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នាមំុខនៅអាសុី
ធនាគារ មេយប៊ែង (មេេ៊ូឌា) ភីអិលស៊ី

ការផ្តលជ់ូនគុណតមមលៃ 
ទូទាងំតំ្រន់អាស៊ា ន





ក្នុងនាមជា សម្ព័ន្ធសសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុ ឈានមនុខសៅក្នុងអាស៊ា ន ពួកស�ើង �កចិត្តទនុកដាកយ់៉ា ងខ្លា ងំចំសោះបនុគ្គលិករបស់ស�ើង 
 និងបន្តបបកានភ់្ជា បនូ់វភ្ពចបមរះសៅក្នុងតំបន។់ មនិថាសពលស�ើងកំពនុងបសបមើសសវាកម្មធនាគារដល់អតិថិជនរបស់ស�ើង 

 ឬកក៏ារងារសង្គមសៅក្នុងតំបនស់នាះសទ ពួកស�ើង តតងតតស ្្ត តសៅសលើការបសងកើនគនុណភ្ព សសវាកម្មដល់អតិថិជនបសបសៅ 
 នឹងសបសកកម្មរបស់ស�ើង “សសវាហិរញ្ញ វត្នុបបកបសដា�អរ�ិ្យភ្ព។

អស់រ�ៈសពលជាង ៥ទសវត្សមកសហើ� តដលពួកស�ើងមនិបតឹមតតបសងកើនវត្តមានរបស់ស�ើងប៉ានុស ណ្ ះសទ ប៉ានុតន្តស�ើង
  កប៏ានកំណតទិ់សសៅ សដើម្បីអភវិឌ្ឍត្្កធនាគារឌបីជបីថល ្ងតដរ។ ពួកស�ើង បានបន្តនូវការបសងកើតនូវគនុណតមមលាជាបន្តបនាទា ប់

  តាមរ�ៈការសធវើឲ្យបបសសើរស�ើងនូវសសវាកម្ម និង្លិត្ល បពមទាងំជបមរញសលើបសចចេកវទិយា សដើម្ប្ី ្តល់ជូននូវបទពិសសធន៍
 ត្្កធនាគារយ៉ា ងរលូនសបមាបអ់តិថិជនរបស់ស�ើង។

ជានិន្ាការបន្តមនការវវិឌ្ឍនជ៍ាលំដាប ់ ស�ើងសមលាងឹស្្ះសៅមនុខ ក្នុងការបសបមើសោកអ្កកានត់តបបសសើរស�ើង បពមទាងំបសងកើតនូវ
 គនុណតមមលាបបកបសដា�និរន្តភ្ព សបមាបអ់តិថិជន និងមដគូោណិជជាកម្មរបស់ស�ើង ទាងំសពលបចចេនុប្ន្ និងនាសពលអនាគត។

ការផ្តលជ់ូនគុណតមមលៃ 
ទូទាងំតំ្រន់អាស៊ា ន



មាតិកា
 

៦២-៧១
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ
៦៣ របា�ការណ៍បករមបបឹកសាភបិាល
៦៥ របា�ការណ៍ របស់សវនករឯករាជ្យ 
៦៧ តារាងតនុល្យការ 
៦៨ របា�ការណ៍លទ្ធ្ល
៦៩ របា�ការណ៍បតបមបបមរួល មូលធន
៧០ របា�ការណ៍លំហូរសចប់បាក់
៧១ កំណតស់មា្គ ល់សលើ របា�ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្នុ

១០២-១២១
ព័ត៌មាននផសេងៗ
១០២ របា�ការណ៍ សលើការបគបប់គង ហានិភព័�  

និងការបតរួត ពិនិត្យ ម្ទាក្នុង 
១០៧ របា�ការណ៍គណៈ កមា្ម ការ បករមបបឹកសា សវនកម្ម
១១២ បពឹត្តិការណ៍សំខ្ន់ៗ បបចាំ្ ្ ២ំ០១៧
១១៧ ពព័តម៌ានសរជបីវកម្ម
១១៨ អាស�ដាឋា ន សម្ព័ន្ធធនាគារ 
១២១ ទបីតាងំ និងអាស�ដាឋា នទំនាកទ់ំនង

១-១៣
ទិដ្ឋភាពទូនៅ
៣ ទិដឋាភ្ពទូសៅមនធនាគារ សម�តប៊ាង
៤ ប ្្ត ញសកល
៥ ការ្្តល់ជូនគនុណតមមលា ទូទាងំ តំបនអ់ាស៊ា ន
៦ ប ្្ត ញសខ្ក្នុងបបសទស
៨ ោណិជជាសញ្្ញ ធនាគារ សម�តប៊ាង
៩ មនុខងារ អាជបីវកម្មជា�នុទ្ធសសស្ត មនសម្ព័ន្ធធនាគារ
១២ រចនាសម្ព័ន្ធ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
១៣ គំរូអាជបីវកម្មរបស់ស�ើង
១៤ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ
១៦ ទស្សនៈឆលានុះបញ្ចេ ំងរបស់ បបធានបករមបបឹកសា ភបិាល 
១៨ ទស្សនៈឆលានុះបញ្ចេ ំងរបស់នា�ក បបតិបត្តិ 

របស់ធនាគារ

២០-២៤
ធនធានហរិញ្ញវត្ុ
២០ ទស្សនៈឆលានុះបញ្ចេ ំងរបស់នា�ក  នា�កដាឋា ន 

ហិរញ្ញ វត្នុ   និង�នុទ្ធសសស្ត
២២ នា�កដាឋា ន សសវាហិរញ្ញប្ទានសហគមន៍
២៤ នា�កដាឋា ន ធនាគារកិចចេសរជបីវកម្ម

២៥-៣៣
ធនធាន្រញ្្ញ
២៥ ធនាគារឌបីជបីថល តដលជាជសបមើសរបស់អតិថិជន
២៦ នា�កដាឋា ន បគបប់គង ហានិភព័�
៣៣ នា�កដាឋា នបបតិបត្តិតាម

៣៤-៣៦
ធនធានផលតិភាព
៣៤ នា�កដាឋា ន កិចចេការបករមហ៊ានុន និងទំនាកទ់ំនង 

សរជបីវកម្ម
៣៦ នា�កដាឋា ន បបតិបត្តិការអាជបីវកម្ម

៣៧-៤៨
ធនធានមនុសសេ
៣៧ នា�កដាឋា នធនធានមននុស្ស
៤២ បករមបបឹកសាភបិាល
៤៤ សវតារបស់បករមបបឹកសាភបិាល
៤៨ សវតារបស់គណៈកមា្ម ធិការបបតិបត្តិ

៥២
អភិបាលកិច្ច ប្រក្រនោយ 
ទំនួលខុសបតរូវ
៥២ របា�ការណ៍ស្តបីពបីអភបិាល កិចចេបករមហ៊ានុន 

៥៧
ធនធានសង្គម                   
និង ទំនាក់ទំនង
៥៧ របា�ការណ៍និរន្តរភ្ព

របា�ការណ៍បបចាំ្ ្ ំ

2

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 



គុណតមមលៃរ្រសន់យើង ន្រសកកម្មរ្រសន់យើង ចក្វុិសយ័រ្រសន់យើង៊ំមេញ បែនាំ

ទិដ្ឋភាព ទូនៅមន ធនាគារ នមយប្រ៊ាង

គនុណតមមលា T.I.G.E.R គឺជា សគាលការណ៍តណនា ំ
បនុគ្គលិកធនាគារ សម�តប៊ាង  ទាងំអស់  ក្នុង  
ការ បំសពញ សបសក្ខកម្ម សសវាកម្ម ហិរញ្ញ វត្នុ

បបកបសដា� អរ�ិ្យភ្ព។

ពួកស�ើងពយាយមបំសពញនូវតបមរូវការរបស់ 
អតិថិជនរបស់ពួកស�ើង សដា�កសង 
ទំនាកទ់ំនងដគ៏ួរឲ្យទនុកចិត្ត តដលបន្តពបី 

ម�ួជំនាន ់សៅម�ួជំនានត់ាមរ�ៈបគប ់
វធិបីសសស្ត តដលស�ើងអាចសធវើបាន។ ពួកស�ើង 

សជឿជាកស់លើការ្្តល់ជូនដល់មដគូោកព់ព័ន្ធ 
ទាងំអស់នូវដំស្ះបស�ហិរញ្ញ វត្នុ តដល 

សស្មើភ្ព និងងា�បសរួល។ 

សដា�សរតតការរ បីកចសបមើនជាម�ួនឹងអតិថិជន
 

របស់ស�ើង ោណិជជាសញ្្ញ របស់ធនាគារ  
សម�តប៊ាង បានបសងកើតវត្តមានសៅបបសទសអាស៊ា ន 

ទាងំ១០ បបសទសចិន និងប ្្ត ទបី្សារសកល 
សំខ្ន់ៗ ម�ួចំនួនសទៀត។ ចក្ខនុវសិព័�របស់ស�ើង  

សដើម្បីកាលា �សៅជាធនាគារ អាស៊ា នធំជាងសគ  
តាមរ�ៈការបំសពញមហិច្ឆតារបស់អតិថិជន 

របស់ស�ើង សៅក្នុងតំបន ់និងតភ្ជា បព់ួកសគសៅកាន ់
ប ្្ត បបសទសអាសនុបី និងពិភពសោក។ 

និមោជិក ធនាគារ មេយប៊ែង ជាង

៤៣.០០០
តដលកំពនុងបំសពញសបសកកម្មរបស់ខលាួនជូនសហគមន ៍

តតងតតសគារពនូវ គុណតមមលៃ 

ពួកស�ើង ្្តល់សសវាកម្មជូនសហគមន ៍ បបកបសដា� 
ភ្ពសមញ្ញ  សស្មើភ្ព និងការគិតគូរពបីមននុស្សជាតិ  
តដលបានតណនាសំដា�សបសក្ខកម្មរបស់ស�ើង 
នសវាកម្មហរិញ្ញវត្ុប្រក្រនោយអរយិ្យភាព

នករ ្តិ៍ន ្្ម ោះសសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុសហគមន ៍
ត្្កបនុគ្គល ដ៏ខ្លៃ ងំ របស់ស�ើង 

បាន្្សពវ្សា�ទូទាងំតំ្រន់អាស៊ា ន T.I.G.E.R

ដោយបដ្កើតក្នុ្ឆ្្១ំ៩៦០ធនាគារដេយបបែ្ គឺជាសេ្ព័ន្ធដសវាហិរញ្ញ វត្នុធំជា្ដគបំផនុតជាេយួនឹ្ការពង រ្ីកវត្តមានរបស់ខ្ួនដៅក្នុ្តំបនអ់ាសែ ន។ពួកដយើ្ផ្តល់ជូននូវផលិតផល

និ្ដសវាកេ្មដស៏េ្ូរបបបនិ្ដសវាកេ្មShariahបដលរេួមានធនាគារកិច្ចពាណិជ្ជកេ្មធនាគារកិច្ចវនិិដោគនិ្ធានារ៉ា បរ់ ៉្ា ។ធនាគារដេយបបែ្ បានបដ្កើតដ�ើ្ដៅរជធានរីភ្ដំពញ

ក្នុ្ឆ្្ំ១៩៩៣និ្បានចាបដ់ផ្តើេរ រីកចដងេើនតាំ្ ពរីមានសខាបតេយួរហូតដល់ក្ាយជាធនាគារបដលបានការចនុះបញ្ជ រីក្នុ្ងសរុកដៅឆ្្ំ២០១២។

T

I

E

R

G

សដើម្បីសសបមចបាននូវសបសក្ខកម្មរបស់ស�ើង ពួកស�ើងបាន្្តល់ជូនសសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុរបស់ស�ើង តាមរ�ៈសរសរស្តម្ភអាជបីវកម្មចំនួន៣សំខ្ន់ៗ  និងទទួលបានការគាបំទសដា�មនុខងារកិចចេការបករមហ៊ានុននានា។

រចនាសម្័ន្ធធនាគារ នមយប្រ៊ាង (នខម្រូឌា) ភីអិលសុ ី

សរសរស្តេ្ភអាជីវកេ្ម

េ៊េងារកិច្ចការកក៊េហែ៊ន

ការធ្វើការជាក្រ៊េ

នសវាកម្មហរិញ្ញវត្ុ ប្រក្រនោយ 

អរយិ្យភាព

សនបមចនគាល្រំណងរ្រសអ់ាសុី

ជាមួយនោកអនាក

ការរីកចម្រើន

ភាេស៊ចរិត 

ឧត្តេភាេ និងប្រសិទ្ធិភាេ

ការកសាងទំនាក់ទំនង 

ភាពនលចនធាលៃ រ្រសន់យើង

នាក់

នាយកដ្្រនមសវាហិរញ្ញ៊្របទានសហគេន៍

នាយកដ្្រនហិរញ្ញវត្ថុ និងយ៊ទ្ធសាសស្ត

នាយកដ្្រនកិច្ចការកក៊េហែ៊ន និងទំនាក់ទំនងសារជីវកេ្ម នាយកដ្្រនសវកេ្មផ្ទៃក្ថុង

នាយកដ្្រនធនធានេន៊ស្រស នាយកដ្្រនក៊តិ៊ត្តិតាេ នាយកដ្្រនកគ៊់កគងហានិភ័យ

នាយកដ្្រនក៊តិ៊ត្តកិារអាជីវកេ្ម

នាយកដ្្រនធនាគារកិច្ចសារជីវកេ្ម នាយកដ្្រនទី្្រសារសកល

3

ពត័
មា

នផ
្សេ

ងៗ
របា

យ
កា

រណ៍
ហ

ិរញ
្ញវត

្ ថុ

ធន
ធា

នស
ង្គម

 និ
ង

ទំនា
កទ់

ំនង
អភ

បា
ល

ក ិច
្ចប្រ

ក្រ
ផោ

យ
ទំន

ួល
ខថុស

បត
រូវ

ធន
ធា

នម
នថុស

សេ
ធន

ធា
ន្

លិ
តភា

ព
ធន

ធា
ន្រ

ញ្
្ញ

ធន
ធា

នហ
ិរញ

្ញវត
្ ថុ

ទិដ
្ឋភា
ពទ

ូទៅ



 សូមចូលសៅកានស់គហទំពព័រ www.maybank.com/worldwide សបមាបព់ព័តម៌ានបតន្ម

ទីផសារកនាងុបសរុក

ទីផសារអន្តរជាតិ

3៥៦ សខ្
៧ សខ្តាមរ�ៈធនាគារវនិិសយគ សម�តប៊ាង
2៤ សខ្ Etiqa និង៤ ការយិលព័�លក ់

ប្រទ្រសម៉្រឡ្រសី៊

ប្រទ្រសបារ្រន
១ សខ្

ប្រទ្រសចិន
៤ សខ្

2១ សខ្
2 សខ្តាមរ�ៈបករមហ៊ានុនសម�តប៊ាង Kim Eng

១ សខ្ Etiqa និង១មជ្ឈមណ្ឌ ល្្តល់សសវាកម្ម

ប្រទ្រសសិង្៊ហ រី៊
៤០៧ សខ្ 
៦ សខ្តាមរ�ៈធនាគារ សម�តប៊ាង Kim Eng 
១០ សខ្តាមរ�ៈធនាគារ សម�តប៊ាង Syariah Indonesia 
១៦ ការយិលព័�តាមរ�ៈ PT Asuransi Asoka Mas

ប្រទ្រសឥែ្ឌនូ្រសី៊

ប្រទ្រសប្រែយ៊ណ្រ
2 សខ្
    

ទី កក៊ង ហ៊ងក៊ង
១ សខ្
១ សខ្តាមរ�ៈធនាគារ សម�តប៊ាង Kim Eng

ប្រទ្រសកេ្ពថុជា
2១ សខ្

ប្រទ្រសឡាវ
2 សខ្

ចកកភេអង់មគលេស
១ សខ្
១ សខ្តាមរ�ៈបករមហ៊ានុន សម�តប៊ាង Kim Eng

(London)

ឡា ែ៊ន
១ សខ្
១ ការយិលព័� Etiqa

ប្រទ្រសេីោ៉្រន់ម៉្រ
១ សខ្

សហរដ្ឋអាម្ររិក
១ សខ្
2 សខ្តាមរ�ៈបករមហ៊ានុន សម�តប៊ាង

 Kim Eng (New York & San Francisco)

ប្រទ្រសប៉ា្រគីសា្ថ្រន
១.៤០៥ សខ្តាមរ�ៈធនាគារ MCB
១ សខ្ តាមរ�ៈបករមហ៊ានុន Pak-Kuwait 
Takaful

មកាះម៉្ររីទីស
១ សខ្តាមរ�ៈធនាគារ សម�តប៊ាង Indonesia

ប្រទ្រសហ្វលីីេីន
៧៤ សខ្
3 សខ្តាមរ�ៈបករមហ៊ានុន សម�តប៊ាង Kim Eng
៨ ការយិលព័�តាមរ�ៈ AsianLife និងGeneral 

Assurance

ប្រទ្រសអារ៉្៊រ ់
ការយិលព័� ១តាមរ�ៈ Anfaal Capital

ប្រទ្រសថ្រ
៤៧ សខ្តាមរ�ៈបករមហ៊ានុន សម�តប៊ាង Kim 
Eng

ប្រទ្រសអែបូ្រហ្គសីា្ថ្រន
១ ការយិលព័� តាមរ�ៈ បករមហ៊ានុន 

Uzbek Leasing International

ប្រទ្រសវៀតណាេ
2 សខ្
៦ សខ្តាមរ�ៈបករមហ៊ានុន សម�តប៊ាង Kim Eng
១៦៥ សខ្ តាមរ�ៈធនាគារ An Binh

ប្រ ទ្រសឥណា្ឌ្រ
១ សខ្តាមរ�ៈធនាគារ សម�តប៊ាង ឥណ្ឌូ សនសនុបី
១ សខ្តាមរ�ៈបករមហ៊ានុន សម�តប៊ាង Kim Eng

៤

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

្រណ្្ត ញសកល



ធនាគារ មេយប៊ែង គឺជាធនាគារេយួក្នុង ចំមោេធនាគារឈានេនុខមគមៅអាសនុី បែលបានផ្តល់នូវ មសវាកេ្មហិរញ្ញ វត្នុ និងជា
 បផ្កសំខានេ់យួ មៅក្នុងតំ៊នអ់ាសនុីអស់រយៈមេលជាង ៦០ឆ្្។ំ េូលដ្ឋា ន គគរឹះែរ៏ រងមារំ៊ស់េួកមយើង រេួមានេូលដ្ឋា នគគរឹះហិរញ្ញ វត្នុ

 ែរ៏ រងមា ំ ការការពារ ភាេម ្្ម ឹះគតង ់ ការចច្គ៊ឌិត និងឧត្តេភាេ។ ចំននុចខាលា ងំទាងំអស់មនឹះមហើយ បានជួយ�ឲ្យមយើងអាចសមគេចបាន
 

នូវម៊សកកេ្មរ៊ស់មយើង ជា្្៊ន័ បែលផ្តល់នូវមសវាហិរញ្ញ វត្នុគ៊ក៊មដ្យអរយិ្យភាេ។ ម៊សកកេ្មមនឹះ តំោងឱ្យការម៊្តជាញា ចិត្ត
 រ៊ស់មយើងក្នុងការវនិិមោគមលើធនធានសំខាន់ៗ ចំនួនគបារំេួមាន េូលធនហិរញ្ញ វត្នុ េូលធន៊ញ្្ញ  េូលធនផលិតភាេ េូលធន

 េននុស្សគេេទាងំ េូលធនសង្គេ និងទំនាកទ់ំនង មែើេ្ី៊ មងកើតបាននូវគនុណតចេលាសគមា៊ច់ែគូពាកេ់ន័្ធទាងំអស់។

បចចេនុប្ន្សនះ ពួកស�ើងកំពនុងបបតិបត្តិការសៅ ២៤០០សខ្ សៅទូទាងំ២០បបសទស
 

សដា�រមួបញចេូ លទាងំប ្្ត លបបសទសអាស៊ា នទាងំ ១០ បបសទស។ សដា�សរ 
ការបសងកើនចំនួនការយិលព័� និងការអភវិឌ្ឍនត៍្្កឌបីជបីថល ពួកស�ើង អាច្្តល់ជូន

 នូវជសបមើសដំស្ះបស�ហិរញ្ញ វត្នុតដលល្អឥតសខ្ចេ ះ និងសសវាកម្មតដលសោរសពញ
 

សដា�ភ្ពមច្បបឌិត សដា�ត្្អកសលើបសចចេកវទិយាឈានមនុខសគ បបកបសដា�ភ្ពងា� 
បសរួល ទាងំលក្ខខណ្ឌ  និងតមមលាសមរម្យ បពមទាងំ្្តល់ជូនការបបឹកសាត្្អកតាម 
តបមរូវការរបស់អតិថិជន។ សដើម្បីសសបមចបាននូវទិសសៅរបស់ស�ើង ក្នុងការកាលា �ជា 

