


ចា ប់យក
ចរន្ត ពា ណិជ្ជ កម្ម  ជំុវិញពិភព  ក
ចូល  ក្ន ុងតំបន់អា សុី  តា មរយៈ
បណា្ដ ញរបស់យើង



ដល់គ ប់ទីកន្ល ង ទីផសោ រ សហគមន៍ ធនធា នមនុសសឱកា ស

ប ទសចិនប ទសចិន

ប ទសឡា វប ទសឡា វ
ប ទសហ្វ ីលីពីនប ទសហ្វ ីលីពីន

ប ទសវៀតណា មប ទសវៀតណា ម

ប ទសប៊ ុយណប ទសប៊ ុយណ

ប ទសឥណ ូនសីុប ទសឥណ ូនសុី
ប ទសប៉ាពូញូហ្គ ៀនៀប ទសបា៉ពូញូហ្គ ៀនៀ

ប ទសសិង្ហ បុរីប ទសសិង្ហ បុរី
ប ទសមា៉ឡសីុប ទសមា៉ឡសីុ

ប ទសកម្ព ុជា ប ទសកម្ព ុជា 
ប ទសថប ទសថ

ប ទសឥណា្ឌ ប ទសឥណា្ឌ 
ប ទសមីយ៉ាន់មា៉ប ទសមីយ៉ាន់មា៉

ប ទសប៉ាគីសា នប ទសប៉ាគីសា នប ទសបា រ៉នប ទសបា រ៉ន

ប ទសឧបគីសា នប ទសឧបគីសា ន

ប ទសអា រ៉ាប់ប ទសអា រ៉ាប់

ប ទសឡា ប៊នប ទសឡា ប៊ន

ក ុងហុងកុងក ុងហុងកុង
ប ទសចិន

ប ទសឡា វ
ប ទសហ្វ ីលីពីន

ប ទសវៀតណា ម

ប ទសប៊ ុយណ

ប ទសឥណ ូនសុី
ប ទសបា៉ពូញូហ្គ ៀនៀ

ប ទសសិង្ហ បុរី
ប ទសមា៉ឡសីុ

ប ទសកម្ព ុជា 
ប ទសថ

ប ទសឥណា្ឌ 
ប ទសមីយ៉ាន់មា៉

ប ទសប៉ាគីសា នប ទសបា រ៉ន

ប ទសឧបគីសា ន

ប ទសអា រ៉ាប់

ប ទសឡា ប៊ន

ក ុងហុងកុង
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ទំនួលខុសត វូ
របស់យើង
៤៦ ទំនួលខុស្រតូវកិច្ចការសង្គម

ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ
របស់យើង
៥០ ្រកុម្របឹកសោភិបាល
៥៤ សាវតារបស់្រកុម្របឹកសោភិបាល
៥៦ គណៈកម្មការ្របតិបត្តិ

អភិបា លកិច្ច ក មុហុ៊ន
៦១ របាយការណ៍អភិបាលកិច្ច្រកុមហ៊ុន
៧០ របាយការណ៍េលើការ្រតួតពិនិតយៃផ្ទក្នុង
៧២  របាយការណ៍គណៈកម្មការសាវនកម្ម
៧៥ ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ
៧៧ ការ្របតិបត្តិចបោប់

របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
៧៩  របាយការណ៍របស់្រកុម្របឹកសោភិបាល
៨១   របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជយ
៨២   តារាងតុលយការ
៨៣   របាយការណ៍លទ្ធផល
៨៤   របាយការណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន
៨៥   របាយការណ៍លំហូរសាច់្របាក់
៨៦   កំណត់សំគាល់េលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
១១៦ ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបែន្ថម និងកំណត់សំគាល់េផសងៗ
 ត្រមូវេដាយធនាគាជាតិៃនកម្ពុជា

ព័ត៌មា នផសងៗ
១៣០  ព័ត៌មានសាជីវកម្ម
១៣០  អាសយដានសម្ព័ន្ធធនាគារ 
១៣២  ទីតាំងសាខា និងអសយដានទំនាក់ទំនង

សចក្ត សីង្ខ ប
៣ ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ក្នុងការិយបរិេច្ឆទ ២០១៣

សា រជូនចំ  ះ
មា ស់ភា គហុ៊ន
៤ របាយការណ៍្របធាន្រកុម្របឹកសោភិបាល
៦ របាយការណ៍នាយក្របតិបត្តិ

អំពីធនា គា រ
១២  ចក្ខុវិស័យ េបសកកម្ម តៃម្លស្នូល
១៣  ចបោប់ និង្រកមសីលធម៌
១៤  សាវតា្រកុមហ៊ុន បណា្ដញជាសកល និងបណា្ដញក្នុង្រសុក
១៨  រចនាសម្ព័ន្ធរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
២០ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ

សម្ម ទិ្ធ ផិល
២៤ ធនាគារ េមយែប៊ង ក្នុងសារព័ត៌មាន 
២៨ ្រពឹត្តការណ៍សំខាន់ៗ
៣០  ពានរងាន់ និងការទទួលសា្គល់

របា យកា រណ៍អា ជីវកម្ម 
៣៤  របាយការណ៍យុទ្ធសា្រស្ត និងហិរញ្ញវត្ថុ
៣៦ េសវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍ ការ្រគប់្រគងបណា្ដញសាខា
៣៨  េសវាធនាគារកិច្ចសកល
៣៩  កិច្ចការ្រកុមហុ៊ន និងេសវាកម្ម
៤០  ធនធានមនុសស
៤២  ជំនួយ្របតិបត្តិការ រដ្ឋបាលឥណទាន និងការ្រគប់្រគងកម្ចី

មា តិកា 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាចរកេឃើញចាប់ពី
ទំព័រ ៧៩ ដល់ទំព័រ ១២៩ 

ៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឆាំ  ២០១៣

របាយការណ៍្របចំាឆាំេនះ
មានេនៅេលើេគហទំព័រ 

www.maybank2u.com.kh

េដើមបីទំនាក់ទំនងមកេយើងខ្ញុំ 
សូមចូលេទៅកាន់ទំព័រ ១៣២ 

ស្រមាប់ព័ត៌មានសាជីវកម្ម ក៏ដូចជា 
អាសយដានសម្ព័ន្ធធនាគារ និងទីតាំងសាខា

ទំព័រ ៤
របា យកា រណ៍ប  ធានក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
“ធនាគារ េមយែប៊ងទទួលបាននូវលទិ្ធផលដ៏គួរឲយេកាតសរេសើរជាមួយ
នឹង្របាក់ចំេណញេ្រកាយបង់ពន្ធេកើនេឡើងដល់ ៩,៨ លានដុលារអាេមរិក 
េនៅចុងឆាំសារេពើពន្ធ ២០១៣។”

ទំព័រ ៦
របា យកា រណ៍នា យកប តិបត្ត ិ
“េបើេទាះជាមានប ្របឈមៃនការកសាងសមត្ថភាពរបស់េយើង 
និងការបេង្កើនសាខា េ្រកាយការចុះបញ្ជីសាជីវកម្មក្នុង្រសុកក៏េដាយ
េយើងក៏េនៅែតអាចសេ្រមចបានេជាគជ័យ គួរឲយេកាតសរេសើរ 
ជាមួយនឹងការទទួលបាន្របាក់ចំេណញេ្រកាយបង់ពន្ធ 
ចំនួន ៩,៨ លានដុលារអាេមរិកស្រមាប់ឆាំសារេពើពន្ឋ ២០១៣ េនះ។”

១៤,៨% កា រពង ីកបណា្ដ ញ ប  ក់កា រប្ត ជា ចិត្ត 
ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន ១៦សា ខា     និង២៦   ម៉ាសុីន  ATMs វត្ត មា ន ២០ឆា  ំក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជា

របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា  ំ២០១៣
ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី
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ប ក់ចំណញ
៩,៨ លា នដុលា រអា មរិក
ផលចំណញ
ធៀបនឹងមូលធន
១៤,៨៤%

ពា នរងា ន់ធនា គា រឆ្ន ើមក្ន ងុ 
កា រអនុវត្ត ន៍កិច្ច  ការសង្គ ម 
២០១៣

សា ខា 
ចំនួន ១៦

ទំនួលខុសត វូសា ជីវកម្ម 

យើងបា នប រព្ធ ខួបលើកទី ២០ឆា ំ  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា ដើមបីបងា ញ ជាថ្ម ី
នូវកា រប្ត ជា ចិត្ត ក្ន ុងកា របម ើប  ជាជន និងសដ្ឋ កិច្ច នព ះ រា ជាណា ចក កម្ព  ុជា។

 ងទំព័រ ៤   និងទំព័រ  ៦ ស្ដ ីពីរបា យកា រណ៍ប  ធានក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងនា យកប តិបត្ត ិ

យើងបា នធ្វ ើឲយប សើរឡើងថមទៀត នូវផលចំណញធៀបនឹងមូលធន 
និងផលចំណញធៀបនឹងទ ពយសកម្ម  សរុបរហូតដល់ ១៤,៨៤% និង ២,១២% 
ខុសប្ល កឆា ំមុន ដលទទួលបា នត ឹមត ១០,៩០% និង ១,៤៨% បុ៉ ្ណ ះ។
(  ងទំព័រ ៣៤ ស្ដ ីពីរបា យកា រណ៍យុទ្ធ  សាស ្ត  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ)

យើងទទួលបា នប ក់ចំណញក យបង់ពន្ធ គួរឲយសរសើរ  ចំនួន ៩,៨ លា នដុលា រ អាមរិក
សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទហិរញ្ញ វត្ថ ុដលបញ្ច ប ់  ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣ ដលទទួលបា នពីកា រ
កលម្អ ផលិតភា ពធនា គា រ ប ភពដើមនប ក់កម្ច ី មានគុណភា ព និងកសា ងសមត្ថ  ភាព
នកា រផ្ត ល់មូលនិធិរបស់យើង។
(  ងទំព័រ ៣២ ស្ដ ីពីកា រវិភា គហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងយុទ្ធ  សាស្ត  )

យើងបា នបន្ដ ផ្ត ល់អត្ថ ប  ជន៍រយៈពលវង ប កប  យនិរន្ត រ ភាព និងធ្វ ើឲយមា ន 
ភា ពខុសគា  ចំ  ះជីវិតរស់  ក្ន ងុសហគមនដលយើងបា នធ្វ ើប តិបត្ត  ិការជា មួយ
អង្គ កា រអភិវឌឍធនធា នមនុសស  យទទួលបា នរងា ន់ទា ក់ទងនឹងគំនិតផ្ដ ួចផ្ដ ើមស្ដ ីពី
ទំនួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ ម។
(  ងទំព័រ ៤៤ ស្ដ ីពីទំនួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ ម)

យើងបា នពង ឹងវត្ត  មានរបស់យើង ហើយមកដល់ពលនះ មា នចំនួន ១៦សា ខា  
ជា មួយកា របើកចំនួន ៤សា ខា  ក្ន ុងឆា ំ ២០១៣ និងបា នកា យ ជាធ នាគា របរទសដំបូងគ

 ក្ន ុងក ុងសរី  ភ័ណ។
(  ងទំព័រ ៣៤ ស្ដ ីពីសវា ហិរញ្ញ បបទា នសហគមន៍/កា រគ ប់គ ងបណា្ដ ញ សា ខា)

ព័ត៌មា នសំខា ន់ៗក្ន ុងកា រិយបរិច្ឆ ទ ២០១៣

ស
ចក

្ត សី
ង
្ខ ប



4 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

របា យកា រណ៍ប  ធាន
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

“ធនា គា រ មយប៊ងទទួលបា ននូវលទិ្ធ ផលដ៏
គួរឲយ  តសរសើរជា មួយនឹងប ក់
ចំណញក យបង់ពន្ធ  កើនឡើង

ដល់ ៩,៨ លា នដុលា  រ អាមរិក 
 ចុងឆា ំសា រពើពន្ធ  ២០១៣។”
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

សា 
រជូ
នចំ

 ះ
មា

 ស់
ភា 
គហ៊ុ

ន

 ថ្ង អនា គត ខ្ញ ុអំា ចប៉ាន់សា នថា  យើងនឹងមា នឱកា សល្អ ប សើរ ជាងមុន  ក្ន ងុ
ឆា  ំ២០១៤នះ ដលអា ចឲយប ទសកម្ព  ុជាពង ងឹ និងអភិវឌឍសដ្ឋ កិច្ច  បាន ឆាប់រហ័ស
ក៏ដូចជា នា មំកនូវកំណើនផលិតផលក្ន ងុស កុសរុបផងដរ។ យើងនឹង  តបន្ត រកសោ  
សា នភា ពនះ ហើយយើង  តមា នទំនុកចិត្ត ក្ន ងុកា រគា ទំ អតិថិជនរបស់យើង ក៏ដូចជា 
កា រតា ងំជំហរក្ន ងុកា រត ៀមខ្ល នួ ចាប់យកឱកា ស ជា មួយនឹងសមត្ថ  ភាពប កួតប ជង
របស់យើង។ ចា ប់តា ងំពីកា រចា ប់ផ្ត ើមរបស់យើងក្ន ងុឆា  ំ១៩៩៣ ជា មួយនឹងកា ររីកចម ើន
យ៉ាងឆា ប់រហ័សក្ន ងុឆា  ំ២០១២ ទន្ទ មឹនឹងពលដលយើងចុះបញ្ជ សីា ជីវកម្ម ក្ន ងុស កុ
ធនា គា រ មយប៊ងបា ន  ះជំហា នគួរឲយកត់សមា្គ ល់ ក្ន ងុ ការបង្ក ើន ការអនុវត្ត ន៍របស់ខ្ល នួ
ស បតា មទសសនៈវិស័យ បសកកម្ម  និង  ល  យុទ្ធ  សាស ្ត ។ ខ្ញ ុជំឿជា ក់ថា  ក្ន ងុឆា ំ
ខា ងមុខៗនះ ធនា គា រនឹងរួមចំណកក្ន ងុ ការផ្ត ល់ សារៈប  ជន៍បន្ថ មទៀត  សម្ព ន័្ធ 
ធនា គា រ មយប៊ង និងដើរតួយ៉ាងសំខា ន់  ក្ន ងុវិស័យធនា គា រ  កម្ព  ុជា ដើមបីគា ទំ ដល់
តម វូកា រក្ន ងុតំបន់។ 

តំណា ងឲយក មុប កឹសោ ភិបា ល ខ្ញ ុសូំមថ្ល ងអំណរគុណដល់មា ស់ ភាគហុ៊នទា ងំអស់
ដលផ្ដ ល់កា រគា ទំ  ចំ  ះយើងខ្ញ ុកំន្ល ងមក។ សមិទ្ធ ផិលល្អ ៗ ដលយើងទទួលបា ន គឺ

 យសា រតអតិថិជនមា នទំនុកចិត្ត មកលើយើង និងបុគ្គ លិកធនា គា រ មយប៊ងទា ងំអស់
ដលបា នពយោ យា មពុះពា រសម ច ការងា រ ដើមបីភា ពរីកចម ើន ជារួម។ យើងក៏សម្ត ង ការ
ដឹងគុណ ចំ  ះធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា និងអា ជា ធរប តិបត្ត ចិ បោប់ផសងទៀតដលបា នផ្ដ ល់
កា រណនា  ំនិងគា ទំ រហូតមក។

ជា  តិក សង 

ប ធា នក មុប កឹសោ ភិបា ល

"យើងមា នសចក្ត ី  មនសសជា ពន្ល ឹក ក្ន ុងកា រកា យខ្ល ួន ជាធនា គា របរទសដំបូងបំផុតដលបា នបើកសា ខា  ក ុងសរី ភ័ណ 
ខត្ត បនា យមា នជ័យ។ នះសប  ក់ឲយឃើញ ពីបសកកម្ម ក្ន ុងកា រផ្ដ ល់សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប យអា រយធម៌"។

សូម  រពជូនមា ស់ភា គហ៊ុនទា ំងអស់ 

         ខ្ញ ុមំា នសចក្ត រីីករា យ សូមបងា ញរបា យកា រណ៍ប  ចំាឆា លំើកទីពីរ  និងរបា យកា រណ៍
ដលបា នធ្វ ើសវនកម្ម រួចសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១  ខធ្ន  ូឆា ២ំ០១៣។ 
ធនា គា រ មយប៊ងទទួលបា ននូវលទ្ធ ផលដ៏គួរឲយ  តសរសើរ ជា មួយនឹងប ក់ចំណញ 
ក យបង់ពន្ធ  ដល់៩,៨ លា នដុលា  រ អាមរិក  ចុងឆា  ំសារពើពន្ធ  ២០១៣។ 
យើងបា នធ្វ ើឲយប សើរឡើងថមទៀត នូវផលចំណញធៀបនឹងមូលធន និងផលចំណញ 
ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប រហូតដល់ ១៤,៨៤% និង ២,១២% ខុសប្ល កពីឆា មុំនដល
ទទួលបា នត មឹត ១០,៩០% និង ១,៤៨% បុ៉ ្ណ ះ។

ទ ពយសកម្ម សរុបបា នកើនឡើងដល់ ៤៦១,៦ លា នដុលា រ អាមរិក គិតដល់ថ្ង ទី 
៣១ ខធ្ន  ូឆា ២ំ០១៣ ដលតំណា ងឲយ ១១,៦% នអត កំណើនពីមួយឆា ំ  មួយឆា ។ំ
ឥណទា នដុលរបស់យើងបា នកើនឡើងដល់ ២៧២,១លា នដុលា រ អាមរិក ដលកើនឡើង
១៤,៣% ពីមួយឆា ំ  មួយឆា  ំ ខណៈពលដលកំណើនប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជនបា ន
កើនឡើងក្ន ងុអត ដ៏ខ្ព ស់ គួរឲយកត់សមា្គ ល់ក្ន ងុអត  ៣៩,៩% ពីមួយឆា ំ  មួយឆា ដំល
ទឹកប ក់សរុប មា នចំនួន ២៩៦,៧លា នដុលា រ អាមរិក។ អនុបា ត  ធនភា ពរបស់
ធនា គា រ  តរកសោ បា នក្ន ងុកម តិទុនល្អ ប សើរ ក្ន ងុអត  ២០,៨៩ %។ 

 ថ្ង ទី ៥ ខវិច្ឆ កិា  ឆា ២ំ០១៣ យើងមា ន  ទនភា ពដលបា នប រព្ធ ខួបលើកទី
២០ឆា  ំរបស់ធនា គា រ មយប៊ង ដលបា នបម ើផលប  ជន៍ដល់ប  ជាពលរដ្ឋ  និង
សដ្ឋ កិច្ច នព ះរា ជា ណា ចក កម្ព  ុជា ហើយក្ន ងុឱ កាសនះយើងក៏មា នកា ររៀបចំកម្ម វិធី
ទទួលទា នអា ហា រពលលា ច ជាមួយអតិថិជនរបស់យើងផងដរ។ ដើមបីជម ញុ ការប្ត ជា 
ចិត្ត របស់ធនា គា រ ក្ន ងុកា របង្ក ើតទំនា ក់ទំនងធនា គា រជា មួយសហគមន៍ប កប យនិរន្ត រ ភាព
 យើងបា នពង កីនូវសកា នុពលរបស់យើង និងបា នបើកសា ខា ថ្ម ចំីនួន ៤ និងដា ក់ម៉ាសីុន 
ATMs ក សា ខា ចំនួន ៦បន្ថ មទៀត ក្ន ងុឆា នំះ។ យើងមា នសចក្ត  ី មនសសរីករា យ
ណា ស់ ក្ន ងុកា រកា យខ្ល នួជា ធនា គា របរទសដំបូងបំផុត ដលបា នបើកសា ខា  ក ងុ
សរី  ភ័ណ ខត្ត បនា យមា នជ័យ។ នះសប  ក់ឲយឃើញពីបសកកម្ម ក្ន ងុកា រផ្ដ ល់
សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប  យអា រយធម៌របស់យើង  ក៏ដូចជា កិច្ច ខិតខំប ឹងប ងក្ន ុង ការបង្ក ើត សា
ខា តា មបណា្ដ ខត្ត ក្ន ងុតំបន់ សម ប់ផ្ត ល់ផលប  ជន៍ដល់សហគមន៍ តួយ៉ាងកា រផ្ត ល់ 
នូវលក្ខ ខណ  និងតម្ល សមរមយដល់អតិថិជន កា រផ្ដ ល់ភា ពងា យស លួដល់ប  ជាពលរដ្ឋ ក្ន ងុ
កា រទទួលយកសវា ហិរញ្ញ បបទា ន ក៏ដូចជា សវា សហគមន៍ផសងៗដលមា នភា ព
ទូលំទូលា យ មា នជម ើស និងផលិតផលសវា ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ។

ទន្ទ មឹនឹងនះ កា រខិតខំរបស់យើងក្ន ងុកា រឈា ន  ះ កា ន់អតិថិជន និងកា រផ្ត ល់
អត្ថ ប  ជន៍ប កប  យនិរន្ត រ ភាពរយៈពលវងដល់សហគមន៍ក្ន ងុតំបន់  តបន្ត 
អនុវត្ត ទូទា ងំប ទសកម្ព  ុជា ក៏ដូចជា  ក្ន ងុតំបន់។ ភា ព  គជ័យរបស់យើងជា មួយនឹង
កា រផ្ត ចួផ្ត ើមស្ដ ពីីទំនួលខុសត វូកិច្ច  ការសង្គ ម (CR) មិនត វូបា នមើលរំលងឡើយ

 យសា រយើងរកសោ បា ននូវកា រទទួលសា្គ ល់ និងទទួលបា នពា នរងា ន់ ទំាង ក្ន ងុ
សហគមន៍ និង  ក្ន ងុសម្ព ន័្ធ ធនា គា រ មយប៊ង។ ក្ន ងុ ះទៀត  ត កា រផ្ត ចួផ្ត ើមស្ដ ពីី
ទំនួលខុសត វូកិច្ច  ការសង្គ ម (CR) របស់យើង បា នឈរលើចំណា ត់ថា ក់លើសគ ក្ន ងុ
ចំ  មកា រផ្ត ចួផ្ត ើមស្ដ ពីីទំនួលខុសត វូកិច្ច  ការសង្គ ម (CR)ទា ងំ១០០ ដលបា នធ្វ ើឡើង
ទូទា ងំពិភព  ក  យសម្ព ន័្ធ ធនា គា រ មយប៊ង។ ចំណកក្ន ងុព ះ រាជា ណា ចក កម្ព  ជុាវិញ 
យើងបា នកា យជា ធនា គា រដំបូងគដលឈ្ន ះពា នរងា ន់ "ធនា គា រឆ្ន ើមក្ន ងុ ការអនុវត្ត ន៍
កិច្ច កា រសង្គ ម"  ក្ន ងុកម្ម វិធីពា នរងា ន់ធនា គា រកម្ព  ុជា ឆា ២ំ០១៣។ ខ្ញ ុ ំមាន  ទនភា ព
ណា ស់ ចំ  ះកា រទទួលសា្គ ល់នះ ដលបា នគូសប  ក់ពីកម តិនកា រប្ត ជា ចិត្ត របស់
ធនា គា រ មយប៊ង តា មរយៈកា រលះបង់ពលវលា ផា ល់ខ្ល នួរបស់បុគ្គ លិករបស់យើង ដើមបី
បម ើដល់សហគមន៍ និងនា យំកកា រផា ស់ប្ត រូ មួយជូនដល់ប ជា ពលរដ្ឋ ក្ន ងុសហគមន៍ក្ន ងុ
តំបន់ និងជា ពិសសក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជា។



6 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

របា យកា រណ៍នា យកប តិបត្ត ិ

“បើ  ះជា មា នប  ប ឈមនកា រកសា ង
សមត្ថ ភា ពរបស់យើង និងកា របង្ក ើនសា ខា  

ក យកា រចុះបញ្ជ ី សាជីវកម្ម ក្ន ុងស ុកក៏  យ
 យើងក៏  តអា ចសម ចបា ន  គជ័យ 

គួរឲយ  តសរសើរ ជា មួយនឹង
កា រទទួលបា នប ក់ចំណញក យបង់ពន្ធ  

ចំនួន ៩,៨ លា នដុលា រអា មរិក
សម ប់ឆា ំសា រពើពន្ឋ  ២០១៣ នះ។”
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“បសកកម្ម ផ្ដ ល់សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប  យអា រយធម៌  ទូទា ំងអា សុីរបស់យើង គឺជា កមា ំងជម ុញដ៏សំខា ន់នសកម្ម  ភាពដលយើងបា ន
នឹងកំពុងអនុវត្ត ។ កមា ងំជម ញុនះនឹងកា ន់តរីកខា ងំកា ថមទៀត ខណៈដលយើងបន្ត កិច្ច ប ងឹប ង ដើមបីបង្ក ើនសមត្ថ  ភាពរបស់ធនា គា រ
មយប៊ង ក្ន ងុកា រផ្ដ ល់សវា ហិរញ្ញ វត្ថ បុ កប  យអា រយធម៌ ផ្ត ល់ដំ ះស យសវា កម្ម សមស ប និងផ្ត ល់ ភាព ងាយស លួដល់អតិថិជន”។

ជូនចំ  ះមា ស់ភា គហ៊ុនជា ទី  រព
ឆា ំសា រពើពន្ធ  ២០១៣ គឺជា ឆា ំដ៏ពិសសមួយ។ ទសសនៈវិស័យ និងបសកកម្ម ថ្ម ី

របស់យើងព មជា មួយនឹងកា រចុះបញ្ជ ី សាជីវកម្ម ក្ន ុងស ុករបស់ធនា គា រ មយប៊ង 
(កម្ព ជុា ) ភីអិលសីុ ក្ន ងុខមសា  ឆា  ំ២០១២ យើងទទួលបា នភា ពរីកចម ើនក្ន ងុ ការ
កសា ងសមត្ថ  ភាព និងកា របង្ក ើនសកា នុពលរបស់យើង  ទូទា ងំព ះ រា ជា ណាចក កម្ព  ជុា

 យបា នបើកសា ខា ចំនួន៤ បន្ថ មទៀត ក្ន ុងឆា ំនះ។ ខ្ញ ុំសូមឆ្ល ៀតឱកា សនះ ដើមបី
ចករំលកជា មួយអ្ន កទា ំងអស់គា  អំពីកា រសម ច បានរបស់យើង ក្ន ុងឆា ំ២០១៣ 
កា ររំពឹងទុករបស់យើងសម ប់ឆា ំ២០១៤ និងគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមរបស់យើង  ឆា ំនះ។

កា រពិនិតយមើលឡើងវិញនកា រអនុវត្ត ន៍កា រងា រ ឆា ំ២០១៣

បើ  ះជា មា នប  ប ឈមនកា រកសា ងសមត្ថ  ភាពរបស់យើង និងកា របង្ក ើន 
សា ខា  ក យកា រចុះបញ្ជ ី សាជីវកម្ម ក្ន ុងស ុកក៏  យយើងក៏  តអា ចសម ច បាន 

 គជ័យគួរឲយ  តសរសើរ ជា មួយនឹងកា រទទួលបា នប ក់ចំណញក យបង់ពន្ធ  
ចំនួន ៩,៨ លា នដុលា រអា មរិកសម ប់ឆា សំា រពើពន្ឋ  ២០១៣ នះ។  ឆា ២ំ០១៣ 
យើង  តសំខា ន់  លើកា របង្ក ើនផលិតភា ព កា រផ្ត ល់ឥណទា នប កប យ
គុណភា ព និងកា រកសា ងសមត្ថ  ភាពក្ន ុង ការគ ប់គ ងមូលនិធិរបស់យើង។

 ក្ន ុងកា រិយបរិច្ឆ ទនះ យើងបា នទទួល  គជ័យក្ន ុងកា រធ្វ ើឲយប សើរឡើងនូវ
ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន ចំនួន១៤,៨៤% និងផលចំណញធៀបនឹងទ ពយសកម្ម 
ចំនួន២,១២% ដលកា លពីឆា មុំន មា នចំនួន១០,៩០% និងចំនួន១,៤៨%បុ៉ ្ណ ះ។ 
តា មរយៈកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់លើកា រគ ប់គ ងមូលនិធិ យើងបា នទទួល  គជ័យក្ន ុង ការ
ធ្វ ើឲយប សើរឡើង នូវតម្ល បន្ថ មនកា រប ក់សុទ្ធ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប ចំនួន ៤,០៣%
ដលកា លពីឆា មុំន មា នត២,៧៨%   បុ៉ ្ណ ះ។ យើងបា នពង ងឹផងដរនូវកា រគ ប់គ ង
ឥណទា ន និងដំណើរកា រប មូលមកវិញនូវឥណទា នដលបា នលុប  ល ដលធ្វ ើឲយ
យើងទទួលបា ន  គជ័យ តា មរយៈកា រកា ត់បន្ថ យ ជាបន្ត បនា ប់នូវអនុបា តឥណទា នមិន
ដំណើកា រ មកត មឹ៣,២% ធៀបនឹងឆា មុំន ចំនួន៤,៤%។ ទា ងំនះ គឺជា ឥទ្ធ ពិល យ
ផា ល់លើផលចំណញចុងក យរបស់យើង តា មរយៈកា រប មូលមកវិញនូវសំវិធា នធន
លើកា របា ត់បង់នឥណទា ន។

ទា ក់ទងនឹងកំណើនធុរកិច្ច របស់យើង យើងបា នឆ្ល ង កាត់ប  ប ឈម ជាច ើន
 យសា រសន្ទ ុះនកា រប កួតប ជងបា នផា ស់ប្ត ូរយា៉ងឆា ប់រហ័ស ជា មួយដគូប កួត

ប ជងថ្ម ីៗជា ច ើនបា នប ឡូកខ្ល ួនចូលក្ន ុងទីផសោ រ  បុ៉នា នឆា ំចុងក យនះ។ ក្ន ុងឆា ំ 
២០១៣ យើងបា នសង្ក ត់ធ្ង ន់លើកា រផ្ត ល់ឥណទា នប កប យគុណភា ព ដើមបីកា រពា រ
ទ ពយសកម្ម របស់ធនា គា រ។ ជា លទ្ធ ផល ឥណទា នដុលរបស់យើងបា នកើនឡើងក្ន ុង
លបឿនមធយមគឺ ១៤% ស្ម ើនឹង ២៧២,១ លា នដុលា រអា មរិក នា កា រិយបរិច្ឆ ទថ្ង ទី ៣១
ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣។ កា រពង ីកបណា្ដ ញសា ខា របស់យើង បា នរួមចំណកដល់យុទ្ធ  សាស ្ត 
ពង ឹងលទ្ធ  ភាពគ ប់គ ងមូលនិធិ។ យើងមា នសចក្ត ី មនសរីករា យជា ខា ំង ចំ ះកា រ
សម ចបា ននូវអត កំណើន ៤០% ពីមួយឆា  ំ  មួយឆា  ំសម ប់ប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជន
កើនឡើងរហូតដល់ ២៩៦,៧ លា នដុលា រអា មរិក។ ខ្ញ ុជំឿជា ក់ថា  នះគឺជា អត ខ្ព ស់បំផុត
មួយក្ន ុងចំ  មធនា គា រពា ណិជ្ជ  ទាំងអស់។ កា របង្ក ើនលទ្ធ  ភាពក្ន ុង ការទទួលប ក់ប ្ញ ើ
របស់អតិថិជន នឹងអា ចធ្វ ើឲយយើងកសា ងមូលដា នគ ឹះដ៏រឹងមា ំ ដើមបីបន្ដ ពង ីកផ្ន ក
អា ជីវកម្ម ឥណទា នសម ប់អ្ន កប ើប ស់ នា ឆា ំបនា ប់ៗ។

ពិធីទទួលអា ជា ប័ណ្ណ ប តិបត្ត ិធនា គា រ  ពី  កជំទា វ អុ៊ក មា៉លី ទសា ភិបា លរងធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា 
ទទួល  យ  ក លី ទៀន បូ៉ នា យកប តិបត្ត ិធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី អមជា មួយ  កស ី 
បូ៉លី សុីម នា យកប តិបត្ត ិអន្ត រ ជាតិ 



8 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

យើងបា នបង្ក ើតសា ខា ថ្ម ី ចំនួន៤ ក្ន ុងឆា ំ២០១៣ ដលត ូវ បានប រព្ធ ពិធីបើក
ស  ធ  ថ្ង ទី២៨ ខតុលា  ឆា ំ២០១៣  ក ុងសរី  ភ័ណ។ រហូតមកដល់ពលនះ 
សា ខា ថ្ម  ីទំាង៤ កំពុងទទួលបា នកមា ងំជម ញុកំណើនធុរកិច្ច រៀងៗខ្ល នួ។ បន្ថ មពីនះទៀត 
យើងទទួលបា ន  គជ័យក្ន ុងកា របន្ថ មមា៉សុីន ATMs ក សា ខា ចំនួន៦ ទៀត ក្ន ុង
ឆា ២ំ០១៣។ កា រពង កីបណា្ដ ញទា ងំនះ គឺជា ផ្ន កមួយនកា រប្ត ជា ចិត្ត រយៈពលវង ដើមបី
ពង ឹងសមត្ថ  ភាពចកចា យពង ីកវត្ត  មានរបស់យើង  កម្ព ុ ជា និងដើរតួនា ទីសំខា ន់ក្ន ុង
កា រអភិវឌឍន៍វិស័យសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុក្ន ុងស ុក។ ជា ពិសសយើងមា ន  ទនភា ពដលអា ច
បន្ត ពង ងឹកា រប្ត ជា ចិត្ត របស់យើង ដើមបីផ្ដ ល់ភា ពងា យស លួផ្ន កស វាហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ក្ន ងុ 
ប ទសកម្ព ជុា  តា មរយៈកា របង្ក ើត សា ខាតា មខត្ត   ជាពិសស  ក ុងសរី ភ័ណដល
អនុ  តឲយយើងផ្ត ល់លក្ខ ខណ  និងតម្ល សមរមយដល់អតិថិជន ផ្ត ល់ឲយអតិថិជននូវភា ព
ងា យស លួ ក្ន ងុកា រទទួលបា នហិរញ្ញ បប ទាន និងកា របម ើសហគមន៍  យផ្ត ល់ឲយពួកគ
នូវជម ើសសវា កម្ម  និងផលិតផលហិរញ្ញ វត្ថ ុដលមា នលក្ខ ណៈធំទូលា យជា ងមុន។ 
លើសពីនះ តា មរយៈកា រពង ីកបណា្ដ ញ ព ម ទាងំកិច្ច ប ឹងប ងរួមគា ក្ន ុ ងការក សាង
កិត្ត ិនា មរបស់យើង យើងបា ន  គជ័យក្ន ុងកា រកសា ងករ្ដ ិ៍  ះ ពាណិជ្ជ កម្ម  ហើយ 
បច្ច ុបបន្ន នះ យើងមា នវត្ត  មានកា ន់តច ើន លើទីផសោ រ បើធៀបនឹងឆា ំមុន។

យើង  តបន្ត សង្ក ត់ធ្ង ន់លើបុគ្គ លិកមា នទព  សលយ ដលបា នដើរតួនា ទីយា៉ង
សំខា ន់ ក្ន ុងកា រសម ចបា នលទ្ធ ផលនះ។ ខណៈដលយើង  តសំខា ន់លើយុទ្ធ  សាស្ដ  
កំណើនធុរកិច្ច  យើងបា នសង្ក ត់ធ្ង ន់ និងយកចិត្ត ទុកដា ក់កា ន់តខា ំងក្ន ុង ការផ្ត ល់ប ក់
បៀវតស អត្ថ ប  ជន៍ កា រអភិវឌឍន៍កា រងា រ និងឱកា សកា ររីកចម ើនដ៏ត មឹត វូដល់បុគ្គ លិក
ដលមា នទព  សលយទា ំង  ះ។ កា រពិនិតយឡើងវិញលើប ក់បៀវតស និងកញ្ច ប់
អត្ថ ប  ជន៍សម ប់បុគ្គ លិក ត ូវបា នធ្វ ើឡើងព មជា មួយទសសនៈដលថា  រចនា សម្ព ័ន្ធ 
នប ក់បៀវតសរបស់យើង  មា នលក្ខ ណៈប កួតប ជង  ក្ន ុងទីផសោ រ និងកា របន្ត សង្ក ត់
ធ្ង ន់លើវបបធម៌ប ក់បៀវតសល្អ សម ប់បុគ្គ លិកឆ្ន ើម ដលមា នន័យថា  កា របំពញកា រងា រ
ល្អ នឹងត ូវទទួលបា នរងា ន់។

កា រធ្វ ើកា រងា រស្ម ័គ ចិត្ត របស់បុគ្គ លិក តទទួលបា ន  គជ័យ  យបុគ្គ លិករបស់
យើងបា នស្ម ័គ ចិត្ត ចំណា យពលវលា ធ្វ ើ ការ ងារសង្គ មដ៏គួរឲយ  តសរសើរ ដើមបីពង ឹង
បសកកម្ម ប កប  យអា រយធម៌របស់យើង  កា ន់សហគមន៍ដលយើងធ្វ ើប តិបត្ត ិ ការ។
យើងជឿថា  កា រកា យជា បះដូងរបស់សហគមន៍ គឺជា មូលដា នតំណា ងឲយបសកកម្ម ន
សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប  យអា រយធម៌។ និរន្ត  ភាព គឺជា កតា ចមបង និងមូលដា  លគឹ ះរបស់
ធនា គា រ មយប៊ង ចា ប់តា ំងពីពលចា ប់ផ្ត ើម មិនថា ត  ក្ន ុង ការអនុវត្ត ន៍ អាជីវកម្ម   ការ
បងើ្ក តផលិតផល និងសវា កម្ម  ឬកា រចូលរួមរបស់យើងជា មួយនឹងភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ះទ។
ដូចគា នះដរ ទំនួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ ម (CR) គឺជា ចំណុចស្ន ូលនរបៀបដលយើង
ធ្វ ើអា ជីវកម្ម ។

ខ្ញ ុមំា ន  ទនភា ពដលនិ  ជិតរបស់យើង បា ននា យំកឆា នំ ទនភា ពមួយទៀត 
ចំ  ះកា រទទួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ ម ដល់ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី។ 

 យមា នកា រប្ត ជា ចិត្ត  កាន់តខា ំងឡើង ក្ន ុងកិច្ច  ការសង្គ ម ធ នាគា រ មយប៊ង បា ន
បង្ក ើតកម្ម វិធីកិច្ច កា រសង្គ ម មា ន  ះថា ៖ “វិថីចា កចញពីគំនរសំរា ម” ក៏ដូចជា គំនិត 
ផ្ត ួចផ្ត ើមលើកិច្ច កា រសង្គ មផសងទៀត ធនា គា រ មយប៊ង ត ូវ បានគទទួលសា្គ ល់ ជា
ធនា គា រដលធ្វ ើកិច្ច  ការសង្គ មដ៏ឆ្ន ើមបំផុត  ក្ន ុងពិធីប គល់ពា នរងា ន់សម ប់ធនា គា រ

 កម្ព ុជា  ក្ន ុងឆា ំ២០១៣។ និ  ជិតជា ច ើនរបស់យើង គឺជា ឧទា ហរណ៍បា នបងា ញ
អំពីគុណតម្ល នទំនួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ ម តា មរយៈកា រចូលរួមរបស់បុគ្គ ល និងកា រ
ផា ស់ប្ដ ូរដល់សហគមន៍ដលយើងបា នបម ើសវា កម្ម ។ យើងនឹងបន្ត  តសំខា ន់លើ
កិច្ច ប ឹងប ង ដលអា ចមា នឥទ្ធ ិពលវិជ្ជ  មានដល់សង្គ មរបស់យើង។

កា រសម្ល ឹង  ះ  មុខ

ផនកា ររបស់យើងសម ប់ឆា ំ ២០១៤ នឹង  តបន្ដ  ស បតា មដំណើរ  ះ រក
កា រសម ចបា នចក្ខ ុវិស័យ និងបសកកម្ម របស់យើង។ យើងនឹង  តលើគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម
ជា ច ើន ជា មួយនឹងលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យដូចខា ងក ម៖

• បន្ថ មសា ខា ថ្ម ីចំនួន ៥ និងមា៉សុីន ATM ក សា ខា  ចំនួន ៦  យគ បដណ្ដ ប់ 
៦០% នចំនួនប ជា ជនសរុប។

• ធ្វ ើឲយប សើរឡើងនូវប ព័ន្ធ ឥណទា ន និងសមត្ថ  ភាពគ ប់គ ង ហានិភ័យ។

• បង្ក ើនចំណូល តា មរយៈកា របងើ្ក ន អានុភា ពនសមត្ថ  ភាពប តិបត្ត ិ ការធ នា គារ
និងកា រប ើប ស់កា តធនា គា រ។

• បង្ក ើនផលិតភា ពរបស់សា ខា ធនា គា រ និងទំនា ក់ទំនងជា មួយអតិថិជន។
• លើកកម្ព ស់វបបធម៌នកា រយល់ដឹងអំពីចំណា យ និងធ្វ ើឲយប សើរបំផុតលើកា រ

ចំណា យ។
ក យកា រអនុវត្ត ន៍គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមទា ំងនះ  ល  សម ប់ឆា ំ ២០១៤ 

របស់យើង រួមមា ន៖
• ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន ចំនួន ១៤,៤%
• ចំណកទីផសោ រឥណទា ន៖ ៥% ជា មួយអត កំណើនជា មធយម ៣៥%
• ចំណកទីផសោ រប ក់ប ្ញ ើ៖ ៥% ជា មួយអត កំណើនជា មធយម ៣៧%

ធនា គា រ មយប៊ង ប រពពិធីខួបលើកទី២០ឆា ំ ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

សា 
រជូ
នចំ

 ះ
មា

 ស់
ភា 
គហ៊ុ

ន

ទសសនៈវិស័យសម ប់ឆា ំ ២០១៤

កម្ព ុជា  គឺជា ប ទសមួយក្ន ុងចំ  មប ទសដលមា នសដ្ឋ កិច្ច រីកចម ើនលឿន
បំផុត  អា សុី  យមា នកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  ជាមធយម ៧% សម ប់រយៈពលប៉ុនា នឆា ំ
ចុងក យនះ។ ក្ន ុងឆា ំសា រពើពន្ធ  ២០១៣នះ សដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ ជាទទួលបា នកំណើនពិត
ប កដ ចំនួន ៧,២% និងមា នអតិផរណា ប  ចាំឆា ំ ២,៩% នះបើ  ងតា មរបា យកា រណ៍
របស់ធនា គា រអភិវឌឍន៍អា សុី ឆា ំ២០១៤។ ធនា គា រអភិវឌឍន៍អា សុី  តបន្ត  មានទសសនៈ
សុទិដ្ឋ ិនិយមលើកំណើនសដ្ឋ កិច្ច របស់ប ទសកម្ព ុជា ដលត ូវបា នពយោ ករណ៍ថា នឹងមា ន 
អត លើសពី ៧% បន្ត ិចសម ប់ ឆា ំ២០១៤ និង ឆា ំ២០១៥ ក្ន ុងអត អតិផរណា ប  ចាំ
ឆា ំជា មធយមចំនួន ៣,៥%។ កំណើនដ៏ខា ំងកា ដលរំពឹងទុកនះ នឹងបង្ក ឲយមា នកំណើន
ឥណទា នស បពលដលធនា គា រ មយប៊ង បា នតា ំងជំហរយា៉ងរឹងមា ំ និងបា នត ៀម
ខ្ល ួនជា ស ច ដើមបីទា ញយកផលចំណញពីកំណើននះ។ ក ពីប តិបតិ្ត  ការពង ីក
បណា្ដ ញសា ខា  និងម៉ាសុីន ATM យើងនឹង  តបង្ក ៀកខ្ល ួនជា មួយនឹងបច្ច កវិទយោ 
ច្ន ប ឌិតដលចូលរួមបង្ក ើតផលិតផល និងសវា កម្ម ថ្ម ីៗរបស់យើងបន្ថ មទៀត។

ខ្ញ ុំក៏សូមចករំលកជា មួយ  កអ្ន កផងដរ អំពីយុទ្ធ  នាកា រផសព្វ ផ សោយសា កស  
ពា ណិជ្ជ កម្ម របស់យើង ក មចំណងជើងថា  “ផសោ ភា ប់ពិភព  ក  អា សុី” (“Bridging 

Worlds in Asia”) ដលកំពុងត វូបា នដា ក់ចញឲយដំណើរកា រ  គ ប់ផ្ន ក ទំាងអស់របស់
សម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ មយប៊ង និងត ូវបា នប ើប ស់ជា ប  ធានបទមួយដ៏សំខា ន់សម ប់
របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ ២០១៣នះ។ បសកកម្ម របស់យើង ក្ន ុង ការកា យ ជាធ នាគា រដល
ផ្ត ល់សវា ហិរញ្ញ វត្ថ  ុប កប  យអា រយធម៌  ទូទា ងំអា សីុ គឺជា កមា ងំជម ញុដ៏ខា ងំ ក្ន ងុ
សកម្ម ភា ពដលយើងអនុវត្ត ។ កមា ំងជម ុញនះ នឹងកា ន់តរីកខា ំងកា ថមទៀត ខណៈ
ដលយើងបន្ត កិច្ច ប ឹងប ងដើមបីបង្ក ើនសមត្ថ  ភាពរបស់ធនា គា រ មយប៊ង ក្ន ុង
កា រផ្ដ ល់សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប  យអា រយធម៌ ផ្ត ល់ដំ ះស យសវា សមស ប 
និងផ្ត ល់ភា ពងា យស ួលដល់អតិថិជន។

សចក្ត ីថ្ល ងអំណរគុណ

មហិច្ឆ តា កំណើនរបស់យើងនឹងមិនអា ចសម ចបា នឡើយ ប សិនបើគា ន ការ
គា ំទ ពីភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ទាំងអស់  ះទ។ ខ្ញ ុំសូមថ្ល ងអំណរគុណ  យ  ះ ដល់ធនា គា រិក
មយប៊ងទា ំងអស់ សម ប់កា រប្ត ជា ចិត្ត រយៈពលមួយឆា ំកន្ល ងមក ក្ន ុង ការទទួលបា ន 
លទ្ធ ផលដ៏គួរឲយ  តសរសើរនះ។ តា ងនា មឲយថា ក់ដឹកនា ំរបស់ធនា គា រ ខ្ញ ុំក៏សូមថ្ល ង
អំណរគុណផងដរ ដល់ក ុមប ឹកសោ ភិបា លធនា គា រ អតិថិជន និងដគូអា ជីវកម្ម  ទាំងអស់
សម ប់កា រគា ំទ រហូតមក។ ខ្ញ ុំសូមថ្ល ងអំណរគុណជា ពិសសចំ  ះកា រណនា ំ និងកា រ
គា ំទ ពីសំណា ក់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា និងអា ជា ធរអនុវត្ត ច បោប់ ទាំងអស់ ដលបា នគា ំទ 
អស់រយៈពលមួយឆា ំកន្ល ងមកនះ។

សូមអរគុណ!

លី ទៀន បូ៉

នា យកប តិបត្ត ិ

ទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទទៀៀៀៀៀៀនៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀៀ បបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូ៉ូ៉៉៉ូ៉ូ៉៉ូ៉ូ៉ូ៉ូ៉

យកបតិបតិ

 ក លី ទៀន បូ៉ នា យកប តិបត្ត ិ ធនា គា រ (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ក្ន ុងម្ម វិធីទំនួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ មសកល ឆា ំ២០១៣



10 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

មា នកា រិយា ល័យ
ចំនួន  ២២០០  
ក្ន ុងបណា្ដ ប ទសទា ំង  ២០  
យើងផសោ ភា ប់  កអ្ន កទូទា ំង  អា សុី

ដល់គ ប់ទីកន្ល ង
មា នវត្ត  មានក្ន ុង ២០ប ទស
មា ន ២.២០០កា រិយា ល័យ

LAOS
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី
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ចក្ខ វិុស័យ
កា យជា ធនា គា រនា ំមុខក្ន ុងតំបន់ លើសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

បសកកម្ម 

តម្ល ស្ន លូ
សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប  យអា រយធម៌ទូទា ំងអា សុី

កា រងា រជា ក  ុម

យើងធ្វ ើកា រជា ក មុ
 យផ្អ កលើកា រ  រព

គា  វិញ  មក និង 
សចក្ក ថី្ល ថ្ន រូ។

ភា ពសុច្ច រិត

យើងមា នភា ព 
 ះត ង់ មា នវិជា ជីវៈ 

និងមា នសីលធម៌
ក្ន ងុកា រធ្វ ើកា រងា រ។

កា ររីកចម ើន

យើងយកចិត្ត ទុកដា ក់ 
យ៉ាងខ្ល ាំងចំ  ះ
កា រវិវត្ត ន៍ និងភា ព
ច្ន ប ឌិត  ជា ប  ចាំ។

ឧត្ត មភា ព 
និងប សិទ្ធ ភិា ព

យើងប្ត ជា ចិត្ត 
អនុវត្ត កា រងា រឲយបា ន
ប សើរ និងផ្ត ល់
សវា កម្ម ប កប  យ
ឧត្ត ងុឧត្ត មភា ព។

កា រកសា ង 
ទំនា ក់ទំនង

យើងបន្ត កា រកសា ង
ភា ពជា ដគូរ យៈពល
វង និងផ្ត ល់ផល
ប  ជន៍  វិញ 

 មក។

ចក្ខ ុវិស័យ បសកកម្ម  តម្ល ស្ន ូល
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ធនា គា រ មយប៊ង ក្ន ុងនា មជា អ្ន ក គាំ ពារមូលនិធិសា ធា រណៈ មា នទំនួល
ខុសត ូវដើមបីកា រពា រភា ពសុច្ច រិត និងភា ពជឿជា ក់របស់អតិថិជន។ 
ធនា គា របា នកំណត់ យ៉ាងចបោ ស់ក្ន ងុក មសីលធម៌ និងចបោ ប់ សម ប់
បុគ្គ លិករបស់ខ្ល ួន។ ក មសីលធម៌នះ ចងពី  លកា រណ៍ទាំងមូល
សម ប់ណនា ំដល់បុគ្គ លិកធនា គា រ មយប៊ងទា ំងអស់ ក្ន ុង ការ
អនុវត្ត ន៍ភា រកិច្ច របស់ពួកគ។ ក មសីលធម៌នះ កំណត់អំពីស្ត ង់ដា 
កា រងា រល្អ ប សើររបស់ធនា គា រ។

 លបំណងនក មសីលធម៌៖
១. លើកកម្ព ស់កិត្ត ិនា មល្អ របស់ធនា គា រ មយប៊ង និងរកសោ ភា ពជឿជា ក់របស់
 សា ធា រណៈជន មកលើធនា គា រ មយប៊ង។
២. រកសោ ទំនុកចិត្ត ពីសា ធា រណៈជន ក្ន ុងផ្ន កសុវត្ថ ិ ភាព និងភា ពសុច្ច រិតនប ព័ន្ធ ធ នា គារ។
៣. រកសោ ទំនា ក់ទំនង និងភា ពមិនលំអៀងរបស់ធនា គា រ មយប៊ង ជា មួយអតិថិជនរបស់ខ្ល ួន។
៤. លើកកម្ព ស់ស្ត ង់ដា នភា ព  ះត ង់របស់បុគ្គ លិក និងកា រប  កាន់ខា ប់វិជា ជីវៈ ជា បុគ្គ លិក
 ធនា គា រ មយប៊ង។

ក មសីលធម៌ចងពីអ្វ ី ដលបុគ្គ លិកមិនត ូវអនុវត្ត ៖
១. ចូលរួម  យផា ល់ ឬ  យប  លក្ន ុងសកម្ម  ភាពពា ណិជ្ជ កម្ម  ណាមួយដលមា ន
 កា រប កួតប ជង ឬមា នទំនា ស់ផលប  ជនជា មួយធនា គា រ  មយប៊ង។
២. ប ើសប ស់ខុស ឬរំ  ភតួនា ទីរបស់ខ្ល ួន ក្ន ុងធនា គា រ ដើមបីផលប  ជន៍ផា ល់ខ្ល ួន 

ឬសម ប់ជា ប  ជន៍ដល់អ្ន កដទ។
៣. ប ើប ស់ពត៌មា នមិនពិត។ បុគ្គ លិកមិនត ូវថតចម្ល ង ផា ស់ប្ត ូ ឬប ើប ស់ព័ត៌មា នដលទទួលបា នពី

អា ជីវកម្ម ធនា គា រ សម ប់ផលប  ជន៍ផា ល់ខ្ល ួន ឬអ្ន កដទទៀត  យផា ល់ ឬ យប  ល ។

ក្ន ុងសចក្ត ីបន្ថ ម បុគ្គ លិកត ូវអនុវត្ត ៖
១. ធា នា ឲយបា ននូវសុច្ច រិតភា ព និងភា ព  ះត ង់ ក្ន ុង ការកត់ត  និង/ឬប តិបត្ត ិ ការ ងារ។
២. ធា នា ឲយបា នយុត្ត ិធម៌ និងសមធម៌  គ ប់ដំ  ះស យ អាជីវកម្ម  ក្ន ុ ងនាមធ នាគា រ មយប៊ង។
៣. រកសោ សវា កម្ម ស្ត ង់ដា ខ្ព ស់បំផុត ក្ន ុង ការទំនា ក់ទំនងជា មួយអតិថិជន។
៤. រកសោ កា រសមា ត់រា ល់ទំនា ក់ទំនង និងជំនួញរវា ងធនា គា រ និងអតិថិជនរបស់ខ្ល ួន។ បុ៉ន្ត  ព័ត៌ មាន 

សមា ត់របស់អតិថិជន អា ចឲយតតិយជនដឹងឮបា ន លុះត តមា នកា រយល់ព ម ជាមុនពីអតិថិជន
 ឬកា រអនុ  ត  យចបោ ប់ធនា គា រ និងសា ប័នហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឆា ំ ១៩៩៩។
៥.  ះស យរា ល់ប  ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ខ្ល ួនឲយបា នល្អ  និងមិនចូលរួមទា ក់ទងនឹងកម  នា នាដល

ខុសចបោ ប់។
៦.  រព និងអនុវត្ត តា មចបោ ប់ និងបទបប  ត្ត ិផសងៗទា ក់ទងនឹងប តិបត្ត ិ ការធនា គា រ។

ចបោ ប់  និងក មសីលធម៌

អំពី
ធនា

 គា
 រ
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មា នច ើនជា ង ២,២០០
កា រិយា ល័យ 
មា នច ើនជា ង  ២.២០០ កា រិយា ល័យ 
ក្ន ុងប ទសចំនួន ២០

មា ន ២២ លា ន
អតិថិជន 
មា នបុគ្គ លិកច ើនជា ង  ៤៧.០០០នា ក់ កំពុងផ្ត ល់
សវា កម្ម ជូនអតិថិជនច ើនជា ង ២២ លា ននា ក់

មា ន ២៧ ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក
ជា កា របណា្ដ ក់ទុន  ទីផសោ រ 
ជា ក ុមហ៊ុនចុះបញ្ជ ីផសោ រភា គហ៊ុនធំជា ងគ
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ធនា គា រ មយប៊ង គឺជា សម្ព ័ន្ធ 
សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុឈា នមុខ  អា សីុ 
និងជា ធនា គា រធំជា ងគបង្អ ស់ទី៤   
អា សុីអា គ្ន យ៍  យ  ងលើ
ទ ពយសកម្ម ។

សម្ព ័ន្ធ ធនា គា រនះ ចា ប់ផ្ត ើមប តិបត្ត ិ ការ 
ជា ធនា គា រពា ណិជ្ជ កម្ម បទ ស 
មា៉ឡសុី ក្ន ុងឆា ំ១៩៦០ ធនា គា រនះបា ន
ចុះបញ្ជ ីកា រិយា ល័យកណា្ដ ល  ទីក ុង
កូឡា ឡា ពួំរ និងជា សម្ព ន័្ធ ធ នា គារផ្ត ល់ស វា 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុទីមួយ និងធំជា ងគបង្អ ស់   
ប ទសមា៉ឡសុី។

សា វតា ក មុហុ៊ន បណា្ដ ញ ជាសកល 
និងបណា្ដ ញក្ន ងុស កុ

សម្ព ័ន្ធ ធនា គា រផ្ត ល់ជូនសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុយា៉ងទូលំទូលា យ
រួមមា នធនា គា រកិច្ច  សាជីវកម្ម  និងធនា គា រកិច្ច បុគ្គ ល ធ នា គារ
កិច្ច វិនិ  គ ធា នា រ៉ាប់រង & Takaful កា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម 
ធនា គា រកិច្ច បបអីុសា ម ធនា គា រកិច្ច ក ស ុក ជើងសា រ
មូលបត័  ហិរញ្ញ បបទា នដើមទុនវិនិ  គ និងធនា គា រតា ម
អីុនធើណត។ 
សម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ មយប៊ងមា នបណា្ដ ញ ជាសកលច ើនជា ង 
២.២០០កា រិយា ល័យ  ក្ន ងុបណា្ដ ប ទស ចំនួន២០ ក្ន ងុ  ះ
មា នប ទសសមា ជិកអា សា៊នទា ំង១០។ ពីចំនុចចា ប់ផ្ត ើម
នទីផសោ រក្ន ុងប ទសមា៉ឡសុី សិង្ហ បុរី និងឥណ ូនសុី 
សម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ មយប៊ងបា នពង ីកវត្ត  មានរបស់ខ្ល ួន 
ប ទសហ្វ ីលីពីន ប ៊ុយណដា រូសា ឡឹម កម្ព ុ ជា វៀតណា ម 
ឡា វ ថ មីយា៉ន់មា៉ ចិន ហុងកុង បា៉ពូញូហ្គ ីនៀ បា៉គីសា ន 
ឥណា្ឌ  ឧបគីសា ន អា រ៉ាប់ បា រ៉ន ចក ភពអង់គ្ល ស 

និងសហរដ្ឋ អា មរិក។
សម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ មយប៊ងបា នវិនិ  គលើបណា្ដ ញដ៏ធំ និង
បទពិ  ធន៍របស់ខ្ល ួនច ើនជា ង ៥៣ ឆា ំ ក្ន ុងកា រផសោ ភា ប់
អតិថិជន  ទូទា ំងពិភព  ក តា មរយៈដំ  ះស យ
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងសវា ប ឹកសោ  បល់តា មតម ូវ ការជា ក់លា ក់
របស់អតិថិជន។ ភា ពទូលំទូលា យនលំដា ប់ផលិតផល និង
សមត្ថ ភា ពធ្វ ើឲយសម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ មា នដគូមុខជំនួយយា៉ងល្អ 
ជា ពិសស  ក្ន ុងទីផសោ រ ដលមា នវត្ត  មានរបស់ធនា គា រ 
មយប៊ង ពលបច្ច ុបបន្ន ។ 

 យកា រ  តយកចិត្ត ទុកដា ក់សំខា ន់លើកា រច្ន ប ឌិត និង
ឧត្ដ មភា ព ធនា គា រ មយប៊ងត ូវ បានគទទួលសា្គ ល់ ជា
បន្ត បនា ប់ ចំ  ះកា រដឹកនា ំ និងសមត្ថ  ភាពក្ន ុង ការផ្ត ល់តម្ល 

 ឲយភា គីពា ក់ព័ន្ធ របស់ខ្ល ួនទា ំងអស់។ ធនា គា រទទួលបា ន

ពា នរងា ន់មួយចំនួនក្ន ងុតំបន់ និងអន្ត រជា តិ ព ម ទំាងបា នទទួល
សា្គ ល់ភា ពជា អ្ន កដឹកនា រំបស់ខ្ល នួ  ក្ន ងុចំ  មបណា្ដ ញ
ធនា គា រទា ំងអស់។ ធនា គា រ មយប៊ងមា នចំណា ត់ថា ក់ទី២០ 
ក្ន ុងចំ  មធនា គា រកំពូល និងរឹងមា ជំា ងគ  ក្ន ងុពិភព  ក 
តា មរយៈទសសនា វដ្ត  ីBloomberg និងនា ំមុខគ ក្ន ុងចំ  ម
ធនា គា រកំពូលទា ំង១០០  មា៉ឡសុី និងជា សកលដល
បា នចុះផសោ យ  យទសសនា វដ្ត ីធ នាគា រកិច្ច ។ ធ នា គារ 
មយប៊ង ក៏ត ូវបា នចា ត់ថា ក់ ជា ធនា គា រដលមា នកិតិ្ត  នាម
បំផុត  ក្ន ុងប ទសមា៉ឡសុី ច ើនឆា ំមកហើយ។ ផ្ន កមួយ
នសម្ព ័ន្ធ ធនា គា រអីុសា ម មា នធនា គា រ មយប៊ងអីុសា ម 
Berhad ជា ធនា គា រពា ណិជ្ជ កំពូលរបស់អីុសា ម  អា សុី
បា៉សុីហ្វ ិក និងលំដា ប់ទី៣  ក្ន ុងពិភព  ក  យ  ងលើ
ទ ពយសកម្ម ។

ប ទសចិនប ទសចិនប ទសចិន

ប ទសឡា វប ទសឡា វប ទសឡា វ

ប ទសហ្វ ីលីពីនប ទសហ្វ ីលីពីនប ទសហ្វ ីលីពីន
ប ទសវៀតណា មប ទសវៀតណា មប ទសវៀតណា ម

ប ទសប៊ ុយណប ទសប៊ ុយណប ទសប៊ ុយណ

ប ទសឥណ ូនសីុប ទសឥណ ូនសុីប ទសឥណ ូនសុី

ប ទសប៉ាពូញូហ្គ ៀនៀប ទសប៉ាពូញូហ្គ ៀនៀប ទសប៉ាពូញូហ្គ ៀនៀ
ប ទសសិង្ហ បុរីប ទសសិង្ហ បុរីប ទសសិង្ហ បុរី

ប ទសមា៉ឡសីុប ទសមា៉ឡសីុប ទសមា៉ឡសីុ

ប ទសកម្ព ុជា ប ទសកម្ព ុជា ប ទសកម្ព ុជា 
ប ទសថប ទសថប ទសថ

ប ទសឥណា្ឌ ប ទសឥណា្ឌ ប ទសឥណា្ឌ 
ប ទសមីយ៉ាន់មា៉ប ទសមីយ៉ាន់មា៉ប ទសមីយ៉ាន់មា៉

ប ទសប៉ាគីសា នប ទសបា៉គីសា នប ទសបា៉គីសា ន

ប ទសឡា ប៊នប ទសឡា ប៊នប ទសឡា ប៊ន

ក ុងហុងកុងក ុងហុងកុងក ុងហុងកុង
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ទីផសោ រក ស ុក
∙ ប ទសបា រន មា ន ១សា ខា 
∙ ប ទសប៊ យុណ មា ន ៣សា ខា 
∙ ប ទសកម្ព ជុា  មា ន ១៦សា ខា 
∙ ប ទសចិន មា ន ២សា ខា 
∙ ប ទសហុងកុង មា ន ១ សា ខា  និង

២សា ខា  តា មរយៈមយប៊ង គីមអង
∙ ប ទសឥណ នូសីុ មា ន ៤២២សា ខា  តា មរយៈ ៧៨,៩៥%

នធនា គា រអន្ត រ ជាតិឥណ នូសីុ (BII) ៦សា ខា  តា មរយៈ
មយប៊ង គីមអង ១សា ខា  តា មរយៈមយប៊ង 
ឥណ នូសីុសា រីយា 

∙ ប ទសឥណា្ឌ  មា ន ១សា ខា  តា មរយៈមយប៊ងគីមអង
១សា ខា ក្ន ងុក ងុបុមបតា មរយៈ BII

∙ ប ទសឡា ប៊ន មា ន ១សា ខា 
∙ ប ទសឡា វ មា ន ១សា ខា 
∙ ទីក ងុឡុងដ៏ មា ន ១សា ខា 

១ សា ខា  តា មរយៈមយប៊ង គីមអង
∙ ប ទសម៉ាឡសីុ  មា ន ៣៩៩សា ខា 

៦សា ខា  តា មរយៈធនា គា រវិនិ  គមយប៊ង
∙ ប ទសភូមា  មា នកា រិយា ល័យតំណា ង១
∙ ទីក ងុញូយ៉ក មា ន ១សា ខា  និង១សា ខា  

តា មរយៈមយប៊ង គីមអង
∙ ប ទសប៉ាគីសា ន មា ន ១២០៨សា ខា  តា មរយៈ២០% 

នធនា គា រ MCB និងមា ន ៤សា ខា  = ៣២,៥% 
តា មរយៈក មុហុ៊ន Pak-Kuwait Takaful

∙ ប ទសប៉ាពូញូហ្គ ៀនៀ មា ន ២សា ខា 
∙ ប ទសហ្វ លីីពីន មា ន ៧៧សា ខា  ៣សា ខា 

តា មយរយៈមយប៊ង គីមអង
∙ ប ទសអា រ៉ាប់ មា ន ១សា ខា  តា មរយៈAnfaal Capital

∙ ប ទសសិង្ហ បុរី មា ន ២២សា ខា  ៤សា ខា  
តា មរយៈមយប៊ង គីមអង

∙ ប ទសថ មា ន ៥១សា ខា  តា មរយៈមយប៊ង គីមអង
∙ ប ទសឧបគីសា ន មា ន១កា រិយា ល័យតា មរយៈ៣៥% 

គ ប់គ ង  យក មុហុ៊ន Uzbek Leasing អន្ត រជា តិ
• ប ទសវៀតណា ម មា ន ២សា ខា  ៨សា ខា  

តា មរយៈមយប៊ង គីមអង ១៤៥សា ខា  
តា មរយៈ២០%  នធនា គា រ An Binh

មា ន ១៧១ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក
ជា ទ ពយសកម្ម សរុប 
ជា ធនា គា រធំជា ងគ  មា៉ឡសីុ

មា ន ២,១ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក
ជា ប ក់ចំណញសុទ្ធ  
កំណត់ត   PATAMI ចំនួន  ២,១ ពា ន់លា នដុលា រអា មរិក 
សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទ ២០១៣

ទីផសោ រក្ន ុងស ុក មា៉ឡសីុ សិង្ហ បុរី និងឥណ ូនសុី

ទីផសោ រក្ន ុងស ុកទា ំង៣ របស់មា៉ឡសុី សិង្ហ បុរី និងឥណ ូនសុី មា នចំនួន ៩១,២% នចំនួនប ក់ចំណញសរុបមុន
កា ត់ពន្ធ របស់ស័ម្ព ន្ធ ធនា គា រ។ ប ទសម៉ាឡសីុ គឺជា អ្ន កផ្ត ល់ចំណកធំជា ងគ ៦២,១% នប ក់កម្ច សីរុបរបស់សម្ព ន័្ធ 
ធនា គា រ  ទីផសោ រ និងផ្ត ល់ចំណកប ក់ចំណញមុនកា ត់ពន្ធ  ៦៩,៧%  សម្ព ័ន្ធ  ធនា គារ។ កា ររួមចំណកដ៏ធំបំផុត
បនា ប់នប ក់ចំណញមុនកា ត់ពន្ធ  ទាំងមូលរបស់សម្ព ័ន្ធ ធ នា គារ គឺប ទសសិង្ហ បុរី  មាន ១៤,១% ដលបា នមកពី
ភា ពខា ំងនធនា គា រកិច្ច  សាជីវកម្ម  និងអតិថិជន ។ ទីផសោ រក្ន ុងស ុកទី៣ ប ទសឥណ ូនសុី កើនឡើង ៧,៤% ន
ប ក់ចំណញមុនកា ត់ពន្ធ របស់សម្ព ័ន្ធ ធ នាគា រ មយប៊ង  យផលប័ត របស់ខ្ល ួន  បានមកពីអតិថិជន សហគ សធុន
តូចមធយម និងធនា គា រកិច្ច សកល។ សម ប់ឆា ំ ២០១៤ សម្ព ័ន្ធ ធ នា គារ មយប៊ងនឹងសម្ល ឹងលើ ការពង ឹងឥទ្ធ ិពល
របស់ខ្ល ួន  ក្ន ុងផ្ន កមួយនផលចំណញក្ន ុងស ុកដលកើនឡើងពីអា ជីវកម្ម របស់ខ្ល ួន ក្ន ុងប ទសឥណ ូនសុី និង
កា រពង ឹងប តិបត្ដ ិ ការក្ន ុងប ទសសិង្ហ បុរី។

សម្ព ន័្ធ ធនា គា រ មយប៊ង ត វូបា នកសា ងតា មរយៈកា រប្ត ជា 
ចិត្ត  ថា នឹងបម ើជា កា តា លីករជម ុញ ការអភិវឌឍន៍សដ្ឋ កិច្ច  
និងសង្គ ម  គ ប់ទីកន្ល ងដលខ្ល ួនធ្វ ើប តិបត្ត ិ ការ។ ជា 
កា រពិត តា មទសសនៈនះ ធនា គា របា នរបន្ត  គាំទ ដល់ ការ
អភិវឌឍន៍សដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម  បណា្ដ ប ទសដលធនា គា រ
ធ្វ ើប តិបត្ត ិកា រ។ សព្វ ថ្ង នះ កតា នះត ូវបា នពង ឹង  យ
បសកកម្ម របស់ខ្ល ួន ជា អ្ន កផ្ត ល់សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប

 យអា រយធម៌ទូទា ំងអា សុី។ តា មរយៈបសសកម្ម នះ 
ធនា គា រ មយប៊ងបា ន  តលើកា រផ្ត ល់ជូនអតិថិជន
នូវសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុដលមា នតម្ល  និងលក្ខ ខណ សមរមយ
ផ្ត ល់ប ឹកសោ ជូនអតិថិជន ស បតា មតម ូវកា ររបស់អតិថិជន
ព មទា ំងកា យជា បះដូងរបស់សហគមន៍។
 

 លកា រណ៍គ ឹះរបស់ធនា គា រ មយប៊ង  តបន្ត រ
ដំណើរលើផ្ល ូវសំខា ន់របស់ខ្ល ួន ដើមបីពង ឹងកា រប្ត ជា ចិត្ត  
របស់ខ្ល ួន ចំ  ះសហគមន៍។ តា មរយៈគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម

 លកា រណ៍គ ឹះទំនួលខុសត ូវសា ជីវកម្ម  ព ម ទាំងកា រ
ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម របស់បុគ្គ លិកផងដរ បា នធ្វ ើឲយធនា គា រ
មយប៊ង  តប កា ន់ខា ប់ ក្ន ងុកា រជួយលើកតម្ក ើនអនា គត
ឲយកា ន់តប សើរឡើង មា ននិរន្ត រ ភាពសម ប់អ្ន ក
ទា ំងអស់គា ។

ប ទសឧបគីសា នប ទសឧបគីសា នប ទសឧបគីសា ន

ប ទសបា រ៉នប ទសបា រ៉នប ទសបា រ៉ន

ទីក ុងញូយ៉កទីក ុងញូយ៉កទីក ុងញូយ៉ក
ទីក ុងឡុងដ៏ទីក ុងឡុងដ៏ទីក ុងឡុងដ៏

ប ទសអា រ៉ាប់ប ទសអា រ៉ាប់ប ទសអា រ៉ាប់

អំពី
ធនា

 គា
 រ



16 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

សា វតា ក មុហុ៊ន បណា្ដ ញ ជាសកល និងបណា្ដ ញក្ន ងុស កុ

ធនា គា  រ មយប៊ង   ជា ធនា គា រ
កំពូលទា ងំ ១០    ក្ន ងុ
ព ះរា ជា ណា ចក កម្ព  ុជា 

 ង លើទ ពយសកម្ម ។   
ធនា គា រនះបា នបង្ក ើតឡើង  
រា ជធា នីភ្ន ពំញ  ក្ន ងុឆា  ំ១៩៩៣   
និងបា នចា ប់ផ្ត ើមរីកចម ើន 
តា ងំពី មា នសា ខា តមួយ រហូត
ដល់កា យជា ធនា គា រ ដលបា ន
កា រចុះបញ្ជ កី្ន ងុស កុ   ឆា  ំ២០១២។  
ធនា គា រ  មយប៊ង  បា នផ្ត ល់នូវសវា 
កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ គុ ប់លំដា ប់ ចា ប់ពី 
សា ជីវកម្ម   ពាណិជ្ជ កម្ម   និង
សវា កម្ម ធនា គា រកិច្ច  ក៏ដូចជា 
ធនា គា រតា មអី៊នធើណិតផងដរ។ 
ធនា គា រ មយប៊ង   បា នប តិបត្ត  ិការ
ក្ន ងុរា ជធា នីភ្ន ពំញ   និងតា មបណា្ដ 
ខត្ត សំខា ន់ៗ មួយចំនួន
ក្ន ងុប ទសកម្ព ជុា  ជា មួយនឹង
បណា្ដ ញសា ខា    ចំនួន១៦។
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រចនា សម្ព ន័្ធ របស់សម្ព ន័្ធ ធនា គា រ
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សា 
រជូ
នចំ

 ះ
មា
ស់
ភា 
គហ៊ុ

ន
ូ

ស
មិទ

្ធ ផិល
កា 
រទ
ទួល

ខុស
ត

 វូ
រប
ស់
យ

ើង
ួ

ុុ
អភិ

បា 
ល
កិច

្ច
ក

 មុហ៊ុ
ន

ព័ត៌
មា 
នផ

សង
ៗ

របា 
យ
កា 
រណ៍

ហិ
រញ

្ញ វត
្ថុ

ភា 
ពជា

 អ
្ន កដឹ

កនា
 ំ

រប
ស់
យ

ើង
្ន្ន

របា 
យ
កា 
រណ៍

អា 
ជីវ
កម

្ម 
អំពី

ធនា
 គា

 រ

100% Etiqa International Holdings Sdn Bhd
 (Investment Holding)

 69.05% Maybank Ageas Holdings Berhad
  (Investment Holding)

          100%   Etiqa Insurance Berhad
            (Life & General Insurance)

          100%   Etiqa Takaful Berhad
            (Family & General Takaful)

          100%   Etiqa Life International 

         (L) Limited
           (Off shore Investment-linked Insurance)

          100%   Etiqa Off shore Insurance 

         (L) Limited
            (Management Services)

          100%   Etiqa Overseas Investment 

         Pte Ltd
           (Investment Holding)

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

          100%   Etiqa Pte Ltd 

            (Management Services)

100% Maybank Asset Management Group Berhad
 (Investment Holdings) 

 100% Maybank Asset Management Sdn Bhd
  (Fund Management)

        99%      PT Maybank GMT Asset 

        Management
         (Fund Management)

 100% Maybank Islamic Asset Management

  Sdn Bhd 

  (Fund Management)

 100% Maybank Private Equity Sdn Bhd

  (Private Equity Investments)

 100% Maybank Asset Management (Thailand) 

  Company Limited
  (Fund Management)

 100% Maybank Asset Management Singapore   

                    Pte Ltd
  (Fund Management)

100% Maybank IB Holdings Sdn Bhd
 (Investment Holding) 

 100% Maybank Kim Eng Holdings Limited 
  (Investment Holding) 

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

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

   100%  Maybank ATR Kim Eng Capital Partners, Inc.
     (Investment Holding)

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

   100%  Maybank Kim Eng Securities (London) 

     Limited
     (Dealing in Securities)

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

   100%  Maybank Kim Eng Securities Joint Stock 

     Company
     (Dealing in Securities)

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

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

   Other Subsidiaries

COMMERCIAL 
BANKING

Notes:

1. Where investment holding companies are omitted, shareholdings are shown as effective interest.

2. Companies that are not shown include those dormant, under member’s voluntary liquidation, have ceased operations or provide nominee services.

100%  Maybank Trustee Berhad 

 (Trustee Services)

100%  Maybank Shared Services Sdn Bhd 

 (IT Shared Services)

Other Subsidiaries

100% Maybank Islamic Berhad 

 (Islamic Banking)

98.31%* PT Bank Internasional Indonesia Tbk 

 (Banking)

 100%   PT BII Finance Center 

                     ( Multi fi nancing)

 62%       PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 
  (Multi fi nancing)

100% PT Bank Maybank Syariah Indonesia 
 (Islamic Banking)

99.97% Maybank Philippines Incorporated 
 (Banking)

100% Maybank (Cambodia) Plc 
 (Banking)

100% Maybank International (L) Limited 

 (Off shore Banking)

100% Maybank (PNG) Limited 
 (Banking)

20% MCB Bank Limited 
 (Banking)

20% An Binh Commercial Joint Stock Bank 

 (Banking)

35% Uzbek Leasing International A.O. 
 (Leasing)

INVESTMENT 
BANKING

MALAYAN 
BANKING 
BERHAD

ASSET
MANAGEMENT

100% Maybank Investment Bank Berhad 

 (Investment Banking)

 100% BinaFikir Sdn Bhd 
  (Consultancy and Advisory)

           Other Subsidiaries  

INSURANCE

OTHERS

អំពី
ធនា

 គា
 រ



20 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ជីម គង់ហ៊ុយ
នា យក នា យកដា នសវា កម្ម 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុសហគមន៍

ឆយ វ ខ្វ ុង
នា យក នា យកដា ន
ធនា គា រកិច្ច សកល

ឃូ អង ហូ
នា យក នា យកដា ន
គ ប់គ ងបណា្ដ ញសា ខា 

ឡង ខា យ សីុម
នា យក នា យកដា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
និងយុទ្ធ សា ស ្ត 

ហា្ក សា រីន ចា ន់ 
អា ប់ឌុលឡា 
នា យិកា  នា យកដា នកិច្ច  ការក ុមហ៊ុន 
និងសវា កម្ម  និងយុទ្ធ  សាស ្ត 

លី ទៀន បូ៉
នា យកប តិបត្ត ិ

ទទួលខុសត ូវចំ  ះកា របង្ក ើត
យុទ្ធ សា ស ្ត  និងកា រអនុវត្ត ន
អា ជីវកម្ម  CFS ដលគ បដណ្ដ ប់
អតិថិជន អា ជីវកម្ម ធនា គា រ និង
ផ្ន កសហគ សខា តតូច និងមធយម។
ស្ន ូលនកា រទទួលខុសត ូវនក ុម
របស់គា ត់ រួមបញ្ច ូលកា រត ួតពិនិ
តយមើលផលិតផល កា រគ ប់គ ង 
កា របង្ក ើតយុទ្ធ  សាស ្ត អាជីវកម្ម  
ត ួតពិនិតយហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងកា រ
អនុវត្ត អា ជីវកម្ម  ប តិបត្ត ិ អាជីវកម្ម 
ក៏ដូចជា កា រគា ំទ លើ ការឆ្ល ង កាត់តំ
បន់របស់ CFS ដលមា នអា ជីវកម្ម 
ជា មួយនឹងធនា គា រ មយប៊ង  
ជា ពិសស  ក្ន ុងតំបន់នកា រ
គ ប់គ ង ទ ពយសមបត្ត ិសុទ្ធ ដល
មា នតម្ល ខ្ព ស់ និងសមបូរបប 
កា តធនា គា រអា ជីវកម្ម , ធ នាគា រ
ពា ណិជ្ជ កម្ម   សហគ សធុនតូច 
និងមធយម។

ទទួលបន្ទ ុកលើយុទ្ធ សា ស ្ត រួម កា រ
អនុវត្ត ន៍    និងកា ររីកចម ើន ធុរកិច្ច    
ធនា គា រកិច្ច សកល រួមមា នសា ជីវកម្ម  
ប តិបត្ត ិកា រធនា គា កិច្ច    និងធនា គា 
កិច្ច  ពា ណិជ្ជ កម្ម សហគ សធុនតូច
 និងមធយម។ ក ុមកា រងា ររបស់គា ត់
ជួយ  ះស យសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  
ជូនអតិថិជន ក៏ដូចជា គ ប់គ ង
គណនី ប កប  យភា ពច្ន ប ឌិត  
និងឆ្ល ើយតប  នឹងតម ូវកា ររបស់
អតិថិជន ជា រៀងរា ល់ឆា ំ។ គា ត់ក៏
ទទួលខុសត ូវផងដរលើប តិបត្ត ិ
កា រប កប  យ  គជ័យលើ
ធនា គា រកិច្ច សកល បង្ក ើត គំនិត
ផ្ត ួចផ្ត ើម ជា យុទ្ធ  សាស ្ត  និងកា រ
ផា ស់ប្ត ូរអា ជីវកម្ម   ដើមបីធ្វ ើឲយប សើរ
ឡើងប តិបត្ត ិកា ររបស់ធនា គា រ។ 

ទទួលបន្ទ ុកលើកា រលក់  និងពង ីក
បណា្ដ ញធនា គា រ មយប៊ង 
(ខមបូឌា )  ភីអិលសីុ។ ក មុកា រងា រ
របស់គា ត់ជួយគា ំទ ដំណើកា រប  ចាំ
ថ្ង ដល់សា ខា    រួមមា នដូចជា កា រលក់ 
និងសវា កម្ម ផសងៗ។ កា រងា រស្ន ូល
របស់គា ត់ គឺទា ក់ទង  នឹងកា រ
ពង ឹងបន្ថ ម សកា នុពលរបស់
ធនា គា រ តា មរយៈបណា្ដ ញ សាខា  

ATM និងសា រវ័ន្ត ធនា គា រកិច្ច ។ 
ស្ន ូលសំខា ន់ផសងទៀត រួមមា ន
កំណើនប ក់ចំណូលមុនកា ត់ពន្ធ    
តា មរយៈកា ររីកចម ើនកន្ល ងមក  
និងកា រពង ីកសា ខា   ជា អា ទិ៍   
កា រពង ីកបណា្ដ ញ នះ 
នឹងបន្ថ មកំណើនរបស់ធនា គា រ 
មយប៊ង ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា ។ 

ទទួលបន្ទ ុកមុខងា រ ហិរញ្ញ វត្ថ ុធនា គា រ 
រួមទំាងកា រគ ប់គ ងមូលនិធិ
វិនិ  គ។ ក ុមកា រងា របស់គា ត់ 
ទទួលបន្ទ ុកលើកា រអភិវឌឍន៍
យទុ្ធ សា ស ្ត រយៈពលរយៈវងរបស់
ធនា គា រ និងមើលលើកា រអភិវឌឍន៍ 
និងផសព្វ ផសោ យពី  ល  ជា 
យុទ្ធ សា ស្ត  របស់ធនា គា រ។ 
ពួកគា ត់ក៏បា នជម ុញផលិតភា ព 
និងពង ឹងកា រគ ប់គ ងចំណា យ 
ខណៈពលត ួតពិនិតយរួមលើ
យុទ្ធ សា ស ្ត ធុរកិច្ច ធ នាគា រ 
ដើមបីធា នា ឲយបា នកំណើនប ក់
ចំណូលធនា គា រ មយប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី។

ទទួលបន្ទ ុកស្ត ង់ដា ខ្ព ស់ នអភិបា ល
កិច្ច សា ជីវកម្ម  និងជួយក ុមប ឹកសោ 
ភិបា ល  ក្ន ុងកា របំពញភា រកិច្ច  
និងកា តព្វ កិច្ច របស់ពួកគា ត់។ ក ុម
កា រងា ររបស់គា ត់ ក៏ទទួលខុសត ូវ
ផងដរលើកា រវា យតម្ល កិត្ត  នាម
ធនា គា រ ក៏ដូចជា កំណត់ជំហររបស់
ធនា គា រជា មួយភា គគីពា ក់ព័ន្ធ  ខាង 
ក  ដូចជា កា រអនុវត្ត ន៍យុទ្ធ  សាស ្ត 
ដើមបីធា នា ឲយធនា គា រសម ច

 ល    និងផលិតភា ពប កប
 យកា រផ្ត ល់សវា កម្ម កម ិត

ខ្ព ស់ ដើមបីរកសោ អតិថិជនយូរអង្វ ង   
ក៏ដូចជា អភិវឌឍទំនា ក់ទំនងទីផសោ រ
ក្ន ុងកា រជួយគា ំទ ដល់សកម្ម  ភាព
លក់របស់ធនា គា រ។  លើសពីនះ 
ក ុមកា រងា ររបស់គា ត់ ក៏បា នពង ឹង
ទំនា ក់ទំនងជា មួយសហគមន៍ដល
ធនា គា របា នផ្ត ល់សវា កម្ម ក្ន ុងន័យ
រីកចម ើនប កប  យចរភា ព 
និងមា នអត្ថ ន័យទា ំងអស់គា ។

រចនា សម្ព ន័្ធ ធនា គា រ

មុខងា រប តិបត្ត ិ ការសវា កម្ម មុខងា រធុរកិច្ច 
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ទួល
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ជីវ
កម

្ម 
អំពី

ធនា
 គា

 រ
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ចក
្ត សី
ង
្ខ ប

ហួត សា ន់នី
នា យិកា  នា យកដា ន
ធនធា នមនុសស

មា៉ អូរ៉ូរ៉ា រុីស
នា យិកា  នា យកដា នគ ប់គ ង
ឥណទា ន និងហា និភ័យ

ចា វ តឹង បុ៊ន
នា យក នា យកដា នរដ្ឋ  បាល
ឥណទា ន និងកា រគ ប់គ ងកម្ច ី

មា៉ទីន ឃូ
នា យក នា យកដា ន
ជំនួយប តិបត្ត ិកា រ

ទទួលបន្ទ ុកអភិវឌឍ និងអនុវត្ត គ ប់
ទិដ្ឋ ភា ពរបស់បុគ្គ លិក  ក្ន ងុធនា គា រ 
មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី។ 
ក ុមកា រងា រគា ត់ ទទួលខុសត ូវក្ន ុង
កា រអនុវត្ត  លកា រណ៍ធនធា ន
មនុសស ក៏ ដូចជា កា រធា នា ឲយបា ន
កា រគ ប់គ ងធនធា នមនុសស មា ន
ប សិទ្ធ  ភាព  ក្ន ុងធនា គា រ។ ក ុម
កា រងា រគា ត់  តសំខា ន់ និងមា ន

 ល  ក្ន ុងកា របង្ក ើតកិត្ត  នាម
របស់ធនា គា រ ថា ជា និ  ជក
ឈា នមុខ   និងជា ជម ើសទី ១ របស់
និ  ជិក នា ំមកនូវវបបធម៌កា រងា រ
ប កប  យប សិទ្ធ  ិភាពខ្ព ស់   ជម ញុ
ផលិតភា ពរបស់និ  ជិក  ដល
បង្ក ើតឲយមា នកា រផា ស់ប្ត ូរទិដ្ឋ  ភាព  
និងកា រកសា ងករិ៍ ្ត  ះធនា គា រ 
ប កប  យនិរន្ត រភា ព 
ទព  សលយ និងមា នផនកា រ
ចបោ ស់លា ស់តា មរយៈបុគ្គ លិក
របស់ខ្ល ួន។ 

ទទួលបន្ទ ុកផ្ន កគ ប់គ ងឥណទា ន 
និងហា និភ័យធនា គា រ។ ក ុម ការងា រ
គា ត់ផ្ត ល់គុណតម្ល ឲយធនា គា រ តា ម
ភា ពឯករា ជយ  និងភា ពសុក ិតលើកា រ
វា យតម្ល  លើប តិបត្ត ិ ការសមស ប 
កា រគ ប់គ ងឥណទា ន ទីផសោ រ 
ប តិបត្ត ិកា រសា ច់ប ក់ និងកា រ
គ ប់គ ងហា និភ័យ   និងឥណទា ន
សហគ ស។ ក ុមកា រងា រគា ត់
ប្ត ជា កា រពា រ និងបញ្ច ូលកម្ម វិធី
ហា និភ័យ  ក្ន ុងអា ជីវកម្ម  ដើមបី
ពង ឹងកា រគ ប់គ ងហា និភ័យឲយ
មា នប សិទ្ធ ិ ភាពខ្ព ស់  ក្ន ុងធនា គា រ។ 
ក៏  តសំខា ន់លើកា រពង ឹង ប ព័ន្ធ 
គ ងកា រទាំងអស់របស់ហា និភ័យ 
និងដំណើរកា រជម ុញឲយមា ន
កា រផ្ត ល់រងា ន់  និងកតម ូវកា រ
គ ប់គ ងសា ច់ប ក់   និងកា រ
វិនិ  គ របស់ធនា គា រ។ 

ទទួលបន្ទ ុកចំ  ះឯកសា រកម្ច ី និង
បុរប ទា នឥណទា ន   ឲយអ្ន កខ្ច ី
ប ក់ក៏ដូចជា ដើមបីកា រគ ប់គ ងឲយ
បា នល្អ លើកា រប មូលមកវិញនូវកម្ច ី 
រទា មទា ត ឡប់មកវិញ  នូវបំណុល 
និងកម្ច ដីលមា នប  ។  ក មុកា រងា រ
គា ត់  តសំខា ន់លើកា របង្ក ើន
ប សិទ្ធ ិភា ព  រួមមា នកា រធ្វ ើឲយកា ន់ត
មា នភា ពងា យស ួល ដំណើរកា រ
ផ្ត ល់ប ក់កម្ច ី កា ត់បន្ថ យកិច្ច  ការ
មិនចា ំបា ច់    ពលវលា  និងបន្ថ យ
កំហុសឆ្គ ងជា មួយក ុមកា រងា រ  ក៏ដូច
ជា មធា វីធនា គា រ។

ទទួលបន្ទ ុកពិនិតយមើលរចនា សម្ព ័ន្ធ 
ប តិបត្ត ិកា រផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធនា គា រ 
ដើមបីធា នា បា ននូវកា ររួមបញ្ច ូល
សវា ប កប  យប សិទ្ធ  ភាព។ 
ក ុមកា រងា រគា ត់ រួមមា នបច្ច ក
វិទយោ ព័ត៌មា ន អចលនទ ពយ និង
សវា កម្ម  និងប តិបត្ដ ិ ការកណា្ដ ល។ 
កា រទទួលខុសត ូវចមបងក ុមកា រងា រ
គា ត់  អភិវឌឍនិងកលម្អ តំណើកា រ
កា រងា រ ដើមបីគា ំទ ប តិបត្ត ិ ការ
ធនា គា រទា ំងអស់  និងដើមបីធា នា ឲយ
បា នដំណើរកា រប  ចំាថ្ង របស់ធនា គា រ
ប ព ឹត្ត   យរលូន។ ជា ពិសស
តួនា ទីរបស់បច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា ន ដល
នា ំមកនូវគំនិតបច្ច កវិទយោ បង្ក ើតថ្ម ី
របស់ធនា គា រ សម ប់គា ំទ 

 ល  យុទ្ធ សា ស ្ត របស់
ធនា គា ររយៈពលវង។

អំពី
ធនា

 គា
 រ
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ក្ន ុងនា មជា គ ឹះសា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ធំបំផុត  អា សុីអា គ្ន យ៍
បង្ក ើតឱកា សផសងៗ ដើមបីឲយ

 កអ្ន កសម ចបា ន  ល  ។

កា លា នុវត្ត  ភាព

១៧១ពា ន់លា ន
ទ ពយសកម្ម សរុប

ដុលា រអា មរិក
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ធនា គា រ មយប៊ង 
ក្ន ុងសា រព័ត៌មា ន
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26 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី
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28 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នចូលរួមក្ន ុង
កម្ម វិធី “មួកសុវត្ថ ិភា ពសម ប់កុមា រ” ដលមា នក្ល ឹបអ្ន កជិះ
មូ៉តូធំកម្ព ុជា  និងអង្គ  ការមូលនិធិបងា្ក ររបួសអា សុី ជា ដគូ។ 
តា មរយៈកម្ម វិធីនះ យើងបា នឧបត្ថ ម្ភ មួកសុវត្ថ ិ ភាពដល់អ្ន ក
គ ូ  កគ ូ និងកុមា រជា ច ើនមកពីបឋមសិកសោ ព សណ្ដ ក 
ខត្ត តា កវ ដលជា ផ្ន កមួយនកម្ម វិធីលើកកម្ព ស់កា រ
យល់ដឹងពីសុវត្ថ ិភា ពផ្ល ូវ  ក។ 

មិថុនា 
០៥ មិថុនា  ២០១៣

ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នឈ្ន ះ
ពា នរងា ន់ធនា គា រឆ្ន ើមក្ន ុង ការអនុវត្ត ន៍កិច្ច  ការសង្គ ម ក្ន ុង
កម្ម វិធីពា នរងា ន់ធនា គា រ និងគ ឹះសា នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ឆ្ន ើម ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា ឆា ំ២០១៣។ នះជា កម្ម វិធីពា នរងា ន់
ធនា គា រ និងគ ឹះសា នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុឆ្ន ើម ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា
លើកទី១ ដលរៀបចំឡើង  យ IDG Asean។ ក្ន ុងពិធី
ប គល់រងា ន់  រា ជធា នីភ្ន ំពញ គបា នប  កាស ពានរងា ន់
កិត្ត ិយស ចំនួនប ំពីរ សម ប់ធនា គា រ និងគ ឹះសា ន
មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុដលបា នអនុវត្ត  ការងា របា នល្អ  ។  

០៨ មិថុនា  ២០១៣

ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នចូលរួមក្ន ុង
ព ឹត្ត ិកា រណ៍ “Mums & Dads Congress 2013” ជា លើកដំបូង 
ដលកម្ម វិធីនះបា នរៀបចំឡើង  យ ក ុមហ៊ុន DKSH 

Cambodia  សណា្ឋ គា រ Inter Continental រា ជធា នី
ភ្ន ំពញ។ ធនា គា រ មយប៊ង ដលជា អ្ន កឧបត្ថ ម្ភ កម្ម វិធីនះ 
បា នមា នវត្ត  មាន ដើមបីជា ផ្ន កមួយក្ន ងុកម្ម វិធីអភិវឌឍសហគមន៍
ក្ន ុង  លបំណងបង្ក ើនកា រយល់ដឹងពីកា រថទា ំសុខភា ព
ទូ   និងសុខភា ពមា តា  របស់គូសា មីភរិយា ដលទើបរៀបកា រ
ថ្ម ី  ង និងយុវជនឯទៀត ក្ន ុងព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា។ 

១៥ មិថុនា  ២០១៣

ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នចូលរួមក្ន ុង
កម្ម វិធី “មួកសុវត្ថ ិភា ពសម ប់កុមា រ” ដលជា ផ្ន កមួយន
ព ឹត្ត ិកា រណ៍ជិះមូ៉តូធំសបបុរសធម៌ និងកា របង្ក ើន ការយល់ដឹង
អំពីសុវត្ថ ិភា ពផ្ល ូវ  ក  យមា នក្ល ឹបអ្ន កជិះមូ៉តូធំកម្ព ុ ជា និង
អង្គ កា រមូលនិធិបងា្ក ររបួសអា សីុជា ដគូ។ កា រចូលរួមសហកា រ
ជា មួយក្ល ឹបអ្ន កជិះមូ៉តូធំកម្ព ុជា  នះជា ផ្ន កមួយនកា រគា ំទ 
គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមស្ដ ីពីទំនួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ ម ដូចជា កា រ
ឧបត្ថ ម្ភ ដល់កុមា រតា មរយៈកម្ម វិធី “វិថីឃា តឆា យពីគំនរសំរា ម” 
ដលមា នអង្គ  ការអភិវឌឍន៍ធនធា នមនុសស ជា ដគូ ។ 

សីហា 
០២ សីហា  ២០១៣ 
និសិសតមកពី Nanyang Business School បា នធ្វ ើទសសនកិច្ច 
សិកសោ ស្ដ ីពីពា ណិជ្ជ កម្ម   ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) 
ភីអិលសុី ដើមបីពង ឹងកា រយល់ដឹងរបស់និសិសតទា ក់ទង
កា រអភិវឌឍន៍វិស័យសដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម ក្ន ុងព ះរា ជា ណា ចក 
កម្ព ុជា ។ នះ គឺជា ផ្ន កមួយនទសសនៈវិស័យរបស់សកល
វិទយោ ល័យក្ន ុងកា របង្ក ើនចំណះដឹងរបស់អ្ន កដឹកនា ំអា ជីវកម្ម 
នា ពលអនា គត អំពីទីផសោ រកម្ព ុ ជា ជា ផ្ន កមួយនសដ្ឋ កិច្ច 
មា នកា ររីកចម ើនលឿន ក្ន ុងតំបន់អា សុីអា គ្ន យ៍ ដូចនះពួកគ
អា ចណនា ំសហគ ិនក្ន ុងស ុករបស់ពួកគ មកបណា្ដ ក់ទុន 
ឬធ្វ ើជំនួញ  ទីនះនា ថ្ង អនា គត។ ទសសនកិច្ច សិកសោ នះ
បា នធ្វ ើឲយសិសសទា ំង  ះ ទទួលបា នចំណះដឹងថ្ម ីៗ និងកា រ
វា យតម្ល មួយពីទិដ្ឋ  ភាពនកា រធ្វ ើជំនួញ និងឱកា សក្ន ុង ការ
ទំនា ក់ទំនងជា មួយសហគ ិនឯទៀតក្ន ុងព ះ រាជា ណា ចក 
កម្ព ុជា  ក៏ដូចជា សហគ សជំនួញក្ន ុងប ទសមា៉ឡសុី 
និងសិង្ហ បុរីផងដរ។ 

២ សីហា  ២០១៣

 វគ្គ ផា ច់ព ័ត្ត  មា នបក្ខ ជន និងបក្ខ  នារី មកពីប ទស
កម្ព ុជា  ចំនួន ១១នា ក់បា នទទួលកា រវា យតម្ល យា៉ងហ្ម ត់ចត់ 
ដើមបីពួកគអា ចទទួលបា ន  អីមួយក្ន ុងព ឹត្ត  ការណ៍ 
“កា រសួរដញ  លគា  វគ្គ ផា ច់ព ័ត្ត ឆា ំ ២០១៣” រៀបចំ

 យធនា គា រ មយប៊ង ដលបា នប ព ឹត្ត ិ   ក្ន ុង
ទីក ុងកូឡា ឡា ំពួរ។ ក្ន ុង ះមា នតបក្ខ ជន និងបក្ខ  នារី
ពីរនា ក់តប៉ុ ្ណ ះ គឺ  ក គក់ ចំរីន និង

