោន។

 ធនធាន្នរុសោេ គឺជាធនធានដ៏សំខាន់បំផរុត និងជាអាទិភាពច្ោបងរបស់យ�ើង។ 

យ�ើងនរឹងបនតេវិនិយោគយលើការអភិវឌោឍស្ត្ភាពនិយោជិត តា្រ�ៈក្្មវិធីបណ្តះ 

បណ្ោល និងការយលើកក្្ស់ជំនាញបបន្្យទៀត។ យ�ើងមនការយបតេជា្ោចិតតេ ចំយពាះ 

ទសោេនវិស័��ូរអបងវែង មនការកសងធនធាន្នរុសោេក្ថុងមសរុក យហើ�យ�ើងនរឹង 

បយងកើនការខិតខំមបរឹងបមបងរបស់យ�ើង ក្ថុងការនាំ�កចំយណះដរឹង ជំនាញ និងការអនរុវតតេ 

យជាគជ័� ពីទីផោសារសំខាន់ៗ ក្ថុងតំបន់របស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។

ផលិតផលយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុ 
ពាណិជ្ជក្្មទាំងអស់រួ្មន៖

១. ឥណទានមនកាលកំណត់

២.  ឥណទានវិបារូបន៍

៣.    ឥណទានសមមប់ ទរុន បងវែិល  
(Revolving Credit)

៤. លិខិតធានា

៥. លិខិតឥណទាន

៦.  ផលិតផល និងយសវាក្្ម 

ហិរញ្ញបោបទានពាណិជ្ជក្្មយផោេងៗ

៧. គណនីចរនតេ

៨. មបាក់បយញ្ញើមនកាលកំណត់

៩. គណនីរូបិ�ប័ណ្ណបរយទស

១០. គណនីបយញ្ញើទរុកក្ថុងមដតតិ�ជន

១១. អមតាបតេូរមបាក់បរយទស

១២. យសវាក្្មមបតិបតតេិការ
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ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម



យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល

 យដើ្ ោបីពមងរឹងបបន្្នូវចំយណះដរឹង និងជំនាញរបស់បរុគ្គលិកបផ្កលក់របស់ធនាោរ 

និងយដើ្ោបីបយម្ើអតិថិជន ឲោយបានកាន់បតល្អមបយសើរ ធនាោរបនតេវិនិយោគ យលើការ 

អភិវឌោឍស្ត្ភាពបរុគ្គលិក។ ក្ថុងយនាះ មករុ្ការងារមននា�កោ្ោនយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុ 

បរុគ្គល បានចូលរួ្វគ្គបណ្តះបណ្ោលសររុបទាំងអស់ ចំនួន ៥៤៨៩,៥យម៉ោង រួ្មន 

វគ្គបណ្តះបណ្ោល បផ្កបយម ើ្យសវាក ្្ម បផ្កលក់ ឥណទាន និងមបព័ន្ធដំយណើរការជាយដើ្ ។

បផនការសមមប់្្ោំ២០១៧

 យ�ើងមនបផនការពមងីកបណ្ោញសខា នាំ�កផលិតផល និងយសវាក្្មល្អៗ 

យដើ្ោបីបំយពញតម្រូវការអតិថិជន។ យ�ើងនរឹងបនតេអភិវឌោឍយសវាក្្ម និងផលិតផល 

ឲោយបានកាន់បតមបយសើរបថ្យទៀត ជា្ួ�នរឹងមករុ្ការងារ មបកបយោ�ជំនាញរបស់ 

យ�ើង យដើ្ោបីយលើកក្្ស់រំហូរអតិថិជន។ បផនការទាំងយនះរួ្មនដូចជា៖

•	 ពមងីកបណ្ោញសខា

•	 	ពមងីកទីតាំងសមមប់អតិថិជន Preferred យោ�បយងកើត Preferred Centre  

យៅតា្សខាបបន្្យទៀត យដើ្ោបីផតេល់នូវយសវាក្្មកាន់បតមបយសើរដល់អតិថិជន 

ជាន់ខ្ស់ 

•	 ពមងរឹងគរុណតម្លៃយសវាក្្ម សមមប់អតិថិជនជាន់ខ្ស់ទាំងអស់

•	 បណនាំផលិតផលឥណទាន និងមបាក់បយញ្ញើបបន្្យទៀត

យបើកសយមពោធសខាថ្មី្ួ�យទៀត គឺសខាបាក់ទូក 

យៅចំកណ្ោលរាជធានីភ្ំយពញ យដើ្ោបីបំយពញតម្រូវការ 

យកើនយ�ើងរបស់អតិថិជន

មបាក់បយញ្ញើយកើនយ�ើង 

ពី្្ោំ២០១៥

៤០%

ឥណទានយគហោ្ោនយកើនយ�ើង 

ពី្្ោំ២០១៥

បកល្្អក្្មវិធីឥណទានយគហោ្ោន និងពមងីកមករុ្ការងាររបស់យ�ើង 

យដើ្ោបីបំយពញតម្រូវការអតិថិជន បដលកំពរុងយកើនយ�ើង

ពមងីក និងបយងកើត PREFERRED CENTRE 

យៅតា្បណ្ោញសខារបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី

ស្ិទ្ធផលសំខាន់ៗក្ថុង្្ោំ២០១៦ 

៣០%

 នា�កោ្ោនយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល គឺជាមគរឹះោ៉ោងសំខាន់ សមមប់ដំយណើរការ 

អាជីវក្្មរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា បដលមនបរុគ្គលិក 

ចំនួន ១៥៦ មនបរុគ្គលិកមបមណ ២៧០នាក់របស់ធនាោរ។ នា�កោ្ោនយនះបយម ើ្យសវាក ្្ម 

ដល់អតិថិជនមគប់មបយភទ តា្រ�ៈផលិតផល និងយសវាក្្មដ៏ស្ោបូរបបប យោ�យផតោត 

យលើអតិថិជនទូយៅ និងអតិថិជនជាន់ខ្ស់។ យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល មនបណ្ោញ 

មបតិបតតេិការ ទាំង១២សខា ជា្ួ�យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម រួ្ទាំងយសវាក្្ម 

ហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម និងយសវាមបតិបតតេិការ។

 ក្ថុង្្ោំ២០១៦ យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គលរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី  

បានឈាន រ្ុខយគ ទំាងយលើការផតេល់មបាក់បយញ្ញើ និងឥណទាន។ យសវាក ្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល 

សយម្ចបានមបាក់ចំយណញគួរឲោយកត់សម្ោល់ យហើ�មសបយពលជា្ួ�ោ្ោយនះ បាន 

រកោសានូវឥណទាន្ិនដំយណើរការ ឲោយយៅក្ថុងកម្ិតយសទៃើរបតយស្មើសូនោយផងបដរ។

 យ�ើងសយម្ចបានស្ិទ្ធផលសំខាន់ៗជាយមចើន ក្ថុង្្ោំ២០១៦។
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ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល



 តា្រ�ៈកំយណើនយសដ្ឋកិច្ច បដលបានរំពរឹងទរុក ក្ថុងមបមណ ៧% មបយទសក្្ថុជារំពរឹងនូវអនាគតដ៏ភលៃឺស្ោង្ួ� ក្ថុងរ�ៈយពលខលៃីខាង្រុខ។ បផ្អកយលើចំណុចខា្ោំងរបស់ 
សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប បដលមនវតតេមនយសទៃើរបតមគប់មបយទស ក្ថុងតំបន់អាស៊ោន និងចំយណះដរឹងដ៏សរុីជយមរៅ យៅមគប់វិស័�ហិរញ្ញវត្ថុក្ថុងតំបន់ យបសកក្្មរបស់យ�ើង គឺនាំ�ក 
គរុណស្ោបតតេិទាំងយនះ ្កផតេល់ជូនឲោយអតិថិជនរបស់យ�ើង យៅក្ថុងមសរុក។  ខណៈបដលមបយទសក្្ថុជាបានឈានចូលសមហរណក្្ម យៅក្ថុងតំបន់អាស៊ោន យ�ើងពិតជារីករា� 
បដលបានចូលរួ្ចំបណកយលើកសទៃលួ� និងោំមទអតិថិជនរបស់យ�ើង យៅមគប់ដំណក់កាល។

យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម និងយសវាមបតិបតតេិការ

 កម្ោំងចលករមនយសវាក្្មធនាោរបផ្កសជីវក្្មរបស់យ�ើង បានបនតេរីកចយម្ើនយៅ្រុខជានិច្ច យបើយមបៀបយធៀបនរឹង្្ោំ២០១៥។ សរុីអា�អិ្ប៊ី ក្្ថុជា បានបយងកើតស្ិទ្ធផល 
គួរឲោយកត់សម្ោល់្ួ�យផោេងយទៀត យោ�សយម្ចបានឥណទានសជីវក្្មរួ្បញ្ចូលោ្ោ ជា្ួ�ធនាោរចំនួន៧ និង្ូលនិធិ្ូលធនឯកជនចំនួន១។ យនះបានបងា្ោញអំពីកម្ិត 
មនការយ្ពោះយៅ្រុខរបស់អតិថិជន និងអាជីវក្្មរបស់ពួកយគ ខណៈមករុ្ហ៊រុនយៅក្្ថុជាកាន់បតយមចើន បានចូលរួ្ក្ថុងរំហូរពាណិជ្ជក្្មសកល។ 

 សក ្្មភាពយសដ្ឋកិច្ចមនភាពរីកចយម ើ្ន តា្រ�ៈការលតូលាស ់យលើវិស�័សងសង់ តម រ្ូវការយមបើមបាសក្់ថុងមសរុក និងការនាយំចញ។ មបយទសក្្ថុជានរឹងរីកចយម ើ្ន្ួ�កម្ិត
យទៀត ក្ថុងរ�ៈយពលដ៏ខលៃខីាង រ្ុខ ទំាងបផ្កផលិតក ្្ម និងកសិក ្្ម បដល ល្ៃថុះបញចោងំតា្រ�ៈការវិនិយោគផ្ោល់ពីបរយទស យៅក្ថុងវិស័�ទំាងអស់យនះ។ ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ក្្ថុជា 
មនយមទនភាពមមកបលង បដលបានក្ាោ�ជាបផ្ក្ួ� ជួ�ជម រ្ុញភាពរីកចយម ើ្នរបស់យសដ្ឋកិច្ចជាតិទំាង្ូល។ ភាពងា�មសួល និងមបសិទ្ធភាព សមមប់អតិថិជនសជីវក ្្មរបស់យ�ើង 
គឺជាចំណុចស្ូល មនការងារទាំងអស់ បដលយ�ើងបានយធវែើ។ ជា្ួ�នរឹងការោំមទដ៏រឹងមំរបស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប យ�ើងបានយមតៀ្ខលៃលួនរួចជាយមសច ក្ថុងការបនតេផតេល់ផលិតផល 
និងយសវាក្្មោ៉ោងមតរឹ្មតរូវ សមមប់តម្រូវការនាយពលបច្ចថុបោបន្ និងអនាគតរបស់ពួកយគ។

 កិច្ចខិតខំមបរឹងបមបងឥតឈប់ឈរ ក្ថុងការនាំ�កដំយណះមស�អាជីវក្្ម បដលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់អតិថិជន បានជួ�ឲោយលទ្ធផលយសវាក្្មមបតិបតតេិការធនាោរ 
របស់យ�ើង សយម្ចយោលយៅយលើសពីការរំពរឹងទរុករបស់ខលៃលួន ក្ថុង្្ោំ២០១៦។ យទាះបីជាបានរងឥទ្ធិពល្ួ�ចំនួន បដលបណ្ោល្កពីតម្លៃបមបមបរួលមនយមបងឥន្ធនៈក៏យោ� យ�ើង 
យៅបតអាចមគប់មគងស្ោនការណ៍បាន យហើ�បថ្ទាំងបាននាំ�កផលិតផលថ្មីៗ និងបកល្្អទម្ង់បចកចា�យសវាក្្មឌីជីថល យដើ្ោបីកំណត់យសវាក្្មមគប់មគងសច់មបាក់ 
សមមប់អតិថិជនសជីវក្្មរបស់យ�ើង។

យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម និងរតនាោរ

ទសចក្ីសទ្ខេ្រ

២០១៦

ទស្សនវិស័យ

២០១៧
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ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម និងរតនាោរ



រតនាោរ

 នា�កោ្ោនរតនាោរមនធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុ ីយោ�មនកិច្ចសហការពីអង្គភាពអាជីវក ្្មយផោេងយទៀត បានផតេល់ជូននូវដំយណះមស� ល្ៃងតំបន់ យៅឲោយអតិថិជនទំាង 

ក្ថុង និងយមរៅមសរុក សមមប់តម រ្ូវការទូទាត់ វិនិយោគ មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ បដលរួ្មនមបតិបតតេកិារបតេរូរូបិ�ប័ណ្ណបរយទស យសវាយផទៃរមបាក់ និងយសវាក ្្្ម �ួចំនួនយទៀត។ យមរៅពីផលិតផល  

និងយសវាក្្មដ៏ស្ោបូរបបប យ�ើងនរឹងនាំ�កផលិតផលថ្មីៗបបន្្យទៀត ដូចជាអមតាការមបាក់ជាយដើ្ ្កកាន់ទីផោសារក្្ថុជា។

 ្រុខងារមបចាំមថងៃមននា�កោ្ោនរតនាោរ គឺសហការជា្ួ�អង្គភាពអាជីវក្្ម យដើ្ោបីបសវែងរកឱកាស ក្ថុងការបយងកើនមបាក់ចំណូល តា្រ�ៈការលក់ផលិតផលរបស់រតនាោរ 

រួ្ផោេំជា្ួ�នរឹងផលិតផលយផោេងៗយទៀត សមមប់មគប់អតិថិជនសជីវក្្ម ពាណិជ្ជក្្ម និងហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល។

 នា�កោ្ោនរតនាោរក៏មន រ្ុខងារជាអ្កោំមទ យោ�ផតេល់ថវិកាសមមប់តារាងតរុលោយការរបស់ធនាោរ  យោ�សហការជា្ួ�អង្គភាពអាជីវក ្្ម យដើ្ ោបីធានាឲោយបាននូវមបសិទ្ធភាព 

និងការផតេល់ថវិកា្ួ�មគប់មោន់ និងទាន់យពលយវលា សមមប់និរនតេរភាពអាជីវក្្មមបចាំមថងៃ។ នា�កោ្ោនរតនាោរ ក៏ជាសមជិក្ួ�រូប ក្ថុងគណៈកម្ោធិការមគប់មគងមទពោយសក្្ម 

និងអក្្ម យដើ្ោបីពិភាកោសាអំពីផលប៉ះពាល់តារាងតរុលោយការ ហានិភ័�សនទៃនី�ភាព និងអមតាការមបាក់ យដើ្ោបីសយម្ចបាននូវរចនាស្្័ន្ធ មទពោយសក្្ម និងអក្្ម។ ្រុខងារស្ោប័ន 

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់នា�កោ្ោនរតនាោរ គឺរកោសានូវទំនាក់ទំនងល្អ និងការយលើកក្្ស់កិច្ចសហមបតិបតតេកិារអាជីវក ្្មអនតេរធនាោរ ក្ថុងចំយណ្ធនាោរក្ថុងមសរុក និងបរយទស បដលកំពរុង 

មនមបតិបតតេិការ យៅក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។ ក្ថុងយនាះ មនរួ្បញ្ចូលទាំងការជួ�សម្រួល ដល់ដំយណើរការមនការវា�តម្លៃហានិភ័�ឥណទានរបស់ភាគីមដគូ និងការរកោសាកម្ិត 

ឥណទានស្ោប័នហិរញ្ញវត្ថុ។
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ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម និងរតនាោរ



 នា�កោ្ោនធនធានមករុ្ហ៊រុន ទទួលបនទៃថុកទាំងបផ្កធនធាន្នរុសោេ រដ្ឋបាល  និង 

ការមគប់មគងមទពោយស្ោបតតេិ មព្ទាំងដំយណើរការលទ្ធក្្ម�រុទ្ធសសសតេ។  តួនាទីសំខាន់ 

របស់បផ្កធនធាន្នរុសោេ គឺរួ្មនការយមជើសយរីសបរុគ្គលិកសកាតោនរុពល / ការអភិវឌោឍ និង 

ការយធវែើបផនការបរុគ្គលិករបស់អង្គភាព / មបាក់រងា្ោន់ និងការមគប់មគងការអនរុវតតេការងារ /  

ការសិកោសា និងការអភិវឌោឍយទពយកាសលោយ / ការកសងកិតតេិនា្ស្ោប័ន និងការចូលរួ្។

 នា�កោ្ោនបផ្ករដ្ឋបាល និងមគប់មគងមទពោយស្ោបតតេិ មព្ទាំងដំយណើរការលទ្ធក្្ម 

�រុទ្ធសសសតេ ចាត់បចងការងាររដ្ឋបាលទូយៅ ការយរៀបចំគយមមង និងការបថរកោសាមទពោយ 

ស្ោបតតេិមករុ្ហ៊រុន ដំយណើរការលទ្ធក្្ម / យដញមថលៃ និងសនតេិសរុខ។ 

 បផ្កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុជាវិស័�យសវាក្្មជម្រុញយោ�បរុគ្គលិក យហតរុយនះ 

បរុគ្គលិកមនយទពយកាសលោយជាគរុណមបយោជន៍មបកួតមបបជងោ៉ោងពិតមបាកដ។ ដូយច្ះ 

យហើ�យទើបធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុ ីផតេល់ការ�កចិតតេទរុកោក់ ធានាបរិោកាស 

ការងារ្ួ� បដលបរុគ្គលិកមតរូវបានឲោយតម្លៃ និងយលើកក្្ស់ យដើ្ោបីពមងរឹងភាពខា្ោំង 

របស់ពួកយគ តា្រ�ៈបទពិយសធន៍ការងារ និងឱកាស។ 

បដលបណ្តះយទពយកាសលោយ

 ក្ថុងអំ�ថុង្្ោំកនលៃងយៅយនះ យ�ើងមនកតេីយស្នសោេរីករា�មមកបលង បដលមករុ្ 

ការងាររបស់យ�ើង សយម្ចបានភាពរឹងមំជាមករុ្ និងភាពយជាគជ័�មនអាជីវក្្ម។  

យ�ើងបនតេជម្រុញនូវការលូតលាស់មននិយោជិតរបស់យ�ើង តា្រ�ៈការបបន្្តម្លៃ 

យលើបទពិយសធន៍ និងការបយងកើតឱកាស សមមប់ពួកយគ។ និយោជិតបដលមនសកាតោនរុពល 

ខា្ោំងកា្ោ នរឹងមតរូវយមជើសយរីសឲោយចូលរួ្ យៅក្ថុងក្្មវិធីភាពជាអ្កដរឹកនាំថា្ោក់តំបន់របស់ 

សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប យដើ ោ្បីយលើកក្្ស់ស្ត្ភាពរបស់ពួកយគ យលើការបំយពញការងារល្អ 

បំផរុត និងភាពមច្មបឌិតបផ្កធនាោរថា្ោក់តំបន់។

បដលបរុគ្គលិក និងគណៈមគប់មគង 
មនការអភិវឌោឍ

 ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី យលើកតយ្កើង និងបណ្តះបណ្ោលវបោបធ្៌សិកោសា  

ដល់និយោជិតមគប់រូប។ រយបៀបវារៈសិកោសារបស់ធនាោរមនវិសលភាព ោ៉ោងទូលំទូលា� 

ក្ថុងការយលើកក្្ស់ការបយងកើនចំយណះដរឹង និងជំនាញរបស់និយោជិតទាំងអស់ យដើ្ោប ី

អាចបំយពញភារកិច្ចបច្ចថុបោបន្របស់ខលៃលួន មបកបយោ�មបសិទ្ធភាព ក៏ដូចជាការោំមទការលូត

លាស់អាជីព នាយពលអនាគត។ ធនាោរមនជំយនឿថា និយោជិតមបកបយោ�ស្ត្ភាព 

នរឹងផតេល់ផលិតភាពការងារខ្ស់ នំាឲោយធនាោរទទួលបាននូវលទ្ធផលការងារល្អមបយសើរ។ 

យលើសពីយនះយៅយទៀត ធនាោរក៏បានយរៀបចំការមបជរុនិំយោជិតជាយទៀងទាត់ យដើ្ ោបីបយងកើន

ការចូលរួ្ផតេល់្តិយោបល់ ការបចករំបលក ការបកល្្អជូនដល់ថា្ោក់ដរឹកនាំ។ ធនាោរ

ក៏បានផតេល់ក ្្មវិធីអភិវឌោឍន៍វិជា្ោជីវៈ និងភាពជាអ្កដរឹកនំាក្ថុងតំបន់ យដើ្ ោបីផោសារភា្ោប់ទំនាក់ 

ទំនងបរុគ្គលិករបស់សរុីអា�អិ្ប៊ី ជា្ួ�សហយសវិកយផោេងយទៀត យៅទូទាំងតំបន់។

បដលបរិោកាសការងារ 
មនភាពល្អមបយសើរជានិច្ច

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី គឺជាទីកបនលៃង

ធនធានមករុ្ហ៊រុន
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ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
ធនធានមករុ្ហ៊រុន



ទីផោសារ និងទំនាក់ទំនង

 ក្ថុង្្ោំ ២០១៦ ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី បានចាប់មដគូសហការជាផលៃូវការ ជា្ួ� 

មករុ្ហ៊រុន យ្នូ ឡា�ហវែ៍ ក្ថុងការបចកចា�ផលិតផលធានារា៉ោប់រង និងការមគប់មគង 

មទពោយស្ោបតតេិដ៏ស្ោបូរបបប យៅកាន់អតិថិជនរបស់ខលៃលួន។ នា�កោ្ោនទីផោសារ និង 

ទំនាក់ទំនង បានជួ�យរៀបចំពិធីសយមពោធជាផលៃូវការ ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី សខា 

បាក់ទូក និង Preferred Centre ថ្មី យៅសខាផោសារយហងលី។ នា�កោ្ោនយនះក៏បាន 

បយងកើនវតតេមនរបស់ធនាោរ យៅយលើទំព័រសរព័ត៌មន ជា្ួ�នរឹងស្ោប័នព័ត៌មនយផោេងៗ  

ចាប់ពីសរព័ត៌មនមបមពណី រហូតដល់សរព័ត៌មនឌីជីថល ដូចជាកាបសត ទសោេនាវដតេ ី

វិទោយថុ និងទូរទសោេន៍ មព្ទាំងយគហទំព័រជាយដើ្។ ្ិនបតប៉រុយណណោះ នា�កោ្ោនបាន 

បកល្្អមទង់មទា�មផទៃ មនយគហទំព័ររបស់ធនាោរបដលមនមសប់ ឲោយកាន់បតទាក់ទាញ 

និងល្អមបយសើរ សមមប់អតិថិជន ក្ថុងការចូលទសោេនា។ សមមប់ការយរៀបចំមពរឹតតេិការណ៍  

និងការឧបត្្្ភក្្មវិធី យ�ើងបានោំមទអង្គភាពអាជីវក្្ម ក្ថុងការយលើកក្្ស់ការ

ផោេពវែផោសា�ផលិតផលរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ក៏ដូចជាពមងរឹងទំនាក់ទំនង និង 

ភាពជាមដគូអាជីវក្្មផងបដរ។

 អាទិភាពច ោ្បងរបស់យ�ើងក្ថុង្្ោ ំ២០១៧ គឺបនតេពមងរឹងយករ្តិ៍យឈ្ាោះ និងស្ោកសញ្ោ 

របស់ធនាោរ និងោំមទអាជីវក ្្មរបស់យ�ើង យោ�មបាកដថា យសវាក ្្ម និងផលិតផល 

របស់ធនាោរ មតរូវបានបញ្ជូនយៅកាន់មគប់បផ្កយោលយៅ។ យ�ើងនរឹងពមងរឹងការ 

កំណត់ទិសយៅអាស៊ោនរបស់ធនាោរ និងគរុណស្ោបតតេិផលិតផល យោ�មនការ 

ោំមទពីមកបខណ្ឌតំបន់ និងអ្កជំនាញរបស់សរុីអា�អិ្ប៊ី  មគរុប។ មសបយៅនរឹងការ 

ផោេពវែផោសា�ស្ោកសញ្ោយ�ើងវិញរបស់សរុអីា�អិ្បី៊ មគរុប យ�ើងនរឹងយផតោតសំខាន់យលើការ 

យលើកក្្ស់សរ «Forward» យហើ�បមបកា្ោ�លក្ខណៈសម្ោល់មនស្ោកសញ្ោថ្មីយនះ 

យៅជាអត្មបយោជន៍ជាក់បសតេង សមមប់អតិថិជនរបស់ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុី 

យៅក្្ថុជា។ យ�ើងមនយោលបំណង ក្ថុងការពមងីកទំនាក់ទំនងបផ្កសរព័ត៌មន យហើ�

និងបងា្ោញវតតេមនយៅក្ថុងមបព័ន្ធផោេពវែផោសា�សង្គ្ ក្ថុងយោលយៅយធវែើឲោយមនមបសិទ្ធភាព 

ទំនាក់ទនង ជា្ួ�អតិថិជន និងភាគហ៊រុនិករបស់យ�ើង។

 នា�កោ្ោនទីផោសារ និងទំនាក់ទំនង យដើរតួនាទីោ៉ោងសំខាន់ ក្ថុងការោំមទក្្មវិធី 

ទំនាក់ទំនងរបស់ធនាោរ យដើ្ោបីយលើកក្្ស់សវតាររបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី និង 

ពមងរឹងស្ោកសញ្ោឲោយមនភាពសរុីសងា្ោក់ោ្ោ យៅក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។ នា�កោ្ោនយនះ 

មតរួតពិនិតោយយលើការទំនាក់ទំនងមផទៃក្ថុង រវាងនា�កោ្ោនយផោេងៗ និងសក្្មភាព 

ទំនាក់ទំនងខាងយមរៅ យដើ្ោបីពមងីកយករ្តិ៍យឈា្ោះ មព្ទាំងជម្រុញការលក់ផលិតផល និង 

យសវាក្្មរបស់ធនាោរ។ នា�កោ្ោនយនះយលើកក្្ស់ការកំណត់ទិសយៅស្ោកសញ្ោ 

ធនាោរ មព្ទាំងរយបៀបវារៈទីផោសារ និងទំនាក់ទំនង តា្រ�ៈមកបខណ្ឌចម្រុះ្ួ�  

បដលមន រ្ុខងារយផោេងៗោ្ោ ដូចជាការផោេពវែផោសា�ពាណិជ្ជក្្ម និងទីផោសារ / ទំនាក់ទំនង 

សធារណៈ និងសរព័ត៌មន / គយមមងឧបត្្្ភ និងការយរៀបចំក្្មវិធីទីផោសារ មព្ទាំង

ការមគប់មគងទំនាក់ទំនងមផទៃក្ថុង។

 យ�ើងបានកំណត់ទិសយៅោ៉ោងជាក់លាក់ របស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី  

ក្ថុងនា្ជាអ្កផតេល់យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមដគូពាណិជ្ជក្្ម បដលភា្ោប់អតិថិជន 

យៅមបយទសក្្ថុជា យៅកាន់មដគូយៅក្ថុងតំបន់អាស៊ោន និងអនតេរជាតិ។ យ�ើងបានពមងរឹង 

គរុណតម្លៃ «មករុ្ការងារ #TeamCIMB បដលយពារយពញយោ�ស្ត្ភាព» តា្រ�ៈ 

សរព័ត៌មននានា បដលបង្ាោញពីយោលជំហររបស់យ�ើង ជាធនាោរសកលនំា រ្ុខយគ្ួ� 

ក្ថុងតំបន់អាស៊ោន។ ជាលទ្ធផល យ�ើងយៅបតបនតេជម្រុញរយបៀបវារៈកំណត់ទិសយៅ 

ស្ោកសញ្ោរបស់ធនាោរ យៅយលើភាពខា្ោំងរបស់សរុីអា�អិ្ប៊ី យៅក្ថុងតំបន់អាស៊ោន 

ជាពិយសសតា្រ�ៈយសវាក ្្មដ៏ស ោ្បូរបបបចរុងយមកា�បង្អស ់រួ្មនយសវាក ្្មបណ្ោញ  

យអធីអិ្ មបចាតំំបន់ ក៏ដូចជាយសវាក ្្មធនាោរ្ួ�ចំនួនយទៀត យៅទូទាងំតំបន់អាស៊ោន 

ផងបដរ។
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ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
ទីផោសារ និងទំនាក់ទំនង



�រុទ្ធសសសតេ និងហិរញ្ញវត្ថុ

 នា�កោ្ោន�រុទ្ធសសសតេ និងហិរញ្ញវត្ថុ មនតួនាទីយរៀបចំ និងអនរុវតតេយោលការណ៍ 

និងនីតិវិធីគណយន�ោយ យដើ្ោបីឲោយមសបតា្គម្រូសតេង់ោរគណយន�ោយក្្ថុជា និងចោបាប់ 

បដលបានបចងយោ�ធនាោរជាតិ មនក្្ថុជា។ នា�កោ្ោនយនះក៏យធវែើការវិភាគបផ្ក 

ហិរញ្ញវត្ថុ និងយរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផងបដរ។

 យៅក្ថុងការយរៀបចំគណយន�ោយហិរញ្ញវត្ថុ យ�ើងធានារាល់ដំយណើរការគណយន�ោយមន 

ភាពចោបាស់លាស់ តម្ោភាព និងមនការយរៀបចំោ៉ោងមតរ្ឹ មតរូវ។ ធនាោរក៏ធានាមបតិបតតេិ 

តា្មគប់យពល នូវរាល់របា�ការណ៍ បដលតម្រូវយោ�បទបោបញ្ញតតេិរបស់ធនាោរជាតិ 

មនក្្ថុជា ក៏ដូចជាការមបកាសពន្ធជូននា�កោ្ោនពន្ធោរ និងយរៀបចំរបា�ការណ៍ 

ោ៉ោងមតរឹ្មតរូវ និងទាន់យពលយវលា សមមប់មករុ្ហ៊រុនយ្ និងគណៈមគប់មគងផងបដរ។

ស្ិទ្ធផលសំខាន់ៗ សមមប់្្ោំ ២០១៦

 យៅ្្ោំ២០១៦ យ�ើងបានោំមទអាជីវក្្ម ជា្ួ�ការបណនាំផលិតផលឥណទាន 

រថ�នតេ និងបកសម្រួលផលិតផលមបាក់បយញ្ញើ បដលមនមសប់ ដូចជាគណនីករុមរ  

និងក្្មវិធីគណនាពន្ធកាត់ទរុក សមមប់គណនីសនោេំមនកាលកំណត់។ យ�ើងបាន 

កាត់បន្�ការចំណ� បដល្ិនបានយមោងទរុក ចំនួន១៣% តា្រ�ៈកិច្ចខិតខ ំ

មបរឹងបមបងមតរួតពិនិតោយ យលើការចំណ�យោ�មបរុងមប�័ត្ បដលធានាថា រាល់ការបង់ 

មថលៃយសវាយៅឲោយអ្កផតេល់យសវារបស់ធនាោរ គឺជាការចំណ�ស្មសប និងមនការ 

អនរុញ្ោតមតរឹ្មតរូវ។

 អគ្គនា�កោ្ោនពន្ធោរ (GDT) បានយធវែើសវនក ្្មយលើកដំបូង សមមប់ធនាោរចំយពាះ 

្្ោសំរយពើពន្ធ ២០១០ ២០១១ និង ២០១២។ យនះបានយធវែើឲោយយ�ើងមបាកដថា ធនាោរ 

បានជម្ះកាតពវែកិច្ចពន្ធរ�ៈយពល ៣្្ោំដំបូង មនដំយណើរការអាជីវក្្មរបស់ខលៃលួន យៅ 

កាន់រាជរោ្ោភិបាល។
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ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
�រុទ្ធសសសតេ និងហិរញ្ញវត្ថុ



 យ�ើងបានោក់ឲោយយមបើមបាស់នូវមកបខណ្ឌសច់មបាក់ងា�មសួលថ្មី គឺ Liquidity  

Coverage Ratio (LCR) បដលតម រ្ូវយោ�ធនាោរជាតិ មនក្្ថុជា មសបតា្ Basel  

III។ ការបយងកើតរបា�ការណ៍ LCR បានទទួលការជួ�សម្បសម្រួលោ៉ោងល្អ 

ពីមករុ្ការងារ បផ្កព័ត៌មនវិទោយារបស់យ�ើង សមមប់ការរា�ការណ៍ពាក់កណ្ោល 

សវែ�័មបវតតេ ិបដលអនរុញ្ោតឲោយយ�ើង អាចយរៀបចំរបា�ការណ៍ LCR មបចំាមថងៃ រា�ការណ៍ 

ជូនគណៈកម្ោធិការមទពោយសក្្ម និងអក្្ម មនក្្ថុជា (CALCO)។

 �នតេការកំណត់តម្លៃយសវាយផទៃរ្ូលនិធិ (FTP) បដលបានអនរុវតតេ ក្ថុងបខធ្ូ ្្ោំ 

២០១៥ បានយធវែើការបកសម្រួល ក្ថុងមតីមសទីពីរ មន្្ោំ២០១៦ យដើ្ោបីអនរុយលា្តា្ 

មកបខណ្ឌសច់មបាក់ងា�មសួល LCR។

 មករុ្មបរឹកោសាជាតិគណយន�ោយ ស្ិតយមកា្មកសួងយសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តា្រ�ៈ 

សរាចរយលខ ០៥៨ ចរុះមថងៃទី២៤ បខ្ីនា ្្ោំ២០១៦ បានយស្ើសរុំឲោយធនាោរ និង 

ស្ោប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំោងអស់ ោក់ជូនរបា�ការណ៍ យៅមតរឹ្ចរុង្្ោំ២០១៦ សតេីពីបផនការ 

គយមមង ការវិភាគគម្ោត និងការវា�តម្លៃយលើផលប៉ះពាល់ យលើការអនរុវតតេសតេង់ោរ

រា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអនតេរជាតិ មនក្្ថុជា (CIFRS)។ ទាក់ទងនរឹងបញ្ោយនះ យ�ើង 

បានយធវែើបច្ចថុបោបន្ភាពឯកសរគយមមងរបស់យ�ើង សមមប់ការអនរុវតតេ CIFRS និង 

បានោក់ជូន តា្ការកំណត់។

 ជាបផ្ក្ួ�មនការយធវែើបផនការ និងមគប់មគងយដើ្ ទរុន យ�ើងបានោក់បំយពញយដើ្ ទរុន 

បបន្្ចំនួន ១២,៥ លានដរុលា្ោរអាយ្រិក ក្ថុងទម្ង់ជាយដើ្ទរុនធ្្មតា យៅក្ថុងបខ្ករា 

្្ោំ២០១៧ យដើ្ោបីអនរុយលា្តា្បទបោបញ្ញតិតេ ជា្ួ�នរឹងតម្រូវការភាគហ៊រុនចរុះបញ្ជី 

អបោបបរម និងយដើ្ោបីោំមទភាពលូតលាស់មនអាជីវក្្មស្ូល។

 បផនការ និងថវិកាអាជីវក្្ម សមមប់្្ោំ ២០១៧-២០១៩ មតរូវបានបញ្ចប់ ក្ថុង 

មតីមសទីបួន បដលមនការចូលរួ្ពីនា�កបផ្កអាជីវក ្្ម តា្រ�ៈការអនរុវតតេវិធីសសសតេ 

ចម្រុះ។ នា�កបផ្កអាជីវក្្មនី្ួ�ៗ បានយធវែើបទបងា្ោញពីបផនការអាជីវក្្ម ជា្ួ� 

ោ្ោ និងស្ិទ្ធផលការងារកនលៃង្ក ជូនមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល អំ�ថុងយពលកិច្ចមបជរុពិំភាកោសា

គណៈមគប់មគងមបចាំ្្ោំ (AMD) យៅពាក់កណ្ោលបខវិច្ិកា ្្ោំ២០១៦។

បផនការ សមមប់្្ោំ២០១៧

 យ�ើងនរឹងបនតេពិនិតោយ និងវា�តម្លៃសជាថ្មី យលើធនធាន និងមបព័ន្ធការងាររបស់ 

យ�ើង យដើ្ោបីបកល្្អឲោយកាន់បតមនមបសិទ្ធភាព និងផលិតភាព តា្រ�ៈចំណុចខា្ោំង 

និងជំនាញរបស់បរុគ្គលិកយ�ើង។ យ�ើងនរឹងវិនិយោគោ៉ោងខា្ោំងកា្ោ យលើមបព័ន្ធរបស់យ�ើង  

រួ្មនមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុរបស់មគរុប (GFMS)។ មបព័ន្ធអាជីវក្្មយអ�ិចមតរូនិច 

Oracle របស់ GFMS បានោក់ឲោយដំយណើរការយៅតា្ការិោល័�ជាយមចើន យៅក្ថុង 

តំបន់របស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប តាំងពី្្ោំ២០០៩។ សរុីអា�អិ្ប៊ី ក្្ថុជា បានអនរុ្័ត 

ថវិកា យដើ្ោបីនាំ�ក GFMS ក្ថុងចរុង្្ោំ២០១៦ យហើ�បានកំណត់យោលយៅមនការ 

ដំយណើរការយពញយលញ ក្ថុងមតីមសទីពីរ មន្្ោំ២០១៧ យដើ្ោបីយលើកក្្ស់មបសិទ្ធភាព

គណយន�ោយហិរញ្ញវត្ថុរបស់យ�ើង។

 យ�ើងនរឹងយធវែើការជា្ួ�មករុ្ការងារមននា�កោ្ោនយលខាធិការរបស់មករុ្ហ៊រុន និង 

សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប យៅយលើមកបខណ្ឌសិទ្ធិអនរុ្័តថ្មី។ យោលការណ៍ថ្មីនរឹងចាប់យផតេើ្ 

អនរុវតតេ ក្ថុងបខ្ករា ្្ោំ២០១៧ យដើ្ោបីជួ�សម្រួល ក៏ដូចជាយធវែើឲោយមបាកដ អំពីការ 

អនរុវតតេមសបោ្ោ ទាំងយៅកម្ិតនា�កោ្ោន និងអង្គភាព ក្ថុងធនាោរ។

 បនា្ោប់ពីរ�ៈយពល្ួ�្្ោំ មនការអនរុវតតេ�នតេការកំណត់តម្លៃយសវាយផទៃរ្ូលធន 

(FTP) យ�ើងនរឹងយរៀបចំមបព័ន្ធ FTP សវែ័�មបវតតេិ និងមគប់មគងទិន្ន័� យោ�មករុ្ 

ការងារក្ថុងមបយទស បដលអនរុញ្ោតឲោយយ�ើង ទទួលបាននូវភាពបត់បបន និងមបសិទ្ធភាព  

កាន់បតមបយសើរ សមមប់មគប់មគងមថលៃយដើ្ «CFF» និង «COF»។

 ក្ថុង្្ោ២ំ០១៧ យ�ើងនរឹងយស្ើសរុកំារយធវែើសវនក ្្មពន្ធយលើកទី២ សមមប់្្ោសំរយពើពន្ធ 

២០១៣ ២០១៤ និង ២០១៥។ អំ�ថុងយពលមតីមសទី្ួ� មន្្ោំ២០១៧ យ�ើងនរឹង 

យធវែើការវា�តម្លៃយ�ើងវិញ មនការមបកាសពន្ធរបស់ធនាោរ សមមប់រ�ៈយពលពី្្ោំ 

២០១៣-២០១៥ មសបនរឹងរ�ៈយពលយលើកបលងការពិន័�នានា យោ�អគ្គនា�ក 

ោ្ោនពន្ធោរ យៅដល់អ្កបង់ពន្ធទាំងអស់ បដលមបកាសយោ�ខលៃលួនឯង។

 ក្ថុងបខ្ីនា ្្ោំ២០១៦ ធនាោរជាតិ មនក្្ថុជា បានយចញមបកាស្ួ� អំពី 

យដើ្ទរុនចរុះបញ្ជីអបោបបរមថ្មី គឺោ៉ោងតិច ៣០០ប៊ីលានយរៀលក្្ថុជា ឬ ៧៥លានដរុលា្ោរ 

អាយ្រិក សមមប់មគរឹះស្ោនហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាោរ បដលមតរូវអនរុយលា្្រុនបខ្ីនា  

្្ោំ២០១៨។ ក្ថុងបខ្ិថរុនា ្្ោំ២០១៦ សរាចរ្ួ�យផោេងយទៀតរបស់ធនាោរជាតិ 

មនក្្ថុជា បានតម្រូវឲោយមគរឹះស្ោនហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាោរ អនរុយលា្តា្មបកាស 

យដើ្ទរុនចរុះបញ្ជីអបោបបរមថ្មី ជាពីរដំណក់កាល គឺក្ថុងបខ្ីនា ្្ោំ២០១៧ និងបខ្ីនា 

្្ោ២ំ០១៨។ ជា្ួ�ោ្ោយនះ ធនាោរនរឹងោក់បបន្្យដើ្ ទរុន ១២,៥លានដរុល្ាោរអាយ្រិក  

ក្ថុងបខ្ីនា ្ ្ោ២ំ០១៧ និងយដើ្ ទរុនបំយពញបបន្្ បដលយៅសល់ នរឹងយស្ើយ�ើងតា្រ�ៈ 

ការវា�តម្លៃតារាងតរុលោយការ យៅចរុង្្ោំ២០១៧។
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មសប់ និងហានិភ័� បដលអាចនរឹងយកើតមន យោ�យធវែើការពិចារណយៅយលើការបកបមប 

នូវទម្ង់ហានិភ័� មសបតា្ការផ្ោស់បតេូរ�រុទ្ធសសសតេអាជីវក្្ម បញ្ញតតេិចោបាប់ និង 

សក្្មភាពការងារយពញ្ួ�្្ោំ។

 គណៈកម្ោធិការហានិភ័� គឺជាគណៈកម្ោធិការ្ួ� បដលទទួលសទិ្ធអំិណច ពី 

មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល និងរា�ការណ៍ យៅមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល នូវរាលប់ញ្ោពាក់ព័ន្ធនរឹងការ 

មគប់មគងហានិភ័�។ គណៈកម្ោធិការហានិភ័�មតរូវជួបមបជរុំជាយរៀងរាល់បខ យដើ្ោបី 

មគប់មគង និងមតរួតពិនិតោយការអនរុវតតេ យលើរាល់សក្្មភាពមគប់មគងហានិភ័�របស់ 

ធនាោរ។ 

 គណៈកម្ោធិការឥណទានក្្ថុជា យធវែើរបា�ការណ៍ជូនគណៈកម្ោធិការហានិភ័� 

នូវរាល់បញ្ោ ទាក់ទងនរឹងការងារឥណទានរបស់ធនាោរ។ គណៈកម្ោធិការឥណទាន 

ក្្ថុជា យរៀបចំការមបជរុំពិភាកោសាជាយរៀងរាល់សបាតោហ៍ យោ�ទទួលបានសិទ្ធិអំណច ពី 

មករុ្មបរឹកោសាភិបាល ក្ថុងការពិចារណ និងសយម្ចយលើសំយណើឥណទាន។

 ជា្ួ�នរឹងការរីកចយម្ើនោ៉ោង្ប់រហ័ស យៅក្ថុងឧសោសាហក្្មធនាោរ ទាំងក្ថុង 

មបយទសក្្ថុជា និងពិភពយលាក យៅយលើការផ្ោស់បតេូរនូវតម្រូវការ បដលកំណត់យោ� 

និ�័តករ និងហានិភ័�ថ្មីៗ  បដលបានយកើតយ�ើង ជាពិយសស្កពីបរិបទមនការអនរុយលា្ 

តា្ចោបាប់ និងបយច្ចកវិទោយា យហតរុដូយច្ះយហើ�ធនាោរបាន�កចិតតេទរុកោក់កាន់បតខា្ោំង  

យៅយលើមកបខណ្ឌមគប់មគងហានិភ័� យដើ្ោបីយធវែើឲោយការមគប់មគងហានិភ័�នានា បានល្អ 

មបយសើរ។ ធនាោរចាត់ទរុកថា ការមគប់មគងហានិភ័� គឺជាធាតរុ្ួ�ោ៉ោងសំខាន់មន 

អាជីវក្្មរបស់ធនាោរ យហើ�បញ្ចូលវបោបធ្៌ហានិភ័�ដ៏តរឹងរឹង យៅក្ថុងមបតិបតតេិការ  

និងដំយណើរការសយម្ចចិតតេរបស់ធនាោរ។ នា�កោ្ោនមគប់មគងហានិភ័� បានចូល 

រួ្តាំងពីដំណក់កាលដំបូង មនការអនរុវតតេហានិភ័� យដើ្ោបីផតេល់នូវទសោេនៈឯករាជោយ 

សមមប់ការវា�តម្លៃផលិតផលថ្មី ការកំណត់�រុទ្ធសសសតេ ការវា�តម្លៃឥណទាន 

និងបផ្កដមទយទៀត។ 

 ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុ ីបដលជាបផ្ក្ួ� មនសរុអីា�អិ្បី៊ មគរុប បានបញ្ចលូ 

នូវមកបខណ្ឌមគប់មគងហានិភ័�ទូយៅ្ួ� សមមប់សហមោសទាំង្ូល (EWRM) 

យដើ្ោបីមគប់មគងហានិភ័� និងឱកាសរបស់ខលៃលួន។ មកបខណ្ឌមគប់មគងហានិភ័�ទូយៅ  

សមមប់សហមោសទំាង្ូល ផតេល់ជូនមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល និងគណៈមគប់មគងរបស់ខលៃលួន នូវ 

ឧបករណ៍្ួ� យដើ្ោបីយធវែើការមបយ្ើលយ្ើលទរុកជា្រុន និងមគប់មគងហានិភ័�បដលមន 

ការមគប់មគងហានិភ័�
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ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
ការមគប់មគងហានិភ័�



ហានិភ័�ឥណទាន
 ហានិភ័�ឥណទានសំយៅដល់លទ្ធភាពមនការខាតបង់ យោ�សរអតិថិជន 

បដលមនបំណុលជា្ួ�ធនាោរ ្ិនបានបំយពញកាតពវែកិច្ច ក្ថុងការទូទាត់សង្ក 

ធនាោរវិញតា្ការសនោយា។ ហានិភ័�ទាំងយនះ យកើតយ�ើងពីការផតេល់ក្្ចី ការផតេល់ 

ហិរញ្ញបោបទានពាណិជ្ជក ្្ម មព្ទំាងការសនោយាផតេល់ក ្្ចដីល់អតិថិជន សមមប់យមបើមបាស់ 

ចំយពាះភាគីទី៣ ដូចជាការយចញលិខិតធានាជាយដើ្។ ឥណទាន បដលបានផតេល់យោ� 

ធនាោរ មតរូវបានមគប់មគងយោ�យោលនយោបា�ហានិភ័�ឥណទាន យោលការណ៍ 

ឥណទាន (CPG) / នីតិវិធីឥណទាន (CPM) និងលក្ខខណ្ឌឥណទាន។ សូចនាករ 

មនការមពមន្រុនយពល (EWI) និងមកបខណ្ឌបញ្ជីតា្ោន ក៏មតរូវបានអនរុវតតេ យដើ្ោប ី

មគប់មគងឥណទានរបស់ធនាោរ និងបសវែងរកសញ្ោមពមនឲោយបាន្រុន តា្បដល 

អាចយធវែើបាន។

 យដើ្ោបីមបាកដថា សំយណើសរុំឥណទានទាំងអស់ពិតជាទទួលបានការវា�តម្លៃ 

ឯករាជោយ ការអនរុ្័តឥណទានទាំងអស់ទា្ទារការយបាះយ្្ោតសយម្ចចិតតេ ពីបរុគ្គល 

វា�តម ល្ៃហានិភ័�។ ធនាោក៏បានបយងកើតអ្កជំនាញវា�តម ល្ៃរួ្ោ្ោ យដើ្ ោបីយធវែើឲោយមបយសើរ 

មនសយំណើសរុឥំណទាន។ បផ្កមគប់មគងហានិភ័�ឥណទានរបស់នា�កោ្ោនមគប់មគង 

ហានិភ័� បំយពញតួនាទីឯករាជោយ ក្ថុងការវា�តម្លៃសំយណើសរុំឥណទាន ្រុនយពលោក់ 

ជូនឲោយគណៈកម្ោធិការឥណទាន យដើ្ោបីយធវែើការពិចារណ និងសយម្ច។

ហានិភ័�សច់មបាក់ងា�មសួល
 សច់មបាក់ងា�មសួល គឺជាលទ្ធភាពសច់មបាក់របស់ធនាោរ ក្ថុងការបយងកើន 

បបន្្មទពោយសក ្្ម យហើ�អាចបំយពញកាតពវែកិច្ចសំណង យៅយពលដល់កាលកំណត់សង  

យោ�ពរុំមនការខាតបង់ យោ�មបការណ្ួ�។ ហានិភ័�សច់មបាក់ងា�មសួល 

គឺជាហានិភ័� បដលធនាោរមបឈ្ ក្ថុងការយមបើមបាស់មបាក់បយញ្ញើរ�ៈយពលខលៃី យដើ្ោបី 

ផតេល់ជាឥណទានរ�ៈយពលបវង។ ធនាោរក៏បានតម្រូវឲោយអនរុវតតេតា្ចោបាប់ បដលបាន 

កំណត់ផងបដរ។

 ហានិភ័�សច់មបាក់ងា�មសួលជាច្ោបងមតរូវបានយធវែើការតា្ោន និងមគប់មគង 

យោ�បផ្អកយលើ្ូលោ្ោន មនការពោយាករណ៍រំហូរសច់មបាក់របស់ធនាោរ តា្រ�ៈ 

របា�ការណ៍កាលបរិយច្ទមទពោយសក្្ម មទពោយអក្្ម កាតពវែកិច្ចយមរៅតារាងតរុលោយការ និង 

និសោេនទៃវត្ថុយៅតា្អំ�ថុងយពលយផោេងៗោ្ោ ទាំងយមកា្ស្ោនភាពអាជីវក្្មធ្្មតា និង 

ស្ោនភាពមនវិបតតេិ។

 នា�កោ្ោនមគប់មគងហានិភ័�មនការទទួលខរុសមតរូវ ក្ថុងការមតរួតពិនិតោយតា្ោន 

យោ�ឯករាជោយ យលើទម្ង់ហានិភ័�សច់មបាក់ងា�មសួល និងយរៀបចំរបា�ការណ៍ 

មបចំាបខ ជូនគណៈកម្ោធិការហានិភ័� យដើ្ ោបីឲោយធនាោរយធវែើការមគប់មគងស្ោនភាពសច់ 

មបាក់ងា�មសួលរបស់ខលៃលួន សមមប់បំយពញតម រ្ូវការមបតិបតិតេការមបចាំមថងៃ និងតម្រូវការ 

បផ្កចោបាប់ បដលបានកំណត់ផងបដរ។

ហានិភ័�មបតិបតិតេការ
 ហានិភ័�មបតិបតិតេការ រួ្មនហានិភ័�យលើការខាតបង់យោ�ផ្ោល់ ឬយោ� 

មបយោល បដលបណ្ោល្កពីកងវែះខាត ឬបរាជ័�មនដំយណើរការខាងក្ថុង និងនីតិវិធី 

បរុគ្គលិក មបព័ន្ធករុំពោយូទ័រ និងកតាតោពីខាងយមរៅ។

 �រុទ្ធសសសតេមគប់មគងហានិភ័�មបតិបតិតេការរបស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប គឺយផតោត 

យលើគយមមងបផនការហានិភ័�ដ៏រឹងមំ បដលជាយោលការណ៍បណនាំ និងជា 

ទសោេនវិស័�ដ៏ល្អ រួ្ទាំងជាមបព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដ៏ល្អមបយសើរ្ួ� យដើ្ោបីបណ្តះនូវ 

វបោបធ្៌មគប់មគងហានិភ័�្ួ� តា្បបបបរុយរសក្្មមគប់យពលជានិច្ច ក្ថុងការមគប់មគង 

ហានិភ័�មបតិបតិតេការ។ 

 នា�កោ្ោនមគប់មគងហានិភ័�មបតិបតិតេការ បតងយធវែើការបណនាំផតេល់យោបល់ 

និងតា្ោនដល់មគប់បផ្ក យដើ្ោបីធានាឲោយបានរាល់គយមមងនី្ួ�ៗ និងដំយណើរកិច្ច

មបតិបតិតេការមបចាំមថងៃរបស់ធនាោរ មតរូវបានយធវែើយ�ើងឲោយមសបយៅតា្យោលការណ៍ 

និងនីតិវិធី បដលបានកំណត់។ មគប់បផ្កទាំងអស់របស់ធនាោរ មនតួនាទីធានាឲោយ 

បាននូវការអនរុវតតេោ៉ោងខ្ាោប់ខ្ជលួន នូវរាល់បទបោបញ្ញតិតេ និងយោលនយោបា�របស់ធនាោរ 

សរុីអា�អិ្ប៊ី និងធនាោរជាតិ មនក្្ថុជា។

ហានិភ័�ទីផោសារ
 ហានិភ័�ទីផោសារសំយៅយៅយលើហានិភ័� បដលយធវែើឲោយខាតបង់ យោ�សរការបមប 

មបរួលយលើតម្លៃ្ូលធន អមតាការមបាក់យលើទីផោសារ ភាគរ�មនមបាក់ចំយណញឥណទាន 

អមតាបតេូរមបាក់បរយទស តម្លៃទំនិញ មព្ទាំងសូចនាករយផោេងៗ បដលកំណត់តម្លៃ 

ទីផោសារជាទូយៅ។ បច្ចថុបោបន្ ធនាោរពរុំមនរកោសាទរុកនូវរំហរូបិ�ប័ណ្ណបរយទស ដូចយនះ 

ទំហំហានិភ័�ទីផោសាររបស់ធនាោរមតរូវបានរកោសា យៅក្ថុងកម្ិត្ួ�ដ៏ទាបបំផរុត។

 យោ�សរសក្្មភាពទូយៅរបស់ធនាោរ មនផតេល់ក្្ចី និងទទួលមបាក់បយញ្ញើ 

បដលមនកាលបរិយច្ទ និងអមតាការមបាក់ខរុសៗោ្ោ ដូយច្ះធនាោរពរុំអាចយចៀសផរុតពី 

ហានិភ័�អមតាការមបាក់បានយ�ើ�។ ហានិភ័�អមតាការមបាក់ជាច្ោបងយកើតយ�ើងពី 

ភាពខរុសោ្ោមនកាលបរិយច្ទ និងការកំណត់អមតាការមបាក់យ�ើងវិញ។

 ហានិភ័�អមតាការមបាក់ នាយពលបច្ចថុបោបន្ មតរូវបានវាស់បវងយោ�របា�ការណ៍ 

គម្ោតយវទ�ិតភាព មនអមតាការមបាក់។ នា�កោ្ោនមគប់មគងហានិភ័� ទទួលខរុស

មតរូវយលើការមតរួតពិនិតោយ និងតា្ោនទម្ង់ហានិភ័�អមតាការមបាក់របស់ធនាោរ 

យោ�ឯករាជោយ។

25

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
ការមគប់មគងហានិភ័�



 នា�កោ្ោនព័ត៌មនវិទោយា និងមបតិបតតេិការ (IOD) ផតេល់យសវាបយច្ចកវិទោយាព័ត៌មន 
វិទោយាយផោេងៗ និងោំមទដល់មបតិបតតេិការរបស់ធនាោរទាំង្ូល។ នា�កោ្ោនយនះមន 
រចនាស្័្ន្ធមបតិបតតេកិារ មសបយៅតា្នា�កោ្ោនព័ត៌មនវិទោយា និងមបតិបតតេកិារ (GIOD)  
របស់សរុអីា�អិ្បី៊ មគរុប។ IOD មនបបបបទរា�ការណ៍ ជូនគណៈមគប់មគងក្ថុងមសរុក 
មនធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី និង GIOD។ IOD មនផតេល់យសវាក្្មបយច្ចកវិទោយា 
ព័ត៌មន ការមគប់មគងគយមមង ជំនួ�បយច្ចកយទស យលើមបតិបតតេិការ និងជានា�កោ្ោន 
ផតេល់ការោំមទ យលើ្រុខងារមគប់មគងសច់មបាក់ជាមបព័ន្ធ្ជោឈការ ម៉ោសរុីនដកនិងោក់ 
មបាក់យោ�សវែ័�មបវតតេិ យសវាទូទាត់្ូលបោបទានបមតយចញនិងចូល យសវាយផទៃរមបាក់ 
យសវាយបើកមបាក់យបៀវតោេ និងយសវាទូទាត់មបាក់ យសវាហិរញ្ញបោបទានពាណិជ្ជក្្ម និង 
យសវាយរៀបចំឯកសរឥណទាន មព្ទាំងយសវាបយញ្ចញឥណទាន។

 ជាបផ្ក្ួ�មនការអភិវឌោឍន៍បទពិយសធន៍អតិថិជន យ�ើងបានយធវែើឲោយកាន់បតមបយសើរ 
យ�ើង នូវយសវាធនាោរតា្មបព័ន្ធអរុីនយធើយណត បដលអតិថិជនមគប់បផ្កទាំងអស់ អាច 
យមបើមបាស់យសវាក្្មយនះបានយោ�ងា�មសួល យហើ�យនះបានជួ�ឲោយកម្ិតបយម្ើ 
យសវាក្្មរបស់យ�ើង ជា្ួ�អតិថិជន កាន់បតជិតស្ិទ្ធផងបដរ។

 ការយផតោតសំខាន់យលើមបតិបតតេកិារមផទៃក្ថុងរបស់យ�ើង គឺការយលើកក្្ស់ផលិតភាព និង 
មបសិទ្ធភាពមបតិបតតេកិារ។ ក ្្មវិធីមបព័ន្ធមគប់មគងព័ត៌មនរបស់យ�ើង មនការបកល ្្អឲោយ 
មនភាពមបយសើរយ�ើង គួរឲោយកត់សម្ោល់ យោ�សរវាអាចោំមទ និងជួ�សម រ្ួលការងារ 
របស់នា�កោ្ោនអាជីវក ្្ម�រុទ្ធសសសតេទំាងអស់ ក្ថុងធនាោរទំាង្ូល។ មបព័ន្ធជូនដំណរឹង 
យលើមបតិបតតេិការទប់សតោត់ការលាងលរុ�កខវែក់ មតរូវបានបកសម រ្ួលយដើ ោ្បីជួ�ដល់សខា 
ធនាោរ ក្ថុងការសម្ោតមបតិបតតេិការ បដលជាប់សងោេ័�បានយលឿនជាង្រុន ១០ដង។  

មបព័ន្ធបញ្ជីតា្ោន និងពិនិតោយយ្ើលការមប្ំងការលាងលរុ�កខវែក់ ឥ�ូវយនះបាន 
ផតេល់លទ្ធភាពក្ថុងការបសវែងរកកំណត់មតាព័ត៌មន្ិនចោបាស់លាស់ បដលអ្កយមបើមបាស់ 
អាចបសវែងរកទិន្ន័�មសយដៀងោ្ោបាន។ មបព័ន្ធោក់ពាកោយទម្ង់បបបបទយសវាយផទៃរ 
មបាក់យអ�ិចមតរូនិច មតរូវបានបយងកើតយ�ើង និងអនរុញ្ោតឲោយសខាធនាោរ អាចបញ្ជូន 
ទម្ង់បបបបទយនាះ យៅកាន់អង្គភាពកណ្ោលបផ្កយសវាយផទៃរមបាក់មបតិបតតេិការ យោ� 
មបព័ន្ធយអ�ិចមតរូនិច។ ចំណុចទាំងអស់យនះបានជួ�សម្រួលគួរឲោយកត់កម្ោល់ផងបដរ 
ដល់បផ្កយសវាក្្មបយម្ើអតិថិជន ឲោយកាន់បតល្អមបយសើរ និងរហ័ស។
 
 បណ្ោញភា្ោប់របស់ម៉ោសរុីនដក និងោក់មបាក់យោ�សវែ័�មបវតតេិរបស់យ�ើង មតរូវ 
បានយធវែើការបបន្្នូវបខោេអរុបទិកមហវែបឺជាបណ្ោញភា្ោប់បម្រុង យៅកាន់្ជោឈ្ណ្ឌល 
ទិន្ន័�របស់យ�ើង យដើ្ោបីផតេល់លទ្ធភាពយសវាក្្មឲោយបានល្អ និងកាត់បន្�យថរយវលា 
ជួសជរុល យៅយពលបខោេបណ្ោញភា្ោប់ណ្ួ�មនបញ្ោ។ យមរៅពីយនះ ការតា្ោន 
ដំយណើរការម៉ោសរុីន មតរូវបានយធវែើឲោយមបយសើរយ�ើង ពីកម្ិតមតរួតពិនិតោយយលើស្ោនភាព 
បណ្ោញភា្ោប់ យៅពិនិតោយបបន្្យលើស្ោនភាពក្្មវិធីកំពរុងដំយណើការរបស់ម៉ោសរុីន បដល 
ការរអាក់រអួល ឬការអាក់ខានយសវាក្្ម នរឹងអាចដរឹងយោ�មករុ្ោំមទភា្ោ្ៗ បដលជួ� 
ឲោយការជួសជរុលយោះមស� មបមពរឹតតេយៅបានោ៉ោង្ប់រហ័ស។

 មករុ្មតរួតពិនិតោយការធានាមបព័ន្ធបយច្ចកវិទោយាព័ត៌មនរបស់យ�ើង បដលជាមករុ្មតរួត 
ពិនិតោយឯករាជោយស្ិតយមកា្ IOD បដលយផតោតសំខាន់យៅយលើហានិភ័�មបតិបតតេិការ  
បានបញ្ចប់កិច្ចការមតរួតពិនិតោយ ចំនួន ១២លំហាត់ យៅ្្ោ ំ២០១៦។ លំហាត់មតរួតពិនិតោយ 
ទំាងយនះ គឺយផតោតសំខាន់យលើការពមងរឹងការមគប់មគង និងផតេល់នូវដំយណះមស�មគប់មគង  
មបកបយោ�និរនតេរភាព យដើ្ោបីបងា្ោរហានិភ័�ច្ោបងនានា ខណៈយពលអាជីវក្្មរបស ់
យ�ើងកំពរុងបតរីកចយម្ើន។

ព័ត៌មនវិទោយា និងមបតិបតតេិការ
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ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
ព័ត៌មនវិទោយា និងមបតិបតតេិការ



 នា�កោ្ោននីតិក ្្ម និងមបតិបតតេតិា្ រួ្មន នីតិក ្្ម មបតិបតតេតិា្ និងយលខាធិការ 
មករុ្ហ៊រុន។ នា�កោ្ោននីតិក្្ម និងមបតិបតតេិតា្ មតរួតពិនិតោយយលើទិដ្ឋភាពបផ្កចោបាប់មន 
សក្្មភាព បដលអនរុវតតេយោ�ធនាោរ និងទទួលខរុសមតរូវយលើការសម្បសម្រួល ផតេល់ 
ដំបូន្ាោន និងពិនិតោយយ ើ្លយលើបផ្កអាជីវក ្្ម និងបផ្កោំមទអាជីវក ្្ម យដើ្ ោបីធានាការអនរុវតតេ 
អនរុយលា្យៅតា្ចោបាប់ បទបោបញ្ញតតេ ិនិងយសចកតេបីណនំាយផោេងៗ។  មសបតា្អភិបាលកិច្ច 
ល្អ នា�កោ្ោនមបតិបតតេតិា្ យធវែើការរា�ការណ៍យោ�ឯករាជោយ យៅកាន់មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល  
យហើ�បផនការការងារមបតិបតតេតិា្មបចំា្្ោ ំមតរូវបានោក់បញ្ចលូក្ថុងរយបៀបវារៈមបជរុ ំនិង 
ទទួលការអនរុ្័ត ពីមករុ្មបរឹកោសាភិបាលរបស់ធនាោរ។ ជា្ួ�្រុខងារជាយលខាធិការ 
មករុ្ហ៊រុន ពួកយ�ើងបនតេផតេល់ការោំមទយៅដល់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល ក៏ដូចជាផតេល់ដំបូនា្ោន 
យលើបញ្ោមគប់មគងយផោេងៗ យៅឲោយមគប់បផ្កបដលពាក់ព័ន្ធ បដលរួ្មនតម្រូវការបផ្ក 
ចោបាប់ និងបទបោបញ្ញតតេិ និងតួនាទី និងកាតពវែកិច្ចយផោេងៗរបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល។

 ្្ោំកនលៃងយៅ មនកិច្ចខិតខំមបរឹងបមបង្ួ�ចំនួនមតរូវបានបយងកើតយ�ើង យដើ្ោបីយធវែើឲោយ 
ការអនរុវតតេ និងការមបតិបតតេិតា្បទោ្ោនអភិបាលកិច្ច យោលនយោបា� នីតិវិធី មន 
ភាពល្អមបយសើរ យៅមគប់បផ្កយៅក្ថុងធនាោរ។

 យៅក្ថុង្្ោំ ២០១៦ យនះ មនបទបោបញ្ញតតេិថ្មីៗ្ួ�ចំនួន បានចូលជាធរមន យហើ� 
នា�កោ្ោននីតិក ្្ម និងមបតិបតតេតិា្ ក៏បានយដើរតួនាទីច ោ្បង ក្ថុងការធានាថា បផ្កអាជីវក ្្ម 
និងបផ្កោំមទអាជីវក ្្មបដលពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាបរុគ្គលិកទំាងអស់យៅក្ថុងធនាោរ �ល់ដរឹង 
និងយោរពកាតពវែកិច្ច មព្ទំាង�កចិតតេទរុកោក់ យលើផលប៉ះពាល់មនបទបោបញ្ញតតេទំិាងយនះ។ 
ការចូលរួ្ោ៉ោងសក្្ម យៅក្ថុងគណៈកម្ោធិការអចិមសនតេ�៍ និងមករុ្ការងារយផោេងៗ គឺ 
ជាការយផតោតការ�កចិតតេោ៉ោងសំខាន់ របស់នា�កោ្ោននីតិក្្ម និងមបតិបតតេិតា្ យដើ្ោប ី
ធានាថា កាតពវែកិច្ចរបស់ធនាោរ បដលតម្រូវយោ�បទបោបញ្ញតតេិ មតរូវបានអនរុវតតេ ដូចជា 

កាតពវែកិច្ចពាក់ព័ន្ធនរឹងចោបាប់ សតេពីីការមប្ំងការសម្ោតមបាក់ និងហិរញ្ញបោបទានយភរវក ្្ម  
និងបញ្ញតតេសិតេពីីការមបតិបតតេតិា្ពន្ធគណនីបរយទសរបស់សហរដ្ឋអាយ្រិក US Foreign  

Account Tax Compliance Act (FATCA)។ ទនទៃរឹ្នរឹងយនះបដរ នា�កោ្ោន 
មបតិបតតេតិា្ បានយធវែើការោ៉ោងជិតសិ្ទ្ធ ជា្ួ�នរឹងនា�កោ្ោនព័ត៌មនវិទោយា យដើ្ ោបីបណនំា 
មបព័ន្ធមគប់មគងព័ត៌មន (Management Information System) សមមប់ការតា្ោន 
ការជូនដំណរឹង អំពីការមប្ំងការសម្ោតមបាក់ និងហិរញ្ញបោបទានយភរវក្្ម សវតារ 
ហានិភ័�អតិថិជន និងបញ្ញតតេិសតេីពីការមបតិបតតេិតា្ពន្ធគណនីបរយទសរបស់សហរដ្ឋ 
អាយ្រិក យដើ្ោបីបំយពញតា្តម្រូវការរបស់និ�័តការ។

 ការបណ្តះបណ្ោល គឺជាការយផតោតសំខាន់្ួ�ផងបដរ សមមប់នា�កោ្ោន។ 
នា�កោ្ោននីតិក ្្ម និងមបតិបតតេិតា្ បានយរៀបចំក ្្មវិធីបណ្តះបណ្ោលពាក់ព័ន្ធនរឹងការ 
មបតិបតតេិតា្ បានចំនួន ៤១យលើក ក្្មវិធីបណ្តះបណ្ោលពាក់ព័ន្ធនរឹងការមប្ំងការ 
សម្ោតមបាក់ និងហិរញ្ញបោបទានយភរវក ្្ម ចំនួន ៤១យលើក និងក ្្មវិធីបណ្តះបណ្ោលពាក់ព័ន្ធ 
នរឹងចោបាប់និងបទបោបញ្ញតតេយិផោេងៗរបស់មបយទសក្្ថុជា និងឯកសរតម រ្ូវតា្ចោបាប់ សមមប់ 
មបតិបតិតេការធនាោរ្ួ�ចំនួនយទៀត យៅដល់បរុគ្គលិករបស់ធនាោរ បដលយៅភ្ំយពញ  
និងបណ្ោយខតតេ បដលមនសខាធនាោរទាំងអស់  និងបានយធវែើការពិនិតោយយ�ើងវិញ ដល់ 
ទីកបនលៃងចំនួន ១៨ដង យលើការមបតិបតតេិតា្ចោបាប់ និងការមតរួតពិនិតោយ យលើការយធវែើយតសតេ 
ខលៃលួនឯង (Self-testing) របស់បផ្កអាជីវក្្ម និងបផ្កោំមទអាជីវក្្ម យដើ្ោបីធានាថា 
ដំយណើរការ និងនីតិវិធីរបស់បផ្កអាជីវក្្ម និងបផ្កោំមទអាជីវក្្ម គឺអនរុយលា្យៅតា្ 
ចោបាប់ បទបោបញ្ញតតេិ និងយសចកីតេបណនាំបដលពាក់ព័ន្ធ។ យៅក្ថុង្្ោំ២០១៦យនះបដរ 
នា�កោ្ោនមបតិបតតេិតា្ ក៏បាននាំ្កនូវក្្មវិធីសិកោសាតា្មបព័ន្ធយអ�ិកមតរូនិក  
(E-Learning) សតេពីីការមប្ំងការសម្ោតមបាក់ និងហិរញ្ញបោបទានយភរវក ្្ម បដលយមោង 
នរឹងោក់ដំយណើរការដល់បរុគ្គលិកទាំងអស់ យៅក្ថុងមតីមសទី១ មន្្ោំ២០១៧។

នីតិក្្ម និងមបតិបតតេិតា្
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ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
នីតិក្្ម និងមបតិបតតេិតា្



 នា�កោ្នសវនក្្មមផទៃក្ថុង យដើរតួនាទីោ៉ោងសំខាន់ ក្ថុងការផតេល់នូវការវា�តម្លៃ

ឯករាជោយ យៅយលើភាពមគប់មោន់ មបសិទ្ធភាព និងមបសិទ្ធផលមនមបព័ន្ធមគប់មគងមផទៃក្ថុង  

បដលអនរុវតតេយោ�គណៈមគប់មគង។ ការវា�តម្លៃរបស់នា�កោ្នយនះ គឺបផ្អកយលើ 

ស្នភាពមនការតួមតពិនិតោយរបស់ធនាោរ  ការវា�តម ល្ៃហានិភ័� សក ្្មភាពមតរួតពិនិតោយ  

មបភពព័ត៌មន មបសិទ្ធភាពមនការទំនាក់ទំនង និងសក្្មភាពមគប់មគង។

 សវនក ្្មមផទៃក្ថុង  មនភារកិច្ចរា�ការណ៍យោ�ផ្ោល់ ជូនគណៈកម្ោធិការសវនក ្្ម  

យហើ�យធវែើមបតិបតិតេការយោ�ឯករាជោយ ពីបផ្កអាជីវក្្ម  និងបផ្កោំមទអាជីវក្្មយផោេងៗ។

 ជាលទ្ធផល យៅក្ថុង្្ោំ២០១៦ សវនក្្មមផទៃក្ថុង យោ�មនការោំមទពីសវនក្្ម

មផទៃក្ថុង មនសរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប បានបញ្ចប់ការងារសវនក្្មចំនួន ១៥ បដលបានមគប

ដណ្ប់យៅយលើមបតិបតិតេការសំខាន់ៗ  រួ្ទាំងការយសើរុបអយងកត យៅយលើករណីជាក់លាក់

្ួ�ចំនួនផងបដរ។ យោ�បានទទួលស្ោល់ពីសរៈសំខាន់ ក្ថុងការជម រ្ុញបបន្្យៅយលើ 

ការ�ល់ដរឹងអំពីហានិភ័� អភិបាលកិច្ច និងការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង សវនក្្មមផទៃក្ថុង 

រួ្ោ្ោជា្ួ�សវនក្្មមផទៃក្ថុង មនសរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប បានយរៀបចំវគ្គបណ្តះបណ្ោល  

ចំនួន ៤ដង យៅយលើការ�ល់ដរឹងពីការមតរួតពិនិតោយ និងហានិភ័�ក្ថុងសខា និងវគ្គ 

បណ្តះបណ្ោលចំនួន ២ដងយទៀត យៅយលើការមប្ំងការសម្ោតមបាក់ និងហិរញ្ញបោបទាន  

យភរវក្្ម យៅកាន់បរុគ្គលិក និងគណៈមគប់មគងរបស់ធនាោរ។

 យោលយៅរបស់យ�ើង ក្ថុង្្ោំ២០១៧ គឺបនតេការងារសវនក្្ម តា្រ�ៈការវា� 

តម្លៃហានិភ័�មផទៃក្ថុង មព្ទាំងការយសរុើបអយងកតចាំបាច់យផោេងៗយទៀត។

សវនក្្មមផទៃក្ថុង
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ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
សវនក្្មមផទៃក្ថុង



 នា�កោ្ោនមគប់មគងផលិតផល គឺជាបផ្កដ៏សំខាន់មនសក្្មភាពអាជីវក្្មរបស ់

ធនាោរ។ ្រុខងាររបស់នា�កោ្ោនយនះ គឺជួ�ជម្រុញធនាោរឲោយរកោសាបាននូវភាព 

មបកួតមបបជង និងបនតេបយងកើនចំបណកទីផោសារ យោ�យធវែើការបណនាំផលិតផល និង 

យសវាក្្មថ្មីៗបបន្្យទៀត យដើ្ោបីបំយពញតម្រូវការអតិថិជន។ នា�កោ្ោនមគប់មគង 

ផលិតផល ទទួលខរុសមតរូវចំយពាះការសម្បសម្រួលជាមបចាំ មតរួតពិនិតោយ និងបថរកោសា 

ផលិតផលរបស់ធនាោរ ឲោយបានមតរ្ឹ មតរូវ។ ក្ថុង្្ោ ំ២០១៦ នា�កោ្ោនយនះបានបកល ្្អ 

គណនីករុមររបស់ធនាោរ ជា្ួ�នរឹងអត្មបយោជន៍បបន្្ គឺយសវាធានារា៉ោប់រង 

អា�រុជីវិត។ ្ និបតប៉រុយណណោះ នា�កោ្ោនមគប់មគងផលិតផល បានយដើរតួនាទីោ៉ោងសំខាន់ 

ក្ថុងការនាំ�កយសវាក្្មធានារា៉ោប់រង យលើការការពារ និងមគប់មគងមទពោយស្ោបតតេិ 

តា្រ�ៈការចាប់មដគូសហការ ជា្ួ�នរឹងមករុ្ហ៊រុន យ្នូឡា�ហវែ៍ ក្្ថុជា។

 នា�កោ្ោនមគប់មគងផលិតផល ក៏ទទួលបនទៃថុកយលើបផ្កយសវាក្្មធនាោរឌីជីថល 

ផងបដរ បដលរួ្ចំបណករកោសានូវភាពមបកួតមបបជង យៅក្ថុងទីផោសាររបស់ធនាោរ យោ� 

យធវែើការបណនាំ និងយលើកក្្ស់ផលិតផល និងយសវាក្្មថ្មីៗបបន្្យទៀត យដើ្ោបីបំយពញ 

តម្រូវការអតិថិជន ក្ថុងការយដើរតា្ការវិវឌោឍ បផ្កបយច្ចកវិទោយាទំយនើប។ នា�កោ្ោនយនះ 

មតរួតពិនិតោយយលើយសវាក្្មធនាោរឌីជីថល រួ្មនម៉ោសរុីនមបតិបតតេិការយោ�ខលៃលួនឯង 

និងបណ្ោញឌីជីថលយផោេងៗយទៀត។ ក្ថុង្្ោំ ២០១៦ នា�កោ្ោនមគប់មគងផលិតផល 

សយម្ចបានការអភិវឌោឍមបព័ន្ធធនាោរ មនយសវាក្្មធនាោរតា្មបព័ន្ធអរុីនយធើយណត 

និងយធវែើការផ្ោស់បតេូរទីតាំង មនម៉ោសរុីនយអធីអិ្យមរៅសខារបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី 

យៅកាន់ម៉ោតទំយនើប យៅតា្ស្ោនី�៍យមបងឥន្ធនៈ យដើ្ោបីផតេល់នូវភាពងា�មសួល និង 

សរុវត្ិភាពខ្ស់ ដល់អតិថិជនផងបដរ។

 ក្ថុង្្ោ២ំ០១៧ យ�ើងមនយោលបំណងអភិវឌោឍផលិតផល ឲោយកាន់បតមបកួតមបបជង 

និងមច្មបឌិតខ្ស់ ទំាងមបាក់បយញ្ញើ និងឥណទាន មសបតា្បទពិយសធន៍ល្អបំផរុត យៅក្ថុង 

សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។ ្ិនបតប៉រុយណណោះ យ�ើងមនគយមមងពមងរឹងការអភិវឌោឍមនយសវាក្្ម

ធនាោរឌីជីថល តា្រ�ៈបណ្ោញយផោេងៗោ្ោ យដើ ោ្បីអាចយៅដល់អ្កយមបើមបាស់កាន់បត

យមចើន មសបតា្ការតាំងចិតតេរបស់យ�ើង ក្ថុងការជម្រុញកិច្ចខិតខំមបរឹងបមបងបបន្្យទៀត 

យដើ្ោបីបំយពញចិតតេ និងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

 នា�កោ្ោនបទពិយសធន៍យសវាក្្មអតិថិជន មតរូវបានបយងកើតយ�ើងក្ថុងបខ្ករា 

្្ោំ២០១៧ យដើ្ោបីជួ�សម្រួលដល់កិច្ចខិតខំមបរឹងបមបងរួ្របស់ធនាោរ តា្រ�ៈ 

ការផតេល់ជូននូវយសវាក្្មល្អបំផរុត ក្ថុងការបំយពញចិតតេអតិថិជនរបស់យ�ើង។ នា�កោ្ោន 

យនះអនរុវតតេវិធីសសសតេមនការយផតោតការ�កចិតតេទរុកោក់យៅយលើអតិថិជន យដើ្ោបីបំយពញ 

យសចកតេីមតរូវការរបស់អតិថិជន យៅមគប់កម្ិត តា្រ�ៈមគប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ រួ្មន 

សខា ការិោល័�បយម្ើយសវាក្្មអតិថិជន មព្ទាំងអង្គភាពមបឈ្នរឹងអតិថិជន 

នានា បដលមនមបព័ន្ធឌីជីថល ដូចជាយសវាក្្មធនាោរតា្មបព័ន្ធអរុីនយធើយណត 

និងយគហទំព័ររបស់ធនាោរ ក៏ដូចជាដំយណើរការមករុ្ការងារោំមទយផោេងៗផងបដរ។ 

យមរៅពីយនះ នា�កោ្ោនបទពិយសធន៍យសវាក ្្មអតិថិជន ធានាថា ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ 

ភីអិលសរុី ពមងរឹងការយបតេជា្ោចិតតេទាំងបីរបស់ខលៃលួន យៅកាន់អតិថិជន រួ្មនមបសិទ្ធភាព 

និងភាពងា�មសួល ក្ថុងការសហការជា្ួ�ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី យហើ�យ�ើងនរឹង 