 “ជសបមើសមនធនាគារឌបីជបីថល” សៅក្នុងតំបន ់ ពួកស�ើងសៅតតបន្តសធវើការស ្្ត តសំខ្ន់
 សៅសលើការ្្តល់បទពិសសធនជំ៍នានថ់្មបីសៅដល់អតិថិជន និងការសកើនស�ើងមនអតិថិជន

 របស់ស�ើងសៅទូទាងំអាស៊ា ន និងទូទាងំពិភពសោក។

សដើម្បីធានានូវនិរន្តរភ៍្ពរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង ពួកស�ើងសធវើការសប្តជាញា ចិត្ត ក្នុង
 ការសលើកសទាួ�និរន្តភ្ពមនបរស្ិន សង្គម និងអភបិាលកិចចេ (ESG) ដូចបសបសពល 

តដលពួកស�ើង ខិតខំឈានសៅរកសគាលសៅោណិជជាកម្មរបស់ពួកស�ើង និងសសបមច
 

ឲ្យបាននូវសបសកកម្មរបស់ស�ើង។ ការអននុវត្តល្អបំ ន្ុតស្តបីពបីESG បតរូវបានដាកប់ញចេូ ល 
សៅក្នុងបបតិបត្តិការរបស់ស�ើង សហើ�កិចចេបបជនុំស្តបីពបីដំសណើ រការអននុវត្ត�នុទ្ធសសស្ត

 និរន្តរភ្ព ២០/២០សនះ បតរូវបានតាមដាន និងរា�ការណ៍ជាសរៀងរាល់្្។ំ

ស�ើង កស៏ៅតតសប្តជាញា ចិត្តយ៉ា ងខ្លា ងំចំសោះសហគមន ៍ តដលស�ើងកំពនុងសធវើបបតិបត្តិការ។  
 មូលនិធិ ធនាគារ សម�តប៊ាង បានសដើរតួនាទបីយ៉ា ងសំខ្នក់្នុងការ្្តល់ និងដឹកនាគំំនិត
 ្្តួចស្្តើមនានាសលើទំនួលខនុសបតរូវសង្គម សៅក្នុងតំបន។់ តាមរ�ៈមូលនិធិធនាគារ 

 សម�តប៊ាង សម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង និងបនុគ្គលិករបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង ទាងំអស់  
បានចូលរមួយ៉ា ងសកម្ម សដើម្បីសសបមចបាននូវគំនិត្្តួចស្្តើមក្នុងការជួ��ដល់តបមរូវ

 ការបនាទា នត់្្កបរស្ិន និងសហគមនប៍កបីបកបំ ន្ុតក្នុងតំបន។់ គំនិត្្តួចស្្តើមទាងំសនះ 
 រមួមានការវនិិសយគសង្គម ការស្មព័បគចិត្ត និងកម្មវធិបីរ�ៈសពលតវង តដលមាន

 
សគាលបំណងសធវើឱ្យមានភ្ព ល្ា ស់ប្តូរជា្លវជិជាមានធំសធងបំ ន្ុតសៅសលើអ្កទទួល្ល

 
និងសដើម្បីពបងឹងតួនាទបីរបស់ពួកស�ើង សៅក្នុងសបះដូងមនសហគមនត៍ដលស�ើងកំពនុង

 ្្តល់សសវាកម្ម។

ស�ើង បានសបបើបបាស់បបាកច់ំសណញបបមាណជា 
១% សៅសលើកម្មវធិបីអភវិឌ្ឍនស៍ហគមនត៍ាមរ�ៈ 

មូលនិធិធនាគារ សម�តប៊ាង។

និសយជិក របស់ស�ើង បានសធវើការស្មព័បគចិត្ត 
តាមរ�ៈកម្មវធិបី Cahaya Kasih (CK) តដលជា 

ឱកាសម�ួតដលពួកគាតទ់ាងំអស់ អា ចបងាហា ញនូវ 
ការសប្តជាញា ចិត្តចំសោះកិចចេការសង្គម កដូ៏ចជាការបំ ន្ុសនូវ 

គំនិត្្តួចស្្តើមខ្ងសបរៅស្្សងសទៀត។

ពួកស�ើងសធវើការគាបំទយ៉ា ងខ្លា ងំក្នុងការទទួលបានការអបរ់ ំ
សៅទូទាងំតំបន ់ សដើម្បីសលើកកម្ស់ការអបរ់កំ្នុងបបពព័ន្ធ

 
 និងការអបរ់សំបរៅបបពព័ន្ធ

ពួកស�ើងតតតតសធវើការអភវិឌ្ឍសទពសកាសល្យនិសយជិករបស់ពួកស�ើង សដើម្បី
 បបាកដថាពួកគាតប់ានសបតៀមខលាួនសបមាបម់ថងៃអនាគត បសបសពលតដលស�ើង 

កំពនុងតតបសងកើនវប្ធមម៌នការមច្បបឌិត និងភ្ពងា�បសរួលក្នុងការចលព័ត
 

សបមាបនិ់រន្តភ្ពរបស់បករមហ៊ានុន និងនិសយជិករបស់ពួកស�ើង។

ការ ល្ា ស់ប្តូរស្្ះសៅរករបកគំសហើញថ្មបីទបីបនួ ក្នុងវសិព័�ធនាគារទបីបនួ (IR 4.0)

ជាម�ួអតិថិជនក្នុងតំបន ់ របស់ពួកស�ើង។ មយា៉ាងសទៀតការ្្តល់មូលនិធិ តាមរ�ៈ
 ប ្្ត ញរបស់ស�ើង តដលមានសឈា្ម ះថា Maybank Heart សដើម្បីទទួល ការបរចិាចេ គ  

សធារណៈសនះ ជួ��ដល់ស្បព័ន និងអ្កទទួលបបសយជនព៍បីគសបមាងចំនួន ៦១នាក ់
តដលមានទឹកបបាកច់ំនួនជាង ១ោនរ បីងហ្គបីត

ការវនិិសយគសលើកិចចេការសហគមន៍

សមា៉ា ងសធវើការស្មព័បគចិត្ត

្្តល់ជូន អាហារូបករណ៍

អ្កតដលបានចនុះសឈា្ម ះសបបើ M2U 

ចំ្�សលើការបណ្តនុ ះប ្្ត ល និងការអភវិឌ្ឍន៍

១៥ោនដុោលៃ រ

១៣០.២០៩

៦ោនដុោលៃ រ

១១ោននាក់

២៨ោនដុោលៃ រ
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ការផ្តលជ់ូនគុណតមមលៃ 
ទូទាងំតំ្រន់អាស៊ា ន



៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

្រណ្្ត ញសខ្កនាងុប្រនទស

ធនាគា រ   សម�តប៊ាង    ជាធនាគារ   កំពូលទាងំ ១០   សៅក្នុងបពះរាជា្ចបកកម្នុជា សយង សលើបទព្យសកម្ម។    ធនាគារសនះ បានបសងកើត
 

ស�ើងសៅ រាជធានបីភ្សំពញ  ក្នុង្្ ំ១៩៩៣    និងបានចាបស់្្តើមរ បីកចសបមើន  តាងំពបី មានសខ្តតម�ួ  រហូតដល់កាលា �ជាធនាគារ  តដល
 បានការចនុះបញជា បី ក្នុង បសរក សៅ្្ ំ២០១២។      ធនាគារ     សម�តប៊ាង      បាន្្តល់នូវសសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុបគបលំ់ដាប ់   ចាបព់បី សជបីវកម្ម
 

 ោណិជជាកម្ម  និងសសវាកម្មធនាគារកិចចេ   កដូ៏ចជា ធនាគារតាមអនុបីនធឺណិត្ងតដរ។  ធនាគារ សម�តប៊ាង   បានបបតិបត្តិការក្នុងរាជធានបី
 ភ្សំពញ    និងតាមប ្្ត សខត្តសំខ្ន់ៗ ម�ួចំនួនក្នុង បបសទស កម្នុជា ជាម�ួនឹងប ្្ត ញសខ្ចំនួន២១។

មេត្តឧត្តរមនជ័យ 

ខ្រត្៊ត នា្ទ្រយមនជ័យ 
ខ្រត្តសៀេរ៊ ខ្រត្តព្រះវិហារ 

ខ្រត្តកំេង់ធំ

កំពង់ធំ

តត្ងមានជព័�

សទាឹងតបតង

 កំពងស់្ឺ

ខ្រត្តបាត់ដំ៊ង 

ខ្រត្តពោធិ៍សាត់

ខ្រត្តកំេង់ឆ្ន្រងំ

សោធិ៍សត់

កំពង់្ ្ ងំ

សកាះកនុង

សសៀមរាប

សំសរាង

សិរ បីសសភព័ណ

បាតដំ់បង

ខ្រត្តប៉្រលិន

ខ្រត្តកោះក៊ង 

ខ្រត្តកំេត
ខ្រត្តតាក្រវ

តាតកវ

ខ្រត្តព្រះសីហន៊ កំពត

តកប
ក្រង៊ក្៊រ

ខ្រត្តកំេង់ស្ពឺ
រជធានីភំ្ព្រញ

ខ្រត្តព្រ្រវ្រង

ខ្រត្តសា្វ្រយរៀង

សវ �សរៀង

មបពតវង

ខ្រត្តសទៃងឹត្រ្រង 
ខ្រត្តរតនគីរី

តសនមសនារម្យ

បានលនុង

ខ្រត្តក្រច្រះ
ខ្រត្តេែ្ឌលគីរី

ខ្រត្តកំេង់ចាេ

បកសចះ

កំពង់ចាម
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្រណ្្ត ញសខ្កនាងុប្រនទស

ការិោល័យកណា្្រ ល 

មថងៃទបី១៨ តខធ្ូ ្្១ំ៩៩៣

សាខាម�៉្រមសទ៊ង

មថងៃទបី២១ តខមករា ្្២ំ០០៩

សាខាទួលមគាក

មថងៃទបី២៨ តខធ្ូ ្្២ំ០០៩

សាខាទឹកថ្្រ

មថងៃទបី១៧ តខមបីនា ្្២ំ០០៨

សាខាមកជាយចងា្វ្រ

មថងៃទបី២៨ តខតនុោ ្្២ំ០១៣

សាខាអូរប៊កក្អេ

មថងៃទបី២៨ តខតនុោ ្្២ំ០១៣

សាេា៊ឹកកមងកងទី១

មថងៃទបី១៨ តខធ្ូ ្្២ំ០១៤

សាខាកេ្ពថុជាមកកាេ

មថងៃទបី២៨ តខតនុោ ្្២ំ០១៣

សាខាអូរឬស្រសី

មថងៃទបី២៩ តខធ្ូ ្្២ំ០១៤

សាខាសទៃឹងមនជ័យ

មថងៃទបី២៦ តខធ្ូ ្្២ំ០១១

សាខាច្របារអំមៅ

មថងៃទបី១០ តខសបីហា ្្២ំ០០៩

សាខាបាត់ដំ៊ង

មថងៃទបី២១ តខមថិនុនា ្្២ំ០១០

សាខាតាបកវ

មថងៃទបី២៩ តខធ្ូ ្្២ំ០១៤

សាខាកេះសីហន៊

មថងៃទបី១៣ តខតនុោ ្្២ំ០១០

សាខាកក៊ងសួង

មថងៃទបី២៩ តខធ្ូ ្្២ំ០១៤

សាខាកំេង់ចាេ

មថងៃទបី២៩ តខសមស ្្២ំ០១១

សាខាសិរីមសាភ័ែ

មថងៃទបី២៨ តខតនុោ ្្២ំ០១៣

សាខាមសៀេរ៊

មថងៃទបី១៥ តខមថិនុនា ្្២ំ០០៩

សាខាតំ៊ន់មសដ្ឋកិច្ចេិមសសភ្ំមេញ 

មថងៃទបី២៨ តខតនុោ ្្២ំ០១២

សាខាអូឡាំេិក

មថងៃទបី១៩ តខតនុោ ្្២ំ០០៩

សាខាតាម្ម្រ

មថងៃទបី០៩ តខមថិនុនា ្្២ំ០១៤

 

សខ្នៅរាជធានីភនាំនពញ

សខ្នៅ្រណ្្ត នខត្ត

សូម ចូលសៅកានស់គហទំពព័រ www.maybank2u.com.kh/about us សបមាបព់ព័តម៌ាន បតន្ម



ពាែិជ្ជសញ្្រ 
រ៊ស់ធនាគារ មេយប៊ែង

មនតផេលេ ក៊មែជា
២,៥ពាន់ោន

ធនាគារ មេយប៊ែង មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ថុក៊ក៊មដយអរិយ្រយភាេ

ការកបារេ្ធេិធី្្តល់កិត្តិយសដល់វីរៈ៊៊រសរ៊ស់មយើង

ការេកងឹង ការ្្តល់ជូន តាេរយៈ ធនាគារឌីជីថល

ឈានចូលមៅដល់ជមក�ចិត្ត

េន៊ស្រស មដើេ្របីេន៊ស្រសជាតិ

ការមបាះជំហានមៅក្ថុងតំ៊ន់អាសា៊្រន

ធនាគារ សម�តប៊ាង គឺជាកមាលា ងំជំរនុញដសំ៏ខ្នម់�ួសៅពបីសបកា� 
កំសនើនអាជបីវកម្ម និងសសដឋាកិចចេសៅទូទាងំអាស៊ា ន និងសធវើឱ្យមាន

 
្លវជិជាមានសៅក្នុងសហគមន ៍ តដលពួកស�ើង្្តល់សសវាកម្ម។  
ពួកស�ើង បានគាបំទការអភវិឌ្ឍរមួទាងំសហដាឋា រចនាសម្ព័ន្ធ និង 
ការបបកបអាជបីវកម្ម រដាឋា ភបិាល សហគមន ៍ និងកបីឡាតាមរសបៀប 
 តដលស�ើងអាចសធវើសៅបាន។  

វត្តមានដរ៏ងឹមារំបស់ពួកស�ើងសៅក្នុងប ្្ត បបសទសអាស៊ា នទាងំ ១០ បានសធវើឱ្យស�ើងមាន
 ឱកាសក្នុងការសធវើឲ្យមានភ្ពរ បីកចសបមើនជាវជិជាមានដល់សហគមនត៍ដលស�ើងបសបមើ។ មនិ

 បតឹមតតត្្កខ្ងសសដឋាកិចចេប៉ានុស ណ្ ះសទប៉ានុតន្តកម៏ានសង្គម និងបរស្ិន្ងតដរ។ សបសកកម្ម  
“សសវាហិរញ្ញ បបកបសដា�អរ�ិ្យធម”៌ បានតណនាឲំ្យស�ើង បសងកើតនូវគំនិត្្តួចស្្តើមថ្មបីៗ

 សបមាបប់ករមហ៊ានុន តដលបបកបសដា�បបសិទ្ធភ្ពជាសបចើនដូចជា Maybank Heart ជាសដើម។ 
Maybank Heart គឺជាសវទិការ្្តល់មូលនិធិ តាមរ�ៈអនុិនធឺសណតតតម�ួគត ់ តដល្្តល់ជូន

 សធារណជនទូសៅ ជាម�ួនឹងពព័តម៌ានអំពបីគសបមាងរបស់អង្គការមនិតមនរដាឋា ភបិាល តដល 
មានតបមរូវការត្្កហិរញ្ញ វត្នុ។ រហូតមកដល់សពលសនះ Maybank Heart ទទួល្្តល់ជួ��ដល់ 
ស្បព័ន និងអ្កទទួលបបសយជនព៍បីគសបមាងចំនួន ៦១នាកព់បីការបរចិាចេ គសធារណៈ តដល 
មានទឹកបបាកច់ំនួនជាង ១ោនរ បីងហ្គបីត។

្្សំនះ ធនាគារ សម�តប៊ាង បាន្្តល់កិត្តិ�សដល់វ បីរៈបនុរសរបស់ពួកស�ើង តដលបានបប�នុទ្ធ 
សដើម្បី កិត្តិ�ស សសរ បីភ្ព និងសដើម្បីធានាសន្តិសនុខរបស់ពួកស�ើង។ ការបបារព្ធពិធបី្្តល់

 កិត្តិ�សដល់វ បីរៈបនុរសរបស់ពួកស�ើងសនះបតរូវបានសធវើស�ើងសដើម្បីអបអរសទរពិធបីបនុណ្យឯករាជ្យ
 ទបី៦០របស់បបសទសមា៉ា ស�សនុបី សដើម្បីឧទទាិសដល់ការលះបង ់ តដលបានសធវើស�ើង សៅក្នុងបបសទស
 មា៉ា ស�សនុបី។ វាបងាហា ញពបីការលំបាក ការស៊ាូបទាសំដា�ឪពនុកមា្ត � និងជបីដូនជបីតារបស់ពួកស�ើង 
 

សដើម្បីបសងកើតបបសទសមា៉ា ស�សនុបីល្អបបសសើរជាងមនុនសបមាបស់�ើងសៅមថងៃសនះ។ សដា�ការសរៀនពបី
 អតបីតកាល ស�ើងអាចសមើលស�ើញពបីមាគ៌ាខ្ងមនុខនិង�ល់ដឹងនូវអវបីតដលបតរូវការ សដើម្បីសធវើជា
 អ្កដឹកនាសំៅក្នុងសមគ្គបីភ្ព និងការ ល្ា ស់ប្តូរសសដឋាកិចចេ។ ស�ើងកស៏�ើញ្ងតដរថា ការសធវើឱ្យ
 មននុស្សគិតគូរពបី បគបត់្្កមនជបីវតិរបស់ស�ើង នឹងនាសំៅរកអនាគតតដលមានបបសយជនដ៍ល់
 

ស�ើងទាងំអស់គ្ា។

សដា�សរតតសបសកកម្ម “សសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុបបកបសដា�អរ�ិ្យភ្ព” របស់ពួកស�ើង បានសធវើឲ្យ
 ធនាគារ សម�តប៊ាង បន្តជាធនាគារមា៉ា ស�សនុបីតដលឈានមនុខសគក្នុងចំសនាមធនាគារធំៗ១០០ 

ធនាគារ តដលឈានមនុខសគសៅជនុំវញិពិភពសោក តដលសធវើឲ្យោណិជជាសញ្្ញ របស់ស�ើងមានតមមលា 
រហូតដល់២,៥ោនោ់នដនុោលា រ។ ធនាគារ សម�តប៊ាង គឺជាធនាគារតតម�ួគត ់ តដលបានទទួល 
ចំ្តថ្់ាកល់្អបបសសើរបំ ន្ុតសៅក្នុងបបសទសមា៉ា ស�សនុបី។

ធនាគារ សម�តប៊ាង វនិិសយគ សដើម្បីតកលម្អរសបៀប តដលស�ើងរស់សៅ និងចាប�់កបសចចេកវទិយា
 

សដើម្បីជំរនុញការបសសមើលបសមមរបស់ពួកស�ើង។ ពួកស�ើង បន្តភ្ពជាសជើងឯកសលើភ្ពឈានមនុខ 
 

ការមច្បបឌិត មននុស្សធម ៌ ការសធវើការជាបករម និងភ្ពសនុចរតិ។ ស�ើង សជឿជាកថ់ា ការតដល
 

សធវើតបបសនះនឹងជបមរញឱ្យពួកស�ើងឈានដល់សកា្ត ននុពលសពញសលញរបស់ស�ើង។

បបពព័ន្ធឌបីជបីថលរបស់ពួកស�ើង គឺស ្្ត តសលើត្្កសំខ្ន់ៗ ចំនួនបនួ៖ ការបសងកើនភ្ពសម្ូរតបប
 ក្នុងការ្្តល់ជូនអតិថិជន ការវនិិសយគសៅក្នុងសមត្ភ្ពមន�នុទ្ធសសស្ត ការតសវង�ល់យ៉ា ង
 ទូលំទូោ� និង�ល់ដឹងយ៉ា ងសនុបីជសបរៅ និងការកសង និងចូលរមួក្នុងបបពព័ន្ធសអកូ-ឌបីជបីថល។ 

 ទាងំសនះ បានសធវើឱ្យស�ើងនាមំនុខសគក្នុងការទូទាត ់ និងបបពព័ន្ធចា�វា�ឌបីជបីថល (Digital Wallets) 

និងការ្្សពវ្សា�តាមឌបីជបីថល (Channel Digitalization) និងក្នុងការកសងសមត្ភ្ពត្្ក 
សបជើសសរ ើសបនុគ្គលិក និង អភវិឌ្ឍនស៍មត្ភ្ព តដលជាការវនិិសយគសៅក្នុងវទិយាសសស្តទិន្នព័� 

 និងកម្មវធិបីថ្មបី កដូ៏ចជាសៅក្នុងការចូលរមួជាម�ួ រដាឋា ភបិាល  និ�ព័តករ បករមហ៊ានុន Fintech និង 
ថ្ាកដឹ់កនាសំកលសដើម្បីកសងការ្្តល់ឌបីជបីថលពិតបបាកដសបមាបអ់តិថិជនរបស់ពួកស�ើង។