ស បពលជា មួយកិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លនធនា គា រ 
មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ដលបា នប ព ឹត្ត ិ  

 ខត្ត សៀមរា ប ជា មួយនឹងពលដលពួកយើងបំពញ
បសកកម្ម ផ្ដ ល់សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប  យអា រយធម៌ និង
ឈរលើទសសនៈ  “កា រអភិវឌឍន៍ប កប  យទំនួលខុសត ូវ” 
ក្ន ុងសហគមន៍របស់យើង ធនា គា រ មយប៊ងកម្ព ុ ជា បា ន
ឧបត្ថ ម្ភ ប ក់ ចំនួន ៥,០០០ ដុលា រអា មរិក ដល់មន្ទ ីរពទយ
គន្ធ បុបា   ខត្ត សៀមរា ប ដើមបីបន្ត របសកកម្ម របស់ខ្ល ួន
ក្ន ុងកា រផ្ត ល់សវា ថទា ំសខុភា ពឲយកុមា រដលខ្វ ះ ខាត។ 
គួរឲយកត់សមា្គ ល់ផងដរថា  មន្ទ ីរពទយនះបា នជួយសង ្គ ោះ
ជីវិតកុមា ររា ប់ពា ន់នា ក់ ជា រៀងរា ល់ខ។

ឧសភា 
០៨ ឧសភា  ២០១៣

ស បជា មួយនឹងខួបទី១៥០ របស់កា កបា ទក ហមអន្ត រ ជាតិ 
និងអឌឍចន្ទ ក ហម ក មប ធា នបទ “សកម្ម ភា ពមនុសសធម៌ 
១៥០ឆា ំ” ធនា គា រ មយប៊ង បា នផ្ត ល់ ការឧបត្ថ ម្ភ ដល់ 
កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា។ កា រប រព្ធ ខួបនះ មា នកា រអ ្ជ ើញ
ចូលរួមដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ពីសំណា ក់សម្ត ចត   ហ៊ុន សន 
នា យករដ្ឋ មន ្ត ីនព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា និង កជំទា វ 
បុ៊ន រ៉ានី ហ៊ុន សន ប ធា នកា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា។

១៨ ឧសភា  ២០១៣

មីនា 
០១ មីនា  ២០១៣

ព ឹត្ត ិកា រណ៍សំខា ន់ៗ 
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ស
មិទ

្ធ ផិល

ក   ហង ចា ន់បូរស្ម ី ដលបា នទទួលជ័យជម្ន ះក្ន ុងវគ្គ ចុង
ក យ  ទីក ុងកូឡា ឡា ំពូ។ 

ក  
៤ ក   ២០១៣ 
មា ននិសិសតចំនួន ៣២នា ក់ មកពីមហា វិទយោ ល័យ Faculty 

of Economics and Muamalat នសា កលវិទយោ ល័យ 
University Sains Islam Malaysia នប ទសមា៉ឡសុី 
បា នធ្វ ើទសសនកិច្ច សិកសោ   ធនា គា រ មយប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ដលជា ផ្ន កមួយនទសសនកិច្ច  
ជា លក្ខ ណៈអន្ត រជា តិ និងជា លក្ខ ណៈសិកសោ  ដើមបីនា ំយក
កា រទំនា ក់ទំនងជា អន្ត រ ជាតិ  កា ន់និសសិតរបស់ពួកគ 
តា មរយៈកា រចករំលក និងផា ស់ប្ត ូរចំណះដឹងស្ត ីអំពីកា រ
គ ប់គ ងជំនួញជា សកល ។ 

៥ ក   ២០១៣ 

ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នចុះ
អនុសសោ រណៈ  គយល់គា  ជា មួយធនា គា រ Mizuho Bank, 

Ltd. (MHBK) ដើមបីធ្វ ើកិច្ច សហប តិបត្ត ិកា រជា មួយគា ក្ន ុង
វិស័យជា ច ើន ដលរួមបញ្ច ូលទា ំងវិស័យពា ណិជ្ជ កម្ម  និងកា រ
បណា្ដ ក់ទុនក្ន ុងវិស័យធនា គា រ។ អនុសសោ រណៈ  គយល់គា  
នះ មា ន  លបំណងពង ីកគម ងគា ំទ របស់ MHBK 
ដើមបីអា ចឲយក ុមហ៊ុនជបុ៉នផសងទៀតឈា នជើងចូលក្ន ុង
សដ្ឋ កិច្ច ទីផសោ រកម្ព ុជា ដលកំពុងលូតលា ស់ តា មរយៈកា រ
ផ្ត ល់សវា ហិរញ្ញ បបទា នរបស់ ធនា គា រ មយប៊ងកម្ព ុ ជា 
ដលជា សា ប័នមា នសកា នុពលស ប់ ក្ន ុងវិស័យធនា គា រ
ពា ណិជ្ជ  និងកិច្ច សហប ត្ត ិបត្ត  ការលើសវា ឥណទា ន។ 

២៨ ក   ២០១៣ 
បុគ្គ លិកនធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នគូរ 
និងលា បថា ំពណ៌តា មជ  ំងសា លា អង្គ  ការអភិវឌឍន៍ធនធា ន
មនុសស (PIO)  ដលនះជា ផ្ន កមួយនគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមស្ដ ីពី
ទំនួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ ម ជាសកលរបស់ធនា គា រ 
មយប៊ង  ឆា ២ំ០១៣។ ជា ងមួយឆា មំកហើយ យើង  ត

បន្ត កម្ម វិធីជា ដគូជា មួយអង្គ  ការអភិវឌឍធនធា នមនុសស  
PIO ក្ន ុងកា រជួយឧបត្ថ ម្ភ វិស័យអប់រំ កា រថទា ំសុខភា ព 
កា រផ្ត ល់អា ហា ររូបត្ថ ម្ភ  និងកា របំពញតម ូវ ការចមបងដល់
កុមា រចំនួន ២០នា ក់ ក៏ដូចជា ផ្ត ល់ជំនួយមួយភា គតូច ដល់
សិសសោ នុសិសសដលបា នផ្គ ត់ផ្គ ង់  យអង្គ  ការអភិវឌឍធនធា 

នមនុសស  PIO តា មរយៈកា រផ្ត ល់វិភា គទា ន និងកា រផ្ត ល់រងា ន់
ដល់សិសសឆ្ន ើមប ចា ំខជា ដើម។ 

តុលា 
១២ តុលា  ២០១៣ 
ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នផ្ត ល់ជំនួយ
សង ្គ ោះបនា ន់ដល់អភិបា លខត្ត សៀមរា ប ដើមបីជួយសង ្គ ោះ
ប ជា ពលរដ្ឋ  ជាង ៣០០០គ ួ សារ ដលរងកា រប៉ះពា ល់  យ
ទឹកជំនន់ ក្ន ុងសងា្ក ត់ពួក (មា នចមា យ ៣០ គីឡូម៉ត ពីខត្ត 
សៀមរា ប)។ សកម្ម  ភាពនះ បា នឆ្ល ុះប  ំងពីកា រប្ត ជា ចិត្ត 
ទទួលខុសត ូវសង្គ មក្ន ុងកា រផ្ត ល់ជំនួយដល់សហគមន៍ដល
ធនា គា រ មយប៊ងធ្វ ើប តិបត្ត ិ ការ។ ជំនួយសបបុរសធម៌
របស់ធនា គា មយប៊ងបា នធ្វ ើឡើងដើមបីជួយសង ្គ ោះ ជាតិ
ខណៈពលប ជា ជនទា ំងនះជួបគ ះធម្ម  ជាតិ និង
រងផលប៉ះពា ល់យា៉ងខា ំង ដល់ជីវភា ពរស់  ។ 

២៨ តុលា  ២០១៣ 

ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នស  ធ
សា ខា ថ្ម ីបួន  ក ុងសរី  ភ័ណ ជ យចងា រ អូរបកក្អ ម 
និងសា ខា ផ្ល ូវកម្ព ុ ជាក ម (ភ្ន ំពញ) ដលអា ចជម ុញឲយ
ធនា គា មយប៊ងមា នលទ្ធ  ភាព  ះ ដល់ខត្ត មួយចំនួន
ក្ន ុងព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា ក៏ដូចជា តំបន់មួយចំនួនក្ន ុង
រា ជធា នីភ្ន ំពញផងដរ។ សា ខា ទា ំង  ះបា នប  កាសឲយ
ដំណើកា រជា ផ្ល ូវកា រក មអធិបតីភា ពរបស់  កជំទា វ 
អុ៊ក មា៉លី អគ្គ ទសា ភិបា លរង ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ក្ន ុង
ពិធីស  ធមួយ ដលបា នរៀបចំឡើង  ក ុងសរី  ភ័ណ 
ខត្ត បនា យមា នជ័យ។  យយលថ់ា  សា នភា ពទឹកជំនន់
បា នប៉ះពា ល់ខា ំងដល់ក ុងសរី  ភ័ណ ដលមា ន
ប ជា ពលរដ្ឋ  ១៨៦៨គ ួសា រ រងកា រខូចខា ត  ះ ធនា គា រ 
មយប៊ងបា នបងា ញវត្ត  មានរបស់ខ្ល ួន និងជួយឧបត្ថ ម្ភ ដល់
កា រិយា ល័យនអភិបា លក ងុសរី  ភ័ណ ដើមបីជួយសម ល
បន្ទ ុករបស់ប ជា ជន ក្ន ុងកា រ  ះស យប  ទឹកជំនន់។ 

វិច្ឆ ិកា 
៥ វិច្ឆ ិកា  ២០១៣  

ធនា គា រ មយប៊ងបា នប រព្ធ ពិធីខួបលើកទី២០ឆា ំរបស់ខ្ល ួន
ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា   យខ្ល ួន តប  កាន់ជំហរខិតខំគា ំទ 
សហគមន៍ តា មរយៈគម ងដ៏ទំលំទូលា យនគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម
ស្ដ ីពីទំនួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ ម។ មា នភ្ញ ៀវកិត្ត ិយស

ជា ង៥០០ នា ក់បា នចូលរួមពិសា រអា ហា រពលលា ចដលក្ន ុង
ឱកា ស  ះ ធនា គា រ មយប៊ងបា នលើកយកប  ធានបទស្ត ីពី 
“កា រអភិវឌឍន៍ប កប  យទំនួលខុសត ូវ” ក្ន ុងសហគមន៍
មកបកស យអមជា មួយនឹងទឹកប ក់មូលនិធិចំនួន 
៥០.០០០ ដុលា រអា មរិក ជូនកា កក  បាទក ហមកម្ព ុ ជា 
ដើមបីជួយសង ្គ ោះជនរងគ ះ  យសា រគ ះធម្ម  ជាតិ 
ក៏ដូចជា កា រផ្ត ល់សវា ថទា ំសុខភា ព និងកម្ម វិធីមនុសសធម៌
ផសងៗទៀតផងដរ។
 

ធ្ន ូ 
២០ ធ្ន ូ ២០១៣  

ស បជា មួយពិធីផ្ត ល់ជូនអំ  យសៀវ  ក្ន ុងឱកា សចូល
ឆា ំសកលរបស់សម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ មយប៊ង  បុគ្គ លិកធនា គា រ
បា នផ្ត ល់ក្ត ីរីករា យឲយកុមា រ  មន្ទ ីរពទយកុមា រជា តិ 
តា មរយៈកា រផ្ត ល់ជូនសៀវ   ក្ន ុងសួនកមសោ ន្ត  និងក្ន ុង
កន្ល ងអា នសៀវ  ។  លបំណងនកា រផ្ត ល់សៀវ  
នះ គឺដើមបីជួយកុមា រឲយចះរៀនអា ន និងសម បខ្ល ួន
ជា មួយនឹងជម្ង ឺ និងកា រពយោ បា លក្ន ុងមន្ទ ីរពទយ ក៏ដូចជា នា ំ
ភា ពរីករា យ ផ្ត ល់ចំណះដឹងដល់កុមា រឲយចះស  លាញ់កា រ
អា ន។ សកម្ម  ភាពនះក៏បា នជម ុញទឹកចិត្ត បុគ្គ លិកធនា គា រ 
មយប៊ង ឲយចះផ្ត ល់ និងចករំលកជា មួយអ្ន កខសត់ខសោ យ 
ជា កា រពិត នះបងា ញឲយឃើញថា បុគ្គ លិកធនា គា រ មយប៊ង
បា ននឹងកំពុងរស់  ជា ប់ជា មួយសហគមន៍។



30 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ថា ក់ដឹកនា ំធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នទទួលពា នរងា ន់ធ នា គារឆ្ន ើម ក្ន ុ ងការអនុវត្ត ន៍កិច្ច ការសង្គម  

អ្ន កចូលរួមទទួលពា នរងា ន់ធនា គា រ ឆា ំ ២០១៣

ពា នរងា ន់ និង
កា រទទួលសា្គ ល់



31របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី
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32 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

22 MILLION 
CUSTOMERS

តា មរយៈបណា្ដ ញ
ដ៏ទូលំទូលា យរបស់យើង 
យើងផ្ត ល់មធយោ បា យល្អ ប សើរ 
ដើមបីឲយ  កអ្ន កសម ចបា នដល់ទីផសោ រ។ 

មា នអតិថិជន

២២ លា ននា ក់

ទីផសោ រ
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី



34 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ឡង  ខា យ សុីម
នា យក នា យកដា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងយុទ្ធ  សាស្ត  

យើងស្ថ ិត  លើគន្ល ងដ៏ត ឹមត ូវ ក្ន ុងកា រឈា ន  កា ន់ភា ព គជ័យនទិស                       
យុទ្ធ សា ស ្ត  ខាងក ម  ត ឹមដំណា ច់ឆា ំ២០១៥៖

ទិស  យុទ្ធ សា ស្ត  សមិទ្ធ ផលក្ន ុងឆា ំសា រពើពន្ធ ២០១៣

•  ជា ជម ើសទី១របស់និ  ជិត
    ក្ន ងុប ទសកម្ព ជុា 
•  បា នត ូវទទួលសា្គ ល់ ជា ធនា គា រដលផ្ត ល់
   សវា ធនា គា រល្អ ឥត  ះ
•  បា នត ូវទទួលសា្គ ល់ ជា អ្ន កផ្ត ល់សវា  និង
   ផលិតផលប កប  យភា ពច្ន ប ឌិត
   និងមា នគុណតម្ល បន្ថ មតា មរយៈ
   បច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា នវិទយោ 
•  សម ចបា នកា រទទួលសា្គ ល់ច ើន
   និងវត្ត មា នធនា គា រ មយប៊ង  
   ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា 
 • បង្ក ើតប ក់ចំណញមុនបង់ពន្ធ  
   ចំនួន ៣០ លា នដុលា រអា មរិក  
   ត ឹមដំណា ច់ឆា ំ ២០១៥

∙  ចំនួននិ  ជិតកើនឡើង៥២,៣៥% 
ដល់ចំនួន២៩១ នា ក់

∙  ជា ង ៩០% ននិ  ជិតធនា គា រ 
មយប៊ង  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា 
គឺនិ  ជិត  ក្ន ុងស ុក 
ដល  រពញ  យជំនា ញវិជា ជីវៈ

∙ ធនា គា រទទួលបា នពិន្ទ ុ៤,១២ពីកា រស្ទ ង់
មតិសន្ទ សសន៍សវា អតិថិជនពិន្ទ ុខ្ព ស់
បំផុតគឺពិន្ទ ុ ៥

∙ ធ្វ ើឱយប សើរឡើងប ព័ន្ធ ស្ន លូរបស់ធនា គា រ
∙ បា នបង្ក ើតសា ខា ថ្ម ីចំនួន ៤ និងបន្ថ ម
មា៉សុីន ATM ដល់ចំនួន២៦

∙ កា យជា ធនា គា រដំបូងគបង្អ ស់ដលឈ្ន ះ
ពា នរងា ន់ "ធនា គា រដលបំពញកា រងា រ
សង្គ មឆ្ន ើមបំផុត"  ក្ន ងុកម្ម វិធីពា នរងា ន់
ធនា គា រកម្ព  ុជាឆា ២ំ០១៣

∙ បង្ក ើតប ក់ចំណញមុនបង់ពន្ធ ចំនួន 
៥៤,៧៤% ស្ម ើនឹងចំនួន ១១,៧៦ 
លា នដុលា រអា មរិក ក្ន ុងឆា ំ២០១៣

សចក្ដ ីសង្ខ បលទ្ធ ផលក្ន ុងឆា ំ២០១៣

សចក្ដ ីសង្ខ ប
ចំណញ-ខា តសំខា ន់ៗ

ឆា ំសា រពើពន្ធ 
២០១៣

ឆា ំសា រពើពន្ធ  
២០១២

ធៀបនឹង
ឆា ំចា ស់

ចំណូលពីកា រប ក់សុទ្ធ ១៨.៦០៨.៨៦១ ១១.៤៨៨.៥០៦ ៦២,០%
ចំណូលថ្ល ឈ្ន លួ 
និងកម ជើងសា រសុទ្ធ  ២.៩០១.១១៤ ១.៨៤៨.៧៧២ ៥៦,៩%

ចំណូលប តិបត្ត កិា រសុទ្ធ សរុប ២១.៥៥៧.៨០៧ ១៣.៣៤៩.១០៩ ៦១,៥%

ចំណា យរដ្ឋ  បាលទូ  ១០.០៥៥.៦២៧ ៥.៣២៧.៥៦២ ៨៨,៧%
សំវិធា នធនលើកា របា ត់បង់ន 
ឥណទា ន ៦១៤.៤៣៧ -៣២,៧%
កា រប មូលមកវិញនូវឥណទា ន 
ដលបា នលុប  ល ៦៦៩.២៧៤ ១៩៣.០៦១ ២៤៦,៧%

ប ក់ចំណញមុនបង់ពន្ធ ១១.៧៥៧.៦៦៧ ៧.៦០០.១៧១ ៥៤,៧%

ប ក់ចំណញសុទ្ធ ៩.៧៧៩.៥១០ ៦.១១៧.៣៤៩ ៥៩,៩%

“ឆា ំ ២០១៣ គឺជា ឆា ំមួយនកា របន្ត ពង ីកខ្ល ួន និងជា ឆា ំដលយើងរំពឹងថា នា ំយើង ឱយខិត
កា ន់តជិត  ល  កា យខ្ល ួនជា  “ជម ើសដគូផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុទី១ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា”  ឆា ំ 
២០១៥។ យើងទទួលបា នប ក់ចំណញសុទ្ធ ក យបង់ពន្ធ ចំនួន ៩,៨ លា នដុលា រ អាមរិក 
និងទទួលបា នផលចំណញធៀបនឹងមូលធន ចំនួន ១៤,៨៤%។ ប ក់ចំណញរកសោ ទុករបស់
យើងបា នកើនឡើងយ៉ាងខា ំងដល់ ១៥,៩ លា នដុលា រអា មរិក ខណៈដលភា គលា ភមិនត ូវ បាន
ប កា សក្ន ុង  លបំណងដើមបីរកសោ ទុកដើមទុនក្ន ុង ការសម ួលដល់យុទ្ធ  សាស្ត  ពង ីកខ្ល ួនរបស់
យើង”។

របា យកា រណ៍យុទ្ធ  សាស្ត   និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

យុទ្ធ សា ស្ត   និងសមិទ្ធ ផលរបស់យើង

 ដំណើរនកំណទម ង់ដើមបីប កា យជា  "ជម ើសដគូផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុទី
១ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា " ត ូវបា នណនា ំ  យទិស  យុទ្ធ  សាស ្ត ដ៏ច បោស់លា ស់។ 
ទិស  យុទ្ធ សា ស ្ត  ទាំងនះ រួមមា ន៖

• ជា ជម ើសទី១របស់និ  ជិត  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា

• បា នត ូវទទួលសា្គ លជា ធនា គា រដលផ្ត ល់ស វាធនា គា រល្អ ឥត  ះ

• បា នត វូទទួលសា្គ ល់ជា អ្ន កផ្ត ល់សវា  និងផលិតផលប កប យភា ព
ច្ន ប ឌិត និងមា នគុណតម្ល បន្ថ មតា មរយៈបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា នវិទយោ 

• សម ចបា នកា រទទួលសា្គ ល់ច ើន និងវត្ត  មានធ នាគា រ មយប៊ង 
 ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា 

• បង្ក ើតប ក់ចំណញមុនបង់ពន្ធ ចំនួន៣០លា នដុលា រអា មរិក  ត ឹម
ដំណា ច់ឆា ំ ២០១៥

ដំណើរនកំណទម ង់

 ធនា គា រ មយប៊ងក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជាត ូវ បានបង្ក ើតឡើងដំបូងក្ន ុង នាម
ជា សា ខា មួយរបស់ធនា គា រ Malayan Banking Berhad ក្ន ងុឆា  ំ១៩៩៣ ក្ន ងុ  ល
បំណងបម ើដល់វិនិ  គិនម៉ាឡសុីនិងសិង្ហ បុរី  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា។ ក យ
មកគំរូអា ជីវកម្ម បបនះក៏ត ូវបា នត ួតពិនិតយឡើងវិញ និងផា ស់ប្ត ូរមកបម ើ
សហគមន៍កម្ព ុជា ទា ំងមូល ព ម ជាមួយកា រចុះបញ្ច ី សាជីវកម្ម ក្ន ុងស ុកក ម

 ះថា ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ក្ន ុងខមសា ឆា ំ២០១២។

 ផ្អ កលើកា រអនុវត្ត ន៍យុទ្ធ  សាស ្ត ពង ីកខ្ល ួនរបស់យើង បណា្ដ ញ សា ខា
កំពុងតត ូវបា នពង ីក  កា ន់ទីតា ំងជា ច ើន ក្ន ុង រាជ ធានីនិងបណា្ដ ខត្ត ក្ន ុង
ប ទសកម្ព ុជា  ក្ន ុង  លបំណងផ្ដ ល់នូវលទ្ធ  ភាពប ើប ស់សវា ប សើរជា ងមុន
ដល់អតិថិជន និងសហគមន៍។ សា ខា មួយក្ន ុងចំ  មសា ខា ថ្ម ីៗរបស់យើងមា ន
ទីតា ំងស្ថ ិត  ក ុងសរី  ភ័ណ ដល  ទី  ះធនា គា រ មយប៊ង គឺជា 
ធនា គា របរទសតមួយគត់ក្ន ុងក ុង។
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សា 
រជូ
នចំ
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 ស់
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ន
ស
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កា 
រទ
ទួល

ខុស
ត

 វូ
រប
ស់
យ

ើង
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បា 
ល
កិច

្ច 
ក

 មុហ៊ុ
ន

ព័ត៌
មា 
នផ

សង
ៗ

របា 
យ
កា 
រណ៍

ហិ
រញ

្ញ វត
្ថ ុ

ភា 
ពជា

 អ
្ន កដឹ

កនា
 ំ

រប
ស់
យ

ើង
អំពី

ធនា
 គា

 រ
ស

ចក
្ត សី
ង
្ខ ប

របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

របា 
យ
កា 
រណ៍

អា 
ជីវ
កម

្ម 

យើងបន្ត សម ចបា នលទ្ធ ផលមួយដ៏សមស ប  ក្ន ុងឆា ំ ២០១៣ ព មជា មួយ
ប ក់ចំណញមុនបង់ពន្ធ ចំនួន ១១,៨ លា នដុលា រអា មរិក និងប ក់ចំណញសុទ្ធ ចំនួន 
៩,៨ លា នដុលា រអា មរិក។ កា រកើនឡើងនចំណូលប តិបត្ត ិ ការសុទ្ធ សរុបចំនួន៦១,៥% 
(ប សិនបើផ្អ កតា មកា រគណនា ប  ចាំឆា ំ ២០១២ គឺមា នកា រកើនឡើងចំនួន២១,១%)
ទទួលបា នជា ចមបងពីកា រកើនឡើងនូវចំណូលពីកា រប ក់សុទ្ធ ចំនួន៦២,០% (ប សិនបើ
ផ្អ កតា មកា រគណនា ប  ចាំឆា ំ ២០១២ គឺមា នកា រកើនឡើងចំនួន ២១,៥%)ដលបា ន
មកពីកំណើនឥណទា ន និងកា រធ្វ ើឱយប សើរឡើងនូវតម្ល បន្ថ មនកា រប ក់សុទ្ធ ។ 
ឥណទា នដុលរបស់យើងបា នកើនជា មធយមចំនួន១៤,៣% កំណើនពីមួយឆា ំ មួយឆា ំ។ 
នះគឺជា កា រឆ្ល ុះប  ំងពីជំហរដ៏ប ុងប យ័ត្ន របស់យើងក្ន ុង ការផ្ត ល់ឥណ ទានដលមា ន
គុណភា ពខណៈដលតម្ល បន្ថ មនកា រប ក់សទុ្ធ  មាន ភាពប សើរឡើងដល់ចំនួន៤,០៣% 
ធៀបនឹងឆា ំមុនដលមា នចំនួន២,៧៨%។ កតា រួមចំណកផសងទៀតគឺចំណូលថ្ល ឈ្ន ួល 
និងកម ជើងសា រសុទ្ធ  ខ្ព ស់ជា ងមុនចំនួន ៥៦,៩% (ប សិនបើផ្អ កលើកា រគណនា ប  ចាំ
ឆា ំ ២០១២ គឺមា នកា រកើនឡើងចំនួន១៧,៧%) ដលភា គច ើន បានមកពីចំណូលពីកា រ
ផ្ទ រប ក់ចំណូលពីសវា កម្ម  និងកម ផសងៗ។

កិច្ច ខិតខំប ឹងប ងក្ន ុងកា រធ្វ ើឲយប សើរជា ងមុនក្ន ុង ការប មូលមកវិញនូវ
ឥណទា នដលបា នលុប  លបា នរួមចំណកដល់កា របង្ក ើនក្ន ុង ការប មូលមកវិញនូវ
ឥណទា នដលបា នលុប  លចំនួន ២៤៦,៧% កើនដល់ទឹកប ក់ចំនួន៦៦៩,២៧៤ 
ដុលា រអា មរិក។ ចំណា យប តិបត្ដ ិ ការបា នកើនឡើងខ្ព ស់ ជាងមុនចំនួន ៨៨,៧% 
(ប សិនបើផ្អ កលើកា រគណនា ប  ចាំឆា ំ ២០១២ គឺមា នកា រកើនឡើងចំនួន ៤១,៥៦%)
ស បនឹងផនកា រពង ីកដលគ ងទុករបស់យើងក្ន ុងឆា ំនះ។ កតា ដលនា ំឲយមា ន
កា រកើនឡើងជា ចមបង គឺចំណា យលើបុគ្គ លិក  យសា រយើងបា នបន្ត  ការក សាងសមត្ថ  ភាព
បុគ្គ លិករបស់យើង។ និ  ជិតចំនួន១០០ នា ក់បន្ថ មទៀតត ូវបា នជ ើសរីសដល
ធ្វ ើឱយចំនួននិ  ជិតសរុបមា នចំនួន ២៩១ នា ក់ក្ន ុងឆា ំ២០១៣ ដលក្ន ុងឆា ំ២០១២ 
គឺមា នតចំនួន១៩១បុ៉ ្ណ ះ។ សមា សភា គចំណា យប តិបត្ដ ិ ការសំខា ន់ៗដទទៀត
ដូចជា ចំណា យលើកា រជួល និងកា រជួសជុល ចំណា យរំលស ់និងចំណា យទីផសោ រក៏បា ន
កើនឡើងផងដរ។ អនុបា តចំណា យធៀបនឹងចំណូលរបស់យើងបា នកើនឡើង
ដល់ ៤៦,៦% ដលបា នកើនឡើងធៀបនឹង ឆា ំ ២០១២ ដលមា នចំនួន៣៩,៩% 
ដលនះគឺជា កា រឆ្ល ុះប  ំង ពីកា រកសា ងសមត្ថ  ភាព និងកា រពង ីកខ្ល ួនរបស់យើង។

បើ  ះបីជា ឥណទា នដុលរបស់យើងមា នកំណើនក្ត ី ក៏គុណភា ពទ ពយសកម្ម របស់
យើង  តមា នភា ពប សើរ ជា មួយនឹងអនុបា តឥណទា នមិនដំណើរកា រចំនួន ៣,១៨% 
ដលចំនួននះមា នកា រថយចុះជា ងមុន បើប ៀបធៀបនឹងឆា ំ សារពើពន្ធ ឆា ំ ២០១២ ចំនួន 
៤,៤១%។ ក្ន ុងឆា ំ ២០១៣ នះកា រប មូលមកវិញនូវសំវិធា នធនឥណទា នជា ក់លា ក់បា ន
កា ត់បន្ថ យកា រកើនឡើងនូវសំវិធា នធនទូ  មួយផ្ន ក។

របា យកា រណ៍សា នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុ

តា រា ងតុលយកា រសំខា ន់ៗ ឆា ំសា រពើពន្ធ 
២០១៣

ឆា ំសា រពើពន្ធ  
២០១២

ធៀបនឹង
ឆា ំចា ស់

ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១១,៦%

ឥណទា ន និងបុរប  ទានដុល ២៧២.០៨៤.១០៧ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ១៤,៣%

ឥណទា ន និងបុរប  ទានសុទ្ធ ២៦១.៤២៩.៨៤៥ ២២៧.៨៩៤.៥២២ ១៤,៧%

ឥណទា នដលមិនដំណើរកា រ ៨.៦៥៤.៧១១ ១០.៥០៣.១៨៨ -១៧,៦%

ប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជន ២៩៦.៦៨៣.៦០៦ ២១២.១៣៣.១៥០ ៣៩,៩%
អនុបា តឥណទា នសុទ្ធ ធៀបនឹង 
ទ ពយសកម្ម ៥៦,៦៤% ៥៥,០៨%
អនុបា តឥណទា នមិនដំណើរកា រ 
ធៀបនឹងឥណទា នសុទ្ធ ៣,១៨% ៤,៤១%

មូលធន ៥០.០០០.០០០ ៥០.០០០.០០០

យើងទទួលបា ន  គជ័យក្ន ុងកា របង្ក ើនទ ពយសកម្ម សរុបចំនួន១១,៦% ដល
មា នទឹកប ក់ដល់ចំនួន ៤៦១,៦ លា នដុលា រ អាមរិក  ត ឹមថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣ 
ដលជា ចមបងបា នមកពីកំណើននកា រផ្ត ល់ឥណទា ន និងបុរប  ទាន។  ក្ន ុងឆា ំ
ឥណទា ន និងបុរប  ទានដុលបា នឈា នដល់កំណត់ត ដលគួរឱយគា ប់ចិត្ត  ចំនួន 
១៤,៣% ក្ន ុងទឹកប ក់ចំនួន ២៧២,១ លា នដុលា រអា មរិក បើប ៀបធៀបនឹងឆា ំមុន 
ខណៈដលធនា គា រ  ត  តលើកា រផ្ត ល់ឥណទា នដលមា នគុណភា ព។

 យឡកប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជនបា នកើនឡើងគួរឱយកត់សមា្គ ល់ចំនួន 

៣៩,៩% ដល់ ទឹកប ក់ចំនួន ២៩៦,៧ លា នដុលា រអា មរិក ខណៈដលយើងបន្ត ទទួល
បា នអត្ថ ប  ជន៍ពីកា រកសា ងសមត្ថ  ភាពក្ន ុង ការគ ប់គ ងមូលនិធិ និងកា របង្ក ើន
បណា្ដ ញសា ខា របស់យើង។  យសា រមា នកំណើននប ក់ប ្ញ ើខ្ព ស់ ជាងមុនអនុបា ត
ឥណទា នធនា គា រធៀបនឹងប ក់ប ្ញ ើអតិថិជនធា ក់ចុះដល់ ៩១,៩% ពីចំនួន១១២,២% 
នឆា ំសា រពើពន្ធ ២០១២។ កំណើនប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជនបា នមកពីកា រកើនឡើង
នប ក់ប ្ញ ើចរន្ដ  និងប ក់ប ្ញ ើសនសំចំនួន៤៩,៩ លា នដុលា រ អាមរិក និងប ក់ប ្ញ ើ
មា នកា លកំណត់ចំនួន ៣៤,៨លា នដុលា រ អាមរិក។

សចក្ដ ីសង្ខ បអនុបា តសំខា ន់ៗ ឆា ំសា រពើពន្ធ 
២០១៣

ឆា ំសា រពើពន្ធ  
២០១២

តម្ល បន្ថ មនកា រប ក់សុទ្ធ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប(%) ៤,០៣% ២,៧៨%

ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន (%) ១៤,៨៤% ១០,៩០%

ផលចំណញ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប(%) ២,១២% ១,៤៨%

ចំណូលកម ឈ្ន លួធៀបនឹងចំណូល(%) ១៣,៤៦% ១៣,៨៥%

ចំណា យធៀបនឹងចំណូល (%) ៤៦,៦៤% ៣៩,៩៤%

ឥណទា នធៀបនឹងប ក់ប ្ញ ើ (%) ៩១,០២% ១១២,២១%

គុណភា ពទ ពយសកម្ម 

អនុបា តឥណទា នមិនដំណើរកា រ (%) ៣,១៨% ៤,៤១%

ភា ពគ ប់គ ន់នដើមទុន

អនុបា ត  ធនភា ព ២០,៨៩% ២២,១៤%

ភា ពគ ប់គ ន់នដើមទុន  តស្ថ ិតក្ន ុងសភា ពជា ទីពញចិត្ត 
អនុបា ត  ធនភា ពគឺជា សូចនា ករដលណនា ំ  យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជាដើមបី

វា ស់វងភា ពគ ប់គ ន់នដើមទុនហើយធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជាកំណត់ថា  អត ១៥% គឺ
ជា អា ត អបបបរមា ដើមបីរកសោ ភា ពគ ប់គ ន់នដើមទុន។ ក្ន ុង ការិយបរិច្ឆ ទនះអនុ បាត

 ធនភា ពរបស់ធនា គា រ  តស្ថ ិតក្ន ុងសភា ពជា ទីពញចិត្ដ  គឺចំនួន ២០,៨៩%  ះ
ជា មា នកា រធា ក់ចុះបន្ត ិចពីចំនួន ២២,១៤%  ឆា ំ ២០១២។ យើងតងតស្វ ងរកកា រ
រកសោ កម ិតគ ប់គ ន់នដើមទុន ដើមបីគា ំទ ដល់កា រកា រពា រហា និភ័យនអា ជីវកម្ម  និង 
បង្ក ើនកា ររីកចម ើនជា មួយកា រគ ប់គ ងនតម ូវ ការរបសដ់ើមទុន។ 

កា រធ្វ ើឱយប សើរឡើងគុណភា ពទ ពយសកម្ម 
គុណភា ពទ ពយសកម្ម របស់យើង  តបន្ត  មានភា ពប សើរឡើង ជា មួយនឹង

អនុបា តឥណទា នមិនដំណើរកា រ ក្ន ុងអត  ៣,១៨% បើធៀបនឹង ៤,៤១% ក្ន ុងឆា ំ 
២០១២។ ក ុមកា រងា រប មូលឥណទា នត ូវ បានបង្ក ើតឡើងដើមបីធា នា ថា  គុណភា ព
ឥណទា នស្ថ ិតក មកា រគ ប់គ ង។

ចក្ខ ុវិស័យឆា ំ ២០១៤
យុទ្ធ សា ស្ត   និងកា រពង ីកខ្ល ួនរបស់យើងបា នជួយឲយយើងទទួលបា ន  គជ័យ 

និងសម ចបា នសមទ្ធ ិផលដ៏ប សើរមួយឆា ំទៀតជា មួយនឹងប ក់ចំណញសុទ្ធ ក យ
បង់ពន្ធ ចំនួន៩,៨ លា នដុលា រអា មរិកក្ន ុងឆា ំ ២០១៣។

យើង  តបន្ត អនុវត្ត វិធីសា ស ្ត វិន័យក្ន ុងកា រគ ប់គ ងចំណា យ និងកលម្អ គុណ ភាព
ទ ពយសកម្ម របស់យើង  យ  តសំខា ន់លើកា រកលម្អ ប សិទ្ធ ិផល និងផលិតភា ព។

សម ប់ឆា ំសា រពើពន្ធ  ២០១៤ យើងកំពុងសម្ល ឹងរកមើលកា រគ បដណ្ដ ប់លើវិស័យ
ដលមា នផលចំណញ ខណៈដលយើងប ើប ស់ចំណា យរបស់យើងឱយមា នប សិទ្ធ  ភាព
បំផុត។  ល  របស់យើងសម ប់ឆា ំសា រពើពន្ធ  ២០១៤ រួមមា ន៖

∙ ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន ១៤,៤%។
∙ កំណើនឥណទា នដុល ៣៥,៣%។
∙ កំណើនប ក់ប ្ញ ើអតិថិជន ៣៦,៦%។



36 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

“ផ្ន កគ ប់គ ងបណា្ដ ញ (CM)  តបន្ត តួនា ទីដ៏សំខា ន់របស់ខ្ល ួន ក្ន ុងឆា ំ២០១៣នះ ដើមបី
ពង ីកបណា្ដ ញចកចា យរបស់ធនា គា រក៏ដូចជា ដើមបីគ ប់គ ង និងទ ទ ង់ អាជីវកម្ម  ប សិទ  ្ធភាព 
និងប សិទ្ធ ផលនប តិបត្ត ិ ការរបស់សា ខា ”។

ជីម គង់ហ៊ុយ
នា យក នា យកដា នសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុសហគមន៍ (CFS)

ឃូ  អង  ហូ
នា យក នា យកដា នគ ប់គ ងបណា្ដ ញ (CM)

“ឆា ំ២០១៣ជា ឆា ំលំបា កមួយសម ប់វិស័យធនា គា រ  យសា រមា នកា រប កួតប ជង កាន់តខា ំង 
និងកង្វ ះអ្ន កមា នបទពិ  ធន៍។  ះបីជា មា នប   ទាំងអស់នះក្ត ី ក៏ CFS  តអា ចធ្វ ើឲយប ក់
ប ្ញ ើនិងឥណទា នរា យកើនឡើងលើសកម ិតនឧសសោ ហកម្ម  ដលកតា នះឆ្ល ុះប  ំងពីភា ព  
គជ័យនកា របំពញតា មទសសនវិស័យរបស់យើងក្ន ុងកា រធ្វ ើឲយប សើរឡើងនូវសវា ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ក្ន ុ
ងប ទសកម្ព ុជា ។ ពលនះយើងមា នជំហយា៉ងរឹងមា ំដើមបីផ្ត ល់តម្ល  និងភា ពងា យស ួល ជាងមុន
ជូនដល់អតិថិជនរបស់យើង  ក្ន ុងឆា ំ២០១៤ នះ”។

សចក្ត ីសង្ខ ប និងសមិទ្ធ ផលធំៗក្ន ុងឆា ំ២០១៣

ផ្ន កសវា ហិរញ្ញ វត្ថ សុម ប់អតិថិជន (CFS)ទទួលខុសត វូលើផលិតផល និងសវា  
សម ប់អតិថិជន និងសហគ សធុនតូចនិងមធយម(RetailSME)ហើយយើងកំពុងចា ប់ផ្ត ើម
ទទួលបា ន  គជ័យ  ក្ន ងុយុទ្ធ  សាស្ត  ន CFS របស់យើង។ កា រផ្ដ ល់ឥណទា នជូន 
អតិថិជនរបស់យើងបា នកើនឡើង ៣០ ភា គរយ ហើយក្ន ងុចំ  ម  ះជា ង៩២ ភា គរយ
ទទួលបា ន  យសា រតកំណើនដ៏ខ្ព ស់នសហគ សធុនតូចនិងមធយម  យអា ជីវកម្ម  
របស់សហគ សធុនតូច និងមធយម បា នកើនឡើង ៦០ ភា គរយបើធៀបនឹងឆា មុំន។
មូលដា នប ្ញ ើរា យរបស់យើងបា នបន្ត ពង កីខ្ល នួ  យទទួលបា នកំណើន ១៦ ភា គរយ

 លគឺខ្ព ស់ជា ងបន្ត ចិបើប ៀបធៀប  នឹងភា គរយនឧសសោ ហកម្ម ដល ជាមធយមមា ន 
កំណើន ១២,៣ ភា គរយ។

អតិថិជនរបស់យើងបា នកើនឡើង ៤០ ភា គរយបើធៀប  នឹងឆា  ំវវវ ២០១២។

“ផ្ន កគ ប់គ ងបណា្ដ ញ(CM)  តបន្ត តួនា ទីដ៏សំខា ន់របស់ខ្ល នួ ក្ន ងុឆា ២ំ០១៣
នះ ដើមបីពង កីបណា្ដ ញចកចា យរបស់ធនា គា រ ក៏ដូចជា ដើមបីគ ប់គ ង និងទ ទ ង់ អាជីវកម្ម 
ប សិទ្ធ  ភាព និងប សិទ្ធ ផលនប តិបត្ត  ិការរបស់សា ខា ”។

យើងបា នបើកស  ធសា ខា ថ្ម  ីបានចំនួនបួន និងបា នដា ក់ឲយប ើប ស់ម៉ាសីុន
ATM ខា ងក ចំនួនប មួំយទីតា ងំ ដើមបីបន្ត ពង កីខ្ល នួ ដល់សហគមន៍ឲយបា នកា ន់ត
ទូលំទូលា យ និងដើមបីបំពញតម វូកា រផ្ន កធនា គា ររបស់អតិថិជនដលមា នស ប់ 

សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុសហគមន៍ កា រគ ប់គ ងបណា្ដ ញ សា ខា

និងអតិថិជនថ្ម ីៗ របស់យើង។ កា រពង កីខ្ល នួរបស់យើងធ្វ ើឡើងយ៉ាងទា ន់ពលវលា ក្ន ងុ
 លបំណងបង្ក ើនមូលដា នអតិថិជន និងចា ប់យកចំណកទីផសោ រ ខណៈដលសដ្ឋ កិច្ច  

ក្ន ងុប ទសបន្ត កើនឡើង។ កា រពង កីខ្ល នួនះនឹងជួយពង ងឹបន្ថ មទៀតនូវវត្ត  មាន 
កា រប្ត ជា ចិត្ត របស់យើង និងកា រទទួលសា្គ ល់ពីអតិថិជនកា ន់តច ើន។

យើងបន្ត ពង កីអា ជីវកម្ម ធ នាគា ររបស់យើងតា មបណា្ដ ញអីុនធើណិត M2U ដល
ទទួលបា នសមិទ្ធ ផលល្អ គួរជា ទីគា ប់ចិត្ត   យមា នអ្ន កចុះ  ះប ើប ស់សរុបចំនួន 
២.៧៩២ នា ក់ក្ន ងុឆា  ំ២០១៣ និងតម្ល ប តិបត្ត  ិការចំនួន ១៤,២ លា នដុលា រ អាមរិក។ 
យើងបា នចុះកិច្ច សនយោ ជា មួយបណា្ដ ក មុហុ៊នទូទា ត់ប ក់ដើមបីអា ចទូទា ត់វិក្ក យបត  
តា មរយៈ M2U ដលនះជា វិធីមួយទៀតដើមបីបង្ក  ភាពងា យស លួដល់អតិថិជនរបស់
យើង។ យើងក៏បា នពង កីសវា គ ប់គ ង សាច់ប ក់របស់យើង  យ  គជ័យផងដរ 

 យទទួលបា ននូវគណនីធំៗ និងទទួលបា នបន្ថ មទៀតក្ន ងុពលឆា ប់ៗនះ។

 ក្ន ងុឆា  ំ២០១៣ យើងក៏បា នបង្ក ើតក មុគ ប់គ ងផ្ន កលក់ ដលក មុនះនឹង
 តលើកា របង្ក ើតមូលដា នគ ប់គ ងនិងជម ញុកា រលក់ និងផលិតភា ពតា មរយៈទិន្ន ន័យ

និងបុគ្គ លិកតា មដា នបរិមា ណលក់ប  ចំាសបា ហ៍ យបង្ក ើតក មុបុគ្គ លិកពិគ ះ បល់
អតិថិជនសម ប់សា ខា នីមួយៗ ក មុបុគ្គ លិកលក់ប  ចំាថ្ង   ការបងចកចំណា ត់ថា ក់ សា ខា 
កា រពិនិតយតា មដា នកា រត្អ ញូត្អ រ និងកា រសរសើរ កម្ម វិធីលើកទឹកចិត្ត  កម្ម វិធីទូរស័ព្ទ  អតិថិជន 
និងកា រផ្ត ល់កា របណ្ដ ះុបណា្ដ លមូលដា នគ ះឹនជំនា ញផ្ន កលក់ដល់បុគ្គ លិកផ្ន កលក់ទា ងំ
អស់។
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អា 
ជីវ
កម

្ម 

ក មុគ ប់គ ងផ្ន កលក់ដលសហកា រជា មួយផ្ន កកិច្ច  ការ និងសវា អា ជីវកម្ម ក៏ បាន
ដា ក់ចញនូវកម្ម វិធីសវា កម្ម អតិថិជនមួយ ដើមបីឲយបុគ្គ លិកសា ខា ទា ងំអស់ពង ងឹបទដា ន
សវា កម្ម  ជាមូលដា នសំខា ន់ៗ ព ម ទំាងលក្ខ ន្ត កិៈសវា កម្ម អតិថិជនផង។

ទា ងំក មុ CFS ទា ងំក មុ CM របស់យើងនឹងបន្ត  តលើកា រកសា ងសមត្ថ  ភាព
 យសម ប់ផ្ន ក CFS គឺ  តលើបុគ្គ លិកនិងហដា រចនា សម្ព ន័្ធ ដើមបីទទួលបា ន 

សមត្ថ ភា ពផ្ដ ល់ផលិតផល និងសវា ថ្ម កី្ន ងុឆា  ំ២០១៤ លើសវា ផ្ដ ល់ កាត ឥណទា នរា យ 
កា រគ ប់គ ងទ ពយសមបត្ត  ិ(premier wealth) និងពហុបណា្ដ ញ (Multi Channel) 
ចំណកឯផ្ន ក CM នឹង  តលើកា រកសា ងសមត្ថ  ភាពកា រងា របុគ្គ លិក ប តិបត្ត  ិការ និងកា រ
បង្ក ើនផលិតភា ព តា មរយៈកា របន្ត ផ្ត ល់ ការណនា កំា របងា ត់បង ៀន និងបណ្ដ ះុបណា្ដ ល 
បុគ្គ លិកសា ខា ។

ទសសនវិស័យឆា ំ២០១៤

ឆា  ំ២០១៤ នឹងកា យជា ឆា មួំយដល  រពញ  យសមិទ្ធ ផលសំខា ន់ៗ សម ប់
CFS និង CM។ បណា្ដ ញសា ខា របស់យើងនឹងឈា នដល់២១ទីតា ងំ  យគ បដណ្ដ ប់គ ប់
តំបន់ដលមា នប  ជាជនរស់  ច ើន និងមជឈមណ លសដ្ឋ កិច្ច  ទំាងអស់នប ទសកម្ព  ុជា
ដលធ្វ ើឲយយើងអា ចតា មទា ន់ ឬដើរលឿនជា ងគូប កួតប ជងរបស់យើង។ យើងនឹងកា យ
ជា ធនា គា រថា ក់តំបន់តមួយគត់ ដលមា នរចនា សម្ព ន័្ធ សា ខាផសងៗគា  ដើមបីបមើ សចក្ត ី 
ត វូកា រផសងៗរបស់អតិថិជន ចា ប់ពីសា ខា បទដា នរហូតដល់បញ្ជ រលក់ សា ខា ប ភទវី ឡា 
និងមជឈមណ លបម ើសវា នា នា ។ កិច្ច ផ្ត ចួផ្ត ើម ទំាងនះនឹងធ្វ ើឲយយើងចា ក់ឬសកា ន់តជ 

 ក្ន ងុសហគមន៍។

សមិទ្ធ ផលសំខា ន់ៗ ដលគួរឲយចា ប់អា រម្ម ណ៍ផសងទៀត គឺកា រចា ប់ផ្ត ើមនូវសវា 
គ ប់គ ងទ ពយសមបត្ត  ិតាមធនា គា រ និងអា ជីកម្ម ទទួល កាត និងចញកា តកម្ម វិធីគ ប់គ ង

ទ ពយសមបត្ត ថិា ក់តំបន់ កា រពង ងឹសមត្ថ  ភាពធនា គា រតា មប ព័ន្ធ អីុនធើណិតព ម ទំាង ការ 
ពង ងឹគុណភា ពផលិតផល និងសវា ដើមបីពង កីលទ្ធ  ភាពផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ដុល់មា ស់ផ្ទ ះ 
និងវិស័យសហគ សធុនតូច និងមធយមនសដ្ឋ កិច្ច ។

កា របង្ក ើតក មុសវា ធនា គា រឌីជីថលដើមបី  តលើ ការកលម្អ លក្ខ ណៈ M2UBiz

សវា ធនា គា រតា មទូរស័ព្ទ  និងសវា កម្ម ពហុបណា្ដ ញ (Multi Channel) ក៏កំពុងស្ថ តិក្ន ងុ 
ដំណើរកា រដរ។ យើងនឹងខិតខំប ងឹប ងបន្ថ មទៀតដើមបីបង្ក ើនប សិទ្ធ  ភាព និងប សិទ្ធ ផល
កា រងា ររបស់បុគ្គ លិកតា មរយៈកា របង្ក ើតកន្ល ងសិកសោ  ICBA និងកា របណ្ដ ះុបណា្ដ លជា ប  ចំា។

យើងក៏បា នរៀបចំគម ងបង្ក ើតក បខ័ណ គ ប់គ ងផ្ន កលក់ដលមា នលក្ខ ណៈ
ហ្ម ត់ចត់ និងរឹងមា ជំា ងមុនផងដរ ដើមបីសម ចបា នផលិតភា ពផ្ន កលក់កា ន់តខ្ព ស់ និង
ដើមបីពង ងឹសមត្ថ  ភាពផ្ន កលក់ដល  តលើទំនា ក់ទំនងជា មួយអតិថិជន និងកា រពិគ ះ 

 បល់។ ទា ងំនះក៏នឹងរា ប់បញ្ច លូកិច្ច ផ្ត ចួផ្ត ើមដូចជា កា របង្ក ើតទិស  លក់ចបោ ស់លា ស់
សម ប់គ ប់តួនា ទីទា ំងអស់ កា របង្ក ើតឧបករណ៍តា មដា ននិងវា យតម្ល រងា ន់លើកទឹកចិត្ត  
សម ប់កា រលក់ កម្ម វិធីគ ប់គ ងទំនា ក់ទំនងអតិថិជន (CRM) ក បខ័ណ អភិវឌឍន៍ជំនា ញ 
ផ្ន កលក់ និងកា របណ្ដ ះុបណា្ដ លព មទា ងំកា របង្ក ើតកម្ម វិធីដគូជា មួយហា ង លក់រា យ 
ពា ណិជ្ជ ករ និងសា កលវិទយោ ល័យផងដរ។

កា រគ ប់គ ងផ្ន កលក់  យមា នកិច្ច សហ ការជា មួយនឹងផ្ន ក ពាណិជ្ជ កម្ម  ក៏ដូច ជា 
ផ្ន កកិច្ច កា រក មុហុ៊ន និងសវា កម្ម  នឹងបន្ត  ដាក់ចញនូវយុទ្ធ  នា ការដើមបីជម ញុ ការលក់
ទា ងំផ្ន កផ្ត ល់ឥណទា នទា ងំផ្ន កសវា ឥណទា ន និងសវា មិនមនឥណទា នរួមទា ងំ
ចំណូលផ្អ កកម ផសងៗទៀត។ កា រសហកា រជា មួយផ្ន កកិច្ច  ការ និងសវា អា ជីវកម្ម ដើមបី
អនុវត្ត កិច្ច ផ្ត ចួផ្ត ើមបន្ថ មទៀត និងកា របណ្ដ ះុបណា្ដ លដើមបីពង ងឹសវា អតិថិជន ក៏ជា រឿង
សំខា ន់ដលត វូ  តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ផងដរ។

ក ុមបុគ្គ លិកកា រងា រធនា គា រយើង រង់ចា ំបម ើនជូនន  កអ្ន ក  តាមបណា្ដ  សា ខាថ្ម  ីទាំង ៤  មាន សាខា  
សរី  ភ័ណ  ជ យចងា រ អូរបកក្អ ម និងសា ខា កម្ព ុ ជាក ម
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សចក្ដ ីសង្ខ បនកា របំពញកា រងា រ  ក្ន ុងឆា ំ ២០១៣
ផ្ន កសវា ធនា គា រសកលទទួលខុសត វូលើអា ជីវកម្ម របស់ក មុហុ៊ន ពា ណិជ្ជ កម្ម  

និងសហគ សធុនតូច និងមធយម ក៏ដូចជា ជា អា ជីវកម្ម ប តិបត្ត  ិការធ នាគា រ។ គំរូអា ជីវកម្ម 
សវា ធនា គា រសកលរបស់យើង គឺផ្អ កលើវិធីសា ស ្ត ដល  តលើអតិថិជន  យមា ន
កា របង្ក ើតកញ្ច ប់ដំ  ះស យហិរញ្ញ វត្ថ សុម ប់អតិថិជនសំខា ន់នីមួយៗ។ យើងបា ន 
ប ើប ស់គំរូអា ជីវកម្ម ក្ន ងុ ការគ ប់គ ងអតិថិជន និងទំនា ក់ទំនងអតិថិជន  យចា ត់ទុកគំរូ 
គ ប់គ ងអតិថិជនជា តកតា សំខា ន់នទំនា ក់ទំនងសម ប់រា ល់អតិថិជនថ្ម  ីទំាងអស់
ចំណកឯគំរូទំនា ក់ទំនងអតិថិជននឹងធ្វ ើឲយរីកចម ើន និងគ ប់គ ងផលប័ត  អាជីវកម្ម  
ដលមា នស ប់របស់យើង។

 ក្ន ងុឆា ២ំ០១៣ ក មុកា រងា រហិរញ្ញ វត្ថ  ុពាណិជ្ជ កម្ម របស់យើង បា នពង កីវិសា ល 
ភា ពរបស់យើង  ក្ន ងុតំបន់  យបា នបង្ក ើតទំនា ក់ទំនងជា មួយដគូពា ណិជ្ជ កម្ម ធំៗ
ប កប  យ  គជ័យ  ក្ន ងុប ទសវៀតណា ម និងប ទសថ ក្ន ងុ លបំណងដើមបី 
ធា នា ឲយមា នកា រទទួលសា្គ ល់ច ើន ជាងមុននូវលិខិតូបករណ៍ពា ណិជ្ជ កម្ម  ដលចញ  យ 
ធនា គា រ មយប៊ង កម្ព  ុជាសម ប់អតិថិជន និង/ឬពា ណិជ្ជ កររបស់ខ្ល នួ ក្ន ងុប ទស
កម្ព ជុា ។

យើងក៏បា នពង កីវិសា លភា ពទីផសោ រ និងពង ងឹវត្ត  មានរបស់យើង  ក្ន ងុប ទស
កម្ព ជុា ផងដរ  យបង្ក ើតទំនា ក់ទំនងជា មួយក មុហុ៊នកម្ព  ុជា អតិថិជនពា ណិជ្ជ កម្ម  និង
អតិថិជនដលប ើប ស់សវា ពា ណិជ្ជ កម្ម បទ សកម្ព ុជា ។ យុទ្ធសា  ស្ត រ បស់យើង គឺ 
ជ ើសរីសដគូធំៗ និងមា នកិតយោ នុភា ព  លើទីផសោ រ ដើមបីធ្វ ើ ជាដគូអា ជីវកម្ម របស់
យើងជា មួយធនា គា រ មយប៊ង កម្ព  ុជា និងធ្វ ើឲយធនា គា រ មយប៊ង  កម្ព  ុជាកា យ
ជា អា ទិភា ពទីមួយ របស់ពួកគក្ន ងុ ការផ្ត ល់ដំ  ះស យ អាជីវកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុដល
អា ចបំពញតម វូកា ររបស់ពួកគបា ន។

 ថ្ង ទី ០៥ ខក   ឆា  ំ២០១៣ យើងបា នចុះហត្ថ លខា លើអនុសសោ រណៈ  គ
យល់គា ជា មួយកា រិយា ល័យតំណា ងធនា គា រ Mizuho  ក្ន ងុប ទសកម្ព ជុា  ហើយ
កិច្ច សហប តិបត្ត កិា រនះធ្វ ើឲយសម ចបា ននូវកិច្ច ព មព ៀងអា ជីវកម្ម ប ក ប យផ្ល ផា្ក  
ជា ច ើនសម ប់ធនា គា រមប៊ង និង ធនា គា រ Mizuho ដើមបីបំពញតម វូកា រសវា ធនា គា 
រដល់វិនិ  គិនជបុ៉ន ដលមកប ទសកម្ព ជុា ។

ចក្ខ ុវិស័យឆា ំ ២០១៤
អា ទិភា ពរបស់យើងក្ន ុងឆា ំ ២០១៤ មា នដូចខា ងក ម៖
∙ បន្ត កា រធ្វ ើឲយរីកចម ើន និងអភិវឌឍជំនួញហិរញ្ញ វត្ថ ុ ពាណិជ្ជ កម្ម របស់យើង។
∙ ដា ក់ឲយប ើប ស់ផលិតផលហិរញ្ញ វត្ថ ុ ពាណិជ្ជ កម្ម ថ្ម ីៗ ដើមបីបម ើដល់

ប តិបត្ត ិកា រគណនីចរន្ត ។
∙ បង្ក ើត និងដា ក់ឲយប ើប ស់ប ព័ន្ធ គ ប់គ ងសា ច់ប ក់ក្ន ុងតំបន់ និងកា រផ្ត ល់

កម្ច ីឥណទា នក្ន ុងតំបន់។
∙ បង្ក ើន និងពង ងឹទំនា ក់ទំនងជា មួយអតិថិជនបច្ច បុបន្ន ដលមា នគុណតម្ល ខ្ព ស់។
∙ បង្ក ើតទំនា ក់ទំនងជា មួយនឹងក ុមហ៊ុនដលឈា នមុខ  ក្ន ុងទីផសោ រ និង

ក ុមហ៊ុនសហគ សដលឈា នមុខក្ន ុងផ្ន កឧសសោ ហកម្ម /វិស័យ  ល  
 ប ទសកម្ព ុជា ។

∙ បង្ក ើនវត្ត មា នរបស់យើងរបស់ក្ន ងុតំបន់ ដើមបីធា នា ឲយមា នកា របង្ក ើត អាជីវកម្
មថ្ម សីម ប់ធនា គា រ សា ជីវកម្ម  ក មុហុ៊នពា ណិជ្ជ កម្ម  អ្ន កប ើប ស់ និងសម ប់
ផលិតផលប តិបត្ត ិកា រធនា គា រ ជា ពិសស គឺកា រគ ប់គ ង សាច់ប ក់។

∙ ផ្ត ល់នូវដំ  ះស យហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិងអា ជីវកម្ម ឲយបា នគ ប់ជ ងុជ យសម ប់
អតិថិជនធនា គា រមប៊ង  កម តិតំបន់ ដលមា នវត្ត  មានធ នាគា រ មយប៊ង។

∙ រួមគា បង្ក ើតដំ  ះស យអា ជីវកម្ម ថ្ម ីៗសម ប់អតិថិជនកម្ព ុ ជា ជាមួយ
មា នដគូអា ជីវកម្ម របស់យើងពីតំបន់ផសងៗ  ជំុវិញពិភព  ក ដូចជា  
ប ទសសិង្ហ បុរី ប ទសជបុ៉ន និងប ទសបា រា ំង។
បរិយា កា សវិស័យធនា គា រ  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា  តមា នលក្ខ ណៈប កួត

ប ជង  ឡើយ  ក្ន ុងឆា ំ ២០១៤  យមា នធនា គា រពា ណិជ្ជ សរុបចំនួន ៣៥ 
 ប ទសកម្ព ជុា ។ បើ  ះជា កា រចា ប់យកអា ជីវកម្ម ថ្ម ីៗ ពីអតិថិជន  ល  ធំៗ

ក៏  យ ក៏កា រពង ឹងទំនា ក់ទំនងជា មួយអតិថិជនបច្ច ុបបន្ន  តជា កតា ដ៏សំខា ន់
មួយក្ន ុងបរិយា កា សប កួតប ជងបបនះ។ កា រគ ប់គ ង ការងា រផ្ទ ក្ន ុង និង ការ
ត តួពិនិតយផលប័ត អា ជីវកម្ម របស់យើងឡើងវិញយ៉ាងប ងុប យ័ត្ន  គឺ ជាកតា សំ ខាន់
ដើមបីធា នា ឲយផលប័ត  អាជីវកម្ម  ស្ថ ិត ក្ន ុងសា ន ភាពល្អ សម ប់ធនា គា រ
មយប៊ងក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា ។ អា ទិភា ពរបស់យើង សម ប់ឆា ំ ២០១៤ នឹងកា យ
ជា កតា  គជ័យដ៏សំខា ន់របស់យើងក្ន ុងកា រអនុវត្ត កិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើម ជាយុទ្ធ  សាស ្ត 
ដូច ដលបា នគ ងទុក និងស បតា ម  ល  រយៈពលវង  យកា យ ជា
ធនា គា រជម ើសទីមួយ និងដគូអា ជីវកម្ម សម ប់អតិថិជនរបស់យើង  ក្ន ុង
ប ទសកម្ព ុជា  ព មទា ំងកា យ ជាអ្ន កផ្ត ល់ដំ ះស យហិរញ្ញ វត្ថ ុប ក ប យ
ភា ពច្ន ប ឌិត និងគ ប់ជ ុងជ យសម ប់អតិថិជនរបស់យើង។

“យុទ្ធ សា ស ្ត របស់យើង គឺជ ើសរីសដគូធំៗ និងមា នកិតយោ នុភា ព  លើទីផសោ រ ដើមបីធ្វ ើ ជាដគូ
អា ជីវកម្ម របស់យើងជា មួយធនា គា រ មប៊ង កម្ព ុ ជា និងធ្វ ើឲយធនា គា រ មប៊ង កម្ព ុ ជាកា  យជា អាទិ
ភា ពទីមួយរបស់ពួកគក្ន ុងកា រផ្ត ល់ដំ  ះស យអា ជីវកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដលអា ច
បំពញតម ូវកា ររបស់ពួកគបា ន”។

សវា ធនា គា រកិច្ច សកល

ឆយ វ ខ្វ ុង
នា យក នា យកដា នធនា គា រកិច្ច សកល (GB)
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ហា្ក សរីន ចា ន់ អា ប់ឌុលឡា 
នា យិកា  នា យកដា នកិច្ច  ការក ុមហ៊ុន និងសវា កម្ម  & ល ខាធិកា ក ុមហ៊ុន

សវា សា ជីវកម្ម  និងផ្ល ូវចបោ ប់
ដើមបីជា កា រ  រពតា មស្ត ង់ ដារខ្ព ស់នអភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម  យើងបន្ត ពង ឹងគំរូ

អភិបា លកិច្ច របស់យើង  យធ្វ ើឲយមា នសង្គ តិភា ព តមា  ភាព និងភា ពគួរឲយជឿទុកចិត្ត  
 ក្ន ុងស្ត ង់ដា រ និងកា រអនុវត្ត អភិបា លកិច្ច របស់យើង។ យើងបន្ត ប្ត ជា ក្ន ុង ការសម ច 

បា ននូវស្ត ង់ដា រខ្ព ស់បំផុតន
សុច្ច រិតភា ពពា ណិជ្ជ កម្ម  សីលធម៌ និង វិជា ជីវៈរបស់យើង  គ ប់សកម្ម  ភាព ទំាងអស់

របស់ធនា គា រយើង។  ក្ន ុងន័យនះ យើង  រពតា ម លកា រណ៍ ដលមា នចង  
ក្ន ុងប កា សរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជាស្ត ីអំពីអភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម  ហើយយើងប  កាន់
ខា ប់នូវស្ត ង់ដា រ និងកា រអនុវត្ត អភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម សម ប់ក ុមហ៊ុនផងដរ។

 ក្ន ងុឆា  ំ២០១៣ ដំណើរប តិបត្ត កិា រនក បខ័ណ អភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម  បានចូលជា ធរមា ន
បនា ប់ពីកា របង្ក ើតក បខ័ណ នះរួចហើយ ក្ន ុងអំឡុងពលដំណើរកា របង្ក ើត សាជីវកម្ម ក្ន ុង
ស ុក។ ក្ន ុងដំណើរ  ះ  មុខ យើងនឹងបន្ត  ការយកចិត្ត ទុកដា ក់ដើមបីធា នា ថា ឲយមា នកា រ 
ប កា ន់ខា ប់នូវស្ត ង់ដា រខ្ព ស់បំផុតនអភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម ក្ន  ុង លបំណងបន្ត លើកកំពស់
តម្ល របស់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  បង្ក ើនទំនុកចិត្ត របស់វិនិ  គិន បង្ក ើតទំនុកចិត្ត របស់អតិថិជន 
និងកសា ងរចនា សម្ព ័ន្ធ  ដលប កប  យកា រប កួតប ជង។
ទំនា ក់ទំនងសា ជីវកម្ម  និងកា រគ ប់គ ងសា កស  

 ក្ន ងុឆា ២ំ០១៣ ក មុកា រងា របា នផ្ត ល់គំនិតផ្ត ចួផ្ត ើម ពាណិជ្ជ កម្ម សំ ខាន់ៗជា ច ើន
ដលបា នជួយលើកកម្ព ស់មុខមា ត់សា កស  របស់យើង និងកា យជា ជម ើសលើគ  
ក្ន ុងចិត្ត អតិថិជន  ប ទសកម្ព ុជា ។ គំនិតផ្ដ ួចផ្ដ ើមទា ំងនះរួមមា នកា របើកដំណើរកា រ
សា ខា ទា ងំបួន ផលិតផល និងយុទ្ធ  នា ការទីផសោ រ ព ម ទំាង ការប រព្ធ ពិធីគម ប់ខួបទី ២០ របស់
ធនា គា មយប៊ង  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា។ គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម ជាច ើនគឺជា គន្ល ឹះនកិច្ច ប ឹងប ង
របស់យើងក្ន ុងកា រលើកស្ទ ួយសា កស  ធនា គា រ មយប៊ង  កម្ព ុ ជា និងកា រផសោ រភា ប់
យុទ្ធ សា ស ្ត លើកកម្ព ស់សា កស  របស់យើងជា មួយទសសនវិស័យពា ណិជ្ជ កម្ម ។ ដើមបី 
ឲយស បតា មកា របញ្ច ូលទសសនវិស័យក្ន ុងស ុកក្ន ុង ការលើកស្ទ ួយសា កស   យើងបា ន
ចា ប់ផ្ត ើមអនុវត្ត គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម ដលអា ចឲយយើងបង្ក ើនដើមទុនបម ុងនសា កស  របស់
ធនា គា រ មយប៊ងយ៉ាងមា នប សិទ្ធ  ភាព  តាមរយៈសំណើទំនា ក់ទំនងនសា កស  របស់
យើងជា ប  ចំា និងសកម្ម  ជាងមុនជា មួយភា គីពា ក់ព័ន្ធ  កម្ព  ជុា។  ការ  ត ជាសំ ខាន់របស់
យើងគឺកប មុខមា ត់ថ្ម ីរបស់សា កស  ធនា គា រ មយប៊ង ក្ន ុង លបំណងដើមបីបង្ក ើ
នទំនា ក់ទំនង និងភា ពទា ក់ទា ញរបស់ធនា គា រដល់អតិថិជនចា ស់ និងថ្ម ី។ យើងជឿជា 
ក់ថា កិច្ច ប ឹងប ងនះនឹងចូលរួមកសា ងទំនា ក់ទំនងអតិថិជនឲយកា ន់តយូរអង្វ ង ជាង
មុន។  ក្ន ុង ២០១៤ យើងនឹងចា ប់ផ្ត ើមអនុវត្ត សំណើសា កស  ថ្ម ីគឺ “កា រតភា ប់តំបន់
នា នា  ទ្វ ីបអា សុី” (Bridging Worlds in Asia)  ក្ន ុងទំនា ក់ទំនងសា ជីវកម្ម  និង
យុទ្ធ នា កា សា កស  របស់យើងទា ំងអស់ដើមបីពង ឹងកមា ំងរបស់ធនា គា រ មយប៊ងក្ន ុង
កា ររៀបចំសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។

កា រទទួលខុសត វូលើសា ជីវកម្ម   តជា កា រប្ត ជា ចិត្ត ដ៏សំ ខាន់មួយរបស់យើង
ដល  ក្ន ុង  ះកា រ  តសំខា ន់ គឺបង្ក ើតកា រផា ស់ប្ត ូរដ៏ធំមួយ  ក្ន ុងសហគមន៍
ដលយើងផ្ដ ល់សវា ។ យើងបន្ត ឆា ំទីពីរនកា រអនុវត្ត កម្ម វិធីឧបត្ថ ម្ភ កុមា ររបស់
ធនា គា រ មយប៊ង៖ គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមសង្គ  ះកុមា រចញពីកន្ល ង ចាក់សម ម 
ដលជា កិច្ច សហកា រជា មួយ

អង្គ កា រលើកស្ទ ួយប  ជាពលរដ្ឋ ។ យើងលើកកម្ព ស់ ការងា រស្ម ័គ ចិត្ត របស់និ  ជិតយើង
ឲយឈា ន  កម ិតមួយទៀត  ពលនិ  ជិតរបស់យើងបងា ញពីគំរូនកិច្ច ប ឹងប ង
ក្ន ុងកា រចំណា យពលជា មួយកម្ម វិធីឧបត្ថ ម្ភ កុ មាររបស់ធនា គា រ មយប៊ង  យធ្វ ើ ជាគំរួល្អ 
សម ប់កុមា រដើមបីធ្វ ើឲយពួកគមា នកា រជម ុញទឹកចិត្ត   ការ  តចិត្ត ទុក ដាក់ និងសចក្ត ី
រីករា យជា មួយកា រអប់រំ និងឱកា សដលធនា គា របា នផ្ត ល់ឲយ។ យើង  តប  កាន់ខា ប់នូវ
ទសសនវិស័យរបស់ធនា គា រ មយប៊ង ក្ន ងុកា ររកសោ និរន្ត  ភាពគំនិតផ្ត ចួផ្ត ើមន ការទទួលខុស
ត វូរបស់សា ជីវកម្ម ។ គម ងនះបា នបងា ញយ៉ាងចបោ ស់នូវ  គជ័យ ថា តើទសសនវិស័យ
និងវិធីសា ស្ត  រយៈពលវងបា នបង្ក ើតនូវគុណប  ជន៍ដ៏មា នតម្ល មិន អាចកា ត់ថ្ល អ្វ ីខ្ល ះ
ដល់សហគមន៍ និងធនា គា រ។ គម ងនះក៏បា នផ្ត ល់នូវឱកា សជូនបុគ្គ លិកធ នាគា រ មយប៊ង
ក្ន ុងប កា ន់យកនូវគុណតម្ល  “កា រផ្ត ល់ឲយមកវិញ” និងមើលឃើញពីសា រៈសំខា ន់នកា រងា រ
ស្ម គ័ ចិត្ត ។ គម ងនះបា នពង ងឹគុណតម្ល  T. I. G. E. R. ដល់និ  ជិតរបស់យើងទា ងំអស់។
ចំ  ះ សហគមន៍ ឥទ្ធ ិពលគឺមា នរយៈពលវង ហើយនឹងចា ក់ឬសគុលជា មួយក្ម ងជំនា ន់ 
ក យ ដលជា មូលដា នដ៏ល្អ មួយសម ប់ជីវិតរបស់ពួកគ  ពលពួកគខិតខំតស៊ូកា យ
ជា បុគ្គ ល ដល  គជ័យ  ក្ន ុងសង្គ ម។  ក្ន ុងឆា ំ ២០១៣ ធនា គា រ មយប៊ង បា ន
ទទួលពា នរងា ន់ធនា គា រដលប ព ឹត្ត ផ្ន កសង្គ មល្អ បំផុត  ក្ន ុងកម្ម វិធីប គល់រងា ន់
ធនា គា រកម្ព ុ ជាឆា ំ ២០១៣។ ចំណុចនះប  ក់ឲយឃើញពីកា រផា ស់ប្ត ូរ ដលយើងបា នធ្វ ើ 

 ក្ន ុងសហគមន៍ ដលយើងបម ើ  កម្ព ុជា  ហើយយើងមា នបំណងបន្ត  ការយកចិត្ត ទុក
ដា ក់របស់យើងក្ន ុងកា រ  ដល់សហគមន៍ ដលមា នតម ូវ ការ។ របា យកា រណ៍ពញលញ
ស្ដ ីពីកា រទទួលខុសត ូវសា ជីវកម្ម  មាន ក្ន ុងទំព័រ ៤៦ នរបា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំនះ។
កា រគ ប់គ ងសវា 

តួនា ទីនកា រគ ប់គ ងសវា គឺធ្វ ើ ការ គាំទ  ជាយុទ្ធ  សាស្ត   លើ លបំណងក្ន ុង ការ
ផ្ដ ល់សវា របស់ធនា គា រ។ ក ុម ការងា ររបស់យើង  តលើ ការផ្ត ល់ ការ គាំទ ដល ចាំ បាច់
ដើមបីធា នា ថា ទំនា ក់ទំនងជា មួយអតិថិជន និងផលិតផលរបស់ធា នា គា ទា ំងអស់គឺស ប

 តា មទមា ប់ផ្ដ លស់វា ប សើរ ដើមបីបង្ក ើន ការជឿជា ក់របស់អតិថិជន។ តា មរយៈកា រ 
សហកា រជា មួយផ្ន កគ ប់គ ងបណា្ដ ញចកចា យ ធ្វ ើឲយ មានកា រដា ក់ចញនូវគំនិតផ្ត ចួផ្ត ើច
សវា មួយចំនួន  ក្ន ុងឆា ំ ២០១៣។  គំនិតផ្ដ ួចផ្ត ើមទា ំងនះក៏រួមមា នកា របណ្ដ ុះបណា្ដ ល
សវា អតិថិជនដល់បុគ្គ លិកគ ប់កម តិទា ងំអស់  តា មសា ខា  ដើមបីពង ងឹស្ត ង់ ដាស វារបស់
ធនា គា រ មយប៊ង។ លក្ខ ន្ត កិៈនកា រផ្ដ ល់សវា អតិថិជន ត វូ បានដា ក់ចញ ដើមបីបង្ក ើន ភាព
ស បគា  និងភា ពអា ចជឿទុកចិត្ត  បាននសវា   ដល់សា ខា ទា ងំអស់របស់ធនា គា រមយប៊ង។

ក្ន ុងដំណើរ  ះ  មុខសម ប់ឆា ំ ២០១៤ ក ុមកា រងា រគ ប់គ ងសវា  នឹងបន្ត កិច្ច 
សហប តិបត្ត កិា រជា មួយក មុកា រងា រគ ប់គ ងបណា្ដ ញចក ចាយក្ន ងុ ការ ដាក់ចញកម្ម វិធី នា នា
ដើមបីអា ចឲយមា នកា រផ្ដ ល់សវា អតិថិជនល្អ បំផុតដលមា នលក្ខ ណៈស បគា ។ កម្ម វិធីនះ
រួមមា នកិច្ច ខិតខំប ងឹប ងក្ន ងុ ការពង ងឹកា រផ្ត ល់ស វា តាមរយៈកា ររៀនសូត  ជាបន្ត បនា ប់
ពង ឹងយន្ត  ការនកា រ  ះស យប   និងកា រគ ប់គ ងមតិកលម្អ  ក៏ដូច ជាកា រធ្វ ើ ការ
ស្ទ ង់មតិអំពីកា រចូលរួមរបស់អតិថិជនកា ន់តខា ំងកា  ជាងមុន ដើមបីវា ស់ស្ទ ង់ពីវិសា លភា ព 
នភា ពសមស ប និងភា ពពា ក់ព័ន្ធ របស់យើងជា មួយអតិថិជនរបស់យើងជា ដើម។ យើង

 តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់លើកា របន្ត ក សាងឧត្ត ម ភាពអតិថិជនប កប យស្ថ រិ ភាព និង 
និរន្ត ភា ព។

“យើងបន្ត ពង ឹងស្ត ង់ដា រនិងកា រអនុវត្ត អភិបា លកិច្ច របស់យើង បន្ត លើកកម្ព ស់មុខមា ត់អា ជីវកម្ម 
របស់យើង ដើមបីកា យជា ជម ើសមុនគ  ក្ន ុងចិត្ត របស់អតិថិជន  កម្ព ុ ជា និងផ្ដ ល់ ការគា ំទ  ជា
យុទ្ធ សា ស្ត  ដល់សចក្ដ ីចង់បា នផ្ន កសវា កម្ម របស់ធនា គា រ ព ម ទាំងពង ីកទំ នាក់ទំនងរបស់យើង
ជា មួយសហគមន៍ ដលយើងផ្ដ ល់សវា  ដើមបីនា ំមកនូវភា ពរុងរឿង និងភា ពរីកចម ើន ទាំងអស់គា 
ប កប  យនិរន្ត រភា ព និងអត្ថ ន័យ”។

កិច្ច កា រក ុមហ៊ុន និងសវា កម្ម 



40 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ហួត សា ន់នី
នា យិកា  នា យកដា នធនធា នមនុសស

កា ររកសោ អ្ន ក មានទព  សលយ និង កា រអភិវឌឍភា ពជា អ្ន កដឹក នំា

ធា តុផសំដ៏សំខា ន់មួយ នក បខ័ណ គ ប់គ ងអ្ន ក មានទព  សលយប កប យ
ភា ព  គជ័យ គឺកា ររកសោ ធនធា នទពយ  សលយរបស់ខ្ល នួដលមា នស ប់គួរឱយជឿទុកចិត្ត 
បា ន និងមា នលក្ខ ណៈស្ថ ិតស្ថ រ ដើមបីទទួលតួនា ទីជា អ្ន កដឹកនា ំ  ពលដលឱកា ស
មកដល់។  កម្ម វិធីរកសោ អ្ន កមា នទព  សលយរបស់យើងចា ត់កំណត់ក ុមអ្ន ក មាន
ទព  សលយខុសៗគា  ចា ប់ពីអ្ន កដឹកនា ំដលមា នកម ិត ការងា រថា ក់ ទាបរហូតដល់
កម ិតថា ក់ខ្ព ស់។  ក្ន ុងឆា ំ ២០១៣ យើងបា នដា ក់អនុវត្ត ក បខ័ណ មួយ ដលបញ្ច ូល
ឲយមា នកា ររៀបចំផនកា របន្ត វនកា រងា រ ដើមបីជួយយើងក្ន ុង ការកំណត់យកបុគ្គ លិក
ណា មា ក់ដលមា នសមត្ថ  ភាពខ្ព ស់បំផុតសម ប់បំពញតួនា ទីដលត ូវ ការ។ យើងបង្ក ើត
កម្ម វិធីខុសៗគា  ដើមបីពិនិតយរកអ្ន កមា នទព  សលយតា មរយៈកម្ម វិធី។

ពិនិតយរកអ្ន កមា នទព  សលយតា មកម ិតផសងៗគា  ថា កា រពិនិតយរកអ្ន ក
មា នទព  សលយតា មជំនា ញ កា រពិនិតយរកអ្ន ក មានទព  សលយតា មប ទសនិង
កា រពិនិតយរកអ្ន កមា នទព  សលយតា មសម្ព ័ន្ធ ធ នា គាររបស់យើងជា រួម ក៏ដូចជា ដើមបី
ស្វ ងរកឲយឃើញអ្ន កដលមា នទព  សលយ  ទូទា ំងសម្ព ័ន្ធ ធ នាគា ររបស់យើង និង
ដើមបីធា នា ថា យើងមា នសមត្ថ  ភាពក្ន ុង ការជ ើសរីសបុគ្គ លដលស័ក្ត ិសមសម ប់
តួនា ទី ឬកា រងា រនិមួយៗ។  ល  របស់យើងក្ន ុង ការបង្ក ើនអ្ន ក មានទព  សលយ
ផ្ទ ក្ន ុងរបស់យើង គឺតា មរយៈកា រប ើសមា មា ត  ៨០:២០ គឺជា ភ័ស្ត ុ តាងបងា ញ ថាតួ នាទី
សំខា ន់ៗជា ច ើនកំពុងតត ូវបា នបំពញ  យនិ  ជិត ដលបា នឡើងឋា នៈ  
ធនា គា រ  មយប៊ង។ 

យើងបា នចូលរួម  ក្ន ុងកម្ម វិធីប កួតប ជង The 2nd Maybank Go Ahead 

Challenge ដលមា នកា រចូលរួមពី១០ ប ទសនងិមា ន១៣ជា តិសា សន៍ ដើមបីចូលរួម
កា រប កួតប ជងពា ណិជ្ជ កម្ម អន្ត រ ជាតិ។ កម្ម វិធីនះមា នអ្ន ក ដាក់ ពាកយប  មាណ ៣០០
នា ក់មកពីប ទសកម្ព ុ ជា។  ឆា ំនះ យើងក៏បា នប គល់រងា ន់ដល់អ្ន កឈ្ន ះកំពូលឱយ
ធ្វ ើកា រសា កលបងកា រងា រ ចំនួនពីរសបា ហ៍  ធនា គា រ មយប៊ង ទីក ុងញូយ៉ក និងផ្ត ល់
ទឹកប ក់ ១.០០០ ដុលា រអា មរិក។ ឥឡូវយើងមា នបក្ខ ជនចុងក យចំនួន ៣នា ក់
ដលបា នចូលរួមជា មួយ មយប៊ង កម្ព ុ ជា ក មកម្ម វិធី Global Management 

Apprentice Program។
វបបធម៌ចករំលក និង កម ិតនកា រចូលរួម

គុណតម្ល ស្ន លូរបស់យើង រួមមា ន កា រងា រជា ក មុ សមា ហរណកម្ម  កំណើន ឧត្ត ម ភាព 
និងប សិទ្ធ  ភាព-កា រកសា ងទំនា ក់ទំនង (Teamwork, Integrity, Growth, Excellence & 

Effi  ciency, Relationship Building)  គឺជា  លកា រណ៍ណនា ំដ៏ចាំបា ច់របស់យើងសម ប់
រា ល់សកម្ម  ភាពទា ងំអស់របស់យើង និងជា មគ្គ ទុសក៍ដ៏សំខា ន់ក្ន ងុ ការជម ញុ ការចូលរួមពី
និ  ជិតរបស់យើង ក្ន ុងកា រចូលរួមក្ន ុងបសកកម្ម មនុសសធម៌របស់ ធនា គា រ មយប៊ង។ 

កា រស្ទ ង់មតិអំពីកា រចូលរួមរបស់និ  ជិតរបស់យើង  ក្ន ងុឆា ២ំ០១៣ បា នកត់ត 
កម ិតនកា រចូលរួមរបស់និ  ជិតមា ន៧៩% ដលមា នតម្ល ស្ម ើនឹងបទដា ន Towers 

Watson Cambodia High Performance Companies Norm។ យើងខិតខំបង្ក ើនកម តិនកា រ
ពញចិត្ត របស់និ  ជិតយើង ក៏ដូចជា កា របង្ក ើនផលិតភា ពកា រងា ររបស់បុគ្គ លិកផងដរ។ 

ជា ផ្ន កមួយនកិច្ច ប ឹងប ងជា បន្ត បនា ប់របស់យើង  ក្ន ុង ការលើកកម្ព ស់វបបធម៌
 ះត ង់ បើកទូលា យ និងកា រជឿទុកចិត្ត  (Honest, Open and Trust) របស់យើង 

យើងប ើប ស់កម្ម វិធីជា ច ើនប ភទ ដើមបីឱយនិ  ជិតបងា ញពីក្ដ ី បារម្ភ  ឬមតិកលម្អ  
ដើមបីធ្វ ើកា រកលម្អ  ដូចជា កា រស្ទ ង់មតិប  ចាំឆា ំអំពីកា រចូលរួមរបស់និ  ជិតកិច្ច ប ជំុ
សន្ទ នា ជា មួយនា យកប តិបត្ត ិ  ការប ជំុបុគ្គ លិកនិងកិច្ច សន្ទ នា  One2One ។

ដើមបីបញ្ច ូលគុណតម្ល ស្ន ូល និងរបៀបវា រៈនកា រផា ស់ប្ដ ូរទា ំងនះ ធនា គា របា ន
រៀបចំកា រប កួតប ជង My T. I. G. E. R. Journey Video Photo Competition និងបា ន
អ ្ជ ើញក មុកា រងា រ សម្ព ន័្ធ ធ នា គារ មយប៊ង ឱយចករំលករឿងរ៉ាវអំពីកា រជម ញុ
កា រលើកទឹកចិត្ត ក្ន ុងដំណើរផា ស់ប្ត ូររបស់ខ្ល ួនជា មួយធនា គា រ មយប៊ង។ 
និ  ជិតរបស់យើង មកពី ធនា គា រ មយប៊ង កម្ព ុ ជា បា នចូលរួមបងា ញពីឥទ្ធ ិពល
នគុណតម្ល  T. I. G. E. R. របស់ យើង មកលើជីវិតរស់  និងពា ណិជ្ជ កម្ម របស់ពួកគ 
និងបា នទទួលពា នរងា ន់មួយក្ន ុង ចំ  មពា នរងា ន់ប  ចាំសបា ហ៍។ 
យុទ្ធ សា ស្ត ្រ ភា ប់សកម្ម  ភាពកា រងា រ  នឹងរងា ន់លើកទឹកចិត្ត 

 យមា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ជា បន្ត បនា ប់ក្ន ងុ ការផ្ត ល់សំណង អត្ថ ប ជន៍ការ  
អភិវឌឍអា ជីព  និងឱកា សវិវឌឍ  មុខសមស ប យើងបា នធ្វ ើ ការវិវឌឍបា នយ៉ាងល្អ  ក្ន ុង
ឆា ំ ២០១៣  យធ្វ ើកា រពិនិតយឡើងវិញទា ំងស ុង លើរចនា សម្ព ័ន្ធ ប ក់បៀវតសរ៍ និង
កម្ម វិធីផ្ដ ល់អត្ថ ប  ជន៍ដល់បុគ្គ លិករបស់យើង។ តា មរយៈកា រធ្វ ើដូច្ន ះ យើង  តធ្វ ើ
ស បទិស  នអភិក មរួម  ក្ន ុងរចនា សម្ព ័ន្ធ សំណងរបស់យើង ដលទទួលសា្គ ល់និ

 ជិតតា មរយៈរងា ន់ជា សា ច់ប ក់ និងមិនមនសា ច់ប ក់។ យើងគា ំទ វបបធម៌ “ផ្ដ ល់
រងា ន់សមមា ត នឹងសមត្ថ  ភាពបំពញកា រងា រ” ដលកា របំពញកា រងា របា នល្អ នឹងត វូទទួល
បា នរងា ន់សមស ប។ កា របំពញកា រងា រជា គំរូក៏ត វូ បានទទួលសា្គ ល់ តាមរយៈកម្ម វិធីដូច ជា 
រងា ន់ និ  ជិតឆ្ន ើម/ក ុមកា រងា រឆ្ន ើម ជាដើម។ និ  ជិត ដលបំពញកា រងា រល្អ  ជាងគ
របស់យើងសម ប់ឆា ំ២០១៣ បា នទទួលរងា ន់  ធ្វ ើដំណើរទសសនកិច្ច សិកសោ  ក 
ប ទស ក៏ដូចជា រងា ន់ផសងៗ ដលមា នលក្ខ ណៈដូចគា  ឬរងា ន់ជា សា ច់ប ក់។ 

សព្វ ថ្ង នះ កា រអនុវត្ត  ការគ ប់គ ងរងា ន់លើកទឹកចិត្ត របស់យើងបា នផា ស់ប្ត ូរពី ការ
កា រអនុវត្ត  យផ្ន កធនធា នមនុសស  ជា កា រកា រអនុវត្ត  យប  ធានផ្ន កគ ប់គ ងនិមួយៗ
វិញដើមបីផ្ត ល់អំណា ចដល់អ្ន កគ ប់គ ងទា ំងអស់ក្ន ុង ការធ្វ ើសចក្ត ីសម ចចិត្ត លើ ការគ ប់
គ ងរងា ន់លើកទឹកចិត្ត  ទាំងស ុងចំ  ះបុគ្គ លិករបស់ខ្ល ួន។ វា ត ូវបា នឆ្ល ុះប  ំង ក្ន ុង
ប ព័ន្ធ គ ប់គ ងកា របំពញកា រងា ររបស់យើង ដលកា រផ្ដ ល់អំ ណាចដល់អ្ន ក មានសមត្ថ ភាព 

ធនធា នមនុសស

“យើងបន្ត យកចិត្ត ទុកដា ក់លើកិច្ច ខិតខំប ឹងប ងក្ន ុង ការផសោ រភា ប់ និងសម បខ្ល ួន  តាមតម ូវ ការ
អា ជីវកម្ម របស់យើងនិងប  ប ឈមក្ន ុងកា រខិតខំប ឹងប ងបង្ក ើន ការចូលរួមរបស់បុគ្គ លិកកម ិត
ផលតិភា ពកា រងា រ និងកា រប ព ឹត្ត ផ្ន កហិរញ្ញវ ត្ថ ុបក ប យនិរន្តរ ភា ពដលនឹងជួយឱយសម ច 
បា ននូវ  លបំណងរបស់យើង”។
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ត ូវបា នអនុវត្ត  ក្ន ុងដំណើរកា រគ ប់គ ង ការបំពញកា រងា រទា ំងអស់ ហើយរងា ន់លើក
ទឹកចិត្ត ផសោ រភា ប់យា៉ងខា ំង  នឹងសមត្ថ  ភាពបំពញកា រងា ររបស់បុគ្គ លរៀងៗខ្ល ួន ដល
ត ូវបា នធ្វ ើឲយស បតា ម  ល  របស់ធនា គា រ និងសម្ព ័ន្ធ  ធ នាគារ។ 
កា រសិកសោ  និងកា រអភិវឌឍន៍ជំនា ញ

យើងបា នបន្ត  យកចិត្ត ទុកដា ក់ និងប ើប ស់ធនធា នក្ន ុង ការពង ឹងសមត្ថ  ភាព
និ  ជិត  ក្ន ុងផ្ន កដលគា ំទ ផនកា រយុទ្ធ  សាស្ត  និងកា រអភិវឌឍរបស់ធនា គា រ។ កា រ
ធ្វ ើអន្ត រា គមន៍លើកា រអភិវឌឍរបស់យើងត វូបា នតម ង់ទិស  តា មសមា មា ត  ៧០:២០:១០ 
ដលមា នន័យថា  ៧០% នវិធីសា ស្ត  រៀនសូត របស់យើង គឺផ្អ កលើ ការអភិវឌឍផ្អ ក
បទពិ  ធន៍ ២០% ផ្អ កលើទំនា ក់ទំនង និង ១០% ទៀតផ្អ កលើកា រសិកសោ ផ្ល ូវ ការ។ 
យើងសង្ក ត់ធ្ង ន់លើកា រសហកា រជា បន្ត បនា ប់ជា មួយផ្ន ក ពាណិជ្ជ កម្ម និងជំនួយ ដើមបី
អភិវឌឍ និងអនុវត្ត ផនកា របងា ញផ្ល ូវសមស បសម ប់កា រសិកសោ របស់និ  ជិតរបស់
យើង។ កិច្ច សហប តិបត្ត ិកា រទា ំង  ះរួមមា នភា ពជា ដគូរវា ងនា យកដា នផ្ន ក 
ធនា គា រកិច្ច សកល និងនា យកដា ន សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ សម ប់សហគមន៍ ដើមបីដា ក់
ចញកម្ម វិធីទទួលសា្គ ល់ក ឌីត រវា ងនា យកដា នកិច្ច  ការក ុមហ៊ុននិងសវា កម្ម  
និងនា យកដា នគ ប់គ ងបណា្ដ ញ សាខា  ដើមបីបង្ក ើនប សិទ្ធ  ភាពស វាកម្ម ផ្ត ល់ជូន
អតិថិជនឱយកា ន់តប សើរក៏ដូចជា កា រចូលរួមចំណកពីនា យកដា នគ ប់គ ង
បណា្ដ ញសា ខា  ដើមបីចករំលកជំនា ញផ្ន កលក់។ 

កា រងា រស្ម ័គ ចិត្ត របស់និ  ជិត ដលមា នឥទ្ធ ិពល

កា រចូលរួមយ៉ាងសកម្ម របស់បុគ្គ លិកយើង  ក្ន ងុកម្ម វិធីផ្ត ចួផ្ត ើមកា រទទួលខុស
ត វូសា ជីវកម្ម   ក្ន ងុឆា ២ំ០១៣ បា នបងា ញ ថាកា រស័្ម គ ចិត្ត របស់និ ជិតបា នចា ក់ឫស
រឹងមា កំ្ន ងុធនា គា របស់យើង។ និ  ជិតរបស់យើងបា នចំណា យស្ម គ័ ចិត្ត ជាង ១.០០០ 

ង៉  យក មុកា រងា រដា ក់វនគា ចំ ណាយពលជា មួយកុមា រក មកម្ម វិធីជំនួយឧបត្ថ ម្ភ 
កុមា ររបស់ មយប៊ង  ថា  គំនិតផ្ត ចួផ្ដ ើមមា គ៌ាចា កចញពីភា ពលំបា ក ហើយកា រធ្វ ើ
ដូចនះ ជា កា រពង ងឹបសកកម្ម មនុសសធម៌  ក្ន ងុសហគមន៍ ដលយើងបម ើ។ 
ទិវា  Maybank Global CR Day ត វូបា នធ្វ ើឡើង  ថ្ង ទី ២៨ ខក   ឆា  ំ២០១៣  យ
មា នកា រចូលរួមពីនិ  ជិតរបស់យើងជា ង ៩០%។ កា រប្ត ជា របស់យើងក្ន ងុ ការជម ញុ
កា រទទួលខុសត វូសា ជីវកម្ម  (CR) និងកា រងា រស្ម គ័ ចិត្ត របស់និ  ជិតបា នធ្វ ើឱយយើងទទួល
បា នពា នរងា ន់ធនា គា របំពញកិច្ច  ការសង្គ មល្អ បំផុត  ក្ន ងុកម្ម វិធីរងា ន់សវា ធនា គា រកម្ព  ុជា 
ឆា  ំ២០១៣។ 
កា របង្ក ើនប សិទ្ធ  ភាព មុខងា រ និងឧបករណ៍

 ក្ន ុងឆា ំ២០១៣ យើងបា នចា ប់ផ្ដ ើមដំណើរកា រប ព័ន្ធ គ ប់គ ងធនធា នមនុសស
របស់យើង តា មរយៈគហទំព័រនិ  ជិត myHR2u ដើមបីរៀបចំប ព័ន្ធ ព័ត៌មា នរបស់
និ  ជិតតា មតំបន់ ដលជួយសម ួលដល់ដំណើរកា រស្វ ័យប តិបត្ត ិកម្ម ធន ធានមនុសស
របស់យើងក្ន ុង  លបំណងបង្ក ើនប សិទ្ធ  ភាព ៉ងកា រងា រធនធា នមនុសស។ បច្ច ុបបន្ន 
និ  ជិតរបស់យើងអា ចប ើប ស់ប ព័ន្ធ មួយដលផ្ត ល់ប ភពតមួយសម ប់កា រទទួល
បា នព័ត៌មា ននិ  ជិតភា មៗ និងសមត្ថ  ភាពបំពញមុខងា រ និងកា រធ្វ ើ ការសម ចចិត្ត ដល
ជួយឱយនិ  ជិតមា នសរីភា ពក្ន ងុកា រ  ត ការយកចិត្ត ទុក ដាក់លើគុណភា ពនកា ររៀបចំ
ផនកា រជា ជា ងដំណើរកា ររដ្ឋ  បាល។

របា 
យ
កា 
រណ៍

អា 
ជីវ
កម

្ម 

បុគ្គ លិកធនា គា រ ជួយផសព្វ ផសោ យក្ន ុងវទិកា រកា រងា រ

 ក លី ទៀន បូ៉ នា យកប តិបត្ត ិ ចូលរួមអបអរជា មួយបុគ្គ លិកជ័យលា ភី
កម្ម វិធីពា នរងា ន់ MCP ឆា ំ២០១៣ ដលបា នទទួលរងា ន់ទសសនកិច្ច សិកសោ  បរទស

បុគ្គ លិកធនា គា រ មយប៊ង ចូលរួមក្ន ុងម្ម វិធីទំនួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ មសកល ឆា ំ២០១៣

កម្ម វិធី Go Ahead Challenge របស់ធនា គា រ មយប៊ង



42 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

មា៉ទីន ឃូ
នា យក នា យកដា នជំនួយប តិបតិ្ត  ការ

ចា វ តឹង ប៊ុន
នា យក នា យកដា នរដ្ឋ  បាល
ឥណទា ន និងកា រគ ប់គ ងកម្ច ី

បច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា ន (IT)

 យមា នកា រ  តយកចិត្ត ទុកដា ក់លើកា រពង ឹងសមត្ថ  ភាព ក្ន ុងស ុក និងកា រ
មកដល់នប ព័ន្ធ បច្ច កវិទយោ ថ្ម កី្ន ងុឆា  ំ២០១២ ដូចជា  សវា កម្ម ធ នា គារតា មអុីនធើណិត 
M2U និង TradeConnex យើងបា នចា ប់ផ្ត ើមកា រធ្វ ើដំណើរនះ  ក្ន ងុឆា ២ំ០១៣  យ
រំពឹងខ្ព ស់លើកា រដា ក់ឲយប ើប ស់ប ព័ន្ធ  IT និងបន្ត ជួយដល់ធនា គា រនះឲយសម ច
បំណងប ថា របស់ខ្ល ួន តា មរយៈកា ររកសោ សន្ទ ុះកំណើន ដូចជា ផនកា រពង ីក សា ខា 
និងមា៉សុីន ATM ជា ដើម។