បតងបតជម្រុញការខិតខំមបរឹងបមបងបបន្្យទៀត យដើ្ោបីបំយពញតម្រូវការអតិថិជន។

 នា�កោ្ោនបទពិយសធន៍យសវាក្្មអតិថិជន ក៏ទទួលបនទៃថុកបផ្កមគប់មគងការ 

ោំមទអាជីវក្្មផងបដរ យោ�ពិនិតោយយ្ើលភាពមសបោ្ោ និងការអភិវឌោឍមនមបព័ន្ធ 

និងដំយណើរការបំយពញ្រុខងារ។ នា�កោ្ោនយនះជួ�ោំមទការមគប់មគងគយមមង 

ដល់អង្គភាពអាជីវក្្មទាំងអស់ យៅក្ថុងធនាោរ យោ�ធានានូវការអនរុវតតេគយមមង  

តា្កាលកំណត់។ យៅក្ថុង្្ោំ ២០១៦ នា�កោ្ោនបទពិយសធន៍យសវាក្្មអតិថិជន  

សយម្ចបានការងារ ចំនួន២០គយមមង ទាក់ទងនរឹងគរុណភាពយសវាក្្ម និងការ 

កសងស្ត្ភាព សមមប់បរុគ្គលិកបយម្ើយសវាក្្មអតិថិជន យៅក្ថុងធនាោរ។

 បផនការ្្ោំ២០១៧ សមមប់នា�កោ្ោនបទពិយសធន៍យសវាក្្មអតិថិជន គ ឺ

បនតេយលើកក្្ស់ការផតេល់យសវាក្្ម និងគរុណភាពយសវាក្្មបយម្ើអតិថិជន តា្រ�ៈការ 

ពមងរឹង�នតេការមបសិទ្ធភាពមនមបតិបតតេិការ និងការបយងកើតថ្មី។ យ�ើងនរឹងយផតោតសំខាន់

យលើការយលើកក្្ស់ស្ត្ភាពបរុគ្គលិក យោ�នាំ�កនូវក្្មវិធីផតោច់្រុខថ្មី្ួ� បដលជា 

មបព័ន្ធទទួល�ក្តិយោបល់អតិថិជន យៅក្ថុងធនាោរ មព្ទាំងការផតេលួចយផតេើ្បយងកើត 

ក្្មវិធីបទពិយសធន៍យសវាក្្មអតិថិជនយផោេងៗផងបដរ។

បទពិយសធន៍យសវាក្្មអតិថិជន

មគប់មគងផលិតផល និងយសវាក្្មធនាោរឌីជីថល
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ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
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យៅធនាោរ  
សរុីអា�អិ្ប៊ី  
យ�ើងដរឹងថា  

ភាពចម្រុះោ្ោ គឺជា 
មបភពមនកម្ោំង។



៣២ យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ

៤៣	 របា�ការណ៍គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម

៤៦		 យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង 

៥១		 រចនាស្្័ន្ធមនការមគប់មគងពីមករុ្ហ៊រុនយ្ 

៥១		 រចនាស្្័ន្ធមករុ្ហ៊រុន 

៥២	 របា�ការណ៍ព័ត៌មនរបស់ធនាោរអភិបាលកិច្ចធនាោរ



 មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលមនជំយនឿថា អភិបាលកិច្ចធនាោរដ៏រឹងមំ្ួ� មនសរសំខាន់ 

ោ៉ោងខា្ោំង ក្ថុងការផតេល់នូវតម្លៃជានិរនតេរ ការយលើកក្្ស់សរុចរិតភាព ក្ថុងការយធវែើធរុរកិច្ច 

និងការរកោសានូវទំនរុកចិតតេរបស់វិនិយោគិន ចំយពាះធនាោរយ្ពោះយៅរកការសយម្ចបាន 

នូវយោលយៅ និងទសោេនវិស័�របស់ធនាោរ។ 

 វបោបធ្៌ និងរចនាស្្័ន្ធអភិបាលកិច្ច មបកបយោ�មបសិទ្ធភាព គឺជាធាតរុសំខាន់ 

បំផរុត ក្ថុងការកំណត់អំពីរយបៀបរបប បដលធនាោរដំយណើរការ យហើ�ថ្ាោក់ដរឹកនំាធនាោរ 

បតងបតសងកត់ធងៃន់យលើចំណុចយនះ ក្ថុងការបណនាំដល់មគប់បរុគ្គលិករបស់ខលៃលួនទាំងអស់ 

ជាបនតេបន្ាោប់។ មកបខណ្ឌអភិបាលកិច្ច បដលធនាោរសយម្ច�ក មតរូវបានយរៀបចំយ�ើង 

យោ�បផ្អកយលើយោលការណ៍នានា និងការអនរុវតតេល្អបំផរុត ដូចមនបចងក្ថុងមបកាសរបស់ 

ធនាោរជាតិមនក្្ថុជា សតេីពីអភិបាលកិច្ចរបស់មគរឹះស្ោនធនាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុ និង 

មបកាសសតេីពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្័�មតរឹ្មតរូវ និងស្មសបសមមប់បរុគ្គលោក់ពាកោយយស្ើសរុំ 

និងមគរឹះស្ោនធនាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុបដលមនអាជា្ោប័ណ្ណ និងការអនរុវតតេល្អបំផរុត ជា 

លក្ខណៈអនតេរជាតិ ក្ថុងអភិបាលកិច្ចធនាោរបដលពាក់ព័ន្ធ។  

មករុ្មបរឹកោសាភិបាល  

បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្តុល្យភាពននបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល

 បច្ចថុបោបន្យនះ មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលមនសមជិកចំនួន ០៥ រូប បដលរួ្មនអភិបាល 

មបតិបតតេចំិនួន ០១ រូប និងអភិបាល្ិនមបតិបតតេចំិនួន ០៤ រូប យហើ�ក្ថុងចំយណ្អភិបាល 

ទាំងយនាះមនអភិបាលចំនួន ០៣ រូប ជាអភិបាលឯករាជោយ។ មករុ្មបរឹកោសាភិបាលបាន 

បញ្ោក់ថា សមសភាពមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល មនចំនួនអភិបាលឯករាជោយមគប់មោន់ បដល 

អាចយធវែើការវិនិច័្� យោ�ឯករាជោយបំផរុត យៅក្ថុងកិច្ចពិភាកោសានានារបស់មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល។  

មករុ្មបរឹកោសាភិបាលក៏យោរពដំយណើរការមនការយធវែើយសចកតេីសយម្ចរួ្ផងបដរ។ 

 មករុ្មបរឹកោសាភិបាលទទួលបានអត្មបយោជន៍ ពីការចូលរួ្ចំបណកនានារបស ់

អភិបាល្ិនមបតិបតតេិម្ោក់ៗ យៅក្ថុងមគប់វិស័�ទាំងអស់មនអាជីវក្្មរបស់ធនាោរ។  

បបន្្ពីយលើជំនាញ និងបទពិយសធន៍បផ្កអាជីវក្្មជាយមចើន្្ោំរបស់អភិបាលម្ោក់ៗ 

អភិបាល្ិនមបតិបតតេក៏ិយធវែើការវិនិច័្� យោ�ឯករាជោយក្ថុងកិច្ចពិភាកោសា សតេពីីបញ្ោ�រុទ្ធសសសតេ 

សវនក្្ម មបតិបតតេិការ និងហានិភ័�ផងបដរ។ 

 រចនាស្្័ន្ធ និងសមភាពរបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល មតរូវយោរពយៅតា្លក្ខខណ្ឌ 

តម្រូវ បដលមនបចងក្ថុងមបកាសរបស់ធនាោរជាតិ មនក្្ថុជា។     

សមសភាពបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល

�អភិ�លមិនឯក�ជ�� �អភិ�លឯក�ជ��

៤០% ៦០%

 

 យដើ្ោបីធានាឲោយបាននូវតរុលោយភាពមនអំណច ការបយងកើននូវគណយន�ោយភាព និង 

ស្ត្ភាពក្ថុងការយធវែើយសចកតេសីយម្ច មបកបយោ�ឯករាជោយភាព យនាះតួនាទីរបស់មបធាន 

មករុ្មបរឹកោសាភិបាល និងតួនាទីរបស់អភិបាលមបតិបតតេិ (Executive Director) មតរូវ 

បានបបងបចក និងោក់ឲោយយៅោច់ពីោ្ោ យោ�មនការបបងបចកោ៉ោងចោបាស់លាស់ អំពីការ 

ទទួលខរុសមតរូវ រវាងមបធានមករុ្មបរឹកោសាភិបាល និងអភិបាលមបតិបតតេិ យដើ្ោបីយចៀសវាងករុ ំ

ឲោយបរុគ្គលណម្ោក់ ឬមករុ្ណ្ួ�អាចមតរួតមតា យលើដំយណើរការមនការយធវែើយសចកតេី 

សយម្ចបាន។

ប្រធានបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល

  មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលមតរូវបានដរឹកនំា យោ�មបធានមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល ០១ រូប គឺ Dato' 

Shaarani Ibrahim។ Dato' Shaarani Ibrahim ទទួលខរុសមតរូវយលើការដរឹកនំា និងការ 

មគប់មគងមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល និងធានាមបសិទ្ធភាពមនការបំយពញ រ្ុខងាររបស់មករ្ុ មបរឹកោសា 

ភិបាល និងគណៈកម្ោធិការនានារបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល។ មបធានមករុ្មបរឹកោសាភិបាល 

បំយពញតួនាទីផលៃវូការជាថ្ាោក់ដរឹកនំា និងយធវែើជាអធិបតី ក្ថុងកិច្ចមបជរុមំករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលទំាងអស់ 

ដរឹកនំាការពិភាកោសារវាងអភិបាល មព្ទំាងតម្ង់ទិសមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល ក្ថុងការមតរួតពិនិតោយ 

យលើការមគប់មគងធនាោរផងបដរ។ មបធានមករុ្មបរឹកោសាភិបាលយធវែើការសម្បសម្រួល 

លំហូរព័ត៌មន រវាងគណៈមគប់មគង និងមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល មព្ទំាងមបរឹកោសាយោបល់ ជា្ួ� 

គណៈមគប់មគង យដើ្ោបីោក់យចញនូវរយបៀបវារៈ សមមប់កិច្ចមបជរុំមករុ្មបរឹកោសានី្ួ�ៗ។ 

អភិបាលប្រតិ្រត្ិ	

 យលាក ប៊រុន �ីន បដលមនសញ្ោតិបខ្មរ គឺជាមបធាននា�កមបតិបតតេិរបស់ធនាោរ 

យហើ�ក៏ជាអភិបាលមបតិបតតេិផងបដរ។ យលាកមតរូវបានបតងតាំងជាមបធាននា�ក 

មបតិបតតេ ិយៅមថងៃទី០១ បខ្ករា ្ ្ោ២ំ០១៥ និងបតងតំាងជាអភិបាលមបតិបតតេ ិយៅមថងៃទី២៩  

បខ្ករា ្្ោំ២០១៥។ យលាក ប៊រុន �ីន ក៏ជាបរុគ្គលដំបូង បដលដរឹកនាំធនាោរបរយទស

លំោប់អនតេរជាតិ យៅក្ថុងមពះរាជាណចមកក្្ថុជាផងបដរ។

 ក្ថុងនា្ជាអភិបាលមបតិបតតេ/ិមបធាននា�កមបតិបតតេ ិយលាក ប៊រុន �ីន ទទួលខរុសមតរូវ 

រួ្យលើការអនរុវតតេ�រុទ្ធសសសតេរបស់ធនាោរ និងយសចកតេីសយម្ចរបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល  

យរៀបចំអាជីវក្្មរបស់ធនាោរ និងដរឹកនាំមបតិបតតេិការ មសបតា្យោលយៅ�រុទ្ធសសសតេ  

និងទិសយៅអាជីវក្្ម។ យលាកយធវែើការដរឹកនាំគណៈមគប់មគង ក្ថុងការអនរុវតតេ�រុទ្ធសសសតេ  

និងទសោេនវិស័�របស់ធនាោរ។ ក្ថុងឋានៈជាអភិបាលមបតិបតតេ/ិមបធាននា�កមបតិបតតេ ិ 

យលាកទទួលខរុសមតរូវចំយពាះ្រុខមករុ្មបរឹកោសាភិបាល យលើមបតិបតតេិការអាជីវក្្មមបចាំមថងៃ 

របស់ធនាោរ។

ទំហំ	និ្សមសភាពរ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	

 ទំហំ និងសមសភាពរបស់មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល មតរូវបានពិនិតោយយ�ើងវិញ ជាយទៀងទាត់  

យោ�ពិនិតោយយ្ើលយៅយលើវិសលភាព លក្ខណៈ ភាពខរុសបបលៃកោ្ោ និងការពមងីក 

អាជីវក្្មធនាោរ។ 

 មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល�ល់យ�ើញ និងអះអាងថា សមសភាពមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល នាយពល 

បច្ចថុបោបន្មនលក្ខណៈមគប់មោន់ សមមប់ការមគប់មគងអាជីវក ្្មទំាង្ូលរបស់ធនាោរ។ 

សមជិកមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលបច្ចថុបោបន្ បាននំា�កនូវចំយណះដរឹង បទពិយសធន៍ និងជំនាញ 

ដ៏មនតម ល្្ៃ កកាន់មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល យដើ្ ោបីដរឹកនំាធនាោរយ ព្ោះយៅសយម្ចទសោេនវិស័� 

របស់មករុ្ហ៊រុនយ្ សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប (CIMB Group)។ 

យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ



 អភិបាលទំាងអស់របស់ធនាោរ សរុទ្ធបតបានបំយពញតា្លក្ខខណ្ឌវិនិច័្�មគប់មោន់ 

យដើ្ោបីទទួលបាន្រុខតំបណងជាអភិបាល ដូចមនបចងក្ថុងមបកាសរបស់ធនាោរជាតិ

មនក្្គថុជា។ មគប់អភិបាលឯករាជោយទាំងអស់របស់ធនាោរបងា្ោញពីការវិនិច្័� យោ� 

ឯករាជោយ និងអាចទទួល�កបាន និង្ិនចូលរួ្ក្ថុងមបតិបតតេិការអាជីវក្្មណ បដល 

អាចមនផលប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច័្� និងការយធវែើយសចកតេសីយម្ច យោ�ឯករាជោយរបស់ខលៃលួន។  

មបវតតេសិយង្ខបរបស់អភិបាលម្ោក់ៗ មនបង្ាោញយៅយលើទំព័រ ៧០ ដល់ ៧៦ មនរបា�ការណ៍ 

មបចាំ្្ោំយនះ។

បក�សីលធ�៌រ្រស់អភិបាល	

 មករុ្មបរឹកោសាភិបាលយោរពតា្វិធានមនមក្សីលធ្៌ បដលមនបចងក្ថុងមបកាស 

របស់ធនាោរជាតិមនក្្ថុជា។ 

 អភិបាលធនាោរមបកាន់ខា្ោប់នូវមក្សីលធ្៌ បដលជាយោលការណ៍បណនា ំ

សមមប់ការអនរុវតតេនូវបទោ្ោនមក្សីលធ្៌្ួ�ដ៏មតរឹ្មតរូវ និងការអនរុវតតេអាជីក្្ម 

មបកបយោ�ភាពមបរុងមប�័ត្ ក៏ដូចជាបទោ្ោនអាកបោបកិរិោ មបកបយោ�មក្សីលធ្៌

សមមប់អភិបាលម្ោក់ៗ យោ�បផ្អកយៅយលើយោលការណ៍សរុចរិតភាព ការទទួលខរុសមតរូវ 

ភាពយស្ោះមតង់ និងការទទួលខរុសមតរូវចំយពាះសង្គ្។ 

កាតពវកិច្ច	និ្ការទទួលខុសបតរូវរ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	

 មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល គឺជាអង្គភាព្ួ�របស់ធនាោរ បដលយធវែើយសចកតេសីយម្ចចរុងយមកា� 

បង្អស់ យលើកបលងបតបញ្ោណ បដលទា្ទារឲោយមនការអនរ្ុ ត័�ល់មព្ ពីភាគទរុនិក។  

មករុ្មបរឹកោសាភិបាលោក់យចញនូវទិសយៅ�រុទ្ធសសសតេ និងទសោេនវិស័�របស់ធនាោរ។ 

មករុ្មបរឹកោសាភិបាលទទួលខរុសមតរូវទាំងមសរុង យលើការដរឹកនាំ មគប់មគង បណនាំ និងមតរួត

ពិនិតោយយលើមគប់មបតិបតតេិការទាំង្ូលរបស់ធនាោរ និងពមងរឹងបទោ្ោនមនគណយន�ោយ 

ភាព ក្ថុងយោលគំនិតជួ�ដល់គណៈមគប់មគង យដើ្ ោបីអាចអនរុវតតេកាតពវែកិច្ចរបស់ខលៃលួន មបកប 

យោ�មបសិទ្ធភាព។

  មករុ្មបរឹកោសាភិបាលទទួលខរុសមតរូវរួ្ យលើការបយងកើតមកបខណ្ឌការងារមនអភិបាល

កិច្ចល្អយៅក្ថុងធនាោរ រាប់បញ្ចូលទាំង ដំយណើរការមនការយធវែើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ការមគប់មគងហានិភ័� និងការមបតិបតតេតិា្ចោបាប់។ សមជិកមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលមគប់រូប 

នំា�កនូវការវិនិច័្�ឯករាជោយ ចំយណះដរឹងយផោេងៗោ្ោ និងបទពិយសធន៍នានា យដើ្ ោបីយធវែើការ 

ពិភាកោសាអំពីបញ្ោនានា ទាក់ទងនរឹង�រុទ្ធសសសតេ មបតិបតតេកិារ ធនធាន និងការយធវែើអាជីវក ្្ម។

 មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលបានអនរ្ុ ត័យលើរយបៀបវារៈមនបញ្ោ្ �ួចំនួន បដលមតរូវបានយរៀបចំ 

សមមប់សរុកំារអនរ្ុ ត័ពីមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល រាប់បញ្ចលូទំាង (ក្ថុងចំយណ្ចំណុចយផោេងៗ 

យទៀតជាយមចើន) ការមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងការ�លម់ព្ យលើចំណុចដូចខាងយមកា្ ៖ 

•	 បផនការ�រុទ្ធសសសតេ/អាជីវក្្ម និងគយមមងថវិកាមបចាំ្្ោំ។

•	 	ការវិនិយោគថ្មីៗ  ការផតោច់ខលៃលួន ការរំលា�មករ្ុ ហ៊រុនបញ្ចលូោ្ោ និងការទិញមករ្ុ ហ៊រុន 

ការយរៀបចំរចនាស្្័ន្ធមករុ្ហ៊រុនយ�ើងវិញ រាប់បញ្ចូលទាំងការបយងកើតមករុ្ហ៊រុនបរុមត

ស្្័ន្ធ ការចូលហ៊រុន ឬ ស្្័ន្ធ�រុទ្ធសសសតេ ទាំងយៅក្ថុងមសរុក និងយមរៅមសរុក។

•	 	របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមបចាំ្្ោំ និងភាគលាភបយណ្ោះអាសន្ និងការផតេល់ 

យោបល់យលើភាគលាភចរុងយមកា� បដលមតរូវបចកជូនភាគហ៊រុនិក យៅ្រុនយពល 

ផោេពវែផោសា� និងមបកាសផោសា�ជាសធារណៈ អំពីការបបងបចកភាគលាភ។

•	 	ការបតងតាំងអភិបាល និងមបធាននា�កមបតិបតតេិថ្មី និងការកំណត់មបាក់យបៀវតោេ 

និងអត្មបយោជន៍យផោេងៗរបស់ពួកោត់។

ការទទួលខរុសមតរូវរួ្សំខាន់ៗរបស់មករុ្មបរឹកោសា មនដូចខាងយមកា្ ៖

•	 	ផតេល់នូវយោលយៅ និងយោលនយោបា�ចោបាស់លាស់ សមមប់ឲោយ្សនតេីមបតិបតតេិ 

ជាន់ខ្ស់អនរុវតតេ។

•	 	ធានាឲោយមននូវការមតរួតពិនិតោយមគប់មោន់ មព្ទំាងមនមបព័ន្ធបយច្ចកវិទោយាមគប់មោន់ 

យដើ្ោបីសម្រួលដល់ការអនរុវតតេយោលនយោបា�របស់ធនាោរផងបដរ។

•	 	តា្ោនអំពីភាពយជាគជ័�របស់គណៈមគប់មគង ក្ថុងការអនរុវតតេ�រុទ្ធសសសតេ បផនការ 

និងគយមមងថវិកា បដលបានអនរុ្័តរួច។

•	 	បសវែង�ល់ពីហានិភ័�ច ោ្បងៗ បដលទាក់ទងនរឹងអាជីវក ្្មរបស់ធនាោរ និងធានា

ថាមនមបព័ន្ធបយច្ចកវិទោយា យដើ្ ោបីមតរួតពិនិតោយ និងមគប់មគងយលើហានិភ័� មបកបយោ� 

មបសិទ្ធភាព ក្ថុងទសោេនវិស័�ទទួលបានលទ្ធផល និងភាពយជាគជ័�រ�ៈយពលបវង 

សមមប់ធនាោរ។ 

•	 	តា្ោនមតរួតពិនិតោយ និងសិកោសាវា�តម ល្ៃ យលើការអភិវឌោឍបដលអាចជះឥទ្ធពិល ដល់

បផនការ�រុទ្ធសសសតេនានារបស់ធនាោរ។

•	 	ពិនិតោយយ�ើងវិញ យលើភាពមគប់មោន់ និងសរុចរិតភាពមនមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុងរបស់ 

ធនាោរ និងមបព័ន្ធព័ត៌មនមគប់មគង រាប់បញ្ចលូទំាងមបព័ន្ធមនការមបតិបតតេតិា្វិធាន 

ចោបាប់ បទបញ្ោ សរាចរ និងយោលការណ៍បណនាំនានាជាធរមន។

•	 	បយញ្ចៀសវិវាទផលមបយោជន៍ និងធានាការផោេពវែផោសា�ព័ត៌មន អំពីវិវាទផល 

មបយោជន៍ បដលអាចយកើតមន។

•	 	មបកាន់ខា្ោប់ និងអនរុវតតេតា្ចោបាប់ និងបទបោបញ្ញតតេិសតេីពីធនាោរ មព្ទាំងចោបាប់  

វិធាន និងបទបោបញ្ញតតេិយផោេងយទៀតផងបដរ។ 

 យមរៅពីការទទួលខរុសមតរូវសំខាន់ៗ បដលបានយរៀបរាប់ខាងយលើ មករុ្មបរឹកោសាភិបាល 

ក៏មបគល់ការទទួលខរុសមតរូវជាក់លាក់្ួ�ចំនួន ឲោយគណៈកម្ោធិការនានាផងបដរ។ 

ក្ថុងខណៈបដលគណៈកម្ោធិការទំាងយនះមនសិទ្ធអំិណចពិភាកោសា និងសយម្ចយលើបញ្ោ 

ជាក់លាក់ណ្ួ� គណៈកម្ោធិការយនាះក៏មតរូវរា�ការណ៍ ជូនមករុ្មបរឹកោសាភិបាល 

អំពីយសចកតេីសយម្ច និង/ឬអនរុសសន៍របស់ខលៃលួន យហើ�ការទទួលខរុសមតរូវចរុងយមកា� 

ចំយពាះបញ្ោទាំងអស់យនាះ យៅបតជារបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាលទាំង្ូល។ 

 

 តួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួលខរុសមតរូវរបស់គណៈកម្ោធិការនានា មនបងា្ោញ 

យៅទំព័រ ៣៦ ដល់ ៤២។     

ការតត្តាំ្សមជិកបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល

 ធនាោរអនរុវតតេតា្យសចកតេីសយម្ចរបស់គណៈកម្ោធិការបតងតាំង និងផតេល់ 

តម្លៃការ បដលជាគណៈកម្ោធិការ្ួ�របស់ សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប ហូលឌីង យប៊ីហាដ  

(CIMB Group Holdings Berhad)។ គណៈកម្ោធិការបតងតាំង និងផតេល់តម្លៃការ 

មនមករ្ុ ហ៊រុនយ្ ទទួលបនទៃថុកកំណត់ និងបញ្ជនូយបក្ខភាពបដលសកតេសិ្ សមមប់តំបណង 

អភិបាល យៅមករុ្មបរឹកោសាភិបាល យដើ ោ្បីសរុំការអនរុ្័ត�ល់មព្ យលើការបតងតាំង ្ ិនថា 

សមមប់បំយពញតំបណង បដលទំយនរ ឬបបន្្យលើតំបណង បដលមនមសប់ យដើ្ ោបីបំយពញ 

តា្តម្រូវការបមបមបរួលរបស់ធនាោរ។ ្រុនយពលផតេល់អនរុសសន៍ យលើការបតងតាំង 

អភិបាលយៅមករុ្មបរឹកោសាភិបាល គណៈកម្ោធិការបតងតាំង និងផតេល់តម្លៃការរបស់មករុ្ 

ហ៊រុនយ្ នរឹងអនរុវតតេការវា�តម្លៃហ្មត់ចត់ និងមគប់មជរុងយមជា� យលើយបក្ខភាពជាអភិបាល  

យោ�បផ្អកយលើលក្ខណៈវិនិច្័�នានា បដលបានអនរុ្័តយោ�មករុ្មបរឹកោសាភិបាល។  

ធនាោរក៏ពិចារណយៅយលើមបយភទអាជីវក ្្មរបស់ធនាោរ និងផ្គរូផ្គង ជា្ួ�ស្ត្ភាព 

និងការរួ្ចំបណក បដលរំពរឹងទរុកពីយបក្ខភាព បដលទទួលតំបណងយនះផងបដរ។ 
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ



 នីតិវិធីមនការបតងតំាងមតរូវយធវែើយ�ើង មសបតា្មបកាស និងយោលការណ៍ និងនីតិវិធី 

របស់មករុ្ហ៊រុនយ្ សតេីពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្័�មតរឹ្មតរូវ និងស្មសប សមមប់បរុគ្គលកាន់

រ្ុខងារ បដលមនការទទួលខរុសមតរូវសំខាន់របស់មករ្ុ ហ៊រុន (យោលការណ៍សតេពីីលក្ខខណ្ឌ 

វិនិច័្�មតរឹ្មតរូវ និងស្មសប)។ យោលការណយ៍នះ បចងនូវនីតិវិធីផលៃូវការ្ួ� សមមប់ 

ការបតងតំាងអភិបាល មបធានមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល និងមបធាននា�កមបតិបតតេ។ិ យបក្ខភាព 

នី្ួ�ៗ មតរូវ ល្ៃងកាត់ការវា�តម ល្ៃបដលមតរ្ឹ មតរូវ យហើ�គណៈកម្ោធិការបតងតំាង និងផតេល់

តម្លៃការរបស់មករុ្ហ៊រុនយ្ មតរូវយធវែើការបញ្ោក់ថា យបក្ខភាពយនាះមនលក្ខខណ្ឌសកតេិស្ 

និងមតរឹ្មតរូវ សមមប់្រុខតំបណងបដលមតរូវបតងតាំង។    

 យោលការណ៍សតេីពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្័�មតរឹ្មតរូវ និងស្មសប ក៏បចងអំពីលក្ខណៈ

វិនិច្័�្ួ�ចំនួន សមមប់យធវែើការវា�តម្លៃពីភាពសកតេិស្របស់យបក្ខភាព បដលមតរូវ 

បតងតាំងដូចខាងយមកា្៖

 (i)  សរុចរិតភាព ភាពយស្ោះមតង់ និងយករ្តិ៍យឈា្ោះបរុគ្គល បដលយបក្ខភាពម្ោក់ៗមតរូវ 

មន ដូចជាមនភាពយស្ោះមតង់ សរុចរិតភាពភាពឧសោសាហ៍ពោយាោ្ គំនិត 

ឯករាជោយ និង្ិនលយ្្អៀង។ 

 (ii)  ស្ត្ភាពបដលយបក្ខជនមតរូវមន ដូចជាជំនាញ បទពិយសធន៍ការងារ  

ស្ត្ភាព និងការយបតេជា្ោចិតតេ បដលចាំបាច់យដើ្ោបីអនរុវតតេតួនាទីរបស់ខលៃលួន។

 (iii)  សរុចរិតភាពបផ្កហិរញ្ញវត្ថុ បដលយបក្ខជនមតរូវមគប់មគងឥណទាន ឬកិច្ចការ 

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខលៃលួន យោ�មបរុងមប�័ត្បំផរុត។ 

 នីតិវិធីសមមប់កំណត់អតតេសញ្ោណ និងយស្ើយឈ្ាោះយបក្ខជន យោ�គណៈកម្ោធិការ 

បតងតំាង និងផតេល់តម ល្ៃការរបស់មករ្ុ ហ៊រុនយ្ សមមប់ការបតងតំាងតំបណងយនះមន ០៥ 

ដំណក់កាល ដូចខាងយមកា្៖ 

បក្រខណ្ឌននការទស្ើទ្្្ះទ្រកខេជន

�រកំណត់ពី
ជំ�ញ/គ���ត

�រេ�ជើសេរ�ស
េបក��ព

�រ�យតៃម�ពី�ព
�តឹម�ត�វ និងសម�សប

កិច�ពិ�ក��របស់គណៈក���ធិ�រ
ែតង�ំង និងផ�ល់តៃម��រ

របស់�កុមហ៊ុនេម

អនុ�សន៍ស��ប់
�រអនុម័តរបស់�កុម

�បឹក��ភិ�ល

�រ�បជុំអន�រកម�
�មួយេបក�ជន

 សំយណើសរុបំតងតំាងអភិបាលថ្ម ីនិងសំយណើសរុបំតងតំាងអភិបាលចាស់ជាថ្មី្ តេងយទៀត 

គឺអាមស័�យលើការពិនិតោយ និងអនរុ្័ត�ល់មព្ជា្រុនរបស់ធនាោរជាតិ មនក្្ថុជា។

ការតត្តាំ្	និ្ការទបាះទឆ្្តទបជើសតាំ្អភិបាលជាថ្មី�្្ទទៀត

 ជាយរៀងរាល់្្ោំ យៅក្ថុង្ហាសន្ិបាតមបចំា្្ោំ ១/៣ មនចំនួនសមជិកមករុ្មបរឹកោសា 

ភិបាលមតរូវបញ្ចប់តំបណងរបស់ខលៃលួន ប៉រុបនតេពួកោត់យៅបតមនសិទ្ធិអាចឈរយឈា្ោះឲោយ 

យគយបាះយ្្ោតសជាថ្មីបាន យៅក្ថុង្ហាសន្ិបាតមបចាំ្្ោំយនាះ។ បបន្្ពីយលើយនះយទៀត   

លក្ខនតេិកធនាោរតម្រូវថា យៅក្ថុងរ�ៈយពល ០៣ ្្ោំ្តេង អភិបាលទាំងអស់មតរូវបញ្ចប់ 

ពី រ្ុខតំបណងោ៉ោងយហាចណស់ឲោយបាន ត្េង ប៉រុបនតេពួកោត់យៅមនសិទ្ធឈិរយឈ្ាោះឲោយយគ 

យបាះយ្្ោតយមជើសយរីសសជាថ្មីបាន យៅក្ថុង្ហាសន្ិបាតមបចាំ្្ោំ។ គណៈកម្ោធិការ 

បតងតំាង និងផតេល់តម ល្ៃការរបស់មករ្ុ ហ៊រុនយ្ មតរូវផតេល់អនរុសសន៍ យលើសំយណើសរុបំតងតំាង 

និងយបាះយ្្ោតយមជើសយរីសអភិបាលសជាថ្មី ជូនមករុ្មបរឹកោសាភិបាល ្រុននរឹងោក់ជូន 

ភាគទរុនិកអនរុ្័ត យៅក្ថុង្ហាសន្ិបាតមបចាំ្្ោំ។ 

កិច្ចមបជរុំ និងការផតេល់ព័ត៌មនយៅមករុ្មបរឹកោសាភិបាល

 មករុ្មបរឹកោសាភិបាលមតរូវជួបមបជរុំជាមបចាំ យដើ្ោបីពិភាកោសាយលើ�រុទ្ធសសសតេអាជីវក្្ម 

មបតិបតតេិការហិរញ្ញវត្ថុ បញ្ោបដលទាក់ទងនរឹងការអនរុវតតេបទបោបញ្ញតតេិ និងអភិបាលកិច្ច 

ក៏ដូចជារបា�ការណស៍តេពីីបញ្ោ បដលគណៈកម្ោធិការនី្ួ�ៗបានពិភាកោសាោ្ោ។ មករ្ុ  

មបរឹកោសាភិបាលជួបមបជរុយំៅយរៀងរាល ់០២ បខ ត្េង យហើ�ក្ថុងចំយណ្រយបៀបវារៈទាងំអស់ 

បដលោក់ចូលក្ថុងកិច្ចមបជរុំ យដើ្ោបីទទួលការពិភាកោសា ឬការអនរុ្័តពីមករុ្មបរឹកោសាភិបាល  

មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលពិនិតោយយ�ើងវិញ យលើមបតិបតតេកិារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ ការមគប់មគង 

ហានិភ័� និងរបា�ការណ៍ សតេីពីការអនរុវតតេបទបោបញ្ញតតេិ និងយធវែើការអនរុ្័ត យលើលទ្ធផល 

មបចាំមតីមសរបស់ធនាោរ។ ជាយរៀងរាល់្្ោំ កិច្ចមបជរុំមករុ្មបរឹកោសាភិបាលមតរូវបាន 

កំណត់កាលបរិយច្ទទរុក្រុនរួចជាយមសច យដើ្ោបីអាចឲោយអភិបាលទាំងអស់ មនភាព 

ងា�មសួល ក្ថុងការយរៀបចំយធវែើកាលវិភាគមបជរុផ្ំោល់ខលៃលួនរបស់អភិបាល។ ឯកសរសមមប់ 

កិច្ចមបជរុំ បដលមនសំយណើ និងរបា�ការណ៍យផោេងៗយទៀត មតរូវបានបចកជូនមករុ្មបរឹកោសា 

ភិបាល ឲោយបាន្រុនយពលដំយណើរការកិច្ចមបជរុំមករុ្មបរឹកោសាភិបាល យដើ្ោបីអាចឲោយអភិបាល 

ទាំងអស់មនយពលយវលាមគប់មោន់ ក្ថុងការយធវែើការវា�តម ល្ៃយលើសំយណើទាំងយនាះ យហើ� 

មបសិនយបើចាំបាច់ យស្ើសរុំព័ត៌មនបបន្្ យដើ្ោបីជួ�សម្រួលអភិបាល ក្ថុងការបំយពញ 

កាតពវែកិច្ច មបកបយោ�មបសិទ្ធភាព។ នីតិវិធីនានាមតរូវបានបយងកើតយ�ើង ទាក់ទងនរឹង

ទម្ង់ខលៃរ្ឹ សរ បទបង្ាោញ និងការបចកជូនឯកសរ សមមប់កិច្ចមបជរុ។ំ ឯកសរសមមប់ 

កិច្ចមបជរុបំញ្ោក់ោ៉ោងចោបាស់ អំពីមបវតតេ ិយោលបំណង បញ្ោសំខាន់ៗ សនិទានភាព ផល 

ប៉ះពាល់ និងព័ត៌មនយផោេងៗយទៀត បដលទាក់ទងនរឹងសំយណើនី្ួ�ៗ យដើ្ោបីជួ�ឲោយ 

មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល អាចយធវែើយសចកតេសីយម្ចចិតតេបានមតរ្ឹ មតរូវ និងមបកបយោ�មបសិទ្ធភាព។

 អភិបាលមនលទ្ធភាពទទួលបានមគប់ព័ត៌មនទំាងអស់របស់ធនាោរ។ តា្រ�ៈ 

កិច្ចមបជរុំមករុ្មបរឹកោសាភិបាល បដលយធវែើយ�ើងជាយទៀងទាត់ មករុ្មបរឹកោសាភិបាលទទួលនូវ 

ព័ត៌មន បដលបានយធវែើបច្ចថុបោបន្ភាព អំពីការអភិវឌោឍ និងមបតិបតតេិការអាជីវក្្មរបស់ 

ធនាោរ ក៏ដូចជាទទួលបានផងបដរ នូវឯកសរ្ួ�ឈរុត រាប់បញ្ចលូទំាងរបា�ការណ៍ 

ជាយទៀងទាត់ សតេីពីការវិវឌោឍមនអាជីវក្្ម និងឯកសរយផោេងៗ សមមប់ពិភាកោសាទាក់ទង 

នរឹងបញ្ោជាក់លាក់ណ្ួ�។

 អភិបាលក៏មតរូវបានអនរុញ្ោតឲោយចូលរួ្ក្ថុងកិច្ចមបជរុំមករុ្មបរឹកោសាភិបាល តា្រ�ៈ 

មបព័ន្ធទូរសពទៃផងបដរ។ រាល់ការពិភាកោសាយដញយោល យៅក្ថុងកិច្ចមបជរុមំករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល 

រាប់បញ្ចលូទំាងការបខវែងគំនិតោ្ោ មតរូវបានកត់មតាទរុកទំាងមសរុង សមមប់យធវែើជាកំណត់យហតរុ 

មនដំយណើរការពិភាកោសារបស់អភិបាល។ យសចកតេីសយម្ចរបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាលមតរូវ 

បានយផ្ើយៅគណៈមគប់មគង ក្ថុងរ�ៈយពល្ួ�មថងៃមនមថងៃយធវែើការ បនា្ោប់ពីកិច្ចមបជរុំមតរូវ 

បានបញ្ចប់ យដើ្ោបីធានាថា យសចកតេីសយម្ច និងការបណនាំយផោេងៗ មតរូវបានអនរុវតតេទាន់ 

យពលយវលា។ យសចកតេីមពាងកំណត់យហតរុ មតរូវបានបញ្ជូនយៅអភិបាលទាំងអស់ យដើ្ោបី 

យធវែើការពិនិតោយ និងផតេលអ់នរុសសន៍ ្ រុនយពលោក់បញ្ជនូកំណត់យហតរុចរុងយមកា� យៅក្ថុង 

រយបៀបវារៈ សមមប់អនរុ្័ត�ល់មព្ យៅក្ថុងកិច្ចមបជរុំមករុ្មបរឹកោសាភិបាលបនា្ោប់។ 

 យៅក្ថុងកិច្ចមបជរុំមករុ្មបរឹកោសាភិបាល អភិបាលមបតិបតតេិ មតរូវយធវែើការពនោយល់ឲោយបាន 

យកោបាះកោបា�អំពីបញ្ោសំខាន់ៗ ទាក់ទងនរឹងអាជីវក្្ម និងមបតិបតតេិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 

ធនាោរ។ មបធានគណៈកម្ោធិការសវនក្្មផតេល់យសចកតេីសយង្ខប អំពីរបា�ការណ ៍

សវនក្្ម បដលបានពិភាកោសាយៅកិច្ចមបជរុំគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម យដើ្ោបីជាកំណត់មតា 

សមមប់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល។ លទ្ធផលសវនក ្្មសំខាន់ៗ បដលយធវែើយ�ើងយោ�សវនករ 

មផទៃក្ថុងមនមករុ្ហ៊រុនយ្ ក៏មតរូវបញ្ជូនយៅមករុ្មបរឹកោសាភិបាលផងបដរ យដើ្ោបីយធវែើការពិភាកោសា 

និងបណនាំ។ បបន្្ពីយលើយនះយទៀត នា�កមននា�កោ្ោនមបតិបតតេិតា្មតរូវយធវែើ 

យសចកតេីរា�ការណ៍ អំពីស្ោនភាពមនការយោរពចោបាប់ បទបោបញ្ញតតេិ និងយោលការណ ៍
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ



និងនីតិវិធីមផទៃក្ថុង បដលបានអនរុ្័តយោ�ធនាោរ។ គណៈមគប់មគងក៏មតរូវបានអយញ្ជើញ

ឲោយយធវែើបទបងា្ោញអំពីសំយណើ និងយ្លៃើ�តបសំណួរយផោេងៗ បដលមករុ្មបរឹកោសាភិបាលយចាទ 

សួរតា្ការចាំបាច់ផងបដរ។ គណៈមគប់មគងមតរូវចាត់វិធានការជាបនា្ោន់ យលើរាល់ 

បញ្ោបដលយលើកយ�ើង យៅក្ថុងកិច្ចមបជរុំមករុ្មបរឹកោសាភិបាល និងមតរូវយធវែើបច្ចថុបោបន្ភាព យៅ 

មករុ្មបរឹកោសាភិបាល អំពីស្ោនភាពមនបញ្ោទាំងយនាះ យៅក្ថុងកិច្ចមបជរុំមករុ្មបរឹកោសាភិបាល 

យលើកយមកា� ឬមបសិនយបើ�ល់ថា បន្ាោន់ មតរូវបញ្ជនូតា្ការជូនដំណរឹង ជាលា�លក្ខណ៍ 

អកោេរ។

 អភិបាលណម្ោក់ បដលមនជាប់ពាក់ព័ន្ធទទួលបានផលមបយោជន៍ ពីសំយណើ 

ណ្ួ� ឬមបតិបតតេិការណ្ួ� មតរូវមបកាសមបាប់អំពីផលមបយោជន៍ បដលពាក់ព័ន្ធ 

នរឹងខលៃលួន យហើ�មតរូវដកខលៃលួនយចញពីការពិភាកោសា និងការយបាះយ្្ោតោំមទសំយណើ ឬកិច្ចការ 

បដលបានយស្ើយនាះ។ នីតិវិធីយនះមតរូវបានកត់មតាទរុកទាំងមសរុង យៅក្ថុងកំណត់យហតរុ មន 

ដំយណើរការកិច្ចមបជរុំ។ 

 យៅយដើ្ ្្ោហំរិញ្ញវត្ថុ មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលពិចារណ យលើថវិកាមបចាំ្ ្ោរំបសធ់នាោរ 

មសបជា្ួ�នរឹង�រុទ្ធសសសតេ និងបផនការរបស់ធនាោរ បដលបានបយងកើតយ�ើង យៅក្ថុង

កិច្ចមបជរុំពិភាកោសាថា្ោក់មគប់មគងមបចាំ្្ោំ។

 កិច្ចមបជរុមំករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលសររុបចំនួន ០៨ យលើក មតរូវបានយរៀបចំយ�ើង យៅ្្ោ២ំ០១៦ 

យោ�មនវតតេមនរបស់អភិបាល ដូចមនយរៀបរាប់ខាងយមកា្៖ 

ចំនួនកិច្ចប្រជុំ	

អភិបាល បានចូលរួ� ចំនួនកិច្ចប្រជំុ

DATO’ SHAARANI IBRAHIM

មបធានមករុ្មបរឹកោសាភិបាល/

អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ
៨ ៨

DATO’ WIRA ZAINAL ABIDIN  

MAHAMAD ZAIN

អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ
៨ ៨

បណ្ឌិត ្រុី កលោយាណ

អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ
៨ ៨

KUA WEI JIN

អភិបាល្ិនឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ
៨ ៨

ប៊រុន �ីន

អភិបាល ្ ិន ឯករាជោយ មបតិបតតេិ  និង  

ជា មបធាននា�កមបតិបតតេិ 

៨ ៨

ការ្រណ្តះ្រណ្្ល	និ្ការអភិវឌ្ឍរ្រស់អភិបាល

 ក្្មវិធីបណ្តះបណ្ោលអភិបាល គឺជាដំយណើរការដ៏សំខាន់្ួ� ក្ថុងការបតងតាំង 

អភិបាលថ្ម ីយហើ�មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលក៏មតរូវ�កចិតតេទរុកោក់យលើតម រ្ូវការ ក្ថុងការ�ល់ដរឹង 

អំពីចោបាប់ និងបទបោបញ្ញតតេិថ្មីៗ បទោ្ោនគណយន�ោយ ការបមបមបរួលហានិភ័�អាជីវក្្ម 

និនា្ោការទីផោសារ និងការវិវឌោឍចរុងយមកា� បញ្ោមបឈ្សំខាន់ៗ យៅក្ថុងទីផោសារក្ថុងមសរុក 

និងក្ថុងតំបន់ និងក្ថុងវិស័�ធនាោរ។ ក្ថុងយោលបំណងយនះ មករុ្មបរឹកោសាភិបាលយធវែើការ 

វា�តម ល្ៃយលើតម រ្ូវការបណ្តះបណ្ោល យោ�ឈរយលើ្ លូោ្ោន វា�តម ល្ៃតា្ដំណក់កាល 

យហើ�កំណត់អំពីចំណុច បដលអាចពមងីកចំយណះដរឹងរបស់អភិបាល អំពីបញ្ោបដល 

ទាក់ទងនរឹងធនាោរ។ 

 វគ្គបណ្តះបណ្ោល បដលអភិបាលបានចូលរួ្ យដើ្ោបីអភិវឌោឍចំយណះដរឹងថ្មីៗ៖

ប្រធាន្រទ ប្រទភទវគ្គ្រណ្តះ្រណ្្ល ចំនួនទម៉្្/នថងៃ ចូលរួ�ទោយ

12th    World Islamic Economic Forum សិកា្ោសលា ៣ មថងៃ
Dato’ Shaarani 

Ibrahim

Latest Updates on Directors’  
Remuneration Seminar 2016 សិកា្ោសលា ៨ យម៉ោង 

Dato’ Wira Zainal  
Abidin Mahamad 

Zain

Role of the Chairman & Independent  
Directors’ Seminar 2016 សិកា្ោសលា ៤  យម៉ោង

2016 Audit Committee Conference សន្ិសីទ ៨ យម៉ោង

CG Breakfast Series for Directors: 
Improving Board Risk Oversight  
Effectiveness

ក្្មវិធី ៤  យម៉ោង

Independent Directors Programme:  
The Essence of Independence ក្្មវិធី ៨ យម៉ោង

CG Breakfast Series for Directors:  
How to Leverage on AGMs for Better 
Engagement with Shareholders

ក្្មវិធី ៤  យម៉ោង

CEO Challenge សិកា្ោសលា ៤  យម៉ោង

យលាក  Kua Wei Jin

Customer Experience for Senior 
Leadership សិកា្ោសលា ៨ យម៉ោង

Basel Update & Impact to CIMB 
Group សិកា្ោសលា ៨ យម៉ោង

Onboarding of high risk customer /  
counterparties សិកា្ោសលា ៤ យម៉ោង

 ក្ថុងអំ�ថុង្្ោ ំបដលសិ្តយមកា្ការមតរួតពិនិតោយ ការយធវែើបច្ចថុបោបន្ភាពជាយទៀងទាត់ យលើការ 

វិវឌោឍ បផ្កចោបាប់ ការផោេពវែផោសា� ព័ត៌មន និងបទោ្ោនគណយន�ោយ អភិបាលកិច្ចមករ្ុ ហ៊រុន 

និងការអនរុវតតេល្អបំផរុត ក៏មតរូវបានផតេល់ជូន សមមប់អភិបាលផងបដរ។

 

ទលខាធិការបកុ�ហ៊ុន	

 យលខាធិការមករុ្ហ៊រុន បងា្ោញពីការោំមទជាបនតេបនា្ោប់ ក្ថុងការផតេល់យោបល់ និង 

ជួ�មករុ្មបរឹកោសាភិបាល យលើបញ្ោបដលទាក់ទងនរឹងកិច្ចការរបស់ធនាោរ រាប់បញ្ចូល 

ទំាងបញ្ោ បដលទាក់ទងនរឹងការអនរុវតតេ មសបតា្បទបោបញ្ញតតេរិបស់មករ្ុ ហ៊រុន អភិបាលកិច្ច 

មករុ្ហ៊រុន និងការអនរុវតតេល្អបំផរុត មបសិទ្ធភាពមនសលមបជរុំ និងកាតពវែកិច្ច និងការ 

ទទួលខរុសមតរូវរបស់អភិបាល។ ក្ថុងអំ�ថុង្្ោ ំបដលសិ្តយមកា្ការមតរួតពិនិតោយ ដំយណើរការ 

យផោេងៗរបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល មតរូវបានពិនិតោយយផទៃៀងផ្ោត់យ�ើងវិញ ជា្ួ�នរឹងទសោេនៈ 

យលើកក្្ស់ដំយណើរការ មនការយធវែើយសចកតេីសយម្ច និងមបសិទ្ធភាពមន្រុខងារមករុ្ 

មបរឹកោសាភិបាល។ 

 យលខាធិការមករុ្ហ៊រុនធានាថា កិច្ចមបជរុំមករុ្មបរឹកោសាភិបាល គណៈកម្ោធិការនានា 

និងភាគទរុនិកមតរូវបានយរៀបចំយ�ើង មសបតា្វិធានចោបាប់ និងការអនរុវតតេល្អបំផរុតរបស់ 

ធនាោរ យហើ�ធានាថា ការកត់មតាដំយណើរការកិច្ចមបជរុមំករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល គណៈកម្ោធិការ 

នានា និងភាគទរុនិក មតរូវបានកត់មតាទរុកទាំងមសរុង សមមប់យធវែើជាកំណត់យហតរុ និងរកោសា 

ទរុកបានោ៉ោងល្អ។ 
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ



គណៈកម្្ធិការសវនក�្ម

 សមជិកគណៈកម្ោធិការសវនក្្មសរុទ្ធបតជាអភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ បដល 

មនចំយណះដរឹង និងបទពិយសធន៍ បផ្កហិរញ្ញវត្ថុ។

 ការទទួលខរុសមតរូវច្ោបងរបស់គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម គឺធានាឲោយមនការ 

អនរុវតតេអភិបាលកិច្ចរបស់ធនាោរបានល្អមបយសើរ មសបយពលបដលយធវែើការពិនិតោយយលើ 

របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ ការផោេពវែផោសា�ព័ត៌មន ការយោរពបទបោបញ្ញតតេចិោបាប់ 

ការមគប់មគងហានិភ័� និងការមគប់មគងដំយណើរការមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុងរបស់ 

ធនាោរ។ គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម ជួបមបជរុំជាមបចាំ យដើ្ោបីពិនិតោយយលើលទ្ធផល 

ការងារមបចាំមតីមស របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមបចាំ្្ោំ របា�ការណ៍សវនក្្ម បដល 

រាប់បញ្ចលូទាងំការអនរុវតតេ ការមគប់មគងហានិភ័� និងមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង ក៏ដូចជា

មបតិបតតេិការជា្ួ�ភាគីស្្័ន្ធញាតិ។

 គណៈកម្ោធិការសវនក្្មបានជួបមបជរុំចំនួន ០៦ ដង ក្ថុង្្ោំ២០១៦ បដលមន 

វតតេមនសមជិកចូលរួ្ដូចខាងយមកា្៖ 

ចំនួនកិច្ចប្រជុំ

សមជិក បានចូលរួ� ចំនួនកិច្ចប្រជំុ

បណ្ឌិត ្រុី កលោយាណ

មបធានគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម/

អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ

៦ ៦

DATO’ SHAARANI IBRAHIM

អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ
៦ ៦

DATO’ WIRA ZAINAL ABIDIN  

MAHAMAD ZAIN

អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ
៦ ៦

 យលខាធិការមករ្ុ ហ៊រុន យមរៅពីចូលរួ្ជួ�ការងារមបធានមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល ក្ថុងការ

យរៀបចំរយបៀបវារៈ និងយរៀបចំដំយណើរការកិច្ចមបជរុមំករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល គណៈកម្ោធិការនានា 

និងភាគទរុនិក ក៏មតរូវសម្បសម្រួលការទំនាក់ទំនង និងផោេពវែផោសា�យសចកតេីសយម្ច

សំខាន់ៗ និងយោលការណ៍នានារវាងមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល គណៈកម្ោធិការនានា និងថ្ាោក់ 

មគប់មគងមបតិបតតេិជាន់ខ្ស់ផងបដរ។

 អភិបាលទាំងអស់មនលទ្ធភាពយពញយលញ ក្ថុងការយស្ើយោបល់ ពីយលខាធិការ 

មករុ្ហ៊រុន និងអាចបសវែងរកការពិយមោះយោបល់បបបវិជា្ោជីវៈយោ�ឯករាជោយ ពីមបភព 

ខាងយមរៅ យមកា្បនទៃថុកចំណ�របស់ធនាោរ យដើ្ោបីអនរុវតតេកាតពវែកិច្ចរបស់ខលៃលួន។ 

នីតិវិធី្ួ�មតរូវបានអនរុ្័តយ�ើង យដើ្ោបីជួ�សម្រួលអភិបាល ក្ថុងការបសវែងរកការ 

ពិយមោះយោបល់បបបវិជា្ោជីវៈ យោ�ឯករាជោយ។

គណៈកម្ោធិការនានា

 មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល យផទៃរការទទួលខរុសមតរូវជាក់លាក់ ដល់គណៈកម្ោធិការនានា បដល 

រួ្មនគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម និងគណៈកម្ោធិការហានិភ័�។ គណៈកម្ោធិការ 

ទាំងយនះយធវែើមបតិបតតេិការតា្តួនាទី និងកាតពវែកិច្ច បដលបានកំណត់ោ៉ោងចោបាស់លាស់ 

ដូចមនបចងយៅក្ថុងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ោធិការនី្�ួៗ បដលបានអនរ្ុ ត័ 

ោ៉ោងមតរឹ្មតរូវ។

 គណៈកម្ោធិការមតរូវរា�ការណ៍ជូនមករុ្មបរឹកោសាភិបាល អំពីកិច្ចពិភាកោសា យសចកតេី 

សយម្ច និងអនរុសសន៍របស់ខលៃលួន។ មបធានគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម និងមបធាន 

គណៈកម្ោធិការហានិភ័� មតរូវរា�ការណ៍ជូនមករុ្មបរឹកោសាភិបាល អំពីបញ្ោបដលបាន 

យលើក�ក្កពិភាកោសា និងយោះមស�យៅក្ថុងកិច្ចមបជរុំគណៈកម្ោធិការរបស់ខលៃលួន។ 

មករុ្មបរឹកោសាភិបាលបានទទួលស្ោល់ថា ខណៈបដលគណៈកម្ោធិការទាំងយនះមនសិទ្ធ ិ

អំណចយធវែើការពិភាកោសា យលើបញ្ោនានាបដលបានមបគល់ជូន រាល់យសចកតេីសយម្ច 

និង/ឬអនរុសសន៍របស់គណៈកម្ោធិការទាំងយនះ មតរូវបញ្ជូនយៅមករុ្មបរឹកោសាភិបាល 

យដើ្ោបីពិនិតោយ យហើ�គណៈកម្ោធិការទាំងយនះ និងមករុ្មបរឹកោសាភិបាល ជារួ្ទទួល 

ខរុសមតរូវយលើភាពយជាគជ័�អាជីវក្្ម �រុទ្ធសសសតេ ការមគប់មគងហានិភ័�សក្្មភាព 

មបតិបតតេិការអាជីវក្្ម និងមបតិបតតេិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ។ 

 ព័ត៌មនល្្អិតអំពីគណៈកម្ោធិការនានា មនបងា្ោញយៅក្ថុងបផ្កខាងយមកា្ជា 

បនតេបនា្ោប់។ 
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ



តួនាទី និងកាតពវែកិច្ចរបស់គណៈកម្ោធិការសវនក្្មមនដូចខាងយមកា្ ៖

ចំណុចគន្រឹះននការទទួលខុសបតរូវ ការទទួលខុសបតរូវ

ការបតរួតពិនិត្យនផទៃក្ថុ្/

ការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យ	និ្អភិបាលកិច្ច

ពិនិតោយយ�ើងវិញយលើមបសិទ្ធភាពមនមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង ដំយណើរការមគប់មគងហានិភ័� និងអភិបាលកិច្ចក្ថុងស្្័ន្ធធនាោរ 

មសបតា្លក្ខខណ្ឌតម្រូវយៅក្ថុងមបកាសសតេីពី អភិបាលកិច្ចមនមគរឹះស្ោនធនាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

សវនក�្មនផទៃក្ថុ្ ក. ធានាថា ្រុខងារសវនក្្មមផទៃក្ថុងបានយរៀបចំល្អមបយសើរ យដើ្ោបីយធវែើការមតរួតពិនិតោយ ឬអយងកតក្ថុងនា្គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម 

យហើ�្រុខងារយនះមតរូវស្ិតយៅយមកា្អំណច និងការមគប់មគងផ្ោល់ពីគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម។ 

ខ. ពិនិតោយពីភាពមគប់មោន់មនវិសលភាពការងារ ្រុខងារ ស្ត្ភាព និងធនធានមន្រុខងារសវនក្្មមផទៃក្ថុង យហើ�ពិនិតោយយ្ើល

ថាយតើ្រុខងារយនាះបានទទួលសិទ្ធិសំខាន់ៗ យដើ្ោបីបំយពញការងារឬយៅ។ 

គ. ពិនិតោយយលើលទ្ធផលមនដំយណើរការសវនក្្មមផទៃក្ថុង និងធានាចាត់វិធានការស្មសប ចំយពាះអនរុសសន៍របស់សវនករមផទៃក្ថុង 

យបើចាំបាច់។ របា�ការណ៍របស់សវនករមផទៃក្ថុង និងគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម្ិនទា្ទារឲោយមនការពិនិតោយ និងបកសម្រួល

ពីមបធាននា�កមបតិបតតេិយ�ើ�។ 

�. មគប់មគង្រុខងាររបស់សវនក្្មមផទៃក្ថុង និងធានាការយោរពចោបាប់ និងបទបោបញ្ញតតេិ បដលអនរុវតតេចំយពាះមគរឹះស្ោនធនាោរ និង 

ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ង. វា�តម្លៃសក្្មភាពមបតិបតតេិការ និងយធវែើយសចកតេីសយម្ចអំពីកញ្ចប់តម្លៃការរបស់នា�កសវនក្្មមផទៃក្ថុង។ 

ច. អនរ្ុ ត័យលើការបតងតំាង ផ្ោស់បតេរូ និងបយណ្ញយចញនា�កសវនក ្្មមផទៃក្ថុង ឬ បរុគ្គលិកជាន់ខ្ស់ បដលបំយពញ រ្ុខងារជាសវនករ 

មផទៃក្ថុង និងមតរូវទទួលការជូនដំណរឹងអំពីការលាឈប់របស់បរុគ្គលិកជាន់ខ្ស់ជាសវនករមផទៃក្ថុង យហើ�មតរូវផតេល់ឱកាសឲោយសមជិក 

បដលបានោក់ពាកោយលាឈប់យនាះបញ្ោក់មបាប់ពី្ូលយហតរុមនការលាឈប់។

សវនក�្មខា្ទបរៅ ក. ពិចារណយលើការបតងតាំងសវនករខាងយមរៅ តម្លៃការសមមប់ការយធវែើសវនក្្ម និងបញ្ោទាំងឡា�ទាក់ទងនរឹង្ូលយហតរុមន 

ការលាបលងតំបណង និងការបយណ្ញយចញ។ 

ខ. ពិភាកោសា និងពិនិតោយយ្ើលយ�ើងវិញជា្ួ�សវនករខាងយមរៅ ្រុននរឹងចាប់យផតេើ្យធវែើសវនក្្ម អំពីលក្ខណៈ និងទំហំការងារ 

សវនក្្ម យហើ�ធានាយលើការសម្បសម្រួល ក្ថុងករណីមនមករុ្ហ៊រុនសវនក្្មយមចើនចូលរួ្។

គ.    វា�តម ល្ៃអំពីយោលយៅ ការបំយពញការងារ និង ឯករាជោយភាពរបស់សវនករខាងយមរៅ (ឧទាហរណ៍ យោ�ការពិនិតោយ និងវា�តម ល្ៃ 

ពីទំនាក់ទំនងយផោេងៗ រវាងសវនករខាងយមរៅ និងធនាោរ)។

�. អនរុ្័តយលើការផតេល់យសវា បដល្ិនទាក់ទងនរឹងការងារសវនក្្ម យោ�សវនករខាងយមរៅ យធវែើការវា�តម្លៃថាយតើយសវាយនាះ 

អាចនរឹងប៉ះពាល់ដល់ឯករាជោយភាពរបស់ពួកោត់ឬយទ។ 

ង. ធានាថា មនការពិនិតោយចោបាស់លាស់យលើលក្ខខណ្ឌមនការផតេល់យសវា បដល្ិនទាក់ទងនរឹងការងារសវនក្្ម យដើ្ោបីយចៀសយវៀង 

ការប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច្័� មបកបយោ�ឯករាជោយភាពរបស់សវនករខាងយមរៅ។ 

ច. ធានាថា គណនីធនាោរមតរូវបានយរៀបចំោ៉ោងមតរឹ្មតរូវ និងទាន់យពលយវលា យោ�មនការមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញជាមបចា ំ

យលើភាពមគប់មោន់មនការយធវែើសំវិធានធន បដលចាំបាច់ និងចំយពាះបំណុលអាមកក់ និងសងោេ័�។

្. ពិភាកោសាយលើបញ្ោ និងលក្ខខណ្ឌបម រ្ុងនានា បដលយកើតយចញពីសវនក ្្មអនតេរកាល និងចរុងយមកា� និងយលើបញ្ោ្ �ួចំនួនយទៀត 

បដលសវនករចង់យធវែើការពិភាកោសា (យោ�្ិនមនវតតេមនរបស់គណៈមគប់មគង មបសិនយបើចាំបាច់)

ជ. ពិនិតោយយ�ើងវិញ យលើលិខិតមគប់មគងរបស់សវនករខាងយមរៅ និងការយ្លៃើ�តបរបស់គណៈមគប់មគង។

ឈ. ជួបមបជរុជំា្ួ�សវនករខាងយមរៅោ៉ោងយហាចណស់ ត្េងក្ថុង្ួ�្្ោ ំយោ�្ិនមនវតតេមនរបស់គណៈមគប់មគង យដើ្ ោបីពិភាកោសា 

យលើបញ្ោគនលៃរឹះសំខាន់ៗ និងយស្ើសរុំយោបល់ពីសវនករខាងយមរៅវិញ។

លទ្ធផលសវនក�្ម	ការបតរួតពិនិត្យនផទៃក្ថុ្	

និ្្រញ្្ននការប្រតិ្រត្ិតា�ច្បា្រ់	

ពិនិតោយយ�ើងវិញ យលើលទ្ធផលមនការអយងកតសំខាន់ៗ លទ្ធផលសវនក្្មជាមបចាំ និងការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង និងការមបតិបតតេិតា្ 

ចោបាប់ បដលរា�ការណ៍យោ�សវនករមផទៃក្ថុង សវនករខាងយមរៅ និងសវនករមសបចោបាប់។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវ្ញត្ថុ ពិនិតោយយលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមបចាំមតីមស ្រុនយពលទទួលការអនរុ្័តពីមករុ្មបរឹកោសាភិបាល យោ�យផតោតសំខាន់យលើ៖

• ការផ្ោស់បតេូរណ្ួ� យៅក្ថុងការអនរុវតតេ និងយោលការណ៍គណយន�ោយ

• ការបកបមបបដលគួរឲោយកត់សម្ោល់ បដលយកើតពីការយធវែើសវនក្្ម

• ការយធវែើយសចកតេីសនិ្ោ្ោនពីបញ្ោ បដលកំពរុងយកើតយ�ើង និង

• ការមបតិបតតេិតា្គម្រូរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតម្រូវការតា្ផលៃូវចោបាប់ដមទយផោេងយទៀត

ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ភាគីស�្ព័ន្ធញាតិ ពិនិតោយរាល់មបតិបតតេិការយធវែើយ�ើង ជា្ួ�ភាគីស្្័ន្ធញាតិ និងជូនដំណរឹងដល់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល ពីមបតិបតតេិការទាំងយនាះ។

ទផ្ស្ៗ ក. ជូនដំណរឹងដល់គណៈមគប់មគងជាន់ខ្ស់ ជាយទៀងទាត់ អំពីបញ្ោបដលប៉ះពាលដ់ល់ធនាោរ។ 

ខ. យកាះមបជរុំជា្ួ�សវនករមផទៃក្ថុង សវនករ ខាងយមរៅ ឬទាំងពីរក្ថុងយពលបត្ួ� យបើ�លថ់ាចាំបាច់។

គ. ពិនិតោយរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមបចាំ្មស និងមបចាំ្្ោំ សមមប់ោក់បញ្ជូនយៅឲោយមករុ្ មបរឹកោសាភិបាលរបស់ធនាោរ និងធានា 

នូវ ការយបាះពរុ្្ផោសា�របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មបចាំ្្ោំបានរហ័ស។
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ



តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ោធិការហានិភ័�មនដូចខាងយមកា្៖

•	 បបងបចកយដើ្ទរុនបដលមនហានិភ័� (Capital-at-Risk) យៅតា្មបយភទ 

ជំនួញ និងហានិភ័�យផោេងៗពីោ្ោ យដើ្ោបីធានាថា ការបបងបចកហានិភ័�បានយធវែើ 

មគប់មោន់ អនរុយលា្តា្លក្ខខណ្ឌកំណត់យោ�បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ និងធានាថា 

ធនាោរមនយដើ្ ទរុនបម រ្ុងមគប់មោន់ យដើ្ ោបីមបឈ្ រ្ុខនរឹងស្ោនភាពវិបតតេយិផោេងៗ។ 

•	 បយងកើនតម្លៃភាគទរុនិក តា្រ�ៈការវា�តម្លៃយលើមបាក់ចំយណញ និងហានិភ័�  

(risk-return profiles) ពីដំយណើរការមបតិបតតេកិារ យហើ�ធានាថាកម្ិតហានិភ័� 

បដលទទួល�កសិ្តយៅក្ថុងបដនកម្ិត បដលបានកំណត់យោ� មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល 

របស់ធនាោរ។

•	 ពិនិតោយ និងជូនយោបល់ដល់មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល យដើ្ ោបីយធវែើការអនរ្ុ ត័យលើយោលការណ៍ 

និងកម្ិតហានិភ័�បដលស្មសប យដើ្ ោបីរកោសាមកបខណ្ឌមនការមគប់មគងហានិភ័� 

ឲោយមសបតា្បផនការអាជីវក ្្មរបស់ធនាោរ មកបខណ្ឌមន EWRM របស់មករ្ុ ហ៊រុន 

យ្ និងមសបតា្ចោបាប់ និងបទបោបញ្ញតតេិ បដលបានកំណត់។

•	 វា�តម្លៃ និងពិនិតោយយលើសំយណើសរុំអនរុ្័ត សមមប់ផលិតផលថ្មី ការវិនិយោគ 

អាជីវក្្ម �រុទ្ធសសសតេ និងផលិតផល បដលមតរូវបានបកមច្ បដលមតរូវអនរុ្័តជា 

យោលការណ៍ ឬ ផតេល់អនរុសសន៍ដល់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល យដើ្ោបីយធវែើការអនរុ្័ត។

•	 ពិនិតោយ និងអនរុ្័ត យលើសំយណើបកបមបនីតិវិធី និងដំយណើរការមបតិបតតេិការ។

•	 ជម្រុញយលើការយោរពតា្យោលការណ៍ និងកម្ិតហានិភ័�។

•	 ោក់ឲោយយមបើមបាស់នូវវិធីសសសតេដ៏ស្មសប យដើ្ោបីកំណត់ និងវាស់បវងហានិភ័� 

មគប់ស្ោនភាព។

•	 បយងកើត�រុទ្ធសសសតេសមមប់វា�តម្លៃ មតរួតពិនិតោយ និងមគប់មគងហានិភ័�ឲោយស្ិត 

ក្ថុងកម្ិត្ួ�ដ៏ស្មសប។

•	 ពិភាកោសាសយម្ចយលើវិធីសសសតេ និងឧបករណ៍ សមមប់យធវែើការវាស់បវងយៅយលើ 

បរិមណហានិភ័�យផោេងៗ យដើ្ោបីសរុំការអនរុ្័តពីមករុ្មបរឹកោសាភិបាល។

•	 មតរួតពិនិតោយសមសធាតរុតារាងតរុលោយការរបស់ធនាោរ រួ្មនឥណទាន និង 

មបាក់បយញ្ញើ។

•	 ធានានូវការមបកាន់ខ្ាោប់នូវមទរឹសតេសីនតេនិ�្ (holistic approach) ក្ថុងការមគប់មគង 

តារាងតរុលោយការរបស់ធនាោរ តា្រ�ៈការមគប់មគងហានិភ័�អមតាការមបាក់ 

មបកបយោ�មបសិទ្ធភាព ការមគប់មគងហានិភ័�សច់មបាក់ងា�មសួល ការមគប់មគង 

គម្ោតកម្ិតការមបាក់ និង្ូលធន។

•	 ធានាថាធនាោររកោសាបាននូវគរុណភាពមទពោយសក្្ម តា្រ�ៈការពិនិតោយតា្ោន 

ោ៉ោងហ្មត់ចត់យលើដំយណើរការ និងការអនរុ្័ត យលើឥណទានថ្មីៗ មព្ទាំងការ 

មប្ូលឥណទានបដល្ិនដំយណើរការ។ 

•	 មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងផតេល់អនរុសសន៍អំពីវិធានការ សមមប់ការតា្ោន 

វិធានការទារសំណង ការយរៀបចំយ�ើងវិញមនគណនី ក្ថុងការឃ្ោយំ ើ្ល (Early Alert  

Watchlist Account) គណនី�ឺតោ៉ោវ (Delinquent Account) ឬ គណន ី

្ិនដំយណើរការ (Impaired Account) របស់ធនាោរ។ 

•	 មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងសយម្ចឲោយោក់បញ្ចលូគណនីដំយណើរការ ឬ គណនី�ឺតោ៉ោវ 

យៅក្ថុងការឃ្ោំយ្ើល សមមប់យធវែើការតា្ោន និងផទៃថុ�្កវិញ។

•	 សម្បសម្រួលនូវបញ្ោបដលពាក់ព័ន្ធ យៅនរឹងការយផទៃរគណនី រវាងបផ្កអាជីវក្្ម  

និងមករុ្ទារសំណង យៅយពលគណនីយនាះបានកា្ោ�ជា្ិនដំយណើរការ និង 

ផទៃថុ�្កវិញ។

គណៈកម្ោធិការហានិភ័�

 ការទទួលខរុសមតរូវច្ោបងរបស់គណៈកម្ោធិការហានិភ័� គឺមតរូវធានាថា្រុខងារ 

មគប់មគងហានិភ័� បដលមតរូវបានោក់បញ្ចូលយៅក្ថុងធនាោរ មតរូវបានអនរុវតតេមបកប 

យោ�មបសិទ្ធភាព។ គណៈកម្ោធិការហានិភ័�មតរូវរា�ការណ៍យៅមករុ្មបរឹកោសាភិបាល

នូវរាល់បញ្ោពាក់ព័ន្ធនរឹងការមគប់មគងហានិភ័�យៅក្ថុងធនាោរ។ 

 គណៈកម្ោធិការហានិភ័�បានជួបមបជរុំចំនួន ១២ ដង ក្ថុង្្ោំ២០១៦ បដល 

មនវតតេមនសមជិកចូលរួ្ដូចខាងយមកា្ ៖

ចំនួនកិច្ចប្រជុំតដលបានបបារព្ធទធវើទ�ើ្

សមជិក បានចូលរួ� ចំនួនកចិ្ចប្រជុំ

DATO’ SHAARANI IBRAHIM*១

មបធានគណៈកម្ោធិការ/

អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ

១២ ១២

DATO’ WIRA ZAINAL ABIDIN  
MAHAMAD ZAIN*១

មបធានគណៈកម្ោធិការ/

អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ

្ិនមន ្ិនមន

ប៊រុន �ីន

មបធាននា�កមបតិបតតេិ
១២ ១២

LOW CHEE HOCK*២

នា�កចាត់ការទូយៅ
៧ ៩

NEOH SZE MING*៣

អនរុមបធាននា�កមបតិបតតេិ 
្ិនមន ្ិនមន

ហរុង យជៀប

នា�កមគប់មគងហានិភ័�
១២ ១២

យហង ធីតា 

នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល
១១ ១២

បដន  ោវរុទ្ធ

នា�កព័ត៌មនវិទោយា និងមបតិបតតេិការ
១១ ១២

យហង វរុទ្ធី

នា�កហិរញ្ញវត្ថុ និង�រុទ្ធសសសតេ
១២ ១២

គី  សណ

នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម  

និងយសវាមបតិបតតេិការ

៩ ១២

កំណត់សម្ោល់៖

*១  នាមថងៃទី២៤ បខ្ករា ្្ោំ២០១៧ Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad  

Zain មតរូវបានបតងតាំងជាមបធានគណៈកម្ោធិការ បនតេពី Dato’ Shaarani 

Ibrahim

*២ លាបលងពីតំបណងជាសមជិក នាមថងៃទី៣០ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦

*៣ បតងតាំងជាសមជិក នាមថងៃទី២៤ បខ្ករា ្្ោំ២០១៧
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ



គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្

គណៈកម្ោធិការមគប់មគងរា�ការណ៍ជូនមករុ្មបរឹកោសាភិបាល នូវបញ្ោពាក់ព័ន្ធនរឹងការ 

មគប់មគងការងារមបចាំមថងៃរបស់ធនាោរ។

•	 មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ យលើមទពោយសក្្មដំយណើរការ បដលរួ្មនៈ

} គណនីឃ្ោំយ្ើល �ឺតោ៉ោវ ឬ ្ិនដំយណើរការ

} សំវិធានធនមនគណនី យោ�អាមស័�តា្មបកាសរបស់ធនាោរជាតិមន 

ក្្ថុជា និងបទបោបញ្ញតតេិយផោេងៗយទៀត និង

} បញ្ោយផោេងយទៀត បដលពាក់ព័ន្ធនរឹងគរុណភាពមទពោយសក្្ម។

§  ពិនិតោយយ�ើងវិញ នូវបផនការបង្ាោរ (Contingency Plan) និងការមគប់មគង 

និរនតេរភាពមនអាជីវក្្ម (Business Continuity Management) 

សមមប់អនរុវតតេយៅយពលចំាបាច់ និងយស្ើសរុកំារអនរ្ុ ត័ពីមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល។

• គណៈកម្ោធិការយនះអាចអនរុ្័តរាល់ការផ្ោស់បតេូរសមជិក យៅក្ថុង្រុខងារមន 

សជីវក្្ម (corporate function) ដបដល យោ�យធវែើការជូនដំណរឹងយៅកាន់មករុ្ 

មបរឹកោសាភិបាល។ រីឯរាល់ការការផ្ោស់បតេូរសមជិកយៅយមរៅ្រុខងារមនសជីវក្្ម  

ឬ សយំណើសរុបំកបមបយលើលក្ខនតេកិៈ (Terms of Reference) មតរូវអនរ្ុ ត័យោ�មករ្ុ  

មបរឹកោសាភិបាល្រុននរឹងអនរុវតតេ។

• ពិនិតោយយ�ើងវិញ និងអនរុ្័តយលើលក្ខនតេិកៈ និងសមសភាពមនគណៈកម្ោធិការ 

បដលស្ិតយៅយមកា្ការមគប់មគងរបស់គណៈកម្ោធិការហានិភ័� រួ្បញ្ចូលទាំង 

ការបតងតាំង និងការដកយចញនូវសមជិក និងអ្កចូលរួ្ក្ថុងគណៈកម្ោធិការ 

ទាំងយនះ។  

គណៈកម្ោធិការមគប់មគងនានា

 គណៈកម្ោធិការមគប់មគង ដូចមនយរៀបរាប់ខាងយមកា្ មតរូវបានបយងកើតយ�ើងយដើ្ោប ី

ជួ�ការងាររបស់មបធាននា�កមបតិបតតេិ និងគណៈមគប់មគងយលើមបតិបតតេិការអាជីវក្្ម

យផោេងៗ និងជួ�ោំមទដល់សក្្មភាពនានារបស់ធនាោរ៖ 

គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្

គណៈកម្្ធិការឥណទានក�្ពថុជា

គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្បទព្យសក�្ម	និ្បទព្យអក�្ម

កំណត់សម្ោល់៖

*១ លាបលងពីតំបណងជាសមជិក នាមថងៃទី៣០ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦

*២ បតងតាំងជាមបធានជំនួស នាមថងៃទី១៣ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

ប៊រុន �ីន

មបធាននា�កមបតិបតតេិ

NEOH SZE MING*២

អនរុមបធាននា�កមបតិបតតេិ 

មបធាន

មបធានជំនួស

សមជិក

LOW CHEE HOCK*១ 

នា�កចាត់ការទូយៅ

យហង ធីតា
នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល 

យហង តូរ៉ង់
នា�ករតនាោរ

ហរុង យជៀប
នា�កមគប់មគងហានិភ័�

យហង វរុទ្ធី
នា�កហិរញ្ញវត្ថុ និង�រុទ្ធសសសតេ

អ៊រុំ ចិនាតោភកតេី
នា�កធនធានមករុ្ហ៊រុន

បដន ោវរុទ្ធ
នា�កព័ត៌មនវិទោយា និងមបតិបតតេិការ

គី សណ
នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម  និងយសវាមបតិបតតេិការ
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ



តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ោធិការមគប់មគងមនដូចខាងយមកា្៖

•	 ផតេល់មបរឹកោសាជូនមបធាននា�កមបតិបតតេិ។

• មតរួតពិនិតោយ និងវា�តម្លៃសក្្មភាពមបតិបតតេិការរបស់នា�កោ្ោនអាជីវក្្ម 

នី្ួ�ៗ។

• ពិនិតោយរបា�ការណ៍មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ និងរបា�ការណ៍មគប់មគងយផោេងៗយទៀត 

របស់ធនាោរ។

• បយងកើត�រុទ្ធសសសតេ បផនការអាជីវក ្្ម និងបផនការថវិកា សមមប់ធនាោរ (រាប់បញ្ចលូ 

ទាំងចំណុច បដលទាក់ទងនរឹងបយច្ចកវិទោយាព័ត៌មន)។

• កំណត់ការងារ បដលទា្ទារឲោយមនការសហការពីនា�កោ្ោនយមចើន។

• ពិភាកោសាយលើចោបាប់ និងបទបោបញ្ញតតេិសំខាន់ៗ។

• ការងារយផោេងៗយទៀត តា្ការបណនាំរបស់មបធាននា�កមបតិបតតេិ។

• ការងារយផោេងៗយទៀត តា្ការបណនាំរបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល/មបធាននា�ក 

មបតិបតតេិរបស់មករុ្ហ៊រុនយ្។

គណៈកម្្ធិការឥណទានក�្ពថុជា

 គណៈកម្ោធិការឥណទានក្្ថុជា យធវែើរបា�ការណ៍ជូនគណៈកម្ោធិការមគប់មគង 

ហានិភ័� នូវរាល់បញ្ោទាក់ទងនរឹងការងារឥណទានរបស់ធនាោរ។

ហរុង យជៀប

នា�កមគប់មគងហានិភ័�

ប៊រុន �ីន

មបធាននា�កមបតិបតតេិ

មបធាន

មបធានជំនួស

កំណត់សម្ោល់៖
*១ លាបលងពីតំបណងជាសមជិក នាមថងៃទី៣០ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦

*២ លាបលងពីតំបណងជាសមជិក នាមថងៃទី០៧ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ោធិការឥណទានមនដូចខាងយមកា្៖

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងអនរុ្័ត យលើឥណទានរបស់ធនាោរ ក្ថុងកម្ិតកំណត់ 
ឥណទាន បដលមករុ្មបរឹកោសាភិបាលផតេល់សិទ្ធិឲោយ។

• ផតេល់អនរុសសន៍ សមមប់ការមព្យមពៀង/ការ�ល់មព្ពីគណៈកម្ោធិការឥណទាន 
មគរុប និងការសយម្ចរបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល យលើរាល់សំយណើឥណទាន បដល 
ហួសពីសិទ្ធិអំណចសយម្ចរបស់គណៈកម្ោធិការឥណទានក្្ថុជា។

• ធានាថាស្តរុលោយឥណទានទាំង្ូលរបស់ធនាោរ មសបតា្យោលការណ៍ 
បណនំារបស់អាជ្ាោធរបញ្ញតតេចិោបាប់ និងមសបតា្យោលការណ៍ និងនីតិវិធីឥណទាន 
បដលបានអនរុ្័ត។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងអនរុ្័ត យលើវិធានការទារសំណង បដលនរឹងមតរូវអនរុវតតេ 
មសបតា្លក្ខខណ្ឌពិន័� និងការយធវែើសំវិធានធន ចំយពាះគណនីសងោេ័� និង 
គណនីអាមកក់ និងឥណទាន បដលមតរូវលរុបយចញពីបញ្ជី។

• វា�តម្លៃស្តរុលោយហានិភ័� យៅយពលអនរុ្័តឥណទាន។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងវា�តម ល្ៃផលិតផលឥណទានយផោេងៗរបស់ធនាោរ យដើ្ ោបី 
ធានាថាផលិតផលទាំងយនាះមតរូវបានអនរុវតតេតា្បទោ្ោន និងយោលការណ៍ បដល
បានកំណត់យោ�មករុ្មបរឹកោសាភិបាល។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងអនរុ្័តចំណត់ថា្ោក់ឥណទានមផទៃក្ថុងរបស់អ្កខ្ចីម្ោក់ៗ 
តា្បដលអាចអនរុវតតេបាន។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងផតេល់អនរុសសន៍ អំពីការបកបមប ឬ វិយសធនក្្ម ក្ថុង 
យោលការណ៍ឥណទាន និងយោលការណ៍បណនំា សមមប់ការអនរ្ុ ត័របស់គណៈ
កម្ោធិការនានា បដលពាក់ព័ន្ធ។