ធនាគារ សម�តប៊ាង គឺជាបគឹះស្នហិរញ្ញ វត្នុដំបូងបង្អស់សៅក្នុងបបសទសមា៉ា ស�សនុបី តដលសធវើជា
 មាចេ ស់សជើងឯកក្នុងការអភវិឌ្ឍរចនាសម្ព័ន្ធរ�ៈសពលតវង មនកបីឡាវា�កូនសហា្គ លសៅក្នុងបបសទស

 មា៉ា ស�សនុបី និងសៅទូទាងំអាស៊ា ន ការចាបស់្្តើមការគាបំទរបស់ខលាួនមនការបបកួតសៅក្នុង្្២ំ០០៦។ 
 សនះ រមួបញចេូ លការឧបត្ម្ភសដា� ទ្ា ល់ពបីកបីឡាករ តដលបានសបជើសសរ ើស។ ការបសងកើត សវទិកា

 សបមាបស់ទពសកាសល្យអាស៊ា ន   សដើម្បីទទួលបាននូវការបបកួតបបតជងអន្តរជាតិ។  ការគាបំទ 
ត្្ករូបិ�បព័ណណ  តាមរ�ៈកញចេបរ់ងាវ នឧ់បត្ម្ភ រមួបញចេូ លការឧបត្ម្ភសដា� ទ្ា ល់ពបីកបីឡាករតដល

 
បានសបជើសសរ ើស និងការបសងកើតការរកសានិងការសលើកកម្ស់មនសជើងឯក សម�តប៊ាង តដល្្តល់ឱ្យ

 
អ្កសលងសហា្គ លទាងំអស់សសបមចនូវសសចក្តបីបបាថ្ា សៅសវទិកាដល៏្អឥតសខ្ចេ ះសដើម្បីឈានសៅកាន ់
សជាគជព័�អន្តរជាតិ។

ត្្កម�ួមនការសប្តជាញា ចិត្តរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង ក្នុងការអភវិឌ្ឍដល៏្អឥតសខ្ចេ ះ សៅក្នុងកបីឡាវា�
 កូនសហា្គ លសៅទូទាងំអាស៊ា ន គឺជាការតតងតាងំសោក Gavin Green ជា ឯកអគ្គរដឋាទូត អាស៊ា ន 

របស់ធនាគារ សម�តប៊ាង។ Green តដលជាអ្កសលងសហា្គ លអាជបីពតាងំពបី្្២ំ០១៥ បចចេនុប្ន្ជា 
កបីឡាករវា�កូនសហា្គ លវ ព័�សក្មងទបី២ និងជនជាតិមា៉ា ស�សនុបីដំបូងសគ តដលបានឈះ្ោនរងាវ នស់នះ 
របស់មាចេ ស់ោនរងាវ នស់ជើងឯកសៅសលើទវបីបអាសនុបី។ Gavin Green គឺជាឧទាហរណ៍មនអវបីតដលស�ើង 
សមើលស�ើញថា ជាគំនិត្្តួចស្្តើមក្នុងការអភវិឌ្ឍដម៏ានសទពសកាសល្យ តដលជាវធិបីសសស្តរបស់

 ធនាគារ សម�តប៊ាង តដលតតងតត្្តល់អទិភ្ពដល់�នុវជន តដលសប្តជាញា ចិត្ត តាងំចិត្ត មាន 
មហិច្ឆតា និងសទពសកាសល្យ សដើម្បីជួ��ពួកសគឈានដល់សគាលសៅថ្មបី។
 

៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

ពាណិជ្ជសញ្្ញ  
ធនាគារ នមយប្រ៊ាង



MALAYAN   BANKING    BERHAD   គឺជាបករមហ៊ានុនចនុះបញជា បីរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង តដលមានសខ្សៅបបសទសមា៉ា ស�សនុបី   សិងហាបនុរ បី   និង
 

មជ្ឈមណ្ឌ លោណិជជាកម្មហិរញ្ញ វត្នុអន្តរជាតិស្្សងៗដូចជា  សៅទបីបករង�នុងដ ៍ញូវ�៉ាក ហនុងកនុង និងបាសរន។

បនុបតសម្ព័ន្ធចម្ងសៅសបរៅបបសទសរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង គឺធនាគារ PT Bank Maybank Indonesia Tbk Maybank Philippines Incorporated និងធនាគារ  សម�តប៊ាង 
(សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី។ បនុបតសម្ព័ន្ធសំខ្ន់ៗ  រមួមាន ធនាគារ Maybank Islamic Berhad ធនាគារ Maybank Investment Bank Berhad បករមហ៊ានុន Maybank Kim Eng 

Holdings Limited  បករមហ៊ានុន Etiqa Takaful Berhad និងEtiqa Insurance Pte Ltd។ ធនាគារ សម�តប៊ាង កម៏ានវត្តមានសៅក្នុងបបសទសបា៉ា គបីស្ន (តាមរ�ៈភ្គហ៊ានុន១៨.៧៨% 
ក្នុងធនាគារMCB)  សៅបបសទសសវៀត្ម (តាមរ�ៈភ្គហ៊ានុន២០%ក្នុងធនាគារ An Binh) និងបបសទសអ៊ាូសបគបីស្ន (តាមរ�ៈភ្គហ៊ានុន១៩.៧%  ក្នុង             Uzbek Leasing 

International A.O)។

MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD
ធនាគារវនិិសយគ  សម�តប៊ាង   (Maybank Investment Banking Berhad)  គឺជាបនុបតសម្ព័ន្ធរបស់ 
សម្ព័ន្ធធនាគារ   សម�តប៊ាង    និងធនាគារវនិិសយគបបតិបត្តិការ   មា៉ា ស�សនុបី   មនបករមហ៊ានុន

 
Maybank Kim Eng។ ធនាគារវនិិសយគ សម�តប៊ាង បាន្្តល់ជូននូវសសវាកម្ម  និងដំស្ះបស� 
ត្្កវនិិសយគ រមួបញចេូ លទាងំ  ការបបឹកសា  និងការសរៀបចំសសវាហិរញ្ញប្ទានសជបីវកម្ម  តាមរ�ៈ
ការបបមូល្្តនុ ំនូវដំស្ះបស�សសវាហិរញ្ញ វត្នុតាមគសបមាង ការបសងកើនសសវាហិរញ្ញ វត្នុសរជបីវកម្ម និង
សមមូលកមចេបី  ទបី្សារមូលធន  សជើងសរមូលបព័បត  ទបី្សារបំណនុ ល  ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទា 
(ការជួញដូរសបមាបត់មមលាអនាគត) និងការបសវបជាវ។

MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED
បករមហ៊ានុន Maybank Kim Eng Limited (MKE) គឺជាបករមហ៊ានុនវនិិសយគធនាគារកិចចេ មនសម្ព័ន្ធធនាគារ 
សម�តប៊ាង តដលមានការយិលព័�សៅតាមប ្្ត បបសទសម�ួចំនួន  ដូចជាបបសទសសិងហាបនុរ បី  ហនុងកនុង  
មថ ឥណ្ឌូ សណសនុបី ហវបីលបីពបីន ឥ ្្ឌ  សវៀត្ម ចបកភពអងស់គលាស និងសហរដឋាអាសមរកិ។

 អស់រ�ៈសពលជាង៤០្្ ំ    បករមហ៊ានុន  Maybank  Kim  Eng  limited  គឺជាបគឹះស្ន ្្តល់
ដំស្ះបស�ហិរញ្ញ វត្នុឈានមនុខសគសលើ សសវាកម្មហិរញ្ញប្ទាន សជបីវកម្ម   ទបី្សារបំណនុ ល   
ទបី្សារមូលធន ឌបីរសឺវទបីវ សជើងសរមូលបព័បត សបមាបប់នុគ្គល និងស្បព័ន បពមទាងំការបសវបជាវ។

MAYBANK ISLAMIC BERHAD
Maybank  Islamic  Berhad ជាធនាគារតបបឥសលា ម  តដលបានចនុះបញជា បី  និងកានក់ាបស់ដា�   
សម្ព័ន្ធធនាគារ  សម�តប៊ាង និងជាអ្ក្្តល់សសវាកម្ម និង្លិត្លហិរញ្ញ វត្នុតបបឥសលា ម ឈានមនុខ

 សគសៅអាស៊ា ន។  ធនាគារ  សម�តប៊ាង  តបបឥសលា ម    សបបើបបាស់បបពព័ន្ធបគបប់គង   បសចចេកវទិយា  
និងប ្្ត ញតចកចា�របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង   ក្នុងការ្្តល់ដំស្ះបស�នូវរាល់ឧបសគ្គ 
ត្្កហិរញ្ញ វត្នុតបប  Shariah  តាមរ�ៈប ្្ត ញធនាគារ  ៤៥៤   សៅទូទាងំបបសទសមា៉ា ស�សនុបី   
កដូ៏ចជាសៅបបសទសឥណ្ឌូ សណសនុបី  សិងហាបនុរ បី ហនុងកនុង ទបីបករង�នុងដ ៍ និងបាសរន។ ធនាគារ សម�តប៊ាង 
តបបឥសលា ម     សៅតតបន្តឈានមនុខសគសៅសលើោណិជជាកម្មសំខ្ន់ៗ     សៅក្នុងតំបនត់ដលរមួមាន 
បទព្យសកម្ម ហិរញ្ញប្ទាន (បបាកប់សញ្ញ ើ និងគណនបី វនិិសយគគា្ម នកបមតិ) បពមទាងំបបាកច់ំសណញពបី
អាជបីវកម្មសំខ្ន់ៗ  ជាសបចើនសទៀត។ 

MAYBANK SYARIAH INDONESIA
PT  Bank  Maybank  Syariah  Indonesia គឺជាបករមហ៊ានុនបនុបតសម្ព័ន្ធ ធនាគារ សម�តប៊ាង។ 
សដា�បតរូវបានបសងកើតស�ើងក្នុង  ្្១ំ៩៩៥   ធនាគារសនះ បាន្្តល់ជូននូវសសវាធនាគារដធ៏ំទូោ� 
តដលរមួមាន   ធនាគារកិចចេោណិជជាកម្ម   ធនាគារកិចចេសរជបីវកម្ម   និងសសវា្្តល់បបឹកសាសយបល់
សរជបីវកម្ម។  ធនាគារ Syariah Indonesia  មានសគាលសៅសធវើឲ្យខលាួនកាលា �សៅជាធនាគារ Shariah  
ខ្្តធំម�ួសៅក្នុងបបសទសឥណ្ឌូ សនសនុបី និងសៅក្នុងតំបន។់ 

ធនាគារកិច្ចប្រ្រឥសលៃ ម

ធនាគារកិច្ចវិនិនោគ
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មុខងារអាជីវកម្ម
ជាយទុ្ធសសស្ត មនសម្័ន្ធធនាគារ



ETIQA
បករមហ៊ានុន Etiqa គឺជាោណិជជាសញ្្ញ  មនអាជបីវកម្មធានារា៉ា បរ់ង និងោណិជជាកម្ម Takaful របស់សម្ព័ន្ធ 
ធនាគារសម�តប៊ាង តដលមាន្្តល់ជូន សសវាធានា រា៉ា បរ់ងអា�នុជបីវតិនិងសសវាធានារា៉ា បរ់ងទូសៅបគប ់
បបសភទសបមាបប់គរួសរ និងគសបមាង Takafulតាមរ�ៈប ្្ត ញភ្្កង់ារតចកចា�ជាង ១០,០០០នាក ់
សៅសៅ ២៤ សខ្ទូទាងំបបសទសមា៉ា ស�សនុបី  ប ្្ត ញតចកចា�សៅតាមធានាគារ សម�តប៊ាង ជាង  
៣៥០សខ្ ធនាគារមដគូនានា មដគូសហការ និងឈ្មួញក ្្ត ល កដូ៏ចជាបបពព័ន្ធអនុិនធឺណិត។ 

  
បករមហ៊ានុន Etiqa  គឺជាអ្កនាមំនុខសគក្នុងការលកស់ដា� ទ្ា ល់ តាមរ�ៈ www.etiqa.com.my   និង   
www.motortakeful.com  និងជាសសវាធនាគារកិចចេអនឡាញ Maybank2u របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។ 

MAYBANK SINGAPORE
ធនាគារ សម�តប៊ាង សិងហាបនុរ បី គឺជា Qualifying Full Bank (QFB) ជាម�ួនឹងបទព្យសកម្មសនុទ្ធ 
ចំនួន ៦៥.៨% សកាដិដនុោលា រសិងហាបនុរ បី  និងបនុគ្គលិកបបមាណ១៨០០នាក។់  ធនាគារសនះ ្្តល់ជូន

 
នូវដំស្ះបស�ហិរញ្ញ វត្នុដស៏ពញសលញម�ួ   តដលរមួមានទបី្សារសសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុលករ់ា� 

 ខ្្តធំ និងធនាគារកិចចេសកល ជូនដល់អតិថិជនបនុគ្គល   (តដលរមួមានអតិថិជនឯកជន និង
 ធនាគារកិចចេសកល) ោណិជជាករ និងប ្្ត បករមហ៊ានុន។  

ធនាគារ សម�តប៊ាង សិងហាបនុរ បី បតរូវបានទទួលស្គ ល់សដា�អាជាញា ធររូបិ�បព័ណណ បបចាបំបសទសសិងហាបនុរ បី  
កំណតថ់ាជា ធនាគារក្នុងបសរកដសំ៏ខ្នម់�ួ (Domestic Systemically Important Banks) 

ក្នុងចំស្មធនាគារក្នុងបសរក និងធនាគារបរសទសទាងំ៧ តដលបានជះឥទ្ធិពលដល់បបពព័ន្ធហិរញ្ញ វត្នុ
 និងសសដឋាកិចចេរបស់បបសទសសិងហាបនុរ បី។ 

ក្នុងនាមជាធនាគារបរសទស តដលឈានមនុខម�ួ សៅក្នុងបបសទសសិងហាបនុរ បីធនាគារ សម�តប៊ាង មាន្្តល់
 ដំស្ះបស�ត្្កហិរញ្ញ វត្នុបគបប់បសភទសបមាបប់នុគ្គល អាជបីវកម្ម និងសវជបីវកម្ម។ សបមាបអ់តិថិជន
 ធនាគារកិចចេសកល និងធនាគារលក្ខណៈឯកជន  ធនាគារ  សម�តប៊ាង សិងហាបនុរ បី គឺជាបចកទាវ រយ៉ា ងធំ

 
ទូោ�សបមាប ់ ឱកាសនានា ក្នុងតំបនអ់ាស៊ា ន។  ប ្្ត ញសខ្ទាងំ  ២៧ របស់ស�ើង  សៅក្នុង 
បបសទសសិងហាបនុរ បី សធវើឲ្យស�ើងជាធនាគារម�ួ  ក្នុងចំស្មធនាគារអន្តរជាតិ  តដលធំជាងសគបង្អស់។ 

 ចំសោះត្្កមា៉ា សនុបីនដកបបាកស់ដា�សវព័�បបវត្តិ តចករតំលកប ្្ត ញ ATM ជាម�ួនឹងQFBs 
៦ស្្សងសទៀតបបសទសសិងហាបនុរ បី ពួកស�ើង មានមា៉ា សនុបីនដកបបាកស់ដា�សវព័�បបវត្តិជាង ២០០ សៅទូទាងំ

 
បបសទសសបមាបអ់តិថិជន។ 

MAYBANK ASSET MANAGEMENT GROUP BERHAD
Maybank Asset  Management Group (MAMG) គឺជាឧសសាហកម្ម តដលឈានមនុខសគ តដលមាន 
សមត្ភ្ពយ៉ា ងធំសធងក្នុងការបគបប់គងត្្កបគបប់គងបទព្យសកម្ម និងមានបទពិសសធនប៍បមាណជាង  
២០្្មំកសហើ�ក្នុងទបី្សារអាស៊ា ន។ MAMG ្្តល់ជូននូវដំស្ះបស�ហិរញ្ញ វត្នុតបបសមញ្ញ  និង 
តបបឥសលា ម និងសសវាកម្មបគបប់គងមូលធន និង្លិត្លជាសបចើនដូចជាការបគបប់គងតមមលាមនភ្គហ៊ានុន 
ការបគបប់គងបបាកច់ំសណញសថរសលើទបី្សារ    សបមាបក់ារវនិិសយគដខ៏្ស់សបមាបប់នុគ្គលបករមហ៊ានុន និង

 
បគឹះស្ន។ MAMG ក៏្ ្តល់ជូននូវដំស្ះបស�វនិិសយគ និងរកសានូវភ្ពជាមដគូ�នុទ្ធសសស្តជា 
សបចើនស្្សងសទៀតជាម�ួនឹងប ្្ត បបធានបគបប់គងបទព្យសកម្ម  តដលមានសករ ្តិ៍សឈា្ម ះល្បីដូចជា  
BNY Mellon Investment Management  និងសម្ព័ន្ធ Azimut សដើម្បីសធវើឲ្យសកើនស�ើងនូវសមតភ្្ព

 
បសចចេកសទស និងសមត្ភ្ពក្នុងការវនិិសយគជាសកល។ 

 

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
ធនាគារ   PT Bank Maybank Indonesia Tbk     (ធនាគារ  សម�តប៊ាង ឥណ្ឌូ សនសនុបី)   គឺជាបនុបតសម្ព័ន្ធ 
ធនាគារ សម�តប៊ាង និងជាធនាគារោណិជជាដធ៏ំតដលបានចនុះបញជា បីសៅក្នុងទបី្សារភ្គហ៊ានុនឥណ្ឌូ សនសនុបី 

 (Ticker-BNII)។ ធនាគារសនះ ្ ្តល់ជូនសសវាកម្ម និង្លិត្លហិរញ្ញ វត្នុដ៏ធំទូោ�  សបមាប់អតិថិជនបនុគ្គល 
និងបករមហ៊ានុន តាមរ�ៈសសវាកម្មហិរញ្ញប្ទានសហគមន ៍ ( ធនាគារកិចចេខ្្តតូច និងខ្្តធំ) 
និងធនាគារកិចចេោណិជជាកម្មសកល តាមរ�ៈប ្្ត ញសខ្៤០៧ (តដលរមួបញចេូ លទាងំការយិលព័� 
មបីបករូហិរញ្ញ វត្នុ១៣ សខ្ធនាគារ Shariah ១០ និងសខ្សបរៅបបសទសចំនួន២ សៅ Mumbai 
និងMauritius) និងមា៉ា សនុបីនដកបបាកស់វព័�បបវត្តិ១.៦០៦ តដលរមួបញចេូ លមា៉ា សនុបីនដាកប់បាកច់ំនួន៩៦។ 
ធនាគារ សម�តប៊ាង ឥណ្ឌូ សនសនុបី គឺជាធនាគារោណិជជាកម្មធំជាងសគទបី៩  សបើគណនបីតាមបទព្យសកម្ម 
និងមានបបាកប់សញ្ញ ើររហូតដល់១២១,៣ ោនស់កាដិរូសពៀរ ៍និងបទព្យសកម្មចំនួន១៧៣,៣ ោនស់កាដិរូសពៀរ ៍
បតឹមមថងៃទបី៣១ ធ្ូ ២០១៧។

Etiqa គឺជាបករមហ៊ានុនធានារា៉ា បរ់ ៉ាងឌបីជបីថលទបីម�ួ សៅបបសទសមា៉ា ស�សនុបី តដលមានទឹកបបាកប់បមាណ
 ជាជាង១០០ោន រ បីងហ្គបីត។  

បករមហ៊ានុន Etiqa International Holdings Sdn Bhd (EIHSB) គឺជាបនុបតសម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង  
តដលបគបប់គងសលើភ្គហ៊ានុនរបស់បករមហ៊ានុន Etiqa។ សបរៅពបីបបសទសមា៉ា ស�សនុបី (តាមរ�ៈបករមហ៊ានុន  
Etiqa Insurance Berhad និងEtiqa Insurance Pte Ltd) បករមហ៊ានុន Etiqa  កម៏ានវត្តមានសៅ 
បបសទសសិងហាបនុរ បី   (តាមរ�ៈបករមហ៊ានុនEtiqa Insurance Pte Ltd)បបសទសឥណ្ឌូ សនសនុបី (តាមរ�ៈ 
បករមហ៊ានុន PT Asuransi Asoka Mas) និងបបសទសហវបីលបីពបីន (តាមរ�ៈបករមហ៊ានុន AsianLife 
និងបករមហ៊ានុន General Assurance Corporation)។ 

MAMG សធវើបបតិបត្តិការសៅក្នុងទបី្សារធំៗចំនួន៣របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង តដលរមួមាន
 បបសទសមា៉ា ស�សនុបី សិងហាបនុរ បី និងឥណ្ឌូ សនសនុបី តាមរ�ៈសម្ព័ន្ធបគបប់គងបទព្យសកម្ម Maybank Asset 

Management Group Berhad បករមហ៊ានុនMaybank Asset Management Malaysia Sdn Bhd 

បករមហ៊ានុន Maybank Islamic Asset Management Sdn Bhd បករមហ៊ានុនMaybank Private Equity 