យើងបន្ត វិនិ  គលើធនធា នមនុសស និងបច្ច កវិទយោ  ដើមបីគា ំទ ដល់ផលិតផល 
និងដំ  ះស យហិរញ្ញ វត្ថ ដុលមា នលក្ខ ណៈប កួតប ជង និងប កប  យកា របង្ក ើតថ្ម ី
ដល់ជូនភា គីពា ក់ព័ន្ធ  និងអតិថិជនរបស់យើង។

គម ងលើបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា នសម ប់រយៈពលបីឆា  ំ(ឆា  ំ២០១៣-២០១៥) 
ត ូវបា នបង្ក ើតឡើង ដើមបីបងា ញពីកា រប្ត ជា ចិត្ត  និងកា រធា នា របស់យើង ចំ  ះគម ង 
និងគំនិតផ្ត ចួផ្ដ ើមថ្ម លីើបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា ន ដលនឹងជួយពង ងឹវត្ត  មានផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់
យើង  ក្ន ងុប ទសកម្ព ុជា  ក៏ដូចជា  ថា ក់តំបន់ ស ប តាមក្ត ីប ថា  និងទសសនវិស័យ
របស់យើងក្ន ុងកា រកា យជា ធនា គា រឈា នមុខគ  ក្ន ុង ការផ្ត ល់ស វាហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ក្ន ុង
តំបន់ ព មទា ំងបសកកម្ម របស់យើង  ក្ន ុងកា រធ្វ ើឲយសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កបក យ 
អា រយធម៌៌ទូទា ំងអា សុី។

មិនថា ជា លក្ខ ខណ បទបបញ្ញ ត្ត ិ កម ិតប ទស ឬកម ិតអន្ត រ ជាតិទ គឺយើងបា ន
 រពតា មលក្ខ ខណ ស្ដ ង់ដា រទា ងំអស់។ ជា ពិសស លក្ខ ខណ បទបបញ្ញ ត្ត កិ្ន ងុស កុសម ប់

លក្ខ ខណ ធ្វ ើរបា យកា រណ៍ STR (របា យកា រណ៍ស្ត ពីីប តិបត្ត  ិការពា ណិជ្ជ កម្ម ដលគួរឲយ
សងស័យ) / CTR (របា យកា រណ៍ស្ត ពីីប តិបត្ត  ិការសា ច់ប ក់) ត វូ បានកលម្អ  និងអនុវត្ត 
ប កប  យ  គជ័យ  ក្ន ុងប ព័ន្ធ ធ នាគា រស្ន ូល (Core Banking System) របស់យើង 
រួមមា នកា រ  រពតា មលក្ខ ខណ សម ប់ប ព័ន្ធ សា រឡើងវិញក យគ ះមហន្ត  រាយ 
(DR) សម ប់ប ព័ន្ធ អនុវត្ត ន៍សំខា ន់ៗទា ំងអស់។

យើង គឺជា ធនា គា រក្ន ុងប ទស និងក ប ទសទី ១ (លើកលងធនា គា រ Bank 

International Indonesia) ក្ន ុងសម្ព ័ន្ធ  ធនា គា រ មយប៊ង ដលបា នធ្វ ើលំហា ត់ DR Live 
 យ  គជ័យ ក្ន ងុអំឡុងថ្ង ធ្វ ើកា រសម ប់រយៈពលពញមួយថ្ង  ( ថ្ង ទី ២១ ខមិថុនា  

ឆា ំ ២០១៣ ផ្អ កលើសណា រីយ៉ូគ ះមហន្ត  រាយក្ន ុងស ុក ដលបា នគ បដណ្ដ ប់លើ
ប ព័ន្ធ កម្ម វិធីសំខា ន់ៗ ចំនួនបីរបស់យើង គឺ ប ព័ន្ធ ស្ន ូលធនា គា រ Core Banking, ប ព័ន្ធ 
មា៉សីុន ATM (ATM ថា ក់ពិភព  ក) និងសវា ធនា គា រតា មអីុនធើណិត (m2u) ដល

ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រចូលរួមរបស់សា ខា ទា ងំ១២ ទីតា ងំ និងម៉ាសីុន ATM ចំនួន ១៧ របស់
យើង (ក្ន ងុចំ  ម  ះ ម៉ាសីុន ATM មា នចំនួន ១៤  តា មសា ខា ផា ល់ ហើយ ៣ 
ទៀត  ដា ច់  យឡក)។ នះប  ក់ឲយឃើញថា  យើងបា នត ៀមខ្ល ួន រួចជា ស ច
សម ប់កា រសា រ ឬកា របន្ត ប ព័ន្ធ បច្ច កវិទយោ  ដលគា ំទ ដល់ដំណើរកា រអា ជីវកម្ម នះ។

 ខកក្ក ដា  ឆា  ំ២០១៣ សវា កម្ម ធ នាគា រតា មអុីនធើណិត TradeConnex ត វូបា ន
ពង កី  ដល់មូលដា នអតិថិជន។  ក្ន ុងខដដល  ះ យើងក៏បា នកលម្អ រចនា សម្ព ័ន្ធ 
មណ លទនិ្ន ន័យរបស់យើងដរ។ ហដា រចនា សម្ព ន័្ធ បណា្ដ ញមូលដា នដ៏សំខា ន់របស់យើង
ក៏ត វូបា នកលម្អ  ដើមបីគា ទំ ដល់សា ខា  និងកា រពង ីកចំនួនមា៉សុីន ATM របស់យើងដរ។

 យសា រទីផសោ រហិរញ្ញ វត្ថ ុ មានកា រប កួតប ជង ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា យើង បាន
បន្ថ មសវា កម្ម មា៉សុីន ATM ២៤ ៉ង  តា មទីតា ំងយុទ្ធ  សាស្ត  ដលបា នកំណត់។ 

 ខសីហា  ឆា ំ ២០១៣ យើងបា នដា ក់ឲយដំណើរកា រសវា  ២៤ សម ប់មា៉សុីន ATM 
 សា ខា ធំៗ របស់យើង  លើផ្ល ូវក មួនស រា ជធា នីភ្ន ំពញ។ យើងបា នបន្ត ដំឡើង

មា៉សុីន ATM ២៤ ៉ង  សណា្ឋ គា រណា ហា្គ វីល ដលជា ទិស  ទសចរណ៍ដ៏ពញ
និយមបំផុតមួយ។

ព ឹត្ត ិកា រណ៍ជា ប វត្ត ិ សាស្ត  គួរឲយកត់សមា្គ ល់មួយ ក៏បា នធ្វ ើឡើង ខក   ឆា ំ 
២០១៣  យប ព័ន្ធ ស្ន ូលធនា គា រ IT Core Banking System របស់យើងត ូវបា នកលម្អ  
ដើមបីគា ទំ ដល់កំណើនអា ជីវកម្ម ។  ការកលម្អ នះធ្វ ើឡើងចំពលដលត វូផ្ដ ល់បច្ច កវិទយោ 
ទំនើប ដើមបីគា ំទ ដល់ធនា គា រក្ន ុង ការសម ច លបំណងរបស់ខ្ល ួន។

ស បតា មទសសនវិស័យ និងក្ត ីប ថា របស់យើងដលចង់កា យខ្ល ួន ជាធនា គា រផ្ត ល់
សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុឈា នមុខគ  កម្ព ុ ជា យើង  ត ការយកចិត្ត ទុក ដាក់ដើមបីកា យ ជា
ធនា គា រមួយ ដលអា ចជឿទុកចិត្ត  បាន និងមា នភា ពសា  ហាប់បំផុត ដល់ដគូពា ណិជ្ជ កម្ម 
និងដគូជំនួញរបស់យើង  យមា នបសកកម្ម ផ្ត ល់ និងកលម្អ ប ព័ន្ធ ព័ត៌មា នវិទយោ  ដល
ធ្វ ើឲយដគូ ពា ណិជ្ជ កម្ម  និងដគូជំនួញរបស់យើងអា ចដា ក់ចញនូវផលិតផល និងសវា 
តម្ល បន្ថ មប កប  យកា របង្ក ើតថ្ម ី បានឆា ប់រហ័សមកកា ន់ទីផសោ រកម្ព ុ ជា។ ដូច្ន ះ អាជីវកម្ម 
នះអា ច សម ចក្ត ីប ថា របស់ខ្ល ួន បាន តា មរយៈកា រដា ក់ឲយមា នបច្ច កវិទ យោ ទាំងនះ។

 ពលខា ងមុខ យើងនឹងបន្ត ប ើប ស់ប ព័ន្ធ បច្ច កវិទយោ ជឿនលឿន ដើមបីបង្ក 
លក្ខ ណៈងា យស ួល និងផ្ត ល់សវា សមបូរបបជូនអតិថិជន ដើមបីធា នា ថា អតិថិជន
មា នភា ពងា យស លួក្ន ងុ ការប ើប ស់ប តិបត្ត  ិការធ នា គារ  គ ប់ពលវលា  
គ ប់ទីកន្ល ង ទូទា ំងពិភព  ក។

ជំនួយប តិបត្ត ិកា រ រដ្ឋ  បាលឥណទា ន និងកា រគ ប់គ ងកម្ច ី

“យើង  តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់សំខា ន់លើកា រគា ទំ        
អា ជីវកម្ម ក្ន ងុកា រសម ចឲយបា នតា ម  លបំណងកំណើន
របស់អតិថិជន តា មរយៈកា រប ើប ស់ បច្ច កវិទយោ បា ន
ប សើរជា ងមុន កា របង្ក ើនប សិទ្ធ  ភាពពលវលា នកា រ
ធ្វ ើប តិបត្ត កិា រ និងកា រផ្ដ ល់សវា កម្ម  ក៏ដូចជា ភា ពបិុនប សព្វ 
ផ្ន កប តិបត្ត កិា រប កប  យប សិទ្ធ  ភាពចំណា យ
ផងដរ។ យើងបន្ត វិនិ  គលើធនធា នមនុសស និង
បច្ច កវិទយោ  ដើមបីគា ទំ ដល់ផលិតផល និងដំ  ះស យ
ហិរញ្ញ វត្ថ បុ កប  យភា ពប កួតប ជង និងកា របង្ក ើតថ្ម ី 
សម ប់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  និងអតិថិជនរបស់យើង”។
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ផ្ន កប តិបត្ត ិកា រ

ផ្ន កប តិបត្ត កិា រ គឺជា អង្គ  ភាពដំណើរកា រនកា រិយា ល័យជួរក យ សម ប់ គំាទ        
ប តិបត្ត កិា រសវា កម្ម  យបុគ្គ ល ប ព័ន្ធ គ ប់គ ងប តិ គ កា រផ្ទ រប ក់ចញនិងចូល 
រដ្ឋ បា លឥណទា ន កា រគ ប់គ ងកម្ច  ីក៏ដូចជា ទ ពយសមបត្ត  ិនិងទ ពយប  ំផងដរ។

យើងបា នបន្ត ពង ីកបណា្ដ ញមា៉សុីន ATM  ក្ន ុងតំបន់ទូទា ំងអា សុី។ កម្ព ុ ជា គឺជា 
ប ទសដំបូងគដលបា នដំឡើងម៉ាសីុន ATM ថា ក់តំបន់ (Regional ATM) ដលអតិថិជន
របស់ធនា គា រ មយប៊ង អា ចរីករា យជា មួយនឹងកា រដកប ក់  តាមម៉ាសីុន ATM ណា មួយក៏
បា ន  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា មា៉ឡសុី សិង្ហ បុរី ប ុ៊យណ ហ្វ ីលីពីន បា៉ពូញូហ្គ ៀនៀ 
វៀតណា ម ឡា វ និងក ុងឡុងដ៏  យមិនគិតកម  ហ៊ុយបន្ថ មឡើយ។

យើងបា នបើកសា ខា ចំនួន ១៦ និងដា ក់ឲយដំណើរកា រម៉ាសីុន ATM ចំនួន ២៦ 
 យ  គជ័យ  កម្ព ុជា  ដលធ្វ ើឲយធនា គា រនះកា យ ជាធនា គា រមួយក្ន ុងចំ ម

ធនា គា រ មយប៊ង ក ប ទស ដលមា នកា ររីកចម ើនលឿនក ពីធនា គា រ 
មយប៊ង  សិង្ហ បុរីធនា គា រ មយប៊ង  ហ្វ ីលីពីន និងធនា គា រអន្ត រ ជាតិ មយប៊ង 

 ឥណ ូនសុី។

ជា មួយនឹងកា រដា ក់ឲយប ើប ស់ សវា កម្ម ធ នា គារ តាមអុីនធើណិត TradeConnex 
មជឈមណ លប តិបត្ត កិា រពា ណិជ្ជ កម្ម (TOC)  ក្ន ងុប ទសម៉ាឡសីុ បា នកា យជា មជឈម
ណ លប តិបត្ត កិា រសម ប់កម្ម វិធីជំនួញរបស់យើង ហើយយើងគឺជា អង្គ  ភាពមួយក្ន ងុចំ 
មអង្គ ភា ពក ប ទស ដលទទួលបា នជំនួយពី TOC ក ពីប ទសហ្វ ីលីពីន ប ៊ុយណ 

វៀតណា ម និងទីក ុងសៀងហ។ តា មរយៈកា រធ្វ ើមជឈកា រលើមុខងា ររដ្ឋ  បាល  
TOC ដលមា នបុគ្គ លិកមា នសមត្ថ  ភាពគ ប់គ ន់ជា អ្ន ក កាន់ កាប់កា រត ួតពិនិតយ
ឯកសា របា ន  ះមជឈមណ លហិរញ្ញ វត្ថ ុ ពាណិជ្ជ កម្ម របស់យើងអា ច  តលើកា រ
ជម ញុកា រលក់ និងប ក់ចំណូលសម ប់ធនា គា រ។ប តិបត្ត  ិការធ នា គារចញ និង
ចូល ត ូវដំណើរកា រតា មបណា្ដ ញ SWIFT។

ផ្ន ករដ្ឋ បា លឥណទា ន និងគ ប់គ ងកម្ច រីបស់យើង បា នបន្ត  តលើ ល  របស់
ខ្ល ួនក្ន ុងកា របង្ក ើនប សិទ្ធ  ភាព ដលរួមមា នកា រធ្វ ើឲយដំណើរកា រមា នលក្ខ ណៈ ងាយស ួល
កា រកា ត់បន្ថ យ ការងា រស្ទ នួគា   ការបង្ក ើនប សិទ្ធ ភាពពលវលាប ពំញបត បិត្ត ិ ការ និងកា រ 
កា ត់បន្ថ យកហំុសឆ្គ ង សម ប់ក ុមកា រងា រផ្ទ ក្ន ុង និងក ុមទីផសោ រ។

កា រទទួលសា្គ ល់

ជា មួយនឹងកិច្ច ខិតខំប ឹងប ងរួមគា  និងកា របន្ត ប្ត ជា ចិត្ត ពីក ុមប តិបត្ត ិ ការមជឈកា រ
របស់យើងក្ន ងុកា រផ្ត ល់សវា ឆា ប់រហ័ស និងប កប យប សិទ្ធ  ភាព  ក្ន ងុ កា រ ះស យ
កា រផ្ទ ររូបិយប័ណ្ណ បរទស ជា ថ្ម ីម្ត ងទៀតយើងបា នទទួលរងា ន់ Straight Through

Processing (STP) Award ពីដគូ Citi Correspondent Banking សម ប់កា របំពញ
កា រងា របា នល្អ ប សើរ  ក្ន ុងឆា ំ២០១២ និងឆា ំ២០១៣ ជា ប់ៗគា ។ រងា ន់នះគឺសម ប់
អតិថិជនណា  ដលសម ចបា នកម ិត MT 103 STP ៩៥ភា គរយ ឬខ្ព ស់ជា ងនះ និង
អត  MT202 STP ៩៨ភា គរយ ឬខ្ព ស់ជា ងនះ។ រងា ន់នះទទួលសា្គ ល់ភា ពប កប

 យវិជា ជីវៈកម តិខ្ព ស់ និងសមត្ថ  ភាពកា រងា ររបស់ក មុផ្ទ រប ក់របស់ធនា គា រ មយប៊ង 
 ក្ន ុងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ ល និងកា រពិនិតយតា មដា នគុណភា ពនកា រណនា ំដលបញ្ជ ូន

តា មរយៈ Citi។

របា 
យ
កា 
រណ៍

អា 
ជីវ
កម

្ម 

ដា ក់ឲយដំណើរកា រមា៉សុីន ATM  អា កា សយា នដា នអន្ត រ ជាតិសៀមរា ប



44 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

សហគមន៍ បរិសា ន កន្ល ងធ្វ ើកា រ ទីផសោ រ

ជា មួយកា រលះបង់ខ្ព ស់របស់បុគ្គ លិក
ធនា គា រ យើងកំពុងបន្ត ជួយ 
និងផ្ត ល់ជូនសហគមន៍ទូទា ំងអា សីុ។

សហគមន៍

៉ងកា រងា រស្ម ័គ ចិត្ត របស់បុគ្គ លិក
១១៩.០០០
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី
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 យសា រវិស័យហិរញ្ញ វត្ថ បុា នដើរតួនា ទីយ៉ាងសំខា ន់ក្ន ងុ ការប ្ឆ ះកំណើនសដ្ឋ កិច្ច ទំាងថា ក់ជា តិនិងថា ក់តំបន់ ដូច្ន ះវា បា នធ្វើ ឲយមា នកា រកើនឡើងជាន ចិ្ចន តមូ វ ការក្ន ុង ការ ះ 
ស យប  ដលទា ក់ទិននឹងនិរន្ត រ ភាព។ និរន្ត  ភាពគឺជា មូលដា នគ ឹះរបស់ធនា គា រ មយប៊ងចា ប់តា ំងពីកា របង្ក ើតដំបូងមកម្ល ះ មិន ថាក្ន ុ ងការអនុវត្ត ន៍ អាជីវកម្ម ផលិតផលនិងស វាកម្ម 
ឬកា រចូលរួមជា មួយភា គីពា ក់ព័ន្ធ របស់យើងឡើយ។ ដូចគា នះដរទំនួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ ម (CR) គឺជា ចំណុចសំខា ន់មួយ  ក្ន ុងកា រធ្វ ើ អាជីវកម្ម របស់ធនា គា រ មយប៊ង។ 
អស់រយៈពលជា ង ៥០ ឆា ំមកហើយយើងបា នអនុវត្ត  “ កា រ  តលើកតា មនុសសជា ចំបង”  កា ន់អតិថិជន អ្ន កវិនិ  គ បុគ្គ លិកដគូ ឬសហគមន៍របស់យើង។

តា ំងពីដើមមក យើងបា នចា ត់ទុកកិច្ច សហ ការល្អ  ជាមួយពលរដ្ឋ  ជាស្ន ូលក្ន ុងគន្ល ងអភិវឌឍ។ បច្ច ុបបន្ន នះ ក្ន ុង នាម ជាអ្ន កផ្ដ ល់ស វាកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុឈានមុខគ ក្ន ុងតំបន់ អាសុីយើង
ទទួលសា្គ ល់ថា វា គឺជា ពលវលា សម ប់យើង ក្ន ុង ការទទួលតួនា ទីជា ថា ក់ដឹក នាំក្ន ុង នាម ជាពលរដ្ឋ ដល មានទំនួលខុសត ូវកិច្ច ការសង្គម ។ 

ជំនឿនះបា នរកឃើញនូវតំណា ងរបស់ខ្ល ួន  ក្ន ុងបសកកម្ម ផ្ដ ល់សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប យអា រយធម៌  ទូទា ំងអា សុីរបស់យើង។

សហគមន៍ 
ធនា គា ររបស់សហគមន៍

ធនា គា រ មយប៊ងមា នប វត្ត ិ សាស ្ត ដ៏យូរលង់ណា ស់មកហើយ ក្ន ុង ការដើរតួនា ទីជា បះដូងសហគមន៍។ តា ំងពីកា រចា ប់ផ្ត ើមដំបូងមក ធ នា គារ
មយប៊ង  ក្ន ុងប ទសមា៉ឡសុី បា នកំណត់  លបំណងដើមបីកា យខ្ល ួន ជា ធនា គា រសម ប់មនុសសទា ំងអស់គា  ហើយ សា ខាធនា គា រ មយប៊ង 
ជា ច ើនបា នកា យ ជាបះដូងប  ចាំទីក ុងតូចៗ ទា ំងឡា យទូទា ំងប ទស។ ស ប ជាមួយ នឹងបសកកម្ម មនុសសធម៌របស់យើងយើងឥឡូវនះកំពុង
ពង ីកវិធីសា ស ្ត ដល  តលើសហគមន៍នះ  ក្ន ុងតំបន់រួមទា ំងប ទសកម្ព ុ ជាផងដរ។

ក្ន ុងឆា ំ ២០១៣ យើងបា នធ្វ ើ “កា រវិនិ  គលើផលប៉ះពា ល់” ដ៏សំខា ន់មួយ  ទូទា ំងតំបន់អា សុីអា គ្ន យ៍ ដល  លបំណងក្ន ុង ការផ្ត ួចផ្ត ើមនះ មិនមនគ ន់តជំរុញឲយមា ន
កា រទទួលបា ននូវសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ សម ប់មនុសសទូ  គ ប់កម ិតក្ន ុងសង្គ  ម ះទ ថមទា ំងបា នលើកកម្ព ស់ ការផា ស់ប្ត ូរដ៏ពិតប កដ និងយូរអង្វ ងមួយផងដរ។  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា
កា រងា រសហគមន៍របស់យើងគឺសំ  លើក ុមដលសមនឹងទទួលបា ន ព ះយើងពយោ យា មកំណត់ស្ត ង់ ដាថ្ម ីសម ប់សកម្ម  ភាព ទាក់ទងនឹងទំនួលខុសត ូវកិច្ច ការសង្គម ដលហួស 
ពីកា រងា រសបបុរសធម៌ក្ន ុងកា រផ្ត ល់កម្ម វិធីប កប យអត្ថ ន័យមួយដល មា នលទ្ធ ផលយូរអង្វ ង។  ការវិនិ  គ លើកិច្ច  ការសង្គ មរបស់យើងរួមមា នកា រអប់រំកា រពង ឹងសហគមន៍ 
ក៏ដូចជា សុខភា ព និងសុវត្ថ ិ ភាព។ មយ៉ោងវិញទៀត ដូចដលបា នណនា ំក្ន ុង លកា រណ៍នមូលនិធិ ធនា គា រ មយប៊ង កម្ម វិធី ជាច ើនរបស់យើងត ូវ បានអនុវត្ត  យស្ម ័គ ចិត្ត 
ពីសំណា ក់បុគ្គ លិករបស់ធនា គា រ។

កា រអប់រំ
កា រលើកស្ទ ួយឧត្ដ មភា ព
“វិថីឃា តឆា យពីគំនរសំរា ម”

យើងបា នប្ត ជា ផ្ដ ល់ជំនួយខា ងផ្ន កសង្គ មនិងហិរញ្ញ វត្ថ ុ តាមរយៈវិស័យអប់រំ
ជា ពិសសសម ប់ផ្ត ល់ជូនសិសសពូកដលមា នជីវភា ពក ីក ។ យើងបា នបន្ត គម ង 
«វិថីឃា តឆា យពីគំនរសំរា ម» ដលមា ន អង្គ  ការអភិវឌឍធនធា នមនុសសជា ដគូដើមបីធា នា 
ឲយបា នថា កុមា រក ីក ដលមកពីគ ួ សារ ដលរស់   និងប កបរបរចិញ្ច ឹមជីវិត កន្ល ង
ចា ក់សំរា មទា ំងអស់  ះមា នលទ្ធ  ភាពទទួលបា នកា រអប់រំដល់ទីបញ្ច ប់។ គម ងនះ 
បា នបន្ត  ក្ន ុងឆា ំ២០១៣ ដលមា នកម្ម វិធីទូលំទូលា យដលអា ចផ្ដ ល់ឱ កាសឲយ 
បុគ្គ លិកធនា គា រ មយប៊ងទា ំងអស់អា ចចំណា យពលវលា ចុងសបា ហ៍របស់ពួកគជា មួ
យកុមា រទា ងំអស់  ះ ដើមបីជួយជំរុញទឹកចិត្ត ឲយពួកគបន្ត យកចិត្ត ទុកដា ក់
លើកា រសិកសោ  និងពយោ យា មជៀសឲយផុតពីភា ពក ីក ។ 

ដំណើរកា របន្ត នគម ងនះអា ចធ្វ ើ បា នក មជំនួយឧបត្ថ ម្ភ ទឹកប ក់ចំនួន
៥០.០០០ រីងហ្គ ីត (រូបិយប័ណ្ណ មា៉ឡសុី) ពីសម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ មយប៊ងសម ប់កា រ
ឈ្ន ះជ័យលា ភីជា ធនា គា រដលមា នគំនិតផ្ដ ួចផ្ដ ើមផ្ន កទំនួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ ម
ល្អ បំផុតក្ន ុងសម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ។ គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមទា ំងនះនឹងបន្ត   យឆ្ល ង កាត់កា រវិនិច្ឆ ័យ 
តា មរយៈអត្ថ ប  ជន៍របស់គម ងនះ ។ គម ងល្អ បំផុតដលទទួល បា នកា រពង ងឹ
រួចរា ល់តា មផ្ន កនីមួយៗ នឹងត ូវបា នផ្ដ ល់ទឹកប ក់បន្ថ ម ដើមបីអនុវត្ត បន្ត ទៀត។ 
ក្ន ុងឆា ំ២០១៣ ធនា គា រ មយប៊ងត ូវបា នគទទួលសា្គ ល់ ថាជា ធនា គា រមួយក្ន ុងចំ ម
ធនា គា រ កម្ព ុ ជាទា ំងអស់ដលបា នទទួលពា នរងា ន់ ជាធ នាគា រឆ្ន ើមក្ន ុ ងការអនុវត្ត កិច្ច ការ 
សង្គ ម។

សា ដដលធនា គា រ មយប៊ង កម្ព ុ ជាសម ច បានមា ន  ក្ន ុងទំព័រ ៣០។

ទំនួលខុសត ូវកិច្ច  ការសង្គ ម

 ក ជា  តិក សង ប  ធានក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និង  ក លី ទៀន បូ៉ នា យកប តិបត្ត ិ បរិចា កប ក់ចំនួន ៥០.០០០ដុលា រ អាមរិក ជូន  កជំទា វ ពំុ ចន្ទ ីនី អគ្គ  ល ខា ធិ  ការ    កាក បាទ ក ហម កម្ព   ុជា 
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

កា 
រទ
ទួល

ខុស
ត

 វូ
រប
ស់
យ

ើង

គ ួសា រដលមកសម កពយោ បា លជំងឺ  ទី  ះពំុអា ចមា នលទ្ធ  ភាពបង់សូមបីត
មួយភា គតូចនតម្ល របស់ថា ំទា ំង  ះផង។ មន្ទ ីរពទយនះ បា នទទួលកា រឧបត្ថ ម្ភ ភាគ 
ច ើនពីមូលនិធិឯកជន។ 

សុវត្ថ ិភា ពផ្ល ូវ  ក

ពួកយើងបា នសហកា រជា មួយក្ល បឹអ្ន កជិះមូ៉តូធំកម្ព  ុជា និងអង្គ  ការមូលនិធិបងា្ក ររបួស
អា សុី ដើមបីរៀបចំព ឹត្ត ិ ការណ៍ជិះមូ៉តូធំសបបុរសធម៌ និងកម្ម វិធីយល់ដឹងពីសុវត្ថ ិ ភាពផ្ល ូវ

 ក។ នះជា កា រពង ីកវិសា លភា ពរបស់កម្ម វិធី “វិថីឃា តឆា យពីគំនរសំរា ម”  យ
បា នសហកា រជា មួយអង្គ  ការលបីៗជា ច ើន ដើមបីផ្ត ល់ឱ កាសដ៏កម មួយដល់កុមា រទា ងំ  ះ
អា ចចូលរួមក្ន ុងសហគមន៍ និងយល់ឲយកា ន់តចបោ ស់ពីសហគមន៍របស់ពួកគ។ 
តា មរយៈកា រសហកា រនះ ពួកយើងក៏បា នឧបត្ថ ម្ភ ដល់ “កម្ម វិធីមួកសុវត្ថ ភិា ពសម ប់កុមា រ”
ដលមា នអង្គ  ការមូលនិធិបងា្ក ររបួសអា សុីជា ដគូ ក្ន ុងទិស  អនុវត្ត កម្ម វិធីអប់រំស្ត ីពី ការ
ប ើប ស់មួកសុវត្ថ ិ ភាពតា មសា លា  និងសុវត្ថ ិ ភាពច រាចរណ៍ដើមបីកា ត់បន្ថ យអត គ ះ
ថា ក់ចរា ចរណ៍ និងអត សា ប់  យគ ះថា ក់ចរា ចរណ៍យា៉ងគំហុក  ក្ន ុងប ទស
កំពុងអភិវឌឍ។

កន្ល ងធ្វ ើកា រ
កា រផ្ដ ល់ឱកា សកា រងា រ

សម ប់ព័ត៌មា នបន្ថ មទា ក់ទងនឹង  លន  បា យ និងគំនិតផ្ត ចួផ្ត ើមរបស់ធនា គា រ
សូមចូល  ផ្ន កធនធា នមនុសស  លើទំព័រ ៤០.

ទីផសោ រ
សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប  យអា រយធម៌ទូទា ំងអា សុី 

កា រប្ត ជា របស់យើងក្ន ុងកា រផ្ត ល់សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប យអា រយធម៌
ទូទា ំងអា សុី ផ្អ កលើ  លកា រណ៍ធំៗចំនួនបួនដូចជា  ផ្ត ល់លទ្ធ  ភាព
ដល់ប ជា ពលរដ្ឋ ក្ន ុងកា រទទួលកា រឧបត្ថ ម្ភ  ផ្ត ល់លក្ខ ខណ  និងតម្ល សម
ស បមួយដល់អតិថិជនផ្ត ល់កា រប ឹកសោ  បល់ដល់អតិថិជន  តា ម
តម ូវកា ររបស់ពួកគ និងកា យជា បះដូងរបស់សហគមន៍។

ក្ន ុងឆា ំនះយើងបា នបន្ត បើកសា ខា ថ្ម ីៗបន្ថ មទៀត ដលមា នទីតា ំងស្ថ ិត ក្ន ុង
ទីរួមខត្ត  តួរយា៉ងគឺក ុងសរី  ភ័ណ ដលមិនធា ប់មា នធនា គា រអន្ត រ ជាតិដំណើរកា រពី
មុនឡើយ។ ទា ំងនះបងា ញឲយឃើញថា  យើងកំពុងតផ្ដ ល់សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប យ
អា រយធម៌ទូទា ំងអា សុី។ កា របង្ក ើត សា ខាធនា គា រ ពិសស  តា មខត្ត   អាចសប  ក់ ថា 
ពួកយើងអា ចពង ីកវិសា លភា ព  ដល់ថា ក់ក មខត្ត  និង អាចផ្ត ល់ជូនលក្ខ ខណ  
និងតម្ល ដ៏សមស បមួយជូនអតិថិជន។ ក ពីនះពួកយើងក៏អា ចផ្ត ល់នូវសវា ឥណទា ន
ពិសសជូនប ជា ពលរដ្ឋ  និងទ ទ ង់សហគមន៍តា មរយៈកា រផ្ត ល់ស វាហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
និងសវា ជា ច ើនផសងទៀត។ កា រផ្ត ួចផ្ដ ើមនះបា នធ្វ ើឲយធនា គា រ មយប៊ង សម ចនូវ
សមិទ្ធ ិផលមួយក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា ជា ពិសស  តា មបណា្ដ ខត្ត ក ុង នានា ។  ជា ងនះ
ទៀត  តវា ក៏ជួយពង ឹងសកា នុពលរបស់ធនា គា រ មយប៊ងក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជាសម ប់
រយៈពលវងផងដរ។ កា រប្ត ជា ររបស់យើងគឺពយោ យា មកា យ ជាបះដូងនសហគមន៍ 
តា មរយៈកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  លើកិច្ច  ការសង្គ មឲយបា នច ើន តាមដលអា ចធ្វ ើ បាន 
តួយា៉ងយើងបា នផ្ដ ល់ជំនួយឧបត្ថ ម្ភ  ដល់ក ុងសរី  ភ័ណដលរងគ ះ  យសា រទឹក
ជំនន់ ស បពលដលសា ខា ថ្ម ីរបស់យើងបា នស  ធ ទី  ះ។ 

កា រពង ឹងសហគមន៍
កា រជំរុញកា រអភិវឌឍន៍

កា រស្ម ័គ ចិត្ត របស់បុគ្គ លិក

បសកកម្ម មនុសសធម៌របស់យើង គឺជា អ្វ ីដលយើងរា ល់គា យកចិត្ត ទុកដា ក់។ 
គ ន់ត  ក្ន ុងឆា ំ ២០១៣ បុគ្គ លិកធនា គា រ មយប៊ង ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា ជាង 
២០០នា ក់ បា នចំណា យពលវលា ច ើន ជាង១.០០០ ង៉នពលវលា ផា ល់ខ្ល នួរបស់
ពួកគធ្វ ើកា រស្ម គ័ ចិត្ត ជួយកិច្ច កា រសង្គ ម (បុគ្គ លិកធនា គា រ មយប៊ង មា នជា ង២៣.០០០ 
នា ក់ និងបា នចំណា យពលសរុបជា ង ១១៩.០០០ ៉ង បើគិតទា ំងក ុមកា រងា រក្ន ុង
សម្ព ័ន្ធ ធនា គា រទា ំងមូល)។

តា មរយៈគម ងកិច្ច សហប ត្ត ិ ការប  ចាំឆា ំ របស់សម្ព ័ន្ធ  ធ នាគារ មយប៊ង 
Cahayakasih (រស្ម នីសចក្ដ សី លា ញ់) យើងបា នបន្ត គម ង «វិថីឃា តឆា យពីគំនរសំរា ម»

ដលពួកយើងបា នចា ប់ ផ្ដ ើមក្ន ុងឆា ំ ២០១២ ក្ន ុង  ះយើងបា នកត់សមា្គ ល់ចំណុចគួរឲយ
 តសរសើរស្ដ ីពីកា រស្ម ័គ ចិត្ត របស់ បុគ្គ លិកធនា គា រ មយប៊ងជា ច ើន នាក់ ដលពួកគ

បា នខិតខំចំណា យពលផា ល់ខ្ល ួនរបស់ពួកគជា មួយ កុមា រ  កន្ល ងគំនរសំរា មជា រៀង
រា ល់សបា ហ៍។ គម ងនះ បា នផ្ដ ល់អត្ថ ប ជន៍ដល់កុមារ  ទ ី ះ ក៏ដូចជា  បុគ្គល កិ 
របស់ធនា គា រ មយប៊ងដលទា ំងនះបា នជំរុញឲយពួកគកា យ ជាប  ជាពលរដ្ឋ ដល មាន
ទំនួលខុសត ូវក្ន ុងសហគមន៍ ហើយក៏អា ចជួយពង ឹងកា រអភិវឌឍន៍សង្គ ម និងប ទសជា តិ 
តា មរយៈកា រចូលរមួដ៏សកម្ម របស់ពួកគ។ 

មនុសសធម៌ 

យើងបន្ត គា ំទ  កា កក  បាទក ហមកម្ព ុ ជា(កកក) ដលជា អង្គ  ការមនុសសធម៌ធំជា ង
គ  ប ទសកម្ព ជុា  ហើយយើងក៏ត វូបា នទទួលសា្គ ល់ ជាផ្ល វូ ការ យរា ជរដា ភិ បាលកម្ព  ុជា
ថា ជា អ្ន កផ្ត ល់សវា កម្ម មនុសសធម៌ដល់សា ធា រណជន ក្ន ុងន័យប ្ច ៀសពួកគពីភា ពងា យ
រងគ ះធ្ង ន់ធ្ង រទា ំងឡា យ។ ជា មួយគា នះដរ  ក្ន ុងឱ កាសប រព្ធ ពិធីខួបលើទី ២០ ឆា ំ
របស់ធនា គា រ មយប៊ង  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា យើងបា នផ្ដ ល់ មូលនិធិជា ទឹកប ក់ចំនួន 
៥០.០០០ ដុលា រអា មរិក  ដល់កា កក  បាទក ហមកម្ព  ុជា សម ប់គម ង ផ្ដ ល់ជំនួយ ជា
ច ើនដល់ប ជា ពលរដ្ឋ  ដលរួមមា នកា រថទា ំសុខភា ព កា រលើកកម្ព ស់ ល ការណ៍ 
អភិវឌឍន៍មូលដា ន និងតម្ល នសកម្ម ភា ពមនុសសធម៌ក៏ដូចជា កា រឆ្ល ើយតប  នឹងផលប៉ះ
ពា ល់ដល បង្ក ឡើង  យគ ះមហន្ត  រាយ និងកា ររៀបចំសកម្ម  ភាពផសងៗទូទា ងំប ទស។

សុខភា ព និងសុវត្ថ ិភា ព 

កា រសង ្គ ោះជីវិត
មន្ទ ីរពទយគន្ធ បុបា  

ជា ច ើនឆា មំកនះ ធនា គា រយើងបា នចូលរួមគា ទំ  ការអភិវឌឍន៍វិស័យសុខភា ព
សា ធា រណៈដលស្ត ងតា មកា រប្ត ជា ចិត្ត ដើមបីផ្ដ ល់សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប យអា រយធម៌។

 លបំណងរបស់យើងគឺជួយបង្ក ើនលទ្ធ ភា ពប  ជាពលរដ្ឋ ក្ន ុង ការទទួលយកសវា 
កម្ម ថទា ំសុខភា ព និងបង្ក ើនគុណភា ពនកា ររស់  របស់ពួកគ។  ឆា ំ ២០១៣ 
ក្ន ុងកិច្ច ប ជំុក ផ្ល ូវកា រជា មួយក ុមប ឹកសោ ភិបា លរបស់យើង  ខត្ត សៀម រាប 
យើងបា នឧបត្ថ ម្ភ ទឹកប ក់ចំនួន ៥.០០០ ដុលា រអា មរិក ដល់មន្ទ ីរពទយគន្ធ បុបា  
ខណៈដលតន្ត  សីបបុរសធម៌ ‘Beatocello’ របស់សា បនិក  កវជ្ជ បណ តិ Beat Richner 
បា នប គំុឡើង  មន្ទ ីរពទយជ័យវរ្ម ័នទី ៧ ក្ន ុងខត្ត សៀមរា ប ដើមបីរអងា្គ សប ក់ជួយ
ឧបត្ថ ម្ភ ដល់មន្ទ ីរពទយនះដូចគា ។ 

មន្ទ ីរពទយគន្ធ បុបា  ផ្ត ល់សវា ថទា ំសុខភា ព  យឥតគិតថ្ល ដល់កុមា រកម្ព ុ ជា
ជា ង ៨៥% ហើយមន្ទ ីរពទយនះបា នធ្វ ើ ការអស់ពីលទ្ធ  ភាពស ប តាមស្ត ង់ ដារអន្ត រ ជាតិ 
ស្ត ីពីកា រផ្ត ល់សវា ថទា ំសុខភា ព។ ជា ពិសសមន្ទ ីរពទយនះក៏បា នអនុ  តឲយកុមា រជា ង
៣០០ នា ក់ដលមា នសា នភា ពសុខភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ ចូលមកសម កពយោ បា លជា រៀងរា ល់ថ្ង ។
ជា មធយម  ក វជ្ជ បណ ិតបា នធ្វ ើ ការវះកា ត់៦០ដង ក្ន ុងមួយថ្ង ព យោបា លអ្ន កជំងឺចំនួន
៣.០០០នា ក់ ផ្ត ល់វ៉ាក់សា ំង ចំនួន១.៥០០ដងនិងសម លទា រកទា រិកា ចំនួន៥០នា ក់
ក្ន ុងមួយថ្ង ។ គ ប់សវា ថទា ំសុខភា ពទា ំងអស់គឺមិនតម ូវឲយបង់កម ឡើយ ពីព ះ ព ឹត្ត ិកា រណ៍ជិះមូ៉តូធំសបបុរសធម៌ធនា គា រ មយប៊ង និងកម្ម វិធីយល់ដឹងពីសុវត្ថ ិ ភាពផ្ល ូវ កសហកា រជា មួយ

ក្ល បឹអ្ន កជិះមូ៉តូធំកម្ព ជុា  និងអង្គ  ការមូលនិធិបងា្ក ររបួសអា សុី



ជា មួយបុគ្គ លិកធនា គា រមា ន
ទព  សលយ យើងអា ច
បន្ត គា ំទ សកា នុពលភា ព
ដល  កអ្ន កចង់បា ន

បុគ្គ លិក

៤៧.០០០
ជា បុគ្គ លិកធនា គា រ មយប៊ង





50 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ពីឆ្វ ង  សា ំ:

 កស ី បូ៉លី សុីម     ក ហា មីរុលឡា  បូ៊ហា ន់     ក ស្ព នសឺ លី     ក លី ទៀន បូ៉     ក ជា  តិក សង    ដា ទុ អ ករុណា កា រ៉ាន់     កស ី ហា្ក  សារីន ចា ន់ អា ប់ឌុលឡា      ក ដា អង ហា ងហ្វ ី

ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
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52 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

សា វតា របស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

 ក ជា  តិក សង
អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ត  ិប  ធានក មុប កឹសោ ភិបា ល (អភិបា ល)
∙ អា យុ ៦០ ឆា  ំស  តិ ម៉ាឡសីុ
∙ បរិ  បត វិទយោ សា ស ្ត  ន សាកលវិទយោ ល័យ មនឆស្ទ ើចក ភពអង់គ្ល ស ស មាជិក

នវិទយោ សា នគណនយយករឆា តទើ  ប ទសអង់គ្ល ស និងវលស។

 ក លី ទៀនបូ៉
អភិបា លមិនឯករា ជយប តិបតិ្ត 
∙ វ័យ ៥១ ឆា  ំស  តិ ម៉ាឡសីុ
∙ បរិ  បត គណិតវិទយោ នសា កលវិទយោ ល័យម៉ាឡា យ៉ា
∙ សមា ជិកនវិទយោ សា នម៉ាឡសីុ ទទួលសា្គ ល់លក្ខ ណៈសមបត្ត គិ ប់គ ន់ជា គណនយយករ 

និងវិទយោ សា នគណនយយករម៉ាឡសីុ

 ក ជា  តិក សង ត វូបា នតងតា ងំជា អភិបា ល និងប  ធានក មុប កឹ សោភិបា លធនា គា រ
 មយប៊ង (ខមបូឌា )  ភីអិលសីុ ដលចុះបញ្ជ កី្ន ងុស កុ  ថ្ង ទី០២ ខមសា  ឆា ២ំ០១២ 

( ទទួលបា នកា រអនុម័ត ពីធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា  ថ្ង ទី២៣ ខមីនា  ឆា ំ២០១២)។

ក្ន ងុនា មជា អ្ន កទទួលទា នអា ហា រូបករណ៍នា យកដា នស វាកម្ម  សា ធារណៈសហព័ន្ធ 
 កបា នបម ើកា រមន ្ត ី រាជ ការ  ដើមទសវតសទី៨០។ បនា ប់ពី បានបញ្ច ប់ ការ ងារ ជា

មន ្ត ីរា ជកា រ  កបា នបម ើ ការងា រជា ច ើន  ក្ន ុងវិស័យ ធនា គា រ និងសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ទា ំងក្ន ុងស ុកក៏ដូចជា  ក្ន ុង ទីក ុងឡុងដ៍ ហុងកុង និងប ទសសិង្ហ បុរី។  កបា នកា ន់
តំណងជា  នា យកគ ប់គ ង់  តា មបណា្ដ សា ប័ន ជាច ើនដូចជា  ធនា គា រសា ធា រណៈឆស 
មា៉នហា តា ន់ មើរីលនីសស UBS និង BNP Paribas អស់រយៈពល ៩ ឆា ំមកហើយ។ 

 កត វូបា នតងតា ងំជា  នា យកប តិបត្ត  ិ  ECM Libra Avenue Group  ឆា ២ំ០០៦។
 បច្ច ុបបន្ន  កគឺជា អភិបា ល និងជា ដគូន Aktis Capital Singapore Pte Ltd។

ភា ពជា អភិបា លរបស់គា ត់បច្ច ុបបន្ន  ក្ន ុងសម្ព ័ន្ធ ធ នា គារ មយប៊ង មា នដូចជា 
ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា លនធនា គា រ មយប៊ង គីមអង ហូលឌីង អិលធីឌី និងធនា គា រ 
មយប៊ងអិ៊នវសមនប័រហា ដ។

 ក ជា  តិក សង មា នមុខងា រ  ក្ន ុងក ុមប ឹកសោ ភិបា លនក ុមហ៊ុនដូច
ជា ឌ ៀលសុើជ អី៊ន័រជី លីមីតក្ន ុងប ទសអូស  លី និងក ុមហុ៊នវិនិ  គ MJIC 

 ក្ន ុងប ទសហ្វ ីលីពីន។

 កក៏មា នមុខងា រ  ក្ន ុងក ុមប ឹកសោ ភិបា លនក ុមហុ៊នមូលនិធិទុនឯកជននា នា 
 ក្ន ុងទីក ុងហុងកុងនិងប ទសចិនផងដរ។

 កបា នចូលរួមក្ន ុងកិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លចំនួន៥ដលបា នប រព្ធ ឡើង 
ក្ន ុងកា រិយបរិច្ឆ ទឆា ំ ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣។

 ក ជា  តិក សង មិនមា នទំនា ក់ទំនងជា លក្ខ ណៈគ ួ សារ ជា មួយអភិបា លណា 
មា ក់និង/ឬភា គទុនិក សំខា ន់របស់ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ឡើយ។ 
ក្ន ុង  ះគា ត់ពំុមា នទំនា ស់ផលប  ជន៍ ជា មួយធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិល
សុីហើយ  កក៏មិនបា នប ព ឹត្ត នូវបទល្ម ើសអ្វ ីឡើយ។

 ក  លី ទៀនបូ៉ បា នតងតា ំងជា នា យកប តិតបត្ត ិធ នា គារ និងអភិបា ល
ឯករា ជយមិនប តិបត្ត ិ ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី  ថ្ង ទី០២ ខឧសភា  
ឆា ំ២០១២។  កមា នតំណងបម ើជា ប  ធាននគណៈកម្ម  ការប តិបត្ត ិ។

គា ត់ជា បា នបញ្ច ប់វគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺន មយប៊ង និងចូលបម ើ ការងា រ  ធនា គា រក្ន ុង 
ឆា ំ ១៩៨៨ ។  ក មា នបទពិ  ធន៍ ២៥ឆា ំ  ក្ន ុងវិស័យធនា គា រ  យបា នធ្វ ើ ការ
គ ប់គ ងសា ខា ក៏ដូចជា  ទីសា ក់ ការកណា្ដ ល។  កបា នឡើងកា ន់តំណងជា នា យក
គ ប់គ ងជា ន់ខ្ព ស់ / នា យកនសវា កម្ម មយប៊ង Philippines Inc និងយុទ្ធ សា ស្ដ  អន្ដ រ ជាតិ
ព មទា ំងជា ប  ធានប តិបត្ត ិ ការ សម្ព ័ន្ធ  ធ នាគារ មយប៊ង។

មុនពល  កត ូវបា នតងតា ំងជា នា យកប តិបត្ត ិធ នា គារ មយប៊ង (ខមបូឌា ) 
ភីអិលសុី  កមា នមុខតំណងជា អភិបា លមិនឯករា ជយមិនប តិបត្ត ិ។

ភា ពជា អភិបា លរបស់គា ត់បច្ច បុបន្ន  ក្ន ងុសម្ព ន័្ធ ធ នា គារ មយប៊ង មា នដូចជា ប  ធាន
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល នធនា គា រ អា ញ់ បី៊ង ប ទសវៀតណា ម និងប  ធានគណៈកម្ម  ការ
គ ប់គ ងហា និភ័យ។

 កក៏ជា សមា ជិក EXCO (អគ្គ ហិរញ្ញ ិក)  ក្ន ុងសមា គមធនា គា រប  ចាំ
 ប ទសកម្ព ុជា ។ 

 កបា នចូលរួមក្ន ុងកិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លចំនួន៥ ដលបា នប រព្ធ ឡើង 
ក្ន ុងកា រិយបរិច្ឆ ទថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣។

 ក លី ទៀន បូ៉ មិនមា នទំនា ក់ទំនងជា លក្ខ ណៈគ  ួសារជា មួយអភិបា លណា មា ក់
និង/ឬ ភា គទុនិក សំខា ន់របស់ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ឡើយ។ 
ក្ន ុង  ះគា ត់ពំុមា នទំនា ស់ផលប  ជន៍ ជា មួយធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) 
ភីអិលសុី ហើយ  កក៏មិនបា នប ព ឹត្ត នូវបទល្ម ើសអ្វ ីឡើយ។
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ដា ទុ ករុណា កា រ៉ាន់ រ៉ាម៉ាសា មី
អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ត ិ
∙ វ័យ ៦៣ ឆា  ំស  តិ ម៉ាឡសីុ
∙ បរិ  បត  Hons ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  (គណនយយ)  សា កលវិទយោ ល័យម៉ាឡា យ៉ា 

នប ទសម៉ាឡសីុ វគ្គ សិកសោ ផ្ន កឧសសោ ហកម្ម ផនកា រ  សា កលវិទយោ ល័យ Bradford 
ប ទសអង់គ្ល ស។

 ក ស្ព នសឺរ លី ទៀន ឈី
អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ត ិ
∙ វ័យ ៦២ ឆា  ំស  តិ ម៉ាឡសីុ
∙ សហជីវិនន វិទយោ សា នគណនយយករធម្ម នុញ្ញ   ប ទសអង់គ្ល ស និង Wales ព មទា ងំជា 

សមា ជិកនវិទយោ សា នគណនយយករនប ទសម៉ាឡសីុ។

ដា ទុ ករុណា កា រ៉ាន់ ត វូបា នតងតា ងំជា អភិបា លនធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា )
ភីអិលសីុ  ថ្ង ទី ១២ ខ តុលា  ឆា  ំ២០១២។  កជា ប  ធាននគណៈកម្ម  ការសវនកម្ម 
និងជា សមា ជិកគណៈ កម្ម  ការគ ប់គ ង ហានិភ័យ។ 

ដា ទុ ករុណា កា រ៉ាន់ ចូលបម ើកា រងា រ  អា ជា ធរអភិវឌឍន៍ឧសសោ ហកម្ម មា៉ឡសុី
(MIDA)  ក្ន ងុឆា ១ំ៩៧២ និងបម ើក្ន ងុតួនា ទីជា អភិបា លរងគ ប់គ ងទូ  និងអភិបា ល
គ ប់គ ងទូ  ។  កក៏បា នបម ើជា អភិបា លរបស់ MIDA ប ទសសិង្ហ បុរី ទីក ងុឡុងដ៍
និង ប ទសអា ល្ល ម៉ឺង់ផងដរ។  កបា នបម ើ ការងា រ   MIDA អស់រយៈពលប មា ណ
ជា ង៣៦ឆា ំ  យ  កបា នលា ឈប់ពីមុខតំណងជា អភិបា លគ ប់គ ងទូ  ក្ន ុង
ខមិថុនា  ឆា ំ២០០៨ បនា ប់ពីរយៈពល៤ឆា ំដល  កបា នទទួលបា នមុខតំណងនះ។ 
ក្ន ុងអំឡុងពលដល  កបម ើកា រ   MIDA ដា ទុ ទទួលខុសត ូវលើផ្ន កផសព្វ ផសោ យ 
និងសម បសម ួលកា រអភិវឌឍន៍វិស័យ ផលិតកម្ម  និងសវា កម្ម  ក្ន ុងប ទសមា៉ឡសុី
រួមទា ំងកា រលើកកម្ព ស់កា រវិនិ  គក្ន ុងស ុក និងក ស ុក ក្ន ុងប ទសមា៉ឡសុី។ 

បច្ច ុបបន្ន នះ  កគឺជា អភិបា លប  ចាំសម័្ព នធ នា គារ មយប៊ង ធនា គា រវិនិ  គ
Benk berhad និង Maybank Asset Management Group Berhad (ត ូវបា នទទួលសា្គ ល់
ថា ជា អតីត Assemlease Berhad) និង Etiqa Insurance Berhad និង Maybank Agro 

Fund Sdn Bhd។ 

ដា ទុ ករុណា កា រ៉ាន់ ក៏មា នមុខងា រ  ក្ន ុងក ុមប ឹកសោ ភិបា លនសមា ហរ័ណភស្ត ុ ភារ 
Berhad ក ុមហ៊ុន គីមី Berhad មា៉ឡសុី សា ជីវកម្ម  IOI Berhad និង Bursa Malaysia 

Berhad។  កក៏ធា ប់ ធ្វ ើជា ប  ធានក ុមប ឹកសោ ភិបា ល  តា មបណា្ដ ក ុមហ៊ុនឯកជនជា 
ច ើនផងដរ។

 កបា នចូលរួមក្ន ងុកិច្ច ប ជំុក មុប កឹសោ ភិបា លចំនួន ៥ ដលបា នប រព្ធ ឡើងក្ន ងុ
កា រិយបរិច្ឆ ទថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣។ 

ដា ទុ ករុណា កា រ៉ាន់ មិនមា នទំនា ក់ទំនងជា លក្ខ ណៈគ  ួសារ ជាមួយនា យកណា មា ក់
និង/ឬ ភា គទុននិកសំខា ន់របស់ ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី  ះឡើយ។ 
ក្ន ុង  ះ  កពំុមា ន ទំនា ស់ផលប  ជន៍ជា មួយធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) 
ភីអិលសុី ហើយ  កក៏មិនដលបា ន ប ព ឹត្ត នូវបទល្ម ើសអ្វ ីឡើយ។ 

 ក ស្ព នសឺរ ល ី ត ូវបា នចា ត់តា ំងជា ប  ធានថា ក់ដឹក នាំប  ចា ំ ធ នាគា រ 
មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ដលបា នចុះបញ្ជ ីក្ន ុងតំបន់កា លពីថ្ង ទី២ ខមសា  
ឆា ំ២០១២ (  យបា នទទួលកា រអនុ  តពីធនា គា រជា តិនកម្ព  ុ ជា ថ្ង ទី២៩ ខមីនា  
ឆា ំ២០១២)។  កបា នទទួលនូវមុខងា រជា ប  ធាននគណៈកម្ម  ការគ ប់គ ង
ហា និភ័យ និងជា សមា ជិករបស់គណៈកម្ម  ការផ្ន កត ួតពិនិតយបញ្ជ ី។

 ក ស្ព នសឺរ លី បា នចូលរួមបម ើកា រ  សម្ព ័ន្ធ ធ នា គារ មយប៊ង កា លពី
ឆា ំ១៩៧៥ និងបា នទទួលកា រចា ត់តា ំងលើមុខងា រជា ច ើនដូច ជាអនុប  ធានប តិបត្ត ិ
ជា ន់ខ្ព ស់និងនា យកពា ណិជ្ជ កម្ម អន្ត រ ជាតិ អនុប  ធានប តិបត្ត និិង នាយកផ្ន កអតិថិជន
នធនា គា រ និងជា នា យកប  ចំាប ទសន ធនា គា រ មយប៊ង សិង្ហ បុរី មុននឹង  ក 
ចូលនិវត្ត ន៍កា យជា ទីប កឹសោ  ធនា គា រ មយប៊ង ក្ន ុងខវិច្ឆ ិ កា ឆា ំ២០០៨។ 

 កក៏ធា ប់កា ន់មុខតំណងជា នា យក   ធនា គា រ មយប៊ង ក្ន ុងអំឡុងពលចា ប់ពី
ខធ្ន ូ ឆា ំ២០០៨ ដល់ខតុលា  ឆា ំ២០០៩ និងជា សមា ជិកគណៈកម្ម  ការក ុមប ឹក សោ
ត ួតពិនិតយឥណទា ន និងគ ប់គ ងហា និភ័យ  ក ប ទស។

បច្ច ុបបន្ន នះ ភា ពជា អផិបា លរបស់គា ត់  ក្ន ុងសម្ព ័នធ នាគា រ មយប៊ងមា នដូចជា  
អភិបា លនធនា គា រ PT Internasional Indonesia Tbk និងជា នា យកន Maybank 

Philippines Incorporated ។  កក៏មា នតំណង  ក្ន ងុក មុប ឹកសោ ភិបា លរបស់មូលនិធិ 
Maybank Trustees។

 កបា នចូលរួមក្ន ុងកិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លចំនួនប ំដលបា នប រព្ធ ឡើង 
ក្ន ុងឱកា សបិទបញ្ជ ីហិរញ្ញ វត្ថ ុចុងឆា ំ  ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១២ ។

 ក ស្ព នសឺរ លី មិនមា នទំនា ក់ទំនងជា លក្ខ ណៈគ  ួសារជា មួយនា យកណា មា ក់
និង / ឬមា ស់ភា គហុ៊នសំខា ន់របស់ ធនា គា រ មយប៊ង(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី 

 ះឡើយ។ តក្ន ុង  ះគឺមិនបា នផ្ត ល់ផលប៉ះពា ល់ចំ  ះចំណា ប់អា រម្ម ណ៏របស់ ក
ជា មួយ ធនា គា រ មយប៊ង(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី  ះដរ ហើយ  កក៏មិនដល
បា នប ព ឹត្ត នូវបទល្ម ើសអ្វ ីឡើយ។



54 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

 ក ហា មី រុលឡា  បូ៊ហា ន់
អភិបា លមិនឯករា ជយមិនប តិបត្ត ិ
∙ វ័យ ៥១ ឆា  ំស  តិ ម៉ាឡសីុ
∙ អនុបណ តិគ ប់គ ងពា ណិជ្ជ កម្ម   សា កលវិទយោ ល័យអន្ដ រ ជាតិអីុសា ម ប ទសម៉ាឡសីុ

ស  បត គណនយយ  វិទយោ សា នបច្ច កវិទយោ ម៉ារ៉ាប ទសម៉ាឡសីុ ប  ក់ ជាធនា គា រិក
អន្ត រជា តិគ ប់គ ងប តិបត្ត ទីិក ងុឡុងដ៍-បណ តិស ភាអន្ត រ ជាតិនធនា គា រ

 កស  ីបូ៉លី សីុម
អភិបា លមិនឯករា ជយមិនប តិបតិ្ត 
∙ វ័យ ៥២ ឆា  ំស  តិ សិង្ហ បុរី
∙ អនុបណ តិផ្ន កគ ប់គ ងពា ណិជ្ជ កម្ម   សាកលវិទយោ ល័យព នូលភា គខា ងលិចទីក ងុឡុងដ៍ 

ចក ភពអង់គ្ល ស
∙ ស  បត គ ប់គ ងវិទយោ សា នគ ប់គ ងសឹង្ហ បូរី
∙ ស  បត ផ្ន កលក់ និងទីផសោ រសវា ធនា គា រមជឈមណ លគ ប់គ ងអន្ត រ ជាតិ

 ក ហា មី រុលឡា  បូ៊ហា ន់ ត ូវបា នតងតា ំងជា អភិបា លធនា គា រ មយប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ដលបា នចុះបញ្ជ ីក្ន ុងស ុក  ថ្ង ទី ២ ខ មសា  ឆា ំ ២០១២ 
(ទទួលបា នកា រអនុម័តពីធនា គា រ ជា តិនកម្ព ុ ជា ថ្ង ទី ២៣ ខ មីនា  ឆា ំ ២០១២)។ 

 កក៏ជា សមា ជិកនគណៈកម្ម  ការ គ ប់គ ង ហានិភ័យមួយរូបផងដរ។ 

បច្ច ុបបន្ន នះ  កគឺជា នា យកស្ត ីទីប តិបត្ត ិ ជាន់ខ្ព ស់ និងជា ប  ធានផ្ន កស វា 
ហិរញ្ញ បបទា ន សហគមន៍ធនា គា រមយប៊ង  យទទួលខុសត ូវលើហិរញ្ញ បប ទាន
អ្ន កប ើប ស់សហគ សខា តតូច និងមធយម និងធនា គា រ សា ជីវកម្ម  ធ នា គារនិម្ម ិត 
HNW and Affl  uent Banking, បណា្ដ ញសា ខា នធនា គា រ មយប៊ង មា៉ឡសុី។ 

 កចូលបម ើកា រងា រ  ធនា គា រ មយប៊ង ក យបញ្ច ប់ ការសិកសោ  ឆា  ំ១៩៨៥ 
ហើយ  កក៏មា នបទពិ  ធន៍ ២៩ ឆា លំើរា ល់ ធនា គា រកិច្ច   ការគ ប់គ ង សា ខា 
ធនា គា រកិច្ច ក្ន ងុតំបន់ ធនា គា រកិច្ច អតិថិជន និងកា រផ្ត ល់ ហិរញ្ញ បប ទានលើចលនទ ពយដល
ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រពង ឹងទីផសោ រ និងកា ររីកលូតលា ស់នកា រទិញ ជួលលើទីផសោ រក្ន ុង និង
ក តំបន់។  កត ូវបា នទទួលសា្គ ល់ យគណៈប តិបត្ត ិទីក ុងឡុងដ៍ ជា អ្ន កជំ នាញ
កា រខ្ព ស់ខា ងទីផសោ រអន្ត រ ជាតិ-បណ ិតស ភាអន្ត រ ជាតិនធនា គា របុគ្គ ល ចាប់តាំងពីថ្ង ទី ២៧ 
ខ ក   ឆា ំ ២០១២។  កក៏ជា អគ្គ លខា ធិកា រកិត្ត ិយសនសមា គម ក ុមហ៊ុន
ហិរញ្ញ វត្ថ ុប ទសមា៉ឡសុី (AFCM) ផងដរ។

 កបា នចូលរួមក្ន ងុកិច្ច ប ជំុក មុប កឹសោ ភិបា លចំនួន៥ ដលបា នប រព្ធ ឡើងនីក្ន ងុ
កា រិយបរិច្ឆ ទថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣។ 

 ក បូ៊ហា ន់ មិនមា នទំនា ក់ទំនងជា លក្ខ ណៈគ  ួសារ ជាមួយនា យកណា មា ក់ និង/ឬ
ភា គទុនិកសំខា ន់របស់ ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី  ះឡើយ។ ក្ន ុង ះ

 កពំុមា នទំនា ស់ផលប  ជន៍ជា មួយ ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី 
ហើយ  កក៏មិនដលបា នប ព ឹត្ត នូវបទល្ម ើសអ្វ ីឡើយ។ 

 កស ី បូ៉លី សុីម ត ូវបា នតងតា ំងជា អភិបា លធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) 
ភីអិលសុី  ថ្ង ទី ២៨ ខ កុម្ភ ៈ ឆា ំ ២០១៤។ អ្ន កស ីក៏មា នតួនា ទីជា សមា ជិកនគណៈ
កម្ម កា រ សវនកម្ម  និងគ ប់គ ងហា និភ័យផងដរ។ 

 កស ីត ូវបា នតងតា ំងជា នា យកប តិបត្ត ិធ នា គារ មយប៊ង អន្ត រ ជាតិ
ពីថ្ង ទី០១ ខតុលា  ឆា ំ២០១៣។ មុនពលកា រតងតា ំងចុងក យ  កស ី បូ៉លី បា ន
កា ន់តំណងជា ប  ធានគ ប់គ ងធ នាគា រ មយប៊ង សិង្ហ បុរី ក្ន ុងខកក្ក ដា ២០០៦។ 

 កស ីមា នបទពិ  ធន៍ ជា ង៣០ ឆា ំក្ន ុងវិស័យធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ  ុជាមួយមុខ
តំណងជា ន់ខ្ព ស់ជា ច ើន  ក្ន ុងសម្ព ័ន្ធ ធ នា គារ មយប៊ង។  កស ី  ជាបុគ្គ ល 
ដ៏សំខា ន់ក្ន ុងកា រដឹកនា ំ និងកា រអភិវឌឍន៍អា ជីវកម្ម ធ នា គារមយប៊ង សិង្ហ បុរី។ 
មុនពល  កស ីទទួលបា នមុខតំណង   ធនា គា រ មយប៊ង សិង្ហ បុរី កស ីគឺជា 
នា យកប តិបត្ត ិននា យកដា នហិរញ្ញ វត្ថ ុធ នាគា រ មយប៊ង អិលធីឌី។

ភា ពជា អភិបា លរបស់  កស ីបច្ច បុបន្ន  ក្ន ងុសម្ព ន័្ធ ធ នា គារ មយប៊ង ដូចជា 
អភិបា លសា ជីវកម្ម  ធនា គា រ មយប៊ង ហ្វ ីលីពីន ធនា គា រ មយប៊ង គីមអង ហូលឌីង 
អិលធីឌី និងធនា គា រ គីមអង សិកយួរិធី ភីធីអី អិលធីឌី។ អ្ន កស ីក៏មា នមុខងា រ  ក្ន ុង
ក ុមប ឹកសោ ភិបា លន យូណា យធីត ត ស់ អិលធីឌី និងសូរា ក ហា យណនសល 
ហូលឌីង ភីធីអី អិលធីឌី។

 កស  ីបូ៉លី សីុម មិនមា នទំនា ក់ទំនងជា លក្ខ ណៈគ  ួសារជា មួយអភិបា លណា មា ក់
និង/ឬ ភា គទុនិក សំខា ន់របស់ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុីឡើយ។ ក្ន ុង ះ
គា ត់ពំុមា នទំនា ស់ផលប  ជន៍ជា  មួយធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុីហើយ

 កក៏មិនបា នប ព ឹត្ត នូវបទល្ម ើសអ្វ ីឡើយ។

សា វតា របស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី
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ហា្គ សរីន ចា ន់ អា ប់ឌុលឡា 
លខា ធិកា រក មុហុ៊ន

ដា  អង ហា ហ្វ  ីអា រ៉ាហា ដ ហស៊ូហុ៊ដ 

លខា ធិកា រក មុហុ៊ន

 កស ី ហា្ក សរីន គឺជា លខា ធិកា រនធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី 
និងក៏ជា ប  ធានផ្ន កកិច្ច  ការក ុមហុ៊ន និងសវា កម្ម ។  កស ី បានបញ្ច ប់បរិ  ប័ត ផ្ន ក
អប់រំកា រដឹកនា ំ និងទីប ឹកសោ  បល់ពីសា កលវិទយោ ល័យ Putra ប ទសមា៉ឡសុី 
និងបញ្ច ប់ អនុបណ ិត ផ្ន កគ ប់គ ងអា ជីវកម្ម ពី សាកលវិទយោ ល័យ Bart របស់ចក ភព
អង់គ្ល ស។ 

 កស ីបា នចូលបម ើកា រងា រ  សម្ព ័ន្ធ  ធនា គារ មយប៊ង  ក្ន ុងឆា ំ១៩៩៥
និង  ក មកា របណ្ដ ុះបណា្ដ លលើវិស័យធនា គា រក្ន ុងអំឡុងពលប តិបត្ដ ិ ការដំបូង។ 

 កស ីបា នទទួល តួនា ទីជា ច ើនក្ន ុងផ្ន កធន ធានមនុសសដលចា ប់ផ្ត ើម ជាមួយនឹង
កិច្ច ទំនា ក់ទំនងឧសសោ ហកម្ម ។ បនា ប់មក  កស ី បានទទួលភា រកិច្ច ក្ន ុ ងការរៀបចំកិច្ច 
ពិភា កសោ  សហគមន៍ក្ន ុងសម្ព ័ន្ធ ធ នាគា រ ដលជួយពង ឹងតួនា ទីរបស់  កស ី ជាថា ក់ដឹកនាំ
លើផ្ន កទំនា ក់ទំនងបុគ្គ លិកផងដរ។  កស បីា នឆក់យកឱកា សដឹកនា កិំច្ច ផ្ត ចួផ្ត ើមផា ស់
ប្ត ូរ  បល់ទំនា ក់ទំនងដ៏សំខា ន់របស់សម្ព ័ន្ធ ធ នាគា ររួមទា ំងកា ររួមបញ្ច ូលគា និងសចក្ត ី
តម ូវកា រក៏ដូចជា កា រហ្វ កឹហ្វ នឺធ្វ ើស មាហរណកម្ម  ពាក់ព័ន្ធ នឹងធ នា គារ ធនា គា រវិនិ  គ 
និងសវា ធា នា រ៉ាប់រងអា ជីវកម្ម ។ មុនពលចូលបម ើ ការ ធនា គា រ មយប៊ង  កស ី
គឺជា ផ្ន កមួយនក ុមកា រងា រត ួសត យផ្ល ូវរបស់ Carrefour  យបា នបង្ក ើតផសោ រទំនើប
ដំបូង  ប ទសមា៉ឡសុី។  កស ីគឺជា អ្ន ក នាំមុខគក្ន ុង ការចុះបញ្ជ ីក្ន ុងស ុក ធនា គា រ 
មយប៊ង សា ខា ភ្ន ំពញ  ជា ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី។

 ក ដា  អង ហា ហ ្វ ី គឺជា លខា ធិកា រធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី 
 កមា នតួនា ទីជា ជំនួយកា រអនុប  ធាន ផ្ន កល ខាធិកា រនសម្ព ័ន្ធ  ធ នាគារ មយប៊ង។ 
 កបា នបញ្ច ប់កា រសិកសោ ផ្ន ក LLB (Honours) ពីសា កលវិទយោ ល័យអន្ដ រ ជាតិអុីសា ម
 ប ទសម៉ាឡសីុ។ គា ត់ត វូបា នអ ្ជ ើញចូលរួមជា មួយ Malaysian Bar ក្ន ងុឆា  ំ១៩៩៥

 និងបា នទទួលអា ជា ប័ណ្ណ លខា ធិកា ររបស់ក ុមហ៊ុន  យគណកម្ម  ការក ុមហ៊ុនប ទស
មា៉ឡសុីចា ប់តា ំងពីឆា ំ ១៩៩៨។

ពីមុន  កធា ប់ធ្វ ើកា រជា មួយ Intraline Group នក ុមហ៊ុនចា ប់តា ំងពីឆា ំ ២០០៣
ដលជា ក មុហុ៊នពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ងុវិស័យឧសសោ ហកម្ម ប ង និងឧស្ម ន័  យ កបា នទទួល
មុខងា រ ចុងក យជា នា យកជា ន់ខ្ព ស់ផ្ន កច បោប់ និងធនធា នមនុសស និងជា លខា ធិកា រ
នក មុហុ៊ន។  កបា នចូលបម ើកា រងា រ  ធនា គា រ មយប៊ង  ក្ន ងុខធ្ន  ូឆា  ំ២០១១។
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គណៈកមា កា រប តិបត្ត ិ

 ក ឡង ខា យ សុីម ត ូវបា នតងតា ំងជា នា យក នា យកដា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងយុទ្ធ  សាស្ត   
 ថ្ង ទី ០១ ខ មសា  ឆា ំ ២០១២។ 

ទំនួលខុសត ូវ
ក្ន ងុនា មជា នា យក នា យកដា នហិរញ្ញ វត្ថ និុងយុទ្ធ  សាស ្ត  ឡង  ខាយ សីុម ទទួលខុសត វូលើ

យុទ្ធ សា ស ្ត របស់ធនា គា រហិរញ្ញ វត្ថ ុនិងកា រគ ប់គ ងថវិកា ។  កក៏មា នតួនា ទីទទួលខុសត ូវលើ ការ
គ ប់គ ងមូលនិធិ និងសា ច់ប ក់ យុទ្ធ  សាស ្ត  និងផនកា រពា ណិជ្ជ កម្ម និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងគណនី។
បទពិ  ធន៍

ឡង ខា យ សុីម មា នបទពិ  ធន៍កា រងា រជា ង ២៥ ឆា ំលើ ការគ ប់គ ងផ្ន កដ៏សំ ខាន់ទា ំងអស់
នវិស័យ ធនា គា រពា ណិជ្ជ លើផ្ន ក សាជីវកម្ម  និងប ក់កម្ច ី ពាណិជ្ជ កម្ម   ការគ ប់គ  ងសា ខា មុខងា រ
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ កា រគ ប់គ ងរបា យកា រណ៍កា រគណនយយ ទីផសោ ររូបិយប័ណ្ណ  និង សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ។ 
មុនពលកា រតងតា ងំមុខតំណង  ក្ន ងុធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ  កបា នបម ើ
កា រងា រ  ក្ន ងុសម្ព ន័្ធ ធ នាគា រ មយប៊ង  យមា នតួនា ទីជា ច ើន  ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិងប តិបត្ត  ិការ
រតនា គា រ យុទ្ធ  សាស ្ត  និងសា ជីវកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុនិងគ ប់គ ង សា ខា សវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុសហគមន៍។

 កក៏ធា ប់បម ើកា រងា រ  ធនា គា របា៉សុីហ្វ ិក Berhad កា ន់មុខ តំណងជា ច ើន  ក្ន ុង សាជីវកម្ម  
និងធនា គា រវិនិ  គហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងគណនីនិងគ ប់គ ង សា ខា  និង   Visia FinanceBerhad  ក
ក៏មា នមុខតំណងជា ច ើន  សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងនិងគណនីស្ថ ិតិ និងទីផសោ ររូបិយប័ណ្ណ ។
លក្ខ ណៈសមបត្ត ិ

អនុបណ ិតគ ប់គ ងពា ណិជ្ជ កម្ម ន សាកលវិទយោ ល័យ ហ៊ុលចក ភពអង់គ្ល ស។ បរិ  បត  
ពា ណិជ្ជ កម្ម  សា កលវិទយោ ល័យ New South Wales ប ទសអូស  ល។ី ស  បត ឯកទស 
គណនយយប ទសអូស  លី ។ គណនយយករឆា តទើនវិទយោ សា នគណនយយ ប ទសមា៉ឡសុី។
ស  បត វិជា ជីវៈឥណទា នវិទយោ សា នធនា គា រិកប ទសមា៉ឡសុី។

សមា ជិកគណៈកម្ម  ការ/ចា ត់តា ំង
        គា ន

ឡង ខា យ សីុម
នា យក នា យកដា នហិរញ្ញ វត្ថ និុងយុទ្ធ  សាស ្ត 

លី ទៀន បូ៉
នា យកប តិបត្ត ធិនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ 
និងមន ្ត សីមា ជិកប  ចំាតំបន់ (កម្ព  ុជា មីយ៉ាន់ម៉ា ឡា វ វៀតណា ម)

 ក លី ទៀន បូ៉ បា នតងតា ំងជា នា យកប តិបត្ត ិ ថ្ង ទី០២ ខ ឧសភា ឆា ំ ២០១២។ 

ទំនួលខុសត ូវ
ទៀន បូ៉ ទទួលខុសត វូលើកា រជម ញុកា រគ ប់គ ងនិងកា ររីកលូតលា ស់របស់ធនា គា រ មយប៊ង 

(ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ។  កដឹកនា ធំនា គា រពា ណិជ្ជ កម្ម និងយុទ្ធ  សាស ្ត ន ការរីកលូតលា ស់របស់
ធនា គា រ  គ ប់ ផ្ន ក អាជីវកម្ម និងប ទសក្ន ងុតំបន់ឲយបា នដឹងថា  ធនា គា រ មយប៊ង បម ើ  ជាមួយ ការ
ធា នា តុលយភា ព ដ៏ល្អ រ វាងកា រជម ុញ ការប តិបត្ដ ិដ៏ប សើរ អភិបា លកិច្ច ខា ំងនិងកំណើនអា ជីវកម្ម ។ 
គា ត់ទទួលខុសត វូ សម ប់កា រគា ទំ  លើភា ពខា ងំនសហព័ន្ធ ធ នា គារ មយប៊ងដើមបីចា ប់ចំណក
នកំណើនទីផសោ រ និង ស បពលជា មួយកា រពង ងឹប តិបត្ត  ិការធ នា គារ ធនា គា រ មយប៊ងក្ន ងុប ទស
កម្ព ុជា ក៏ដូចជា ក្ន ុងប ទស មីយា៉ន់មា៉ឡា វនិងប ទសវៀតណា មផងដរ។
បទពិ  ធន៍

 ក ទៀន បូ៉ ធា ប់ជា បុគ្គ លិកដលបា នបញ្ច ប់វគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺនរបស់ ធនា គា រ មយប៊ង និងបា ន
ចូលបម ើកា រងា រ  ធនា គា រក្ន ុងឆា ំ ១៩៨៨ ។  កមា នបទពិ  ធន៍ ២៥ ឆា ំក្ន ុងវិស័យធនា គា រ

 យបា នធ្វ ើកា រ  ក្ន ុងសា ខា នា នា ក៏ដូចជា  ទីសា ក់ ការកណា្ដ ល។  ក បានទទួលតំណងជា 
នា យកគ ប់គ ងជា ន់ខ្ព ស់ / នា យកនសវា កម្ម  Maybank Philippines Inc និងជា ប  ធានផ្ន ក
យុទ្ធ សា ស្ដ  អន្ដ រ ជាតិ និងប តិបត្ត ិ ការ ក្ន ុងសម័្ព ន្ធ ។
លក្ខ ណៈសមបត្ត ិ

បរិ  បត គណិតវិទយោ នសា កលវិទយោ ល័យ Malaya ប ទសមា៉ឡសុី។ គណនយយករ
(Chartered Accountant) នវិទយោ សា នគណនយយករជា តិមា៉ឡសុី (MIA) ។
សមា ជិកគណៈកម្ម  ការ/ចា ត់តា ំង

 ក ទៀន បូ៉ គឺជា សមា ជិកក ុមប ឹកសោ ភិបា លមួយរូបនិងជា ប  ធាននគណៈកម្ម  ការគ ប់គ ង
ហា និភ័យ  ធនា គា រ Anh Binh ប ទសវៀតណា ម។  កក៏ជា សមា ជិក EXCO  ក្ន ុងសមា គមន៍
ធនា គា រប  ចាំ  ប ទសកម្ព ុ ជា។
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 ក ឆយ វ៉ខ្វ ុង មា នមុខតំណងជា នា យក នា យកដា នធ នាគា រកចិ្ច សកល។

ទំនួលខុសត ូវ

ក្ន ងុនា មជា នា យក នា យកដា ន ធនា គា រកិច្ច សកល វ៉ខ្វ ងុ មា នតួនា ទីជា ប  ធាន សាជីវកម្ម ធ នា គារ
កិច្ច  ប ធា នគ ប់គ ងរបា យកា រណ៍អតិថិជននិងជា ប  ធានប តិបត្ត ិ ការធ នា គារ ធនា គា រ មយប៊ង
កម្ព ុជា ។ ទំហំនកា រទទួលខុសត ូវរបស់គា ត់រួមមា នសា ជីវកម្ម ធ នា គារកិច្ច វិនិ គ ធនា គា រកិច្ច 
ប តិបត្ត ិកា រធនា គា រកិច្ច  (ហិរញ្ញ បប ទានពា ណិជ្ជ កម្ម ) គ ប់គ ងរ បាយ ការណ៍អតិថិជននិងធនា គា រកិច្ច 
សហគ សខា តតូចនិងមធយម ដលបា នបង្ក ើតជា អា ជីវកម្ម ស្ថ ិត ក មធនា គា រកិច្ច សកល។

បទពិ  ធន៍

វ៉ខ្វ ុងមា នបទពិ  ធន៍ជា ង ១០ ឆា ំជា មួយសម្ព ័ន្ធ ធ នា គារ មយប៊ង  យចា ប់ផ្ត ើមពី សា ខា
ប តិបត្ដ ិ  ធនា គា រពា ណិជ្ជ / សាជីវកម្ម ធ នា គារកិច្ច ។ មុនពលទទួលបា នតំណងបច្ច ុបបន្ន ក 
មា នមុខតំណងជា  ប  ធានរៀបចំរចនា សម្ព ័ន្ធ ពាណិជ្ជក ម្ម  និងភស្តុ ភា រហិរញ្ញវ ត្ថុ   ការិយា ល័យ 
កណា្ដ លនធនា គា រ មយប៊ងមា៉ឡសុី ។  កក៏មា នមុខតំណងជា ប  ធានអភិវឌឍន៍ពា ណិជ្ជ កម្ម 
សម ប់ធនា គា រ មយប៊ង សា ខា រា ជធា នីភ្ន ំពញពីឆា ំ ២០០៦ ដល់ឆា ំ ២០០៨។

លក្ខ ណៈសមបត្ត ិ
បរិ  បត ផ្ន កគ ប់គ ងពា ណិជ្ជ កម្ម  (Hons) សា កលវិទយោ ល័យជា តិមា៉ឡសុី។ ស  បត 

វិជា ជីវៈឥណទា ន វិទយោ សា នធនា គា រករប ទសមា៉ឡសុី។

សមា ជិកគណៈកម្ម  ការ/ចា ត់តា ំង
         គា ន

 ក ជីម គង់ហុ៊យ ត វូបា នតងតា ងំជា នា យក នា យកដា នស វាហិរញ្ញ វត្ថ សុហគមន៍ 
 ថ្ង ទី ១០ ខ ធ្ន  ូឆា  ំ២០១២។

ទំនួលខុសត ូវ

ក្ន ងុនា មជា នា យក នា យកដា នសវា ហិរញ្ញ វត្ថ សុហគមន៍ ជីម គង់ហុ៊យ ទទួលខុសត វូទូ  
លើកា រគ ប់គ ង និងកា រអនុវត្ត នអតិថិជនរបស់ធនា គា រ  យរួមទាំងកា រគ ប់គ ងហិរញ្ញ វត្ថ ុ
អតិថិជនផលិតផលកា របងចកអតិថិជនសវា ទូទា ត់សំណងនិងយុទ្ធ  សាស ្ត អាជីវកម្មក ៏ដូចជា  
កា រធ្វ ើផនកា រ និងកា រអភិវឌឍផងដរ។

បទពិ  ធន៍

មុនពលចូលបម ើកា រងា រ  ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ជីម គង់ហ៊ុយបា ន
ចំណា យពល ៦ ឆា ជំា មួយនឹងធនា គា រ ANZ Royal ផ្ន កធនា គា រកិច្ច អតិថិជនក៏ដូចជា ប តិបត្ត  ិការ
ក្ន ងុមុខតំណងជា ប  ធានមន ្ត បី តិបត្ត  ិការ។  កក៏មា នបទពិ  ធន៍ ៦ ឆា  ំជាមួយក មុហុ៊ន ថា ជំក់
British American Tobacco កម្ព ជុា ក្ន ងុតួនា ទីជា ច ើន ក្ន ងុ ទីផសោ រពា ណិជ្ជ កម្ម រួម ទំាងតួនា ទីជា ប  ធាន
ផ្ន កអភិវឌឍន៍ពា ណិជ្ជ កម្ម  និងរយៈពល ២ ឆា ំជា អ្ន កពិគ ះ  បល់ដល់សា ជីវកម្ម ក្ន ុងស ុក។

លក្ខ ណៈសមបត្ត ិ

អនុបណ ិតសិលបសា ស្ត   ភាសា បូពា ៍ និងវបបធម៌នសា កលវិទយោ ល័យកនសា ស 
សហរដ្ឋ អា មរិក។ បរិ  បត ផ្ន កអប់រំនសា កលវិទយោ ល័យភូមិន្ទ កម្ព ុ ជា។ វិ  បនប័ត   ភា សាកុកងឺ 
សា កលវិទយោ ល័យណា ន់កប ទសចិន។
សមា ជិកគណៈកម្ម  ការ/ចា ត់តា ំង
        គា ន

ជីម គង់ហុ៊យ
នា យក នា យកដា នសវា ហិរញ្ញ វត្ថ សុហគមន៍

ឆយ វ៉ខ្វ ងុ
នា យក នា យកដា ន ធនា គា រកិច្ច សកល 



58 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

 ក ឃូ អង ហូ ត វូបា នតងតា ងំជា នា យក នា យកដា នគ ប់គ ងបណា្ដ  សា ខា  ថ្ង ទី ០១ 
ខ ក   ឆា  ំ២០១២។
ទំនួលខុសត ូវ

អងហូ ទទួលខុសត ូវទូ  លើកា រគ ប់គ ងសា ខា រួមនិងកា រអនុវត្ត ន៍។ ទំហំនទំនួសខុសត ូវរួម
មា នកា រគ ប់គ ង ការលក់ កា រគា ទំ ប តិបត្ដ  ិការ សា ខា និង  លកា រណ៍ណនា កំា រកំណត់អត្ត ស  ណ
ចំណុចទីតា ងំយុទ្ធ  សាស ្ត បង្ក ើត សាខា ថ្ម  ីនិងម៉ាសីុនអធីអឹមនិងសវា ធនា គា រអុីនធីណិត (M2U)។
បទពិ  ធន៍

អងហូ ចា ប់ផ្ត ើមកា រងា រក្ន ុងវិស័យធនា គា រជា មួយសា ជីវកម្ម ធ នា គារសហមា៉ឡា យា៉ន
(UMBC-ឥឡូវនះគសា្គ ល់ថា ជា ធនា គា រ RHB)  ក្ន ងុឆា  ំ១៩៨១។  កមា នបទពិ  ធន៍កា រងា រ
៣២ ឆា ំ  នា យកដា ននា នា ដូចជា គ បដណ្ដ ប់ហិរញ្ញ បប ទានពា ណិជ្ជ កម្ម  ប តិបត្ត ិ ការគណនី និង 
ឥណទា ន។  កបា នចូលបម ើ ការងា រ  ធនា គា រសម្ព ័ន្ធ  Phileo (PAB)  ក្ន ុងឆា ំ ១៩៩៥ 
ជា មន្ត  ីប តិបត្ដ ិ ការជា ន់ខ្ព ស់ និងត ូវ បានតងតា ំងជា ជំនួយកា រប  ធាន សា ខា ឆា ំ ២០០០។ 
កា ររួមបញ្ច ូលគា រវា ង PAB ជា មួយធនា គា រ មយប៊ងដលបា នធ្វ ើឡើង  ក្ន ុងខមករា  ឆា ំ២០០១ 
និងក យមក  កបា នកា យជា  ប  ធានសា ខា ធនា គា រ មយប៊ង  ឆា ំ ២០០៣។  ក
ត ូវបា នតងតា ំងជា ប  ធានក ុមនិក្ខ ប ចលនទ ពយចល័ត Perak  ក្ន ុងខមករា  ឆា ំ ២០១០ 
ក្ន ុងកា របង្ក ើតក ុមនិក្ខ ប ចលនទ ពយចល័ត Perak។ បនា ប់មក  កត ូវបា នតងតា ំងជា ប  ធាន
សា ខា  ក្ន ុងខសីហា ឆា ំ ២០១០ រហូតដល់ ខសីហា ឆា ំ ២០១២។
លក្ខ ណៈសមបត្ត ិ

ស  បត វិជា ជីវៈឥណទា ន (CCP -អតិថិជន) វិទយោ សា នធនា គា រិក ប ទសមា៉ឡសុី។
សមា ជិកគណៈកម្ម  ការ/ចា ត់តា ំង
         គា ន

ឃូ អង ហូ
នា យក នា យកដា នគ ប់គ ងបណា្ដ  សា ខា

ហា្គ សរីន ចា ន់ អា ប់ឌុលឡា 
នា យិកា  នា យកដា នកិច្ច  ការក មុហុ៊ន និងសវា កម្ម 

 កស ី ហា្គ សរីន ចា ន់ អា ប់ឌុលឡា  គឺជា នា យិកា  នា យកដា នកិច្ច  ការក ុមហ៊ុន និង
សវា កម្ម 
ទំនួលខុសត ូវ

ហា្គ សរីន ទទួលខុសត វូរួមលើផ្ន កសា ជីវកម្ម  និងចបោ ប់ដលជា ទំនា ក់ទំនងសា ជីវកម្ម  និងសា ក 
ស  ក៏ដូចជា កា រគ ប់គ ងសវា ។  កស ីជួយគា ំទ ក ុមប ឹក សោភិបា លក្ន ុង  ការ ធា នាស្ត ង ់ដាខ្ព ស់ 
បំផុត  ក្ន ុងអភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម ។  កស ីក៏ជា មា នតួនា ទីជា អ្ន ក ការ ពារមា៉ករបស់ធនា គា រ និង
ជម ុញយុទ្ធ  សាស ្ត បម ើសវា អតិថិជនដើមបីបង្ក ើនបទពិ  ធន៍អតិថិជនកម ិតនភា ព ពញចិត្ត  
និងកា រចូលរួម។
បទពិ  ធន៍

ហា្គ សរីន បា នចូលបម ើកា រងា រ  សម្ព ន័្ធ ធ នា គារ មយប៊ងក្ន ងុឆា  ំ១៩៩៥ និងទទួលបា នវគ្គ បណ្ដ ះុ
បណា្ដ លប តិបត្ដ ិកា រធនា គា រក្ន ុងអំឡុងពលចូលកា ន់មុខតំណង។  កស  ីបានបន្ត តួ នាទី ជាច ើន 
លើផ្ន កធនធា នមនុសស  យចា ប់ផ្ត ើមជា មួយនឹងទំនា ក់ទំនងវិជា ជីវៈ។ បនា ប់មក  កស តី វូ បានប គល់
ភា រកិច្ច បង្ក ើតតួនា ទី ទំនា ក់ទំនងបុគ្គ លិកដំបូងសម ប់សម្ព ន័្ធ ធ នា គារ និងពង កី តួនា ទីរបស់  កស ី 
ផងដរ ដើមបីដឹកនា តួំនា ទីទំនា ក់ទំនងបុគ្គ លិក។  កស ី មានតួនា ទី ជា អ្ន កដឹក នាំលើកា រផា ស់ប្ត ូរ
ទំនា ក់ទំនង  ក្ន ុងគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមដ៏សំខា ន់របស់សម្ព ័ន្ធ ធនា គា រជា ច ើន រួមទា ំងកា ររួមបញ្ច ូលគា  
និងលទ្ធ កម្ម ក៏ដូចជា កា រអនុវត្ត ន៍ដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងកា រធ្វ ើស មាហរណកម្ម  ធ នា គារ ធនា គា រវិនិ  គ 
និងសវា ធា នា រ៉ាប់រងអា ជីវកម្ម ។ មុនពល  កស ីទទួលបា នកា រតងតា ំង  ធនា គា រ មយប៊ង

 កស គឺីជា សមា ជិកមួយរូបនក មុអ្ន កអភិវឌឍន៍របស់ក មុហុ៊ន Carrefour ក្ន ងុកា របង្ក ើតផសោ រទំនើប
លើកដំបូង  ក្ន ុងប ទសមា៉ឡសុី។
លក្ខ ណៈសមបត្ត ិ

អនុបណ ិតគ ប់គ ងពា ណិជ្ជ កម្ម ន សាកលវិទយោ ល័យ បា សចក ភពអង់គ្ល ស។ 
បរិ  បត ផ្ន កអប់រំ (មគ្គ ទសន៍ និងផ្ត ល់ប កឹសោ ) សា កលវិទយោ ល័យ Putra ប ទសម៉ាឡសីុ។ 
វិ  បនបត ទំនា ក់ទំនងឧសសោ ហកម្ម នវិទយោ សា នគ ប់គ ងមា៉ឡសុី។ វិ  បត គ ប់គ ងផលិតផល
ទីផសោ រ សមា គមនផលិតផលទីផសោ រអន្ដ រ ជាតិនិងកា រគ ប់គ ង។
សមា ជិកគណៈកម្ម  ការ/ចា ត់តា ំង
        គា ន

គណៈកមា កា រប តិបត្ត ិ
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ភា 
ពជា

 អ
្ន កដឹ

កនា
 ំ

រប
ស់
យ

ើង

 កស ី ហ៊ួត សា ន់នី មា នមុខតំណងជា នា យិកា  នា យកដា ន ធនធា នមនុសស
ទំនួលខុសត ូវ
សា ន់នី គ ប់គ ងលើរបៀបវា រៈធនធា នមនុសសដើមបីគា ំទ ដល់ យុទ្ធ  សាស ្ត ពង ី កអាជីវកម្ម  

ក្ន ុង ប ទសកម្ព ុជា  ដើមបីសម ចបា ននូវសចក្ត ីប ថា របស់ធនា គា រដើមបីកា យ ជាជម ើសដគូ
ហិរញ្ញ វត្ថ ុទី១  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា ។
បទពិ  ធន៍

សា ន់នី មា នបទពិ  ធន៍កា រងា រផ្ន កធនធា នមនុសសរយៈពលជា ង ១០ ឆា  ំ យគ ប់គ ងលើ
ទសសនៈវិស័យ ៤ នកា រគ ប់គ ងធនធា នមនុសស  យរួមមា នកា រជ ើសរីសបុគ្គ លិក  ការបណ្ដ ុះ 
បណា្ដ ល និងកា រអភិវឌឍន៍ សំណង និងអត្ថ ប  ជន៍ និងទំនា ក់ទំនងបុគ្គ លិក ជា មួយសម្ព ័ន្ធ ធ នា គារ 
ចម ះុជា តិសា សន៍នា នា ។ សា ន់នី មា នតួនា ទីជា ប  ធានផ្ន កទំ នាក់ទំនងនិ  ជិតដលទា មទា រឲយអ្ន ក
ស ីបង្ក ើត  លកា រណ៍ របស់ខ្ល ួន និងអនុវត្ត  តាម លន  បា យរបស់ក ុមហ៊ុនបទបបញ្ញ ត្ត ិ និង 
បទប  យា៉ងសកម្ម  យ ផ្ត ល់ប ឹកសោ ផ្ន កចបោ ប់  យអនុ  មភា ពខ្ព ស់បំផុតរបស់ធនា គា រ។ 
មុនពលចូលបម ើកា រងា រ  ធនា គា រ មយប៊ងកម្ព ុ ជា  សាន់នីបា នបម ើ ការ ងារ  ហ្វ ឺស ខមបូ ឌា 
ខូអិលធីឌី ដលជា ក ុមហ៊ុនសមា ហរណកម្ម ប ព័ន្ធ  ឈានមុខគ  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជាដល ជាកន្ល ង
ដលអ្ន កស ីបា នចូលរួម  ក្ន ុងកា រអភិវឌឍន៍ និងអនុវត្ត យុទ្ធ  សាស ្ត ធន ធានមនុសសសម ប់អស់ 
រយៈពលជា ង ២ ឆា ំ និងមុខតំណងចុងក យរបស់  កស ី គឺជា ប  ធានគ ប់គ ងធនធា នមនុសស 
និងរដ្ឋ បា ល។
លក្ខ ណៈសមបត្ត ិ

បរិ  បត ផ្ន កអប់រំ នសា លកវិទយោ ល័យ បៀលប យ កម្ព ុ ជា។
សមា ជិកគណៈកមា កា រ/ចា ត់តាំង

សា ន់នី ជា សមា ជិកនក្ល ឹបធនធា នមនុសស ស្ថ ិត ក ម ការផ្ត ួចផ្ត ើមនសហព័ន្ធ ធន ធាន 
មនុសសកម្ព ុជា  ននិ  ជកនិងសមា គមន៍ពា ណិជ្ជ កម្ម កម្ព ុ ជា (CAMFEBA) ផងដរ។

ហួ៊ត សា ន់នី
នា យិកា  នា យកដា នធនធា នមនុសស

ក   មា៉រីយា៉ អូរូ៉រ៉ា អរ៉ូអី៊ស បា នទទួលកា រចា ត់តា ំងជា នា យក នា យកដា នផ្ន កគ ប់គ ង
ឥណទា ន និងហា និភ័យក្ន ុងខ មសា ឆា ំ ២០១២
បទពិ  ធន៍

ក  មា នបទពិ  ធន៍ផ្ន កធនា គា រ ១៥ឆា ំដល ភា គច ើនគឺ ក្ន ុងផ្ន កគ ប់គ ង
ឥណទា នហា និភ័យ ។ ក  ក៏មា នបទពិ  ធន៍លើផ្ន កទីផសោ រហា និភ័យ និងកា រគ ប់គ ងបញ្ជ ី
សំណងហា និភ័យ។  ល  សំខា ន់ក្ន ុងកា រចា ត់តា ំងក    ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) 
ភីអិលសុី  យសា រ  កស ីមា នបទពិ  ធន៍ខ្ព ស់លើផ្ន កគ ប់គ ង ហានិភ័យឥណទា ន ធ
នា គា រ មយប៊ង Philippines Inc(MPI) កា លពីឆា ំ ២០០១ ដល់ឆា ំ ២០១២។ ក  បា នបង្ក ើត 
និងរៀបចំ គម ងធនា គា រដ៏ធំទូលា យសម ប់កា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ  ក្ន ុង MPI រួមទា ំងIFRS, 
បា ហសល II និងកា រអនុវត្ដ ន ICAAP ។
ទំនួលខុសត ូវ

ក  មា នតួនា ទីជា អ្ន កទទួលខសុត ូវក្ន ុង ការផ្ត លនូ់វទិស  ដើមបីរៀបចំនិងអនុវត្ត ក បខណ ន
កា រគ ប់គ ងឥណទា នហា និភ័យចបោ ប់  លកា រណ៍សចក្ត ីណ នាំ/នីតិវិធីវិធីសា ស ្ត  និងអភិ បាលកិច្ច 
តម ូវតា ម  លបំណងអា ជីវកម្ម របស់ធនា គា រ។ លក្ខ ណៈសមបត្ត ិបរិ  បត  វិទយោ សា ស ្ត សដ្ឋ កិច្ច 
ពា ណិជ្ជ កម្ម ពីសា កលវិទយោ ល័យនប ទសហ្វ ីលីពីន។
សមា ជិកគណៈកម្ម  ការ/ចា ត់តា ំង
         គា នម៉ារីយ៉ា អូរូ៉រ៉ា អរូ៉អី៊ស

នា យិកា  នា យកដា នផ្ន កគ ប់គ ងឥណទា ន និងហា និភ័យ



60 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

 ក ចា វ តា ងំ បុ៊ន ត វូបា នតងតំាងជា នា យក នា យកដា នគ ប់គ ងឥណ ទាន និងប ក់កម្ច ី 
 ថ្ង ទី ០១ ខ មសា  ឆា ២ំ០១៤។