• បំយពញ្រុខងារដមទយទៀត តា្ការបណនំារបស់គណៈកម្ោធិការហានិភ័�។

សមជិក

LOW CHEE HOCK*១ 

នា�កចាត់ការទូយៅ

យហង ធីតា
នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល 

យគៀន វឌោឍនា
មបធានមគប់មគងឥណទាន  

JOHN CHUAH KEAT KONG 

ទីមបរឹកោសាឥណទានយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម

គី សណ
នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម  និងយសវាមបតិបតតេិការ

ជា ប៊រុនហា៊ោន*២

ឥណទានយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម

ហរុង ប៊រុនយរឿត
ឥណទានយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ



គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្បទព្យសក�្ម	និ្បទព្យអក�្ម

 គណៈកម្ោធិការមគប់មគងមទពោយសក្្ម និងមទពោយអក្្ម រា�ការណ៍យៅគណៈ 

កម្ោធិការហានិភ័� អំពីហានិភ័�សនទៃនី�ភាព និងបញ្ោនានាបដលទាក់ទងនរឹង 

មទពោយសក្្ម និងមទពោយអក្្មរបស់ធនាោរ។

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ោធិការមគប់មគងមទពោយសក្្ម និងមទពោយអក្្មមន 

ដូចខាងយមកា្៖

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងវិភាគបផនការតារាងតរុលោយការ តា្បផ្កអាជីវក្្ម 

មទពោយសក ្្ម និង មទពោយអក ្្មចម រ្ុះ រូបិ�ប័ណ្ណ ភាពរីកចយម ើ្ន និងមបាក់ចំយណញ។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ អំពីភាពខរុសោ្ោរវាងតារាងតរុលោយការជាក់បសតេង យធៀបនរឹង 

បផនការ បដលអាចប៉ះពាល់យៅយលើឥណទាន និងបយញ្ញើ អនរុបាតយផោេងៗរបស់ 

តារាងតរុលោយការ បផនការហិរញ្ញបោបទាន និងថាយតើធនាោរយៅបតបនតេអនរុវតតេក្ថុង 

កម្ិតហានិភ័� បដលបានកំណត់ឬយទ។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ អំពីចំណូលការមបាក់សរុទ្ធ និងនិនា្ោការ យោ�រួ្បញ្ចូល 

ការពោយាករណ៍ស្ោនភាព និងភាពខរុសោ្ោពីបផនការចំណូលការមបាក់សរុទ្ធ និងយធវែើ 

ការល្្អិតអំពីសក្្មភាព បដលបានតម្រូវឲោយបានមតរឹ្មតរូវ។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ អំពីផលប៉ះពាល់យលើមបាក់ចំយណញ ទាំងក្ថុងករណីយសដ្ឋកិច្ច 

ធ្្មតា និងក្ថុងករណីមនវិបតតេិយសដ្ឋកិច្ចយផោេងៗ។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងធានាថា មថលៃចំណ�យលើហិរញ្ញបោបទាន ឬការកំណត់មថលៃ 

យផទៃរមនហិរញ្ញបោបទាន (យបើមន) គឺមតរឹ្មតរូវ និងយធវែើជាអាជា្ោកណ្ោលរវាងបផ្ក 

អាជីវក ្្មទាងំអស ់ក្ថុងការយរៀបចំ និងការអនរុវតតេការកំណត់មថលៃយផទៃរមនហរិញ្ញបោបទាន 

និងយលើកក្្ស់តម្ោភាពក្ថុងធនាោរ។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ អំពីបផនការ�ថាភាពមនហិរញ្ញបោបទាន បដលមតរូវបាន 

ចាត់ទរុកថាបផនការមបតិបតតេិការមនអាជីវក្្ម និងសិកោសាលទ្ធភាពយដើ្ោបីធានាថា 

សក្្មភាព បដលតម្រូវយោ�អ្កមគប់មគងអាចអនរុវតតេយៅបាន។

• ធានាថាសូចនាករយមកើនរំលរឹក រ្ុន មតរូវបានយធវែើបច្ចថុបោបន្ភាព និងស្មសប យោងតា្ 

ទិន្ន័�បដលមនជាក់បសតេង។

• មតរួតពិនិតោយយលើមកបខណ្ឌមគប់មគងមទពោយសក្្ម និងមទពោយអក្្ម និងយោលការណ៍ 

(យបើមន) យដើ្ោបីធានាថាវាស្មសបតា្ទំហំ និងភាពស្មថុគស្ោញមនមបតិបតតេិការ 

របស់ធនាោរនាយពលបច្ចថុបោបន្ និងអនាគត។

• យលើកក្្ស់ភាពមសបោ្ោ រវាងយោលការណ៍ និងការអនរុវតតេយៅក្ថុងធនាោរ។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងផតេល់អនរុសសន៍ យលើចំណត់ការមគប់មគង (Management 

Action Triggers “MAT”) ឬបដនកំណត់សមមប់ហានិភ័�សនទៃនី�ភាព និង 

ហានិភ័�អមតាការមបាក់ យៅក្ថុងបញ្ជីធនាោរ (IRRBB) យៅគណៈកម្ោធិការ 

ហានិភ័� យដើ្ោបីអនរុ្័ត។

• កំណត់ ពិនិតោយតា្ោន និងមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ យលើ�រុទ្ធសសសតេជយ្លៃៀស របស់ 

ធនាោរ (យបើមន)។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងធានាថាទម្ង់ហានិភ័�របស់ធនាោរ គឺស្ិតយៅយមកា្ 

ចំណត់ការមគប់មគង (Management Action Triggers “MAT”) ឬ បដនកំណត់ 

មនហានិភ័�សនទៃនី�ភាព និងហានិភ័�អមតាការមបាក់យៅក្ថុងបញ្ជីធនាោរ 

(IRRBB) រួ្ទំាងលទ្ធផលពិយសធន៍មផទៃក្ថុង យពលមនវិបតតេយិោ�រូបិ�ប័ណ្ណយោល។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងផតេល់អនរុសសន៍គម្រូបា៉ោរា៉ោប្៉មតហានិភ័�មគប់មគងមទពោយ 

សក្្ម និងមទពោយអក្្ម និង លទ្ធផលមនការបញ្ោក់ជាគម្រូ យៅគណៈកម្ោធិការ 

ហានិភ័�យដើ្ោបីអនរុ្័ត។

• កំណត់ និងមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ យលើសនទៃនី�ភាពរបស់ធនាោរ តម្រូវការ 

ហិរញ្ញបោបទាន និងការអនរុវតតេស្មសបតា្តម្រូវការទាំងយនះ។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងផតេល់អនរុសសន៍មកបខណ្ឌមគប់មគងហានិភ័�មទពោយ 

សក ្្ម និងមទពោយអក ្្ម និង យោលការណ៍ (យបើមន) យៅគណៈកម្ោធិការហានិភ័� 

យដើ្ោបីអនរុ្័ត។

កំណត់សម្ោល់៖

*១ លាបលងពីតំបណងជាសមជិក នាមថងៃទី៣០ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦

*២ បតងតាំងជាសមជិក នាមថងៃទី២១ បខករុ្្ភៈ ្្ោំ២០១៧

ប៊រុន �ីន

មបធាននា�កមបតិបតតេិ

មបធាន

សមជិក

LOW CHEE HOCK*១ 

នា�កចាត់ការទូយៅ

NEOH SZE MING*២

អនរុមបធាននា�កមបតិបតតេិ

យហង ធីតា
នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល 

ហរុង យជៀប
នា�កមគប់មគងហានិភ័�

យហង វរុទ្ធី
នា�កហិរញ្ញវត្ថុ និង�រុទ្ធសសសតេ

យហង តូរ៉ង់
នា�ករតនាោរ

គី សណ
នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម  និងយសវាមបតិបតតេិការ
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ



• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងអនរុ្័ត យលើវិធីសសសតេ និងបទោ្ោនមគប់មគងហានិភ័� 

មទពោយសក្្ម និង មទពោយអក្្ម (យបើមន) យដើ្ោបីយោរពតា្យោលការណ៍ បដលបាន 

អនរុ្័ត។

• មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងអនរុ្័ត យលើវិធីសសសតេ យោលការណ៍ មកបខណ្ឌមនមថលៃ 

ចំណ�យលើហិរញ្ញបោបទាន ឬការកំណត់មថលៃយផទៃរមនហិរញ្ញបោបទាន។

• អនរុ្័តយលើសំយណើតម្លៃបផ្អកយលើសិទ្ធិអំណច បដលបានផតេល់ជូន។

• យលើកយ�ើងយៅគណៈកម្ោធិការហានិភ័�រាល់ការបំពានចំណត់ការមគប់មគង ឬ 

បដនកំណត់ (បដល្ិនពាក់ព័ន្ធនរឹងចោបាប់) បដល្ិនខរុស្្ោ�ពីបដនកំណត់បដល

បានកំណត់ និង យដើ្ទរុន ឬសនទៃនី�ភាព ឬយករ្តិ៍យឈា្ះធនាោរ។

គណយន�ោយភាព និងសវនក្្ម

ការទធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 យោ�យោងតា្ចោបាប់សតេីពីសហមោសពាណិជ្ជក្្ម និងចោបាប់សតេីពីមគរឹះស្ោន 

ធនាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុ របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសមមប់្្ោំហិរញ្ញវត្ថុនី្ួ�ៗមតរូវបាន 

យរៀបចំយ�ើងយោ�យោងតា្យសចកតេីបណនាំរបស់ធនាោរជាតិ មនក្្ថុជា និងសតេង់ោរ 

គណយន�ោយរបស់ក្្ថុជា។ របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មតរូវបានយរៀបចំយោ�បផ្អកយលើ 

្ូលោ្ោនកងវែល់ជាមបចំា និងមតរូវផតេល់នូវការពិនិតោយដ៏ជាក់លាក់ និងមតរ្ឹ មតរូវយលើស្ោនភាព 

អាជីវក្្មរបស់ធនាោរ យោ�គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦។ 

 យោលការណ៍គណយន�ោយដ៏មតរ្ឹ មតរូវ មតរូវបានអនរុវតតេយដើ្ ោបីឲោយមនភាពមសបោ្ោ ក្ថុង 

ការយរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យោ�មនការោំមទនូវការវិនិច័្� និងការប៉ាោន់មបមណ 

មបកបយោ�ភាពមបរុងមប�័ត្ និងស្យហតរុផល។ អភិបាលទាំងអស់មតរូវទទួល 

ខរុសមតរូវទាំងមសរុងយៅក្ថុងដំណក់កាលយនះ យដើ្ោបីការពារនូវមទពោយសក្្មរបស់ធនាោរ 

និងមតរូវធានាថា របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ បងា្ោញពីស្តរុលោយភាព និងការ

វា�តម ល្ៃស្ោនភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការពោយាករណ៍នាមថងៃអនាគត មបកបយោ�ភាពមតរ្ឹ មតរូវ 

និងយកោបាះកោបា�។ 

 មករុ្មបរឹកោសាភិបាល មនយសចកតេីយពញចិតតេនរឹងការបំយពញកាតពវែកិច្ចរបស់ខលៃលួន ក្ថុង 

ការបង្ាោញនូវស្តរុលោយភាព និងការវា�តម ល្ៃអំពីស្ោនភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការពោយាករណ៍ 

នាមថងៃអនាគត មបកបយោ�ភាពមតរឹ្មតរូវ យៅក្ថុងការយរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របស់ធនាោរ ដូចមនបងា្ោញយៅក្ថុងរបា�ការណ៍របស់អភិបាល យៅក្ថុងទំព័រ ៨៦ 

សតេីពីរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមនរបា�ការណ៍មបចាំ្្ោំយនះ។

គណៈកម្្ធិការសវនក�្ម

 គណៈកម្ោធិការសវនក្្មជួ�មករុ្មបរឹកោសាភិបាល ក្ថុងការមតរួតពិនិតោយដំយណើរការ 

មនការយរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុមបចាំមតីមស និងមបចាំ 

្មសរបស់ធនាោរ និងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមបចាំ្្ោំមតរូវមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ 

យោ�គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម និងអនរុ្័តយោ�មករុ្មបរឹកោសាភិបាល ្រុនយពលផតេល ់

ជូនធនាោរជាតិមនក្្ថុជា។

ការបតរួតពិនិត្យនផទៃក្ថុ្

 មករុ្មបរឹកោសាភិបាលទទួលខរុសមតរូវរួ្ យលើការរកោសានូវមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង ឲោយ 

មនភាពល្អមបយសើរ បដលរួ្មនដូចជា ការមតរួតពិនិតោយយលើហរិញ្ញវត្ថុ ការយធវែើមបតិបតតេកិារ 

មបកបយោ�មបសិទ្ធភាព និងមបសិទ្ធផល ការយោរពចោបាប់ និងបទបោបញ្ញតតេិនានា 

ក៏ដូចជាការមគប់មគងហានិភ័�។ ទំហំ និងភាពស្មថុគស្ោញមនអាជីវក្្មរបស់ធនាោរ 

ទា្ទារឲោយមនជាចំាបាច់ នូវការមគប់មគង និងការបបងបចកហានិភ័�មតរ្ឹ មតរូវ។ លក្ខណៈ 

មនហានិភ័�ទាំងយនះ មនន័�ថា មពរឹតតេិការណ៍ទាំងឡា�អាចនរឹងយកើតមនយ�ើង  

យហើ�បណ្ោលឲោយមនការខាតបង់យោ�្ិនអាចដរឹង្រុន និងយចៀសវាងបាន។  

មបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុងបដលពាក់ព័ន្ធមតរូវបានយរៀបចំយ�ើង យដើ្ោបីផតេល់នូវការធានា 

ដ៏ស្យហតរុផល្ួ� យបើយទាះបីជាវា្ិនអាចធានាទាំងមសរុង ចំយពាះហានិភ័�បដល 

យកើតយចញពីកំហរុសធងៃន់ធងៃរ ការយកងបនលៃំ ឬ ការខាតបង់បដលយកើតមនកតេី។

 មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលបានចាត់ទរុកថា មកបខណ្ឌ និងមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង និងនីតិវិធី 

មតរូវបានអនរុវតតេយោ�គណៈមគប់មគងរបស់ធនាោរក្ថុង្្ោហិំរញ្ញវត្ថុ រហូតដល់កាលបរិយច្ទ 

មនរបា�ការណ៍យនះ និងមនមគប់មោន់មសបតា្តម រ្ូវការរបស់ធនាោរ ក្ថុងបរិោកាស 

អាជីវក ្្ម នាយពលបច្ចថុបោបន្។ មបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង មតរូវបានយរៀបចំយ�ើងសមមប់ផតេល់

នូវការធានាដ៏ស្មសប្ួ� យបើយទាះបីជាវា្ិនអាចធានាទំាងមសរុង យដើ្ ោបីបយងកើតឲោយបាន 

នូវបទោ្ោនជាក់លាក់្ួ� សមមប់មបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង និងជួ�ធនាោរក្ថុងការ 

មគប់មគងហានិភ័�យលើការបរាជ័� ក្ថុងការសយម្ចយោលយៅអាជីវក ្្មកតេ ីប៉រុបនតេវាមបយសើរ 

ជាងការលរុបយចាលនូវមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយយនះបដរ។ 

 យសចកតេបីថលៃងការណ៍អំពីមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង បដលបង្ាោញពីស្ោនភាពមតរួតពិនិតោយ 

មផទៃក្ថុងរបស់ធនាោរ មនបង្ាោញយៅក្ថុងទំព័រ ៤៦ ដល់ ៥០ មនរបា�ការណ៍មបចំា្្ោយំនះ។

 យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ មតរូវបានអនរុ្័តយោ�មករុ្មបរឹកោសា 

ភិបាលយៅមថងៃទី១៥ បខ្ីនា ្្ោំ២០១៧។
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីអភិបាលកិច្ចធនាោរ



យសចកតេីសយង្ខប

 គណៈកម្ោធិការសវនក ្្មមនធនាោរ សរុីអា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុី យបតេជា្ោបំយពញតួនាទី
របស់ខលៃលួនក្ថុងការធានានូវការអនរុវតតេ អភិបាលកិច្ចោ៉ោងល្អមបយសើរ មព្ទាំងធានានូវការ 
មតរួតពិនិតោយយលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការមគប់មគងហានិភ័� និងមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយ 
មផទៃក្ថុងរបស់ធនាោរ។

១. សមជិកចូលរួ្កិច្ចមបជរុំ

 ព័ត៌មនល្្អិតមនសមសភាពគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម និងកិច្ចមបជរុំគណៈ 
កម្ោធិការសវនក ្្ម បដលបានយរៀបចំយ�ើងក្ថុង្្ោ ំ២០១៦ មនយរៀបរាប់ដូចខាងយមកា្៖

សមជិក �ុខងារ បានចូលរួ� ចំនួនកិច្ចប្រជំុ

បណ្ឌិត ្រុី កលោយាណ 
អភិបាលឯករាជោយ 

្ិនមបតិបតតេិ
៦ ៦

DATO’ SHAARANI 
IBRAHIM

អភិបាលឯករាជោយ 

្ិន មបតិបតតេិ
៦ ៦

DATO’ WIRA ZAINAL 
ABIDIN MAHAMAD 
ZAIN

អភិបាលឯករាជោយ 

្ិន មបតិបតតេិ
៦ ៦

 មបធានគណៈកម្ោធិការសវនក ្្ម យធវែើយសចកតេរីា�ការណ៍ជូនមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលអំពី 
បញ្ោទាំងឡា�ណ បដលមតរូវបានយលើកយ�ើងក្ថុងកិច្ចមបជរុំគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម 
របស់ខលៃលួន។

២. សមសភាព

 សមភាពរបស់គណៈកម្ោធិការសវនក ្្ម គឺមនបតអភិបាល្ិនមបតិបតតេប៉ិរុយណណោះ។  
គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម ដរឹកនាំយោ�អភិបាលឯករាជោយចំនួន្ួ� (១) រូប និង 
មតរូវមនសមជិកោ៉ោងតិចចំនួនបី (៣) រូប បដលភាគយមចើនជាអភិបាលឯករាជោយ។ 
គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម មតរូវមនោ៉ោងតិចនូវបរុគ្គលឯករាជោយ្ួ� (១) រូប បដល 
មនជំនាញបផ្កហិរញ្ញវត្ថុ និងគណយន�ោយ និងបរុគ្គលឯករាជោយ្ួ� (១) រូប បដល 
មនជំនាញបផ្កនីតិក្្ម និងវិស័�ធនាោរ។ 

 មករុ្មបរឹកោសាភិបាល មតរូវអនរុ្័តដំយណើរការ្ួ� សមមប់វា�តម្លៃមបចាំ្្ោំពី 
មបសិទ្ធភាពរបស់គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម ក៏ដូចជាការរួ្ចំបណករបស់សមជិក 
ម្ោក់ៗ យោ�បផ្អកយលើលក្ខណៈវិនិច្័�ការអនរុវតតេជាយោលយៅ បដលមសបជា្ួ�នរឹង 
សូចនាករមនការវា�តម្លៃលទ្ធផលការងារ (Key Performance Indicators)។ 

 តំបណងទំយនរ យៅក្ថុងគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម មតរូវបំយពញក្ថុងរ�ៈយពល 
បី (៣) បខ។

៣. សិទ្ធិអំណច

 គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម គឺជាគណៈកម្ោធិការ្ួ� បដលទទួលបានការយផទៃរ 
សិទ្ធពីិមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល។ យៅក្ថុងការអនរុវតតេតួនាទីរបស់ខលៃលួន គណៈកម្ោធិការសវនក ្្ម 
មនសិទ្ធិអំណចយពញយលញ ក្ថុងការយធវែើការយសរុើបអយងកតយលើបញ្ោនានា ដូចមនបចង 
យៅក្ថុងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម។ គណៈកម្ោធិការយនះ មន 
សិទ្ធិយពញយលញក្ថុងការចូលរួ្ និងទា្ទារឲោយមនការសហការពីគណៈមគប់មគង 
មព្ទំាងមន្ន្ាោនរុសិទ្ធយិពញយលញ ក្ថុងការអយញ្ជើញអភិបាល ឬ ្ សនតេមីបតិបតតេណិម្ោក់ 
ចូលរួ្ក្ថុងកិច្ចមបជរុរំបស់ខលៃលួន មព្ទំាងមនសិទ្ធទិា្ទារឲោយធនាោរផតេល់ធនធានចំាបាច់
នានា យដើ្ ោបីបំយពញការងាររបស់ខលៃលួន មបកបយោ�មបសិទ្ធភាព។ គណៈកម្ោធិការសវនក ្្ម 
មនសិទ្ធិយពញយលញ និងោ្ោនបដនកំណត់ ក្ថុងការទទួលបាននូវព័ត៌មនយផោេងៗ 
មព្ទាំងការទទួល�កការមបរឹកោសាយោបល់ពីអ្កជំនាញឯករាជោយ ក្ថុងករណីចាំបាច់ 
យោ�រាល់ចំណ�បដលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជាបនទៃថុករបស់ធនាោរ។

របា�ការណ៍គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម

៤. តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម

 តួនាទី និងកាតពវែកិច្ចរបស់គណៈកម្ោធិការសវនក្្មមនដូចខាងយមកា្៖

ចំណុចគន្រឹះននការទទួលខសុបតរូវ ការទទួលខុសបតរូវ

ការបតរួតពិនិត្យនផទៃក្ថុ្/

ការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យ/	អភិបាលកិច្ច

ពិនិតោយយ�ើងវិញ យលើមបសិទ្ធភាពមនមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង ដំយណើរការមគប់មគងហានិភ័� និង អភិបាលកិច្ច ក្ថុងស្្័ន្ធធនាោរ 

មសបតា្លក្ខខណ្ឌ តម្រូវ យៅក្ថុងមបកាសសតេីពីអភិបាលកិច្ចមនមគរឹះស្ោន ធនាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

សវនក�្មនផទៃក្ថុ្ ក. ធានាថា ្រុខងារសវនក្្មមផទៃក្ថុងបានយរៀបចំល្អមបយសើរ យដើ្ោបីយធវែើការមតរួតពិនិតោយ ឬអយងកត ក្ថុងនា្គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម  
យហើ�្រុខងារ យនះមតរូវស្ិតយៅយមកា្អំណច និង ការមគប់មគង ផ្ោល់ពីគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម។ 

ខ. ពិនិតោយពីភាពមគប់មោន់មនវិសលភាពការងារ ្ រុខងារ ស្ត្ភាព និងធនធានមន រ្ុខងារ សវនក ្្មមផទៃក្ថុង យហើ�ពិនិតោយយ ើ្លថា 
យតើ្រុខងារ យនាះបានទទួលសិទ្ធិសំខាន់ៗ យដើ្ោបីបំយពញ ការងារឬយៅ។ 

គ. ពិនិតោយយលើលទ្ធផលមនដំយណើរការសវនក្្មមផទៃក្ថុង និងធានាចាត់វិធានការស្មសប ចំយពាះ អនរុសសន៍របស់សវនករមផទៃក្ថុង 
យបើចាំបាច់។ របា�ការណ៍របស់សវនករមផទៃក្ថុង និង គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម ្ិនទា្ទារឲោយមន ការពិនិតោយ និងបកសម្រួល
ពីមបធាននា�កមបតិបតតេិ យ�ើ�។ 

�. មគប់មគង្រុខងាររបស់សវនក្្មមផទៃក្ថុង និង ធានាការយោរពចោបាប់ និងបទបោបញ្ញតតេិ បដល អនរុវតតេចំយពាះមគរឹះស្ោនធនាោរ និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
របា�ការណ៍គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម



ចំណុចគន្រឹះននការទទួលខសុបតរូវ ការទទួលខុសបតរូវ

ង. វា�តម្លៃសក្្មភាពមបតិបតតេិការ និងយធវែើយសចកតេីសយម្ច អំពីកញ្ចប់តម្លៃការរបស់នា�ក សវនក្្មមផទៃក្ថុង។ 

ច. អនរុ្័តយលើការបតងតាំង ផ្ោស់បតេូរ និង បយណ្ញយចញនា�កសវនក្្មមផទៃក្ថុង ឬ បរុគ្គលិកជាន់ខ្ស់ បដលបំយពញ្រុខងារជា 

សវនករមផទៃក្ថុង និងមតរូវទទួលការជូនដំណរឹង  អំពីការលាឈប់របស់បរុគ្គលិកជាន់ខ្ស់ជា សវនករមផទៃក្ថុង យហើ�មតរូវផតេល់ឱកាស 

ឲោយ សមជិក បដលបានោក់ពាកោយ លាឈប់ យនាះ បញ្ោក់មបាប់ពី្ូលយហតរុមនការលាឈប់។

សវនក�្មខា្ទបរៅ ក. ពិចារណយលើការបតងតាំងសវនករខាងយមរៅ តម្លៃការសមមប់ការយធវែើសវនក្្ម និងបញ្ោ ទាំងឡា�ទាក់ទង នរឹង្ូលយហតរុមន 

ការលាបលង តំបណង និងការបយណ្ញយចញ។ 

ខ. ពិភាកោសា និងពិនិតោយយ ើ្លយ�ើងវិញ ជា្ួ�សវនករខាងយមរៅ រ្ុននរឹងចាប់យផតេើ្ យធវែើសវនក ្្ម អំពីលក្ខណៈ និងទំហំការងារសវនក ្្ម 

យហើ�ធានាយលើការសម្បសម្រួល ក្ថុងករណីមនមករុ្ហ៊រុនសវនក្្ម យមចើនចូលរួ្។

គ. វា�តម ល្ៃអំពីយោលយៅ ការបំយពញការងារ និង ឯករាជោយភាពរបស់សវនករខាងយមរៅ (ឧទាហរណ៍ យោ�ការពិនិតោយ និងវា�តម ល្ៃពី 

ទំនាក់ទំនងយផោេងៗ រវាងសវនករខាងយមរៅ និងធនាោរ)។

�. អនរ្ុ ត័យលើការផតេល់យសវា បដល្ិនទាក់ទងនរឹងការងារសវនក ្្ម យោ�សវនករខាងយមរៅ យធវែើការវា�តម ល្ៃថាយតើយសវាយនាះអាច 

នរឹងប៉ះពាល់ដល់ឯករាជោយភាពរបស់ពួកោត់ឬយទ។

ង. ធានាថា មនការពិនិតោយ និងស្តរុលោយភាពចោបាស់លាស់ យលើលក្ខខណ្ឌមនការផតេល់យសវា បដល្ិនទាក់ទងនរឹងការងារសវនក ្្ម 

យដើ្ោបី យចៀសយវៀងការប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច្័� មបកបយោ�ឯករាជោយភាពរបស់សវនករខាងយមរៅ។ 

ច. ធានាថា គណនីធនាោរមតរូវបានយរៀបចំោ៉ោងមតរឹ្មតរូវ និងទាន់យពលយវលា យោ�មនការមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ ជាមបចាំ 

យលើភាពមគប់មោន់មនការយធវែើសំវិធានធន បដលចាំបាច់ និងចំយពាះបំណុលអាមកក់ និងសងោេ័�។

្. ពិភាកោសាយលើបញ្ោ និងលក្ខខណ្ឌបម រ្ុងនានា បដលយកើតយចញពីសវនក ្្មអនតេរកាល និងចរុងយមកា� និងយលើបញ្ោ្ �ួចំនួនយទៀត 

បដលសវនករចង់យធវែើការពិភាកោសា (យោ�្ិនមនវតតេមនរបស់គណៈមគប់មគង មបសិនយបើចាំបាច់)។

ជ. ពិនិតោយយ�ើងវិញ យលើលិខិតមគប់មគងរបស់សវនករខាងយមរៅ និងការយ្លៃើ�តបរបស់គណៈមគប់មគង។

ឈ. ជួបមបជរុំជា្ួ�សវនករខាងយមរៅ ោ៉ោងយហាចណស់្តេងក្ថុង្ួ�្្ោំ យោ�្ិនមនវតតេមនរបស់គណៈមគប់មគង យដើ្ោបី 

ពិភាកោសាយលើបញ្ោ គនលៃរឹះសំខាន់ៗ និងយស្ើសរុំយោបល់ពីសវនករខាងយមរៅវិញ។

លទ្ធផលសវនក�្ម	ការបតរួតពិនិត្យនផទៃក្ថុ្	

និ្្រញ្្ននការប្រតិ្រត្ិតា�	

និ្្រទ្រ្បញ្ញត្ិនានា

ពិនិតោយយ�ើងវិញ យលើលទ្ធផលមនការអយងកត សំខាន់ៗ លទ្ធផលសវនក ្្មជាមបចំា និង ការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង និងការមបតិបតតេតិា្ចោបាប់ 

និងបទបោបញ្ញតតេិនានា បដលរា�ការណ៍សវនករមផទៃក្ថុង សវនករខាងយមរៅ និងសវនករមសបចោបាប់។

ការបតរួតពិនិត្យទ�ើ្វិញ	

ននរបាយការណ៍	ហិរញ្ញវត្ថុ

ពិនិតោយយលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមបចាំមតីមស ្រុនយពលទទួលការអនរុ្័តពីមករុ្មបរឹកោសាភិបាល យោ�យផតោតសំខាន់យលើ៖

•	 ការផ្ោស់បតេូរណ្ួ� យៅក្ថុងការអនរុវតតេ និងយោលការណ៍គណយន�ោយ

•	 ការបកបមបបដលគួរឲោយកត់សម្ោល់ បដលយកើតពីការយធវែើសវនក្្ម

•	 ការយធវែើយសចកតេីសនិ្ោ្ោនពីបញ្ោ បដលកំពរុងយកើតយ�ើង និង

•	 ការមបតិបតតេិតា្គម្រូរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតម្រូវការតា្ផលៃូវចោបាប់ដមទយផោេងយទៀត

ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ភាគីស�្ព័ន្ធញាតិ ពិនិតោយរាល់មបតិបតតេិការយធវែើយ�ើង ជា្ួ�ភាគីស្្័ន្ធញាតិ និងជូនដំណរឹងដល់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល ពីមបតិបតតេិការទាំងយនាះ។

ទផ្ស្ៗ ក. ជូនដំណរឹងដល់គណៈមគប់មគងជាន់ខ្ស់ ជាយទៀងទាត់ អំពីបញ្ោបដលប៉ះពាល់ ដល់ធនាោរ។ 

ខ.  យកាះមបជរុំជា្ួ�សវនករមផទៃក្ថុង សវនករ ខាងយមរៅ ឬទាំងពីរក្ថុងយពលបត្ួ� យបើ�លថ់ា ចាំបាច់។

គ. ពិនិតោយរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមបចំា្មស និងមបចំា្្ោ ំសមមប់ោក់បញ្ជនូយៅឲោយមករ្ុ  មបរឹកោសាភិបាលរបស់ធនាោរ និងធានានូវ 

ការយបាះពរុ្្ផោសា�របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មបចាំ្្ោំបានរហ័ស។
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
របា�ការណ៍គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម



៥. យសចកតេីសយង្ខបសក្្មភាពយផោេងៗក្ថុង្្ោំ ២០១៦

៥.១	គណៈកម្្ធិការសវនក�្ម

ក. បានមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងអនរុ្័ត�ល់មព្ យលើបផនការសវនក្្មមបចាំ្្ោំ 

វិសលភាពការងារ និងតម្រូវការបផ្កធនធានរបស់នា�កោ្ោនសវនក្្មមផទៃក្ថុង។

ខ. បានមតរួតពិនិតោយវិធីសសសតេរបស់សវនក្្មមផទៃក្ថុង ក្ថុងការវា�តម្លៃកម្ិតហានិភ័�

ក្ថុងវិស័�យផោេងៗ បដលអាចយធវែើសវនក្្មបាន និងធានាថា ្រុខងារសវនក្្មយផតោត

សំខាន់យៅយលើវិស័� បដលមនកម្ិតហានិភ័�ខ្ស់។

គ. បានមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ នូវភាពមគប់មោន់ និងមបសិទ្ធភាពមនមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយ 

នានា ការយធវែើរបា�ការណ៍ និងការមគប់មគងហានិភ័� យដើ្ ោបីធានាថា មនវិធីសសសតេ

ជាមបព័ន្្ធ �ួក្ថុងការកំណត់ វា�តម ល្ៃ និងកាត់បន្�ហានិភ័�យលើវិស័�នានា។

�. បានមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ នូវមបសទិ្ធភាពមនមបតិបតតេកិារ និងការយមបើមបាសធ់នធាន

ទាំងអស់យៅក្ថុងធនាោរ យោ�សនោេំសំមច។

ង. បានមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ អំពីការបតងតំាងសវនករខាងយមរៅ មព្ទំាងឯករាជោយភាព 

និងមបសិទ្ធភាពការងាររបស់សវនករខាងយមរៅផងបដរ។

ច. បានមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ នូវបផនការសវនក ្្មរបស់សវនករខាងយមរៅ វិសលភាព 

ការងារ និងលទ្ធផលមនសវនក្្មមបចាំ្្ោំរបស់ធនាោរ។

្. បានជួបជា្ួ�សវនករខាងយមរៅ យៅមថងៃទី២៤ បខ្ករា ្្ោំ២០១៧ យោ�ពរុំមន 

វតតេមនរបស់គណៈមគប់មគង និងអភិបាលមបតិបតតេិ យដើ្ោបីពិភាកោសាបញ្ោពាក់ព័ន្ធ 

នានា និងយស្ើសរុំយោបល់បកតម្រូវពីសវនករខាងយមរៅ។

ជ. បានមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ នូវបញ្ោពាក់ព័ន្ធនរឹងការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង បដលរក 

យ�ើញយោ�សវនករមផទៃក្ថុង និងសវនករខាងយមរៅ មព្ទាំងការយ្លៃើ�តបរបស់ 

គណៈមគប់មគង ចំយពាះអនរុសសន៍របស់សវនករ និងការឯកភាពយលើបផនការ 

សក្្មភាព បដលមតរូវអនរុវតតេ។

ឈ. បានមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ នូវរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរមបចាំមតីមស។

ញ. បានមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ នូវមបតិបតតេកិារជា្ួ�ភាគីស្័្ន្ធញាតិ និងភាពមគប់មោន់

មននីតិវិធីរបស់ធនាោរ ក្ថុងការកំណត់ តា្ោន រា�ការណ៍ និងមតរួតពិនិតោយយ�ើង 

វិញនូវមបតិបតតេិការ ជា្ួ�ភាគីស្្័ន្ធញាតិយនាះ។

ដ. បានធានានូវការមបតិបតតេតិា្វិធានចោបាប់ និងយោលការណ៍មផទៃក្ថុង មព្ទំាងការវិវឌោឍ 

មនសក្្មភាពការងារនានា របស់គណៈមគប់មគង ក្ថុងការអនរុវតតេតា្អនរុសសន៍ 

របស់សវនក្្មមផទៃក្ថុង និងសវនក្្មខាងយមរៅ។

៥.២	�ុខងារសវនក�្មនផទៃក្ថុ្

ក. ការយធវែើសវនក្្មមផទៃក្ថុងសមមប់ធនាោរ មនការជួ�ោំមទពីនា�កោ្នសវនក្្ម

មផទៃក្ថុងរបស់មករុ្ហ៊រុនយ្។

ខ. នា�កោ្នសវនក្្មមផទៃក្ថុង អនរុវតតេការងារមបកបយោ�ឯករាជោយភាព និងធានា 

យលើភាពមគប់មោន់ និងមបសិទ្ធភាពមនមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង បដលបានអនរុវតតេ 

យោ�គណៈមគប់មគង។

គ. នា�កោ្នសវនក ្្មមផទៃក្ថុង ជួ�គណៈកម្ោធិការសវនក ្្ម និងគណៈមគប់មគងក្ថុង 

ការអនរុវតតេការងារ មបកបយោ�មបសិទ្ធភាពចំយពាះការមតរួតពិនិតោយ យលើមបសិទ្ធភាព 

ចំណ� ការវា�តម្លៃយលើការមគប់មគងហានិភ័� និងការផតេល់យោបល់យលើ 

វិធានការកាត់បន្�ហានិភ័� បដលបានរកយ�ើញ និងធានានូវដំយណើរការ 

អភិបាលកិច្ចមតរឹ្មតរូវ។

�. នា�កោ្នសវនក្្មមផទៃក្ថុង ផតេល់របា�ការណ៍ជាមបចាំ ជូនដល់គណៈកម្ោធិការ 

សវនក្្ម និងគណៈមគប់មគង យោ�រា�ការណ៍អំពីលទ្ធផលមនការយធវែើសវនក្្ម  

បដលបញ្ោក់អំពីមបសិទ្ធភាពមនមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង និងហានិភ័�សំខាន់ៗ។

ង. នា�កោ្នសវនក្្មមផទៃក្ថុង យធវែើការយសរុើបអងកតយលើសក្្មភាព បដលសងោេ័�ថា 

ជាការយកងបនលៃំ និងសក្្មភាព្ិនមបមកតីយផោេងយទៀត។

៥.៣	របាយការណ៍សវនក�្មនផទៃក្ថុ្

ក. នា�កោ្នសវនក ្្មមផទៃក្ថុង បានបញ្ចប់ការយធវែើសវនក ្្ម ក្ថុងអំ�ថុង្្ោចំំនួន ១៥ យលើក  

យោ�បានយធវែើសវនក្្ម យលើមបតិបតតេិការសំខាន់ៗ រួ្ទាំងការយសើរុបអយងកតផងបដរ 

បដលមតរូវបានយធវែើយ�ើង។

ខ.  របា�ការណ៍សវនក្្ម បដលមតរូវបានចាត់ថា្ោក់ថាមន   «ហានិភ័�យលើសពីកម្ិត 

្ធោយ្» និង «ហានិភ័�កម្ិតខ្ស់» តម រ្ូវឲោយគណៈមគប់មគងមតរូវមនវតតេមនយៅក្ថុង 

កិច្ចមបជរុគំណៈកម្ោធិការសវនក ្្មជាោច់ខាត យដើ្ ោបីបកមស� និងផតេល់នូវយសចកតេ ី

ពនោយល់យលើបញ្ោទំាងឡា� បដលនា�កោ្នសវនក ្្មមផទៃក្ថុងបានរកយ�ើញ។

គ. រាល់បញ្ោបដលនា�កោ្នសវនក្្មមផទៃក្ថុងរកយ�ើញមតរូវបានកត់មតាទរុក និង 

តា្ោនបនតេរហូតដល់បញ្ោទាំងយនាះមតរូវបានយោះមស�ចប់ យហើ�នរឹងមតរូវ 

រា�ការណ៍យរៀងរាល់ ០២ បខ ត្េង ជូនគណៈកម្ោធិការសវនក ្្ម យោ�នា�កោ្ន 

សវនក្្មមផទៃក្ថុង

�. ការវិវឌោឍមនសក្្មភាពការងារ ក្ថុងការអនរុវតតេតា្អនរុសសន៍របស់នា�កោ្ន 

សវនក្្ម ក៏មតរូវរា�ការណ៍ជូនដល់គណៈកម្ោធិការសវនក្្មយរៀងរាល់ ០២ បខ 

្តេងផងបដរ។
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ
របា�ការណ៍គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម



ការទទួលខរុសមតរូវរបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល

 មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល ផតេល់សរៈសំខាន់ យៅយលើមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុងរបស់ធនាោរ 

និងយបតេជ្ាោរកោសាមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុងយនាះ ឲោយមនលក្ខណៈល្អមបយសើរ។ មបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយ 

មផទៃក្ថុងបង្ាោញពីតម រ្ូវការចំាបាច់ ចំយពាះការមបតិបតតេកិារអាជីវក ្្ម មបកបយោ�មបសិទ្ធភាព 

និងមបសិទ្ធផល និងដំយណើរការមនការយរៀបចំ និងមតរួតពិនិតោយរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ 

មតរ្ឹ មតរូវ និងស្មសប មព្ទំាងការអនរុវតតេមសបតា្បទបោបញ្ញតតេចិោបាប់ជាធរមនផងបដរ។ 

 មករុ្មបរឹកោសាភិបាលទទួលខរុសមតរូវជារួ្ យលើមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុងរបស់ធនាោរ 

និងការមគប់មគងយលើមបព័ន្ធព័ត៌មនវិទោយា។ មករុ្មបរឹកោសាភិបាលក៏ទទួលស្ោល់ផងបដរថា  

ការមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ យលើមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង គឺជាដំយណើរការរួ្ោ្ោ និងមតរូវ 

អនរុវតតេជាបនតេបន្ាោប់ យៅក្ថុងធនាោរ យហើ�វាមតរូវយធវែើការផ្ោស់បតេរូ មសបយៅនរឹងបយច្ចកវិទោយា 

បរិោកាសអាជីវក្្ម និងបទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ ក្ថុងន័�យធវែើឲោយមបយសើរយ�ើងនូវដំយណើរការ 

មនការកំណត់ វា�តម្លៃ និងមគប់មគងហានិភ័�។ មបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុងមតរូវបាន 

បយងកើតយ�ើងយដើ្ោបីកំណត់ មគប់មគង និងមតរួតពិនិតោយហានិភ័� រួ្បញ្ចូលទាំងហានិភ័� 

មបតិបតតេកិារ យពាលគឺ្ិនប្នយដើ្ ោបីលរុបបំបាត់យចាលនូវហានិភ័� បដលយកើតយចញពីការ 

បរាជ័� ក្ថុងការសយម្ចទិសយៅអាជីវក្្មយនាះយទ។

ការមគប់មគងហានិភ័� និងមកបខណ្ឌមនការមតរួតពិនិតោយ 

 ធនាោរចាត់ទរុកថាការមគប់មគងហានិភ័� គឺជាធាតរ្ុ �ួោ៉ោងសំខាន់មនអាជីវក ្្ម 

របស់ធនាោរ យហើ�បញ្ចូលវបោបធ្៌ហានិភ័�ដ៏តរឹងរឹងយៅក្ថុងមបតិបតតេិការ និងដំយណើរ 

ការសយម្ចចិតតេរបស់ធនាោរ។ ជា្ួ�នរឹងការ�ល់ដរឹងអំពីអត្មបយោជន៍មនការ 

មគប់មគងហានិភ័�សមមប់ធនាោរ យដើ្ោបីសយម្ចបាននូវការរីកចយម្ើន មបកបយោ� 

និរនតេរភាពបាន មករុ្ការងារមគប់មគងហានិភ័�ចូលរួ្តាំងពីដំណក់កាលដំបូងមន 

ដំយណើរការទទួល�កហានិភ័� យដើ្ ោបីផតេល់នូវទសោេនៈឯករាជោយ និង្តិយោបល់ រួ្មន  

ការវា�តម្លៃផលិតផលថ្មី ការកំណត់�រុទ្ធសសសតេ ការវា�តម្លៃឥណទាន ៘ 

 ធនាោរ បដលជាបផ្ក្ួ�មនសរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប (CIMB Group) បានបញ្ចូល

នូវមកបខណ្ឌមគប់មគងហានិភ័�ទូយៅ្ួ� សមមប់សហមោសទាំង្ូល (EWRM) 

យដើ្ោបីមគប់មគងហានិភ័� និងឱកាសរបស់ខលៃលួន។ មកបខណ្ឌមគប់មគងហានិភ័�ទូយៅ 

សមមប់សហមោសទាំង្ូល ផតេល់ជូនមករុ្មបរឹកោសាភិបាល និងគណៈមគប់មគងរបស់ខលៃលួន 

នូវឧបករណ៍្ួ� យដើ្ ោបីយធវែើការមបយ ើ្លយ ើ្លទរុកជា រ្ុន និងមគប់មគងយលើហានិភ័� បដល 

មនមសប់ និងហានិភ័�បដលអាចនរឹងយកើតមនយោ�យធវែើការពិចារណយៅយលើការ

បកបមបនូវទម្ង់ហានិភ័� មសបតា្ការផ្ោស់បតេូរមន�រុទ្ធសសសតេអាជីវក្្ម បញ្ញតតេិចោបាប់ 

និងសក្្មភាពការងារ។

សរុវត្ិភាពបយច្ចកវិទោយាព័ត៌មនវិទោយា

 សរុវតិ្ភាពបយច្ចកវិទោយាព័ត៌មនវិទោយា គឺជា�រុទ្ធសសសតេមនការមគប់មគងយៅយលើអ្កយមបើ

មបាស់ ដំយណើរការរបស់មបព័ន្ធ និងមបព័ន្ធបយច្ចកវិទោយា។ យដើ្ ីោបពមងរឹងបបន្្យលើកម្ិតការ

មគប់មគងសរុវតិ្ភាពបយច្ចកវិទោយាព័ត៌មនវិទោយា ធនាោរបានយមជើស�កមបព័ន្ធ និងបបបបទ

មនការមគប់មគងពីមករ្ុ ហ៊រុនយ្។ អនរុវតតេតា្យោលការណ៍យនះ ធនាោរអាចធានាបាននូវ 

សរុវតិ្ភាព យលើយហោ្ោរចនាស្្័ន្ធបយច្ចកវិទោយាព័ត៌មនវិទោយា យោ�មនមបសទិ្ធភាព យដើ្ ីោប 

ោំមទដំយណើរអាជីវក្្មរបស់ធនាោរ។

 យដើ្ ោបីឲោយមសបយៅតា្ការរីកលូតលាស់មនអាជីវក ្្មធនាោរ និងយហោ្ោរចនាស្័្ន្ធ 

បយច្ចកវិទោយាព័ត៌មនវិទោយា ស្ោបតោយក្្មបផ្កបយច្ចកវិទោយាព័ត៌មនវិទោយារបស់យ�ើងបតងបត 

មតរូវបានពិនិតោយយ�ើងវិញជាយរឿ�ៗ និងយធវែើការបកសម រ្ួលបបន្្ យដើ្ ីោបឲោយអាចកាន់បតមន 

មបសិទ្ធភាព ក្ថុងការមគប់មគងហានិភ័�ទាំងខាងក្ថុង និងយមរៅ។ យលើសពីយនះយៅយទៀត 

ធនាោរមនការពរឹងបផ្អកយៅយលើ្ជោឈ្ណ្ឌលមបតិបត្ិការសនតេិសរុខរបស់មករុ្ហ៊រុនយ្  

(Group’s Security Operation Center) បដលបយងកើតយ�ើងយដើ្ីោបតា្ោន និង 

យ្លៃើ�តបយៅនរឹងសក្្មភាពវា�មបហារ តា្មបព័ន្ធអរុីនយធើយណត (cyber-attack) 

បដលអាចនរឹងយកើតយ�ើងយោ��ថាយហតរុ។

 រីឯយៅកម្ិតសរុវត្ិភាពតា្បណ្ោញករុំពោយូទ័រវិញ ធនាោរបានតយ្លៃើងបបន្្នូវ 

ជញ្ោំងសរុវត្ិភាព (Firewall) និងការកំណត់យលើការចូលយមបើមបាស់ យដើ្ីោបមគប់មគង 

សរុវត្ិភាព និងធនធានយផោេងៗក្ថុងបណ្ោញ យហើ�អនរុញ្ោតយៅយលើសំយណើបដលបាន 

អនរ្ុ ត័បតប៉រុយណណោះ។ ធនាោរក៏បានតយ ល្ៃើងបបន្្នូវមបព័ន្ធទប់ស្ោត់ យៅចំណុចចរុងយមកា� 

(End-point Protection) ផងបដរ បដលមនដូចជាក ្្មវិធីកមចោត់យ្យរាគ (Anti-malware) 

ក ្្មវិធីរកោសាសរុវតិ្ភាពទិន្ន័� (Hard Disk Encryption) មបព័ន្ធទប់ស្ោត់ការបាត់បង់ 

ទិន្ន័� (Data Loss Prevention) មបព័ន្ធទប់ស្ោត់ការយមជៀតបមជក (Intrusion  

Prevention System) និងមបព័ន្ធសម្ោតមតិកាអរុីប្ល និងអរុីនយធើយណតជាយដើ្  

(Web and Email Content Filtering System) បដលអាចជួ�កាត់បន្� 

ហានិភ័�បផ្កសនតេិសរុខ បដលគួរឲោយកត់សម្ោល់ យៅយពលទិន្័�្លៃងកាត់មបព័ន្ធ 

បណ្ោញរបស់ធនាោរ។ វចនានរុមក្យ្យរាគថ្មីៗ មនក ្្មវិធីបរិក្ាោរខាងយលើ បតងបតទទួល 

បានការយធវែើបច្ចថុបោបន្ភាព យដើ្ីោបឲោយពួកវាអាចស្ោល់ រារាំង និងកាត់បន្�នូវភាពងា� 

រងយមោះយផោេងៗ។

 ធនាោរក៏បានយធវែើបទបង្ាោញ និងមនការបណ្តះបណ្ោលចំយណះដរឹង យៅដល់បរុគ្គលិក 

យដើ្ ីោបបយងកើនការ�ល់ដរឹងអំពីភាពជាឯកជន ការយលចធ្ាោ�មនព័ត៌មន សរុវតិ្ភាពព័ត៌មន 

និងទំនួលខរុសមតរូវយផោេងៗ។ ការបណ្តះបណ្ោលទាំងយនះមនលក្ខណៈដូចជាឯកសរ 

សិកោសាយអ�ិចមតរូនិច និងការបចកចា�ជាមពរឹតតេិបមតព័ត៌មនយផោេងៗ។

ដំយណើរការមនការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុងសំខាន់ៗ 

 ដំយណើរការសំខាន់ៗ បដលមករុ្មបរឹកោសាភិបាលបានបយងកើតយ�ើង យដើ្ោបីយធវែើការមតរួត 

ពិនិតោយយ�ើងវិញ នូវភាពមគប់មោន់ និងសរុចរិតភាពមនមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង រួ្បញ្ចលូ 

ទាំងការអនរុវតតេតា្ចោបាប់ បទបោបញ្ញតតេិ វិធាន យសចកតេីបណនាំ និងយោលការណ៍បណនាំ 

បដលមនជាធរមនមនដូចខាងយមកា្៖

គណៈកម្្ធិការសវនក�្ម

 គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម (AC) មនសមជិកជាអភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ។ 

គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម គឺជាគណៈកម្ោធិការ្ួ� បដលទទួលបានការយផទៃរសិទ្ធ ិ

អំណចពីមករុ្មបរឹកោសាភិបាល យដើ្ោបីទទួលខរុសមតរូវយលើការមតរួតពិនិតោយការយរៀបច ំ

របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការផោេពវែផោសា�ព័ត៌មន ការមបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ 

ការមគប់មគងហានិភ័� ការអនរុវតតេអភិបាលកិច្ច និងការតា្ោនដំយណើរការមនការ 

មគប់មគងយលើការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង យៅក្ថុងធនាោរ។ គណៈមគប់មគងជាន់ខ្ស់ សវនករ 

មផទៃក្ថុង និងសវនករខាងយមរៅ ផតេល់របា�ការណ៍ជូនគណៈកម្ោធិការសវនក្្មអំព ី

មបសិទ្ធភាព និងមបសិទ្ធផលមនការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង។

យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង



 រាល់បញ្ោសំខាន់ៗ និងគួរឲោយកត់សម្ោល់ បដលបានរកយ�ើញយោ�សវនករមផទៃក្ថុង  

សវនករខាងយមរៅ និងនិ�័តករមតរូវរា�ការណ៍យៅគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម យដើ្ោបី 

យធវែើការមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងពិភាកោសា។ គណៈកម្ោធិការសវនក្្មមតរួតពិនិតោយយ�ើង 

វិញ និងធានាអំពីការអនរុវតតេបផនការកាត់បន្�បញ្ោ ឬហានិភ័�របស់គណៈមគប់មគង  

យដើ្ ោបីការពារផលមបយោជន៍របស់ធនាោរ និងរកោសាបានល្អនូវអភិបាលកិច្ចដ៏ស្មសប។ 

ការមគប់មគងបផ្កអាជីវក្្ម និងបផ្កោំមទអាជីវក្្ម បដលមតរូវបានចាត់ថា្ោក់ថា មន 

«ហានិភ័�យលើសពីកម្ិត្ធោយ្» ឬ «ហានិភ័�កម្ិតធងៃន់» យោ�សវនករមផទៃក្ថុងមតរូវ 

ទទួលការពិយមោះយោបល់ពីគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម។

 គណៈកម្ោធិការសវនក ្្ម ក៏យធវែើការមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញផងបដរ នូវរាល់មបតិបតតេកិារ 

ជា្ួ�ភាគីស្្័ន្ធញាតិ មថលៃចំណ�យលើសវនក្្ម និងមថលៃចំណ�្ិនពាក់ព័ន្ធនរឹង 

កិច្ចការសវនក្្ម បដលយស្ើយោ�សវនករខាងយមរៅរបស់ធនាោរ។ 

 ការយធវែើបទបងា្ោញនានា អំពីបផនការអាជីវក្្ម ការវិវឌោឍថ្មីៗ មបតិបតតេិការនានា 

ហានិភ័�មនអាជីវក្្ម និងការមតរួតពិនិតោយនានា យដើ្ោបីកាត់បន្�ហានិភ័�មតរូវបានយធវែើ

យ�ើងយោ�បផ្កអាជីវក្្មពាក់ព័ន្ធ និងបផ្កោំមទអាជីវក្្ម មបសិនយបើគណៈកម្ោធិការ

សវនក្្មគិតថាចាំបាច់។ 

 គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម ក៏ចូលរួ្កិច្ចមបជរុំកំពូលរបស់គណៈមគប់មគងមបចាំ្្ោ ំ

របស់ធនាោរ (Bank’s Annual Management Summit) ផងបដរ បដលយៅក្ថុងកិច្ចមបជរុំ 

យនាះ បផ្កអាជីវក្្ម និងបផ្កោំមទអាជីវក្្មនី្ួ�ៗយធវែើការមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញនូវ 

មបតិបតតេិការនានារបស់ខលៃលួន បដលបានយធវែើយ�ើងសមមប់្្ោំយនះ មព្ទាំងយធវែើការបងា្ោញ 

អំពី�រុទ្ធសសសតេ និងបផនការនានា សមមប់្្ោំបនា្ោប់ផងបដរ។

គណៈកម្្ធិការហានិភ័យ

 គណៈកម្ោធិការហានិភ័�កំណត់ អំពីក្្មវត្ថុមនយោលការណ៍ហានិភ័�របស ់

ធនាោរ និងបំយពញតួនាទី និងកាតពវែកិច្ចជំនួសឲោយមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល ក្ថុងការមតរួតពិនិតោយ 

យលើការមគប់មគងហានិភ័�។ ការទទួលខរុសមតរូវចំយពាះការមតរួតពិនិតោយយលើការមគប់មគង 

ហានិភ័�មបចាំមថងៃ មតរូវបានមបគល់សិទ្ធិជូនយៅគណៈកម្ោធិការហានិភ័� បដលទទួល

បនទៃថុករា�ការណ៍យោ�ផ្ោល់យៅមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល។ គណៈកម្ោធិការហានិភ័�យធវែើការ 

ជួបមបជរុំជាយរៀងរាល់បខ ឬ តា្ការចាំបាច់។

 គណៈកម្ោធិការមគប់មគងមទពោយសក្្ម និងមទពោយអក្្ម (ALCO) រា�ការណ៍អំព ី

ហានិភ័�សច់មបាក់ងា�មសួល និងបញ្ោទាក់ទងនរឹងមទពោយសក្្ម និងមទពោយអក្្ម 

របស់ធនាោរយៅគណៈកម្ោធិការហានិភ័�។ គណៈកម្ោធិការមគប់មគងមទពោយ 

សក្្ម និងមទពោយអក្្ម យធវែើការមបជរុំជាយរៀងរាល់បខ យោ�មនតួនាទីច្ោបងក្ថុងការ 

ពិនិតោយតា្ោន និងយោ�យមបើ�រុទ្ធសសសតេមគប់មគង យលើហានិភ័�ហិរញ្ញវត្ថុមនតារាង 

តរុលោយការ។ គណៈកម្ោធិការយនះ មនការទទួលខរុសមតរូវជាក់លាក់ ចំយពាះការមគប់មគង 

យលើមថលៃយដើ្ឥណទាន ការយរៀបចំអភិវឌោឍបបន្្យលើការផតេល់មបរឹកោសា បដលស្មសប  

ជូនគណៈកម្ោធិការហានិភ័� ក្ថុងការយធវែើយសចកតេីសយម្ច ទាក់ទងនរឹងហានិភ័� 

សច់មបាក់ងា�មសួល និងហានិភ័�អមតាការមបាក់ ការបបងបចកមបភពហិរញ្ញបោបទាន 

និងការមតរួតពិនិតោយិយ�ើងវិញ នូវសមសភាពក្ថុងតារាងតរុលោយការ ពាក់ព័ន្ធនរឹងឥណទាន 

និងមបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាោរ។ ជារួ្្ក គណៈកម្ោធិការមគប់មគងមទពោយសក្្ម 

និងមទពោយអក្្ម មតរួតពិនិតោយយ្ើលការអនរុវតតេមនដំយណើរការមគប់មគង មបកបយោ� 

មបសទិ្ធភាព សមមប់មគប់មគងយលើអមតាការមបាក់ សច់មបាក់ងា�មសលួ និងហានិភ័� 

មសយដៀងោ្ោយផោេងៗយទៀត បដលទាក់ទងនរឹងតារាងតរុលោយការបស់ធនាោរ និងកម្ិត 

ពាក់ព័ន្ធយផោេងយទៀត។ 

ទគាលការណ៍	និ្នីតិវិធីននការអនុ�័តទលើផលិតផលថ្មី

 យោលការណ៍ និងនីតិវិធីមនការអនរុ្័តយលើផលិតផលថ្មី មតរូវបានោក់ឲោយអនរុវតតេ 

សមមប់មគប់ផលិតផល និងយសវាក្្មថ្មីៗ ទាំងអស់របស់ធនាោរ។ ផលិតផលថ្មី គឺ 

សំយៅយៅយលើផលិតផល និង/ឬ យសវាក្្មទាំងឡា�ណ បដលផតេល់ជូនដំបូងយោ� 

ធនាោរ ឬ ជាការបញ្ចូលផលិតផលយមចើនជាផលិតផលបត្ួ� ឬ បបម្បម្រួលទម្ង ់

របស់ផលិតផល បដលមនមសប់ និង/ឬ យសវាក្្ម បដលមនការបមបមបរួលខា្ោំង នូវ 

ទម្ង់ហានិភ័� ដូចបដលបានកំណត់យោ�នា�កោ្ោនមគប់មគងហានិភ័�។

 មគប់សំយណើសរុំការអនរុ្័តយលើផលិតផលថ្មី មតរូវ្លៃងកាត់ដំយណើរការមនការមតរួត 

ពិនិតោយហានិភ័�ឲោយបានសរុីជយមរៅ យោ�អ្កពាក់ព័ន្ធនានា ទាំងយៅក្ថុងធនាោរ និង 

យៅក្ថុងមករ្ុ ហ៊រុនយ្ យដើ្ ោបីធានាថាមគប់បផ្កសំខាន់ៗ និងបផ្កបដលពាក់ព័ន្ធនរឹងហានិភ័� 

មតរូវបានកំណត់ វា�តម្លៃ និងកាត់បន្�ហានិភ័� ្រុនយពលដំយណើរការផលិតផល 

និង/ឬ យសវាក្្មថ្មីៗយនាះ។ បនា្ោប់្កសំយណើសរុំការអនរុ្័តយលើផលិតផលថ្មី្ួ�របស ់

ធនាោរ មតរូវ្លៃងកាត់ការពិភាកោសាោ៉ោងហ្មត់ចត់ យោ�គណៈកម្ោធិការនានារបស់ 

ធនាោរ និងមករុ្ហ៊រុនយ្ ្រុននរឹងោក់ជូនមករុ្មបរឹកោសាភិបាលរបស់ធនាោរ យដើ្ោបីយធវែើ 

ការអនរុ្័តចរុងយមកា�។

គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្

 គណៈកម្ោធិការមគប់មគង គឺជាគណៈកម្ោធិការ បដលបយងកើតយ�ើងយោ�មករ្ុ មបរឹកោសា 

ភិបាល យដើ ោ្បីមគប់មគងបញ្ោ បដលយកើតពីការយធវែើមបតិបតតេិការមបចាំមថងៃ។ កិច្ចមបជរុំគណៈ 

កម្ោធិការយនះយធវែើយ�ើង យរៀងរាល់្ួ�បខ្តេង គឺយៅសបាតោហ៍ទី១ មនបខនី្ួ�ៗ ឬតា្ 

ការចាំបាច់។ សមសភាពរបស់គណៈកម្ោធិការមគប់មគង រួ្មនសមជិក្កព ី

នា�កោ្ោននានា រួ្បញ្ចូលទាំងតំណង្កពីសវនករមផទៃក្ថុង្ួ�រូប និង្សនតេីមបតិបតតេ ិ

តា្្ួ�រូប បដលមតរូវបានអយញ្ជើញចូលរួ្មបជរុំជាអចិមសនតេ�៍។

ទគាលការណ៍	និ្នីតិវិធីនផទៃក្ថុ្

 រាល់យោលការណ៍ និងនីតិវិធីមផទៃក្ថុងរបស់បផ្កអាជីវក្្មទាំងអស់ មតរូវបានអនរុ្័ត 

យោ�មករុ្មបរឹកោសាភិបាល។ យោលការណ៍ និងនីតិវិធីទាំងអស់យនះ មតរូវបានយមបើមបាស ់

ជាឧបករណ៍នាំផលៃូវ្ួ� សមមប់ការយធវែើមបតិបតតេិការមបចាំមថងៃ យដើ្ោបីធានាអំពីការមបតិបតតេ ិ

តា្ការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង និងបទបោបញ្ញតតេចិោបាប់ បដលមនជាធរមន។ យោលការណ៍យនះ 

យរៀបចំយ�ើងក្ថុងយោលបំណងធានាមបសិទ្ធភាពមនមបតិបតតេិការ ឲោយកាន់បតមនភាព 

មបយសើរយ�ើង យោ�យធវែើការពិចារណផងបដរ យៅយលើបបម្បម រ្ួលមនវិស័�ធនាោរ ដូចជា  

លក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ចោបាប់ ហានិភ័� និងវិធានការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង យដើ្ោបីកាត់បន្� 

ហានិភ័� មព្ទាំងផលិតផល និងយសវាក្្មថ្មីៗផងបដរ។
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង



សវនក�្មនផទៃក្ថុ្

 នា�កោ្នសវនក្្មមផទៃក្ថុង (IAD) យធវែើការរា�ការណ៍យោ�ឯករាជោយ ជូនគណៈ 

កម្ោធិការសវនក្្ម យហើ�នា�កោ្នសវនក្្មមផទៃក្ថុង មនឯករាជោយភាពមគប់មោន់ពី 

បផ្កអាជីវក្្ម និងបផ្កោំមទអាជីវក្្មយផោេងយទៀត យលើមគប់សក្្មភាព និងមបតិបតតេិការ 

ទំាងអស់។ ការទទួលខរុសមតរូវច ោ្បងរបស់នា�កោ្នសវនក ្្មមផទៃក្ថុង គឺផតេល់ការវា�តម ល្ៃ 

ឯករាជោយយលើភាពមគប់មោន់ មបសិទ្ធភាព និងមបសិទ្ធផលមនការមគប់មគងហានិភ័�   

ដំយណើរការមគប់មគង និងការមតរួតពិនិតោយ បដលអនរុវតតេយោ�គណៈមគប់មគង។ ក្ថុងការ 

វា�តម ល្ៃយៅយលើការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង នា�កោ្នសវនក ្្មមផទៃក្ថុងអនរុវតតេតា្សមសភាគ 

ទាំងមបាំ (៥) បដលបចងយៅក្ថុងមកបខណ្ឌរួ្មនការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង បដលោក់ចញ 

យោ�គណៈកម្ោធិការ Committee of Sponsoring Organisations of the  

Treadway Commission (COSO) បដលសមសភាគទាំងយនាះរួ្មន ស្ោនភាព 

មនការមតរួតពិនិតោយ ការវា�តម្លៃហានិភ័� សក្្មភាពមតរួតពិនិតោយ ការទំនាក់ទំនង និង 

ព័ត៌មន យហើ�នរឹងការពិនិតោយតា្ោនសក្្មភាព។ COSO គឺជាអង្គភាព្ួ�បដល 

ទទួលស្ល់ជាអនតេរជាតិ បដលផតេល់សចកតេីបណនាំ និងភាពជាអ្កដរឹកនាំបផ្កទសោេនៈ 

យលើការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង ការមគប់មគងហានិភ័�របស់សហមោស និងការទប់ស្ត់ 

ការយកងបនលៃំ។

 វិសលភាពការងាររបស់នា�កោ្នសវនក្្មមផទៃក្ថុង មគបដណ្ប់យលើមគប់បផ្ក 

អាជីវក្្ម និងបផ្កោំមទអាជីវក្្មទាំងអស់។ ការយមជើស�កបផ្កណ្ួ�្កយធវែើ 

សវនក្្ម មតរូវយធវែើយ�ើងយោ�បផ្អកយលើបផនការសវនក្្មមបចាំ្្ោំ បដលមតរូវបានអនរុ្័ត 

យោ�គណៈកម្ោធិការសវនក ្្ម។ បផនការសវនក ្្មមបចាំ្្ោំមតរូវបានបយងកើតយ�ើង បផ្អក 

តា្ការវា�តម្លៃកម្ិតហានិភ័� យោលយៅ និង�រុទ្ធសសសតេរបស់ធនាោរ។ បផ្ក 

ទាំងឡា�ណបដលមតរូវបានវា�តម្លៃថា មនហានិភ័�កម្ិតខ្ស់ គឺជាក្្មវត្ថុមនការ 

យធវែើសវនក្្មមបចាំ្្ោំ រីឯបផ្កបដលទទួលការវា�តម្លៃថា មនហានិភ័�កម្ិត្ធោយ្  

ឬទាប គឺជាក្្មវត្ថុមនការយធវែើសវនក្្មយៅវដតេបនតេបនា្ប់។ យមរៅពីការវា�តម្លៃយលើ 

ហានិភ័� បផនការសវនក ្្មមបចំា្្ោ ំបានោក់បញ្ចលូផងបដរ នូវនា�កោ្ននានាបដល 

មតរូវទទួលការយធវែើសវនក្្ម បដលតម្រូវយោ�បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ ឬការយកើតមននូវការ 

លួចបនលៃំនាយពលថ្មីៗ ឬក៏ការទទួលការវា�តម្លៃថា មនហានិភ័�កម្ិតខ្ស់កាល 

ពី្្ោំចាស់ ឬចំណត់ការថ្មីៗោក់យចញយោ�និ�័តករ យោ�បផ្អកតា្មបតិបតតេិការ 

ទីផោសារ ឬចំណត់ការយផោេងពីយនះ មពរឹតតេិការណ៍បាត់បង់ទាំងឡា�ណ បដលមតរូវបាន

រា�ការណ៍ យហើ�បដលមនចំនួនទរឹកមបាក់រហូតដល់ ២៥.០០០ ដរុលា្ោរអាយ្រិក ឬ 

យលើសពីយនះ ឬការផ្ោស់បូ្រសំខាន់ៗ យៅយលើមបព័ន្ធករុពំោយូទ័រ ឬមបតិបតតេកិារ។ នា�កោ្ន 

សវនក្្មមផទៃក្ថុងក៏យធវែើការយសរុើបអយងកតផងបដរ យលើការសងោេ័�ចំយពាះការលួចបនលៃំ បដល 

មបមពរឹតតេយោ�បរុគ្គលិក អតិថិជន និងតតិ�ជន យហើ�ផតេល់អនរុសសន៍បកល ្្អឲោយកាន់បត 

មបយសើរយ�ើង យដើ្ ោបីបង្ាោរករុឲំោយបញ្ោដបដលយកើតមនយ�ើងសជាថ្មី្ តេងយទៀត និងចាត់វិធាន 

ការចំយពាះបរុគ្គលពាក់ព័ន្ធ។

 នា�កោ្នសវនក ្្មមផទៃក្ថុង មនសិទ្ធទិទួលបានមគប់ព័ត៌មនទំាងអស់ បដលចំាបាច់ 

យោ�ោន្ការោក់កំហតិក្ថុងមកបខណ្ឌមនការងាររបស់ខលៃលួន។ វិសលភាពការងាររបស់ 

នា�កោ្នសវនក្្មមផទៃក្ថុងមតរូវបានបយងកើតយ�ើងយោ�យោងតា្សតេង់ោរអនតេរជាតិ 

មនការមបកបវិជា្ជីវៈសវនក្្មមផទៃក្ថុង របស់វិទោយាស្នសវនករអនតេរជាតិ (IIA) និង 

យោលការណ៍បណនាំបផ្កបទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ បដលពាក់ព័ន្ធ។

 របា�ការណ៍សវនក្្ម គឺជាលទ្ធផលចរុងយមកា�មនការងារសវនក្្ម បដល 

បងា្ោញពីវិសលភាពការងារសវនក្្ម បដលបានបំយពញការវា�តម្លៃទូយៅមនមបព័ន្ធ 

មតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង ជា្ួ�នរឹងពត៌មនល្្អិតមនការរកយ�ើញ យោ�សវនក្្ម ការ 

យ្លៃើ�តបចំយពាះការមគប់មគង ្តិយោបល់ និងអនរុសសន៍នានារបស់នា�កោ្ន 

សវនក្្មមផទៃក្ថុង យដើ្ោបីយធវែើឲោយកាន់បតមបយសើរយ�ើង។ គណៈកម្ោធិការសវនក្្ម យធវែើការ 

មតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ និងវា�តម្លៃរាល់អញ្ញតតេិក្្ម ឬការ្ិនមបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិ 

ចោបាប់ បដលបានយលើកយ�ើង យោ�នា�កោន្សវនក ្្មមផទៃក្ថុង និងតា្ោនសក ្្មភាព 

នានា យដើ្ ោបីធានាថា គណៈមគប់មគងបានចាត់វិធានការបកត្ូមវស្មសប និងជាបន្ាន់។ 

 នា�កោ្នសវនក ្្មមផទៃក្ថុង យធវែើការបណ្តះបណ្លដល់គណៈមគប់មគងសខា និង 

បរុគ្គលិករបស់ធនាោរជាមបចាំ អំពីអភិបាលកិច្ច និងបញ្ោនានាមនមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយ 

មផទៃក្ថុង។ 

 នា�កោ្នសវនក្្មមផទៃក្ថុង ោក់ជូននូវរបា�ការណ៍យៅកាន់គណៈកម្ោធិការ 

សវនក្្មរបស់មករុ្ហ៊រុនយ្ ជាយរៀងរាល់្ួ�មតីមស្តេង។ នា�កោ្នសវនក្្មមផទៃក្ថុង 

យរៀបចំបផនការសវនក្្ម និងការចាត់ថា្ោក់សវនក្្ម យោ�អនរុវតតេតា្វិធីសសសតេដូចោ្ោ

យៅនរឹងវិធីសសសតេរបស់សវនក្្មមនមករុ្ហ៊រុនយ្ យោ�យធវែើការបកសម្រួល មបសិនយបើ 

ចាំបាច់ យដើ្ោបីឲោយស្មសបយៅនរឹងបទបោបញ្ញតតេិ និងបរិ�កាសក្ថុងមសរុក។

បក្រខណ្ឌននការប្រតិ្រត្ិតា�្រទ្រ្បញ្ញត្ិច្បា្រ់

 មករុ្មបរឹកោសាភិបាលទទួលស្ោល់ថា្រុខងារការមបតិបតតេិតា្ បយងកើតបានជាបផ្ក 

្ួ�មនការមគប់មគងរបស់ធនាោរ និងការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង ពីយមពាះវបោបធ្៌មនការ 

មបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ដ៏រឹងមំ្លៃថុះបញចោំងពីវបោបធ៌្សជីវក្្ម បដលមបកបយោ� 

សរុចរិតភាព និងមក្សីលធ្៌ខ្ស់។ 

 ្រុខងារការមបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់របស់ធនាោរ មតរូវបានដរឹកនាំយោ� 

នា�កោ្ោនមបតិបតតេិតា្ រួ្ជា្ួ�នរឹងការមបរឹកោសាយោបល់ ក៏ដូចជាការបណនាំពីបផ្ក 

មបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់របស់មករុ្ហ៊រុនយ្ បដលមនការិោល័�យៅមបយទស 

ម៉ោយ�សរុី។ ្រុខងារច្ោបងរបស់នា�កោ្ោនមបតិបតតេិតា្ គឺជួ�សម្រួលផ្ល់ដំបូនា្ោន  

តា្ោន អប់រំដល់បផ្កអាជីវក ្្ម និងបផ្កោំមទអាជីវក ្្ម ឲោយអនរុវតតេតា្ចោបាប់ បទបោបញ្ញតតេ ិ 

និងយោលការណ៍បណនាំនានា។ មសបតា្អភិបាលកិច្ចល្អ នា�កោ្ោនមបតិបតតេិតា្ 

យធវែើការរា�ការណ៍យៅមករុ្មបរឹកោសាភិបាលយោ�ឯករាជោយ។

 យមកា្មកបខណ្ឌមនការមបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ បផ្កអាជីវក្្ម និងបផ្ក 

ោំមទអាជីវក្្មទាំងអស់ មតរូវបយងកើតទម្ង់មតរួតពិនិតោយការមបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេ ិ

ចោបាប់ (Compliance Matrix)។ ទម្ង់មតរួតពិនិតោយការមបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់់  

គឺជាឯកសរបដលោក់បញ្ចូលនូវចោបាប់ បទបោបញ្ញតតេិ និងយោលការណ៍បណនាំ បដល 

ពាក់ព័ន្ធ បដលអនរុវតតេចំយពាះបផ្កអាជីវក្្ម និងបផ្កោំមទអាជីវក្្ម។ បផ្កអាជីវក្្ម និង 

បផ្កោំមទអាជីវក្្មក៏មតរូវបយងកើតការយធវែើយតសតេយោ�ខលៃលួនឯង (Self-Testing) យលើទម្ង់ 

មតរួតពិនិតោយការមបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់់ផងបដរ យហើ�នា�កោ្ោនមបតិបតតេិតា្

យធវែើការយផទៃៀងផ្ោត់យលើការយធវែើយតសតេយោ�ខលៃលួនឯងយនាះយោ�ឯករាជោយ។ បបន្្ពីយនះយទៀត 

នា�កោ្ោនមបតិបតតេិតា្ មបតិបតតេិការពិនិតោយយ�ើងវិញ យៅយលើបផ្កអាជីវក្្ម និងបផ្ក 

ោំមទអាជីវក្្ម បផ្អកតា្បផនការមនការមបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ (Compliance 

Work Plan) បដលបានអនរុ្័តយោ�មករុ្មបរឹកោសាភិបាល។ យលើសពីយនះយៅយទៀត 

ក្្មវិធីបណ្តះបណ្ោលបដលបានកំណត់ទរុក មតរូវបានយធវែើយ�ើងោ៉ោងយទៀងទាត់ យដើ្ោបី 

បយងកើតការ�ល់ដរឹង អំពីមកបខណ្ឌមនការមបតិបតតេិតា្ និងយដើ្ោបីសម្រួលដល់ការអនរុវតតេ

បានទូទាំងធនាោរទាំង្ូល។

 មកបខណ្ឌមនការមបតិបតតេតិា្បទបោបញ្ញតតេចិោបាប់ោក់យចញនូវ�នតេការ និងឧបករណ៍ 

នានា យដើ្ ោបីធានានូវការអនរុវតតេមសបោ្ោ និងមនមបសទិ្ធភាព ក្ថុងការមគប់មគងហានិភ័� 

យកើតយ�ើងពីការ្ិនយោរពចោបាប់។ មកបខណ្ឌទាំងយនះតម្រូវឲោយធនាោរអនរុ្័ត និង 

អនរុវតតេនូវយោលការណ៍ ក៏ដូចជានីតិវិធីសតេីពីការមបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់របស់ 

មករុ្ហ៊រុនយ្ និងយបតេជា្ោកាត់បន្�ការទទួលខរុសមតរូវរបស់ធនាោរ ចំយពាះការ្ិន 

មបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់។ 
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង



 មសបតា្អភិបាលកិច្ចល្អ នា�កោ្ោនមបតិបតតេិតា្យធវែើការរា�ការណ៍ យៅមករុ្ 

មបរឹកោសាភិបាលយោ�ឯករាជោយ យហើ�បផនការការងារមបតិបតតេិតា្មតរូវោក់បញ្ចូល និង 

ទទួលការអនរុ្័ត ពីមករុ្មបរឹកោសាភិបាលរបស់ធនាោរ។ អភិបាលកិច្ចស្មសប្ួ�ក៏ 

មតរូវបានបយងកើតយ�ើង យោ�យៅក្ថុងយនាះ្សនតេីមបតិបតតេិតា្មបចាំធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី 

ភីអិលសរុី មតរូវរា�ការណ៍យៅនា�កមននា�កោ្ោនមបតិបតតេិតា្របស់មករុ្ហ៊រុនយ្ 

ក្ថុងកម្ិត្ួ� បដលអនរុញ្ោតយោ�វិធាន�រុតាតោធិការក្្ថុជា។ មករុ្មបរឹកោសាភិបាលក៏មតរូវ 

បានផតេល់ជូននូវរបា�ការណ៍មបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ោ៉ោងយទៀងទាត់ យដើ្ោបីឲោយ 

មករុ្មបរឹកោសាភិបាល�ល់ចោបាស់ អំពីបញ្ោមបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់របស់ធនាោរ។

ទគាលការណ៍	និ្នីតិវិធីននការអនុ�័តទលើផលិតផលថ្មី

 យោលការណ៍ និងនីតិវិធីមនការអនរុ្័តយលើផលិតផលថ្មី មតរូវបានោក់ឲោយអនរុវតតេ 

សមមប់មគប់ផលិតផល និងយសវាក្្មថ្មីៗទាំងអស់របស់ធនាោរ។ ផលិតផលថ្មី គឺ 

សំយៅយៅយលើផលិតផល និង/ឬ យសវាក្្មទាំងឡា�ណ បដលផតេល់ជូនដំបូងយោ� 

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី ឬជាការបញ្ចូលផលិតផលយមចើនជាផលិតផល 

បត្ួ� ឬបបម្បម្រួលទម្ង់របស់ផលិតផល បដលមនមសប់ និង/ឬយសវាក្្ម បដល 

មនការបមបមបរួលខា្ោំងនូវទម្ង់ហានិភ័� ដូចបដលបានកំណត់យោ�នា�កោ្ោន 

មគប់មគងហានិភ័�។ មគប់សំយណើសរុំការអនរុ្័តយលើផលិតផលថ្មី មតរូវ្លៃងកាត់ដំយណើរ 

ការមនការមតរួតពិនិតោយហានិភ័�ឲោយបានសរុីជយមរៅ យោ�អ្កពាក់ព័ន្ធនានា ទាំងយៅក្ថុង 

ធនាោរ និងយៅក្ថុងមករ្ុ ហ៊រុនយ្ យដើ្ ោបីធានាថា មគប់បផ្កសំខាន់ៗ និងបផ្កបដលពាក់ព័ន្ធ 

នរឹងហានិភ័� មតរូវបានកំណត់ វា�តម ល្ៃ និងកាត់បន្�ហានិភ័� ្ រុនយពលដំយណើរការ 

ផលិតផល និង/ឬយសវាក្្មថ្មីៗយនាះ។ បនា្ោប់្កសំយណើសរុំការអនរុ្័ត យលើផលិតផល 

ថ្មី្ួ�របស់ធនាោរ មតរូវ្លៃងកាត់ការពិភាកោសាោ៉ោងហ្មត់ចត់ យោ�គណៈកម្ោធិការ 

នានារបស់ធនាោរ និងមករុ្ហ៊រុនយ្ ្រុននរឹងោក់ជូនមករុ្មបរឹកោសាភិបាលរបស់ធនាោរ 

សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី យដើ្ោបីយធវែើការអនរុ្័តចរុងយមកា�។

ការបគ្រ់បគ្ទលើអញ្ញត្ិក�្ម	និ្ការផ្សពវផ្សាយ

 ធនាោរបនតេសងកត់ធងៃន់យលើសរៈសំខាន់មនការមបកាន់ខា្ោប់ នូវការយោរពតា្ 

បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ មបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង និងនីតិវិធីយផោេងយទៀត យដើ្ោបីរកោសាយករ្តិ៍យឈា្ោះ 