Sdn  Bhd   បករមហ៊ានុន  Maybank Asset Management Singapore Pte Ltd    និងបករមហ៊ានុន  
PT Maybank Asset Management។ 

នសវាធានារា៉ា ្រ់រង និង TAKAFUL

ការបគ្រ់បគងបទព្យសកម្ម

ប្រតិ្រត្តិការអន្តរជាតិ

១០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

មុខងារអាជីវកម្ម
ជាយទុ្ធសសស្ត មនសម្ន័្ធធនាគារ



MAYBANK PHILIPPINES
ធនាគារ សម�តប៊ាង ហវបីលបីពបីន (MPI) ជាធនាគារោណិជជាកម្មតដល 
មានសខ្៧៤សៅក្នុងបបសទស  និងជាបញ្្ត ញធនាគារបរសទស 
ធំបំ ន្ុតសៅក្នុងបបសទស្ងតដរ។ ធនាគារសនះ ្្តល់ជូន សសវាកម្ម 
ធនាគារបគបប់បសភទសបមាបប់នុគ្គល  និងសបមាបអ់ាជបីវកម្មខ្្តធ ំ
តាមរ�ៈដំស្ះបស�ហិរញ្ញ វត្នុយ៉ា ងសម្ូរតបប តដលរមួមាន

 
សសវាហិរញ្ញ វត្នុសបមាបអ់តិថិជនជានខ់្ស់ អាជបីវករខ្្តតូច និង

 មធ្យម បករមហ៊ានុនកបមតិមធ្យម និងខ្ស់សៅក្នុងបបសទសហវបីលបីពបីន។
 ធនាគារ  សម�តប៊ាង  ហវបីលបីពបីន  កម៏ានបបតិបត្តិការោកព់ព័ន្ធនឹង
 ត្្ករតនាគារសដា�ស ្្ត តសៅសលើបបតិបត្តិការសៅក្នុងទបី្សាររូបិ�វត្នុ

 ការជួញដូររូបិ�បព័ណណ បរសទស ជាម�ួនឹងការ្្តល់ជូននូវសសវា 
បបកបសដា�ទំននុកចិត្តជាងសគបំ ន្ុត។

MAYBANK CLMV
ធនាគារ សម�តប៊ាង តំបនឥ់ណ្ឌូ ចិន រមួមានបគបស់ខ្សៅបបសទស 
កម្នុជា សវៀត្ម ឡាវ  និងបបសទសមបីយ៉ា នម់ា៉ា ។  សៅបបសទស 
កម្នុជា     ពួកស�ើងបបតិបត្តិការតាមរ�ៈបនុបតសម្ព័ន្ធរបស់ស�ើងសៅ

 បបសទសកម្នុជា   គឺធនាគារ  សម�តម៊ាង  (សខមបូឌា)  ភបីអិលសនុបី
 តដលបតរូវបានបសងកើតតាងំពបី្្១ំ៩៩៣ និងបានចនុះបញជា បីរជាជបីវកម្ម 

សៅ្្២ំ០១២។  ធនាគារ  សម�តប៊ាង  (សខមបូឌា)  ភបីអិលសនុបី 
្្តល់ជូននូវសសវាកម្មធនាគារកិចចេសបមាបអ់តិថិជន    តដលមាន 
បទព្យធនសបចើន  និងសបមាបប់នុគ្គលអាជបីវកម្មខ្្តតូច  និងមធ្យម 
ក្នុងបសរក  ោណិជជាកម្ម  និងសជបីវកម្មតាមប ្្ត ញសខ្ចំនួន

 ២១ សៅទូទាងំបបសទស។  សៅបបសទសឡាវ  ពួកស�ើង្្តល់ជូន
សសវាអាជបីវកម្មខ្្តតូច  និងមធ្យម  និងធនាគារកិចចេសរជបីវកម្ម 
តាមរ�ៈសខ្របស់ស�ើងចំនួន២សៅទបីបករងសវៀតសទៀង។ 
សៅបបសទសមបីយ៉ា នម់ា៉ា  និងសវៀត្ម ធនាគារ សម�តប៊ាង ្្តល់ 
ជូននូវសសវាកម្មធនាគារកិចចេខ្្តធំ តដលរមួមានសសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុ 
បគបប់គងមូលធនចំ្�  មូលធនការងារ  ោណិជជាកម្ម  និង 
អាជបីវកម្មប្តូរបបាក ់  និងគសបមាងហិរញ្ញ វត្នុនានាជូនដល់អតិថិជន

 សរជបីវកម្មក្នុងតំបន។់ ធនាគារ សម�តប៊ាង គឺជាធនាគារបរសទស 
តតម�ួគតត់ដលទទួលបានអជាញា របព័ណណ ពបីធនាគារជាតិ មនបបសទស
មបីយ៉ា នម់ា៉ា  តាងំពបី្្២ំ០១៥។ 

MAYBANK NEW YORK
ធនាគារ សម�តប៊ាង ទបីបករង�៉ាូវ�៉ាក ចាបស់្្តើមដំសណើ រការតាងំពបី 
្្១ំ៩៨៤ និងសធវើការស ្្ត តសលើធនាគារកិចចេោណិជជាកម្ម្លិត្ល

 ធនាគារ និងទបី្សារមូលធន និងហិរញ្ញ វត្នុោណិជជាកម្ម។
 សខ្សនះ ក៏្ ្តល់ជូននូវសសវាកមចេបីតដលមានការចូលរមួពបីធនាគារ 

ស្្សង និងកាសរៀបចំកមចេបីស្្សងៗសបមាបភ់្គបីពបីរ។ 

MAYBANK LONDON
ធនាគារ សម�តប៊ាង ទបីបករង�នុងដ ៍ បតរូវបានបសងកើតតាងំពបី្្១ំ៩៦២ 
និងបតរូវបានសបបើបបាស់ជាភ្្កង់ារធនាគារកិចចេជួ��ដល់ប ្្ត  
បករមហ៊ានុន និងបគឹះស្នហិរញ្ញ វត្នុនានា  ក្នុងបបតិបត្តិការរវាង

 តំបនអ់ាស៊ា ន និងសហគមអនុឺរ ៉ានុប តដលសធវើការស ្្ត តសលើធនាគារ 
កិចចេខ្្តធំ សលើកមចេបីអាជបីវកម្ម ្លិត្លរតនាគារ ទបី្សារធនធាន

 និងហិរញ្ញ វត្នុោណិជជាកម្ម។ ពួកស�ើង ្្តល់ជូននូវសសវាវនិិសយគ 
 តបប Shariah ដល់បករមហ៊ានុន និងប ្្ត អតិថិជនបនុគ្គលតដល 

មានតបមរូវការហិរញ្ញ វត្នុក្នុងកបមតិម�ួដខ៏្ស់។ 

MAYBANK BRUNEI
ធនាគារ សម�តប៊ាង  បប៊ារ�សណ បតរូវបានបសងកើតស�ើងបបមាណ 
ជា៥៧្្ ំ សដា�្្តល់ជូននូវ្លិត្ល និងសសវាកម្មធនាគារ 
សបមាបប់នុគ្គល និងោណិជជាកម្មបគបប់បសភទ តាមរ�ៈប ្្ត  
សខ្របស់ស�ើងចំនួនពបីរសៅ  Bandar  Seri  Begawan  
និងសៅ Seria។

MCB BANK LTD

ធនាគារ MCB  ជាធនាគារ  តដលសម្ព័ន្ធធនាគារ  សម�តប៊ាង  
មានភ្គហ៊ានុនចំនួន  ១៨,៧៨%  តដលចាបស់្្តើមសរជបីវកម្មតាងំ 
ពបី្្១ំ៩៤៧ និងចនុះសឈា្ម ះជាធនាគារឯកជនសៅ្្១ំ៩៩១។ 
ធនាគារសនះសធវើបបតិបត្តិការជាបគឹះស្នហិរញ្ញ វត្នុសបមាបអ់តិថិជន
តដល មានបទព្យខ្ស់ម�ួ     សៅបបសទសបា៉ា គបីស្នតដលមាន 
បទពិសសធនជ៍ាង៧០្្។ំ  MCB បានបសបមើជូនអតិថិជនតាម 
រ�ៈប ្្ត ញសខ្ចំនួន ១.៤០៥  សៅក្នុងបបសទសបា៉ា គបីស្ន 
និង១១សខ្សៅសបរៅបបសទស តដលមានវត្តមានសៅបបសទសបសបី 
លងាក  ឌូមប បា៉ា ហាន ់ និងអាសឺមបចាន។់ MCB ក៏្ ្តល់ជូននូវសសវា
កម្មហិរញ្ញ វត្នុតបបឥសលា ម តាមរ�ៈធនាគារ MCB Islamic Bank 

Limited។ សៅ្្២ំ០១៧ MCB បានទិញ NIB Bank Limited 

តាមរ�ៈការសរៀបចំ ល្ា ស់ប្តូរភ្គហ៊ានុន។ 

AN BINH BANK

ធនាគារ  An Binh  ជាធនាគារ តដលសម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង 
មានភ្គហ៊ានុនចំនួន  ២០ភ្គរ�។  សដា�បតរូវបានបសងកើតស�ើង  
សៅក្នុងតខឧសភ្  ្្១ំ៩៩៣  ធនាគារ An Binh  ្្តល់ជូននូវ 
សសវាកម្មធនាគារកិចចេខ្្តតូច និងធនាគារកិចចេោណិជជាកម្ម ជាម�ួ 
នឹងប ្្ត ញសខ្បបមាណ ១៦៥សខ្   និងអននុសខ្តដល 
ស្ិតសៅទូទាងំ ៣៤សខត្តក្នុងបបសទសសវៀត្ម។

UZBEK INTERNATIONAL A.O.

Uzbek  Leasing  International  A.O .(Uzbek  Leasing)

ជាបករមហ៊ានុនតដលសម្ព័ន្ធធនាគារ   សម�តប៊ាង   មានភ្គហ៊ានុន
ចំនួន១៩,៧%។  បករមហ៊ានុនសនះ មានឯកសទសខ្ង្្តល់សសវាកម្ម 
ធំទូោ�   សលើសសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុ   និងភតិសនយាសៅទូទាងំ

 
ការយិលព័�តំ្ងទាងំ៨ សៅទូទាងំបបសទស។ Uzbek Leasing  
បានកាលា �ជាសមាជិកមនសមាគមអាជបីវកម្ម    និងបសចចេកវទិយា 
អន្តរជាតិតដលមានការចូលរមួពបីសំ្កអ់្កជំនាញ និងមដគូក្នុង 
ត្្កោណិជជាកម្មអន្តរជាតិ។

MAYBANK GREATER CHINA
ធនាគារ   សម�តប៊ាង   ចិន  រមួមានវត្តមានសៅទបីបករងហនុងកនុង 
សសៀងមហ សប៉ាកាងំ គនុនមបីង និងសិនជិន។  ធនាគារ សម�តប៊ាង 
ចិន  ្្តល់ជូនសសវាកម្មធនាគារខ្្តធំ  ដល់ប ្្ត បករមហ៊ានុនសៅ
ទបីបករងហនុងកនុង និងបបសទសចិន ភ្គសបចើនជាបករមហ៊ានុន តដលសៅ 
ក្នុងតំនបអ់ាស៊ា ន   បករមហ៊ានុនចិន/ហនុងកនុង   តដលមានប ្្ត ញ 
បបតិបត្តិការ និងគសបមាងសៅក្នុងតំបន ់ កដូ៏ចជាបគឹះស្នហិរញ្ញ វត្នុ
នានា្ងតដរ។ 

ប្រតិ្រត្តិការអន្តរជាតិ (្រន្ត)
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មុខងារអាជីវកម្ម
ជាយទុ្ធសសស្ត មនសម្ន័្ធធនាគារ



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

shown include those that are dormant, under liquidation, have ceased operations, or are property 
investment or nominee services companies. For the complete list please refer to Note 63: Details of 
Subsidiaries, Deemed Controlled Structured Entities, Associates and Joint Ventures in the Financial 
Statements book of the Annual Report 2017.

2. Where investment holding companies are omitted, shareholdings are shown as effective interest.
* Effective interest held by the Group. Refer to Note 63, footnote 15, page 282 in the Financial Statements 

book of the Annual Report 2017 for the details.
** 0.01% is held by Dourado Tora Holdings Sdn Bhd.
^ Joint Venture
# New subsidiaries incorporated in Malaysia under the Companies Act, 2016. Refer to Note 60(i)(c),  

page 245 in the Financial Statements book of the Annual Report 2017 for the details.
@ Effective interest held by the Group. 54.66% is held by Etiqa International Holdings Sdn Bhd and 40.58% 

is held by Maybank ATR Kim Eng Capital Partners, Inc.

COMMERCIAL BANKING INVESTMENT BANKING

ASSET MANAGEMENT

OTHERS

INSURANCE & TAKAFUL

 ISLAMIC BANKING

  100% Maybank Islamic Berhad 
 (Islamic Banking)

  100% PT Bank Maybank Syariah Indonesia 
   (Islamic Banking) 

 98.31%* PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
 (Banking)

  100% PT Maybank Indonesia Finance 
 (Multi-financing)

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

 99.97% Maybank Philippines, Incorporated 
 (Banking)

 100% Maybank (Cambodia) Plc
 (Banking)

 18.78% MCB Bank Ltd
 (Banking)

 20% An Binh Commercial Joint Stock Bank 
 (Banking)

 19.70% Uzbek Leasing International A.O. 
 (Leasing)

 100% Etiqa International Holdings Sdn Bhd 
 (Investment Holding)

  69.05% Maybank Ageas Holdings Berhad 
 (Investment Holding)

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

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

  100%  Etiqa Life Insurance Berhad#

 (Life & Investment-linked Business)

  100%  Etiqa General Takaful Berhad#

 (General Takaful Business)

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

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

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

  100%  Etiqa Overseas Investment Pte Ltd
 (Investment Holding)

  32.50% Pak-Kuwait Takaful Company Limited
 (Takaful Business)

  75% PT Asuransi Asoka Mas
 (Insurance Provider)

  95.24%@ AsianLife & General Assurance Corporation 
 (Insurance Provider)

 100%  Maybank International Holdings Sdn Bhd 
 (Investment Holding)

  100% Maybank Kim Eng Holdings Limited 
 (Investment Holding)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Other Subsidiaries

 100% Maybank Investment Bank Berhad 
 (Investment Banking)

  100% BinaFikir Sdn Bhd 
 (Consultancy and Advisory)

  35.32% Anfaal Capital^ 
 (Investment Banking)

  Other Subsidiaries 

 100%  Maybank Asset Management Group Berhad 
 (Investment Holding)

  100% Maybank Asset Management Sdn Bhd 
 (Fund Management)

  99%  PT Maybank Asset Management
 (Fund Management)

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

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

  100% MAM DP Ltd 
 (Fund Management)

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

 100%  Maybank Trustee Berhad 
 (Trustee Services)

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

  100%** MBB Labs Pte Ltd 
 (IT Development Services)

 100% Cekap Mentari Berhad 
 (Securities Issuers)

 Other Subsidiaries 

នាមថងៃទបី៣១ តខធ្ូ ្្២ំ០១៧

១2

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

រចនាសម្ន័្ធរ្រសស់ម្ន័្ធធនាគារ



   េកងីកអតិ៊រមផនសកា្្រន៊េលរ៊ស់មយើងមៅក្ថុងអាសា៊្រន តដលជាតំបនម់�ួតដលមានការរ បីកចសបមើន តដលចំនួន 
បបជាជនវ ព័�សក្មងជាសបចើន និងឱកាសសៅក្នុងវសិព័�ធនាគារ កដូ៏ចជាការសកើនស�ើងនូវសកម្មភ្ពោណិជជាកម្មពបី

 សហគមនស៍សដឋាកិចចេអាស៊ា ន (AEC) ។ ស�ើង មានបំណង្្តល់ជូននូវសសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុដល់មននុស្សបគបគ្់ាសៅក្នុង
អាស៊ា ន ខណៈសពល តដលស�ើងកំពនុងសធវើជាមដគូជាម�ួអតិថិជនរបស់ស�ើង តដលចងព់បងបីកអាជបីវកម្មរបស់ពួកសគ
សៅទូទាងំតំបន។់

ការរកសាភ្ពសស្ម ះបតងចំ់សោះសបសកកម្មរបស់ស�ើង ក្នុងការ ្្តល់សសវាហិរញ្ញ វត្នុបបកបសដា�អរ�ិ្យភ្ព ធនាគារ សម�តប៊ាង 
បានស ្្ត តសំខ្នស់ៅសលើភ្ពចាបំាចព់បីរសដើម្បីបសងកើតនូវគនុណតមមលាបបកបសដា�និរន្តនដ៍ល់សហគមនត៍ដលស�ើងបសបមើ។

 មដើេ្របី៊ំមេញតកេរូវការរ៊ស់អតិថិជន តដលមានការអភវិឌ្ឍសដា�ការ ល្ា ស់ប្តូរខលាួនស�ើង តាមរ�ៈការផច្ក៊ឌិតផន 
ក៊េន្ធ័ឌីជីថល សដើម្បីបសបមើអតិថិជនរបស់ស�ើងឱ្យកានត់ត្បរ់ហព័ស និងទានស់ពលសវោ។

ក្នុងការបសងកើតតមមលាខលាួនឯង ពួកស�ើងតតងតតបបកាន�់កនូវគនុណតមមលាមន T.I.G.E.R របស់ស�ើង និងសធវើការតាមរ�ៈរចនា
សម្ព័ន្ធអភបិាលកិចចេល្អ។ រចនាសម្ព័ន្ធសនះ គាបំទការសសបមចចិត្តជា�នុទ្ធសសស្តសធវើឱ្យមានតនុល្យភ្ពសគាលសៅ រ�ៈសពលខលាបី 
និងរ�ៈសពលតវង សដើម្បីធានានិរន្តរភ្ពមនអាជបីវកម្មរបស់ស�ើង និងសហគមនត៍ដលស�ើងបសបមើ។

ភ្ពចាបំាចស់ដើម្បីកំណត�់នុទ្ធសសស្តរបស់ស�ើង សដើម្បីឱ្យកាលា �ជាធនាគារអាស៊ា នកំពូលត្្កឌបីជបីថលសដើម្បីបសបមើអតិថិជន
 របស់ស�ើង សហើ��នុទ្ធសសស្តសនះ បតរូវបានបបតិបត្តិតាមរ�ៈត្នការ�នុទ្ធសសស្ត ៥្្រំបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង ្្២ំ០២០៖

គនុណតមមលា តដលស�ើងបានបសងកើត 
បតរូវបានតចកចា�ដល់អ្កោកព់ព័ន្ធ 

របស់ស�ើងទាងំតមមលាហិរញ្ញ វត្នុ 
និងមនិតមនហិរញ្ញ វត្នុ។

ភាេជាអ្កដឹកនាំដ៏មនក៊សិទ្ធិភាេ៖

បករមបបឹកសាភបិាលចបមរះ និងចំសណះដឹងរបស់ស�ើងបាន្្តល់បបឹកសា 
 និងការបតរួតពិនិត្យដល់គណៈបគបប់គងជានខ់្ស់តដលបបតិបត្តិ �នុទ្ធសសស្តរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង សដើម្បីជំរនុញការបសងកើតតមមលា និងសធវើ

ឱ្យបបសសើរស�ើងនូវការអននុវត្តរបស់ស�ើង។

គ៊ែតផេលេសីលធេ៌ និងការក៊កេឹត្ដ៖

ស�ើង សៅតតបន្តការអននុវត្ត និងភ្ពសជឿជាករ់បស់ស�ើងសលើគនុណតមមលា 
T.I.G.E.R របស់ស�ើង។

ការកគ៊់កគងហានិភ័យ និងការេកងឹងការកតរួតេិនិត្រយផ្ទៃក្ថុង៖

បបពព័ន្ធបគបប់គងបបកបសដា�បបសិទ្ធភ្ពមនការបគបប់គងហានិភព័�ខ្ង
ក្នុង និងខ្ងសបរៅរបស់ស�ើង ធានានូវបទព្យសម្ត្តិ និង្លបបសយជន៍
របស់មដគូរោកព់ព័ន្ធ។

៊ន្តការម្្្រតមលើការអភិវឌ្រឍសេត្ភាេ និងការ៊ែ្តះ៊ណា្្រល៖

ការស ្្ត តសលើការអភវិឌ្ឍសមត្ភ្ព និងការបណ្តនុ ះប ្្ត លសមត្ភ្ពរបស់និសយជិករបស់ស�ើង គឺសធវើស�ើងសដើម្បីបបាកដថាពួកស�ើងធានា្្តល់ជូននូវ

 ការយិលព័�សធវើការម�ួបបកបសដា�និរន្តរភ្ពសបមាបម់ថងៃអនាគត។ 

ការរងា្វ្រយតផេលេមលើលទ្ធ្ល៖

ស�ើង តាមដានការរ បីកចសបមើនរបស់ស�ើង សដា�សបបើតារាងវា�តមមលាតដល
 មានតនុល្យភ្ព សដើម្បីវា�តមមលាការអននុវត្តរបស់ស�ើងចំសោះសគាលបំណង 