ទំនួលខុសត ូវ
តាំងបុ៊ន ទទួលខុសត ូវ និងត ួតពិនិតយលើកា រគ ប់គ ងឥណទា ន និងប ក់កម្ច ីរួមន ធនា គា រ 

មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ។ មុខងា ររួមមា នឯកសា រកម្ច ី  ការចំណា យ កា ររកសោ សុវត្ថ  ិភាព
ឯកសា រ និងកា រគ ប់គ ងសំណង ប ក់កម្ច រួីម ទំាងកា រទា រសំណង កា រតា មដា ន និងកា រប មូល
សំណងឥណទា ន។
បទពិ  ធន៍

តំាង បុ៊ន មា នបទពិ  ធន៍ ៣៣ ឆា នំធនា គា រកិច្ច  លើធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ អុតិថិជន។  ក
ជា ប  ធានសា ខា មួយ  ក្ន ងុតំបន់រដ្ឋ  ភីណ័ង/ កដា / ភើលីស  មុនពលចូលរួមជា  ប តិបត្ដ  ិការអន្ដ  រជាតិ 
ក្ន ងុឆា  ំ២០០៨  ពលដលធនា គា រ មយប៊ង ចា ប់ផ្ត ើមលើកា រដា ក់នូវយុទ្ធ  សាស ្ត ពង កីវត្ត មាន 
របស់ខ្ល នួ  ក្ន ងុប ទសកម្ព ជុា ។ 

គា ត់ជា ប  ធានសា ខា ខត្ត សៀម រាប និងក៏ជា សមា ជិកនគណៈកម្ម  ការពង  ីក សាខាដើមបីជួយ
លើកិច្ច កា រនកា របើកដំណើរកា រសា ខា ថ្ម កី្ន ងុពលកន្ល ង នះ។ 
ជា មួយកំណើនលូតលា ស់នចំនួនសា ខា   កបា នបម ើលើផ្ន ក ហិរញ្ញ វត្ថ អិុតិថិជនក្ន ងុឆា  ំ២០១០ 
ដើមបីគា ទំ ដល់កា ររីកលូតលា ស់ដ៏គួរឱយកត់សមា្គ ល់លើសវា ឥណទា នអតិថិជន។
លក្ខ ណៈសមបត្ត ិ

ស  បត វិជា ជីវៈឥណទា ន (CCP - អតិថិជន) វិទយោ សា នធនា គា រិក ប ទសម៉ាឡសីុ។ 
សមា ជិកគណៈកមា ធិកា រ / ចា ត់តា ំង

គា ន

ចា វ តា ងំ បុ៊ន
នា យក នា យកដា នគ ប់គ ងឥណទា ន និងប ក់កម្ច ី

 ក ម៉ាទីន ឃូ បា នទទួលកា រចា ត់តា ងំជា នា យក នា យកដា នផ្ន កជំនួយកា រប តិបត្ត  កិារក្ន ងុ
ខក   ឆា  ំ2012។
បទពិ  ធន៍

 ក ឃូ បា នចា ប់ផ្ត ើមធ្វ ើ ការផ្ន កធនា គា រជា មួយធនា គា រសា ជីវកម្ម  សហប ជា ជាតិ  Malayan 
(UMBC ដលគសា្គ ល់ជា ធនា គា រ RHB) ក្ន ងុឆា  ំ១៩៨១។  កមា នបទពិ  ធន៍ ៣២ ឆា លំើផ្ន ក
ផសងៗជា ច ើនមា នដូចជា សវា ហិរញ្ញ បប ទានពា ណិជ្ជ កម្ម  គណនីប តិបត្ត  ិការ និងឥណទា ន។  កបា ន
ចូលបម ើកា រងា រ  ធនា គា រ Phileo Allied Bank (PAB) ក្ន ងុឆា  ំ១៩៩៥  យមា នមុខងា រ ជា នា យក
ប តិបត្ដ សិា ជីវកម្ម  ជាន់ខ្ព ស់ និងបា នតំឡើងតួនា ទីជា ជំនួយកា រសា ខា  ក្ន ងុឆា ២ំ០០០។  កបា ន
កា យជា ប  ធានសា ខា ធនា គា រ មយប៊ងក្ន ងុឆា  ំ២០០៣ បនា ប់ពី មានកា ររួមបញ្ច លូគា  វាង PAB ជា មួយ
ធនា គា រ មយប៊ងក្ន ងុខមករា ឆា  ំ២០០១។  កត វូ បានតងតា ងំជា នា យកគ ប់គ ង ក មុស វាកម្ម 
ប  ចំល័ត   Perak ក្ន ងុខមករា ឆា  ំ២០១០ ដើមបីរៀបចំក មុសវា កម្ម ប  ចំល័ត   Perak។ បនា ប់
មក  កត វូបា នតងតា ងំជា ប  ធាន សាខា សម ប់តំ ណាងសា ខា មួយ  ក្ន ងុខ សី ហាឆា  ំ២០១៣។
ទំនួលខុសត ូវ

 ក គឺជា អ្ន កទទួលខុសត វូលើកា រគ ប់គ ង និងកា រអនុវត្ត   សា ខា។ 
 កទទួលខុសត វូលើផ្ន កន កា រគ ប់គ ងកា រលក់ ផ្ន កជំនួយប តិបត្ដ  ិការ សា ខា និងកា រណនា ំ

កា រកំណត់អត្ត ស  ណនចំណុចទំនា ក់ទំនងជា យុទ្ធ  សាស ្ត ក្ន  ុងការបង្ក ើត សា ខាថ្ម និីង ម៉ាសីុន ATM 
តា មទីសា ធា រណៈ និងសវា កម្ម ធ នា គារតា មអីុនធើណិត (M2U)។
លក្ខ ណៈសមបត្ត ិ

ស  បត  វិជា ជីវៈឥណទា ន (CCP – Consumer) ពីវិទយោ សា នធនា គា រិកប ទសម៉ាឡសីុ។
សមា ជិកគណៈកមា ធិកា រ / ចា ត់តា ំង

គា ន

ម៉ាទីន ឃូ
នា យកនា យដា នផ្ន កជំនួយប តិបត្ត  ិការ

គណៈកមា កា រប តិបត្ត ិ
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ស
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្ត សី
ង
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របា យកា រណ៍អភិបា លកិច្ច ក ុមហ៊ុន

សចក្ត ីផ្ត ើម 

ក ុមប ឹកសោ ភិបា លនធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ជឿជា ក់ថា អភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម ល្អ  មិនគួរត ឹមល្អ ត របាយ ការណ៍ប តិបត្ត ិ
តមួយមុខឡើយ តវា ជា កា រប្ត ជា ចិត្ត ដើមបីសម ចឲយបា ន ស្ត ង់ ដារខ្ព ស់បំផុតនសុច្ច រិត ភាពក្ន ុង អាជីវកម្ម  ក មសីលធម៌ និងវិជា ជីវៈ លើ រាល ់
សកម្ម ភា ពរបស់ធនា គា រទា ំងអស់។ ជា មួយនឹងកា រប្ត ជា ចិត្ត នះ និងមហិច្ច  តាកា  យជាធ នា គារក្ន ុងតំបន់របស់សម្ព ័ន្ធ  ធ នាគារ  ជាអ្ន កផ្ត ល់នូវស វា
ហិរញ្ញ វត្ថ ុប កប  យអា រយធម៌ ក មុប កឹសោ ភិបា លមា ន  លបំណងជម ញុឲយមា នភា ពរុងរឿងក្ន ងុ អាជីវកម្ម  និងបង្ក ើតនូវវបបធម៌មួយ  យផ្ត ល់នូវ
តម្ល ខា ងសីលធម៌ ខណៈបន្ត ផ្ត ល់ និងទ ទ ង់តម្ល  តាមកា រស្ន ើរបស់សម្ព ័ន្ធ  ធនា គារ ដើមបីជា ប  ជន៍ដល់ភា គីពា ក់ពន្ធ ័ ជាលក្ខ ណៈអន្ត  រជាតិ។

វិធីសា ស ្ត  ជាមូលដា នរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល  ក្ន ុងន័យនះ គឺដើមបីធា នា ឲយមា នកា រដឹកនា ំត ឹមត ូ វតាមយុទ្ធ សាស ្ត   និ ងមា នការគប ់គង ផ្ទ ក្នុ ងល ើការគប ់គង  
ហា និភ័យ ដលសមស ប។ លើសពីនះ ក ុមប ឹកសោ ភិបា លបន្ត ត ួតពិនិតយគំរូអភិបា លកិច្ច របស់ធ នា គារ ដើមបីឲយប កដ ថា  វា  តមា នភា ពត ឹមត ូ វមានប សិទ្ធ ភាព និង មាន  
លទ្ធ ភា ដើមបីប ឈមមុខនឹងប   នាថ្ង អ នាគត។

របា យកា រណ៍អភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម នះ មា នបំណងផ្ត ល់នូវកា រយល់ដឹងលម្អ តិ ជា ចំា បាច់  ក្ន ងុដំណើរ ការអនុវត្ត ន៍អភិ បាលកិច្ច  សាជីវកម្ម របស់ធ នា គារ ជូនដល់អ្ន កវិនិ គទុន។ 
គំរូអភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម របស់ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ត ូវ បានរៀបចំឲយស ប តាមតម ូវ ការ និង  លកា រណ៍ណនា ំដូចខា ងក ម៖

I. ប កា សរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា (NBC) ស្ត ីពីអភិបា លកិច្ច  តាមធនា គា រ និងសា ប័នហិរញ្ញ វត្ថ ុ
II. គំរូអភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម របស់សម្ព ័ន្ធ ធ នាគា រ មយប៊ង
សម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ មយប៊ង ក៏នឹងឃា ំមើលកា រអភិវឌឍន៍ស្ត ង់ ដាអភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម    តាមបណា្ដ អង្គ ការ និងសា ប័នឈា នមុខគនិងលបី  ះ   ក្នុ ងតំបន់ និងជំុវិញ 

ពិភព  ក ដើមបីធា នា ឲយបា នថា  អភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម ត ូ វបានអនុវត្ត  តាមស្ត ង ់ដារខ្ព ស់បំផុតដលខ្ល ួន មាន។
 ថ្ង ទី ១ ខ តុលា  ឆា ំ ២០១៣ សម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ មយប៊ង បា នកប នូវរចនា សម្ព ័ន្ធ គ ប់គ ង និងថា ក់ដឹក នាំក ុម ការ ងារ ដើមបីបង្ក ើនលបឿន ការអនុវត្ត ន៍ អាជីវកម្ម ក្ន ុងតំបន់ 

និងប តិបត្ត ិកា រប កប  យឧត្ត ម ភាព ដើមបីនា ំធនា គា រ មយប៊ង  ះ  កាន់ឆា ំ ២០១៥ និងក យពី ះ។ ជា មួយនឹងកា រផា ស់ប្ត ូរនះ កិច្ច ខិតខំប ឹងប ងក្ន ុងតំបន់របស់ធ នាគា រ 
មយប៊ង នឹងត ូវបា នពន្ល ឿនប សិទ្ធ  ភាព និងផលិតភា ពរបស់សម្ព ័ន្ធ  ធនា គារ ទាំងមូលដើមបីបង្ក ើនឡើងខ្ព ស់ ការប មូលផ្ត ុំ និងត ូវរួមបញ្ជ ូលគា  ហើយសកា នុពលនឹងត ូវ បានគទទួល
សា្គ ល់។ ទន្ទ ឹមគា នះ តួនា ទីអ្ន កដឹកនា ំក្ន ុងអា ជីវកម្ម នឹងត ូវរួមបញ្ជ ូលគា  ហើយសកា នុពលនឹងត ូវ បានគទទួលសា្គ ល់។ ទន្ទ ឹមគា នះ តួនា ទីអ្ន កដឹក នាំក្ន ុង អាជីវកម្ម សម្ព ័ន្ធ  មយប៊ង 
នឹងត ូវពង ឹង ខណៈវបបធម៌នកា រអនុវត្ត ន៍ ការងា រកម ិតខ្ព ស់នឹងត ូវបង្ក ើតឡើង ហើយអភិបា លកិច្ច សម្ព ័ន្ធ ក៏នឹងត ូវពង ឹងបន្ថ មទៀត។
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របា យកា រណ៍អភិបា លកិច្ច ក ុមហ៊ុន

ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
លក្ខ ន្ត ិកៈរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

 យកា រទទួលសា្គ ល់ថា  ដំណើរកា រអនុវត្ត ន៍អភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម  មាន ភាពរឹងមា ំ
និងប ព ឹត្ត  បា នល្អ  គឺមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ក្ន ុង ការ ការ ពារផលប  ជន៍របស់ភា គី
ពា ក់ពន្ធ  ័ក្ន ងុសម្ព ន័្ធ ធនា គា រនធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ។ ក មុប កឹ សោភិបា ល
ត វូអនុវត្ត  តាមសៀវ  ណនា រំបស់ក មុប កឹសោ ភិបា ល (Manual)  យ  រពតា មតួនា ទី
អំណា ច ភា រកិច្ច  និងមុខងា ររបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។ សៀវ  ណនា ំរបស់ក ុមប ឹក សោ
ភិបា លទើបត ូវបា នអនុម័ត  ខ មិថុនា  ឆា ំ ២០១៣ ហើយនឹងត ូវផ្ទ ៀងផា ត់ឡើងវិញ
តា មកា លកំណត់។

សៀវ  នះមិនត ឹមតឆ្ល ុះប  ំងពីកា រអនុវត្ត ដ៏ល្អ បំផុតក្ន ុងពលបច្ច ុបបន្ន  និងកា រ
អនុវត្ដ ន៍ចបោ ប់ និងបទបញ្ញ ត្ត បុ៉ិ ្ណ ះទ សៀវ  នះក៏បា នបងា ញនូវដំណើរកា រ និងនិតិវិធី
ដើមបីធា នា បា ន ក ុមប ឹកសោ ភិបា លរបស់សម័្ព ន្ធ  ធ នាគារ និងប សិទ្ធ ភាព ការងា ររបស់ 
គណៈកម្ម កា រ។ វា  គឺជា ឯកសា រថា មវន្ត  ត ូវ បានធ្វ ើបច្ច ុបបន្ន ភាពរា ល់ពល ដើមបីឲយសប  
នឹងកា រផា ស់ប្ដ រូ  លន  បា យរបស់ធនា គា រនីតិវិធី និងដំណើរកា រ ក៏ដូចជា កា រប ប លួ
នូវវិធា ន និងបទបញ្ញ ត្ត ិ ដលពា ក់ព័ន្ធ  ឬដើមបីត ូវបា នពិនិតយឡើងវិញយា៉ង  ចណា ស់
ម្ដ ងក្ន ងុរយៈពលពីរឆា  ំមួយណា ដលលឿនជា ង។ ក្ន ងុចំ  មសៀវ  ណនា ដំទទៀត
សៀវ  ណនា ំនះ បា នកំណត់លក្ខ ខណ  ងយ៉ាងល្អ  ក៏ដូចជា ដនកំណត់នសិទ្ធ ិស
ម ប់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងគណៈកម្ម  ការរបស់ខ្ល ួន និង  លន  បា យផ្ទ ក្ន ុងដល ពាក់
ព័ន្ធ ផសងទៀត។

កា រកំណត់រា ល់ជំពូក ដលមា នក្ន ុងសៀវ  ណនា ំនះ មា នដូចត  ៖
1. ដំណើរកា រនស្ដ ង់ដា រអា ជីវកម្ម របស់ធនា គា រ មយប៊ងកម្ព ុ ជា
2. ភា រកិច្ច  និងកា តព្វ កិច្ច របស់អភិបា ល
3. កា រតងតា ំង និង កា រលា លងរបស់អភិបា ល
4. រចនា សម្ព ័ន្ធ អភិបា លកិច្ច 
5. ដំណើរកា រក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងគណៈកម្ម  ការក ុមប ឹក សោភិបា ល
6. ប ក់បំណា ច់ និងធនលា ភ
7. កា រផ្ត ល់ព័ត៌មា នដល់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
8. កម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា្ដ ល និងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ លជា មូលដា ន
9. កា រវា យតម្ល ក ុមប ឹកសោ ភិបា លប  ចាំឆា ំ
10. ទំនា ស់ផលប  ជន៍ និងប តិបត្ត ិ ការរបស់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  និង
11.  លន  បា យសំខា ន់ៗផសងទៀត របស់ធនា គា រ

តួនា ទី និងទំនួលខុសត ូវរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
អា ជីវកម្ម  និងកិច្ច  ការធនា គា រ មយប៊ង ត វូ បានគ ប់គ ង ក ម ការដឹកនា ំ និងកា រ

ត ួតពិនិតយរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា លរបស់ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ ដល
មា នតួនា ទីត ួតពិនិតយឡើងវិញ យា៉ងទៀងទា ត់ និងអនុម័តយុទ្ធ  សាស ្ត អាជីវកម្មក ្នុ ង 
សា ប័ន និង  លន  បា យសំខា ន់ៗរបស់ធនា គា រ។ លើសពីនះទៀតក ុមប ឹក សោ 
ភិបា ល ក៏មា នតួនា ទីកំណត់នូវតម្ល ស្ន ូលរបស់ធនា គា រ អនុវត្ត  តាមស្ត ង់ ដា ដើមបីធា នា 
ឲយបា នថា ធនា គា រនឹងធ្វ ើប តិបត្ត ិ ការប កប យសុច្ច រិត ភាព និង  រពតា មចបោ ប់ 
និងបទបញ្ញ ត្ត ិសមស ប។

ក ុមប ឹកសោ ភិបា លមា នកា លវិភា គជា ផ្ល ូវ ការមួយ លើប  បម ុងទុកសម ប់ ការ
សម ចចិត្ត របស់ខ្ល ួន រួមមា ន៖

១ ទិស  ពា ណិជ្ជ កម្ម 
∙ អនុម័តយុទ្ធ សា ស ្ត  និងសំណើរអា ជីវកម្ម របស់ធនា គា រ ដលទា ក់ទង  

នឹងកា រវិនិ  គ និងកា រមិនវិនិ  គ (បុ៉ន្ត មិនបា នកំណត់ចំ  ះ កា រ
 ះបង់  លនូវទ ពយអកម្ម  ក្ន ងុករណីដលហួសពីអំណា ចចា ត់តា ងំរបស់

ក ុមប ឹកសោ ប តិបត្ត ិ)  ការរំលា យចូលគា បញ្ច ូល ទាំង ការបង្ក ើតបុត សម្ព ន័្ធ  
សម្ព ន័្ធ ភា ព យុទ្ធ  សាស ្ត ទីផសោ រក្ន ងុ និងក ស កុ និងផនកា រសកម្ម  ភាពផសងៗ
រួមទា ំង គម ងសំខា ន់ៗដលត ូវបា នគ ង យអង្គ  ភាព ឬសា ប័ន
ប តិបត្ត ិកា រដលត ូវបា នចា ត់ទុកថា  ជា ផលប៉ះពា ល់មកលើធនា គា រ។

∙ អនុម័តយុទ្ធ សា ស ្ត  ផនកា រពា ណិជ្ជ កម្ម  និងថវិកា រប  ចាំឆា ំរបស់ធនា គា រ 
រួមជា មួយនឹងកា រត ួតពិនិតយសា រឡើងវិញ ប  ចាំឆមា ស។

∙ បង្ក ើត និងអនុម័ត  លន  បា យដលត វូបា នប ើទូទា ងំធនា គា រ រួមមា ន
ធនធា នមនុសស បច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា ន ទ ពយសមបត្ត ិ លទ្ធ កម្ម  ទំ នាក់ទំនង 
របា យកា រណ៍ ផ្ត ល់មូលនិធិ កា រចា ត់ចង និងប មូលដើមទុន កា រគ ប់គ ង 
ហា និភ័យ និងកា រប  ឆាំងកា រលា ងសមា តប ក់។ ល។

∙ អនុម័តកា រតងតា ំងទីប ឹកសោ ខា ងក  និងរា យកា រណ៍កា រចំណា យផសងៗ 
ដលហួសពីអំណា ចចា ត់តា ងំរបស់ក មុប កឹសោ ប តិបត្ត  ិនិងគណៈកមា  ការ
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។

២ កា រគ ប់គ ងហា និភ័យ និងកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង
∙ ធា នា ប សិទ្ធ  ភាពមុខងា ររបស់គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ។
∙ ធា នា នូវប សិទ្ធ  ភាព ការងា ររបស់នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង ដល

ប កប  យបុគ្គ លិកមា នលក្ខ ណៈសមបត្ត គិ ប់គ ន់ ដើមបីអនុវត្ត មុខ ងារ
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង គ បដណ្ដ ប់មុខងា រជា ប ពណីនកា រធ្វ ើសវនកម្ម 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុក៏ដូចជា មុខងា រនសវនកម្ម គ ប់គ ង។ បង្ក ើត និងអនុម័ត

 លន  បា យ យ  រពតា មកា រគ ប់គ ងនរា ល់ប ភទ ហានិភ័យ
ដូចជា ហា និភ័យឥណទា ន ទីផសោ រ សន្ទ នីយ ភាព ប តិបត្ត ិ ការ ចបោ ប់ និង 
ករ្ដ ិ៍  ះរបស់ធនា គា រ។

∙ បង្ក ើត និងអនុម័ត  លន  បា យសមស ប ដើមបីទប់សា្ក ត់កា រលា ង
សមា តប ក់ និងកា រអនុវត្ត ន៍ប  ឆាំងនឹងកា រប កួតប ជងមិន  ះត ង់។

∙ ពិនិតយ និងអនុម័តប ចា ំឆា ំលើរបា យកា រណ៍អភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម 
សម ប់ កា រ  ះពុម្ព ផសោ យ  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំរបស់ធនា គា រ។

៣ ប តិបត្ត ិកា រពា ណិជ្ជ កម្ម 
∙ អនុម័តរា ល់ឥណទា ន និងប  ផសងៗដលហួសពីសិទ្ធ អំណា ចរបស់

គណៈកមា ធិកា រឥណទា ន ដូចជា 
 - សំណើរឥណទា ន
 - សំណើរប តិបត្ត ិកា រឥណទា ន និងសំណើរជា ប់ប តិបត្ត ិ ការ
 - ប តិបត្ត ិកា រពា ណិជ្ជ កម្ម និង សំណើរជា ប់ប តិបត្ត ិ ការ និង
 - ប តិបត្ត ិកា រលើសពីកា រកំណត់
∙ អនុម័តរា ល់ប  ផសងៗដលមិនទា ក់ទងនឹងឥណទា ន ដលហួសពីសិទ្ធ ិ

អំណា ចរបស់គណៈកម្ម  ការប តិបត្ត ិ ថមទា ំងរា ប់បញ្ជ ូល ទាំងភា គីជា ប់
ប តិបត្ត ិកា រ។

∙ ត ួតពិនិតយផលិតផលរបស់ក ុមធុរកិច្ច ធ នាគា រ ដើមបីធ្វ ើ ការ វាយតម្ល  ថាតើ
ធុរកិច្ច  ះទទួលបា នផលចំណញ និងត ូវបា នគ ប់គ ង់ត ឹមត ូវរឬអត់។

∙ ផ្ត ល់  លបំណងចបោ ស់លា ស់ និង  លន  បា យដលមន្ត   ីជាន់ខ្ព ស់
ត វូបំពញ។ ទា ងំនះ គួរតគ បដណ្ដ ប់គ ប់ទិដ្ឋ  ភាព ទំាងអស់នប តិបត្ត  ិការ
រួមបញ្ជ ូលទា ំងផនកា រយុទ្ធ  សាស ្ត  រដ្ឋ  បាល និងកា រត ួតពិនិតយឥណទា ន 
និងកា រ គ ប់គ ងទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម  រួម ទាំងកា រគ ប់គ ងនូវរា ល់ 
ហា និភ័យគ ប់ ប ពន្ធ ័គណនយយ និងកា រត ួតពិនិតយ គុណភា ពសវា កម្ម  
រៀបចំផន កា រស្វ យ័ប វត្ត  ិទប់សា្ក ត់កា រលា ងសមា តប ក់ កា រប  ឆំាង
នឹងកា រប កួតប ជងមិន  ះត ង់ ភា ពគ ប់គ ន់នដើមទុន 
និងកា រអភិវឌឍន៍ធនធា នមនុសស។

∙ អនុម័តលើរបា យកា រណ៍ហិរញវត្ថ ុ (និង ធា នា នូវភា ពដលអា ចទុកចិត្ត 
បា នក្ន ុងពលជា មួយគា ) ក៏ដូចជា ភា គលា ភប ្ដ ះ អាសន្ន  និងផ្ត ល់
អនុសា សន៍អំពីភា គលា ភចុងក យ  ដល់មា ស់ ភាគហ៊ុន និងពា កយសំុ
ចូលរួមផនកា រវិនិ  គ ភា គលា ភឡើងវិញ (DRP) ជា ធរមា ន(  កន្ល ង
ណា ដលអា ចធ្វ ើ បាន) មុននឹងផសព្វ ផ សោយជា សា ធា រណៈ និងកា រ  ះពុម្ព 
រា ល់កា រចកចា យរួមទា ងំ សចក្ត បី កាសព័ត៌មាន ជូនដំណឹងដល់អាជា  ធរ 
និងប ពន្ធ ័ផសព្វ ផសោ យ។
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∙ បង្ក ើត និងអនុម័តនិតិវីធីដើមបី  ះស យ  ពលមា នទំនា ស់ផល
ប  ជន៍ ហើយធា នា ឲយបា នថា  គណៈគ ប់គ ងអនុវត្ត  តាម

 លន  បា យបា នសមរមយ  តា មសា នកា រណ៍ដលអា ចនា ំឲយមា ន
ទំនា ស់ផលប  ជន៍ដលអា ចកើតឡើង រួមទា ំងបរិបទនកា រជា ប់ទា ក់
ទងជា មួយអង្គ  ភាពផសងៗទៀត  ក្ន ុងសម្ព ័ន្ធ ។

∙ ធា នា ថា  ភា គីជា ប់ប តិបត្ត ិ ការត ូវ បានធ្វ ើឡើង  តាម លកា រណ៍
មិនលំអៀង។

៤ កា រតងតា ំងគណៈកម្ម  ការគ ប់គ ង សំណង និងរចនា សម្ព ័ន្ធ 
∙ អនុម័តកា របង្ក ើតផនកា រ ឬ  លកា រណ៍ថ្ម សី្ដ ពីីសំណង និងអត្ថ ប ជន៍ 

ព មទា ងំលក្ខ ខណ រួម ជា មួយសវា កម្ម ផសងៗសម ប់បុគ្គ លិកគ ប់គ ងទូទា ងំ
ធនា គា រកម ិតថា ក់ CB56 និងថា ក់លើ (  យរា ប់ទា ំងនា យកប តិបត្ត ិ)។

∙ អនុម័តយន្ត កា រអភិវឌឍន៍ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំមួយ សម ប់ធនា គា រ 
បន្ថ មលើកា រកំណត់ និងធា នា នូវផនកា រស្ន ងតំណង  ក្ន ុងធ នាគា រ។

∙ អនុម័តកា រជ ើសរីស តងតា ងំ ឡើងតំណង ប  ក់និងបញ្ច ប់មុខតំណង
ក៏ ដូចជា  លកា រណ៍ផ្ត ល់រងា ន់ និងសំណង រួមទា ងំផលប  ជន៍ផសងៗ 
ព មទា ងំលក្ខ ខណ  ការងា រ រា ប់បញ្ជ លូ ទំាងចំណា ត់ថា ក់ ការ ងាររបស់បុគ្គ លិក
គ ប់គ ងស្ន ូលប ចា ំធនា គា រ។

∙ អនុម័តកា រដកចញនូវបុគ្គ លិកគ ប់គ ង  ក្ន ងុតំណងគណៈគ ប់គ ងស្ន លូ
ប សិនបើពួកគធ្វ ើកា រមិនមា នប សិទ្ធ  ភាព ប ព តឹ្ត ខុិស និងធ្វ សប ហស
ក្ន ុងកា របំពញកា រងា រ។

∙ ត ួតពិនិតយកា រអនុវត្ត ន៍កា រងា ររបស់នា យកប តិបត្ត ិធ នា គារ មយប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី និងផ្ត ល់អនុសា សន៍ចា ំបា ច់ដលក ុមប ឹក សោភិបា ល
ដល  លើ  ះ។

∙ អនុម័តកា រផា ស់ប្ត រូរចនា សម្ព ន័្ធ របស់សា ជីវកម្ម ធ នា គារ មយប៊ង (ខមបូឌា )
ភីអិលសុី។

∙ អនុម័តកា រទូទា ត់ប ក់រងា ន់បន្ថ មកម ិតមូលដា ន និងកម ិតដលអា ច
ប ើប ស់បា នសម ប់គណៈគ ប់គ ង និងបុគ្គ លិកធ នា គារ មយប៊ង
(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី។

∙ អនុម័ត  លន  បា យដលទា ក់ទងនឹងប ក់បៀវតស និងអត្ថ ប ជន៏ 
សម ប់បុគ្គ លិក។

∙ អនុម័តនូវយន្ត កា រ ឬគំរូនកា រគ ប់គ ង កា រអនុវត្ត ន៍ ការ ងារ  យរា ប់បញ្ជ លូ
ទា ំង កា រកំណត់រងា ន់ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៍ ការងា រដលសមស បនឹងយកមក
ធ្វ ើជា គំរូ សម ប់បណ្ណ ័ ដាក់ពិន្ទ ុតុលយភា ពធនា គា រ  រា ល់ដើមឆា ំ
សា រពើពន្ធ និមួយៗ។

៥ រដ្ឋ បា ល
∙ អនុម័ត  លន  បា យដលទា ក់ទងនឹងកិត្ត  ិនាមសា ជីវកម្ម   ការគ ប់គ ង

ករ្ដ ិ៍  ះ ទំនា ក់ទំនងសហគមន៍ និងកម្ម វិធីទំនា ក់ទំនងវិនិ  គិន។
∙ ធា នា ថា ឲយបា នថា  ធនា គា រមា នឥទ្ធ ពិល ជាផលប  ជន៍  លើសុខុមា ល

ភា ព សដ្ឋ កិច្ច របស់សហគមន៍ដលខ្ល នួកំពុងធ្វ ើប តិបត្ត  ិការ រួមបញ្ច លូ ទំាង
តា មរយៈមូលនិធិ ធនា គា រ មយប៊ង និងកា រអនុម័តគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមនិងកម្ម 
វិធីផសងៗ ដើមបីអនុវត្ត តា មរយៈមធយោ បា យខា ងលើ។

៦ សមា ជិកក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងសមា ជិកគណៈកមា ធិក ុមប ឹក សោភិបា ល 
∙ កំណត់សមា សភា ពទូ  នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងធា នា ឲយបា នចំ  ះ 

(ទំហំ ជំនា ញ និង តុលយភា ពរវា ងអភិបា លប តិបត្ត ិ និងអភិបា លមិន
ប តិបត្ត ិ) ដើមបីធា នា ថា  ក ុមប ឹកសោ ភិបា លមា នភា ពចម ុះ ជា ចាំ បាច់ តា ម
មុខជំនា ញ បទពិ  ធន៍គុណវឌឍិយនឌ័រ និងសមត្ថ  ភាពស្ន ូលចាំបា ច់
ផសងៗទៀត។

∙ ពិចា រណា  និង/ឬ អនុម័ត  លន  បា យថ្ម ីៗ ដលទា ក់ទង  នឹង
ភា ពចម ុះ ក្ន ុងក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។

∙ អនុម័តកា រកា ន់តំណងរបស់ប  ធាន និងសមា ជិកនគណៈកមា ធិ ការក ុម
ប ឹកសោ ភិបា ល។

∙ អនុម័តនូវគ ងកា រផ្ត ល់សំណងដល់អភិបា ល ថ្ល ចំណា យទូ   ប ក់បន្ថ ម
និង អត្ថ ប  ជន៍តា មប ភទ ក្ន ុង ឋានៈជា អភិបា លនក ុមប ឹក សោ 
និងគណៈកមា ធិកា រទា ំងអស់។

∙ អនុម័តកញ្ច ប់សំណងជា ក់លា ក់មួយ សម ប់អភិបា លប តិបត្ត ិ។
∙ ពិនិតយមើល និងធា នា ឲយបា នកា រតម្ល  ការអនុវត្ដ ប ចាំឆា ំ និងមា ន 

ប សិទ្ធ  ភាពជា លក្ខ ណៈបុគ្គ ល និងលក្ខ ណៈរួម របស់សមា ជិកក ុម
ប ឹកសោ ភិបា ល និងកមា ធិកា រក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងផ្ដ ល់អនុ សាសន៍ស្ត ីពី
វិធា នកា រធ្វ ើឲយប សើរឡើងនូវប សិទ្ធ  ភាពនក ុម ការងា រនះ។

∙ ធា នា  និងអនុម័តដំ  ះស យដលបា នផ្ដ ល់អនុសា សន៍លើប  ទំ នាស់
ផលប  ជន៍ ដលមា នប៉ះពា ល់ដល់អភិបា ល។

∙ តងតា ងំគណកមា ធិកា រ ក មុប កឹសោ ភិបា ល និងផ្ត ល់អំ ណាចរបស់ខ្ល នួ ឲយ
គណៈកមា ធិកា រ រា ល់ពលវលា ដលខ្ល ួនគិតថា សមរមយ ។

∙ ធា នា ថា  សមា ជិកក ុមប ឹក សោភិបា ល មា នលទ្ធ  ភាពទទួល បាន ការអប់រំ និង
កា របណ្ដ ះុបណា្ដ លសមស ប តា មកា លៈទសៈនកា រអភិវឌឍចុងក យ
បំផុត  ក្ន ុងឧសសោ ហកម្ម នះ ហើយនិង  ពលត ូវទទួលប  ពីក ុម
ប ឹកសោ អនុវត្ត ចបោ ប់ ពីពលមួយ  ពលមួយ។

∙ ធា នា ឲយបា នថា ក ុមប ឹក សោភិបា លត ូវ បានទទួលបា នកា រគា ំទ សមស ប ពី
លខា ធិកា រ សា ជីវកម្ម ដលមា នសមត្ថ  ភាព និងលក្ខ ណៈសមបត្ត គិ ប់គ ន់។

∙ ធា នា ថា ក មុអភិបា លមា នសិទ្ធ ពិញលញ  យគា ន ការរិតតបិតក្ន ងុ ការទទួល
បា ន ព័ត៌មា នណា មួយដលទា ក់ទងនឹងធនា គា រ  គ ប់ពល ទាំងអស់។

∙ ធា នា ថា  ក ុមប ឹកសោ ភិបា លត ូវ បានផ្ត ល់អំ ណាច ដើមបីទទួលបា ន
អនុសា សនជំ៍នា ញវិជា ជីវៈឯករា ជយ ឬអនុសា សន៍ផសងទៀត  ពល
ដលគិតថា ចា ំបា ច់។

ក ពីមុខងា រដលបា នចងក្ន ុងលក្ខ ខណ  ងរកសោ ទុកសម ប់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
កា រទទួលខុសត ួវសម ប់កា រគ ប់គ ងសកម្ម  ភាព អាជីវកម្ម  ធ នា គារ មយប៊ង កម្ព ុ ជាត ូវ
បា នផ្ដ ល់ជូននា យកប តិបត្ត និធនា គា រ ជា អ្ន កទទួលខុសត វូចំ ះមុខក មុប កឹ សោភិបា ល។
សមា សភា ពក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងតុលយភា ព

បច្ច បុបន្ន  ក មុប កឹសោ ភិបា លប  ចំាធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ មា នសមា ជិក
៦ រូប។ ក្ន ុង  ះ ៣ រូប គឺជា អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ត ិ ២ រូបជា អភិបា លមិនឯករា ជយ
មិនប តិបត្ត ិ និង ១ រូបជា អភិបា លមិនរា ជយប តិបត្ត ិ (CEO)។

សមា សភា ពនក ុមប ឹកសោ ភិបា លបច្ច ុបបន្ន នះ អនុ  មតា មបទបបញ្ញ ត្ត ិរបស់ 
ធនា គា រជា តិ កម្ព ុ ជាដលតម ូវយា៉ងតិច ២ រូបជា អភិបា លឯករា ជយ ។

អភិបា លដលពា ក់ព័ន្ធ ផ្ដ ល់នូវចំណះដឹង បទពិ  ធន៍ និងជំនា ញជំនា ញយា៉ង 
ទូលំទូលា យ  ក្ន ុងចំណុចសំខា ន់ៗនគណនយយភា ព ចបោ ប់ មូលប ័ត ប តិបត្ត ិ ការ
ពា ណិជ្ជ កម្ម អន្ត រជា តិ និងកា រគ ប់គ ង ការអភិវឌឍហិរញ្ញ វត្ថ ុ និង ហានិភ័យក្ន ុងចំ ម
កា រងា រផសងទៀត។ ព័ត៌មា នសង្ខ បរបស់សមា ជិកនក ុមប ឹក សោភិបា លនីមួយៗ 
ត ូវបា នបងា ញពីទំព័រ ៥៤  ទំព័រ ៥៥  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ។
កា រដា ក់បញ្ច ូល

ក ុមប ឹកសោ ភិបា លបា នប្ត ជា ចិត្ត  ក្ន ុង ការ ធានា ឲយបា ននូវភា ពសមបូរបប និងកា រដា ក់
បញ្ច ូលនូវអនុស  និងកិច្ច ពិភា កសោ រួម មិនតបុ៉ ្ណ ះធនា គា រក៏បា នធា នា អះអា ងពី
តួនា ទីរបស់ក មុប កឹសោ ភិបា លចម ះុរបស់ខ្ល នួ ដលអា ចនា ឲំយមា នផលតម្ល វិជ្ជ មាន 
ណា មួយដលកើតឡើងជា យថា ហតុ។ កា រតងតា ងំក មុប កឹ សោភិបា លនះ គឺផ្អ ក លើ
មូលដា ននគុណសមបត្ត ិ។

លើសពីនះទៀត កា រជ ើសរីសអភិបា ល ត វូបា នធ្វ ើ  តាមតម វូ ការ ដលមា នចង
ក្ន ុង  លកា រវិនិច្ឆ ័យត ឹមត ូវ និងសមស បរបស់ធនា គា រ ក្ន ុង ការតងតា ំង ឬតងតា ំង
សា រជា ថ្ម ី  ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី របស់បុគ្គ លដល មានតួនា ទី
សំខា ន់ក្ន ុងសា ប័ន ដលទទួលបា នអា ជា ប័ណ្ណ  ( លន  បា យវិនិច្ឆ ័យត ឹមត ូវ 



64 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

និងសមស ប) ត វូបា នធ្វ ើ ការវា យតម្ល យ៉ាងចបោ ស់លា ស់  យគណៈកមា ធិ ការតងតា ងំ
និងសំណង (NRC) របស់សម្ព ័ន្ធ ។
ឯករា ជយភា ពរបស់អភិបា ល និងអភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ត ិ

បច្ច បុបន្ន  សមា សភា ពក មុប កឹសោ ភិបា ល មា នសមា សភា ពសមា មា ត ខ្ព ស់នអភិ បាល
ឯករា ជយ មិនប តិបត្ត ិ ជួយដល់ក ុមប ឹកសោ ភិបា លដើមបីធា នា  និងផ្ត ល់នូវ ការត ួតពិនិតយ
ដ៏រឹងមា ំ និងមា នប សិទ្ធ  ភាពលើគណៈគ ប់គ ង។ អភិបា លមិនប តិបត្ត ិមិនចូលរួមក្ន ងុ ការ
គ ប់គ ងប ចា ថំ្ង  របស់ធនា គា រ និងមិនធ្វ ើ អាជីវកម្ម  ណាមួយ ឬ មា នទំនា ក់ទំនងជា មួយនឹង
ធនា គា រ (លើកលង តមា នកា រអនុ  ត យចបោ ប់) ដើមបីធា នា ថា  ពួកគា ត់  សមត្ថ ភា ព
ពិតប កដ លើកា រវិនិច្ឆ ័យ  យឯករា ជយ និងអនុវត្ត ន៍តួនា ទីដើមបីប  ជន៍របស់ធនា គា រ 
និងមា ស់ភា គហុ៊ន។ មិនតបុ៉ ្ណ ះ គា នអភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ត រិបស់ធនា គា រណា 
មា ក់ មា នអត្ត ប  ជន៍ លើសពី៥ % នកា រវិនិ  គ  ក្ន ុងសា ប័នទទួលអា ជា ប័ណ្ណ  
ឬ  ក្ន ងុក មុហុ៊ន ដលពា ក់ព័ន្ធ  របស់ខ្ល នួឡើយហើយក៏គា ននរណា មា ក់ក្ន ងុចំ  ម
ពួកគ មា នកា រជា ប់ទា ក់ទងជា មួយមា ស់  ភាគហុ៊នក្ន ងុសា ប័នទទួលអា ជា ប័ណ្ណ ឡើយ។

អភិបា លមិនប តិបត្ត ិរបស់ធនា គា រ មយប៊ង បន្ត សកម្ម  ភាពក្ន ុង ការចូលរួមនឹង
គណៈគ ប់គ ងជា ន់ខ្ព ស់ និងភា គីផសងទៀត ដូចជា សវនករខា ងក  សវនករផ្ទ ក្ន ុង
ក៏ដូចជា នា យកដា ន ប តិបត្ត  ិតាម និងហា និភ័យ ដើមបីធា នា ថា សចក្ត  ីបារម្ភ  និងប   ពាក់ពន្ធ ័
នា នា នឹងកា រគ ប់គ ង និងកា រត តួពិនិតយអា ជីវកម្ម ព  មទំាងប តិបត្ត  ិការរបស់ធ នា គារ
ត វូបា ន  ះស យ  យត មឹត វូ។ កា រប្ត ជា ចិត្ត របស់ក មុប កឹសោ ភិបា លកិច្ច ល្អ  

 ក្ន ងុកា រពិភា កសោ របស់ខ្ល ួន លើប  គន្ល ឹះ សំខា ន់ៗ គឺជា ភស្ត ុ តាងនពលវលា ក ុម
ប ឹកសោ ភិបា ល  យគា ន ការគ ប់គ ង។

ក ុមប ឹកសោ ភិបា លធា នា ឲយបា នថា  អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ត  ិទាំងអស់ ត ូវ មាន 
គុណសមបត្ត ិដូចខា ងក ម:

∙ មា នលទ្ធ  ភាពក្ន ងុកា រប ជងជា មួយនឹងសចក្ត សីន្ម ត នា នា  មានជំនឿឬទសសនៈ
នបុគ្គ ល ផសងទៀតជា មួយនឹងកា រ  ទសួរ កា របកស យ និងកា រជជកវកញក
ព មទា ងំកា រផ្ត ល់សចក្ត សីម ចមិនលំអៀង សម ប់ប  ជន៍ធនា គា រ។

∙ ឆន្ទ ៈក្ន ុងកា រពា រទសសនៈផា ល់ខ្ល ួន ជំនឿ និងទសសនៈសម ប់ប  ជន៍ធនា គា រ
∙ កា រយល់ដឹងចបោ ស់លា ស់នសកម្ម  ភាព អាជីវកម្ម ធ នា គារ ដើមបីផ្ត ល់ ការឆ្ល ើយ

តបនឹងប  យុទ្ធ សា ស ្ត  និងប  បច្ច កទស  យសមស បដលប ឈម
មុខ  យក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។

 លន  បា យឯករា ជយរបស់អភិបា ល
 លន  បា យឯករា ជយរបស់អភិបា ល សង្ខ បពីវីធីសា ស ្ត របស់ធនា គា រ 

មយបង៊ ក្ន ុងកា រកំណត់នូវឯករា ជយភា ពរបស់នា យកគ ប់គ ង។  វាផ្ត ល់នូវ ការណនា ំដល់ 
ក ុមប ឹកសោ  ក្ន ុង ការវា យតម្ល អំពីឯករា ជយភា ពរបស់នា យកឯករា ជយនីមួយៗ។

ស បតា ម  លន  បា យធនា គា រ ស្ត ីពីឯករា ជយភា ពរបស់នា យកគ ប់គ ង
ក មុប កឹសោ ភិបា ល តា មរយៈគណៈកមា ធិ ការតងតា ងំ និងផ្ត ល់សំ ណាង (NRC) 
សម្ព ន័្ធ ធនា គា រ វា យតម្ល នូវឯករា ជយ របស់អភិបា លឯករា ជយតា មកា រតងតា ងំ 
កា រតងតា ងំឡើងវិញ និង ក្ន ងុកា លៈទសៈផសងៗជា រៀងរា ល់ឆា ំ។

គណៈកមា កា រតងតា ំង និងផ្ត ល់សំណងរបស់សម្ព ័ន្ធ ធ នាគា រ អនុវត្ត  ការ វាយតម្ល  ន 
ឯករា ជយភា ព តា មរយៈក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងកា រវា យតម្ល គា ឯងប  ចាំឆា ំ ក៏ដូច ជា
លំហា ត់វិនិច្ឆ ័យត ឹមត ូវនិងសមស ប  យផ្អ ក តាមជំនា ញ បទពិ  ធន៍ កា រលះបង់ 
សា វតា  សដ្ឋ កិច្ច  ទំនា ក់ទំនងគ ួ សារ កា រកា ន់មុខតំណងថា ក់ដឹក នាំ និងកា រប  កាស

 យខ្ល ួនឯងដល់អភិបា ល ឯករា ជយ  យ  រពតា ម លកា រណ៍ចា ំបា ច់នឯករា ជយ
ក៏ដូចជា  លន  បា យ ធនា គា រស្ត ី ពីឯករា ជយភា ពរបស់អភិបា លគ ប់គ ង។

គណៈកមា កា រកា រតងតា ំង និងផ្ត ល់សំណងរបស់សម្ព ័ន្ធ ធ នា គារ ត ូវកំណត់នូវ
សមត្ថ កិច្ច របស់នា យកឯករា ជយ និងមិនលំអៀង ចំ  ះសចក្ត ីសម ចរបស់ក ុមប ឹកសោ 
ភិបា លរួមទា ំងពិចា រណា នូវមូលដា ន ឬអំណះអំណា ងដលត ូវឲយគណៈកម្ម ធិ ការគិតគូរ 
ព ះវា អា ចប៉ះពា ល់ដល់ឯករា ជយភា ពរបស់អភិបា លឯករា ជយនធនា គា រ មយប៊ង។

ក ុមប ឹកសោ ភិបា លត ូវពិចា រណា  ថា តើអភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ត  ិទាំងបីដល មាន
 ះ  ក ជា  តិក សង   ក ស្ព នសឺ លី ទៀនឈី និង ដា ទុ អ ករុណា កា រ៉ាន់ 

បំពញបា ននូវតម ូវកា រដលចង ដើមបីទទួលបា ននូវឯករា ជយភា ពស ប តាមតម ូវ ការ
របស់ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា និង  លន  បា យរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា និងធ នាគា រស្ត ី

ពីឯករា ជយភា ពរបស់នា យក។
នីតិវិធីជ ើសតា ំងក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

នីតិវិធីផ្ល ូវកា រ និងមា នតមា  ភាពត ូវ បានធ្វ ើឡើង ចំ  ះកា រតងតា ំងនា យកថ្ម ីក្ន ុង
ប កឹសោ ភិបា លដលកា រទទួលខុសត វូចមបង ក្ន ងុ ការប គល់ឲយ  គណៈកម្ម  ការតង តំាង
និងសំណង។ តួនា ទីទា ំង  ះ រួមមា នកា រជ ើសរីស កា ររីសយកបក្ខ ជនដំបូងពី
បក្ខ ជនផ្ទ ក្ន ងុ និងក  វា យតម្ល កិច្ច  ការកន្ល ងមក និងវា យតម្ល សមត្ថ  ភាពបក្ខ ជនមុនពល
ធ្វ ើកា រស្ន ើ  កា ន់ក ុមប ឹកសោ ភិបា លឲយអនុម័ត។ គណៈកម្ម  ការតង តាំង និងសំណង
របស់សម្ព ន័្ធ នឹងធា នា ថា  បក្ខ ជន ទំាង  ះមា នជំនា ញសមស ប សមត្ថ  ភាពចមបង បទពិ  ធន៍
សុច្ច រិតភា ព និងពលវលា បំពញភា រកិច្ច   ជាអភិបា លឲយមា នប សិទ្ធ ភាព។ 

និតិវិធីនះ ត ូវស បតា ម  លន  បា យវិនិច្ឆ ័យត ឹមត ូវ និងសមរមយ។ តា មរយៈ
និតិវីធីនះ គណៈកម្ម កា រតងតា ំង និងសំណងរបស់សម្ព ័ន្ធ ធ នាគា រ ត ូវណនា ំដល់
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល នូវបក្ខ ជនស័ក្ដ ិសម សម ប់ដឹកនា ំនិងកា រតងតា ំងថា ក់គ ប់គ ង ជាន់
ខ្ព ស់សំខា ន់ៗក្ន ុងធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី។

 លន  បា យវិនិច្ឆ យ័ត មឹត វូ និងសមស បដលកំណត់ចញនូវសមត្ថ  ភាព
និងគុណសមបត្ត ិដលតម ូវឲយបក្ខ ជនកំណត់ភា ពសមរមយរបស់ខ្ល ួន រួមមា នតម ូវកា រ

បទពិ  ធន៍នភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ និងកា រគ ប់គ ងរបស់ពួកគដលត ូវ មាន 
កម ិតជា ន់ខ្ព ស់ប កប  យកិត្ត  នាម ក្ន ុងសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុក្ន ុងស ុក ឬក ស ុក 
សា ជីវកម្ម  សាធា រណៈ ឬក មុហុ៊ន/បុគ្គ លដលមា នវិជា ជីវៈ។ ទា ក់ទង  នឹងជំនា ញ
របស់បក្ខ ជន ជំនា ញកា រ និងសា វតា  បក្ខ ជនត ូវ មានជំនា ញផសងៗពីគា  រួម មានអា ជីវកម្ម 
ចបោ ប់និងជំនា ញកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចំណះដឹងវិជា ជីវៈ ព ម ទាំងបទពិ  ធន៍ផ្ន កឧសសោ ហកម្ម  
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ក៏ដូចជា បទពិ  ធន៍ក្ន ុងទីផសោ រក្ន ុងតំបន់ និងអន្ត រ ជាតិ។

ក ុមប ឹកសោ ភិបា លត ូវពិចា រណា នូវទិដ្ឋ  ភាព ខាងក មនះ ដើមបីធ្វ ើ ការជ ើសរីស
 យមា នជំនួយបន្ថ មពីគណៈកមា ធិកា រតងតា ងំ និងសំណងរបស់សម្ព ័ន្ធ ៖

(១) ភា ពសុច្ច រិត សចក្ត ីថ្ល ថ្ន ូររបស់បុគ្គ ល និងករ្ដ ិ៍  ះបុគ្គ លត ូវតមា នគុណ
សមបត្ត មួិយចំនួន ដូចជា  ភា ព  ះត ង់ សចក្ត ថី្ល ថ្ន រូ ឯករា ជយភា ពនគំនិត និងភា ពយុត្ត ធិម៌។

(២) លទ្ធ ភា ព និងសមត្ថ  ភាព បុគ្គ លត ូវតមា នជំនា ញចា ំបា ច់ និងមា នកា រ
ប្ត ជា ចិត្ត ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៍តួនា ទី។

(៣) សុច្ច រិតភា ពផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ  ុបុគ្គ ល  ះត វូតគ ប់គ ងបំណុល ឬកិច្ច  ការហិរញ្ញ វត្ថ ុ
របស់ខ្ល ួន ក្ន ុងភា ពប យ័ត្ន ប យង។

 លន  បា យវិនិច្ឆ យ័ត មឹត វូ និងសមស ប ជួយឲយកំណត់បា ននូវគមា តនជំនា ញ
ក្ន ុងកា រជ ើសតា ំងក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។  លន  បា យនះ សង្ខ បនូវតម ូវ ការដើមបី 
ជ ើសរីសនា យកមិនប តិបត្ត ធិ នាគា រ មយប៊ង ដលមា នអា យុមិនលើស ៧០ឆា  ំនិងអ្ន កដល
បា នបម ើកា រក្ន ងុក មុប កឹសោ ភិបា លរយៈពល ១២ឆា  ំឬលើសពីនះ ដើមបីឲយដា ក់ពា កយលា 
ឈប់ប ចា ំឆា ំ  កា ន់គណៈកម្ម  ការតងតា ំងនិងសំណងរបស់សម្ព ័ន្ធ ឲយ បានរយៈពល 
៦ខ មុនមហា សន្ន ិបា តប  ចាំឆា ំ (AGM) ដើមបីឲយក ុមប ឹកសោ ភិបា លធ្វ ើអនុសា សន៍
សមស បមួយ។

បន្ថ មលើសពីនះទៀត រយៈពលកា ន់តំណងសម ប់អភិបា លឯករា ជយ ត ូវ បាន
កំណត់ត មឹ ៩ ឆា យ៉ំាងយូរ ហើយក យបញ្ច ប់កា រកា ន់តំណងរយៈ៩ឆា  ំអភិបា លឯករា ជយ
អា ចបន្ត  ការងា រក្ន ងុក មុប កឹសោ ភិបា លដលអា ចត វូ បានតងតា ងំឡើងវិញក្ន ងុ នាម ជាអភិ បាល
មិនឯករា ជយ។  ក្ន ងុករណីលើកលង មា ស់ភា គហុ៊ន អា ចធ្វ ើ ការសម ចចិត្ត ឲយអភិបា ល
ឯករា ជយ  ះបន្ត  កាន់តំណងលើសរយៈពល ៩ឆា  ំត វូតវា យតម្ល  យគណៈកម្ម  ការ
តងតា ំងសំណងរបស់សម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ តា មអនុសា សន៍របស់ក ុមប ឹក សោភិបា ល ជា មួយ
មូលហតុចបោ ស់លា ស់ ត វូផ្ត ល់ឲយមា ស់ភា គហុ៊ន  ក្ន ងុ ការប ជំុទូ  ។ ក មុប កឹ សោភិបា ល
គួរកត់សមា្គ ល់ថា  ក្ន ងុពលបច្ច បុបន្ន មិនទា ន់មា នសមា ជិកឯករា ជយណា  មា ក់ដលបា នឈា ន
ដល់រយៈពល ៩ ឆា ំជា ប់ឡើយ  ក្ន ុងធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី។ 

 លន  បា យស្ត ីពីនិតិវីធីនកា រតងតា ំងប  ធានក ុមប ឹក សោភិបា ល 
អភិបា ល និង នា យកប តិបត្ត ិនសា ប័នដលទទួលអា ជា របណ្ណ ័ ក្ន ុងសម្ព ័ន្ធ ធ នា គារ 
(  លន  បា យ ននិតិវីធីតងតា ំង) ត ូវបា នកំណត់យា៉ងចបោ ស់ និងមា នតម្ល  ដូច
បា នចងក្ន ុងនិតីវីធីនកា រតងតា ំង ដលមា នប ំដំណា ក់កា ល ដូចខា ងក ម៖

បនា ប់ពីមា នកា រអនុម័ត  យក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ពា កយស្ន ើសុំសម ប់ ការតងតា ំង
បក្ខ ជនត ូវបា នដា ក់ជូនធនា គា ជា តិនកម្ព ុ ជា ជាបន្ត ដើមបីអនុម័ត  ងតា មប  កាសស្ត ីពី
លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យត ឹមត ូវ និងសមស ប សម ប់អង្គ  ភាព ដាក់ពា កយសំុ និងធនា គា រ 

របា យកា រណ៍អភិបា លកិច្ច ក ុមហ៊ុន
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

អភិ
បា 
ល
កិច

្ច 
ក

 មុហ៊ុ
ន

កា រកំណត់
អត្ត ស  ណបក្ខ ជន

កា រវា យតម្ល 
ភា ពជា ប់លា ប់
របស់បក្ខ ជន

កិច្ច ជួបជុំជា មួយ
បក្ខ ជន

កា រពិភា កសោ ចុងក យ
ជា មួយគណៈកម្ម  ការ 
តងតា ំង និងសំណង

កា រផ្ត ល់អនុសា សន៍
ដល់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

និងសា ប័នហិរញ្ញ វត្ថ ុដលមា នអា ជា ប័ណ្ណ ។
នីតិវីធីក្ន ងុកា រតងតា ងំនា យកប តិបត្ត ក៏ិ មានលក្ខ ណៈដូចគា ដរ ដើមបីធា នា ថា បក្ខ ជន ដលល្អ  ជាងគបំផុតត វូ បានជ ើសរីស សម ប់តំណងប តិបត្ត កំិពូលសម ប់ផលប ជន៍ 

ធនា គា រ។ នីតិវីធីនះរួមមា នកា រកំណត់អត្ត ស  ណបក្ខ ជនដលមា នសកា នុពល (  ក្ន ុង និងក )  យគណៈកម្ម  ការពិសសមួយរបស់ក ុមប ឹក សោភិបា ល ដឹកនា ំតា មកា ររំពឹង 
ទុកអំពីតួនា ទី និងសមត្ថ  ភាពណ៌នា  និងត ូវ ការ  យក ុមប ឹក សោភិបា ល។ នីតីវីធីរួមបញ្ជ ូល  ការសមា សន៍ ដលត ូវអនុវត្ត  តាមដំ ណាក់ កាល  យធ្វ ើ ការស្ន ើរសុ ំ កាន់គណៈកមា  ការ 
តងតា ំងនិងសំណង  យធ្វ ើពិភា កសោ និងផ្ត ល់អនុសា សន៍ចុងក យដើមបីក ុមប ឹក សោធ្វ ើ ការ អនុវត្ត  និង ការបញ្ច ូល ជាលើកចុងក យឲយធ នា គារជា តិនកម្ព ុ ជាធ្វ  ើការអនុម័ត។

ធនា គា រក៏ត វូធ្វ ើ ការវា យតម្ល ទៀង ទាត់  លើភា ពសមស បរបស់អភិបា ល ក្ន ងុ ការ
កា ន់តំណងដឹកនា យុំទ្ធ  សាស ្ត ឲយ ស ប តាមនីតិវីធីតងតា ងំតា ម  លន  បា យវិនិច្ឆ ័យ 
និងសមស ប ព មស បតា មប  កាសរបស់ធនា គា រនកម្ព ុ ជា ស្ត ីពីគំរូតម ូវ ការវិនិច្ឆ ័យ 
ត ឹមត ូវ និងសមស ប ដើមបីអា ចដា ក់ពា កយស្ន ើរសុំ ចំ  ះ ធនា គា រ និងសា ប័ន
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដលមា នអា ជា ប័ណ្ណ ។ កា រវា យតម្ល  ភាពត ឹមត ូវ និងសមស បសម ប់
បុគ្គ លទទួលខុសត ូវសំខា ន់ ត ូវបា នធ្វ ើឡើងតា មកា រត ួតពិនិតយយ៉ាងឯករា ជយនូវសចក្ត ី
ប កា សដលធ្វ ើឡើង  យអភិបា លផា ល់ ក៏ដូចជា ផលប  ជន៍អា ជីវកម្ម  ណា មួយរបស់
ពួកគ ដលជា ប់ទា ក់ទងនឹងធនា គា រក្ន ងុ លបំណងធា នា ថា  អភិបា លគឺសមស បដើមបី
បន្ត បម ើ ជា អភិបា លធនា គា រទៀត។
កា រចូលនវិត្ត ន៍ និងកា រ  ះ  តឡើងវិញរបស់អភិបា ល

រា ល់អភិបា លទា ំងអស់របស់ធនា គា ររួមទា ំងនា យកប តិបត្ត ិ ក្ន ុ ងនាម ជាអភិបា ល 
និង ត វូជ ើសតា ងំឡើងវិញយ៉ាងឆា ប់បំផុត ៣ឆា មំ្ត ង  ងតា មលក្ខ ន្ត កិៈធ នាគា រ និងចបោ ប់
ស្ត ីពីសហគ សពា ណិជ្ជ កម្ម ។ កា រគា ំទ របស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល សម ប់ ការ  ះ  ត
ឡើងវិញរបស់អភិបា ល គឺមិនមន  យស្វ ័យប វត្ត ិទ ហើយត ូវស្ថ ិតក មកា រវា យតម្ល 
កា រពញចិត្ត លើកា របំពញភា រៈកិច្ច ។

អភិបា លណា ដលតម វូឲយមា នកា រជ ើសរីសឡើងវិញ  ក្ន ងុម ហាសន្ន  ិបាត
ប ចា ឆំា ំនឹងត ូវធ្វ ើ ការវា យតម្ល ហើយអនុសា សន៍នឹងត ូវ ដាក់ជូនក ុមប ឹក សោភិបា លធ្វ ើ ការ
សម ច និងអនុម័ត។ ក យកា រទទួលបា នកា រអនុម័តពីក មុប កឹសោ ភិបា ល ឯកសា រល្អ 
ស្ន ើសំុរួមទា ងំកា រវិនិច្ឆ ័យសម ប់កា រជ ើសរីសតា ំងជា ថ្ម ី នឹងត ូវបញ្ជ ូន  កាន់ធនា គា រ
ជា តិនកម្ព ុជា ដើមបីអនុម័ត ប សិនបើកា លកំណត់នកា រតងតា ំងរបស់ធនា គា រជា តិបា ន
ផុតកំណត់។
ប សិទ្ធ  ភាពរបស់អភិបា លមា ក់ៗ និងក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

ផ្អ កតា មសមា សភា ព ទំហំ និងភា ពចម ុះ ក ុមប ឹក សោភិបា លត ូវតទទួលបា នកា រ
ពញចិត្ត  ក្ន ងុកា រធា នា ឲយបា ននូវប សិទ្ធ  ភាពក្ន ងុតួ នាទីដលបា នតងតា ងំ។ ទំហំក មុប កឹ សោ
បច្ច ុបបន្ន  ជំរុញឲយក ុមប ឹកសោ បំពញតួនា ទីរបស់ខ្ល ួនប កប  យវិជា ជីវៈ យពិចា រណា 
លើសមា សភា ព ទំហំ និងភា ពស្ម គុសា ញនសកម្ម  ភាព ពាណិជ្ជ កម្ម  ធនា គារ ជាលក្ខ ណៈ ជាតិ
និងអន្ត រជា តិ។ កា រផា ស់ប្ត ូរក ុមប ឹកសោ ភិបា លពលអនា គត អា ចត ូវធ្វ  ើបានដើមបីពង ឹង
ជំនា ញបន្ថ ម ហើយនិងជំរុញឲយមា នកា រធ្វ ើផនកា រសមរមយប កប យ  គជ័យ។

តា ំងពីដើមមក ប  ធានក ុមប ឹកសោ ភិបា លត ូវពយោ យា មធា នា ថា  សចក្ត ីសម ចចិត្ត 
របស់ក មុប កឹសោ ភិបា លនឹងត វូធ្វ ើឡើង យផ្អ កលើមតិរួម (ហើយបើបរា ជ័យត វូយកតា ម
មតិភា គច ើន) ហើយក្ត ី បារម្ភ  ឬ ការខ្វ ងគំនិតបងា ញ តាមរយៈអភិបា លណា មួយលើប  
អ្វ មួីយ ក៏ដូចជា កា រប ជំុសម ចចិត្ត  ត វូលើកយកមកបងា ញឲយបា នសមស ប និងកត់ត 
ឲយបា ន ត ឹមត ូវ ក្ន ុង ការកំណត់ហតុនអង្គ ប ជំុ។
តួនា ទី និងកា រទទួលខុសត ូវរបស់ប  ធានក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងនា យកប តិបត្ត ិ

តួនា ទី និងកា រទទួលខុសត ូវរបស់ប  ធានក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងនា យកប តិបត្ត ិត ូវ
បា នបងចកចបោ ស់លា ស់លើកា រទទួលខុសត ូវ  ការកំណត់ចងក ង ជាឯក សារ និងបា ន
អនុម័ត  យក ុមប ឹកសោ ភិបា លស ប ជាមួយនឹងកា រអនុវត្ត ន៏ដ៏ល្អ បំផុត ដើមបីធា នា បា ននូវ
កា រត តួពិនិតយដ៏សមស បនកា រគ ប់គ ង។ កា រវកញកបា នផ្ត ល់ឲយ មាន ការយល់ដឹងកា ន់
តប សើរ និងបងចកនកា រទទួលខុសត ូវយុតា ធិកា រព ម ទាំងទំនួលខុសត ូវ។
រចនា សម្ព ន័្ធ  ឋានា នុក ម ចបោ ស់លា ស់ជា មួយនឹងកា រ  តវិធី សាស ្ត របស់ខ្ល នួនិងដនកំណត់
អា ជា ធរជួយដល់ប សទិ្ធ   ភាពកា រងា រនិងសចក្ត ីសម ចដ៏ត ឹមត ូវ។

ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
 កជា  តិក សង គឺជា ប  ធានក មុប កឹសោ ភិបា ល នធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា )

ភីអិលសុី។ ចា ប់តា ំងពីកា រធ្វ ើ សាជីវកម្ម ក្ន ុងស ុករបស់ធនា គា រ  ថ្ង ទី២ ខមសា  ឆា ំ 
២០១២។ គា ត់មិនបា នកា ន់តួនា ទីប តិបត្ត ិ ក្ន ុងធ នា គារ មយប៊ងឡើយ។

ប ធា នក ុមប ឹកសោ ដឹកនា ំភិបា លដឹកនា ំក ុមប ឹក សោភិបា ល និងទទួលខុសត ូវផងដរ
លើប សិទ្ធ  ភាពនកា រអនុវត្ត  ការ ងាររបស់ក ុមប ឹក សោនះ។ គា ត់បន្ត ធ្វ  ើកា រជាមួយនឹងក ុម
ប កឹសោ  ដ៏ទទៀតក្ន ងុកា រកំណត់គម ង  លន  បា យនិងយុទ្ធ  សាស ្ត ាដើមបីធា នា រា ល់
សកម្ម ភា ពអា ជីវកម្ម ដលដឹកនា ំ  យគណៈគ ប់គ ង ជាន់ខ្ព ស់ស បនឹង លបំណង និង
មហិច្ឆ តិា របស់ ធនា គា រព ម ទំាងតា មដា នកា រអនុវត្ត ន៍ និង ធា នាកា រអនុវត្ត ន៍ និងដំណើរកា រ
របស់ក ុមប ឹកសោ ភិបាល មា នលក្ខ ណៈត ឹមត ូវដលវទិកា រជំរុញកា រពិភា កសោ យា៉ងល្អ 

 យគា នមន្ទ ិលសងស័យ និង ឯករា ជយ។ 
គា ត់ដឹកនា នូំវកា រធា នា ឲយបា ននូវភា ពសមស បនិងប សិទ្ធ ភាពនកម្មវ ិធីផនកា របន្ត  

សម ប់ទំនា ក់ទំនងល្អ ក្ន ុងកា រងា រជា មួយនឹងនា យកប តិបត្ត ិនិងផ្ត ល់នូវ ការគា ំទ សំ ខាន់ៗ
ព មទា ំងកា រប ឹកសោ ។ គា ត់បន្ត បងា ញស្ត ង់ ដាខ្ព ស់បំផុតនកា រអនុវត្ត អភិ បាលកិច្ច និង ធា នា
ថា  កា រអនុវត្ត ន៍ទា ំងនះត ូវ បានធ្វ ើ ជាប ចាំជា មួយនឹងគប ់ភា គី។ 
នា យកប តិបត្ត ិ

 ក លី ទៀនបូ៉ គឺជា អគ្គ  នាយកនិងនា យកប តិបត្ត ិនធនា គា រ មយប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី តា ំងពីថ្ង ទី ០១ ខ ឧសភា  ឆា ំ ២០១២។ 

 ក លី ទទួលបា នសិទ្ធ ិមួយចំនួនដលផ្ត ល់  យក ុមប ឹកសោ ភិបា លនិងទទួល
ខុសត វូចមបងក្ន ងុកា រត តួពិនិតយប តិបត្ត  ិការប  ចំាថ្ង ដើមបីធា នា ភា ពរលូន និងប សិទ្ធ ភាព 
ប តិបត្ត ិរបស់ធនា គា រ។ លើសពីនះគា ត់ ទទួលខុសត ូវរៀបចំផនកា រក្ន ុង ការរយៈ
ពលមធយម និងសម ប់កា រអនុម័តពីក ុមប ឹកសោ ភិបា លនិងទទួលខុសត ូវក្ន ុង ការអនុវត្ត ន៍

 លន  បា យ និងសចក្ត ីសម ចរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា លក៏ដូចជា សម បសម ួល
កា រអភិវឌឍន៍ និងកា រអនុវត្ត ន៍យុទ្ធ  សាស ្ត សាជីវកម្មតា  មលទ្ធផ លដលចង់បាន  
ជា ពិសសវីធីសា ស ្ត របស់ធនា គា រ ក្ន ុង ការ ះស យ រាល់ប  ។  គាត់ក៏ជា អ្ន ក
ទទួលខុសត ូវចំ  ះកា រអភិវឌឍន៍ និងកា របកស យយុទ្ធ  សាស   ្ត  ជាបណ្ដ ុំ ល 
គ ប់គ ង និងវិស័យអា ទិភា ព និងកំណត់  លន  បា យជា យុទ្ធ  សាស ្ត  និងទិស 
ប តិបត្ត ិកា រអា ជីវកម្ម  វិនិ  គ និងសកម្ម  ភាពផសងទៀត  យផ្អ កលើកា រត តួពិនិតយកា រ
គ ប់គ ងហា និភ័យឲយមា នប សិទ្ធ  ភាព។

នា យកប តិបត្ត ិ ត ូវធា នា ថា កា រអនុវត្ត ន៍ ការគ ប់គ ងហិរញ្ញ វត្ថ  ុបានបម ិតខ្ព ស់បំផុត
នភា ពសុក ិតនិងតមា  ភាពដើមបីជា ប  ជន៍នមា ស់ ភាគហ៊ុននិងធា នា ថា រា ល់អា ជីវកម្ម 
ព មទា ំងកិច្ច  ការរបស់ធនា គា រត ូវ បានអនុវត្ត ក្ន ុងលក្ខ ណៈសីលធម៌ និងអនុ  មពញ
លញជា មួយនឹងចបោ ប់និងបទបញ្ញ ត្ត ិដលពា ក់ពន្ធ ័។

នា យកប តិបត្ត តិ វូបា នផ្ត ល់ កាតព្វ កិច្ច ផងដរក្ន ងុ ការ ធានា នូវ  ល  បង្ក ើតចំណូល
អតិបរមា ជូនមា ស់ភា គហុ៊ន កតា សង្គ ម និង បរិសា នដលមិនត វូធ្វ សប ហស និងអភិវឌឍន៍
និងថរកសោ កម្ម វីធីទំនា ក់ទំនងដ៏រឹងមា  ំនិងកា រសន្ទ  នា ជាមួយនឹងមា ស់ ភាគហុ៊ន អ្ន កវិនិ គទុន
អ្ន កវិភា គក៏ដូចជា និ  ជិកនិងផ្ត ល់កា រដឹកនា ំដលមា នប សិទ្ធ ភាព សម ប់ធនា គា រ។ 
គា ត់ក៏មា នតួនា ទីក្ន ុង ការធា នា នូវសមត្ថ  ភាពគ ប់គ ងខ្ព ស់ក៏ដូច ជា ដាក់ផន កា រអ្ន កបន្ត 
កា រគ ប់គ ងដលមា នប សិទ្ធ  ភាពដើមបីទ ទ ង់និរន្ត  ភាពនប តិបត្ត  ិការ។  នាយក ប តិបត្ត ិ
ដលមា នគុណសមបតិ្ត  កាន់កា ប់តំណងជា សមា ជិកក មុប កឹ សោភិបា ល ព ម ទំាង មានមុខងា រ
ជា អន្ត រកា រី រវា ងក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងថា ក់ដឹក នាំជា ន់ខ្ព ស់។



66 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

 ះអ្ន កដឹកនា ចំនួនកិច្ច ប ជំុរបស់ក ុមប ឹកសោ ចំនួនកិច្ច ប ជំុរបស់គណៈកម្ម  ការគ ប់គ ង
ហា និភ័យ

ចំនួនកិច្ច ប ជំុរបស់
គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម 

កា រប ជំុ វត្ត មា ន % កា រប ជំុ វត្ត មា ន % កា រប ជំុ វត្ត មា ន %
ជា  តិក សង ៥ ៥ ១០០ ៥ ៥ ១០០ ៥ ៥ ១០០

ស្ព នសឺរ លីទៀន ឈី ៥ ៥ ១០០ ៥ ៥ ១០០ ៥ ៥ ១០០
ដា ទុ អ ករុណា កា រ៉ាន់ ៥ ៥ ១០០ ៥ ៥ ១០០ ៥ ៥ ១០០
ហា មី រុលឡា  បូ៊ហា ន់ ៥ ៤ ៨០ ៥ ៤ ៨០ ៥ ៤ ៨០
មឃើល ហ្វ ុងសុឺង យុីវ ១ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០
លី ទៀន បូ៉ ៥ ៥ ១០០ ៥ ៥ ១០០ ៥ ៥ ១០០

ចំណា ំ
* សមា ជិកក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងគណៈកម្ម  ការដលបា នបំពញ តា មរយៈតម ូវ ការនកា រចូលរួមអង្គ ប ជំុ។
១ ត ូវបា នតងតា ំងជា សមា ជិកក ុមប ឹក សោនា យក គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម  និងគណៈកម្ម  ការគ ប់គ ងហានិភ័យ ចូលជាធ រមាន  ពីថ្ង ទី១០ ខមីនា  ឆា ំ២០១៣។ 

កិច្ច ប ជំុរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
ក មុប កឹសោ ភិបា លជួបប ជំុ ជា រៀងរា ល់២ខ (  យត វូ បានសម ចប្ត រូ  ជា ៣ខ

ម្ត ងក្ន ុងអង្គ ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លក្ន ុង ខមិថុនា  ឆា ំ២០១៣) ជា មួយនឹងកិច្ច ប ជំុបន្ថ ម
ទៀត ក្ន ុងករណីបនា ន់ និង/ឬកា រសម ចដ៏សំខា ន ់ត ូវបា នទា មទា រដើមបី  ះស យរ វាង
កិច្ច ប ជំុដល កំណត់។ ក្ន ុងអំឡុង ឆា ំហិរញ្ញ វត្ថ ុបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី២១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១២ ក មុ
ប កឹសោ ភិបា លបា នជួបប ជំុគា  ៥ ដង ដើមបីពិភា កសោ  និងពិចា រណា លើប  សំ ខាន់ នា នាមួយ
ចំនួនដលតម ូវឲយមា នកា រណនា ំ និងកា រអនុម័ត។

រា ល់អភិបា លទា ំងអស់តម ូវឲយចូលរួមប ជុំយា៉ងតិច ៧៥% ក្ន ុងអង្គ ប ជំុក ុម
ប ឹកសោ ភិបា លដល ត ូវប ព ឹត្ត ិ ក្ន ុងឆា ំហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ង តាមសៀវ  ណនា ំ
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងចូលរួមឲយបា នយ៉ាងតិច ៥០% ក្ន ងុអង្គ ប ជំុដលប រព្ធ   ឆា ំ
ហិរញ្ញ វត្ថ ដុលបា នបញ្ច ប់ត មឹថ្ង  ៣១ ខ ឧសភា  ឆា  ំ២០១៣តា មកា រទា មទា រ ក្ន ងុសចក្ត ី

ប កា សរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា ស្ត ពីីអភិបា លកិច្ច ធ នា គារនិងគ ឹះសា នហរិញ្ញ វត្ថ ុ។ 
កា រអនុវត្ត ន៍សម្ព ័ន្ធ ក្ន ុងពលបច្ច ុបបន្ន  គឺត ូវតងតា ំងសមា ជិកក ុមប ឹកសោ ភិបា លធ្វ ើ

ជា ក ុមប ឹកសោ ជា ពិសស អ្ន កដល មានតួនា ទីសំខា ន់ក្ន ុង ការត ួតពិនិតយលើរា ល់បុត សម្ព ័ន្ធ  
រួមទា ងំធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ និងបន្ត ឃា មំើល និងធា នា នូវប តិបត្ត  ិតាម
បុត សម័្ព ន្ធ ឲយស បតា មយុទ្ធ  សាស ្ត  និង ល  សម្ព ន័្ធ ដើមបី  ះ មុខសមា ជិកសំខា ន់ៗ
នក ុមប ឹកសោ ជា ន់ខ្ព ស់សម្ព ័ន្ធ  និងជម ុញនូវសមា ជិកចា ំបា ច់តា មកម ិតក ុមប ឹក សោ
បុត សម័្ព ន្ធ ឲយធា នា បន្ថ ម ថា អភិបា លកិច្ច សម្ព ័ន្ធ  និង ភា ប់ ការ  ត  ជា ល មួយ
យុទ្ធ សា ស ្ត  និងប តិបត្ត ិ ការឲយស ប តាមបំណងប ថា របស់ សាជីវកម្ម ធ នា គារ មយប៊ង 
និងកា រពង ីកខ្ល ួនក្ន ុងតំបន់។

កា រតបស្ន ងដល់អភិបា ល
ក ុមប ឹកសោ ភិបា លជឿជា ក់ថា  ផ្ន កមួយដលក ុមប ឹក សោភិបា លត ូវយកចិត្ត ទុក ដាក់

ដើមបីរកសោ នូវប សិទ្ធ  ភាពក្ន ុង ការបំពញកា តព្វ កិច្ច  និងទទួលខុសត ូវ គឺកា ររៀបចំឲយមា ន
នូវកញ្ច ប់តបស្ន ងសមរមយ និងឆា តវ័យ  យប ៀបធៀបតា មបទពិ  ធន៍ជំនា ញ បំនិន 
កា រទទួលខុសត ូវ និងកា រប ឈមក្ន ុង នាមជា នា យកគ ឹះសា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ។

កា រកំណត់នូវកញ្ច ប់តបស្ន ងសម ប់នា យកមិនប តិបត្ត  ិ(NEDs) រួមទា ងំប  ធានមិន
ប តិបត្ត  ិគឺជា ប  របស់ក មុប កឹសោ ទា ងំមូល  ងតា មអនុសា សន៍សមស បដលត វូ បាន
បង្ក ើតឡើង តា មរយៈគណៈកម្ម  ការតងតា ំងនិងសំណងរស់សម្ព ័ន្ធ បនា ប់ពីកា របូករួម
គំនិតឯករា ជយ សម ប់អ្ន កធ្វ ើ ការខា ងក ។

ជា មួយផ្ន កនភា គលា ភរបស់អភិបា លប តិបត្ត  ិត វូ បានរៀបចំឡើង  យភា ប់នឹង
រងា ន់ក្ន ុងរយៈពលខ្ល ី និងរយៈពលវង  ងតា មកា របំពញភា រកិច្ច  ជាបុគ្គ ល និងជា រួម។ 
ចំណកកញ្ច ប់សំណងរបស់អភិបា លប តិបត្ត  ិគឺអា ស យ័លើលទ្ធ  ភាព ការងា ររបស់ធនា គា រ
ក្ន ងុអំឡុងពលមួយឆា ដំលត វូបា នកំណត់ផ្អ កលើសូចនា ករគន្ល ះឹអនុវត្ត  ភារកិច្ច បស់បុគ្គ ល
ដលស បជា មួយនឹង  ល  សា ជីវកម្ម ដលអនុម័ត  យក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។

ស បតា មអភិបា លកិច្ច  សាជីវកម្ម ល្អ  ក ុមប ឹកសោ ភិបា លត ូវ ដាក់ចញនូវ  ល  ។
ដើមបីធ្វ ើកា រឆ្ល ុះប  ំងទៀងទា ត់លើសំណងរបស់នា យកមិនប តិបត្ត ិសម ប់ធនា គា រ 
មយប៊ង (ខមបូឌា )  ភីអិលសុី យា៉ង  ចណា ស់បីឆា ំម្ត ងស ប តាមកា រអនុវត្ត ន៍ ក្ន ុង
សម្ព ័ន្ធ ។ ផនកា រ សំណងដលមា នស ប់ត ូវបា នអនុម័ត  យក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និង
មា ស់ភា គហុ៊ន  ឯមហា សន្ន  ិបាតប  ចំាឆា លំើកទីមួយរបស់ធនា គា រ មយប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ ដលប រព្ធ  ថ្ង ទី ២៧ ខ មីនា  ឆា  ំ២០១៣។ គំនិតផ្ត ចួផ្ត ើមថ្ម ីៗ  
ចញពីសា ជីវកម្ម  និងសវា កម្ម ចបោ ប់ និងត ូវយកអនុវត្ត ដើមបីប  ក់បន្ត នូវផនកា រកញ្ច ប់
សំណងដលមា នស ប់។

ព័ត៌មា នលម្អ តិនវត្ត  មានរបស់អភិបា លរបស់ក មុប កឹសោ ភិបា លនិងគណៈកម្ម  ការក មុប កឹ សោភិបា លរបស់ធនា គា រ  ក្ន ងុឆា ហំរិញ្ញ វត្ថ បុានបញ្ចប ថ់្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ២ំ០១៣  មានដូចត  ៖ 

គុណភា ព និងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ព័ត៌មា ន  ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
ដើមបីធ្វ ើឲយមា នប សិទ្ធ  ភាពក្ន ងុ ការបំពញភា រកិច្ច  ក មុប កឹ សោភិបា លមា នសិទ្ធ ពិិនិតយ

រា ល់ព័ត៌មា នដលទា ក់ទង  នឹងអា ជីវកម្ម  និងកិច្ច  ការរបស់ធនា គា រ ក៏ដូចជា រា លក់ា រ
ប ឹកសោ  និងសវា កម្ម របស់គណៈគ ប់គ ង ជាន់ខ្ព ស់យា៉ងពញលញ និងគា នព ំដន។ 
បន្ថ មលើនះ កិច្ច ប ជំុជា ផ្ល ូវកា ររបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ប  ធានក ុមប ឹក សោភិបា លរកសោ 
ទំនា ក់ទំនងជា ទៀតទា ត់ជា មួយនឹងនា យកប តិបត្ត ិ យ មានកា រគំទ ពីល ខាធិកា រ
ក ុមហ៊ុន ដើមបីធា នា ថា វា មា នកា រទំនា ក់ទំនងជា ប  ចាំ និង ទាន់ពលវលា រវា ងគណៈ
គ ប់គ ងជា ន់ខ្ព ស់ និងក មុប កឹសោ ភិបា ល ត វូ បានរកសោ បា នគ ប់ពលវលា តា មកា រសមរមយ។

ក ុមប ឹកសោ ភិបា លត ូវរកសោ ជា ទៀងទា ត់នូវកា រធ្វ ើបច្ច ុបបនកម្ម  និងឲយដឹងនូវរា ល់
បទបញ្ញ ត្ត ិ និង  លកា រណនា ំ ក៏ដូចវិ  ធនកម្ម  ចញ  យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា 
និងអា ជា ធរពា ក់ព័ន្ធ  រួមទា ំងអនុសា សន៍លើកំណរទម ង់ចបោ ប់ក ុមហ៊ុន ជា ពិសស
កា រប៉ះពា ល់នបទបញ្ញ ត្ត ិថ្ម ីៗ និងរា ល់វិ  ធនកម្ម  ទាក់ទងនឹងអភិបា លធនា គា រ 
និងសម្ព ័នធនា គា រជា ទូ  ។

គម ងរបៀបវា រៈក ុមប ឹកសោ ភិបា លប  ចាំឆា ំ នឹងត ូវប ើ ជាយន្ត  ការក្ន ុ ងការជម បពី
ចំណុចសំខា ន់ៗ ជូនដល់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងគណៈកម្ម  ការក ុមប ឹក សោភិបា លដល
ពា ក់ពន្ធ ក៏័ដូចជា គណៈគ ប់គ ង់ជា ន់ខ្ព ស់ ការងា រដលមិនមនជា កា រងា រប  ចំាសម ប់ជួយ
សំរួលដល់កា ររៀបចំផនកា រប សើរជា ងមុន និង ប សិទ្ធ  ភាពពលវលា សម ប់គ ប់ ភាគី។
វា ក៏ជា កា រផ្ត ល់ ជាវិន័យសម ប់គណៈគ ប់គ ង ជាន់ខ្ព ស់ ដើមបីប្ត ជា សម  ចបានដូចចង
ក្ន ុងគម ង។ បច្ច ុបបន្ន នះ វា អនុ  តឲយក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ដើមបីធ្វ ើ ការពិ ភាកសោ  និង  ះ

 រកកា រសម ច បា ននូវលទ្ធ ផលខ្ព ស់នកា រពិភា កសោ លើប  ដល បានកំណត់ និងប  
ពា ក់ពន្ធ ័ផសងទៀត។

របៀបវា រៈមួយព មទា ំងឯកសា រដលបា នដា ក់ចូលក្ន ុងរបៀបវា រៈសម ប់ពិ ភាកសោ 
ត ូវបញ្ជ ូន  ឲយអភិបា លនីមួយៗយា៉ងតិច ប ំមួយថ្ង  មុនកា របើកកិច្ច ប ជំុដើមបី

របា យកា រណ៍អភិបា លកិច្ច ក ុមហ៊ុន
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី
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ន

ប កដថា  អភិបា លបា នពិនិតយឯកសា រក្ន ុង ការត ៀមប ជំុ និងទទួលបា នសចក្ត ីប  ក់ 
ឬកា រពនយល់ បន្ថ មទៀតបើចា ំបា ច់មុនពលកិច្ច ប ជំុ។

លើសពីនះ  ទៀត កំណត់ហតុអង្គ ប ជំុក មុប កឹសោ ភិបា លនិងគណៈកម្ម  ការក មុ
ប កឹសោ របស់ធនា គា របា នកត់ត នូវរា ល់កា រពិភា កសោ របស់សមា ជិក  ក្ន ងុកិច្ច ប ជំុព មទំាង 
សចក្ត ីសម ច  យឥតល្អ ៀងនិងត ឹមត ូវ។ សចក្ត ីព ៀងនកំណត់ហតុអង្គ ប ជំុត ូវ
បា នផ្ញ ើរជូនក ុមប ឹកសោ ភិបា លក្ន ុងរយៈពលមួយសបា ហ៍បនា ប់ពីកិច្ច ប ជំុដើមបីជូនក ុម
ប ឹកសោ ភិបា លត ួតពិនិតយនិងផ្ត ល់ ការណនា ំមុន និងប  ក់ ជាផ្ល ូវ ការ កិច្ច ប ជំុបនា ប់។

សមា ជិកនគណៈគ ប់គ ងជា ន់ខ្ព ស់ត ូវបា នអ ្ជ ើញចូលរួមក្ន ុងកិច្ច ប ជំុក ុម
ប ឹកសោ ភិបា លដើមបីរា យកា រណ៍លើប  ដល ទាក់ទង  នឹងទទួលខុសត ូវរបស់ខ្ល ួន
និងបងា ញសចក្ត សីង្ខ បនិងសចក្ត លីម្អ តិជូនអភិបា លក្ន ងុកា រផ្ត ល់អនុសា សន៍ជូនក មុ
ប កឹសោ ភិបា លសម ប់កា រពិចា រណា ។ ព័ត៌មា នបន្ថ ម ឬសចក្ត បី  ក អ់ាចតម វូឲយផ្ត ល់
បន្ថ មជា ពិសសប  ស្ម ុគសា ញ និងបច្ច កទសជូនក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។
លខា ធិកា រក ុមហ៊ុន

លខា ធិកា រក មុហុ៊នទទួលខុសត វូផ្ត ល់ប កឹសោ ដល់ក មុប កឹសោ ភិបា លលើប  ដល
ទា ក់ទង  នឹងកា រអនុ  មតា មចបោ ប់ វិធា ន នីតិវីធី និងបទបញ្ញ ត្ត   ិនានា ដលប៉ះពា ល់ដល់
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងធនា គា រក៏ដូចជា កា រអនុវត្ត ន៍ល្អ បំផុតនអភិបា លកិច្ច ។ ល ខាធិ ការ
ក មុហុ៊ន ទទួលខុសត វូផងដរចំ  ះកា រផ្ត ល់ប កឹសោ ដល់អភិបា លនកា តព្វ កិច្ច  និង ភារកិច្ច 
របស់ពួកគា ត់ នូវផលប  ជន៍មូលបត ័ ប  កាសនូវទំនា ស់ផលប  ជន៍ទា ក់ទងនឹង
ប តិបត្ត ិកា រ ធនា គា រ កា រហា មឃា ត់លើជំនួញមូលប័ត  ព  មទាំង ការដា ក់កំហិត
លើកា របងា ញព័ត៌មា ន តម្ល រសុើប។ រា ល់អភិបា លមា នសិទ្ធ ពិនិតយរា ល់កា រប កឹ សោ និងសវា កម្ម 
របស់លខា ធិកា រក ុមហុ៊ន។ ដើមបីធា នា ឲយថា គុណភា ពឯកសា ររបស់ក ុមប ឹក សោភិ បាល
មា នកម តិខ្ព ស់បំផុត និងត វូបា នរៀបចំឡើងអនុ  មតា មតម វូ ការក្ន ងុ ការអនុវត្ត ឲយ បាន
ល្អ បំផុត និងស បតា មកា រ រំពឹងទុករបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា លអភិបា លត ូវ បានផ្ត ល់ជូននូវ
មធយោ បា យក្ន ងុកា រផ្ត ល់  បល់ជា លា យលក្ខ អ័កសរ ក្ន ងុអំឡុងអង្គ ប ជំុក មុប កឹ សោភិបា ល
ដើមបីវា យតម្ល គុណភា ពឯកសា រ និងធ្វ ើពិភា កសោ ក្ន ុងពលជា មួយគា នះ។
ប ឹកសោ វិជា ជីវៈឯករា ជយ

ប កឹសោ វិជា ជីវៈឯករា ជយ អា ចទទួលបា នតា មរយៈអភិបា លនីមួយៗ ក ម ការចំណា យ
របស់ធនា គា រ  ពលចា ំបា ច់  យពន្ល ឿននូវកា តព្វ កិច្ច របស់ខ្ល ួន តាមរយៈ  ល
ន  បា យ ធនា គា រ និងនិតិវីធីក្ន ុង ការទទួលបា នប ឹក សោវីជា ជីវៈឯករា ជយតា មរយៈ
គណៈគ ប់គ ងជា ន់ខ្ព ស់ និងលខា សា ជីវកម្ម របស់ធនា គា រ មយប៊ង(ខមបូឌា )
ភីអិលសុី។ ចបោ ប់ចម្ល ងនរបា យកា រណ៍ កា រណនា  ំនិងអនុសា សន៍ដលត វូ បានផ្ត ល់ 

 យទីប កឹសោ វីជា ជីវៈឯករា ជយរបស់អភិបា លពា ក់ពន្ធ ័នឹងត ូវបញ្ជ ូន តាមរយៈអភិបា ល
ខា ងលើ  ឲយលខា  សា ជីវកម្ម ដល នឹងចកចា យបន្ត  ពលសមស ប ឲយអភិបា ល
ដទទៀតដើមបីធា នា ថា ពួកគនឹងទទួលបា ន ព័ត៌មា នគ ប់គ ន់នូវប  ចមបងៗដលអា ច
ជះឥទ្ធ ពិលដល់ផលប  ជន៍ កា ររីកចម ើន និងដំណើរកា ររបស់ធនា គា រ។
កា របណ្ដ ុះបណា្ដ លអភិបា ល

ក មុប កឹសោ ភិបា លទទួលសា្គ ល់នូវភា ពចា បំា ច់ក្ន ងុ ការបន្ត  ការអប់រំដល់អភិបា លរបស់
ខ្ល ួនដើមបីធា នា ថា ពួកគនឹងមា នចំណះដឹង និងជំនា ញគ ប់គ ន់ក្ន ុង ការអនុវត្ត ន៍តួ នាទី 
និង  ះស យប  ប ឈមរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។

កម្ម វីធីបណ្ដ ុះបណា្ដ លបន្ថ មសម ប់អភិបា លថ្ម ីនឹងត ូវរៀបចំ  យនា យកដា ន
សវា ចបោ ប់និងសា ជីវកម្ម ដើមបីផ្ត ល់ឲយនា យកថ្ម ីៗ នូវព័ត៌មា នចា បំា ច់ និងពិនិតយមើលដើមបី
ជួយ ពួកគា ត់ឲយយល់ពីប តិបត្ត ិ ការធនា គា រ ហើយនិងទទួលសា្គ ល់នូវប  ប ឈម និង
ប  ផសងៗ ដលធនា គា រជួបដើមបីឈា ន  រកភា ព  គជ័យតា ម ល  ។ 
កម្ម វិធីនះរួមមា នប  ធានបទ សំខា ន់ៗក្ន ុងចំ  មប  ធានបទផសងៗដលទា ក់ទងនឹង
អា ជីវកម្ម ធនា គា រនិងយុទ្ធ  សាស ្ត  ដំណើរកា រកា រងា រ និងគណៈកម្ម  ការក ុមប ឹក សោភិ បាល
ហើយ និងភា រៈកិច្ច និងកា រទទួលខុសត ូវរបស់អភិបា ល។

នា យកដា នសវា កម្ម ចបោ ប់ និងសា ជីវកម្ម របស់សម្ព ័ន្ធ ធ នា គារបា នរៀបចំ  គជ័យ
នូវកា រ ចា ប់ផ្ត ើមវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ លអភិបា លសម្ព ័ន្ធ ធ នា គារ មយប៊ង កា លពីថ្ង ទី០២ 
ខវិច្ឆ ិកា  ឆា ំ២០១៣   Grand Hyatt ទីក ងុកូឡា ឡា ពួំ ប ទសម៉ាឡសីុ។ កម្ម វិធី  ះ
ត វូបា នចូលរួម  យ អភិបា លចំនួន ៤៩ នា ក់ តំណា ងឲយធនា គា រ មយប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី។ ប  ធានបទ ដលត ូវធ្វ ើបទបងា ញ ក្ន ុងកម្ម វិធីនះរួមមា ន៖

∙ សង្ខ ប ឬធ្វ ើបច្ច ុបបន្ន ភា ពផនកា រអា ជីវកម្ម របស់សម្ព ័ន្ធ ធ នា គារ 
 និងផនកា រថវិកា ឆា ំ ២០១៤

∙ វបបធម៌ហា និភ័យ
∙ កា រផា ស់ប្ដ ូរព័ត៌មា នវិទយោ និងគំនិចផ្ត ួចផ្ត ើមនយុទ្ធ  សាស ្ត ព័ត៌ មានវិទយោ 
∙ កា រគ ប់គ ងទព  សលយ និងផនកា រស្ន ងតំណងវិជា ជីវៈក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

វិជា ជីវៈក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
ភា ពជា អភិបា ល  ក្ន ុងក ុមហ៊ុនផសងៗ

 ងតា មសៀវ  ណនា កំ មុប កឹសោ ភិបា ល សមា ជិកមា ក់ៗនក មុប កឹ សោ ភិបា ល
ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី មិនគ ប់គ ងតំណងថា ក់ដឹកនា ំលើសពី ៥ 
ក ុមហ៊ុនដលត ូវបា នចុះបញ្ជ ី សា ធារណៈឡើយដើមបីជំរុញឲយអភិបា លបំពញនូវតួនា ទី
របស់ខ្ល នួ ឲយមា នប សិទ្ធ  ភាព  យធា នា ឲយបា ននូវកា រប្ត ជា ចិត្ត  ធន ធាន និងពលវលា ក្ន ងុ
កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់។

ខណៈដលក មុប កឹសោ ឲយតម្ល លើបទពិ  ធន៍ និងទសសនៈវិស័យ ដលទទួលបា ន
ពីនា យកមិនប តិបត្ត  ិកា លពី  ជា សមា ជិកក មុប កឹ សោភិបា ល តា មអង្គ  ការនិងស មាគមផសងៗ
សៀវ  ណនា កំ មុប កឹសោ ភិបា លបា នចងថា នា យកមិនប តិបត្ត តិ វូព ភិាកសោ ជា មួយប  ធាន
ក ុមប ឹកសោ ជា មុន ដើមបីធា នា ថា កា រទទួលនូវកា រតងតា ំងក្ន ុងតំណងថា ក់ដឹក នាំក ុមហ៊ុន 
ដ៏ទទៀតនឹងមិនប៉ះពា ល់ពា ល់  លើពលវលា  និងកា រទទួលខុសត ូវចំ ះមុខក ុម 
ប ឹកសោ ភិបា ល។

គណៈកម្ម កា រតងតា ំងនិងសំណងរបស់សម្ព ័ន្ធ ធ នាគា រ នឹងត ូវ វាយតម្ល 
ឯករា ជយភា ពរបស់នា យកមិនប តិបតិ្ត ឯក រាជយ ដលកា ន់តំណងថា ក់ដឹកនា ំសា ខា 
ដលបា នចុះបញ្ជ ីចូលក្ន ងុសម្ព ន័្ធ ធនា គា រ មយប៊ង  យ  ងតា មកា រប  កាសដល
ត វូធ្វ ើឲយចបោ ស់ថា ពួកគនឹងមិន ទទួលប  ពីនរណា មា ក់ រួមទា ំងធនា គា រផងដរ។ 
ជា ងនះទៀត ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ ត វូតងតា ងំអភិបា លមិន
ឯករា ជយផសងទៀតដលមិនមនជា សមា ជិកក មុ ប កឹសោ ភិបា លរបស់សម្ព ន័្ធ ធ នគារ
មយប៊ង ដើមបីធា នា ឲយបា ននូវតុលយភា ពប កប  យ សុទិដ្ឋ ិនិយម រវា ងសមា ជិកក ុម
ប ឹកសោ ក្ន ុងនា មជា នា យកឯករា ជយផ្ទ ក្ន ុង និងខា ងក ។
ជ  ះផលប  ជន៍