របស់ធនាោរ។ អញ្ញតតេិក្្ម មតរូវបានយលើកយ�ើង និងចាត់បចងឲោយបានទាន់យពលយវលា 

មបកបយោ�តម្ោភាព។ យដើ្ោបីឈានយៅសយម្ចយោលយៅយនះ ធនាោរបានបយងកើត 

នូវនីតិវិធីមគប់មគងយលើករណីអញ្ញតតេិក្្ម និងការផោេពវែផោសា� យដើ្ោបីផោេពវែផោសា�ករណី 

អញ្ញតតេិក្្មណ្ួ�យកើតមនយ�ើង រួ្មនការ្ិនមបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ ការ 

្ិនយោរពកាតពវែកិច្ច ការលួចបនលៃំ និងការ្ិនយោរពតា្ដំយណើរការមផទៃក្ថុង។ នីតិវិធ ី

យនះជួ�ឲោយមននូវវិធានការបកល្្អទាន់យពលយវលា និងពមងរឹងតម្ោភាព និងការមតរួត 

ពិនិតោយរបស់គណៈមគប់មគង។ 

 ស្ិតយមកា្នីតិវិធីមនការមគប់មគង យលើអញ្ញតតេិក្្ម និងការផោេពវែផោសា�របា�ការណ ៍

សតេីពីបញ្ោបដលយកើតមនមតរូវយផ្ើជូន ក្ថុងកំ�ថុងយពល ២៤ យម៉ោងមនការរកយ�ើញ ឬមន 

ការជូនដំណរឹងដំបូងបំផរុត អំពីបញ្ោបដលបានយកើតយ�ើង។ ករណីអញ្ញតតេិក្្មទាំងយនះ 

នរឹងមតរូវបានចាត់បចងយោះមស� យោ�បផ្អកយលើភាពធងៃន់ធងៃរ និងផលប៉ះពាល់របស់វា 

យៅយលើធរុរកិច្ច មបតិបតតេកិារ និងយករ្តិ៍យឈ្ាោះរបស់ធនាោរ។ ករណីអញ្ញតតេកិ ្្មយនះមតរូវសយង្ខប  

និងរា�ការណ៍យៅគណៈកម្ោធិការហានិភ័�មបចាំបខ។

បក�សីលធ�៌

 ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី មនសតេង់ោរមក្សីលធ្៌អបោបបរម្ួ� 

សមមប់មគប់និយោជិតទាំងអស់របស់ខលៃលួន អនរុវតតេបដលរួ្បញ្ចូលមគប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ 

មនមបតិបតតេកិារធរុរកិច្ចមបចំាមថងៃ។ យោលការណ៍បណនំា អំពីមក្សីលធ្៌មតរូវបាន អនរ្ុ ត័

�កតា្មក្សីលធ្៌របស់មករ្ុ ហ៊រុនយ្ និងបានោក់បញ្ចលូយៅក្ថុងមនកិច្ចសនោយាការងារ 

បដល�ល់មព្ និងចរុះហត្យលខាយោ�មគប់និយោជិតទាំងអស់។

ទគាលការណ៍	និ្នីតិវិធីស្ីពីធីនធាន�នុស្ស

 យោលការណ៍ និងនីតិវិធីសតេីពីធនធាន្នរុសោេមតរូវបានបយងកើតយ�ើង និងយមបើមបាស់

យៅក្ថុងមករុ្ហ៊រុនយ្ទាំង្ូល យោ�មនវិសលភាពយលើមគប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់មនការ 

មគប់មគងធនធាន្នរុសោេក្ថុងធនាោរ។ យោលការណ៍យនះបានកំណត់ោ៉ោងចោបាស់លាស់ 

អំពីការយមជើសយរីសនិយោជិត ការតយ្លៃើងឋានៈ ការយផទៃរកបនលៃងការងារ និងការបញោឈប ់

និយោជិតយៅក្ថុងមករុ្ហ៊រុនយ្ទាំង្ូល។ យោលការណ៍ និងនីតិវិធីទាំងយនះមតរូវបាន 

បយងកើតយ�ើងមសបតា្បទបោបញ្ញតតេិក្ថុងមសរុកបដលពាក់ព័ន្ធ យដើ្ោបីធានាការមបតិបតតេិ 

តា្បទបោបញ្ញតតេិមតរូវបានអនរុវតតេ។ និយោជិតទទួលការវា�តម្លៃការងាររបស់ខលៃលួនជា 

យរៀងរាល់្្ោ ំយហើ�ការតម ល្ៃការងារយនះយធវែើយ�ើង យោ�បផ្អកយលើសូចនាករមនការវា�តម ល្ៃ 

លទ្ធផលការងារ (Key Performance Indicator) និងការវាស់បវងស្ត្ភាពគនលៃរឹះ។  

ក្្មវិធីសិកោសា និងអភិវឌោឍន៍ស្ត្ភាព បដលរួ្បញ្ចូលទាំងជំនាញ វគ្គបណ្តះបណ្ោល 

បយច្ចកយទសមតរូវបានយរៀបចំយ�ើង និងោក់ឲោយអនរុវតតេក្ថុងយោលយៅោំមទ និងបយងកើន 

ស្ត្ភាពនិយោជិត យដើ្ោបីធានាថានិយោជិតទាំងអស់អាចបំយពញភារកិច្ចរបស់ខលៃលួន 

មបកបយោ�មបសិទ្ធភាព។ ធនាោរបានយមកើនរំលរឹក ដល់និយោជិតរបស់ខលៃលួនជាយរឿ�ៗ 

អំពីយោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធនានា តា្រ�ៈសរយអ�ិកមតរូនិក ឬ ការជូនដំណរឹងជា 

លា�លក្ខណ៍អកោេរ និងវគ្គបណ្តះបណ្ោល បដលពាក់ព័ន្ធនានា។ វគ្គបណ្តះបណ្ោល 

្ួ� ក្ថុងចំយណ្វគ្គបណ្តះបណ្ោលយផោេងយទៀត សតេីពីការមប្ំងការសម្ោតមបាក់ និង 

ហិរញ្ញបោបទានយភរវក្្មមតរូវបានយធវែើយ�ើងជាយរឿ�ៗ យដើ្ោបីការបញ្ោក់ឲោយយ�ើញអំពី 

ទសោេនាទានរបស់មករុ្ហ៊រុនយ្ បដល្ិនអធោយាមស័�ចំយពាះអំយពើយកងបនលៃំ។ ចំណុចយនះ

ក៏បានយធវែើការសងកត់ធងៃន់បដរ យៅក្ថុងក ្្មវិធីបណ្តះបណ្ោលតម្ង់ទិសរបស់មករ្ុ ហ៊រុនយ្។

ការបគ្រ់បគ្និរន្រភាពននអាជីវក�្ម

 សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប បានយបតេជា្ោចិតតេក្ថុងការការពារផលមបយោជន៍របស់មចោស់ 

ភាគហ៊រុន យករ្តិ៍យឈា្ោះរបស់ស្ោប័ន និងការបយងកើតគរុណតម្លៃ យោ�ធានាឲោយបាននូវ 

និរនតេរភាពអាជីវក ្្ម និង រ្ុខងារបយម ើ្ការយផោេងៗ យៅក្ថុងសរុអីា�អិ្បី៊ មគរុប ទាងំ្ូល។ 

ទំនួលខរុសមតរូវមនការអនរុវតតេ និងោក់ឲោយដំយណើរការ នូវយោលការណ៍មគប់មគងនិរនតេរភាព 

អាជីវក្្ម គឺស្ិតយៅយមកា្ការមគប់មគងរបស់ថា្ោក់ដរឹកនាំ និងមករុ្មបរឹកោសាភិបាលរបស់

ធនាោរ។

 មកបខណ្ឌមនការមគប់មគងនិរនតេរភាពអាជីវក្្ម (Business Continuity  

Management) មតរូវបានយមជើស�កពីមករ្ុ ហ៊រុនយ្ (សរុអីា�អិ្បី៊ មគរុប) ្ កអនរ្ុ ត័ យដើ្ ីោប 

កំណត់ឲោយបានជាអបោបរម នូវកម្ិតមនការមគប់មគងនិរនតេរភាពអាជីវក្្ម ការបបងបចង 

នូវយោលការណ៍អនរុវតតេន៍ សមមប់ោំមទនា�កោ្ោនយផោេងៗ យហើ�យធវែើឲោយបាននូវនិរនតេរភាព 

អាជីវក ្្មនិងយសវាក ្្មសំខាន់ៗទំាងឡា� យៅក្ថុងយពលយវលាកំណត់ណ្ួ� យៅយពល 

មនយមោះរំខានយកើតយ�ើង។ មកបខណ្ឌខាងយលើមនបចងជាយោលដូចខាងយមកា្៖

 (i) រកោសានូវគរុណភាពយសវាក ្្ម យដើ្ ីោបបយងកើនទំនរុកចិតតេ ដូចការរំពរឹងទរុករបស់អតិថតិជន

 (ii) កាត់បន្�ផលប៉ះពាល់ យៅយលើអាជីវក ្្ម យៅយពលមនយមោះរំខានយកើតយ�ើង

 (iii) ្ិនយធវែើឲោយមនផលអវិជ្ជមនប៉ះពាល់ ដល់យករ្តិ៍យឈា្ោះរបស់ធនាោរ

 (iv)  រកោសាឲោយនូវការអនរុយលា្តា្ចោបាប់ យោលការណ៍និរនតេរភាពអាជីវក្្ម និង 

បទបោបញ្ញតតេិយផោេងៗ
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
យសចកតេីបថលៃងការណ៍សតេីពីមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង



 មកបខណ្ឌមនការមគប់មគងនិរនតេរភាពអាជីវក្្ម បតងបតមនការពិនិតោយយ�ើងវិញ 

ជានិច្ចជាកាល យដើ្ ីោបយធវែើឲោយមសបយៅតា្បទោ្ោនរបស់មករ្ុ ហ៊រុនយ្ មសបយៅតា្នីតិវិធី 

មនការមគប់មគង និងការអនរុវតតេនិរនតេរភាពអាជីវក្្ម រួ្បញ្ចូលទាំងការវិភាគ យៅយលើ 

្រុខងារអាជីវក្្ម និងការបយងកើតនូវ�រុទ្ធសសសតេនិរនតេរភាពអាជីវក្្ម ការយ្លៃើ�តបយពល 

មនយមោះរំខាន ការបយងកើតវបោបធ្៌�ល់ដរឹង អំពីនិរនតេរភាពអាជីវក្្ម ការយរៀបចំលំហាត់ 

និរនតេរភាពអាជីវក្្ម និងការបកសម្រួល យៅយលើបផនការនិរនតេរភាពអាជីវក្្មរបស់ 

នា�កោ្ោននី្ួ�ៗ។ 

 យោ�អនរុយលា្តា្មកបខណ្ឌមនការមគប់មគងនិរនតេរភាពអាជីវក្្ម បផនការ 

និរនតេរភាពអាជីវក្្ម មតរូវបានយធវែើយ�ើងសមមប់ រ្ុខងារអាជីវក្្មសំខាន់ៗ យហើ�បផនការ

និរនតេរភាពពីយមោះ្ហនតេរា� មតរូវបានយធវែើយ�ើង សមមប់មបព័ន្ធក ្្មវិធីយផោេងៗ។ លំហាត់

សកលោបងយលើបផនការទាំងពីរយនះបតងបតមតរូវបានយធវែើយ�ើងជាមបចាំ។ 

 យលើសពីយនះយទៀត ជាយរៀងរាល់្្ោំធនាោរយរៀបចំជាសិកា្ោសលា អំពីការមគប់មគង 

និរនតេរភាពអាជីវក ្្ម សមមប់នា�កោ្ោនទំាងអស់ឲោយបានចូលរួ្ យដើ្ ីោបបយងកើនការ�ល់ដរឹង 

បបន្្យទៀត អំពីតួនាទី ្រុខងារ និងទំនួលខរុសមតរូវរបស់ពួកោត់។ 

ការប្រឆំ្ការសម្្តបបាក់	និ្ហិរញ្ញ្រ្បទានទភរវក�្ម	(AML/CFT)

 ធនាោរ សងកត់ធងៃន់យលើសរៈសំខាន់ និងយបតេជ្ាោបយងកើតមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង យលើការ 

មប្ងំការសម្ោតមបាក់ និងហិរញ្ញបោបទានយភរវក ្្ម (AML/CFT) បដលមនការមបកាន់ 

ខា្ោប់នូវការយោរពតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ យោលការណ៍បណនាំ និងការអនរុវតតេ បដលល្អ 

បំផរុត សមមប់វិស័�ធនាោរ បដលមនមបសិទ្ធភាព្ួ�។

 ធនាោររកោសាការអនរុវតតេតា្យោលនយោបា� និងនីតិវិធីសតេីពីការមប្ំងការ 

សម្ោតមបាក់ និងហិរញ្ញបោបទានយភរវក្្ម បដលបានអនរុ្័តយោ�ករុម្មបរឹកោសាភិបាល 

របស់ធនាោរ។

 មបព័ន្ធមប្ំងការសម្ោតមបាក់ និងហិរញ្ញបោបទានយភរវក ្្ម និងមបព័ន្ធោំមទដមទយទៀត 

របស់ធនាោរ បានសម្រួលដល់ការពិនិតោយតា្ោន យលើមបតិបតតេិការ អតិថិជន និង 

ហានិភ័�មប្ំងការសម្ោតមបាក់ រួ្ទាំងសម្រួលដល់ការមគប់មគង Watchlist 

(Watchlist Management) ការ�កចិតតេទរុកោក់ស្ោល់អតិថិជន (Customer Due 

Diligence / “Know Your Customer”) និងការតា្ោនសញ្ោការមប្ំងការ 

សម្ោតមបាក់ និងហិរញ្ញបោបទានយភរវក្្ម (AML/CFT Alert Monitoring)។

 ក្្មវិធីបណ្តះបណ្ោល និងយលើកក្្ស់ការ�ល់ដរឹងមតរូវបានយធវែើយ�ើង ជា 

យទៀងទាត់។ ក្្មវិធីយនះមតរូវបានបំយពញបបន្្យោ�ចោបាប់ សតេីពីការមប្ំងការសម្ោត 

មបាក់ និងហរិញ្ញបោបទានយភរវក ្្ម បដលបានយធវែើបច្ចថុបោបន្ភាពចរុងយមកា� ករណីសកិោសាយលើ 

មបតិបតតេិការជាក់បសតេង អំពីហានិភ័�មនការសម្ោតមបាក់ និងការផតេល់ហិរញ្ញបោបទាន 

យភរវក្្ម យោ�យធវែើការសងកត់ធងៃន់យលើតួនាទី និងការទទួលខរុសមតរូវរបស់និយោជិត។ 

ធនាោរបាន និងបនតេចាត់វិធានការ យដើ្ោបីកាត់បន្�ហានិភ័� បដលអាចយកើតមន 

ចំយពាះធនាោរ ពាក់ព័ន្ធនរឹងសក្្មភាពសម្ោតមបាក់ និងហិរញ្ញបោបទានយភរវក្្ម 

និងមសបយពលជា្ួ�ោ្ោយនះ យដើ្ោបីធានានូវការមបតិបតតេិតា្បទបោបញ្ញតតេិចោបាប់ និង 

យោលការណ៍បណនាំរបស់អាជា្ោធរពាក់ព័ន្ធ។

ទសចក្ីសន្ិោ្្ន

 មករុ្មបរឹកោសាភិបាលមនជំយនឿថា មបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង បដលកំពរុងអនរុវតតេមន 

លក្ខណៈមគប់មោន់ ក្ថុងការការពារផលមបយោជន៍របស់ភាគហ៊រុនិក និងមទពោយសក្្ម 

របស់ធនាោរ។ មករុ្មបរឹកោសាភិបាលទទួលស្ោល់ថា ធនាោរមនដំយណើរការមបកប 

យោ�មបសិទ្ធភាពឥតឈប់ឈរ ចំយពាះការកំណត់ វា�តម្លៃ និងមគប់មគងហានិភ័� 

ធំៗយៅក្ថុងធនាោរ និងបានយបតេជា្ោបនតេយធវែើការមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ នូវមបតិបតតេិការ និង 

មបសិទ្ធភាពមនមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុងរបស់ធនាោរ រួ្បញ្ចូលទាំងការមតរួតពិនិតោយ 

បផ្កហិរញ្ញវត្ថុ មបតិបតតេកិារ និងការមបតិបតតេតិា្បទបោបញ្ញតតេចិោបាប់ មព្ទាងំការមគប់មគង 

ហានិភ័�ផងបដរ។
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ
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រចនាស្្័ន្ធមនការមគប់មគងពីមករុ្ហ៊រុនយ្ 

រចនាស្្័ន្ធមករុ្ហ៊រុន 

សរុីអា�អិ្ប៊ី 

មគរុប ហូលឌីង 

យប៊ីហាដ

៩៩.៩០%
សុីអាយអិ�្រ៊ី	បគុ្រ	

ទអសឌីអិន	ទ្រ៊ីហាដ

៩៩.៩៩%
ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	

ទ្រ៊ីហាដ

១០០%
ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	

ភីអិលសុី

ទីផ��រ និង
ទំ�ក់ទំនង

បទពិេ�ធន៍
េស�កម�អតិថិជន

�គប់�គង
ផលិតផល

េស�កម�
ហិរ��វត��បុគ�ល

ព័ត៌�នវ�ទ��
និង �បតិបត�ិ�រ

នីតិកម� េស�កម�ហិរ��វត��
�ណិជ�កម�

េស�កម�ហិរ��វត��
�ជីវកម� និង

េស��បតិបត�ិ�រ
រត��រ ហិរ��វត�� និង

យុទ���ស�
ធន�ន�កុមហ៊ុន

�យ�រណ៍េ�យ���ល់

�យ�រណ៍�មមុខ�រ

គណៈក���ធិ�រសវនកម� គណៈក���ធិ�រ�និភ័យ

�បតិបត�ិ�ម សវនកម�ៃផ�ក��ង �គប់�គង�និភ័យ

អនុ�ប�ន�យក�បតិបត�ិ

�កុម�បឹក��ភិ�ល

�ប�ន�យក�បតិបត�ិ
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របា�ការណ៍ព័ត៌មនរបស់ធនាោរ 

• Dato’ Shaarani Ibrahim

 មបធានមករុ្មបរឹកោសាភិបាល/ 
អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ 

• Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

 អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ 

• បណ្ឌិត ្រុី កលោយាណ
 អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ 

•	 Kua	Wei	Jin

 អភិបាល្ិនឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ 

•	 ប៊រុន �ីន
 អភិបាល្ិនឯករាជោយមបតិបតតេិ 

មករុ្មបរឹកោសាភិបាល 

•	 បណ្ឌិត ្រុី កលោយាណ 
 មបធាន/
 អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ 

•	 Dato’	Shaarani	Ibrahim

 អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ 

•	 ហរុង យជៀប
 មបធាន/
 នា�កមគប់មគងហានិភ័�

•	 ប៊រុន �ីន
 មបធានជំនួស/
 មបធាននា�កមបតិបតតេិ

•	 Low	Chee	Hock

 នា�កចាត់ការទូយៅ
 (លាបលងពីតំបណងជាសមជិក នាមថងៃទី៣០ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦)

•	 យហង ធីតា 
 នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល

•	 Dato’	Wira	Zainal	Abidin	Mahamad	Zain

 អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ 

•	 Dato’	Shaarani	Ibrahim

 មបធាន/
 អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ
 (លាបលងពីតំបណងជាមបធាន នាមថងៃទី២៤ បខ្ករា ្្ោំ២០១៧)

•	 Dato’	Wira	Zainal	Abidin	Mahamad	Zain

 អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ
 (បតងតាំងជាមបធាន នាមថងៃទី២៤ បខ្ករា ្្ោំ២០១៧)

•	 ប៊រុន �ីន
 មបធាននា�កមបតិបតតេិ

•	 Low	Chee	Hock

 នា�កចាត់ការទូយៅ
 (លាបលងពីតំបណងជាសមជិក នាមថងៃទី៣០ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦)

•	 Neoh	Sze	Ming

 អនរុមបធាននា�កមបតិបតតេិ
 (បតងតាំងជាសមជិក នាមថងៃទី២៤ បខ្ករា ្្ោំ២០១៧)

• ហរុង យជៀប
 នា�កមគប់មគងហានិភ័� 

•	 យហង ធីតា 
 នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល

• បដន ោវរុទ្ធ
 នា�កព័ត៌មនវិទោយា និងមបតិបតតេិការ

•	 យហង វរុទ្ធី 
 នា�កហិរញ្ញវត្ថុ និង�រុទ្ធសសសតេ

•		 គី សណ
 នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម និងយសវាមបតិបតតេិការ

•	 យគៀន វឌោឍនា
 មបធានមគប់មគងឥណទាន

•	 John	Chuah	Keat	Kong

 ទីមបរឹកោសាឥណទានយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម

•	 គី សណ
 នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម និងយសវាមបតិបតតេិការ

•	 ជា ប៊រុនហា៊ោន
 ឥណទានយសវាក ្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម
 (លាបលងពីតំបណងជាសមជិក នាមថងៃទី០៧ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦)

•		 ហរុង ប៊រុនយរឿត
 ឥណទានយសវាក ្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម

គណៈកម្ោធិការ 
សវនក្្ម

គណៈកម្ោធិការ 
ហានិភ័�

គណៈកម្ោធិការ 
ឥណទានក្្ថុជា

52

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
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គណៈកម្ោធិការ 
មគប់មគងមទពោយសក្្ម  

និង មទពោយអក្្ម

គណៈកម្ោធិការ 
មគប់មគង

យលខាធិការមករុ្ហ៊រុន

•	 ប៊រុន �ីន
 មបធាន/
 មបធាននា�កមបតិបតតេិ

•		 Low	Chee	Hock

 នា�កចាត់ការទូយៅ
 (លាបលងពីតំបណងជាសមជិក នាមថងៃទី៣០ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦)

•	 Neoh	Sze	Ming

 អនរុមបធាននា�កមបតិបតតេិ
 (បតងតាំងជាសមជិក នាមថងៃទី២១ បខករុ ្្ភៈ ្្ោំ២០១៧)

•	 យហង ធីតា 
 នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល

•	 ប៊រុន �ីន
 មបធាននា�កមបតិបតតេិ

•	 Low	Chee	Hock

 នា�កចាត់ការទូយៅ
 (លាបលងពីតំបណងជាសមជិក នាមថងៃទី៣០ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦)

•	 Neoh	Sze	Ming

 អនរុមបធាននា�កមបតិបតតេិ
 (បតងតាំងជាមបធានជំនួស នាមថងៃទី១៣ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦)

•	 យហង ធីតា 
 នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល 

•	 យហង តូរ៉ង់ 
 នា�ករតនាោរ

•	 លី យសភា

•	 Datin	Rossaya	Mohd	Nashir

•	 ហរុង យជៀប
 នា�កមគប់មគងហានិភ័� 

•	 យហង វរុទ្ធី 
 នា�កហិរញ្ញវត្ថុ និង�រុទ្ធសសសតេ

•	 យហង តូរ៉ង់ 
 នា�ករតនាោរ

•		 គី សណ
 នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម និងយសវាមបតិបតតេិការ 

•	 ហរុង យជៀប
 នា�កមគប់មគងហានិភ័� 

•	 យហង វរុទ្ធី
 នា�កហរិញ្ញវត្ថុ និង�រុទ្ធសសសតេ

•	 អ៊រុំ ចិនាតោភកតេី 
 នា�កធនធានមករុ្ហ៊រុន

•	 បដន ោវរុទ្ធ
 នា�កព័ត៌មនវិទោយា និងមបតិបតតេិការ

•		 គី សណ
 នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម និងយសវាមបតិបតតេិការ

ការិោល័�ចរុះបញ្ជី៖

២០អាយប ្ហាវិថីមពះនយរាតតេ្ បកងផលៃូវ១១៨  

សងា្ោត់ផោសារចាស់ រាជធានីភ្ំយពញ ១២២០៣ 

មពះរាជាណចមកក្្ថុជា

ទូរសពទៃ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ
របា�ការណ៍ព័ត៌មនរបស់ធនាោរ



យៅធនាោរ 
សរុីអា�អិ្ប៊ី យ�ើង 

យជឿជាក់យលើ 
ការជួ�មត�ប់  

យៅដល់សហគ្ន៍ 
បដលយ�ើង 

មបកបអាជីវក្្ម។



មពរឹតតេិការណ៍សំខាន់ៗ 
និងការចរុះផោសា�  
ក្ថុងសរព័ត៌មន  

យៅ្្ោំ២០១៦
៥៦	 មពរឹតតេិការណ៍សំខាន់ៗ

៦៦	 ការចរុះផោសា�ក្ថុងសរព័ត៌មន



ក�្មវិធីសទមព្ធជាផ្លូវការ	PREFERRED CENTRE	សាខាផ្សារទហ្លី	

មថងៃទី១៤ បខ្ករា ្្ោំ២០១៦ យៅធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី សខាផោសារយហងលី រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានយបើកសយមពោធជាផលៃូវការ Preferred Centre ថ្មី យោ�មនការចូលរួ្ 

ពីអតិថិជនោ៉ោងយមចើនករុះករ។ មពរឹតតេិការណ៍យនះ គឺយដើ្ោបីអបអរសទរការសយមពោធ Preferred Centre ទី៦  

និងយដើ្ោបីបថលៃងអំណរគរុណ ចំយពាះការោំមទរបស់អតិថិជនជាន់ខ្ស់ផងបដរ។

ក�្មវិធីសទមព្ធជាផ្លូវការ	ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	សាខាបាក់ទូក	

មថងៃទី២៩ បខកកកោ ្្ោំ២០១៦ យៅធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី សខាបាក់ទូក រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានមបារព្ធពិធីសយមពោធជាផលៃូវការ សខាថ្មីរបស់ខលៃលួន 

យោ�មនការចូលរួ្ពីយភ្ៀវកិតតេិ�ស មបមណ១៥០នាក់ យមកា្អធិបតីភាពអ្កតំណង 

មនធនាោរជាតិ មនក្្ថុជា ភាគហ៊រុនិក និងមបធានមករុ្មបរឹកោសាភិបាល មនធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី  

ភីអិលសរុី។ ក្្មវិធីយនះ គឺជាពិធីសយមពោធសខាទី១២ របស់ធនាោរ សរុីអា�អី្ប៊ី 

ក្ថុងមពះរាជាណចមកក្្ថុជា។

ពិធីសទមព្ធជាផ្លូវការ	នននដគូតចកចាយផលិតផលធានារ៉្្រ់រ្អាយុជីវិត	

មថងៃទី២៦ បខតរុលា ្្ោំ២០១៦ យៅសណ្ោោរ រា៉ោហវែល �ឺរ៉ូោ៉ោល់ រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្បី ភីអិលសរុី និងមករុ្ហ៊រុន យ្នូ ឡា�ហវែ៍ (យខ្បូឌា) ភីអិលសរុី បានសហការ 

មបារព្ធពិធីសយមពោធជាផលៃូវការ មនមដគូបចកចា�ផលិតផលធានារា៉ោប់រងអា�រុជីវិត រវាងធនាោរ  

សរុីអា�អិ្ប៊ី និងមករុ្ហ៊រុន យ្នូ ឡា�ហវែ៍ បដលមនការចូលរួ្ពីអតិថិជនរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី  

មបមណ ១០០នាក់។ ក្្មវិធីយនះ បានមបមពរឹតតេយៅយមកា្អធិបតីភាពអ្កតំណងមនធនាោរជាតិ មនក្្ថុជា 

និងមកសួងយសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មព្ទាំងគណៈមគប់មគង និងបរុគ្គលិក មនធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី 

និងមករុ្ហ៊រុន យ្នូ ឡា�ហវែ៍ ផងបដរ។

ក្្មវិធីសយមពោធផលិតផល និងបណ្ោញសខា

មពរឹតតេិការណ៍សំខាន់ៗ
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ក�្មវិធីប្រ�្ថ្្ក់ជាតិ	ននការគណនាទលខទោយទប្រើខួរក្បាល	

មថងៃទី២១ បខករុ្្ភៈ ្្ោំ២០១៦ យៅសលពិព័រណយ៌កាះយពមជ រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានចូលរួ្ឧបត្្្ភដល់ក្្មវិធីមប�ងថា្ោក់ជាតិយនះ មសបនរឹង 

ទសោេនវិស័�របស់យ�ើង យដើ្ោបីយលើកសទៃលួ�ការអភិវឌោឍវិស័�អប់រំ យោ�ចាប់មដគូជា្ួ� 

នរឹងសលាយរៀននានា។ UCMAS ក្្ថុជា គឺជាមដគូ�រុទ្ធសសសតេ្ួ�របស់យ�ើង សមមប់សក្្មភាព 

រួ្ចំបណកដ៏សំខាន់របស់យ�ើងយនះ។ ក្ថុងអំ�ថុងយពលមនក្្មវិធី ធនាោរបានយរៀបចំសតេង់ យដើ្ោប ី

ភា្ោប់ទំនាក់ទំនងសិសោេ និងអាណពោយាបាល យហើ�បានផតេល់នូវកាដូជាយមចើន ដល់អ្កចូលរួ្ និង 

ជាពិយសសប័ណ្ណសច់មបាក់ ដល់មចោស់ជ័�លាភីទាំង១០ មនក្្មវិធីមប�ង។

បពរឹត្ិការណ៍តសវ្រកគំនិតឆ្្តនវននអាជីវក�្មស្្គ�		

មថងៃទី២៦ បខករុ្្ភៈ ្្ោំ២០១៦ យៅសណ្ោោរ THE GOVERNORS HOUSE រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានចូលរួ្ក្ថុងមពរឹតតេិការណ៍យនះ ក្ថុងនា្ជាអ្កឧបត្្្ភបត្ួ�គត់ 

ពីវិស័�ធនាោរ យដើ្ោបីរួ្ចំបណកដល់ការរីកចយម្ើនអាជីវក្្ម យៅក្ថុងមបយទស និងចូលរួ្យវទិកាអាជីវក្្ម 

យដើ្ោបីបសវែងរក�រុទ្ធសសសតេថ្មី មនការអភិវឌោឍអាជីវក្្ម ក្ថុងចំយណ្មចោស់អាជីវក្្មមបមណ ១០០នាក់។

ក�្មវិធីរបតីភាពយន្រ្រស់ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊	ី

មថងៃទី០៨ បខយ្ស ្្ោំ២០១៦ យៅយរាងភាព�នតេ MAJOR CINEPLEX ផោសារទំយនើបអរុីអន

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានយរៀបចំក្្មវិធីក្ោសានតេ បដលជាបផ្ក្ួ�មនក្្មវិធីយលើកទរឹក 

ចិតតេដល់អតិថិជនរបស់ខលៃលួន ក៏ដូចជាបយងកើតនូវយវទិកា្ួ� សមមប់ការភា្ោប់បណ្ោញទំនាក់ទំនង 

អាជីវក្្ម ក្ថុងចំយណ្អតិថិជនជាន់ខ្ស់របស់ធនាោរ។

មពរឹតតេិការណ៍ និងការសហការឧបត្្្ភ
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ទិវាសិទ្ធិកុមរអន្រជាត	ិ

មថងៃទី២៨ បខឧសភា ្្ោំ២០១៦ យៅសលាអនតេរជាតិ CIA FIRST រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានចូលរួ្ឧបត្្្ភដល់មពរឹតតេិការណ៍សលាយនះ យដើ្ោបីយលើកសទៃលួ� 

ការអភិវឌោឍវិស័�អប់រំ ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។ ្ិនបតប៉រុយណណោះ ធនាោរមនយមទនភាព បដលបាន 

ចូលរួ្ជា្ួ�សលាអនតេរជាតិ CIA FIRST យដើ្ោបីមបារព្ធទិវាសិទ្ធិករុមរអនតេរជាតិ និងយលើកក្្ស់ការ 

�ល់ដរឹងអំពីសិទ្ធិករុមរ ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។ យ�ើងក៏បានយរៀបចំសក្្មភាពក្ោសានតេ្ួ�ចំនួន 

សមមប់ករុមរ និងអ្កចូលរួ្ក្្មវិធីផងបដរ។

ក�្មវិធីសទមព្ធសាខាថ្មី	រ្រស់សាលាអន្រជាតិ	ទលើននី្	ចាំ្ហ្គល		

និ្ការបបារព្ធពិធី្រុណ្យជាតិកាណោ	ទលើកទី១៤៩	

មថងៃទី២៥ បខ្ិថរុនា ្្ោំ២០១៦ យៅសលាអនតេរជាតិ យលើននីង ចាំងហ្គល រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានចូលរួ្ឧបត្្្ភដល់មពរឹតតេិការណ៍យនះ យដើ្ោបីអបអរសទរ 

បរុណោយជាតិកាណោ យលើកទី១៤៩ និងក្្មវិធីសយមពោធសខាថ្មី របស់សលាអនតេរជាតិ  

យលើននីង ចាំងហ្គល។ ក្្មវិធីយនះបានមបមពរឹតតេយៅយមកា្អធិបតីភាព ឯកឧតតេ្បណ្ឌិត ហង់ ជួនណរ៉រុន 

រដ្ឋ្សនតេីមនមកសួងអប់រំ �រុវជន និងកីឡា មព្ទាំងយលាក Philip Calvet ឯកអគ្គរាជទូតមនមបយទស 

កាណោ មបចាំមបយទសមថ ក្្ថុជា និងឡាវ។

ពិធីប្រគល់្រ័ណ្ណសរទសើរដល់និស្សិតទ្្ើ�	រ្រស់សាលាអន្រជាតិ	ទវទសទៃើន	

មថងៃទី២៣ បខកកកោ ្្ោំ២០១៦ យៅវិទោយាស្ោនបយច្ចកវិទោយាក្្ថុជា រាជធានីភ្ំយពញ

ក្ថុងនា្ជាអ្កឧបត្្្ភក្្មវិធីបត្ួ�គត់ ្កពីវិស័�ធនាោរ យ�ើងបានចូលរួ្ក្ថុងមពរឹតតេិការណ ៍

សលាយនះ យដើ្ោបីមបារព្ធពិធីមបគល់ប័ណ្ណសរយសើរ ដល់សិសោេមបមណ ១.០០០នាក់ របស ់

សលាអនតេរជាតិ យវយសទៃើន។ ក្ថុងក្្មវិធីយនះ ធនាោរបានមបគល់ប័ណ្ណសច់មបាក់ ដល់សិសោេយ្្ើ្ 

ចំណត់កំពូលទាំង៣ ចាប់ពីថា្ោក់ទី១ ដល់ថា្ោក់ទី៦ យដើ្ោបីជារងា្ោន់យលើកទរឹកចិតតេ និងជម្រុញ 

សិសោេឲោយទទួលបានការលទ្ធផលសិកោសាកាន់បតល្អមបយសើរ។

មពរឹតតេិការណ៍ និងការសហការឧបត្្្ភ
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បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ	និ្ការចុះផ្សាយក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៦
មពរឹតតេិការណ៍សំខាន់ៗ



សិកា្្សាលា	ស្ីពីច្បា្រ់	និ្្រទ្រ្បញ្ញត្ិពាក់ព័ន្ធនរឹ្គណទនយ្យ	និ្សវនក�្ម	

មថងៃទី២៩ បខកកកោ ្្ោំ២០១៦ យៅសណ្ោោរ ភ្ំយពញ រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានចូលរួ្ឧបត្្្ភដល់សិកា្ោសលាយនះ យដើ្ោបីជួ�យលើកក្្ស ់

ការ�ល់ដរឹងអំពីការបកទម្ង់ថ្មី មនចោបាប់ និងបទបោបញ្ញតតេិគណយន�ោយ និងសវនក្្ម ក្ថុងចំយណ្ 

ស្ោប័នហិរញ្ញវត្ថុ និង្នរុសោេមនឥទ្ធិពល បដលពាក់ព័ន្ធនានា។ សិកា្ោសលាយនះមតរូវបានយរៀបច ំ

យោ�មកសួងយសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បដលមនការចូលរួ្ពីយភ្ៀវកិតតេិ�ស មបមណ ៥៥០នាក់។

ក�្មវិធីប្រ�្កប�ិតអន្រជាតិ	IGE 

មថងៃទី១៤ បខសីហា ្្ោំ២០១៦ យៅ្ជោឈ្ណ្ឌលកិច្ចសហមបតិបតតេិការក្្ថុជា-ជប៉រុន រាជធានីភ្ំយពញ

មសបតា្ការយផតោតសំខាន់យលើការយលើកក្្ស់វិស័�អប់រំរបស់ខលៃលួន ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី 

បានចូលរួ្ឧបត្្្ភដល់ក្្មវិធីមប�ងយនះ យដើ្ោបីោំមទ UCMAS ក្្ថុជា ក្ថុងនា្ជាសលាមដគូ។ 

សិសោេមបមណ ១.០០០នាក់ បានចូលរួ្ក្ថុងការមប�ង យដើ្ោបីទទួលបានវិញ្ោបនបមតសិកោសា។ 

ក្ថុងអំ�ថុងយពលមនមពរឹតតេិការណ៍យនះ ធនាោរបានបយងកើតក្្មវិធីផតេល់ជូនពិយសស និងជូនកាដូ្ួ�ចំនួន 

សមមប់អ្កចូលរួ្។

ក�្មវិធីអ្រអរសាទរ	្រុណ្យឯករជ្យជាតិរ្រស់ប្រទទសម៉្ទ�សុី	ទលើកទី៥៩	

មថងៃទី៣១ បខសីហា ្្ោំ២០១៦ យៅណហា្ោ យវីល រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានចូលរួ្ក្្មវិធីអបអរសទរ បរុណោយឯករាជោយជាតិរបស ់

មបយទសម៉ោយ�សរុី យលើកទី៥៩ បដលបានយរៀបចំយ�ើងយោ�មករុ្មបរឹកោសាពាណិជ្ជក្្ម ម៉ោយ�សរុី  

មនក្្ថុជា យហើ�បានឧបត្្្ភកាដូអនរុសោសាវរី�៍ យៅដល់យភ្ៀវកិតតេិ�ស យដើ្ោបីចូលរួ្អបអរសទរ  

និងរឹតចំណង្ិតតេភាព ជា្ួ�នរឹងមករុ្មបរឹកោសាពាណិជ្ជក្្ម ម៉ោយ�សរុី មនក្្ថុជា។

59

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦
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ទវទិកាស្ីពីអាជីពការងារ	ក្ថុ្វិស័យធនាគារ	

មថងៃទី២១ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦ យៅសណ្ោោរ សូហវែីបតល រាជធានីភ្ំយពញ

យវទិកាសតេីពីអាជីពការងារ ក្ថុងវិស័�ធនាោរ មតរូវបានយរៀបចំយ�ើង យោ�សលាពាណិជ្ជក្្ម 

CamEd បដលមននិសោេិត និងអ្កតំណង្កពីធនាោរនានា ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។ 

យ�ើងបានចូលរួ្ឧបត្្្ភក្្មវិធីយនះ យដើ្ោបីយលើកក្្ស់ការ�ល់ដរឹង អំពីឱកាសការងារ ជា្ួ� 

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។ ក្្មវិធីយនះបានមបមពរឹតតេយៅយមកា្អធិបតីមន 

យទសភិបាលធនាោរជាតិ មនក្្ថុជា។

ពិធីប្រគល់វិញ្្្រន្របតកប�ិតអន្រជាតិ	IGE 

មថងៃទី១២ បខវិច្ិកា ្្ោំ២០១៦ យៅ្ជោឈ្ណ្ឌលកិច្ចសហមបតិបតតេិការក្្ថុជា-ជប៉រុន រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានចូលរួ្ឧបត្្្ភពិធីមបគល់វិញ្ោបនបមតយនះ បបន្្ពីយលើការឧបត្្្ភកនលៃង្ក  

ក្ថុងក្្មវិធីមប�ងកម្ិតអនតេរជាតិ IGE បដលបានយរៀបចំយ�ើងយោ� UCMAS ក្្ថុជា។ សិសោសានរុសិសោេមបមណ  

៥០០នាក់ បានទទួលវិញ្ោបនបមតសិកោសា យៅក្ថុងក្្មវិធីយនះ។ ្ិនបតប៉រុយណណោះ យ�ើងបានយរៀបចំសតេង់ផោេពវែផោសា�  

និងបយងកើតក្្មវិធីក្ោសានតេ្ួ�ចំនួន ក៏ដូចជាមនការផតេល់ជូនពិយសស សមមប់អ្កចូលរួ្។

ទិវាបគរួសារប្រចាំឆ្្	ំ

មថងៃទី១៧ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ យៅសលាអនតេរជាតិ CIA FIRST រាជធានីភ្ំយពញ

ទិវាមគរួសរមបចាំ្្ោំ មតរូវបានយរៀបចំយ�ើងយោ�សលាអនតេរជាតិ CIA First យមកា្វតតេមនអ្កចូលរួ្ មបមណ  

១.០០០នាក់ យដើ្ោបីបយងកើនភាពស្ិទ្ធស្ោលក្ថុងមគរួសរ។ ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី មនកតេីយស្នសោេ 

រីករា� ក្ថុងការចូលរួ្ឧបត្្្ភក្្មវិធីយនះ យហើ�បានយរៀបចំក្្មវិធីមប�ងមបាជា្ោជា្ួ�ករុមរ យោ�មនការផតេល ់

្រឹកសនោេំមបាក់ CIMB ជារងា្ោន់សមមប់អ្កទទួលបានជ�លាភី។

ក�្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់សិទ្ធិ�នុស្សប្រចាំឆ្្ំ	ទលើកទី៦	

មថងៃទី១០ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ យៅកលៃរឹបកីឡា IMPERIAL រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានចូលរួ្ឧបត្្្ភក្្មវិធីមបកួតបាល់ទាត់យនះ យដើ្ោបីអបអរសទរទិវាសិទ្ធ ិ

្នរុសោេអនតេរជាតិ និងយលើកក្្ស់សក្្មភាពកីឡា ក្ថុងចំយណ្ករុមរ ជា្ួ�នរឹងសលាអនតេរជាតិ CIA 

First។ ករុមរមបមណ៥០០នាក់ ្កពីស្ោប័នអប់រំនានា បដលមន៥០មករុ្បាល់ទាត់ បានចូលរួ្មបកួត 

យដើ្ោបីមបបជង�កតំបណងយជើងឯក។

មពរឹតតេិការណ៍ និងការសហការឧបត្្្ភ
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ក្្មវិធីមបកួតជួញដូរភាគហ៊រុន សរុីអា�អិ្ប៊ី មបចាំតំបន់អាស៊ោន គឺជាការមបកួតបដលមនបត្ួ�គត់ បដលបានបយងកើតយ�ើង សមមប់និសោេិតសកលវិទោយាល័� ក្ថុងមបយទសតំបន់អាស៊ោន ចំនួន៥ រួ្មនមបយទសក្្ថុជា 

ម៉ោយ�សរុី ឥណ្ឌឌូយនសរុី សិង្ហបរុរី និងមថ ក្ថុងយោលបំណងបណ្តះបណ្ោលវិនិយោគិនជំនាន់យមកា� ឲោយទទួលបានឱកាសបយងកើតភាពរីកចយម្ើន ទាំងក្ថុងមបយទសរបស់ពួកយគ ក៏ដូចជាក្ថុងតំបន់ទាំង្ូល។ ក្្មវិធីមបកួតមបបជងយនះ 

បានឈានដល់្្ោំទី៧យហើ� ក្ថុងតំបន់អាស៊ោន យហើ�ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី យៅក្្ថុជា ចាប់យផតេើ្ចូលរួ្ក្ថុង្្ោំ២០១៤។ យ�ើងមនយមទនភាពមមកបលង បដលមករុ្តំណងក្្ថុជា បានកា្ោ�ជាយជើងឯករង ក្ថុងក្្មវិធីមបកួត

ថា្ោក់តំបន់វគ្គផតោច់មព័មត ពីរយលើក ក្ថុងចំយណ្ទាំងបីយលើក។

តា្រ�ៈកិច្ចសហការជា្ួ�មករុ្ហ៊រុន្ូលបមតក្្ថុជា យ�ើងបានទំនាក់ទំនងជា្ួ�សកលវិទោយាល័�ធំៗ ក្ថុងរាជធានីភ្ំយពញ យដើ្ោបីយលើកក្្ស់ការ�ល់ដរឹងអំពីក្្មវិធីមបកួតជួញដូរភាគហ៊រុន និងយលើកទរឹកចិតតេដល់និសោេិត

សកលវិទោយាល័� ចូលរួ្មបកួតកាន់បតយមចើន។ យ�ើងទទួលបានការចូលរួ្គួរឲោយកត់សម្ោល់ បដលក្ថុងយនាះមនមករុ្ចរុះយឈា្ោះមបកួតសររុប ចំនួន១១៦ ្កពី១៧សកលវិទោយាល័�។ យ�ើងបានយរៀបចំក្្មវិធីតម្ង់ទិស 

្ួ�ចំនួន យៅតា្ទីកបនលៃងខរុសៗោ្ោ ក្ថុងរាជធានីភ្ំយពញ ដូចខាងយមកា្៖

ក�្មវិធីតប�្់ទិស	សបម្រ់ក�្មវិធីប្រកួតជួញដូរភាគហ៊ុន	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ប្រចាំតំ្រន់អាសា៊្ន

មថងៃទី១៤ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦ យៅសកលវិទោយាល័� បញ្ោសសសតេ ក្្ថុជា

មថងៃទី១៧ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦ យៅសកលវិទោយាល័� ហោសាម៉ោន់

មថងៃទី១៦ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦ យៅសលាពាណិជ្ជក្្ម CamEd

មថងៃទី២១ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦ យៅសកលវិទោយាល័� បប៊លធី អនតេរជាតិ មថងៃទី០៥ បខតរុលា ្្ោំ២០១៦ យៅ្ជោឈ្ណ្ឌលកិច្ចសហមបតិបតតេិការ 

ក្្ថុជា-ជប៉រុន រាជធានីភ្ំយពញ

ក្្មវិធីមបកួតជួញដូរភាគហ៊រុន សរុីអា�អិ្ប៊ី មបចាំតំបន់អាស៊ោន ្្ោំ២០១៦
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ពិធីប្រគល់រងា្្ន់ថ្្ក់ជាតិ	ននក�្មវិធីប្រកួតជួញដូរភាគហ៊ុន	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ប្រចាំតំ្រន់អាសា៊្ន	ឆ្្ំ២០១៦	

មថងៃទី២២ បខវិច្ិកា ្្ោំ២០១៦ យៅទីស្ោក់ការកណ្ោលរបស់មករុ្ហ៊រុនផោសារ្ូលបមត ក្្ថុជា រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុ ីនិងមករ្ុ ហ៊រុនផោសារ្ូលបមតក្្ថុជា បានយរៀបចំពិធីមបគល់រង្ាោន់ថ្ាោក់ជាតិ 

មនក្្មវិធីមបកួតជួញដូរភាគហ៊រុន សរុីអា�អិ្ប៊ី មបចាំតំបន់អាស៊ោន ្្ោំ២០១៦ យដើ្ោបីមបកាសជាផលៃូវការ 

និងអបអរសទរដល់មករុ្ជ័�លាភី។ ក្្មវិធីយនះមនការចូលរួ្ពីនិសោេិត និងគណៈមគប់មគង 

មនធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី និងមករុ្ហ៊រុនផោសារ្ូលបមតក្្ថុជា មបមណ ៥០នាក់។

ក្្មវិធីមបកួតជួញដូរភាគហ៊រុន សរុីអា�អិ្ប៊ី មបចាំតំបន់អាស៊ោន ្្ោំ២០១៦
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ជាបផ្ក្ួ�មនសក្្មភាពទំនួលខរុសមតរូវសង្គ្ យដើ្ោបីជាការជួ�មត�ប់យៅដល់សង្គ្ បដលកំពរុងមបកបអាជីវក្្ម ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានយរៀបចំក្្មវិធីសបោបថុរសធ្៌ជាយមចើន សមមប់សិសោេតា្តំបន ់

ោច់មសោ៉ោល និងករុមរកំមពា យៅទូទាំងមបយទសក្្ថុជា។ តា្រ�ៈគយមមង «សរុខភាពល្អ ជា្ួ�សរុីអា�អិ្ប៊»ី យ�ើងបានសហការជា្ួ�សលាយរៀននានា យហើ�បានអយញ្ជើញយវជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ យដើ្ោបីអប់រំករុមរ 

អំពីអនា្័�មបចាំមថងៃ។ យ�ើងក៏បានបរិចាចោគសម្ោរៈសិកោសា បកល្្អបណណោល័�របស់សលា និងបយងកើតក្្មវិធីយលើកទរឹកចិតតេករុមរ យៅទូទាំងមបយទស ក្ថុងយោលបំណងយលើកក្្ស់ការ�ល់ដរឹង អំពីសរៈសំខាន់ មនការសិកោសា។

មថងៃទី២១ បខសីហា ្្ោំ២០១៦ យៅសលាបឋ្សិកោសាបដិមករ យខតតេកណ្ោល

មថងៃទី០៦ បខវិច្ិកា ្្ោំ២០១៦ យៅ្ជោឈ្ណ្ឌលករុមរសនតេិភាពទី១ យខតតេកណ្ោលមថងៃទី០៩ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១៦ យៅសលាបឋ្សិកោសាដីដរុះ យខតតេកណ្ោល

មថងៃទី១៩ បខវិច្ិកា ្្ោំ២០១៦ យៅបរុរីករុមរកំមពាយខតតេបាត់ដំបង១ យខតតេបាត់ដំបង

គទបម្	«សុខភាពល្អ	ជា�ួយសុីអាយអិ�្រ៊ី»

ក្្មវិធីទំនួលខរុសមតរូវសង្គ្
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គទបម្	«សុខភាពល្អ	ជា�ួយសុីអាយអិ�្រ៊ី»

មថងៃទី២៦ បខវិច្ិកា ្្ោំ២០១៦ យៅសលាបឋ្សិកោសារលាស់ យខតតេកំពង់ចា្

មថងៃទី១០ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ យៅអង្គការ Allkids យខតតេមពះសីហនរុ

មថងៃទី០៣ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ យៅសលាបឋ្សិកោសាបនា្ោ�កោបាលចិន យខតតេយសៀ្រាប

ក្្មវិធីទំនួលខរុសមតរូវសង្គ្
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ពានរងា្្ន់បាល់ទាត់	CEO	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ឆ្្ំ២០១៦	

មថងៃទី០២ បខយ្ស ្្ោំ២០១៦ យៅរាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានយរៀបចំក្្មវិធីមបកួតពានរងា្ោន់បាល់ទាត់ CEO សរុីអា�អិ្ប៊ី 

យដើ្ោបីយលើកក្្ស់វិស័�កីឡា និងពមងរឹងស្ោរតីស្គ្គីភាពជាមករុ្ ក្ថុងចំយណ្បរុគ្គលិក។ 

មនមករុ្បាល់ទាត់ចំនួន៤ បានចូលរួ្មបកួត យហើ�មករុ្យជើងឯកទទួលបានមបាក់រងា្ោន់ចំនួន 

៨០០ដរុលា្ោរអាយ្រិក។

បពរឹត្ិការណ៍រត់ប្រណំ្ពាក់កណ្្លម៉្រតុ្	អន្រជាតិ	អ្្គរវត្	ឆ្្ំ២០១៦	

មថងៃទី០៤ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ យៅអង្គរវតតេ យខតតេយសៀ្រាប

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានចូលរួ្ក្ថុងមពរឹតតេិការណ៍រត់មបណំងពាក់កណ្ោលម៉ោរាតរុង  

អនតេរជាតិ អង្គរវតតេ ្្ោំ២០១៦ បដលជាការរត់មបណំងសបោបថុរសធ្៌ យលើកទី២១ យដើ្ោបីោំមទ 

ដល់ការហា្មបា្មនការយមបើមបាស់មោប់្ីន មប្ំង្នរុសោេជាតិ និងយលើកក្្ស់ការបថរកោសាសរុខភាព 

ក្ថុងចំយណ្បរុគ្គលិករបស់ធនាោរ។

ក�្មវិធីក�្សាន្	សុីអាយអិ�្រ៊ី	សបម្រ់កីឡា្រ៊ូលី្	

មថងៃទី០៣ បខ្ិថរុនា ្្ោំ២០១៦ យៅ BLU-O ផោសារទំយនើបអរុីអន រាជធានីភ្ំយពញ

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានយរៀបចំក្្មវិធីក្ោសានតេយនះ សមមប់អតិថិជនជាន់ខ្ស់របស ់

ធនាោរ ក្ថុងយោលបំណងយលើកក្្ស់ស្ោរតីភាពជាអ្កកីឡា និងការបយងកើតឱកាសសមមប ់

ទំនាក់ទំនងអាជីវក្្ម ក្ថុងចំយណ្អតិថិជនរបស់ធនាោរ។ ក្្មវិធីយនះមនការចូលរួ្ពីអតិថិជន 

និងគណៈមគប់មគងរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី មបមណ២០នាក់។

កីឡា
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មបវតតេិសយង្ខបរបស ់
បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល



គណៈកម្ោធិការបតងតាំង ផតេល់តម្លៃការ និងអភិបាលកិច្ចមករុ្ហ៊រុនរបស់ធនាោរយនះ 

ផងបដរ ចាប់តាំងពីបខ្ករា ្្ោំ២០០៩្ក។ ចាប់ពីបខកញ្ោ ្្ោំ២០១០ Dato’  

Shaarani ក៏មតរូវបានបតងតាំងជាអភិបាលឯករាជោយមនមករុ្ស្្័ន្ធមោហ្គនអនតេរជាតិ  

(Dragon Group International) មបចាំយៅមបយទសសិង្ហបរុរី បដលយៅទីយនាះ 

យលាកក៏ជាមបធានគណៈកម្ោធិការបតងតាំង និងផតេល់តម្លៃការ និងជាសមជិក 

គណៈកម្ោធិការសវនក ្្ម។ Dato’ Shaarani ក៏មតរូវបានបតងតំាងជាអភិបាលឯករាជោយ 

្ួ�រូបមនធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី យវៀតណ្ (CIMB Vietnam) ផងបដរ គិតចាប់ពី 

បខសីហា ្ ្ោំ២០១៥្ក និងបតងតាំងជាមបធានគណៈកម្ោធិការហានិភ័�មនធនាោរ 

យនះ ចាប់តាំងពីបខធ្ូ ្្ោំ២០១៦។ 

 ្រុនយពលចូលបយម្ើការងារ ក្ថុងវិស័�ឯកជន Dato’ Shaarani ជាមបធាន 

ការិោល័�រដ្ឋបាល និងយសវាក្្មការទូតរបស់រោ្ោភិបាលម៉ោយ�សរុី និងបានបយម្ើ

ការងារ យៅក្ថុងមកសួងការបរយទស ចាប់តាំងពី្្ោំ១៩៧៣្ក យហើ�យលាកបានទទួល 

បនទៃថុកការងារយផោេងៗោ្ោជាយមចើន ក្ថុងអំ�ថុងយពល ៣៥្្ោំយនះ។

 ក្ថុងអំ�ថុងយពលបយម្ើការងារ យៅមកសួងការបរយទស Dato’ Shaarani ក៏បាន 

បំយពញ្រុខងារជាឯកអគ្គរាជទូតម៉ោយ�សរុី មបចាំយៅសធារណរដ្ឋអ៊រុ�យបគីសស្ោន ពី

្្ោំ ១៩៩៦ ដល់្្ោំ១៩៩៩។ យលាកក៏ជាឯកអគ្គរាជទូតម៉ោយ�សរុី  មបចាំយៅមពះរាជា 

ណចមកយអសោប៉ាោញ ពី្្ោ២ំ០០២ ដល់្្ោ២ំ០០៥ និងជាឯកអគ្គរាជទូតម៉ោយ�សរុ ីមបចំា

យៅមពះរាជាណចមកមថ ពី្្ោំ២០០៥ ដល់្្ោំ ២០០៨។

 Dato’ Shaarani Ibrahim បានទទួលសញ្ោបមតថា្ោក់បរិញ្ោបមត ជំនាញ 

ទំនាក់ទំនងអនតេរជាតិ ពីសកលវិទោយាល័� ម៉ោឡាោ៉ោ (University of Malaya) 

ក្ថុង្្ោំ ១៩៧៣។

 Dato’ Shaarani គឺជាមបធានគណៈកម្ោធិការហានិភ័�មនធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊  

ភីអិលសរុី («ធនាោរ») ចាប់តាំងពីធនាោរចាប់យបើកដំយណើរការ យៅក្ថុងមបយទសក្្ថុជា 

រហូតដល់មថងៃទី២៤ បខ្ករា ្្ោំ២០១៧។ យលាកក៏មតរូវបានបតងតាំងជាអភិបាល 

ឯករាជោយមនធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី មថ (CIMB Thai Bank Public Company 

Limited “CIMB Thai”) យហើ�ក៏ជាសមជិកគណៈកម្ោធិការសវនក្្ម និង 

•	 បតរូវបានតត្តាំ្ជាអភិបាល	ទៅនថងៃទី២០	តខកញ្្	ឆ្្ំ២០១០

•	 បានចូលរួ�កិច្ចប្រជំុបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាលទំា្	០៨	ទលើក	ក្ថ្ុ ឆំ្្២០១៦

•	 	ជាប្រធានគណៈកម្្ធិការហានិភ័យ*	 	

(*លាបលងពីតំបណង នាមថងៃទី២៤ បខ្ីនា ្្ោំ២០១៧)

•	 ជាសមជិកគណៈកម្្ធិការសវនក�្ម

សញ្្តិម៉្ទ�សុី

DATO’ SHAARANI IBRAHIM

មបធានមករុ្មបរឹកោសាភិបាល/ 
អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ
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•	 បានចូលរួ�ក្ថុ្បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	ទៅនថងៃទី២៨	តខ�ិថុនា	ឆ្្ំ២០១២

•	 បានចូលរួ�កិច្ចប្រជុំបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាលទំា្	០៨	ទលើក	ក្ថុ្ឆ្្ំ២០១៦

•	 ជាប្រធានគណៈកម្្ធិការសវនក�្ម

សញ្្តិតខ្មរ
 បណ្ឌិត ្រុី កលោយាណ បានបញ្ចប់ការសិកោសាថា្ោក់បណ្ឌិត បផ្កយសដ្ឋកិច្ចអភិវឌោឍន៍ 

ពីសកលវិទោយាល័�កូយប (Kobe University) មបយទសជប៉រុន យៅ្្ោ១ំ៩៨៤។  បន្ាោប់្ក 

យលាកបានទទួលការបណ្តះបណ្ោល វគ្គជំនាញរ�ៈយពលខលៃ ីសតេពីីការអភិវឌោឍពីទីភ្ាោក់ងារ 

នានារបស់អង្គការសហមបជាជាតិ ធនាោរពិភពយលាក និងសកលវិទោយាល័�ហាវឺដ 

(Harvard University)។ យលាកមនបទពិយសធន៍ោ៉ោងទូលំទូលា� យលើបផ្កអភិវឌោឍន៍ 

យសដ្ឋកិច្ច ក្ថុងពិភពយលាក។

 បច្ចថុបោបន្ យលាក គឺជាទីមបរឹកោសាជាន់ខ្ស់មនវិទោយាស្ោនជាយមចើន របស់រាជរោ្ោភិបាលក្្ថុជា 

រួ្ទាងំឧតត្េ មករ្ុ មបរឹកោសាយសដ្ឋកិច្ចជាតិ (Supreme National Economic Council)  

បដលជាទីមបរឹកោសាយសដ្ឋកិច្ចរបស់នា�ករដ្ឋ្សនតេីផងបដរ។ ្រុនយពលចូលបយម្ើតួនាទី 

ទាំងយនាះ យលាកធា្ោប់បានបំយពញការងារជាអ្កយសដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ស់ សមមប់ក្្មវិធី 

សហមបតិបតតេិការរបស់ UN/FAO-World Bank មបចាំយៅទីមករុងរ៉ូ្ មបយទសអរុីតាលី  

អស់រ�ៈយពល ២០្្ោំ។ យៅពាក់កណ្ោលទសវតោេរ៍្្ោ១៩៨០ យលាកក៏ជា្សនតេី 

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សជីវក្្ម Kanematsu Gosho បដលជា្ជោឈ្ណ្ឌលពាណិជ្ជក្្ម  

យៅទីមករុងអូសកា និងទីមករុងតូកោយូផងបដរ។  ចាប់តាងំពីបខកញ្ោ ្ ្ោ២ំ០១៣ យលាកមតរូវ 

បានបតងតាំងជាសមជិកមករុ្មបរឹកោសាភិបាលមនមករុ្ហ៊រុន មពរូដិនសល (យខ្បូឌា)  

ឡា�ហវែ ៍អរឹសួររុនិស៍ ភីអិលសរុ។ី យលាកក៏មតរូវបានយមជើសតំាងជាមបធានមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល

មនសកលវិទោយាល័�ភូ្ិនទៃភំ្យពញផងបដរ គិតចាប់តំាងពីមថងៃទី២ បខយ្ស ្ ្ោ២ំ០១៥។ 

ក្ថុងអំ�ថុងយពលមនវិជា្ោជីវៈរបស់យលាក យលាកក៏បានយធវែើទសោេនកិច្ច និងបំយពញការងារ 

យៅតា្បណ្ោមបយទសចំនួនមបបហលជា ១០០ យលើពិភពយលាក។ 

 ជា្ួ�នរឹងបទពិយសធន៍ និងចំយណះដរឹងដ៏ទូលំទូលា� បដលទទួលបាន ពីមគប់ 

ទិសទី យៅជរុំវិញពិភពយលាក យលាកមនកិតតេិ�សោ៉ោងខា្ោំង យដើ្ោបីចូលរួ្ចំបណកជួ� 

អភិវឌោឍមបយទសក្្ថុជា ទំាងក្ថុងវិស័�ឯកជន និងវិស័�សធារណៈ។ យលាកមនជំយនឿថា  

ការអភិវឌោឍវិស័�ហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាគនលៃរឹះសំខាន់្ួ� បដលនាំមបយទសក្្ថុជា យៅរកការ 

អភិវឌោឍ និងភាពយជាគជ័�។

្រណ្ឌិត	�ុី	កល្យាណ

អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ
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ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
មករុ្មបរឹកោសាភិបាល



 Dato’ Wira Zainal បានទទួលសញ្ោបមតថា្ោក់បរិញ្ោបមត ជំនាញទំនាក់ទំនង 

អនតេរជាតិ ពីសកលវិទោយាល័�ម៉ោឡាោ៉ោ (University of Malaya)។ 

 Dato’ Wira Zainal គឺជាអភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ មនមករុ្ហ៊រុនម៉ោឡាោន

ផ្ោវអ័រយ្ៀល យបី៊ហាដ (Malayan Flour Mills Berhad (MFM))។ បច្ចថុបោបន្ Dato’ 

Wira Zainal គឺជាមបធានមករុ្មបរឹកោសាភិបាល មនធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី យវៀតណ្។  

ចាប់តាំងពីមថងៃទី២៤ បខ្ករា ្្ោំ២០១៧ Dato’ Wira Zainal មតរូវបានបតងតាំងជា 

មបធានគណៈកម្ោធិការហានិភ័�របស់ធនាោរ។

 Dato’ Wira Zainal បានបយម ើ្ការងារ យៅមកសួងការបរយទស តំាងពី្្ោ១ំ៩៧៣ 

្កយ្៉លៃះ យហើ�យលាកបានទទួលបនទៃថុកការងារយផោេងៗោ្ោជាយមចើន ក្ថុងអំ�ថុងយពលជាង  

៤៣្្ោំ បដលយៅក្ថុងបផ្កយសវាសធារណៈយនះ។ យលាកក៏ធា្ោប់បយម្ើការជាយបសកជន 

ពិយសសរបស់នា�ករដ្ឋ្សនតេីម៉ោយ�សរុី មបចាំមបយទសអាហវែហា្ោនីស្ោនផងបដរ ក្ថុង 

អំ�ថុងយពលគិតចាប់ពីបខ្ិថរុនា ្្ោំ២០១០ ដល់បខធ្ូ ្្ោំ២០១៤។ 

 ក្ថុងអំ�ថុងយពលបំយពញ្រុខងាររ�ៈយពល ៤៤្្ោំ ្កដល់បច្ចថុបោបន្ បដល Dato’ 

Wira Zainal បានបយម្ើការងារឲោយរោ្ោភិបាលម៉ោយ�សរុី យលាកធា្ោប់បានបតងតាំងជា 

ឯកអគ្គរាជទូតម៉ោយ�សរុី មបចាំមបយទសយមបសរុីល យវៀតណ្ និងឥណ្ឌឌូយនសរុី។ យលាកក ៏

ធ្ាោប់បំយពញ រ្ុខងារ ជាអគ្គនា�កទី្ួ�របស់មបយទសម៉ោយ�សរុ ីមន្ជោឈ្ណ្ឌលមប្ំង 

យភវរក ្្មតំបន់អាសរុអីាយគ្�៍ បដលមន្ូលោ្ោនយៅកូឡាឡំាពួរ។ យលាកក៏ធ្ាោប់ជាតំណង 

សតេីទីអចិមសនតេ�៍អាស៊ោនទី្ួ�របស់មបយទសម៉ោយ�សរុី មបចាំសធារណរដ្ឋឥណ្ឌឌូយនសរុី 

ក្ថុងអំ�ថុងយពលពីបខ្ីនា ្្ោំ២០០៩ ដល់បខកកកោ ្្ោំ២០០៩។ យលាកក៏មតរូវបាន 

បតងតំាងជាភាវធាវីម៉ោយ�សរុ ីមបចំាទីមករុងយតយអរ៉ង់ មបយទសអរុរ៉ីង់ ជាអគ្គករុងស៊រុលម៉ោយ�សរុ ី

មបចាំទីមករុងអាប៊រុ�មដប៊ី មបយទសអារា៉ោប់យអ្ីយរ៉ត ជាអគ្គករុងស៊រុលម៉ោយ�សរុី មបចាំទីមករុង 

យជោ មបយទសអារា៉ោប់ប៊ីសអ៊ូឌីត និងជាអគ្គករុងស៊រុលម៉ោយ�សរុី មបចាំទីមករុងវា៉ោន់ខូវ័រ 

មបយទសកាណោផងបដរ។ 

DATO’ WIRA ZAINAL 
ABIDIN MAHAMAD ZAIN

អភិបាលឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ

•	 បតរូវបានតត្តាំ្ជាអភិបាល	ទៅនថងៃទី២០	តខកញ្្	ឆ្្ំ២០១០

•	 	បានចូលរួ�កិច្ចប្រជុំបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាលទំា្	០៨	ទលើក	ក្ថុ្ឆ្្ំ២០១៦

•	 	ប្រធានគណៈកម្្ធិការហានិភ័យ*	

(*បតងតាំងនាមថងៃទី២៤ បខ្ករា ្្ោំ២០១៧)

•	 ជាសមជិកគណៈកម្្ធិការសវនក�្ម

សញ្្តិម៉្ទ�សុី
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ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
មករុ្មបរឹកោសាភិបាល



 យលាក Kua Wei Jin បានទទួលសញ្ោបមតថ្ាោក់អនរុបណ្ឌតិ មគប់មគងពាណិជ្ជក ្្ម  

និងសញ្ោបមតថា្ោក់បរិញ្ោបមត វិទោយាសសសតេមគប់មគងពាណិជ្ជក្្ម ពីសកលវិទោយាល័�

យណមបាសកា លីនករុន (University of Nebrasaka-Lincoln) សហរដ្ឋអាយ្រិក។ 

 យលាកបានចូលបយម ើ្ការ ជា្ួ�ធនាោរវិនិយោគ សរុអីា�អិ្បី៊ យបី៊ហាដ  (CIMB 

Investment Bank Berhad) ក្ថុងតំបណងជាហិរញ្ញិកថា្ោក់តំបន់ យៅក្ថុងបខវិច្ិកា 

្្ោំ២០១០ យោ�យលាកទទួលភារកិច្ចសំខាន់ៗ ក្ថុងការមគប់មគងអាជីវក្្មរតនាោរ 

របស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប បដលយៅយមរៅមបយទសម៉ោយ�សរុី រួ្មនដូចជា សរុីអា�អិ្ប៊ី 

យនៀហ្ាោ (CIMB Niaga) សរុអីា�អិ្បី៊មថ (CIMB Thai) សរុអីា�អិ្បី៊-សខាសងិ្ហបរុរី 

(CIMB Singapore Branch) សរុីអា�អិ្ប៊ី ទីមករុង�ថុងដ៍ (CIMB London) និង 

សរុីអា�អិ្ប៊ី យវៀតណ្ (CIMB Vietnam)។ 

 យលាក Wei Jin ជាមបធានជំនួសរបស់សខាបរយទសរបស់សរុីអា�អិ្ប៊ី រួ្មន 

សរុីអា�អិ្ប៊ី-សខាយសៀងមហ (ក្ថុង្្ោំ២០១៣) និងសរុីអា�អិ្ប៊ី-សខាហរុងករុង 

(ក្ថុង្្ោ២ំ០១៤)។ យលើសពីយនះ យលាកគឺជាសមជិក្ួ�រូបរបស់មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលមន

សរុអីា�អិ្បី៊ ក្្ថុជា បដលជាបរុមតស្័្ន្ធយៅក្ថុងសរុអីា�អិ្បី៊ មគរុប យហើ�ក៏ជាអភិបាល

KUA WEI JIN

អភិបាល្ិនឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ

្ិនឯករាជោយ្ិនមបតិបតតេិ របស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី យវៀតណ្ (CIMB Vietnam) 

ផងបដរ។ បច្ចថុបោបន្យនះ យលាកក៏ជាសមជិករបស់គណៈកម្ោធិការមគប់មគងមទពោយសក ្្ម 

និងមទពោយអក ្្មរបស់សរុីអា�អិ្បី៊ មគរុប ផងបដរ យោ�គិតចាប់តាំងពី្្ោំ២០១៣្ក។

 យលាក Wei Jin មនបទពិយសធន៍យមចើនជាង ២៦្្ោំ យៅក្ថុងការអនរុវតតេ និង 

តម្ង់ទិសផលិតផល អាជីវក្្ម និងការមគប់មគងបផ្ករតនាោរ យោ�រួ្បញ្ចូលផោសារ 

រូបិ�វត្ថុ (Money Market) ការផតេល់្ូលនិធិ (Funding) ការបតេូរមបាក់ (Foreign  

Exchange) ពាណិជ្ជក្្មយដយរវីទីវ និងការកំណត់អមតាយផោេងៗ (Rates and  

Derivatives Trading) ផលិតផលតា្ការចាត់បចង (Structured Products) 

និងផោសារ្ូលធនបំណុល (Debt Capital Markets)។ យលាកបានចាប់យផតេើ្ការងារ 

យៅក្ថុងវិស័�ធនាោរ ជា្ួ�ធនាោរ�ូយញៀន (Union Bank) មនមបយទសសវែ៊ីស  

សិង្ហបរុរី/ហរុងករុង ក្ថុងតំបណងជាជំនួ�ការនា�ក (Assistant Vice President) បផ្ក 

យដយរវីទីវចំណូលយថរសកល (Global Fixed Income Derivatives) និងបនា្ោប់្ក  

យលាកយធវែើការឲោយមករុ្ហ៊រុនបប៊ងយ�ើរស៍ មតាស់ត៍ ខ្យភនី ហរុងករុង (Bankers Trust 

Company Hong Kong) យោ�យធវែើជានា�ក (Vice President) បផ្កពាណិជ្ជក្្ម 

និងបចកចា�អាសរុី (Asia Trading and Distribution) ពីក្ថុងអំ�ថុង្្ោំ១៩៩៣ 

ដល់្្ោំ១៩៩៦។ 

 យៅ្្ោំ១៩៩៩ យលាកបតេូរយៅបយម្ើការឲោយបាយកលៃយខបភីថល (Baclay Capital)  

យៅក្ថុងមបយទសសិង្ហបរុរី យោ�យលាកកាន់តំបណងជានា�កបផ្កពាណិជ្ជក្្មយដយរវីទីវ 

ចំណូលយថរអាសរុ ី(Asia Fixed Income Derivatives Trading)។ ក្ថុងបខយ្ស ្ ្ោ ំ

២០០១ យលាកបានចូលបយម ើ្ការជា្ួ�ធនាោរ Standard Chartered (Standard  

Chartered Bank) មបយទសសិង្ហបរុរី ក្ថុងតំបណងជានា�កថា្ោក់តំបន់ បផ្កយដរីយវទីវ 

អមតាការមបាក់ - អាសរុអីាយគ្�៍។ យមកា�្កយទៀត យលាកក៏មត�ប់យៅមបយទសម៉ោយ�សរុ ី

វិញ និងបានចូលបយម ើ្ការជា្ួ�ធនាោរ ហរុងយលអរុង យបី៊ហាដ  (Hong Leong Bank  

Berhad) ក្ថុងបខករ្ុ ្ភៈ ្ ្ោ២ំ០០៤ យោ�យលាកកាន់ដំបណងជាមបធាននា�កមបតិបតតេកិារ 

ទទួលភារកិច្ចមគប់មគង បផ្កអាជីវក ្្មហិរញ្ញវត្ថុខា្ោតធំ (Wholesale Banking Busi-

ness) ្រុនចូលបយម្ើការជា្ួ�សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។ 

•	 បានចូលរួ�ក្ថុ្បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	ទៅនថងៃទី០១	តខវិច្ិកា	ឆ្្ំ២០១៣

•	 	បានចូលរួ�កិច្ចប្រជុំបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាលទំា្	០៨	ទលើក		

ក្ថុ្ឆ្្ំ២០១៦

សញ្្តិម៉្ទ�សុី
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ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
មករុ្មបរឹកោសាភិបាល



 យលាក ប៊រុន �ីន បានទទួលសញ្ោបមតឧតតេ្សិកោសា បផ្កហិរញ្ញវត្ថុ គណយន�ោយ 

និងធនាោរ ពីមកសួងហិរញ្ញវត្ថុ ក្្ថុជា យៅ្្ោំ១៩៨៧។

 យលាក ប៊រុន �ីន មតរូវបានបតងតាំងជាមបធាននា�កមបតិបតតេិ យៅមថងៃទី១ បខ្ករា 

្្ោំ២០១៥ បនា្ោប់ពីការកាន់តំបណងជាអគ្គនា�ករងរបស់ធនាោរ ចាប់តាំងពីយពល 

បយងកើតធនាោរដំបូង យៅក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។ បនា្ោប់្ក យលាកមតរូវបានបតងតាំងជា 

អភិបាលមបតិបតតេិ យៅមថងៃទី២៩ បខ្ករា ្្ោំ២០១៥។ យលាក ក៏ជាសមជិកមនគណៈ 

កម្ោធិការហានិភ័�របស់ធនាោរផងបដរ។

 ក្ថុងតំបណងជាអភិបាលមបតិបតតេិ/មបធាននា�កមបតិបតតេិ យលាក ប៊រុន �ីន ទទួល 

ខរុសមតរូវរួ្ យលើការអនរុវតតេ�រុទ្ធសសសតេរបស់ធនាោរ និងយសចកតេីសយម្ចរបស់មករុ្ 

មបរឹកោសាភិបាល យរៀបចំអាជីវក ្្មរបស់ធនាោរ និងដរឹកនំាមបតិបតតេកិារ មសបតា្យោលយៅ 

�រុទ្ធសសសតេ និងទិសយៅអាជីវក្្ម។ យលាកយធវែើការដរឹកនាំគណៈមគប់មគង ក្ថុងការអនរុវតតេ 

�រុទ្ធសសសតេ និងទសោេនវិស័�របស់ធនាោរ។ ក្ថុងឋានៈជាអភិបាលមបតិបតតេិ/មបធាន 

នា�កមបតិបតតេិ យលាកទទួលខរុសមតរូវ ចំយពាះ្រុខមករុ្មបរឹកោសាភិបាល យលើមបតិបតតេិការ 

អាជីវក្្មមបចាំមថងៃរបស់ធនាោរ។

 យលាក ប៊រុន �ីន បយម ើ្ការយៅក្ថុងវិស័�ធនាោរ អស់រ�ៈយពលជាង ៣៥្្ោ។ំ ជា្ួ� 

បទពិយសធន៍ធនាោរោ៉ោងយមចើនសន្ធរឹកសន្ាោប់ និងទំនាក់ទំនងល្អ ជា្ួ�អតិថិជន ទំាង 

ក្ថុងមសរុក និងអតិថិជនថ្ាោក់តំបន់ បានយធវែើឲោយយលាកកា្ោ�ជាបរុគ្គលដ៏សំខាន់្ួ�រូប ក្ថុង 

ការដរឹកនាំអាជីវក្្មរបស់ធនាោរ បកនមប្ូលនូវមបភពទរុន មបកបយោ�គរុណភាព  

និងធានាតរុលោយភាពឥណទាន។ យលាកក៏មតរូវបានទទួលស្ោល់ថា ជាបរុគ្គលដ៏សំខាន់្ួ�រូប 

យៅក្ថុងឧសោសាហក្្មធនាោរទាំង្ូលផងបដរ។

្រ៊ុន	យីន

មបធាននា�កមបតិបតតេិ/
អភិបាល្ិនឯករាជោយមបតិបតតេិ

•	 បានចូលរួ�ក្ថុ្បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	ទៅនថងៃទី២៩	តខ�ករ	ឆ្្ំ២០១៥

•	 បានចូលរួ�កិច្ចប្រជុំបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាលទំា្	០៨	ទលើក	ក្ថុ្ឆ្្ំ២០១៦

•	 ជាសមជិកគណៈកម្្ធិការហានិភ័យ

សញ្្តិតខ្មរ
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ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
មករុ្មបរឹកោសាភិបាល



 Datin Rossaya Mohd Nashir គឺជាយលខាធិការមករ្ុ ហ៊រុនរបស់សរុអីា�អិ្បី៊ មគរុប (CIMB Group)។ 

យលាកមសីទទួលខរុសមតរូវ ក្ថុងការោំមទកិច្ចការរបស់មបធានមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល និងមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលទំាង្ូល 

យោ�ផតេល់ដំបូន្ាោនពាក់ព័ន្ធនរឹងតួនាទី និងកាតពវែកិច្ចយផោេងៗរបស់មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល បញ្ោអភិបាលកិច្ច រួ្ទំាង 

ធានាការអនរុវតតេអនរុយលា្យៅតា្ចោបាប់ និងបទបោបញ្ញតតេិយផោេងៗ និងធានាថាមកបខណ្ឌអភិបាលកិច្ចធនាោរ 

មតរូវបានយរៀបចំក្ថុងលក្ខណៈ្ួ� បដលោំមទដល់ទសោេនវិស័�របស់សរុអីា�អិ្បី៊ មគរុប។ យលាកមសីយដើរតួទាទី 

ជាអ្កទំនាក់ទំនង រវាងមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល និងអ្កពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ទំាងយៅក្ថុងមបយទសម៉ោយ�សរុ ីនិងយៅក្ថុង 

មបតិបតតេិការថា្ោក់តំបន់របស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។ យលាកមសីមតរូវបានបតងតាំងជាយលខាធិការមករុ្ហ៊រុនរួ្

របស់សរុីអា�អិ្ប៊ី ក្្ថុជា យៅមថងៃទី២០ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១០។

 យលាកមសីមនបទពិយសធន៍ការងារជាង ២០្្ោំ ជាយលខាធិការមករុ្ហ៊រុន យហើ�យលាកមសីបានចូលរួ្ 

បយម ើ្ការងារឲោយ សរុអីា�អិ្បី៊ ចាប់តំាងពី្្ោ២ំ០០២ យៅក្ថុងនា�កោ្ោនយសវាក ្្មនីតិក ្្មមករ្ុ ហ៊រុន ្ រុនយពល 

បយងកើតនា�កោ្ោនយលខាធិការមករុ្ហ៊រុន ក្ថុង្្ោំ២០០៤។  យលាកមសីក៏ជាអភិបាលមនមករុ្ហ៊រុនបរុមតស្្័ន្ធ 

្ួ�ចំនួនរបស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប ផងបដរ។ ្រុនចូលបយម្ើការ យៅក្ថុងសរុីអា�អិ្ប៊ី Datin Rossaya 

បយម ើ្ការងារឲោយមករ្ុ ហ៊រុន យភើ្ ៉ោូឡាន យណសិនណល យបី៊ហាដ (Permodalan National Berhad) ក្ថុងនា្ 

ជាយលខាធិការមករុ្ហ៊រុន្ួ�រូបមនមករុ្ហ៊រុនបរុមតស្្័ន្ធ្ួ�ចំនួនមនមករុ្ហ៊រុនយនះ។ យលាកមសីបានចាប់យផតេើ្