�នុទ្ធសសស្តរបស់ស�ើង តដលជាលទ្ធ្លមនការសសបមចចិត្តមនការ្្តល់
តមមលាការ។

ស�ើង មានបំណងកាលា �ជាអ្ក្្តល់សសវាកម្ម 
ហិរញ្ញ វត្នុ ខ្្តមធ្យម និងសសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុ

 ោណិជជាកម្ម ឈានមនុខសគ សៅក្នុងតំបនអ់ាស៊ា ន 
តដលមានឥទ្ធិពលសលើវត្តមានក្នុងតំបនអ់្កជំនាញ
ការធនាគារ និងឱកាសក្នុងវសិព័�សសដឋាកិចចេ
អាស៊ា ន។

ស�ើង ចងក់ាលា �ជាបករមហ៊ានុនធានារា៉ា បរ់ងឈានមនុខ 
សគរបស់អាស៊ា ន តាមរ�ៈការបសងកើនបបសិទ្ធភ្ព 
រវាងធនាគារបបចាតំំបនធ់នាគារ សម�តប៊ាង  
និងសបបើបបាស់ជំនាញរបស់ Etiqa សលើសសវាកម្ម 
ធានារា៉ា បរ់ងTakaful។ 

ស�ើង មានគសបមាងបន្ត្្តល់ជូននូវដំស្ះបស� 
ហិរញ្ញ វត្នុជាសកលតដលស ្្ត តសំខ្នស់លើអតិថិជន

 
តដលនាសំៅដល់ការពបងឹងភ្ពឈានមនុខសគជា 
សកល ក្នុងសសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុតបបអនុបីសលា ម។

ស�ើងបបាថ្ាចងក់ាលា �ជាធនាគារឌបីជបីថលសដា�ជសបមើស តាមរ�ៈការតសវង�ល់ពបីចំណងច់ំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនរបស់ស�ើងជាចម្ង 
និងសធវើការ ល្ា ស់ប្តូរជាបន្តបនាទា បស់ដើម្ប្ី ្តល់ជូននូវបទពិសសធនស៍បមាបអ់តិថិជនជំនានស់បកា�កានត់តល្អបបសសើរ។

ស�ើង បបាថ្ាចងក់ាលា �ជាមដគូហិរញ្ញ វត្នុតដលអាច
ទនុកចិត្តរបស់អាស៊ា ន តដលជាអ្ក្សារភ្ជា បប់ ្្ត
ញស្្សងសទៀតសៅក្នុងតំបនអ់ាសនុបី តាមរ�ៈការសលើ
កកម្ស់សមត្ភ្ពមនភ្ពជាអ្កដឹកនាអំាស៊ា ន 
របស់ស�ើង សដើម្ប្ី ្តល់ដំស្ះបស�ដល់អតិថិ 
ជនសៅទូទាងំទវបីបអាសនុបី។

អតិថិជន
អតិថិជនរបស់ស�ើង គឺជាអ្កដំបូង 
តដលមានលទ្ធភ្ពទទួលបាននូវ
្លិត្លថ្មបី និងការមច្បបឌិតថ្មបី 
បសងកើននូវបទពិសសធន ៍ ក្នុងការ 

បំសពញនូវតបមរូវការហិរញ្ញ វត្នុរបស់
អតិថិជនស�ើង។

វិនិមោគិន
ការ�កចិត្តទនុកដាកយ់៉ា ងខ្លា ងំ 

របស់ស�ើងសៅសលើកំសណើ នអាជបីវកម្ម  និង្លិតភ្ពបតរូវបានបតន្មសៅ
ជាបបាកច់ំសណញ តដលបបកប 
និងការទូទាតភ់្គោភសបមាប ់

ភ្គទនុនិករបស់ស�ើង។

និយ័តករ

កិចចេខិតខំបបឹងតបបងបន្តរបស់ស�ើង 
សដើម្បីសលើកកំពស់សអា�មានស្តង់ដារ
ខ្ស់បំ ន្ុតមនវប្ធមអ៌ននុសោមតាម
បនាទា ត ់ ជាម�ួនឹងតបមរូវការតដល 
តបមរូវឱ្យមានចបីរភ្ពមនអាជបីវកម្ម 
របស់ស�ើងនិងសហគមនត៍ដល 

ស�ើងបសបមើ។

សហគេន៍

កម្មវធិបីសហគមនរ៍បស់ស�ើងសៅ 
ទូទាងំអាស៊ា នជួ��ដល់ 

សហគមនម៍ូលដាឋា នឱ្យទទួល 
ឯករាជ្យភ្ពត្្កហិរញ្ញ វត្នុ។

និមោជិក

ការ�កចិត្តទនុកដាករ់បស់ស�ើងសលើ
ការអភវិឌ្ឍសទពសកាសល្យការសរៀប
ចំការងារនិងការ្្តល់រងាវ នអ់ាច 
បតត់បនបានធានាថាបបជាជន 

របស់ស�ើងមានបរស្ិនការងារដ ៏
មានអត្នព័�និងគួរឱ្យរសំភើប។

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
បបភពថវកិារបស់ស�ើងគឺ

មកពបីបបតិបត្តិការ សមធម៌
និងបំណនុ លស្្សងសទៀត

ធនធានសង្គេ 
និងទំនាក់ទំនង

ទំនាកទ់ំនងរបស់ស�ើងជាម�ួ
សហគមនត៍ដលស�ើងសធវើ 

បបតិបត្តិការ

ធនធានេន៊ស្រស
បនុគ្គលិកធនាគារ សម�តប៊ាង 
បករមបបឹកសាភបិាលថ្ាកដឹ់កនា ំ
ជានខ់្ស់ និងគណកមា្ម ការ 
ពិសសសតដលកំណតស់ដា� 

គនុណតមមលាមន T.I.G.E.R

ធនធាន្លិតភាេ
សហដាឋា រចនាសម្ព័ន្ធទាងំវត្តមាន  

និងឌបីជបីថល

ធនធាន៊ញ្្រ
R & D កម្មសិទ្ធិបញ្្ញ  
ចំសណះដឹងឌបីជបីថល 
បកបខណ្ឌ ដំសណើ រការ 

សគាលនសយបា� និងនបីតិវធិបី
មនការសធវើបបតិបត្តិការ

ធនាគារសហគេន៍ 
អាសា៊្រនកំេូល

ធនាគារមៅអាសា៊្រន
ឈានេ៊េមគមៅក្ថុង
៊ណា្្រញតំ៊ន់អាស៊ី

កក៊េហែ៊នធានារ៉្រ៊់រង
អាសា៊្រនឈានេ៊េមគ

អ្ក្្តល់មសវាកេ្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុប៊៊អ៊ីសា្្រេ

ជមកេើសធនាគារ 
ឌីជីថល

អ្កពាក់េ័ន្ធរ៊ស់មយើង មដើេ្របី៊មងកើតតផេលេសកម៊់ការមក៊ើធនធានសំខាន់ៗ             

គំរមូនអាជវីកម្មរ្រសន់យើង

អភិបាលកិច្ចរ៊ស់មយើង

យ៊ទ្ធសាសស្តរ៊ស់មយើង

មគាលមៅយ៊ទ្ធសាសស្តរ៊ស់មយើង

១3
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បេេីនា ឆ្ន្រំ2០១៨

មុខងារអាជីវកម្ម

នាយកោ្ឋ ននសវាហរិញ្ញ្រ្បទានសហគមន៍ នាយកោ្ឋ នធនាគារកិច្ចសជីវកម្ម

នោក បគរួច សតយា
នា�ក នា�កដាឋា នធនាគារកិចចេសជបីវកម្ម

• ត្្កទំនាកទ់ំនងអតិថិជន

• ត្្កធនាគារកិចចេសជបីវកម្ម

• ត្្កបបតិបត្តិការធនាគារ

នាយកោ្ឋ នទីផសារសកល

នោក  សខុ  នេង 
នា�ក ត្្កធនាគារ កិចចេោណិជជាកម្ម

កញ្្ញ  ទី ច័ន្ទ បគរឹសនា
នា�ិកា ត្្កបគបប់គង ប ្្ត ញសខ្ 

នោក បស ីគុជ ្រុបាផា
នា�ិកា ត្្ក Premier Wealth

នោក  សងិ សវុិទសា
នា�ក ត្្កឥណទាន អាជបីវកម្មខ្្តតូច និងមធ្យម

នោក បស ីនសនឌី ឈ ូនផក ជូ
នា�ិកា ត្្កឥណទានបនុគ្គល 

នោក  ជា មា៉ា រា៉ា ត
នា�ក ត្្កធនាគារ កិចចេតបបនិមតិ្តិ និងអាជបីវកម្មទូទាត់

សនុពលភ្ពចាបព់បីតខសមស ្្២ំ០១៨

កញ្្ញ  ជា កិច្ច
នា�ិកា ត្្កអាជបីវកម្មបព័ណណ

នោក ថាណ្បាឡាន
នា�ក នា�កដាឋា នទបី្សារសកល - ឥណ្ឌូ ចិន

• ត្្កទបី្សាររូបិ�បព័ណណ

• ត្្កលក ់ និងបបឹកសាសយបល់សលើ បបតិបត្តិការ សចប់បាក ់និង 

ការ ល្ា ស់ប្តូរ រូបិ�បព័ណណ  

ោតុ ម៉ាូហាមាដ ហានីវស៊ាអូាឌី
នា�កបបតិបត្តិ

១៤

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

រចនាសម្័ន្ធរ្រសធ់នាគារ

ោតុ ម៉ាូហាមាដ ហានីវស៊ាអូាឌី
នា�ក នា�កដាឋា នសសវាហិរញ្ញប្ទានសហគមន៍

• ធនាគារកិចចេោណិជជាកម្ម
• បគបប់គងឥណទានបនុគ្គល 
• អាជបីវកម្ម ខ្្តតូច និងមធ្យម
• បគបប់គង មូលនិធិបបាកប់សញ្ញ ើ  និង 
 សសវាកម្មធានារា៉ា បរ់ ៉ាង
• Premier Wealth

• ធនាគារកិចចេតបបនិមតិ្ត និង
 អាជបីវកម្មទូទាត់
• អាជបីវកម្មបព័ណណ
• បគបប់គងប ្្ត ញសខ្



មុខងារប្រតិ្រត្តិការនសវាកម្ម

នលខ្ធិការបករុមហ៊ាុន

នោកបស ីហា្គ សរនី ចាន់ អា្រ់ឌុលឡា
សលខ្ធិការបករមហ៊ានុន

នាយក  នាយកោ្ឋ នសវនកម្មមផ្ទកនាងុ

នោក សខុ ច័ន្ជតារា
នា�ក នា�កដាឋា នសវនកម្មម្ទាក្នុង

នាយក  នាយកោ្ឋ នប្រតិ្រត្តិតាម

នោក តាងំ លឌីី
នា�ក នា�កដាឋា នបបតិបត្តិតាម

 នាយកោ្ឋ នធនធានមនុសសេនាយកោ្ឋ នហរិញ្ញវត្ុ និងយទុ្ធសសស្ត

នាយកោ្ឋ នបគ្រ់បគងហានិភ័យ

 នាយកោ្ឋ នកិច្ចការ បករុមហ៊ាុន និង ទំនាក់ទំនង សរជីវកម្ម

នាយកោ្ឋ ន ប្រតិ្រត្តិការអាជីវកម្ម

នោក េងុ បា៊ា ង
ស ហ សលខ្ធិការបករមហ៊ានុន

នោកបស ីហា្គ សរនី ចាន់ អា្រ់ឌុលឡា
នា�ិកា នា�កដាឋា នធនធានមននុស្ស - ឥណ្ឌូ ចិន

• ការសបជើសសរ ើសបនុគ្គលិក
• បបាករ់ងាវ ន ់និងអត្បបសយជនប៍នុគ្គលិក
• ការបណ្តនុ ះប ្្ត ល និងអភវិឌ្ឍ  
• ្លិតភ្ពរបស់បនុគ្គលិក
• បបសិទ្ធភ្ពបនុគ្គលិក និងការទំនាកទ់ំនង

នោក ឃ ូនអង ហូ
នា�ក នា�កដាឋា នបបតិបត្តិការអាជបីវកម្ម

• បបតិបត្តិ  ការក ្្ត ល 
• បបតិបត្តិការសខ្
• ពព័តម៌ានវទិយា
• បទព្យសម្ត្តិ និងសនុវត្ិភ្ព
• គនុណភ្ពសសវាកម្ម
• រដឋាបាលឥណទាន និងបបាកក់មចេបី 

នោក េង ខ្យ សុមី
នា�ក នា�កដាឋា នហិរញ្ញ វត្នុ  និង�នុទ្ធស សស្ត

• ត្្កហិរញ្ញ វត្នុ និងសរសពើពន្ធ
• �នុទ្ធសសស្ត
• របា�ការណ៍បបតិបត្តិ ការ
• លទ្ធកម្ម
• របា�ការណ៍ និ�តកម្ម ហិរញ្ញ វត្នុ
• ការបគបប់គង មូលធន និងសនទានបី�ភ្ព

នោក មូហានមដន វ្ៅ សុ ីអា្រ វា៉ា ហា្រ
នា�ក នា�កដាឋា នបគបប់គងហានិភព័�

• ហានិភព័�ឥណទាន
• ហានិភព័� សហបគាស
• ហានិភព័� បបតិបត្តិការ  

នោកបស ីហា្គ សរនី ចាន់ អា្រ់ឌុលឡា
នា�ិកា នា�កដាឋា នកិចចេការ បករមហ៊ានុន និង ទំនាកទ់ំនង សរជបីវកម្ម

• �នុទ្ធសសស្តទបី្សារ
• កិចចេការបករមហ៊ានុន និងនិរន្តរភ្ព
• ោណិជជាសញ្្ញ
• ទំនាកទ់ំនងសរជបីវកម្ម
• កិចចេការត្្កចបាប់
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រចនាសម្័ន្ធរ្រសធ់នាគារ



ដាតុ ចូហាន់ អារីហ្វីន
ក៊ធានកក៊េក៊ឹក្រសាភិបាល

“មយើង ៊ន្តយកចិត្តទ៊កដក់ក្ថុង

ការកសាង និងេកងឹងធនធានេន៊ស្រស 

មដើេ្របីធានាបានថធនាគារ អាចរក្រសា 

លំនឹងនិង៊ងា្្ររេី្ល៊៉ះពាល់ផន 

ការវិវត្តោ៉្រង ឆ៊់ រហ័សក្ថុងវិស័យធនាគារ។”

១៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 



សៅក្នុងតខមបីនា ្្២ំ០១៨ ធនាគារមានការ ល្ា ស់ប្តូរនា�ិកាបបតិបត្តិ សដា�សោកបសបី សនុបីនសត្សៀ លបីវ 

 បានបញចេបស់បសកកម្មរបស់សោកបសបីសៅធនាគារ សម�តប៊ាង កម្នុជា សហើ�សោកបសបីបន្តបំសពញតួនាទបី
 ជានខ់្ស់បបចាធំនាគារ សម�តប៊ាងសៅសិងហាបនុរ បី។ ស�ើងសូមតថលាងអំណរគនុណចំសោះសោកបសបី សនុបីនសត្សៀ  
 

សបមាបក់ារសប្តជាញា ចិត្ត និងការរមួចំតណក ក្នុងការដឹកនាធំនាគារសម�តប៊ាងឈានដល់ចំណនុ ចកំពូល 
 

និងបានកសងធនាគារ សម�តប៊ាង ឲ្យកាលា �ជាធនាគារម�ួដស៏លចសធាលា ក្នុងវសិព័�ធនាគារសៅក្នុង 
បបសទសកម្នុជា។

ដាតនុ ម៉ាូហាមាដ ស៊ាូអាឌបី ជាអ្កបន្តតួនាទបីនា�កបបតិបត្តិថ្មបីមនធនាគារ សម�តប៊ាង កម្នុជាតដលសោក
 មានបបវត្តិការងារដល៏្អជាម�ួសម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង ក្នុងរ�ៈសពល៤៣្្កំនលាងមក និងជាបនុគ្គលិក
 

ធនាគារម�ួរូបសោរសពញសៅសដា�បទពិសសធនយ៍៉ា ងសម្ូរតបប។ បករមបបឹកសាភបិាលសវ មគមន៍
 

ចំសោះវត្តមានរបស់សោកដាតនុ  សហើ�កម៏ានជំសនឿយ៉ា ងមនុត មានុ ចំំសណះដឹងនិងបទពិសសធនដ៍ស៏បចើន 
របស់សោកដាទនុថា សោកដាតនុ នឹងបន្តជបមរញការអននុវត្ត ត្នការនាសពលបចចេនុប្ន្និងអនាគតរបស់ 
ធនាគារសម�តប៊ាង កដូ៏ចជាសធវើឲ្យមាននូវសនទានុះសកើនស�ើងកានត់តខ្លា ងំ និងដឹកនាធំនាគារសៅដល់

 លទ្ធ្លកានត់តបបសសើរស�ើងសៅក្នុងបបសទសកម្នុជា។

ជាចនុងសបកា�ក្នុងនាមបករមបបឹកសាភបិាល ខញានុ ំសូមអរគនុណចំសោះសមាជិកសមាជិកាបករមបបឹកសាភបិាល 
 កដូ៏ចជានា�កបបតិបត្តិ សមាជិកគណៈបគបប់គងនិងបនុគ្គលិកធនាគារសម�តប៊ាងទាងំមូលសបមាប់

 
ការបំសពញតួនាទបីបានយ៉ា ងល្អ។ សឆលាៀតក្នុងឱកាសសនះ្ងតដរ ខញានុ ំសូមតថលាងអំណរគនុណយ៉ា ងបជាលសបរៅ

 
ចំសោះស្បព័នោកព់ព័ន្ធរមួមាន អាជាញា ធរមានសមត្កិចចេ អតិថិជន មដគូរោណិជជាកម្ម និង សហគមន ៍

 
សបមាបក់ារគាបំទតដលបាន្្តល់ជូនធនាគារសម�តប៊ាង តដលអាចឲ្យស�ើងខញានុ ំបន្តដំសណើ រសៅរកសសចក្តបី 
បបាថ្ាក្នុងការ “សធវើឲ្យសសបមចបានមហិច្ឆិតារបស់អាសនុបីជាម�ួអ្កបសបសពល្្តល់សសវាកម្មហរញិ្ញ វត្នុ

 បបកបសដា�អរ�ិ្យភ្ព”។ ជាពិសសសខញានុ ំសូមសំតដងនូវការអរគនុណនិងសកាតសរសសើរ ចំសោះធនាគារ
 ជាតិ មនកម្នុជា តដលបានបន្ត្្តល់នូវការតណនានិំង ការគាបំទជាសរៀងរហូតមក។ ស�ើងខញានុ ំសង្មឹថា

 ស្បព័នោកព់ព័ន្ធនឹងបន្តគាបំទ សដើម្បីធានាឲ្យបានថាធនាគារសម�តប៊ាងបន្តនូវការរ បីកចសបមើនតដលមាន
 

តនុល្យភ្ព និរន្តភ្ព និងសបមាបទ់ាងំគ្ាសៅក្នុង្្២ំ០១៨និង្្បំន្តបនាទា ប។់

សូមអរគនុណ។

ដាតុ ចូហាន់ អារីហ្វីន
បបធានបករមបបឹកសាភបិាល

សដា�ត្្អកសលើកំសណើ នអាជបីវកម្មរបស់ស�ើងសនាះ ស�ើងបានកំពនុងសរៀបចំសំោធ ឥណទាន ឲ្យ មាន 
 

តនុល្យ ភ្ព សៅសលើ ឥណទានខ្្តតូច និងមធ្យម និងឥណទានសបមាបប់នុគ្គល។ ជាលទ្ធ្លមន 
ការសរៀបចំខ្ងសលើសនះទំហំឥណទានសរនុប និងបនុសរបបទាន ពនុំ មាន កំសណើ ន ស�ើង និងមាន ចំនួនបតឹម 

 ៥៥៨,៤ោនដនុោលា រអាសមរកិសបមាប់្ ្  ំ ២០១៧ ខណៈសពលតដលបបាកប់សញ្ញ ើរពបីអតិថិជន បន្ត សកើន 
ស�ើងដល់ ៧,៤% តដលសស្មើនឹងសចប់បាកច់ំនួន ៧០៥,៨ោនដនុោលា រអាសមរកិក្នុង្្២ំ០១៧ សបើ

 សធៀបនឹង្្២ំ០១៦មានចំនួនបតឹមតត ៦៥៧,១ោនដនុោលា រអាសមរកិ។

សៅក្នុងតខមបីនា ្្២ំ០១៨ ធនាគារទទួលបានការអននុញ្្ញ តក្នុងការបសងកើនសដើមទនុនចនុះបញជា បីបតន្មចំនួន
 ១០ោនដនុោលា រអាសមរកិ សដើម្បីបំសពញលក្ខខណ្ឌ តបមរូវសដា�ធនាគារជាតិមនកម្នុជា តដលតបមរូវឲ្យ