ក មុប កឹសោ ភិបា លផ្ទ រអំណា ចខ្ល ះ ទាក់ទងនិងអភិបា លកិច្ច របស់ខ្ល នួ គណៈកម្ម  ការ
ក ុមប ឹកសោ ភិបា លដលត ូវបា នកំណត់យា៉ងចបោ ស់  ក្ន ុងលក្ខ ន្ត ិកៈ និងមា នតួនា ទីចមបង
ជួយ ដល់ក ុមប ឹកសោ ភិបា លអនុវត្ត តួ នាទី និងភា រកិច្ច របស់ក ុមប ឹក សោភិបា ល។ 

 ះបីក ុមប ឹកសោ  ភិបា លបា នផ្ត ល់នូវឆនា នុសិទ្ធ ជូនដល់គណៈកម្ម  ការ ទាំងនះក្ន ុង ការ
ពិភា កសោ និងសម ច  លើកិច្ច  ការប តិបត្ត ិ ការខ្ល ះក៏ យរា ល់កា រទទួលខុសត ូវលើ
សចក្ត ីសម ចចុងក យបង្អ ស់  តជា ទំនួលខុលត ូវរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា លមូល។

១. គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម  នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
២. គណៈកម្ម កា រគ ប់គ ងហា និភ័យ នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម  (ACB)
គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម ត ូវបា នផ្ត ល់សិទ្ធ  យក ុមប ឹកសោ ភិបា លក្ន ុង ការសុើបអង្ក ត

លើសកម្ម ភា ពដលមា នចងក្ន ុងលក្ខ ន្ត ិកៈ និងមា នសិទ្ធ ពិនិតយមើល  យគា ន ការកម ិត
ចំ  ះរា ល់សវនកម្ម  ខាងក និងផ្ទ ក្ន ុង និងសមា ជិកគណៈគ ប់គ ងរបស់សម្ព ័ន្ធ  ធ នាគារ។ 
រា ល់កា រងា រដលធ្វ ើឡើង  យគណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ដល បានជួបប ជំុរយៈពលប ំ
ដងក្ន ុងឆា ំនះត ូវបា នសង្ខ ប  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម និងលក្ខ ន្ត ិកៈ

 ទំព័រ ៧២  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ ប  ចាំឆា ំនះ។ សមា ជិករបស់គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម 
មា នបរិយា យ  ទំព័រ ៧២  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំនះ។
គណៈកម្ម កា រគ ប់គ ងហា និភ័យ (RMC)

តួនា ទីនិងកា រទទួលខុសត ូវរបស់គណៈកម្ម  ការគ ប់គ ង ហានិភ័យក្ន ុង ការ
ត ួតពិនិតយមា ន៖

(១) គណៈកម្ម កា រនះទទួលខុសត វូក្ន ងុកា របង្ក ើត លន  បា យនិងក បខណ 
កា រងា រដើមបីផ្ត ល់អត្ត ស  ណ វា ស់វង តា មដា ន គ ប់គ ង និងត ួតពិនិតយ
នូវសមា សភា ព ហា និភ័យដូចខា ងក ម៖



68 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

∙ ហា និភ័យឥណទា ន (រួមមា នហា និភ័យប មូលផ្ត ុំ និងហា និភ័យ 
ឥណទា នរបស់បដិភា គី)

∙ ហា និភ័យទីផសោ រ (រួមមា នហា និភ័យលើតម្ល   ហានិភ័យលើអត  ការប ក់ 
ហា និភ័យលើតម្ល ទទួលយកមកវិញ)

∙ ហា និភ័យសន្ទ និយភា ព
∙ ហា និភ័យចបោ ប់
∙ ហា និភ័យកិត្ត ិនា ម
∙ ហា និភ័យពា ណិជ្ជ កម្ម /យុទ្ធ  សាស្ត  
∙ ហា និភ័យគំរូ
∙ ហា និភ័យលើកា រធ្វ ើប តិ  គ
∙ ហា និភ័យកា រប ក់ និងសៀវ  ធនា គា រ
(២) តួនា ទីនិងកា រទទួលខុសត ូវរួមមា ន៖
១) និតយនិងអនុម័តលើរា ល់យុទ្ធ  សាស ្ត គ ប់គ ង ហានិភ័យក បខណ  ការ ងារ 

ហា និភ័យ  លន  បា យហា និភ័យបា តុភា ពហា និភ័យនិងកា រកំណត់ 
ករណីហា និភ័យ។

២) ពិនិតយនិងវា យតម្ល ភា ពសមស បន  លន  បា យ និងក បខណ 
កា រងា រហា និភ័យក្ន ុង ការកំណត់អត្ត ស  ណ  វាស់វង តា មដា ន
គ ប់គ ងនិងត ួតពិនិតយ ហា និភ័យ និងអ្វ ីដលពួកគប តិបត្ត ិ បាន

 យប សិទ្ធ  ភាព។
៣) ធា នា នូវរា ល់ដំណើរកា ររចនា សម្ព ័ន្ធ  ធន ធាន និងប ពន្ធ ័ដើមបីគ ប់គ ង

ហា និភ័យដូចជា ធា នា ថា បុគ្គ លិក មានតួនា ទីក្ន ុង ការអនុវត្ត ប ពន្ធ ័គ ប់គ ង
ហា និភ័យបំពញ តួនា ទី  ះ  យឯករា ជយពីសា ប័ន ហិរញ្ញ វត្ថ ុដល
ទទួលនូវហា និភ័យ  ះ។

៤) ពិនិតយរបា យកា រណ៍របស់គណៈគ ប់គ ង Periodic Report 
 លើកា រប ឈមមុខកា រនឹងហា និភ័យ សមា ភា ពហា និភ័យ 

និងសកម្ម ភា ពគ ប់គ ងហា និភ័យ។
៥) ពិនិតយផលប៉ះពា ល់របស់ហា និភ័យ  លើដើមទុនផលប  ជន៍ 

និងគុណភា ពទ ពយសកម្ម សមា ធសណា រីយ៉ូ។
៦) ពិនិតយ និងវា យតម្ល លើដំណើរកា រវា យតម្ល ដើមទុនផ្ទ ក្ន ុងក្ន ុងសមស ប

កម ិតបទបញ្ញ ត្ត ិនិងដើមទុនផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធនា គា រ  នឹងប វត្ត ិ ហានិភ័យ។
៧) ពិនិតយនិងវា យតម្ល លើភា ពសមស បនកា រធា នា ។
៨) ពិនិតយ និងផ្ត ល់អនុសា សន៍លើយុទ្ធ  សាស ្ត ដលត ូវអនុវត្ត  យធនា គា រ

ពីកា រអនុវត្ត ន៍សន្ធ ិស   បា សល(Basel) សម ប់អនុម័ត  យក ុម
ប ឹកសោ ភិបា ល។

៩) ពិចា រណា  និងអនុម័ត  កា រតងតា ំងទីប ឹក សោខា ងក  ក្ន ុង
ក បខណ  ការងា រ ដលមិនលើសពី ១លា នដុលា រ អាមរិកក្ន ុង ការ
តងតា ំងមួយលើក (  ះបីមា ន  ក្ន ុងថវិកា រ ឬមិនមា នក្ន ុងថវិកា រ) 
និងជូនដំណឹងជូនក ុមប ឹកសោ  ភិបា ល  ក្ន ុងករណីនះ។

១០)ពិនិតយនិងអនុម័តផលិតផលនិងសវា កម្ម ថ្ម ីនិងធា នា កា រប តិបត្ត ិ តាម
សចក្ត ីណនា ំដលចញ  យធនា គា រជា តិមា៉ឡសុី និងអង្គ និយតករ
ក្ន ុងស ុក។

១១)ពិនិតយនូវរា ល់សចក្ត ីសម ចរបស់ធនា គា រជា តិមា៉ឡសុីលើកា រឲយ
ចំណា ត់ថា ក់ហា និភ័យ និងរា ល់សចក្ត ីសម ចរបស់អង្គ និយតករក្ន ុង
ស ុកសម ប់ធនា គា រ មយប៊ង។

១២)ផ្ត ល់នូវប  ទា ក់ទងនឹងប តិបត្ត  ិការ  គណៈគ ប់គ ងដើមបីចា ត់កា របន្ត ។
១៣)អនុវត្ត តួនា ទីផសងទៀតដូចដលបា នផ្ត ល់ជូន  យក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

ម្ត ងមា្ក ល។

ក្ន ុងឆា ំហិរញ្ញ វត្ថ ុដលបញ្ច ប់  ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣ អង្គ ប ជំុ
ចំនួន៥ ត ូវបា នរៀបចំឡើង។ សមា ជិកគណៈកម្ម  ការ ភាគច ើន គឺជា នា យកមិន
ប តិបត្ត ិឯករា ជយ។ សមា ជិកនគណៈកម្ម  ការគ ប់គ ង ហានិភ័យ ហើយនិងវត្ត  មានរបស់
សមា ជិកត ូវបា នបងា ញ ទំព័រទី ៧៥ នរបា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំនះ។
គណៈកម្ម កា រគណៈគ ប់គ ង  កម ិតប តិបត្ត ិ

នា យកប តិបត្ត  ិ យមា នកា រគា ទំ ពីក មុប កឹ សោភិបា ល បា នបង្ក ើតនូវគណៈកម្ម  ការ
គណៈគ ប់គ ង  កម ិតប តិបត្ត ិ នា នា និងបា នធ្វ ើប តិភូកម្ម អំ ណាចរបស់ខ្ល ួនដល់គណៈ 
កម្ម កា រ ក ុមប ឹកសោ ភិបា លក្ន ុង ការធ្វ ើប តិបត្ត ិធ នា គារ។ គណៈកម្ម  ការគ ប់គ  ង  កម ិត
ប តិបត្ត ិសំខា ន់ៗដលដឹកនា ំ  យនា យកប តិបត្ត ិរួម មាន៖

∙ គណៈកម្ម កា រប តិបត្ត ិ
∙ គណៈកម្ម កា រឥណទា ន
∙ គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង
∙ គណៈកម្ម កា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម និងទ ពយអកម្ម 
∙ គណៈកម្ម កា របុគ្គ លិក
∙ គណៈកម្ម កា របច្ច កវិជា ព័ត៌មា នវិទយោ 
អង្គ ប ជំុសន្ន បិា តប  ចំាឆា  ំនិង EGM របស់ធនា គា រ គឺជា វទិកា រមូលដា នសម ប់ 

ទំនា ក់ទំនងពីរផ្ល ូវ  យផា ល់ រវា ងមា ស់ភា គហ៊ុន ក ុមប ឹកសោ ភិបា លនិងគណៈគ ប់គ ង
ធនា គា រ។  យសចក្ត ី រពនូវ លទ្ធ ិប  ជាធិបតយយហើយ និង  លកា រណ៍
តមា ភា ពដល រៀបចំ  យធនា គា រ កា រអនុម័តរបស់មា ស់ ភាគហ៊ុនគឺត ូវ ការ ជាចា ំបា ច់

 លើគ ប់ឯកសា រទា ងំអស់ដូចជា កា រ  ះ  ត និងតងតា ងំអភិបា លកា ររួបរួម
ចូលគា សំខា ន់ៗ កា រដា ក់ទុននិងដកកា រវិនិ  គក៏ដូចជា កា រតងតា ំងសវនករ 
និងបងចកប ក់ចំណញចុងក យ។
តមា ភា ពនិងសវនកម្ម 
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងកា រប  កាសផសោ យ
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ត ូវមា នកា រទទួលខុសត ូវដលអា ចទុកចិត្ត  បានក្ន ុ ងការបងា ញ
ដល់ មា ស់ភា គហ៊ុននិងសា ធា រណៈនូវកា រវា យតម្ល ច បោស់លា ស់មា នសមតុលយ និង
អត្ថ ន័យពញលញចំ  ះសា នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រប តិបត្ត ិ ការហិរញ្ញ វត្ថ ុ និង
សា នភា ពទូ  ។ ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល នឹងទទួលបា នកា រជួយជ មជ ង ពីគណៈកម្ម  ការ 
សវនកម្ម  របស់ធនា គា រ (ACB) ក្ន ុងកា រពិនិតយនិតិវិធីនកា រធ្វ ើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
និងគុណភា ព នរបា យកា រណ៍  ះ។
កា រប  កាសស្ដ ីពីចំណុចសំខា ន់នរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនិងសូចនករហិរញ្ញ វត្ថ ុ

របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ និុងសុច្ច នៈករហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ធនា គា រសម ប់ឆា ហិំរញ្ញ វត្ថ ដុល
បញ្ច ប់  ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣ ត ូវបា នរៀបចំឡើង ពីទំព័រទី ៧៨ ដល់ ១២៩
ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ ប  ចាំឆា ំនះ។
របា យកា រណ៍ស្ដ ីពីទទួលខុសត ូវរបស់អភិបា ល

ក ុមប ឹកសោ ភិបា លត ូវធា នា ផងដរថា របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ ធនា គារដលត ូវ
បា ន រៀបរៀងតា មឆា ហិំរញ្ញ វត្ថ នីុមួយៗផ្ត ល់ជូននូវកា របងា ញពិតនិងត មឹត វូអនុ  មតា ម
ស្ត ង់ដា ររបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុធ នាគា រហើយនិងសចក្ត ីណ នាំដលចញ  យធនា គា រ
ជា តិនកម្ព ុជា ។

របា យកា រណ៍ទទួលខុសត ូវរបស់អភិបា លដលស ប តាមកា ររៀបចំរបា យកា រណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រ និងឆ្ល ង កាត់សវនកម្ម ត ូវ បានបងា ញនូវ ទំព័រ ៨១ ក្ន ុង
របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំនះ។
កា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង

ក ុមប ឹកសោ ភិបា លទទួលខុសត ូវជា រួមក្ន ុង ការរកសោ បា ននូវប ពន្ធ ័ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង
សមស បមួយដលគ បដណ្ដ ប់  លើកា រត ួតពិនិតយហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ការត ួតពិនិតយប តិបត្ត ិ ការ  
និងកា រប តិបត្ត  ិតាមកា រគ ប់គ ងអភិបា លកិច្ច ដើមបី ធានា ថា កា រវិនិ  គរបស់មា ស់ ភាហុ៊ន 
ផលប  ជន៍របស់អតិថិជន និងទ ពយសកម្ម របស់ធនា គា រត ូវបា នរកសោ កា រពា រ។

របា យកា រណ៍អភិបា លកិច្ច ក ុមហ៊ុន
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី
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ប សិទ្ធ  ភាពនកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យនិងកា រត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុត  ូវបានពិនិតយឡើងវិញ
ជា បន្ត បនា ប់ ដើមបីធា នា ថា កា រគ ប់គ ង ហានិភ័យនិងកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុ ង ត អាច
អនុវត្ត បា ន។ គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម   វាយតម្ល  ជាទៀងទា ត់  លើប សិទ្ធ ភាព និងភាព សម 
ស បនប ពន្ធ ័គ ប់គ ងផ្ទ ក្ន ុង យពិនិតយឡើងវិញនូវរា ល់កា រចា ត់វិធា នកា រចំ  ះប  
ត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ ដលត វូបា នប  ក់  ក្ន ងុរបា យកា រណ៍រៀបរៀង  យសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ

 រា ល់កា រប ជំុ។ គណៈកម្ម  ការក៏ត ួតពិនិតយផងដរលើរា ល់អនុសា សន៍របស់សវនករ 
និងកា រឆ្ល ើយតបរបស់គណៈគ ប់គ ង  លើអនុសា សន៍ទា ំង  ះ។

របា យកា រណ៍នកា រត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ មាន  ក្ន ងុទំព័រ ៧០  ក្ន ងុរ បាយកា រណ៏ប  ចំា
ឆា ំនះនឹងបងា ញនូវទិដ្ឋ ភា ពទូ  នរបា យកា រណ៍នកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធនា គា រ។

 លន  បា យប  កាសអា សន្ន 
ក ុមប ឹកសោ ភិបា លមា នសចក្ត ីពញចិត្ត លើយន្ត  ការប កាសអា សន្នដ លតូ វសា្គ ល់ 

ថា ជា លខទូរសព្ទ ប័នា ន់សម ប់សុច្ច រិតភា ព (អតីតលខទូរសព្ទ ប័នា ន់សម ប់រា យកា រណ៍
ករណីកងបន្ល )ំ ត វូបា នដា ក់ឲយប ើប ស់  យត វូបា នធនា គា ររៀបចំឡើងក្ន ងុឆា ២ំ០១៣។ 
និ  ជិកទា ំងអស់អា ចលើកពីក្ត ី បារម្ភ អំពីអកបបកិរិយា ដូចជា ឧបបទវហតុអសីលធម៌
សកម្ម ភា ពឧក ិដ្ឋ  ការបំពា នចបោ ប់បញ្ញ តិ្ត ពីសំ ណាក់ និ  ជិកផសងទៀតឬពីជនណា ដល
បា នទា ក់ទងនឹងធនា គា រតា មរយៈមធយោ បា យដូចខា ងក មនះ យពុំចា ប់បា ច់ភ័យ
ខា ចកា រសងសឹក៖

∙ ខសទូរស័ព្ទ ជា សា រថតសម្ល ង  យឥតគិតថ្ល  ១-៨០០-៣៨-៨៨៣៣ 
ឬពីក ប ទស  ៦០១៣-២០២៦៨១១២

∙ សា រអឡចិត ូនិចដលមា នកា រ កា រពា រ Integrity@maybank.com.my

∙ ប អប់សំបុត សុវត្ថ ិ ភាព PO.Box 11635, 50752 Kuala Lumpur, Malaysia

មធយោ បា យខា ងលើនឹងកា រពា រនិ  ជិកទា ំងឡា យណា ដលយកចិត្ត ទុក ដាក់ពី 
កា រប  កាសអា សន្ន ទប់ទល់នឹងកា រប៉ះពា ល់ជា អវិជ្ជ  មានដល អាចកើតឡើងពីកា ររា យកា រណ៍
ទៀងត ង់ហើយ និងផ្ត ល់កា រធា នា បា ននូវទំនុកចិត្ត ដល់ពួកគ។ ភា ពសំងា ត់លើប  
ទា ំងអស់ និងអត្ត ស  ណអ្ន ករា យកា រណ៍នឹងត ូវ បានកា រពា រ  យ  លន  បា យ
នះ។ ប  ដលលើកឡើង  យអនា មិកក៏នឹងត ូវយកមកពិចា រណា ផងដរឲយតមា ន
លក្ខ ណៈចបោ ស់លា ស់ និងលម្អ ិត។
ទំនា ក់ទំនងជា មួយសវនករ
សវនករផ្ទ ក្ន ុង

សវនករផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធនា គា រ ត ូវរា យកា រណ៏ពីមុខងា ររបស់ខ្ល ួនជូនគណៈកម្ម  ការ
សវនកម្ម របស់ធនា គា រ និងមា នសិទ្ធ ចូលរួមប ជំុ  យគា ន ការកំណត់  ក្ន ុងគណៈ
កមា ធិកា រសវនកម្ម ។ មុខងា រសវនករផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធនា គា រត ូវ វាយតម្ល  ជាទៀត ទាត់
លើប សិទ្ធ  ភាពនដំណើរកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ ពិនិតយប សិទ្ធ  ភាពន ការអនុវត្ត  
ប ពន្ធ ័ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង និងកា រប តិបត្ត ិ តាមក្ន ុងធ នា គារទា ំងមូល។ នា យកសវនករផ្ទ ក្ន ុង
ត ូវបា នអ ្ជ ើញឲយចូលរួមកិច្ច  ប ជំុគណៈកម្ម  ការសវនកម្ម  ដើមបីជួយសម ួលដល់កិច្ច 
ពិភា កសោ លើរបា យកា រណ៍សវនកម្ម ។ កំណត់ហតុអង្គ ប ជំុរបស់គណៈកម្ម  កាសវនកម្ម  ត ូវ
ដា ក់ជូនក ុមប ឹកសោ ភិបា លទុកជា ព័ត៌មា ន និងមា នតួនា ទីជា ឯកសា រ  ងជា ពិសសបើ
មា នប  ណា មួយដលសមា ជិកគណៈកម្ម  ការ សវនកម្ម  មានបំណងជម បជូនក មុប កឹ សោ
ភិបា ល។
សវនករខា ងក 

គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម និងក មុប កឹសោ ភិបា លទទួលសា្គ ល់នូវវិសា លភា ពនិងឯករា ជយ
របស់សវនករដលមា ន  ះថា  Messrs.Ernst & Young ក្ន ុងកា រផ្ត ល់នូវរបា យកា រណ៏ 
សមស ប និងតមា ភា ពជូនមា ស់ភា គហុ៊ន។ ដើមបីធា នា នូវកា របើកចំហរព័ត៌មា នសវនកររ
បស់ធនា គា រអា ច ត ូវ បានអ ្ជ ើញឲយចូលរួមក្ន ុងអង្គ ប ជំុរបស់គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ក 
តពីកា រពិភា កសោ ប  ចាំឆា ំ ជាមួយនឹងគណៈកម្ម  ការសវនកម្ម  យគា នវត្ត មានរបស់ 
គណៈគ ប់គ ងជា ន់ខ្ព ស់។

របា យកា រណ៍ពញលញរបស់គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ដលបងា ញនូវតួនា ទី
របស់ខ្ល ួន ដលមា នទំនា ក់ទំនងនិងសវនករផ្ទ ក្ន ុង និងសវនករឯករា ជយមា នក្ន ុង
ទំព័រ ៧២ ដល់ ៧៣  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំនះ។

ក មសីលធម៌របស់ធនា គា រ មយប៊ង
ធនា គា រមា នក មសីលធម៌ដងចងពីស្ត ង់ ដារ និង  លកា រណ៍នកា រអនុវត្ត ល្អ  

 ក្ន ុងឧសសោ ហកម្ម  សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុដលត ូវបា នអង្ក ត យអភិបា លនិងបុគ្គ លិក។ 
ទា ំងអភិបា ល និងបុគ្គ លិកត ូវបា នទា មទា រឲយប  កាន់ខា ប់នូវសីលធម៌ខ្ព ស់ក្ន ុ ងការអនុវត្ត ន៍ 
តួនា ទី និងទំនា ក់ទំនងជា មួយនឹងតម្ល ស្ន ូលរបស់ធនា គា រដលបងា ញពីឥរិយា បទប កប

 យ សីលធម៌  ពលទំនា ក់ទំនងជា មួយនឹងអតិថិជន និងបុគ្គ លិក។
ទំនួលខុសត ូវក ុមហ៊ុន

ក មុប កឹសោ ភិបា លពញចិត្ត  យ សារតុលយភា ពមួយដ៏ល្អ ដលត វូ បានសម ចរ វាង
កា របង្ក ើតតម្ល  និងកា រទទួលខុសត ូវរបស់ក ុមហ៊ុន។ ព័ត៌មា នលម្អ ិតន ការទទួលខុស 
ត ូវផ្ត ួចផ្ត ើមធនា គា រត ូវបា នកំណត់  ទំព័រ ៤៦ នរបា យកា រណ៏ប  ចាំឆា ំនះ។

សចក្ត ីថ្ល ងកា រណ៏នះត ូវបា នធ្វ ើឡើង  យ  ង  តា មដំ  ះស យរបស់
ក ុមប ឹកសោ ភិបា លចុះថ្ង ទី៤ ខឧសភា  ឆា ំ២០១៤។

ជា  តិក សង
ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល



70 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

សចក្ត ីផ្ត ើម
របា យកា រណ៍លើកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងនះបា នធ្វ ើឡើងស ប  តាមប  កាសលើ ការត ួតពិនិតយ ផ្ទ ក្ន ុងនសា ប័នធ នា គារនិង

ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចញ  យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជាដលតម ូវឲយក ុមប ឹក សោភិបា លរួមបញ្ច ូល ក្ន ុងរ បាយ ការណ៍ប  ចាំឆាំ្ន របស់ក ុមហ៊ុននូវ
របា កា រណ៍ស្ត ីអំពីសា នភា ពនកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងរបស់ក ុមហ៊ុន។ របា យកា រណ៍គួរពិពណ៍នា អំពីប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងរបស់ ធនា គារ 

 លកា រណ៍ ទម ង់កា រ និងយន្ត  ការដលទា ក់ទងនា នា ។ របា យកា រណ៍បបនះក៏នឹងវា យតម្ល លើប សិទ្ធ  ិភាពប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង
តា ម រយៈកា ររីកលូតលា ស់នអា ជីវកម្ម   ភាពផសងពីគា  និងកា រផា ស់ប្ត ូរដល បានកើតឡើង  ក្ន ុងធ នា គារ។

ដូច្ន ះហើយក មុប កឹសោ ភិបា លមា នភា ពរីករា យក្ន ងុ ការផ្ត ល់រ បាយ ការណ៍លើកា រត តួ
ពិនិតយផ្ទ  ក្ន ុងដល  កា ត់ថា  “របា យកា រណ៍” ដលត ូវបា នរៀបចំឡើង  ង  តា ម 
“ប កា សស្ត ីពីកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងនធនា គា រ និងសា ប័នហិរញ្ញ វត្ថ ុ” ដលចញ  យ
ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា ដលគ ងឡើងនូវដំណើរកា រនា នា ដលនឹងត វូអនុម័ត  យក មុ
ប ឹកសោ ភិបា លក្ន ុង ការត ួតពិនិតយនូវភា ពគ ប់គ ន់ប សិទ្ធ ិ ភាពន ការគ ប់គ  ងហានិភ័យ 
និងប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធនា គា រ។
ទំនួលខុសត ូវ

ក ុមប ឹកសោ ភិបា លទទួលសា្គ ល់ ការទទួលខុសត ូវរួមរបស់ខ្ល ួន ក្ន ុង ការបង្ក ើត
ក បខ័ណ  ការ គ ប់គ ងហា និភ័យដ៏សមស បមួយ និងប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ។ ក្ន ងុមតិរបស់
ក ុមប ឹកសោ ភិបា លក បខ័ណ  ការគ ប់គ ង ហានិភ័យ និងប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង គឺត ូ វបាន
តា ក់តងឡើង ដើមបីគ ប់គ ងហា និភ័យរបស់ធនា គា រ  ក្ន ងុកម តិ ហានិភ័យមួយដលអា ច
ទទួលយកបា ន មិនមនក្ន ុង  លបំណងដើមបីលុបបំបា ត់នូវហា និភ័យនកា របរា ជ័យក្ន ុង
កា រសម ចបា ននូវ  លកា រណ៍  ល   និង  លបំណងរបស់ធនា គា  រ ះឡើយ។
ដូច្ន ះក បខ័ណ  ការគ ប់គ ងហា និភ័យ និងប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុ ងអាច បានតផ្ដ ល់នូវ
អំណះអំណា ងយ៉ាងសមហតុផលជា ជា ងកា រធា នា ជា ក់លា ក់នប សិទ្ធ ភាព 
ប ឆា ងំ  នឹងកា របងា ញខុសជា សា រវន្ត  លើ ការគ ប់គ ងនិងព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ឬកា រប  ឆាំងនឹងកា រខា តបង់ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងកា រក្ល ងបន្ល ំ។

ក មុប កឹសោ ភិបា លបា នបង្ក តើរច នាសម្ព ន័្ធ ត តួពិនិតយ និងដំណើរកា រដលសមស បក្ន ងុ
កា រកំណត់អត្ត ស  ណ កា រវា យតម្ល   ការត តួពិនិតយ និងគ ប់គ ង ហានិភ័យធំៗ ដលនឹងអា ច
ប៉ះពា ល់ដល់កា រសម ចបា ននូវ  លបំណងអា ជីវកម្ម ។ រច នាសម្ព ន័្ធ ត តួពិនិតយនិងដំណើរ
កា រដលបា នបង្ក ើតឡើង  ក្ន ុងធនា គា រត ូវ បានធ្វ ើបច្ច ុបបន្ន កម្ម  និងត ួតពិនិតយឡើងវិញ
ជា ប  ចំា ដើមបីឲយស ប តា មកា រផា ស់ប្ត រូនបរិសា ន អាជីវកម្ម  ហើយដំណើរកា រដលកំពុង
បន្ត នះបា នបង្ក ើតឲយមា នឡើងពញមួយកា រិយបរិច្ឆ ទហិរញ្ញ វត្ថ កិុច្ច ន ការត តួពិនិតយ  ះ
រហូតដល់កា លបរិច្ឆ ទនកា រអនុម័តលើរបា យកា រណ៍នះ សម ប់ ការដា ក់បញ្ច លូ ក្ន ងុ
របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ។
តួនា ទីនកា រគ ប់គ ងរួមមា ន៖

∙ កំណត់ និងវា យតម្ល កា រប ឈមមុខនហា និភ័យនិងកា រសម ចន  ល
បំណងពា ណិជ្ជ កម្ម  និងយុទ្ធ  សាស ្ត 

∙ រៀបចំនូវ  លកា រណ៍ពា ក់ព័ន្ធ  និងនីតិវិធីដើមបីគ ប់គ ង ហានិភ័យ
∙ បង្ក ើត អនុវត្ត  និងត ួតពិនិតយភា ពសមរមយនប ព័ន្ធ  ការត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង
∙ អនុវត្ត  លកា រណ៍ដលសម ច  យក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និង
∙ រា យកា រណ៍ជូនក ុមប ឹកសោ ភិបា លឱយបា នទៀងទា ត់នូវរា ល់កា រផា ស់ប្ត ូរន 

ហា និភ័យ និងសកម្ម  ភាពកប ដលបា នអនុវត្ត ។
រចនា សម័្ព ន្ធ នកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង

ដំណើរកា រសំខា ន់ៗដលក មុប កឹសោ ភិបា លបា នបង្ក ើតឡើង ក្ន ងុ ការត តួពិនិតយភា ព
សរមយ និងប សិទ្ធ  ភាពនកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ និងប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុ ងមានដូច ខាង
ក ម៖

ក បខ័ណ  ការគ ប់គ ងហា និភ័យ
∙ ក ុមប ឹកសោ ភិបា លបា នបង្ក ើតរច នាសម្ព ័ន្ធ របស់សា ប័ន ជាមួយនឹងកា រកំណត់

យ៉ាងចបោ ស់នូវកា រទទួលខុសត វូដនកំណត់នសិទ្ធ អំ ណាចគណនយយភា ព 
ដលសមស បជា មួយនឹងអា ជីវកម្ម  និងតម ូវកា រប តិបត្ត ិ ការដលជួយថរកសោ 
បរិសា ននកា រត ួត ពិនិតយ  យរឹងមា ំ។ វា បា នពង ីកទំនួលខុសត ូវ
របស់គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម រួមបញ្ច ូល កា រវា យតម្ល  ការត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង តាម
រយៈមុខងា ររបស់សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង។

∙ ក ុមប ឹកសោ ភិបា លក៏បា នផ្ទ រ ការទទួលខុសត ូវផងដរនកា រត ួតពិនិតយ
ប សិទ្ធ  ភាពនកា រ គ ប់គ ង ហានិភ័យសម ប់គណៈកម្ម  កាគ ប់គ ង
ហា និភ័យ។ ប សិទ្ធ  ភាពនប ព័ន្ធ  ការគ ប់គ ង ហានិភ័យត ូវ បានត ួតពិនិតយ 
និងវា យតម្ល  យផ្ន កគ ប់គ ងឥណទា ននិងហា និភ័យជា បន្ត បនា ប់។ 
គណៈកម្ម កា គ ប់គ ងហា និភ័យ ជួយក ុមប ឹកសោ ភិបា លដើមបីត ួតពិនិតយ និង 
មើលខុសត ូវប សិទ្ធ  ភាពកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យរបស់ធនា គា រដលមុខងា រ
របស់កា រគ ប់គ ងឥណទា ន និងហា និភ័យនឹងជួយសម ួលដល់កា របង្ក ើត
ប ព័ន្ធ បន្ត ត ួតពិនិតយ និងវា យតម្ល ប ព័ន្ធ គ ប់គ ងហា និភ័យរបស់ធនា គា រ។
រា ល់  លកា រណ៍និងក បខ័ណ ដលបា នបង្ក ើតឡើង ដើមបីកំណត់វា ស់វង
និងត ួតពិនិតយសមា សភា គហា និភ័យផសងៗនឹងត ូវត ួតពិនិតយឡើងវិញព ម
ទា ងំផ្ត ល់អនុសា សន៍  យគណៈកម្ម  កាគ ប់គ ង ហានិភ័យនក មុប កឹ សោភិបា ល។
បន្ថ មលើនះគណៈកម្ម កា គ ប់គ ងហា និភ័យ ត ួតពិនិតយ និងវា យតម្ល  ភាព
សមរមយន  លកា រណ៍គ ប់គ ងហា និភ័យ និងធ្វ ើឲយប កដនូវហដា រច នា
សម្ព ័ន្ធ  ធនធា ន និងប ព័ន្ធ  ដលបា នដា ក់សម ប់កា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ។

∙ មុខងា រនកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យគឺត ូវ បានពង ឹង យប  ធានគ ប់គ ង
ឥណទា ន និងហា និភ័យ (HCRM) ដលបា នត ួតពិនិតយលើអភិបា លកិច្ច 
ហា និភ័យរបស់ធនា គា រ។ រចនា សម្ព ន័្ធ របស់អភិបា លកិច្ច  ហានិភ័យគឺរៀបចំតា ម
ផ្ន កៗ នអា ជីវកម្ម  យសមស ប តា ម ក បខ័ណ  ហានិភ័យ  លកា រណ៍ 
និងរចនា សម្ព ័ន្ធ សា ប័នដើមបីបង ្គ ប់បន្ថ មនិងពង ឹងកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ
និងវបបធម៌នហា និភ័យផ្អ កលើកា ររីកលូតលា ស់និងគម ងពង ីក 
បន្ថ មរបស់ធនា គា រ។

∙  លកា រណ៍  លន  បា យ និតិវិធី និងកា រអនុវត្ត  ការគ ប់គ ង ហានិភ័យ
ត ូវបា នធ្វ ើបច្ច ុបបន្ន កម្ម  ជាប  ចាំដើមបីប កដពីភា ពទា ក់ទងនិងអនុ  ម  
តា មចបោ ប់ និង  លកា រណ៍បច្ច បុបន្ន  ព មទំាងបង្ក ើតឡើងសម ប់បុគ្គ លិក ទំាង
អស់។ ធនា គា របា នទទួលយកផងដរនូវ  លកា រណ៍រា យកា រណ៍សមា ត់
ដលផ្ត ល់ជា មធយោ បា យសម ប់បុគ្គ លិកទា ំងអស់រា យកា រណ៍កា រនូវភា ពពិត 
ឬកា រមន្ទ ិលសងស័យនកា រធ្វ សប ហសកា រប ព ឹត្ត មិនត ឹមត ូវឬកា ររំ  ភ
បំពា នលើ  លកា រណ៍ និងចបោ ប់របស់ធនា គា រក្ន ងុលក្ខ ណៈដល មា នសុវត្ថ  ិភាព
និងរកសោ កា រសមា ត់។

∙  លកា រណ៍គ ប់គ ង (MCP) និង  លកា រណ៍ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង (ICP) 
ជា លា យល័ក្ខ អកសរ របស់ថា ក់គ ប់គ ងត ូវបា នបង្ក ើតឡើង។  លកា រណ៍
គ ប់គ ងគ ងរៀបចំទំនួលខុសត ូវដ៏ជា ក់លា ក់មួយសម ប់គ ប់ក ុម 
ឧទា ហរណ៍ ថា ក់ដឹកនា ំ គណៈកម្ម  កាសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង និងគណៈកម្ម  កាក ុម
ប ឹកសោ សវនកម្ម  ដលជា ប់ទា ក់ទងនឹងកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធនា គា រ។

របា យកា រណ៍លើកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង
កា រិយបរិច្ឆ ទនា ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី
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ល
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ន

CP គឺបង្ក ើតជា សា រតីក្ន ុងចំ  មបុគ្គ លិកទា ំងអស់ដលទា ក់ទិននឹងសមា ស 
ភា គត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង និង  លកា រណ៍ត ួតពិនិតយសំខា ន់សម ប់ធនា គា រ។

∙ ក បខ័ណ ប ឆា ំងនឹងកា រក្ល ងបន្ល ំ បានអនុវត្ត  យផ្ត ល់នូវ លកា រណ៍
ទូលំទូលា យ យុទ្ធ  សាស ្ត  និង  លន  បា យសម ប់ធនា គា រទទួលយកនូវ
ទំនា ក់ទំនងក្ន ងុកា រក្ល ងបន្ល ដំើមបីលើកតម្ក ើនស្ត ង់ដា នភា ពសុច្ច រិតឲយបា នខ្ព ស់។
គម ងកា រងា រត ូវបា នបង្ក ើត យា៉ងរឹុងមា ំ និងទូលំទូលា យដើមបីត ួតពិនិតយ
ធនា គា រក៏ដូចជា រំលចនូវតួនា ទីព ម  ទាំងទំនួលខុសត ូវនូវគ ប់កម ិតសម ប់
កា រពា រ និងឆ្ល ើយតប  នឹងកា រក្ល ងបន្ល ំ។

∙ កា របង្ក ើតនូវ  លគំនិតខសកា រពា រចំនួនបីរួមមា នផ្ន កប ឈមនឹង
ហា និភ័យផ្ន កត តួពិនិតយ ហា និភ័យនិងសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ។ ផ្ន កប ឈមនឹង
ហា និភ័យគ ប់គ ងហា និភ័យដលមា នក្ន ុងសកម្ម  ភាព អាជីវកម្ម ប  ចាំថ្ង 
ចំណកឯផ្ន កត ួតពិនិតយហា និភ័យទទួលខុសត ូវក្ន ុង ការបង្ក ើត
ក បខ័ណ  ការងា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ និងអភិវឌឍ និងវិធីសា ស ្ត ។ 
បន្ថ មលើនះទៀតសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងគឺផ្ត ល់កា រធា នា ជា ឯករា ជយ
លើប សិទ្ធ  ភាពនវិធីសា ស ្ត ការគប ់គង ហា និភ័យ។ 

មុខងា រសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង
∙ មុខងា រនសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុរួមមា នកា រត តួពិនិតយជា ប  ចំាលើប តិបត្ត  ិការធ នា គារ

ប ព័ន្ធ ត តួ ពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ  យពិនិតយជា ប ចំាលើដំណើរកា រអា ជីវកម្ម ដើមបីវិភា គ
និងវា យតម្ល ភា ព ពញលញ និងប សិទ្ធ  ភាពនហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងកា រគ ប់គ ង
ប តិបត្ត ិកា រព មទំាងបងា ញ នូវហា និភ័យសំខា ន់ៗ និងកា រមិនអនុ  មតា ម
ចបោ ប់នា នា ដលនំាឲយប៉ះពា ល់ដល់ធនា គា រ។ សវនករផ្ទ ក្ន ងុផ្ត ល់នូវអនុសា សន៍
ដើមបីបង្ក ើនប សិទ្ធ  ភាពនកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយ និងដំណើរ
កា រគ ប់គ ង។ គណៈគ ប់គ ងនឹងតា មដា នរា ល់ សា ន ភាពសកម្ម  ភាពដលឆ្ល ើយ
តបនឹងអនុសា សន៍របស់សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ និងឯករា ជយ។ សវនកម្ម ត វូអនុវត្ត  តាម
ផ្ន ក និងនា យកដា នអា ស យ័តា មកម តិ ហានិភ័យកម្ម វត្ថ  ុនិង លន  បា យ
របស់ធនា គា រ  ក្ន ងុបរិបទដលទា ក់ទងនឹងមុខជំនួញ និងបរិយា កា ស ផ្ន កច បោប់
និងតា មកា រពិចា រណា របស់គណៈគ ប់គ ង ជាន់ខ្ព ស់ និងក ុមប ឹក សោភិបា ល។

∙ គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង គឺជា គណៈកម្ម  ការគ ប់គ ងដលដឹកនា ំ  យ
នា យកប តិបត្ត ិ មា នសមា សភា ពពីតំណា ងថា ក់គ ប់គ ង ជាន់ខ្ព ស់នអង្គ ភាព 
អា ជីវកម្ម  និងផ្ន កគា ំទ របស់ធនា គា រ។ គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងធ្វ  ើកា
រប ជំុជា ប  ចាំ ដើមបីពិភា កសោ ពីចំណុចខសោ យ ដលសវនករបា នរកឃើញ 
និងរបា យកា រណ៍សុើបអង្ក ត និងសម ចលើផនកា រសកម្ម  ភាព ដលត ូវ ការ

 ះស យរា ល់ប  ដលប៉ះពា ល់ដល់ប តិបត្ត ិ ការ អាជីវកម្ម របស់ធ នាគា រ។
អ្ន កតំណា ងពីគ ប់នា យកដា នដលត ូវបា នធ្វ ើសវនកម្ម នឹងទទួលបា នកា រ
ស្ន ើសំុឲយចូលរួម ប ជំុគណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុដើមបីពិភា កសោ បន្ថ ម និងជំរុញ
ឲយ  ះស យប  បា នកា ន់តលឿន។ កំណត់ហតុនកិច្ច ប ជំុរបស់
គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុនឹងត វូផ្ត ល់ជូន ក មុប កឹសោ គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម 
ព មជា មួយនឹងរបា យកា រណ៍សវនកម្ម ។ គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងក៏ត ូវ
អនុវត្ត តា មសកម្ម  ភាពដលតម ូវ  យគណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងដរ។

∙ ក ុមប ឹកសោ គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ប ជំុតា មកា លវិភា គដលបា នកំណត់ដើមបី
ត ួតពិនិតយ ប  កា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងដលបា នរកឃើញ  ក្ន ុងរ បាយកា រណ៍
ដលរៀបចំ  យសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង សវនកម្ម ឯករា ជយ អា ជា ធរអនុវត្ត ចបោ ប់ និង
កា រវា យតម្ល បន្ថ មពីប សិទ្ធ  ភាព និងភា ពពញលញនប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ
របស់ធនា គា រ។ ក មុប កឹសោ គណៈកម្ម  ការ សវនកម្ម  បានត តួពិនិតយយ៉ាងសកម្ម 
លើឯករា ជយភា ពរបស់សវនកម្ម    ផ្ទ ក្ន ងុលើវិសា លភា ព នកា រងា រ និងធនធា ន។
ក មុប កឹសោ គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ក៏ពិនិតយឡើងវិញនូវមុខងា ររបស់ សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ
ជា ពិសសដនកំណត់នផនកា រសវនកម្ម ប  ចាំឆា ំ និងសកម្ម  ភាពសវនកម្ម  
ផ្ទ ក្ន ុងដលកើតមា នជា រឿយៗ។ កំនត់ហតុនកិច្ច ប ជំុគណៈកម្ម  ការសវនកម្ម 
ផ្ទ ក្ន ុងនឹង ត ូវជូន  ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។ ព័ត៌មា នលម្អ ិតនសកម្ម  ភាពដល
ក ុមប ឹកសោ គណៈកម្ម  ការ សវនកម្ម  បានកំនត់នឹងត ូវសរសរ  ក្ន ុងរ បាយ ការ
ណ៍គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម ។

ធា តុសំខា ន់ៗផសងទៀតនកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង
ធា តុសំខា ន់ៗផសងទៀតននីតិវិធីដលបា នបង្ក ើត យក ុមប ឹកសោ ភិបា លនឹងផ្ត ល់

ប សិទ្ធ  ភាពនកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងរួមមា ន៖
∙ គម ងអា ជីវកម្ម ប  ចំាឆា  ំនិងថវិកា រត វូ បានដា ក់ស្ន ើ  កាន់ក មុប កឹ សោភិបា ល

ដើមបីធ្វ ើ កា រអនុម័ត។ សមិទ្ធ ផិលជា ក់ស្ត ងត វូបា នពិនិតយធៀបនឹងផនកា រដល
បា នកំណត់ជា  រៀងរា ល់ខដើមបីឱយកា រឆ្ល ើយតបបា នទា ន់ពលវលា  និងសកម្ម 
ភា ពកប ត ូវបា នអនុវត្ត  ដើមបីកា ត់បន្ថ យ ហានិភ័យ។ ក ុមប ឹក សោភិបា លត ួត
ពិនិតយជា ប  ចាំនូវរបា កា រណ៍ពីថា  ក់គ ប់គ ងលើស្ថ ិតិប តិបត្ត  ិការណ៍សំ ខាន់ៗ 
ក៏ដូចជា លើប  ផ្ន កចបោ ប់ និងបទបញ្ញ ត្ត ។ិ ក មុប កឹសោ ភិបា លក៏អនុម័តលើកា រ
ផា ស់ប្ត ូរ ឬកា រកប លើ  លកា រណ៍របស់ធនា គា រ ផងដរ។

∙ គណៈកម្ម កា រគ ប់គ ងប តិបត្ត គិ ប់កម តិ ក៏ត វូបា នបង្ក ើត យថា ក់គ ប់គ ង
ដើមបីជួយ និងគា ទំ គ ប់គណៈកម្ម  ការក មុប កឹសោ ភិបា លនា នា  ក្ន ងុ ការត តួពិនិតយ
ផ្ន កសំខា ន់ៗនប តិបត្ត ិ ការអា ជីវកម្ម ។ គណៈកម្ម  ការគ ប់គ ងប តិបត្ត ិគ ប់
កម ិតទា ំងអស់រួមមា នគណៈកម្ម  ការប តិបត្ត ិគណៈកម្ម  ការគ ប់គ ងឥណ ទាន 
គណៈកម្ម កា រគ ប់គ ង និងទទួលខុសត ូវ ទ ពយសមបត្ត ិនិងបំណុល និងគណៈ
កម្ម កា រដឹកនា ំបច្ច កវិទយោ ពត៌មា ន និងគណៈកម្ម  ការបុគ្គ លិក។

∙  លកា រណ៍ឬសចក្ត ណីនា នំកា រជ ើសរីសបុគ្គ លិក និងកា រតំឡើងបុណយស័ក្ត 
របស់ ធនា គា រត វូបា នបង្ក ើតឡើងដើមបីធា នា ថា  បុគ្គ លដល មានសមត្ថ  ភាពសម
ស បត ូវបា ន ជ ើសរីសដើមបីបំពញនូវមុខតំណងដលមា ន។ កម្ម វិធី
បណ្ដ ុះបណា្ដ លជា ផ្ល ូវកា រ  យ កា របង ៀន យផា ល់ ឬក៏រៀនតា មបណា្ដ ញ
អីុនធើណិត និងកា រវា យតម្ល លើកា របំពញ ភា រកិច្ច ប ចាំឆមា សឬបចា  ំឆា ំរួម 
ទា ងំនិតិវិធីដលពា ក់ព័ន្ធ ផសងៗ ទៀតត វូបា នបង្ក ើតឡើង ដើមបីធា នា ថា បុគ្គ លិក
នឹងទទួលបា នកា របណ្ដ ុះបណា្ដ លសមស បនឹងមា នសមត្ថ  ភាពដើមបីបំពញ
ភា រកិច្ច  និងកា រទទួលខុសត វូរបស់ពួកគ  យប សិទ្ធ  ិភាព។ កា រណនា តំ មឹត ូវ
ក៏ត ូវបា នបងា ញសម ប់កា របញឈប់បុគ្គ លិក។

∙ កា រកំណត់ក បខ័ណ ដ៏ចបោ ស់លា ស់មួយជា មួយនឹងកា រផ្ត ល់អំ ណាចសមរមយ
និងកា រកំណត់ នអំណា ចត ូវបា នសម ច យក ុមប ឹកសោ ភិបា លសម ប់
កា រទិញ និងកា រ  ះ  ល ទ ពយសកម្ម   ការដញថ្ល   ការលុប  លនូវធា តុ
ប តិបត្ត ិកា រ និងឥណទា ន កា របរិចា កក៏ដូចជា កា រសម ច លើចំណា យ
ប តិបត្ត ិកា រ និងចំណា យទូ  ។

∙  លកា រណ៍និងនីតិវិធីនា នា ត ូវ បានបង្ក ើតឡើងដើមបីធា នា នូវកា រ
អនុ  ម  តា មកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងចបោ ប និងបទបបញ្ញ ត្ត ិដលបា នចង។ 

 លកា រណ៍និងនីតិវិធីទា ំងនះ ត ូវបា នបង្ក ើតឡើង  តា ម
សា រា ចរណនា ំរបស់ធនា គា រ និងធ្វ ើបច្ច ុបបន្ន កម្ម ជាបន្តប នា ប់ ជា មួយនឹងការ  
ផា ស់ប្ត ូនបរិសា នអា ជីវកម្ម  ឬក៏សចក្ត ីណនា ំពីបទបបញ្ញ ត្ត ិ។

កា រធា នា ពីថា ក់គ ប់គ ង
ក ុមប ឹកសោ ភិបា លក៏ទទួលបា ននូវកា រធា នា ពីនា យកប តិបត្ត  ិថា ការគ ប់គ ង

ហា និភ័យ និងប ព័ន្ធ គ ប់គ ងផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធនា គា រជា សា រវន្ត កំពុងប តិបត្ត ិយា៉ងសមរមយ
និងមា នប សិទ្ធ  ភាព  យផ្អ កលើគំរូគ ប់គ ង ហានិភ័យដលបា នអនុម័ត  យធនា គា រ។



72 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ក.  កា រតងតា ំង និងលក្ខ ខណ  ងផសងៗ
កា រតងតាំង

គណៈកម្ម កា រត វូមា នសមា ជិកយ៉ាងតិច (៣) បីរូប ត វូ បានតងតា ងំ  យក មុ
ប កឹសោ ភិបា ល ក្ន ុងចំ  មអភិបា លមិនប តិបត្ត ិនធ នាគា រ៖

១.  ប ធា នត ូវតជា អភិបា លឯករា ជយ និងយ៉ាងតិចណា ស់អភិបា លឯករា ជយមា ក់
នគណៈកម្ម កា រ ត ូវតមា នជំនា ញហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងគណនយយ និងអភិបា ល
ឯករា ជយមា ក់ដលមា នជំនា ញផ្ន កចបោ ប់ និងធនា គា រកិច្ច ។

២.  គណៈកម្ម កា រ ត ូវមា នសមា ជិកយ៉ាងតិច (៣) បីរូបក្ន ុង ះ (២) ពីររូបជា 
អភិបា លមិនប តិបត្ត ិដលតងតា ំង  យក ុមប ឹកសោ ភិបា លក្ន ុងចំ ម
អភិបា លមិនប តិបត្ត ិនធនា គា រ។

៣.  ពលដលប ធា នមិនអា ចចូលរួមប ជំុបា ន សមា ជិកទា ំងអស់ត ូវ
ជ ើសរីសសមា ជិកមា ក់  ក្ន ុងក ុម ជា ប  ធាន។

អង្គ ប ជំុ
១.  អង្គ ប ជំុនឹងប ព ឹត្ត   យា៉ងតិចណា ស់មួយដងក្ន ុងមួយត ីមា ស ដើមបីឲយស ប

ជា មួយនឹងអង្គ ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ឬអា ចជា ញឹកញា ប់ អា ស ័យលើសចក្ត ី
សំរចរបស់គណៈកម្ម កា រ។ យា៉ង  ចណា ស់ម្ត ងក្ន ុងមួយឆា ំ គណៈកម្ម  ការ 
នឹងត វូជួបជា មួយសវនករឯករា ជយ  យមិនមា នវត្ត  មានអភិបា លប តិបត្ត ិ។

២.  គណៈកម្ម កា រនឹងកំណត់នីតិវិធីរបស់ខ្ល ួន ជា ពិសសទា ក់ទងនឹងកា រ  ះប ជំុ
កា រជូនដំណឹងពីកា រប ជំុ កា រ  ះ  ត និងនីតិវិធីនកា រប ជំុ កា រកត់ត  និង
កា ររកសោ  កា របង្ក ើត និងកា រអង្ក តលើកំណត់ត ប ជំុ។

៣.  ង  តា មសំណើររបស់សវនករឯករា ជយ កិច្ច ប ជំុនឹងត ូវបើក ដើមបីពិចា រ
ណា នូវរា ល់ប  ដលសវនករយល់ថា  វា ត វូ មានកា រយកចិត្ត ទុក ដាក់ពីអភិបា ល
និងមា ស់ភា គហ៊ុន។

កូរុ៉ម
 កូរុ៉មត ូវមា នបី (៣) ច ើនជា ង៥០% នចំនួនសរុបទា ំងអស់នសមា ជិក

អចិន ្ត យ៍។

លខា ធិកា រ
 លខា ធិកា ររួមរបស់គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម  រួមមា ននា យកសវា កម្ម  

និងកិច្ច កា រក ុមហុ៊ន មន្ត  ីជា ន់ខ្ព ស់ផ្ន កចបោ ប់ និងកិច្ច  ការក ុមហ៊ុន 
និងក ុមលខា ធិកា រអា ជីវកម្ម  ។

សិទិ្ធ អំណា ច
គណៈកម្ម កា រត ូវបា នអនុ  ត យក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ក្ន ុង ការ៖
∙ សុើបអង្ក តលើគ ប់សកម្ម  ភាព ឬប  ដលមា ន  ក្ន ុងក បខណ របស់ខ្ល ួន។
∙ មា នធនធា នដលតម ូវឲយមា នដើមបីបំពញភា រកិច្ច របស់ខ្ល ួន។
∙ មា នសិទ្ធ ិប ើប ស់ និង  យមិនមា នកា រកំណត់រា ល់ព័ត៌មា ន និងឯកសា រ

ដលទា ក់ទងនឹងសកម្ម  ភាពទាំង  ះ។
∙ មា នបណា្ដ ញទំនា ក់ទំនង  យផា ល់ ជា មួយនឹងសវនករឯករា ជយបុគ្គ លដល

ទទួលបន្ទ កុមុខងា រ ឬសកម្ម  ភាពសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ និងថា ក់គ ប់គ ង ជាន់ខ្ព ស់ន
ធនា គា រ។

∙ ទទួលយកប ឹកសោ ចបោ ប់ពីក  ឬប ឹកសោ ពីអ្ន កជំ នាញឯករា ជយផសងទៀត និងបង្ក 
លក្ខ ណៈសុវត្ថ ិភា ពសម ប់អ្ន ក ខាងក ដលមា នបទពិ  ធន៍ និងជំនា ញ
បើក្ន ុងករណីដលចា ំបា ច់តម ូវឲយចូលរួម។

∙  ះ  ប ជំុជា មួយនឹងសវនករផ្ទ ក្ន ុង និងខា ងក   យមិនចា ំបា ច់មា ន 
គណៈប តិបត្ត ិ  ពលដលចា ំបា ច់។

∙  យមិនរា ប់បញ្ច ូលតួនា ទីខា ងលើ គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម  ត ូវ បានផ្ត ល់
អំណា ច  យក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ឲយមា ន៖

-  ធនធា នចា ំបា ច់តម ូវឲយមា នសម ប់ ការបំពញភា រកិច្ច 
- មា នសិទ្ធ ិប ើប ស់ និង  យមិនមា នកា រកំណត់រា ល់ព័ត៌មា ន 

និងឯកសា រដល ទា ក់ទងនឹងសកម្ម  ភាពទាំង  ះ។
ខ.  កា តព្វ កិច្ច  និងទំនួលខុសត ូវ

កា តព្វ កិច្ច  និងកា រទទួលខុសត ូវចំបងរបស់គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម  ទាក់ទងនឹង
មុខងា ររបស់សវនករខា ងក្ន ុង សវនករឯករា ជយ របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ប តិបត្ត ិ ការ ជាមួយ 
សម្ព ័ន  ត្ត ិ របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ និងកា រសុើបអង្ក តរបស់ធនា គា រ មយប៊ង កម្ព ុ ជា 
មា នដូចខា ងក ម៖

១. សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង
∙ ត ួតពិនិតយភា ពត ឹមត ូវនគម ង និងវិសា លភា ពរបស់សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង

មុខងា រ និងធនធា ននមុខងា រសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងលក្ខ ន្ត ិកៈសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង 
ដលផ្ត ល់សិទ្ធ ិអំណា ចសំខា ន់ក្ន ុងកា រអនុវត្ត  ការ ងារនះ។

∙ ត ួតពិនិតយរបា យកា រណ៍សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង និងធា នា ភា ពសមរមយ និងកា រ
 ះស យដលមា នភា ពឆា ប់រហ័ស និងធ្វ ើឡើង យគណៈគ ប់គ ង

លើកង្វ ះខា តកា គ ប់គ ង ឬនីតិវិធីកន្ល ងមកដលកំណត់  យ
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង។

∙ អនុម័តលើកា រតងតា ំង ឬបញឈប់នា យកសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង និងនា យកន
នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង។

∙ វា យតម្ល កា របំពញកា រងា ររបស់សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង កំណត់/អនុម័ត
ប ក់បំណា ច់ និងកា រដំឡើងបៀវតសរ៍ប  ចាំឆា ំរបស់សវនករផ្ទ ក្ន ុង។

∙ ទទួលដឹងពីកា រលា លរបស់បុគ្គ លិកសវនករផ្ទ ក្ន ុង និងហតុផល
នកា រលា លង។

២. សវនកម្ម ឯករា ជយ
∙ ត ួតពិនិតយកា រតងតាំង និងកា របំពញកា រងា រនសវនករឯករា ជយតម្ល 

នកា រធ្វ ើសវនកម្ម  និងរា ល់សំណួរនកា រលា ឈប់ ឬកា របញឈប់ 
និងផ្ត ល់អនុសា សន៍ជូនក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។

∙ វា យតម្ល គុណវឌុឍិជំនា ញ ធនធា ន និងប សិទ្ធ  ភាពរបស់សវនករឯករា ជយ។

សមា ជិកកណកម្ម  ការសវនកម្ម នធនា គា រ មយប៊ង (កម្ព ុ ជា) ភីអិលសុី:
1. ដា ទុ អ ករុណា កា រា៉ន់ (អភិបា ល)

2.  ក ស្ព នសឺ លី (សមា ជិក)

3.  ក ហា មីរុលឡា  ប៊ូហា ន (សមា ជិក)

4.  កស ី ប៉ូលី សុីម (សមា ជិក)

របា យកា រណ៍
គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម 

1 2

3 4
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របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

អភិ
បា 
ល
កិច

្ច 
ក

 មុហ៊ុ
ន

∙ ត តួពិនិតយពីប សិទ្ធ  ភាពកា រងា ររបស់សវនករឯករា ជយ និងឯករា ជយភា ពព ម ទំាង
វត្ថ ុវិស័យ។

∙ ត ួតពិនិតយគម ងផនកា រ និងវិសា លភា ពសវនកម្ម របស់សវនករឯករា ជយ 
រួមមា នកា រផា ស់ប្ត ូរវិសា លភា ពនផនកា រសវនកម្ម ។

∙ ត ួតពិនិតយឡើងវិញនូវរបា យកា រណ៍សវនកម្ម ស ំខាន់ៗ 
និងលទ្ធ ផលដលលើកឡើង  យសវនកម្ម ឯករា ជយ និងកា រឆ្ល ើយតបរបស់ 
គណៈគ ប់គ ង រួមទា ំងសា ន ភាពនអនុសា សន៍របស់សវនកម្ម កន្ល ងមក។

∙ ត ួតពិនិតយកា រជួយពីបុគ្គ លិកធនា គា រ ដល់់សវនករឯករា ជយ និងប  លំ បាក
ដលជួបប ទះក្ន ុងដំណើរកា រសវនកម្ម  រួមទា ំងកា រកំណត់ព ំដនន
វិសា លភា ពកា រងា រ ឬប ើប សព័់ត៌មា នចា ំបា ច់។

∙ អនុម័តលើសវា កម្ម  ដលមិនមនជា សវនកម្ម ដលផ្ត ល់  យសវនករឯករា ជយ។
៣. ប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង

ត ួតពិនិតយវា យតម្ល  និងរា យកា រណ៍ជូនក ុមប ឹកសោ ភិបា លលើ៖
∙ ភា ពត ឹមត ូវនកា របង្ក ើត លន  បា យ នីតិវិធី និង  លកា រណ៍ណនា ំ

លើប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង។
∙ ប សិទ្ធ ិភា ពនប ព័ន្ធ ត ួតពិនិត ផ្ទ ក្ន ុង និងកា រវា យតម្ល របស់សវនករផ្ទ ក្ន ុង 

និងឯករា ជយ លើប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយនះ និងជា ពិសសលិខិតរបស់សវនករឯក 
រា ជយ ចំ  ះគណៈគ ប់គ ង និងកា រឆ្ល ើយតបរបស់គណៈគ ប់គ ង។

៤. របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
 កា រត តួពិនិតយរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ បុ ចំាតី មា ស និងចុងឆា ំ  យ  តលើ៖ 
∙ កា រផា ស់ប្ត ូរលើ  លន  បា យគណនី និងកា រអនុវត្ត ន៍។
∙ កិច្ច កា រសំខា ន់ និងព ឹត្ត ិ ការណ៍ដលមា នខុសពីធម្ម  តា។
∙ អនុវត្ត តា មស្ត ង់ដា ររបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងតម ូវ ការផ្ន កច បោប់ 

និងបទបញ្ញ ត្ត ិផសងទៀត។
៥. ប តិបត្ត ិកា រជា មួយសម្ព ័ន  ត្ត ិ
 ត ួតពិនិតយរា ល់បុគ្គ លដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងប តិបត្ត ិ ការ និងប  ជ  ះ

ផលប  ជន៍ ដលអា ចកើតមា នឡើង  ក្ន ុងធនា គា រ រួមទា ំងប តិបត្ត ិ ការ
នីតិវិធី ឬក មសីលធ៌មដលនឹងអា ចលើកជា ចំ  ត សម ប់សុច្ច រិត ភាព
របស់គណៈគ ប់គ ង។

៦. របា យកា រណ៍ប  ចាំឆ្ន ាំ
 រៀបចំរបា យកា រណ៍គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម   រា ល់ចុងឆា ំហិរញ្ញ វត្ថ ុនីមួយៗ 

ហើយរបា យកា រណ៍នះនឹងដា ក់ចូល  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ។
៧. កា រសុើបអង្ក ត
 ណនា ំពីកា រសុើបអង្ក តលើរា លស់កម្ម  ភាព ឬប  ស្ថ ិតក្ន ុងក បខណ  ការ ងារ 

របស់ខ្ល ួន។
៨. ប  ផសងៗ
 ទទួល និងចា ត់កា រក្ន ុងកា ររា យកា រណ៍ទា ក់ទងនូវភា ពស្ថ ិតស្ថ រ និងវិធា នកា រ

កា រពា រនកា រក្ល ងបន្ល ំ។ ប  ផសងៗដលគណៈកម្ម  ការយល់ថា សមស ប 
ឬដលផ្ត ល់សិទ្ធ ិអំណា ច  យក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។

គ. សកម្ម ភា ពរបស់គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម  ក្ន ុងឆា ំកន្ល ង នះ
 ក្ន ុងអំឡុងពលស្ថ ិតក មកា រត ួតពិនិតយគណៈកម្ម  ការសវនកម្ម  បានអនុវត្ត នូវ
ភា រកិច្ច  និងមុខងា រដលមា នសកម្ម  ភាពដូចខា ងក ម៖

 វត្ត មា នក្ន ុងអង្គ ប ជំុកិច្ច ប ជំុចំនួនប ំ (៥) គិតត ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ 
ឆា ំ២០១៣។ សចក្ត លំីអិតនវត្ត មា នសមា ជិកនីមួយៗនអង្គ ប ជំុ
គណៈកម្ម កា រក្ន ុងអំឡុងឆា ំ មា នដូចជា ៖

របា យកា រណ៍គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម 

សមា សភា ព និង  ះសមា ជិក ចំនួននអង្គ ប ជំុក្ន ុងអំឡុងឆា ំ
ក មកា រត ួតពិនិតយ

1 ដា ទុ ករុណា កា រ៉ាន់ រ៉ាមា៉សា មី (ប  ធាន)
- តងតា ំង  ថ្ង ទី ១២ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១២
- អភិបា លមិនប តិបត្ត ិឯករា ជយ

៥/៥

2 ស្ព នសឺ លី ទៀន ឈី (សមា ជិក)
- តងតា ំង  ថ្ង ទី ២៣ ខមីនា  ឆា ំ២០១២
- អភិបា លមិនប តិបត្ត ិឯករា ជយ

៥/៥

3 ហា មី រុលឡា  បូ៊ហា ន់ (សមា ជិក)
- តងតា ំង  ថ្ង ទី ២៣ ខមីនា  ឆា ំ២០១២
- អភិបា លមិនប តិបត្ត ិមិនឯករា ជយ

៤/៥

4 មីឆ ហ្វ ុង សៀង យូ (សមា ជិក)
- តងតា ំង  ថ្ង ទី ១០ ខមីនា  ឆា ំ២០១៣
- អភិបា លមិនប តិបត្ត ិមិនឯករា ជយ

៤/៤

គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម រួមមា នសមា ជិកពីររូប (២) ជា អភិបា លមិនប តិបត្ត ឯិក រាជយ។
អង្គ ប ជំុគណៈកម្ម  ការសវនកម្ម  តាមកា លកំណត់ នា យកប តិបត្ត  ិនិង នាយកសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ 
ត វូបា នអ ្ជ ើញចូលរួមក្ន ងុកិច្ច ប ជំុនះ។ សវនករឯករា ជយក៏ត វូបា នអ ្ជ ើញចូលរួមផង 
ដរ ដើមបីពិភា កសោ អំពីលិខិតថា ក់គ ប់គ ងរបស់ពួកគ អនុសសរណៈ ផនកា រសវនកម្ម នឹង 
ប  ទា ក់ទងដ៏ទទៀត។
បន្ថ មលើកា លវិភា គអង្គ ប ជំុ សមា ជិកនគណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ក៏ មានកិច្ច ប ជំុ ចំនួន 
មួយ(១) ជា មួយនឹងសវនករឯករា ជយ  យមិនតម វូឲយមា នវត្ត  មាននគណៈគ ប់គ ង។
គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម ត វូបា នជួប ដើមបីពិភា កសោ  និងត តួពិនិតយរបា យកា រណ៍សវនកម្ម 
ហិរញ្ញ វត្ថ បុ ចា ឆំា  ំរបស់ធនា គា រ។ នា យកប តិបត្ត និិង នាយកផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិងយុទ្ធ  សាស ្ត  
ត វូបា នអ ្ជ ើញ  ចូលរួម ក្ន ងុរា ល់កិច្ច ប ជំុទា ងំ  ះ រួមជា មួយនឹងសវនករឯករា ជយ។
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង

១. ត តួពិនិតយគំ  ងសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុប ចា ឆំា  ំសំរា ប់ឆា  ំ២០១៣ ដើមបីធា នា  យ
បា ននូវវិសា លភា ព គ បដណ្ដ ប់ រាល់សកម្ម  ភាពរបស់ធនា គា រ និងតម វូ ការ ខាង
ធនធា ន សម ប់សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍មុខងា ររបស់ខ្ល នួ។

២. ត តួពិនិតយរបា យកា រណ៍សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ អនុសា សន៍របស់សវនករ និងកា រឆ្ល ើយ
តបរបស់អ្ន កគ ប់គ ង  កា ន់អនុសា សន៍របស់សវនករ។

៣. ត តួពិនិតយរបា យកា រណ៍តា មដា ន ថា តើអ្ន កគ ប់គ ង បាន ចាត់វិធា ន
កា រ  ះស យ  លើប  សវនកម្ម ដលមិនទា ន់  ះស យរួច 
ដើមបីប  ក់ថា  ចំនុចខសោ យរបស់ប ព័ន្ធ គ ប់គ ងផ្ទ ក្ន ងុត វូបា ន  ះស យ។

៤. ត តួពិនិតយរបា យកា រណ៍ប  ចំាខស្ត ពីីលទ្ធ ផលសវនកម្ម  ដើមបីប  ក់ពីភា ព
គ ប់គ ន់ លទ្ធ ផលកា រងា រ ដំណើកា រ កា រសម ច បាន និងកា រ  បកា ប់ផ្ន ក
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ និងកត់ត ទុកនូវមូលហតុនកា រលា ឈប់របស់សវនករ។

៥. ត តួពិនិតយរបា យកា រណ៍សវនកម្ម   ះផសោ យ  យអជា ធរបទប  ត្ត ិ 
កា រឆ្ល ើយតបរបស់អ្ន កគ ប់គ ង  លើអនុសា សន៍របស់និយ័តករ និងសកម្ម  ភាព
កលំអរចំនុចខសោ យដលបា នកើតមា ន។

៦. វា យតម្ល លទ្ធ ផលកា រងា ររបស់សវនករផ្ទ ក្ន ងុកំណត់ និងសម ចចិត្ត លើ
ប ក់បៀវតស និងប ក់បន្ថ ម លើប ក់បៀវតសប ចា ឆំា រំបស់សវនករផ្ទ ក្ន ងុ។

៧. មា នកា រយល់ដឹងពីពត៌មា ន និងមូលហតុដលបុគ្គ លិកសវនករសំុលា ឈប់។
៨. ណនា ំ  យមា នកា រសុើបអង្ក ត លើសកម្ម  ភាព រឺប   ណាមួយ

ដលស្ថ តិក្ន ងុលក្ខ ខណ ដលបា នព ងរបស់ខ្ល នួ។
៩. ត តួពិនិតយរបា យកា រណ៍របស់គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម  និង

របា យកា រណ៍ស្ត ពីីកា រគ ប់គ ងត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ។



74 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

១០.ត តួពិនិតយកំណត់ហតុប ជំុរបស់គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ សម ប់ទិដ្ឋ  ភាព
ទួ  នកា រពិភា កសោ  និងសកម្ម  ភាពកលំអររបស់អ្ន កគ ប់គ ង លើចំនុច
ខសោ យនកា រត តួពិនិតយដលសវនករផ្ទ ក្ន ងុ បា នលើកឡើង។

របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
១១.ត តួពិនិតយរបា យកា រណ៍សវនកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ បុ  ចំាឆា រំបស់ធនា គា រ ដើមបីធា នា ថា 

របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិងតម វូកា រនកំនត់បងា ញផសងៗ អនុ  មតា ម
ស្ត ង់ដា រគណនយយ  យ  តលើកា រផា ស់ប្ត រូ លកា រណ៍គណនយយ
ក៏ដូចព តឹ្ត កិា រណ៍ និងប តិបត្ត  ិការណ៍សំខា ន់ៗ ដលគួរឱយកត់សមា្គ ល់ 
និងខុសពីធម្ម តា ។

សវនកម្ម ឯករា ជយ
១២.វា យតម្ល គុណវុឌឍិ ជំនា ញ ធនធា ន និងប សិទ្ធ  ភាពរបស់សវនករឯករា ជយ។
១៣.ត តួពិនិតយ ពីប សិទ្ធ  ភាពកា រងា ររបស់សវនករឯករា ជយ និងឯករា ជយភា ពព ម ទំាង       

វត្ថ វិុស័យ។
១៤.ត តួពិនិតយគម ងផនកា រ និងវិសា លភា ពសវនកម្ម របស់សវនករឯករា ជយ

រួមមា ន រា ល់កា រផា ស់ប្ត រូវិសា លភា ពនផនកា រសវនកម្ម ។
១៥.ត តួពិនិតយឡើងវិញនូវរបា យកា រណ៍សវនកម្ម សំ ខាន់ៗ និងលទ្ធ ផលដល

លើកឡើង  យសវនកម្ម ឯករា ជយ និងកា រឆ្ល ើយតបរបស់គណៈគ ប់គ ង 
រួមទា ងំសា នភា ពនអនុសា សន៍របស់សវនកម្ម កន្ល ងមក។

១៦.ត តួពិនិតយកា រជួយពីបុគ្គ លិកធនា គា រ  កា ន់សវនករឯករា ជយ និងប  លំ បាក
ដលជួបប ទះ ក្ន ងុដំណើរកា រសវនកម្ម  រួមទា ងំកា រកំណត់ព ដំននវិសា លភា ព
កា រងា រ ឬ ប ើប ស់ពត៌មា នចា បំា ច់។

១៧.អនុម័តលើសវា កម្ម ដលមិនមនជា សវនកម្ម  ដលផ្ត ល់  យសវនករឯករា ជយ។
ឃ. មុខងា រសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង

ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ បា នបង្ក ើតសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ ក្ន ងុធ នាគា រ
ដើមបីជួយក មុប កឹសោ ភិបា ល ត តួពិនិតយលើគណៈគ ប់គ ងពីភា ពត មឹត វូ ក្ន ងុ ការគ ប់គ ង
ហា នីភ័យ កា រត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ និងប ព័ន្ធ អភិ បាលកិច្ច ។ តម្ល សរុប សម ប់កា រគា ពំា រមុខងា រ
របស់សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុក្ន ងុ ឆា ២ំ០១៣ ប ហល ១៥០.៦៣៦ដុលា រអា មរិក ដលរួមបញ្ច លូ
សំខា ន់ លើប ក់បៀវតស ចំណា យលើកា រធ្វ ើដំណើរ/កា រសា ក់  ឧបករណ៍ប ើប ស់ផ្ន ក
ព័ត៌មា នវិទយោ  និងធនលា ភសម ប់កា រងា រសវនកម្ម ។

មុខងា រសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ ត វូបា នដឹកនា ំ  យលក្ខ ន្ត កិៈរបស់សវនកម្ម  និងរបា យកា រណ៍
នមុខងា រជូន  គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម នធនា គា រ និងរា យកា រណ៍ជូននា យកប តិបត្ត  ិនិង
ឯករា ជយពីរា ល់សកម្ម  ភាព និងប តិបត្ត  ិការនផ្ន កប តិបត្ត  ិការផសងទៀត។ ភា រៈកិច្ច ចមបង
នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ គឺកា រត តួពិនិតយជា ប  ចំា និងជា លក្ខ ណៈប ព័ន្ធ  ដើមបីវា យតម្ល លើប សិទ្ធ ភាពព
នក បខ័ណ គ ប់គ ងហា និភ័យ និងប ព័ន្ធ គ ប់គ ងផ្ទ ក្ន ងុរបស់ធនា គា រ ក្ន ងុ លបំណងផ្ត ល់
នូវអំណះអំណា ងសមហតុផលថា ក បខ័ណ  និងប ព័ន្ធ  ទំាងពីរនះនឹងបន្ត ដំណើ ការប កប

 យប សិទ្ធ  ភាព។  លបំណងនសវនករផ្ទ ក្ន ងុគឺបន្ថ មតម្ល  និងធ្វ ើឲយដំណើរកា រធនា គា រ
កា ន់តប សើរឡើង  យផ្ត ល់ឲយនូវឯករា ជយភា ព កា រធា នា នូវ  លបំណង និងសកម្ម  ភា
ពនកា រប កឹសោ ដលបា នបង្ក ើតឡើង ដើមបីធ្វ ើ ការ វាយតម្ល  និងពង ងឹ ការគ ប់គ  ងហានិភ័យ 
កា រត តួពិនិតយ និងដំណើរកា រអភិបា លកិច្ច  ដើមបីជួយគណៈគ ប់គ ង សម ចនូវ  ល

 សា ជីវកម្ម ។ មុខងា រសវនកម្ម  ជួយធនា គា រដើមបីបំពញនូវ  លបំណង  យនំាមកនូវ
ភា ពមា នវិន័យក្ន ងុកា រវា យតម្ល  និងធ្វ ើឲយកា ន់តប សើរឡើងនូវប សិទ្ធ ភាពនកា រ 
គ ប់គ ងហា និភ័យ កា រត តួពិនិតយ និងដំណើរកា រគ ប់គ ងអភិបា លកិច្ច ។ ដើមបីធ្វ ើឲយសវនករ
ផ្ទ ក្ន ងុធ្វ ើកា រប កប  យប សិទ្ធ  ភាព សវនករទា ងំអស់បា នបន្ត ទទួល ការបណ្ដ ះុបណា្ដ ល
បន្ថ មសម ប់ខ្ល នួឯង ជា មួយនឹងចំណះដឹងផលិតផលរបស់ធនា គា រ រួមទំាងជំនា ញពិសស
ដលទា ក់ទងនឹងផ្ន កគ ប់គ ងហា និភ័យឥណទា ន និងប តិបត្ត  ិការធ នា គារ។ 

សវនកម្ម ត វូបា នបង្ក ើតឡើង  យក មុប កឹសោ ភិបា លនធនា គា រដលមា នសវនករ
ប កប  យគុណភា ពដើមបីបំពញមុខងា រសវនកម្ម សម ប់ធនា គា រ។ នា យកនសវនកម្ម 
ផ្ទ ក្ន ងុ និងបុគ្គ លិកសវនកម្ម  ត វូបា នផ្ត ល់សិទ្ធ  ិក្ន ងុកា រអនុវត្ត  ការ ងារសវនកម្ម ទូលំទូលា យ
ក្ន ងុធនា គា រព ម ទំាងផ្ត ចួផ្ត ើមសវនកម្ម  ការពិនិតយ និងអធិកា រកិច្ច  គ ប់ពលដលបា ន
កំណត់ និង  យមិន ចា ំបា ច់មា នកា រជូនដំណឹងជា មុន  យ  ង  តា មសកម្ម  ភាព
ធនា គា រណា មួយ ដលចា ត់ទុកចា បំា ច់។

របា យកា រណ៍សវនកម្ម  ដលផ្ត ល់លទ្ធ ផលនក្ន ងុកា រធ្វ ើសវនកម្ម លើផ្ន ក ការគ ប់គ ង
ហា និភ័យ ប សិទ្ធ  ិភាពនប តិបត្ត  ិការ ក្ន ងុ ការត តួពិនិតយផ្ទ   ការប តិបត្ត  ិតាមតម  ូវការ ផ្ន កច បោប់
និងផ្ទ ក្ន ងុព មទា ងំកា រគ ប់គ ង ជារួមនផ្ន កនីមួយៗ ត វូ ដាក់ជូនគណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ពិនិតយ។
គន្ល ះឹនប  ចំនុចសំខា ន់នហា និភ័យ និងអនុសា សន៍ត វូ បានលើកយកមកបងា ញភា ប់
ជា មួយនឹងកា រឆ្ល ើយតបរបស់គណៈគ ប់គ ង និងគម ងសកម្ម  ភាពសម ប់កា រធ្វ ើឲយ ប សើរ
ឡើង និង/ឬផ្ត ល់សចា នុម័ត ប សិនបើមា ន។ នះអា ចធ្វ ើឲយគណៈកម្ម  ការ សវនកម្ម អនុវត្ត នូវ
មុខងា រត តួពិនិតយរបស់ខ្ល នួ ក្ន ងុកា រផ្ត ល់ បល់ សម ប់វិធា នកា រសមស បដលបា នធ្វ ើឡើង

 យគណៈគ ប់គ ង។
គម ងកា រអនុវត្ត វិជា ជីវៈអន្ត រ ជាតិ ដលចញ  យវិទយោ សា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ ក មុប កឹសោ 

អនុវត្ត ដលចញ  យ IIA ប កា សរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជាលើ ការត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ
របស់ធនា គា រ និងសា ប័នហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិងអភិបា លកិច្ច សម ប់ធនា គា រ និងសា ប័នហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ត វូបា នប ើប ស់ទា ក់ទងនឹងកា រណនា នំកា រប ើអំ ណាច សម ប់នីតិវិធីរបស់សវនកម្ម  
ផ្ទ ក្ន ងុ។

គណៈសវនកម្ម ប្ត ជា បង្ក ើតបរិយា កា សកា រងា រ ដើមបីធ្វ ើឲយធនា គា រល្អ ប សើ រ យ
រកសោ នូវស្ត ង់ដា រខ្ព ស់នក មសីលធម៌ បង្ក ើត ជាវបបធម៌កា រងា រសម ប់បុគ្គ លិកសវនកម្ម ។ 
ក មសីលធម៌របស់ធនា គា រ និងក មសីលធម៌របស់ IIA គឺជា  លកា រណ៍មូលដា នដល 
អនុម័ត  យគណៈសវនកម្ម  សម ប់ជា មគ្គ ទុ្ទ សដល់សវនករផ្ទ ក្ន ងុ ក្ន ងុកា របំពញ 
កា រងា រសវនកម្ម ។ 

អំឡុងពលស្ថ តិក មកា រត តួពិនិតយសកម្ម  ភាព ខាងក មនះ ត វូ បានអនុវត្ត  យ 
សវនករផ្ទ ក្ន ងុ៖

១. បង្ក ើតផនកា រសវនកម្ម ប  ចំាឆា  ំ  ងលើហា និភ័យសំខា ន់ និងស ប តាម
ផនកា រពង កីអា ជីវកម្ម របស់ធនា គា រ  យគិតបញ្ច លូ ទំាងអនុសា សន៍ដល
បា នពីថា ក់គ ប់គ ង និងគណៈកម្ម  ការក មុប កឹសោ សវនកម្ម ។

២. អនុវត្ត តួនា ទីធា នា ឯករា ជយ តា មរយៈកា រត តួពិនិតយលើអង្គ  ភាព និងផ្ន កប តិបត្ត  កិារ
នា នា ដលបា នកំណត់ក្ន ងុផនកា រសវនកម្ម ប ចំាឆា  ំក្ន ុងកា រវា យតម្ល  និងបង្កើ ន 
ប សិទ្ធ ភិា ពកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ កា រត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ និងប ព័ន្ធ អភិ បាលកិច្ច ។

៣. ត តួពិនិតយលើភា ពពញលញនកា រត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ និងកា រប ឈម
នឹងហា និភ័យនផលិតផលឬហិរញ្ញ បបទា នថ្ម ីៗ ។

៣. រកសោ សហគមន៍នបុគ្គ លិកសវនកម្ម ប កប  យវិជា ជីវៈជា មួយនឹងគុណភា ពន 
ចំណះដឹង ជំនា ញ និងបទពិ  ធន៍ ដើមបីឲយស បនឹងតម វូកា រផា ស់ប្ត រូរបស់
ធនា គា រ។

៤. ចញនូវរបា យកា រណ៍សម ប់គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ និងគណៈកម្ម  ការ
ក មុប កឹសោ សវនកម្ម  ពីសចក្ត សីង្ខ បនលទ្ធ ផលសវនកម្ម ។

៥. ធា នា នូវកា រអនុ  ម តា ម  លកា រណ៍ និង  លន  បា យដលបា ន
បង្ក ើតឡើង និងស បតា មបទបញ្ញ ត្ត ។ិ

៦. ក ពីសកម្ម  ភាពគ ប់គ ងហា និភ័យ សវនករមកពីសម្ព ន័្ធ ក៏ផ្ត ល់ ការ គំាទ លើ ការ 
ធ្វ ើសវនកម្ម លើកំុពយូទ័រហា តវ និងប ព័ន្ធ ដំណើរកា រកម្ម វិធី រួមទំាងបណា្ដ ញ
ទំនា ក់ទំនងពត៌មា នវិទយោ  នធនា គា រមឃប៊ង(ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ។

៧.  ផ្ត ល់អនុសា សន៍ ដើមបីកា រធ្វ ើឲយកា ន់តប សើរឡើង និងកា រពង ងឹលើប ព័ន្ធ ត តួ
ពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុដលមា នស ប់ និងនីតិវិធី/ដំណើរកា រ។

៨. ធ្វ ើកា រសុើបអង្ក តលើសកម្ម  ភាពដលសងស័យថា  ជា ករណីក្ល ងបន្ល  ំ ក្ន ងុ
ធនា គា រ និងរបា យកា រណ៍  គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ 
និងគណៈកម្ម កា រក មុប កឹសោ សវនកម្ម  ពីលទ្ធ ផលនកា រសុើបអង្ក ត ទំាង  ះ។

៩. រកសោ សហគមន៍នបុគ្គ លិកសវនកម្ម ប កប  យវិជា ជីវៈ ជា មួយនឹងគុណភា ពន 
ចំណះដឹង ជំនា ញ និងបទពិ  ធន៍ ដើមបីឲយស បនឹងតម វូកា រផា ស់ប្ត រូរបស់
ធនា គា រ។

១០.រៀបចំរបា យកា រណ៍គណៈកម្ម  ការសវនកម្ម  និងរបា យកា រណ៍កា រត តួពិនិតយ
ផ្ទ ក្ន ងុ សម ប់របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា  ំរបស់ធនា គា រសម ប់ឆា ហិំរញ្ញ វត្ថ  ុថ្ង ទី ៣១ 
ខ ធ្ន  ូឆា  ំ២០១៣។

របា យកា រណ៍
គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម 



75របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី
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“  ក្ន ុងឆា ំ២០១៣ ផ្ន កគ ប់គ ងឥណទា ននិងហា និភ័យបា នរៀបចំបញ្ច ូល ការគ ប់គ ង ហានិភ័យ
កា ន់តសុីជម  ក្ន ុងយុទ្ធ  សាស្ត   និងប តិបត្ត ិ ការ ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ធ នា គារ និងបា នលើក
កម្ព ស់កា រយល់ដឹងអំពីហា និភ័យ  ទូទា ំងសា ប័ន។”

ម៉ារីយ៉ា អូរូ៉រ៉ា អរូ៉អី៊ស
ប ធា នផ្ន កគ ប់គ ងឥណទា ននិងហា និភ័យ

សមិទ្ធ ផិលសំខា ន់ៗ  ក្ន ងុឆា ២ំ០១៣

• បា នបង្ក ើតក បខ័ណ  ហានិភ័យ ដលកំណត់សមត្ថ  ភាពទទួលហា និភ័យ
របស់ធនា គា រក្ន ុងពលបន្ត  លបំណងយុទ្ធ  សាស្ត  របស់ខ្ល ួន។

• បា នសម បសម ួលកា របណ្ដ ុះបណា្ដ ល និងកា រទទួលសា្គ ល់គុណវុឌឍិរបស់
មន្ត  ីឥណទា នស្ន ូលរបស់ធនា គា រ។ 

• បា នធ្វ ើកា រពិនិតយលើផនកា របន្ត  អាជីវកម្ម ធ នា គារ ដើមបីធ្វ ើឱយ ការ
ត ៀមខ្ល ួនមា នលក្ខ ណៈប សើរឡើង ក្ន ុងករណីមា នគ ះមហន្ត  រាយ 
និងកា ររំខា នផ្ន កប តិបត្ត ិ ការ។ 

• បា នលើកកម្ព ស់វបបធម៌  ះស យហា និភ័យ  យចា ប់ផ្ត ើមបងា ញ
មធយោ បា យគ ប់គ ងហា និភ័យ ដើមបីពង ីកកា រយល់ដឹងអំពីហា និភ័យ  
ទូទា ំងសា ប័ន។ 

• បា នលើកកម្ព ស់ឧបករណ៍ និងវិធីសា ស ្ត គ ប់គ ង ហានិភ័យ និង
ហដា រចនា សម្ព ័ន្ធ អភិបា លកិច្ច  គ ប់ហា និភ័យទា ំងអស់។ 

• បា នបង្ក ើតដំណើរកា រផ្ទ ក្ន ុង ដើមបីធា នា ថា ដើមទុនរបស់ធនា គា រ គឺ
គ ប់គ ន់សម ប់សកម្ម  ភាពទទួលហា និភ័យរបស់ខ្ល ួន។ 

ធនា គា រចា ត់ទុកកតា  ហានិភ័យខា ងក ម  ជាសំខា ន់៖
ហា និភ័យឥណទា ន ៖ ហា និភ័យនកា រខា តបង់ដលបណា្ដ លមកពីកា រខកខា ន មិនបា ន
បំពញកា តព្វ កិច្ច ទូទា ត់ប ក់របស់សមភា គី។ 
ហា និភ័យប មូលផ្ត ុំឥណទា ន ៖ ជា ធា តុផសំមួយទៀតនហា និភ័យឥណទា នដលធនា គា រ
ចា ត់ទុកថា  ជា ប  ការសំខា ន់។ ហា និភ័យនះ សំ   រកកា រប មូលផ្ត ុ ំ លើបុគ្គ ល 
ឬក ុមណា មួយ ដលអា ចបង្ក រឱយមា នកា រខា តបង់យា៉ងធំក្ន ុងកម ិតមួយ ដលអា ចធ្វ ើប៉ះ
ពា ល់ដល់សា នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រ។ 
ហា និភ័យអត កា រប ក់៖ កា រប ឈមមុខ  នឹងដំណើរកា រអវិជ្ជ  មាន  ក្ន ុងអត  ការ
ប ក់ឬអត កា រប ក់  ល ដលកើតឡើងមកពីហា និភ័យនកា រកំណត់តម្ល ឡើងវិញ 
ហា និភ័យមូលដា ន ហា និភ័យខស  ងផលចំណញ និងភា ពជា ជម ើស។ 
ហា និភ័យលទ្ធ  ភាពសងបំណុល៖ ហា និភ័យដលធនា គា  មិនអា ចបំពញ ប កប  យ
ប សិទ្ធ  ភាព តា មតម វូកា រលំហូរសា ច់ប ក់ និងកា រធា នា  នា ពលបច្ច បុបន្ន  និងអ នាគត 
ដលរំពឹងទុក និងមិនបា នរំពឹងទុក  យមិនប៉ះពា ល់ដល់ប តិបត្ត ិ ការប  ចាំថ្ង  
ឬសា នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក ុមហុ៊ន។ 

ហា និភ័យប តិបត្ត ិ ការ៖ ហា និភ័យបណា្ដ ល តាមមកពីដំណើរកា រ មនុសស ប ព័ន្ធ  
មិនគ ប់គ ន់ ឬមិនដំណើរកា រ ឬបណា្ដ លមកពីកតា  ខាងក ។
ហា និភ័យអា ជីវកម្ម /យុទ្ធ  សាស ្ត ៖   ហានិភ័យនឥទ្ធ ិពលបច្ច ុបបន្ន  ឬអ នាគត  លើប ក់
ចំណូល ដើមទុន កិតិ្ត យស ឬទីផសោ របស់ធនា គា រ ដលកើតឡើងពីកា រផា ស់ប្ត ូរ ក្ន ុង
ប តិបត្ត ិកា រ កា រសម ចចិត្ត យុទ្ធ  សាស ្ត អវិជ្ជ មាន កា រធ្វើ កា រសម ចចិត្តម ិនសមសប  
ឬកង្វ ះកា រឆ្ល ើយតប  នឹងកា រផា ស់ប្ត ូរឧសសោ ហកម្ម  សដ្ឋ កិច្ច  និង បច្ច កវិទយោ ។ 
ហា និភ័យករ្ដ ិ៍  ះ៖ ហា និភ័យដលករ្ដ  ិ៍  ះរបស់ធនា គា រត ូវ បានបំផា ញ់ 

 យព ឹត្ត ិកា រណ៍មួយឬច ើន តា មកា រផសព្វ ផ សោយអវិជ្ជ  មានអំពីទមា ប់អនុវត្ត  អាជីវកម្ម  
កា រប ព ឹត្ត ិ  និងសា ន ភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រ។ កា រផសព្វ ផ សោយបបអវិជ្ជ  មាននះ 

 ះបីជា ពិត ឬមិនពិតក៏  យ អា ចធ្វ ើឱយប៉ះពា ល់ដល់ទំនុកចិត្ត ពី សាធា រណៈមកលើ
ធនា គា រ ដលបណា្ដ លឱយមា នកា រប្ដ ឹង ឬធ្វ ើឱយចំនួនអតិថិជន អា ជីវកម្ម  និង 
ប ក់ចំណូលធា ក់ចុះ។ 
ហា និភ័យ  រពតា ម៖ ហា និភ័យនប ក់ចំណូល ឬដើមទុនរបស់ធនា គា រ 
ដលកើតឡើងពីកា របំពា ន ឬកា រមិន  រពតា ម ចបោ ប់ វិន័យ បទបប  ត្ត ិ 
កា រអនុវត្ត ន៍តា មប    លន  បា យ និងនីតិវិធីផ្ទ ក្ន ុង ឬបទដា នសីលធម៌។ 

 លកា រណ៍សំខា ន់ប ំពីរយា៉ងនកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ
ចំណុចខា ងក មនះ កំណត់ពី  លកា រណ៍គន្ល ឹះស្ដ ីពីគណនយយភា ព ឯករា ជយភា ព 
រចនា សម្ព ័ន្ធ  និងវិសា លភា ពរបស់ធនា គា រ៖
១. អភិក មគ ប់គ ងហា និភ័យរបស់ធនា គា រឈរលើខសកា រពា របី៖ 
ផ្ន កប ថុយនឹងហា និភ័យ ផ្ន កគ ប់គ ងហា និភ័យ និងផ្ន កសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង។
២. ផ្ន កប ថុយនឹងហា និភ័យ ទទួលខុសត វូលើកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យប  ចំាថ្ង  ដល មាន

 ក្ន ុងសកម្ម ភា ពពា ណិជ្ជ កម្ម របស់ខ្ល ួន។ ផ្ន កគ ប់គ ង ហានិភ័យ ទទួលខុសត ូវក្ន ុង ការ
រៀបចំក បខណ គ ប់គ ងហា និភ័យ និងទទួលខុសត ូវក្ន ុង ការអភិវឌឍន៍ឧបករណ៍ និង
វិធីសា ស្ត  សម ប់កា រកំណត់ កា រវា ស់វង កា រត ួតពិនិតយ កា រគ ប់គ ង និង ការកំណត់
តម្ល នហា និភ័យ ចំណកឯផ្ន កសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង ផ្ត ល់កា រធា នា រ៉ាប់រងលើប សិទ្ធ  ភាពន
វិធីសា ស្ត  គ ប់គ ងហា និភ័យ  យឯករា ជយ។ 
៣. ផ្ន កគ ប់គ ងហា និភ័យ ផ្ត ល់ ការត ួតពិនិតយហា និភ័យច ើនប ភទរួមមា ន ឥណទា ន 
ទីផសោ រ កា រគា នទ ពយសកម្ម   ហានិភ័យផ្ន កប តិបត្ត ិ ការ និងទា ក់ទងនឹងសសោ ហកម្ម ។ 
៤. ផ្ន កគ ប់គ ងហា និភ័យធា នា ថា   លន  បា យហា និភ័យស្ន លូនធ នា គារមា នភា ព
សមស ប បង្ក ើតវិធីសា ស្ត  គ ប់គ ងហា និភ័យ និងសម ួលកា រអនុវត្ត ន៍ក បខណ  វាយតម្ល 

 តា មហា និភ័យដលមា នលក្ខ ណៈរួម។ 

កា រគ ប់គ ងហា និភ័យ
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៥. ផ្ន កគ ប់គ ងហា និភ័យ មា នដំណើរកា រ និងត ូវ បានរៀបចំឡើង អា ស ័យលើវិស័យពា ណិជ្ជ កម្ម  និងអ្ន កប ថុយនឹង ហានិភ័យដ៏ទទៀត  ធនា គា រ។
៦.  គណៈកម្ម កា រគ ប់គ ងហា និភ័យ រកសោ ទំនួលខុសត ូវទា ំងស ុង លើកា រត ួតពិនិតយហា និភ័យ  ក្ន ុងធ នា គារ។ 
៧. ផ្ន កគ ប់គ ងហា និភ័យ ទទួលខុសត ូវលើកា រប តិបត្ត ិ ល ការណ៍ហា និភ័យផសងៗ និងកា រសម ចចិត្ត  ពាក់ព័ន្ធ របស់ក ុមប ឹក សោ។ វិធីសា ស្ត   
និងយុទ្ធ សា ស្ត  គ ប់គ ងហា និភ័យកា រកសា ងសមត្ថ  ភាពគ ប់គ ង ហានិភ័យ គឺជា គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើ មជាយុទ  ្ធសាស្ត ដ៏ស ំខាន់របស់ធនា គារ ។ ធនាគា រ បន្តល ើកម្ពស ់ 
វិធីសា ស ្ត គ ប់គ ងហា និភ័យរួមរបស់ខ្ល ួន  យរៀបចំយុទ្ធ  សាស ្ត  លន  បាយ  ដំណើរការ ធនធាន មនុសស និងបព ័ន្ធឱ យស ប តាម ការគប ់គង  ហានិភ័យសហគ ស 
ប កប  យប សិទ្ធ  ភាព ស បតា មកា របង្ក ើនតម្ល របស់មា ស់ ភាគហ៊ុន។ ផ្ន កគ ប់គ ង ហានិភ័យ មា ន  លបំណងយុទ្ធ  សាស្ត ដូ ចខាងក ម៖ 

∙ ពង ឹងកា រសហកា ររបស់ខ្ល ួន ជាដគូរពា ណិជ្ជ កម្ម យុទ្ធ សាស្ត  ទូ ទាំងធនាគា រ  
∙ រៀបចំទមា ប់អនុវត្ត កា រគ ប់គ ងហា និភ័យរបស់ធនា គា  ឱយស ប តាមទមា ប់អនុវត្ត ន៍ប សើរ ដូចបា នលើកឡើង  យក ុម បុ៉ន្ត ត ូ វមា នការកលម្អ  
   ផ្អ កលើលក្ខ ខណ បទបបញ្ញ ត្ត ិក្ន ុងស ុក និងទមា ប់អនុវត្ត ទីផសោ រឈា នមុខ
∙ រួមបញ្ជ ូលឥរិយា បទវបបធម៌ប ថុយនឹងហា និភ័យត ឹមត ូវ និងកា រយល់ដឹងអំពីហា និភ័យ  ទូទា ំងធនា គា រ
∙ ធ្វ ើឱយប សើរឡើងទមា ប់អនុវត្ត ន៍លើដើមទុន និងលទ្ធ  ភាពសងបំណុល តា មរយៈកា រគ ប់គ ង តា រាងតុលយភា ពឱយបា នត ឹមត ូវ
∙ ធ្វ ើឱយដំណើរកា រហា និភ័យ និងផលិតភា ពប សើរឡើង
∙ កា របណ្ដ ុះបណា្ដ ល និងកា រអភិវឌឍន៍រចនា សម្ព ័ន្ធ គ ប់គ ង ហានិភ័យ