អាជីពការងារដំបូង យៅមករុ្ហ៊រុន ថា្ យអនជីយនៀរីង មគរុប (Time Engineering Group)។

 Datin Rossaya បញ្ចប់ថា្ោក់បរិញ្ោបមតនីតិសសសតេ (ជំនាញនីតិពាណិជ្ជក្្ម) ពីសកលវិទោយាល័� 

ខូវិនមទី (Coventry University) មនចមកភពអង់យគលៃស។ យលាកមសីក៏ជាសមជិកមនវិទោយាស្ោនយលខាធិការ 

និងរដ្ឋបាលមនមបយទសម៉ោយ�សរុី (Malaysian Institute of Chartered Secretaries and 

Administrators) យហើ�យលាកមសីក៏ជាសមជិកម្ោក់មនគណៈក្្មការមករុ្ហ៊រុន មនយវទិកាពិភាកោសាពីការ 

មបតិបតតេិមនមករុ្ហ៊រុនរបស់មបយទសម៉ោយ�សរុី (Companies Commission of Malaysia’s Corpo-

rate Practice Consultative Forum) បដលយលាកមសីជាតំណងការពារផលមបយោជន៍ ឲោយមករុ្ហ៊រុន 

បដលមនទំនាក់ទំនង ជា្ួ�រោ្ោភិបាលយមកា្កិច្ចឧបត្្្ភ របស់មករុ្ហ៊រុនកាហោសាណ យណសិនណល 

យប៊ីហាដ (Khazanah Nasional Berhad) ផងបដរ។ យលាកមសីចូលរួ្ោ៉ោងសក្្ម ក្ថុងការជម្រុញការ

ចូលរួ្របស់សសតេី ក្ថុងកិច្ចមបជរុំរបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល។ 

 យលាកមសី លី យសភា គឺជាយលខាធិការមករ្ុ ហ៊រុនរួ្របស់ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុ។ី យលាកមសី គឺជា 

យលខាធិការរួ្្ួ�រូបមនមករុ្មបរឹកោសាភិបាល និងគណៈកម្ោធិការសវនក្្មរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី  

ភីអិលសរុី។ យលាកមសីក៏ជាយលខាធិការមនគណៈកម្ោធិការមគប់មគង និងជាអ្កចូលរួ្អចិមសនតេ�៍ក្ថុងគណៈ

កម្ោធិការយផោេងៗយទៀតរបស់ធនាោរ បដលក្ថុងយនាះរួ្មន គណៈកម្ោធិការហានិភ័� និងគណៈកម្ោធិការ

ឥណទាន។ 

 ្រុនយពលចូលបយម្ើការងារក្ថុងធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី យលាកមសី ធា្ោប់បយម្ើការងារជាជំនួ� 

ការមននា�កមបតិបតតេិជាន់ខ្ស់នីតិក្្ម និងនា�កបផ្កនីតិក្្ម និងកិច្ចការមករុ្ហ៊រុន យៅក្ថុងធនាោរធំ្ួ� 

ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។ ក្ថុងយពលបត្ួ� យមរៅពីការបនតេការសិកោសា យលាកមសីបានបយម្ើការងារបផ្កនីតិក្្ម 

និងយលខាធិការមករ្ុ ហ៊រុន អស់រ�ៈយពល ០៦ ្ ្ោ ំយៅនា�កោ្ោននីតិក ្្ម និងកិច្ចការមករ្ុ ហ៊រុន យៅកបនលៃងបដល 

ធា្ោប់បយម្ើការងារពី្រុន។

 យលាកមសី លី យសភា បានបញ្ចប់ការសិកោសាថា្ោក់បរិញ្ោបមត បផ្កនីតិសសសតេ ពីសកលវិទោយាល័�ភូ្ិនទៃ 

នីតិសសសតេ និងវិទោយាសសសតេយសដ្ឋកិច្ច នា្្ោ២ំ០០៤ យហើ�ក្ថុង្្ោដំបដលយនះ យលាកមសីក៏ទទួលបានបរិញ្ោបមត 

ជំនាញគណយន�ោយ ពី្ហាវិទោយាល័�មគប់មគងពាណិជ្ជក្្ម មនវិទោយាស្ោនបយច្ចកវិទោយា និងមគប់មគង (បច្ចថុបោបន្

ជាសកលវិទោយាល័�ពរុទ្ធិសសសតេ) ផងបដរ។ នា្្ោំ២០០៧ យលាកមសី ទទួលបានសញ្ោបមតថា្ោក់អនរុបណ្ឌិត 

ជំនាញនីតិឯកជន ពីសកលវិទោយាល័�ភូ្ិនទៃនីតិសសសតេ និងវិទោយាសសសតេយសដ្ឋកិច្ច។

សញ្្តិតខ្មរ

លី	ទសាភា 

យលខាធិការមករុ្ហ៊រុនរួ្

DATIN ROSSAYA MOHD NASHIR

យលខាធិការមករុ្ហ៊រុនរួ្
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គណៈកម្ោធិការ 
បគ្រ់បគ្





 យលាក Neoh Sze Ming មតរូវបានយមជើសតំាង ជាអនរុមបធាននា�កមបតិបតតេ ិរបស់ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊  

ភីអិលសរុី នាមថងៃទី២១ បខវិច្ិកា ្្ោំ២០១៦។ តា្រ�ៈរចនាស្្័ន្ធ បដលមតរូវបានយរៀបចំយ�ើងវិញ របស់ 

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី យលាកមនសិទ្ធិអំណចមគប់មគង យលើនា�កោ្ោន្ួ�ចំនួន យៅក្ថុងធនាោរ រួ្មន 

យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល / បទពិយសធន៍យសវាក្្មអតិថិជន / មគប់មគងផលិតផល និងយសវាក្្មឌីជីថល /  

នីតិក្្ម និងមបតិបតតេិតា្ / ទីផោសារ និងទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មនវិទោយា និងមបតិបតតេិការ។ ្ិនបតប៉រុយណណោះ  

យលាកក៏មតរូវបានយមជើសតាំងជានា�កសតេីទីបផ្កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្មផងបដរ។

 ្រុនយពល្កបំយពញការងារយៅធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី យលាក Neoh គឺជានា�កបផ្ក 

អភិវឌោឍន៍អាជីវក្្ម យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម យៅធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ក្ថុងមបយទសម៉ោយ�សរុី ពី្្ោំ 

២០១២ ដល់្្ោំ២០១៦។ យៅក្ថុង្រុខតំបណងយនះ យលាកទទួលខរុសមតរូវយលើការអភិវឌោឍ�រុទ្ធសសសតេ 

អាជីវក្្ម ការិោល័�មបចាំតំបន់ ការអភិវឌោឍផលិតផល និងទីផោសារ។ ្ិនបតប៉រុយណណោះ យលាកក៏បានដរឹកនាំ

នា�កោ្ោនសម្បសម្រួលមបាក់បយញ្ញើ និងការលក់ផលិតផល្លៃងោ្ោ យៅយលើយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក្្ម 

ក្ថុងមបយទសម៉ោយ�សរុីផងបដរ។

 យលាក Neoh បានចូលបយម្ើការងារ យៅក្ថុងសរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប ក្ថុង្្ោំ២០០៨ យោ�មតរូវបានយមជើស 

តាំងជា្សនតេីពិយសស របស់មបធាននា�កមបតិបតតេិ មនសរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។ អំ�ថុងយពល៤្្ោំ មនតួនាទីក្ថុង 

ការិោល័�របស់មបធាននា�កមបតិបតតេិមករុ្ហ៊រុនយ្ យលាកបានជួ�ដល់មបធាននា�កមបតិបតតេិរបស់ 

សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប យោ�ការសម្បសម្រួល និងទំនាក់ទំនងមនគំនិចផតេលួចយផតេើ្អាជីវក្្មនានា យៅក្ថុង 

សរុអីា�អិ្បី៊ មគរុប។ យលាកក៏មន រ្ុខងារជាយលខាធិការ មនមករ្ុ មបរឹកោសាយោបល់អនតេរជាតិ របស់សរុអីា�អិ្បី៊  

មគរុបផងបដរ។

 យលាក Neoh Sze Ming បានបញ្ចប់ការសិកោសាពីសកលវិទោយាល័� Bristol មនចមកភពអង់យគលៃស  

ក្ថុង្្ោ២ំ០០៦ យហើ�ទទួលបានកិតិតេ�សកម្ិតទី១ បផ្កគី្ីវិទោយា។ ក្ថុងយពលទំយនរ យលាកចូលចិតតេការថតរូប 

និងដំយណើរក្ោសានតេ។

 យលាក Low Chee Hock  គឺជានា�កមគប់មគងទូយៅរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី ក្ថុង 

មបយទសក្្ថុជា។ យលាកបានចាប់យផតេើ្អាជីពធនាោរ ជា្ួ�នរឹងធនាោរ Citibank ក្ថុងមបយទសម៉ោយ�សរុី  

យោ�ទទួលបានបទពិយសធន៍យផោេងៗ យៅបផ្កឥណទានទិញយគហោ្ោន និងប័ណ្ណឥណទាន របស់យសវាក្្ម 

ធនាោរពាណិជ្ជ ទំាងក្ថុង រ្ុខងារលក់ និង រ្ុខងារឥណទាន។ យមកា�្កយលាកបានផ្ោស់យៅយធវែើការ ក្ថុងធនាោរ  

Southern Bank Berhad បដលមន្ូលោ្ោនយៅមបយទសម៉ោយ�សរុី ក្ថុង្រុខងារជានា�កបផ្កោំមទ

ការមគប់មគង សមមប់ការមប្ូល និងការសតោរយ�ើងវិញ។ បនា្ោប់ពីបយម្ើការយៅធនាោរយនះ រ�ៈយពល 

៤្្ោំ្ក ធនាោរ Southern Bank Berhad មតរូវបានមចបាច់បញ្ចូលយៅក្ថុងធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី 

មបយទសម៉ោយ�សរុ ីក្ថុង្្ោ២ំ០០៦ យហើ�យលាកក៏បនតេការងារជា្ួ�ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ក្ថុងមបយទសម៉ោយ�សរុី  

រហូតដល់្្ោំ២០១៤  ក្ថុង្រុខងារជានា�ករងជាន់ខ្ស់ បផ្កយសវាក្្មធនាោរពាណិជ្ជក្្ម មគប់មគងបផ្ក 

អចលនមទពោយរបស់សរុអីា�អិ្បី៊ ្ រុនយពលបដលយលាកមតរូវបានបតងតំាង ជានា�កមគប់មគងទូយៅ យៅធនាោរ  

សរុីអា�អិ្ប៊ី ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។

 ក្ថុងអំ�ថុងយពលបំយពញការងារ ក្ថុងធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី យលាក  Low បានមគប់មគងយលើ 

មបតិបត្ិការទូយៅ និងអភិបាលកិច្ចរបស់ធនាោរ រួ្ទាំងយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល និងយសវាក្្មអាជីវក្្ម 

ខ្ាោតតូច និង្ធោយ្។ យលើសពីយនះយទៀត យលាក Low ក៏ជាសមជិកគណៈកម្ោធិការហានិភ័� គណៈកម្ោធិការ 

ធនាោរមទពោយធន និងបំណុល គណៈកម្ោការសវនក្្ម និងគណៈកម្ោធិការមគប់មគង របស់ធនាោរ 

សរុីអា�អិ្ប៊ី ផងបដរ។

 យលាក Low បានបញ្ចប់ការសិកោសាថា្ោក់បរិញ្ោបមត បផ្កពាណិជ្ជក ្្ម ជំនាញគណយន�ោយ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពី 

សកលវិទោយាល័� Queensland ខាងតោបូង មនមបយទសអូសសតោលី យហើ�យលាកក៏បានបញ្ចប់ក្្មវិធីភាពជា 

អ្កដរឹកនាំ INSEAD ពីសលាពាណិជ្ជសសសតេ INSEAD មបយទសបារាំង។

 យលាក Low Chee Hock  បានលាឈប់ពីធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី យៅមថងៃទី៣០ បខកញ្ោ  

្្ោំ២០១៦។

NEOH SZE MING 
អនរុមបធាននា�កមបតិបតតេិ

សញ្្តិម៉្ទ�សុី សញ្្តិម៉្ទ�សុី

LOW CHEE HOCK 
នា�កមគប់មគងទូយៅ

80

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
គណៈកម្ោធិការមគប់មគង



 យលាកមសី យហង ធីតា ទទួលបនទៃថុកមគប់មគងទូយៅ យលើបផ្ក 

យសវាក ្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល របស់ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុ ីយហើ� 

ភារកិច្ចរបស់យលាកមសី រួ្មនការអភិវឌោឍផលិតផល ការលក់ និង 

ការបចកចា� មព្ទំាងការមគប់មគងឥណទាន យៅយលើអតិថិជនបរុគ្គល។  

យលើសពីយនះយៅយទៀត យលាកមសី ធីតា ជាអ្កបយងកើត�រុទ្ធសសសតេអាជីវក ្្ម 

និងទទួលខរុសមតរូវយៅយលើការមគប់មគងបណ្ោញសខា (Branch 

Distribution) យសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុជាន់ខ្ស់ (Preferred Banking) 

ឥណទានយគហោ្ោន និងយសវាក្្មប័ណ្ណឥណទាន (Credit Card)។

 យលាកមសី ធីតា ចាប់យផតេើ្អាជីពការងារ ជាបរុគ្គលិកបផ្កលក់  

យៅក្ថុងមករុ្ហ៊រុន នាំយចញ នាំចូល យហើ�បនា្ោប់្កយធវែើការ យៅក្ថុង 

មករុ្ហ៊រុនផោសា�ពាណិជ្ជក្្មអនតេរជាតិ្ួ� អស់រ�ៈយពល ៤្្ោំ បផ្ក 

ទំនាក់ទំនងអតិថិជន  ្ រុននរឹងអ្កមសីយចញយៅបនតេការសិកោសា យៅមបយទស 

ជប៉រុន។ យមកា�យពលវិល្កក្្ថុជាវិញ យលាកមសីបានចូលបយម ើ្ការងារ  

ជាអ្កផតេល់មបរឹកោសា ដល់ធនាោរពិភពយលាក ក្ថុងក្្មវិធីយ្គង្គអភិវឌោឍន ៍

ឯកជន (Mekong Private Development Facility)។  

 ្រុនចូលបយម្ើការងារក្ថុងធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី 

យលាកមសី ធីតា ធា្ោប់បយម្ើការងារ ក្ថុងធនាោរធំ្ួ� ក្ថុងមបយទស 

ក្្ថុជា អស់រ�ៈយពល ៧្្ោំ បដលក្ថុងអំ�ថុងយពលយនាះ យលាកមសី 

បយម្ើការងារ ក្ថុងតួនាទីមគប់មគង្ួ�ចំនួន រួ្មនដូចជា ជានា�ក 

បផ្កទីផោសារ នា�កបផ្កោំមទយសវាក ្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល យហើ�បន្ាោប់្ក 

ជានា�កបផ្កមគប់មគងបណ្ោញសខា។ 

 យលាកមសី ធីតា ទទួលបានបរិញ្ោបមត ពីសកលវិទោយាល័�ជាតិ 

មគប់មគង (NUM) យៅរាជធានីភំ្យពញ និងបរិញ្ោបមតជាន់ខ្ស់បផ្កទីផោសារ 

និងអាជីវក្្ម យៅសកលវិទោយាល័�អនតេរជាតិមនមបយទសជប៉រុន។

 យលាកមសី គី សណ បានបយម្ើការងារជាង ១៥ ្្ោំ យៅក្ថុង 

វិស័�ធនាោរ និងបានមគបដណ្ប់្រុខងារជាយមចើន ក្ថុងវិស័�យនះ។  

យលាកមសី បានចាប់យផតេើ្ អាជីព ជា្ួ�នរឹងធនាោរអនតេរជាតិ  និងបច្ចថុបោបន្ 

ជា្ួ�ធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊  ភីអិលសរុ។ី  ក្ថុងនា្ជានា�កយសវាក ្្ម 

ហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម និងយសវាមបតិបតតេិការ យលាកមសី សណ ទទួល 

ខរុសមតរូវបផ្កឥណទានសជីវក្្ម និងការងាររួ្បផ្កហិរញ្ញបោបទាន 

ពាណិជ្ជក្្ម និងការមគប់មគងសច់មបាក់ រួ្ទាំងការយងកើតបផនការ 

�រុទ្ធសសសតេ និងមបតិបតតេិការ ក៏ដូចជាការអនរុវតតេបផនការទាំងយនាះ។   

ឥណទានយនះ បានរួ្ចំបណកយធវែើឲោយមនការរីកចយម ើ្ន គួរឲោយកត់សម្ោល់ 

យៅក្ថុងអាជីវក្្មរបស់ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី ទាំង្ូល។

 ក្ថុងការបំពញការងារ  យលាកមសី គី សណ បានទទួលរងា្ោន់ជា 

យមចើន ដូចជារងា្ោន់សខាយ្្ើ្មបចាំ្្ំំា២០១១ បរុគ្គលិកយ្្ើ្មបចាំ្្ោំ  

២០១១ និងរងា្ោន់អរឹ្យ្ើរ៉ល ្ ្ំំា ២០១៣ (Emerald Award 2013)  

សមមប់អ្កមគប់មគងថា្ោក់កណ្លពី សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប ជាយដើ្។

 យលាកមសី  គី  សណ  បានទទួលបរិញ្ញបមត បផ្កគណយន�ោយ  ពី 

វិទោយាស្នជាតិមគប់មគង  និងចូលរួ្វគ្គសិកោសា  Accelerated Universal  

Bankers Program យៅសកលវិទោយាល័�បយច្ចកវិទោយា ណោ៉ោង 

(Nayang Technological University) ក្ថុងមបយទសសិង្ហបរុរី។

 យលាក យហង តូរ៉ង់ ជាយហរញ្ញកិមនធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុី 

បដលមនភារកិច្ចច ោ្បង គឺការផតេល់្ូលនិធិ ការមគប់មគងតារាងតរុលោយការ  

ការលក់រូបិ�ប័ណ្ណបរយទស ការលក់ផលិតផលវិនិយោគ ឬផលិតផល 

យផោេងៗ បដលផោសារភ្ាោប់នរឹងទីផោសារ និងទំនាក់ទំនងទូយៅ ជា្�ួស្ោប័ន 

ហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្ថុងដំយណើរកិច្ចការងារ យលាក តូរ៉ង់ មនទំនាក់ទំនងការងារ 

ជាមបចំា ជា្ួ�អតិថិជន ទំាងមបយភទលក់រា� និងលក់ដរុ។ំ យលាកបាន 

អភិវឌោឍជំនាញរបស់ខលៃលួន យលើបផ្កផលិតផលទីផោសារ  ដូចជាការទិញ-លក់ 

រូបិ�ប័ណ្ណបរយទស និសោេនទៃវត្ថុ ទីផោសាររូបិ�វត្ថុ និងអនតេរធនាោរ មព្ទំាង 

សហការជា្ួ�អង្គភាពអាជីវក ្្មនី្ួ�ៗ យដើ្ ីោបបយងកើនមបាក់ចំយណញ 

របស់ធនាោរ ឲោយនូវកម្ិតខ្ស់បំផរុត។ យលាកបានចូលបយម្ើការងារ

យៅក្ថុងធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី ក្ថុងបខកញ្ោ ្្ោំ ២០១០ ក្ថុង

្រុខងារជាអ្កមគប់មគងហានិភ័� និងជាយលខាធិការគណៈកម្ោធិការ 

ហានិភ័� រហូតដល់ពាក់កណ្ោល្្ោំ២០១៣ ្រុនយពលយលាកបាន 

ផ្ោស់បតេូរយៅមគប់មគងនា�កោ្ោនរតនាោរ។

 រ្ុនយពលចូលបយម ើ្ការងារ យៅក្ថុងធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុី 

យលាក  យហង តូរ៉ង់ ធា្ោប់ជាមបធានបផ្កមគប់មគងហានិភ័�សច់មបាក់ 

និងទីផោសារ ក្ថុងនា�កោ្ោនមគប់មគងហានិភ័� និងមនបទពិយសធន៍ 

យលើបផ្កមគប់មគងសច់មបាក់ ក្ថុងនា�កោ្ោនរតនាោរ មនធនាោរធ ំ

្ួ� យៅក្ថុងមបយទសក្្ថុជា អស់រ�ៈយពល ៦្្ោំ។ 

 

 យលាក យហង តូរ៉ង់ បានទទួលសញ្ោបមតថា្ោក់អនរុបណ្ឌិត បផ្ក 

ហិរញ្ញវត្ថុ ពីសកលវិទោយាល័�បញ្ោសសសតេមនក្្ថុជា ក្ថុង្្ោំ២០១១ 

និងបានបពាចប់វគ្គសិកោសា Accelerated Universal Bankers  

Program ពីសកលវិទោយាល័�បយច្ចកវិទោយា ណោ៉ោង (Nayang 

Technological University)  ក្ថុងមបយទសសិង្ហបរុរី នា្្ោំ២០១៤។ 

បច្ចថុបោបន្ យលាកកំពរុងបនតេការសិកោសា បផ្កសញ្ោបមតគណយន�ោយ ជំនាញ 

ថ្ាោក់គណយន�ោយករជាន់ខ្ស់ (ACCA: Association of Chartered  

Certified Accountants) យៅ្ជោឈ្ណ្ឌល បដលទទួលបានអាជ្ាោប័ណ្ណ  

ពីចមកភពអង់យគលៃស យៅក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។

សញ្្តិតខ្មរ សញ្្តិតខ្មរ សញ្្តិតខ្មរ

ទហ្	តូរ៉្់
នា�ករតនាោរ

ទហ្	ធីតា	
នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុបរុគ្គល

គី	សាណ
នា�កយសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវក្្ម 
និងយសវាមបតិបតតេិការ
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
គណៈកម្ោធិការមគប់មគង



 យលាក យហង វរុទ្ធ ី ជានា�ក�រុទ្ធសសសតេ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

យលាកជាអ្កមតរួសមតា�ម្ោក់ ក្ថុងចំយណ្គណៈមគប់មគងធនាោរ 

សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បដលបានចូលរួ្ជា្ួ�ធនាោរ ក្ថុង្្ោំ 

២០១០ ជានា�កហិរញ្ញវត្ថុ យហើ�មតរូវបានបតងតាំង ជានា�ក 

�រុទ្ធសសសតេ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្ថុង្្ោំ២០១៣។ ភារកិច្ចច ោ្បងរបស់យលាក  

រួ្មនការមគប់មគង្រុខងារហិរញ្ញវត្ថុ យរៀបចំបផនការ ដរឹកនាំ និង 

មគប់មគងបរុគ្គលិក ក្ថុងការអនរុវតតេ និងយរៀបចំយោលការណ៍ និងនីតិវិធី 

សមមប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ ថវិកា គណយន�ោយពន្ធោរ របា�ការណ៍ 

បទបោបញ្ញតតេិ និង�រុទ្ធសសសតេអាជីវក្្មរបស់ធនាោរ។ 

 យលាក វរុទ្ធី មតរួតពិនិតោយផងបដរ យលើមបព័ន្ធ និងរបា�ការណ ៍

គណយន�ោយ ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ ការយរៀបចំបផនការអាជីវក្្ម និង 

យដើរតួនាទីជាអ្កសម្បសម្រួល ជា្ួ�មករុ្ហ៊រុនយ្ យៅមបយទស 

ម៉ោយ�សរុីផងបដរ។ ្រុនចូលបយម្ើការងារយៅធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី  

ភីអិលសរុ ីយលាកមនបទពិយសធន៍ ៨្្ោ ំក្ថុងការងារមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ 

និងកាន់តួនាទីជានា�ករងហិរញ្ញវត្ថុ យៅធនាោរធំ្ួ� ក្ថុងមបយទស 

ក្្ថុជា។

 យលាក វរុទ្ធី បានទទួលបរិញ្ោបមតជាន់ខ្ស់ បផ្កមគប់មគង 

ពាណិជ្ជក្្ម ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ ពីសកលវិទោយាល័�បញ្ោសសសតេក្្ថុជា  

យហើ�បានបញ្ចប់ការសិកោសា ថា្ោក់គណយន�ោយករជាន់ខ្ស់ (ACCA: 

Association of Chartered Certified Accountants) ពីសលា 

ពាណិជ្ជក្្ម CamEd បដលជាស្ោប័នទទួលបានសិទ្ធិជាផលៃូវការ ពី 

ចមកភពអង់យគលៃស ក្ថុងការបណ្តះបណ្ោល ACCA យៅមបយទសក្្ថុជា។

 យលាកមសី អ៊រុ ំចិនាតោភកតេ ីចូលបយម ើ្ការងារក្ថុងធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ 

ភីអិលសរុ ីជាងរ�ៈយពល ៥្្ោំ្ កយហើ�។ យលាកមសីគឺជាសមជិក្ួ� 

រូប ក្ថុងគណៈកម្ោធិការមគប់មគង របស់ធនាោរ យហើ�ភារកិច្ចច្ោបង 

របស់យលាកមសីគឺធានាថា រយបៀបវារៈដ៏មនមបសិទ្ធភាព គឺមតរូវបាន 

ដំយណើរការ តា្រ�ៈកិច្ចសហការ ជា្ួ�នា�កោ្ោនយផោេងៗ។

 យៅក្ថុង្រុខតំបណង យលាកមសីបានអភិវឌោឍការមគប់មគងធនធាន 

្នរុសោេ យ ព្ោះយៅកាន់កម្ិតខ្ស់្ួ�យទៀត យោ�ការកសងស្ត្ភាព 

និយោជិត ទាំងចំយណះដរឹង និងជំនាញអនរុវតតេន៍ការងារ រហូតដល់ការ 

មគប់មគងនយោជិត និងភាពជាអ្កដរឹកនំា។ យលាកមសីជួ�ជម រ្ុញោ៉ោង 

សក្្ម នូវវបោបធ្៌បចករំបលក និងយរៀនសូមត យដើ្ោបីពមងរឹងចំយណះដរឹង 

របស់ស្ោប័ន ក្ថុងរ�ៈយពល�ូរអបងវែង។ រយបៀបវារៈសំខាន់យផោេងយទៀត 

រួ្មនការធានាឲោយមនសក្្មភាពចូលរួ្ោ៉ោងស្អិតរ្ួត រវាង 

និយោជិតទាំងអស់ ជា្ួ�ថា្ោក់ដរឹកនាំ។

 យ្លៃើ�តបយៅនរឹងក្្មវិធីភា្ោប់ទំនាក់ទំនង និងអភិវឌោឍន៍និយោជិត  

ឲោយមសបនរឹងទិសយៅអាជីវក្្ម ធនាោរសយម្ចបានលទ្ធផលកាន់បត 

មបយសើរយ�ើង ពី្ួ�្្ោំយៅ្ួ�្្ោំ។

 យមរៅពីបផ្កធនធាន្នរុសោេ យលាកមសីក៏ទទួលខរុសមតរូវ យលើ 

នា�កោ្ោនបផ្ករដ្ឋបាល និងមគប់មគងមទពោយស្ោបតតេ ិផងបដរ។  

យលាកមសីទទួលបនទៃថុកមគប់មគងគយមមងមទពោយស្ោបតិតេច្ោបងៗ យដើ្ោប ី

ធានាថា គយមមងទាំងយនាះមតរូវបានចាត់បចងបានល្អមបយសើរ បផ្អក 

យលើមបសិទ្ធភាពមនការចំណ� និងសយម្ចបានស្ិទ្ធផល គួរជាទី 

ោប់ចិតតេ។

 យលាកមសី អ៊រុំ ចិនាតោភកតេី បានបញ្ចប់ការសិកោសាថា្ោក់បរិញ្ោបមត 

រដ្ឋបាលពាណិជ្ជក ្្ម ពីវិទោយាស្ោនជាតិមគប់មគង។ ្ រុនចូលបយម ើ្ការងារ 

យៅធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី យលាកមសីធា្ោប់បានកាន់តំបណង 

ក្ថុង្រុខងារធនធាន្នរុសោេ តាំងពី្្ោំ ២០០២ រហូតដល់បច្ចថុបោបន្។

 យលាក បដន ោវរុទ្ធ ជានា�ក មននា�កោ្ោនព័ត៌មនវិទោយា 

និងមបតតេបិតិតេការ។ យលាកមតរួតពិនិតោយបយច្ចកវិទោយាព័ត៌មន មបតិបតតេកិារ ការ 

បកល្្អដំយណើរការអាជីវក្្ម និងអភិបាលកិច្ចមបតិបតតេិការ មព្ទាំង 

្រុខងារការធានាយលើការអនរុយលា្តា្។ យលាកដរឹកនាំបយច្ចកយទស 

របស់ធនាោរ និងអនរុវតតេ�រុទ្ធសសសតេបយច្ចកយទសយផោេងៗ យដើ្ ោបីធានាថា 

ការដំយ�ើងយរៀបចំមគប់មគងយហោ្ោរចនាស្័្ន្ធ គឺមសបតា្ទិសយៅរបស់ 

នា�កោ្ោនព័ត៌មនវិទោយា និងមបតិបតិតេការ របស់សរុីអា�អិ្ប៊ី មគរុប។

 យលាក បដន ោវរុទ្ធ ចូលបយម្ើការងារយៅក្ថុងធនាោរ 

សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី ជានា�កមននា�កោ្ោនព័ត៌មនវិទោយា យៅ 

បខកញ្ោ ្្ោំ២០១០ ជា្នរុសោេម្ោក់ ក្ថុងចំយណ្អ្កមតរួសមតា� 

យផោេងយទៀត បដលបានចូលរួ្បយងកើតមបតិបតតេិការរបស់ធនាោរ  

្រុនយពលយលាកបានយ�ើងកាន់តំបណងជានា�ក មននា�កោ្ោន 

ព័ត៌មនវិទោយា និងមបតតេិបតិតេការ។ ្រុនយពល្កបយម្ើការងារយៅទីយនះ  

យលាកមនបទពិយសធន៍ ៥្្ោំ ជានា�កមននា�កោ្ោនព័ត៌មនវិទោយា 

្កពីធនាោរក្ថុងមសរុក្ួ�។

 យលាក បដន ោវរុទ្ធ បានទទួលបរិញ្ោបមតចំនួន ២ គឺបរិញ្ោបមត  

វិទោយាសសសតេករុំពោយូទ័រ និងអកោេរសសសតេអង់យគលៃសយលើជំនាញទំនាក់ទំនង 

វិជា្ោជីវៈ ពីសកលវិទោយាល័�ភូ្ិនទៃភ្ំយពញ។

តដន	ោវុទ្ធ
នា�កព័ត៌មនវិទោយា និងមបតតេិបតតេិការ

ទហ្	វុទ្ធី
នា�ក�រុទ្ធសសសតេ និងហិរញ្ញវត្ថុ

អ៊ុំ	ចិនាត្ភក្ី	
នា�កធនធានមករុ្ហ៊រុន 

សញ្្តិតខ្មរ សញ្្តិតខ្មរ សញ្្តិតខ្មរ
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
គណៈកម្ោធិការមគប់មគង



 ជា្ួ�នរឹងបទពិយសធន៍ការងារល្អៗជាយមចើន្្ោំ យៅក្ថុងវិស័� 

ធនាោរពាណិជ្ជ យលើបផ្កលក់-បយម្ើអតិថិជន មព្ទាំងបផ្កមគប់មគង 

ហានិភ័� យលាក ហរុង យជៀប មនចំយណះដរឹងចោបាស់លាស់ បផ្ក 

ឧសោសាហក្្មធនាោរ និងអតិថិជន ក្ថុងការផតេល់នូវយោបល់ ដល់ 

បផ្កបដលពាក់ព័ន្ធ ក្ថុងដំយណើរការអាជីវក្្មរបស់ធនាោរ មព្ទាំង 

ការមគប់មគងហានិភ័�។ យលាក ហរុង យជៀប ក៏ធា្ោប់បានបយម្ើការងារ 

ជានា�កមគប់មគងហានិភ័�របស់ធនាោរបរយទស្ួ� យៅក្ថុង 

មបយទសឡាវផងបដរ។ ក្ថុងនា្ជានា�កមគប់មគងហានិភ័�របស់ 

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី យលាក ហរុង យជៀប ទទួលបនទៃថុកបផ្ក 

មគប់មគងហានិភ័�ទូយៅ យៅក្ថុងធនាោរ យហើ�យធវែើការោ៉ោងជិតស្ិទ្ធ  

ជា្ួ�អង្គភាពបដលពាក់ព័ន្ធ មព្ទាំងការិោល័�យ្ យដើ្ោបីធានា 

ការអនរុវតតេដ៏ខា្ោប់ខ្ជលួន នូវវបោបធ្៌មគប់មគងហានិភ័� យៅក្ថុងធនាោរ 

ទាំង្ូល។

 ក្ថុងនា្ជាមបធានគណៈកម្ោការឥណទាន យលាក ហរុង យជៀប 

ផតេល់នូវទិសយៅ និងការបណនំា យដើ្ ោបីរកោសា និងទាក់ទាញអតិថិជនល្ៗអ  

មព្ទាំងធានាឲោយបាននូវគរុណភាពឥណទាន បដលធនាោរមន។ 

យមរៅពីយនះ យលាកពិនិតោយយ ើ្លការមគប់មគងហានិភ័�មបយភទយផោេងយទៀត  

បដលរួ្មនហានិភ័�មបតិបតតេិការ ហានិភ័�ទីផោសារ និងហានិភ័� 

សច់មបាក់ជាយដើ្។ យលាក ហរុង យជៀប ទទួលបានបរិញ្ោបមត និង 

បរិញ្ោបមតជាន់ខ្ស់ បផ្កមគប់មគងអាជីវក ្្ម យហើ�បានបញ្ចប់ក្្មវិធី

ភាពជាអ្កដរឹកនាំ CIMB-INSEAD ផងបដរ។

 ក្ថុងនា្ជាអ្កមតរួសមតា�ម្ោក់ ក្ថុងចំយណ្គណៈមគប់មគង របស់ 

ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី យៅយពលយបើកដយំណើរការដំបូង ក្ថុង 

្្ោំ២០១០ យលាក យខៀវ ឡានីន ទទួលខរុសមតរូវយលើការអភិវឌោឍ ពិនិតោយ 

យ្ើលបផនការសវនក្្ម �រុទ្ធសសសតេ សតេង់ោរ និងយោលនយោបា� 

មព្ទាំងការមគប់មគងទូយៅ ក្ថុងនា�កោ្ោនសវនក្្មមផទៃក្ថុងរបស ់

ធនាោរ។ 

 យលាក ឡានីន បានបយម្ើការងារ ក្ថុងបផ្កសវនក្្មមផទៃក្ថុង យៅ 

តា្ស្ោប័នហិរញ្ញវត្ថុ អស់រ�ៈយពលជាង ១៤្្ោំ បដលយលាកមន 

ស្ត្ភាព ក្ថុងការបំយពញតួនាទីបានោ៉ោងល្អ និងជាជំនួ�យៅដល ់

គណៈកម្ោធិការសវនក ្្ម និងគណៈមគប់មគង ក្ថុងការបយងកើតការមគប់មគង 

ចំណ�យោ�មបសិទ្ធភាព ការវា�តម ល្ៃហានិភ័� ការផតេល់អនរុសសន៍ 

យលើវិធានការកាត់បន្�ហានិភ័� និងការធានាដំយណើរការអភិបាល

កិច្ចឲោយបានល្អមបយសើរ។

 យលាក ឡានីន បានទទួលបរិញ្ោបមត បផ្កហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាោរ  

ពីសកលវិទោយាល័�ជាតិមគប់មគង និងបរិញ្ោបមតជាន់ខ្ស់ បផ្កហិរញ្ញវត្ថុ 

និងគណយន�ោយ ពីសកលវិទោយាល័�យបៀលមបា�។

 យលាកមសី លី យសភា មនតួនាទីជានា�កនីតិក ្្ម និងមបតិបតតេតិា្ 

មនធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុ ីចាប់តំាងពីមថងៃចាប់យផតេើ្ មបតិបតិតេការ 

ដំបូងរបស់ធនាោរ យៅបខវិច្ិកា ្្ោំ២០១០ ្កយ្៉លៃះ។ យលាកមស ី

ទទួលបនទៃថុកយលើការងារមបតិបតតេិតា្ និងចាត់បចងតួនាទីយលខាធិការ 

មករុ្ហ៊រុន និងនីតិក្្ម។ យលាកមសី គឺជាយលខាធិការមករុ្ហ៊រុន្ួ�រូប 

មនមករុ្មបរឹកោសាភិបាល និងគណៈកម្ោធិការសវនក្្មរបស់ធនាោរ  

សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុ។ី យលាកមសីក៏ជាយលខាធិការមនគណៈកម្ោធិការ 

មគប់មគង និងជាអ្កចូលរួ្អចិមសនតេ�៍ ក្ថុងគណៈកម្ោធិការយផោេងៗ

យទៀតរបស់ធនាោរ បដលក្ថុងយនាះរួ្មនគណៈកម្ោធិការហានិភ័� 

និងគណៈកម្ោធិការឥណទានក្្ថុជា។

 ្រុនយពលចូលបម្ីការងារក្ថុងធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី  

យលាកមសី ធា្ោប់បយម្ើការងារជាជំនួ�ការ នា�កមបតិបតិតេជាន់ខ្ស់ 

នីតិក្្ម និងនា�កបផ្កនីតិក្្ម និងកិច្ចការមករុ្ហ៊រុនយៅក្ថុងធនាោរធ ំ

្ួ�ក្ថុងមបយទសក្្ថុជា។ ក្ថុងយពលបត្ួ� យមរៅពីការបនតេការសិកោសា 

យលាកមសីបានបយម្ើការងារបផ្កនីតិក្្ម និងយលខាធិការមករុ្ហ៊រុន 

អស់រ�ៈយពល ០៦ ្ ្ោ ំយៅនា�កោ្ោននីតិក ្្ម និងកិច្ចការមករ្ុ ហ៊រុន យៅ 

កបនលៃង បដលធា្ោប់បយម្ើការងារពី្រុន។ 

 យលាកមសី លី យសភា បានទទួលបរិញ្ោបមតបផ្កនីតិសសសតេ 

ពីសកលវិទោយាល័�ភូ្ិនទៃនីតិសសសតេ និង វិទោយាសសសតេយសដ្ឋកិច្ច យៅ 

្្ោ២ំ០០៤ យហើ�ក្ថុង្្ោដំបដលយនះ យលាកមសីក៏ទទួលបានបរិញ្ោបមត 

ជំនាញគណយន�ោយ ពី្ហាវិទោយាល័�មគប់មគងពាណិជ្ជក ្្មមនវិទោយាស្ោន 

បយច្ចកវិទោយា និងមគប់មគង (បច្ចថុបោបន្ជាសកលវិទោយាល័�ពរុទិ្ធសសសតេ)  

ផងបដរ។ យៅ្្ោំ២០០៧ យលាកមសីទទួលបានសញ្ោបមតថា្ោក ់

អនរុបណ្ឌិតជំនាញនីតិឯកជន ពីសកលវិទោយាល័�ភូ្ិនទៃនីតិសសសតេ  

និងវិទោយាសសសតេយសដ្ឋកិច្ច។ 

លី	ទសាភា
នា�កនីតិក្្ម និងមបតិបតតេិតា្

ហុ្	ទជៀ្រ
នា�កមគប់មគងហានិភ័�

ទខៀវ	ឡានីន
នា�កសវនក្្មមផទៃក្ថុង

សញ្្តិតខ្មរ សញ្្តិតខ្មរ សញ្្តិតខ្មរ
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
គណៈកម្ោធិការមគប់មគង



ក្ថុងនា្ 
ជាមដគូអាជីវក្្ម 

ោ៉ោងពិតមបាកដ យ�ើង 
កសងអនាគត 

ដ៏រឹងមំ និង�ូរអបងវែង  
សមមប់អតិថិជន 

របស់យ�ើង។



៨៦ របា�ការណ៍មករុ្មបរឹកោសាភិបាល

៨៧ របា�ការណ៍សវនករឯករាជោយ 

៨៨ តារាងតរុលោយការ

៨៩ របា�ការណ៍លទ្ធផល

៩០ របា�ការណ៍បបម្បម្រួល្ូលធន

៩១ របា�ការណ៍លំហូរសច់មបាក់

៩២ កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១១៥ ឧបស្្័ន្ធ៖ កំណត់សម្ោល់ស្ីពីតម្រូវការតា្មបកាស 
 របស់ធនាោរជាតិមនក្្ថុជា

របា�ការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ



របា�ការណ៍មករុ្មបរឹកោសាភិបាល

 មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលធនាោរ សរុអីា�អិ្បី៊ ភីអិលសរុ ី(យៅកាត់ថា «ធនាោរ») សូ្ោក់ជូនរបា�ការណ៍ 
របស់ខលៃលួន និងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ បដលបានយធវែើសវនក្្មរួចយហើ� សមមប់ដំណច់្្ោំមថងៃទ ី
៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦។

អំពីធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី
 ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានបយងកើតយ�ើងយៅមថងៃទី២០ បខកញ្ោ ្្ោំ២០១០ យហើ�ធនាោរយនះ
គឺជាមករ្ុ ហ៊រុនបរុមតស្័្ន្ធ បដលកាន់កាប់ភាគហ៊រុនទំាងមសរុង យោ� CIMB Bank Berhad បដលជាធនាោរ 
មនអាជ្ាោប័ណ្ណចរុះបញ្ជអីាជីវក ្្ម យៅមបយទសម៉ោយ�សរុ។ី មករ្ុ ហ៊រុន CIMB Group Holdings Berhad បដល 
បានចរុះបញ្ជីជាមករុ្ហ៊រុនសជីវក្្ម យៅមបយទសម៉ោយ�សរុី គឺជាមករុ្ហ៊រុនយ្ធំបង្អស់។ 

សក្្មភាពអាជីវក្្មច្ោបងៗ
 សក ្្មភាពអាជីវក ្្មច ោ្បងៗរបស់ធនាោរ គឺការផតេល់យសវាក ្្មបផ្កធនាោរជាយមចើនមបយភទ និងយសវាក ្្ម 
បដលពាក់ព័ន្ធនរឹងវិស័�ហិរញ្ញវត្ថុ យៅក្ថុងមពះរាជាណចមកក្្ថុជា។

លទ្ធផលមបតិបតតេិការ និងភាគលាភ
 លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ សមមប់ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ មតរូវបានបងា្ោញយៅក្ថុងរបា�ការណ៍
លទ្ធផល យៅយលើទំព័រទី ៨៩។

 សមមប់ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ្ិនមនការមបកាស ឬការបង់ភាគលាភយទ។

មទពោយសក្្មរ�ៈយពលខលៃី និងមទពោយសក្្មរ�ៈយពលបវង
 រ្ុនយពលយរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលបានចាត់វិធានការ បដលមន្ូលោ្ោនស្រ ោ្យ  
យដើ្ោបីបញ្ោក់ថាបណ្ោមទពោយសក្្មរ�ៈយពលខលៃី និងមទពោយសក្្មរ�ៈយពលបវង យមរៅពីបំណុលបដលទំនងជា 
្ិនអាចទទួលបាន្កវិញ យៅក្ថុងមបតិបតតេិការអាជីវក្្មធ្្មតា យៅតា្តម្លៃយៅក្ថុងបញ្ជីរបស់ធនាោរ មតរូវ 
បានកាត់បន្�ឲោយយស្មើនរឹងតម្លៃ បដលគិតថានរឹងអាចលក់បាន យៅយលើទីផោសារជាក់បសតេង។

 គិតមតរឹ្កាលបរិយច្ទមនរបា�ការណ៍យនះ និងបផ្អកយលើការ�ល់ដរឹងដ៏សរុមករឹត មករុ្មបរឹកោសាភិបាល 
ពរុំបានដរឹងពីយហតរុការណ៍ និងកាលៈយទសៈណ្ួ� បដលបណ្ោលឲោយតម្លៃមទពោយសក្្មរ�ៈយពលខលៃី និង 
មទពោយសក្្មរ�ៈយពលបវង យៅក្ថុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ មនតម្លៃ្ិនមតរឹ្មតរូវជាសរវនតេ
យនាះយ�ើ�។

បំណុល�ថាភាព និងបំណុលយផោេងៗ
 គិតមតរឹ្កាលបរិយច្ទមនរបា�ការណ៍យនះ ៖

ក.  ្ និមនបនទៃថុកណ្ួ� យលើមទពោយសក ្្មរបស់ធនាោរ បដលបានយកើតយ�ើង យោ�សរការោក់បញចោ ំយដើ្ ោបី 
ការធានាបំណុលរបស់បរុគ្គលណម្ោក់យ�ើ� ចាប់តាំងពីដំណច់្្ោំ្ក និង

ខ.  ្ ិនមនបំណុល�ថាភាពណ្ួ�របស់ធនាោរ បដលបានយកើតយ�ើងចាប់តាំងពីដំណច់្្ោំ្ក 
យមរៅពីដំយណើរការអាជីវក្្មធនាោរធ្្មតាយនាះយទ។

 តា្យោបល់របស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល ពរុំមនបំណុល�ថាភាព ឬបំណុលយផោេងៗរបស់ធនាោរ បដល 
មតរូវបានទា្ទារឲោយសង ឬអាចនរឹងមតរូវទា្ទារឲោយសង ក្ថុងរ�ៈយពល១២បខ បនា្ោប់ពីដំណច់្្ោំ បដលនរឹង ឬ 
អាចនរឹងមនផលប៉ះពាល់ជាសរវន្ ដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាោរ ក្ថុងការបំយពញកាតពវែកិច្ចរបស់ខលៃលួន យៅមថងៃ 
ផរុតកំណត់សងយនាះយទ។ 

ការបមបមបរួលកាលៈយទសៈ
 គិតមតរ្ឹ កាលបរិយច្ទមនរបា�ការណ៍យនះ មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលពរុបំានដរឹងពីកាលៈយទសៈណ្ួ� បដល្ិន 
បាន្លៃថុះបញចោំងយៅក្ថុងរបា�ការណ៍យនះ ឬរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ បដលអាចបណ្ោលឲោយចំនួន
ទរឹកមបាក់បដលបានបងា្ោញក្ថុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ មនកំហរុស្្គងជាសរវនតេយនាះយ�ើ�។ 

មបតិបតតេិការបដលមនលក្ខណៈ្ិនធ្្មតា
 តា្យោបល់របស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ សមមប់្្ោំហិរញ្ញវត្ថុយនះ ពរុំមន 
រងនូវផលប៉ះពាល់ជាសរវន្ពីគណនី មបតិបតតេិការ ឬ មពរឹត្ិការណ៍ណ្ួ� បដលមនលក្ខណៈជាសរវនតេ 

និងខរុសពីធ្្មតាយនាះយទ។ តា្យោបល់របស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល ក្ថុងចយនា្ោះយពលរវាងដំណច់្្ោំហិរញ្ញវត្ថុ 
្កទល់នរឹងកាលបរិយច្ទមនរបា�ការណ៍យនះ ពរុំមនគណនី មបតិបត្ិការ ឬ មពរឹត្ិការណ៍ណ្ួ� បដល
មនលក្ខណៈជាសរវនតេ និងខរុសមបមកតី បដលទំនងជាមនផលប៉ះពាល់ជាសរវនតេ ដល់លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ធនាោរ ក្ថុង្្ោំបដលរបា�ការណ៍យនះមតរូវបានយធវែើយ�ើងយនាះយទ។

មករុ្មបរឹកោសាភិបាល  
 សមជិកមករុ្មបរឹកោសាភិបាល បដលយៅបយម្ើការក្ថុងអំ�ថុង្្ោំ និងរហូត្កទល់នរឹងកាលបិយច្ទមន 
របា�ការណ៍យនះ មនរា�នា្ដូចខាងយមកា្ ៖
•	 Dato’ Shaarani lbrahim (មបធានមករុ្មបរឹកោសាភិបាល) 
•	 Dato’ Wira Zainal Abidin Bin Mahamad Zain
•	 បណ្ឌិត ្រុី កលោយាណ  
•	 យលាក Kua Wei Jin 
•	 យលាក ប៊រុន �ីន 
 
ការទទួលខរុសមតរូវរបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល ចំយពាះរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 មករុ្មបរឹកោសាភិបាលទទួលខរុសមតរូវក្ថុងការបញ្ោក់ថា របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមតរូវបានយរៀបចំយ�ើង និង 
បានបងា្ោញមតរឹ្មតរូវនូវមគប់ទិដ្ឋភាពជាសរវន្ទាំងអស់ មនស្ោនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ គិតមតរឹ្ 
មថងៃទី៣១ បខធូ្ ្ ្ោំ២០១៦ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ មព្ទាំងលំហូរសច់មបាក់សមមប់ដំណច់្្ោំ។ ការយរៀបចំ 
របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុយនះ តម្រូវឲោយមករុ្មបរឹកោសាភិបាល ៖

 (i)  យមបើមបាស់យោលការណ៍គណយន�ោយស្មសប បដលោំមទយោ�ការវិនិច័្� និងការប៉ាោន់មបមណោ៉ោង 
ស្យហតរុផល និងមបកបយោ�ការមបរុងមប�័ត្ បនា្ោប់ពីយនាះមតរូវអនរុវត្យោលការណ៍ទាំងយនាះ 
ឲោយបានសរុីសងា្ោក់ោ្ោ។

 (ii)  អនរុវតតេតា្យោលការណ៍បណនំា បដលយចញយោ�ធនាោរជាតិមនក្្ថុជា និងសតេង់ោរគណយន�ោយក្្ថុជា 
ឬមបសិនយបើមនការមបាសចាកណ្ួ� ក្ថុងការបង្ាោញឲោយមនភាពមតរ្ឹ មតរូវ ការមបាសចាកទំាងយនាះ
មតរូវបានលាតមតោង ពនោយល់ និងកំណត់បរិមណោ៉ោងមតរឹ្មតរូវ យៅក្ថុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 (iii) រកោសាទរុកបញ្ជគីណយន�ោយឲោយបានមគប់មោន់ និងមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង មបកបយោ�មបសទិ្ធភាព។

 (iv)  យរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យោ�បផ្អកយលើ្ លូោ្ននិរន្រភាពមនអាជីវក ្្ម យលើកបលងបតមនករណី 
្ិនស្រ្ោយក្ថុងការសន្មតថា ធនាោរអាចនរឹងបន្មបតិបត្ិការអាជីវក្្ម យៅយពលអនាគតដ៏ខលៃី និង

 (v)  មតរួតពិនិតោយនិងដរឹកនាំធនាោរ យោ�ចូលរួ្យលើរាល់ការសយម្ចចិតតេសំខាន់ៗទាំងអស់ បដល 
ជះឥទ្ធិពលដល់មបតិបត្ិការ និងដំយណើរការរបស់ធនាោរ យហើ�មតរូវមបាកដថាកិច្ចការទាំងយនះមតរូវ 
បាន្លៃថុះបញចោំងោ៉ោងមតរឹ្មតរូវ យៅក្ថុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។  

 មករុ្មបរឹកោសាភិបាលអះអាងថា ធនាោរបានអនរុវត្តា្តម្រូវការខាងយលើក្ថុងការយរៀបចំរបា�ការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខលៃលួន។ 

ការអនរុ្័តរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 យ�ើងខ្ថុជំាមករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល បានអនរ្ុ ត័យលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បដលភ្ាោប់្កជា្ួ� បដលបានបង្ាោញ 
ោ៉ោងមតរឹ្មតរូវនូវមគប់ទិដ្ឋភាពជាសរវនតេទាំងអស់មនស្ោនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ 
្្ោំ២០១៦ មព្ទាំងលទ្ធផលមបតិបតតេិការ និងលំហូរសច់មបាក់សមមប់ដំណច់្្ោំ យោ�អនរុយលា្យៅ 
តា្យោលការណ៍បណនាំរបស់ធនាោរជាតិមនក្្ថុជា និងសតេង់ោរគណយន�ោយក្្ថុជា។

 ចរុះហត្យលខាយោ�អនរុយលា្យៅតា្យសចកតេីសយម្ចរបស់មករុ្មបរឹកោសាភិបាល។

      

្រ៊ុន	យីន
អភិបាលមបតិបតតេិ/មបធាននា�កមបតិបតតេិ

រាជធានីភ្ំយពញ មពះរាជាណចមកក្្ថុជា
កាលបរិយច្ទ៖ មថងៃទី ២៩ បខ្ីនា ្្ោំ២០១៧
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របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របា�ការណ៍មករុ្មបរឹកោសាភិបាល



របា�ការណ៍សវនករឯករាជោយ

ជូនភាគទរុនិកធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី

្តិយោបល់របស់យ�ើងខ្ថុំ

 តា្្តិយោបល់យ�ើងខ្ថុំ របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី (យៅកាត់ថា «ធនាោរ»)  
បងា្ោញមតរឹ្មតរូវ នូវមគប់ទិដ្ឋភាពជាសរវនតេទាំងអស់ អំពីស្ោនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦  
និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ មព្ទាំងលំហូរសច់មបាក់ សមមប់ដំណច់្្ោំ យោ�អនរុយលា្យៅតា្សតេង់ោរគណយន�ោយក្្ថុជា 
និងយោលការណ៍បណនាំរបស់ធនាោរជាតិមនក្្ថុជា (យៅកាត់ថា «ធនាោរកណ្ោល»)។

របា�ការណ៍បដលយ�ើងខ្ថុំបានយធវែើសវនក្្ម

 របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ រួ្មន៖
•	 តារាងតរុលោយការ គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ 
•	 របា�ការណ៍លទ្ធផលសមមប់ដំណច់្្ោំ 
•	 របា�ការណ៍បបម្បម្រួល្ូលធនសមមប់ដំណច់្្ោំ 
•	 របា�ការណ៍លំហូរសច់មបាក់សមមប់ដំណច់្្ោំ និង
•	 កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រាប់ទាំងយសចកតេីសយង្ខបយោលការណ៍គណយន�ោយសំខាន់ៗ។

្ូលោ្ោនមន្តិយោបល់របស់យ�ើងខ្ថុំ

 យ�ើងខ្ថុំបានយធវែើសវនក្្មយោ�អនរុយលា្យៅតា្សតេង់ោរអនតេរជាតិ សតេីពីសវនក្្មមនក្្ថុជា (យៅកាត់ថា «សតេង់ោរ 
សវនក ្្ម»)។ ការទទួលខរុសមតរូវរបសយ់�ើងខ្ថុ ំបដលអនរុយលា្យៅតា្សតេង់ោរទាងំយនាះ មតរូវបានពណ៌នាបបន្្យទៀត យៅក្ថុង 
កថាខណ្ឌ «ការទទួលខរុសមតរូវរបស់សវនករក្ថុងការយធវែើសវនក ្្មយលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ» យៅក្ថុងរបា�ការណ៍របស់យ�ើងខ្ថុ។ំ

 យ�ើងខ្ថុំយជឿជាក់ថា ភសតេថុតាងសវនក្្មបដលយ�ើងខ្ថុំបានទទួលមនភាពមគប់មោន់ និងស្យហតរុផល យដើ្ោបីយធវែើ 
ជា្ូលោ្ោន សមមប់ការបយញ្ចញ្តិយោបល់របស់យ�ើងខ្ថុំ។

ឯករាជោយ

 យ�ើងខ្ថុំមនឯករាជោយពីធនាោរ បដលអនរុយលា្យៅតា្មក្សីលធ៌្ សមមប់គណយន�ោយករវិជា្ោជីវៈ បដលយចញផោសា�
យោ�មករ្ុ មបរឹកោសាសតេង់ោរមក្សីលធ៌្អនតេរជាតិ (យៅកាត់ថា «មក្សីលធ៌្អនតេរជាតិ») និងអនរុយលា្យៅតា្មក្សីលធ៌្
របសវិ់ទោយាស្ោនគណយន�ោយករជំនាញ និងសវនករក្្ថុជា (យៅកាត់ថា «មក្សលីធ្៌ វគសក»)។ យ�ើងខ្ថុំបានបំយពញកាតពវែ 
កិច្ច ក្ថុងការទទួលខរុសមតរូវ បផ្កមក្សីលធ៌្យផោេងៗយទៀត បដលកំណត់យោ� «មក្សីលធ៌្អនតេរជាត»ិ និង «មក្សីលធ្៌ 
វគសក»។

ព័ត៌មនយផោេងៗ

 គណៈមគប់មគងទទួលខរុសមតរូវ ចំយពាះព័ត៌មនយផោេងៗ។ ព័ត៌មនយផោេងៗរួ្មន ឧបស្្័ន្ធបដលជាតម្រូវការរបស់ 
ធនាោរកណ្ោល ប៉រុបនតេឧបស្័្ន្ធទំាងយនះ្ិនប្នជាបផ្កមនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបា�ការណ៍សវនកររបស់យ�ើងខ្ថុយំទ។

 ្តិយោបល់របស់យ�ើងខ្ថុំ ចំយពាះរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពរុំបានមគបដណ្ប់យៅយលើព័ត៌មនយផោេងៗយនាះយទ យហើ� 
យ�ើងខ្ថុំ្ិនយធវែើការធានាអះអាង ចំយពាះព័ត៌មនទាំងយនាះយទ។

 ទាក់ទងនរឹងការយធវែើសវនក្្មរបស់យ�ើងខ្ថុំ យៅយលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យ�ើងខ្ថុំទទួលខរុសមតរូវ ក្ថុងការអានព័ត៌មន 
យផោេងៗ បដលបានយរៀបរាប់ខាងយលើ យដើ្ោបីពិចារណថាយតើព័ត៌មនយផោេងៗទាំងយនាះ មនភាពផទៃថុ�ោ្ោជាសរវនតេ ពីរបា� 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬផទៃថុ�ពីការ�ល់ដរឹងរបស់យ�ើងខ្ថុំ បផ្អកយលើលទ្ធផលមនការយធវែើសវនក្្ម ឬមនការរា�ការណ៍ពីកំហរុស 
្្គងជាសរវនតេ បដលបានយកើតយ�ើងឬយទ។

 បផ្អកយៅយលើការងារ បដលយ�ើងខ្ថុំបានបំយពញ មបសិនយបើយ�ើងខ្ថុំសន្ិោ្ោនថា មនកំហរុស្្គងជាសរវនតេ បដលយកើតយចញ 
ពីព័ត៌មនយផោេងៗទាំងយនះ យ�ើងខ្ថុំមតរូវរា�ការណ៍ ពីអង្គយហតរុមនកំហរុស្្គងទាំងយនាះ។ យ�ើងខ្ថុំ្ិនមនអវែីមតរូវរា�ការណ ៍
ចំយពាះបញ្ោយនះយទ។

ការទទួលខរុសមតរូវរបស់ថា្ោក់មគប់មគង និងអ្កបដលទទួលបនទៃថុកយលើ  
អភិបាលកិច្ចរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 ថា្ោក់មគប់មគងទទួលខរុសមតរូវ ក្ថុងការយរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងបងា្ោញរបា�ការណ៍ទាំងយនាះ ឲោយបាន 
មតរឹ្មតរូវ យោ�អនរុយលា្យៅតា្សតេង់ោររបា�ការណ៍ ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្ថុអនតេរជាតិមនក្្ថុជា និងទទួលខរុសមតរូវ 
យលើការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង បដលថា្ោក់មគប់មគងកំណត់ថា មនភាពចាំបាច់ក្ថុងការយរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲោយយចៀសផរុត 
ពីការរា�ការណ៍ខរុសជាសរវនតេ បដលបណ្ោល្កពីការបកលៃងបនលៃំ ឬកំហរុស្្គងយផោេងៗ។

 ក្ថុងការយរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ថា្ោក់មគប់មគងទទួលខរុសមតរូវ ក្ថុងការវា�តម្លៃ អំពីលទ្ធភាពរបស់ធនាោរ 
ក្ថុងការបនតេនិរនតេភាពអាជីវក្្ម ការលាតមតោងព៌ត័មនបដលពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាបញ្ោយផោេងៗ បដលទាក់ទិនយៅនរឹង 
និរនតេភាពអាជីវក្្ម យោ�យមបើ្ូលោ្ោនគណយន�ោយ សមមប់និរនតេភាពអាជីវក្្ម យលើកបលងបតថា្ោក់មគប់មគងយមោងនរឹង 
បិទអាជីវក្្មរបស់ធនាោរ ឬបញោឈប់មបតិបតិតេការ យោ�្ិនមនជយម្ើស មបកបយោ�ភាពមបាកដមបជាណ្ួ�។

 អ្កបដលទទួលបនទៃថុកអភិបាលកិច្ច មតរូវមនការទទួលខរុសមតរូវ ក្ថុងការមតរួតពិនិតោយដំយណើរការមនការរា�ការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ។

ការទទួលខរុសមតរូវរបស់សវនករ ក្ថុងការយធវែើសវនក្្មយលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 យោលបំណងរបស់យ�ើងខ្ថុំ គឺបសវែងរកអំណះអំណង បដលស្យហតរុផលថា របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំង្ូលពរុំមន 
ការរា�ការណ៍ខរុសជាសរវនតេ បដលបណ្ោល្កពីការបកលៃងបនលៃំ ឬកំហរុស្្គងយផោេងៗ និងយចញរបា�ការណ៍សវនក្្ម 
បដលមន្តិយោបល់របស់យ�ើងខ្ថុំ។ ការអះអាងបដលស្យហតរុផល គឺជាការអះអាងក្ថុងកម្ិតខ្ស់ ប៉រុបនតេវា្ិនប្នជា 
ការធានាថាសវនក្្ម បដលបានយធវែើយ�ើងយោ�អនរុយលា្យៅតា្សតេង់ោរសវនក្្ម បតងបតរកយ�ើញជានិច្ច នូវការ 
រា�ការណ៍ខរុសជាសរវនតេ បដលបានយកើតយ�ើងយនាះយទ។ ការរា�ការណ៍ខរុសអាចយកើតយ�ើងពីការបកលៃងបនលៃំ ឬកំហរុស្្គង  
យហើ�វាមតរូវបានចាត់ទរុកថា មនលក្ខណៈជាសរវនតេ មបសិនយបើការរា�ការណ៍ខរុសនី្ួ�ៗ ឬការរា�ការណ៍ខរុសសររុប អាច 
មតរូវបានរំពរឹងថាជះឥទ្ធពិល យលើ្ លូោ្ោនមនការសយម្ចចិតតេ បផ្កយសដ្ឋកិច្ចរបស់អ្កយមបើមបាស់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំាងយនះ។

 បផ្ក្ួ�មនការយធវែើសវនក្្ម បដលអនរុយលា្យៅតា្សតេង់ោរសវនក្្ម តម្រូវឲោយយ�ើងខ្ថុំយមបើមបាស់ការវិនិច្័� និង 
រកោសាការយងឿង្ងៃល់ មបកបយោ�វិជា្ោជីវៈ ក្ថុងយពលបំយពញការងារសវនក្្មរបស់យ�ើងខ្ថុំ យហើ�យ�ើងខ្ថុំ៖

•	 	កំណត់ និងវា�តម្លៃហានិភ័�មនភាពខរុសជាសរវនតេមនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បដលអាចបណ្ោល្កពីការ 
បកលៃងបនលៃំ ឬកំហរុស្្គងយផោេងៗ យោ�តាក់បតងនីតិវិធីសវនក្្ម និងយធវែើសវនក្្ម យដើ្ោបីយ្លៃើ�តបយៅនរឹងហានិភ័� 
ទាំងយនាះ និងបសវែងរកភសតេថុតាងសវនក្្មមគប់មោន់ និងស្មសប យដើ្ោបីយធវែើជា្ូលោ្ោន សមមប់ការបយញ្ចញ្តិ 
យោបល់របស់យ�ើងខ្ថុំ។ ហានិភ័�បដលបណ្ោល្កពីការរក្ិនយ�ើញកំហរុសជាសរវនតេពីការបកលៃងបនលៃំ វាមន 
ទំហំធំជាងហានិភ័� បដលបណ្ោល្កពីកំហរុស្្គងអយចតនា។ ការបកលៃងបនលៃំរួ្មន ការស្គំនិត ការបកលៃងបនលៃំ 
ឯកសរការលរុបបំបាត់យោ�យចតនា ការបងា្ោញខរុស ឬការបដិយសធនូវមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង។

•	 	បសវែង�ល់អំពីមបព័ន្ធមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុងបដលពាក់ព័ន្ធយៅនរឹងសវនក្្ម យដើ្ោបីតាក់បតងនីតិវិធីសវនក្្មបដលស្មសប 
យៅតា្កាលៈយទសៈ ប៉រុបនតេ្ិនបយញ្ចញ្តិយោបល់របស់យ�ើងខ្ថុំយៅយលើមបសិទ្ធភាពមនការមតរួតពិនិតោយមបព័ន្ធមផទៃក្ថុង
របស់ធនាោរយទ។

•	 	វា�តម្លៃអំពីភាពស្មសបមនយោលការណ៍គណយន�ោយ បដលបានយមបើមបាស់ ភាពស្យហតរុផលមនការបា៉ោន់ស្ោន 
គណយន�ោយ និងការលាតមតោងពាក់ព័ន្ធ បដលថា្ោក់មគប់មគងបានយធវែើយ�ើង។

•	 	សនិ្ោ្ោនយលើភាពស្មសបមនការយមបើមបាស់ ្ លូោ្ោនគណយន�ោយនិរនតេភាពអាជីវក ្្មរបស់ថ្ាោក់មគប់មគង អាមស័�យៅយលើ
ភសតេថុតាងសវនក្្មបដលយ�ើងខ្ថុំទទួលបាន ថាយតើវាមនភាព្ិនចោបាស់លាស់ជាសរវនតេ បដលបានយកើតយ�ើងកម្ិតណ 
ពាក់ព័ន្ធយៅនរឹងមពរឹតតេកិារណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌនានា អាចបណ្ោលឲោយមនការសងោេ័�ជាដរុកំំភួន យៅយលើលទ្ធភាពរបស់ធនាោរ 
ក្ថុងការបនតេនិរនតេភាពអាជីវក្្មរបស់ខលៃលួនបដរឬយទ។ មបសិនយបើយ�ើងខ្ថុំសន្ិោ្ោនថា មនភាព្ិនចោបាស់លាស់ជាសរ
វនតេបានយកើតយ�ើង យនាះយ�ើងខ្ថុំមតរូវយធវែើការបងា្ោញយៅក្ថុងរបា�ការណ៍សវនក្្ម យដើ្ោបីទាញចំណប់អារ្្មណ៍អ្ក 
យមបើមបាស់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ចំយពាះការលាតមតោង ព័ត៌មនយៅក្ថុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬមបសិនយបើការ 
លាតមតោងយនាះ យៅ្ិនទាន់មគប់មោន់យទៀត យ�ើងខ្ថុំមតរូវយធវែើការបកបមប្តិយោបល់របស់យ�ើងខ្ថុំ។ យសចកតេីសន្ិោ្ន 
សររុបរបស់យ�ើងខ្ថុំ អាមស័�យៅយលើភសតេថុតាងសវនក្្ម បដលយ�ើងខ្ថុំទទួលបាន រហូតដល់មថងៃចរុះហត្យលខាយលើ 
របា�ការណស៍វនក ្្មយនះ។ យទាះជាោ៉ោងណក៏យោ� មពរឹតតេិការណ ៍ឬលក្ខខណ្ឌនានា ក្ថុងយពលអនាគត អាចបណ្ោល
ឲោយធនាោរឈប់បនតេនិរនតេភាពអាជីវក្្ម។

•	 	វា�តម្លៃការបងា្ោញទូយៅ រចនាស្្័ន្ធ និងខលៃរឹ្សរក្ថុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រាប់ទាំងការលាតមតោងព័ត៌មន 
យផោេងៗ និងកំណត់ថារបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបងា្ោញពីមបតិបតតេិការ និងមពរឹតតេិការណ៍ជាក់បសតេង បដលអាចយធវែើឲោយមន 
ការបងា្ោញមតរឹ្មតរូវ។

 យ�ើងខ្ថុបំានរា�ការណ៍ជូនអ្កបដលទទួលបនទៃថុកអភិបាលកិច្ចនូវបញ្ោយផោេងៗដូចជា ទំហំការងារ និងយពលយវលាសវនក ្្ម  
មព្ទាំងបញ្ោសវនក្្មសំខាន់ៗ រួ្ទាំងរា�ការណ៍ពីភាពខវែះខាតជាសរវនតេ ក្ថុងការមគប់មគងមផទៃក្ថុង បដលយ�ើងខ្ថុំបានរក 
យ�ើញ ក្ថុងការយធវែើសវនក្្មរបស់យ�ើងខ្ថុំ។

ជ. មករុ្ហ៊រុន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

ឡា្	ហុី
នា�ក

រាជធានីភ្ំយពញ មពះរាជាណចមកក្្ថុជា
កាលបរិយច្ទ៖ មថងៃទី ២៩ បខ្ីនា ្្ោំ២០១៧
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របា�ការណ៍សវនករឯករាជោយ



គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

កំណត់

សម្ោល់

២០១៦ ២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

មទពោយសក្្ម

សច់មបាក់ក្ថុងមដ ១៨.៤១៦.៦៧៤ ៧៤.៣៤៨.១១៣ ២៣.៩៦៥.៦៩៥ ៩៧.០៦១.០៦៥

ស្តរុលោយយៅធនាោរកណ្ោល ៤ ៩៩.៧៣២.៦៥៣ ៤០២.៦២០.៧២០ ១២៦.៧៣២.១៦៩ ៥១៣.២៦៥.២៨៤

មបាក់បយញ្ញើយៅធនាោរយផោេងៗ ៥ ៤២.០៩៨.៧៦៩ ១៦៩.៩៥២.៧៣០ ៣៣.៨០៩.១១៦ ១៣៦.៩២៦.៩២០

ឥណទាន និងបរុយរមបទានអតិថិជន ៦ ៣០១.៤១២.៩៦១ ១.២១៦.៨០៤.១២៤ ២៦៤.០៤០.៩១៧ ១.០៦៩.៣៦៥.៧១៤ 

ទរឹកមបាក់មតរូវបានពីមករុ្ហ៊រុនយ្ ៧ ៣៨.៨៨៣ ១៥៦.៩៧១ ៨៥.៦៤៧ ៣៤៦.៨៧០

មទពោយសក្្មយផោេងៗ ៨ ៣.០៣៩.៧៩៦ ១២.២៧១.៦៥៦ ២.២៨០.៥៤១ ៩.២៣៦.១៩១

មទពោយស្ោបតតេិ និងបរិកា្ោរ ៩ ២.១៧៦.០៣២ ៨.៧៨៤.៦៤១ ១.៣១៨.១១៨ ៥.៣៣៨.៣៧៨

មទពោយសក្្មអរូបី ១០ ៣៩៣.៨៤៩ ១.៥៨៩.៩៦៨ ៦២៩.៥៧៨ ២.៥៤៩.៧៩១

ពន្ធពនោយារមទពោយសក្្ម ១១ ១.២៧៤.៩២២ ៥.១៤៦.៨៦០ ៥៨១.១៥៣ ២.៣៥៣.៦៧០

មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ ១.៨៩១.៦៧៥.៧៨៣ ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ ១.៨៣៦.៤៤៣.៨៨៣ 

បំណុល និង្ូលធន

បំណុល

មបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាោរយផោេងៗ ១២ ៣៦.៦៩០.៥៥២ ១៤៨.១១៩.៧៥៨ ៧៩.២០០.៩៦៧ ៣២០.៧៦៣.៩១៧

មបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជន ១៣ ៣៥២.៤៦៣.៣៨២ ១.៤២២.៨៩៤.៦៧៣ ២៨៦.០៦៤.១៣១ ១.១៥៨.៥៥៩.៧៣១

មបាក់ក្្ចី ១៤ -   -   ២០.០០០.០០០ ៨១.០០០.០០០

អនរុបំណុល ១៥ ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០

ទរឹកមបាក់ជំពាក់មករុ្ហ៊រុនយ្ ៤០.១៤៥ ១៦២.០៦៥ - -

ទរឹកមបាក់ជំពាក់អ្កផ្គត់ផ្គង់ ១៦ ៦២៦.៨៧០ ២.៥៣០.៦៧៤ ៥១៨.០៤៩ ២.០៩៨.០៩៨ 

បំណុលពន្ធយលើមបាក់ចំយណញ ២.១១០.០៧៣ ៨.៥១៨.៣៦៥ ៦៥៩.៣៣៨ ២.៦៧០.៣១៩

បំណុលយផោេងៗ ១៧ ១៣.២៧៥.៩៩៤ ៥៣.៥៩៥.១៨៨ ៩.៩៩៣.០២៩ ៤០.៤៧១.៧៦៨

បំណុលសររុប ៤១២.២០៧.០១៦ ១.៦៦៤.០៧៩.៧២៣ ៤០៣.៤៣៥.៥១៤ ១.៦៣៣.៩១៣.៨៣៣ 

្ូលធនភាគទរុនិក

យដើ្ទរុន ១៨ ៥០.០០០.០០០ ២០១.៨៥០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ២០២.៥០០.០០០

ចំយណញរកោសាទរុក ៦.៣៧៧.៥២៣ ២៥.៧៤៦.០៦០ ៧.៤២០ ៣០.០៥០ 

្ូលធនភាគទរុនិកសររុប ៥៦.៣៧៧.៥២៣ ២២៧.៥៩៦.០៦០ ៥០.០០៧.៤២០ ២០២.៥៣០.០៥០ 

បំណុល និង្ូលធនភាគទរុនិក សររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ ១.៨៩១.៦៧៥.៧៨៣ ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ ១.៨៣៦.៤៤៣.៨៨៣ 

កំណត់សម្ោល់បដលភា្ោប់្កជា្ួ� ពីទំព័រទី ៩២  ដល់ទំព័រទី  ១១៤ គឺជាបផ្កមនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងយនះ។

តារាងតរុលោយការ
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សមមប់ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

របា�ការណ៍លទ្ធផល

កំណត់

សម្ោល់

២០១៦ ២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ចំណូលការមបាក់ ១៩ ២២.៦០៣.៣៥២ ៩១.៦១១.៣៨៦ ១៩.០៤១.៦៤៦ ៧៧.១១៨.៦៦៧

ចំណ�ការមបាក់ ១៩ (៨.៥០៦.៣៦៨) (៣៤.៤៧៦.៣១០) (៦.៣១៥.២៨៨) (២៥.៥៧៦.៩១៦)

ចំណូលការមបាក់សរុទ្ធ ១៤.០៩៦.៩៨៤ ៥៧.១៣៥.០៧៦ ១២.៧២៦.៣៥៨ ៥១.៥៤១.៧៥១

ចំណូលកមម្យសវា និងយជើងសរ ២០ ៣.៧៣៥.១៥១ ១៥.១៣៨.៥៦៧ ២.៩៦០.៤១១ ១១.៩៨៩.៦៦៤

ចំណូលមបតិបតតេិការយផោេងៗ ៥២៣.០៥៣ ២.១១៩.៩៣៤ ៤៤៥.៦០៤ ១.៨០៤.៦៩៦

ចំណ�បផ្កបរុគ្គលិក ២១ (៤.៥៧៧.២០៦) (១៨.៥៥១.៤១៦) (៤.២២០.២៨៣) (១៧.០៩២.១៤៧)

ចំណ�រំលស់មទពោយស្ោបតតេិ និងបរិកា្ោរ 

និងរំលស់មទពោយសក្្មអរូបី ២២ (៩៥០.៩៥៧) (៣.៨៥៤.២២៩) (១.៧១៧.០០១) (៦.៩៥៣.៨៥៥)

ចំណ�ទូយៅ និងចណំ�រដ្ឋបាល ២៣ (៤.២៤៨.៣៣៦) (១៧.២១៨.៥០៦) (៣.៧៦២.៤៣៣) (១៥.២៣៧.៨៥៣)

សំវិធានធនបំណុលសងោេ័� ៦ (ក) (៥៤៨.៦៩៥) (២.២២៣.៨៦១) (៨៣៨.១៧០) (៣.៣៩៤.៥៨៩)

ចំយណញ្រុនបង់ពន្ធយលើមបាក់ចំយណញ ៨.០២៩.៩៩៤ ៣២.៥៤៥.៥៦៥ ៥.៥៩៤.៤៨៦ ២២.៦៥៧.៦៦៧ 

ចំណ�ពន្ធយលើមបាក់ចំយណញ ២៤ (១.៦៥៩.៨៩១) (៦.៧២៧.៥៣៨) (២៨៣.៧៦៣) (១.១៤៩.២៤០)

ចំយណញក្ថុង្្ោំ ៦.៣៧០.១០៣ ២៥.៨១៨.០២៧ ៥.៣១០.៧២៣ ២១.៥០៨.៤២៧ 

ចំយណញបបងបចកយៅ៖

មចស់ភាគហ៊រុនិករបស់ធនាោរ ៦.៣៧០.១០៣ ២៥.៨១៨.០២៧ ៥.៣១០.៧២៣ ២១.៥០៨.៤២៧ 
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ត្រ្តចកទៅឲ្យភាគទុនិករ្រស់បកុ�ហ៊ុនទ�

ទដើ�ទនុ ចំទណញរក្សាទុក សរុ្រ

ដរុលា្ោរអាយ្រកិ ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក

សមមប់ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៥

គិតមតរឹ្មថងៃទ០ី១ បខ្ករា ្្ោំ២០១៥ ៤៥.០០០.០០០ (៥.៣០៣.៣០៣) ៣៩.៦៩៦.៦៩៧

យដើ្ទរុនបបន្្ ៥.០០០.០០០ - ៥.០០០.០០០

ចំយណញក្ថុង្្ោំ - ៥.៣១០.៧២៣ ៥.៣១០.៧២៣ 

គិតមតរឹ្មថងៃទ៣ី១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៥ ៥០.០០០.០០០ ៧.៤២០ ៥០.០០៧.៤២០ 

ស្្ូលនរឹងពាន់យរៀល ២០២.៥០០.០០០ ៣០.០៥០ ២០២.៥៣០.០៥០ 

សមមប់ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ ូ្្ោំ២០១៦

គិតមតរឹ្មថងៃទ០ី១ បខ្ករា ្្ោំ២០១៦ ៥០.០០០.០០០ ៧.៤២០ ៥០.០០៧.៤២០ 

ចំយណញក្ថុង្្ោំ -   ៦.៣៧០.១០៣ ៦.៣៧០.១០៣ 

គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ៥០.០០០.០០០ ៦.៣៧៧.៥២៣ ៥៦.៣៧៧.៥២៣ 

ស្្ូលនរឹងពានយ់រៀល ២០១.៨៥០.០០០ ២៥.៧៤៦.០៦០ ២២៧.៥៩៦.០៦០ 

កំណត់សម្ោល់បដលភា្ោប់្កជា្ួ� ពីទំព័រទី ៩២  ដល់ទំព័រទី  ១១៤ គឺជាបផ្កមនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងយនះ។

សមមប់ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

របា�ការណ៍បបម្បម្រួល្ូលធន
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សមមប់ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

របា�ការណ៍លំហូរសច់មបាក់

កំណត់

សម្ោល់

២០១៦ ២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

លំហូរសច់មបាក់ពីសក្្មភាពមបតិបតតេិការ

សច់មបាក់យមបើមបាសក់្ថុងមបតិបតតេិការ ២៥ (២៣.១៥៦.៧០៥) (៩៣.៥៥៦.៧០៥) (៤.៥៨៥.៦១៣) (១៨.៥៧១.៧៣៤)

ការមបាក់បានទទួល ២២.៣១៣.២៨២ ៩០.៤៣៥.៧៣២ ១៨.៦០៨.៩៧៨ ៧៥.៣៦៦.៣៦១

ការមបាក់បានបង់ (៧.៦៥៨.៦៩៩) (៣១.០៤០.៧០៧) (៥.៨៩៣.៣៥៧) (២៣.៨៦៨.០៩៦)

ពន្ធយលើមបាក់ចំយណញបានបង់ (៩០២.៩២៥) (៣.៦៥៩.៥៥៥) (២២៦.៣៧២) (៩១៦.៨០៧)

សច់មបាក់(យមបើមបាស់ក្ថុង)/បានពីសក្្មភាព មបតិបតតេិការ (៩.៤០៥.០៤៧) (៣៧.៨២១.២៣៥) ៧.៩០៣.៦៣៦ ៣២.០០៩.៧២៤

លំហូរសច់មបាក់ពីសក្្មភាពវិនិយោគ

មបាក់ត្កល់ធានាយលើយដើ្ទរុនបបន្្ -   -   (៥០០.០០០) (២.០២៥.០០០)

សច់មបាក់បានពីការលក់មទពោយសក្ោបតតេិ និងបរិកា្ោរ ៥០០ ២.០២៧ ១៨.១៧៣ ៧៣.៦០១

ការទិញមទពោយស្ោបតតេិ និងបរិកា្ោរ ៩ (១.៣៨៤.១៦០) (៥.៦១០.០០០) (២៩៦.១០៤) (១.១៩៩.២២១)