 ធនាគារោណិជជាមានសដើមទនុនចនុះបញជា បីអប្បរមាចំនួន៧៥ ោនដនុោលា រអាសមរកិ។ អននុបាតសធនភ្ព 
របស់ធនាគាររកសាលំនឹងបានយ៉ា ងល្អក្នុងកបមតិ ២១,៧% គិតបតឹមមថងៃទបី៣១ តខធ្ូ ្្២ំ០១៧។
 
ស�ើង បន្ត�កចិត្តទនុកដាកក់្នុងការកសង និងពបងឹងធនធានមននុស្ស សដើម្បីធានាបានថាធនាគារ អាច

 រកសាលំនឹងនិងបងាក រពបី្លប៉ាះ ោល់មនការវវិត្ត យ៉ា ង ្ បរ់ហព័សសៅក្នុងវសិព័�ធនាគារ។  សៅក្នុង្្ំ
 ២០១៧ ធនាគារបានពបងឹងសមត្ភ្ពបនុគ្គលិករបស់ស�ើង តាមរ�ៈកម្មវធិបីបណ្តនុ ះប ្្ត លជំនាញ
 វជិាជា ជបីវៈជាសបចើនតដលទទួលស្គ ល់ជា្លាូវការជាសបចើន ក្នុងសគាលបំណងបសងកើនសមត្ភ្ព ជំនាញ និង
 សតៀមសរៀបចំបនុគ្គលិករបស់ស�ើងក្នុងការសបមរួចអនាគតរបស់ធនាគារ។ បនុគ្គលិកក្នុងបសរកវ ព័�សក្មង

 ភ្គសបចើន បានចូលរមួចំតណកក្នុងការកានត់ួនាទបីជាអ្កដឹកនា ំ តដលសនះជាចលករក្នុងការជបមរញឲ្យ
 ស�ើងមានការសប្តជាញា ចិត្តក្នុងការអភវិឌ្ឍនប៍នុគ្គលិក និងការសរៀបចំត្នការបន្តសវន។

ដូច្្កំនលាងសៅ្ងតដរ ធនាគារសៅតតបន្តក្នុងរកសាសបសកកម្មរបស់ខលាួន សលើ្្តល់សសវាកម្មហរញិ្ញ វត្នុ
 បបកបសដា�អរ�ិ្យភ្ពតាមរ�ៈការបសងកើតការ�កចិត្តទនុកដាកក់្នុងការបសងកើតនូវគនុណតមមលាបបកបសដា�

 
និរន្តភ្ព សដា�ការឈានមនុខក្នុងការបសងកើតថ្មបីសបមាបស់ហគមនស៍ៅក្នុងបបសទសកម្នុជា។ ធនាគារ

 បានវនិិសយគ សដើម្បីឲ្យមាននូវ្លជះជាវជិជាមានដល់សហគមនត៍ដលស�ើង្្តល់សសវាសដា�ស ្្ត ត
 

ចម្ងសលើការអបរ់ ំ និងពបងឹងសមត្ភ្ពសហគមន។៍ ធនាគារ សម�តប៊ាងសៅតតបន្តក្នុងការរមួចំតណក
 

ជាម�ួសហគមនត៍ដលស�ើង្្តល់សសវាតដលជាសហតនុនាឲំ្យមានការទទួលស្គ ល់ពបីសំ្កស់ម្ព័ន្ធ 
ធនាគារកដូ៏ចជាអន្តរជាតិ។ ជាកត់ស្តងោនរងាវ ន ់ “គំនិត្្តួចស្្តើម ត្្កទំនួលខនុសបតរូវ សង្គម ដល៏្អ 
បំ ន្ុត” តដល្្តល់សដា� Retail Banker International Asia Trailblazer Awardsបានបងាហា ញពបីការរមួ 
ចំតណករបស់ស�ើង ដល់សសដឋាកិចចេទបី្សារហិរញ្ញ វត្នុ និងសង្គមសៅក្នុងបបសទសកម្នុជា។ 

ចំសោះការ ល្ា ស់ប្តូរសមាជិកបករមបបឹកសាភបិាល  ខញានុ ំសូមសវ គមនអ៍ភបិាលថ្មបី សោក អានតូនបី 
 សបបនសអឡាម  តដលបតរូវបាន តតងតាងំជាអភបិាលនាមថងៃទបី ៣១ តខតនុោ ្្២ំ០១៧។ តាមរ�ៈ 

ការតតងតាងំសនះ ស�ើងបានសរៀបចំកម្មវធិបីចំសោះការចាកសចញរបស់ ដាតនុ អ ករនុ្ការា៉ា នត់ដលបាន 
ោតលងពបីតំតណងជាអភបិាលក្នុងតខសនាះតដរ។  សៅសដើមតខតនុោ ្្២ំ០១៧សោកបសបី ប៉ាូលបី សនុបីម 
កប៏ានសសបមចោតលងពបីតំតណងជាអភបិាលមនបករមបបឹកសាភបិាល្ងតដរ។ ស�ើងខញានុ ំ សូមសំតដងនូវ

 សសចក្តបីសកាតសរសសើរដក៏កស់រៅ្ត ចំសោះការបំសរ ើការងារ និងការរមួចំតណកលះបងប់គបយ់៉ា ងចំសោះ 
ធនាគារ សម�តប៊ាង។ 

ទសសេនៈឆលៃុោះ្រញ្្ច ងំរ្រស់

នគារពជូនភាគទុនិកជាទីនគារព

ខញានុ ំមានសសចក្តបីសសមន្សរ បីករា�ក្នុងការបងាហា ញជូនរបា�ការណ៍បបចាំ្ ្ ២ំ០១៧ និងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុតដលបានសធវើសវនកម្ម រចួសបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទនា

 មថងៃទបី៣១ តខធ្ូ ្្២ំ០១៧។ សបមាប់្ ្ ២ំ០១៧សនះ គឺជា្្តំដលសោរសពញសដា�ការបបកួតបបតជងម�ួតដលបានសធវើឲ្យបបាកច់ំសណញសនុទ្ធមានការធាលា កច់នុះ
 

គួរឲ្យកតស់មា្គ ល់រហូតដល់ ៥,៣ោនដនុោលា រអាសមរកិសៅក្នុង្្២ំ០១៧ (សធៀបនឹង្្២ំ០១៦៖១៤,៤ោនដនុោលា រអាសមរកិ) សនះគឺសដា�សរតតមានកំសណើ ន
 មនសំវធិានធនសបមាបឥ់ណទានតដលមនិដំសណើ ការ។ សដា�សហតនុ តដលថា  ធនាគារ បានសធវើសំវធិានទនុកជាមនុន សៅសលើ ឥណទាន ម�ួចំនួន តដលបានទទួល

 
ឱនភ្ព និងសដើម្បីធានាថា សំវធិានធនសលើឥណទាន  មនិ ដំសណើ រការ សបមាប់្ ្ ២ំ០១៧ មានភ្ពបគបប់គាន ់។ តតសទាះជាយ៉ា ងសនះ ខញានុ ំបាទមានសសចក្តបីរ បីករា�

 ក្នុងការបញ្ជា កថ់ា ធនាគារបានរកសានូវកំសណើ នសទវរដងមនបបាកច់ំសណញ មនុនសពលសធវើសំវធិានធនសស្មើនឹង១៦,៧% (២០១៦៖៩,០%) សដា�សរការរ បីកចសបមើន
 ដល៏្អសលើចំណូលមថលាឈ្ួលតដលសស្មើនឹង ២៤,៣% (២០១៦៖ ១៤,៤%)។

ប្រធានបករុមប្ររឹកសាភិបាល
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ទិដ្ឋភាពទូនៅប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧
ក្នុង្្២ំ០១៧ កនលាងមកសនះសសដឋាកិចចេមនបបសទសកម្នុជាបានបងាហា ញពបីការរ បីកចសបមើនក្នុងទំហំ និង

 វសិលភ្ពតដលបបកបសដា�សស្រភ្ពរហូតដល់អបតា ៦,៨% សដា�កំសណើ នទាងំសនះ គឺបាន 
ប ្្ត លមកពបីការចំ្�សលើរដឋាបាលសធារណៈមានការសកើនខ្ស់ ការវនិិសយគសលើសំណង់

 អគារ និងសកម្មភ្ពមនវសិព័�សទសចរណ៍ស្្សងៗ។ យ៉ា ង្មញិចំសោះកំសណើ នមនឥណទាន 
ជាទូសៅមានការសកើនស�ើងក្នុងសល្ឿន�ឺត         សដា�សរចលករម�ួចំនួនដូចជាវធិាន

 ការសគាលនសយបា�ជាសដើម ប៉ានុតន្តសបមាបឥ់ណទានសៅសលើវសិព័�អចលនវត្នុគឺមានសនទានុះ
 យ៉ា ងខ្លា ងំតដលកកា្ត ទាងំសនះប ្្ត លមកពបីតបមរូវការរបស់ បបជាជនតដលមានកបមតិចំណូល 

ថ្ាកម់ធ្យម។

ស្ិតក្នុងស្នភ្ពបបកបសដា�ការបបកួត បបតជងសនះ ធនាគារ សម�តប៊ាងបានទទួលបបាក ់
ចំសណញសនុទ្ធមាន កបមតិទាបចំនួន ៥,៣ោនដនុោលា រអាសមរកិ សៅក្នុង្្២ំ០១៧ (សធៀបនឹង

 
្្២ំ០១៦មានចំនួន១៤,៤ោនដនុោលា រអាសមរកិ) សដា�ធនាគារ សធវើសំវធិាន សលើឥណទាន មនិ 

 
ដំសណើ រការម�ួចំនួន។

សបរៅពបីបបឈមមនុខជាម�ួឧបសគ្គធំជាសបចើនតដលសកើតសចញពបីបរបិទទាងំសនះ ធនាគារសម�តប៊ាង
 

បានបសងកើនបបាកច់ំសណញមនុនសពលសធវើសំវធិានធនដល់១៦.៧% (សធៀប្្២ំ០១៦ចំនួន៩,០% ) 
សដា�សរមានកំសណើ នខ្លា ងំមនកមបមសជើងសរ និង សសវាកម្មរហូតដល់ ២៤,៣% (សធៀបនឹង្្ ំ
២០១៦ចំនួន ១៤,៤%) រមួជាម�ួនឹងការចំ្�មានកបមតិទាបរហូតដល់ ៦,១%។ 

ជាចំតណក ម�ួ មន�នុទ្ធសសស្ត របស់ស�ើង ស�ើង បាន ទទួល កំសណើ ន ពបីកមបមសជើងសរ  និង 
សសវាកម្ម ដគ៏ួរ ឲ្យកតស់មា្គ ល់ រហូតដល់ ២៤,៣% (សធៀបនឹង្្២ំ០១៦មានចំនួន ១៤,៤%)។  
ជាលទ្ធ្លរមួមក អននុបាតកមបម ឈ្ួលសធៀបនឹងបបាកច់ំណូលបាន សកើនស�ើង ដល់២២,១១%

 
(សធៀបនឹង្្២ំ០១៦មានចំនួន១៨,៦%)។ សបមាបល់ទ្ធ្លតដលស�ើងទទួលបានមកសនះ គឺ 
សដា�សរការខិតខំបបឹងតបបងរបស់ស�ើងក្នុងការពយាយមតណនាំ្ លិត្ល និងសសវាកម្ម

 បតន្មសទៀតដល់អតិថិជនរបស់ស�ើងដូចជាដំស្ះបស�សបមាបប់បតិបត្តិការធនាគារអន្តរ 
បបសទសនិងរូបិ�បព័ណណ បរសទស និងកាតជាសដើម។

តាមរ�ៈការខិតខំបបឹងតបបងបគបប់គងសសហ៊ានុ�ចំ្�ស្្សងៗ និងភ្ពរ បីកចំសរ ើនមនសងាវ ក់
 

្លិតកម្មរបស់ស�ើង  កប៏ាន្្តល់ជាលទ្ធ្លម�ួចំនួន តដលវាបានកាលា �ជាសូចនាកម�ួដ ៏
សំខ្នស់បមាបស់ងាវ ក ់ ្លិតកម្មសៅក្នុងធនាគារ តដលជាសហតនុនាឲំ្យអននុ បាទចំ្� សធៀប  
នឹងចំណូល បបសសើរស�ើងដល់ ៤៧,៥% សបបៀបសធៀបសៅនឹង្្មំនុនតដលមានចំនួន ៥២,៩%។ 

សដា�ត្្អកសលើកំសណើ នអាជបីវកម្មរបស់ស�ើងសនាះ ស�ើងបានកំពនុងសរៀបចំសំោធ ឥណទាន ឲ្យ
 

តនុល្យ ភ្ព សៅសលើ ឥណទានខ្្តតូចនិងមធ្យម និងឥណទានសបមាបប់នុគ្គល។ ជាលទ្ធ្ល 
មនការសរៀបចំខ្ងសលើសនះទំហំឥណទានសរនុប និងបនុសរបបទានពនុំមាន កំសណើ ន ស�ើង និង មាន 

 
ចំនួន បតឹម ម�ួ្្សំៅម�ួ្្ ំ មានការសកើនស�ើងចំនួន ៥៥៨,៤ោនដនុោលា រអាសមរកិបបសិនសបើ

 សធៀបនឹង្្២ំ០១៦ ស�ើងទទួលបានចំនួន ៥៦០ោនដនុោលា រអាសមរកិ។ សដា�ត្្អក សលើ 
 វសិលភ្ពមន ប ្្ត  សខ្ យ៉ា  ង ទូោ� និងោណិជជាសញ្្ញ ធនាគារ ស�ើងបានបន្តពបងឹង  
មូលនិធិឲ្យ កានត់តរងឹមា។ំ ជាលទ្ធ្លបបាកប់សញ្ញ ើរអតិថិជនមានការសកើនស�ើងរហូតដល់ 

 ៧,៤% តដលសស្មើនឹងសចប់បាកច់ំនួន៧០៥,៨ោនដនុោលា រអាសមរកិ សៅក្នុង្្២ំ០១៧ 
 

សបើសធៀបសៅនឹង្្២ំ០១៦ ស�ើងមានចំនួនបតឹមតត ៦៥៧,១ោនដនុោលា រអាសមរកិ។

ជូនចំនពាោះភាគទុនិកជាទីនគារព
សដា�គិតចាបត់ាងំពបីមថងៃតដលខញានុ ំបតរូវចាតត់ាងំចូលមកកានត់ំតណងជានា�កបបតិបត្តិថ្មបីបបចាធំនាគារសនះ សៅមថងៃទបី០១ តខមបីនា ្្២ំ០១៨ មកសនាះ ខញានុ ំបាទពិតជាមានសសចក្តបីសសមនស្សរ បីករា�

 យ៉ា ងមបកតលង ក្នុងការបន្តអននុវត្តសៅសលើគសបមាងរបស់ធនាគារស�ើង សដើម្ប្ី ្តល់ជូននូវបទពិសសធនដ៍ល៏្អបបសសើមនការសធវើបបតិបត្តិការធនាគារសៅដល់អតិថិជនរបស់ស�ើង និងតាមរ�ៈបរបិទសនះ

 
្ងតដរ កជ៏ាការសលើកកម្ស់ម�ួដម៏ថលាថាលា សៅដល់ទស្សនវសិព័�របស់សម្ព័ន្ធធនាគារក្នុងការសធវើដំសណើ សៅកានក់ារ ល្ា ស់ប្តូរជាវជិជាមានសបមាបធ់នាគារ សម�តប៊ាងក្នុង្្២ំ០២០ សដើម្បីពបងឹងសលើ

 ភ្ពរងឹមារំបស់ស�ើង និងការបសងកើតនូវបបពព័ន្ធ ធនាគារថ្មបីម�ួជូនដល់មដគូរ និងការរ បីកចសបមើនរបស់អតិថិជន បពមទាងំភ្គបីស្្សងៗសទៀតតដលបានបបាបសព័�ទាកទ់ងជាម�ួនឹងធនាគារស�ើងសៅក្នុង

 បពះរាជា្ចបកកម្នុជាសនះ។  

ដាតុ ម៉ូហាមាដ ហានវីវស៊ូអាឌវី
នាយកក៊តិ៊ត្តិ

“ធនាគារ មេយប៊ែង នឹងធានាក្ថុងការ៊មងកើននូវកបាក់ចំែូលរ៊ស់េលេលួនតាេរយៈកំមែើនផនកទេ្រយសកេ្ម 

បដលនឹងកតរូវបានេិនិត្រយោ៉្រងល្អិតល្អន់មៅក្ថុងវិស័យពាែិជ្ជកេ្មអាទិភាេ បដលធនាគារបានកំែត់ទ៊ក   

កំែត់តផេលេកទេ្រយសកេ្មឲ្រយក៊មសើរម�ើង និង៊ន្ត៊មងកើនេូលនិធិតាេរយៈគែីសន្រសំនិងគែីចរន្ត មដើេ្រប ី

៊ន្យសម្្រធការកបាក់។”

នាយកប្រតិ្រតិ្ត
រ្រសធ់នាគារ

ទសសេនៈឆលៃុោះ្រញ្្ច ងំរ្រស់

១៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 



 សៅក្នុងកម្មវធិបី 9TH ANNUAL RETAIL BANKER 
INTERNATIONAL ASIA TRAILBLAZER AWARDS 2018

 សៅក្នុងកម្មវធិបី CAMBODIA BANKING 
AWARDS 2017

សដា�ត�កសបមាបស់លើការបគបប់គងបទព្យសកម្មវញិ ស�ើងបានដឹងពបីតបមរូវការក្នុងការបសងកើនភ្ពទទួល
 ខនុសបតរូវ និងតបមរូវការសធវើឱ្យមានតនុល្យភ្ពរវាងកំសណើ នអាជបីវកម្មបបកបសដា�និរន្តរភ្ព និងការរកសា

 គនុណភ្ពបទព្យសកម្ម។ ក្នុងបរបិទមនការបបកួតបបតជងសលើអាជបីវកម្ម និងតបមរូវការចាបំាចម់នបទដាឋា ន
 គតិ�នុទ្ធ ស�ើងបានចាតវ់ធិានការសដើម្បីកតស់មា្គ ល់ពបីស្នភ្ពមនបទព្យសកម្មតដលនឹងទទួលឳនភ្ព
 ទនុកជាមនុន និងសបមាបជ់ាវធិានការទបទ់ល់សៅនឹងឥណទានតដលមនិដំសណើ ការទាងំឡា�តដលមាន

ក្នុង ្្២ំ០១៧។

អននុបាតឥណទានតដលមនិដំសណើ ការបានធាលា កច់នុះរហូតដល់ ៤,៥% តាមរ�ៈ្្២ំ០១៧ សធៀបសៅ 
នឹង្្២ំ០១៦តដលមានចំនួនបតឹមតត ១,៨%តតប៉ានុស ណ្ ះ។ 

ទសសេនៈវិសយ័សបមា្រ់ឆ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ  សម�តប៊ាង  នឹងធានាក្នុងការបសងកើននូវបបាកច់ំណូលរបស់ខលាួន  តាមរ�ៈកំសណើ ននូវបទព្យ

 សកម្ម តដលនឹងបតរូវបានពិនិត្យយ៉ា ងល្អិតល្អនស់ៅក្នុងវសិព័�ោណិជជាកម្មអាទិភ្ព តដលធនាគារ បាន
 កំណតទ់នុក  កំណតត់មមលាបទព្យសកម្មឲ្យបបសសើរស�ើង និងបន្តបសងកើនមូលនិធិសបមាបគ់ណបី សន្ស ំ និង

 គណបី ចរន្ត សដើម្បីបន្�សម្ាធការបបាក។់
 
ស�ើង នឹងបន្តបគបប់គងសអា�បានតឹងរងឹ សដើម្បីជំរនុញការបសងកើនសងាវ ក់្ លិតកម្ម និងរកសាការចំ្�

 តាមសគាលការណ៍មនការចំ្�សដើម្បីធានាថាការរ បីកចសបមើនរបស់ស�ើងស្ិតសៅក្នុងកបមតិម�ួតដល
 ស�ើង អាចទទួល�កសៅបានសៅក្នុងកបមតិមនបបាកច់ំណូលបបតិបត្តិការសនុទ្ធរបស់ស�ើង។ សនះគឺ

 អននុសោមសៅតាមទស្សនៈវសិព័�របស់ស�ើងក្នុងការបសងកើតបបតិបត្តិការតដលបបកបសដា�និរន្តរភ្ព និង
 បបសិទ្ធភ្ព។

នសចក្តីប្លៃងអំណរគុណ
ការតតងតាងំរបស់ខញានុ ំបាទជានា�កបបតិបត្តិសៅធនាគារ សម�តប៊ាងសនះនឹងមនិអាចសៅរចួសនាះសទ សបើ

 គា្ម នការគាបំទ និងជំនួ�  តដលខញានុ ំបាទបានទទួលបានយ៉ា ងកកស់រៅ្ត   ពបីបនុគ្គលិកបគបរ់ូបមនធនាគារ
 