ក ុមប ឹកសោ នា យក

ក ុមប ឹកសោ នា យក គឺជា អង្គ  ភាពគ ប់គ ងខ្ព ស់បំផុតរបស់ធនា គា រ ដលទទួលខុសត ូវលើ ការត ួតពិនិតយហា និភ័យរួម។ ក ុមប ឹក សោនះ ធ្វ ើ ការអនុម័តលើក បខ័ណ គ ប់គ ង
ហា និភ័យ កា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ ផនកា រនិងទិស  សម ប់ ការបំពញកា រងា ររបស់ធនា គា រ និងសា ខា ប តិបត្ត  ិការស ំខាន់ៗរបស់ធ នាគា រ កា រតងតា ំងមន្ត   ីជាន់ខ្ព ស់ 
កា រផ្ទ រសិទ្ធ អំណា ច សម ប់ឥណទា ន និងហា និភ័យផសងទៀត និងកា របង្ក ើតនីតិវិធីត ួតពិនិតយប កប យប សិទ្ធ ភាព។ 

គណៈកមា ធិកា រថា ក់ក ុមប ឹកសោ 

គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងហា និភ័យ(RMC)

គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងហា និភ័យ គឺជា គណៈកមា ធិ ការក ុមប ឹក សោ រួមដលទទួលបន្ទ ុកក្ន ុ ងការត ួតពិនិតយហា និភ័យ  ក្ន ុងធ នា គារ។ គណៈកមា ធិ ការគ ប់គ ង
ហា និភ័យទួលខុសត ូវជា ចំបង លើកា រត ួតពិនិតយ/កា រអនុម័តកា រគា ំទ ក បខ័ណ និង លន  បាយហា និភ័យសំខា ន់ៗ សម ប់ ហានិភ័យផសងៗ។ 

គណៈកមា ធិកា រថា ក់ប តិបត្ត ិ

គណៈកមា ធិកា រឥណទា ន(CC)

គណៈកមា ធិកា រឥណទា ន ស្ថ តិក មឱវា ទរបស់ក មុប កឹសោ  ក្ន ងុ ការត តួពិនិតយពា កយសំុកម្ច ថី្ម  ីឬបន្ថ មផ្អ កល ើការកំណត់សិទ្ធ  ិដលកំណត់ទុកមុន 
និងស្ត ង់ដា រកា រគណនា ឥណទា ន។ 

គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម និងបំណុល(ALCO)

គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម និងបំណុល ទទួលខុសត ូវជា ចំបងលើកា រអភិវឌឍន៍ និងកា រអនុវត្ត យុទ្ធ សាស្ត   និង លន  បាយ ទូលាយ សម ប់កា ររៀប 
ចំតា រា ងតុលយកា ររួម និងហា និភ័យដលពា ក់ព័ន្ធ ។ 

គណៈកមា ធិកា រប តិបត្ត ិ (EXCO)

គណៈកមា ធិកា រប តិបត្ត ិ EXCOទទួលខុសត ូវចំបងលើគ ប់គ ងហា និភ័យទា ំងអស់ ដលចញមកពីសហគ ស។

កា រគ ប់គ ងហា និភ័យ
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ក បខ័ណ នកា រគ ប់គ ងនា យកដា នប តិបត្ត ិច បោប់

ក មុប កឹសោ ភិបា ល និងថា ក់ដឹកនា ជំា ន់ខ្ព ស់នធ នាគា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ បន្ត ប្ត ជា ចិត្ត  ក្ន  ុងកា រ ធានាឲយបា ននូវកា រប តិបត្ត ិ
តា មប កប  យប សិទ្ធ  ភាព និងកា រអនុវត្ត ន៍កម្ម វិធីប  ឆំាងកា រលា ងសមា តប ក់ និងហរិញ្ញ បប ទានភរវកម្ម  (AML/CFT)។ 

ធនា គា រ  តប  កាន់ខា ប់នូវ  លកា រណ៍ទា ំងឡា យដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងច បោប់ វិន័យ បទប   និងបទដា នផសងៗ។ កិច្ច ខិតខំប ឹងប ងរបស់ធ នាគា រ បា នស្ត ងឡើង
តា មរយៈកា រអនុ  មតា មចបោ ប់ និង  លកា រណ៍ណនា ំផសងៗននា យកដា នប តិបត្ត ិតច បោប់ ដលបា នដា ក់បញ្ច ូលក្ន ុងយុទ  ្ធ នាការប ឆាំង ការសមា តប ក់ និង 
ហរិញ្ញ បបទា នភរវកម្ម (AML/CFT) ដើមបីធា នា ឲយបា នថា  ហា និភ័យដលអា ចកើតឡើង  ពលខា ងមុខនឹងត ូវ បានទប់សា្ក ត់ ទាន់ពលវលា ។ វិធា នកា រទា ំងនះ អា ចជួយ
សម លប  បា ន  ពលដលអា ជីវកម្ម ជួបប ទះហា និភ័យ តួរយា៉ងដូចជា ពលដលធនា គា រទទួលកា រពិន័យតា មចបោ ប់ជា ដើម។ លើសពីនះ  ទៀត វា ក៏អា ចជួយពង ឹង ការ
សុើបអង្ក តលើករណីសមា តប ក់ និងហរិញ្ញ បបទា នភរវកម្ម ផងដរ ។ ជា រួម វិធា នកា រនះបា នបង្ក ើតឡើងដើមបីកា រពា រសន្ត ិសុខ និងករ្ដ  ិ៍  ះរបស់ធ នា គារ។ 

ក្ន ុងពលដលយើងខិតខំលុបបំបា ត់សកម្ម  ភាពសមា តប ក់ និងហរិញ្ញ បបទា នភរវកម្ម  យើងក៏បា នបង្ក ើតមុខតំណងមន្ត  ីប តិបត្ត ិ តាមមួយ ដលមា នតួនា ទីបង្ក ើត និងអនុវត្ត  
យុទ្ធ សា ស ្ត នកា រអនុ  មចបោ ប់ ទិស  អា ទិភា ព និងគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមផសងៗ ដើមបីធ្វ ើឲយ កា រ រពចបោ ប់ និងវិន័យរបស់ធនា គា រ មយប៊ង ស បគា  ជាមួយនឹងច បោប់ វិន័យ បទប   
ទិស   និងស្ត ង់ដា រ ទា ំងក្ន ុងស ុក និងក ស ុក ក៏ដូចជា  លន  បា យក្ន ុងសា ប័ន និងនីតិវិធីគ ប់គ ងប តិបត្ត ិ ការរបស់ខ្ល ួន។ ស បព លជាមួយគា នះដរ  នាយកដា ន
ប តិបត្ត ិតា មនធនា គា រ មយប៊ងក៏ទទួលភា រកិច្ច  ក្ន ុង ការ ធានា ឲយបា នថា  សម្ព ័នធ នា គារ ទាំងមូល អនុវត្ត  និង រពច បោប់ វិន័យ បទប   និងទិស បទដា នផសង  ៗបានត ឹមត ូវ។ 

ធនា គា រ មយប៊ង  តបន្ត យកចិត្ត ទុកដា ក់ ចំ  ះកម ិតនកា រប តិបត្ត ិ តាម ដលរួមបញ្ច ូល ទាំងចបោ ប់ និងវិធា នកា រលុបបំបា ត់សកម្ម  ភាពសមា តប ក់ និងហរិញ្ញ បប ទានភរវកម្ម  
(AML/CFT)  ក្ន ុងផ្ន កអា ជីវកម្ម  និងគា ំទ ។ កា រត ួតពិនិតយកា រប តិបត្ត ិ តាមរបស់ធនា គា រ នឹងធ្វ ើឡើង ជារឿយៗ ដើមបីធា នា ឲយបា ននូវកា រអនុ  មត ឹមត ូវមួយ  តាមច បោប់ វិន័យ 
បទប   ស្ត ង់ដា  និងទិស  តា មបទដា នផសងៗ។ កា រអនុវត្ត ន៍នះ បា នធ្វ ើឲយផ្ន ក អាជីវកម្ម  និង គាំទ  ទទួល បានចំណា ត់ថា ក់ល្អ  ពីអង្គ ភាពសវនកម្ម  និងនិយតករ ទាំ ងក្នុ ង  
និងក សា ប័ន។ នា យកដា នប តិបត្ត ិ តាមរបស់ធនា គា រ បា នបង្ក ើតឡើងដើមបីទប់សា្ក ត់ ហានិភ័យទា ំងឡា យ  យមា នកា រប ឹក  សោ បល់ត ឹមត ូវ ខណៈដល ការត ួតពិនិតយលើបទ
ដា នវិន័យនះ អា ចជួយកា ត់បន្ថ យ ហានិភ័យបា នច ើន ក្ន ុងវិស័យជំនួញផសងៗ។

នា យកដា នប តិបត្ត ិចបោ ប់ នឹងបន្ដ ពង ឹងកា រចូលរួមជា មួយនឹងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ លច បោស់លា ស ់និងកម្ម វិធីដល មានលិខិតប  ក់ ស្ដ ីព ីការប តិបត្ត ិតច បោប់ និង ការលា ងសមា តប ក់ 
និងហរិញ្ញ បបទា នភរវកម្ម  (AML/CFT) ដើមបីរកសោ ភា ពរឹងមា ំ និងសា  ហាប់។ យើងបា នបង្ក ើតគម ងមួយ ស្ត ីពីគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម និងកម្ម វិធីពង ឹង ការយល់ដឹងពញមួយឆា ំ ដើមបីបន្ថ យ
គមា តយល់ដឹងស្ដ ីពីកា រប តិបត្ត ិចបោ ប់ ព ម ទាំងបញ្ច ូលវបបធម៌នកា រប តិបត្ត ិ តាម  ក្ន ុងធ នា គារឲយបា នសុីជម ថមទៀត។ ក ុមប ឹក សោភិ បាលរបស់ធនា គា រ មយប៊ង (ខមបូឌា ) 
ភីអិលសុី នឹងទទួលបា ននូវរបា យកា រណ៍ស្ត ីពីកា រប តិបត្ត ិច បោប់ជា ប  ចាំ។ ក ុមប ឹក សោភិ បាល និងថា ក់គ ប់គ ងជាន់ខ្ពស ់នធនា គា រ មយប៊ង យល់យា៉ងចបោស ់ពីប  នះ 
ហើយនឹងបន្ត កា រត ួតពិនិតយហ្ម ត់ចត់  លើកា រប តិបត្ត ិ តាម និងកា រអនុវត្ត ន៍កម្ម វិធីប  ឆាំង ការសមា តប ក់ និងហរិញ្ញ បប ទានភរវកម្ម  (AML/CFT)ដលបា នបង្ក ើតឡើង

 យធនា គា រផា ល់ ។ 

នា យកដា នប តិបត្ត ិចបោ ប់ 



របា យកា រណ៍របស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល --------------------------------------------------៧៩
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុដលបា នធ្វ ើសវនកម្ម 
របា យកា រណ៍របស់សវនករឯករា ជយ -----------------------------------------------------៨១
តា រា ងតុលយកា រ --------------------------------------------------------------------------- ៨២
របា យកា រណ៍លទ្ធ ផល -------------------------------------------------------------------៨៣
របា យកា រណ៍បម បម ួលមូលធន ------------------------------------------------------៨៤
របា យកា រណ៍លំហូរសា ច់ប ក់ -----------------------------------------------------------៨៥
កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ----------------------------------------------៨៦

ព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ ម និងកំណត់បងា ញផសងៗតម ូវ  យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា*
* ព័ត៌មា នទា ំងនះ មិនមនជា ផ្ន កនរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុដល បានធ្វ ើសវនកម្ម ទ។

របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
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ក ុមប ឹកសោ ភិបា លរបស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី (“ធនា គា រ”) 
បងា ញរបា យកា រណ៍របស់ខ្ល ួន និងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រ 
សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣។

ព័ត៌មា នអំពីធនា គា រ
ធនា គា រមយប៊ង ត វូបា នបង្ក ើត ចាប់តា ងំពីឆា  ំ១៩៩៣ និងធ្វ ើប តិបត្ត  ិការ ជា សា ខាភ្ន ពំញ 
(“សា ខា ”) ន ធនា គា រ Malayan Banking Berhad (“MBB”) ដលបា នចុះបញ្ជ ីអា ជីវកម្ម 

 ប ទសមា៉ឡសុី។

 ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ សា ខា  ត ូវ បានចុះបញ្ជ ី អាជីវកម្ម  ជាក ុមហ៊ុនមហា ជន 
ទទួលខុសត ូវមា នកម ិត  យមា ន  ះ ថា ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី 
និងជា ក ុមហ៊ុនបុត្ត សម្ព ័ន្ធ របស់ធនា គា រ Malayan Banking Berhad (“MBB”)។ 
ធនា គា រត ូវបា នចុះបញ្ជ ី អាជីវកម្ម   យអនុ  មតា មចបោ ប់ស្ត ីពី សហគ ស ពាណិជ្ជ កម្ម 
នព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា និងត ូវ បានផ្ត ល់ អាជា ប័ណ្ណ យបទបញ្ញត ្តិ របស់ធ នាគា រជាត ិ  
នកម្ព ជុា  ជា មួយដើមទុនចុះបញ្ជ  ី៥០លា ន ដុលា  រ អាមរិក ដលស្ម ើនឹង ២០០ ពា ន់លា នរៀល។ 
ធនា គា រផ្ត ល់សវា កម្ម ធ នា គារទូលំទូលា យ និងសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុដល ពាក់ព័ន្ធ  ជាច ើនទៀត

 ក្ន ងុព ះរា ជា ណា ចក កម្ព  ុជា  យអនុ  ម  តា មអា ជា ប័ណ្ណ លខ ០២ ចញ យ  
ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា យមិនមា នកា លកំណត់។ 
ទីសា ក់កា រចុះបញ្ជ រីបស់ធនា គា រមា នទីតា ងំ  អគា រលខ ៤B ផ្ល វូលខ ១១៤ (ក មួនស) 
សងា្ក ត់ផសោ រថ្ម ី រា ជធា នីភ្ន ំពញ ព ះ រា ជាណា ចក កម្ព  ុជា។

 ក្ន ងុអំឡុងកា រិយបរិច្ឆ ទហិរញ្ញ វត្ថ នុះ ពំុមា នកា រផា ស់ប្ត រូ ជាសា រវន្ត លើសកម្ម  ភាពចមបងៗ 
របស់ធនា គា រ  ះទ ។

លទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ ុ
លទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រ សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់  មានដូចខា ងក ម៖

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ 
ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣ 

ដុលា រអា មរិក

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទចា ប់ពី 
ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ 
ដល់ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន  ូឆា  ំ២០១២

ដុលា រអា មរិក

ប ក់ចំណញមុនបង់ពន្ធ ១១.៧៥៧.៦៦៧ ៧.៦០០.១៧១

ពន្ធ លើប ក់ចំណញ (១.៩៧៨.១៥៧) (១.៤៨២.៨២២)

ប ក់ចំណញសុទ្ធ សម ប់
កា រិយបរិច្ឆ ទ ៩.៧៧៩.៥១០ ៦.១១៧.៣៤៩

សមមូលពា ន់រៀល  ៣៩.០៦៩.១៤៣ ២៤.៤៣៨.៨០៩

ដើមទុន
ដើមទុនសរុបរបស់ធនា គា រ នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣ និងឆា ំ ២០១២ មា នចំនួន 
៥០ លា នដុលា  រ អាមរិក ឬ សមមូលនឹង ២០០ ពា ន់លា នរៀល។

ទុនបម ុង និងសំវិធា នធន
ពំុមា នកា រប ប លួជា សា រវន្ដ  លើទុនបម ងុ និងសំវិធា នធន  ក្ន ងុ ការិយបរិច្ឆ ទនះទ 
លើកលងតបម បម ួលដលត ូវបា នបងា ញក្ន ុងរ បាយកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។

ឥណទា ន និងប ក់បុរប  ទានអា ក ក់ និងជា ប់សងស័យ
មុនពលដលរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រត ូវ បានរៀបចំឡើង អភិបា លធនា គា រ 
បា នចា ត់វិធា នកា រ សមស ប នា នា ដើមបីឈា នដល់កា រអះអា ងថា នីតិវិធីក្ន ងុ ការលុប ល 
ឥណទា ន និងបុរប  ទានអា ក ក់ និងកា រធ្វ ើសំវិ ធានធនលើឥណទា នអា ក ក់ និង ជាប់សងស័យ 

របា យកា រណ៍របស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

ត វូបា នយកមកអនុវត្ដ  ហើយនិងជឿជា ក់ថា  រា ល់ឥណទា ន និងបុរប  ទាន អាក ក់ ត វូ បាន 
លុប  ល ហើយសំវិធា នធនគ ប់គ ន់ត ូវបា នកំនត់ឡើង សម ប់ឥណទា ន និង 
បុរប ទា នអា ក ក់ និងជា ប់សងស័យ។

នា កា លបរិច្ឆ ទនរបា យកា ណ៍នះ អភិបា លធនា គា រ ពំុបា នដឹងពីព ឹត្ដ  ិការណ៍ ណាមួយ 
ដលអា ចបណា្ដ ល ឲយចំនួនទឹកប ក់នឥណទា នអា ក ក់ដលបា នលុប  ល ឬ ចំនួន 
ទឹកប ក់សំវិធា នធនលើឥណទា ន និង បុរប  ទានអា ក ក់ និងជា ប់សងស័យ  ក្ន ុង
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រមា នចំនួនមិនគ ប់គ ន់ ជា សារវន្ត  ះទ។

ទ ពយសកម្ម ចរន្ត 
មុនពលដលរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រត ូវ បានរៀបចំឡើង អភិបា លធនា គា រ 
បា នចា ត់វិធា នកា រ សមស ប នា នា ដើមបីឈា នដល់កា រអះអា ងថា នីតិវិធីពា ក់ព័ន្ធ  ជាមួយ
ទ ពយសកម្ម ចរន្ត  (លើកលងតពា ក់ព័ន្ធ   ជាមួយឥណទា ន) ដលទំនងជា មិនអា ចលក់បា ន
ក្ន ុងតម្ល ដូចដលកត់ត ក្ន ុងបញ្ជ ីគណនយយរបស់ធនា គា រ  ះត ូវបា នលុប  លឲយស្ម ើ
នឹងតម្ល  ដលនឹងអា ចប មូលមកវិញបា នជា ក់ស្ត ង។

នា កា លបរិច្ឆ ទនរបា យកា ណ៍នះ អភិបា លធនា គា រពំុបា នដឹងពីព តឹ្ដ  កិារណ៍ ណាមួយដល 
អា ចបណា្ដ ល ឲយតម្ល នទ ពយសកម្ម ចរន្ត  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រមា ន
កា រយល់ច ឡំជា សា រវន្ដ  ះទ។

វិធីសា ស្ដ  កំណត់តម្ល  
នា កា លបរិច្ឆ ទនរបា យកា រណ៍នះ អភិបា លធនា គា រពំុបា នដឹងពីហតុកា រណ៍ណា មួយ 
ដលបា នកើតឡើងធ្វ ើឲយប៉ះពា ល់ដល់កា រអនុវត្ដ វិធីសា ស្ដ  កំណត់តម្ល ទ ពយសកម្ម  និង 
ទ ពយអកម្ម  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រថា មា នភា ពមិនត ឹមត ូវ 
និងសមស ប  ះទ។ 

បំណុលជា យថា ហតុ និងបំណុលផសងៗ
នា កា លបរិច្ឆ ទនរបា យកា រណ៍នះ៖

•  ពំុមា នកា រទទួលខុសត ូវដលកើតចញពីទ ពយសកម្ម របស់ធនា គា រ ក្ន ុង ការ ធា នា 
បំណុលរបស់បុគ្គ លណា មា ក់ឡើយ ចា ប់ពីកា លបរិច្ឆ ទនកា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់។

• ពំុមា នបំណុលជា យថា ហតុទា ក់ទងនឹងធនា គា រ ដលបា នកើតឡើងចា ប់ពី
កា លបរិច្ឆ ទនកា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ក ពីបំណុលដលមា នទា ក់ទង នឹងសកម្ម  ភាព 
អា ជីវកម្ម ប ក តីរបស់ធនា គា រ។

ផ្អ កតា មមតិ  បល់របស់អភិបា លធនា គា រ ពំុមា នបំណុលជា យថា ហតុ ឬបំណុលផសង 
ទៀតរបស់ធនា គា រ ដលអា ច ឬទំនងកា យ ជាកា តព្វ កិច្ច ក្ន ងុអំឡុងរយៈពលដប់ពីរខខា ង 
មុខ បនា ប់ពីកា លបរិច្ឆ ទនកា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់នះ ដលនឹងមា ន ឬអា ចមា នឥទ្ធ ិពល ជា 
សា រវន្ដ  លើលទ្ធ  ភាពរបស់ធនា គា រ ក្ន ុង ការបំពញកា តព្វ កិច្ច របស់ខ្ល ួន ពលបំណុល 
ទា ំង  ះដល់កា រកំនត់សង។

ព ឹត្ដ ិកា រណ៍ក យកា លបរិច្ឆ ទនតា រា ងតុលយកា រ
ពំុមា នព ឹត្ដ ិ ការណ៍សំខា ន់ៗកើតឡើងក យ កាលបរិច្ឆ ទន តា រាងតុលយកា រដលតម ូវឲយ 
ធ្វ ើកា របងា ញ ឬ ធ្វ ើនិយ័តកម្ម  ក ពីកា របងា ញ ក្ន ងុកំណត់សមា្គ ល់នា នា  ដលមា នភា ប់ 
នឹងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនះទ។

ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
សមា សភា ពនក ុមប ឹកសោ ភិបា ល  ក្ន ុងអំឡុងកា រិយបរិច្ឆ ទ និង នាកា លបរិច្ឆ ទន 
របា យកា រណ៍នះ រួមមា ន៖ 



80 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
សមា សភា ពនក ុមប ឹកសោ ភិបា ល  ក្ន ុងអំឡុងកា រិយបរិច្ឆ ទ 
និងនា កា លបរិច្ឆ ទនរបា យកា រណ៍នះ រួមមា ន៖ 

 ក Cheah Teik Seng  ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា លឯករា ជយ និងមិនប តិបត្ត ិ
 ក Spencer Lee Tien Chye អភិបា លឯករា ជយ និងមិនប តិបត្ត ិ
 ក Datuk R. Karunakaran អភិបា លឯករា ជយ និងមិនប តិបត្ត ិ 
 ក Hamirullah Boorhan អភិបា លមិនឯករា ជយ និងមិនប តិបត្ត ិ 
 ក Lee Tien Poh អភិបា លមិនឯករា ជយ និងប តិបត្ត ិ និងជា នា យកប តិបត្ត ិ 
 កស  ីPollie Sim Sio Hoong អភិបា លមិនឯករា ជយ និងមិនប តិបត្ត ិ ដលតងតា ំង  

 ថ្ង ទី ២៨ ខកុម្ភ ៈ ឆា ំ ២០១៤
 ក Foong Seong Yew អភិបា លមិនឯករា ជយ និងមិនប តិបត្ត ិ ដលតងតា ំង  

 ថ្ង ទី ១០ ខមីនា  ឆា  ំ២០១៣ និងលា លងពីតំណង  
 ថ្ង ទី ២៨ ខកុម្ភ ៈ ឆា ំ ២០១៤
សវនករ
ក ុមហ៊ុនសវនកម្ម ឯករា ជយ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. បា នសំដងនូវឆន្ទ ៈ 
ដើមបីទទួលយកកា រ តងតា ំងជា សវនកររបស់ធនា គា រជា ថ្ម ីម្ដ ងទៀត។

អត្ថ ប  ជន៏របស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល 
ក្ន ុងអំឡុង និងនា កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់នះ ពំុមា នកិច្ច ព មព ៀង ណាមួយ ក្ន ុង ះធនា គា រ 
ជា ភា គីមា្ខ ង ដលកម្ម វត្ថ ុនកិច្ច ព មព ៀង  ះ អា ចបង្ក លទ្ធ ភាពដល់សមាជ ិកកុ មបឹ កសោ  
ភិបា លណា មា ក់ ឲយទទួលបា ននូវអត្ថ ប ជន៍តាម មធយោបា យ ផសងៗ ដូចជាកា រ ទិញ 
ភា គហ៊ុន ឬប័ណ្ណ បំណុលរបស់ធនា គា រ ឬ របស់សា ជីវកម្ម ដទ។

ពំុមា នអភិបា លណា មា ក់របស់ធនា គា របា នទទួល ឬមា នសិទ្ធ នឹិងទទួលបា ននូវអត្ថ ប ជន៍ 
ណា មួយតា មរយៈហតុផលនកិច្ច សនយោ  ដលបា នធ្វ ើឡើង  យធនា គា រ ឬជា មួយនងឹ 
សហគ សដលអភិបា ល  ះជា សមា ជិកក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ឬក៏ជា មួយធនា គា រណា  
មួយដលអភិបា ល  ះ មា នភា គកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ជាសា រវន្ដ  លើកលងតអត្ថ ប ន៍ 
ទា ំងឡា យណា  ដលត ូវ បានលា តត  ដាងព័ត៌មា នក្ន ុងរ បាយ ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។

របា យកា រណ៍ស្ដ ីពីកា រទទួលខុសត ូវរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា លលើ
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ជា អ្ន កទទួលខុសត ូវដើមបីធា នា អះអា ងថា  របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុផ្ដ ល់
នូវទិដ្ឋ ភា ពពិត និង ត ឹមត ូវ អំពីសា ន ភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រ នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ 
២០១៣ និងលទ្ធ ផលនប តិបត្ដ ិកា រ ហើយនិងលំហូរសា ច់ប ក់សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទ
បញ្ច ប់។ ក្ន ងុកា ររៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ុទំាងនះ ក មុប កឹ សោភិបា លត តួពិនិតយនូវ 
កា ររៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនះ ដលត ូវ បានរៀបចំ  យគណៈគ ប់គ ងដល 
តម ូវឲយគណៈគ ប់គ ងចា ំបា ច់ត ូវ៖
• អនុម័តនូវ  លន  បា យគណនយយ ដលសមស ប យផ្អ កលើកា រវិនិច្ឆ ័យ 

និងកា របា៉ន់សា ន  យសមហតុផល និងប កប  យកា រប ុងប យ័ត្ន  ហើយនិង
ត ូវអនុវត្ដ  លន  បា យទា ំង  ះជា អចិន្ដ  យ៍។

• អនុ  ម  តា មស្ដ ង់ដា រគណនយយកម្ព ុ ជា ហើយនិងបទបញ្ញ ត្ដ ិ និង  លកា រណ៍ 
ណនា ំ ដលតម ូវ  យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ហើយប សិនបើកា រស្វ ងរកទិដ្ឋ  ភាព 
ពិតប កដតម ូវឲយប ើវិធា នដទទៀត ដលខុសពីវិធា នមុនៗ វិធា នថ្ម ីនះត ូវ បាន 
បងា ញ និងពនយល់ឲយបា នចបោ ស់លា ស់ និងកំណត់បរិមា ណ នកា រប ប ួល ក្ន ុង 
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

• រកសោ ទុកបញ្ជ ីគណនយយឲយបា នគ ប់គ ន់ និងប ព័ន្ធ ន ការត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងឲយ មាន
ប សិទ្ធ  ភាព។

• រៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ  យឈរលើមូលដា ននិរន្ដ រ ភាពនដំណើរកា រអា ជីវកម្ម 
លើកលងត ក្ន ងុករណីដលធនា គា រមិនអា ចបន្ដ សកម្ម  ភាព អាជីវកម្ម   នាពលអនា គត
ដលគិតទុកជា មុនបា ន។

• បង្ក ើត  លន  បា យទូ  សម ប់ធនា គា រនះ អនុម័តរា ល់កា រសម ចចិត្ដ  និង
សកម្ម ភា ពទា ងំឡា យ របស់គណៈគ ប់គ ង ដលមា នឥទ្ធ ពិល ជា សារវន្ដ លើប តិបត្ដ  ិការ

របា យកា រណ៍របស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល(តពីទំព័រមុន)

អា ជីវកម្ម  និងលទ្ធ ផលនប តិបត្ដ ិ ការ របស់ធនា គា រ ហើយធា នា ថា  លន  បា យ
និងកា រសម ចចិត្ដ  ទាំង  ះត ូវបា នឆ្ល ុះប  ំងយា៉ង សមស បក្ន ុងរ បាយ ការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។
គណៈគ ប់គ ងជា អ្ន កទទួលខុសត វូ ដើមបីធា នា ថា បញ្ជ គីណនយយត មឹត វូ ហើយត វូ បាន 
រកសោ ទុក និង លា តត  ដាងបងា ញអំពីសា ន ភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រ ឲយបា នត ឹមត ូវ 
សមហតុផលគ ប់ពល ហើយនិងធា នា ថា បញ្ជ ីគណនយយស ប តាមប ព័ន្ធ គណនយយ
ដលបា នចុះបញ្ជ ី។ គណៈគ ប់គ ង ក៏ជា អ្ន កទទួលខុសត ូវក្ន ុង ការថរកសោ ទ ពយសកម្ម 
របស់ធនា គា រ ហើយមយ៉ោងទៀតក៏ត ូវចា ត់វិធា នកា រសមស ប ដើមបីទប់សា្ក ត់ និងស្វ ងរក 
កំហុសចតនា  ហើយនិងភា ពមិនប ក តីផសងៗ។

ក មុប កឹសោ ភិបា លប  ក់ ថា ធនា គា របា នអនុវត្ដ  តាមលក្ខ ខណ តម  វូចា បំាច់នា នា  ដូចដល
បា នប  ក់ខា ងលើក្ន ុងកា ររៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។

កា រអនុម័តលើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
យើង ក ុមប ឹកសោ ភិបា លធនា គា រ អនុម័តលើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដល មានភា ប់ 
ជា មួយនះ ផ្ដ ល់នូវទិដ្ឋ  ភាពពិត និងត ឹមត ូវ  លើសា ន ភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រ 
នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣ និង លទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ ុ ហើយនិងលំហូរសា ច់ប ក់ 
សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់  យអនុ  មតា មស្ដ ង់ ដារ គណនយយកម្ព ុ ជា 
និងបទបញ្ញ ត្ដ ិ និងសចក្ដ ីណនា ំរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា។

តំណា ងក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ៖

   
 ក CHEAH TEIK SENG                                ក LEE TIEN POH 

ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល                                  នា យកប តិបត្ត ិ

រា ជធា នីភ្ន ំពញ ព ះ រាជា ណា ចក កម្ព  ុជា
ថ្ង ទី ៤ ខមីនា  ឆា ំ ២០១៤
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ជូនចំ  ះ ភា គទុនិកន ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ

យើងខ្ញ ុបំា នធ្វ ើសវនកម្ម  លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ (“ធនា គា រ”) ដលរួមមា នតា រា ងតុលយកា រ នា កា លបរិច្ឆ ទថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន  ូឆា  ំ២០១៣
និងរបា យកា រណ៍លទ្ធ ផល របា យកា រណ៍បម បម ួលមូលធន និងរបា យកា រណ៍លំហូរសា ច់ប ក់ សម ប់ ការិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ហើយនិង  លន  បា យគណនយយសំខា ន់ៗ 
និងកំណត់សមា្គ ល់ផសងៗទៀត។ 

កា រទទួលខុសត ូវរបសគ់ណៈគ ប់គ ងចំ  ះរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

គណៈគ ប់គ ង ជា អ្ន កទទួលខុសត វូចំ  ះកា ររៀបចំ និងកា របងា ញទិដ្ឋ  ភាពពិតប កដនរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ យអន ុ ម តា មស្ដ ង់ ដារគណនយយកម្ព  ុជា ហើយនិងបទបញ្ញ ត្ដ ិ 
និង  លកា រណ៍ណនា ំ ដលចញ  យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ហើយនិងទទួលខុសត ូវដូចគា ផងដរ ចំ  ះប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងដលគណៈគ ប់គ ងគិត ថា មានសា រៈប  ជន៍
ក្ន ុងកា ររៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុដលពុំមា នកំហុសឆ្គ ង ជា សារវន្ត ដលបណា្ដ លមកពីកា រក្ល ងបន្ល ំ ឬ ការ ភាន់ច ឡំ។

កា រទទួលខុសត ូវរបស់សវនករ 

កា រទទួលខុសត ូវរបស់យើងខ្ញ ុំ គឺប ្ច ញមតិ  បល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនះ  យផ្អ កលើមូលដា ន នកា រងា រសវនកម្ម ។ យើងខ្ញ ុំ បានធ្វ ើសវនកម្ម យអនុ  ម  តាម  
ស្ដ ង់ដា រអន្ដ រជា តិស្ដ ីពីសវនកម្ម នកម្ព ុ ជា។ ស្ដ ង់ ដារទា ំងនះ តម ូវឲយយើងខ្ញ ុំអនុវត្ដ  តាមតម ូវ ការនក មសីលធម៌ និងរៀបចំផនកា រ និងបំពញកា រងា រសវនកម្ម ដើមបីទទួល បាននូវ 
កា រធា នា សមហតុផល ដើមបីអះអា ងថា  របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុពំុ មានកំហុសឆ្គ ង  ជា សារវន្ដ ឡើយ។

កា រងា រសវនកម្ម យើងខ្ញ ុំ រួមមា នកា រអនុវត្ដ នីតិវិធីទា ំងទបោ យដើមបីទទួលបា ននូវភស្ដ ុ តាងសវនកម្ម ដល ទាក់ទង  នឹងបរិមា ណទឹកប ក់ និងកំណត់សមា្គ ល់ ទាំង ឡាយ ក្ន ុង 
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ រា ល់នីតិវិធី ដលបា នជ ើសរីសខា ងលើ គឺពឹងផ្អ ក លើកា រវិនិច្ឆ ័យរបស់សវនករ  យរា ប់បញ្ច ូលនូវ ការ វាយតម្ល  លើ ហានិភ័យលើភា ពខុសឆ្គ ង 
ជា សា រវន្ត នរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុដលបណា្ដ លមកពីកា រក្ល ងបន្ល ំ ឬ  ការភា ន់ច ឡំ។ ក្ន ុង ការ វាយតម្ល លើ ហានិភ័យ ទាំង  ះ យើងខ្ញ ុំ បានពិនិតយលើប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ 
ក្ន ុង ដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងកា ររៀបចំ និងកា របងា ញពីទិដ្ឋ  ភាពពិតប កដនរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធ នាគា រ ដើមបីរៀបចំនីតិវិធីសវនកម្ម  ដលសមស  ប  តាម កាលៈទសៈ 
បុ៉ន្ដ កា រវា យតម្ល  ទាំង  ះ មិនមនសម ប់ លបំណងក្ន ុង ការប ្ច ញមតិ បល់លើប សិទ្ធ  ភាពនប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធ នា  គារ ះទ។ កា រងា រសវនកម្ម របស់យើងខ្ញ ុំ
ក៏រួមបញ្ច ូលផងដរនូវកា រវា យតម្ល លើភា ពសមស បន  លន  បា យគណនយយដលបា នប ើប ស់ និងភា ពសមហតុផលនកា របា៉ន់សា នគណនយយសំខា ន់ៗ ដលធ្វ ើឡើង

 យគណៈគ ប់គ ងព មទា ំងកា រវា យតម្ល លើ ការបងា ញនរ បាយកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ុទាំងមូល។

យើងខ្ញ ុំជឿជា ក់ថា  ភស្ដ ុ តាងសវនកម្ម ដលយើងខ្ញ ុំ បានទទួលមា នលក្ខ ណៈគ ប់គ ន់ និងសមស បដើមបីផ្ត ល់ ជាមូលដា នក្ន ុ ងការប ្ច ញមតិ បល់របស់យើងខ្ញ ុំ។

មតិ  បល់របស់សវនករ

តា មមតិ  បល់របស់យើងខ្ញ ុំ របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនះបងា ញនូវទិដ្ឋ  ភាពពិត និងត ឹមត ូវលើសា ន ភាព ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធ នាគា រ នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣ ព ម ទាំងលទ្ធ ផល 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុ និងលំហូរសា ច់ប ក់របស់ធនា គា រសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ យអនុ  ម  តា មស្ដ ង់ ដារគណនយយកម្ព ុ ជាហើយនិងបទបញ្ញ ត្ដ ិ និ ង ល ការណ៍ ណនា ំដលចញ

 យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា។

Maria Cristina M. Calimbas

Partner

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.
ក ុមហ៊ុនគណនយយករជំនា ញ និងសវនករប តិស ុត

រា ជធា នីភ្ន ំពញ ព ះ រាជា ណា ចក កម្ព  ុជា
ថ្ង ទី ៤ ខមីនា  ឆា ំ ២០១៤

របា យកា រណ៍របស់សវនកម្ម ឯករា ជយ
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កំណត់
សមា្គ ល់

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ទ ពយសកម្ម 

សា ច់ប ក់ក្ន ុងដ ៤ ២៨.៤៨០.០៥១ ១១៣.៧៧៧.៨០៤ ១៦.៧០៣.៤២៧ ៦៦.៧៣០.១៩១

សមតុលយជា មួយធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ៤ ១២២.៥៩១.៦៧៩ ៤៨៩.៧៥៣.៧៥៨ ១៣៤.១២៩.៨៣៦ ៥៣៥.៨៤៨.៦៩៥

សមតុលយជា មួយធនា គា រផសងៗ ៥ ៤១.១០៨.៧៧៦ ១៦៤.២២៩.៥៦០ ២៩.៨៦៦.៦៥៦ ១១៩.៣១៧.២៩១

គណនីត ូវទទួលពីក ុមហ៊ុនម ៦ ៣២៣.៧៩២ ១.២៩៣.៥៤៩ ១៨៥.៤០៥ ៧៤០.៦៩៣

គណនីត ូវទទួលពីក ុមហ៊ុនសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ ៧ ៦១៨.១៩០ ២.៤៦៩.៦៦៩ ១១៤.៩៦៧ ៤៥៩.២៩៣

ឥណទា ន និងបុរប  ទាន ៨ ២៦១.៤២៩.៨៤៥ ១.០៤៤.៤១២.២៣១ ២២៧.៨៩៤.៥២២ ៩១០.៤៣៨.៦១៥

អចលកម្ម  និងហត្ថ ូបករណ៍ ៩ ៤.៣៦៣.៤៤២ ១៧.៤៣១.៩៥១ ៣.០០៩.១៥១ ១២.០២១.៥៥៨

កម្ម វិធីកំុពយូទ័រ ១០ ៥២.៧៦៣ ២១០.៧៨៨ ២៣.៨៣២ ៩៥.២០៩

ពន្ធ ពនយោ រជា ទ ពយសកម្ម ១៣ ១.០០៤.០១៣ ៤.០១១.០៣២ ៣២២.៧៤០ ១.២៨៩.៣៤៦

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ១១ ១.៦០៥.៨២០ ៦.៤១៥.២៥១ ១.៤៩០.៧៨៧ ៥.៩៥៥.៦៩៤

ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ទ ពយអកម្ម  និងមូលនិធិមា ស់ហ៊ុន

ទ ពយអកម្ម 

ប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជន ១២ ២៩៦.៦៨៣.៦០៦ ១.១៨៥.២៥១.០០៦ ២១២.១៣៣.១៥០ ៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

ប ក់ប ្ញ ើរបស់ធនា គា រផសងៗ ១២ ៣១.៩៧៨.៩៦៣ ១២៧.៧៥៥.៩៥៧ ៩៣.១០១.៧៦០ ៣៧១.៩៤១.៥៣១

គណនីត ូវទូទា ត់  ឲយក ុមហ៊ុនម ៦ ៥៨.៩៦៤.០២៥ ២៣៥.៥៦១.២៨០ ៤៧.៤៥៨.៥៤៩ ១៨៩.៥៩៦.៩០៣

សំវិធា នធនសម ប់ពន្ធ លើប ក់ចំណញ ១៣ ៤.០២៤.៨២៥ ១៦.០៧៩.១៧៦ ២.៣៣២.៥៣១ ៩.៣១៨.៤៦១

ទ ពយអកម្ម ផសងៗ ១៤ ៤.០៣០.០៩៣ ១៦.១០០.២២២ ២.៥៩៧.៩៨៤ ១០.៣៧៨.៩៤៧

ទ ពយអកម្ម សរុប ៣៩៥.៦៨១.៥១២ ១.៥៨០.៧៤៧.៦៤១ ៣៥៧.៦២៣.៩៧៤ ១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

មូលនិធិមា ស់ហ៊ុន

ដើមទុន ១៦ ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០

ប ក់ចំណញរកសោ ទុក ១៥.៨៩៦.៨៥៩ ៦៣.៥០៧.៩៥២ ៦.១១៧.៣៤៩ ២៤.៤៣៨.៨០៩

មូលនិធិមា ស់ហ៊ុនសរុប ៦៥.៨៩៦.៨៥៩ ២៦៣.២៥៧.៩៥២ ៥៦.១១៧.៣៤៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩

ទ ពយអកម្ម  និងមូលនិធិមា ស់ហ៊ុនសរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

កំណត់សមា្គ ល់ភា ប់ពី លខ ១ ដល់ ២៦ ជា ផ្ន កនរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនះ។

តា រា ងតុលយកា រ
នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
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្ថ ុ

ព័ត៌
មា 
នផ

សង
ៗ

កំណត់
សមា្គ ល់

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣ សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទចា ប់ពី
ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា  ំ២០១២ ដល់ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន  ូឆា  ំ២០១២

ដុលា រអា មរិក  សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ដុលា រអា មរិក  សមមូលពា ន់រៀល

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ចំណូលពីកា រប ក់ ១៧ ២៣.០៩៣.០៨៤ ៩២.២៥៦.៨៧១ ១៤.៥៣៨.៥៣២ ៥៨.០៨១.៤៣៥

ចំណា យលើកា រប ក់ ១៨ (៤.៤៨៤.២២៣) (១៧.៩១៤.៤៧១) (៣.០៥០.០២៦) (១២.១៨៤.៨៥៤)

ចំណូលពីកា រប ក់សុទ្ធ  ១៨.៦០៨.៨៦១ ៧៤.៣៤២.៤០០ ១១.៤៨៨.៥០៦ ៤៥.៨៩៦.៥៨១

ចំណូលពីថ្ល ឈ្ន ួល និងកម ជើងសា រ ១៩ ៣.០៤៣.០៩៣ ១២.១៥៧.១៥៧ ១.៩៨៨.៩១៤ ៧.៩៤៥.៧១២

ចំណា យលើថ្ល ឈ្ន ួល និងកម ជើងសា រ (១៤១.៩៧៩) (៥៦៧.២០៦) (១៤០.១៤២) (៥៥៩.៨៦៧)

ចំណូលថ្ល ឈ្ន ួល និងកម ជើងសា រសុទ្ធ ២.៩០១.១១៤ ១១.៥៨៩.៩៥១ ១.៨៤៨.៧៧២ ៧.៣៨៥.៨៤៥

ចំណូលផសងៗ ៤៧.៨៣២ ១៩១.០៨៩ ១១.៨៣១ ៤៧.២៦៥

ចំណូលប តិបត្ដ ិកា រសុទ្ធ សរុប ២១.៥៥៧.៨០៧ ៨៦.១២៣.៤៤០ ១៣.៣៤៩.១០៩ ៥៣.៣២៩.៦៩១

ចំណា យរដ្ឋ  បាលទូ  ២០ (១០.០៥៥.៦២៧) (៤០.១៧២.២៣០) (៥.៣២៧.៥៦២) (២១.២៨៣.៦១០)

សំវិធា នធនលើកា របា ត់បង់នឥណទា ន ៨ (៤១៣.៧៨៧) (១.៦៥៣.០៨០) (៦១៤.៤៣៧) (២.៤៥៤.៦៧៦)
កា រប មូលមកវិញនូវឥណទា ន 
ដលបា នលុប  ល ៦៦៩.២៧៤ ២.៦៧៣.៧៥០ ១៩៣.០៦១ ៧៧១.២៧៩

ប ក់ចំណញមុនបង់ពន្ធ ១១.៧៥៧.៦៦៧ ៤៦.៩៧១.៨៨០ ៧.៦០០.១៧១ ៣០.៣៦២.៦៨៤

ចំណា យពន្ធ លើប ក់ចំណញ ១៣ (១.៩៧៨.១៥៧) (៧.៩០២.៧៣៧) (១.៤៨២.៨២២) (៥.៩២៣.៨៧៥)

ប ក់ចំណញសុទ្ធ សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទ ៩.៧៧៩.៥១០ ៣៩.០៦៩.១៤៣ ៦.១១៧.៣៤៩ ២៤.៤៣៨.៨០៩

កំណត់សមា្គ ្ល់ភា ្ប់ពី ល្ខ ១ ដល់ ២៦ ជា ផ្ន ្កន្របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត ុន្ះ។

របា យកា រណ៍លទ្ធ ផល
សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣
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ដើមទុន 
ដុលា រអា មរិក

ប ក់ចំណញរកសោ ទុក 
ដុលា រអា មរិក

សរុប 
ដុលា រអា មរិក

សមតុលយនា ថ្ង ទី ១ ខមករា  ឆា ំ ២០១៣ ៥០.០០០.០០០ ៦.១១៧.៣៤៩ ៥៦.១១៧.៣៤៩

ប ក់ចំណញសុទ្ធ សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទ - ៩.៧៧៩.៥១០ ៩.៧៧៩.៥១០

សមតុលយនា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣ ៥០.០០០.០០០ ១៥.៨៩៦.៨៥៩ ៦៥.៨៩៦.៨៥៩

សមមូលពា ន់រៀល (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ១៩៩.៧៥០.០០០ ៦៣.៥០៧.៩៥២ ២៦៣.២៥៧.៩៥២

សមតុលយនា ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ ដលបា នផ្ទ រពីសា ខា ៣០.០០០.០០០ - ៣០.០០០.០០០

កា របំលងប ក់ចំណញរកសោ ទុកពីសា ខា ៣.០៨០.៦៨៨ - ៣.០៨០.៦៨៨

កា របង្ក ើនដើមទុន ១៦.៩១៩.៣១២ - ១៦.៩១៩.៣១២

ប ក់ចំណញសុទ្ធ សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទ - ៦.១១៧.៣៤៩ ៦.១១៧.៣៤៩

សមតុលយនា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២ ៥០.០០០.០០០ ៦.១១៧.៣៤៩ ៥៦.១១៧.៣៤៩

សមមូលពា ន់រៀល (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ១៩៩.៧៥០.០០០ ២៤.៤៣៨.៨០៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩

កំណត់សមា្គ ល់ភា ប់ពី លខ ១ ដល់ ២៦ ជា ផ្ន កនរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនះ។ 

របា យកា រណ៍បម បម ួលមូលធន
សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
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សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់
ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទចា ប់ពីថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ 
ដល់ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

សា ច់ប ក់សុទ្ធ ប ើប ស់ក្ន ុងសកម្ម  ភាពប តិបត្ដ ិ ការ ២១ (២.២៧២.៨៣០) (៩.០៧៩.៩៥៧) (៧.០៨០.៦២២) (២៨.២៨៧.០៨៣)

ចលនា សា ច់ប ក់បា នពីសកម្ម  ភាពវិនិ  គ

កា រទិញអចលកម្ម  និងហត្ថ ូបករណ៍ ៩ (២.៥៦២.៥៤៧) (១០.២៣៧.៣៧៥) (៨៥៦.៣៩១) (៣.៤២១.២៨២)

កា រទិញកម្ម វិធីកំុពយូទ័រ ១០ (៤៨.៤៧៦) (១៩៣.៦៦២) (១៥.៩៨៩) (៦៣.៨៧៦)

ប ក់ចំណញបា នពីកា រលក់អចលកម្ម  និងហត្ថ ូបករណ៍ ៦.០៥០ ២៤.១៦៩ - -

សា ច់ប ក់សុទ្ធ ប ើប ស់ក្ន ុងសកម្ម  ភាពវិនិ  គ (២.៦០៤.៩៧៣) (១០.៤០៦.៨៦៨) (៨៧២.៣៨០) (៣.៤៨៥.១៥៨)

ចលនា សា ច់ប ក់បា នពីសកម្ម  ភាពហិរញ្ញ បប ទាន

កម្ច ីពីក ុមហ៊ុនម ៦ ១០.០០០.០០០ ៣៩.៩៥០.០០០ - -

កា របង្ក ើនដើមទុន ១៦ - - ១៦.៩១៩.៣១២ ៦៧.៥៩២.៦៥១

សា ច់ប ក់សុទ្ធ  បានពីសកម្ម  ភាពហិរញ្ញ បប ទាន ១០.០០០.០០០ ៣៩.៩៥០.០០០ ១៦.៩១៩.៣១២ ៦៧.៥៩២.៦៥១

កា រកើនឡើងនសា ច់ប ក់ និងសា ច់ប ក់សមមូល ៥.១២២.១៩៧ ២០.៤៦៣.១៧៥ ៨.៩៦៦.៣១០ ៣៥.៨២០.៤១០

សា ច់ប ក់ និងសា ច់ប ក់សមមូលនា ដើមកា រិយបរិច្ឆ ទ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦ ១៣១.៥៣៣.៣៦៦ ៥២៥.៤៧៥.៧៩៦

សា ច់ប ក់ និងសា ច់ប ក់សមមូលនា ចុងកា រិយបរិច្ឆ ទ ៤ ១៤៥.៦២១.៨៧៣ ៥៨១.៧៥៩.៣៨១ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

កំណត់សមា្គ ល់ភា ប់ពី លខ ១ ដល់ ២៦ ជា ផ្ន កនរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ទាំងនះ ។

របា យកា រណ៍លំហូរសា ច់ប ក់
សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
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កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

១. ព័ត៌មា នអំពីធនា គា រ

កា របង្ក ើត និងកា រធ្វ ើប តិបត្ត ិ ការ

ធនា គា រមយប៊ង ត ូវបា នបង្ក ើត ចាប់តា ំងពីឆា ំ១៩៩៣ និងធ្វ ើប តិបត្ត ិ ការ ជា សា ខា
ភ្ន ំពញ (“សា ខា ”) នធនា គា រ Malayan Banking Berhad (“MBB”) ដលបា នចុះ 
បញ្ជ ីអា ជីវកម្ម  ប ទសមា៉ឡសុី។

 ថ្ង ទី២ ខមសា  ឆា ២ំ០១២ សា ខា ត វូ បានចុះបញ្ជ  ីអាជីកម្ម  ជាក មុហុ៊នមហា ជនទទួល
ខុសត ូវ មា នកម ិត  យមា ន  ះ ថា ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី 
និងជា ក ុមហ៊ុនបុត សម្ព ័ន្ធ របស់ធនា គា រ Malayan Banking Berhad (“MBB”)។ 
ធនា គា រ ត វូបា នចុះបញ្ជ  ីអាជីវកម្ម   យអនុ  មតា មចបោ ប់ស្ត ពីីសហគ ស ពាណិជ្ជ កម្ម 
នព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា និងត ូវ បានផ្ត ល់ អាជា ប័ណ្ណ យបទបញ្ញត ្តិ របស់ធ នាគា រ  
ជា តិនកម្ព ជុា  ជា មួយដើមទុនចុះបញ្ជ  ី៥០លា ន ដុលា  រ អាមរិកដលស្ម ើនឹង ២០០ ពា ន់
លា នរៀល។ 

ធនា គា រផ្ត ល់សវា កម្ម ធ នា គារទូលំទូលា យ និងសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុដល ពាក់ព័ន្ធ  ជាច ើន
ទៀត  ក្ន ុងព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ  ជា យអនុ  ម  តា មអា ជា ប័ណ្ណ លខ ០២ 
ចញ  យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ  ជា យមិនមា នកា លកំណត់។ 

ដើមទុន

ដើមទុនសរុបរបស់ធនា គា រ នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣ និងឆា ំ ២០១២ មា នចំនួន 
៥០ លា នដុលា  រ អាមរិក (២០០ ពា ន់លា នរៀល)។

ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

សមា សភា ពនក ុមប ឹកសោ ភិបា ល  ក្ន ុងអំឡុងកា រិយបរិច្ឆ ទ និង នាកា លបរិច្ឆ ទន 
របា យកា រណ៍នះរួមមា ន៖

 ក Cheah Teik Seng  ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា លឯករា ជយ និងមិនប តិបត្ត ិ
 ក Spencer Lee Tien Chye អភិបា លឯករា ជយ និងមិនប តិបត្ត ិ
 ក Datuk R. Karunakaran អភិបា លឯករា ជយ និងមិនប តិបត្ត ិ 
 ក Hamirullah Boorhan អភិបា លមិនឯករា ជយ និងមិនប តិបត្ត ិ 
 ក Lee Tien Poh អភិបា លមិនឯករា ជយ និងប តិបត្ត ិ 

 និងជា នា យកប តិបត្ត ិ 
 កស ី Pollie Sim Sio Hoong អភិបា លមិនឯករា ជយ និងមិនប តិបត្ត ិ 

 ដលតងតា ំង  
 ថ្ង ទី ២៨ ខកុម្ភ ៈ ឆា ំ ២០១៤

 ក Foong Seong Yew អភិបា លមិនឯករា ជយ និងមិនប តិបត្ត ិ 
 ដលតងតា ំង  

 ថ្ង ទី ១០ ខមីនា  ឆា ំ ២០១៣ 
 និងលា លងពីតំណង  
 ថ្ង ទី ២៨ ខកុម្ភ ៈ ឆា ំ ២០១៤

ទីតា ងំ

ទីសា ក់កា រចុះបញ្ជ រីបស់ធនា គា រមា នទីតា ងំ  អគា រលខ ៤B ផ្ល វូលខ ១១៤ 
(ក មួនស) សងា្ក ត់ ផសោ រថ្ម  ីខណ ដូនពញ រា ជធា នីភ្ន ពំញ ព ះ រា ជាណា ចក កម្ព  ជុា។ 
នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន  ូឆា  ំ២០១៣ ធនា គា រមា នសា ខា សរុបចំនួន ១៦ ដលមា នទីតា ងំ

 ក្ន ងុរា ជធា នីភ្ន ពំញ ខត្ត សៀមរា ប ខត្ត ព ះសីហនុ ខត្ត  បាត់ដំបង ខត្ត កំពង់ចា ម 
និងខត្ត បនា យមា នជ័យ។

បុគ្គ លិក

នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន  ូឆា  ំ២០១៣ ធនា គា រមា នបុគ្គ លិកសរុបចំនួន ២៩១ នា ក់ (ឆា  ំ២០១២ 
មា នចំនួន ១៩១ នា ក់)។

កា លបរិច្ឆ ទនកា រអនុម័តលើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ តុ វូបា នអនុម័ត  យក មុប កឹសោ ភិបា ល  ថ្ង ទី ៤ ខមីនា  ឆា ំ 
២០១៤។

២.  លន  បា យគណនយយ

 ២.១ មូលដា ននកា របងា ញរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

 ២.១.១  របា យកា រណ៍នអនុ  មភា ព

របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុត ូវបា នរៀបចំឡើងស ប តាមស្ដ ង់ ដារ
គណនយយកម្ព ុជា  និង  លកា រណ៍ ណនា ំរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា

 លើកា ររៀបចំ និងកា រកំណត់បងា ញ ក្ន ងុរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ុ

របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុដលភា ប់ជា មួយនះ រួមទា ំងកា រប ើប ស់ 
របា យកា រណ៍ទា ំងនះ មិនត ូវ បានរៀបចំឡើងសម ប់អ្ន កប ើប ស់ 
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដលពុំបា នដឹងពី  លកា រណ៍ គណនយយ 
នីតិវិធីគណនយយ និងកា រអនុវត្ដ  លន  បា យគណនយយ 
នព ះរា ជា ណា ចក កម្ព  ុជា ះឡើយ ហើយនិងមិនមា នបំណងក្ន ងុ ការ
បងា ញពីសា នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុលទ្ធ ផលអា ជីវកម្ម  និងលំហូរសា ច់ប ក់
ដលអនុ  ម  តា ម លកា រណ៍គណនយយ និងកា រអនុវត្ដ 
គណនយយដលទទួលសា្គ ល់ជា ទូ  ក្ន ុងប ទសដទក ពី
ព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា ះដរ។

 លន  បា យគណនយយដលបងា ញខា ងក មនះ ត ូវបា ន 
អនុវត្ដ ជា អចិន្ដ  យ៍  យធនា គា រ។

២.១.២  មូលដា ននកា រវា ស់វង

របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រត ូវ បានរៀបចំទបើង  តា ម
មូលដា នតម្ល ដើម។ 

២.១.៣  កា រិយបរិច្ឆ ទសា រពើពន្ធ 

កា រិយបរិច្ឆ ទសា រពើពន្ធ របស់ធនា គា រចា ប់ផ្ត ើមពីថ្ង ទី ១ ខមករា  
និងបញ្ច ប់  ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ។ូ កា រិយបរិច្ឆ ទសា រពើពន្ធ ដំបូងចា ប់ផ្ត ើម
ពីថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ (កា លបរិច្ឆ ទសា ជីវកម្ម ក្ន ុងស ុក) 
ដល់ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២ (“កា រិយបរិច្ឆ ទ”) សម ប់  ល 
បំណងបងា ញពីតួលខត ូវគា ។

 ២.១.៤ រូបិយប័ណ្ណ  ល និងរូបិយប័ណ្ណ សម ប់កំណត់បងា ញ

រូបិយប័ណ្ណ ជា តិនព ះរា ជា ណា ចក កម្ព  ុជាគឺប ក់រៀល។  យសា រ 
ធនា គា រធ្វ ើប តិបត្ដ  ិការ និងកត់ត  រាល់បញ្ជ គីណនយយរបស់ខ្ល នួផ្អ ក
លើមូលដា នប ក់ដុលា រអា មរិក គណៈគ ប់គ ងបា ន កំណត់ប ក់ 
ដុលា រអា មរិកជា រូបិយប័ណ្ណ  ល និងជា រូបិយប័ណ្ណ សម ប់កំណត់ 
បងា ញ ព ះវា បា នឆ្ល ះុប  ងំពីសា រធា តុសដ្ឋ កិច្ច នប ភពព តឹ្ដ  ិការណ៍ 
និងកា លៈទសៈរបស់ធនា គា រ។ កា របងា ញនះ គឺស ប តាមប  កាស
របស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា លខ ធ៧-០៧-១៦៤ ចុះថ្ង ទី ១៣ ខធ្ន ូ 
ឆា ំ ២០០៧។
សកម្ម ភា ពប តិបត្ដ ិ ការជា រូបិយប័ណ្ណ ផសងៗទៀតត ូវ បានប្ដ ូរ  ជា 
ប ក់ដុលា រអា មរិក  យប ើប ស់អត ប្ដ ូរប ក់នា កា លបរិច្ឆ ទន
ប តិបត្ដ កិា រ  ះ។ ទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម ដល ជារូបិយប័ណ្ណ 
ផសងទៀតក ពីដុលា រអា មរិក នា កា លបរិច្ឆ ទនតា រា ងតុលយកា រ 
ត ូវបា នប្ដ ូរ  ជា ប ក់ដុលា រ អាមរិក  យប ើប ស់អត  នា
កា លបរិច្ឆ ទនតា រា ងតុលយកា រ។ ភា ពលំអៀងពីកា រប្ដ រូរូបិយប័ណ្ណ  
ត វូបា នទទួលសា្គ ល់  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍លទ្ធ ផល។
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២.  លន  បា យគណនយយ (តពីទំព័រមុន)

 ២.១ មូលដា ននកា របងា ញរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ(តពីទំព័រមុន)

២.១.៥  កា រប សម លួទឹកប ក់ដុលា រ អាមរិក  ជា ប ក់រៀល

កា រប សម ួលទឹកប ក់ដុលា រ អាមរិក  ជា ប ក់រៀល ត ូវ បាន 
បងា ញ ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  យអនុ  ម  តា មចបោ ប់ស្ដ ីពី 
គណនយយសហគ ស សវនកម្ម គណនយយសហគ ស និងវិជា ជីវៈ
គណនយយ ចុះថ្ង ទី ៨ ខកក្ក ដា  ឆា  ំ២០០២ និងប  កាសពា ក់ព័ន្ធ  នា នា 
របស់ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា យប ើអត ប្ដ រូប ក់ នាចុងកា រិយបរិច្ឆ ទ
៣.៩៩៥ រៀល ក្ន ុង ១ ដុលា រអា មរិក សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទន 
របា យកា រណ៍ (ក្ន ុងឆា ំ ២០១២ ១ដុលា រអា មរិកស្ម ើ ៣.៩៩៥ រៀល)
ដូចដលបា នប  កាសឲយប ើ យធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា។  ការប សម លួ
ទា ំងនះមិនត ូវបា នធ្វ ើសវនកម្ម ហើយនិងមិនត ូវបា នអះអា ងថា  ជា 
ទឹកប ក់តំណា ងឲយកា របងា ញទឹកប ក់ដុលា រ  អាមរិក ឬអា ចត វូ បាន 
បងា ញជា ប ក់រៀលតា មអត ផសងទៀតទ។ 

២.២ កា រវិនិច្ឆ យ័ និងកា រប៉ាន់សា នគណនយយសំខា ន់ៗ 

ក្ន ុងកា រអនុវត្ដ  លន  បា យគណនយយរបស់ធនា គា រ គណៈគ ប់គ ង បាន
ប ើប ស់កា រវិនិច្ឆ ័យរបស់ខ្ល ួន និងធ្វ ើ ការបា៉ន់សា នក្ន ុង ការកំណត់ម្ល ដលត ូវ
បា នទទួលសា្គ ល់ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  មានដូចខា ងក ម៖

២.២.១  ភតិសនយោ ប តិបត្ត  ិការ

ធនា គា រ បា នចុះកិច្ច សនយោ ជួលអា គា រដលត ូវ បានប ើប ស់សម ប់ 
ប តិបត្ត ិកា ររបស់ខ្ល ួន។  យផ្អ កលើមូលដា នក្ន ុងកា រវា ស់វងលើ
រយៈពល និងលក្ខ ខណ នកិច្ច សនយោ ជួល (ដូចជា ភា ព ជា មា ស់កម្ម សិទ្ធ 
នទ ពយសកម្ម  មិនត ូវបា នផ្ទ រ អ្ន កជួល  ចុងកា រិយបរិច្ឆ ទន
កិច្ច សនយោ ជួល ហើយកិច្ច សនយោ ជួលមា នរយៈពលតិចជា ងអា យុកា លប ើ
ប ស់របស់ទ ពយសកម្ម ) ធនា គា របា នកំណត់ថា ភតិបតីជា អ្ន កទទួល
ហា និភ័យ និងផលប  ជន៍សំខា ន់ៗទា ំងអស់ក្ន ុង នាមជា មា ស់
កម្ម សិទ្ធ ិលើទ ពយសមបត្ត ិទា ំងនះ។

២.២.២ រូបិយប័ណ្ណ  ល

ស្ដ ង់ដា រគណនយយកម្ព ជុា លខ ២១ តម វូឲយគណៈគ ប់គ ងប ើប ស់
កា រវិនិច្ឆ ័យរបស់ខ្ល ួនក្ន ុងកា រកំណត់រូបិយប័ណ្ណ សម ប់កា រវា ស់វង
ព ះវា បា នឆ្ល ុះប  ំងពីឥទ្ធ ិពលសដ្ឋ កិច្ច  នប ភពប តិបត្ត ិ ការ 
ព ឹត្ត ិកា រណ៍ និងកា លៈទសៈរបស់ធនា គា រ។ ក្ន ុង ការវិនិច្ឆ ័យនះ
ធនា គា រត ូវពិចា រណា លើចំណុចដូចខា ងក ម៖
ក. រូបិយប័ណ្ណ ដលមា នឥទ្ធ ិពលលើតម្ល របស់ឧបករណ៍ និងសវា 

ហិរញ្ញ វត្ថ ុ (តម្ល របស់ ឧបករណ៍និងសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ នឹងត ូវបា ន 
កំណត់ និងធ្វ ើកា រលក់ចញ  យប ើប ស់រូបិយប័ណ្ណ នះ)

ខ. រូបិយប័ណ្ណ ប ើប ស់សម ប់មូលនិធិដលទទួលបា នពីសកម្ម  ភាព
ហិរញ្ញ បបទា ន និង

គ. រូបិយប័ណ្ណ ដលប ក់ទទួលបា នពីសកម្ម  ភាពប តិបត្ត ិ ការ 
តងតត ូវបា នរកសោ ទុក។

២.២.៣ សំវិធា នធនលើឥណទា នដលបា ត់បង់

 ពលរៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ គុណភា ពនឥណទា ន និង  
បុរប ទា នត ូវបា នត ួតពិនិតយ និងវា យតម្ល  ដើមបីកំណត់ចំណា ត់ថា ក់ 
និងកម ិតនសំវិធា នធនលើឥណទា ន ព ម ទាំងបុរប  ទាន បាត់បង់ 
ដលនឹងបងា ញពញលញក្ន ុងកំណត់សមា្គ ល់លខ ២.៣.៥។

២.២.៤ កា រទទួលសា្គ ល់ពន្ធ ពនយោ រជា ទ ពយសកម្ម 

ពន្ធ ពនយោ រជា ទ ពយសកម្ម ត វូបា នទទួលសា្គ ល់សម ប់ប ក់ខា ត  ង
តា មពន្ធ  ដលមិនទា ន់បា ន ប ើប ស់ទា ំងអស់ និងភា ពខុសគា  
ប ្ដ ះអា សន្ន  ក្ន ុងករណីដលអា ចមា នប ក់ចំណញជា ប់ពន្ធ 
នា ពលអនា គត ដើមបីអា ចកា ត់កងប ក់ ខាត  ង តា មពន្ធ 
ដលមនិទា ន់បា នប ើប ស់  ះ។ គណៈគ ប់គ ង ត ូវប ើ ការ  
វិនិច្ឆ ័យសំខា ន់ ដើមបីកំណត់ចំនួននពន្ធ ពនយោ រជា ទ ពយសកម្ម  
ដលអា ច ទទួលសា្គ ល់បា ន  យ ផ្អ កលើពលវលា  និងកម ិត 
នប ក់ចំណញជា ប់ពន្ធ  នាពលអនា គត ដលអា ចមា នជា មួយ នឹង
យុទ្ធ សា ស ្ត ក្ន ងុកា រធ្វ ើផនកា រន្ធ  នាពលអនា គត។

 ២.២.៥ កា រថយចុះនទ ពយសកម្ម មិនមនហិរញ្ញ វត្ថ ុ

កា រថយចុះនទ ពយសកម្ម មិនមនហិរញ្ញ វត្ថ ុកើតមា ន  ពលដល
តម្ល ចុះបញ្ជ ីនទ ពយសកម្ម  ឬ ទ ពយសកម្ម ប មូលផ្ត ុំ មានតម្ល លើសពី
ទឹកប ក់ដលអា ចប មូលមកវិញបា ន ហើយតម្ល ចុះបញ្ជ  ីនទ ពយសកម្ម 
គឺយកតម្ល ខ្ព ស់ជា ងរវា ងតម្ល ទីផសោ រដកចញថ្ល ដើមពា ក់ព័ន្ធ នឹង ការ
លក់ និងតម្ល ប ើប ស់។ កា រគណនា តម្ល ទីផសោ រដកថ្ល ដើម ពាក់ព័ន្ធ 
កា រលក់ គឺផ្អ កលើទិន្ន ន័យដលទទួលបា នពីប តិបត្ត ិ ការលក់  យ
ប តិបត្ត ិកា របើកចំហនទ ពយសកម្ម ដលស ដៀងគា  ឬតម្ល អង្ក ត

 លើ ទីផសោ រដកថ្ល ដើមដលកើតមា នដើមបីលក់ទ ពយសកម្ម ។ 
កា រគណនា តម្ល ប ើប ស់ គឺផ្អ កលើគំរូសា ច់ប ក់អបបហា រ។ ធនា គា រ
វា យតម្ល កា រថយចុះនទ ពយសកម្ម   ពលដលមា នព ឹត្ត ិ ការណ៍ 
ឬកា រផា ស់ប្ត ូរដលបងា ញថា តម្ល ចុះបញ្ជ ីនទ ពយសកម្ម មិនអា ច
ប មូលមកវិញបា ន។ កតា សំខា ន់នា នា ដលធនា គា រពិចា រណា ថា តម វូ
ឲយមា នកា រពិនិតយលើកា រថយចុះតម្ល រួមមា ន៖

• លទ្ធ ផលប តិបត្ត កិា រមា នកម តិទា បខា ងំ ជាង ធៀប  នឹងលទ្ធ ផល 
ប តិបត្ត ិកា ររំពឹងទុក នា ពលកន្ល ងមក ឬនា ពលអនា គត

• កា រផា ស់ប្ត ូរសំខា ន់ៗនរបៀបប ើប ស់ទ ពយសកម្ម ដល បានទិញ 
ឬយុទ្ធ សា ស ្ត សម ប់អា ជីវកម្ម   ទាំងមូល

• និនា កា រសដ្ឋ កិច្ច  ឬភា ពអវិជ្ជ  មានសំខា ន់ៗក្ន ុងវិស័យ។

២.២.៦ កា រប៉ាន់សា នអា យុកា លប ើប ស់នអចលកម្ម  និងហត្ថ បូករណ៍ 
 និងកម្ម វិធីកំុពយូទ័រ

ធនា គា រ ធ្វ ើ ការបា៉ន់សា ន អាយុកា លប ើប ស់នអចលកម្ម  
និងហត្ថ ូបករណ៍ និងកម្ម វិធីកំុពយូទ័ររបស់ខ្ល ួន ហើយកា របា៉ន់សា ននះ
ត ូវបា នត ួតពិនិតយឡើងវិញតា មកា លកំណត់ ដើមបីធា នា ថា រំលស់
មា នសង្គ តភា ពជា មួយនឹងអត្ថ ប ជន៍សដ្ឋក ិច្ចន អចលកម្ម  និង 
ហត្ថ ូបករណ៍និងកម្ម វិធីកំុពយូទ័រនីមួយៗ។

២.៣ សចក្ដ សីង្ខ បន  លកា រណ៍គណនយយសំខា ន់ៗ 

២.៣.១ បម បម លួ  លន  បា យគណនយយ

 លន  បា យគណនយយ និងវិធីសា ស្ដ  គណនា ដលដា ក់ឲយ
អនុវត្ដ  យធនា គា រ ត វូបា ន អនុវត្ដ  ជាអចិន្ដ  យ៏ និងមិនមា នកា រផា ស់
ប្ត ូរ  ក្ន ុងកា រិយបរិច្ឆ ទនះទ។

២.៣.២ ព័ត៌មា នវិ  គកម្ម 

ធនា គា រធ្វ ើប តិបត្ដ ិ ការអា ជីវកម្ម របស់ខ្ល ួន ក្ន ុងវិស័យតមួយ ដល
ជា ធនា គា រពា ណិជ្ជ  និងស្ថ ិត ក្ន ុងដនភូមិសា ស្ដ  តមួយ 
គឺព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា។

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣



88 របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

២.៣.៣ សា ច់ប ក់ និងសា ច់ប ក់សមមូល

សម ប់  លបំណងនកា ររៀបចំរបា យកា រណ៍លំហូរសា ច់ប ក់
សា ច់ប ក់ និងសា ច់ប ក់សមមូល រួមមា ន សា ច់ប ក់ និងសមតុលយ
ធនា គា រ ប ក់ប ្ញ ើគា ន កាលកំណត់ និងកា រវិនិ  គរយៈពលខ្ល ី
ដលអា ចប្ដ ូរជា សា ច់ប ក់បា នក្ន ុងរយៈពលបីខ ឬតិចជា ងនះ
នា ពលដា ក់តម្ក ល់ និងដល អា ចប្ដ ូរ ជាសា ច់ប ក់ដលកំណត់បា ន 
និងមា នហា និភ័យតិចតួចលើកា រផា ស់ប្ដ រូតម្ល ។

២.៣.៤ ឥណទា ន និងបុរប  ទាន

ឥណទា ន និងបុរប  ទានផ្ដ លឲ់យអតិថិជនទា ំងអស់ ត ូវ បានបងា ញ
 ក្ន ុងតា រា ងតុលយកា រតា មប ក់ដើម និងចំណូលកា រប ក់បង្គ រ 

(ដកចំណូលកា រប ក់ពយួរទុក)  យដកចញនូវចំនួនទា ំងឡា យ 
ណា ដលបា នលុប  ល និងសំវិធា នធនសម ប់ឥណទា នដលបា ន
បា ត់បង់។ ឥណទា ន រយៈពលខ្ល ី គឺជា ឥណទា នដលនឹងត ូវទូទា ត់
សងមកវិញ  ក្ន ុងរយៈពលមួយឆា ំ  យគិតចា ប់ពី កា លបរិច្ឆ ទ 
ដលឥណទា ន  ះត ូវបា នផ្ដ ល់ឲយអតិថិជន។ ឥណទា នរយៈពល 
វង គឺជា  ឥណទា នដលនឹងត ូវទូទា ត់សងមកវិញ  ក្ន ុងរយៈពល
ច ើនជា ងមួយឆា ំ  យគិតចា ប់ពីកា លបរិច្ឆ ទ ដលឥណទា នត ូវ 
បា នផ្ដ ល់ឲយអតិថិជន។
ឥណទា នត ូវបា នលុប  ល  ពលដលធនា គា រជឿជា ក់យា៉ង 
ចបោ ស់ថា  ឥណទា ន  ះមិនអា ចប មូលមកវិញបា ន។ កា រប មូល
បា នមកវិញនឥណទា ន និងបុរប  ទានដលត ូវ បានលុប  ល
ឬបា នធ្វ ើសំវិធា នធន  ក្ន ុងកា រិយបរិច្ឆ ទមុនៗ នឹងបន្ថ យចំនួនន
សំវិធា នធន សម ប់ឥណទា នបា ត់បង់  ក្ន ងុរ បាយកា រណ៍លទ្ធ ផល។
ឥណទា ន និងបុរប  ទានដលត ូវបា នចា ត់ថា ក់ ជាឥណទា នក ម
ស្ដ ង់ដា រ ជា ប់សងស័យ ឬ បា ត់បង់ គឺត ូវ ចាត់ទុកជា ឥណទា នមិន 
ដំណើរកា រ។

២.៣.៥ សំវិធា នធនលើឥណទា នបា ត់បង់

សំវិធា នធនលើឥណទា នបា ត់បង់ ត ូវ បានធ្វ ើឡើង អាស ័យ លើ 
ហា និភ័យជា ក់លា ក់នា នា ដល ទា ក់ទង  នឹងឥណទា ន និង
បុរប ទា នទា ងំ  ះ ហើយបា នពិនិតយមើល និងកំណត់យ៉ាងជា ក់លា ក់ថា 
ជា ឥណទា នឃា ំមើល ក មស្ដ ង់ ដារ ជា ប់សងស័យ ឬបា ត់បង់។ 
លើសពីនះ  ទៀត សំវិធា នធនទូ   ត ូវបា នរកសោ ទុកសម ប់
ឥណទា នដលបា នចា ត់ថា ក់ជា ឥណទា នធម្ម  តា។
ធនា គា រ បា នអនុវត្ដ  តាម ការកំណត់អំពីចំណា ត់ថា ក់ឥណ ទាន និង 
សំវិធា នធនដលតម ូវ  យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា  តាមប  កាស 
លខ ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះថ្ង ទី ២៥ ខកុម្ភ ៈ ឆា ំ ២០០៩។ ប កា ស 
នះតម ូវឲយធនា គា រពា ណិជ្ជ  ទាំងអស់ធ្វ ើចំ ណាត់ថា ក់ឥណ ទានរបស់
ខ្ល ួនជា  ៥ ថា ក់។ កម ិតអបបបរមា  ចា ំបា ច់នកា រធ្វ ើសំវិ ធានធនទូ   
និងជា ក់លា ក់ត ូវបា នធ្វ ើឡើង  យផ្អ ក លើកា រធ្វ ើចំ ណាត់ថា ក់
ឥណទា ន។ 
កា រធ្វ ើសវិំធា នធនត ូវផ្អ ក លើភា គរយនឥណទា ន និងបុរប  ទាន
មិនទា ន់សងសរុប (រួមបញ្ច ូលទា ំងកា រប ក់បង្គ រទុក) និងកា រប ក់ 
ពយួរទុកដូចមា នខា ងក ម៖

២.  លន  បា យគណនយយ (តពីទំព័រមុន)

ចំណា ត់ថា ក់ ចំនួនថ្ង ដលហួសកា ល 
កំណត់សង

សំវិធា នធន

ធនា គា រជា តិ
នកម្ព ជុា ធនា គា រ

សំវិធា នធនទូ  ៖

ឥណទា នធម្ម  តា តិចជា ង ៣០ ថ្ង ១% ១%

សំវិធា នធនជា ក់លា ក់៖

ឥណទា នឃា ំមើល ពី ៣០ ថ្ង  ឬច ើនជា ង 
បុ៉ន្ដ  តិចជា ង ៩០ ថ្ង ៣% ៣%

ឥណទា នក មស្ដ ង់ដា រ ពី ៩០ ថ្ង  ឬច ើនជា ង 
បុ៉ន្ដ  តិចជា ង ១៨០ ថ្ង ២០% ១០០%

ឥណទា នជា ប់សងស័យ ពី ១៨០ ថ្ង  ឬច ើនជា ង 
បុ៉ន្ដ  តិចជា ង ៣៦០ ថ្ង ៥០% ១០០%

ឥណទា នបា ត់បង់ ពី៣ ៦០ ថ្ង  ឬច ើនជា ង ១០០% ១០០%

ធនា គា រ បា នផ្ដ ល់សំវិធា នធនជា ក់លា ក់បន្ថ មលើសពីតម ូវ ការរបស់
ប កា ស ដើមបីឆ្ល ុះប  ំងឲយកា ន់តចបោ ស់ពីសា ន ភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់
អ្ន កខ្ច ។ី កា រប ក់ពយួរទុកដលបា នបង្គ រសម ប់ឥណទា នមិនដំណើរកា រ
មិនត ូវបា នយកមកពិចា រណា សម ប់បំណងនកា រវិភា គឥណទា ន 
ដលបា នបា ត់បង់របស់ធនា គា រ  ះទ។

ឥណទា នដលមិនអា ចទា រមកវិញបា ន ឬចំណកនឥណទា នដល 
បា នចា ត់ថា ក់ជា បំណុលអា ក ក់ត ូវ បានលុបចញបនា ប់ពី បាន
ពិចា រណា  លើតម្ល លក់បា ននទ ពយប  ំ (ប សិនបើមា ន)  
ពលដលគណៈគ ប់គ ងវិនិច្ឆ ័យឃើញថា ពំុមា នសងឃឹមនឹងអា ចទា រ 
បា នឥណទា នទា ំង  ះមកវិញទ។

២.៣.៦ កា រសនយោ នឥណទា នផសងៗ 

 ក្ន ុងអា ជីវកម្ម ធម្ម  តា ធនា គា រមា នកា រសនយោ នឥណទា នផសងៗ 
ដលរួមមា ន កា រសនយោ ផ្ដ ល់ប ក់ កម្ច ី លិខិតឥណទា ន និងលិខិត 
ធា នា ។  លន  បា យគណនយយ និងវិធីសា ស្ដ  សំវិធា នធន គឺ 
មា នលក្ខ ណៈដូច  នឹងឥណទា នដលបា នផ្ដ ល់ឲយដំបូងដូចដល 
កំណត់បងា ញខា ងលើ។ សំវិធា នធនលើកា រសនយោ នឥណទា នផសងៗ 
ត ូវបា នធ្វ ើឡើង  ពលកា របា ត់បង់ត ូវ បានគិតថា ទំនង នឹង 
កើតមា នឡើង។

២.៣.៧ ទ ពយសកម្ម ផសងៗ

គណនីត វូទទួលផសងៗ រួមបញ្ច លូ  ក្ន ងុទ ពយសកម្ម ផសងៗ ត វូបា ន 
កត់ត  តា មតម្ល ដលរំពឹងទុកថា នឹងអា ចប មូលមកវិញបា ន។ 
កា របា៉ន់សា ន ត ូវធ្វ ើឡើងសម ប់បំណុលជា ប់សងស័យ  យផ្អ ក
លើកា រត ួតពិនិតយចំ  ះបរិមា ណ  សល់ទា ំងអស់ នា កា លបរិច្ឆ ទ 
នតា រា ងតុលយកា រ។

២.៣.៨  អចលកម្ម  និងហត្ថ បូករណ៍

ក. អចលកម្ម  និងហត្ថ ូបករណ៍ត ូវបា នកត់ត តា មតម្ល ដើម  យដក 
រំលស់បង្គ រ និងកា រខា តបង់នឱនភា ពតម្ល បង្គ រ ប សិនបើមា ន។

 ពលដលធា តុនអចលកម្ម រួមបញ្ច លូនូវសមា សធា តុសំខា ន់ៗ
ដលមា នអា យុកា លកំណត់ប ើប ស់ខុសៗគា  អចលកម្ម  ទាំង ះ 
ត ូវបា នចា ត់ទុកជា ធា តុផសងគា នអចលកម្ម  និងហត្ថ ូបករណ៍។

ខ. កា ររំលស់នអចលកម្ម  និងហត្ថ ូបករណ៍ត ូវបា នកត់ត ក្ន ុងរ បាយ
កា រណ៍លទ្ធ ផល  យផ្អ កលើវិធីសា ស្ត  រំលស់ថរ  លើអា យុ 
កា លបា៉ន់ប  មាណនទ ពយនីមួយៗ  តា មអត  ដូចខា ងក ម៖
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២.៣.៨  អចលកម្ម  និងហត្ថ បូករណ៍ (តពីទំព័រមុន)

កា រកលំអអគា រ ២០% 
ហត្ថ ូបករណ៍កា រិយា ល័យ ១០% - ២៥% 
សងា រឹម និងគ ឿងបំពា ក់ ២០%
យា នយន្ដ  ២៥% 

គ. កា រចំណា យបន្ត បនា ប់ដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងធា តុណា មួយន
អចលកម្ម  និងហត្ថ ូបករណ៍ដលបា នទទួលសា្គ ល់រួចមកហើយ
នឹងត ូវបូកបញ្ច ូល  ក្ន ុងតម្ល  ងនទ ពយសកម្ម  ះ ប សិនបើ
អត្ថ ប  ជន៍សដ្ឋ កិច្ច  នាពលអនា គតដលលើសពីប តិបត្ត ិ ការ
ដើមស្ដ ង់ដា រ នទ ពយសកម្ម ដលកំពុងមា ន  ះ អា ចនឹងហូរចូល 

 ក្ន ុងធនា គា រ។ រា ល់កា រចំណា យបនា ប់បនសំផសងទៀត ត ូវ បាន 
ទទួលសា្គ ល់ជា បន្ទ កុចំណា យ  ក្ន ងុកា រិយបរិច្ឆ ទដលកើតឡើង។

ឃ. ចំណញ ឬខា តពីកា រឈប់ប ើ ឬកា រលក់ចញនអចលកម្ម និង 
ហត្ថ ូបករណ៍ណា មួយត ូវបា នកំណត់  យភា ពខុសគា រ វាងប ក់ 
ចំណូលសុទ្ធ ពីកា រលក់ និងតម្ល  ងនទ ពយសមបត្ដ ិ ះហើយ 
ត ូវបា នទទួលសា្គ ល់  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍លទ្ធ ផល ថ្ង ឈប់ប ើ
ឬលក់ចញ។

ង. អចលកម្ម ដលបា នរំលស់អស់ហើយត វូបា នរកសោ ទុកក្ន ងុរ បាយកា រណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថ រុហូតដល់ថ្ង ដលអចលកម្ម  និងហត្ថ បូករណ៍ទា ងំ  ះត វូ
បា នលក់ឬលុបបំបា ត់  ល។

ច. តម្ល  ងនអចលកម្ម  និងហត្ថ ូបករណ៍ត ូវបា នធ្វ ើ ការត ួតពិនិតយ 
ឡើងវិញចំ  ះឱនភា ពនតម្ល  ពលដលមា នកា រគូសប  ក់ 
ណា មួយឲយដឹងថា  ទ ពយសកម្ម  ះចា បំា ច់ត វូ បន្ថ យតម្ល ។ ឱន ភាព
នតម្ល ត ូវបា នវា ស់វង  យប ៀបធៀបតម្ល  ងរបស់ទ ពយ
សកម្ម  ជា មួយតម្ល ដលអា ចប មូលបា នវិញ។ កា រខា តបង់លើកា រ
ថយចុះនតម្ល ត វូបា នចា ត់ចូលជា បន្ទ កុក្ន ងុរ បាយកា រណ៍លទ្ធ ផល។

 ឆ. កា រដា ក់បញ្ច ូលមកវិញនូវកា រខា តបង់លើឱនភា ពនតម្ល ដល 
បា នទទួលសា្គ ល់ពីឆា មុំនៗ ត វូបា នកត់ត ឡើងវិញ  ពលដល 
មា នកា រគូសប  ក់ឲយដឹងថា កា រខា តបង់លើឱនភា ពនតម្ល ដល 
បា នទទួលសា្គ ល់សម ប់ទ ពយសកម្ម  ះលងកើតមា នទៀត ឬ 
ត ូវបា នថយ ចុះហើយ។ កា រដា ក់បញ្ច ូលមកវិញនះត ូវ បានទទួល 
សា្គ ល់ត ឹមកម ិតតម្ល  ងនទ ពយសកម្ម ដលត ូវបា នកំណត់
(តម្ល សុទ្ធ បនា ប់ពីដករំលស់) ប សិនបើពំុមា នកា រខា តបង់លើ 
ឱនភា ពនតម្ល ទ  ះ។ កា រដា ក់បញ្ច លូមកវិញនះ ត វូ បានទទួល
សា្គ ល់ក្ន ុងរបា យកា រណ៍លទ្ធ ផល។ 

២.៣.៩ កម្ម វិធីកំុពយូទ័រ

កម្ម វិធីកំុពយូទ័រដលធនា គា របា នទិញត ូវ បានបងា ញ តាមថ្ល ដើម 
ដករំលស់បង្គ រ និងឱនភា ព ប សិនបើមា ន។ កម្ម វិធីកំុពយូទ័រត ូវ 
បា នរំលស់  យផ្អ កលើវិធីសា ស្ដ  រំលស់ថរដលមា នអត  
រំលស់ប ចា ំឆា ំ ២០ ភា គរយ។

២.៣.១០ ប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជន និងធនា គា រផសងៗ

ប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជន និងធនា គា រផសងៗ ត ូវបា នបងា ញក្ន ុងតម្ល 
ដលបា នដា ក់តម្ក ល់។

២.៣.១១ បំណុលផសងៗ

បំណុលផសងទៀតត ូវបា នបងា ញក្ន ុងតម្ល ដើម។ 

២.៣.១២ សំវិធា នធនលើបំណុល

សំវិធា នធនលើបំណុលត ូវបា នទទួលសា្គ ល់  ពលដលធនា គា រ
មា នកា តព្វ កិច្ច បច្ច ុបបន្ន  ជាលទ្ធ ផលនព ឹត្ដ ិ ការណ៍ពីអតីតកា លតា ម
ផ្ល ូវចបោ ប់ ឬ តា មរយៈកា របង្ក ើតឡើងដលអា ចនា ំ  យមា នលំហូរ 
ចញនូវធនធា នដលជា ផ្ន កនអត្ថ ប  ជន៍សដ្ឋ កិច្ច  ដើមបីបំពញ 
នូវកា តព្វ កិច្ច  ះ ហើយកា រប៉ាន់សា នជា ក់លា ក់នតម្ល របស់បំណុល

 ះត ូវតកើតមា ន។

សំវិធា នធនត ូវបា នត ួតពិនិតយឡើងវិញនា កា លបរិច្ឆ ទន តា រាង 
តុលយកា រនីមួយៗ ហើយធ្វ ើកា រកតម ូវឲយស ប នឹងកា របា៉ន់សា ន
ល្អ បំផុតនា ពលបច្ច ុបបន្ន ។  ពលតម្ល នសា ច់ប ក់មា នឥទ្ធ ិពល ជា
សា រវន្ដ  បរិមា ណសំវិធា នធនគឺជា តម្ល បច្ច ុបបន្ន ន ការចំណា យដល 
រំពឹងទុក ដើមបីទូទា ត់បំណុល។

 ២.៣.១៣ ពន្ធ លើប ក់ចំណញ

ក ពន្ធ លើប ក់ចំណញក្ន ុងគ 

ពន្ធ លើប ក់ចំណញក្ន ុងគ ជា ទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម សម ប់ 
កា រិយបរិច្ឆ ទបច្ច ុបបន្ន  និងមុនៗ ត ូវបា នវា ស់វងជា ទឹកប ក់ដលត ូវ
បា នរំពឹងទុកថា  ត វូបា នប មូលមកវិញ ឬត វូបង់  អា ជា ធរពន្ធ ដារ។ 
អត ពន្ធ  និងចបោ ប់ពន្ធ ដលត វូបា នប ើដើមបីគណនា ទឹកប ក់ទា ងំនះ
គឺជា អត  និងចបោ ប់ពន្ធ ដលមា នសុពលភា ពរហូតដល់កា លបរិច្ឆ ទ
នតា រា ងតុលយកា រនះ។

ខ ពន្ធ លើប ក់ចំណញពនយោ រ

ពន្ធ លើប ក់ចំណញពនយោ រត ូវបា នគណនា  យប ើវិធីសា ស្ដ  
បំណុលតុលយកា រលើចំនួនខុសគា ប ្ដ ះអា សន្ន  នា កាលបរិច្ឆ ទន 
តា រា ងតុលយកា ររវា ងមូលដា នពន្ធ នទ ពយសកម្ម  និង ទ ពយអកម្ម  ហើយ
និងតម្ល ពិតគណនយយរបស់ទ ពយទា ងំ  ះក្ន ងុរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ុ

ពន្ធ លើប ក់ចំណញពនយោ រជា ទ ពយអកម្ម ត ូវបា នទទួលសា្គ ល់លើ 
ចំនួនខុសគា ប ្ដ ះ អា សន្ន  ជាប់ពន្ធ  ទំាងអស់ លើកលងត  ពល
ពន្ធ ពនយោ រជា ទ ពយអកម្ម កើតឡើងពីកា រទទួលសា្គ ល់ គ ដំបូងន 
ទ ពយសកម្ម  ឬទ ពយអកម្ម  ក្ន ុងប តិបត្ដ ិ ការមួយដល  ពល  ះ
ប តិបត្ត ិកា រមិនជះឥទ្ធ ិពលដល់ប ក់ចំណញគណនយយ និងប ក់
ចំណញ ឬ ខា តជា ប់ពន្ធ ។

ពន្ធ លើប ក់ចំណញពនយោ រជា ទ ពយសកម្ម ត ូវបា នទទួលសា្គ ល់ 
សម ប់ភា ពខុសគា ប ្ដ ះអា សន្ន  ទាំងអស់ដលអា ចកា ត់បន្ថ យ 
បា នរហូតដល់ទំហំមួយ ដលទំនងថា ប ក់ចំណញជា ប់ពន្ធ នឹង អាច
មា ន ដើមបីកា ត់កងជា មួយភា ពខុសគា ប ្ដ ះ អាសន្ន  ដល អាច
ប ើប ស់បា នលើកលងត  ពលពន្ធ លើប ក់ចំណញពនយោ រជា 
ទ ពយសកម្ម កើតឡើងពីកា រទទួលសា្គ ល់នា គ ដំបូងនទ ពយសកម្ម  
ឬបំណុលនប តិបត្ដ ិកា រមួយ  ខណៈពលប តិបត្ដ ិ ការកើតឡើង

 ះមិនមា នឥទ្ធ ិពលដល់ប ក់ចំណញតា មវិធីសា ស្ដ  គណនយយ 
និងប ក់ចំណញ ឬ ខា តជា ប់ពន្ធ ។

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
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២.៣.១៣ ពន្ធ លើប ក់ចំណញ  (តពីទំព័រមុន)

តម្ល ពិតគណនយយនពន្ធ លើប ក់ចំណញពនយោ រជា ទ ពយសកម្ម ត ូវ
បា នពិនិតយឡើងវិញនា កា លបរិច្ឆ ទនតា រា ងតុលយកា រនីមួយៗហើយ 
នឹងត ូវបា នកា ត់បន្ថ យមកត ឹមទំហំមួយដល មិនទំនងថា  មា នប ក់
ចំណញជា ប់ពន្ធ គ ប់គ ន់នឹងអា ចផ្ដ ល់ឲយទ ពយសកម្ម  ទាំងអស់ ឬ
មួយផ្ន កអា ចប មូលមកវិញនា ពលអនា គត។ ពន្ធ លើប ក់ចំណញ
ពនយោ រជា ទ ពយសកម្ម ដលមិនត វូបា នទទួលសា្គ ល់ ះ គឺត វូ បានវា យ
តម្ល ឡើងវិញនា កា លបរិច្ឆ ទនតា រា ងតុលយកា រនីមួយៗ ហើយត វូ
បា នទទួលសា្គ ល់នូវតទំហំមួយដលវា ទំនងថា ប ក់ចំណញ
ជា ប់ពន្ធ  នាពលអនា គតនឹងធ្វ ើឲយពន្ធ ពនយោ រជា ទ ពយសកម្ម  ះ 
អា ចត ូវបា នយកប មូលមកវិញបា ន។

 ២.៣.១៤ កា រកា ត់កងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងទ ពយអកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុត ូវបា នកា ត់កងគា 
ហើយចំនួនទឹកប ក់សុទ្ធ ត ូវបា នបងា ញក្ន ុង តារា ងតុលយកា រ លុះត 
តក្ន ុងករណីដលមា នសិទ្ធ ិស បចបោ ប់ដើមបីកា ត់កងទឹកប ក់ដល
ត ូវបា នទទួលសា្គ ល់ហើយមា នបំណងទូទា ត់តា មមូលដា នសុទ្ធ 
ឬលក់ទ ពយសកម្ម  និងទូទា ត់បំណុល  ពលទន្ទ ឹមគា  ះ។ 
ជា ទូ   នះមិនមនជា ករណីរបស់កិច្ច ព មព ៀង កា ត់កងឡើយ 
ហើយទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម  ពាក់ព័ន្ធ ត ូវបា នបងា ញ ជា 
ទឹកប ក់ដុល ក្ន ុងតា រា ងតុលយកា រ។

២.៣.១៥ កា រទទួលសា្គ ល់ចំណូល និងចំណា យ

ក. ចំណូលពីកា រប ក់៖
   ចំណូលពីកា រប ក់ត វូបា នទទួលសា្គ ល់ យផ្អ កលើមូលដា នបង្គ រ។

ចំណូលពីកា រប ក់លើឥណទា នវិបា រូបន៍ឥណទា នមា នកា លកំណត់
និងឥណទា នផសងទៀត ត ូវបា នទទួលសា្គ ល់  យផ្អ កលើ
មូលដា នបង្គ រជា រៀងរា ល់ថ្ង ។  ពលដលឥណទា នមួយ
កា យជា ឥណទា នមិនដំណើរកា រ កា រកត់ត  ការប ក់ត ូវ បានពយួរ
ទុករហូតត ូវបា នទទួលសា្គ ល់  យផ្អ កលើមូលដា នសា ច់ប ក់។ 
ឥណទា នទា ំង  ះត ូវបា នចា ត់ទុកជា គណនីមិនដំណើរកា រ  
ពលដលមា នកា រខកខា នមិនបា នសងបំណុលចំនួន ៩០ ថ្ង  ឬ 
លើសពីនះ។

ខ. ចំណូលពីថ្ល ឈ្ន ួល និងកម ជើងសា រ៖
ចំណូលពីសកម្ម ភា ពផសងៗរបស់ធនា គា រ ត ូវ បានបង្គ រ យប ើ
មូលដា នដូចខា ងក ម៖
១. កម លើកា រចា ត់ចងផ្ដ ល់ឥណទា ន និងកម ជើងសា រលើ 

សវា កម្ម  និងឥណទា នដលបា នផ្ដ ល់ ឱយអតិថិជនត ូវ បាន
ទទួលសា្គ ល់  ពលប តិបត្ដ ិកា រកើតឡើង។

២. កម លើកិច្ច សនយោ  និងកម កា រធា នា លើសវា កម្ម ផសងៗ 
និងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនា នា ដលផ្ដ ល់ឲយអតិថិជនត ូវបា ន 
ទទួលសា្គ ល់ជា ចំណូល  ពលដលប តិបត្ដ ិកើតមា នឡើង។

៣. កម សវា កម្ម  និងកម រត់កា រត ូវបា នទទួលសា្គ ល់ ពល 
សវា កម្ម ត ូវបា នបំពញ។ 

គ. ចំណា យលើកា រប ក់៖
ចំណា យកា រប ក់លើប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជនគណនីទូទា ត់របស់
ធនា គា រផសងៗ និងប ក់កម្ច  ីត វូបា នទទួលសា្គ ល់ តាមមូលដា នបង្គ រ។

ឃ.ចំណា យលើថ្ល ឈ្ន ួល និងជើងសា រ៖
ចំណា យលើថ្ល ឈ្ន ួលនិងជើងសា រត ូវបា នទទួលសា្គ ល់ ពល 
ចំណា យ  ះកើតឡើង។

២.៣.១៦ ភតិសនយោ ប តិបត្ត  ិការ

កា រចំណា យ  លើភតិសនយោ ប តិបត្ត ិ ការត ូវ បានគិតបញ្ច ូល ក្ន ុង 
របា យកា រណ៍លទ្ធ ផលតា មអត ថរស ប តាមថរវលា នកា រជួល។

២.៣.១៧ សម្ព ន័្ធ ញា តិ

ភា គីដលចា ត់ទុកថា ជា សម្ព ័ន្ធ ញាតិលុះត តធនា គារ មាន លទ្ធភា  ព 
គ ប់គ ងផា ល់ ឬ ប  លលើភា គីផសងទៀត ឬ មា នឥទ្ធ ិពលយា៉ង
សំខា ន់ក្ន ុងកា រធ្វ ើសចក្ដ ីសម ចចិត្ដ ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងប តិបត្ដ ិ ការ
ឬផ្ទ ុយមកវិញ ប សិនបើធនា គា រនិងភា គី  ះស្ថ ិត ក ម ការគ ប់
គ ងរួមមួយ ឬ ក៏មា នឥទ្ធ ិពលជា សំខា ន់។ សម្ព ័ន្ធ ញាតិអា ចជារ ូបវ័ន្ដ  
បុគ្គ ល ឬ នីតិបុគ្គ ល ហើយក៏បា នរួមបញ្ច ូលទា ំងបុគ្គ លជិតស្ន ិត  ក្ន ុង
សមា ជិកគ ួសា រផងដរ។