ការទិញមទពោយសក្្មអរូបី ១០ (៥៣.៦២០) (២១៧.៣២២) (៧១៣.០៦៤) (២.៨៨៧.៩០៩)

សច់មបាក់សរុទ្ធបានយមបើមបាស់ក្ថុងសក្្មភាពវិនិយោគ (១.៤៣៧.២៨០) (៥.៨២៥.២៩៥) (១.៤៩០.៩៩៥) (៦.០៣៨.៥២៩)

លំហូរសច់មបាក់ពីសក្្មភាពហិរញ្ញបោបទាន

សច់មបាក់បានពីមបាក់ក្្ចី -   -   ២០.០០០.០០០ ៨១.០០០.០០០

មបាក់ក្្ចមីតរូវបានសង (២០.០០០.០០០) (៨១.០៦០.០០០) - -

សច់មបាក់បានពីអនរុបណំុល -   -   ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០

យដើ្ទរុនបបន្្ -   -   ៥.០០០.០០០ ២០.២៥០.០០០

សច់មបាក់(យមបើមបាស់ក្ថុង)/បានពីសក្្មភាព ហិរញ្ញបោបទាន (២០.០០០.០០០) (៨១.០៦០.០០០) ៣២.០០០.០០០ ១២៩.៦០០.០០០

(តំហា�)/កយំណើនសច់មបាក់ និងសច់មបាក់ស្្ូលសរុទ្ធ (៣០.៨៤២.៣២៧) (១២៤.៧០៦.៥៣០) ៣៨.៤១២.៦៤១ ១៥៥.៥៧១.១៩៥

សច់មបាក់ និងសច់មបាក់ស្្ូលយដើ្្្ោំ ១៤១.៩៨០.៥១១ ៥៧៥.០២១.០៧០ ១០៣.៥៦៧.៨៧០ ៤២២.០៣៩.០៧០

លយ្្អៀងពីការបតេូររូបិ�បណ័្ណ -   (១.៦៤៩.៦៩២) - (២.៥៨៩.១៩៥)

សច់មបាក់ និងសច់មបាក់ស្្ូលចរុង្្ោំ ២៦ ១១១.១៣៨.១៨៤ ៤៤៨.៦៦៤.៨៤៨ ១៤១.៩៨០.៥១១ ៥៧៥.០២១.០៧០

កំណត់សម្ោល់បដលភា្ោប់្កជា្�ួ ពីទំព័រទី ៩២  ដល់ទំព័រទី  ១១៤ គឺជាបផ្កមនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងយនះ។
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សមមប់ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៥

កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១. ព័ត៌មនទូយៅ

 ធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី បានចរុះបញ្ជីពាណិជ្ជក្្ម យៅក្ថុងមពះរាជាណចមកក្្ថុជា យៅមថងៃទី២០ 

បខកញ្ោ ្ ្ោ២ំ០១០ យមកា្អាជ្ាោប័ណ្ណចរុះបញ្ជពីាណិជ្ជក ្្មយលខ Co.១៩៣៥E/២០១០ ចរុះមថងៃទី២៣ បខកញ្ោ 

្្ោំ២០១០ យចញយោ�មកសួងពាណិជ្ជក្្ម យហើ�ធនាោរបានចាប់យផតេើ្មបតិបតតេិការ យៅមថងៃទី១៩ បខវិច្ិកា 

្្ោំ២០១០។ ធនាោរមតរូវបានកាន់កាប់ទាំងមសរុង យោ� CIMB Bank Berhad ជាធនាោរ បដលមន 

អាជា្ោប័ណ្ណចរុះបញ្ជីពាណិជ្ជក ្្ម យៅមបយទសម៉ោយ�សរុី។ ធនាោរ CIMB Group Holdings Berhad បដល

បានចរុះបញ្ជីជាមករុ្ហ៊រុនសជីវក្្ម យៅមបយទសម៉ោយ�សរុី ជាមករុ្ហ៊រុនយ្ធំបំផរុត។ 

 សក្្មភាពច្ោបងៗរបស់ធនាោរ គឺការផតេល់យសវាក្្មបផ្កធនាោរជាយមចើនមបយភទ និងយសវាក្្ម 

បដលពាក់ព័ន្ធនរឹងវិស័�ហិរញ្ញវត្ថុ យៅក្ថុងមពះរាជាណចមកក្្ថុជា។ ធនាោរបានទទួលអាជ្ាោប័ណ្ណ បផ្កធនាោរ 

យចញយោ�ធនាោរជាតិ មនក្្ថុជា (យៅកាត់ថា «ធនាោរកណ្ោល») យៅមថងៃទី១១ បខវិចិ្កា ្្ោំ២០១០។ 

 ការិោល័�ចរុះបញ្ជីរបស់ធនាោរមនទីតាំងស្ិតយៅអោរយលខ២០AB បកង្ហាវិថីមពះនយរាតតេ្ 

និងផលៃូវយលខ ១១៨ សងា្ោត់ផោសារចាស់ ខណ្ឌដូនយពញ រាជធានីភ្ំយពញ មពះរាជាណចមកក្្ថុជា។

 មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាលបានអនរ្ុ ត័ឲោយយចញផោសា�របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យៅមថងៃទី ២៩ បខ្ីនា ្ ្ោ២ំ០១៧។

២. យសចកតេីសយង្ខបយោលការណ៍គណយន�ោយសំខាន់ៗ

 យោលការណ៍គណយន�ោយសំខាន់ៗ បដលបានអនរុវតតេ ក្ថុងការយរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុយនះ មតរូវ 

បានបងា្ោញដូចខាងយមកា្។ យនះជាការបងា្ោញពីយោលនយោបា� បដលមតរូវបានអនរុវតតេរាល់្្ោំ យដើ្ោបី 

បញ្ោក់ពីភាពស្ិតយស្រ។ 

២.១	�ូលោ្្នននការទរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ មតរូវបានយរៀបចំយោ�អនរុយលា្យៅតា្យោលការណ៍បណនំាយផោេងៗ 

យចញយោ�ធនាោរកណ្ោល និងស្ង់ោរគណយន�ោយក្្ថុជា (យៅកាត់ថា «CAS»)។ ក្ថុងការអនរុវតតេសតេង់ោរ 

គណយន�ោយក្្ថុជា ធនាោរក៏បានយមបើមបាស់សតេង់ោររបា�ការណ៍ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្ថុមនក្្ថុជា (យៅកាត់ថា  

«CFRS») គឺ CFRS7 សី្ពី «ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការលាតមតោងពត៌មន»។ យោលការណ៍គណយន�ោយ បដល 

បានយមបើមបាស់ អាចមនភាពខរុសោ្ោពីយោលការណ៍គណយន�ោយ បដលមតរូវបានយគទទួលស្ោល់ និងយមបើមបាស់ 

ជាទូយៅយៅតា្បណ្ោមបយទស និង�រុតា្ោធិការយផោេងៗ។ របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បដលបានភា្ោប់្កជា្ួ� 

យនះ្ិនមនបំណងបងា្ោញអំពីស្ោនភាពហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធផលមនមបតិបតតេិការ និងលំហូរសច់មបាក់ យោ� 

អនរុយលា្យៅតា្�រុត្ាោធិការណយផោេង យមរៅពីមពះរាជាណចមកក្្ថុជាយនាះយទ។ ដូចយនះរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ទំាងយនះ សមមប់បង្ាោញចំយពាះបតអ្កបដលបានមជាបអំពីយោលការណ៍គណយន�ោយ នីតិវិធី និងការអនរុវត្ យៅ

ក្ថុងមពះរាជាណចមកក្្ថុជាបតប៉រុយណណោះ។

 របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមតរូវបានយរៀបចំយ�ើង យោ�យមបើមបាស់វិធីសសសតេមថលៃយដើ្។

 ការយរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បដលអនរុយលា្យៅតា្ CAS តម្រូវឲោយយមបើមបាស់ការបា៉ោន់ស្ោន និង 

ការសន្មត បដលមនផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនមទពោយសក្្ម និងបំណុល និងការលាតមតោងមទពោយសក្្ម និង 

បំណុល�ថាភាព គិតមតរ្ឹ កាលបរិយច្ទរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងប៉ះពាល់ដល់ចំនួនមនចំណូល និងចំណ� 

បដលបានរា�ការណ៍ យៅក្ថុងការិ�បរិយច្ទបដលបានរា�ការណ៍យនះ។ យទាះបីជាការបា៉ោន់ស្ោនទាំងយនះ 

បផ្អកយៅយលើការ�ល់ដរឹងដ៏សរុមករឹតបំផរុតរបស់គណៈមគប់មគងយៅយលើមពរឹតតេិការណ៍ និងសក្្មភាពបច្ចថុបោបន្ក ៏

យោ� ក៏លទ្ធផលជាក់បសតេងចរុងយមកា�អាចនរឹងខរុសពីការប៉ាោន់ស្ោនទំាងយនះ។ បផ្កបដលទាក់ទងនរឹងការវិនិច័្� 

ឬភាពស្មថុគស្ោញ ក្ថុងកម្ិតខ្ស់បំផរុត ឬបផ្កបដលការសន្មត និងការប៉ាោន់ស្ោនមនលក្ខណៈជាសរវនតេ ចំយពាះ

របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមតរូវបានលាតមតោង យៅក្ថុងកំណត់សម្ោល់ ៣ មនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 

២.២	្រតប�្រប�រួលស្្់ោរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី

 យៅមថងៃទី២៨ បខសីហា ្្ោំ២០០៩ មករុ្មបរឹកោសាជាតិគណយន�ោយ មនមកសួងយសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បាន 

មបកាសោក់ឲោយយមបើសតេង់ោររបា�ការណ៍ ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្ថុអនតេរជាតិមនក្្ថុជា (យៅកាត់ថា «CIFRS») 

បដលបផ្អកយៅតា្សតេង់ោរទាំងអស់ បដលយចញផោសា�យោ�មករុ្មបរឹកោសាសតេង់ោរគណយន�ោយអនតេរជាតិ 

(«IASB»)  រួ្ទាំងបំណកមស� និងវិយសធនក្្មពាក់ព័ន្ធយផោេងៗ។ អង្គភាពបដលមនការទទួលខរុសមតរូវ 

ជាសធារណៈមតរូវយរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខលៃលួន ឲោយមសបយៅតា្ CIFRS សមមប់ការិ�បរិយច្ទ 

គណយន�ោយ បដលចាប់យផើតេ្យៅមថងៃទី០១ បខ្ករា ្្ោំ២០១២ ឬការិ�បរិយច្ទគណយន�ោយបនា្ោប់ពីយនះ។

 យោងតា្សរាចរបណនាំយលខ ០៥៨ សហវ-កជគ ចរុះមថងៃទី២៤ បខ្ីនា ្ ្ោំ២០១៦ បដលយចញយោ� 

មករុ្មបរឹកោសាជាតិគណយន�ោយ បានអនរុ្័តឲោយមគរឹះស្ោនធនាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុពនោយារយពលអនរុវតតេ CIFRS រហូត 

ដល់ការិ�បរិយច្ទ បដលចាប់យផតេើ្យៅមថងៃទី០១ បខ្ករា ្្ោំ២០១៩ ឬការិ�បរិយច្ទបនា្ោប់ពីយនះ។

 សតេង់ោរគណយន�ោយបដលធនាោរយមបើមបាស់ នាយពលបច្ចថុបោបន្ គឺ CAS មនភាពខរុសបបលៃកោ្ោជាយមចើនបផ្ក  

យបើយធៀបនរឹង CIFRS។ ដូចយនះការអនរុវតតេ CIFRS នរឹងបណ្ោលឲោយមនផលប៉ះពាល់ខលៃះៗ យលើរបា�ការណ៍ 

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ។

២.៣	រូ្រិយ្រ័ណ្ណ

(i) រូបិ�ប័ណ្ណយោល និងរូបិ�ប័ណ្ណសមមប់បងា្ោញ 

 គណនីទំាងអស់ បដលមនយៅក្ថុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ មតរូវបានវាស់តម ល្ៃយោ�យមបើមបាស់ 

រូបិ�ប័ណ្ណមនមបតិបតតេិការយសដ្ឋកិច្ចច ោ្បង បដលធនាោរយធវែើមបតិបតតេិការ (យៅកាត់ថា «រូបិ�ប័ណ្ណយោល»)។ 

របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុយនះមតរូវបងា្ោញជាមបាក់ដរុលា្ោរអាយ្រិក បដលជារូបិ�ប័ណ្ណយោល និងជារូបិ�ប័ណ្ណ 

សមមប់បងា្ោញរបស់ធនាោរ។

 អនរុយលា្តា្មបកាសយលខ ធ៧-០៧-១៦៤មប.ក ចរុះមថងៃទី១៣ បខធូ្ ្ ្ោ២ំ០០៧ របស់ធនាោរកណ្ោល  

តារាងតរុលោយការ របា�ការណ៍លទ្ធផល របា�ការណ៍បបម្បម្រួល្ូលធន របា�ការណ៍លំហូរសច់មបាក់ 

និងកំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សមមប់ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ មតរូវបានកត់មតា 

បតេូរយៅជាមបាក់យរៀល យោ�យមបើអមតាបតេូរមបាក់្ធោយ្ភាគផលៃូវការ បដលកំណត់យោ�ធនាោរកណ្ោលនា 

ការិ�បរិយច្ទរា�ការណ៍ បដល១ដរុលា្ោរអាយ្រិកយស្មើនរឹង ៤.០៣៧យរៀល (មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៥៖ 

១ដរុលា្ោរអាយ្រិក យស្មើនរឹង ៤.០៥០យរៀល)។ តួយលខបដលបានបតេូរយនះ្ិនមតរូវបានយធវែើសវនក្្មយទ យហើ�្ិន 

គួរបកមស�ថា តួយលខយនះជាតួយលខសមមប់បងា្ោញ ដូចតួយលខជាមបាក់ដរុលា្ោរអាយ្រិកយនាះយទ ឬ�ល់ថា 

ជាតួយលខមតរូវបានបតេរូ ឬអាចបូ្រ យៅជាមបាក់យរៀល តា្អមតាបតេរូបាមក់ខាងយលើ ឬអមតាបតេរូមបាក់យផោេងៗយទៀតយទ។

(ii) មបតិបតតេិការ និងស្តរុលោយ

 មបតិបតិ្ការជារូបិ�ប័ណ្ណយផោេងៗ យមរៅពីមបាក់ដរុល្ាោរអាយ្រិក មតរូវបានកត់មតាបូ្រយៅជាមបាក់ដរុល្ាោរអាយ្រិក 

តា្អមតាប្ូរមបាក់នាកាលបរិយច្ទមនមបតិបត្ិការយនាះ។ ចំយណញ និងខាតបដលបណ្ោល្កពីការទូទាត ់

តា្មបតិបតិ្ការបបបយនះ និងពីការបូ្រមទពោយសក ្្ម និងបំណុលរូបិ�វត្ថុនានា បដលកំណត់ជារូបិ�ប័ណ្ណយផោេងៗ 

យមរៅពីមបាក់ដរុលា្ោរអាយ្រិក តា្អមតាប្ូរនាដំណច់្្ោំ មតរូវបានកត់មតាយៅក្ថុងរបា�ការណ៍លទ្ធផល។

២.៤	សាច់បបាក់	និ្សាច់បបាក់ស��ូល

 ការយរៀបចំរបា�ការណល៍ហំរូសច់មបាក់ គណនីសច់មបាក់ និងសច់មបាក់ស្្ូល រួ្មនស្តរុលោយ 

បដលមនកាលកំណត់យដើ្បីបខ ឬតិចជាង គិតចាប់ពីមថងៃទទួលបានរាប់ទាំងសច់មបាក់ក្ថុងមដ ស្តរុលោយ 

្ិនជាប់កម្ិត (non-restricted balance) យៅធនាោរកណ្ោល និងស្តរុលោយយៅធនាោរយផោេងៗ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



២.៥	ឥណទាន	និ្្រុទរប្រទានអតិថិជន

 ឥណទាន និងបរុយរមបទានអតិថិជនទាំងអស់មតរូវបានរា�ការណ៍ក្ថុងតារាងតរុលោយការតា្ចំនួនទរឹកមបាក ់

យដើ្ និងការមបាក់បដល្ិនទាន់ទូទាត់ ដកចំនួនបដលបានជម្ះយចញពីបញ្ជី និងសំវិធានធនយលើឥណទាន 

បាត់បង់។

 ឥណទាន និងបរុយរមបទានមតរូវបានជម្ះយចញពីបញ្ជី យៅយពលបដល្ិនមនភាពជាក់លាក់ថានរឹងអាច

មប្ូលបាន្កវិញ។ ឥណទាន និងបរុយរមបទានបដលមប្ូលបាន្កវិញ បនា្ោប់ពីបានជម្ះយចញពីបញ្ជីរួច

យហើ� ឬបានកត់មតាសំវិធានធនរួចយហើ�មតរូវបានកត់មតាយៅក្ថុងរបា�ការណ៍លទ្ធផល។

២.៦	សំវិធានធនឥណទានបាត់្រ្់

 ធនាោរបានអនរុវតតេការយធវែើចំណត់ថា្ោក់ និងសំវិធានធនឥណទាន បដលតម្រូវយោ�មបកាសយលខ 

ធ៧-០៩-០៧៤មប.ក. ចរុះមថងៃទី២៥ បខករ្ុ ្ភៈ ្ ្ោ២ំ០០៩ យចញយោ�ធនាោរកណ្ោល។ មបកាសយនះតម រ្ូវឲោយ 

ធនាោរពាណិជ្ជទាំងឡា�យធវែើចំណត់ថា្ោក់ឥណទាន បរុយរមបទាន និងមទពោយសក្្មមសយដៀងៗោ្ោរបស ់

ពួកយគជាមបាំចំណត់ថា្ោក់ យហើ�កម្ិតចាំបាច់អបោបបរមមនការយធវែើសំវិធានធនជាក់លាក់ នរឹងមតរូវបានយធវែើ

អាមស័�តា្ចំណត់ថា្ោក់បដលពាក់ព័ន្ធ យោ�្ិនគិតដល់មទពោយសក្្មបដលមតរូវបានោក់ជាវត្ថុបញចោំ  

ដូចមនបងា្ោញខាងយមកា្៖ 

 អបតាសំវិធានធន	គិតជា%

សំវិធានធនទូយៅ

ធ្្មតា ១%

សំវិធានធនជាកល់ាក់

យមកា្ការឃ្ោំយ្ើល  ៣%

យមកា្សតេង់ោរ  ២០%

សងោេ័�  ៥០%

បាត់បង់  ១០០%

២.៧	កិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនរឹ្ឥណទានទផ្ស្ៗ

 យៅក្ថុងដំយណើរការធ្្មតាមនអាជីវក្្ម ធនាោរចរុះកិច្ចសនោយាបដលពាក់ព័ន្ធនរឹងឥណទានយផោេងៗ រួ្មន 

កិច្ចសនោយាឥណទាន លិខិតឥណទាន និងការធានាយផោេងៗ។ យោលការណ៍គណយន�ោយ និងវិធីសសសតេ 

សំវិធានធន មនលក្ខណៈមសយដៀងោ្ោចំយពាះឥណទានយផោេងៗដូចបានយរៀបរាប់ខាងយលើ។ ធនាោរនរឹង 

កត់មតាសំវិធានធនជាក់លាក់ចំយពាះកិច្ចសនោយាពាក់ព័ន្ធនរឹងឥណទានយផោេងៗ ទាំងយនាះ យៅយពលបដល 

ធនាោរគិតថាវាទំនងជាមនការបាត់បង់។

២.៨	�ូលនិធិវិភាគទានមនកំណត់

 ធនាោរបានបយងកើត្ូលនិធិវិភាគទានមនកំណត់ យដើ ោ្បីជាមបយោជន៍មនបរុគ្គលិកអចិមសនតេ�៍ទាំងអស់។ 

ទំាងនិយោជិត និងនិយោជកបានរួ្ចំបណក ម្ោក់ ៥% មនមបាក់បខរបស់និយោជិត។ សមមប់បរុគ្គលិកបដលបាន 

យធវែើការរ�ៈយពលបី្្ោ ំឬតិចជាង នរឹងទទួលបានមតរ្ឹ បតវិភាគទានសររុបរបស់ពួកយគប៉រុយណណោះ។ សមមប់បរុគ្គលិក 

បដលយធវែើការរ�ៈយលើសពីបី្្ោំ នរឹងមតរូវទទួលបាន ទាំងវិភាគទានរបស់ខលៃលួន និងវិភាគទានរបស់ធនាោរ។ 

្ូលនិធិវិភាគទានមនកំណត់មតរូវបានរកោសាទរុកយៅក្ថុងគណនីមបាក់បយញ្ញើអតិថិជន ស្ិតយៅយមកា្យឈា្ោះ 

ធនាោរ មនអតតេសញ្ោណសមមប់បរុគ្គលិកម្ោក់ៗ យហើ�អមតាការមបាក់មនកាលកំណត់រ�ៈយពល១២បខ។  

ចំណ�វិភាគទាន (៥%ពីធនាោរ) មតរូវបានកត់មតាយៅក្ថុងរបា�ការណ៍លទ្ធផល តា្្ូលោ្ោនមបចំាបខ។

២.៩	បទព្យស�្បត្ិ	និ្្ររិកា្្រ

 មទពោយស្ោបត្ិ និងបរិកា្ោរមតរូវបានកត់មតាតា្មថលៃយដើ្ ដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់បដលបណ្ោល្ក 

ពីការថ�ចរុះតម្លៃ។ មថលៃយដើ្រួ្មនការចំណ�ផ្ោល់យផោេងៗក្ថុងការយធវែើលទ្ធក្្មមទពោយសក្្មទាំងយនាះ។

 ចំណ�នាយពលបនា្ោប់្កយទៀតពាក់ព័ន្ធយៅនរឹងមទពោយស្ោបតតេិ និងបរិកា្ោរណ្ួ� មតរូវបានកត់មតា 

បញ្ចូលយៅក្ថុងតម ល្ៃចរុះបញ្ជីមនមទពោយយនាះ ឬមតរូវបានកត់មតាជាមទពោយសក ្្មោច់យោ�ប�កតា្ការស្មសប 

បតយៅយពលបដលមនភាពមបាកដមបជាថា ផលមបយោជន៍យសដ្ឋកិច្ចនាយពលអនាគតមនមទពោយយនាះនរឹងហូរ 

ចូល្កក្ថុងធនាោរ យហើ�មថលៃយដើ្មនមទពោយយនាះអាចមតរូវបានវាស់បវងគួរឲោយយជឿជាក់បានបតប៉រុយណណះ។  

រាល់ចំណ�យលើការជួសជរុល និងការបថទាំ មតរូវបានកត់មតាជាបនទៃថុកយៅក្ថុងរបា�ការណ៍លទ្ធផល ក្ថុង្្ោំ 

បដលមបតិបតតេិការយនាះយកើតយ�ើង។

 មទពោយសក ្្មកំពរុងសងសង់ ្ និមតរូវបានយធវែើរំលសយ់ទ។ ការយធើវែរំលសយ់លើមទពោយស ោ្បតតេ ិនិងបរិកា្ោរមតរូវបាន

កត់មតាជាបនទៃថុកយៅក្ថុងរបា�ការណ៍លទ្ធផល តា្្ូលោ្ោនរំលស់យថរ យលើអា�រុកាលយមបើមបាស់ប៉ាោន់ស្ោនមន

មទពោយសក្្មយនាះ តា្អមតាមបចាំ្្ោំខាងយមកា្ ៖

 អបតារំលស់

ការបកល្្អយលើមទពោយជួល ២០% ឬតិចជាងការជួល

បរិកា្ោរការិោល័� ១០ - ២០%

បរិកា្ោរករុំពោយូទ័រ ២០ - ៣៣%

ោន�ន្ ២០%

       

 មបសិនយបើតម្លៃយោងមនមទពោយសក្្មណ្ួ� យលើសពីតម្លៃបា៉ោន់ស្ោនបដលអាចមប្ូល្កវិញបាន 

វាមតរូវបានកត់មតាបន្�ភា្ោ្ឲោយយស្មើនរឹងចំនួនបដលអាចមប្ូល្កវិញ។ 

 ចំយណញ ឬខាតពីការលក់មទពោយស្ោបត្ិ និងបរិកា្ោរ មតរូវបានកំណត់យោ�យធវែើការយមបៀបយធៀបសច់មបាក់

បានពីការលក់ និងតម្លៃយោង យហើ�មតរូវបានកត់មតាជាបនទៃថុកយៅក្ថុងរបា�ការណ៍លទ្ធផល។

 

២.១០	បទព្យសក�្មអរូ្រី

 មទពោយសក្្មអរូបីរួ្មនអាជា្ោប័ណ្ណក្្មវិធីករុំពោយូទ័របដលបានទិញ និងចំណ�ពាក់ព័ន្ធយផោេងៗ មតរូវបាន 

កត់មតាតា្មថលៃយដើ្ដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់បដលបណ្ោល្កពីការថ�ចរុះតម្លៃ។ អាជា្ោប័ណ្ណក្្មវិធ ី

ករុពំោយូទ័របដលបានទិញ មតរូវបានយធវែើ្ លូធនក ្្មតា្្ូលោ្ោនមថលៃយដើ្ បដលបានយកើតយ�ើង ក្ថុងការទិញក ្្មវិធីយនាះ 

និង�កវា្កយមបើមបាស់។ មថលៃយដើ្យនះ មតរូវបានយធវែើរំលស់រ�ៈយពលបី្្ោំយោ�យមបើវិធីសសសតេរំលស់យថរ។

 ចំណ�យលើការបថទាំក្្មវិធីករុំពោយូទ័រ មតរូវបានកត់មតាជាចំណ�យៅយពលបដលមនមបតិបតតេិការយនាះ 

យកើតយ�ើង។

២.១១	ចំណូល	និ្ចំណយការបបាក់

 ចំណូលការមបាក់បានពីឥណទាន និងបរុយរមបទានអតិថិជន ស្តរុលោយយៅធនាោរកណ្ោល និងមបាក់បយញ្ញើ  

និងមបាក់តំកល់យៅធនាោរយផោេងៗ មតរូវបានកត់មតាតា្្ូលោ្ោនបង្គរ យលើកបលងបតមនការសងោេ័�ខា្ោំង 
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



ចំយពាះការមប្ូលមបាក់្កវិញ បដលក្ថុងករណីយនះការមបាក់នរឹងមតរូវបានពោយលួរ រហូតដល់បានទទួលសច់មបាក់ 

ជាក់បសតេង។ យោលការណ៍ក្ថុងការពោយលួរការមបាក់គឺ អនរុយលា្មសបយៅតា្យោលការណ៍បណនាំរបស ់

ធនាោរកណ្ោល សតេពីីការពោយលួរការមបាក់យលើឥណទាន្ិនដំយណើរការ និងសំវិធាន-ធនយលើឥណទានបាត់បង់។  

 ចំណ�ការមបាក់យលើមបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាោរ និងមបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជន មតរូវបានកត់មតាតា្ 

្ូលោ្ោនបង្គរ។

២.១២	ចំណូលកនប�	និ្ទជើ្សារ

 ចំណូលកមម្ និងយជើងសរ មតរូវបានកត់មតាជាចំណូល យៅយពលបដលបានបំយពញយសវាក ្្មជូនអតិថិជន។ 

ចំណូលកមម្ និងយជើងសរ រួ្មនចំណូលបាន្កពីយសវាក្្មយផទៃរមបាក់យចញ-ចូល យសវា ATM និង 

យសវាយផោេងៗយទៀត។ 

 កមម្យលើការផតេល់ឥណទាន មតរូវបានយគកត់មតាជាចំណូល យៅយពលផតេល់ឥណទានឲោយអតិថិជន។

២.១៣	ភតិសន្យាប្រតិ្រត្ិ

 ភតិសនោយាបដលភាគីមចោស់មទពោយយៅមនចំបណកហានិភ័� និងផលក ្្មសិទ្ធជាសរវនតេ មតរូវបានចាត់ថ្ាោក់ 

ជាភតិសនោយាមបតិបតតេិ។ ការទូទាត់ភតិសនោយាមបតិបតតេិមតរូវបានកត់មតាជាបនទៃថុកក្ថុងរបា�ការណ៍លទ្ធផល 

តា្្ូលោ្ោនយថរយលើរ�ៈយពលមនភតិសនោយាយនាះ។

២.១៤	សំវិធានធន

 សំវិធានធនមតរូវបានកត់មតាយៅយពលបដលធនាោរមនកាតពវែកិច្ចតា្ផលៃូវចោបាប់ ឬកាតពវែកិច្ចបដល 

ធនាោរបានបយងកើតយ�ើងនាយពលបច្ចថុបោបន្ បដលជាលទ្ធផលមនមពរឹតិតេការណ៍ពីអតីតកាល និងយៅយពលបដល 

មនភាពមបាកដថា នរឹងមនតម្រូវការឲោយមនការចំណ�ធនធានយដើ្ោបីទូទាត់កាតពវែកិច្ចយនាះ យហើ�ចំនួន 

ទរឹកមបាក់អាចបា៉ោន់ស្ោនបានោ៉ោងគួរឲោយយជឿជាក់។

 យៅយពលបដលមនកាតពវែកិច្ចមបហាក់មបបហលោ្ោជាយមចើន កម្ិតមនលំហូរយចញយដើ្ោបីទូទាត់កាតពវែកិច្ច

ទាំងយនាះ មតរូវបានកំណត់យោ�គិតយៅយលើចំណត់ថា្ោក់កាតពវែកិច្ចទាំង្ូល។

 សំវិធានធនមតរូវបានវាស់បវងតា្តម្លៃបច្ចថុបោបន្ មនការទូទាត់កាតពវែកិច្ចបដលរំពរឹងទរុក យោ�យមបើអមតា 

អបោបហារ រ្ុនបង់ពន្ធ បដល ល្ៃថុះបញ្ោងំការវា�តម ល្ៃស្រ ោ្យបច្ចថុបោបន្មនតម ល្ៃយពលយវលាទរឹកមបាក់ និងហានិភ័� 

ជាក់លាក់យផោេងៗមនកាតពវែកិច្ចយនាះ។ ការយកើនយ�ើងមនសំវិធានធនយោ�សរយពលយវលាបដលបានកនលៃងផរុត 

មតរូវបានកត់មតាជាចំណ�ការមបាក់។

២.១៥	ពន្ធទលើបបាក់ចំទណញ

 ពន្ធយលើមបាក់ចំយណញក្ថុង្្ោំមតរូវបានគណនាតា្ចោបាប់ពន្ធោរបដលបានអនរុ្័តជាស្ោពរ ឬបាន 

អនរុ្័តរួច្ួ�បផ្កធំក្ថុងមពះរាជាណចមកក្្ថុជា គិតមតរឹ្កាលបរិយច្ទតារាងតរុលោយការ។ 

 ពន្ធពនោយារយលើមបាក់ចំយណញមតរូវបានយធវែើសំវិធានធនយពញយលញ យោ�យមបើវិធីសសសតេបំណុលយលើលយ ្្អៀង 

បយណ្ោះអាសន្បដលយកើតមន រវាង្ូលោ្ោនពន្ធមនមទពោយសក ្្ម និងបំណុល និងតម ល្ៃយោងរបស់មទពោយសក ្្ម 

និងបំណុលទំាងយនាះយៅក្ថុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ពន្ធពនោយារមទពោយសក ្្មមតរូវបានកត់មតា យៅតា្ទំហំមន 

មបាក់ចំយណញជាប់ពន្ធនាយពលអនាគតបដលមន យធៀបនរឹងលយ ្្អៀងបយណ្ោះអាសន្បដលអាចយមបើមបាស់បាន។

២.១៦	ប្រតិ្រត្ិការភាគីពាក់ព័ន្ធ

 ភាគីបដលចាត់ទរុកថាជាភាគីពាក់ព័ន្ធ គឺជាភាគីបដលមនលទ្ធភាពមគប់មគង ឬមនឥទ្ធិពលជាសរវនតេ 

យលើភាគី្ួ�យទៀត ក្ថុងការសយម្ចចិតតេយលើបផ្កមបតិបតតេិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

 អនរុយលា្តា្ចោបាប់សតេីពីមគរឹះស្ោនធនាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុ ភាគីពាក់ព័ន្ធមតរូវបានឲោយនិ�្ន័�ថា ជា 

ភាគីបដលកាន់កាប់យោ�ផ្ោល់ ឬយោ�មបយោលោ៉ោងយហាចណស់ ១០% មនយដើ្ទរុន ឬសិទ្ធិយបាះយ្្ោត 

រួ្ទាំងបរុគ្គលទាំងឡា�ណ បដលចូលរួ្យៅក្ថុងអភិបាលកិច្ច ការដរឹកនាំ ការមគប់មគង ឬការមតរួតពិនិតោយ 

មផទៃក្ថុងរបស់ធនាោរ។

៣. ការបា៉ោន់ស្ោនគណយន�ោយ និងការវិនិច្័�សំខាន់ៗ

 ធនាោរយធវែើការបា៉ោន់មបមណ និងការសន្មត បដលប៉ះពាល់ដលចំ់នួនមទពោយសក ្្ម និងបំណុល បដលបាន 

រា�ការណ៍។ ការបា៉ោន់មបមណ និងការវិនិច្័�មតរូវបានវា�តម្លៃជាបនតេបនា្ោប់យោ�បផ្អកយលើបទពិយសធន៍ 

នាយពលកនលៃង្ក និងកតាតោយផោេងៗ ដូចជាការរំពរឹងទរុកអំពីយហតរុការណ៍នាយពលអនាគត បដលយគយជឿថាមន 

ភាពស្យហតរុផល យៅតា្កាលៈយទសៈយផោេងៗ។

ក.	ការខាត្រ្់្រណ្្ល�កពីការថយចុះតន�្ននឥណទាន	និ្្រុទរប្រទាន

 ធនាោរបានអនរុវតតេតា្ការយធវែើចំណត់ថ្ាោក់ និងសំវិធានធនយលើឥណទានតា្មបកាសយលខ ធ៧-០៩- 

០៧៤មប.ក. ចរុះមថងៃទី២៥ បខករុ្្ភៈ ្្ោំ២០០៩ សតេីពីការយធវែើចំណត់ថា្ោក់ឥណទាន និងសំវិធានធន សមមប់ 

ស្ោប័នធនាោរ និងមគរឹះស្ោនហិរញ្ញវត្ថុយផោេងៗ បដលយចញយោ�ធនាោរកណ្ោល។ ធនាោរកណ្ោល 

តម្រូវឲោយធនាោរពាណិជ្ជក្្មទាំងឡា� យធវែើចំណត់ថា្ោក់ ឥណទាន បរុយរមបទាន និងមទពោយសក្្មមសយដៀងៗ 

ោ្ោរបស់ខលៃលួនជាមបាំថា្ោក់ យហើ�កម្ិតអបោបបរមមនសំវិធានធនជាក់លាក់មតរូវបានយធវែើយ�ើង អាមស័�តា្ 

ចំណត់ថ្ាោក់ពាក់ព័ន្ធ យោ�្ិនគិតដល់មទពោយសក ្្ម បដលមតរូវបានោក់ជាវត្ថុបញចោ។ំ គណៈមគប់មគងយជឿជាក់ 

ថា អា�រុកាលឥណទាន (ហួសកាលកំណត់សង) ជា្ូលោ្ោនកំណត់ចំណត់ថ្ាោក់ឥណទាន គឺជាការស្មសប 

ក្ថុងការកំណត់ភាពមគប់មោន់មនការខាតបង់បណ្ោល្កពីការថ�ចរុះតម្លៃមនឥណទាន និងបរុយរមបទាន  

ដូចបានអនរុវតតេតា្មបកាសយនះ។

ខ.	ពន្ធ

 ពន្ធមតរូវបានគណនាតា្្ូលោ្ោនបំណកមស�បច្ចថុបោបន្មនបទបោបញ្ញតតេពិន្ធោរ ប៉រុបនតេបទបោបញ្ញតិទំាងអស់

យនះមនការផ្ោស់បតេរូ ពី្ួ�មោយៅ្ួ�មោ យហើ�ការសយម្ចជាចរុងយមកា� យលើចំនួនពន្ធ នរឹងយធវែើយ�ើងបន្ាោប់

ពីមនការមតរួតពិនិតោយចរុងយមកា� យោ�អគ្គនា�កោ្ោនពន្ធោរ។

 យៅយពលបដលលទ្ធផលពន្ធចរុងយមកា�ខរុសោ្ោពីចំនួនពន្ធ បដលបានកត់មតាពីដំបូង ភាពលយ ្្អៀងយនះនរឹង

យធវែើឲោយប៉ះពាល់ដល់ពន្ធ យលើមបាក់ចំយណញ និងសំវិធានធនពន្ធពនោយារក្ថុង្្ោ ំបដលការកំណត់ពន្ធបានយធវែើយ�ើង។

៤. ស្តរុលោយយៅធនាោរកណ្ោល

		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រកិ ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

គណនីចរនតេ ២៧.៦២២.៧៤១ ១១១.៥១៣.០០៥ ៧៧.២០៥.៧០០ ៣១២.៦៨៣.០៨៥ 

មបាក់បម្រុងកាតពវែកិច្ច (ក) ៤៤.១០៩.៩១២ ១៧៨.០៧១.៧១៥ ៣៧.៥២៦.៤៦៩ ១៥១.៩៨២.១៩៩ 

្ូលបមតអាច 
ជួញដូរបាន (ខ) ២៣.០០០.០០០ ៩២.៨៥១.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ 

មបាក់ត្កល់ធានា 
យលើយដើ្ទរុន (គ) ៥.០០០.០០០ ២០.១៨៥.០០០ ៥.០០០.០០០ ២០.២៥០.០០០ 

៩៩.៧៣២.៦៥៣ ៤០២.៦២០.៧២០ ១២៦.៧៣២.១៦៩ ៥១៣.២៦៥.២៨៤ 
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



(ក)	បបាក់្រប�ុ្កាតពវកិច្ច

 មបាក់បម្រុងកាតពវែកិច្ចគឺជាមបាក់បម្រុងអបោបបរម បដលគណនាមតរឹ្ ៨% និង ១២,៥% ជាមបាក់យរៀល  

និងរូបិ�ប័ណ្ណយផោេងៗ មនមបាក់បយញ្ញើ និងមបាក់ក ្្ច ីរបស់អតិថិជន។ មបាក់បម រ្ុងកាតពវែកិច្ច ៤,៥០% យៅយលើមបាក់ 

បយញ្ញើរបស់អតិថិជនជារូបិ�ប័ណ្ណយផោេងៗ ដូចជាមបាក់យរៀលបដលទទួលបានការមបាក់ ខណៈយពលបដលយៅសល់ 

៨% និងទរុនបម្រុងកាតពវែកិច្ចយៅយលើមបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជន បដល្ិនទទួលបានការមបាក់។

(ខ)	�ូល្របតអាចជួញដូរបាន

 ្ូលបមតអាចជួញដូរបាន (NCDs) យៅធនាោរកណ្ោល គឺជាមបាក់បយញ្ញើរ�ៈយពលខលៃីបដលមន 

កាលកំណត់តិចជាង៣បខ។ យៅក្ថុង្ូលបមតអាចជួញដូរបានយនះ ធនាោរបានោក់ទរឹកមបាក់ចំនួន 

៧.០០០.០០០ ដរុលា្ោរអាយ្រិក យៅធនាោរកណ្ោល ជាមបាក់បញចោំសមមប់គណនីផត់ទាត់។ មនអមតា 

ការមបាក់០.៦៦ ក្ថុង្ួ�្្ោ។ំ ទរឹកមបាក់បដលយៅសល់មនចំនួន ២០.០០០.០០០ ដរុល្ាោរអាយ្រិក មនអមតា 

ការមបាក់ ០.៥៤% ក្ថុង្ួ�្្ោំ។

(គ)	បបាក់ត�្កល់ធានាទលើទដើ�ទុន

 យោងតា្មបកាសយលខ ធ៧-០១-១៣៦មប.ក. ចរុះមថងៃទី១៥ បខតរុលា ្្ោំ២០០១ យចញយោ�ធនាោរ 

កណ្ោលសតេីពីមបាក់ត្កល់ធានាយលើយដើ្ទរុន តម្រូវឲោយធនាោរត្កល់មបាក់ចំនួន ១០% មនយដើ្ទរុនចរុះបញ្ជី 

យៅធនាោរកណ្ោល។ មបាក់ត្កល់យនះ្ិនអាចយមបើមបាស់ក្ថុងមបតិបតតេិការមបចាំមថងៃរបស់ធនាោរបានយទ  

យហើ�នរឹងមតរូវមបគល់ឲោយធនាោរវិញ យៅយពលបដលធនាោរស្ម័មគចិតតេបញោឈប់មបតិបតតេិការរបស់ខលៃលួនយៅក្ថុង 

មពះរាជាណចមកក្្ថុជា។

(ឃ)	អបតាការបបាក់

 គណនីចរនតេគឺជាគណនីបដល្ិនមនការមបាក់។ អមតាការមបាក់មបចាំ្្ោំយលើស្តរុលោយយៅធនាោរ 

កណ្ោល មតរូវបានសយង្ខបដូចខាងយមកា្៖

		២០១៦ 		២០១៥

ទរុនបម្រុងកាតពវែកិច្ច ០,២១% - ០,៣៨% ០,០៩% - ០,១២%

្ូលបមតអាចជួរដូរបាន ០,២៩% - ០,៦៦% ០,០៨% - ០,២៣%

មបាក់ត្កល់ធានាយលើយដើ្ទរុន ០,២០% - ០,២២% ០,០៨% - ០,១១% 

៥. មបាក់បយញ្ញើ និងការោក់មបាក់យៅធនាោរយផោេងៗ

		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ការោក់មបាក់ ៣៨.៨៧៧.១១៦ ១៥៦.៩៤៦.៩១៧ ២៨.៨៧០.២១៣ ១១៦.៩២៤.៣៦៣

គណនចីរនតេ ៣.២២១.៦៥៣ ១៣.០០៥.៨១៣ ៤.៩៣៨.៩០៣ ២០.០០២.៥៥៧

៤២.០៩៨.៧៦៩ ១៦៩.៩៥២.៧៣០ ៣៣.៨០៩.១១៦ ១៣៦.៩២៦.៩២០

 គណនីចរនតេ្ិនមនការមបាក់យទ។ ការោក់មបាក់យនះមនកាលកំណត់រ�ៈយពលខលៃី យហើ�ទទួលបាន 

ការមបាក់មបចាំ្្ោំពី៥ ០,២៥% យៅ ២,៦០%។

៦. ឥណទាន និងបរុយរមបទានអតិថិជន

		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ឥណទានពាណិជ្ជ 

ឥណទានរ�ៈយពលបវង ១៣៥.៧០៩.៨៥៦ ៥៤៧.៨៦០.៦៨៩ ១២៤.៦០៤.១៥១ ៥០៤.៦៤៦.៨១២ 

ឥណទានវិបារូបន៍ ៥៨.៩៧៦.០៩៥ ២៣៨.០៨៦.៤៩៦ ៥៧.០៩៧.៥១៤ ២៣១.២៤៤.៩៣២ 

ឥណទានរ�ៈយពលខលៃី ១៣.៦៤៨.៧១០ ៥៥.០៩៩.៨៤២ ១១.០៣០.៣៣៥ ៤៤.៦៧២.៨៥៧ 

២០៨.៣៣៤.៦៦១ ៨៤១.០៤៧.០២៧ ១៩២.៧៣២.០០០ ៧៨០.៥៦៤.៦០១ 

ឥណទានអតិថិជន៖

ឥណទានទិញផទៃះ ៩៥.៩៩១.១២០ ៣៨៧.៥១៦.១៥១ ៧៤.០៥១.៤៣៧ ២៩៩.៩០៨.៣២០

កាតឥណទាន ៣៨៧.០៧១ ១.៥៦២.៦០៦ ៥០.១២៦ ២០៣.០១០

៩៦.៣៧៨.១៩១ ៣៨៩.០៧៨.៧៥៧ ៧៤.១០១.៥៦៣ ៣០០.១១១.៣៣០

ឥណទាន និងបរុយរមបទាន 
អតិថិជន សររុប ដរុល ៣០៤.៧១២.៨៥២ ១.២៣០.១២៥.៧៨៤ ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣ ១.០៨០.៦៧៥.៩៣១

សំវិធានធនឥណទាន 
បាត់បង់

សំវិធានធនជាក់លាក់ (៣.០៤១.២២៨) (១២.២៧៧.៤៣៧) (២.៦៦៦.៦៥៤) (១០.៧៩៩.៩៤៩)

សំវិធានធនសងោេ័�   (២៥៨.៦៦៣) (១.០៤៤.២២៣) (១២៥.៩៩២) (៥១០.២៦៨)

(៣.២៩៩.៨៩១) (១៣.៣២១.៦៦០) (២.៧៩២.៦៤៦) (១១.៣១០.២១៧)

៣០១.៤១២.៩៦១ ១.២១៦.៨០៤.១២៤ ២៦៤.០៤០.៩១៧ ១.០៦៩.៣៦៥.៧១៤ 

(ក)	សំវិធានធនឥណទានបាត់្រ្់	

 បបម្បម្រួលសំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ មនដូចខាងយមកា្៖

		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

នាយដើ្្្ោំ ២.៧៩២.៦៤៦ ១១.៣១០.២១៧ ២.១៤៦.៦២០ ៨.៧៤៧.៤៧៦ 

សំវិធានធនក្ថុង្្ោំ ៥៤៨.៦៩៥ ២.២២៣.៨៦១ ៨៣៨.១៧០ ៣.៣៩៤.៥៨៩ 

ជម្ះយចញពបីញ្ជីអំ�ថុង្្ោំ (៤១.៤៥០) (១៦៧.៩៩៧) (១៩២.១៤៤) (៧៧៨.១៨៣)

លយ្្អៀងពីការបតេរូរូបិ�ប័ណ្ណ -   (៤៤.៤២១) -    (៥៣.៦៦៥)

នាចរុង្្ោំ ៣.២៩៩.៨៩១ ១៣.៣២១.៦៦០ ២.៧៩២.៦៤៦ ១១.៣១០.២១៧ 
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



(ខ)	វិភាគតា�ចំណត់ថ្្ក់ឥណទាន

 		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

សតេង់ោរឥណទាន

មនមទពោយបញចោំ ៣០៣.០៩៩.១០៩ ១.២២៣.៦១១.១០៣ ២៦៦.៣១១.៨២២ ១.០៧៨.៥៦២.៨៨០

ពរុំមនមទពោយបញចោំ ១.០២៣.៧៣៧ ៤.១៣២.៨២៦ ៣៥៣.៥៨៥ ១.៤៣២.០២០

ឥណទានឃ្ោំយ្ើល

មនមទពោយបញចោំ ៥០.៥៣២ ២០៣.៩៩៨ ៤៣.៤៦៨ ១៧៦.០៤៥

ឥណទានយមកា្សតេង់

មនមទពោយបញចោំ ៤១.៩៦៧ ១៦៩.៤២១ - -

ឥណទានសងោេ័�

មនមទពោយបញចោំ ៤៩៧.៥០៧ ២.០០៨.៤៣៦ - -

ឥណទានខាតបង់

មនមទពោយបញចោំ - - ១២៤.៦៨៨ ៥០៤.៩៨៦

៣០៤.៧១២.៨៥២ ១.២៣០.១២៥.៧៨៤ ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣ ១.០៨០.៦៧៥.៩៣១

(គ)	អបតាការបបាក់

 ឥណទាន និងបរុយរមបទានអតិថិជនទំាងយនះ មនអមតាការមបាក់មបចំា្្ោក្ំថុងចយន្ាោះពី ៣,៥% យៅ ១២% 

(២០១៥៖ ៣,៥% យៅ ១២%)។

៧. ទរឹកមបាក់មតរូវទារ/ ឲោយយៅមករុ្ហ៊រុនយ្ផ្ោល់

 ទរឹកមបាក់មតរូវទារពីមករុ្ហ៊រុនយ្ផ្ោល់ ភាគយមចើនពាក់ព័ន្ធយៅនរឹងការបង់មបាក់ (សិកា្ោកា្យៅក្ថុងមបយទស 

ក្្ថុជា) បដលធនាោរបានទូទាត់ជំនួសមករុ្ហ៊រុនយ្ផ្ោល់។

 ទរឹកមបាក់មតរូវឲោយយៅមករ្ុ ហ៊រុនយ្ផ្ោល់ ភាគយមចើនពាក់ព័ន្ធយៅនរឹងការបង់មបាក់ (សិក្ាោកា្យៅក្ថុងមបយទស 

ម៉ោយ�សរុី) បដលមករុ្ហ៊រុនយ្ផ្ោល់បានទូទាត់ជំនួសធនាោរ។

 

៨. មទពោយសក្្មយផោេងៗ

		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

បង្គរការមបាក់មតរូវទទួល ១.៧៧៥.០៣៥ ៧.១៦៥.៨១៦ ១.៤៨៤.៩៦៥ ៦.០១៤.១០៨

មបាក់កក់ (*) ៥២៤.១៨៤ ២.១១៦.១៣១ ៤៦៥.៦៩២ ១.៨៨៦.០៥៣

មបតបិតតេិការយផទៃរមបាក់ចូលបដល
យៅ្ិនទាន់ទូទាត់ ៤៥៣.៧៦៤ ១.៨៣១.៨៤៥ ១៦៥.៤៣៤ ៦៧០.០០៨

សម្ោរការិោល័� ២៩.៥៦៦ ១១៩.៣៥៨ ២៣.៦៤៥ ៩៥.៧៦២

យផោេងៗ ២៥៧.២៤៧ ១.០៣៨.៥០៦ ១៤០.៨០៥ ៥៧០.២៦០

៣.០៣៩.៧៩៦ ១២.២៧១.៦៥៦ ២.២៨០.៥៤១ ៩.២៣៦.១៩១

(*)  មបាក់កក់យនះគឺជាមបាក់កក់ យលើការជួលការិោល័� បដលអាចមប្ូល្កវិញបាន យៅយពលចប់ 

កិច្ចសនោយាភតិសនោយា។ រ�ៈយពលមនភតិសនោយា គឺមនរ�ៈយពលយលើសពី១្្ោ ំយហើ�មបាក់កក់យនះ្ិនមន 

ការមបាក់យទ។
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 ៩. មទពោយស្ោបតតេិ និងបរិកា្ោរ

ការតកល�្អបទព្យជលួ ្ររិកា្្រការិោល័យ ្ររិកា្្រកុំព្យលូទ័រ ោនយន្

បទព្យសក�្មទៅ

ទបកា�ដំទណើរការ សរុ្រ

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក

ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៥

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធយដើ្មោ ១.២៣៨.៦៩៧ ៣៥២.៩៣៩ ៤៣៣.៣១៨ ២១៧.៤០៩ ១៧៤.៩១៣ ២.៤១៧.២៧៦ 

ការទិញបបន្្ ៧៥.១៩៧ ៣៦.៨៦៣ ៧២.០៧៤ ៨៩.៤០០ ២២.៥៧០ ២៩៦.១០៤ 

ជម្ះយចញពីបញ្ជី - - (១៧៣) (១៥.៨៥៨) - (១៦.០៣១)

រំលស់ (៧៦០.៩៤៧) (១៨៦.២៤១) (៣២៣.៦២៣) (១០៨.៤២០) - (១.៣៧៩.២៣១)

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធចរុងមោ ៥៥២.៩៤៧ ២០៣.៥៦១ ១៨១.៥៩៦ ១៨២.៥៣១ ១៩៧.៤៨៣ ១.៣១៨.១១៨ 

គិតមតរ្ឹ មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៥

មថលៃយដើ្ ៣.៧៧៦.៥៤៥ ៩០៧.៧២៦ ២.២៨៣.៧២៥ ៦១២.៨៤៦ ១៩៧.៤៨៣ ៧.៧៧៨.៣២៥ 

រំលស់បង្គរ (៣.២២៣.៥៩៨) (៧០៤.១៦៥) (២.១០២.១២៩) (៤៣០.៣១៥) -  (៦.៤៦០.២០៧)

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធ ៥៥២.៩៤៧ ២០៣.៥៦១ ១៨១.៥៩៦ ១៨២.៥៣១ ១៩៧.៤៨៣ ១.៣១៨.១១៨ 

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធស្្ូលជាពាន់យរៀល ២.២៣៩.៤៣៥ ៨២៤.៤២២ ៧៣៥.៤៦៤ ៧៣៩.២៥០ ៧៩៩.៨០៧ ៥.៣៣៨.៣៧៨ 

ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធយដើ្មោ ៥៥២.៩៤៧ ២០៣.៥៦១ ១៨១.៥៩៦ ១៨២.៥៣១ ១៩៧.៤៨៣ ១.៣១៨.១១៨ 

ការទិញបបន្្ ៩.១៣០ ៤៦.៧២៣ ៣៤.១៣៧ ១៦៥.៨០០ ១.២៦៣.៧៣២ ១.៥១៩.៥២២ 

ការយផទៃរចូល/(យចញ) ៩៨៤.៣៣៦ ៨៩.៤០៣ ១៧៥.៨៥៣ -   (១.២៤៩.៥៩២) -   

រំលស់ (៣៣៥.៨៤៩) (១០៧.១០៤) (១៤០.៤០៥) (៧៨.២៥០) -   (៦៦១.៦០៨)

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធចរុងមោ ១.២១០.៥៦៤ ២៣២.៥៨៣ ២៥១.១៨១ ២៧០.០៨១ ២១១.៦២៣ ២.១៧៦.០៣២ 

គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

មថលៃយដើ្ ៤.៧៧០.០១២ ១.០៤៣.៨៥២ ២.៤៩៣.៧១៥ ៧៧៨.៦៤៦ ២១១.៦២៣ ៩.២៩៧.៨៤៨ 

រំលស់បង្គរ (៣.៥៥៩.៤៤៨) (៨១១.២៦៩) (២.២៤២.៥៣៤) (៥០៨.៥៦៥) -   (៧.១២១.៨១៦)

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធ ១.២១០.៥៦៤ ២៣២.៥៨៣ ២៥១.១៨១ ២៧០.០៨១ ២១១.៦២៣ ២.១៧៦.០៣២ 

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធ ស្្ូលជាពាន់យរៀល ៤.៨៨៧.០៤៧ ៩៣៨.៩៣៨ ១.០១៤.០១៨ ១.០៩០.៣១៧ ៨៥៤.៣២១ ៨.៧៨៤.៦៤១ 

គិតមតរឹ្មថងៃទ៣ី១  បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ការទិញមទពោយស្ោបតតេិ និងបរិកា្ោរ បដលមនទរឹកមបាក់សររុបចំនួន ១.៥១៩.៥២២ដរុលា្ោរអាយ្រិក រួ្ បញ្ចូលនូវទរឹកមបាក់មតរូវបង់ចនំួន ២៨.១២២ ដរុលា្ោរអាយ្រិក បដល យៅ្និទាន់ទូទាត់។
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 ១០. មទពោយសក្្មអរូបី

ក�្មវិធីកុំព្យលូទ័រ
បទព្យសក�្មទបកា�	

ការសា្ស្់
សរុ្រ

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក

ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៥

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធយដើ្មោ ២៥៤.២៨៤ -   ២៥៤.២៨៤ 

ការទិញបបន្្ ៧១៣.០៦៤ -   ៧១៣.០៦៤ 

រំលស់ (៣៣៧.៧៧០) -   (៣៣៧.៧៧០)

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធចរុងមោ ៦២៩.៥៧៨ ៦២៩.៥៧៨ 

គិតមតរ្ឹ មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៥

មថលៃយដើ្ ៣.០៨៥.៨៩៦ -   ៣.០៨៥.៨៩៦ 

រំលស់បង្គរ (២.៤៥៦.៣១៨) -   (២.៤៥៦.៣១៨)

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធ ៦២៩.៥៧៨ -   ៦២៩.៥៧៨ 

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធ ស្្ូលជាពាន់យរៀល ២.៥៤៩.៧៩១ -   ២.៥៤៩.៧៩១ 

ដំណច់្្ោំមថងៃទ៣ី១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធយដើ្មោ ៦២៩.៥៧៨ -   ៦២៩.៥៧៨ 

ការទិញបបន្្ -   ៥៣.៦២០ ៥៣.៦២០ 

ការយផទៃរចូល/(យចញ) ៥៣.៦២០ (៥៣.៦២០) -   

ជម្ះយចញពីបញ្ជី -   -   -   

រំលស់ (២៨៩.៣៤៩) -   (២៨៩.៣៤៩)

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធចរុងមោ ៣៩៣.៨៤៩ -   ៣៩៣.៨៤៩ 

គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

មថលៃយដើ្ ៣.១៣៩.៥១៦ -   ៣.១៣៩.៥១៦ 

រំលស់បង្គរ (២.៧៤៥.៦៦៧) -   (២.៧៤៥.៦៦៧)

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធ ៣៩៣.៨៤៩ -   ៣៩៣.៨៤៩ 

តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធ ស្្ូលជាពាន់យរៀល ១.៥៨៩.៩៦៨ -   ១.៥៨៩.៩៦៨ 

១១. ពន្ធពនោយារមពទោយសក្្ម

		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ពន្ធពនោយារមទពោយសក្្ម ១.២៧៤.៩២២ ៥.១៤៦.៨៦០ ៥៨១.១៥៣ ២.៣៥៣.៦៧០

១.២៧៤.៩២២ ៥.១៤៦.៨៦០ ៥៨១.១៥៣ ២.៣៥៣.៦៧០

 បបម្បម្រួលសររុបយៅក្ថុងគណនីពន្ធពនោយារមនដូចខាងយមកា្៖

 		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

គិតមតរឹ្មថងៃទ០ី១ 

បខ្ករា ៥៨១.១៥៣ ២.៣៥៣.៦៧០ - -

ឥណទានយៅក្ថុង 

របា�ការណ៍លទ្ធផល ៦៩៣.៧៦៩ ២.៧៩៣.១៩០ ៥៨១.១៥៣ ២.៣៥៣.៦៧០

១.២៧៤.៩២២ ៥.១៤៦.៨៦០ ៥៨១.១៥៣ ២.៣៥៣.៦៧០

 បបម្បម្រួលពន្ធពនោយារមទពោយសក្្មមនដូចខាងយមកា្៖

រំ	លស់	ពទន្ឿន
អត្ប្រទោជន៍	

្រុគ្គលិក

ខាតពីការ្រ្លូរ	
រូ្រិយ្រ័ណ្ណ	

តដល�ិនទាន	់
ទទួលសា្្ល់

ឥណទាន	
សំវិធានធន សរុ្រ

ដរុលា្ោរអាយ្រកិ ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រកិ ពាន់យរៀល

គិតមតរ្ឹ មថងៃទី០១ បខ្ករា 
្្ោំ២០១៦ ៤៦៨.៩៥២ ៥៦.៦៣៣ ៥៥.៥៦៨ -   ៥៨១.១៥៣ 

ឥណទានយៅក្ថុង 
របា�ការណ៍លទ្ធផល ៩.១៥១ ៤១.៣៣៤ ៣៤.៧៣៥ ៦០៨.៥៤៩ ៦៩៣.៧៦៩ 

គិតមតរ្ឹ មថងៃទី៣១  បខធ្ូ 
្្ោំ២០១៦ ៤៧៨.១០៣ ៩៧.៩៦៧ ៩០.៣០៣ ៦០៨.៥៤៩ ១.២៧៤.៩២២ 

ស្្ូលជាពាន់យរៀល ១.៩៣០.១០២ ៣៩៥.៤៩៣ ៣៦៤.៥៥៣ ២.៤៥៦.៧១២ ៥.១៤៦.៨៦០ 

១២. មបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាោរយផោេងៗ

		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

មបាក់បយញ្ញើមន 
កាលកំណត់ ៣១.៧៦៥.១២៨ ១២៨.២៣៥.៨២២ ៧៨.៣២៩.៩៥៣ ៣១៧.២៣៦.៣១០

គណនីចរនតេ ៤.៩២៥.៤២៤ ១៩.៨៨៣.៩៣៦ ៨៧១.០១៤ ៣.៥២៧.៦០៧

៣៦.៦៩០.៥៥២ ១៤៨.១១៩.៧៥៨ ៧៩.២០០.៩៦៧ ៣២០.៧៦៣.៩១៧

 មបាក់បយញ្ញើមនកាលកំណត់ គឺជាមបាក់បយញ្ញើបដលមនរ�ៈយពលខលៃី បដលមនកាលកំណត់សង 

តិចជាង១២បខ។ មបាក់បយញ្ញើមនកាលកំណត់ មនអមតាការមបាក់ពី ០,៥% យៅ ៤,៥០% ក្ថុង្ួ�្្ោំ 

(២០១៥៖ ០,៤៥% យៅ ៤,០០%)។
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កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



១៣. មបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជន

		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

គណនីចរនតេ ១៨៥.៣៩៧.៤២០ ៧៤៨.៤៤៩.៣៨៥ ៩៩.៤៤៨.០៦៥ ៤០២.៧៦៤.៦៦៣

 មបាក់បយញ្ញើមន 
កាលកំណត់ ១៣៣.០៣៥.៩១៤ ៥៣៧.០៦៥.៩៨៤ ១៦១.៥៩១.៧៣១ ៦៥៤.៤៤៦.៥១១

គណនីសនោេំ ៣៤.០៣០.០៤៨ ១៣៧.៣៧៩.៣០៤ ២៥.០២៤.៣៣៥ ១០១.៣៤៨.៥៥៧

៣៥២.៤៦៣.៣៨២ ១.៤២២.៨៩៤.៦៧៣ ២៨៦.០៦៤.១៣១ ១.១៥៨.៥៥៩.៧៣១

 គណនីចរនតេ ជាគណនី្ិនមនការមបាក់ចំយពាះអតិថិជនធ ្្មតា និងមនការមបាក់ចំយពាះអតិថិជនពិយសស។ 

 មបាក់បយញ្ញើមនកាលកំណត់ គឺជាមបាក់បយញ្ញើបដលមនរ�ៈយពលខលៃី បដលមនកាលកំណត់សងតិច 

ជាង ១២បខ។

 គណនីមបាក់សនោេំ គណនីមបាក់បយញ្ញើមនកាលកំណត់ និងគណនីចរនតេទទួលបានការមបាក់មបចាំ្្ោំ 

ដូចខាងយមកា្៖

២០១៦ ២០១៥

មបាក់បយញ្ញើមនកាលកំណត់ ១,២០% យៅ ៥,៥០% ០,៧០% យៅ ៥,៥០%

គណនីសនោេំ ០,៥០% យៅ ១,៥០% ០,៥០% យៅ ១,៥០%

គណនចីរនតេ ០,០០% យៅ ១,៧៥% ០,០០% យៅ ១,៧៥%

១៤. មបាក់ក្្ចី

		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ភាគី្ិនពាក់ព័ន្ធ

Industrial and  
Commercial  
Bank of China  
Limited – ICBC (i) - - ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ 

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

CIMB BANK  
BERHAD (ii) - - ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ 

- - ២០.០០០.០០០ ៨១.០០០.០០០ 

(i)  យៅមថងៃទី៣០ បខវិច្ិកា ្្ោំ២០១៥ ធនាោរបានចរុះហត្យលខាយលើកិច្ចសនោយា ជា្ួ�នរឹងធនាោរ 

ICBC និងបានខ្ចីមបាក់ចំនួន ១០លានដរុលា្ោរអាយ្រិក បដលមនកាលកំណត់រ�ៈយពល្ួ�្្ោំ។ 

មបាក់ក្្ចីមនអមតាការមបាក់ ៣,៨៥% ក្ថុង្ួ�្្ោំ។ មបាក់ក្្ចីមតរូវបានសងយៅមថងៃទី០១ បខករុ្្ភៈ  

្្ោំ២០១៦។

(ii)  បងា្ោញមបាក់ក្្ចីរ�ៈយពលខលៃីពី CIMB Bank Berhad បដលជាភាគីពាក់ព័ន្ធ ជា្ួ�នរឹងកាលកំណត់ 

តិចជាងបីបខ។ មបាក់ក្្ចីយនះមនអមតាការមបាក់ពី ០,៩២% យៅ ១,០៤% ក្ថុង្ួ�្្ោំ។ មបាក់ក្្ចីមតរូវ 

បានសងយៅមថងៃទី២៣ បខ្ីនា ្្ោំ២០១៦។

១៥. អនរុបំណុល

	២០១៦ ២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

CIMB BANK  
BERHAD ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ 

៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ 

 យៅមថងៃទី៣០ បខកកកោ ្្ោំ២០១៥ ធនាោរបានចរុះហត្យលខាយលើកិច្ចសនោយាអនរុបំណុល ជា្ួ�នរឹង 

CIMB Bank Berhad បដលមចោស់ភាគហ៊រុនិក និងបានខ្ចីមបាក់ ចំនួន ៧លានដរុលា្ោរអាយ្រិក បដលមន 

កាលកំណត់រ�ៈយពល១០្្ោំ។ អនរុបំណុលនរឹងមតរូវសងវិញ យៅតា្កាលកំណត់ និងមនអមតាការមបាក់ 

៣% ក្ថុង្ួ�្្ោំ។

 យៅមថងៃទី២៨ បខសីហា ្្ោំ២០១៥ អនរុបំណុលមតរូវបានអនរុ្័ត យោ�ធនាោរជាតិមនក្្ថុជា ក្ថុង 

យោលបំណងមនការគណនាយដើ្ទរុនមបយភទទី២។

១៦. ទរឹកមបាក់ជំពាក់អ្កផ្គត់ផ្គង់

 ទរឹកមបាក់ជំពាក់អ្កផ្គត់ផ្គង់ ភាគយមចើនគឺមថលៃជួសជរុលការិោល័� និងមបាក់ត្កល់របស់អ្កសងសង់។ 

ទរឹកមបាក់យនះមតរូវទូទាត់សង ក្ថុងរ�ៈយពលតិចជា១២បខ។

១៧. បំណុលយផោេងៗ

		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

្ូលបោបទានបមតរបស ់

ធនាោរ និង គណន ី

មតរូវទទួលយផោេងៗ (*) ៦.២៣១.២៩២ ២៥.១៥៥.៧២៦ ២.៣៣០.១៩១ ៩.៤៣៧.២៧៤

មបតិបតតេកិារយផទៃរមបាក ់

យចញបដលយៅ្ិនទាន់

ទូទាត់ (**) ១.៣៤៨.៦២៣ ៥.៤៤៤.៣៩១ ៣.៧៨២.១៨៣ ១៥.៣១៧.៨៤១

បង្គរការបាមក់មតរូវបង់ ២.៧៨៨.៨៨១ ១១.២៥៨.៧១៣ ១.៩៤១.២១២ ៧.៨៦១.៩០៩

បង្គរមបាក់រងា្ោន់មតរូវបង់ ៩៤០.០០០ ៣.៧៩៤.៧៨០ ៩២១.៣៩៥ ៣.៧៣១.៦៥០

បង្គរពន្ធមតរូវបង់ ១៤០.១៧៨ ៥៦៥.៨៩៩ ១៤៣.៣០៩ ៥៨០.៤០១

្ូលនិធិវិភាគទានមន 

កំណត់មតរូវបង់ ៧៨៥.០៧៣ ៣.១៦៩.៣៤០ ៥៦៦.៣៣២ ២.២៩៣.៦៤៥

បំណុលយផោេងៗ ១.០៤១.៩៤៧ ៤.២០៦.៣៣៩ ៣០៨.៤០៧ ១.២៤៩.០៤៨ 

១៣.២៧៥.៩៩៤ ៥៣.៥៩៥.១៨៨ ៩.៩៩៣.០២៩ ៤០.៤៧១.៧៦៨ 

(*)  ្ ូលបោបទានបមតរបស់ធនាោរ និងគណនីមតរូវទទួលយផោេងៗ គឺជា្ូលបោបទានផត់ទាត់ បដលយៅ 

្ិនទាន់ទូទាត់ យហើ�បដលមតរូវទូទាត់ យៅនា�កោ្ោនផត់ទាត់ របស់ធនាោរកណ្ោល បនា្ោប់ពី 

កាលបរិយច្ទតារាងតរុលោយការ។

(**)  មបតិបតតេិការយផទៃរមបាក់យចញ បដលយៅ្ិនទាន់ទូទាត់ គឺជាសច់មបាក់យផទៃរយចញ បដលមតរូវទូទាត់ បនា្ោប់

ពីកាលបរិយច្ទតារាងតរុលោយការ ជា្ួ�ធនាោរជាមដគូ។

 បំណុលទាំងយនះ មតរូវបានរំពរឹងថានរឹងមតរូវទូទាត់សង ក្ថុងរ�ៈយពលតិចជាង១្្ោំ។
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១៨. យដើ្ទរុន

 គិតមតរ្ឹ មថងៃទី៣១ បខធូ្ ្ ្ោ២ំ០១៦ យដើ្ ទរុនចរុះបញ្ជរីបស់ធនាោរមនចំនួន ៥០ លានភាគហ៊រុន (៣១ ធូ្  

២០១៥៖ ៥០ លានភាគហ៊រុន) បដលមនតម ល្ៃចារិក ១ ដរុល្ាោរអាយ្រិក ក្ថុង្ួ�ភាគហ៊រុន។ ភាគហ៊រុនទំាងអស់ 

មតរូវបានបង់មគប់ចំនួនទាំងមសរុង។ 

		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ស្តរុលោយយដើ្មោ ៥០.០០០.០០០ ២០២.៥០០.០០០ ៤៥.០០០.០០០ ១៨៣.៣៧៥.០០០

យដើ្ទរុនបបន្្ - - ៥.០០០.០០០ ២០.២៥០.០០០

លយ្្អៀងពីការបតេូររូបិ�ប័ណ្ណ - (៦៥០.០០០) - (១.១២៥.០០០)

ស្តរុលោយចរុងមោ ៥០.០០០.០០០ ២០១.៨៥០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ២០២.៥០០.០០០

១៩. ចំណូលការមបាក់សរុទ្ធ

		២០១៦ 		២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ចំណួលការមបាក់៖

ឥណទាន 
និងបរុយរមបទានអតិថិជន ២២.០៤៧.៤៤២ ៨៩.៣៥៨.២៨៣ ១៨.៧៣៧.៣៩៥ ៧៥.៨៨៦.៤៥០

ការោក់មបាក់យៅធនាោរ 
កណ្ោល និងធនាោរយផោេងៗ ៣៧២.៨៣៦ ១.៥១១.១០៤ ១៧៦.៤១៧ ៧១៤.៤៨៩

ឥណទាន និងបរុយរមបទាន 
បរុគ្គលិក ១៨៣.០៧៤ ៧៤១.៩៩៩ ១២៧.៨៣៤ ៥១៧.៧២៨

ចំណូលការមបាក់សររុប ២២.៦០៣.៣៥២ ៩១.៦១១.៣៨៦ ១៩.០៤១.៦៤៦ ៧៧.១១៨.៦៦៧

ចំណ�ការមបាក់៖

មបាក់បយញ្ញើមនកាលកំណត់ (៧.៥៩៥.៩១៨) (៣០.៧៨៦.២៥៧) (៥.៥៨៥.៣១៧) (២២.៦២០.៥៣៤)

គណនីចរនតេ (*) (៧៦១.៨៩៦) (៣.០៨៧.៩៦៤) (៦១៤.២២៣) (២.៤៨៧.៦០៣)

មបាក់បយញ្ញើសនោេំ (១៤៨.៥៥៤) (៦០២.០៨៩) (១១៥.៧៤៨) (៤៦៨.៧៧៩)

ចំណ�ការមបាក់សររុប (៨.៥០៦.៣៦៨) (៣៤.៤៧៦.៣១០) (៦.៣១៥.២៨៨) (២៥.៥៧៦.៩១៦)

ចំណូលការមបាក់សរុទ្ធ ១៤.០៩៦.៩៨៤ ៥៧.១៣៥.០៧៦ ១២.៧២៦.៣៥៨ ៥១.៥៤១.៧៥១

  

(*) គណនីចរនតេរបស់អតិថិជនពិយសស និងអតិថិជនជាមករុ្ហ៊រុន គឺជាគណនីបដលមនការមបាក់។

២០. ចំណូលកមម្យសវា និងយជើងសរ

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

កមម្បាន្កព ី

ការយផទៃរមបាក់ ១.៣២៥.៤៦៥ ៥.៣៧២.១១០ ១.១១៤.៩០៦ ៤.៥១៥.៣៦៩

កមម្ហិរញ្ញបោបទាន 

ពាណិជ្ជក្្ម ៩០១.៤៦១ ៣.៦៥៣.៦២១ ៥២៧.១៧៨ ២.១៣៥.០៧១

កមម្បាន្កពីយសវា 

ឥណទាន ៤៣៦.៦៧៨ ១.៧៦៩.៨៥៦ ៣៨៨.៣៤១ ១.៥៧២.៧៨១

កមម្កិច្ចសនោយា

ឥណទាន ២៨៧.៥៥៣ ១.១៦៥.៤៥២ ២៥៣.៦៤៥ ១.០២៧.២៦២

កមម្ និងយជើងសរ 

យលើយសវាយផោេងៗ ៧៨៣.៩៩៤ ៣.១៧៧.៥២៨ ៦៧៦.៣៤១ ២.៧៣៩.១៨១

៣.៧៣៥.១៥១ ១៥.១៣៨.៥៦៧ ២.៩៦០.៤១១ ១១.៩៨៩.៦៦៤

២១. ចំណ�បផ្កបរុគ្គលិក

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

មបាក់យបៀវតោេរ៍ 

និងមបាក់ឈ្លួល ៣.២៣៣.៦៧១ ១៣.១០៦.០៦៩ ២.៩៤១.៤៧៧ ១១.៩១២.៩៨២ 

មបាក់រងា្ោន់ 

និងមបាកយ់លើកទរឹកចិតតេ ៩៤០.០០០ ៣.៨០៩.៨២០ ៩២១.៣៩៥ ៣.៧៣១.៦៥០

អត្មបយោជន៍យផោេងៗ ៤០៣.៥៣៥ ១.៦៣៥.៥២៧ ៣៥៧.៤១១ ១.៤៤៧.៥១៥

៤.៥៧៧.២០៦ ១៨.៥៥១.៤១៦ ៤.២២០.២៨៣ ១៧.០៩២.១៤៧ 

២២. ចំណ�រំលស់មទពោយស្ោបតតេិ និងបរិកា្ោរ និងរំលស់មទពោយសក្្មអរូបី

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ចំណ�រំលស់ 

មទពោយស្ោបតតេិ និងបរិកា្ោរ 

(កំណត់សម្ោល់៩) ៦៦១.៦០៨ ២.៦៨១.៤៩៨ ១.៣៧៩.២៣១ ៥.៥៨៥.៨៨៦ 

ចំណ�រំលស់មទពោយ 

សក្្មអរបូី 

(កំណត់សម្ោល់១០) ២៨៩.៣៤៩ ១.១៧២.៧៣១ ៣៣៧.៧៧០ ១.៣៦៧.៩៦៩ 

៩៥០.៩៥៧ ៣.៨៥៤.២២៩ ១.៧១៧.០០១ ៦.៩៥៣.៨៥៥ 

100

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



២៣. ចំណ�ទូយៅ និងចំណ�រដ្ឋបាល

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ចំណ�ការជួល ១.០១៥.២៤៩ ៤.១១៤.៨០៤ ៦០០.០២៧ ២.៤៣០.១០៩

ចំណ�យសវាធនាោរ ៤៨០.៣១៩ ១.៩៤៦.៧៣៣ ៥៧៥.៣៤៧ ២.៣៣០.១៥៥

ចំណ�ជួសជរុល និងបថទំា ៤៥១.០៧១ ១.៨២៨.១៩១ ៣៦៣.៩៩១ ១.៤៧៤.១៦៤

ចំណ�ផោសា� 
ពាណិជ្ជក្្ម និង 
ទំនាក់ទំនងសធារណៈ ២៧១.៥៩១ ១.១០០.៧៥៨ ៣៥៨.១៩៣ ១.៤៥០.៦៨២ 

ចំណ�សនតេិសរុខ ២៧៩.០៤៣ ១.១៣០.៩៦១ ២៧០.៦៥៧ ១.០៩៦.១៦១

ចំណ�ទំនាក់ទំនង ២៥៩.៣៨៣ ១.០៥១.២៧៩ ២៥០.២០០ ១.០១៣.៣១០

ចំណ�កមម្អាជា្ោប័ណ្ណ ២៥២.៧៦១ ១.០២៤.៤៤០ ២៤៥.៦០៥ ៩៩៤.៧០០

ចំណ�សម្ោរការិោល័� ១៣៣.១០៦ ៥៣៩.៤៧៩ ២០៧.១៤៤ ៨៣៨.៩៣៣

ចំណ�ទរឹក-យភលៃើង ២៣៥.៦៥៧ ៩៥៥.១១៨ ២០៥.៧០៥ ៨៣៣.១០៥

យសហ៊រុ�យធវែើដំយណើរ និង 
ការស្ោក់យៅ ២១០.៩៤១ ៨៥៤.៩៤៤ ១៧៣.៨៧១ ៧០៤.១៧៨

ចំណ�ហិរញ្ញបោបទាន 
ពាណិជ្ជក្្ម ៨៨.១២៦ ៣៥៧.១៧៥ ៩៦.៥២៥ ៣៩០.៩២៦

អត្មបយោជន៍ 
មករុ្មបរឹកោសាភិបាល 
(កំណត់សម្ោល់២៨ �) ៩៩.៨២២ ៤០៤.៥៧៩ ៩០.២០០ ៣៦៥.៣១០

កមម្បផ្កចោបាប់ និងវិជ្ាោជីវៈ ១២២.៦២៨ ៤៩៧.០១១ ៦០.៤០៩ ២៤៤.៦៥៦

ចំណ�យផោេងៗ ៣៤៨.៦៣៩ ១.៤១៣.០៣៤ ២៦៤.៥៥៩ ១.០៧១.៤៦៤

៤.២៤៨.៣៣៦ ១៧.២១៨.៥០៦ ៣.៧៦២.៤៣៣ ១៥.២៣៧.៨៥៣ 

២៤. ចំណ�ពន្ធយលើមបាក់ចំយណញ

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ពន្ធយលើមបាក់ចំយណញ 

ក្ថុង្្ោំ ២.៣៥៣.៦៦០ ៩.៥៣៩.៣៨៤ ៨៦៤.៩១៦ ៣.៥០២.៩១០ 

ពន្ធពនោយារមទពោយសក្្ម (៦៩៣.៧៦៩) (២.៨១១.៨៤៦) (៥៨១.១៥៣) (២.៣៥៣.៦៧០)

១.៦៥៩.៨៩១ ៦.៧២៧.៥៣៨ ២៨៣.៧៦៣ ១.១៤៩.២៤០ 

ក)	ការទផទៃៀ្្្្តព់ន្ធទលើបបាក់ចំទណញ

 ការយផទៃៀងផ្ោត់ពន្ធយលើមបាក់ចំយណញ បដលបានគណនាតា្អមតាពន្ធ ២០% យលើចំនួនពន្ធយលើមបាក ់

ចំយណញមតរូវបាន បងា្ោញ  យៅក្ថុងរបា�ការណ៍លទ្ធផល ដូចខាងយមកា្៖

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ចំយណញ្រុនបង់ពន្ធយលើមបាក់ចយំណញ ៨.០២៩.៩៩៤ ៣២.៥៤៥.៥៦៥ ៥.៥៩៤.៤៨៦ ២២.៦៥៧.៦៦៧ 

ពន្ធយលើមបាក់ចំយណញគណនាតា្ 
អមតា ២០% ១.៦០៥.៩៩៩ ៦.៥០៩.១១៤ ១.១១៨.៨៩៧ ៤.៥៣១.៥៣៣

ផលប៉ះពាល់ពន្ធទាក់ទិននរឹង៖

ចំណ�បដល្ិនអាចកាត់កងតា្ចោបាបព់ន្ធ ៥៣.៨៩២ ២១៨.៤២៤ ៣៨.០៤៨ ១៥៤.០៩៤ 

ការយមបើមបាស់ពន្ធពនោយាមទពោយសក្្ម្និបាន 
កត់មតាទាក់ទងខាតយោងពី្្ោំ្រុន - - (២៩២.០២៩) (១.១៨២.៧១៧)

ភាពខរុសោ្ោជាបយណ្ោះអាសន្បដល្ិនបានក
ត់មតាយោងពី្្ោំ្រុន - - (៥៨១.១៥៣) (២.៣៥៣.៦៧០)