សម�តប៊ាង។ ខញានុ ំបាទសូមសកាតសរសសើរចំសោះបនុគ្គលិកធនាគារ សម�តប៊ាងស�ើងបគបរ់ូប ចំសោះការសប្តជាញា
 

ចិត្ត និងការចូលរមួចំតណករបស់ពួកសគចំសោះធនាគារកាលពបី្្មំនុន សដា�ស�ើងមនិអាចមានធនាគារ 
 

សម�តប៊ាងម�ួសនះ ក្នុងសពលបចចេនុប្ន្សនាះសទសបើគា្ម នការខិតខំបបឹងតបបង និងការលះបងរ់បស់ពួកសគ
 ទាងំ្្មំនុន និង្្សំនះ។ ខញានុ ំសូមសំតដងការសកាតសរសសើរយ៉ា ងបជាលសបរៅរបស់ខញានុ ំចំសោះអតិថិជន និង

 មដគូោណិជជាកម្មរបស់ស�ើងតដលបន្តទនុកចិត្ត និងការគាបំទមកដល់ស�ើងសបើសទាះជាវាមានឧបសគ្គ
 

ជាសបចើនក្នុង្្សំនះកស៏ដា�។ ខញានុ ំកសូ៏មតថលាងអំណរគនុណយ៉ា ងបជាលសបរៅជាពិសសសចំសោះសោកបសបី 
 សនុបីនសត្សៀ នា�ិកាបបតិបត្តិរបស់ស�ើងតដលបានចូលរមួចំតណកជាពិសសសក្នុងការបសងកើនសមត្ភ្ព

 អាជបីវកម្ម និងសហដាឋា រចនាសម្ព័ន្ធោណិជជាកម្មតដលបានអននុញ្្ញ តិសអា�ធនាគារ សម�តប៊ាងមានឱកាស 
ក្នុងការសបាះជំហានសៅរកភ្ពសជាគជព័�បនាទា បស់ទៀត និងតដលបាន្្តល់្លបបសយជនយ៍៉ា ងសបចើនដល់ 
ស�ើង។ ខញានុ ំកសូ៏មតថលាងអំណរគនុណ្ងតដរចំសោះការតណនាដំម៏ានតមមលាតដល្្តល់សដា�សមាជិកមនបករម 
បបឹកសាភបិាលរបស់ធនាគារសម�តប៊ាង កដូ៏ចជាអង្គភ្ពនិ�តករជាពិសសសគឺធនាគារជាតិ មនកម្នុជា។

សូមអរគនុណ

ធនាគារ សម�តប៊ាងរបស់ស�ើង អនាគតរបស់ស�ើង

ដាតុ ម៉ូហាមាដ ហានវីវស៊ូអាឌវី
នា�កបបតិបត្តិ

បតរូវបានទទួលស្គ ល់ជាធនាគារមាន

បតរូវបានទទួលសបមាប់

គំនិតផ្តួចនផ្តើម បផនាកទំនួលខុសបតរូវ សង្គម ដ៏ល្អ្រំផុត

ពានរងាវៅ ន់ធនាគារ្រុគ្គល
ដ៏នឆនាើម្រំផុត
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ទសសេនៈឆលៃុោះ្រញ្្ច ងំរ្រស ់
នាយកប្រតិ្រត្តិរ្រសធ់នាគារ



ការផ្តលជ់ូននសវាកម្មហរិញ្ញវត្ុដ៏សម្បរូប្រ្រ និងប្រក្រនោយនិរន្តរភាព 

សៅក្នុង្្២ំ០១៧សនះ ពួកស�ើងមានបំណងបន្តសធវើឲ្យ្លិតភ្ព   និងការបគបប់គងការចំ្�របស់ស�ើង   សដើម្បីធានាថាពួក
 ស�ើងអាចបគបប់គងចំ្�រដឋាបាលទូសៅក្នុងសមភ្ពម�ួដស៏មបសបសធៀបនឹងកំសណើ នមនចំណូលបបតិបត្តិការសនុទ្ធរបស់ពួកស�ើង។ 

វធិបីសសស្តសនះ គឺបសបសៅនឹងសសចក្តបីបបាថ្ារបស់ពួកស�ើង ក្នុងការបសងកើតគំរូបបតិបត្តិការម�ួ តដលមាននិរន្តរភ្ព និងបបសិទ្ធិភ្ព 

 
បសបសៅនឹងទបីសសៅរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។

ទិដ្ឋភាពទូនៅកនាងុឆ្នា សំរនពើពន្ធ ២០១៧

ធនាគារ សម�តប៊ាង ភបីអិលសនុបី ទទួលបានបបាកច់ំសណញសនុទ្ធចំនួន៥.៣ោនដនុោលា រអាសមរកិ  ក្នុង្្ំ
សរសពើពនឋា២០១៧    តដលមានកបមតិទាបជាងបបាកច់ំសណញ្្មំនុនខ្លា ងំសដា�សរទទួលរង្ងពបី
ប៉ាះោល់ពបីសកើនស�ើងមនសំវធិានធនសលើឥណទានមនិដំសណើ រការ សដា�សរការសធវើ សំវធិានសលើឥណទាន
ម�ួចំនួន។ សដា�ត�កធនាគារកប៏ានសសបមចនូវលទ្ធ្លសជាគជព័�ក្នុងការសធវើសអា�មានកំសណើ នសៅ 
សលើចំណូល បបតិបត្តិការមនុនកំណតប់តាឥណទានបាតប់ងប់បមាណ១៦,៧% សបបៀបសធៀបសៅនឹងកបមតិ
ចំសណញ្្មំនុនតដលមាន  អបតា៩%  តដលជាការរមួចំតណកមកពបីការសកើនស�ើងមន លទ្ធ្លចំណូល
កមបមឈ្ួល  និងកមបមសជើងសរមនធនាគារក្នុងអបតា២៤,៣%សធៀបនឹង្្មំនុនតដល មានអបតា១៤,៤%
បូករមួទាងំការថ�ចនុះមនចំ្�រដឋាបាលទូសៅ បបមាណ៦,១%។

ត្្កម�ួមន�នុទ្ធសសស្តនិងការខិតខំបបឹងតបបងរបស់ស�ើងគឺសដើម្បីពបងឹង      និងសធវើសអា�មានតនុល្យ
 ភ្ពរវាងចំណូលមូលនិធិ និងចំណូលកមបមឈ្ួល និងកមបមសជើងសរ   សដា�សហតនុសនះ ធនាគារ 

បានសសបមចនូវការសធវើសអា�មាន កំសណើ នមនចំនូលកមបមឈ្ួល និងកមបមសជើងសរបបមាណ២៤,៣%
សបបៀបសធៀបនឹង្្២ំ០១៦ ក្នុងអបតា១៤,៤%។  ជាលទ្ធ្លអននុបាតកមបមឈ្ួលសធៀបនឹងចំនូលបាន
សកើនស�ើងដល់២២,១%សបបៀបសធៀបនឹង្្២ំ០១៦ ក្នុងអបតា១៨,៦%។ ការសកើនស�ើងសនះគឺសដា�សរ

 ការខិតខំបបឹងតបបងក្នុងការ្្តល់ជូននូវ្លិត្ល និងសសវាកម្មថ្មបីជាសបចើនដល់អតិថិជន ដូចជា
ដំស្ះបស�មនបបតិបត្តិការអន្តរបបសទស  រូបិ�បព័ណណ  និងសជបីវកម្មកាត។

ក្នុង្្សំរសពើពនឋា២០១៧សបមាបធ់នាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ចំ្�ទូសៅបានថ�ចនុះដល់ 
សៅ៦,១% សបបៀបសធៀបនឹង ្្២ំ០១៦។ សនះសបញ្ជា កប់ានថា ស�ើងបាន សបជើសសរ ើសអននុវត្ត 
�នុទឋាសសស្តដប៏តឹមបតរូវក្នុងបគបប់គងការ ចំ្�តដលនាសំអា�្លិតភ្ពរបស់ស�ើងមានភ្ពបបសសើរ

 ស�ើង។ ស�ើងនឹងខិតខំបបឹងតបបងក្នុងការបសងកើន្លិតភ្ព និងបគបប់គងការចំ្�សដើម្បីធានាថា

 ចំ្�នឹងមានកំសណើ នសអា�មានអពយាបកឹតភ្ពសមបសបនឹងចំណូលបបតិបត្តិការសនុទ្ធសរនុប។

មសចក្តីសមងខេ៊តារងត៊ល្រយការ 
(ជាដ៊ល្្ររអាមេរិក)

ឆ្ន្រំសារមេើេន្ធ2០១៧ ឆ្ន្រំសារមេើេន្ធ2០១៦ មធៀ៊នឹងឆ្ន្រំចាស់

បទព្យសកម្មសរនុប ៩០០.៤០០.៥៧២ ៩០៣.៨២៤.៣៤២ -០,៣៨%

ឥណទាន និងបនុសរបបទានដនុល ៥៥៨.៣៨១.១៥៤ ៥៥៩.៩៦៤.១៣១ -០,២៨%

ឥែទានេិនដំមែើរការ 2៤.99៨.៧៨៧ ១០.១៨9.2៦៥ ១៤៥,3%

បបាកប់សញ្ញ ើរបស់អតិថិជន ៧០៥.៨២៩.២៧១ ៦៥៧.០៧៩.៦១១ ៧,៤%

េូលធន ១2១.៤១៨.៧92 ១០១.១39.៨៦៤ 2០,១%

មសចក្តីសមងខេ៊ចំមនញខាត (ជាដ៊ល្្ររអាមេរិក) ឆ្ន្រំសារមេើេន្ធ2០១៧ ឆ្ន្រំសារមេើេន្ធ2០១៦ មធៀ៊នឹងឆ្ន្រំចាស់

ចំណូលពបីការបបាកស់នុទ្ធ ២៧.៥០១.១៦២ ២៧.៤៥៨.៣៤៦ ០,១៦%

ចំណូលមថលាឈ្ួលនិងកមបមសជើងសរសនុទ្ធ ៧.៨០៤.៧២២ ៦.២៨០.៣៧០ ២៤,៣%

ចំនូលក៊តិ៊ត្តិការស៊ទ្ធសរ៊៊ 3៥.3០៥.៨៨៤ 33.៧3៨.៧១៦ ៤,៦%

ចំ្�រដឋាបាលទូសៅ (១៦.៧៥១.៤៣៩) (១៧.៨៤២.៨៣៨) -៦,១%

ចំែូលក៊តិ៊ត្តិការេ៊នការ មធ្វើសំវិធានធន ១៨.៥៥៤.៤៤៥ ១៥.៨9៥.៨៧៨ ១៦,៧2%

សំវធិានធនសលើឥណទានបាតប់ង់ (១១.៤២៧.៩៣៤) (២៤៦.៩១២) >១០០%

ការបបមូលមកវញិនូវឥណទានតដលបានលនុបសចាល - ១.៦០០.០០០ -

បបាកច់ំសណញមនុនបងព់ន្ធ ៧.១២៦.៥១១ ១៧.២៤៨.៩៦៦ -៥៨,៧%

កបាក់ចំមែញស៊ទ្ធ ៥.2៧៨.92៨ ១៤.3៥៧.៤៤2 -៦3,2%

 សេិទ្ធិ្លសំខាន់ៗមៅក្ថុងឆ្ន្រំ 2០១៧

កំសណើ នសៅសលើចំណូល បបតិបត្តិការ
មនុនកំណតប់តាឥណទានបាតប់ង់
បបមាណ១៦,៧% សៅក្នុង ្ ្  ំ
២០១៧ (្្២ំ០១៦ ទទួល បាន 
៩,០%)

កំសណើ នមនចំនូលកមបមឈ្ួល និងកមបមសជើងសរបបមាណ២៤,៣%
សបបៀបសធៀបនឹង្្២ំ០១៦ ក្នុងអបតា១៤,៤% បានមកពបី
ការខិតខំបបឹងតបបងក្នុងការ្្តល់ជូននូវ្លិត្ល និងសសវាកម្មថ្មបីជា
សបចើនដល់អតិថិជន ដូចជាដំស្ះបស�មនបមាលា ស់ប្តូររូបិ�បព័ណណ
ឆលាងបបសទស និងសជបីវកម្មកាត

ចំ្�ទូសៅបានថ�ចនុះ
ដល់សៅ៦,១% 

ពបងឹងអននុបាតឥណទានសធៀបនឹង
បបាកប់សញ្ញ ើសកើនដល់សៅ៧៩,១%
សធៀបនឹង៨៥,២%ក្នុង្្២ំ០១៦
តដលប ្្ត លមកពបីការសកើនស�ើងមនប ្
រាកប់សញ្ញ ើចរន្តកដូ៏ចជាបបាកប់សញ្ញ ើសន្សំ
ក្នុងអបតា៤០,៥%សធៀបនឹង
(្្២ំ០១៦តដលទទួលបាន១៧,៩%)

2០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

ទសសេនៈឆលៃោុះ្រញ្្ច ងំរ្រសន់ាយក
នាយកោ្ឋ នហរិញ្ញវត្ុ នងិ យទុ្ធសសស្ត



ការបគបប់គងសនទានបី�ភ្ព និងមូលធនសៅតតបន្តជាសនុចនាករសំខ្នស់បមាបធ់នាគារ។ ទិដឋាភ្ពក្នុង្្សំនះបងាហា ញសអា�ស�ើញថាធនាគារ សម�តប៊ាង បានពបងឹងអននុបាតឥណទានសធៀបនឹងបបាកប់សញ្ញ ើសកើន
 ដល់សៅ៧៩.១%សធៀបនឹង៨៥.២%ក្នុង្្២ំ០១៦តដលប ្្ត លមកពបីការសកើនស�ើងមនបបាកប់សញ្ញ ើចរន្តកដូ៏ចជាបបាកប់សញ្ញ ើសន្សកំ្នុងអបតា៤០,៥%សធៀបនឹង្្២ំ០១៦ តដលទទួលបាន១៧,៩%។ ជាលទឋា្ល

 អននុបាតបបាកប់សញ្ញ ើចរន្ត និងបបាកប់សញ្ញ ើសន្សបំានសកើនស�ើង៥៩.៦%សធៀបនឹង្្២ំ០១៦ក្នុងអបតា៤៥,៦%។ ធនាគារ ស�ើងទទួលបានអននុបាតបកបខព័ណ្ឌ សនទានបី�ភ្ពក្នុងអបតា១០៥,៩%សបមាបច់នុង្្២ំ០១៧ 

 តដលបានសបមចសលើសសគាលការណ៍បបមរង៧០%។

អន៊បាតសំខាន់ៗ ឆ្ន្រំសារមេើេន្ធ2០១៧ ឆ្ន្រំសារមេើេន្ធ2០១៦

្លចំសនញសធៀបនឹងមូលធន ៤,៤% ១៤,២%

កបមតិចំសណញពបីការបបាកស់នុទឋា ៣,១% ៣,០%

អននុបាតកមបមឈ្ួលសធៀបនឹងចំណូល ២២,១% ១៨,៦%

អននុបាតចំ្�សធៀបនឹងចំណូល ៤៧,៥% ៥២,៩%

អននុបាតឥណទានសធៀបនឹងបបាកប់សញ្ញ ើ ៧៩,១% ៨៥,២%

អននុបាតបកបខណ្ឌ សនទានបី�ភ្ព ១០៥,៩% ៩៥,៥%

អននុបាតឥណទានមនិដំសណើ រការសធៀបនឹងឥណទានសរនុប ៤,៥% ១,៨%

ការផ្គត់ផ្គង់មូលធនមានភាពបគ្រ់បគាន់
ត្្អកតាមតបមរូវការរបស់ធនាគារជាតិកម្នុជា សនុចនាករដសំ៏ខ្នស់បបើបបាស់ក្នុងការវាស់តវងភ្ពបគបប់គានម់នសដើមទនុន គឺអននុបាតសសធនភ្ព សដា�ត្្អកសលើមូលធន ទ្ា ល់សនុទឋាសធៀបនឹងហានិភព័�ឥណទានជារមួ

 តដលអបតាសនះមនិអាចតិចជាង១៥%សនាះសទ។ គិតបតឹមមថងៃទបី៣១ធ្ូ្្២ំ០១៧សនះអននុបាតសសធនភ្ពរបស់ធនាគារសៅតតមានភ្ពបគបប់គានក់្នុងអបតា២១,៧%។ ស�ើងនឹងខិតខំរកសាកបមតិបគបប់គានម់នសដើមទនុន
សដើម្បីគាបំទដល់ការការោរនូវហានិភព័�ោណិជជាកម្មបពមជាម�ួនឹងការបសងកើនបបសិទ្ធភ្ពមនការបគបប់គងតបមរូវការមនសដើមទនុន។ សដើម្បីសអា�បសបសៅតាមបបកាស ស្តបីពបីសដើមទនុនចនុះបញជា បីអប្រមាមនធនាគារជាតិកម្នុជា

 
ស�ើង បានសនុំការអននុញ្្ញ តពបីធនាគារជាតិក្នុងការការ បសង ្កើន សដើមទនុន ចនុះបញជា បីចំនួន១០ោនដនុោលា រអាសមរកិតថមសទៀតសអា�សកើនដល់៧៥ោនដនុោលា រអាសមរកិ។

គុណភាពបទព្យសកម្ម

អននុបាតឥណទានមនិដំសណើ រការបានសកើនស�ើងពបី១,៨%រហូតដល់៤,៥%ក្នុង្្២ំ០១៧តដលជាលទ្ធ្លមនការ រងសម្ាធពបីកំសណើ នមនសំវធិានធនសលើឥណទានមនិដំសណើ រការសដា�ស�ើងអននុវត្តកំចា�សៅសលើ
 ឥណទានសដើម្បីបងាហា ញសអា�ស�ើញនូវឱនភ្ពឥណទានមនបទព្យសកម្ម និងសដើម្បីធានាដល់បបសិទ្ធភ្ព និង្លិតភ្ពមនការបសងកើតស�ើងនូវបបកាសថ្មបីទាកទ់ងនឹងការកបមតិហានិភព័�ឥណទាន ការចនុះអនថ់�

 មនសំវធិានធនសលើឥណទានមនិដំសណើ រការ កដូ៏ចជាការបបមរងសបតៀមទនុកសបមាបក់ារអននុវត្តរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុស្តងដ់ារអន្តរជាតិសៅកម្នុជា(“CIFRS”) ស�ើងនឹង�កចិត្តទនុកដាកស់ៅសលើភ្ពរងឹមាមំនដំសណើ រការ
បសបមើសសវាអតិថិជននិងពយាយមតាមដានគនុណភ្ពបទព្យសកម្ម។

ចក្វុិសយ័សបមា្រ់ឆ្នា ២ំ០១៨
ក្នុង្្២ំ០១៨សនះ �នុទ្ធសសស្តសគាលរមួមានការស ្្ត តសំខ្នស់ៅសលើកំសណើ នមនបទព្យសកម្មដូចជាបបតិបត្តិការ ចំណូលមថលាឈ្ួល និងបបតិបត្តិការអន្តរបបសទស  និងរូបិ�បព័ណណ ។ ស�ើងសប្តជាញា ថានឹង�កចិត្តទនុកដាក់

 
សៅសលើការពបងឹងគនុណភ្ពមូលធនតាមរ�ៈការបសងកើនបបាកប់សញ្ញ ើចរន្ត និងបបាកប់សញ្ញ ើពបីអតិថិជនសដា�ការពឹងត្្អកសលើសកា្ត ននុពលមនោណិជជាសញ្្ញ រមួជាម�ួនឹងការជបមរញពបី�នុទ្ធសសស្តមន�នុទ្ធនាការទបី្សារ។

សបមាបប់ញ្ហា គនុណភ្ពបទព្យសកម្មធនាគារស�ើងនឹងបន្តរកសាការបតរួតពិនិត្យយ៉ា ងខ្ជា បខ់ជាួនសៅសលើភ្ពរងឹមាមំនដំសណើ រការបសបមើសសវាអតិថិជន និងពយាយមតាមដាន សំោធឥណទានរមួជាម�ួនឹងបបកាស

 ថ្មបីស្តបីអំពបីការកបមតិហានិភព័�ឥណទាន និងការកំណតឥ់ណទានបាតប់ង ់ កដូ៏ចជាការបបមរងសបតៀមទនុកសបមាបក់ារអននុមព័តរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុស្តងដ់ារអន្តរជាតិសៅកម្នុជាតដលមានបបសិទ្ធិភ្ពចាបព់បី មថងៃទបី១ 
តខមករា ្្២ំ០១៩តសៅ។

សរនុបមក ធនាគារស�ើងនឹងបន្តស ្្ត តសំខ្នស់ៅសលើការរកសាកបមតិសនទានបី�ភ្ពតាមអននុបាតបកបខណ្ឌ សនទានបី�ភ្ព និងភ្ពខ្លា ងំមនមូលធន។
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ទសសេនៈឆលៃោុះ្រញ្្ច ងំរ្រសន់ាយក
នាយកោ្ឋ នហរិញ្ញវត្ុ នងិ យទុ្ធសសស្ត