សម្ព ័ន្ធ ញា តិដូចដលបា នកំនត់ក្ន ុងមា ត  ៤៩ និង ៥០ នចបោ ប់ស្ដ ីពី 
ធនា គា រ និងសា ប័នហិរញ្ញ វត្ថ ុ នព ះ រាជា ណា ចក កម្ព  ុជា រួម មានដូច 
ខា ងក ម៖
ក. រា ល់បុគ្គ លទា ំងឡា យណា ដលកា ន់កា ប់  យផា ល់ ឬ យ 

ប  លនូវភា គហ៊ុនយ៉ាង  ចណា ស់ ១០ ភា គរយនមូលធន 
ឬ សិទ្ធ ិ  ះ  ត។

ខ. រា ល់ក ុមហ៊ុនទា ំងឡា យណា ដលធនា គា រកា ន់កា ប់  យផា ល់ ឬ
ប  លនូវភា គហ៊ុនយ៉ាង  ចណា ស់ ១០ ភា គរយ នមូលធន 
ឬ សិទ្ធ ិ  ះ  ត  ក្ន ុងក ុមហ៊ុន  ះ។

គ. រា ល់បុគ្គ លទា ងំឡា យណា ដលចូលរួមក្ន ងុអភិបា លកិច្ច  ការគ ប់គ ង
កា រដឹកនា ំ ឬកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង។

ឃ. រា ល់សវនករខា ងក ។

២.៣.១៨ ទ ពយសកម្ម ដលស្ថ តិក មកិច្ច សនយោ ធា នា 

ទ ពយសកម្ម ដលផ្ញ ើររកសោ ទុក ឬ ក្ន ុងសមា សភា ពជា ទ ពយ ដាក់ធា នា គឺ 
មិនត ូវបា នបងា ញក្ន ុងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុទ ពីព ះទ ពយទា ំងនះ 
មិនមនជា ទ ពយសកម្ម របស់ធនា គា រឡើយ។

២.៣.១៩ កា រកា ត់ខ្ទ ង់នចំនួនទឹកប ក់

ចំនួនទឹកប ក់ក្ន ងុរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ុត វូបា នកា ត់ខ្ទ ង់ ជាចំនួនគត់
ឯកតា ដុលា រអា មរិក ចំ  ះចំនួនទឹកប ក់ដុលា រ អាមរិក និងឯកតា  
ពា ន់រៀលចំ  ះចំនួនទឹកប ក់រៀលលើកលងតមា នកា រប  ក់ 
ផសងពីនះ។ 

២.  លន  បា យគណនយយ (តពីទំព័រមុន)
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៣. សមតុលយផ្ទ រពីសា ខា 

បនា ប់ពីធនា គា របា នចុះបញ្ជ ី ជាក ុមហុ៊នមហា ជនទទួលខុសត ូវ មានកម ិត និងជា ក ុមហ៊ុន បុត សម្ព ័ន្ធ ន ធ នាគារ Malayan Banking Berhad នា ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា  ំ២០១២ 
ធនា គា រ បន្ត ប តិបត្ត  ិការរបស់សា ខា  យឈរលើមូលដា ននិរន្ត  ភាព។ ទន្ទ មឹនឹងនះ ទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម របស់ សា ខា នាថ្ង ទី ១ ខម សា ឆា  ំ២០១២ ត  ូវបានផ្ទ រមកធ នា គារ 
តា មតម្ល ក្ន ុងបញ្ជ ីដូចខា ងក ម៖

នា ថ្ង ទី ១ ខមសា  ឆា ំ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ទ ពយសកម្ម 

សា ច់ប ក់ក្ន ុងដ ១៥.៧៧៦.៩៤៣ ៦៣.០២៨.៨៨៧

សមតុលយជា មួយធនា គា រជា តិ ១១៤.៩៦៧.៧៨២ ៤៥៩.២៩៦.២៨៩

សមតុលយជា មួយធនា គា រផសងៗ ៣៣.១០៣.៩១៥ ១៣២.២៥០.១៤០

ឥណទា ន និងបុរប  ទានសុទ្ធ ១៦៦.៣២៣.២១៦ ៦៦៤.៤៦១.២៤៨

គណនីត ូវទទួលពីទីសា ក់កា រកណា្ដ ល ៩៩.៥៤១ ៣៩៧.៦៦៦

គណនីត ូវទទួលពីសា ខា ក ប ទស ៤.០៨៥.៨០០ ១៦.៣២២.៧៧១

ទ ពយសកម្ម ផសងទៀត ៦១៥.៤១១ ២.៤៥៨.៥៦៥

អចលកម្ម  និងហត្ថ ូបករណ៍ ២.៩០១.៥២០ ១១.៥៩១.៥៧២

កម្ម វិធីកំុពយូទ័រ ១២.៩៧៨ ៥១.៨៤៧

ទ ពយសកម្ម សរុប ៣៣៧.៨៨៧.១០៦ ១.៣៤៩.៨៥៨.៩៨៥
ទ ពយអកម្ម 

ប ក់ប ្ញ ើអតិថិជន ១៣៣.២៨២.៨៣៨ ៥៣២.៤៦៤.៩៣៦

ប ក់ប ្ញ ើពីធនា គា រផសងៗ ១១៦.២៥៩.៦០២ ៤៦៤.៤៥៧.១១០

គណនីត ូវទូទា ត់  ឲយទីសា ក់កា រកណា្ដ ល ៤៧.៨៩៣.៥៨៩ ១៩១.៣៣៤.៨៨៨

សំវិធា នធនសម ប់ចំណា យពន្ធ លើប ក់ចំណញ ៦៨៦.០៣៧ ២.៧៤០.៧១៨

ទ ពយអកម្ម ផសងទៀត ៦.៦៨៤.៣៥២ ២៦.៧០៣.៩៨៦

ទ ពយអកម្ម សរុប ៣០៤.៨០៦.៤១៨ ១.២១៧.៧០១.៦៣៨

ពំុមា នប ក់ចំណញ ឬ ខា តត វូបា នទទួលសា្គ ល់ យសា រតលទ្ធ ផលន ការផ្ទ រឡើយ។ ប ក់ចំណញរកសោ ទុកនា ថ្ង ទី១ ខម សា ឆា  ំ២០១២ ចំនួន ៣,0៨ លា នដុលា រ អាមរិក 
ត ូវបា នបម្ល ងជា ដើមទុនរបស់ធនា គា រ។

៤. សមតុលយជា មួយធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

គណនីចរន្ដ ជា ប ក់ដុលា រអា មរិក ៥១.៣៨៤.៧២២ ២០៥.២៨១.៩៦៤ ៤៣.២៦២.៩១៩ ១៧២.៨៣៥.៣៦២

គណនីចរន្ដ ជា ប ក់រៀល ២.៧០៦.៣៤២ ១០.៨១១.៨៣៧ ៣៦៦.៣០២ ១.៤៦៣.៣៧៦

គណនីប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ជា ប ក់ដុលា រ អាមរិក ២៦.០០០.០០០ ១០៣.៨៧០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០
ប ក់តម្ក ល់កា តព្វ កិច្ច ៖

ប ក់បម ុងកា តព្វ កិច្ច ៣៧.៥០០.៦១៥ ១៤៩.៨១៤.៩៥៧ ៣៥.៥០០.៦១៥ ១៤១.៨២៤.៩៥៧

ប ក់តម្ក ល់ធា នា លើដើមទុន ៥.០០០.០០០ ១៩.៩៧៥.០០០ ៥.០០០.០០០ ១៩.៩៧៥.០០០

១២២.៥៩១.៦៧៩ ៤៨៩.៧៥៣.៧៥៨ ១៣៤.១២៩.៨៣៦ ៥៣៥.៨៤៨.៦៩៥

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
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៤. សមតុលយជា មួយធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា (តពីទំព័រមុន)

ប ក់បំរុងកា តព្វ កិច្ច 

 ងតា មប  កាសរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា លខ ធ៧-០១២-១៤០ ចុះថ្ង ទី ១៣ ខក   ឆា  ំ២០១២ ធនា គា រ ត វូ បានតម វូឲយរក សោចំនួនទឹកប ក់បម  ុងជាក់ លាក់មួយ  ធនា គា រ
ជា តិនកម្ព ុជា ក្ន ុងទំរង់ជា ប ក់ប ្ញ ើ កាតព្វ កិច្ច  ហើយគណនា តា មអត  ៨  ភាគរយ និង ១២,៥ ភា គរយនប ក់ប ្ញ ើអតិថិជន ជារូបិយវត្ថ ុរៀល និង ជារូបិយប័ណ្ណ បរទសរៀងគា ។ 
ប ក់តម្ក ល់កា តព្វ កិច្ច លើប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជនមា នកា រប ប ួល អាស ័យ លើកម ិតនប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជន។

ប ក់តម្ក ល់ធា នា លើដើមទុន

 ងតា មប  កាសរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា លខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះថ្ង ទី ១៥ ខតុលា  ឆា ំ ២០០១ គ ប់ធ នា គារត ូវ បានតម ូវឲយតម្ក ល់ប ក់ចំនួន ១០ ភា គរយ នដើមទុនចុះ
បញ្ជ ី  ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា។ ប ក់តម្ក ល់នះគឺមិនអា ចប ើប ស់ក្ន ងុប តិបត្ដ  ិការប ចំាថ្ង របស់ធនា គា របា នឡើយបុ៉ន្ដ ធនា គា រអា ចដកយកវិញបា ន ព លដលសម ចចិត្ដ  
ឈប់ធ្វ ើអា ជីវកម្ម  ក្ន ុងព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា។

អត កា រប ក់ប  ចាំឆា ំ 

២០១៣ ២០១២

គណនីចរន្ដ  សូនយ សូនយ

ប ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ ០,០៨% - ២,៥០% ០,១០% - ២,៥០%

ប ក់បំរុងកា តព្វ កិច្ច ០,១០% ០,១០% - ០,១៤%

ប ក់តម្ក ល់ធា នា លើដើមទុន ០,១១% ០,១៨%

សម ប់  លបំណងនកា ររៀបចំរបា យកា រណ៍លំហូរសា ច់ប ក់ សាច់ប ក់ និងសា ច់ប ក់សមមូលរួមមា នដូចខា ងក ម៖

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

សា ច់ប ក់ក្ន ុងដ ២៨.៤៨០.០៥១ ១១៣.៧៧៧.៨០៤ ១៦.៧០៣.៤២៧ ៦៦.៧៣០.១៩១

សមតុលយជា មួយធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា៖

គណនីចរន្ត ៥៤.០៩១.០៦៤ ២១៦.០៩៣.៨០១ ៤៣.៦២៩.២២១ ១៧៤.២៩៨.៧៣៨
ប ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ (កា លវសា ន្ត រយៈពល ៣ ខ 
ឬតិចជា ង) ២៦.០០០.០០០ ១០៣.៨៧០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០

សមតុលយជា មួយធនា គា រផសងៗ៖

គណនីទូទា ត់ ៨២១.៤០៧ ៣.២៨១.៥២០ ៤៣៣.៣៥០ ១.៧៣១.២៣៣
ប ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ (កា លវសា ន្ត រយៈពល ៣ ខ 
ឬតិចជា ង) ៣៥.២៨៧.៣៦៩ ១៤០.៩៧៣.០៣៨ ២៩.៤៣៣.៣០៦ ១១៧.៥៨៦.០៥៨

គណនីត ូវទទួលពីក ុមហ៊ុនម៖

គណនីទូទា ត់ ៣២៣.៧៩២ ១.២៩៣.៥៤៩ ១៨៥.៤០៥ ៧៤០.៦៩៣

គណនីត ូវទទួលពីសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ៖

គណនីទូទា ត់ ៦១៨.១៩០ ២.៤៦៩.៦៦៩ ១១៤.៩៦៧ ៤៥៩.២៩៣

សា ច់ប ក់ និងសា ច់ប ក់សមមូលសរុប ១៤៥.៦២១.៨៧៣ ៥៨១.៧៥៩.៣៨១ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦
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៥. សមតុលយជា មួយធនា គា រផសងៗ

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

គណនីទូទា ត់ជា មួយធនា គា រក ប ទស 
ជា ប ក់ដុលា រអា មរិក ៧៨៨.៣០៣ ៣.១៤៩.២៧០ ៣០០.០០១ ១.១៩៨.៥០៤

គណនីទូទា ត់ជា មួយធនា គា រក្ន ុង ស ុក ជាប ក់ដុលា រ អាមរិក ៣៣.១០៤ ១៣២.២៥០ ១៣៣.៣៤៩ ៥៣២.៧២៩
ប ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ជា មួយធនា គា រក្ន ុងស ុក ជា
ប ក់ដុលា រអា មរិក ៤០.២៨៧.៣៦៩ ១៦០.៩៤៨.០៤០ ២៩.៤៣៣.៣០៦ ១១៧.៥៨៦.០៥៨

៤១.១០៨.៧៧៦ ១៦៤.២២៩.៥៦០ ២៩.៨៦៦.៦៥៦ ១១៩.៣១៧.២៩១

គណនីទូទា ត់ដលមា ន  ជា មួយធនា គា រក្ន ុងស ុកពំុទទួលបា នកា រប ក់ទចំណកឯគណនីទូទា ត់ដលមា ន  ក ប ទសវិញទទួលបា នកា រប ក់ក្ន ុងអត ពី ០,១០%   
០,១៥% ក្ន ុងមួយឆា ំ (ក្ន ុងឆា ំ ២០១២ គឺពី ០,១០%   ០,១៥% ក្ន ុងមួយឆា ំ)។

ប ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ជា មួយធនា គា រក្ន ុងស ុកទទួលបា នកា រប ក់ប ចាំឆា ំក្នុ ងអត ពី ១,០០%   ១,៣០% (ក្នុ ងឆា ំ២០១២ គឺពី ១,០០%   ១,២៥%)។ 

៦. គណនីត ូវទទួលពី (ទូទា ត់  ) ក ុមហ៊ុនម

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

គណនីត ូវទទួលពីក ុមហ៊ុនម

គណនីទូទា ត់ ៣២៣.៧៩២ ១.២៩៣.៥៤៩ ១៨៥.៤០៥ ៧៤០.៦៩៣

គណនីត ូវទូទា ត់  ឲយក ុមហ៊ុនម

គណនីទូទា ត់ ៣.១៧១.៨០៤ ១២.៦៧១.៣៥៧ ១.៦៨០.០៤២ ៦.៧១១.៧៦៨

កម្ច ី (*) ៥៥.៧៥០.០០០ ២២២.៧២១.២៥០ ៤៥.៧៥០.០០០ ១៨២.៧៧១.២៥០

កា រប ក់ត ូវទូទា ត់ ៤២.២២១ ១៦៨.៦៧៣ ២៨.៥០៧ ១១៣.៨៨៥

៥៨.៩៦៤.០២៥ ២៣៥.៥៦១.២៨០ ៤៧.៤៥៨.៥៤៩ ១៨៩.៥៩៦.៩០៣

 (*) ទឹកប ក់កម្ច ីចំនួន ៤៥,៧៥ លា នដុលា រអា មរិកជា ឥណទា នពីក ុមហ៊ុនមដលមា នកា លវសា ន្ត  ៣ ឆា ំ និងអត  ការប ក់ត ូ វបានកំណត់ឡើងវិញរៀងរា ល់ ៣ ខម្ត ង។ 
កម្ច ីទា ំងនះមា នអត  ការប ក់ ពី ១,៣១%   ១,៤៨% ក្ន ុងមួយឆា ំ (ឆា ំ ២០១២ គឺពី ១,៣២%   ២,០៦% ក្ន ុងមួយឆា ំ)។

៧. គណនីត ូវទទួលពីសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ធនា គា រ Maybank New York ជា ប ក់ដុលា រអា មរិក ៦០៧.៥០៥ ២.៤២៦.៩៨២ ៩៨.១៩០ ៣៩២.២៦៩

ធនា គា រ Maybank London ជា ប ក់  នអង់គ្ល ស ១០.៦៨៥ ៤២.៦៨៧ ១៦.៧៧៧ ៦៧.០២៤

៦១៨.១៩០ ២.៤៦៩.៦៦៩ ១១៤.៩៦៧ ៤៥៩.២៩៣
ទឹកប ក់នះតំណា ងឲយសមតុលយនគណនីទូទា ត់ជា មួយសា ខា របស់មយប៊ង  ក ប ទស។

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣
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៨. ឥណទា ន និងបុរប  ទាន

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល
(កំណត់បងា ញលខ ២.១.៥)

ឥណទា នពា ណិជ្ជ កម្ម ៖

ឥណទា នវិបា រូបន៍ ៥៣.៨៦០.៧៣០ ២១៥.១៧៣.៦១៦ ៤៩.៧៨០.៩៥២ ១៩៨.៨៧៤.៩០៣

ឥណទា នមា នកា លកំណត់ ៤៥.៦៧១.៥៧៣ ១៨២.៤៥៧.៩៣៤ ៤៦.៧០៨.១៩៩ ១៨៦.៥៩៩.២៥៥

សក្ខ ីប័ត ជំនឿទុកចិត្ដ ១០.៧៩៤.៦៦៦ ៤៣.១២៤.៦៩១ ១១.៥៧០.៦០៨ ៤៦.២២៤.៥៧៩

១១០.៣២៦.៩៦៩ ៤៤០.៧៥៦.២៤១ ១០៨.០៥៩.៧៥៩ ៤៣១.៦៩៨.៧៣៧

ឥណទា នសម ប់អ្ន កប ើប ស់៖

ឥណទា នមា នកា លកំណត់ ៧១.៥៩១.៨៦៦ ២៨៦.០០៩.៥០៥ ៤៦.៧០៤.៣៦៥ ១៨៦.៥៨៣.៩៣៨

ឥណទា នគហដា ន ៥៨.៥១០.៣៧០ ២៣៣.៧៤៨.៩២៨ ៥៧.២៣០.៣១៧ ២២៨.៦៣៥.១១៦

ឥណទា នវិបា រូបន៍ ២៩.៤៦៧.៦០១ ១១៧.៧២៣.០៦៧ ២៥.០៣៦.៨៨៨ ១០០.០២២.៣៦៨

ឥណទា នគហដា នសម ប់បុគ្គ លិក ២.១៨៧.៣០១ ៨.៧៣៨.២៦៧ ៩៩៣.៦១៦ ៣.៩៦៩.៤៩៦

១៦១.៧៥៧.១៣៨ ៦៤៦.២១៩.៧៦៧ ១២៩.៩៦៥.១៨៦ ៥១៩.២១០.៩១៨

ឥណទា ន និងបុរប  ទានដុល ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

កា រប ក់ត ូវទទួលសុទ្ធ ៖

កា រប ក់បង្គ រត ូវទទួល ១.២០៦.៩៥១ ៤.៨២១.៧៦៩ ១.៤៥១.៩៥១ ៥.៨០០.៥៤៤

កា រប ក់ពយួរទុក (៦២៦.៤១៣) (២.៥០២.៥២០) (៧៦១.៣៦១) (៣.០៤១.៦៣៧)

៥៨០.៥៣៨ ២.៣១៩.២៤៩ ៦៩០.៥៩០ ២.៧៥៨.៩០៧
សរុបឥណទា ន និងបុរប  ទានដុល និង 
កា រប ក់ត ូវទទួលសុទ្ធ ២៧២.៦៦៤.៦៤៥ ១.០៨៩.២៩៥.២៥៧ ២៣៨.៧១៥.៥៣៥ ៩៥៣.៦៦៨.៥៦២

សំវិធា នធនសម ប់ឥណទា នដលបា ត់បង់៖

សំវិធា នធនជា ក់លា ក់ (៨.៦៨៩.៤០៤) (៣៤.៧១៤.១៦៩) (៨.៥៦១.៦៧៦) (៣៤.២០៣.៨៩៦)

សំវិធា នធនទូ  (២.៥៤៥.៣៩៦) (១០.១៦៨.៨៥៧) (២.២៥៩.៣៣៧) (៩.០២៦.០៥១)

(១១.២៣៤.៨០០) (៤៤.៨៨៣.០២៦) (១០.៨២១.០១៣) (៤៣.២២៩.៩៤៧)

ឥណទា ន និងបុរប  ទាន - សុទ្ធ ២៦១.៤២៩.៨៤៥ ១.០៤៤.៤១២.២៣១ ២២៧.៨៩៤.៥២២ ៩១០.៤៣៨.៦១៥
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ស
ចក

្ត ីស
ង
្ខ ប

សា 
រជូ
នចំ

 ះ
មា

 ស
់ភា 
គហ

៊ុន
អំពី

ធនា
 គា

 រ
ស
មិទិ

្ធ ផល
របា 

យ
កា 
រណ

៍អា 
ជីវ
កម

្ម 
ទំនួ

ល
ខុស

ត
 ូវរប

ស់
យ

ើង
ភា 
ពដឹ

កនា
 ំរប

ស់
យ

ើង
អភិ

បា 
ល
កិច

្ច ក
 ុមហ

៊ុន
របា 

យ
កា 
រណ

៍ហ
ិរញ

្ញ វត
្ថ ុ

ព័ត៌
មា 
នផ

សង
ៗ

៨. ឥណទា ន និងបុរប  ទាន (តពីទំព័រមុន)
 កា រវិភា គបន្ថ មទៀតអំពីឥណទា ន និងបុរប  ទាន មានដូចខា ងក ម៖
 ក- កា រវិភា គសំណុំឥណទា នតា មវិស័យនធនា គា រ ៖

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់បងា ញលខ ២.១.៥)

អ្ន កប ើប ស់ ១៦២.១៦៩.៣៣៥ ៦៤៧.៨៦៦.៤៩៣ ៧៨.៥៤៦.២០២ ៣១៣.៧៩២.០៧៩

ពា ណិជ្ជ កម្ម លក់ដំុ និងរា យ ៦០.០៥០.៤៤៦ ២៣៩.៩០១.៥៣២ ៤៦.៦៥៥.៦០៥ ១៨៦.៣៨៩.១៤៨

កម្ម ន្ដ សា លកម្ម ១៦.៤៥១.២៣៨ ៦៥.៧២២.៦៩៦ ៣០.១៧១.៩៣១ ១២០.៥៣៦.៨៦៤

កសិកម្ម ៨.៦៤១.៦៣៣ ៣៤.៥២៣.៣២៤ ៣.៨៩២.០១១ ១៥.៥៤៨.៥៨៣

អា ហរ័ណ នីហរ័ណ ៦.១៣៨.៥៦២ ២៤.៥២៣.៥៥៥ ២០.៥៤៧.៦៣៨ ៨២.០៨៧.៨១៥

សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ៣.៩៦២.៨០៦ ១៥.៨៣១.៤១០ ៣.៦៩១.៨០៧ ១៤.៧៤៨.៧៦៧

សំណង់ ២.៩៤១.២៥៧ ១១.៧៥០.៣២២ ១២.៤៩៩.១៤៨ ៤៩.៩៣៤.០៩៧

ថា មពល ២.១៩៨.៤០១ ៨.៧៨២.៦១២ ៣.១៧២.៦៧៧ ១២.៦៧៤.៨៤៣

ផសងៗ ៩.៥៣០.៤២៩ ៣៨.០៧៤.០៦៤ ៣៨.៨៤៧.៩២៦ ១៥៥.១៩៧.៤៥៩

២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

 ខ-   ង  កំណត់សមា្គ ល់១៥ សម ប់កា រវិភា គឥណទា ននិងបុរប  ទា ន តា មឥណប តិ ទាន។
 គ-  កា រវិភា គឥណទា ន និងបុរប  ទាន  យផ្អ កលើរូបិយប័ណ្ណ  និ វាសនភា ព ទំនា ក់ទំនង ហា និភ័យ និងអត  ការប ក់ដូច ខាងក ម៖

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់បងា ញលខ ២.១.៥)

ប ក់ដុលា   អាមរិក ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

និវា សនជន ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

សម័្ព ន្ធ ញា តិ ១៣៨.០៦៤ ៥៥១.៥៦៦ - -

មិនមនសម័្ព ន្ធ ញា តិ ២៧១.៩៤៦.០៤៣ ១.០៨៦.៤២៤.៤៤២ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ហា និភ័យធំៗ ៣២.៩៩២.២០៣ ១៣១.៨០៣.៨៥១ ២៩.៩៤៨.៧៥៥ ១១៩.៦៤៥.២៧៦

មិនមនហា និភ័យធំៗ ២៣៩.០៩១.៩០៤ ៩៥៥.១៧២.១៥៧ ២០៨.០៧៦.១៩០ ៨៣១.២៦៤.៣៧៩

២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ហា និភ័យធំៗនទ ពយ  ក តា រា ងតុលយកា របូកបញ្ច ូលគា  មានចំនួន ៥,៥៩ លា នដុលា  រ អាមរិក  នាថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣ (ឆា ំ ២០១២  មានចំនួន ១,១១ លា ន 
ដុលា រអា មរិក)។ 

២០១៣ ២០១២

អត កា រប ក់ប  ចាំឆា ំ៖

ឥណទា នវិបា រូបន៍ ៥,២៥% - ១១,២៥% ៥,២៥% - ១១,០០%

ឥណទា ន ៧,៧៥% - ១២,០០% ៨,០០% - ១១,០០%

សក្ខ ីប័ត ជំនឿទុកចិត្ត ៧,៥០% - ១០,០០% ៨,០០% - ១១,០០%

ឥណទា ន  បុគ្គ លិក ៣,៥០% ៣,៥០%

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
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៨. ឥណទា ន និងបុរប  ទាន (តពីទំព័រមុន)
ឃ- កា រវិភា គឥណទា ន និងបុរប  ទាន តាមរយៈកា រប តិបត្ត ិ មានដូច ខាងក ម៖

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់បងា ញលខ ២.១.៥)

ឥណទា នធម្ម  តា៖

មា នវត្ថ ុធា នា ២៤៨.៦២៣.១៨៧ ៩៩៣.២៤៩.៦៣៣ ២២២.១៦៧.៩៧៩ ៨៨៧.៥៦១.០៧៦

មិនមា នវត្ថ ុធា នា ៥.១១១.៥៧៧ ២០.៤២០.៧៥០ ៣.០៩៤.៦០៣ ១២.៣៦២.៩៣៩

ឥណទា នឃា ំមើល៖

មា នវត្ថ ុធា នា ៨.១៨៩.៦៣០ ៣២.៧១៧.៥៧២ ២.២៥៩.១៧៥ ៩.០២៥.៤០៤

មិនមា នវត្ថ ុធា នា ១.៥០៥.០០២ ៦.០១២.៤៨៣ - -

ឥណទា នក មស្ត ង់ដា រ៖

មា នវត្ថ ុធា នា ៣.០៤៧.៤២៩ ១២.១៧៤.៤៧៩ ២.១១៤.២០៦ ៨.៤៤៦.២៥៣
ឥណទា នសងស័យ៖

មា នវត្ថ ុធា នា ២.១៨២.៧០៦ ៨.៧១៩.៩១០ ១.៤៣២.៨១៧ ៥.៧២៤.១០៤
ឥណទា នបា ត់បង់៖

មា នវត្ថ ុធា នា ២.៤៥១.០៥៤ ៩.៧៩១.៩៦១ ៦.៩៥៦.១៦៥ ២៧.៧៨៩.៨៧៩

មិនមា នវត្ថ ុធា នា ៩៧៣.៥២២ ៣.៨៨៩.២២០ - -

២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

 ង- បម បម ួលនកា រធ្វ ើសំវិធា នធនសម ប់ឥណទា នបា ត់បង់  ក្ន ុងអំឡុងកា រិយបរិច្ឆ ទ៖

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក ដុលា រអា មរិក
សំវិធា នធនជា ក់លា ក់៖

នា ថ្ង ទី ២ ខមសា  ផ្ទ រពីសា ខា ៨.៥៦១.៦៧៦ ១២.០១៣.២៧៣

បំរបម ួលក្ន ុងអំឡុងកា រិយបរិច្ឆ ទ៖

បន្ទ ុក ១២៧.៧២៨ -

បញ្ជ ីកា បញ ្ច ាស - (១១.៨៥២)

ឥណទា នលុប  ល - (៣.៤៣៩.៧៤៥)

នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ៨.៦៨៩.៤០៤ ៨.៥៦១.៦៧៦

សំវិធា នធនទូ  ៖

នា ថ្ង ទី ១ ខមករា /ថ្ង ទី ២ ខមសា  ផ្ទ រពីសា ខា ២.២៥៩.៣៣៧ ១.៦៣៣.០៤៨

បំរបម ួលក្ន ុងកំឡុងកា រិយបរិច្ឆ ទ៖

បន្ទ ុកក្ន ុងកំឡុងកា រិយបរិច្ឆ ទ ២៨៦.០៥៩ ៦២៦.២៨៩

នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ២.៥៤៥.៣៩៦ ២.២៥៩.៣៣៧

សំវិធា នធនសរុប ១១.២៣៤.៨០០ ១០.៨២១.០១៣

សមមូលពា ន់រៀល (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ៤៤.៨៨៣.០២៦ ៤៣.២២៩.៩៤៧
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កនា
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យ
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ល
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មា 
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ៗ

៩. អចលនកម្ម  និងហត្ថ ូបករណ៍

២០១៣

កា រកលំអអគា រ ហត្ថ ូបករណ៍កា រិយា ល័យ សងា រឹម និងគ ឿងបំពា ក់ យា នយន្ដ សរុប

ដុលា រអា មរិក ដុលា រអា មរិក ដុលា រអា មរិក ដុលា រអា មរិក ដុលា រអា មរិក

តម្ល ដើម

នា ថ្ង ទី ១ ខមករា  ៣.៦២៣.០១០ ២.០៨០.២៨៦ ១៥៤.៩៣៥ ២៧៦.៣០០ ៦.១៣៤.៥៣១

កា រទិញបន្ថ ម ១.៣៩៤.០៥០ ១.០៣៩.៣៨៥ ១២៩.១១២ - ២.៥៦២.៥៤៧

កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា ក់ឡើងវិញ - ៦.១៩៣ - - ៦.១៩៣

កា រលក់ - (៤៤០) - (៣៩.៨០០) (៤០.២៤០)

នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ៥.០១៧.០៦០ ៣.១២៥.៤២៤ ២៨៤.០៤៧ ២៣៦.៥០០ ៨.៦៦៣.០៣១

រំលស់បង្គ រ

នា ថ្ង ទី ១ ខមករា ១.៧៥៨.៣១៣ ១.១១៣.០៦២ ៦១.០១០ ១៩២.៩៩៥ ៣.១២៥.៣៨០

រំលស់ក្ន ុងកា រិយបរិច្ឆ ទ ៧៣៧.៧៨៤ ៤០០.៩២៨ ៣១.៦៤៥ ៤៤.០៩២ ១.២១៤.៤៤៩

កា រលក់ - (៤៤០) - (៣៩.៨០០) (៤០.២៤០)

នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ២.៤៩៦.០៩៧ ១.៥១៣.៥៥០ ៩២.៦៥៥ ១៩៧.២៨៧ ៤.២៩៩.៥៨៩

តម្ល ចុះបញ្ជ ីសុទ្ធ 

នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ២.៥២០.៩៦៣ ១.៦១១.៨៧៤ ១៩១.៣៩២ ៣៩.២១៣ ៤.៣៦៣.៤៤២

សមមូលពា ន់រៀល(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ១០.០៧១.២៤៧ ៦.៤៣៩.៤៣៧ ៧៦៤.៦១១ ១៥៦.៦៥៦ ១៧.៤៣១.៩៥១
 

២០១២

កា រកលំអអគា រ ហត្ថ ូបករណ៍កា រិយា ល័យ សងា រឹម និងគ ឿងបំពា ក់ យា នយន្ដ សរុប

ដុលា រអា មរិក ដុលា រអា មរិក ដុលា រអា មរិក ដុលា រអា មរិក ដុលា រអា មរិក

តម្ល ដើម

នា ថ្ង ទី ២ ខមសា  ផ្ទ រពីសា ខា ៣.១៩៤.៣៥៧ ១.៧១៣.០២៧ ៩៤.៤៥៦ ២៧៦.៣០០ ៥.២៧៨.១៤០

កា រទិញបន្ថ ម ៤២៨.៦៥៣ ៣៦៧.២៥៩ ៦០.៤៧៩ - ៨៥៦.៣៩១

នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ៣.៦២៣.០១០ ២.០៨០.២៨៦ ១៥៤.៩៣៥ ២៧៦.៣០០ ៦.១៣៤.៥៣១

រំលស់បង្គ រ

នា ថ្ង ទី ២ ខមសា  ផ្ទ រពីសា ខា ១.៣០០.០២៧ ៨៨០.២០២ ៤៤.៨២៩ ១៥១.៥៦២ ២.៣៧៦.៦២០

រំលស់ក្ន ុងកា រិយបរិច្ឆ ទ ៤៥៨.២៨៦ ២៣២.៨៦០ ១៦.១៨១ ៤១.៤៣៣ ៧៤៨.៧៦០

នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ១.៧៥៨.៣១៣ ១.១១៣.០៦២ ៦១.០១០ ១៩២.៩៩៥ ៣.១២៥.៣៨០

តម្ល ចុះបញ្ជ ីសុទ្ធ 

នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ១.៨៦៤.៦៩៧ ៩៦៧.២២៤ ៩៣.៩២៥ ៨៣.៣០៥ ៣.០០៩.១៥១

សមមូលពា ន់រៀល(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ៧.៤៤៩.៤៦៥ ៣.៨៦៤.០៦០ ៣៧៥.២៣០ ៣៣២.៨០៣ ១២.០២១.៥៥៨

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
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១០. កម្ម វិធីកំុពយូទ័រ

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក ដុលា រអា មរិក
តម្ល ដើម

នា ថ្ង ទី ១ ខមករា /ថ្ង ទី ២ ខមសា  ផ្ទ រពីសា ខា ១៥៨.១៩៩ ១៤២.២១០

កា រទិញបន្ថ ម ៤៨.៤៧៦ ១៥.៩៨៩ 

កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា ក់ឡើងវិញ (៦.៣៣៣) -

នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ២០០.៣៤២ ១៥៨.១៩៩

ដក៖ រំលស់បង្គ រ

នា ថ្ង ទី ១ ខមករា /ថ្ង ទី ២ ខមសា  ផ្ទ រពីសា ខា ១៣៤.៣៦៧ ១២៩.២៣២

រំលស់ក្ន ុងកា រិយបរិច្ឆ ទ ១៣.២១២ ៥.១៣៥

នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ១៤៧.៥៧៩ ១៣៤.៣៦៧

តម្ល ចុះបញ្ជ ីសុទ្ធ 

នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ៥២.៧៦៣ ២៣.៨៣២

សមមូលពា ន់រៀល (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ២១០.៧៨៨ ៩៥.២០៩

១១. ទ ពយសកម្ម ផសងៗ

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់បងា ញលខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់បងា ញលខ ២.១.៥)

ប ក់ប ្ញ ើ  អ្ន កផ្គ ត់ផ្គ ង់ ១.១០៩.០៦៣ ៤.៤៣០.៧០៧ ១.០៤២.២៨០ ៤.១៦៣.៩០៨

ប ក់បង់មុន ៣១៩.៤៥៩ ១.២៧៦.២៣៩ ៣៣៣.០៦០ ១.៣៣០.៥៧៥
កា រប ក់បង្គ រដលនឹងត ូវទទួលពី
ធនា គា រជា តិ និងធនា គា រផសងទៀត ១១៧.៤៣៤ ៤៦៩.១៤៩ ១១៤.៤៤៦ ៤៥៧.២១២

កា រប ក់បង់មុន  អតិថិជននប ្ញ ើ មានកា លកំណត់ ៣២.៨៤៣ ១៣១.២០៨ - -

បុរប ទា ន  បុគ្គ លិក ១៩.០២០ ៧៥.៩៨៥ - -

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ៨.០០១ ៣១.៩៦៣ ១.០០១ ៣.៩៩៩

១.៦០៥.៨២០ ៦.៤១៥.២៥១ ១.៤៩០.៧៨៧ ៥.៩៥៥.៦៩៤

១២. ប ក់ប ្ញ ើពីអតិថិជន និងធនា គា រ
ប ក់ប ្ញ ើពីអតិថិជនរួមមា នដូចជា ៖

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ប ក់ប ្ញ ើចរន្ដ ១៣២.៥៨០.៨៤០ ៥២៩.៦៦០.៤៥៦ ៨៦.៨៥១.២០៨ ៣៤៦.៩៧០.៥៧៦

ប ក់ប ្ញ ើសនសំ ៤០.៤៧៨.៧៧៨ ១៦១.៧១២.៧១៨ ៣៦.២៥៣.២៧ ១៤៤.៨៣១.៨៤១

ប ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ ១២៣.៣៥៤.៤០៨ ៤៩២.៨០០.៨៦០ ៨៨.៥៦៧.០០១ ៣៥៣.៨២៥.១៦៩

ប ក់ប ្ញ ើកម ិតទុក ២៦៩.៥៨០ ១.០៧៦.៩៧២ ៤៦១.៦៦៤ ១.៨៤៤.៣៤៨ 

២៩៦.៦៨៣.៦០៦ ១.១៨៥.២៥១.០០៦ ២១២.១៣៣.១៥០ ៨៤៧.៤៧១.៩៣៤
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១២. ប ក់ប ្ញ ើពីអតិថិជន និងធនា គា រ (តពីទំព័រមុន)
កា រវិភា គបន្ថ មនប ក់ប ្ញ ើពីអតិថិជនមា នដូចខា ងក ម៖
(ក) កា រវិភា គលើកា លអវសា ន សូមមើលកំណត់បងា ញលខ ១៥ ទម ង់ កាលវសា ន្ត ។
(ខ) កា រវិភា គតា មប ភទអតិថិជន៖

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

សហគ សក្ន ុងស ុក ១៦៨.២៨៤.៦៧០ ៦៧២.២៩៧.២៥៧ ១០២.៩៤១.០៧០ ៤១១.២៤៩.៥៧៥

ឯកត្ដ ជន ១២៨.៣៩៨.៩៣៦ ៥១២.៩៥៣.៧៤៩ ១០៩.១៩២.០៨០ ៤៣៦.២២២.៣៥៩

២៩៦.៦៨៣.៦០៦ ១.១៨៥.២៥១.០០៦ ២១២.១៣៣.១៥០ ៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

(គ) កា រវិភា គតា មប ភទរូបិយវត្ថ ុ៖

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ប ក់ដុលា រអា មរិក ២៩៦.៣៤៧.៦១៨ ១.១៨៣.៩០៨.៧៣៤ ២១២.០៧៥.៩៤៨ ៨៤៧.២៤៣.៤១២

ប ក់រៀល ៣៣៥.៩៨៨ ១.៣៤២.២៧២ ៥៧.២០២                ២២៨.៥២២

២៩៦.៦៨៣.៦០៦ ១.១៨៥.២៥១.០០៦ ២១២.១៣៣.១៥០ ៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

(ឃ) អត កា រប ក់ប  ចាំឆា ំ៖

២០១៣ ២០១២

ប ក់ប ្ញ ើចរន្ដ ០,៥០% ០,៥០%

ប ក់ប ្ញ ើសនសំ ០,៥០% ០,៥០%

ប ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ ១,៥០% - ៤,២៥% ១,៥០% - ៤,២៥%

ប ក់ប ្ញ ើកម ិតទុក សូនយ សូនយ

ប ក់ប ្ញ ើពីធនា គា រផសងៗរូមមា ន៖

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ប ក់ប ្ញ ើចរន្ដ ២.៩៨៥.៨៥១ ១១.៩២៨.៤៧៥ ៧៥.១៨២ ៣០០.៣៥២

ប ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ ២៨.៩៩៣.១១២ ១១៥.៨២៧.៤៨២ ៩៣.០២៦.៥៧៨ ៣៧១.៦៤១.១៧៩

៣១.៩៧៨.៩៦៣ ១២៧.៧៥៥.៩៥៧ ៩៣.១០១.៧៦០ ៣៧១.៩៤១.៥៣១

ប ក់ប ្ញ ើចរន្ត ពំុមា នផ្ត ល់កា រប ក់ទ ចំណកប ក់ប ្ញ ើ មាន កាលកំណត់ផ្ត ល់ ការប ក់  ចាប់ពី ១,០០% ដល់ ១,៣០% (ឆា  ំ២០១២ គឺចា ប់ពី ១,០០% ដល់ ១,២៥%)។

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
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១៣. ពន្ធ លើប ក់ចំណញ 
សមា សធា តុសំខា ន់ៗនចំណា យពន្ធ លើប ក់ចំណញមា នដូចខា ងក ម ៖

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់
ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទ ចាប់ពី
ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ ដល់

ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ចំណា យពន្ធ លើប ក់ចំណញ 
 ងតា មបទបញ្ញ ត្ដ ិចបោ ប់ពន្ធ ៖

ពន្ធ ក្ន ុងគ ២.៦៥៩.៤៣០ ១០.៦២៤.៤២៣ ១.៨០៥.៥៦២ ៧.២១៣.២២០

ពន្ធ ពនយោ រ (៦៨១.២៧៣) (២.៧២១.៦៨៦) (៣២២.៧៤០) (១.២៨៩.៣៤៥)

ចំណា យពន្ធ លើប ក់ចំណញ ១.៩៧៨.១៥៧ ៧.៩០២.៧៣៧ ១.៤៨២.៨២២ ៥.៩២៣.៨៧៥

១៣.១ ពន្ធ លើប ក់ចំណញក្ន ុងគ  

អនុ  ម  តា មចបោ ប់នព ះ រាជា ណា ចក កម្ព  ុជាធ នា គារ មានកា តព្វ កិច្ច បង់ពន្ធ លើប ក់ចំណ ញ យគណនា តា មអត  ២០% នប ក់ចំណញ ជាប់ពន្ធ  
ឬក៏បង់ពន្ធ អបបបរមា   យគណនា  តា មអត  ១% ន ប ក់ចំណូលសរុប  ពលដលពន្ធ មួយ ណា មានចំនួនធំជា ង។

កា រផ្ទ ៀងផា ត់ពន្ធ លើប ក់ចំណញដលគណនា តា មអត ពន្ធ  ជាផ្ល ូវ ការធៀប  នឹងពន្ធ លើប ក់ចំណញបងា ញក្ន ុង របាយ ការណ៍លទ្ធ ផល មានដូច ខាងក ម៖

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់
ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទ ចាប់ពី
ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ ដល់

ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២
ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់ លខ២.១.៥)
ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់ លខ២.១.៥)

ប ក់ចំណញមុនចំណា យពន្ធ ១១.៧៥៧.៦៦៧ ៤៦.៩៧១.៨៨០ ៧.៦០០.១៧១ ៣០.៣៦២.៦៨៤

ពន្ធ លើប ក់ចំណញផ្អ កតា មអត ពន្ធ  ជាផ្ល ូវ ការ ២.៣៥១.៥៣៣ ៩.៣៩៤.៣៧៤ ១.៥២០.០៣៤ ៦.០៧២.៥៣៦

ចំណា យមិនអា ចកា ត់កងបា ន ៣០៧.៨៩៧ ១.២៣០.០៤៩ ២៨៥.៥២៨ ១.១៤០.៦៨៤

ពន្ធ លើប ក់ចំណញក្ន ុងគ ២.៦៥៩.៤៣០ ១០.៦២៤.៤២៣ ១.៨០៥.៥៦២ ៧.២១៣.២២០

កា រប  កាសពន្ធ លើប ក់ចំណញរបស់ធនា គា រ គឺតម ូវឲយមា នកា រត ួតពិនិតយជា ទៀងទា ត់  យ អា ជា ធរពន្ធ ដារនពះ  រា ជា ណាចកក ម្ពុ  ជា។  យ សារតកា រអនុវត្ដច បោ ប់ 
ពន្ធ  លើប តិបត្ដ កិា រ ជា ច ើនប ភទ អា ចនឹងទទួលយកកា របកស យផសងៗគា  តម្ល ដលបងា ញក្ន ងុ របាយ ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ អាចផា ស់ប្ដ  ូរ ពលក យ តាម ការសម ច
របស់អា ជា ធរពន្ធ  ដារ។

បម បម ួលនសំវិធា នធនពន្ធ លើប ក់ចំណញក្ន ុងអំឡុងកា រិយបរិច្ឆ ទ មានដូចខា ងក ម៖

២០១៣ ២០១២
ដុលា រអា មរិក ដុលា រអា មរិក

សមតុលយនា ថ្ង ទី ១ ខមករា /ថ្ង ទី ២ ខមសា  ផ្ទ រពីសា ខា ២.៣៣២.៥៣១ ៦៨៦.០៣៧

ពន្ធ លើប ក់ចំណញក្ន ុងគ ២.៦៥៩.៤៣០ ១.៨០៥.៥៦២

ពន្ធ ដលបា នបង់ (៩៦៧.១៣៦) (១៥៩.០៦៨)

សមតុលយនា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ៤.០២៤.៨២៥ ២.៣៣២.៥៣១

សមមូលពា ន់រៀល (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ១៦.០៧៩.១៧៦ ៩.៣១៨.៤៦១
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ស
ចក

្ត ីស
ង
្ខ ប

សា 
រជូ
នចំ

 ះ
មា

 ស
់ភា 
គហ

៊ុន
អំពី

ធនា
 គា

 រ
ស
មិទិ

្ធ ផល
របា 

យ
កា 
រណ

៍អា 
ជីវ
កម

្ម 
ទំនួ

ល
ខុស

ត
 ូវរប

ស់
យ

ើង
ភា 
ពដឹ

កនា
 ំរប

ស់
យ

ើង
អភិ

បា 
ល
កិច

្ច ក
 ុមហ

៊ុន
របា 

យ
កា 
រណ

៍ហ
ិរញ

្ញ វត
្ថ ុ

ព័ត៌
មា 
នផ

សង
ៗ

១៣. ពន្ធ លើប ក់ចំណញ (តពីទំព័រមុន)
១៣.២ ពន្ធ ពនយោ រលើប ក់ចំណញ
ព័ត៌មា នលម្អ ិតនពន្ធ ពនយោ រលើប ក់ចំណញ ដលទទួលសា្គ ល់ក្ន ុងគ  មានដូចខា ងក ម៖

២០១៣ ២០១២

ពន្ធ ពនយោ រជា ទ ពយសកម្ម  (ទ ពយអកម្ម ) ពន្ធ ពនយោ រជា ទ ពយសកម្ម  (ទ ពយអកម្ម )

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

សំវិធា នធនសម ប់ឥណទា នដលបា ត់បង់ ៦៩៥.៩៩៣ ២.៧៨០.៤៩២ ១៥០.៨១០ ៦០២.៤៨៦

គណនីបង្គ រ ១៧៦.៨៨៧ ៧០៦.៦៦៤ ៧៤.១១៣ ២៩៦.០៨១

រំលស់ ១៦០.៤០០ ៦៤០.៧៩៨ ១១១.៥៨៥ ៤៤៥.៧៨២

ចំណញមិនទា ន់ទទួលសា្គ ល់លើកា រប្ដ ូរប ក់បរទស (២៩.២៦៧) (១១៦.៩២២) (១៣.៧៦៨) (៥៥.០០៣)

១.០០៤.០១៣ ៤.០១១.០៣២ ៣២២.៧៤០ ១.២៨៩.៣៤៦

១៤. ទ ពយអកម្ម ផសងៗ 

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

កា រប ក់ត ូវទូទា ត់ ១.៣៨៨.៨២៣ ៥.៥៤៨.៣៤៨ ៩៦៣.៦៨៤ ៣.៨៤៩.៩១៨

ប ក់លា ភកា របង្គ រ ៨៨៤.៤៣៤ ៣.៥៣៣.៣១៤ ២៥០.៥៦៦ ១.០០១.០១១

មូលបបទា នបត ធនា គា រិក ៤៣៥.៥៣៧ ១.៧៣៩.៩៧០ ១៧៩.៣៣៥ ៧១៦.៤៤៣

ចំណា យបង្គ រ ៣២៥.៦៦០ ១.៣០១.០១២ ៦១៩.៨៦០ ២.៤៧៦.៣៤១

ចំណា យបុរប  ទានលើសក្ខ ីប័ត ១១៦.២០០ ៤៦៤.២១៩ ២១៦.០០០ ៨៦២.៩២០

ផសងៗ ៨៧៩.៤៣៩ ៣.៥១៣.៣៥៩ ៣៦៨.៥៣៩ ១.៤៧២.៣១៤

៤.០៣០.០៩៣ ១៦.១០០.២២២ ២.៥៩៧.៩៨៤ ១០.៣៧៨.៩៤៧
ទ ពអកម្ម ផសងទៀតជា ទ ពយដលរួមបញ្ច ូល ទាំងចំណា យបង្គ រសម ប់កម សវា សវនកម្ម  ប ក់ខដលត ូវបង់ ពន្ធ  កាត់ទុកដលត ូវបង់ និងបំណុលផសងៗ

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
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១៥. ទម ង់កា លវសា ន

តា រា ងខា ងក មបងា ញពីកា រវិភា គនទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម ដលត ូ វបានវិភា គ  យ  ង  លើថា តើទ ពយ ទាំ ង ះអា ចរំពឹងថា នឹងអា ចប មូលមកវិញ បាន 
ឬអា ចធ្វ ើកា រទូទា ត់ក្ន ុងរយៈពល ១២ ខ និងច ើន ជាង ១២ ខ ចា ប់ពីកា លបរិច្ឆ ទន តា រាងតុលយកា រ៖

២០១៣

តិចជា ង ១២ ខ ច ើនជា ង ១២ ខ សរុប

ទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖

សា ច់ប ក់ និងសមតុលយជា មួយធនា គា រផសងៗ ១៤៩.៦៧៩.៨៩១ ៤២.៥០០.៦១៥ ១៩២.១៨០.៥០៦

គណនីត ូវទទួលពីក ុមហ៊ុនម ៣២៣.៧៩២ -   ៣២៣.៧៩២

គណនីត ូវទទួលពីសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ ៦១៨.១៩០ -   ៦១៨.១៩០

ឥណទា ន និងបុរប  ទាន ៩៨.៦២៨.១៥៤ ១៧៤.០៣៦.៤៩១ ២៧២.៦៦៤.៦៤៥

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ១.២២៦.៤៩៧ -   ១.២២៦.៤៩៧

ទ ពយសកម្ម មិនមនហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖

អចលកម្ម  និងហត្ថ ូបករណ៍ -   ៤.៣៦៣.៤៤២ ៤.៣៦៣.៤៤២

ទ ពយសកម្ម អរូបី - ៥២.៧៦៣ ៥២.៧៦៣

ពន្ធ ពនយោ រជា ទ ពយសកម្ម - ១.០០៤.០១៣ ១.០០៤.០១៣

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ៣៧៩.៣២៣ -   ៣៧៩.៣២៣

២៥០.៨៥៥.៨៤៧ ២២១.៩៥៧.៣២៤ ៤៧២.៨១៣.១៧១

សំវិធា នធនលើឥណទា នដលបា ត់បង់ - - (១១.២៣៤.៨០០)

សរុបជា ប ក់ដុលា រអា មរិក ២៥០.៨៥៥.៨៤៧ ២២១.៩៥៧.៣២៤ ៤៦១.៥៧៨.៣៧១

សមមូលពា ន់រៀល (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ១.០០២.១៦៩.១០៩ ៨៨៦.៧១៩.៥០៨ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

ទ ពយអកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖

ប ក់ប ្ញ ើពីអតិថិជន និងធនា គា រផសងៗ ៣២៨.៦០៦.៩៤៣ ៥៥.៦២៦ ៣២៨.៦៦២.៥៦៩

គណនីត ូវទូទា ត់  ឲយក ុមហ៊ុនម ៥៨.៩៦៤.០២៥ -   ៥៨.៩៦៤.០២៥

ទ ពយអកម្ម ផសងៗ ៣.០៣៤.៤៥៤ -   ៣.០៣៤.៤៥៤

ទ ពយអកម្ម មិនមនហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖

សំវិធា នធនពន្ធ លើប ក់ចំណញ ៤.០២៤.៨២៥ -   ៤.០២៤.៨២៥

ទ ពយអកម្ម ផសងៗ ៩៩៥.៦៣៩ -   ៩៩៥.៦៣៩

សរុបជា ប ក់ដុលា រអា មរិក ៣៩៥.៦២៥.៨៨៦ ៥៥.៦២៦ ៣៩៥.៦៨១.៥១២

សមមូលពា ន់រៀល (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ១.៥៨០.៥២៥.៤១៥ ២២២.២២៦ ១.៥៨០.៧៤៧.៦៤១
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ស
ចក

្ត ីស
ង
្ខ ប

សា 
រជូ
នចំ

 ះ
មា

 ស
់ភា 
គហ

៊ុន
អំពី

ធនា
 គា

 រ
ស
មិទិ

្ធ ផល
របា 

យ
កា 
រណ

៍អា 
ជីវ
កម

្ម 
ទំនួ

ល
ខុស

ត
 ូវរប

ស់
យ

ើង
ភា 
ពដឹ

កនា
 ំរប

ស់
យ

ើង
អភិ

បា 
ល
កិច

្ច ក
 ុមហ

៊ុន
របា 

យ
កា 
រណ

៍ហ
ិរញ

្ញ វត
្ថ ុ

ព័ត៌
មា 
នផ

សង
ៗ

១៥. ទម ង់កា លវសា ន (តពីទំព័រមុន)

២០១២

តិចជា ង ១២ ខ ច ើនជា ង ១២ ខ សរុប

ទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖

សា ច់ប ក់ និងសមតុលយជា មួយធនា គា រផសងៗ ១៤០.១៩៩.៣០៤ ៤០.៥០០.៦១៥ ១៨០.៦៩៩.៩១៩

គណនីត ូវទទួលពីក ុមហ៊ុនម ១៨៥.៤០៥ -   ១៨៥.៤០៥

គណនីត ូវទទួលពីសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ ១១៤.៩៦៧ -   ១១៤.៩៦៧ 

ឥណទា ន និងបុរប  ទាន ៨៩.០៧១.៦៥២ ១៤៩.៦៤៣.៨៨៣ ២៣៨.៧១៥.៥៣៥

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ១.១៥៦.៧២៦ -  ១.១៥៦.៧២៦

ទ ពយសកម្ម មិនមនហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖

អចលកម្ម  និងហត្ថ ូបករណ៍ -   ៣.០០៩.១៥១ ៣.០០៩.១៥១ 

ទ ពយសកម្ម អរូបី -   ២៣.៨៣២ ២៣.៨៣២ 

ពន្ធ ពនយោ រជា ទ ពយសកម្ម -   ៣២២.៧៤០ ៣២២.៧៤០

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ៣៣៤.០៦១ -   ៣៣៤.០៦១

២៣១.០៦២.១១៥ ១៩៣.៥០០.២២១ ៤២៤.៥៦២.៣៣៦

សំវិធា នធនលើឥណទា នដលបា ត់បង់ - - (១០.៨២១.០១៣)

សរុបជា ប ក់ដុលា រអា មរិក ២៣១.០៦២.១១៥ ១៩៣.៥០០.២២១ ៤១៣.៧៤១.៣២៣

សមមូលពា ន់រៀល (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ៩២៣.០៩៣.១៤៩ ៧៧៣.០៣៣.៣៨៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ទ ពយអកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖

ប ក់ប ្ញ ើពីអតិថិជន និងធនា គា រផសងៗ ៣០៤.៤០២.១៣២ ៨៣២.៧៧៨ ៣០៥.២៣៤.៩១០

គណនីត ូវទូទា ត់  ឲយក ុមហ៊ុនម ៤៧.៤៥៨.៥៤៩ -   ៤៧.៤៥៨.៥៤៩ 

ទ ពយអកម្ម ផសងៗ ២.០១៣.៤៤៥ -   ២.០១៣.៤៤៥

ទ ពយអកម្ម មិនមនហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖

សំវិធា នធនពន្ធ លើប ក់ចំណញ ២.៣៣២.៥៣១ - ២.៣៣២.៥៣១

ទ ពយអកម្ម ផសងៗ ៥៨៤.៥៣៩ -   ៥៨៤.៥៣៩

សរុបជា ប ក់ដុលា រអា មរិក ៣៥៦.៧៩១.១៩៦ ៨៣២.៧៧៨ ៣៥៧.៦២៣.៩៧៤

សមមូលពា ន់រៀល (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ១.៤២៥.៣៨០.៨២៨ ៣.៣២៦.៩៤៨ ១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
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១៦.ដើមទុន

ដើមទុនរបស់ធនា គា ររួមមា ន ៥០ លា នភា គហុ៊នដលចញផសោ យ និងបា នទូទា ត់ពញលញក្ន ុងតម្ល  ចារឹក ១ ដុលា រ អាមរិកក្ន ុងមួយ ភាគហ៊ុន។ 

 ថ្ង ទី២ ខមសា  ឆា ំ២០១២ ធនា គា រត ូវ បានចុះបញ្ជ ី ជាក ុមហ៊ុនសា ជីវកម្ម  (កំណត់សមា្គ ល់ លខ ១)។ ធនា គា របា នបន្ថ មដើមទុនចំនួន ២០ លា នដុលា រ អាមរិក ដើមបីធ្វ ើ
ឲយដើមទុនដំបូង របស់ធនា គា រមា នចំនួន ៥០ លា នដុលា រ អាមរិក។ ដើមទុនបន្ថ ម មាន ធាតុសំខា ន់ពីរ គឺកា របន្ថ ម យ សាច់ប ក់សុទ្ធ ចំនួន ១៦,៩២ លា នដុលា រ អាមរិក និងកា រ
បំលងប ក់ចំណញរកសោ ទុកពីសា ខា  ចំនួន ៣,០៨ លា នដុលា រ អាមរិក។

១៧.ចំណូលពីកា រប ក់

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់
ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទចា ប់ពី
ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ ដល់

ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ចំណូលកា រប ក់ពីឥណទា ន ២២.៤១៦.២៥០ ៨៩.៥៥២.៩១៩ ១៤.២៥៤.៨៩៨ ៥៦.៩៤៨.៣១៧
ចំណូលកា រប ក់ពីប ក់ប ្ញ ើ និងប ក់តម្ក ល់ 

 ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា និងធនា គា រផសងៗ ៦៧៦.៨៣៤ ២.៧០៣.៩៥២ ២៨៣.៦៣៤ ១.១៣៣.១១៨

២៣.០៩៣.០៨៤ ៩២.២៥៦.៨៧១ ១៤.៥៣៨.៥៣២ ៥៨.០៨១.៤៣៥

១៨.ចំណា យលើកា រប ក់

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់
ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទចា ប់ពី
ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ ដល់

ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ចំណា យកា រប ក់  លើ៖

ប ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ ៣.៤៦៩.៩៨៤ ១៣.៨៦២.៥៨៦ ២.១៤០.១១៨ ៨.៥៤៩.៧៧១ 

ប ក់កម្ច ី ៧៣០.២០៧ ២.៩១៧.១៧៧ ៧៦០.៨១១ ៣.០៣៩.៤៤០ 

គណនីប ក់ប ្ញ ើសនសំ ១៧០.៦៤៨ ៦៨១.៧៣៩ ១១៩.០៩៦ ៤៧៥.៧៨៩

គណនីចរន្ត ១១៣.៣៨៤ ៤៥២.៩៦៩ ៣០.០០១ ១១៩.៨៥៤

៤.៤៨៤.២២៣ ១៧.៩១៤.៤៧១ ៣.០៥០.០២៦ ១២.១៨៤.៨៥៤

១៩.ចំណូលពីថ្ល ឈ្ន ួល និងកម ជើងសា រ

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់
ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទចា ប់ពី
ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ ដល់

ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ចំណូលពីកា រផ្ទ រប ក់ ១.១៥១.៤៩៦ ៤.៦០០.២២៧ ៩៤៤.០២១ ៣.៧៧១.៣៦៤

ចំណូលពីសវា កម្ម ៦៥០.៤៧៩ ២.៥៩៨.៦៦៤ ២៦៣.៧៧៥ ១.០៥៣.៧៨១ 

ចំណូលពីកា រសនយោ ឥណទា ន ២៦១.០២៣ ១.០៤២.៧៨៧ ១៧០.៨៣១ ៦៨២.៤៧០ 

ចំណា យទំរង់កា រ ២៥៧.៨៨៦ ១.០៣០.២៥៥ ២៣៨.៨៤៤ ៩៥៤.១៨២ 

កម ជើងសា រពីហិរញ្ញ បបទា នពា ណិជ្ជ កម្ម ២០៣.១២៨ ៨១១.៤៩៦ ២២១.៣៤៥ ៨៨៤.២៧៣ 

ចំណញពីកា រប្ត ូរប ក់ ១៤៦.៣៣៣ ៥៨៤.៦០០ ៦៨.៨៤២ ២៧៥.០២៤ 

ផសងៗ ៣៧២.៧៤៨ ១.៤៨៩.១២៨ ៨១.២៥៦ ៣២៤.៦១៨

៣.០៤៣.០៩៣ ១២.១៥៧.១៥៧ ១.៩៨៨.៩១៤ ៧.៩៤៥.៧១២
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២០. ចំណា យរដ្ឋ  បាលទូ  

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់
ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទចា ប់ពី
ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ ដល់

ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ចំណា យបុគ្គ លិក និងអត្ថ ប  ជន៍បន្ថ ម ៤.៩៩០.៩៣៧ ១៩.៩៣៨.៧៩៣ ២.៤៨២.៩៣៩ ៩.៩១៩.៣៤១

ចំណា យរំលស់ ១.២២៧.៦៦១ ៤.៩០៤.៥០៦ ៧៥៣.៨៩៥ ៣.០១១.៨១១

ចំណា យលើកា រជួល ៧២៩.០៧១ ២.៩១២.៦៣៩ ៤២៨.០៦៨ ១.៧១០.១៣២

ចំណា យពន្ធ  និងអា ជា ប័ណ្ណ ៦២២.៧១១ ២.៤៨៧.៧៣០ ២៣០.១៨០ ៩១៩.៥៦៩

ចំណា យលើកា រផសោ យពា ណិជ្ជ កម្ម ៣៦៤.៩៨០ ១.៤៥៨.០៩៥ ១៥៦.៨៦២ ៦២៦.៦៦៤

ចំណា យលើកា រធ្វ ើដំណើរ ៣១៥.១៤១ ១.២៥៨.៩៨៨ ១៧៤.៤៣៤ ៦៩៦.៨៦៤

ចំណា យទឹកភ្ល ើង ២៦៣.៦៧៣ ១.០៥៣.៣៧៤ ១៦៣.៣០៧ ៦៥២.៤១១

ចំណា យលើកា រជួលជុល និងថរកសោ អចលកម្ម ២៥២.០៩១ ១.០០៧.១០៤ ២៩៣.៥៤៤ ១.១៧២.៧០៨

ចំណា យទូរគមនា គមន៍ ១៨១.៥៧២ ៧២៥.៣៨០ ១០៧.៥៣៤ ៤២៩.៥៩៨

ចំណា យលើសំភា រៈកា រិយា ល័យ ១៦៤.៩២២ ៦៥៨.៨៦៣ ៦៧.០២៣ ២៦៧.៧៥៧

ចំណា យលើអភិបា ល និងសំវិធា នធនសម ប់ប ជំុ ១៣៩.៣៦៧ ៥៥៦.៧៧១ ១២០.០០០ ៤៧៩.៤០០

ចំំណា យសន្ដ ិសុខ  ១៣៧.៣០២ ៥៤៨.៥២១ ៦៩.៥៨៦ ២៧៧.៩៩៦

ចំណា យវិជា ជីវៈ ១៣២.៩៥៧ ៥៣១.១៦៣ ៦៦.៩៤៣ ២៦៧.៤៣៨

ចំណា យលើទំនា ក់ទំនងអតិថិជន ៦៥.៦៦១ ២៦២.៣១៦ ២៨.៥៧៨ ១១៤.១៦៩

ចំណា យលើកា របណ្ដ ុះបណា្ដ ល និងសិកា្ខ  សាលា ៤២.៩៣២ ១៧១.៥១៣ ១៩.០០៩ ៧៥.៩៤១

ចំណា យធា នា រ៉ាប់រង ១.៦៤៩ ៦.៥៨៨ ២១.៣២៣ ៨៥.១៨៥

ចំណា យរដ្ឋ  បាលផសងៗ ៤២៣.០០០ ១.៦៨៩.៨៨៦ ១៤៤.៣៣៧ ៥៧៦.៦២៦

១០.០៥៥.៦២៧ ៤០.១៧២.២៣០ ៥.៣២៧.៥៦២ ២១.២៨៣.៦១០
ចំណា យរដ្ឋ  បាលផសងៗរួមមា ន ភា គច ើន ជាចំណា យសបបុរសធម៌ ចំណា យបុព្វ  លាភមូលប័ត  បំណុល  ការពិន័យ និងចំណា យពន្ធ  កាត់ទុកដល ជាបន្ទ ុករបស់ធ នា គារ។

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
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២១. សា ច់ប ក់សុទ្ធ  (ប ើប ស់ក្ន ុង) បា នពីសកម្ម  ភាពប តិបត្ត ិ ការ 

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់
ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទចា ប់ពី
ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ ដល់

ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

លំហូរសា ច់ប ក់ពីសកម្ម  ភាព ប តិបត្ត ិ ការ

ប ក់ចំណញមុនចំណា យពន្ធ ១១.៧៥៧.៦៦៧ ៤៦.៩៧១.៨៨០ ៧.៦០០.១៧១ ៣០.៣៦២.៦៨៤

និយ័តកម្ម លើ៖

ចំណា យរំលស់ ១.២២៧.៦៦១ ៤.៩០៤.៥០៦ ៧៥៣.៨៩៥ ៣.០១១.៨១១

ចំណញលើកា រលក់ទ ពយ និងហត្ថ ូបករណ៍ (៦.០៥០) (២៤.១៧១) - -

កា រលុប  លថ្ល ដើមកម្ម វិធីកំុពយូទ័រ ១៤០ ៥៥៨ - -

ពន្ធ លើប ក់ចំណញដលបា នបង់ (៩៦៧.១៣៦) (៣.៨៦៣.៧០៨) (១៥៩.០៦៨) (៦៣៥.៤៧៧)
សា ច់ប ក់បា នពីសកម្ម  ភាព ប តិបត្ត ិ ការមុនកា រប ប ួល 
ទ ពយសកម្ម ប តិបត្ត ិ ការសុទ្ធ ១២.០១២.២៨២ ៤៧.៩៨៩.០៦៥ ៨.១៩៤.៩៩៨ ៣២.៧៣៩.០១៨

កា រកើនឡើងនទ ពយសកម្ម  ប តិបត្ត ិ ការ៖

ប ក់តម្ក ល់កា តព្វ កិច្ច (២.០០០.០០០) (៧.៩៩០.០០០) (៤.០០០.០០០) (១៥.៩៨០.០០០)

សមតុលយជា មួយធនា គា រដទ (៥.០០០.០០០) (១៩.៩៧៥.០០០) - -

ឥណទា ន និងបុរប  ទាន (៣៣.៥៣៥.៣២៣) (១៣៣.៩៧៣.៦១៥) (៦១.៥៧១.៣០៦) (២៤៥.៩៧៧.៣៦៨)

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ (១១៥.០៣៣) (៤៥៩.៥៥៧) (៨៧៥.៣៧៦) (៣.៤៩៧.១២៦)

កា រកើនឡើង (កា រថយចុះ) នទ ពយអកម្ម ប តិបត្ត ិ ការ៖

ប ក់ប ្ញ ើពីអតិថិជន និងធនា គា រផសងៗ ២៣.៤២៧.៦៥៩ ៩៣.៥៩៣.៤៩៨ ៥៥.៦៩២.៤៧០ ២២២.៤៩១.៤១៨

ចំនួនទឹកប ក់សុទ្ធ ជំពា ក់  ក ុមហ៊ុនម ១.៥០៥.៤៧៦ ៦.០១៤.៣៧៧ (៤៣៥.០៤០) (១.៧៣៧.៩៨៥)

ទ ពយអកម្ម ផសងៗ ១.៤៣២.១០៩ ៥.៧២១.២៧៥ (៤.០៨៦.៣៦៨) (១៦.៣២៥.០៤០)

សា ច់ប ក់សុទ្ធ  (ប ើប ស់ក្ន ុង) បា នពីសកម្ម  ភាពប តិបត្ត ិ ការ (២.២៧២.៨៣០) (៩.០៧៩.៩៥៧) (៧.០៨០.៦២២) (២៨.២៨៧.០៨៣)
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២២. ប តិបត្ដ ិកា រ និងសមតុលយជា មួយសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ
(ក) ប តិបត្ត ិកា រសំខា ន់ៗរបស់ធនា គា រជា មួយសម្ព ័ន្ធ ញាតិ  ក្នុ ងគ  និងសមតុលយជាម ួយសម្ព័ ន្ធញា តិនា កា លបរិច្ឆទ តារា ង តុលយការ មានដ ូចខាងក ម ៖ �

សម្ព ័ន្ធ ញា តិ ប ភទនប តិបត្ត ិ ការ

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់
ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទចា ប់ពី
ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ ដល់

ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់លខ 
២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់ 
លខ ២.១.៥)

ធនា គា រ Malayan Banking 

Berhad គណនីទូទា ត់ ៣២៣.៧៩២ ១.២៩៣.៥៤៩ ១៨៥.៤០៥ ៧៤០.៦៩៣

កម្ច ី ៥៥.៧៥០.០០០ ២២២.៧២១.២៥០ ៤៥.៧៥០.០០០ ១៨២.៧៧១.២៥០

ប ក់ប ្ញ ើពីធនា គា រផសង ៣.១៧១.៨០៤ ១២.៦៧១.៣៥៧ ១.៦៨០.០៤២ ៦.៧១១.៧៦៨

កា រប ក់ដលត ូវបង់ ៤២.២២១ ១៦៨.៦៧៣ ២៨.៥០៧ ១១៣.៨៨៥

ចំណា យកា រប ក់ ៧៣០.២០៧ ២.៩១៧.១៧៧ ៧៦០.៨១១ ៣.០៣៩.៤៤០

ចំណា យសវា ប ឹកសោ ៣៣.៥៧៨ ១៣៤.១៤៤ - -

ធនា គា រ Maybank London គណនីទូទា ត់ ១០.៦៨៥ ៤២.៦៨៧ ១៦.៧៧៧ ៦៧.០២៤

ធនា គា រ Maybank New York គណនីទូទា ត់ ៦០៧.៥០៥ ២.៤២៦.៩៨២ ៩៨.១៩០ ៣៩២.២៦៩

(ខ) អត្ថ ប  ជន៍ដល់បុគ្គ លិកគ ប់គ ងសំខា ន់ៗ

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់
ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទចា ប់ពី
ថ្ង ទី ២ ខមសា  ឆា ំ ២០១២ ដល់

ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)
ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)
ប ក់ខ និងអត្ថ ប  ជន៍បន្ថ មរបស់បុគ្គ លិក 
គ ប់គ ងសំខា ន់ៗ ១.២៩០.៦៩២ ៥.១៥៦.៣១៥ ៨៦៥.០៦៤ ៣.៤៥៥.៩៣១

បុគ្គ លិកគ ប់គ ងសំខា ន់ៗគឺរា ប់បញ្ច ូល ទាំងអភិបា ល និងគណៈគ ប់គ ងរបស់ធនា គា រ។

២៣. កា រសនយោ  និងភា ពជា យថា ហតុ

២៣.១ កា រសនយោ លើកា រឲយខ្ច ីប ក់
ក្ន ងុកា រឆ្ល ើយតបនឹងតម វូកា រហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់អតិថិជន ធនា គា រមា នកា រពា ក់ព័ន្ធ នឹង ការសនយោ  និងទ ពយអកម្ម ជាយថា ហតុមួយចំនួន។ ការ សនយោល ើការ ឲយខ្ច ីប ក់ រួម មាន៖ 

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥)

ផ្ន កដលមិនប ើប ស់នឥណទា នវិបា រូបន៍ ៣៣.៦១៧.៨៥៤ ១៣៤.៣០៣.៣២៧ ៣៦.៩៧០.០៩៣ ១៤៧.៦៩៥.៥២២ 

លិខិតឥណទា ន ៦.៦៨១.៥៤០ ២៦.៦៩២.៧៥២ ៧.១២៧.៧៩០ ២៨.៤៧៥.៥២១ 

កា រធា នា ១.៧១៨.២៩៧ ៦.៨៦៤.៥៩៧ ២.៦៤១.៦០៤ ១០.៥៥៣.២០៨ 

កា រប មូលសក្ខ ីប័ត មិនទា ន់ទូទា ត់ ៥៨៧.៨៥២ ២.៣៤៨.៤៦៩ ៥៦២.៤២៩ ២.២៤៦.៩០៤ 

៤២.៦០៥.៥៤៣ ១៧០.២០៩.១៤៥ ៤៧.៣០១.៩១៦ ១៨៨.៩៧១.១៥៥

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣



របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី108

២៣.៣ យថា ភា ពលើពន្ធ 
ប ព័ន្ធ ពន្ធ  ដារ  ក្ន ុងព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា មានលក្ខ ណៈថ្ម ី ហើយពន្ធ  
ទា ំងនះតងតមា នកា រផា ស់ប្ដ ូរ ជាញឹកញា ប់ ហើយតងតមា នភា ពមិន 
ចបោ ស់លា ស់់ភា ពផ្ទ យុគា  ហើយស្ថ តិ ក ម ការបកស យបំភ្ល ដឺលកើត
មា នឡើងនូវភា ពខុសគា ក្ន ុងចំ  មអា ជា ធរពន្ធ  ដារ និងយុតា ធិ ការ។ 
ពន្ធ ត ូវបា នស្ថ ិត  ក មកា រត ួតពិនិតយ និងតា មដា នអង្ក ត យ
ក ុមអា ជា ធរជា ច ើនដលផ្ដ ល់លទ្ធ  ភាព តាមចបោ ប់ក្ន ុង ការ ដាក់ពិន័យ 
ដា ក់ទណ កម្ម  និងបង់កា រប ក់។

ភា ពជា ក់ស្ដ ងទា ំងនះ អា ចបង្ក ឲយ មានហា និភ័យពន្ធ ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា
ជា សា រវ័ន្ត  ជាងប ទសដទទៀត។ គណៈគ ប់គ ងជឿជា ក់ថា  ពួកគបា ន
ធ្វ ើសំវិធា នគ ប់គ ន់សម ប់បំណុលពន្ធ ដលផ្អ កលើបំណកស យ 
របស់ពួកគ  លើចបោ ប់ពន្ធ  ដារ។  ះជា យា៉ងណា ក៏  យ អា ជា ធរ 
ពា ក់ព័ន្ធ  អាចមា នបំណកស យខុសគា  ហើយលទ្ធ ផល អាចជា សា រវ័ន្ដ ។

២៤. កា រគ ប់គ ងហា និភ័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ

សកម្ម ភា ពធនា គា រមា នហា និភ័យហិរញ្ញ វត្ថ  ុជាច ើនដូច ជា ហា និភ័យឥណទា ន 
ហា និភ័យទីផសោ រ (រួមមា នហា និភ័យរូបិយប័ណ្ណ  និងហា និភ័យអត  ការប ក់) និង 
ហា និភ័យសា ច់ប ក់ងា យស លួ។ កា រប ឈមមុខជា មួយហា និភ័យគឺជា កតា សំ ខាន់
ណា ស់ចំ  ះវិស័យពា ណិជ្ជ កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុហើយហា និភ័យប តិបត្ដ  ិការគឺជា វិបា កមួយ
ដលអា ចចៀសបា ន  ក្ន ុងអា ជីវកម្ម ។ 

ធនា គា រមិនប ើប ស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ដុរីវ ដូចជា កិច្ច សន យោប្ដ រូប ក់បរទស និង
កិច្ច សនយោ ប្ដ ូរអត កា រប ក់ ដើមបីគ ប់គ ង ការលចឡើងនូវហា និភ័យខា ងលើ ។
ធនា គា រមា នបំណងអនុវត្ដ  តាមបទបញ្ញ ត្ដ ិរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ចំ ះ  ល 
បំណងលើកា រគ ប់គ ងហា និភ័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ បន្ថ មលើកា តព្វ កិច្ច តាមបទបញ្ញត ្ដិ  
របស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ធនា គា រថមទា ំង  រពតា មនីតិវិធីគ ប់គ  ងហានិភ័យ
ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក ុមហុ៊នមផងដរ។

២៤.១ ហា និភ័យប តិបត្ដ ិ ការ

ហា និភ័យប តិបត្ដ  ិការដលកើតមា នឡើងពីកា រខ្វ ះ ខាត ឬ កា រមិនបា នអនុវត្ដ 
ជា ប់លា ប់នូវនីតិវិធីផ្ទ ក្ន ងុ បុគ្គ លិក និងប ព័ន្ធ  ត វូបា នកើតចញពីដំណើរកា រ     
គ ប់គ ងហា និភ័យប តិបត្ត ិ ការ ការតា មដា ន និងធើ្វ រ បាយ ការណ៍អំពី
សកម្ម ភា ពអា ជីវកម្ម  តាមរយៈកា រត ួតពិនិតយ និងផ្ន ក គាំទ ដល មានភា ព 
ឯករា ជយពីអង្គ  ភាពពា ណិជ្ជ កម្ម  និងត ួតពិនិតយដលបង្ក ើតឡើង  យគណៈ
គ ប់គ ង។

កា រគ ប់គ ងលើហា និភ័យប តិបត្ដ ិ ការរបស់ធនា គា រតម ូវឲយបង្ក ើតនូវរច នា 
សម្ព ័ន្ធ  តួនា ទី និងវិធីសា ស្ដ  នកា រគ ប់គ ងឲយបា នចបោ ស់លា ស់។

 លកា រណ៍ និងវិធា នកា រណ៍ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង ទាំងអស់ត ូវ បានដា ក់ឲយ 
អនុវត្ត  រួមទា ំងកា របង្ក ើតអ្ន ក មានសិទ្ធ ិចុះហត្ថ ល ខា កា របង្ក ើតនូវប ព័ន្ធ  

ត ួតពិនិតយយ៉ាងហ្ម ត់ចត់ កា ររៀបចំនូវនិតិវិធី និងឯកសា រសមា ង នានា        
រួមទា ំងកា រអនុវត្ដ  តា ម  លកា រណ៍ចបោ ប់ និងបទបញ្ញ ត្ដ ិផសងៗ។ 
កា របង្ក ើតទា ំងនះ គឺបន្ដ  ការត ួតពិនិតយឡើងវិញជា ប  ចាំ ដើមបីកំណត់នូវ
ហា និភ័យប តិបត្ដ ិ ការរបស់អា ជីវកម្ម ធ នា គារ។ 

២៤.២ ហា និភ័យឥណទា ន

ធនា គា រ មា នហា និភ័យឥណទា ន ដលជា ហា និភ័យអា ចធ្វ ើឲយ មាន ការខា ត
បង់ហិរញ្ញ វត្ថ ចំុ  ះធនា គា រ  យកា រមិនអនុវត្ដ នូវកា តព្វ កិច្ច របស់អ្ន កសំុខ្ច ។ី
ហា និភ័យឥណទា ន គឺជា ហា និភ័យសំខា ន់បំផុតសម ប់ អាជីវកម្ម របស់
ធនា គា រ។ ហា និភ័យឥណទា ន កើតឡើងជា សំខា ន់ក្ន ងុសកម្ម  ភាពផ្ដ ល់ប ក់
កម្ច ចំី  ះឥណទា ននិងបុរប  ទាន។ ធនា គា រក៏មា នហា និភ័យឥណទា នចំ  ះ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ដុលមិនបងា ញក្ន ងុតា រា ងតុលយកា រដរ ដូចជា កា រសនយោ  
ឥណទា ន ។
ក- កា រវា ស់ស្ទ ង់ កា រទប់សា្ក ត់ និងកា រត ួតពិនិតយជា បណ្ដ ុំ លើហា និភ័យ

ឥណទា ន

 អភិបា លកិច្ច 
កា រគ ប់គ ង និងទំនួលខុសត ូវជា ទូ  លើកា រពិនិតយមើលហា និភ័យ
ឥណទា នធ្វ ើឡើងនូវថា ក់កម ិតនគណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ
របស់ក មុប កឹសោ ភិបា លរបស់ធនា គា រ។ កម តិនកា រគ ប់គ ងគណៈកមា ធិ ការ
ប តិបត្ដ ិកា រ និងគណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យរបស់ធនា គា រ
ជា អ្ន កត តួ ពិនិតយ  លើហា និភ័យឥណទា នជា សា រវ័ន្ត ។  ការកំណត់តម្ល 
ហា និភ័យ ជា បន្ទ ុករបស់គណៈ កមា ធិកា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម  និង
ទ ពយអកម្ម ។ គណៈកមា ធិកា រទា ំងអស់នះនឹងធា នា ថា  រា ល់ចំនុចដល 
មា នហា និភ័យទា ងំឡា យត វូ បានរកឃើញ វា ស់វង គ ប់គ ង កំណត់តម្ល 
ត តូពិនិតយ និងលា តត  ដាងឲយសមស ប តា មលក្ខ ខណ ងរបស់ 
គណៈកមា ធិកា រនិមួយៗ។
ខា ងក មនះ គឺជា ផ្ន ក ហានិភ័យចំបងមួយចំនួនដលធនា គា របា ន
ជួបប ទះហើយនិងកា រគ ប់គ ងរបស់គ៖
ក១. ក បខ័ណ នកា រគ ប់គ ងហា និភ័យឥណទា នដើមបីអភិវឌឍន៍ពង ងឹ
និងធ្វ ើទំនា ក់ទំនងពីក បខណ នកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យឥណទា នឲយ
មា នប សិទ្ធ  ភាពខ្ព ស់ និងសុីសងា ក់គា  និងផ្ដ ល់ អានុភា ពដល់បុគ្គ លិក 
និងបច្ច កវិទយោ ។
ក២.  លន  បា យឥណទា ន

ដើមបីអភិវឌឍន៍ និងពិនិតយលើ  លន  បា យឥណទា ន រួមមា នកា រ
ផ្ដ ល់សិទ្ធ ិអំណា ចលើកា រអនុម័តឥណទា ន។

ក៣. កា រតម ូវ  យចបោ ប់
ដើមបីឲយអនុ  មតា មបទបញ្ញ ត្ដ ិរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា និង 
កា រតម វូ  យចបោ ប់មួយចំនួនទៀតលើកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ 
ឥណទា ន។

២៣. កា រសនយោ  និងភា ពជា យថា ហតុ្ថ ុ (តពីទំព័រមុន)
២៣.២ កា រសនយោ លើភតិសនយោ ប តិបត្ត ិ ការ

ធនា គា រជា ភតិករមា នកា រទា ក់ទង  នឹងភតិសនយោ ពា ណិជ្ជ កម្ម លើទ ីតាំងរបស់ខ្ល ួន។ មិន មានកា រដា ក់កំហិតណា មួយ  លើភតិករដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងភតិសន  យោ ះទ។ 
កា រទូទា ត់ភតិសនយោ អបបបរមា  នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២ មា នដូចខា ងក ម៖

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់បងា ញលខ ២.១.៥)

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល
(កំណត់បងា ញលខ ២.១.៥)

តិចជា ង ១ ឆា ំ ៩៥០.១២៧ ៣.៧៩៥.៧៥៧ ៦៦៧.៥១៤ ២.៦៦៦.៧១៨

ពី ១ ឆា ំ   ៥ ឆា ំ ១.៨០១.០៥២ ៧.១៩៥.២០៣ ៥៨២.៨០៦ ២.៣២៨.៣១០

២.៧៥១.១៧៩ ១០.៩៩០.៩៦០ ១.២៥០.៣២០ ៤.៩៩៥.០២៨
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២៤. កា រគ ប់គ ងហា និភ័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ (តពីទំព័រមុន)

២៤.២ ហា និភ័យឥណទា ន (តពីទំព័រមុន)

ខ- ហា និភ័យឥណទា នជា អតិបរមា មុនពលមា នទ ពយ ដាក់ប  ំ ឬ  ការពង ីកឥណ ទានផសងទៀត សម ប់ ហានិភ័យឥណទា នជា អតិបរមា នទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  
ហា និភ័យឥណទា ន សូមមើលកំណត់សមា្គ ល់លខ ២៤.២ (គ)។
ព័ត៌មា នលម្អ តិអំពីហា និភ័យឥណទា នដលទា ក់ទងនឹងសកម្ម  ភាពក  តា រាងតុលយកា រ ដូចជា  កា រសនយោ  និងភា ពជា យថា ហតុ ត វូ បានបងា ញក្ន ងុកំណត់សមា្គ ល់ 
លខ ២៣.១ ខា ងលើ។

គ- បណ្ដ ុំនហា និភ័យនកា របងា ញទ ពយសកម្ម  ហានិភ័យឥណទា ន
កា រយកចិត្ដ ទុកដា ក់មា នកា រកើនឡើង  ពលដលសម្ព ន័្ធ ញាតិមួយចំនួនបាន ចូលរួមក្ន ុងសកម្មភា  ពអា ជីវកម្មស ដ ៀងគា  ឬ ក្ន ុងភូមិសា ស្ដ  តមួយ ឬ  មានលក្ខណ ៈសដ្ឋក ចិ្ច  
ស ដៀងគា  ដលអា ចបង្ក ដល់សមត្ថ  ភាពក្ន ងុ ការ  រពតា មកិច្ច សន យោដលអា ចនឹងទទួលរងឥទ្ធ ពិលន ការផា ស់ប្ដ រូនសដ្ឋ កិច្ច  ន បាយ ឬ កតា ផសងដទទៀត។ 
កា រយកចិត្ដ ទុកដា ក់បា នបងា ញពីសកម្ម  ភាពរបស់ធនា គា រ  ះ រកភា ពរីកចម ើន ដលទទួលរងផលប៉ះពា ល់  យវិស័យឧសសោ ហកម្ម  ឬ ទី តំាងភូមិសា ស្ដ   ណាមួយ។

១. កា រវិភា គតា មវិស័យ៖

២០១៣

សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ អា ហរ័ណ នីហរ័ណ អ្ន កប ើប ស់ លក់រា យ / លក់ដំុ កម្ម ន្ត សា ល 
និងប ងឥន្ធ នៈ សវា ផសងៗ សរុប

សមតុលយជា មួយធនា គា រ 
ជា តិនកម្ព ជុា ១២២.៥៩១.៦៧៩ - - - - - ១២២.៥៩១.៦៧៩
សមតុលយជា មួយ 
ធនា គា រផសងៗ ៤១.១០៨.៧៧៦ - - - - - ៤១.១០៨.៧៧៦
គណនីត វូទទួលពី 
ក មុហុ៊នម និងសម្ព ន័្ធ  ញាតិ ៩៤១.៩៨២ - - - - - ៩៤១.៩៨២
ឥណទា ន 
និងបុរប ទា នសុទ្ធ ៣.៩២៥.៧៦០ ៥.៩៩៤.១១០ ១៥៨.០៩៣.៥៩៤ ៥៧.៤០៩.៥៦៥ ២៥.៥០១.៧២២ ១០.៥០៥.០៩៤ ២៦១.៤២៩.៨៤៥

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ១.២៥៩.៣៤០ - - - - - ១.២៥៩.៣៤០

សរុបជា ដុលា រអា មរិក ១៦៩.៨២៧.៥៣៧ ៥.៩៩៤.១១០ ១៥៨.០៩៣.៥៩៤ ៥៧.៤០៩.៥៦៥ ២៥.៥០១.៧២២ ១០.៥០៥.០៩៤ ៤២៧.៣៣១.៦២២
សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ 
២.១.៥) ៦៧៨.៤៦១.០១០ ២៣.៩៤៦.៤៦៩ ៦៣១.៥៨៣.៩០៨ ២២៩.៣៥១.២១២ ១០១.៨៧៩.៣៧៩ ៤១.៩៦៧.៨៥១ ១.៧០៧.១៨៩.៨៣០
សមតុលយជា មួយធនា គា រ 
ជា តិនកម្ព ជុា ១៣៤.១២៩.៨៣៦             - - - - - ១៣៤.១២៩.៨៣៦ 
សមតុលយជា មួយ 
ធនា គា រផសងៗ ២៩.៨៦៦.៦៥៦              - - - - -  ២៩.៨៦៦.៦៥៦ 
គណនីត វូទទួលពី 
ក មុហុ៊នម និងសម្ព ន័្ធ  ញាតិ ៣០០.៣៧២ - - - - - ៣០០.៣៧២
ឥណទា ន 
និងបុរប ទា នសុទ្ធ ៣.៦៥៤.៨៨៩ ២០.៣៧២.១៧០ ៧៧.៤៥០.៣៨៣ ៣៦.៣៦៦.៥៩៩ ២៩.៩៤៦.៤៥១ ៦០.១០៤.០៣០ ២២៧.៨៩៤.៥២២

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ១.១៥៦.៧២៦ - - - - - ១.១៥៦.៧២៦

សរុបជា ដុលា រអា មរិក ១៦៩.១០៨.៤៧៩ ២០.៣៧២.១៧០ ៧៧.៤៥០.៣៨៣ ៣៦.៣៦៦.៥៩៩ ២៩.៩៤៦.៤៥១ ៦០.១០៤.០៣០ ៣៩៣.៣៤៨.១១២
សមមូលពា ន់រៀល 
(កំណត់សមា្គ ល់លខ 
២.១.៥) ៦៧៥.៥៨៨.៣៧៤ ៨១.៣៨៦.៨១៩ ៣០៩.៤១៤.២៨០ ១៤៥.២៨៤.៥៦៣ ១១៩.៦៣៦.០៧២ ២៤០.១១៥.៦០០ ១.៥៧១.៤២៥.៧០៧

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

ក៤. បណ្ដ ុំដនកំណត់ហា និភ័យ
ដើមបីបង្ក ើត ត ួតពិនិតយ និងតា មដា នដនកំណត់ហា និភ័យ និង បណ្ដ ុំ នា នា  តា មផ្ន កផសងៗ ដូចជា ក ុមអតិថិជនតមួយ និងតា មប ភទផលិតផល។

ក៥.កា រគ ប់គ ងផលប័ត 
ដើមបីគ ប់គ ង និងត តួពិនិតយលើផលប័ត របស់ធនា គា រ  យរួមបញ្ច ូល ទាំង ការវិភា គលើសមា សភា ព និងគុណភា ពនផលប័ត  ឥណ ទានផសងៗ 
ក្ន ុងកា រកំណត់វទយិទភា ពនិងកា រប មូលផ្ដ ុ។ំ ទន្ទ មឹនឹងនះដរ ក្ន ងុ ការកា រពា រ និងបងា្ក រនូវគុណភា ព ទ ពយសកម្ម  របស់ធ នា គារ  យវិភា គលើវិស័យដល 
ងា យរងគ ះ ហើយកា ររំពឹងទុកមា នកា រប ប លួ ឬ កំពុងបងា ញ នូវស  អវិជ្ជ មានណា  មួយ។ 

ក៦.កា រត ួតពិនិតយឥណទា ន
ដើមបីអនុវត្ដ កា រត ួតពិនិតយក យកា រអនុម័តលើសំណើឥណទា នក្ន ងុ ការ វាយតម្ល   ថាតើអ្ន កបង្ក ើតឥណ ទាន អ្ន ក វាយតម្ល ដំបូង និងអា ជា ធរអនុម័ត 
បា នកត់សមា្គ ល់ និងវិភា គហា និភ័យគ ប់គ ន់និងផ្ដ ល់នូវកតា ទប់សា្ក ត់មួយចំនួនដរឬអត់។
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២៤. កា រគ ប់គ ងហា និភ័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ (តពីទំព័រមុន)

២៤.២ ហា និភ័យឥណទា ន (តពីទំព័រមុន)
២. កា រវិភា គភូមិសា ស ្ត ៖

២០១៣
កម្ព ុជា អា មរិកខា ងជើង ផសងៗ(*) សរុប

សមតុលយជា មួយធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ១២២.៥៩១.៦៧៩ - - ១២២.៥៩១.៦៧៩

សមតុលយជា មួយធនា គា រផសងៗ ៤០.៣២០.៤៧៣ ៧៨៨.៣០៣ - ៤១.១០៨.៧៧៦

គណនីត ូវទទួលពីក ុមហ៊ុនម និងសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ - ៦០៧.៥០៥ ៣៣៤.៤៧៧ ៩៤១.៩៨២

ឥណទា ន និងបុរប  ទានសុទ្ធ ២៦១.៤២៩.៨៤៥ - - ២៦១.៤២៩.៨៤៥

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ១.២៥៩.៣៤០ - - ១.២៥៩.៣៤០

សរុបជា ដុលា រអា មរិក ៤២៥.៦០១.៣៣៧ ១.៣៩៥.៨០៨ ៣៣៤.៤៧៧ ៤២៧.៣៣១.៦២២

សមមូលពា ន់រៀល(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ១.៧០០.២៧៧.៣៤១ ៥.៥៧៦.២៥៣ ១.៣៣៦.២៣៦ ១.៧០៧.១៨៩.៨៣០

២០១២
កម្ព ុជា អា មរិកខា ងជើង ផសងៗ(*) សរុប

សមតុលយជា មួយធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ១៣៤.១២៩.៨៣៦ -   -   ១៣៤.១២៩.៨៣៦ 

សមតុលយជា មួយធនា គា រផសងៗ ២៩.៥៦៦.៦៥៥ ៣០០.០០១ - ២៩.៨៦៦.៦៥៦ 

គណនីត ូវទទួលពីក ុមហ៊ុនម និងសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ - ៩៨.១៩០ ២០២.១៨២ ៣០០.៣៧២

ឥណទា ន និងបុរប  ទានសុទ្ធ ២២៧.៨៩៤.៥២២ - - ២២៧.៨៩៤.៥២២

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ១.១៥៦.៧២៦ - - ១.១៥៦.៧២៦

សរុបជា ដុលា រអា មរិក ៣៩២.៧៤៧.៧៣៩ ៣៩៨.១៩១ ២០២.១៨២  ៣៩៣.៣៤៨.១១២ 

សមមូលពា ន់រៀល(កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ១.៥៦៩.០២៧.២១៧ ១.៥៩០.៧៧៣ ៨០៧.៧១៧ ១.៥៧១.៤២៥.៧០៧

        (*) ផសងៗ គឺរា ប់បញ្ច ូលប ទសមា៉ឡសុី និងចក ភពអង់គ្ល ស

ឃ- គុណភា ពឥណទា នតា មចំណា ត់ថា ក់ទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
គុណភា ពឥណទា ននទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ តុ វូបា នគ ប់គ ង យធនា គា រ  យប ើកម តិឥណ ទានផ្ទ ក្ន ងុ   តារា ងខាងក មបងា ញពីគុណ ភាពឥណ ទាន តាមថា ក់
នទ ពយសកម្ម ដលទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុទំាងអស់មា នហា និភ័យឥណទា ន បើ  ងតា មប ព័ន្ធ កម តិឥ ណទានផ្ទ ក្ន ងុ។ ទឹកប ក់បងា ញ ខាងក ម គឺ ជាទឹកប ក់ដុល
នសំវិធា នធនបា ត់បង់។

២០១៣

មិនហួសកំណត់ និង 
មិនបា ត់បង់តម្ល 

ហួសកំណត់ 
តមិនបា ត់បង់តម្ល បា ត់បង់ សរុប

សមតុលយជា មួយធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ១២២.៥៩១.៦៧៩ - - ១២២.៥៩១.៦៧៩

សមតុលយជា មួយធនា គា រផសងៗ ៤១.១០៨.៧៧៦ - - ៤១.១០៨.៧៧៦

គណនីត ូវទទួលពីក ុមហ៊ុនម និងសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ ៩៤១.៩៨២ - - ៩៤១.៩៨២

ឥណទា ន និងប ក់បុរប  ទានដុល ២៥៣.៧៣៤.៧៦៤ ៩.៦៩៤.៦៣២ ៨.៦៥៤.៧១១ ២៧២.០៨៤.១០៧

ទ ពយសកម្ម ផសង ១.២៥៩.៣៤០ - - ១.២៥៩.៣៤០

សរុបជា ដុលា រអា មរិក ៤១៩.៦៣៦.៥៤១ ៩.៦៩៤.៦៣២ ៨.៦៥៤.៧១១ ៤៣៧.៩៨៥.៨៨៤

សមមូល ពា ន់រៀល (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ១.៦៧៦.៤៤៧.៩៨១ ៣៨.៧៣០.០៥៥ ៣៤.៥៧៥.៥៧០ ១.៧៤៩.៧៥៣.៦០៦
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២៤.៣ ហា និភ័យទីផសោ រ
ហា និភ័យទីផសោ រ គឺជា ហា និភ័យនកា រខា តបង់កើតឡើងពីកា រប ប ួលមិន
អំ  យផល  ក្ន ុងកម ិតតម្ល  ឬ អត ទីផសោ រដលមា នសមា សធា តុ
សំខា ន់ពីរគឺ ហា និភ័យរូបិយប័ណ្ណ បរទស និង ហា និភ័យអត  ការប ក់។
២៤.៣.១ ហា និភ័យរូបិយប័ណ្ណ បរទស

ហា និភ័យរូបិយប័ណ្ណ បរទស គឺសំ   លើកា រប ប ួលអត 
ប្ដ រូប ក់ដលមិនអំ  យផលលើសា នភា ព  ះដូររូបិយប័ណ្ណ 
បរទសដលកើតឡើងពីពលមួយ  ពលមួយ។ ធនា គា របា ន
រកសោ នូវ  លន  បា យមួយ  យមិនធ្វ ើប តិបត្ដ  ិការដលបង្ក 
ឲយមា ននូវសា នភា ពនកា រប្ដ ូររូបិយប័ណ្ណ បរទសច ើន ះទ។ 
រា ល់កា រប្ដ រូរូបិយប័ណ្ណ បរទសបើកចំហត វូបា នត តួពិនិតយជា មួយ
នឹងតម ូវកា រប តិបត្ដ ិ ការ កម ិតនសា ន ភាពកំណត់ទុកជា មុន 
និងកា រកំណត់កា ត់បន្ថ យ ភាពខា តបង់។
នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន  ូឆា  ំ២០១៣ សមតុលយទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម 
ដលជា រូបិយប័ណ្ណ ក ពី ប ក់ដុលា រ អាមរិក មិនមា នផលប៉ះពា ល់
ជា សា រវ័ន្ដ  ះទ។ ដូចនះ ពំុមា នបងា ញលើកា រវិភា គរំ  ចលើ
ហា និភ័យរូបិយប័ណ្ណ បរទស  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍នះទ។

២៤.៣.២ ហា និភ័យអត កា រប ក់
ហា និភ័យអត កា រប ក់ គឺសំ   លើកា រខា តបង់នូវប ក់ 
ចំណូលកា រប ក់សុទ្ធ   យសា រកា រប ប លួនកម តិអត 
កា រប ក់ និងកា រផា ស់ប្ដ រូ ក្ន ងុសមា សភា ពនទ ពយសកម្ម និង
ទ ពយអកម្ម ។ ហា និភ័យអត កា រប ក់ត វូបា នចា ត់ចងតា មរយៈ 
កា រត ួតពិនិតយយ៉ាងហ្ម ត់ចត់  លើ ចំណូលលើកា របណា្ដ ក់ទុន 
តម្ល ទីផសោ រ តម្ល ដើមនមូលនិធិ និងតា មរយៈកា រវិភា គច  ះ
ប ប ួល អត កា រប ក់។ សកា នុពលនកា រធា ក់ចុះនូវចំណូល
កា រប ក់សុទ្ធ ពីកា រប ប ួលអត  ការប ក់ដលខុសប ក តី 
ត ូវបា នត ួតពិនិតយ  យធៀប  នឹងកម ិតហា និភ័យដល 
កំណត់ថា អា ចទទួលយកបា ន។

២៤. កា រគ ប់គ ងហា និភ័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ (តពីទំព័រមុន)

២៤.២ ហា និភ័យឥណទា ន (តពីទំព័រមុន)
ឃ- គុណភា ពឥណទា នតា មចំណា ត់ថា ក់ទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ(តពីទំព័រមុន)

កា រវិភា គរំ  ចតម្ល ទីផសោ រសម ប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ដុលមា ន 
អត កា រប ក់ថរ
ធនា គា រ មិនបា នកត់ត ឧបករណ៍ដលមា នអត  ការប ក់ថរ
តា មតម្ល ទីផសោ រ  ក្ន ងុរបា យកា រណ៍លទ្ធ ផល ះ ហើយធនា គា រ 
ក៏មិនមា នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនា ចុងកា រិយបរិច្ឆ ទនះដរ។
ដូច្ន ះហើយរា ល់បម បម ួលអត កា រប ក់ នា កា លបរិច្ឆ ទន 
របា យកា រណ៍មិនមា នផលប៉ះពា ល់ដល់ប ក់ចំណញ ឬ ខា តទ។
កា រវិភា គរំ  ចលើលំហូរសា ច់ប ក់សម ប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ដលមា នអត កា រប ក់ប ប ួល
ធនា គា រ មិនមា នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ដុលមា នអត  ការប ក់
ប ប លួជា សា រវ័ន្ដ ទ។ ដូច្ន ះពំុមា នកា រវិភា គរំ  ចលើលំហូរ
សា ច់ប ក់សម ប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ដុលមា នអត  ការប ក់
ប ប លួត ូវបា នបងា ញ ក្ន ុងរ បាយកា រណ៍នះឡើយ។ 

២៤.៤ ហា និភ័យសា ច់ប ក់ងា យស ួល
ហា និភ័យសា ច់ប ក់ងា យស ួល ទាក់ទង  នឹងលទ្ធ  ភាពក្ន ុង ការរកសោ សា ច់
ប ក់ងា យស ួលឲយបា នគ ប់គ ន់ ដើមបីបំពញកា រសនយោ  និងកា តព្វ កិច្ច  
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ពលដលក់ា លកំណត់សង  តា មតម្ល សមហតុផល 
ណា មួយ។
គណៈគ ប់គ ងជឿជា ក់ថា  ធនា គា រអនុវត្ដ  បានពញលញ តា មតម ូវ ការ
នសា ច់ប ក់ងា យស ួលនធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា និង បានត ួតពិនិតយ   
យា៉ងហ្ម ត់ចត់  លើគ ប់ចលនា សា ច់ប ក់ចញ និងចូល ហើយនិងភា ព 
ច  ះនកា លវសា ន្ត   តាមរយៈរបា យកា រណ៍ជា ទៀងទា ត់។ 
ជា ងនះ  ទៀត បម បម ួលនឥណទា ន និងប ក់ប ្ញ ើពីអតិថិជន ក៏
ត ូវបា នត ួតពិនិតយតា មដា នហើយតម ូវ ការ នសា ច់ប ក់ ងាយស ួលក៏ 
ត ូវបា នធ្វ ើ ការកតម ូវ ដើមបីកំណត់ឲយចបោ ស់លា ស់នូវទ ពយសម្ម  ជា
សា ច់ប ក់មា នភា ពគ ប់គ ន់ ដើមបីបំពញកា រសនយោ និងកា តព្វ កិច្ច 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ប សិនបើ និង  ពលដលដល់កា រកំណត់សង។

កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

២០១២

មិនហួសកំណត់ និង 
មិនបា ត់បង់តម្ល 

ហួសកំណត់ 
តមិនបា ត់បង់តម្ល បា ត់បង់ សរុប

សមតុលយជា មួយធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ១៣៤.១២៩.៨៣៦ - - ១៣៤.១២៩.៨៣៦

សមតុលយជា មួយធនា គា រផសងៗ ២៩.៨៦៦.៦៥៦ - - ២៩.៨៦៦.៦៥៦

គណនីត ូវទទួលពីក ុមហ៊ុនម និងសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ ៣០០.៣៧២ - - ៣០០.៣៧២

ឥណទា ន និងប ក់បុរប  ទានដុល ២២៥.២៦២.៥៨២ ៤.១៣៣.៦៤៦ ៨.៦២៨.៧១៧ ២៣៨.០២៤.៩៤៥

ទ ពយសកម្ម ផសង ១.១៥៦.៧២៦ - - ១.១៥៦.៧២៦

សរុបជា ដុលា រអា មរិក ៣៩០.៧១៦.១៧២ ៤.១៣៣.៦៤៦ ៨.៦២៨.៧១៧ ៤០៣.៤៧៨.៥៣៥

សមមូល ពា ន់រៀល (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ១.៥៦០.៩១១.១០៧ ១៦.៥១៣.៩១៦ ៣៤.៤៧១.៧២៤ ១.៦១១.៨៩៦.៧៤៧
នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន  ូឆា  ំ២០១៣ ទ ពយសកម្ម ដលហួសកំណត់ បុ៉ន្ត មិនធ្វ ើឲយបា ត់បង់ទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ តុ វូបា នចា ត់ទុកជា ឥណទា នដលត វូឃា មំើល ជាមួយ 
នឹងអា យុកា លតិចជា ង ៩០ ថ្ង ។

ង-  វត្ថ បុ  ដំលបា នបង្វ រកម្ម សិទ្ធ ឲិយ  ធនា គា រក្ន ងុអំឡុងកា រិយបរិច្ឆ ទ ធនា គា រពំុបា នទទួលទ ពយសកម្ម  និងកា យ ជាមា ស់កម្ម សិទ្ធ លិើវត្ថ បុ  ទំ។



របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី112

កា រវិភា គទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ធនា គា រ  យធ្វ ើចំ ណាត់ថា ក់ តាម កាលវសា ន្ត  យផ្អ  ក លើរយៈពល សល់សម ប់សង មានបងា ញ ខាងក ម៖

២០១៣
តា មតម ូវកា រ
ដុលា រអា មរិក

រហូតដល់ ១ ខ
ដុលា រអា មរិក

១ - ៣ ខ
ដុលា រអា មរិក

៣ - ១២ ខ
ដុលា រអា មរិក

១ - ៥ ឆា ំ
ដុលា រអា មរិក

លើសពី ៥ ឆា ំ
ដុលា រអា មរិក

សរុប
ដុលា រអា មរិក

ទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

សា ច់ប ក់ក្ន ងុដ ២៨.៤៨០.០៥១ - - - - - ២៨.៤៨០.០៥១

សមតុលយជា មួយធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា ៥៤.០៩១.០៦៤ ១៨.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០ ៥.០០០.០០០ - ៤២.៥០០.៦១៥ ១២២.៥៩១.៦៧៩

សមតុលយជា មួយធនា គា រផសងៗ ១១.១០៨.៧៧៦ ៧.០០០.០០០ ៨.០០០.០០០ ១៥.០០០.០០០ - - ៤១.១០៨.៧៧៦

គណនីត វូទទួលពីក មុហុ៊នម ៣២៣.៧៩២ - - - - - ៣២៣.៧៩២

គណនីត វូទទួលពីសម្ព ន័្ធ  ញាតិ ៦១៨.១៩០ - - - - - ៦១៨.១៩០

ឥណទា ន និងបុរប  ទានដុល ៨៣.៣២៨.៣៣០ ១.៩៥៩.៣២៣ ៥.២១១.៨៥៦ ៧.៥៤៨.១០៨ ៣១.៧៤៧.១៦២ ១៤២.២៨៩.៣២៨ ២៧២.០៨៤.១០៧

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ១.២២៦.៤៩៧ - - - - - ១.២២៦.៤៩៧

ទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ សុរុប ១៧៩.១៧៦.៧០០ ២៦.៩៥៩.៣២៣ ១៦.២១១.៨៥៦ ២៧.៥៤៨.១០៨ ៣១.៧៤៧.១៦២ ១៨៤.៧៨៩.៩៤៣ ៤៦៦.៤៣៣.០៩២

ទ ពយអកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជន និងធនា គា រ ១៧៦.៣១៥.០៤៩ ៦៩.៥៥៤.០៩៦ ៣២.៥៩៥.២១០ ៥០.១៤២.៥៨៨ ៥៥.៦២៦ - ៣២៨.៦៦២.៥៦៩

គណនីត វូទូទា ត់  ឲយក មុហុ៊នម ៣.២១៤.០២៥ - ៥៥.៧៥០.០០០ - - - ៥៨.៩៦៤.០២៥

ទ ពយអកម្ម ផសងៗ ៣.០៣៤.៤៥៤ - - - - - ៣.០៣៤.៤៥៤

សរុបទ ពយអកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ១៨២.៥៦៣.៥២៨ ៦៩.៥៥៤.០៩៦ ៨៨.៣៤៥.២១០ ៥០.១៤២.៥៨៨ ៥៥.៦២៦ - ៣៩០.៦៦១.០៤៨

អតិរកសា ច់ប ក់ងា យស លួសុទ្ធ  
(គមា ត) (៣.៣៨៦.៨២៨) (៤២.៥៩៤.៧៧៣) (៧២.១៣៣.៣៥៤) (២២.៥៩៤.៤៨០) ៣១.៦៩១.៥៣៦ ១៨៤.៧៨៩.៩៤៣ ៧៥.៧៧២.០៤៤

សមមូលពា ន់រៀល 
 (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) (១៣.៥៣០.៣៧៨) (១៧០.១៦៦.១១៨) (២៨៨.១៧២.៧៤៩) (៩០.២៦៤.៩៤៨) ១២៦.៦០៧.៦៨៦ ៧៣៨.២៣៥.៨២២ ៣០២.៧០៩.៣១៦

២៤. កា រគ ប់គ ងហា និភ័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ (តពីទំព័រមុន)

២៤.៤ ហា និភ័យសា ច់ប ក់ងា យស ួល (តពីទំព័រមុន)
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កំណត់សមា្គ ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

២០១២
តា មតម ូវកា រ
ដុលា រអា មរិក

រហូតដល់ ១ ខ
ដុលា រអា មរិក

១ - ៣ ខ
ដុលា រអា មរិក

៣ - ១២ ខ
ដុលា រអា មរិក

១ - ៥ ឆា ំ
ដុលា រអា មរិក

លើសពី ៥ ឆា ំ
ដុលា រអា មរិក

សរុប
ដុលា រអា មរិក

ទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

សា ច់ប ក់ក្ន ងុដ ១៦.៧០៣.៤២៧ -   -   -   -   -   ១៦.៧០៣.៤២៧       

សមតុលយជា មួយធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា ៤៣.៦២៩.២២១ ៥០.០០០.០០០ -   -   -   ៤០.៥០០.៦១៥   ១៣៤.១២៩.៨៣៦      

សមតុលយជា មួយធនា គា រផសងៗ ៤៣៣.៣៥០ -   ២៩.៤៣៣.៣០៦ -   -   -   ២៩.៨៦៦.៦៥៦       

គណនីត វូទទួលពីក មុហុ៊នម ១៨៥.៤០៥ -   -   -   -   -   ១៨៥.៤០៥           

គណនីត វូទទួលពីសម្ព ន័្ធ  ញាតិ ១១៤.៩៦៧ -   -   -   -   -   ១១៤.៩៦៧           

ឥណទា ន និងបុរប  ទានដុល ៧៥.៥០៨.៤៣១ ៣.១៤៥.៦៣៩ ៥.៦២៦.២១៤ ៤.៧៩១.៣៦៨         ២៧.៤២៣.១៧៤        ១២២.២២០.៧០៩      ២៣៨.៧១៥.៥៣៥     

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ១១៤.៤៤៦ -   -   -   -   -   ១១៤.៤៤៦

ទ ពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ សុរុប ១៣៦.៦៨៩.២៤៧ ៥៣.១៤៥.៦៣៩ ៣៥.០៥៩.៥២០ ៤.៧៩១.៣៦៨ ២៧.៤២៣.១៧៤ ១៦២.៧២១.៣២៤ ៤១៩.៨៣០.២៧២

ទ ពយអកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជន និងធនា គា រ ១២៣.៦៤១.៣៣០ ៧០.៧៩១.១៨៦ ៩០.៣២៣.៨៨៩ ១៩.៦៤៥.៧២៥       ៨៣២.៧៧៨            -   ៣០៥.២៣៤.៩០៨      

គណនីត វូទូទា ត់  ឲយក មុហុ៊នម ១.៧០៨.៥៤៩ -   ៤៥.៧៥០.០០០ -   -   -   ៤៧.៤៥៨.៥៤៩       

ទ ពយអកម្ម ផសងៗ ២.២៣៩.៤៨៤ -   -   -   -   -   ២.២៣៩.៤៨៤

សរុបទ ពយអកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ១២៧.៥៨៩.៣៦៣ ៧០.៧៩១.១៨៦ ១៣៦.០៧៣.៨៨៩ ១៩.៦៤៥.៧២៥ ៨៣២.៧៧៨ -   ៣៥៤.៩៣២.៩៤១

អតិរកសា ច់ប ក់ងា យស លួសុទ្ធ  
(គមា ត) ៩.០៩៩.៨៨៤ (១៧.៦៤៥.៥៤៧) (១០១.០១៤.៣៦៩) (១៤.៨៥៤.៣៥៧) ២៦.៥៩០.៣៩៦ ១៦២.៧២១.៣២៤ ៦៤.៨៩៧.៣៣១

សមមូលពា ន់រៀល 
 (កំណត់សមា្គ ល់លខ ២.១.៥) ៣៦.៣៥៤.០៣៦ (៧០.៤៩៣.៩៦០)    (៤០៣.៥៥២.៤០៤)  (៥៩.៣៤៣.១៥៦)     ១០៦.២២៨.៦៣២      ៦៥០.០៧១.៦៨៩ ២៥៩.២៦៤.៨៣៧

២៤.៥ កា រគ ប់គ ងដើមទុន
២៤.៥.១ បញ្ញ ត្ដ ដិើមទុន

ធនា គា រ បា ន  រព  តា មធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជាដល ជាអ្ន កកំណត់ និងត តួពិនិតយ លើកម តិដើមទុនអបបបរមា របស់ធនា គា រជា រួម។
 លន  បា យរបស់ធនា គា រ គឺរកសោ ឲយបា ននូវមូលដា នទុនដ៏រឹងមា  ំជំនឿជា ក់ទីផសោ រ និងដើមបីធា នា ស្ថ រិ ភាពអភិវឌឍន៍យូរអង្វ ងរបស់ អាជីវកម្ម ។

ផលប៉ះពា ល់  លើកម តិដើមទុនលើភា គលា ភមា ស់ ភាគហុ៊នក៏ត វូ បានទទួលសា្គ ល់។ ដូចនះ ធនា គា រពយោ យា មរកសោ តុលយភា ពរវា ងផលរបរខ្ព ស់ដល អាចនឹងកើត មាន
ឡើងជា មួយនឹងប ក់បម ងុកម តិខ្ព ស់ អត្ថ ប  ជន៍ និងកា រធា នា ដលផ្ដ ល់ យសា ន ភាពដើមទុនល្អ ។ 
ធនា គា រ បា ន  រព  តា មតម វូ ការដើមទុនដលកំណត់  យចបោ ប់ ក្ន ងុ ការិយបរិច្ឆ ទ។ 

២៤.៥.២ កា របងចកដើមទុន
កា របងចកដើមទុនរវា ងប តិបត្ដ  ិការជា ក់លា ក់ និងសកម្ម  ភាព អាជីវកម្ម ត  ូវបានគ ប់គ  ង យកម តិផលដលទទួលបា នពីកា របងចក  ះ។ ដើមទុនដលបា នបង
ចក  តា មប តិបត្ដ  ិការ ឬ សកម្ម  ភាពនីមួយៗត វូផ្អ ក  តាមដើមទុនដលបា នកំណត់  យចបោ ប់។

២៥. តម្ល ទីផសោ រនទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

តម្ល ទីផសោ រនទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ដុលបា នកត់ត  ក្ន ងុ តា រាងតុលយកា រមា នតម្ល  ប ហាក់បហ លនឹងតម្ល  ងនា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៣។ 

២៦. ព ឹត្ដ ិកា រណ៍ក យតា រា ងតុលយកា រ

ក ពីព័ត៌មា នដលបា នលា តត  ដាង ក្ន ងុរ បាយ ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ទំុាងនះ នា កា លបរិច្ឆ ទនរ បាយ ការណ៍ពំុមា នព តឹ្ដ  កិារណ៍ដ លបានកើតឡើងក យថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន  ូឆា  ំ២០១៣ 
ដលមា នឥទ្ធ ពិលសំខា ន់ៗលើសា នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ធនា គា រ  ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន  ូឆា  ំ២០១៣ ឡើយ។
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របា យកា រណ៍ព័ត៌មា ននះ សម ប់កា រប ើប ស់របស់
ធនា គា រជា តិ ន កម្ព  ុជា

ព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ បុន្ថ ម និងកំណត់បងា ញផសងៗ
តម វូ  យធនា គា រជា តិ ន កម្ព  ុជា

អនុបា ត និងព័ត៌មា នដលមា ន  ក្ន ងុរបា យកា រណ៍ព័ត៌មា នត វូ បានដកស ង់ពីទិន្ន ន័យ
និងព័ត៌មា នដលមា ន  ក្ន ងុរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ដុលបា នធ្វ ើសវនកម្ម 

សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន  ូឆា  ំ២០១៣
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មា តិកា 

 ទំព័រ

សចក្ដ ីប កា សរបស់អភិបា ល -------------------------------------------------------------------------------------------------១១៦
ដនកំណត់ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ១១៧
មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ១១៧
អនុបា តសា ច់ប ក់ងា យស ួល ------------------------------------------------------------------------------------------------១១៨
អនុបា តសា ធនភា ព ------------------------------------------------------------------------------------------------------------១១៩
ចំណា ត់ថា ក់ឥណទា ន និងសំវិធា នធនសម ប់ឥណទា ន និងបុរប  ទាន បាត់បង់-----------------------------------------១២០
រូបិយប័ណ្ណ បរទសបើកចំហសុទ្ធ  --------------------------------------------------------------------------------------------- ១២២
ព័ត៌មា ន និងបទបញ្ញ ត្ដ ិប ុងប យ័ត្ន ផសងៗទៀតដលតម ូវ  យចបោ ប់ស្ដ ីពីគ ឹះសា នធ នា គារ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ----------- ១២៣
សូចនា ករហិរញ្ញ វត្ថ ុសំខា ន់ៗ ------------------------------------------------------------------------------------------១២៣-១២៩
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សចក្ដ ីប កា សរបស់អភិបា ល

យើងជា ប  ធានក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងជា អគ្គ  នាយកប តិបត្ត ិរបស់ធ នា គារមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី (“ធនា គា រ”) សូមប កា សថា   យ  ងតា មមតិ  បល់របស់យើង
ព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ បុន្ថ មដលមា នភា ប់ជា មួយនះរួមមា នកំណត់សមា្គ ល់ព័ត៌មា នដលកំណត់  យប  កាស ពាក់ព័ន្ធ  នា នារបស់ធ នាគា រជា តិនកម្ព  ុជា ត  ូវបានរៀបចំឡើង យសមស ប
ដើមបីបងា ញព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុត ឹមត ូវរបស់ធនា គា រ នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣។ ព័ត៌មា ន និងទិន្ន ន័យដល មាន  ក្ន ុងរ បាយ ការណ៍នះ គឺជា កា រទទួលខុសត ូវរបស់
គណៈគ ប់គ ងរបស់ធនា គា រ។

 ក CHEAH TEIK SENG  ក LEE TIEN POH

ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល នា យកប តិបត្ត ិ

រា ជធា នីភ្ន ំពញ ព ះ រាជា ណា ចក កម្ព  ុជា
ថ្ង ទី ៤ ខមីនា  ឆា ំ ២០១៤

ព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ ម និងកំណត់សមា្គ ល់ផសងៗ 
តម ូវ  យធនា គា រជា តិ ន កម្ព ុ ជា 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

ក LEE TIEEEEENEEEEEEE POH
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ព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ មនះត ូវបា នរៀបចំឡើង  យគណៈគ ប់គ ងនធនា គា រប ើសំ រាប់តធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជាតមួយគត់។ របា យកា រណ៍នះមិនត ូវ បានប ើប ស់សម  ប់ ល 
បំណងផសងទៀត  យគា នកា រយល់ព មជា លា យលក្ខ ណ៍អកសរពីគណៈគ ប់គ ងរបស់ធនា គា រឡើយ។

កា រគណនា  ក្ន ុងកា របងា ញនះ  ង  តា មកា រកំណត់នប  កាសដលពា ក់ព័ន្ធ នឹង ការកំណត់បងា ញ បានកំណត់ឡើងក្ន ុង តា រាងរៀងៗខ្ល ួន ដល បានប  ក់ដូចក្ន ុងទម ង ់ខាង
ក ម គឺជា ផ្ន កសំខា ន់នរបា យកា រណ៍ដលគួរត ូវ បានមើលជា មួយនឹងព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ មនះ។

 លបំណងនព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ មនះ គឺកា រធ្វ ើសចក្ដ ី រាយកា រណ៍ជា រូបិយប័ណ្ណ ដុលា រ អាមរិក  ក្ន ុងរ បាយ ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។  ការប សម ួលពីរូបិយប័ណ្ណ ដុលា  រអាមរិក
មករូបិយប័ណ្ណ ខ្ម ររៀល ត វូបា នរួមបញ្ច លូ និងអនុ  មតា មកា រណនា ដំលចញផសោ យ  យធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជាស្ដ អំីពី ការបងា ញ និង ការរៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ុហើយ 
ក៏ត ូវបា នធ្វ ើឡើង  យប ើប ស់អត ប្ដ ូរប ក់ផ្ល ូវ ការ គឺ ១ ដុលា រ អាមរិក ស្ម ើនឹង ៣.៩៩៥ រៀល ដលចញ  យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា  នាថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣។ 
កា រប សម ួលនះ មិនគួរយកមកធ្វ ើ ការបងា ញ ជាចំនួនទឹកប ក់ជា រូបិយប័ណ្ណ ដុលា  រអាមរិកវិញ  ក្ន ុងអត នះ ឬ ក្ន ុងអត ប្ដ ូរប ក់ដទទៀតឡើយ។

មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ 

 ថ្ង ទី ១៥ ខតុលា  ឆា  ំ២០១០ ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា  បានចញប  កាសលខ ធ៧-០១០-១៨២ ស្ដ ពីីវិធី សាស្ដ  គ ណនាមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ ។  ការតម វូឲយគណ នាថ្ម នីះ  មាន ល
បំណងអនុវត្ដ តា មស្ដ ង់ដា រអន្ដ រ ជាតិ ស្ដ ីពីរចនា សម្ព ន្ធ ័ដើមទុន  យញកឲយដា ច់ពីគា រ វាង “ដើមទុនស្ន ូល” (Tier 1 Capital) និង “ដើមទុនបំពញបន្ថ ម” (Tier 2 Capital)។ 
នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣ ធនា គា របា នតម ូវឲយធ្វ ើ ការគណនា មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ  តាមប កាសថ្មី ដលចញ  យធនាគា រ ជាត ិនកម្ពុ ជា ។  

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល 

ផ្ន ក ក

ដើមទុន ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០

ប ក់ចំណញរកសោ ទុក (*) ១២.៥០០.០០០ ៤៩.៩៣៧.៥០០ ៦.១១៧.៣៤៩ ២៤.៤៣៨.៨០៩

៦២.៥០០.០០០ ២៤៩.៦៨៧.៥០០ ៥៦.១១៧.៣៤៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩
កម ិតកំណត់លើប ក់ចំណញរកសោ ទុក
(អតិបរមា  ២០% នសរុបផ្ន ក ក) ២០,០០% ២០,០០% ១០,៩០% ១០,៩០%

ផ្ន ក ខ

កា រខា តបង្គ រ - - - -

កម្ម វិធីកំុពយូទ័រ ៥២.៧៦៣ ២១០.៧៨៨ ២៣.៨៣២ ៩៥.២០៩

ឥណទា នផ្ត ល់ឲយសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ ១៣៨.០៦៤ ៥៥១.៥៦៦ - -

១៩០.៨២៧ ៧៦២.៣៥៤ ២៣.៨៣២ ៩៥.២០៩

សរុបដើមទុនស្ន ូល (ក - ខ) ៦២.៣០៩.១៧៣ ២៤៨.៩២៥.១៤៦ ៥៦.០៩៣.៥១៧ ២២៤.០៩៣.៦០០

ផ្ន ក គ

សំវិធា នធនទូ   ១% ២.៥៤៥.៣៩៦ ១០.១៦៨.៨៥៧ ២.២៥៩.៣៣៧ ៩.០២៦.០៥១

ផ្ន ក ឃ - - - -

សរុបដើមទុនត ូវបំពញ (គ - ឃ) ២.៥៤៥.៣៩៦ ១០.១៦៨.៨៥៧ ២.២៥៩.៣៣៧ ៩.០២៦.០៥១

កម ិតលើដើមទុនថា ក់ទី ២(អតិបរមា  ១០០% នដើមទុនថា ក់ទី ១) ៤,០៩% ៤,០៩% ៤,០៣% ៤,០៣%

មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ របស់ធនា គា រ(ក - ខ + គ - ឃ) ៦៤.៨៥៤.៥៦៩ ២៥៩.០៩៤.០០៣ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

ក្ន ុង  លបំណងនកា រគណនា មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ របស់ធនា គា រប ក់ប ្ញ ើ និងប ក់តម្ក ល់ ធ នាគា រ Malayan Banking Berhad និង/ឬ  សា ខា ដលពា ក់ព័ន្ធ  ឬ បុត សម្ព ័ន្ធ  
មិនត ូវបា នដា ក់បញ្ច ូល ជាឥណទា ន ភា គីសម្ព ័ន្ធ ញាតិឡើយ យ ង តាម ការ អនុម័ត យ ធនាគា រ ជាត ិនកម្ពុ ជា ។ 

(*) ប ក់ចំណញរកសោ ទុកត ូវបា នកំណត់យកត ឹម ២០% នដើមទុនថា ក់ទី ១ ឬ ក៏មូលនិធិស្ន ូលតម ូវតា មចបោ ប់ (សរុបរងផ្ន ក ក)។ ធនា គា រ មា នប ក់ចំណញរកសោ ទុក 
សរុបចំនួន ១៥.៨៩៦.៨៥៩ ដុលា រអា មរិក (ដលស្ម ើនឹង ២៤,១២% នកម ិតកំណត់) គិតត ឹមថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣។ ហតុដូចនះហើយ ប ក់ចំណញរកសោ ទុកនះ 
ត ូវបា នកា ត់បន្ថ យមកត ឹមតចំនួន ១២.៥០០.០០០ ដើមបីរកសោ ចំនួនអតិបរមា ត ឹម ២០% ដលបា នកំណត់។

ព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ ម និងកំណត់សមា្គ ល់ផសងៗ តម ូវ  យធនា គា រជា តិ ន កម្ព ុ ជា 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
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អនុបា តសា ច់ប ក់ងា យស ួល 

អនុ  មតា មប  កាសរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា លខ ធ៧-០០-៣៨ ចុះថ្ង ទី ៩ ខកុម្ភ ៈ ឆា ំ ២០០០ ដលត ូវ បានធ្វ ើវិ ធនកម្ម   យប កាសលខ ធ៧-០២-១៨៧ 
ចុះថ្ង ទី ១៣ ខក   ឆា ំ ២០០២ និង  យប កា សលខ ធ៧-០៤-២០៧ ចុះថ្ង ទី ២៩ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០០៤ ធនា គា រត ូវ បានតម ូវឲយគណនា អនុបា តសា ច់ប ក់ ងាយស ួល 
យា៉ងតិចបំផុត ស្ម ើនឹង ៥០%។ អនុបា តសា ច់ប ក់ងា យស ួលរបស់ធនា គា រត ូវ បានគណនា ដូចខា ងក ម៖

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល

ខ្ទ ង់ឥណពន្ធ  ៖

សា ច់ប ក់ និងមា ស ២៨.៤៨០.០៥១ ១១៣.៧៧៧.៨០៤ ១៦.៧០៣.៤២៧ ៦៦.៧៣០.១៩១

ប ក់ប ្ញ ើ  ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា (លើកលងប ក់ប ្ញ ើ តាមច បោប់) ៨០.០៩១.០៦៤ ៣១៩.៩៦៣.៨០១ ៩៣.៦២៩.២២១ ៣៧៤.០៤៨.៧៣៨

ប ក់ប ្ញ ើ  ធនា គា រផសងៗ ៤១.១០៨.៧៧៦ ១៦៤.២២៩.៥៦០ ២៩.៨៦៦.៦៥៦ ១១៩.៣១៧.២៩១

គណនីត ូវទទួលពីក ុមហ៊ុនម និងសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ ៩៤១.៩៨២ ៣.៧៦៣.២១៨ ៣០០.៣៧២ ១.១៩៩.៩៨៦
ប ក់កម្ច ី  ធនា គា រ និងគ ឹះសា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ដលមា នរយៈពលតិចជា ងមួយខ - - - -

១៥០.៦២១.៨៧៣ ៦០១.៧៣៤.៣៨៣ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

ខ្ទ ង់ឥណទា ន ៖
គណនីរយៈពលខ្ល ីជា មួយធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ធនា គា រ និង 
សា ប័នហិរញ្ញ វត្ថ ុផសងៗ - - - -
កម្ច ីពីធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា និងធនា គា រផសងៗ ដលមា នរយៈកា ល 
តិចជា ង១ខ - - - -

- - - -

សា នភា ពអ្ន កឲយខ្ច ី ១៥០.៦២១.៨៧៣ ៦០១.៧៣៤.៣៨៣ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

សរុបភា គយកនអនុបា ត

សមតុលយរតនា គា រ សា នភា ពអ្ន កឲយខ្ច ី ១៥០.៦២១.៨៧៣ ៦០១.៧៣៤.៣៨៣ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦
ប ក់កម្ច ីមា នរយៈពលតិចជា ងមួយខ (លើកលងឥណទា ន   
អតិថិជនគា នកា លកំណត់) - - - -

១៥០.៦២១.៨៧៣ ៦០១.៧៣៤.៣៨៣ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

ភា គបងនអនុបា ត
ប ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ដលមា ន
រយៈពលតិចជា ងមួយខ  អត  ៨០% ៥៥.៦៤៣.២៧៧ ២២២.២៩៤.៨៩២ ២៤.៦៣២.១៦១ ៩៨.៤០៥.៤៨៣
ប ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ដលមា ន
រយៈពលច ើនជា ងមួយខ  អត  ៥០% ៤១.៣៩៦.៧១២ ១៦៥.៣៧៩.៨៦៤ ៧៥.៤០១.៦៨៨ ៣០១.២២៩.៧៤៤

ប ក់ប ្ញ ើគណនីសនសំ  អត  ៥០% ២០.២៣៩.៣៨៩ ៨០.៨៥៦.៣៥៩ ១៨.១២៦.៦៣៨ ៧២.៤១៥.៩១៩

ប ក់ប ្ញ ើគណនីចរន្ដ   អត  ៦០% ៨១.៣៤០.០១៥ ៣២៤.៩៥៣.៣៦០ ៥២.១៥៥.៨៣៤ ២០៨.៣៦២.៥៥៧

ប ក់ប ្ញ ើកម តិទុកដលមា នរយៈពលតិចជា ងមួយខ  អត  ៨០% ២១៥.៦៦៤ ៨៦១.៥៧៨ ៣៦៩.៣៣២ ១.៤៧៥.៤៨១

១៩៨.៨៣៥.០៥៧ ៧៩៤.៣៤៦.០៥៣ ១៧០.៦៨៥.៦៥៣ ៦៨១.៨៨៩.១៨៤

អនុបា តសា ច់ប ក់ងា យស ួល៖ ភា គយក/ ភា គបង ៧៥,៧៥% ៧៥,៧៥% ៨២,៣១% ៨២,៣១%
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ស
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 គា

 រ
ស
មិទិ

្ធ ផល
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យ
កា 
រណ
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ជីវ
កម

្ម 
ទំនួ

ល
ខុស

ត
 ូវរប
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យ

ើង
ភា 
ពដឹ

កនា
 ំរប

ស់
យ

ើង
អភិ

បា 
ល
កិច

្ច ក
 ុមហ

៊ុន
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យ
កា 
រណ

៍ហ
ិរញ

្ញ វត
្ថ ុ

ព័ត៌
មា 
នផ

សង
ៗ

អនុបា តសា ធនភា ព
អនុ  ម  តា មប  កាសរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា លខធ ៧-០០-៤៦ ចុះថ្ង ទី ១៦ ខកុម្ភ ៈ ឆា ំ ២០០០ ដលត ូវ បានធ្វ ើវិ ធនកម្ម   យប កាសលខ ធ៧-០៤-២០៦  
ចុះថ្ង ទី ២៩ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០០៤ និងប កា ស លខ ធ៧-០៧-១៣៥ ចុះថ្ង ទី ២៧ ខសីហា  ឆា ំ ២០០៧ ធនា គា រគួរតអង្ក តមើលអនុបា តសា ធនភា ព (ដលជា អនុបា តនមូលនិធិផា ល់
សុទ្ធ ធៀបនឹងហា និភ័យឥណទា នសរុប) មិនឲយតិចជា ង ១៥% ឡើយ។

អនុបា តសា ធនភា ពរបស់ធនា គា រត ូវ បានគណនា ដូចខា ងក ម ៖

កា រថ្ល ឹង 
២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល

ភា គយកនអនុបា តមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ ៦៤.៨៥៤.៥៦៩ ២៥៩.០៩៤.០០៣ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

ភា គបងនអនុបា ត

ទ ពយសកម្ម សរុប៖

សា ច់ប ក់ មា ស និងឥណទា នលើធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ០% -   -   -   -   

ទ ពយសកម្ម ដលមា នវត្ថ ុប  ំជា ប ក់ប ្ញ ើ ០% - - - -
ឥណទា នលើសា ប័នអធិបតយយដលមា នចំណា ត់ថា ក់ពី AAA 

  AA- ០% - - - -
ឥណទា នលើសា ប័នអធិបតយយដលមា នចំណា ត់ថា ក់ពី A+ 

  A- ២០% - - - -

ឥណទា នលើធនា គា រមា នចំណា ត់ថា ក់ ពី AAA   AA- ២០% - - - -
ឥណទា នលើសា ប័នអធិបតយយ ដលមា នចំណា ត់ថា ក់ពី 
BBB+   BBB- ៥០% - - - -

ឥណទា នលើធនា គា រមា នចំណា ត់ថា ក់ ពី A+   A- ៥០% ៦.០០៨.៨២៧ ២៤.០០៥.២៦៤ ៥.០១៦.៨៤១ ២០.០៤២.២៧៨

ទ ពយសកម្ម ផសងៗ ១០០% ២៩៨.៤៨៨.៩៨៧ ១.១៩២.៤៦៣.៥០៣ ២៥២.៨៧៤.៣៨៣ ១.០១០.២៣៣.១៦០

ខ្ទ ង់ក តា រា ងតុលយកា រមា ន៖

ហា និភ័យទា ំងស ុង ១០០% ៣.៥៦៤.២៩៥ ១៤.២៣៩.៣៥៩ ១.៥៣៨.៣០២ ៦.១៤៥.៥១៦

ហា និភ័យមធយម ៥០% ២.៤០៥.២៧១ ៩.៦០៩.០៥៨ ៤.១០៣.០៤៦ ១៦.៣៩១.៦៦៩

ហា និភ័យល្ម ម ២០% - - - -

ទ ពយសកម្ម ដលបា នថ្ល ឹងហា និភ័យសរុប ៣១០.៤៦៧.៣៨០ ១.២៤០.៣១៧.១៨៤ ២៦៣.៥៣២.៥៧២ ១.០៥២.៨១២.៦២៣

អនុបា តសា ធនភា ព ( ភា គយក/ ភា គបង) ២០,៨៩% ២០,៨៩% ២២,១៤% ២២,១៤%

ព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ ម និងកំណត់សមា្គ ល់ផសងៗ តម ូវ  យធនា គា រជា តិ ន កម្ព ុ ជា 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និង សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣
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ចំណា ត់ថា ក់ឥណទា ន និង សំវិធា នធនសំរា ប់ឥណទា ន និងប ក់បុរប  ទាន បាត់បង
អនុ  មតា មប  កាសរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជាលខ ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះថ្ង ទី ២៥ ខកុម្ភ ៈ ឆា ំ ២០០៩ ធនា គា រគួរត ូវរៀបចំចំណា ត់ថា ក់ឥណ ទាន និងខ្ទ ង់ក   តារាងតុលយ ការ
នកា រសនយោ ឥណទា នជា ប ំថា ក់គឺ ស្ដ ង់ ដារ ឃា ំមើល ក មស្ដ ង់ ដារ  ជាប់សងស័យ និងបា ត់បង់។ កម ិតអបបបរមា នកម ិតសំវិ ធានធន  លើឥណទា ន និងបុរប  ទាន បាត់បង់
ត ូវបា នធ្វ ើឡើង  យផ្អ ក លើកា រចំណា ត់ថា ក់នឥណទា ន ះ។

ចំណា ត់ថា ក់ឥណទា ន និងសំវិធា នធនជា ក់លា ក់លើឥណទា ន និងបុរប  ទាន មានដូចខា ងក ម៖

តា មស្ត ង់ដា ររបស់ 
ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា

តា ម  លកា រណ៍
របស់ធនា គា រ

ចំណា ត់ថា ក់ឥណទា ន
ឥណទា នដុល
ដុលា រអា មរិក

អត សំវិធា នធន
%

កម ិតអបបបរមា  
នសំវិធា នធន
ដុលា រអា មរិក

អត សំវិធា នធន
%

សំវិធា នធន
ដុលា រអា មរិក

ក ម / (លើស)
ដុលា រអា មរិក(*)

 ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣
ធម្ម តា  ឬ ស្ដ ង់ដា រ
ឥណទា ន ២៥៣.៧៣៤.៧៦៤ ១% ២.៥៣៧.៣៤៨ ១% ២.៥៣៧.៣៤៨ -  
កា រប កបង្គ រដលត ូវទទួលសុទ្ធ ៨០៤.៧៥២ ១% ៨.០៤៨ ១% ៨.០៤៨ -  

 ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣

ធម្ម តា  ឬស្ដ ង់ដា រ

ឃា ំមើល

ឥណទា ន ៩.៦៩៤.៦៣២ ៣% ២៩០.៨៣៩ ៣% ២៩០.៨៣៩ -

កា រប ក់បង្គ រដលត ូវទទួលសុទ្ធ ៣២.៩២០ ៣% ៩៨៨ ៣% ៩៨៨ -

ក មស្ដ ង់ដា រ ២.៩៨៧.៧៥៨ ២០% ៥៩៧.៥៥២ ១០០% ២.៩៨៧.៧៥៨ (២.៣៩០.២០៦)

ជា ប់សងស័យ ២.១៧៩.៥១៨ ៥០% ១.០៨៩.៧៥៩ ១០០% ២.១៧៩.៥១៨ (១.០៨៩.៧៥៩)

បា ត់បង់ ៣.២៣០.៣០១ ១០០% ៣.២៣០.៣០១ ១០០% ៣.២៣០.៣០១ -   

សរុបជា ដុលា រអា មរិក ២៧២.៦៦៤.៦៤៥ ៧.៧៥៤.៨៣៥ ១១.២៣៤.៨០០ (៣.៤៧៩.៩៦៥)

សរុបសមមូល ពា ន់រៀល ១.០៨៩.២៩៥.២៥៧ ៣០.៩៨០.៥៦៦ ៤៤.៨៨៣.០២៦ (១៣.៩០២.៤៦០)

(*) ភា ពខុសគា  ក្ន ុងកា រចា ត់ថា ក់ឥណទា ននីមួយៗដលកើតឡើងពី  លកា រណ៍របស់ធនា គា រក្ន ុង ការធ្វ ើសំវិ ធានធនជា ក់លា ក់បន្ថ មពីលើ ការធ្វ ើសំវិ ធានធនដលតម ូវ យ 
ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា។
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ស
ចក

្ត ីស
ង
្ខ ប

សា 
រជូ
នចំ

 ះ
មា

 ស
់ភា 
គហ

៊ុន
អំពី

ធនា
 គា

 រ
ស
មិទិ

្ធ ផល
របា 

យ
កា 
រណ

៍អា 
ជីវ
កម

្ម 
ទំនួ

ល
ខុស

ត
 ូវរប

ស់
យ

ើង
ភា 
ពដឹ

កនា
 ំរប

ស់
យ

ើង
អភិ

បា 
ល
កិច

្ច ក
 ុមហ

៊ុន
របា 

យ
កា 
រណ

៍ហ
ិរញ

្ញ វត
្ថ ុ

ព័ត៌
មា 
នផ

សង
ៗ

តា មស្ត ង់ដា ររបស់ 
ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា

តា ម  លកា រណ៍
របស់ធនា គា រ

ចំណា ត់ថា ក់ឥណទា ន
ឥណទា នដុល
ដុលា រអា មរិក

អត សំវិធា នធន
%

កម ិតអបបបរមា  
នសំវិធា នធន
ដុលា រអា មរិក

អត សំវិធា នធន
%

សំវិធា នធន
ដុលា រអា មរិក

ក ម / (លើស)
ដុលា រអា មរកិ(*)

 ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១២

ធម្ម តា  ឬ ស្ដ ង់ដា រ

ឥណទា ន ២២៥.២៦២.៥៨២ ១% ២.២៥២.៦២៦ ១% ២.២៥២.៦២៦ -

កា រប ក់បង្គ រដលត ូវទទួលសុទ្ធ ៦៧១.១៣២ ១% ៦.៧១១ ១% ៦.៧១១ -

ឃា ំមើល

ឥណទា ន ២.២៥៩.១៧៥ ៣% ៦៧.៧៧៥ ៣% ៦៧.៧៧៥ -

កា រប ក់បង្គ រដលត ូវទទួលសុទ្ធ ១៩.៤៥៨ ៣% ៥៨៤ ៣% ៥៨៤ -

ក មស្ដ ង់ដា រ ២.១១៤.២០៦ ២០% ៦៦.៦៩២ ១០០% ២៥៨.៤៨០ (១៩១.៧៨៨)*

ជា ប់សងស័យ ១.៤៣២.៨១៧ ៥០% ៧១៦.៤០៩ ១០០% ១.៤៣២.៨១៧ (៧១៦.៤០៨)

បា ត់បង់ ៦.៩៥៦.១៦៥ ១០០% ៦.៩៥៦.១៦៥ ១០០% ៦.៨០២.០២០ ១៥៤.១៤៥

សរុបជា ដុលា រអា មរិក ២៣៨.៧១៥.៥៣៥ ១០.០៦៦.៩៦២ ១០.៨២១.០១៣ (៧៥៤.០៥១)

សរុបសមមូល ពា ន់រៀល ៩៥៣.៦៦៨.៥៦២ ៤០.២១៧.៥១៣ ៤៣.២២៩.៩៤៧ (៣.០១២.៤៣៤)

* ភា ពខុសគា នទឹកប ក់ធៀបនឹង  លកា រណ៍របស់ធនា គា រដលកំណត់ ១០០% គឺបណា្ដ លពីឥណទា នប មូល បានចំនួន ១,៨៧ លា នដុលា រ អាមរិក ក្ន ុងខកុម្ភ ៈ ឆា ំ ២០១៣ ។

ព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ ម និងកំណត់សមា្គ ល់ផសងៗ តម ូវ  យធនា គា រជា តិ ន កម្ព ុ ជា 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និង សម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១៣
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រូបិយប័ណ្ណ បរទសបើកចំហសុទ ្ធ 

អនុ  មតា មប  កាសរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា លខ ធ៧-០៧-១៣៤ ចុះថ្ង ទី ២៧ ខសីហា  ឆា  ំ២០០៧ ធនា គា រពា ណិជ្ជ  ទំាងអស់ត វូរក សោរូបិយប័ណ្ណ បរទសបើកចំហសុទ្ធ របស់ខ្ល នួ
 គ ប់ពលវលា  គ ប់រូបិយប័ណ្ណ បរទស ឬ ក៏រូបិយប័ណ្ណ បើកចំហសុទ្ធ  ជាទូ   ះបីជា ក្ន ុងរយៈពលវង ឬ ខ្ល ី មិនឲយលើសពី ២០% នមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ របស់ធនា គា រ។ 

ជា ងនះ  ទៀត អនុ  មតា មប  កាសរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា លខ ធ៧-០០-៥០ ចុះថ្ង ទី ៩ ខកុម្ភ ៈ ឆា  ំ២០០០ ធនា គា រត វូ បានតម វូឲយបងា ញនូវព័ត៌ មានសង្ខ បពីទ ពយសកម្ម 
និងទ ពយអកម្ម  នាកា លបរិច្ឆ ទនតា រា ងតុលយកា រតា មរូបិយប័ណ្ណ  ជាក់ស្ដ ងដូច ខាងក ម ៖

២០១៣

ទ ពយសកម្ម 
ដុលា រអា មរិក

ទ ពយអកម្ម  
និងមូលធន

ដុលា រអា មរិក

ឥណទយយក 
 តា រា ងតុលយកា រ
ដុលា រអា មរិក

បំណុលក 
 តា រា ងតុលយកា រ
ដុលា រអា មរិក

បើកចំហសុទ្ធ 
(+)វង / (-)ខ្ល ី
ដុលា រអា មរិក

បើកចំហសុទ្ធ /
មូលនិធិសុទ្ធ 

%
ដនកំណត់់

%

ចំនួនលើស
ដនកំណត់

%

ប ក់ដុលា រអា មរិក ៤៥៨.៥២១.៧១០ ៤៥៨.៦០៩.៣៥៦ ៤២.៦០៥.៥៤៣ ៤២.៦០៥.៥៤៣ (៨៧.៦៤៦) (០,១៤%) ២០% -

ប ក់រៀល ២.៧០៦.៩៥៧ ២.៦៦៨.១៤៨ -   -  ៣៨.៨០៩ ០,០៦% ២០% -

ប ក់រីងហ្គ ិតមា៉ឡសុី ៣២៣.៧៩២ ២៧៨.៨៣៩ -   -   ៤៤.៩៥៣ ០,០៧% ២០% -

ប ក់  នអង់គ្ល ស ១០.៦៨៥ ៦.៦៥២ -   -   ៤.០៣៣ ០,០១% ២០% -

ប ក់យ៉នជបុ៉ន ១៥.២២៧ ១៥.៣៧៦ -   -   (១៤៩) ០,០០% ២០% -

សរុបជា ដុលា រអា មរិក ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ៤២.៦០៥.៥៤៣ ៤២.៦០៥.៥៤៣

សមមូល ពា ន់រៀល ១.៨៤៤.០០៥.៥៩២ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩២ ១៧០.២០៩.១៤៤ ១៧០.២០៩.១៤៤

២០១២

ទ ពយសកម្ម 
ដុលា រអា មរិក

ទ ពយអកម្ម  
និងមូលធន

ដុលា រអា មរិក

ឥណទយយក 
 តា រា ងតុលយកា រ
ដុលា រអា មរិក

បំណុលក 
 តា រា ងតុលយកា រ
ដុលា រអា មរិក

បើកចំហសុទ្ធ 
(+)វង / (-)ខ្ល ី
ដុលា រអា មរិក

បើកចំហសុទ្ធ /
មូលនិធិសុទ្ធ 

%
ដនកំណត់់

%

ចំនួនលើស
ដនកំណត់

%

ប ក់ដុលា រអា មរិក ៤១៣.២០០.៤៩៩ ៤១៣.២៨០.៨៣១ ៤៧.៣០១.៩១៦ ៤៧.៣០១.៩១៦ (៨០.៣៣២) (០,១៤%) ២០% -

ប ក់រៀល ៣៦៦.៩១៦ ៣០៥.៩៣៣ -  -  ៦០.៩៨៣ ០,១១% ២០% -

ប ក់រីងហ្គ ិតមា៉ឡសុី ១៥៧.១៣១ ១៣៨.២៣០ -   -   ១៨.៩០១ ០,០៣% ២០% -

ប ក់  នអង់គ្ល ស ១៦.៧៧៧ ១៦.៣២៩ -   -   ៤៤៨ ០,០០% ២០% -

សរុបជា ដុលា រអា មរិក ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ៤៧.៣០១.៩១៦ ៤៧.៣០១.៩១៦

សមមូល ពា ន់រៀល ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥ ១៨៨.៩៧១.១៥៥ ១៨៨.៩៧១.១៥៥

ព័ត៌មា ន និងបទបញ្ញ ត្ដ ិប ុងប យ័ត្ន ផសងៗទៀត ដលតម ូវ  យចបោ ប់ស្ដ ីពីគ ឹះសា នធ នា គារ និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

(១) ដើមទុនអបបបរមា  (ប កា សលខ ធ៧-០០-៣៩ ចុះថ្ង ទី ៩ ខកុម្ភ ៈ ឆា ំ ២០០០ និងប  កាសលខ ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះថ្ង ទី ១៩ ខក   ឆា ំ ២០០៨)  ងតា មប  កាសលខ 
ធ៧-០៨-១៩៣ របស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា បានចងថា  ធនា គា រពា ណិជ្ជ  ទាំង ឡាយ ណាដលមា នភា គទុនិកជា រូបវន្ត បុគ្គ ល ឬ នីតិបុគ្គ លត ូ វមានកម ិតដើមទុនអបបបរ មាយា៉ង

 ចណា ស់ ១៥០ ពា ន់លា នរៀល ។

 ដើមទុនរបស់ធនា គា រ នា ចុងកា រិយបរិច្ឆ ទ  មានចំនួន ៥០ លា នដុលា រ អាមរិក ដលសមមូលប  ហាក់ប ហលនឹង ១៩៩,៧៥ ពា ន់លា នរៀល ដល  រពតា មតា មកម តិអបបបរ មាន
មូលធនតម ូវ  យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ។

(២) អចលកម្ម  (ប កា សលខ ធ៧-០១-១៨៦ ចុះថ្ង ទី ៨ ខវិច្ឆ ិ កា ឆា ំ ២០០១)
អចលកម្ម របស់ធនា គា រ នា កា លបរិច្ឆ ទថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន  ូឆា  ំ២០១៣ មា នចំនួន ៦,៧៣% (ឆា  ំ២០១២ មា នចំនួន ៥,១៦%) នមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ របស់ធ នាគា រដលត វូ បានគណ នា

 ក្ន ុងរបា យកា រណ៍នះ។ អនុបា តនះ ស្ថ ិត ក្ន ុងច  ះអតិបរមា ចំនួន ៣០% នមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ  ដូចដលតម ូវ យប  កាសនះ។

(៣) មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ  (ប កា សលខ ធ៧-០១០-១៨២ ចុះថ្ង ទី ១៥ ខតុលា  ឆា ំ ២០១០)
ធនា គា រត ូវរកសោ តម្ល មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ យា៉ងតិចស្ម ើនឹងមូលធនអបបបរមា ចំនួន ៣៧,៥ លា នដុលា រ អាមរិក។ មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ របស់ធ នា គារដលបា នគណនា នា ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ 
ឆា ំ ២០១៣ មា ន ចំនួន ៦៤,៨៥ លា នដុលា រអា មរិក (ឆា ំ២០១២ មា នចំនួន ៥៨,៣៥ លា នដុលា រ អាមរិក) ដលបណា្ដ លឲយ មានអតិរកចំនួន ២៧,៣៥ លា នដុលា រ អាមរិក 
(ឆា ំ ២០១២ មា នចំនួន ២០,៨៥ លា ន ដុលា រអា មរិក)។

(៤) ឥណទា ន  សម្ព ័ន្ធ  ញាតិ (ប កា សលខ ធ៧-០១-១៣៧ ចុះថ្ង ទី ១៥ ខតុលា  ឆា ំ ២០០១)
គិតត ឹមថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣ ធនា គា របា នផ្ដ ល់ឥណទា នឲយសមា ជិកថា ក់គ ប់គ ងសរុបចំនួន ១៣៨.០៦៤ ដុលា រ អាមរិក។ 
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ព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ ម និងកំណត់សមា្គ ល់ផសងៗ តម ូវ  យធនា គា រជា តិ ន កម្ព ុ ជា 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

ព័ត៌មា ន និងបទបញ្ញ ត្ដ ិប ុងប យ័ត្ន ផសងៗទៀត ដលតម ូវ  យចបោ ប់ស្ដ ីពីគ ឹះសា នធ នា គារ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ (តពីទំព័រមុន)

(៥) ហា និភ័យធំ (ប កា សលខធ៧-០៦-២២៦ ចុះថ្ង ទី ៣ ខវិច្ឆ ិ កា ឆា ំ ២០០៦)
 ងតា មប  កាសលខ ធ៧-០៦-២២៦ ហា និភ័យនឥណទា នធំគឺជា ចំនួនសរុបនឥណទា ន ឬ កា រសនយោ ឥណទា នដលកើតចញពីប តិបត្ដ  ិការរបស់ធ នា គារជា មួយនឹង 

អត្ថ គា ហកតមួយដល មា នចំនួនប ក់លើសពី ១០% នមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ របស់ធនា គា រ  ះ។ ឥណទា នធំសំ  ដល់ឥណទា នដលមា នចំនួនទឹកប ក់ខ្ព ស់បំផុត រវា ង (ក) 
សមតុលយនឥណទា ន ឬ កា រសនយោ ឥណទា ន និង (ខ) ចំនួនឥណទា ន ឬ កា រសនយោ ឥណទា នដលបា នអនុ  ត។ 
មយ៉ោងវិញទៀត ធនា គា រត ូវបា នតម ូវឲយ(ក) រកសោ ជា និច្ច នូវអនុ បាតអតិបរមា ចំនួន ២០% រវា ងឥណទា នធំសរុប ដលកើតចញពីប តិបត្ដ  ិកា រជាមួយនឹងអត្ថ  គាហកតមួយ 
និងមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ របស់ធនា គា រ និង (ខ) រកសោ ជា និច្ច នូវអនុបា តអតិបរមា  ចំនួន ៣០០% រវា ងឥណទា នធំសរុប និងមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ របស់ធ នា គារ។

 ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣ ធនា គា រនះបា នផ្ដ ល់ឥណទា នធំជា ច ើន និងខ្ទ ង់ក  តា រាងតុលយកា រមួយចំនួនសរុប ៣២,៩៩ លា នដុលា រ អាមរិក និង ៥,៦០ 
លា នដុលា រអា មរិករៀងគា  (ឆា ំ ២០១២មា នចំនួន ២៩,៩៥ លា នដុលា រ អាមរិក និង ១,១១ លា នដុលា រ អាមរិក)។ ពំុមា នកា រផ្ដ ល់កម្ច ីដល់ឯកត្ដ បុគ្គ លលើសពី ២០% 
នមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ  ះទ។ ចំ  ះកា រផ្ដ ល់ឥណទា នសរុបក៏មិនលើសពី ៣០០% នមូលនិធិសុទ្ធ  ះដរ។ ចំ  ះកា រប ឈមមុខធំៗសរុបទា ំងអស់  នឹងមូលនិធិ ផា ល់សុទ្ធ  
សូមមើលកំណត់សមា្គ ល់លខ ២០ នសូចនា ករហិរញ្ញ វត្ថ ុសំខា ន់ៗ  ទំព័របនា ប់។

សូចនា ករហិរញ្ញ វត្ថ ុសំខា ន់ៗ

ដើមទុន

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល

១. មូលធនធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. មូលធន ៦៥.៨៩៦.៨៥៩ ២៦៣.២៥៧.៩៥២ ៥៦.១១៧.៣៤៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

មូលធនធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ១៤,២៨% ១៤,២៨% ១៣,៥៦% ១៣,៥៦%

២. មូលធនថា ក់ទី ១ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. មូលធនថា ក់ទី ១ ៦២.៣០៩.១៧៣ ២៤៨.៩២៥.១៤៦ ៥៦.០៩៣.៥១៧ ២២៤.០៩៣.៦០០

ខ.ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

មូលធនថា ក់ទី ១ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ១៣,៥០% ១៣,៥០% ១៣,៥៦% ១៣,៥៦%

៣. មូលធនថា ក់ ទី ១ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម ដលបា នថ្ល ឹងហា និភ័យ

ក. មូលធនថា ក់ទី ១ ៦២.៣០៩.១៧៣ ២៤៨.៩២៥.១៤៦ ៥៦.០៩៣.៥១៧ ២២៤.០៩៣.៦០០

ខ. ទ ពយសកម្ម ដលបា នថ្ល ឹងហា និភ័យ ៣១០.៤៦៧.៣៨០ ១.២៤០.៣១៧.១៨៤ ២៦៣.៥៣២.៥៧២ ១.០៥២.៨១២.៦២៣

មូលធនថា ក់ទី ១ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម ដលបា នថ្ល ងឹហា និភ័យ (ក/ខ) ២០,០៧% ២០,០៧% ២១,២៩% ២១,២៩%

៤. មូលធនថា ក់ទី ១ និង ២ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម ដលបា នថ្ល ងឹហា និភ័យ

ក. មូលធនថា ក់ទី ១ និង ២ ៦៤.៨៥៤.៥៦៩ ២៥៩.០៩៤.០០៣ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

ខ. ទ ពយសកម្ម ដលបា នថ្ល ឹងហា និភ័យ ៣១០.៤៦៧.៣៨០ ១.២៤០.៣១៧.១៨៤ ២៦៣.៥៣២.៥៧២ ១.០៥២.៨១២.៦២៣
មូលធនផ្ន កទី ១ និង ២ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម ដលបា នថ្ល ឹង 
ហា និភ័យ (ក/ខ) ២០,៨៩% ២០,៨៩% ២២,១៤% ២២,១៤%

៥.  មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ ៦៤.៨៥៤.៥៦៩ ២៥៩.០៩៤.០០៣ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ១៤,០៥% ១៤,០៥% ១៤,១០% ១៤,១០%
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២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល

៦. អនុបា តសា ធនភា ព

ក. មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ ៦៤.៨៥៤.៥៦៩ ២៥៩.០៩៤.០០៣ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

ខ. ទ ពយសកម្ម ដលបា នថ្ល ឹងហា និភ័យ ៣១០.៤៦៧.៣៨០ ១.២៤០.៣១៧.១៨៤ ២៦៣.៥៣២.៥៧២ ១.០៥២.៨១២.៦២៣

អនុបា តសា ធនភា ព (ក/ខ) ២០,៨៩% ២០,៨៩% ២២,១៤% ២២,១៤%

៧.បំណុលធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. បំណុលសរុប ៣៩៥.៦៨១.៥១២ ១.៥៨០.៧៤៧.៦៤១ ៣៥៧.៦២៣.៩៧៤ ១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

បំណុលធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ៨៥,៧២% ៨៥,៧២% ៨៦,៤៤% ៨៦,៤៤%

៨. បំណុលធៀបនឹងមូលធន

ក. បំណុលសរុប ៣៩៥.៦៨១.៥១២ ១.៥៨០.៧៤៧.៦៤១ ៣៥៧.៦២៣.៩៧៤ ១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

ខ. មូលធន ៦៥.៨៩៦.៨៥៩ ២៦៣.២៥៧.៩៥២ ៥៦.១១៧.៣៤៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩

បំណុលធៀបនឹងមូលធន (ក/ខ) ៦០០,៤៦% ៦០០,៤៦% ៦៣៧,២៨% ៦៣៧,២៨%

៩. ភា គលា ភធៀបនឹងប ក់ចំណញសុទ្ធ 

ក. ភា គលា ភ - - - -

ខ. ប ក់ចំណញសុទ្ធ ៩.៧៧៩.៥១០ ៣៩.០៦៩.១៤៣ ៦.១១៧.៣៤៩ ២៤.៤៣៨.៨០៩

ភា គលា ភធៀបនឹងប ក់ចំណញសុទ្ធ  (ក/ខ) ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០%

គុណភា ពទ ពសកម្ម 

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល

១០. ទុនបម ុងធនា គា រធៀបនឹងឥណទា នសរុប

ក. ទុនបម ុងធនា គា រ - - - -

ខ. ឥណទា នដុលសរុប ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ទុនបម ុងធៀបនឹងឥណទា នសរុប (ក/ខ) ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០%

១១.ទុនបម ុងធនា គា រធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. ទុនបម ុងធនា គា រ - - - -

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ទុនបម ុងធនា គា រធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០%

សូចនា ករហិរញ្ញ វត្ថ ុសំខា ន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

ដើមទុន (តពីទំព័រមុន)
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ព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ ម និងកំណត់សមា្គ ល់ផសងៗ តម ូវ  យធនា គា រជា តិ ន កម្ព ុ ជា 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សូចនា ករហិរញ្ញ វត្ថ ុសំខា ន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

គុណភា ពទ ពយសកម្ម  (តពីទំព័រមុន)

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល ដុលា រអា មរិក សមមូល ពា ន់រៀល

១២.ឥណទា នមិនដំណើរកា រធៀបនឹងឥណទា នសរុប

ក. ឥណទា នមិនដំណើរកា រ ៨.៦៥៤.៧១១ ៣៤.៥៧៥.៥៧០ ១០.៥០៣.១៨៨ ៤១.៩៦០.២៣៦

ខ. ឥណទា នដុលសរុប ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ឥណទា នមិនដំណើរកា រធៀបនឹងឥណទា នសរុប (ក/ខ) ៣,១៨% ៣,១៨% ៤,៤១% ៤,៤១%

១៣. ឥណទា នមិនដំណើរកា រធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. ឥណទា នមិនដំណើរកា រ ៨.៦៥៤.៧១១ ៣៤.៥៧៥.៥៧០ ១០.៥០៣.១៨៨ ៤១.៩៦០.២៣៦

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ឥណទា នមិនដំណើរកា រធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ១,៨៨% ១,៨៨% ២,៥៤% ២,៥៤%

១៤.ទ ពយសកម្ម ដលបា នចា ត់ថា ក់ធៀបនឹងឥណទា នសរុប

ក. ទ ពយសកម្ម ដលបា នចា ត់ថា ក់ ១៨.៣៤៩.៣៤៣ ៧៣.៣០៥.៦២៥ ១២.៧៦២.៣៦៣ ៥០.៩៨៥.៦៤០

ខ. ឥណទា នដុលសរុប ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ទ ពយសកម្ម ដលបា នចា ត់ថា ក់ធៀបនឹងឥណទា នសរុប (ក/ខ) ៦,៧៤% ៦,៧៤% ៥,៣៦% ៥,៣៦%

១៥. ទ ពយសកម្ម ដលបា នចា ត់ថា ក់ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. ទ ពយសកម្ម ដលបា នចា ត់ថា ក់ ១៨.៣៤៩.៣៤៣ ៧៣.៣០៥.៦២៥ ១២.៧៦២.៣៦៣ ៥០.៩៨៥.៦៤០

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ទ ពយសកម្ម ដលបា នចា ត់ថា ក់ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ៣,៩៨% ៣,៩៨% ៣,០៨% ៣,០៨%

១៦.ទ ពយសកម្ម ដលបា នចា ត់ថា ក់ធៀបនឹងមូលធនសរុប

ក. ទ ពយសកម្ម ដលបា នចា ត់ថា ក់ ១៨.៣៤៩.៣៤៣ ៧៣.៣០៥.៦២៥ ១២.៧៦២.៣៦៣ ៥០.៩៨៥.៦៤០

ខ.មូលធនសរុប ៦៥.៨៩៦.៨៥៩ ២៦៣.២៥៧.៩៥២ ៥៦.១១៧.៣៤៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩

ទ ពយសកម្ម ដលបា នចា ត់ថា ក់ធៀបនឹងមូលធនសរុប (ក/ខ) ២៧,៨៥% ២៧,៨៥% ២២,៧៤% ២២,៧៤%

១៧.ឥណទា នផ្ត ល់ឲយសម្ព ័ន្ធ  ញាតិធៀបនឹងឥណទា នសរុប

ក. ឥណទា នចំ  ះសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ ១៣៨.០៦៤ ៥៥១.៥៦៦ - -

ខ. ឥណទា នដុលសរុប ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ឥណទា នផ្ត ល់ឲយសម្ព ័ន្ធ  ញាតិធៀបនឹងឥណទា នសរុប (ក/ខ) ០,០៥% ០,០៥% ០,០០% ០,០០%

១៨.ហា និភ័យធំធៀបនឹងឥណទា នសរុប

ក. ហា និភ័យធំ ៣២.៩៩២.២០៣ ១៣១.៨០៣.៨៥១ ២៩.៩៤៨.៧៥៥ ១១៩.៦៤៥.២៧៦

ខ. ឥណទា នដុលសរុប ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ហា និភ័យធំធៀបនឹងឥណទា នសរុប (ក/ខ) ១២,១៣% ១២,១៣% ១២,៥៨% ១២,៥៨%



របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី126

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល

១៩.ឥណទា នផ្ត ល់ឲយសម្ព ័ន្ធ  ញាតិធៀបនឹងមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ 

ក. ឥណទា នឲយសម្ព ័ន្ធ  ញាតិ ១៣៨.០៦៤ ៥៥១.៥៦៦ - -

ខ. មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ ៦៤.៨៥៤.៥៦៩ ២៥៩.០៩៤.០០៣ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

ឥណទា នឲយសម្ព ័ន្ធ  ញាតិធៀបនឹងមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ  (ក/ខ) ០,២១% ០,២១% ០,០០% ០,០០%

២០. ហា និភ័យធំធៀបនឹងមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ 

ក. ហា និភ័យធំ ៣២.៩៩២.២០៣ ១៣១.៨០៣.៨៥១ ២៩.៩៤៨.៧៥៥ ១១៩.៦៤៥.២៧៦

ខ. មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ ៦៤.៨៥៤.៥៦៩ ២៥៩.០៩៤.០០៣ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

ហា និភ័យធំធៀបនឹងមូលនិធិផា ល់សុទ្ធ  (ក/ខ) ៥០,៨៧% ៥០,៨៧% ៥១,៣២% ៥១,៣២%

២១. សំវិធា នធនទូ  ធៀបនឹងឥណទា នសរុប

ក. សំវិធា នធនទូ  ២.៥៤៥.៣៩៦ ១០.១៦៨.៨៥៧ ២.២៥៩.៣៣៧ ៩.០២៦.០៥១

ខ. ឥណទា នដុលសរុប ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

សំវិធា នធនទូ  ធៀបនឹងឥណទា នសរុប (ក/ខ) ០,៩៤% ០,៩៤% ០,៩៥% ០,៩៥%

២២.សំវិធា នធនជា ក់លា ក់ធៀបនឹងឥណទា នសរុប

ក. សំវិធា នធនជា ក់លា ក់ ៨.៦៨៩.៤០៤ ៣៤.៧១៤.១៦៩ ៨.៥៦១.៦៧៦ ៣៤.២០៣.៨៩៦

ខ. ឥណទា នដុលសរុប ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

សំវិធា នធនជា ក់លា ក់ធៀបនឹងឥណទា នសរុប (ក/ខ) ៣,១៩% ៣,១៩% ៣,៦០% ៣,៦០%

២៣.សំវិធា នធនជា ក់លា ក់ធៀបនឹងឥណទា នមិនដំណើរកា រ

ក. សំវិធា នធនជា ក់លា ក់ ៨.៦៨៩.៤០៤ ៣៤.៧១៤.១៦៩ ៨.៥៦១.៦៧៦ ៣៤.២០៣.៨៩៦

ខ. ឥណទា នមិនដំណើរកា រ ៨.៦៥៤.៧១១ ៣៤.៥៧៥.៥៧០ ១០.៥០៣.១៨៨ ៤១.៩៦០.២៣៦

សំវិធា នធនជា ក់លា ក់ធៀបនឹងឥណទា នមិនដំណើរកា រ (ក/ខ) ១០០,៤០% ១០០,៤០% ៨១,៥២% ៨១,៥២%

២៤.សំវិធា នធនសរុបធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. សំវិធា នធនសរុប ១១.២៣៤.៨០០ ៤៤.៨៨៣.០២៦ ១០.៨២១.០១៣ ៤៣.២២៩.៩៤៧

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

សំវិធា នធនសរុបធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ២,៤៣% ២,៤៣% ២,៦២% ២,៦២%

២៥.ឥណទា នធៀបនឹងប ក់ប ្ញ ើ

ក. ឥណទា នសរុបឲយអតិថិជនមិនមនធនា គា រ (ដុល) ២៧០.០៥៣.៣៣៧ ១.០៧៨.៨៦៣.០៨១ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ខ. ប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជន ២៩៦.៦៨៣.៦០៦ ១.១៨៥.២៥១.០០៦ ២១២.១៣៣.១៥០ ៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

ឥណទា នធៀបនឹងប ក់ប ្ញ ើ (ក/ខ) ៩១,០២% ៩១,០២% ១១២,២១% ១១២,២១%

សូចនា ករហិរញ្ញ វត្ថ ុសំខា ន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

គុណភា ពទ ពយសកម្ម  (តពីទំព័រមុន)
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ព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ ម និងកំណត់សមា្គ ល់ផសងៗ តម ូវ  យធនា គា រជា តិ ន កម្ព ុ ជា 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សូចនា ករហិរញ្ញ វត្ថ ុសំខា ន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

ចំណូល

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល

២៦.ផលចំណញធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. ចំណញសុទ្ធ ៩.៧៧៩.៥១០ ៣៩.០៦៩.១៤៣ ៦.១១៧.៣៤៩ ២៤.៤៣៨.៨០៩

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ផលចំណញធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ២,១២% ២,១២% ១,៤៨% ១,៤៨%

២៧.ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន

ក. ចំណញសុទ្ធ ៩.៧៧៩.៥១០ ៣៩.០៦៩.១៤៣ ៦.១១៧.៣៤៩ ២៤.៤៣៨.៨០៩

ខ. មូលធន ៦៥.៨៩៦.៨៥៩ ២៦៣.២៥៧.៩៥២ ៥៦.១១៧.៣៤៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩

ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន (ក/ខ) ១៤,៨៤% ១៤,៨៤% ១០,៩០% ១០,៩០%

២៨.ផលចំណូលដុលពីកា រប ក់

ក. ចំណូលកា រប ក់ ២៣.០៩៣.០៨៤ ៩២.២៥៦.៨៧១ ១៤.៥៣៨.៥៣២ ៥៨.០៨១.៤៣៥

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ផលចំណូលដុលពីកា រប ក់ (ក/ខ) ៥,០០% ៥,០០% ៣,៥១% ៣,៥១%

២៩.តម្ល បន្ថ មនកា រប ក់សុទ្ធ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. ចំណូលកា រប ក់ដកចំណា យកា រប ក់ ១៨.៦០៨.៨៦១ ៧៤.៣៤២.៤០០ ១១.៤៨៨.៥០៦ ៤៥.៨៩៦.៥៨១

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

តម្ល បន្ថ មនកា រប ក់សុទ្ធ ធៀបនឹងទ ពសកម្ម សរុប (ក/ខ) ៤,០៣% ៤,០៣% ២,៧៨% ២,៧៨%

៣០.ចំណូលផសងៗធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. ចំណូលផសងៗ ៣.០៩០.៩២៥ ១២.៣៤៨.២៤៦ ២.០០០.៧៤៥ ៧.៩៩២.៩៧៧

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ចំណូលផសងៗធៀបនឹងទ ពយសកម្ម  (ក/ខ) ០,៦៧% ០,៦៧% ០,៤៨% ០,៤៨%

៣១.សំវិធា នធនធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. សំវិធា នធន ៤១៣.៧៨៧ ១.៦៥៣.០៨០ ៦១៤.៤៣៧ ២.៤៥៤.៦៧៦

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

សំវិធា នធនធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ០,០៩% ០,០៩% ០,១៥% ០,១៥%

៣២. ចំណា យប តិបត្ដ ិ ការធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. ចំណា យមិនមនកា រប ក់ ៩.៩៤២.១១៩ ៣៩.៧១៨.៧៦៦ ៥.៨៨៩.០៨០ ២៣.៥២៦.៨៧៤

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ចំណា យប តិបត្ដ ិ ការធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ២,១៥% ២,១៥% ១,៤២% ១,៤២%
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២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល

៣៣. ចំណញសុទ្ធ មុនបង់ពន្ធ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. ចំណញសុទ្ធ មុនបង់ពន្ធ ១១.៧៥៧.៦៦៧ ៤៦.៩៧១.៨៨០ ៧.៦០០.១៧១ ៣០.៣៦២.៦៨៤

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ចំណញសុទ្ធ មុនបង់ពន្ធ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ២,៥៥% ២,៥៥% ១,៨៤% ១,៨៤%

៣៤.ពន្ធ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. ពន្ធ  (គ ប់ប ភទ) ១.៩៧៨.១៥៧ ៧.៩០២.៧៣៧ ១.៤៨២.៨២២ ៥.៩២៣.៨៧៥

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ពន្ធ ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ០,៤៣% ០,៤៣% ០,៣៦% ០,៣៦%

៣៥.តម្ល បន្ថ មនកា រប ក់ធៀបនឹងចំណូលដុល

ក. តម្ល បន្ថ មនកា រប ក់ ១៨.៦០៨.៨៦១ ៧៤.៣៤២.៤០០ ១១.៤៨៨.៥០៦ ៤៥.៨៩៦.៥៨១

ខ. ចំណូលដុល ២៦.១៨៤.០០៩ ១០៤.៦០៥.១១៧ ១៦.៥៣៩.២៧៧ ៦៦.០៧៤.៤១២

តម្ល បន្ថ មនកា រប ក់ធៀបនឹងចំណូលដុល  (ក/ខ) ៧១,០៧% ៧១,០៧% ៦៩,៤៦% ៦៩,៤៦%

៣៦.ចំណូលមិនមនកា រប ក់ធៀបនឹងចំណូលដុល

ក. ចំណូលមិនមនកា រប ក់ ៣.០៩០.៩២៥ ១២.៣៤៨.២៤៦ ២.០០០.៧៤៥ ៧.៩៩២.៩៧៧

ខ. ចំណូលដុល ២៦.១៨៤.០០៩ ១០៤.៦០៥.១១៧ ១៦.៥៣៩.២៧៧ ៦៦.០៧៤.៤១២

ចំណូលមិនមនកា រប ក់ធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ) ១១,៨០% ១១,៨០% ១២,១០% ១២,១០%

៣៧.ចំណា យមិនមនកា រប ក់ធៀបនឹងចំណូលដុល

ក. ចំណា យមិនមនកា រប ក់ ៩.៩៤២.១១៩ ៣៩.៧១៨.៧៦៦ ៥.៨៨៩.០៨០ ២៣.៥២៦.៨៧៤

ខ. ចំណូលដុល ២៦.១៨៤.០០៩ ១០៤.៦០៥.១១៧ ១៦.៥៣៩.២៧៧ ៦៦.០៧៤.៤១២

ចំណា យមិនមនកា រប ក់ធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ) ៣៧,៩៧% ៣៧,៩៧% ៣៥,៦១% ៣៥,៦១%

៣៨.ចំនួនដងនចំណូលកា រប ក់

ក. ចំណញមុនបង់ពន្ធ និងចំណា យកា រប ក់ ១៦.២៤១.៨៩០ ៦៤.៨៨៦.៣៥១ ១០.៦៥០.១៩៧ ៤២.៥៤៧.៥៣៨

ខ. ចំណា យកា រប ក់ ៤.៤៨៤.២២៣ ១៧.៩១៤.៤៧១ ៣.០៥០.០២៦ ១២.១៨៤.៨៥៤

ចំនួនដងនចំណូលកា រប ក់ (ក /ខ) ៣,៦២ ដង ៣,៦២ ដង ៣,៤៩ ដង ៣,៤៩ ដង

សូចនា ករហិរញ្ញ វត្ថ ុសំខា ន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

ចំណូល (តពីទំព័រមុន)
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ព័ត៌មា នហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ ម និងកំណត់សមា្គ ល់ផសងៗ តម ូវ  យធនា គា រជា តិ ន កម្ព ុ ជា 
នា កា លបរិច្ឆ ទ និងសម ប់កា រិយបរិច្ឆ ទបញ្ច ប់ ថ្ង ទី ៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ ២០១៣

សូចនា ករហិរញ្ញ វត្ថ ុសំខា ន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

សា ច់ប ក់ងា យស ួល

២០១៣ ២០១២

ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល ដុលា រអា មរិក សមមូលពា ន់រៀល

៣៩.ទ ពយសកម្ម  ងាយបម្ល ងជា សា ច់ប ក់ 
ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. ទ ពយសកម្ម  ងាយបម្ល ងជា សា ច់ប ក់ ១៥០.៦២១.៨៧៣ ៦០១.៧៣៤.៣៨៣ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ទ ពយសកម្ម  ងាយបម្ល ងជា សា ច់ប ក់ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប(ក/ខ) ៣២,៦៣% ៣២,៦៣% ៣៣,៩៦% ៣៣,៩៦%

៤០.ទ ពយអកម្ម ចរន្ត ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប

ក. ទ ពយអកម្ម ចរន្ត ៣៩៥.៦២៥.៨៨៦ ១.៥៨០.៥២៥.៤១៥ ៣៥៦.៧៩១.១៩៦ ១.៤២៥.៣៨០.៨២៨

ខ. ទ ពយសកម្ម សរុប ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ទ ពយអកម្ម ចរន្ត ធៀបនឹងទ ពយសកម្ម សរុប (ក/ខ) ៨៥,៧១% ៨៥,៧១% ៨៦,២៤% ៨៦,២៤%

៤១.ទ ពយសកម្ម  ងាយបំលងជា សា ច់ប ក់សុទ្ធ 

ក. ទ ពយសកម្ម  ងាយបម្ល ងជា សា ច់ប ក់ – ទ ពយអកម្ម ចរន្ត (២៤៥.០០៤.០១៣) (៩៧៨.៧៩១.០៣២) (២១៦.២៩១.៥២០) (៨៦៤.០៨៤.៦២២)

ខ. ទ ពយអកម្ម សរុប ៣៩៥.៦៨១.៥១២ ១.៥៨០.៧៤៧.៦៤១ ៣៥៧.៦២៣.៩៧៤ ១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

ទ ពយសកម្ម  ងាយបម្ល ងសា ច់ប ក់សុទ្ធ   (ក/ខ) (៦១,៩២%) (៦១,៩២%) (៦០,៤៨%) (៦០,៤៨%)

៤២.អនុបា តរហ័ស

ក. ទ ពយសកម្ម រហ័ស ១៥០.៦២១.៨៧៣ ៦០១.៧៣៤.៣៨៣ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

ខ. ទ ពយអកម្ម ចរន្ត ៣៩៥.៦២៥.៨៨៦ ១.៥៨០.៥២៥.៤១៥ ៣៥៦.៧៩១.១៩៦ ១.៤២៥.៣៨០.៨២៨

អនុបា តរហ័ស (ក/ខ) ៣៨,០៧% ៣៨,០៧% ៣៩,៣៨% ៣៩,៣៨%

៤៣.ប ក់ប ្ញ ើធៀបនឹងឥណទា នសរុប

ក. ប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជនសរុប ២៩៦.៦៨៣.៦០៦ ១.១៨៥.២៥១.០០៦ ២១២.១៣៣.១៥០ ៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

ខ. ឥណទា នសរុបឲយអតិថិជនមិនមនធនា គា រ (ដុល) ២៧០.០៥៣.៣៣៧ ១.០៧៨.៨៦៣.០៨១ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ប ក់ប ្ញ ើធៀបនឹងឥណទា នសរុប (ក/ខ) ១០៩,៨៦% ១០៩,៨៦% ៨៩,១២% ៨៩,១២%
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ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

 ក ជា  តិក សង
អភិបា លមិនឯករា ជយមិនប តិបត្ត ិ

 ក លី ទៀន ប៉ូ
អភិបា លមិនឯករា ជយប តិបត្ត ិ
(នា យកប តិបត្ត ិ)

 ក ស្ព នសឺ លី
អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ត ិ

ដា ទុ អ ករុណា កា រា៉ន់ 
អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ត ិ

 ក ហា មីរុលឡា  ប៊ូហា ន់
អភិបា លមិនឯករា ជយមិនប តិបត្ត ិ

 ក មឃើល ហ្វ ុងសុឺងយីវ
អភិបា លមិនឯករា ជយ មិនប តិបត្ត ិ 
(លា លង  ថ្ង ទី២៨ ខកុម្ភ ៈ ឆ្ន ំា២០១៤)

 កស ី ប៉ូលី សុីម
អភិលបា លមិនឯករា ជយ មិនប តិបត្ត ិ 

ព័ត៌មា នអំពីសា ជីវកម្ម 
(តងតា ំង  ថ្ង ទី២៨ ខកុម្ភ ៈ ឆ្ន ំា២០១៤)

 កស ី ហា្ក សា រីន ចា ន់ អា ប់ឌុលឡា 
 ក ដា អង ហា ងហ្វ ី

លខា ធិកា ក ុមហ៊ុន

កា រិយា ល័យចុះបញ្ជ ី

អា សយដា ន អគា រលខ៤B ផ្ល ូវលខ ១១៤ (ក មួនស)
សងា្ក ត់ផសោ រថ្ម ី ១ ខណ ដូនពញ 
រា ជធា នីភ្ន ំពញ ព ះ រាជា ណា ចក កម្ព  ុជា
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ១២៣
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ០៩៩
SWIFT : MBBEKHPP

គហទំព័រ៖ www.maybank2u.com.kh

អ៊ីមល ៖ mbb@maybank.com.kh

សវនករឯករា ជយ

ក ុមហ៊ុន Ernst & Young (Cambodia) Ltd.

ក ុមហ៊ុន គណនយយករជំនា ញ និងសវនករប តិស ុត
អគា រលខ ៦៦ មហា វិថីព ះន  ត្ត ម

 អគា រមជឈមណ លពា ណិជ្ជ កម្ម  SSN ជា ន់ទី ៣
សងា្ក ត់ជ័យជំនះ ខណ ដូនពញ
រា ជធា នីភ្ន ំពញ ព ះ រា ជា ណា ចក កម្ព  ុជា
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៧ ៨២៤/៥
ទូរសា រ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៧ ៨០៥

COMMERCIAL BANKING

Malayan Banking Berhad

14th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel  : (6)03- 2070 8833

Fax  : (6)03- 2031 0071

Corporate website : www.maybank.com

Email  : publicaff airs@maybank.com.my

Maybank Islamic Berhad

Level 10, Tower A

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : (6)03-2297 2001

Fax  : (6)03-2297 2002

Website  : www.maybankislamic.com.my

Email  : MIB_stratcomms@maybank.com.my

P.T. Bank Internasional Indonesia Tbk

Gedung Sentral Senayan 3, 26th Floor

JI. Asia Afrika No. 8

Senayan Gelora Bung Karno

Jakarta 10270

Indonesia

Tel : (62)-21-2922 8888

Fax : (62)-21-2922 8914

Website : www.bii.co.id

Email : cs@bii.co.id

Maybank International (L) Ltd

Level 16 (B), Main Offi  ce Tower

Financial Park Complex 

Jalan Merdeka

87000 Wilayah Persekutuan Labuan

Tel : (6)087-414 406

Fax : (6)087-414 806

Corporate website : www.maybank.com

Email : millmit@streamyx.com

Maybank (Cambodia) Plc.

No. 4B Street 114 (Kramoun Sar),

Sangkat Phsar Thmey 1,

Khan Daun Penh, Phnom Penh

Kingdom of Cambodia

Tel : (855)-23-210 123

Fax : (855)-23-210 099

Website : www.maybank2u.com.kh

INVESTMENT BANKING

Maybank Investment Bank Berhad

32nd Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak 

50050 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2059 1888

Fax : (6)03-2078 4217

Website : www.maybank-ib.com

Email : enquiries@maybank-ib.com

Maybank IB Holdings Sdn Bhd

32nd Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2059 1888

Fax : (6)03-2078 4217

អា សយដា នសម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ

P.T. Bank Maybank Syariah Indonesia

1st-3rd Floor, Sona Topas Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 26

Jakarta 12920

Indonesia

Tel : (62)-21-250 6446

Fax : (62)-21-250 6445

Corporate website : www.maybanksyariah.co.id

Maybank Philippines Inc.

Maybank Corporate Center

7th Avenue Corner 28th Street

Bonifacio Global City 1634

Taguig City, Metro Manila

Philippines

Tel : (632)-588 3777

Fax : (632)-808 2669

Website : www.maybank2u.com.ph

Maybank (PNG) Ltd

Port Moresby Branch

Corner Waigani Road/Islander Drive

P.O. Box 882 Waigani, National Capital District

Port Moresby

Papua New Guinea

Tel : (675)-325 0101

Fax : (675)-325 6128

Corporate website : www.maybank.com

Email : maybankpom@datec.net.pg
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Maybank Kim Eng Holdings Limited

Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.

50, North Canal Road

#03-01, Singapore 059304

Tel : (65)- 6231 5000

Fax : (65)- 6339 6003

Website : www.maybank-ke.com.sg 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public 

Company Limited

999/9 The Offi  ces at Central World

20th-21st, 24th and 25th Floor Rama 1 Road 

Pathumwan

Bangkok, 10330 Thailand

Tel : (+66)-2 658 6300

Fax : (+66)-2 658 6301

Website : www.maybank-ke.co.th

Email : IB@maybank-ke.co.th

Maybank ATR Kim Eng Capital Partners, Inc

8th, 9th, and 17th Floor, Tower One & Exchange 

Plaza

Ayala Triangle, Ayala Avenue

Makati City, Philippines

Tel : (632)-849 8988 / 849 8888

Website : www.maybank-atrke.com

Maybank ATR Kim Eng Securities, Inc

9th, 16th and 17th Floor, Tower One & Exchange 

Plaza

Ayala Triangle, Ayala Avenue

Makati City, Philippines

Tel : (632)- 849 8988 / 849 8888

Website : www.maybank-atrke.com

PT. Maybank Kim Eng Securities 

Plaza Bapindo-Citibank Tower 17th Floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav 54-55

Jakarta 12190 Indonesia

Tel : (62)-21-2557-1188

Fax : (62)-21-2557-1189

Website : www.kimeng.co.id

Email : cs@kimeng.co.id

Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited 

Level 30, Three Pacifi c Place

1, Queen’s Road East

Hong Kong 

Tel : 852-2268 0800 

Fax : 852- 2845 3772

Website : www.kimeng.com.hk

Email : cs@kimeng.com.hk

Kim Eng Securities India Private Limited 

2nd Floor, The International 

16, Maharishi Karve Marg

Churchgate, Mumbai 400 020

India

Tel : 91-22 6623 2600

Fax : 91-22 6623 2604

Email  : ajain@maybank-ke.co.in

Maybank Kim Eng Securities Limited
(formerly known as Maybank Kim Eng Securities Joint Stock Company)

4A Floor-15+16, Vincom Center Dong Khoi, 

72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, 

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel : +84 8 44 555 888

Fax : +84 8 3827 1030

Website : maybank-kimeng.com.vn

Email  : info@maybank-kimeng.com.vn

Maybank Kim Eng Securities (London) Limited

6th Floor, 20 St. Dunstan’s Hill

London EC3R 8HY

United Kingdom

Tel : 44-20 7626 2828

Fax : 44-20 7283 6674

Email  : sales@maybank-ke.co.uk

Maybank Kim Eng Securities USA, Inc.

777 Third Avenue 21st Floor

New York NY 10017

USA

Tel : 212-688 8886

Fax : 212-688 3500

E-mail : sales@maybank-keusa.com

INSURANCE & TAKAFUL

Maybank Ageas Holdings Berhad

Level 19, Tower C 

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur 

Tel : (6)03-2297 3888

Fax : (6)03-2297 3800

Website : www.etiqa.com.my

Email : info@etiqa.com.my

Etiqa Insurance Berhad

Etiqa Takaful Berhad

Level 19, Tower C

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2297 3888

Fax : (6)03-2297 3800

Website : www.etiqa.com.my

Email : info@etiqa.com.my

Etiqa Life International (L) Ltd

Etiqa Off shore Insurance (L) Ltd

Level 11B, Block 4 Offi  ce Tower

Financial Park Labuan Complex

Jalan Merdeka

87000 Wilayah Persekutuan Labuan

Tel : (6)087-582 588

   (6)087-417 672

Fax : (6)087-583 588

   (6)087-452 333

Website : www.etiqa.com.my

Email : info@etiqa.com.my

ASSET MANAGEMENT

Maybank Asset Management Group Berhad

Level 5, Tower A

Dataran Maybank

No 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2297 7833

Fax : (6)03-2297 7997

Corporate website : www.maybank-am.com

Maybank Asset Management Sdn Bhd

Level 12, Tower C

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2297 7888

Fax : (6)03-2297 7998

Corporate website : www.maybank-am.com

Maybank Islamic Asset Management Sdn Bhd

Level 12, Tower C

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2297 7816

Fax : (6)03-2711 8588

Maybank Private Equity Sdn Bhd

(formerly known as Maybank Ventures Sdn Bhd)

Level 5, Tower A

Dataran Maybank

No 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2297 7887

Fax : (6)03-2297 7878

Maybank Asset Management Singapore Pte 

Ltd

48 North Canal Road #04-01 

Singapore 059305

Tel : (65)-6231 5926 

Fax : (65)-6231 5932 

Corporate website : www.maybank-am.com

Maybank Asset Management (Thailand) Co 

Ltd

The Offi  ces of Central World

25th Floor, 999/9 Rama 1 Road

Pathumwan

Bangkok 10330

Thailand

Tel : +66(0)-2264 5111 

Fax : +66(0)-2264 5132 

Corporate website : www.maybank-am.co.th



របា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ២០១៣ របស់ធនា គា រមយប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី132

សា ខា គ ឹះ (កា រិយា ល័យកណា្ដ ល)
អា គា រលខ ៤B ផ្ល ូវលខ ១១៤ (ក មួនសរ) 
សងា្ក ត់ ផសោ ថ្ម ី១ ខណ ដូនពញ រា ជធា នីភ្ន ំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ១២៣ / ២២៥
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ០៩៩ 

សា ខា បា ត់ដំបង
អគា រលខ ១៣៦ Eoz ផ្ល ូវលខ 3  ក ុម ៣៩ ភូមិ ២០ ឧសភា  
សងា្ក ត់ សា យ ៉ ខត្ត បា ត់ដំបង
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ ២០៧ / ២០៨ 
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ ២០១ 

សា ខា ចបោ រអំ  
អា គា រលខ ២៧ & ២៩ Eo+E1 ផ្ល ូវជា តិលខ ១ ភូមិ កណា្ដ ល 
សងា្ក ត់ចបោ រអំ   ២  ខណ  មានជ័យ រា ជធា នីភ្ន ំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២០ ៥៨៦/៥៨៧ 
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២០ ៥២៨ 

សា ខា ជ យចងា រ
ផ្ទ ះលខ F១៤ & F១៥ ផ្ល ូវជា តិលខ ៦A  
សងា្ក ត់ ជ យចងា រ ខណ ឬសសីកវ រា ជធា នីភ្ន ំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣២ ២៩០ / ២៩១
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣២ ២៨៩

សា ខា កំពង់ចា ម
អគា រលខ ៥៨  ផ្ល ូវព ះមុនីវងស  សងា្ក ត់កំពង់ចា ម ក ុងកំពង់ចា ម 
ខត្ត កំពង់ចា ម
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១០ ៥៧១ / ៥៧២
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១០ ៥៧៤

ទីតា ំងសា ខា  និងអា សយដា នទំនា ក់ទំនង

សា ខា កម្ព ុ ជាក ម
ផ្ទ ះលខ ៤៧៩ E១E២ & ៤៨១ E០E១E២ ផ្ល ូវលខ ១២៨
វិថីកម្ព ជុា ក ម  សងា្ក ត់ផសោ ដបូ៉ III ខណ ទួល  ក រា ជធា នីភ្ន ពំញ។
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៦៥៤ / ៦៩៤ 
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨២ ៧១៤

សា ខា ៉សទុង
អគា រលខ ១៥៨ BCD  មហា វិថី ៉សទុង  សងា្ក ត់ទំនប់ទឹក 
ខណ ចំកា រមន រា ជធា នីភ្ន ំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៤៣៦ / ៤៣៧
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៤៣៨

សា ខា អូរបកក្អ ម
ផ្ទ ះលខ ២៨ & ៣០  ផ្ល ូវលខ ២៧១  សងា្ក ត់ទឹកថា  
ខណ សនសុខ រា ជធា នីភ្ន ំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៨២០ / ៩២៣
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៩៨២

សា ខា អូឡា ំពិក
អា គា រលខ ៣២៣ & ៣២៥ មហា វិថីព ះសីហនុ  សងា្ក ត់ វាលវង់ 
ខណ ៧ មករា  រា ជធា នីភ្ន ំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ១៥៤ / ១៥៥ 
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ១៥៣ 

សា ខា តំបន់សដ្ឋ កិច្ច ពិសសភ្ន ំពញ
ផ្ទ ះលខ A៦-A៨ ផ្ល ូវជា តិលខ ៤  សងា្ក ត់ក  ក 
ខណ  ធិ៍ សនជ័យ រា ជធា នីភ្ន ំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៩ ៨៥៧ / ៨៥៨
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៩ ៨៥៦ 

សា ខា សរី  ភ័ណ
ផ្ទ ះលខ ៣៣៤  ផ្ល ូវជា តិលខ ៦  សងា្ក ត់ព ះពនា  
ក ុងសរី  ភ័ណ ខត្ត បនា យមា នជ័យ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៧១១ ៣៨៦ / ៣៨៧
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៧១១ ៣៨៥

សា ខា សៀមរា ប
អា គា រលខ ១៣ ១៤ & ១៥  មណ ល II 
ភូមិសា យដង្ក ំ ខត្ត សៀមរា ប
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៧៦១ ០៦២/០៦៣ 
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៧៦១ ០៦៥

សា ខា ព ះសីហនុ
ផ្ទ ះលខ ២១២ ផ្ល ូវឯករា ជយ  សងា្ក ត់លខ ២ ខណ មិត្ត  ភាព 
ខត្ត ព ះសីហនុ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៥ ០៥១ / ០៥២
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៥ ០៥៣

សា ខា ស្ទ ឹងមា នជ័យ
អា គា រលខ ១៤៤ ផ្ល ូវលខ ២១៧ (មហា វិថីមុនីរ៉ត)  
សងា្ក ត់ស្ទ ឹងមា នជ័យ ខណ  មានជ័យ រា ជធា នីភ្ន ំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៤ ៤៨២ / ៤៨៣
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៤ ៦៣៥

សា ខា ទឹកថា 
អា គា រលខ ១៣-១៤Eo អគា រពា ណិជ្ជ កម្ម អ៊តវូត 
(មហា វិថីសហព័ន្ធ រុសសី) សងា្ក ត់ទឹកថា  ខ័ណ សនសុខ រា ជធា នីភ្ន ពំញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ០៥២ / ០៥៣
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ០៥៤

សា ខា ទួល  ក
អា គា រលខ ៩៣A១ & A២ 
សងា្ក ត់បឹងកក់ II ខ័ណ ទួល  ក រា ជធា នីភ្ន ំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ២០៥ / ២០៦
ទូរសា រ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ២០៣

PT Maybank GMT Asset Management

Setiabudi Atrium, 5th Floor - Suite 505

Jl. HR Rasuna Said Kav. 62

Kuningan, Jakarta

12920 Indonesia

Tel : (62)-21 521 0672

Fax : (62)-21 521 0673

Corporate website : www.reksadanagmt.com

OTHERS

Maybank Trustees Berhad

8th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur 

Tel : (6)03-2078 8363

Fax : (6)03-2070 9387

Corporate website : www.maybank.com

Email : mtb@maybank.com.my 

Maybank (Nominees) Sdn Bhd 

Maybank Nominees (Tempatan) Sdn Bhd

Maybank Nominees (Asing) Sdn Bhd

14th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2070 8833/

   (6)03-2070 1522

Fax : (6)03-2032 1505

អា សយដា នសម្ព ័ន្ធ ធនា គា រ

Maybank Securities Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.

Maybank Securities Nominees (Asing) Sdn. Bhd.

Level 8, Tower C

Dataran Maybank

No.1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2297 8888

Fax : (6)03-2282 5136