ពន្ធយលើមបាកច់ំយណញតា្អមតា២០% ១.៦៥៩.៨៩១ ៦.៧២៧.៥៣៨ ២៨៣.៧៦៣ ១.១៤៩.២៤០ 

ចំណ�ពន្ធយលើមបាក់ចយំណញ ១.៦៥៩.៨៩១ ៦.៧២៧.៥៣៨ ២៨៣.៧៦៣ ១.១៤៩.២៤០ 

២៥. សច់មបាកយ់មបើមបាស់ក្ថុងមបតិបតតេិការ

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ចំយណញ្រុនបង់ពន្ធ 
យលើមបាក់ចំយណញ ៨.០២៩.៩៩៤ ៣២.៥៤៥.៥៦៥ ៥.៥៩៤.៤៨៦ ២២.៦៥៧.៦៦៧ 

និ�័តក្្ម៖

សំវិធានធនយលើបំណុលសងោេ័� 
(កំណត់សម្ោល់ ៦ក) ៥៤៨.៦៩៥ ២.២២៣.៨៦១ ៨៣៨.១៧០ ៣.៣៩៤.៥៨៩ 

រំលស់មទពោយស្ោបតតេិ និងបរិកា្ោរ  
(កំណត់សម្ោល់៩) ៦៦១.៦០៨ ២.៦៨១.៤៩៧ ១.៣៧៩.២៣១ ៥.៥៨៥.៨៨៦ 

រំលស់មទពោយសក្្មអរបូី 
(កំណត់សម្ោល់១០) ២៨៩.៣៤៩ ១.១៧២.៧៣១ ៣៣៧.៧៧០ ១.៣៦៧.៩៦៩ 

ចំយណញពីការលក់  
មទពោយស្ោបតតេិ និងបរិកា្ោរ (៥០០) (២.០២៧) (២.១៤២) (៨.៦៧៥)

ចំណូលការមបាក់សរុទ្ធ (១៤.០៩៦.៩៨៤) (៥៧.១៣៥.០៧៦) (១២.៧២៦.៣៥៨) (៥១.៥៤១.៧៥១)

ខាតមបតិបតតេិការ្រុន 
បបម្បម្រួលមទពោយសក្្ម 
និងបំណុលមបតិបតតេកិារ

           
(៤.៥៦៧.៨៣៨)

         
(១៨.៥១៣.៤៤៩) (៤.៥៧៨.៨៤៣) (១៨.៥៤៤.៣១៥)

បបម្បម្រួលមទពោយសក្្ម 
និងបំណុល មបតិបតតេិការ

មបាក់បម រ្ុងយៅធនាោរកណ្ោល (៦.៥៨៣.៤៤៣) (២៦.៥៧៧.៣៥៩) (៣.៧១០.៩៤១) (១៥.០២៩.៣១១)

ឥណទាន និងបរុយរមបទាន 
អតិថិជន (៣៧.៨៧៩.២៨៩) (១៥២.៩១៨.៦៩០) (៥៨.៤៧៩.១២៤) (២៣៦.៨៤០.៤៥២)

មទពោយសក្្មយផោេងៗ (៤៦៩.១៨៥) (១.៨៩៤.១០០) (២៧២.៩៩៩) (១.១០៥.៦៤៦)

មបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាោរយផោេងៗ (៤២.៥១០.៤១៥) (១៧១.៦១៤.៥៤៥) ៤៥.៨៩៧.១០៣ ១៨៥.៨៨៣.២៦៧ 

មបាក់បយញ្ញើរបស់ អតិថិជន ៦៦.៣៩៩.២៥១ ២៦៨.០៥៣.៧៧៦ ២១.៣៨៣.៥០៨ ៨៦.៦០៣.២០៧ 

ទរឹកមបាក់មតរូវទារ/ ជំពាក ់
មករុ្ហ៊រុនពាក់ព័ន្ធ ៦.៦១៩ ២៦.៧២១ (៣០៥.៨៨៣) (១.២៣៨.៨២៦)

ទរឹកមបាក់ជំពាក់អ្កផ្គតផ់្គង់ ២៧.០៧៩ ១០៩.៣១៨ ៣២០.៨៣៨ ១.២៩៩.៣៩៤ 

បំណុលយផោេងៗ ២.៤២០.៥១៦ ៩.៧៧១.៦២៣ (៤.៨៣៩.២៧២) (១៩.៥៩៩.០៥២)

សច់មបាក់យមបើមបាស់ក្ថុង 
មបតបិតតេិការ (២៣.១៥៦.៧០៥) (៩៣.៥៥៦.៧០៥) (៤.៥៨៥.៦១៣) (១៨.៥៧១.៧៣៤)
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២៦. សច់មបាក់ និងសច់មបាក់ស្្ូល

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

សច់មបាក់ក្ថុងមដ ១៨.៤១៦.៦៧៤ ៧៤.៣៤៨.១១៣ ២៣.៩៦៥.៦៩៥ ៩៧.០៦១.០៦៥ 

ស្តរុលោយយៅធនាោរកណ្ោល៖ 
(កំណត់សម្ោល់៤)

គណនីចរនតេ ២៧.៦២២.៧៤១ ១១១.៥១៣.០០៥ ៧៧.២០៥.៧០០ ៣១២.៦៨៣.០៨៥ 

មបាក់បយញ្ញើមនកាលកំណត់ 
(កាលកំណត់តិចជាង៣បខ) ២៣.០០០.០០០ ៩២.៨៥១.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ 

មបាក់បយញ្ញើ និងការោក់មបាក ់
យៅធនាោរ យផោេងៗ៖ 
(កំណត់សម្ោល់៥)

មបាក់បយញ្ញើ ៣.២២១.៦៥៣ ១៣.០០៥.៨១៣ ៤.៩៣៨.៩០៣ ២០.០០២.៥៥៧ 

គណនីចរនតេ ៣៨.៨៧៧.១១៦ ១៥៦.៩៤៦.៩១៧ ២៨.៨៧០.២១៣ ១១៦.៩២៤.៣៦៣ 

១១១.១៣៨.១៨៤ ៤៤៨.៦៦៤.៨៤៨ ១៤១.៩៨០.៥១១ ៥៧៥.០២១.០៧០ 

២៧. កិច្ចសនោយា និងបំណុល�ថាយហតរុ

ក)	កិច្ចសន្យាពន្យារឥណទាន

 គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ធនាោរមនចំនួនទរឹកមបាក់ក្ថុងកិច្ចសនោយាមនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

យមរៅតារាងតរុលោយការ បដលមតរូវផតេល់ឥណទានជូនអតិថិជនដូចខាងយមកា្៖

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រកិ ពាន់យរៀល

លិខិតធានាពីធនាោរ ៩១.០១៤.៥៨១ ៣៦៧.៤២៥.៨៦៣ ៥៧.១៩៤.២៦៧ ២៣១.៦៣៦.៧៨១

ចំបណកឥណទានវិបារូបន៍ 
បដល្ិនបានយមបើមបាស់ ២៧.៨៨៣.២៩០ ១១២.៥៦៤.៨៤២ ២៤.៨៣៥.៨៤៨ ១០០.៥៨៥.១៨៤

កិច្ចសនោយាឥណទាន ៧.៣៨០.៦៦១ ២៩.៧៩៥.៧២៨ ២.៧៤២.៤៧១ ១១.១០៧.០០៨

១២៦.២៧៨.៥៣២ ៥០៩.៧៨៦.៤៣៣ ៨៤.៧៧២.៥៨៦ ៣៤៣.៣២៨.៩៧៣ 

ខ)	កិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិ្រត្ិ

 គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ធនាោរមនកចិ្ចសនោយាភតិសនោយាបដល្ិនអាចលរុបយចាលបាន 

ទាក់ទិននរឹងភតិសនោយាយលើការជួលអោរ។

 ចំណ�ភតិសនោយាអបោបបរមសររុបបដលមតរូវបង់បបន្្ ក្ថុងរ�ៈយពលមនកិច្ចសនោយាមនដូចខាងយមកា្៖

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

្ិនយលើសពី១្្ោំ ១.២៣៨.៦១៣ ៥.០០០.២៨១ ៩០៦.៩២៦ ៣.៦៧៣.០៥០

យលើសពី១្្ោំ 

បត្ិនយលើសពី៥្្ោំ ៣.៦៩២.៤៨៧ ១៤.៩០៦.៥៧០ ១.៥៩១.៣២៤ ៦.៤៤៤.៨៦២

យលើសពី៥្្ោំ ២.៦១៩.០០៧ ១០.៥៧២.៩៣១ ១.៣៨៨.៤៤៨ ៥.៦២៣.២១៤

៧.៥៥០.១០៧ ៣០.៤៧៩.៧៨២ ៣.៨៨៦.៦៩៨ ១៥.៧៤១.១២៦

២៨. មបតិបតតេិការ និងស្តរុលោយភាគីពាកព់័ន្ធ

ក)	ភាគីពាក់ព័ន្ធ	និ្ ទំនាក់ទំន្

 ភាគីពាក់ព័ន្ធ នងិទំនាក់ទំនងរបស់ធនាោរមនដូចខាងយមកា្៖

ភាគីពាក់ព័ន្ធ ទំនាក់ទំន្

CIMB Group 
Holdings Berhad

មករុ្ហ៊រុនយ្ធំ

CIMB Bank Berhad  មករុ្ហ៊រុនយ្ផ្ោល់

មករុ្ហ៊រុនភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ោប័នបដលយៅយមកា្មករ្ុ ហ៊រុនយ្ធំបត្ួ�

បរុគ្គលិកគណៈ 

មគប់មគងសំខាន់ៗ

សមជិកមករុ្មបរឹកោសាភិបាលទាំងអស់របស់ធនាោរ បដលមនសិទ្ធិយធវែើការ 

សយម្ចចិតតេសំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធយៅនរឹងយោលយៅ�រុទ្ធសសសតេរបស ់

ធនាោរ និងបរុគ្គលិកគណៈមគប់មគងជាន់ខ្ស់ (រួ្ទាំងសមជិកមគរួសរ

ជិតដិតរបស់ពួកយគផងបដរ)។

ខ)	ស�តុល្យភាគីពាក់ព័ន្ធ

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ទរឹកមបាក់បដលធនាោរជំពាក់៖

ទរឹកមបាក់ជំពាក់មករុ្ហ៊រុន 
យ្ផ្ោល់ (កំណត់សម្ោល់៧) ៤០.១៤៥ ១៦២.០៦៥ - -

មបាក់បយញ្ញើរបស់ 
គណៈមគប់មគងជាន់ខ្ស់ 
(កំណតស់ម្ោល់១៣) ៤៨៩.៩២១ ១.៩៧៧.៨១១ ២.១២៩.៣៥៣ ៨.៦២៣.៨៨០

មបាក់បយញ្ញើធនាោរ 
(កំណត់សម្ោល់១២)

មករុ្ហ៊រុនស្ន្្ធ័ញាតិ ១១០.០៣០ ៤៤៤.១៩១ ១.២៤៦.៦៣៣ ៥.០៤៨.៨៦៤

ការមបាក់បង្គរបានបង់ ២៦.៨៦៨ ១០៨.៤៦៦ ១៦.២១៦ ៦៥.៦៧៥

១៣៦.៨៩៨ ៥៥២.៦៥៧ ១.២៦២.៨៤៩ ៥.១១៤.៥៣៩

មករ្ុ ហ៊រុនយ្ផ្ោល់ - - ២០.០០០.០០០ ៨១.០០០.០០០

មបាក់ក្្ចី 
(កំណត់សម្ោល់១៤) ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០

អនរុបំណុល 
(កំណត់សម្ោល់១៥) ៦៨.៤៦៦ ២៧៦.៣៩៧ ៧៣.៨១៧ ២៩៨.៩៥៩

ការមបាក់បង្គរបានបង់ ៧.០៦៨.៤៦៦ ២៨.៥៣៥.៣៩៧ ២៧.០៧៣.៨១៧ ១០៩.៦៤៨.៩៥៩

ទរឹកមបាក់បដលជំពាក់ធនាោរ ៖

មបាក់បយញ្ញើយៅធនាោរ 
យផោេងៗ (កំណត់សម្ោល់៥)

មករុ្ហ៊រុនយ្ផ្ោល់ ១៨.៤០៤.៥៧៤ ៧៤.២៩៩.២៦៥ ១៩.៦៥៩.៥០០ ៧៩.៦២០.៩៧៥

ឥណទាន និងបរុយរមបទាន 
អតិថិជន (កំណត់សម្ោល់៦)

ឥណទាន និងបរុយរមបទាន 
ស្្ន្ធ័ញាតិ ១.១៧៣.៣៣៨ ៤.៧៣៦.៧៦៦ ១.៤៥៦.០៤៨ ៥.៨៩៦.៩៩៤

ការមបាក់បង្គរទទួលបាន ២.៤៧៦ ៩.៩៩៦ ៩៥៤ ៣.៨៥១

១.១៧៥.៨១៤ ៤.៧៤៦.៧៦២ ១.៤៥៧.០០២ ៥.៩០០.៨៤៥

ទរឹកមបាក់មតរូវទារ មករុ្ហ៊រុន 
ពាក់ព័ន្ធ (កំណត់សម្ោល់៧) ៣៨.៨៨៣ ១៥៦.៩៧១ ៨៥.៦៤៧ ៣៤៦.៨៧០
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គ)	ប្រត្ិរត្ិការភាគីពាក់ព័ន្ធ

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ចំណ�៖

ចំណ�ការមបាក់បានបង់/ 
មតរូវបង់យលើមបាក់បយញ្ញើ របស់ 
គណៈមគប់មគងជានខ់្ស់ ៨.៨៣៥ ៣៥.៨០៨ ២៧៦.៧០៤ ១.១២០.៦៥១ 

ចំណ�ការមបាក់បានបង់/ 
មតរូវបងយ់លើមបាក់បយញ្ញើ  
របស់មករុ្ហ៊រុនញាតិស្ន្្ធ័ ២៣.៩៨៥ ៩៧.២១១ ១៩៤.២៨២ ៧៨៨.៧៨៥

ចំណ�ការមបាក់បានបង់/ 
មតរូវបង់យលើអនរុបំណុល 
របស់មករុ្ហ៊រុនយ្ផ្ោល់ ២៤០.០៥៦ ៩៧២.៩៤៧ ៧៨.០៥១ ៣១៦.៨៨៧

២៧២.៨៧៦ ១.១០៥.៩៦៦ ៥៤៩.០៣៧ ២.២២៦.៣២៣

ចំណូល៖

ចំណូលការមបាក់បានទទួល 
ពីមបាក់បយញ្ញើយៅមករុ្ហ៊រុនយ្ 
និងមករុ្ហ៊រុនពាក់ពន័្ធនានា ៤១.៥៤៦ ១៦៨.៣៨៦ ២២.២២២ ៨៩៩.៩៩១ 

ចំណូលការមបាក់បានទទួល 
ពីឥណទាន និងបរុយរមបទាន 
យៅឲោយភាគីពាក់ព័ន្ធ ៤២.៥១៩ ១៧២.៣៣០ ៣៣.៧១៩ ១៣៦.៨៩៩

៨៤.០៦៥ ៣៤០.៧១៦ ៥៥.៩៤១ ១.០៣៦.៨៩០

(ឃ)	លាភការគណៈបគ្រប់គ្ជាន់ខ្ពស់

២០១៦ ២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

អត្មបយោជន៍របស ់
មករ្ុ មបរឹកោសាភិបាល ៩៩.៨២២ ៤០៤.៥៧៩ ៩០.២០០ ៣៦៥.៣១០ 

អត្មបយោជន៍វិភាគទាន 
មនកំណត់ ៩.៥៧០ ៣៨.៧៨៧ ៧.៨០១ ៣១.៦៧២ 

មបាក់យបៀវតោេរ៍ 
និងអត្មបយោជន៍រ�ៈយពលខលៃី ២៩២.០៣០ ២៦២.៨១៣ ១៩៨.០៩៩ ៨០៤.២៨២ 

៤០១.៤២២ ៧០៦.១៧៩ ២៩៦.១០០ ១.២០១.២៦៤ 

២៩. ការមគប់មគងហានិភ�័ហិរញ្ញវត្ថុ

 សក្្មភាពរបស់ធនាោរមបឈ្នរឹងហានិភ័�ហិរញ្ញវត្ថុយផោេងៗ្ួ�ចំនួន ដូចជា ហានិភ័�ឥណទាន 

ហានិភ័�ទីផោសារ (រួ្មនហានិភ័�រូបិ�ប័ណ្ណបរយទស និងហានិភ័�អមតាការមបាក់) ហានិភ័�សច់មបាក់ 

ងា�មសួល និងហានិភ័�មបតិបតតេិការ។ ការទទួល�កហានិភ័� គឺជាសក្្មភាពច្ោបងរបស់អាជីវក្្ម 

ហិរញ្ញវត្ថុ យហើ�ហានិភ័�មបតិបតតេិការ គឺជាផលវិបាកបដល្ិនអាចយចៀសវាងបាន ក្ថុងដំយណើរការ 

អាជីវក ្្ម។ ធនាោរ្ិនយមបើមបាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទសោេន៍ (derivative financial instrument) យដើ្ ោបី 

មគប់មគងហានិភ័�ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខលៃលួនយនាះយទ។

 ធនាោរមនមទពោយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងយមកា្៖

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

មទពោយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ 
(ឥណទាន និងគណនី  
មតរូវទទួល)

សច់មបាក់ក្ថុងមដ ១៨.៤១៦.៦៧៤ ៧៤.៣៤៨.១១៣ ២៣.៩៦៥.៦៩៥ ៩៧.០៦១.០៦៥ 

ស្តរុលោយយៅធនាោរ 
កណ្ោល (*) ៥០.៦២២.៧៤១ ២០៤.៣៦៤.០០៥ ៨៤.២០៥.៧០០ ៣៤១.០៣៣.០៨៥ 

មបាក់បយញ្ញើ និងការោក់មបាក ់
យៅធនាោរយផោេងៗ ៤២.០៩៨.៧៦៩ ១៦៩.៩៥២.៧៣០ ៣៣.៨០៩.១១៦ ១៣៦.៩២៦.៩២០ 

ឥណទាន និងបរុយរមបទាន 
អតិថិជន ៣០១.៤១២.៩៦១ ១.២១៦.៨០៤.១២៤ ២៦៤.០៤០.៩១៧ ១.០៦៩.៣៦៥.៧១៤ 

ទរឹកមបាក់មតរូវទារពមីករុ្ហ៊រុន 
ស្្ន្ធ័ញាតិ ៣៨.៨៨៣ ១៥៦.៩៧១ ៨៥.៦៤៧ ៣៤៦.៨៧០ 

មទពោយសក្្មយផោេងៗ ២.៧៥២.៩៨៣ ១១.១១៣.៧៩២ ២.១១៦.០៩១ ៨.៥៧០.១៦៩ 

៤១៥.៣៤៣.០១១ ១.៦៧៦.៧៣៩.៧៣៥ ៤០៨.២២៣.១៦៦ ១.៦៥៣.៣០៣.៨២៣ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 
(បំណុលយផោេងៗ កត់មតា 
តា្រំលស់មថលៃយដើ្)

មបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាោរ ៣៦.៦៩០.៥៥២ ១៤៨.១១៩.៧៥៨ ៧៩.២០០.៩៦៧ ៣២០.៧៦៣.៩១៧ 

មបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជន ៣៥២.៤៦៣.៣៨២ ១.៤២២.៨៩៤.៦៧៣ ២៨៦.០៦៤.១៣១ ១.១៥៨.៥៥៩.៧៣១ 

មបាក់ក្្ចី -   -   ២០.០០០.០០០ ៨១.០០០.០០០ 

អនរុបំណុល ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ 

ទរឹកមបាក់ជំពាក់មករុ្ហ៊រុន 
ស្្ន្ធ័ញាតិ ៤០.១៤៥ ១៦២.០៦៥ - - 

ទរឹកមបាក់ជំពាក់អ្កផ្គត់ផ្គង់ ៦២៦.៨៧០ ២.៥៣០.៦៧៤ ៥១៨.០៤៩ ២.០៩៨.០៩៨ 

បំណុលយផោេងៗ ១២.៣៥០.៧៤៣ ៤៩.៨៥៩.៩៤៩ ៩.២៨៣.៣៨៨ ៣៧.៥៩៧.៧២២ 

៤០៩.១៧១.៦៩២ ១.៦៥១.៨២៦.១១៩ ៤០២.០៦៦.៥៣៥ ១.៦២៨.៣៦៩.៤៦៨ 

មទពោយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុសរុទ្ធ ៦.១៧១.៣១៩ ២៤.៩១៣.៦១៦ ៦.១៥៦.៦៣១ ២៤.៩៣៤.៣៥៥ 

(*)  ស្តរុលោយយៅធនាោរកណ្ោល ្ិនរួ្បញ្ចូលមបាក់ត្កល់ធានាយលើយដើ្ទរុន និងមបាក់បម្រុងកាតពវែកចិ្ច

បដល្ិនប្ន ជាមទពោយ សក្្ម   ហិរញ្ញវត្ថុ។

២៩.១	ហានិភ័យឥណទាន

 ធនាោរមបឈ្ រ្ុខនរឹងហានិភ័�ឥណទាន បដលជាហានិភ័�យកើតយ�ើង យោ�ភាគីមដគូរបស់ធនាោរ 

នរឹងយធវែើឲោយមនការខាតបង់បផ្កហិរញ្ញវត្ថុដល់ធនាោរ យោ�សរការខកខាន ក្ថុងការបំយពញកាតពវែកិច្ចសង 

បំណុលតា្កិច្ចសនោយា។ ហានិភ័�ឥណទាន គឺជាហានិភ័� បដលសំខាន់ជាងយគបំផរុត ក្ថុងអាជីវក្្ម 

ធនាោរ។ ហានិភ័�ឥណទានភាគយមចើនយកើត្កពីការផ្ល់ឥណទាន និងបរុយរមបទាន។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

យមរៅខទៃង់តារាងតរុលោយការក៏មនហានិភ័�ឥណទានបដរ ដូចជាកិច្ចសនោយាឥណទានជាយដើ្។ ការមគប់មគង 

ហានិភ័�ឥណទានមតរូវបានយធវែើយ�ើង យោ�គណៈកម្ោធិការឥណទានរបស់ធនាោរ។

 ហានិភ័�ឥណទានមតរូវបានមគប់មគង តា្រ�ៈការវិភាគជាមបចា ំយៅយលើលទ្ធភាពរបសអ្់កខ្ចមីបាក់ និង 

អ្កខ្ចមីបាក់ បដលមនសកាតោនរុពល ក្ថុងការបំយពញកាតពវែកិច្ចសងការមបាក់ និងមបាក់យដើ្ ។ ហានិភ័�ឥណទាន 

ក៏មតរូវបានមគប់មគង តា្រ�ៈការទទួលវត្ថុបញចោំ និងការធានាជាបរុគ្គល។
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



(ក)	ការវាស់តវ្ហានិភ័យឥណទាន

 ធនាោរបានបយងកើតយោលការណ៍ហានិភ័�ឥណទានសូ្ល (Core Credit Risk Policy) បដលមតរូវបាន 

យរៀបចំយ�ើង យដើ្ោបីអភិបាលនូវរាល់សក្្មភាព ក្ថុងការធានារា៉ោប់រងហានិភ័�។ ការបនតេឥណទានមតរូវបាន 

អភិបាលយោ�ក្្មវិធីឥណទាន បដលបានយរៀបចំគយមមង សមមប់ផលិតផល ឬសំយពៀតឥណទានពិយសស  

រាប់ទំាងទីផោសារយោលយៅ កាលកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌ ឯកសរសំអាង និងនីតិវិធីយៅយមកា្ផលិតផលឥណទាន 

បដលនរឹងមតរូវវាស់បវង និងផតេល់ឲោយ។

 ធនាោរក៏អះអាងផងបដរថា ខលៃលួនមនការបបងបចកតួនាទីចោបាស់លាស់ រវាងកាតពវែកិច្ចអ្កយលើកសំយណើ 

ឥណទាន (loan originators) អ្កវា�តម្លៃឥណទាន (evaluators) និងកម្ិតការអនរុ្័តឥណទាន 

(approving authorities)។

(ខ)	ការបគ្រ់បគ្កប�ិតហានិភ័យ	និ្ទគាលការណ៍បគ្រ់បគ្ហានិភ័យ

 ធនាោរមគប់មគងកម្ិតឥណទាន និងមតរួតពិនិតោយការមប្ូលផតេថុំហានិភ័�ឥណទាន យៅយពលបដល 

ពួកយគរកយ�ើញ ជាពិយសសយៅយលើមដគូជាបរុគ្គល និងជាមករុ្ មព្ទាំងវិស័�យផោេងៗ។

 ធនាោរយរៀបចំរចនាស្្័ន្ធតា្កម្ិតហានិភ័�ឥណទាន យោ�ោក់កម្ិតយលើចំនួនទរឹកមបាក់មន 

ហានិភ័�បដលអាចទទួល�កបាន ទាក់ទងនរឹងអ្កខ្ចីឯកតតេជន ឬអ្កខ្ចីជាមករុ្ និងតា្វិស័�យផោេងៗ។  

ហានិភ័�យនះមតរូវបានមតរួតពិនិតោយ តា្្ូលោ្ោនរងវែលិ យហើ�នរឹងមតរូវមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញមបចំា្្ោ ំឬញរឹកញាប់ 

ជាងយនះតា្ការចាំបាច់។ ការោក់កំណត់យលើកម្ិតហានិភ័�ឥណទានតា្ផលិតផល និងតា្វិស័� 

អាជីវក្្ម មតរូវបានអនរុ្័តយោ�មករុ្មបរឹកោសាភិបាល។

 ហានិភ័�ធំមតរូវបានកំណត់និ�្ន័� យោ�ធនាោរកណ្ោលថា ជាហានិភ័�ឥណទានទូយៅចំយពាះ 

អ្កទទួលផលឯកតតេជន បដលមនចំនួនយលើសពី ១០% មន្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ធនាោរ។ យោងតា្ 

លក្ខខណ្ឌមនមបកាសយលខ ធ៧-០៦-២២៦មប.ក. របស់ធនាោរកណ្ោល តម្រូវឲោយធនាោររកោសាឲោយ

បានមគប់យពលយវលា នូវអនរុបាតអតិបរមចំនួន ២០% រវាងហានិភ័�ឥណទានទូយៅរបស់ធនាោរ 

យធៀបនរឹងអ្កទទួលផលឯកតតេជនណ្ួ� និង្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ធនាោរ។ ហានិភ័�ឥណទានធំៗ

សររុប្ិនមតរូវឲោយយលើសពី ៣០០% មន្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ធនាោរយទ។

 ធនាោរយមបើមបាស់យោលការណ៍ និងការអនរុវតតេជាយមចើន យដើ្ោបីកាត់បន្�ហានិភ័�ឥណទាន រួ្ទាំង 

ការតម្រូវឲោយអ្កខ្ចីមបាក់ោក់វត្ថុបញចោំយលើឥណទាន និងបរុយរមបទានបដលធនាោរផតេល់ឲោយ។

 

(គ)	ទគាលការណ៍សំវិធានធន	និ្ការថយចុះតន�្

 ធនាោរមតរូវអនរុវតតេតា្ការចាត់ថា្ោក់ឥណទាន និងសវិំធានធន អនរុយលា្តា្មបកាសពាក់ព័ន្ធ ដូចបាន 

បញ្ោក់យៅក្ថុង កំណត់សម្ោល់ ២.៦ មនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 ឥណទាន និងបរុយរមបទាន បដលហួសកាលកំណត់សងតិចជាង៩០មថងៃ ្ិនមតរូវបានចាត់ទរុកថា មនការ 

ថ�ចរុះតម្លៃយទ យលើកបលងបតមនព័ត៌មនយផោេង្កបញ្ោក់។

(ឃ)	ហានិភ័យឥណទានអតិ្ររម	�ុនការកាន់កា្រ់វត្ថុ្រញ្្ំ	ឬ�ុនការ្រទ្្កើនឥណទាន

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ហានិភ័�ឥណទានពាក់ព័ន្ធ 
នរឹងមទពោយសក្្មក្ថុងតារាង 
តរុលោយការ៖

ស្តរុលោយយៅធនាោរយផោេងៗ ៤២.០៩៨.៧៦៩ ១៦៩.៩៥២.៧៣០ ៣៣.៨០៩.១១៦ ១៣៦.៩២៦.៩២០ 

ឥណទាន និងបរុយរមបទាន 
អតិថិជន ៣០១.៤១២.៩៦១ ១.២១៦.៨០៤.១២៤ ២៦៤.០៤០.៩១៧ ១.០៦៩.៣៦៥.៧១៤ 

ទរឹកមបាក់មករុ្ហ៊រុនស្្ន្ធ ័
ញាតិជំពាក់ ៣៨.៨៨៣ ១៥៦.៩៧១ ៨៥.៦៤៧ ៣៤៦.៨៧០ 

មទពោយសក្្មយផោេងៗ ២.៧៥២.៩៨៣ ១១.១១៣.៧៩២ ២.១១៦.០៩១ ៨.៥៧០.១៦៩ 

៣៤៦.៣០៣.៥៩៦ ១.៣៩៨.០២៧.៦១៧ ៣០០.០៥១.៧៧១ ១.២១៥.២០៩.៦៧៣ 

ហានិភ័�ឥណទានពាក់ព័ន្ធ 
នរឹងមទពោយសក្្មយមរៅ 
តារាងតរុលោយការ៖

លិខិតទទួលស្ោល់ពីធនាោរ ៩១.០១៤.៥៨១ ៣៦៧.៤២៥.៨៦៣ ៥៧.១៩៤.២៦៧ ២៣១.៦៣៦.៧៨១ 

ឥណទានវិបារូបន៍បដល្ិនបា
នយមបើមបាស់ ២៧.៨៨៣.២៩០ ១១២.៥៦៤.៨៤២ ២៤.៨៣៥.៨៤៨ ១០០.៥៨៥.១៨៤ 

កិច្ចសនោយាឥណទាន ៧.៣៨០.៦៦១ ២៩.៧៩៥.៧២៨ ២.៧៤២.៤៧១ ១១.១០៧.០០៨ 

១២៦.២៧៨.៥៣២ ៥០៩.៧៨៦.៤៣៣ ៨៤.៧៧២.៥៨៦ ៣៤៣.៣២៨.៩៧៣ 

៤៧២.៥៨២.១២៨ ១.៩០៧.៨១៤.០៥០ ៣៨៤.៨២៤.៣៥៧ ១.៥៥៨.៥៣៨.៦៤៦ 

 តារាងខាងយលើយនះ បងា្ោញពីស្ោនភាពអាមកក់បំផរុតមនហានិភ័�ឥណទានរបស់ធនាោរ គិតមតរឹ្មថងៃទី 

៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ និង្្ោំ២០១៥ យោ�្ិនគិតយលើវត្ថុបញចោំ ឬការបយងកើនឥណទានយផោេងយទៀតយទ។ 

ចំយពាះមទពោយសក្្មក្ថុងតារាងតរុលោយការ ហានិភ័� បដលបានបងា្ោញខាងយលើ គឺបផ្អកយៅយលើតម្លៃយោងសរុទ្ធ 

ដកសំវិធានធនទូយៅ។

 ដូចបានបងា្ោញខាងយលើ ៦៤% (២០១៥៖ ៦៩%)មនហានិភ័�អតិបរមសររុប គឺយកើត្កពីឥណទាន  

និងបរុយរមបទានអតិថិជន។

 គណៈមគប់មគងមនជំយនឿថា ខលៃលួនមនលទ្ធភាពបនតេការមគប់មគង និងមទមទង់ហានិភ័�ឥណទានរបស់ 

ធនាោរ បដលបណ្ោល្កពីឥណទាន និងបរុយរមបទាន ឲោយស្ិតក្ថុងកម្ិតអបោបបរមតា្វិធី ដូចខាងយមកា្៖

•	 	ឥណទាន និងបរុយរមបទានយសទៃើរបតទាំងអស់របស់ធនាោរ មតរូវបានធានាយោ�វត្ថុបញចោំ យហើ�ឥណទាន

ទូយៅមតរូវបានផតេល់ឲោយមតរឹ្បត ៦០% យៅ ៧០% មនតម្លៃវត្ថុបញចោំបតប៉រុយណណោះ។

•	 សំយពៀតឥណទានយសទៃើរបតទាំងអស់ ្ ិនមតរូវបានចាត់ទរុកថាហួសកាលកំណត់សង និងថ�ចរុះតម ល្ៃយទ។

•	 ធនាោរមននីតិវិធីវា�តម ល្ៃឥណទានោ៉ោងស្រ ោ្យ ក្ថុងការផតេល់ឥណទាន និងបរុយរមបទានជូនអតិថិជន។
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



(្)	ឥណទាន	និ្្រុទរប្រទាន

 ឥណទាន និងបរុយរមបទាន មតរូវបានសយង្ខបដូចខាងយមកា្៖

២០១៦ ២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ឥណទាន និងបរុយរមបទាន

ឥណទាន និងបរុយរមបទាន 
បដល្ិនទាន់ផរុត កំណត់សង 
និង្និទាន់ថ�ចរុះតម្លៃ  (i)

          
៣០៤.១២២.៨៤៦ 

       
១.២២៧.៧៤៣.៩២៨ ២៦៦.៦៦៥.៤០៧ ១.០៧៩.៩៩៤.៨៩៨ 

ឥណទាន និងបរុយរមបទាន 
បដលផរុតកំណត់សង 
ប៉រុបនតេ្ិនទាន់ថ�ចរុះតម្លៃ (ii)

                   
៥០.៥៣២ 

                 
២០៣.៩៩៨ ៤៣.៤៦៨ ១៧៦.០៤៥ 

ឥណទាន នងិបរុយរមបទាន 
បដលថ�ចរុះតម្លៃ (iii)

                 
៥៣៩.៤៧៤ 

              
២.១៧៧.៨៥៨ ១២៤.៦៨៨ ៥០៤.៩៨៦ 

៣០៤.៧១២.៨៥២ ១.២៣០.១២៥.៧៨៤ ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣ ១.០៨០.៦៧៥.៩២៩ 

ដក៖

សំវិធានធនយលើឥណទាន 
សងោេ័�

សំវិធានធនទូយៅ (៣.០៤១.២២៨) (១២.២៧៧.៤៣៧) (២.៦៦៦.៦៥៤) (១០.៧៩៩.៩៤៩)

សំវិធានធនជាក់លាក់ (២៥៨.៦៦៣) (១.០៤៤.២២៣) (១២៥.៩៩២) (៥១០.២៦៨)

(៣.២៩៩.៨៩១) (១៣.៣២១.៦៦០) (២.៧៩២.៦៤៦) (១១.៣១០.២១៧)

ឥណទាន និងបរុយរមបទានសរុទ្ធ ៣០១.៤១២.៩៦១ ១.២១៦.៨០៤.១២៤ ២៦៤.០៤០.៩១៧ ១.០៦៩.៣៦៥.៧១៤ 

 អនរុយលា្យៅតា្យោលការណ៍របស់ធនាោរកណ្ោល ផលបដលរំពរឹងថា នរឹងអាចមប្ូលបាន្ក 

វិញពីវត្ថុបញចោំ (យលើកបលងបតសច់មបាក់) ្ិនមតរូវបានគិតបញ្ចូល ក្ថុងការយធវែើសំវិធានធនឥណទានយទ។ 

សំវិធានធនឥណទានសងោេ័�សររុប គឺជាសំវិធានធនទូយៅ ១% សំវិធានធនជាក់លាក់ ៣% ៥០% និង 

១០០% យៅយលើឥណទាន និងបរុយរមបទានបដលយៅ្ិនទាន់ទូទាត់ទាំងអស់ យហើ�អមតាសំវិធានធន 

ជាក់លាក់យនះ គឺអនរុវតតេតា្មបកាសរបស់ធនាោរកណ្ោល។

(i) ឥណទាន និងបរុយរមបទានបដល្ិនទាន់ផរុតកំណត់សង និង្ិនទាន់ថ�ចរុះតម្លៃ

  ឥណទាន និងបរុយរមបទាន បដល្ិនទាន់ផរុតកំណត់សង ្ និមតរូវបានចាត់ទរុកថា ថ�ចរុះតម ល្ៃយទ លរុះមតា

បតមនព័ត៌មនយផោេង្កបញ្ោក់។

(ii) ឥណទាន និងបរុយរមបទាន បដលផរុតកំណត់សង ប៉រុបនតេ្ិនទាន់ថ�ចរុះតម្លៃ

  ឥណទាន និងបរុយរមបទាន បដលផរុតកំណត់សងតិចជាង៩០មថងៃ ្ិនមតរូវបានចាត់ទរុកថាថ�ចរុះតម្លៃយទ 

លរុះមតាបតមនព័ត៌មនយផោេង្កបញ្ោក់។

(iii) ឥណទាន និងបរុយរមបទានបដលថ�ចរុះតម្លៃ

  អនរុយលា្តា្មបកាសយលខ ធ៧-០៩-០៧៤មប.ក. ចរុះមថងៃទី២៥ បខករ្ុ ្ភៈ ្ ្ោ២ំ០០៩ សតេពីីការយធវែើចំណត់ថ្ាោក់ 

និងសំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ រាល់ឥណទាន និងបរុយរមបទាន បដលហួសកាលកំណត់សង 

រ�ៈយពល៩០មថងៃ រឺយលើសពីយនះ មតរូវបានចាត់ទរុកថា ថ�ចរុះតម្លៃ យហើ�កម្ិតអបោបបរមមនសំវិធានធន 

ជាក់លាក់ សមមប់ការថ�ចរុះតម្លៃមតរូវបានកត់មតា អាមស័�យៅតា្ចំណត់ថា្ោក់ពាក់ព័ន្ធ លរុះមតាបត 

មនព័ត៌មនយផោេង្កបញ្ោក់។

២០១៦ ២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

ហួសកាលកំណត់សង 
រ�ៈយពល៩០មថងៃ រឺយលើស ៥៣៩.៤៧៤ ២.១៧៧.៨៥៨ ១២៤.៦៨៨ ៥០៤.៩៨៨

៥៣៩.៤៧៤ ២.១៧៧.៨៥៨ ១២៤.៦៨៨ ៥០៤.៩៨៨

(iv) ឥណទាននិងបរុយរមបទានបដលបានយរៀបចំយ�ើងវិញ

  គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ធនាោរ្ិនមនឥណទាន និងបរុយរមបទានបដលបានយរៀបចំយ�ើង 

វិញយទ។

	(ច)	ការរឹ្រអូសវត្ថុ្រញ្្ំ

 ក្ថុងអំ�ថុងដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ធនាោរ្ិនបានរឹបអូសមទពោយសក្្មបដលបានោក់ 

ជាវត្ថុបញចោំយទ។
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(្)	ការប្រ�ូលផ្ថុំបទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុទធៀ្រនរឹ្ហានិភ័យឥណទាន

(i) វិភាគតា្ទីតាំងភូ្ិសសសតេ

  តារាងខាងយមកា្យនះ ល្្អិតអំពីហានិភ័�ឥណទានសំខាន់ៗរបស់ធនាោរតា្តម្លៃយោងដកសំវិធានធន យោ�ចាត់ថា្ោក់តា្ភូ្ិសសសតេ គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦។ ក្ថុងតារាងយនះ ធនាោរបាន 

បបងបចកហានិភ័� យៅតា្មបយទសនី្ួ�ៗ យោ�បផ្អកតា្មបយទសមនភាគីមដគូរបស់ខលៃលួន។

ក�្ពថុជា ម៉្ទ�សុី នថ អាទ�រិក សរឹ្្ហ្រុរី ឥណ្ឌឌូទនសុី សរុ្រ

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រកិ ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក

មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

មបាក់បយញ្ញើ និងការោក់មបាក ់

យៅធនាោរយផោេងៗ ២២.៦២៤.៤៨៧ ១៨.៤០៤.៥៧៤ ៣០.០៨៥ ៨៤៩.៥៥៤ ១៧៦.៣២២ ១៣.៧៤៧ ៤២.០៩៨.៧៦៩ 

ឥណទាន និងបរុយរមបទានអតិថិជន ៣០១.៤១២.៩៦១ -   -   -   -   -   ៣០១.៤១២.៩៦១ 

ទរឹកមបាក់មតរូវទារមករុ្ហ៊រុនស្្ន្ធ័ញាត ិ -   ៣៨.៨៨៣ -   -   -   -   ៣៨.៨៨៣ 

មទពោយសក្្មយផោេងៗ ២.៧៥២.៩៨៣ -   -   -   -   -   ២.៧៥២.៩៨៣ 

មទពោយសក្្មហរិញ្ញវត្ថុសររុប ៣២៦.៧៩០.៤៣១ ១៨.៤៤៣.៤៥៧ ៣០.០៨៥ ៨៤៩.៥៥៤ ១៧៦.៣២២ ១៣.៧៤៧ ៣៤៦.៣០៣.៥៩៦ 

ស្្ូលជាពាន់យរៀល ១.៣១៩.២៥២.៩៧០ ៧៤.៤៥៦.២៣៦ ១២១.៤៥៣ ៣.៤២៩.៦៤៩ ៧១១.៨១២ ៥៥.៤៩៧ ១.៣៩៨.០២៧.៦១៧ 

មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៥

មបាក់បយញ្ញើ និងការោក់មបាក់យៅ 

ធនាោរយផោេងៗ ១២.២០៣.៩៣៣ ១៩.៦៥៩.៥០០ ១.២០២.២៩៩ ៦៩៩.០៥០ ២៧.៤៧៥ ១៦.៨៥៩ ៣៣.៨០៩.១១៦ 

ឥណទាន និងបរុយរមបទានអតិថិជន ២៦៤.០៤០.៩១៧ -    -    -    -    -    ២៦៤.០៤០.៩១៧ 

ទរឹកមបាក់មតរូវទារមករុ្ហ៊រុនស្្ន្ធញ័ាតិ - ៨៥.៦៤៧ - - - - ៨៥.៦៤៧ 

មទពោយសក្្មយផោេងៗ ២.១១៦.០៩១ - - - - - ២.១១៦.០៩១ 

មទពោយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុសររុប ២៧៨.៣៦០.៩៤១ ១៩.៧៤៥.១៤៧ ១.២០២.២៩៩ ៦៩៩.០៥០ ២៧.៤៧៥ ១៦.៨៥៩ ៣០០.០៥១.៧៧១ 

ស្្ូលជាពាន់យរៀល ១.១២៧.៣៦១.៨១១ ៧៩.៩៦៧.៨៤៥ ៤.៨៦៩.៣១១ ២.៨៣១.១៥៣ ១១១.២៧៤ ៦៨.២៧៩ ១.២១៥.២០៩.៦៧៣ 
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(ii)   វិភាគតា្មបយភទអាជីវក្្ម

 តារាងខាងយមកា្យនះល្្អិតអំពីហានិភ័�ឥណទានសំខាន់ៗរបស់ធនាោរ តា្តម្លៃយោងដកសំវិធានធន យោ�ចាត់ថា្ោក់តា្មបយភទអាជីវក្្មមនភាគីមដគូ។

បគរឹះសា្្ន

ហិរញ្ញវត្ថុ ទសវាក�្ម

អាជីវក�្ម

អចលនបទព្យ

ការលក់ដុំ	

និ្លក់រយ សំណ្់ អាហរ័ណ ប្រទភទទផ្ស្ៗ ឯកត្ជន សរុ្រ

ដរុលា្ោរអាយ្រកិ ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រកិ ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក

មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោ២ំ០១៦

មបាក់បយញ្ញើនិងការោក ់

មបាក់យៅធនាោរយផោេងៗ ៤២.០៩៨.៧៦៩ -   -   -   -   -   -   -   ៤២.០៩៨.៧៦៩ 

ឥណទាន និងបរុយរមបទាន 

អតិថិជន ១.១៥៤.០០៩ ១៩.៩៥៧.៣៤៨ ១៦.១៥៧.២៤៣ ៦៦.៥២៥.០៤២ ១៧.៤២៤.៥២៥ ៣៣.៩៩៦.៧៥៩ ៤៦.៣១៤.៤៥៦ ៩៩.៨៨៣.៥៧៩ ៣០១.៤១២.៩៦១ 

ទរឹកមបាក់មតរូវទារមករុ្ហ៊រុន 

ស្្ន្ធ័ញាត ិ ៣៨.៨៨៣ -   -   -   -   -   -   -   ៣៨.៨៨៣ 

មទពោយសក្្មយផោេងៗ ៣១.៥២៧ ១១៨.៤១១ ៧០.៣០៥ ៣៤៩.៩៣៨ ៤៧.៦៤៨ ១៩១.២៦៦ ៣០២.៦៤០ ១.៦៤១.២៤៨ ២.៧៥២.៩៨៣ 

គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ 

្្ោំ២០១៦ ៤៣.៣២៣.១៨៨ ២០.០៧៥.៧៥៩ ១៦.២២៧.៥៤៨ ៦៦.៨៧៤.៩៨០ ១៧.៤៧២.១៧៣ ៣៤.១៨៨.០២៥ ៤៦.៦១៧.០៩៦ ១០១.៥២៤.៨២៧ ៣៤៦.៣០៣.៥៩៦ 

ស្្ូលជាពាន់យរៀល ១៧៤.៨៩៥.៧១០ ៨១.០៤៥.៨៣៩ ៦៥.៥១០.៦១១ ២៦៩.៩៧៤.២៩៤ ៧០.៥៣៥.១៦២ ១៣៨.០១៧.០៥៧ ១៨៨.១៩៣.២១៧ ៤០៩.៨៥៥.៧២៧ ១.៣៩៨.០២៧.៦១៧ 

មថងៃទី៣១ បខធ្ ូ្្ោំ២០១៥

មបាក់បយញ្ញើនិងការោក ់

មបាក់យៅធនាោរយផោេងៗ ៣៣.៨០៩.១១៦ - - - - - - - ៣៣.៨០៩.១១៦

ឥណទាន 

និងបរុយរមបទានអតិថិជន ១.៩៣៤.៧៩៥ ៧.៤៩៧.២០៩ ១១.៣៨៩.៥២៥ ៨៤.៣២៣.៤០៦ ១៥.២៣១.៣៥៦ ៣២.៥៤៩.៣៦៤ ៣៤.៣៥០.៤១១ ៧៦.៧៦៤.៨៥១ ២៦៤.០៤០.៩១៧

ទរឹកមបាក់មតរូវទារមករុ្ហ៊រុន 

ស្្ន្ធ័ញាតិ  ៨៥.៦៤៧ - - - - - - - ៨៥.៦៤៧

មទពោយសក្្មយផោេងៗ ៣២.៧៤១ ៤៨.១១៩ ៧០.៧៥៤ ៤៣០.០៦៣ ៤៥.៥១៥ ១៤៦.២២៤ ១៨៤.១៣០ ១.១៥៨.៥៤៥ ២.១១៦.០៩១

គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ ូ

្្ោំ២០១៥ ៣៥.៨៦២.២៩៩ ៧.៥៤៥.៣២៨ ១១.៤៦០.២៧៩ ៨៤.៧៥៣.៤៦៩ ១៥.២៧៦.៨៧១ ៣២.៦៩៥.៥៨៨ ៣៤.៥៣៤.៥៤១ ៧៧.៩២៣.៣៩៦ ៣០០.០៥១.៧៧១

ស្្ូលជាពាន់យរៀល ១៤៥.២៤២.៣១១ ៣០.៥៥៨.៥៧៨ ៤៦.៤១៤.១៣០ ៣៤៣.២៥១.៥៤៩ ៦១.៨៧១.៣២៨ ១៣២.៤១៧.១៣១ ១៣៩.៨៦៤.៨៩២ ៣១៥.៥៨៩.៧៥៤ ១.២១៥.២០៩.៦៧៣

២៩.២	ហានិភ័យទីផ្សារ

 ហានិភ័�ទីផោសារ ជាហានិភ័� បដលយធវែើឲោយមនការបមបមបរួលតម្លៃស្មសប ឬលំហូរសច់មបាក់ នាយពលអនាគតមនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យោ�សរការផ្ោស់បតេូរតម្លៃទីផោសារ។ ហានិភ័�ទីផោសារយកើតយ�ើង យោ�ស្ោនភាព 

យបើកចំហមនអមតាការមបាក់ រូបិ�ប័ណ្ណ និងផលតិផល្ូលធន បដលទាងំអសយ់នះមបឈ្ រ្ុខនរឹងបបម្បម រ្ួលទីផោសារជាក់លាក់ និងទូយៅ មព្ទាងំបបម្បម រ្ួលអមតាទីផោសារ ឬតម ល្ៃទីផោសារ ដូចជាអមតាការមបាក់ គម្ោតឥណទាន 

អមតាបតេូររូបិ�ប័ណ្ណ និងតម្លៃ្ូលធនជាយដើ្។

(ក)	ហានិភ័យតន�្

 ធនាោរ្ិនមបឈ្្រុខនរឹងហានិភ័�តម្លៃ្ូលបមតយទ យោ�សរធនាោរ្ិនមនការវិនិយោគ បដលមតរូវបានចាត់ថា្ោក់យៅក្ថុងតារាងតរុលោយការ ថាជាការវិនិយោគសមមប់ោក់លក់ ឬការវិនិយោគតា្តម្លៃស្មសប 

តា្ការចំយណញ ឬខាតយទ។
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(ខ)	ហានិភ័យការ្រ្លូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ

 ហានិភ័�រូបិ�ប័ណ្ណយកើតពីមបតិបតតេិការពាណិជ្ជក្្ម ក្ថុងយពលអនាគត និងមទពោយសក្្ម និងបំណុលបដលបានកត់មតាជារូបិ�ប័ណ្ណយផោេង បដល្ិនប្នជារូបិ�ប័ណ្ណយោលរបស់ធនាោរ។

 ធនាោរយធវែើមបតិបតតេិការជាច្ោបងជាមបាក់ដរុលា្ោរអាយ្រិក បដលជារូបិ�ប័ណ្ណយោលរបស់ធនាោរ យហើ�ធនាោរ្ិនមនហានិភ័�ការបតេូររូបិ�ប័ណ្ណជាសរវនតេយនាះយទ។

 តារាងខាងយមកា្យនះសយង្ខបអំពីមទពោយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរតា្រូបិ�ប័ណ្ណ គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦។

បបាក់ដុលា្្រអាទ�រិក បបាក់អឺរ៉ូ បបាក់រូទពៀឥណ្ឌឌូទនសុី បបាក់បាតនថ បបាក់ទយេនជ្រេុន បបាក់យន់ចិន រូ្រិយ្រ័ណ្ណទផ្ស្ៗ

សរុ្រ

ដុលា្្រអាទ�រិក

គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

មទពោយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ

សច់មបាក់ក្ថុងមដ ១៨.១៨៧.០៩៣ -   -   -   -   -   ២២៩.៥៨១ ១៨.៤១៦.៦៧៤ 

ស្តរុលោយយៅធនាោរកណ្ោល ៥០.០០៣.៧៣៤ ៦១៩.០០៧ ៥០.៦២២.៧៤១ 

មបាក់បយញ្ញើ និងការោក់មបាក់យៅធនាោរយផោេងៗ ៤០.១៥៦.១៧៥ ១.២៩១.៤៦៤ ១៣.៧៤៧ ៣០.១១៨ ៣៩.០៤១ ៣២.០៥១ ៥៣៦.១៧៣ ៤២.០៩៨.៧៦៩ 

ឥណទាន និងបរុយរមបទានអតថិិជន ៣០១.៤១២.៩៦១ -   -   -   -   -   -   ៣០១.៤១២.៩៦១ 

ទរឹកមបាក់មតរូវទារមករ្ុ ហ៊រុនស្្ន្ធ័ញាតិ ៣៨.៨៨៣ ៣៨.៨៨៣ 

មទពោយសក្្មយផោេងៗ ២.៣១២.៣៩២ ៣៨៩.០៥៦ ៩.៤០៤ ៣.៦៣៩ -   -   ៣៨.៤៩២ ២.៧៥២.៩៨៣ 

៤១២.១១១.២៣៨ ១.៦៨០.៥២០ ២៣.១៥១ ៣៣.៧៥៧ ៣៩.០៤១ ៣២.០៥១ ១.៤២៣.២៥៣ ៤១៥.៣៤៣.០១១ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

មបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាោរ ៣៦.២៥៤.៤៤៧ ៤៣០.៨១៨ -   ២.៣១៥ -   -   ២.៩៧២ ៣៦.៦៩០.៥៥២ 

មបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជន ៣៤៩.៧៥១.៩៦១ ១.១៦៦.៣៣២ -   ៤៣.០៩១ ៣៨.៩៦៣ ៣២.០៥១ ១.៤៣០.៩៨៤ ៣៥២.៤៦៣.៣៨២ 

អនរុបំណលុ ៧.០០០.០០០ -   -   -   -   -   -   ៧.០០០.០០០ 

ទរឹកមបាក់ជំពាក់មករ្ុ ហ៊រុនស្្ន្ធ័ញាតិ ៤០.១៤៥ -   -   -   -   -   -   ៤០.១៤៥ 

ទរឹកមបាក់ជពំាក់អ្កផ្គត់ផ្គង់ ៤៤៧.៤១៩ -   ២.៧៩៤ -   -   -   ១៧៦.៦៥៧ ៦២៦.៨៧០ 

បំណុលយផោេងៗ ១២.០៧៣.១៣៤ ៨០.៨១៦ ១៥.១៥៧ ៦.៣៨២ -   -   ១៧៥.២៥៤ ១២.៣៥០.៧៤៣ 

៤០៥.៥៦៧.១០៦ ១.៦៧៧.៩៦៦ ១៧.៩៥១ ៥១.៧៨៨ ៣៨.៩៦៣ ៣២.០៥១ ១.៧៨៥.៨៦៧ ៤០៩.១៧១.៦៩២ 

ស្ោនភាពយៅយលើតារាងតរុលោយការសរុទ្ធ ៦.៥៤៤.១៣២ ២.៥៥៤ ៥.២០០ (១៨.០៣១) ៧៨ -   (៣៦២.៦១៤) ៦.១៧១.៣១៩ 

ស្្ូលជាពាន់យរៀល ២៦.៤១៨.៦៦២ ១០.៣១០ ២០.៩៩២ (៧២.៧៩១) ៣១៥ -   (១.៤៦៣.៨៧៨) ២៤.៩១៣.៦១០ 

កិច្ចសនោយាឥណទាន ១២៤.៨៨១.៧៣៨ ៥០៥.៣២៣ -   ៨៧៨.៤៦៧ -   -   ១៣.០០៤ ១២៦.២៧៨.៥៣២ 

ស្្ូលជាពាន់យរៀល ៥០៤.១៤៧.៥៧៦ ២.០៣៩.៩៨៩ -   ៣.៥៤៦.៣៧១ -   -   ៥២.៤៩៧ ៥០៩.៧៨៦.៤៣៣ 
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បបាក់ដុលា្្រអាទ�រិក បបាក់អឺរ៉ូ បបាក់រូទពៀឥណ្ឌឌូទនសុី បបាក់បាតនថ បបាក់ទយេនជ្រេុន បបាក់យ័ន រូ្រិយ្រ័ណ្ណទផ្ស្ៗ
សរុ្រ

ដុលា្្រអាទ�រកិ

គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៥

មទពោយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ

សច់មបាក់ក្ថុងមដ ២៣.៨១៨.៨២៥ - - - - - ១៤៦.៨៧០ ២៣.៩៦៥.៦៩៥ 

ស្តរុលោយយៅធនាោរកណ្ោល ៨៣.៥៧៤.៥៨២ - - - - - ៦៣១.១១៨ ៨៤.២០៥.៧០០ 

មបាក់បយញ្ញើ និងការោក់មបាកយ់ៅធនាោរយផោេងៗ ៣០.៨៧៧.១៩១ ៨៧៦.១៥៥ ១៦.៨៥៩ ១.២០២.៣៤១ ២៣៣.១៧៨ ៣៩.៧១១ ៥៦៣.៦៨១ ៣៣.៨០៩.១១៦ 

ឥណទាន និងបរុយរមបទានអតិថជិន ២៦៤.០៤០.៩១៧ -    -    -    -    -    -    ២៦៤.០៤០.៩១៧ 

ទរឹកមបាក់មតរូវទារមករ្ុ ហ៊រុនស្្ន្ធ័ញាតិ ៨៥.៦៤៧ - - - - - - ៨៥.៦៤៧ 

មទពោយសក្្មយផោេងៗ ២.០៤៤.៧៧៦ - ១.៨៩៩ ៥.៤៦៤ - - ៦៣.៩៥២ ២.១១៦.០៩១ 

៤០៤.៤៤១.៩៣៨ ៨៧៦.១៥៥ ១៨.៧៥៨ ១.២០៧.៨០៥ ២៣៣.១៧៨ ៣៩.៧១១ ១.៤០៥.៦២១ ៤០៨.២២៣.១៦៦ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

មបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាោរ ៧៩.១៩៩.៣៦៦ ២៥៣ - ១.៣៤៨ - - - ៧៩.២០០.៩៦៧ 

មបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជន ២០៨.០៦៩.៨៣៧ ៦២២.៤៦៩ - ៤៣.៦២១ ២៣៣.២៧៤ ៣៩.៧១១ ៧៧.០៥៥.២១៩ ២៨៦.០៦៤.១៣១ 

មបាក់ក្្ចី ២០.០០០.០០០ - - - - - - ២០.០០០.០០០ 

អនរុបំណលុ ៧.០០០.០០០ - - - - - - ៧.០០០.០០០ 

ទរឹកមបាក់ជំពាក់អ្កផ្គត់ផ្គង់ ៤១៨.៨៦៣ -    ២.៧៣០ ៩៦១ -    -    ៩៥.៤៩៥ ៥១៨.០៤៩ 

បំណុលយផោេងៗ ៧.១៧១.៥២១ ២៤៩.៧១០ ៨.៥៧៧ ១.១៥២.០៨២ ១៩៦ -     ៧០១.៣០២ ៩.២៨៣.៣៨៨ 

៣២១.៨៥៩.៥៨៧ ៨៧២.៤៣២ ១១.៣០៧ ១.១៩៨.០១២ ២៣៣.៤៧០ ៣៩.៧១១ ៧៧.៨៥២.០១៦ ៤០២.០៦៦.៥៣៥ 

ស្ោនភាពយៅយលើតារាងតរុលោយការសរុទ្ធ ៨២.៥៨២.៣៥១ ៣.៧២៣ ៧.៤៥១ ៩.៧៩៣ (២៩២) -    (៧៦.៤៤៦.៣៩៥) ៦.១៥៦.៦៣១ 

ស្្ូលជាពាន់យរៀល  (្ិនបានយធវែើសវនក្្ម) ៣៣៤.៤៥៨.៥២១ ១៥.០៧៨ ៣០.១៧៧ ៣៩.៦៦២ (១.១៨៣) -    (៣០៩.៦០៧.៩០០) ២៤.៩៣៤.៣៥៥ 

កិច្ចសនោយាឥណទាន ៨៤.៧៧២.៥៨៦ - - - - - - ៨៤.៧៧២.៥៨៦ 

ស្្ូលជាពាន់យរៀល (្និបានយធវែើសវនក្្ម) ៣៤៣.៣២៨.៩៧៣ - - - - - - ៣៤៣.៣២៨.៩៧៣ 
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កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



(គ)	ហានិភ័យអបតាការបបាក់

 ហានិភ័�អមតាការមបាក់ គឺជាហានិភ័�បដលលំហូរសច់មបាក់ នាយពលអនាគតមនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនរឹងបមបមបរួល យោ�សរការបមបមបរួលអមតាការមបាក់យលើទីផោសារ។ គម្ោតមនការមបាក់អាចយកើនយ�ើង ឬថ�ចរុះ 

អាមស័�យលើបបម្បម្រួល ឥតរំពរឹងទរុកក្ថុងអមតាយផោេងៗ។ គណៈមគប់មគងធនាោរបានតា្ោនោ៉ោងយទៀងទាត់ យៅយលើភាព្ិនសរុីោ្ោមនអមតាការមបាក់បដលបមបមបរួលយនះ។

 តារាងខាងយមកា្យនះសយង្ខបពីហានិភ័�អមតាការមបាក់របស់ធនាោរ។ មទពោយសក្្ម និងបំណុលតា្តម្លៃយោង មតរូវបានយធវែើចំណត់ថា្ោក់្រុនយគ រវាងកាលបរិយច្ទមនការបមបមបរួលការមបាក់ ឬតា្កាលកំណត់របស់ 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

តិចជា្១តខ ១-៣តខ ៣-១២តខ ១-៥ឆ្្ំ ទលើសពី៥ឆ្្ំ �ិនមនការបបាក់ សរុ្រ

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រកិ ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក

គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ ូ្្ោំ២០១៦

មទពោយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ

សច់មបាក់ក្ថុងមដ -   -   -   -   -   ១៨.៤១៦.៦៧៤ ១៨.៤១៦.៦៧៤ 

ស្តរុលោយយៅធនាោរកណ្ោល ២៣.០០០.០០០ -   - -   -   ២៧.៦២២.៧៤១ ៥០.៦២២.៧៤១ 

មបាក់បយញ្ញើ និងការោក់មបាក់យៅធនាោរយផោេងៗ ១៦.៨៧៨.១០២ ២២.០០០.០០០ -   -   -   ៣.២២០.៦៦៧ ៤២.០៩៨.៧៦៩ 

ឥណទាន និងបរុយរមបទានអតិថិជន ១០.៥៩៨.៣១៤ ១៧.១១៧.១៧៩ ៤៧.៧២០.៤៨៦ ១០១.៤២៥.៤៩០ ១២៤.៥៥១.៤៩២ -   ៣០១.៤១២.៩៦១ 

ទរឹកមបាក់មតរូវទារមករុ្ហ៊រុនស្ន្្ធ័ញាតិ -   -   -   -   -   ៣៨.៨៨៣ ៣៨.៨៨៣ 

មទពោយសក្្មយផោេងៗ -   -   -   -   -   ២.៧៥២.៩៨៣ ២.៧៥២.៩៨៣ 

៥០.៤៧៦.៤១៦ ៣៩.១១៧.១៧៩ ៤៧.៧២០.៤៨៦ ១០១.៤២៥.៤៩០ ១២៤.៥៥១.៤៩២ ៥២.០៥១.៩៤៨ ៤១៥.៣៤៣.០១១ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

មបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាោរ ៥.០០០.០០០ ១៤.១០០.០០០ ១១.៧០៩.០៨៨ -   -   ៥.៨៨១.៤៦៤ ៣៦.៦៩០.៥៥២ 

មបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជន ១៤៣.៣១៣.៦០១ ៤៨.១៥៩.១៩៦ ៩៦.០៤២.២៦៩ ១.៦៧១.៦២៦ -   ៦៣.២៧៦.៦៩០ ៣៥២.៤៦៣.៣៨២ 

មបាក់ក្្ចី -   -   -   -   -   -   -   

អនរុបំណលុ -   -   -   -   ៧.០០០.០០០ -   ៧.០០០.០០០ 

ទរឹកមបាក់ជំពាក់មករុ្ហ៊រុនស្្ន្ធ័ញាតិ -   -   -   -   -   ៤០.១៤៥ ៤០.១៤៥ 

ទរឹកមបាក់ជំពាក់អក្ផ្គត់ផ្គង់ -   -   -   -   -   ៦២៦.៨៧០ ៦២៦.៨៧០ 

បំណុលយផោេងៗ -   -   -   -   -   ១២.៣៥០.៧៤៣ ១២.៣៥០.៧៤៣ 

១៤៨.៣១៣.៦០១ ៦២.២៥៩.១៩៦ ១០៧.៧៥១.៣៥៧ ១.៦៧១.៦២៦ ៧.០០០.០០០ ៨២.១៧៥.៩១២ ៤០៩.១៧១.៦៩២ 

គំលាតអមតាការមបាក់សររុប (៩៧.៨៣៧.១៨៥) (២៣.១៤២.០១៧) (៦០.០៣០.៨៧១) ៩៩.៧៥៣.៨៦៤ ១១៧.៥៥១.៤៩២ (៣០.១២៣.៩៦៤) ៦.១៧១.៣១៩ 

ស្្ូលជាពាន់យរៀល (៣៩៤.៩៦៨.៧១៦) (៩៣.៤២៤.៣២៣) (២៤២.៣៤៤.៦២៦) ៤០២.៧០៦.៣៤៩ ៤៧៤.៥៥៥.៣៧៣ (១២១.៦១០.៤៤៣) ២៤.៩១៣.៦១៤ 
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



តិចជា្១តខ ១-៣តខ ៣-១២តខ ១-៥ឆ្្ំ ទលើសពី៥ឆ្្ំ �ិនមនការបបាក់ សរុ្រ

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រកិ ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក

គិតមតរ្ឹ មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

មទពោយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ

សច់មបាក់ក្ថុងមដ - - - - - ២៣.៩៦៥.៦៩៥ ២៣.៩៦៥.៦៩៥ 

ស្តរុលោយយៅធនាោរកណ្ោល ៧.០០០.០០០ - - - - ៧៧.២០៥.៧០០ ៨៤.២០៥.៧០០ 

មបាក់បយញ្ញើ 

និងការោក់មបាកយ់ៅធនាោរយផោេងៗ ២៣.៧៣៤.០០១ ៥.០៤១.១៨៣ ៩៥.០២៩ - - ៤.៩៣៨.៩០៣ ៣៣.៨០៩.១១៦ 

ឥណទាន និងបរុយរមបទានអតិថិជន ១១.៦០៧.១៣១ ១៣.៥០៩.៣២២ ២៨.៩០៨.២៦០ ៩៧.៧៦៨.០៧១ ១១២.២៤៨.១៣៣ -    ២៦៤.០៤០.៩១៧ 

ទរឹកមបាកម់តរូវទារមករុ្ហ៊រុនស្្ន្ធ័ញាតិ - - - - - ៨៥.៦៤៧ ៨៥.៦៤៧ 

មទពោយសក្្មយផោេងៗ - - - - - ២.១១៦.០៩១ ២.១១៦.០៩១ 

៤២.៣៤១.១៣២ ១៨.៥៥០.៥០៥ ២៩.០០៣.២៨៩ ៩៧.៧៦៨.០៧១ ១១២.២៤៨.១៣៣ ១០៨.៣១២.០៣៦ ៤០៨.២២៣.១៦៦ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

មបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាោរ ២២.៩២៥.០២២ ៤៥.១០០.០០០ ១១.១៧៥.៩៤៥ - - - ៧៩.២០០.៩៦៧ 

មបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជន ១៥៤.៩៩០.៤៩៧ ៤៥.៨៩០.២៨២ ៨៣.០៥៤.៥២៥ ២.១២៨.៨២៧ - - ២៨៦.០៦៤.១៣១ 

មបាក់ក្្ចី ២.០០០.០០០ ៨.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ - - - ២០.០០០.០០០ 

អនរុបំណុល - - - - ៧.០០០.០០០ - ៧.០០០.០០០ 

ទរឹកមបាក់ជំពាក់អក្ផ្គត់ផ្គង់ -  -  -  -  -  ៥១៨.០៤៩ ៥១៨.០៤៩ 

បំណុលយផោេងៗ -  -  -  -  -  ៩.២៨៣.៣៨៨ ៩.២៨៣.៣៨៨ 

១៧៩.៩១៥.៥១៩ ៩៨.៩៩០.២៨២ ១០៤.២៣០.៤៧០ ២.១២៨.៨២៧ ៧.០០០.០០០ ៩.៨០១.៤៣៧ ៤០២.០៦៦.៥៣៥ 

គំលាតអមតាការមបាក់សររុប (១៣៧.៥៧៤.៣៨៧) (៨០.៤៣៩.៧៧៧) (៧៥.២២៧.១៨១) ៩៥.៦៣៩.២៤៤ ១០៥.២៤៨.១៣៣ ៩៨.៥១០.៥៩៩ ៦.១៥៦.៦៣១ 

ស្្ូលជាពាន់យរៀល (៥៥៧.១៧៦.២៦៧) (៣២៥.៧៨១.០៩៧) (៣០៤.៦៧០.០៨៣) ៣៨៧.៣៣៨.៩៣៨ ៤២៦.២៥៤.៩៣៩ ៣៩៨.៩៦៧.៩២៥ ២៤.៩៣៤.៣៥៥ 

២៩.៣	ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល

 ហានិភ័�សច់មបាក់ងា�មសួល គឺជាហានិភ័� បដលធនាោរ្ិនមនលទ្ធភាពបំយពញកាតពវែកិច្ចសងមបាក់ យៅយពលដល់កំណត់សង យោ�សរអតិថិជន្កដកមបាក់បយញ្ញើវិញ ឬមនតម្រូវការសច់មបាក់តា្ការចរុះ 

កិច្ចសនោយា ឬលំហូរសច់មបាក់យចញយផោេងៗ។

(ក)	ដំទណើរការបគ្រ់បគ្ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល

 គណៈមគប់មគងតា្ោនសច់មបាក់ងា�មសួល ក្ថុងតារាងតរុលោយការ និងមគប់មគងការមប្ូលផតេថុំ និងទិន្ន័�បំណុល បដល មនកាលកំណត់ ក៏ដូចជាមតរួតពិនិតោយយ្ើលបបម្បម្រួលមនអ្កយផ្ើមបាក់សំខាន់ៗ និងគយមមង 

មនការដកសច់មបាក់របស់ពួកយគ។

(ខ)	ដំទណះបសាយផ្ល់ទុន

 មបភពទរុនច្ោបងរបស់ធនាោរបាន្កពីយដើ្ទរុនបានបង់របស់ភាគទរុនិក មបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាោរ និងមបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជន។ មបភពទរុនមតរូវបានមតរួតពិនិតោយមបចាំមថងៃោ៉ោងយទៀងទាត់ តា្រ�ៈការមតរួតពិនិតោយរបស ់

គណៈមគប់មគង យលើកាលកំណត់មនមបាក់បយញ្ញើមនកាលកំណត់។

(គ)	លំហូរសាច់បបាក់�ិននិទស្សន៍	(Non-derivative cash flow)

 តារាងខាងយមកា្យនះបងា្ោញពីលំហូរសច់មបាក់ បដលយកើតយ�ើងពីមទពោយសក្្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ្ិននិទសោេន៍ (non-derivative financial assets and liabilities) យោ�បផ្អកតា្អា�រុកាលយៅសល់ យលើកិច្ច

សនោយាគិតមតរឹ្កាលបរិយច្ទតារាងតរុលោយការ។ ចំនួនបដលបានបងា្ោញយៅក្ថុងតារាងយនះ គឺជាលំហូរសច់មបាក់្ិនយធវែើអបោបហារមនកិច្ចសនោយា យោ�ប�កធនាោរមគប់មគងហានិភ័�សច់មបាក់ងា�មសួល បដលមនភា្ោប់ជា្ួ� 

យោ�បផ្អកតា្លំហូរសច់មបាក់រំពរឹងទរុក បដល្ិនយធវែើអបោបហារ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



តិចជា្១តខ ១-៣តខ ៣-១២តខ ១-៥ឆ្្ំ ទលើសពី៥ឆ្្ំ សរុ្រ

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រកិ ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក

គិតមតរ្ឹ មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

មបាក់បយញ្ញើរបសធ់នាោរ ១០.៨៩០.០៩៤ ១៤.១៤០.៨៧៧ ១២.០៣០.៧៧៤ -   -   ៣៧.០៦១.៧៤៥ 

មបាក់បយញ្ញើរបសអ់តិថិជន ២០៥.៣៤៥.១៤១ ៤៩.១៣៩.៧៨១ ១០១.១៣៤.៨៩៩ -   -   ៣៥៥.៦១៩.៨២១ 

អនរុបណំុល -   ១០៥.០០០ ១០៥.០០០ ៨៤០.០០០ ៧.៨៤០.០០០ ៨.៨៩០.០០០ 

ទរឹកមបាក់ជពំាក់មករុ្ហ៊រុនស្្ន្ធ័ញាតិ ៤០.១៤៥ -   -   -   -   ៤០.១៤៥ 

ទរឹកមបាកជ់ំពាក់អ្កផ្គត់ផ្គង់ ៦២៦.៨៧០ -   -   -   -   ៦២៦.៨៧០ 

បំណុលយផោេងៗ ១២.៣៥០.៧៤៤ -   -   -   -   ១២.៣៥០.៧៤៤ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសររុប (មថងៃផរុតកណំត់តា្កិច្ចសនោយា) ២២៩.២៥២.៩៩៤ ៦៣.៣៨៥.៦៥៨ ១១៣.២៧០.៦៧៣ ៨៤០.០០០ ៧.៨៤០.០០០ ៤១៤.៥៨៩.៣២៥ 

មទពោយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុសររុប (មថងៃផរុតកំណត់តា្កិច្ចសនោយា) ១០៣.២៥៥.០៦១ ៥២.០០០.៨៦៤ ៩៥.១៣៧.៩១២ ១៥៧.៧០៤.៧១៦ ៩១.១៦៧.៤៦១ ៤៩៩.២៦៦.០១៤ 

គម្ោតសច់មបាក់ងា�មសួលសរុទ្ធ គិតជាដរុលា្ោរអាយ្រិក ១២៥.៩៩៧.៩៣៣ ១១.៣៨៤.៧៩៤ ១៨.១៣២.៧៦១ (១៥៦.៨៦៤.៧១៦) (៨៣.៣២៧.៤៦១) (៨៤.៦៧៦.៦៨៩)

ស្្ូលជាពាន់យរៀល ៥០៨.៦៥៣.៦៥៦ ៤៥.៩៦០.៤១៣ ៧៣.២០១.៩៥៦ (៦៣៣.២៦២.៨៥៨) (៣៣៦.៣៩២.៩៦០) (៣៤១.៨៣៩.៧៩៣)

តិចជា្១តខ ១-៣តខ ៣-១២តខ ១-៥ឆ្្ំ ទលើសពី៥ឆ្្ំ សរុ្រ

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រិក

គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៥

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

មបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាោរ ២២.៩៤២.៤៩០ ៤៥.១៨៤.៧០៤ ១១.២៩៥.៩៣៣ - - ៧៩.៤២៣.១២៧ 

មបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជន ១៥៥.០២៤.៧៦២ ៤៦.១០៨.៦៩៤ ៨៥.៤៤១.៤៧២ ២.២៤០.១៣២ - ២៨៨.៨១៥.០៦០ 

មបាក់ក្្ចី ២.០០១.៤៦២ ៨.០១៨.៩១៩ ១០.៣៥៤.៤១១ - - ២០.៣៧៤.៧៩២ 

អនរុបំណុល - ១០៥.០០០ ១០៥.០០០ ៨៤០.០០០ ៨.០៥០.០០០ ៩.១០០.០០០ 

ទរឹកមបាក់ជំពាក់អ្កផ្គត់ផ្គង់ ៥១៨.០៤៩ -    -    -    -    ៥១៨.០៤៩ 

បំណុលយផោេងៗ ៩.២៨៣.៣៨៨ -    -    -    -    ៩.២៨៣.៣៨៨ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសររុប (មថងៃផរុតកំណត់តា្កិច្ចសនោយា) ១៨៩.៧៧០.១៥១ ៩៩.៤១៧.៣១៧ ១០៧.១៩៦.៨១៦ ៣.០៨០.១៣២ ៨.០៥០.០០០ ៤០៧.៥១៤.៤១៦ 

មទពោយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុសររុប (មថងៃផរុតកំណត់តា្កិច្ចសនោយា) ១៥៧.០៦៩.៨១៥ ២៥.៧៣០.២៨០ ៦៤.៤៥២.៤៥១ ១៥៣.០២១.១២៨ ៧៦.៣៦៤.៥៥៧ ៤៧៦.៦៣៨.២៣១ 

គម្ោតសចម់បាក់ងា�មសួលសរុទ្ធ គិតជាដរុលា្ោរអាយ្រិក ៣២.៧០០.៣៣៦ ៧៣.៦៨៧.០៣៧ ៤២.៧៤៤.៣៦៥ (១៤៩.៩៤០.៩៩៦) (៦៨.៣១៤.៥៥៧) (៦៩.១២៣.៨១៥) 

ស្្ូលជាពាន់យរៀល ១៣២.៤៣៦.៣៦១ ២៩៨.៤៣២.៥០០ ១៧៣.១១៤.៦៧៨ (៦៧០.២៦១.០៣៤) (២៧៦.៦៧៣.៩៥៦) (២៧៩.៩៥១.៤៥១)

(ឃ)	ខទៃ្់ទបរៅតារ្តុល្យការ

(i) កិច្ចសនោយាឥណទាន

  កាលបរិយច្ទមនទរឹកមបាក់ បដលជាប់កិច្ចសនោយារបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខទៃង់យមរៅតារាងតរុលោយការរបស់ធនាោរ បដលមតរូវពនោយារឥណទានជូនអតិថិជន និងកញ្ចប់ឥណទានយផោេងៗ (កំណត់សម្ោល់ ២៧) មតរូវបានសយង្ខប 

ក្ថុងតារាងខាងយមកា្។

(ii) កញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុយផោេងៗ

  កញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុយផោេងៗ ក៏មតរូវបានរួ្បញ្ចូលយៅក្ថុងតារាងខាងយមកា្បដរ យោ�បផ្អកតា្កាលបរិយច្ទក្ថុងកិច្ចសនោយាដំបូងយគបំផរុត។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



 តារាងខាងយមកា្បងា្ោញពីលំហូរសច់មបាក់បដលយកើតពីកិច្ចសនោយាហិរញ្ញបោបទានរបស់ធនាោរ គិតមតរឹ្ 

មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ បផ្អកតា្កាលបរិយច្ទផរុតកំណត់ក្ថុងកិច្ចសនោយា៖

�ិនទលើសពី១ឆ្្ំ សរុ្រ

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ដរុលា្ោរអាយ្រកិ

គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

លិខិតទទួលស្ោល់ពីធនាោរ ជាដរុលា្ោរអាយ្រិក ៩១.០១៤.៥៨១ ៩១.០១៤.៥៨១ 

ចំបណកឥណទានវិបារូបន៍បដលបានអនរុ្័តប៉រុបនតេ 
្ិនទានប់ានយមបើមបាស់ ជាដរុលា្ោរអាយ្រិក ២៧.៨៨៣.២៩០ ២៧.៨៨៣.២៩០ 

កិច្ចសនោយាឥណទាន ជាដរុលា្ោរអាយ្រកិ ៧.៣៨០.៦៦១ ៧.៣៨០.៦៦១ 

១២៦.២៧៨.៥៣២ ១២៦.២៧៨.៥៣២ 

កិច្ចសនោយាហិរញ្ញវត្ថុ - ស្្ូលជាពាន់យរៀល ៥០៩.៧៨៦.៤៣៤ ៥០៩.៧៨៦.៤៣៤ 

គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៥

លិខិតទទួលស្ោល់ពធីនាោរ ជាដរុលា្ោរអាយ្រិក ៥៧.១៩៤.២៦៧ ៥៧.១៩៤.២៦៧ 

ចំបណកឥណទានវិបារូបន៍បដលបានអនរុ្័តប៉រុបនតេ 
្ិនទាន់បានយមបើមបាស់ ជាដរុលា្ោរអាយ្រិក ២៤.៨៣៥.៨៤៨ ២៤.៨៣៥.៨៤៨ 

កិច្ចសនោយាឥណទាន ជាដរុលា្ោរអាយ្រិក  ២.៧៤២.៤៧១ ២.៧៤២.៤៧១ 

៨៤.៧៧២.៥៨៦ ៨៤.៧៧២.៥៨៦ 

កិច្ចសនោយាហិរញ្ញវត្ថុ - ស្្ូលជាពាន់យរៀល ៣៤៣.៣២៨.៩៧៣ ៣៤៣.៣២៨.៩៧៣ 

២៩.៤	ហានិភ័យប្រតិ្រត្ិការ

 ហានិភ័�មបតិបតតេិការ គឺជាហានិភ័�មនការបាត់បង់ បដលបណ្ោល្កពីភាព្ិនមគប់មោន់ ឬបរាជ័� 

ក្ថុងដំយណើរការមគប់មគងមផទៃក្ថុង កតាតោ្នរុសោេ ឬកតាតោមបព័ន្ធ ឬយហតរុការណ៍ខាងយមរៅ។ កតាតោទាំងយនះរួ្មន 

ហានិភ័�ខាងបផ្កចោបាប់ ការអនរុយលា្តា្ចោបាប់ គណយន�ោយ និងការបកលៃងបនលៃំ។

 ធនាោរបានបយងកើតចោបាប់ និងនីតិវិធីយផោេងៗ យដើ្ោបីផតេល់នូវការបណនាំ ដល់បផ្កមបតិបតតេិការសំខាន់ៗ 

សតេីពីរចនាស្្័ន្ធមគប់មគងហានិភ័� និងភាពចាំបាច់មន្ូលោ្ោន ក្ថុងការមគប់មគងការមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុង 

យដើ្ោបីកំណត់អតតេសញ្ោណ បា៉ោន់ស្ោនតម្លៃ មតរួតពិនិតោយ និងមគប់មគងហានិភ័�មបតិបតតេិការរបស់ខលៃលួន។ 

យោលការណ៍មគប់មគងមបព័ន្ធមផទៃក្ថុង និងការវាស់បវងបដលបានអនរុវតតេ រួ្មនការបយងកើតអាជា្ោធរសមមប់ 

ការចរុះហត្យលខា ការមគប់មគងបា៉ោរា៉ោប្៉មត ក្ថុងការកំណត់មបព័ន្ធ នីតិវិធីយធវែើឲោយមនមបសិទ្ធភាព និងការកត់មតា 

ឯកសរ យដើ្ោបីធានានូវអនរុយលា្ភាព យៅតា្តម្រូវការមនបទបោបញ្ញតតេិ និងយោលការណ៍បណនាំយផោេងៗ។ 

យោលការណ៍ និងនីតិវិធីយផោេងៗ មតរូវបានមតរួតពិនិតោយយ�ើងវិញ តា្ការិ�បរិយច្ទ យោ�ពិចារណយៅយលើ

យោលយៅ និង�រុទ្ធសសសតេ អាជីវក្្មរបស់ធនាោរ និងតម្រូវការរបស់យោលការណ៍បណនាំយផោេងៗ។

 តួនាទីសវនក ្្មមផទៃក្ថុងរបស់ធនាោរយ្ ផតេល់នូវការវា�តម ល្ៃឯករាជោយ អំពីភាពមគប់មោន់មនយោលការណ៍ 

និងនីតិវិធីមតរួតពិនិតោយមផទៃក្ថុងរបស់ធនាោរ យដើ្ោបីបន្�ហានិភ័�បដលពាក់ព័ន្ធនរឹងសក្្មភាពមបតិបតតេិការ។ 

ចំយពាះការរកយ�ើញណ្ួ� បដលយកើតពីសវនក ្្ម និងការមតរួតពិនិតោយយនះ គណៈមគប់មគងជាន់ខ្ស់របស់ធនាោរ 

និងគណៈកម្ោធិការសវនក្្មនរឹងមតរួតពិនិតោយបបន្្យទៀត ចំយពាះការរកយ�ើញយនាះ។

២៩.៥	តន�្ស�បស្រននបទព្យសក�្ម	និ្្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

 គិតមតរឹ្កាលបរិយច្ទតារាងតរុលោយការ តម្លៃស្មសបមនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាោរ មនតម្លៃ 

មបហាក់មបបហលនរឹងតម្លៃយោងរបស់វា។

 

 ការបា៉ោន់ស្ោនតម ល្ៃស្មសប គឺបផ្អកយៅយលើវិធីសសសតេ និងការសន្មតដូចខាងយមកា្៖

(ក)	បបាក់្រទញ្ញើ	និ្ការោក់បបាក់ទៅធនាគារទផ្ស្ៗ

 មបាក់បយញ្ញើ និងការោក់មបាក់យៅធនាោរយផោេងៗ រួ្មនគណនីចរនតេ និងមបាក់បយញ្ញើមនកាលកំណត់ 

រ�ៈយពលខលៃី។ តម ល្ៃស្មសបមនមបាក់បយញ្ញើ និងការោក់មបាក់យៅធនាោរយផោេងៗ មនតម ល្ៃមបហាក់មបបហល 

នរឹងតម្លៃយោងរបស់វា។

(ខ)	ឥណទាន	និ្្រុទរប្រទានអតិថិជន

 ឥណទាន និងបរុយរមបទាន គឺជាចំនួនបដលបានកាត់កងសំវិធានធនឥណទានបាត់បង់រួច។ សំវិធានធន 

ឥណទាន បាត់បង់មតរូវបានកត់មតាយៅតា្តម្រូវការរបស់ធនាោរកណ្ោល។

(គ)	បបាក់្រទញ្ញើរ្រស់ធនាគារ	និ្បបាក់្រទញ្ញើរ្រស់អតិថិជន 

 តម ល្ៃស្មសបមនមបាក់បយញ្ញើ បដលមតរូវសងតា្តម រ្ូវការ (គណនីចរនតេ និងគណនីសនោេំ) ឬមបាក់បយញ្ញើ 

បដលមនកាលកំណត់សងយៅសល់តិចជាង្ួ�្្ោំ មតរូវបានបា៉ោន់ស្ោនថា មនតម្លៃមបហាក់មបបហលនរឹង 

តម្លៃយោងរបស់វា។ តម្លៃស្មសបមនមបាក់បយញ្ញើ បដលមនកាលកំណត់សងយៅសល់យលើស្ួ�្្ោំ មតរូវ 

បានបា៉ោន់ស្ោន យោ�បផ្អកតា្លំហូរសច់មបាក់អបោបហារ យោ�យមបើអមតាទីផោសារ ចំយពាះមបាក់បយញ្ញើរបស់ 

ធនាោរ និងមបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជនមសយដៀងោ្ោ។

(ឃ)	បទព្យសក�្ម	និ្្រំណុលទផ្ស្ៗ

 តម្លៃយោងមនមទពោយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុយផោេងៗ មតរូវបានសន្មតថាមនតម្លៃមបហាក់ 

មបបហលនរឹងតម្លៃស្មសបរបស់វា យោ�សរគណនីទាំងយនះពរុំមនការបមបមបរួលជាសរវនតេ យៅតា្ 

បបម្បម្រួលអមតាការមបាក់ទីផោសារយទ។

២៩.៦	ការបគ្រ់បគ្ទដើ�ទុន

 យោលយៅរបស់ធនាោរក្ថុងការមគប់មគងយដើ្ទរុន មនន័�ទូលំទូលា�ជាង្ូលធន បដលបានបងា្ោញ 

យៅយលើតារាងតរុលោយការ។ ការមគប់មគងយដើ្ទរុន មនដូចខាងយមកា្៖

•	 អនរុយលា្តា្តម រ្ូវការយដើ្ទរុន បដលកំណត់យោ�ធនាោរកណ្ោល

•	 	រកោសាលទ្ធភាពរបស់ធនាោរ ក្ថុងការបនតេនិរនតេភាពអាជីវក្្ម យដើ្ោបីបនតេផតេល់ផលមបយោជន៍ដល់ភាគទរុនិក 

និងមបយោជន៍ដល់ភាគីយផោេងៗ បដលពាក់ព័ន្ធនរឹងធនាោរ និង

•	 រកោសា្ូលោ្ោនយដើ្ទរុនឲោយបានរឹងមំ យដើ្ោបីោំមទដល់ការអភិវឌោឍអាជីវក្្ម។

 ធនាោរកណ្ោលតម្រូវឲោយធនាោរពាណិជ្ជទាំងអស់មតរូវ (i) រកោសាយដើ្ទរុនអបោបបរម (ii) រកោសា្ូលនិធិ 

ផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ធនាោរោ៉ោងយហាចណស់ឲោយយស្មើនរឹងយដើ្ទរុនអបោបបរម និង (iii) អនរុយលា្តា្អនរុបាត 

សធនភាព អនរុបាតសច់មបាក់ងា�មសួល។
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ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សម្ោល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



 តារាងខាងយមកា្យនះសយង្ខបអំពីសមសភាគយដើ្ទរុនតា្ចោបាប់របស់ធនាោរ៖

	២០១៦ 	២០១៥

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល ដរុលា្ោរអាយ្រិក ពាន់យរៀល

យដើ្ទរុនថា្ោកទ់ី១ 
(យដើ្ទរុនយោល)

យដើ្ទរុនតា្ចោបាប់ ៥០.០០០.០០០ ២០១.៨៥០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ២០២.៥០០.០០០ 

មបាក់ចំយណញរកោសាទរុក ៦.៣៧៧.៥២៣ ២៥.៧៤៦.០៦០ ៧.៤២០ ៣០.០៥០ 

៥៦.៣៧៧.៥២៣ ២២៧.៥៩៦.០៦០ ៥០.០០៧.៤២០ ២០២.៥៣០.០៥០ 

ដក៖ 

មទពោយសក្្មអរូបី (៣៩៣.៨៤៩) (១.៥៨៩.៩៦៨) (៦២៩.៥៧៨) ២.៥៤៩.៧៩១ 

ឥណទាន នងិបរុយរមបទាន 
យៅឲោយភាគីពាក់ព័ន្ធ (១.១៧៣.៣៣៨) (៤.៧៣៦.៧៦៦) (១.៤៥៦.០៤៨) (៥.៨៩៦.៩៩៤)

៥៤.៨១០.៣៣៦ ២២១.២៦៩.៣២៦ ៤៧.៩២១.៧៩៤ ១៩៩.១៨២.៨៤៧ 

យដើ្ទរុនថា្ោក់ទី២ 
(យដើ្ទរុនបនា្ោប់បនោេ)ំ

សំវិធានធនទូយៅ ៣.០៤១.២២៨ ១២.២៧៧.៤៣៧ ២.៦៦៦.៦៥៤ ១០.៧៩៩.៩៤៩

អនរុបំណុលអនរុ្័តយោ� 
ធនាោរកណ្ោល ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០

យដើ្ទរុនតា្ចោបាប់/ 
្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធ ៦៤.៨៥១.៥៦៤ ២៦១.៨០៥.៧៦៣ ៥៧.៥៨៨.៤៤៨ ២៣៨.៣៣២.៧៩៦

 ធនាោរជាតិមនក្្ថុជាបានយចញមបកាសយលខ ធ៧-០១៦-១១៧ មប.ក ចរុះមថងៃទី២២ បខ្ីនា ្្ោំ 

២០១៦ សតេីពីយដើ្ទរុនចរុះបញ្ជីអបោបបរមថ្មីរបស់មគរឹះស្ោនធនាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ មបកាសយនះតម្រូវឲោយ 

ធនាោរពាណិជ្ជ បដលមតរូវបានបយងកើតយ�ើងក្ថុងទម្ង់ ជាបរុមតស្្ន្ធ័របស់ធនាោរបរយទស មតរូវមនយដើ្ទរុន 

ចរុះបញ្ជីអបោបបរម ោ៉ោងយហាចណស់ ៣០០ ពាន់លានយរៀល (យស្មើនរឹង ៧៥ លាន ដរុលា្ោរអាយ្រិក)។ 

មបកាសយនះ  អនរុញ្ោតឲោយធនាោរពាណិជ្ជទាំងអស់បយងកើនយដើ្ទរុនរបស់ខលៃលួន ឲោយមសបតា្តម្រូវការយដើ្ទរុន

អបោបបរមថ្មីយនះ ក្ថុងរ�ៈយពលពីរ្្ោំ ចាប់ពីមថងៃចរុះហត្យលខាមនមបកាសយនះ។

 យៅមថងៃទី១៦ បខ្ិថរុនា ្្ោំ២០១៦ ធនាោរកណ្ោលបានយចញផោសា�យសចកតេីបណនាំ សតេីពីការអនរុវតតេ 

មបកាស យលខ ធ៧-០១៦-១១៧ មប.ក ចរុះមថងៃទី២២ បខ្ីនា ្្ោំ២០១៦ សតេីពីយដើ្ទរុនចរុះបញ្ជីអបោបបរមថ្ម ី

របស់មគរឹះស្ោនធនាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ យសចកតេីបណនាំតម្រូវឲោយធនាោរទាំងអស់បយងកើនយដើ្ទរុនបបន្្ោ៉ោង 

យហាចណស ់៥០% មនចំនួនយដើ្ ទរុនចរុះបញ្ជអីបោបបរម មតរ្ឹ ដំណច់បខ្ីនា ្ ្ោ២ំ០១៧  និងចំនួនបដលយៅ 

សល់ មតរឹ្ដំណច់មថងៃទី២២ បខ្ីនា ្្ោំ២០១៨។

 ធនាោរទទួលបានការអនរុ្័តពីមករុ្មបរឹកោសាភិបាល យៅមថងៃទី២៩ បខវិច្ិកា ្្ោំ២០១៦ ចំយពាះការយស្ើ 

សរុបំបន្្យដើ្ ទរុនជាសច់មបាក់ចំនួន ១២,៥ លានដរុល្ាោរអាយ្រិក (សច់មបាក់បានពីភាគហ៊រុនិក យៅបខ្ករា 

្្ោំ២០១៧) យហើងនរឹងយផទៃរមបាក់ចំយណញរកោសាទរុកចំនួន ១២,៥លានដរុលា្ោរអាយ្រិកយទៀត មតរឹ្បខ្ីនា  

្្ោំ២០១៨។ យៅមថងៃទី១៧ បខ្ីនា ្្ោំ២០១៧ ធនាោរកណ្ោលបានអនរុ្័ត ចំយពាះការយស្ើសរុំបបន្្ 

យដើ្ទរុនរបស់ធនាោរ មនសច់មបាក់ចំនួន ១២,៥ លានដរុលា្ោរអាយ្រិក។
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១. ទំហំអនរុបាតសច់មបាក់ងា�មសួល មបកាសយលខ ធ៧-០៤-២០៧ មប.ក.

 មបកាសរបស់ធនាោរកណ្ោយលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ មប.ក. តម្រូវឲោយធនាោររកោសាទំហំអនរុបាតសច់ 

មបាក់ងា�មសួលអបោបបរម (យៅកាត់ថា «LCR» ) ដូចតារាងខាងយមកា្៖

៦០% ៧០% ៨០% ៩០% ១០០%

០១ ក��� ២០១៦

អប��បរ� 
LCR

០១ ក��� ២០១៧ ០១ ក��� ២០១៨ ០១ ក��� ២០១៩ ០១ ក��� ២០២០

 គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ទំហំអនរុបាតសច់មបាក់ងា�មសួលរបស់ធនាោរមនចំនួន  

១១០.៣២%។

 ការគណនាអនរុបាតសច់មបាក់ងា�មសួល មនល្្អិតយៅក្ថុងតារាង១។

២. កាតពវែកិច្ចយដើ្ទរុនអបោបបរម មបកាសយលខ ធ៧-០៨-១៩៣មប.ក.

 មបកាសរបស់ធនាោរកណ្ោយលខធ៧-០៨-១៩៣មប.ក. សតេីពីការកំណត់ជាថ្មីយដើ្ទរុនចរុះបញ្ជី 

និងលក្ខខណ្ឌសរុំអាជា្ោប័ណ្ណ ចំយពាះមគរឹះស្ោនធនាោរ តម្រូវឲោយធនាោរពាណិជ្ជទាំងអស់ បដលបានចរុះ 

បញ្ជីពាណិជ្ជក្្មក្ថុងមបយទសជាមករុ្ហ៊រុន យហើ�បដលមនភាគទរុនិកចាប់ពី្ួ�រូបយ�ើងយៅ ជាធនាោរ 

ឬមគរឹះស្ោនហិរញ្ញវត្ថុ «បដលមន ចំណត់ថា្ោក់វិនិយោគ» វា�តម្លៃយោ�ភា្ោក់ងារវា� តម្លៃបដលមនយករ្តិ៍ 

យឈា្ោះ មតរូវមនយដើ្ទរុនអបោបបរមោ៉ោងយហាចណស់យស្មើនរឹង ៥០ពាន់លានយរៀល (ឬមបហាក់មបបហល 

១៣លានដរុលា្ោរអាយ្រិក) យហើ�ធនាោរពាណិជ្ជ បដលមនភាគទរុនិកយមចើនរូប ជាបរុគ្គលកតេី ឬជាមករុ្ហ៊រុនកតេី 

មតរូវមនយដើ្ទរុនអបោបបរមោ៉ោងយហាចណស់យស្មើនរឹង ១៥០ពាន់លានយរៀល (ឬ មបហាក់មបបហល 

៣៧,៥លានដរុលា្ោរអាយ្រិក)។

 គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ធនាោរមនយដើ្ទរុនចំនួន ៥០លានដរុលា្ោរអាយ្រិក។

 ធនាោរកណ្ោលបានយចញមបកាសយលខ ធ៧-០១៦-១១៧ មប.ក សតេីពីការបយងកើនយដើ្ទរុនចំនួន  

៧៥.០០០.០០០ដរុលា្ោរអាយ្រិក មតរឹ្មថងៃទី២២ បខ្ីនា ្្ោំ២០១៨ យហើ�ធនាោរកណ្ោលបានបណនាំ 

ឲោយធនាោរទាំងអស់មតរូវបយងកើនយដើ្ទរុនោ៉ោងយហាចណស់ ៥០% មនចំនួនយផោេងៗោ្ោ មតរឹ្ដំណច់បខ្ីនា 

្្ោំ២០១៧  និងចំនួនបដលយៅសល់  មតរឹ្ដំណច់បខ្ីនា ្្ោំ២០១៨។ ធនាោរទទួលបានការអនរុ្័តពី 

មករុ្មបរឹកោសាភិបាល យៅមថងៃទី២៩ បខវិច្ិកា ្្ោំ២០១៦ ចំយពាះការយស្ើសរុំបបន្្យដើ្ទរុនជាសច់មបាក់ចំនួន  

១២,៥ លានដរុលា្ោរអាយ្រិក (សច់មបាក់បដលបានពីភាគទរុនិក យៅបខ្ករា ្្ោំ២០១៧) យហើងនរឹងយផទៃរ 

មបាក់ចំយណញរកោសាទរុកចំនួន ១២,៥ លានដរុលា្ោរអាយ្រិកយទៀត មតរឹ្បខ្ីនា ្្ោំ២០១៨។

៣. ្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធ មបកាសយលខ ធ៧-០១០-១៨២មប.ក.

 គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ធនាោរមនចំនួន ៦៤.៨៥១.៥៦៤ដរុលា្ោរ 

អាយ្រិក ដូចបានគណនាក្ថុងតារាង២។ 

 ធនាោរមតរូវរកោសា្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ខលៃលួនោ៉ោងយហាចណស់ យស្មើនរឹងតម្រូវការយដើ្ទរុនអបោបបរម។ 

គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ធនាោរបដលមនចំនួន ៦៤.៨៥១.៥៦៤ដរុលា្ោរ 

អាយ្រិក គឺខ្ស់ជាង ១៤.៨៥១.៥៦៤ដរុលា្ោរអាយ្រិក យបើយមបៀបយធៀបយៅនរឹងយដើ្ទរុនអបោបបរម បដលកំណត ់

មតរឹ្ចំនួន ៣៧.៥០០.០០០ដរុលា្ោរអាយ្រិក។

៤. អនរុបាតសធនភាព មបកាសយលខ ធ៧-០៤-២០៦មប.ក. 

 គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ធនាោរបានរកោសាអនរុបាតសធនភាពចំនួន ១៧,៧៦% បដល 

តំណងឲោយ្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ធនាោរ ជាភាគរ�មនមទពោយសក្្មបដលថលៃរឹងហានិភ័� និងខទៃង់យមរៅ 

តារាងតរុលោយការ។

 ធនាោរបានតម្រូវឲោយរកោសាអនរុបាតសធនភាពោ៉ោងយហាចណស់យស្មើនរឹង១៥%។

 ការគណនាអនរុបាតសធនភាព មតរូវបានល្្អិតយៅក្ថុងតារាង ៣។

៥. មបតិបតតេិការរូបិ�ប័ណ្ណបរយទស មបកាសយលខ ធ៧-០០-៥០មប.ក.

 ធនាោរយធវែើមបតិបតតេិការអាជីវក្្ម និងរកោសាបញ្ជីគណយន�ោយរបស់ខលៃលួន ជាមបាក់ដរុលា្ោរអាយ្រិក។ យហតរុយនះ 

រូបិ�ប័ណ្ណយផោេងៗ ទាំងអស់យមរៅពីមបាក់ដរុលា្ោរអាយ្រិក មតរូវបានចាត់ទរុកជារូបិ�ប័ណ្ណបរយទស។

ខទៃ្់ក្ថុ្តារ្តុល្យការ

 អនរុយលា្តា្មបកាសយលខ ធ៧-០០-៥០មប.ក. គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ រាល់មទពោយសក្្ម  

និងបំណុល ទំាងអស់របស់ធនាោរជារូបិ�ប័ណ្ណបរយទស មតរូវបានបតេរូយោ�យមបើអមតាបតេរូមបាក់នាដំណច់្្ោ។ំ

ខទៃ្់ទបរៅតារ្តុល្យការ

 ធនាោរមតរូវកត់មតាកិច្ចសនោយាបដលយកើតពីការទិញ និងលក់រូបិ�ប័ណ្ណបរយទស ទាក់ទងនរឹងមបតិបតតេិការ 

ជាក់បសតេង (spot transactions) (បដលមនរ�ៈយពលពីរមថងៃ) និងមបតិបតតេិការបតេូររូបិ�ប័ណ្ណបរយទសមន 

កាលកំណត់ ក្ថុងគណនីយមរៅតារាងតរុលោយការ។

 
៦. ស្ោនភាពចំហសរុទ្ធមនរូបិ�ប័ណ្ណបរយទស មបកាសយលខ ធ៧-០៧-១៣៤មប.ក.

 ស្ោនភាពចំហសរុទ្ធមនរូបិ�ប័ណ្ណបរយទស្ួ�ណក៏យោ� ឬស្ោនភាពចំហសរុទ្ធមនរូបិ�ប័ណ្ណ 

បរយទសទាំងអស់ យទាះក្ថុងស្ោនភាពបវង ឬខលៃីក៏យោ� ្ិនមតរូវឲោយយលើស ២០% មន្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់

ធនាោរយ�ើ�។

 គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ធនាោរ្ិនមនស្ោនភាពចំហសរុទ្ធ មនរូបិ�ប័ណ្ណបរយទស 

យលើសពី២០% មន្ូលនិធិ ផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ធនាោរ។ ការគណនាស្ោនភាពចំហសរុទ្ធមនរូបិ�ប័ណ្ណ 

បរយទស មនបងា្ោញល្្អិតយៅក្ថុងតារាង ៤។

៧.  ចំណត់ថា្ោក់ និងសវិំធានធនឥណទាន និងបរុយរមបទានបាត់បង់ មបកាសយលខ 
ធ៧-០០-៥១មប.ក. វិយសធនក្្មយលើមបកាសយលខ ធ៧-០២-១៤៥មប.ក. 
និងសរាចរបណនាំយលខ ធ៧-០៤-០១ស.រ.ណ.ន

 ធនាោរមតរូវបានតម រ្ូវឲោយអនរុវតតេ តា្តម រ្ូវការរបស់ធនាោរកណ្ោល សតេពីីកម្ិតអបោបបរមមនសំវិធានធន 

ជាក់លាក់ បដលមតរូវ អនរុវតតេក្ថុងការយធវែើចំណត់ថ្ាោក់ឥណទាន និងបរុយរមបទាន ដូចបានកំណត់យោ�មបកាសយនះ។

 យសចកតេលី ្្អតិអំពីការគណនាសំវិធានធនឥណទាន បដលអនរុយលា្តា្តម រ្ូវការរបស់ធនាោរកណ្ោល 

មនបងា្ោញយៅក្ថុងតារាង ៥។

 

សមមប់ដំណច់្្ោំមថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

ឧបស្្័ន្ធ៖ កំណត់សម្ោល់សតេីព ី
តម្រូវការតា្មបកាសរបស់ធនាោរជាតិមនក្្ថុជា
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៨.  ហានិភ័�ឥណទានធំៗ មបកាសយលខ ធ៧-០០-៥២មប.ក. និងមបកាសយលខ 
ធ៧-០៦-២២៦មប.ក.

 យោងតា្លក្ខខណ្ឌមនមបកាសខាងយលើយនះ ធនាោរមតរូវរកោសាមគប់យពលយវលា នូវអនរុបាតយនះ ជា 

អតិបរម ២០% រវាងហានិភ័�សររុបរបស់ខលៃលួន បដលបណ្ោល្កពីមបតិបតតេិការ ជា្ួ�អ្កទទួលផលជា 

ឯកតតេជន និង្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធ យហើ�ហានិភ័�ឥណទានធំៗ ជាឯកតតេជនសររុប ្ និមតរូវឲោយយលើសពី ៣០០%  

មន្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ធនាោរយទ។

 យោងតា្លក្ខខណ្ឌមនមបកាសយនះ ធនាោរមតរូវរកោសាមគប់យពលយវលានូវអនរុបាតយនះជាអតិបរម 

២០% រវាងហានិភ័�សររុបរបស់ខលៃលួន បដលបណ្ោល្កពីមបតិបតតេិការ ជា្ួ�អ្កទទួលផលជាឯកតតេជន 

និង្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ខលៃលួន។

 គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ធនាោរ្ិនមនហានិភ័�ឥណទានធំៗ ជា្ួ�នរឹងអ្កទទួលផល

ជាឯកតតេជនសររុប បដលមនចំនួនយលើសពី ២០% និង ៣០០% មន្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ធនាោរយទ។

៩. ឥណទានចំយពាះស្្័ន្ធញាតិ  មបកាសយលខ ធ៧-០២-១៤៦មប.ក.

 ធនាោរតម្រូវឲោយអនរុវតតេមស្តា្មបកាសយនះ បដលតម្រូវឲោយស្តរុលោយសររុបមនឥណទានស្្័ន្ធញាតិ 

បដលយៅ្ិនទាន់ទូទាត់ ្ិនមតរូវយលើស ១០% មន្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ធនាោរយទ។

 គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ ហានិភ័�ឥណទានស្្័ន្ធញាតិ ្ិនយលើស១០%មន្ូលនិធ ិ

ផ្ោល់សរុទ្ធយទ។

១០. អចលនមទពោយ មបកាសយលខ ធ៧-០១-១៨៦មប.ក.

 យោងតា្ការកំណត់របស់មបកាសយលខ ធ៧-០០-៤៧ មប.ក. អចលនមទពោយ បដលយធវែើលទ្ធក្្ម 

យោ�ធនាោរសមមប់យោលបំណងមបតិបតតេិការ មតរូវរកោសា្ិនឲោយយលើស ៣០% មន្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធ 

សររុបរបស់ធនាោរយទ។ អចលនមទពោយបដល្ិនមនទំនាក់ទំនងផ្ោល់ ជា្ួ�នរឹងមបតិបតតេិការរបស់ធនាោរ 

មតរូវលក់យចញ្ិនឲោយយលើសពីរ�ៈយពល្ួ�្្ោំ យមកា�កាលបរិយច្ទ បដលអចលនមទពោយយនាះបានកា្ោ�ជា 

មទពោយស្ោបតតេិរបស់ធនាោរ។

 គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦ អចលនមទពោយរបស់ធនាោរបដលមនចំនួន ២.១៧៦.០៣២ 

ដរុលា្ោរអាយ្រិក ស្្ូលនរឹង ៣,៧២% មន្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធរបស់ធនាោរ។ 
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គិតជាដុលា្្រអាទ�រិក ចំនួន	ទរឹក	បបាក់	�ិន	ទាន់	ថ្រឹ្	 ចំនួន	ទរឹក	បបាក់ទបកាយ		ថ្រឹ្ សរុ្រ	

បទព្យសក�្ម ទលខទរៀ្ ទ�ងៃន់ 	 ទរៀល ដុលា្្រអាទ�រិក រូ្រិយ្រ័ណ្ណ	ទផ្ស្ ទរៀល ដុលា្្រអាទ�រិក រូ្រិយ្រ័ណ្ណ	ទផ្ស្

បទព្យសក�្មសនទៃនីយ
តដលមនគុណភាព
ខ្ពស់	(HQLA)

១.១១ ១ សច់មបាក់ នងិកាសក្ថុងមដ ២២៩.៦២៦ ១៨.១៨៧.០២០ - ២២៩.៦២៦ ១៨.១៨៧.០២០ - ១៨.៤១៦.៦៤៦

១.១៣ ១ មបាក់បម្រុងកាតពវែកិច្ចជាមបាក់យរៀល 
យៅធនាោរកណ្ោល

៦៤.៩០០ - - ៦៤.៩០០ - - ៦៤.៩០០

១.១៤ ០.៧ មបាក់បម្រុងកាតពវែកិច្ចជាមបាក់ដរុលា្ោរអាយ្រិក 
យៅធនាោរកណ្ោល

- ៤៤.០៤៤.៨៣៥ - - ៣០.៨៣១.៥៥៨ - ៣០.៨៣១.៥៥៨

១.១៥ ១ ស្តរុលោយមបាក់បយញ្ញើយៅធនាោរកណ្ោល យលើកបលង 
គណនីទូទាត់ និងគណនី មបាក់ ធានា យលើយដើ្ទរុន

១២៨.០៦៥ ១៨.៧៣០.៩៨៨ - ១២៨.០៦៥ ១៨.៧៣០.៩៨៨ - ១៨.៨៥៩.០៥៤

១.១៦ ១ ្ូលបមតអាចជួញដូរបាន (និង មបយភទ្ូលបមត
យផោេងយទៀត) យចញផោសា� យោ� ធនាោរ កណ្ោល

- ២០.០០០.០០០ - - ២០.០០០.០០០ - ២០.០០០.០០០

បទព្យសក�្មសនទៃនីយ
ទផ្ស្ទទៀត	OLA

១.២៤ ០.៧៥ មស - - ៣១.៩៥៤ - - ២៤.០២៨ ២៤.០២៨

បទព្យសក�្មសរុ្រ សរុ្រ	១ ៤២២.៥៩១ ១០០.៩៦២.៨៤៤ ៣១.៩៥៤ ៤២២.៥៩១ ៨៧.៧៤៩.៥៦៧ ២៤.០២៨ ៨៨.១៩៦.១៨៥

លំហូរទចញនន
សាច់បបាក់

២.១២ ០.១៥ មបាក់បយញ្ញើ្ិនសូវមនស្រិភាព ៤០.៨៧២ ២៤៨.៤៣០.២៧០ ១.៥០០.៨៦៧ ៦.១៩៣ ៣៧.២៦៤.៥៥៣ ២២៥.១៦៧ ៣៧.៤៩៥.៩១៣

២.២២ ០.៤ មបាក់បយញ្ញើ្ិនប្នមបតិបតតេិការ ពីមករុ្ហ៊រុន្ិនប្ន 
ហិរញ្ញវត្ថុ បដល្ិនមតរូវរា�ការណ៍ ក្ថុង ២.១១  
ដល់ ២.១២

៨៥០.៦៣២ ១០១.៩៨៨.៦០៥ ៣១៨.៨០១ ៣៤០.៣៥២ ៤០.៧៩៥.៣៩៣ ១២៧.៥៧០ ៤១.២៦៣.៣១៤

២.២៤ ១ មបាក់បយញ្ញើ្ិនប្នមបតិបតតេិការពមីគរឹះស្ោនធនាោរ   
និងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.៩៧៣ ៧.២៧១.៧៣៦ - ២.៩៧៣ ៧.២៧១.៧៣៦ - ៧.២៧៤.៧០៩

២.៥១ ០.០៥ កិច្ចសនោយាឥណទាន - ៨.៣០៩.៨៨៤ - - ៤១៥.៤០៧ - ៤១៥.៤០៧

២.៥៣ ០.១ កិច្ចសនោយាឥណទាន - ៦៧.០១៧.០៩២ - - ៦.៧០១.៧៥៩ - ៦.៧០១.៧៥៩

២.៧១ ០.១ កិច្ចសនោយាសនទៃនី�ភាពនិងឥណទានបដលអាច 
បដិយសធ បានយោ�ោ្ោនលក្ខខណ្ឌ

- ២៨.៨៥៣.៦០៤ - - ២.៨៨៥.៣១១ - ២.៨៨៥.៣១១

២.៧២ ០.៥ កាតពវែកិច្ច ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញបោបទានពាណិជ្ជក្្ម  
(រា�ការណ៍ចំនួនជា្ធោយ្មនលហំូរ យចញ សរុទ្ធ មន 
សច់មបាក់មបចាំបខក្ថុងអំ�ថុងយពល ១២បខចរុងយមកា�)

- ៩.១៩៦.៤៣៣ - - ៩.១៩៦.៤៣៣ - ៩.១៩៦.៤៣៣

២.៨១ ១ លំហូរយចញមនសច់មបាក់តា្ការសនោយាយផោេងយទៀត - ២៦០.០៩៤ - - ២៦០.០៩៤ - ២៦០.០៩៤

លំហូរទចញននសាច់បបាក់សរ្ុរ សរុ្រ២ ៨៩៤.៤៧៦ ៤៧១.៣២៧.៧១៩ ១.៨១៩.៦៦៨ ៣៤៩.៥១៧ ១០៤.៧៩០.៦៨៦ ៣៥២.៧៣៧ ១០៥.៤៩២.៩៤០

លំហូរចូលនន	
សាច់បបាក់

៣.៣១ ០.៥ ពីអតិថិជនរា� - ៣.៤៤០.១៧៨ - - ១.៧២០.០៨៩ - ១.៧២០.០៨៩

៣.៣៣ ០.៥ ពីមករុ្ហ៊រុន្ិនប្នហិរញ្ញវត្ថុ - ៥.៦៥០.៤៨៣ - - ២.៨២៥.៣៦៥ - ២.៨២៥.៣៦៥

៣.៣៩ ១ មបាក់បយញ្ញើយៅមគរឹះស្ោនធនាោរនិងហិរញ្ញវត្ថុ  
ដូចមនបចងក្ថុងឧបស្្័ន្ធ ២

- ២១.០០០.០០០ - - ២១.០០០.០០០ - ២១.០០០.០០០

	លំហូរចូលននសាច់បបាក់	សរុ្រ	 សរុ្រ	៣ - ៣០.០៩០.៦៦១ - - ២៥.៥៤៥.៤៥៥

លំហូរទចញសុទ្ធននសាច់បបាក់
សរុ្រ	៤	=	សរុ្រ	២	-	អ្រ្ប្ររមនន	(សរុ្រ	៣	ឬ	
៧៥%	នន		សរុ្រ		២)

៨៩៤.៤៧៦ ៤៤១.២៣៧.០៥៧ ១.៨១៩.៦៦៨ ៣៤៩.៥១៧ ៧៩.២៤៥.២៣២ ៣៥២.៧៣៧ ៧៩.៩៤៧.៤៨៦

អនុបាតបក្រខណ្ឌសនទៃនីយភាព ១២០,៩១% ១១០,៧៣% ៦,៨១% ១១០,៣២%

តារាង១ អនរុបាតសច់មបាក់ងា�មសួល
គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦
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តារាង២ ្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធ
គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធ 	ដុលា្្រអាទ�រិក

ប្រទភទទដើ�ទុនសំខាន់

I.	សរុ្ររ្-ក

យដើ្ទរុនបានបង់ ៥០.០០០.០០០ 
ទរុនបម្រុង (យមរៅពីការវា�តម្លៃយ�ើងវិញដូចជា ទរុនបម្រុងសមមប់ការបតេូររូបិ�ប័ណ្ណ ទរុនបម្រុងទូយៅ និងទរុនបម្រុងយដើ្ទរុន) -   
ចំយណញសរុទ្ធបដលបានយធវែើសវនក្្មរួចសមមប់្្ោំចរុងយមកា� ៦.៣៧០.១០៣ 
ចំយណញរកោសាទរុកយោងពមីោ្រុនៗ (ការរា�ការណ៍យ�ើងវិញ) ៧.៤២០ 
ខទៃងយ់ផោេងៗ (បានអនរុ្័តយោ�ធនាោរកណ្ោល)

បរុពវែលាភទាកទ់ងនរឹងយដើ្ទរុន -   
ខទៃង់យផោេងៗបដលបានអនរុ្័តយោ�ធនាោរកណ្ោល -   
សរុ្រ	(ក) ៥៦.៣៧៧.៥២៣	

កម្ិតកំណតយ់លើមបាក់ចំយណញរកោសាទរុក៖ អតិបរម ២០% មនសររុប (ក) ១១,៣០%

II.	សរុ្ររ្-ខ	

ភាគហ៊រុនផ្ោល់បដលបានកាន់កាប់យោ�ធនាោរ (តា្តម្លៃចរុះបញ្ជីសរុទ្ធ)

ការខាតបង្គរ

មទពោយសក្្មអរូបបីដលមតរូវដកយចញ ៣៩៣.៨៤៩
ភាគទរុនិក មករុ្មបរឹកោសាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធ (ដកយចញ) -

១. ចំបណកយដើ្ទរុនបដល្ិនទាន់បានបង់ ១.១៧៣.៣៣៨ 
២. ឥណទាន ឥណទានវិបារូបន៍ និងបរុយរមបទានយផោេងៗ -   
៣. ឧបករណ៍បំណុលកាន់កាប់យោ�ធនាោរបដលមនហត្យលខារបស់ភាគទរុនកិ  មករុ្មបរឹកោសាភិបាល និង ភាគីពាក់ព័ន្ធ -   

ការខាតបង់យផោេងៗ -
សរុ្រ	(ខ) ១.៥៦៧.១៨៧	

សរុ្រទដើ�ទុនប្រទភទទី១	(ទដើ�ទុនសំខាន់)	(ក)	-	(ខ) ៥៤.៨១០.៣៣៦	

មបយភទយដើ្ទរុនបបន្្

III.	សរុ្ររ្-គ

ការវា�តម្លៃទរុនបម្រុងយ�ើងវិញ (អនរុ្័តយោ�ធនាោរកណ្ោល) -   
សំវិធានធនហានិភ័�ធនាោរទូយៅ១% មនសំវធិានធនទូយៅ  (មបកាសសតេីពីការយធវែើចំណត់ថា្ោក់មទពោយសក្្ម) ៣.០៤១.២២៨ 
អនរុបំណុល (អនរុ្័តយោ�ធនាោរកណ្ោល) ៧.០០០.០០០ 
ខទៃង់យផោេងៗ (អនរុ្័តយោ�ធនាោរកណ្ោល) -   
សរុ្រ	(គ) ១០.០៤១.២២៨	

កម្ិតកំណត់យលើបំណុលបនា្ោប់បនោេំ  (អតិបរម  ៥០% មនយដើ្ទរុនថា្ោក់ទ១ី) ១២,៧៧%

IV.	សរុ្ររ្-ឃ	(ប្រទភទទី	២,	ការកាត់ក្ទផ្ស្ៗ)

្ូលធនបដលមនចំបណកក្ថុងមគរឹះស្ោនធនាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុ -   
ខទៃង់យផោេងៗបដលមតរូវកាត់កង (បនទៃថុកពនោយា...) -   
សរុ្រ	(ឃ) -			

សរុ្រទដើ�ទុនប្រទភទទី២	(ទដើ�ទុន្រតន្�)	(គ)	-	(ឃ) ១០.០៤១.២២៨	
កម្ិតកណំត់យលើយដើ្ទរុនមបយភទទី២ (យដើ្ទរុនមបយភទទី២=អតបិរម  ១០០% មនយដើ្ទរុនមបយភទទី១) ១៨,៣២%

�ូលនិធិ្្្ល់សុទ្ធតា�ការកំណត់រ្រស់នយិ័តករ	(ក)	-	(ខ)	+	(គ)	-	(ឃ) ៦៤.៨៥១.៥៦៤	
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តារាង៣ អនរុបាតសធនភាព
គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

អនបុាតសាធនភាព ដុលា្្រ	អាទ�រិក

ភាគ�ក

្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធ ដូចបានគណនាខាងយលើ (N)៖ ៦៤.៨៥១.៥៦៤ 

បទព្យសក�្ម ថ្រឹ្ ដុលា្្រ	អាទ�រិក

ភាគបបង

សរុ្របទព្យសក�្មដលុ

 - សច់មបាក់ មស ឥណយទ�ោយយៅធនាោរជាតិមនក្្ថុជា ១១៨.១៤៩.៣២៧ ០% -

 - មទពោយសក្្មោក់ធានាយោ�មបាកប់យញ្ញើ ៣៤០.៧៧៦ ០% -   

 - ឥណយទ�ោយយលើស្ោប័នអធិបយត�ោយ បដលមនចំណត់ថា្ោក់ពី  AAA យៅ AA- ០% -   

 - ឥណយទ�ោយយលើស្ោប័នអធិបយត�ោយ បដលមនចំណត់ថា្ោក់ពី  A+ យៅ A- -   ២០% -   

 - ឥណយទ�ោយយលើធនាោរ បដលមនចណំត់ថា្ោក់ពី  AAA យៅ AA- -   ២០% -   

 - ឥណយទ�ោយយលើស្ោប័នអធិបយត�ោយ បដលមនចំណត់ថា្ោក់ព ី BBB+ យៅ BBB- -   ៥០% -   

 - ឥណយទ�ោយយលើធនាោរ បដលមនចំណត់ថា្ោក់ពី  A+ យៅ A- ១៩.៤៣៣.១១២ ៥០% ៩.៧១៦.៥៥៦ 

 - មទពោយសក្្មយផោេងៗ ៣២៩.០៩៤.១៣៧ ១០០% ៣២៩.០៩៤.១៣៧ 

បទព្យសក�្មសរុ្រដូចបានរយការណ៍ទៅក្ថ្ុ តារ្តុល្យការ ៤៦៧.០១៧.៣៥២ ៣៣៨.៨១០.៦៩៣

ខទៃ្់ទបរៅតារ្តុល្យការ

 - ហានិភ�័ទាំងមសរុង - ១០០% -

 - ហានិភ័�្ធោយ្ ៤២.៣០៥.៥៣៣ ៥០% ២១.១៥២.៧៦៧ 

 - ហានិភ័�ល្ម្ ២៥.៤៤៨.២៥៩ ២០% ៥.០៨៩.៦៥២ 

 - ហានិភ័�ទាប ៥៨.៥២៤.៧៣៩ ០% -   

១២៦.២៧៨.៥៣១ ២៦.២៤២.៤១៩ 

ភាគបបង (D1) ៣៦៥.០៥៣.១១១

អនរុបាតសធនភាព = (S = N/D1) ១៧,៧៦%
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តារាង៤ ស្ោនភាពចំហសរុទ្ធមនរូបិ�ប័ណ្ណ
គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

ល.រ រូ្រិយ្រ័ណ្ណ

ខទៃ្់ទផ្ស្ៗ្រនា្្្រ់ពីដកទចញសំវិធានធន

សា្្នភាពចំហ

សុទ្ធននរូ្រិយ្រ័ណ្ណ

រូ្រិយ្រ័ណ្ណចំហសុទ្ធ/

�ូលនិធិ	្ ្្ល់សុទ្ធ	

(%)

កប�ិត

កំណត់	(%) ភាពទលើសបទព្យសក�្ម ្រំណុល	និ្		�ូលធន

រូ្រិយ្រ័ណ្ណ	បតរូវទទលួ

រូ្រិយ្រ័ណ្ណ	

បតរូវចំណយ

ខទៃ្់ទបរៅតារ្

តុល្យការ

ខទៃ្់ទបរៅតារ្

តុល្យការ

១ ២ ៣ ៤ ៥=១-២+៣-៤

១ ដរុលា្ោរអាយ្រិក ៤៦៧.៦៩៨.៥៣៥ ៤៦៧.២៦៣.៩៧២ ១២៤.៥៧៨.៤១២ ១២៤.៨៦៦.៧៣៨  ១៤៦.២៣៧ ០,០០% ២០%

២ មបាក់យរៀល ៩២៦.៥០១ ៩៦២.៦៧៣ -   -    (៣៦.១៧២) ០,០០% ២០%

៣ មបាក់អឺរ៉ូ ១.៦៨០.៥២០ ១.៦៧៧.៩៦៦ ៥០៥.៣២៣ ៥០៥.៣២៣  ២.៥៥៤ ០,០០% ២០%

៤ ដរុលា្ោរសរឹង្ហបរុរី ១៨១.៨១២ ១៨៦.៦៣១ - -  (៤.៨១៩) ០,០០% ២០%

៥ ដរុលា្ោរហរុងករុង - - - -  - 

៦ មបាក់បាតមថ ៣៣.៧៥៧ ៥១.៧៨៧ ៨៧៨.៤៦៧ ៨៧៨.៤៦៧  (១៨.០៣០) ០,០០% ២០%

៧ មបាក់យ�៉នជប៉រុន ៣៩.០៤១ ៣៨.៩៦៣ - -  ៧៨ ០,០០% ២០%

៨ មបាក់យប៉សូហវែីលីពីន - - - -  - 

៩ ដរុលា្ោរអូសសតោលី ១៤៣.៨២១ ១៤២.១៣៥ ២៧.៩៤៦ ២៨.០០៤  ១.៦២៨ ០,០០% ២០%

១០ ដរុលា្ោរកាណោ - - - -  - ០,០០% ២០%

១១ មបាក់យផនអង់យគលៃស ៦៤.១៨០ ៣១៣.៧៧៣ ២៨៨.៣៨៤ -  ៣៨.៧៩១ ០,០០% ២០%

១២ មបាក់�័នចិន ២.៦៦២ - - -  ២.៦៦២ ០,០០% ២០%

១៣ មបាក់វ៉រុនកូយរ៉ - - - -  - 

១៤ មបាក់ដរុងយវៀតណ្ - - - -  - 

១៥ យផោេងៗ ២៣៨.០៧២ ៣៧១.០០១ - -  (១៣២.៩២៩) ០,០០% ២០%

សរុ្រ ៤៧១.០០៨.៩០១ ៤៧១.០០៨.៩០១ ១២៦.២៧៨.៥៣២ ១២៦.២៧៨.៥៣២ 	
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តារាង៤ ស្ោនភាពចំហសរុទ្ធមនរូបិ�ប័ណ្ណ



តារាង៥ ចំណត់ថា្ោក់ និងសំវិធានធនយលើឥណទានបាត់បង់
គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

 យសចកតេីល្្អិតមនសំវិធានធនបដលបានកត់មតាយោ�ធនាោរ តា្ការតម្រូវរបស់ធនាោរកណ្ោល យោ�បផ្អកយលើចំណត់ថា្ោក់ឥណទាន និងបរុយរមបទានអតិថិជន មតរូវបានបងា្ោញក្ថុងតារាងខាងយមកា្៖

តា�តប�រូវការរ្រសធ់នាគារកណ្្ល

ចំនួនឥណទាន ចំណត់ថ្្ក់ អបតា សំវិធានធន

សំវិធានធនកត់បតា	

ទោយធនាគារ តន�្វត្ថុ្រញ្្ំ		បា៉្ន់សា្្ន

ចំនួនសំវិធានធន

ទលើស/(ខវះ)

ដុលា្្រអាទ�រិក % ដុលា្្រអាទ�រិក ដុលា្្រអាទ�រិក ដុលា្្រអាទ�រិក ដុលា្្រអាទ�រិក

ឥណទាន  និងបរុយរមបទាន ៣០៤.១២២.៨៤៦ សំវិធានធនទូយៅ ១% ៣.០៤១.២២៨ ៣.០៤១.២២៨ ១.២២៦.៤៥៦.៩១៧ -

ឥណទាន  និងបរុយរមបទាន ៥០.៥៣២ ឃ្ោំយ្ើល ៣% ១.៥១៦ ១.៥១៦ ៧៤៥.០០០ -

ឥណទាន  និងបរុយរមបទាន ៤១.៩៦៧ យមកា្សតេង់ោរ ២០% ៨.៣៩៣ ៨.៣៩៣ ១០៦.០០០ -

ឥណទាន  និងបរុយរមបទាន ៤៩៧.៥០៧ បាត់បង់ ៥០% ២៤៨.៧៥៤ ២៤៨.៧៥៤ ២៧០.៥០០ -

ឥណទាន  និងបរុយរមបទាន -   ខាត ១០០% - - - -

សររុបដរុល ៣០៤.៧១២.៨៥២   ៣.២៩៩.៨៩១ ៣.២៩៩.៨៩១ ១.២២៧.៥៧៨.៤១៧ -
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ការគណនាអនរុបាតយផោេងៗ
គិតមតរឹ្មថងៃទី៣១ បខធ្ូ ្្ោំ២០១៦

ទដើ�ទុន

១ 	�ូលធន	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ១២,០៣%

ក- ្ូលធន ៥៦.៣៧៧.៥២៣ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

២ ទដើ�ទុនថ្្ក់ទី១	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ១១,៧០%

ក- យដើ្ទរុនថា្ោក់ទី១ ៥៤.៨១០.៣៣៦ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

៣ ទដើ�ទុនថ្្ក់ទី១	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មតដលថ្រឹ្ហានិភ័យ	(ក/ខ) ១៤,៨៩%

ក- យដើ្ទរុនថា្ោក់ទី១ ៥៤.៨១០.៣៣៦  

ខ- មទពោយសក្្មបដលថលៃរឹងហានិភ័� ៣៦៨.០៣៣.៩៣៤ 

៤ ទដើ�ទុនថ្្ក់ទី១	+	ទដើ�ទុនថ្្ក់ទី២	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មតដលថ្រឹ្ហា

និភ័យ	(ក/ខ)

១៧,៦២%

ក- យដើ្ទរុនថា្ោក់ទី១ + យដើ្ទរុនថា្ោក់ទី២ ៦៤.៨៥១.៥៦៤ 

ខ- មទពោយសក្្មបដលថលៃរឹងហានិភ័� ៣៦៨.០៣៣.៩៣៤ 

៥ �ូលនិធិ្្្ល់សុទ្ធ	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ១៣,៨៣%

ក- ្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធ ៦៤.៧៩៥.៩៩៨ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

៦ អនុបាតសាធនភាព	(ក/ខ) ១៧,៦១%

ក- ្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធ ៦៤.៧៩៥.៩៩៨ 

ខ- មទពោយសក្្មបដលថលៃរឹងហានិភ័� ៣៦៨.០៣៣.៩៣៤ 

៧ ្រំណុល	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ៨៧,៩៧%

ក- បំណុលសររុប ៤១២.២០៧.០១៦ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

៨ ្រំណុល	ទធៀ្រនរឹ្�ូលធន	(ក/ខ) ៧៣១,១៥%

ក- បំណុលសររុប ៤១២.២០៧.០១៦ 

ខ- ្ូលធន ៥៦.៣៧៧.៥២៣ 

៩ ភាគលាភ	ទធៀ្រនរឹ្ចំទណញសុទ្ធ	(ក/ខ) ០,០០%

ក- ភាគលាភ -   

ខ- ចំយណញសរុទ្ធ ៦.៣៧០.១០៣ 

គុណភាពបទព្យសក�្ម

១០ ទុន្រប�ុ្ធនាគារ	ទធៀ្រនរឹ្ឥណទានសរុ្រ	(ក/ខ) ០,០០%

ក- ទរុនបម្រុងសររុប -   

ខ- ឥណទានសររុប (ដរុល) ៣០៤.៧១២.៨៥២ 

១១ ទុន្រប�ុ្ធនាគារ	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ០,០០%

ក- ទរុនបម្រុងសររុប -   

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

គុណភាពបទព្យសក�្ម

១២ ឥណទាន�ិនដំទណើរការ		ទធៀ្រនរឹ្ឥណទានសរុ្រ	(ក/ខ) ០,១៨%

ក- ឥណទាន្ិនដំយណើរការ ៥៣៩.៤៧៤ 

ខ- ឥណទានសររុប (ដរុល) ៣០៤.៧១២.៨៥២ 

១៣ ឥណទាន�ិនដំទណើរការ		ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ០,១២%

ក- ឥណទាន្ិនដំយណើរការ ៥៣៩.៤៧៤ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

១៤ បទព្យសក�្មតដលបានទធវើចំណត់ថ្្ក់		ទធៀ្រនរឹ្ឥណទានសរុ្រ	(ក/ខ) ០,១៨%

ក- មទពោយសក្្មបដលបានយធវែើចំណត់ថា្ោក់ ៥៣៩.៤៧៤ 

ខ- ឥណទានសររុប (ដរុល) ៣០៤.៧១២.៨៥២ 

១៥ បទព្យសក�្មតដលបានទធវើចំណត់ថ្្ក់			ទធៀ្រនរ្ឹ បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ០,១២%

ក- មទពោយសក្្មបដលបានយធវែើចំណត់ថា្ោក់ ៥៣៩.៤៧៤ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

១៦ បទព្យសក�្មតដលបានទធវើចំណត់ថ្្ក់			ទធៀ្រនរឹ្�ូលធនសរុ្រ	(ក/ខ) ០,៩៦%

ក- មទពោយសក្្មបដលបានយធវែើចំណត់ថា្ោក់ ៥៣៩.៤៧៤ 

ខ- ្ូលធន ៥៦.៣៧៧.៥២៣

១៧ ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធ			ទធៀ្រនរឹ្ឥណទានសរុ្រ	(ក/ខ) ០,៣៩%

ក- ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធ ១.១៧៣.៣៣៨ 

ខ- ឥណទានសររុប (ដរុល) ៣០៤.៧១២.៨៥២ 

១៨ ឥណទានហានិភ័យធំ	ៗ 		ទធៀ្រនរឹ្ឥណទានសរុ្រ	(ក/ខ) ១២,២៧%

ក- ឥណទានហានិភ័�ធំៗ ៣៧.៣៨២.១៤១ 

ខ- ឥណទានសររុប (ដរុល) ៣០៤.៧១២.៨៥២ 

១៩ ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធ			ទធៀ្រនរឹ្�ូលនិធិ្្្ល់សុទ្ធ	(ក/ខ) ១,៨១%

ក- ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធ ១.១៧៣.៣៣៨ 

ខ- ្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធ ៦៤.៨៥១.៥៦៤ 

២០ ឥណទានហានិភ័យធំ	ៗ 		ទធៀ្រនរឹ្�ូលនិធិ្្្ល់សុទ្ធ	(ក/ខ) ៥៧,៦៤%

ក- ឥណទានហានិភ័�ធំៗ ៣៧.៣៨២.១៤១ 

ខ- ្ូលនិធិផ្ោល់សរុទ្ធ ៦៤.៨៥១.៥៦៤ 

២១ សំវិធានធនទូទៅ			ទធៀ្រនរឹ្ឥណទានសរុ្រ	(ក/ខ) ១,០០%

ក- សំវិធានធនទូយៅ ៣.០៤១.២២៨ 

ខ- ឥណទានសររុប (ដរុល) ៣០៤.៧១២.៨៥២ 

២២ សំវិធានធនជាក់លាក់		ទធៀ្រនរឹ្ឥណទានសរុ្រ	(ក/ខ) ០,០៨%

ក- សំវិធានធនជាក់លាក់ ២៥៨.៦៦៣ 

ខ- ឥណទានសររុប (ដរុល) ៣០៤.៧១២.៨៥២ 
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គុណភាពបទព្យសក�្ម

២៣ សំវិធានធនជាក់លាក់		ទធៀ្រនរឹ្ឥណទាន�ិនដំទណើរការ	(ក/ខ) ៤៧,៩៥%

ក- សំវិធានធនជាក់លាក់ ២៥៨.៦៦៣ 

ខ- ឥណទាន្ិនដំយណើរការ ៥៣៩.៤៧៤ 

២៤ សំវិធានធនសរុ្រ		ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ០,៧០%

ក- សំវិធានធនសររុប ៣.២៩៩.៨៩១ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

២៥ ឥណទាន		ទធៀ្រនរឹ្បបាក់្រទញ្ញើ	(ក/ខ) ៨៥,១៩%

ក- ឥណទានសររុបឲោយអតិថិជន្ិនប្នធនាោរ   (ដរុល) ៣០០.២៥៨.៩៥២ 

ខ- មបាក់បយញ្ញើរបស់អតិថិជន ៣៥២.៤៦៣.៣៨២ 

បបាក់ចំណូល

២៦ អបតាចំទណញ	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្ម	(ក/ខ) ១,៣៦%

ក- ចំយណញសរុទ្ធ ៦.៣៧០.១០៣ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

២៧ អបតាចំទណញ	ទធៀ្រនរឹ្�ូលធន	(ក/ខ) ១១,៣០%

ក- ចំយណញសរុទ្ធ ៦.៣៧០.១០៣ 

ខ- ្ូលធន ៥៦.៣៧៧.៥២៣ 

២៨ អបតាចំណូលដុល	(ក/ខ) ៤,៨២%

ក- ចំណូលការមបាក់     ២២.៦០៣.៣៥២ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប    ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

២៩ កប�ិតការបបាក់សុទ្ធ	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	[(ក-ខ)/គ] ៣,០១%

ក- ចំណូលការមបាក់ ២២.៦០៣.៣៥២ 

ខ- ចំណ�ការមបាក់ ៨.៥០៦.៣៦៨ 

គ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

៣០ ចំណូលទផ្ស្ៗ	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ០,៩១%

ក- ចំណូលយផោេងៗ ៤.២៥៨.២០៤ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

៣១ សំវិធានធន	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ០,៧០%

ក- សំវិធានធន ៣.២៩៩.៨៩១ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

៣២ ចំណយទូទៅ	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ២,០៩%

ក- ចំណ�្ិនប្នការមបាក់ ៩.៧៧៦.៤៩៩ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

៣៣ ចំទណញសុទ្ធ/(ខាត)�ុន្រ្់ពន្ធ	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ១,៧១%

ក- ចំយណញសរុទ្ធ/(ខាត)្រុនបង់ពន្ធ ៨.០២៩.៩៩៤ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

បបាក់ចំណូល

៣៤ ចំណយពន្ធ		ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ០,៣៥%

ក- ចំណ�ពន្ធ ១.៦៥៩.៨៩១ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

៣៥ កប�ិតការបបាក់	ទធៀ្រនរឹ្ចំណូលដុល	[(ក-ខ)/គ] ៥២,៤៨%

ក- ចំណូលការមបាក់ ២២.៦០៣.៣៥២ 

ខ- ចំណ�ការមបាក់ ៨.៥០៦.៣៦៨ 

គ- ចំណូលដរុល ២៦.៨៦១.៥៥៦ 

៣៦ ចំណូល�ិនត�នការបបាក់	ទធៀ្រនរឹ្ចំណូលដុល	(ក/ខ) ១៥,៨៥%

ក- ចំណូល្ិនប្នការមបាក់ ៤.២៥៨.២០៤ 

ខ- ចំណូលដរុល ២៦.៨៦១.៥៥៦ 

៣៧ ចំណយ�ិនត�នការបបាក់	ទធៀ្រនរឹ្ចំណូលដុល	(ក/ខ) ៣៦,៤០%

ក- ចំណ�្ិនប្នការមបាក់ ៩.៧៧៦.៤៩៩ 

ខ- ចំណូលដរុល ២៦.៨៦១.៥៥៦ 

៣៨ ចំនួនដ្ននការរកចំណូលការបបាក់		[(ក+ខ)/គ] ១៩៤,៤០%

ក- ចំយណញ/(ខាត)្រុនបង់ពន្ធ ៨.០២៩.៩៩៤ 

ខ- ចំណ�ការមបាក់ ៨.៥០៦.៣៦៨ 

គ- ចំណ�ការមបាក់ ៨.៥០៦.៣៦៨ 

សាច់បបាក់ងាយបសួល

៣៩ បទព្យសក�្មជាសាច់បបាក់ងាយបសួល	ទធៀ្រនរ្ឹ បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ១៩,១២%

ក- មទពោយសក្្មជាសច់មបាក់ងា�មសួល (តិចជាង ៣ បខ) ៨៩.៥៩៣.៥៩៥ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

៤០ ្រំណុលរយៈទពលខ្ី	ទធៀ្រនរឹ្បទព្យសក�្មសរុ្រ	(ក/ខ) ៦៧,៩៣%

ក- បំណុលរ�ៈយពលខលៃី (តិចជាង១្្ោំ) ៣១៨.៣២៤.១៥៤ 

ខ- មទពោយសក្្មសររុប ៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩ 

៤១ បទព្យសក�្មជាសាច់បបាក់ងាយបសួលសុទ្ធ [(ក-ខ)/គ] -៥១,២០%

ក- មទពោយសក្្មជាសច់មបាក់ងា�មសួល ១០៧.២៩២.១៩៣ 

ខ- បំណុលរ�ៈយពលខលៃី ៣១៨.៣២៤.១៥៤ 

គ- បំណុលសររុប ៤១២.២០៧.០១៦ 

៤២ Quick Ratio	(ក/ខ) ៣៣,៧១%

ក- Quickassets (រួ្បញ្ចូលទាំង្ូលបោបទានបមតរង់ការផត់ទាត់) ១០៧.២៩២.១៩៣ 

ខ- បំណុលចរនតេ ៣១៨.៣២៤.១៥៤ 

៤៣ បបាក់្រទញ្ញើ	ទធៀ្រនរឹ្ឥណទានសរុ្រ	(ក/ខ) ១១៧,៣៩%

ក- មបាក់បយញ្ញើអតិថិជនសររុប ៣៥២.៤៦៣.៣៨២ 

ខ- ឥណទានសររុបឲោយអតិថិជន្ិនប្នធនាោរ (ដរុល) ៣០០.២៥៨.៩៥២ 
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អតិថិជនអាច 
រីករា�នរឹងយសវាក្្ម 

របស់យ�ើង  
យៅជរុំវិញតំបន់អាស៊ោន 

និងពិភពយលាក។



បណ្ោញ 
របស់ធនាោរ

១២៦	 បណ្ោញធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី

១២៨	 បណ្ោញសខារបស់មករុ្ហ៊រុនយ្



បណ្ោញធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី

សាខានទរត្�	ខា្ទជើ្

អោរយលខ ២០អា-យប ្ហាវិថីមពះនយរាតតេ្ បកងផលៃូវយលខ ១១៨  

សងា្ោត់ផោសារចាស់ ខណ្ឌដូនយពញ រាជធានីភ្ំយពញ

សាខានទរត្�	ខា្ត្បលូ្	

អោរយលខ២១៦ (អោរអា�ខរុន) ្ហាវិថីមពះនយរាតតេ្  

សងា្ោត់ទយនលៃបាសក់ ខណ្ឌចំការ្ន រាជធានីភ្ំយពញ

សាខា�ហាវិថីបពះសីហនុ	

ផទៃះយលខ៥៧យអហវែ ្ហាវិថីមពះសីហនរុ សងា្ោត់ចតរុ្រុខ  

ខណ្ឌដូនយពញ រាជធានីភ្ំយពញ

សាខា�ហាវិថីទ�៉្ទសទុ្

ផទៃះយលខ១៨៧ អឺ០អឺ១ ្ហាវិថីយរៅ៉ោយសទរុង សងា្ោត់ទួលស្ោ�មមព១  

ខណ្ឌចំការ្ន រាជធានីភ្ំយពញ

សាខាអូឡាំពិក	

ផទៃះយលខ២០១ ្ហាវិថីហោសាវា៉ោហារឡាលយនហ៍ររុ សងា្ោត់ផោសារយដើ្គរ  

ខណ្ឌទួលយោក រាជធានីភ្យពញ

សាខាទួលទគាក

ផទៃះយលខ១៥០យអហវែ២យដ អឺ០អឺ១ ផលៃូវ២៨៩ សងា្ោត់បរឹងកក់ទី១  

ខណ្ឌទួលយោក រាជធានីភ្ំយពញ

នទរត្�ខា្ទជើ្

អោរយលខ ២០អា-យប ្ហាវិថីមពះនយរាតតេ្ បកងផលៃូវយលខ ១១៨  

សងា្ោត់ផោសារចាស់ ខណ្ឌដូនយពញ រាជធានីភ្ំយពញ

នទរត្�ខា្ត្បលូ្

អោរយលខ២១៦ (អោរអា�ខរុន) ្ហាវិថីមពះនយរាតតេ្  

សងា្ោត់ទយនលៃបាសក់ ខណ្ឌចំការ្ន រាជធានីភ្ំយពញ

អូឡាំពិក	

ផទៃះយលខ២០១ ្ហាវិថីហោសាវា៉ោហារឡាលយនហ៍ររុ សងា្ោត់ផោសារយដើ្គរ  

ខណ្ឌទួលយោក រាជធានីភ្យពញ

ទ�៉្ទសទុ្

ផទៃះយលខ១៨៧ អឺ០អឺ១ ្ហាវិថីយរៅ៉ោយសទរុង សងា្ោត់ទួលស្ោ�មមព១  

ខណ្ឌចំការ្ន រាជធានីភ្ំយពញ

ទីតាំងសខា 
ធនាោរ

្ជោឈ្ណ្ឌល 

CIMB PREFERRED

សាខាផ្សារទហ្លី

ផទៃះយលខ១២យហោេត ផលៃូវយលខ ២៧១ សងា្ោត់ទរឹកល្អក់៣  

ខណ្ឌទួលយោក រាជធានីភ្ំយពញ

សាខាបាក់ទូក

ជាន់ផ្ោល់ដី អោរវីមតាស់ ផលៃូវ១៦៩ សងា្ោត់វាលវង់  

ខណ្ឌ៧្ករា រាជធានីភ្ំយពញ

សាខាបកុ្បពះសីហនុ

ផទៃះយលខ៩០ វិថីឯករាជោយ សងា្ោត់យលខ៤ មករុងមពះសីហនរុ យខតតេមពះសីហនរុ

សាខាបកុ្ទសៀ�រ្រ	

ផទៃះយលខ៣៨-៣៩-៤០ វិថីមពះសរុីវតា្ោ សងា្ោត់ស្ោ�ដង្គថុំ  

មករុងយសៀ្យរៀប យខតតេយសៀ្យរៀប

សាខាបកុ្កំព្់ចា�

ភូ្ិ៤ សងា្ោត់វាលវង់ មករុងកំពង់ចា្ យខតតេកំពង់ចា្

សាខាបកុ្បាត់ដំ្រ្

ផទៃះយលខ៩៨-៩៩ សងា្ោត់ស្ោ�យបា៉ោ មករុងបាត់ដំបង យខតតេបាត់ដំបង

ផ្សារទហ្លី

ផទៃះយលខ១២យហោេត ផលៃូវយលខ ២៧១ សងា្ោត់ទរឹកល្អក់៣  

ខណ្ឌទួលយោក រាជធានីភ្ំយពញ

បាក់ទូក

ជាន់ផ្ោល់ដី អោរវីមតាស់ ផលៃូវ១៦៩ សងា្ោត់វាលវង់  

ខណ្ឌ៧្ករា រាជធានីភ្ំយពញ

បកុ្ទសៀ�រ្រ	

ផទៃះយលខ៣៨-៣៩-៤០ វិថីមពះសរុីវតា្ោ សងា្ោត់ស្ោ�ដង្គថុំ  

មករុងយសៀ្យរៀប យខតតេយសៀ្យរៀប
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ណហា្្ទវីល

ផលៃូវសយ្តេចយតយជាហ៊រុនបសន រាជធានីភ្ំយពញ

T&C	សទ�្ចបា៉្ន

ផទៃះយលខ៣៥-៣៧ ផលៃូវសយ្តេចបា៉ោន (២១៤) សងា្ោត់បរឹងរាំង  

ខណ្ឌដូនយពញ រាជធានីភ្ំយពញ

្រ៊ុណ្្	្រ៊ីហ្សទនស	ទសនធ័រ

អោយលខ១២៦ ្ហាវិថីមពះនយរាតតេ្ សងា្ោត់ទយនលៃបាសក់  

ខណ្ឌចំការ្ន រាជធានីភ្ំយពញ

សណ្្គារ	និ្ទភាជនីយោ្្ន	ROyAL INN

ផទៃះយលខ១២៨D៦-៧-៨ ្ហាវិថីសយ្តេចសរុធារស សងា្ោត់ទយនលៃបាសក់  

ខណ្ឌចំការ្ន រាជធានីភ្ំយពញ

TK AVENuE

អោរយលខ៣០ ផលៃូវ៣១៥ បកងផលៃូវ៥១៦ សងា្ោត់បរឹកកក់១  

ខណ្ឌទួលយោក រាជធានីភ្ំយពញ

ផ្សារទំទនើ្រអុីអន

យមកា�ហាង Adidas ផោសារទំយនើបអរុីអន អោរយលខ១៣២  

្ហាវិថីសយ្តេចសរុធារស សងា្ោត់ទយនលៃបាសក់ ខណ្ឌចំការ្ន រាជធានភ្ំយពញ

ទពាធិ៍ចិនតុ្

ផទៃះយលខ៧A ្ហាវិថីសហព័ន្ធររុសោេថុី សងា្ោត់កាកាប  

ខណ្ឌយពាធិ៍បសនជ័� រាជធានីភ្ំយពញ

ទតលា	(ទួលទគាក)

្ហាវិថីយរៅ៉ោយសទរុង បកង្ហាវិថីសហព័ន្ធររុសោេថុី សងា្ោត់ផោសារយដប៉ូ៣  

ខណ្ឌទួលយោក រាជធានីភ្ំយពញ

តូតាល់	(សទៃរឹ្មនជ័យ)

្ហាវិថី្រុនីយរ៉ត សងា្ោត់សទៃរឹងមនជ័� ខណ្ឌមនជ័� រាជធានីភ្ំយពញ

តូតាល់	(សន្ធរ�េុក)

អោរយលខ៧៩៨ ផលៃូវ១២៨ សងា្ោត់ទរឹកល្អក់ ខណ្ឌទួលយោក រាជធានីភ្ំយពញ

តូតាល់	(ភ្ំទពញថ្មី)

ផលៃូវ១៩៨៦ សងា្ោត់ភ្ំយពញថ្មី ខណ្ឌបសនសរុខ រាជធានីភ្ំយពញ

តូតាល់	(�ុនីវ្្ស)

អោយលខ៣៧០ ផលៃូវ៩៣ បកងផលៃូវ៣១០ សងា្ោត់បរឹងយកងកង១  

ខណ្ឌចំការ្ន រាជធានីភ្ំយពញ

តូតាល់	(ផ្លូវ២៧១)

ផលៃូវ២៧១ សងា្ោត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការ្ន រាជធានីភ្ំយពញ

ទរ្ចបកបសាទ្រៀរអ្្គរ	(ទខត្បពះសីហនុ)

ភូ្ិ៣ សងា្ោត់១ មករុងមពះសីហនរុ យខតតេមពះសីហនរុ

ផ្សារ	ANGKOR MINI MART (ទខត្ទសៀ�រ្រ)

វិថីមពះសរុីវតា្ោ សងា្ោត់ស្ោ�ដង្គថុំ មករុងយសៀ្យរៀប យខតតេយសៀ្យរៀប

ទីតាំងម៉ោសរុីន
យអធីអិ្

127

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី
របា�ការណ៍មបចាំ្្ោំ ២០១៦

្រណ្្ញរ្រស់ធនាគារ
បណ្ោញធនាោរ សរុីអា�អិ្ប៊ី ភីអិលសរុី



CIMB GROuP HOLDINGS BERHAD 
CIMB INVESTMENT BANK BERHAD 
CIMB FuTuRES SDN. BHD.
Level 13, Menara CIMB  
Jalan Stesen Sentral 2  
Kuala Lumpur Sentral  
50470 Kuala Lumpur  
Malaysia
Tel          : 603 2261 8888 
Fax        : 603 2261 8899 
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD 
CIMB ISLAMIC BANK BERHAD
Menara Bumiputra-Commerce 
11 Jalan Raja Laut 
50350 Kuala Lumpur 
Malaysia
Tel          : 603 2619 1188 
Fax        : 603 2619 2288 
Website : www.cimb.com

TOuCH ‘N GO SDN. BHD. 
Tower 6 Avenue 5 
Bangsar South 
No. 8 Jalan Kerinchi 
59200 Kuala Lumpur 
Malaysia
Tel          : 603 2714 8000 
Fax        : 603 2714 8001 
Website : www.touchngo.com.my

PT BANK CIMB NIAGA TBK 
Graha CIMB Niaga, 16th Floor 
JI. Jend Sudirman Kav. 58 
Jakarta 12190 
Indonesia
Tel          : 6221 250 5252 
Fax        : 6221 252 6749 
Website : www.cimbniaga.com

CIMB THAI BANK PCL
44 Langsuan Road, Lumpini, 
Pathumwan Bangkok 1033
Thailand 
Tel          : 662 638 8000/662 626 7000 
Fax        : 662 657 3333 
Website : www.cimbthai.com

CIMB BANK BERHAD 
SINGAPORE BRANCH 
#09-01 
Singapore Land Tower 
50 Raffles Place 048623
Singapore 
Tel          : 65 6337 5115 
Fax        : 65 6337 5335 
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD 
LONDON BRANCH 
Ground Floor, 27 Knightsbridge 
London SW1X 7LY 
United Kingdom 
Tel          : 44 0 20 7201 3150 
Fax        : 44 0 20 7201 3151
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
SHANGHAI BRANCH
Unit 1805-1807, AZIA Center 
1233, Lujiazui Ring Road
Pudong New District
Shanghai, 200120 
China
Tel          : 8621 2026 1888 
Fax        : 8621 2026 1988
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD 
HONG KONG BRANCH
Unit 6706B-08A, Level 67
International Commerce Centre 
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel          : 852 2586 7288
Fax        : 852 2556 3863
Website : www.cimb.com

CIMB THAI BANK
VIENTIANE BRANCH
010 Lanexang Avenue 
Unit 2 Ban Hatsadi
Chanthabury District
Vientiane, Lao PDR
Tel          : 856 21 255 355
Fax        : 856 21 255 356
Website : www.cimbthai.com

CIMB BANK (L) LIMITED 
CIMB BANK BERHAD  
LABuAN OFFSHORE BRANCH 
Level 14(A), Main Office Tower 
Financial Park Labuan 
Jalan Merdeka 
87000 W P Labuan 
Malaysia 
Tel          : 6087 410 302/305 
Fax        : 6087 410 313
Website : www.cimb.com

CIMB BANK PLC 
20AB Corner Preah Norodom 
Boulevard & Street 118
Sangkat Phsar Chas 
Phnom Penh 12203 
Kingdom of Cambodia 
Tel          : 855 23 988 388 
Fax        : 855 23 988 099
Website : www.cimbbank.com.kh

CIMB INVESTMENT BANK BERHAD 
BRuNEI BRANCH 
14th Floor, PGGMB Building 
Jalan Kianggeh 
Bandar Seri Begawan BS8111 
Brunei Darussalam 
Tel          : 673 224 1888 
Fax        : 673 224 0999
Website : www.cimb.com

CIMB SECuRITIES INTERNATIONAL PTE. LTD. 
CIMB SECuRITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. 
#16-00 
Singapore Land Tower
50 Raffles Place 048623, Singapore  
Tel          : 65 6225 1228 
Fax        : 65 6225 1522
Website : www.cimb.com

CIMB SECuRITIES LIMITED 
Unit 7706-08, Level 77 
International Commerce Centre 
1 Austin Road
West Kowloon
Hong Kong 
Tel          : 852 2868 0380 
Fax        : 852 2537 1928
Website : www.cimb.com

CIMB SECuRITIES (uK) LTD. 
27 Knightsbridge 
London SW1X 7LY 
United Kingdom 
Tel          : 4420 7201 2199 
Fax        : 4420 7201 2191
Website : www.cimb.com

បណ្ោញសខារបស់មករុ្ហ៊រុនយ្
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PT CIMB SECuRITIES INDONESIA 
The Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 20th Floor 
JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53 
Jakarta 12190 
Indonesia 
Tel          : 6221 515 1330 
Fax        : 6221 515 1335
Website : www.itradecimb.co.id

CIMB SECuRITIES (THAILAND) CO., LTD. 
130-132, , Sindhorn Tower 2, 2nd, 3rd Floor 
and Sindhorn Tower 3, 12th Floor, 
Wireless Road, Lumpini 
Pathumwan, Bangkok 10330
Thailand 
Tel          : 66 2841 9000 
Fax        : 66 2841 9090
Website : www.cimbsecurities.com

CIMB SECuRITIES (uSA), INC. 
11th Floor
540 Madison Avenue 
New York 
NY 10022
United States of America  
Tel          : 1212 616 8600 
Fax        : 1212 616 8639 
Website : www.us.cimb.com

CIMB SECuRITIES LIMITED 
KOREA BRANCH 
15th Floor, S-Tower Building 
82 Saemunan-ro 
Jongno-gu 
Seoul 110-700, South Korea 
Tel          : 822 6730 6000 
Fax        : 822 6730 6182
Website : www.cimb.com

CIMB VINASHIN SECuRITIES LLC 
90 Pasteur, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel          : 848 3914 6939
Fax        : 848 3821 1806 
Website : www.cimb.com

CIMB SECuRITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED 
CIMB CORPORATE FINANCE (INDIA) PRIVATE 
LIMITED
B1203, The Capital 
Bandra Kurla Complex
Mumbai 400051
India 
Tel          : 91 22 6602 5100
Fax        : 91 22 6602 5105 
Website : www.cimb.com

CIMB SECuRITIES LIMITED 
TAIWAN BRANCH 
76F-1, 101 Tower Building
No. 7, Xin Yi Rd
Sec. 5, Taipei 11049,
Taiwan, R.O.C 
Tel          : 886 2 8729 8388
Fax        : 886 2 8729 8338
Website : www.cimb.com

CIMB HOWDEN INSuRANCE
BROKERS SDN. BHD.
(FORMERLY KNOWN AS CIMB INSURANCE 
BROKERS SDN BHD) 
Level 15, Menara Bumiputra-Commerce 
11 Jalan Raja Laut 
50350 Kuala Lumpur 
Malaysia 
Tel          : 603 2619 1188 
Fax        : 603 2692 3396 
Website : www.cimb.com

CIMB TRuST LIMITED 
Level 14(A), Main Office Tower 
Financial Park Labuan 
Jalan Merdeka 
87000 W P Labuan 
Malaysia 
Tel          : 6087 414 252 
Fax        : 6087 411 855
Website : www.cimb.com

CIMB ISLAMIC TRuSTEE BERHAD
CIMB COMMERCE TRuSTEES BERHAD 
Level 21, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel          : 603 2261 8888 
Fax        : 603 2261 8899 
Website : www.cimb.com

CIMB-MAPLETREE MANAGEMENT SDN. BHD.  
CMREF 1 SDN. BHD.
CMREF 2 SHARIAH SDN. BHD. 
Level 26, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel          : 603 2261 8888
Fax        : 603 2261 8899
Website : www.cimb.com

CIMB-PRINCIPAL ASSET 
MANAGEMENT BERHAD
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC ASSET MANAGEMENT 
SDN. BHD. 
10th Floor, Bangunan CIMB
Jalan Semantan
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur 
Malaysia 
Tel          : 603 2084 8888
Fax        : 603 2084 8899 
Website : www.cimb-principal.com.my
                www.cimb-principalislamic.com

CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT 
COMPANy LIMITED
44, CIMB Thai Building
16th Floor
Langsuan Road Lumpini, Pathumwan 
Bangkok 10330
Thailand
Tel          : 662 686 9595
Fax        : 662 686 9500
Website : www.cimb-principal.co.th

PT CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
Wisma GKBI, Suite 2201A
22nd Floor
Jl. Jend. Sudirman, No. 28 
Jakarta Pusat 10210
Indonesia
Tel          : 6221 5790 1581
Fax        : 6221 5790 1582
Website : www.cimb-principal.co.id

CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT (S)  
PTE LTD
50, Raffles Place
#22-03A, Singapore Land Tower
Singapore 048623
Tel          : 65 6210 8488
Fax        : 65 6210 8489
Website : www.cimb-principal.com.sg
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CAPITAL ADVISORS PARTNERS 
ASIA SDN. BHD.
2B-6-3, Level 6, Block 2B
Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel          : 603 2035 6868
Fax        : 603 2035 6878
Website : www.capasia.com

iCIMB (MALAySIA) SDN. BHD. 
iCIMB (MSC) SDN. BHD. 
19th Floor, Tower 5, Avenue 7 
Bangsar South 
No. 8, Jalan Kerinchi 
59200 Kuala Lumpur 
Malaysia 
Tel          : 603 2180 7198 
Fax        : 603 2180 7100
Website : www.cimb.com

CIMB FOuNDATION 
Level 17, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel          : 603 2261 8888
Fax        : 603 2261 8899
Website : www.cimbfoundation.com

CIMB BANK BERHAD 
yANGON REPRESENTATIVE OFFICE 
1008, Level 10, Sakura Tower
Kyauktada Township, Yangon
Myanmar 
Tel          : 951 255 430 
Fax        : 951 255 430
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD 
MuMBAI REPRESENTATIVE OFFICE 
B1203, B Wing, 12th Floor
The Capital
Bandra Kurla Complex 
Bandra (East) 
Mumbai 400051 
India 
Tel          : 91 22 6671 1570 
Fax        : 91 22 6671 1571
Website : www.cimb.com

CIMB (PRIVATE) LIMITED 
Level 33, West Tower 
World Trade Centre 
Echelon Square 
Colombo 01, Sri Lanka 
Tel          : 94 11 234 8888 
Fax        : 94 11 244 1801 
Website : www.cimb.com

CIMB BANK (VIETNAM) LIMITED
Level 2, Cornerstone Building
16 Phan Chu Trinh
Hoan Kiem District
Hanoi, Vietnam
Tel          : 84 4 3266 3388
Fax        : 84 4 3266 3389
Website : www.cimbcare@cimb.com
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