នា�កដាឋា ន សសវាហិរញ្ញប្ទានសហគមន ៍ គឺជានា�កដាឋា នតដល្្តល់ជូននូវដំស្ះបស�សសវាហិរញ្ញប្ទានតដលមានលក្ខណៈ 
បនុគ្គល តដលមានដូចជា៖ ធនាគារកិចចេោណិជជាកម្ម ឥណទានអាជបីវកម្មខ្្តតូច និងមធ្យម ឥណទានបនុគ្គល Premier Wealth 
គណនបីសន្ស ំ និងសសវាកម្មធានារា៉ា បរ់ ៉ាង Bancassurance ធនាគារកិចចេតបបនិមតិ្ត និងអាជបីវកម្មទូទាត ់ និងអាជបីវកម្មបព័ណណ ។
 
ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) បានរ បីកចសបមើនគួរឲ្យកតស់មា្គ ល់ក្នុង្្ ំ ២០១៧ ក្នុងត្្កធនាគារអតិថិជនសដា�មានកំសណើ នយ៉ា ងខ្លា ងំកាលា ទាងំបទព្យសកម្ម និងបំណនុ ល។ សៅក្នុង្្ថំ្មបី ២០១៨ ស�ើងសៅតតមាន

 ភ្ពសនុទិដឋាិនិ�មមនកំសណើ នសៅក្នុងត្្កធនាគារអតិថិជនរបស់ស�ើង ជាពិសសសក្នុងសសវាកម្មការបគបប់គងបទព្យសម្ត្តិ និងធនាគារឌបីជបីថលតដលបំសពញនូវបំណងបបាថ្ារបស់ស�ើងក្នុងការកាលា �ខលាួនជាធនាគារ

 
ត្្កបនុគ្គលតដលមានអាទិភ្ពសៅក្នុងបបសទស។

ការរំេឹងទ៊ករ៊ស់ភាគីពាក់េ័ន្ធ

ពួកស�ើង បានកំណតនូ់វតបមរូវការរបស់ភ្គបីោកព់ព័ន្ធ និងសធវើការតកតបមរូវសសវាកម្មរបស់ស�ើងសដើម្បីឲ្យ
សឆលាើ�តបសៅនឹងហានិភព័� និងឱកាសតដលមានឥទ្ធិពលសលើអាជបីវកម្មរបស់ពួកស�ើង។ 

េកងឹងគ៊ែតផេលេផនភាគទ៊និក
- ធានានូវការអននុវត្តអាជបីវកម្មតដលបបកបសដា�និរន្តរភ្ព 

និងមានអភបិាលកិចចេល្អ
- បសងកើននូវធនធាន សដើម្បីចាប�់កឱកាសនានា តដលនឹង

បសងកើតនូវគនុណតមមលារ�ៈតវង

្្តល់ភាេអង់អាចដល់៊៊គ្គល និងឱកាសក្ថុងការចូលរួេម្្រសងៗ
- សឆលាើ�តបសៅនឹងតបមរូវការក្នុងការអភវិឌ្ឍជំនាញថ្មបីៗ សដើម្បីឲ្យពួក

គាតអ់ាចបន្តរ បីកចសបមើនក្នុងវសិព័�ធនាគារ 
- ្្តល់ជូននូវតមមលាការតដលមានលក្ខណៈបបកួតបបតជង 

សមទិ្ធិ្លដម៏ានបបសិទ្ធិភ្ព និងការទទួលស្គ ល់នានា

៊៊គ្គលិក

អ្កវិនិមោគ

អតិថិជន

្្តល់ជូននូវគ៊ែភាេមសវាកេ្មដ៏សេ្របូរប៊៊
- បទពិសសធនម៍នសសវាកម្មធនាគារ តដលសលឿន ងា�បសរួល 

និងជាទបីសពញចិត្ត
- ្្តល់ការរពឹំងទនុកខ្ស់ ចំសោះការ្្តល់បបឹកសាសយបល់សលើតបមរូវការ

ទ្ា ល់ខលាួន និងការបបឹកសាសលើសសវាហិរញ្ញ វត្នុតដលោកព់ព័ន្ធ
- បសងកើនបបសិទ្ធ្លមនដំសណើ ការ និងបសងកើនបបពព័ន្ធសវព័�បបវត្តិកម្ម

 សដើម្បីកាតប់ន្�រ�ៈសពល្្តល់សសវាកម្ម  ការខនុសឆ្គង និងភ្ព
ស្មនុគស្ម ញបពមទាងំធានានូវការអននុវត្តនូវលក្ខខណ្ឌ ការបបតិបត្តិតាម 
និងសគាលការណ៍ចបាបន់ានា

ទិដ្ឋភាពទូនៅ

នា�កដាឋា នសសវាហិរញ្ញប្ទានសហគមន ៍ រមួមាន្លិត្ល និងសសវាកម្មធនាគារយ៉ា ងទូលំទូោ� 
សដើម្បីបសបមើដល់អតិថិជន អាជបីវកម្មខ្្តតូច និងមធ្យម ឥណទានបនុគ្គល រមួបញចេូ លទាងំអតិថិជនរូបវ ព័ន្ត

 បនុគ្គលឯកជនជានខ់្ស់ និងមហាជនទូសៅ។ ស�ើងសប្តជាញា ក្នុងការ្្តល់ជូននូវ្លិត្ល និងសសវាកម្មល្អ
 

បំ ន្ុត ដល់អតិថិជន សដា�រកសាការ្្តល់សសវាកម្ម និងទំនាកទ់ំនងល្អ ឈានមនុខសគតាមរ�ៈបបពព័ន្ធ 
ធនាគារឌបីជបីថលរមួមានការតំស�ើងមា៉ា សនុបីនដកបបាក ់ (ATM) និងប ្្ត ញសខ្យ៉ា ងទូលំទូោ�។  
បសបតាមសគាលបំណងរបស់ស�ើង សដើម្បីកាលា �ជាធនាគារកិចចេបនុគ្គលឈានមនុខសគដល៏្អបំ ន្ុតសៅក្នុង 
បបសទសកម្នុជា ស�ើងបានកំណតទិ់សសៅ និងសគាលសៅ សដើម្ប្ី ្តល់ដំស្ះបស�សសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុ 
និងចាប�់កឱកាសទាងំអស់ សដើម្បីបន្តស្ិតសៅក្នុងសបះដូងមនសហគមនជ៍ានិចចេ។

  
សដើម្បីពបងបីកដំស្ះបស�អាជបីវកម្ម សៅសបរៅបបសទសឲ្យកានត់តបបសសើជាងមនុន ដូចជាការសបបើបបាស់

 
បព័ណណ ឥណពន្ធ ការបគបប់គងបទព្យសម្ត្តិ និងធនាគារកិចចេនិម្មតិ ស�ើងបានពបងឹងជំហររបស់ធនាគារ 
សម�តប៊ាង សៅក្នុងតំបនអ់ាស៊ា នសដា�បន្តបសងកើនបបសិទ្ធភ្ពសសវាកម្មឲ្យកានត់តខ្ស់។  
សដា�គិតចាបព់បី្្២ំ០១៧ ពួកស�ើង ខិតខំយ៉ា ងខ្លា ងំក្នុងការពបងឹងសសវាកម្មរបស់ស�ើងឲ្យកាលា �សៅ
ធនាគារជសបមើសទបី១ តដលអតិថិជនចងប់ានសៅក្នុងទបី្សារ តដលស�ើងសធវើបបតិបត្តិការ។

 
ធនាគារកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម ឥណទាន្រុគ្គល សហបគាស 
ខ្នា តតូច និងមធ្យម

សដើម្បីជំរនុញដល់ការរ បីកចសបមើនមនអាជបីវកម្ម បសបតាមតបមរូវការធនាគារោណិជជាកម្ម សហបគាស
 

ខ្្តតូច និងមធ្យម និងឥណទានបនុគ្គលរបស់អតិថិជន ស�ើងបានពបងឹង�នុទ្ធសសស្តជំនួញ សដើម្បី
 អននុញ្្ញ តឱ្យមានភ្ពរ បីកចសបមើន និងនិរន្តរភ្ព តាមរ�ៈការស ្្ត ត�កចិត្តទនុកដាកស់ៅសលើវសិព័�

 ធនាគារោណិជជាកម្មអាជបីវកម្ម ខ្្តតូច និងមធ្យម សដា�្្តល់ជូននូវកញចេបហ់ិរញ្ញប្ទាន ដំស្ះ 
បស�បបាកក់មចេបីតដលមានភ្ពបតត់បន។

សដើម្បីពបងឹងខលាួនស�ើងក្នុងនាមជាអ្កទបី្សារដសំ៏ខ្ន ់ សៅក្នុងត្្កឥណទានបនុគ្គលស�ើងបានបសងកើន

 �នុទ្ធនាការទបី្សារ និងសហការជាម�ួមដគូអភវិឌ្ឍនត៍ដលមានសករ ្តិ៍សឈា្ម ះល្អៗ តដលបានអននុញ្្ញ តឲ្យ 
មានកញចេបហ់ិរញ្ញប្ទាន ដល់អតិថិជន បគបក់ាលៈសទសៈ តាងំពបីសដើមដល់ចប។់ ទនទាឹមនឹងសនះ ស�ើង

 បបកានខ់្ជា បយ់៉ា ងម៉ាតច់តនូ់វបកបខព័ណ្ឌ វា�តមមលាហានិភព័�សដើម្បីសជៀសវាងអតិថិជន តដលមានហានិភព័�
 

ខ្ស់ស្្សងៗសដើម្បីរកសាគនុណភ្ពបទព្យសកម្មរបស់ស�ើង។ 

 សេិទ្ធិ្លសំខាន់ៗមៅក្ថុងឆ្ន្រំ 2០១៧

បបាកប់សញ្ញ ើមននា�កដាឋា ន 
សសវាហិរញ្ញប្ទាន 
សហគមន ៍ បានសកើន 
ស�ើងដល់ ២១,៨%

មដគូឈានមនុខសគបង្អស់ក្នុង 
ចំស្មមដគូធនាគាររបស់ 
បករមហ៊ានុនសមនូឡា�ហវ៍

ោនរងាវ នធ់នាគារល្អបំ ន្ុត
ត្្កសសវាហិរញ្ញ ប្ទានក្នុង
បបសទសកម្នុជា ពបី 
2017 Euro Money Real 

Estate Survey 

ោនរងាវ នធ់នាគារបនុគ្គល 
សឆ្ើម២០១៧ 
ពបី Cambodia Banking 

Awards 2017

ោនរងាវ ន ់អ្កដឹកនា ំ
ឈាន មនុខ ត្្កបព័ណណ  
ឥណ ពន្ធ្្២ំ០១៧  ពបី 
បករមហ៊ានុន  Visa អន្តរជាតិ 

ោនរងាវ នធ់នាគារមានគំនិត 
មច្បបឌិតខ្ស់បំ ន្ុតសៅ 
កម្នុជាក្នុង្្២ំ០១៧ សដា�
ទស្សនាវដ្តបីហិរញ្ញ វត្នុអន្តរជាតិ

22

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាយកោ្ឋ ននសវា
ហរិញ្ញ្រ្បទានសហគមន៍



សៅក្នុង្្ ំ   ២០១៧   សសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុរូបវ ព័ន្តបនុគ្គលរបស់ធនាគារ   បានបន្តសកើនសលើសកំសណើ ន
 មនវសិព័�សនះទាងំមូល   ទាងំបបាកក់មចេបី  និងបបាកប់សញ្ញ ើ។  ការចាបស់្្តើមបសងកើតស�ើងមន្លិត្លថ្មបី 

និង�នុទ្ធនាការទបី្សារ   បាន្្តល់លទ្ធ្លពិសសសតដលបានសបញ្ជា កព់បីការខិតខំបបឹងតបបងបន្តរបស់
 ស�ើងសលើការពបងឹង�នុទ្ធនាការ  និង�នុទ្ធសសស្តរបស់ស�ើង។ បន្តស្្ះសៅមនុខស�ើងសៅតតរកសាបបសិទ្ធិ

ភ្ពក្នុងការ្្តល់ជូននូវ្លិត្ល  តដល្្តល់គនុណតមមលាដល់អតិថិជន   និងដំស្ះបស�  សដើម្បី
 ធានាថាអតិថិជន  នឹងទទួលបានបទពិសសធនដូ៍ចគ្ា  តាមរ�ៈប ្្ត ញទាងំអស់មនធនាគារ  ក្នុង 

សគាលបំណងបសងកើនការទាកទ់ាញអតិថិជនថ្មបីៗ  និងការតថរកសាអតិថិជន។  ការសធវើដំសណើ រស្្ះសៅរក
 ភ្ពកានត់តបបសសើរស�ើង  ក្នុងបបតិបត្តិការ  បបកបសដា�បបសិទ្ធិភ្ពសបមាបអ់តិថិជន  ឈានមនុខសគ
 សៅក្នុងវសិព័�ធនាគារ  ស�ើងទទួលបានោនរងាវ ន ់  “ ធនាគារបនុគ្គលសឆ្ើមបបចាំ្ ្  ំ ២០១៧ ”ពបី 

Cambodia Banking & Microfinance Awards 2017  និង” ោនរងាវ នធ់នាគារល្អបំ ន្ុតត្ក្សសវា 
ហិរញ្ញប្ទានក្នុងបបសទសកម្នុជា” 2017 Euro Money Real Estate Survey ។ 

បបាក់្រនញ្ញ ើ

សៅ្្ ំ ២០១៧ បបាកប់សញ្ញ ើរបស់  នា�កដាឋា នសសវាហិរញ្ញប្ទានសហគមន ៍  បានសកើនស�ើងដល់ 
២១,៨% ជាលទ្ធ្លពបី�នុទ្ធនាការទបី្សារ  តដលកំពនុងតត្្តល់ជូន  ដល់អតិថិជនសៅទូទាងំបបសទស 
តាមរ�ៈបបពព័ន្ធ្្សពវ្សា�សង្គម និងការ្្តល់ជូននូវដំស្ះបស�អាជបីវកម្មដល៏្អបំ ន្ុត។ ស�ើង បាន
ពបងបីកកិចចេខិតខំបបឹងតបបង្្សពវ្សា�ទបី្សារសដា� ទ្ា ល់របស់ស�ើង  សដា�សហការជាម�ួភ្គបីខ្ង

 សបរៅសដើម្បីទទួលបាននូវចំតណកទបី្សារថ្មបី ជាកត់ស្តងដូចជាភ្ពសជាគជព័�មន�នុទ្ធនាការជាម�ួធនាគារ 
ឯកសទសអនុបីអន(សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី បាន។ សនះ ជាមូលសហតនុនាឲំ្យមានកំសណើ នបទព្យសកម្មសស្រភ្ព 
និងសមាមាបតបបាកក់មចេបី បបាកប់សញ្ញ ើ ល្អ ជាម�ួនឹងការបគបប់គងសចប់បាកង់ា�បសរួលបានយ៉ា ងល្អ។ 

សបមាប់្ ្ ខំ្ងមនុខសនះ ស�ើងមានបំណងស ្្ត តសលើការបសងកើនបបាកប់សញ្ញ ើតាមរ�ៈការតណនាំ្ លិត្ល
និងសសវាកម្មទាកទ់ាញតដលមាន�នុទ្ធនាការ និងគំនិត្្តួចស្្តើមជាសបចើន ស ្្ត តសំខ្នស់លើត្្កឥណទាន 
សហបគាស ធនុនតូច និងមធ្យម និងឥណទានបនុគ្គល ។ 

នសវាធានារា៉ា ្រ់រង 

បសបនឹងទិសសៅរបស់ធនាគារ  ក្នុងការ្្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ស�ើងនូវការធានា និងការការោរ និង
 បគបប់គងបទព្យសម្ត្តិ ស�ើងបានសហការជាបន្តបនាទា បជ់ាម�ួ បករមហ៊ានុនសមនូឡា�ហវ៍ សដើម្ប្ី ្តល់ជូន 

អតិថិជនរបស់ស�ើងនូវដំស្ះបស�បសប  សៅនឹងតបមរូវការស្្សងៗរបស់អតិថិជន។សដា�ត្្អកសលើ
 

ភ្ពរ បីកចំសរ ើនមនធនាគារ  ស�ើងនឹងបន្តការបបឹងតបបង  ឲ្យឈានមនុខសគក្នុងចំស្មមដគូធនាគាររបស់
 បករមហ៊ានុនសមនូឡា�ហវ៍សដា�ពឹងត្្អកសលើវត្តមានរបស់ធនាគារ និងទំនាកទ់ំនងសៅក្នុងទបី្សារ។ 

បបាក់ចំនណញសទុ្ធ និងវិសយ័ធនាគាររ្ូរវ័ន្ត្រុគ្គលជាន់ខ្ស់

សសវាកម្មធនាគាររូបវ ព័ន្តបនុគ្គល PREMIER WEALTH បានបន្តការបបឹងតបបងក្នុងការបសងើកនបបាកប់សញ្ញ ើ 
រហូតដល់ ១២០%សដា�ត្្អកសលើតបមរូវការ តដលកំពនុងសកើនស�ើងសបមាបដំ់ស្ះបស�ការបគបប់គង 
បទព្យសម្ត្តិសនុទ្ធ។  ស�ើង  បាន្្តល់ជូនអតិថិជននូវបទពិសសធធ៍នុរកិចចេដល៏្អឥតសខ្ចេ ះ  ទូទាងំតំបន់

 
សដា�សបបើបបាស់សមត្ភ្ពត្្កធនាគារពិសសសរបស់ស�ើង  សដើម្ប្ី ្តល់សសវាឆលាងកាតប់បសទស សៅក្នុង

 បបសទសកម្នុជាមា៉ា ស�សនុបី សិងហាបនុរ បី និងឥណ្ឌូ សណសនុបី។ ស�ើង សៅតតមានភ្ពសជឿជាកក់្នុងការបន្ត្្តល់នូវ

 ឯកសិទ្ធិភ្ពទូលំទូោ� និង ្្ត ចម់នុខសបមាបអ់តិថិជនរូបវ ព័ន្តបនុគ្គលជានខ់្ស់ និងមធ្យមរបស់ស�ើង។
 

ស�ើងសៅតត្្តល់ភ្ពទាកទ់ាញក្នុងការកំណតត់មមលា្លិត្ល និងសសវាកម្មរមួគ្ាក្នុងដំស្ះបស�
 ហិរញ្ញ វត្នុជាកញចេប ់ តដលមានអត្តបបសយជនខ៍្ស់សបមាបអ់តិជន។ សនះ បានបសងកើតការចូលរមួយ៉ា ង
 

សបចើនពបីអតិថិជនជាម�ួនឹងការទាកទ់ាញអតិថិជនថ្មបីៗ ឲ្យចនុះសឈា្ម ះចំនួន ៣៤៥។ ស�ើង បានពបងឹង
 សំសណើ ត្្កតមមលារបស់ស�ើងសបមាបអ់តិថិជន ជាម�ួនឹងការ្្សពវ្សា� និង�នុទ្ធនាការជាសបចើន តដល
 បានបសងកើនការសបបើបបាស់សសវាកម្មធនាគារពបីអតិថិជន។ គំនិត្្តួចស្្តើមទាងំសនះ បតរូវបានអននុវត្តទាងំក្នុង
 និងសបរៅបបសទស ក្នុងការបសងកើនគនុណបបសយជនព៍បីរបស់ធនាគារ និងទំនាកទ់ំនងជាម�ួអតិថិជន។ 

 ការសលើកទឹកចិត្ត នឹងនាមំកនូវការ ល្ា ស់ប្តូរដរ៏ងឹមា ំ និងការសកើនស�ើងសៅក្នុងមូលដាឋា នអតិថិជនរបស់

 ស�ើងសៅក្នុងត្្កសនះ។

អាជីវកម្ម្រ័ណ្ណ

ក្នុង្្ ំ ២០១៧ ស�ើងបានសសបមចសគាលសៅបរមិាណបបតិបត្តិការសលើមា៉ា សនុបីនឆូតកាត បពមទាងំទទួល
 បានសមាជិកបព័ណណ សលើសពបីការរពំឹងទនុកជាម�ួនឹង ភ្ពសជាគជព័�ជាបន្តបនាទា ប ់ មនបព័ណណ ឥណពន្ធវ បីស
 

រូបភ្ព ទ្ា ល់ខលាួន តដលបាន្្តល់្លបបសយជនជ៍ាសបចើនដល់អ្កសបបើបបាស់បព័ណណ ឥណពន្ធរបស់ធនាគារ  
សម�តប៊ាង រមួមាន�នុទ្ធនាការ និងការ្្តល់ជូនពិសសសតាមរ�ៈទំនាកទ់ំនងជិតស្ិទ្ធជាម�ួមដគូរ 
សហការ។ ស�ើង បានពបងឹងោណិជជាសញ្្ញ  កិចចេទំនាកទ់ំនង និងសគាលជំហរ្លិត្លរបស់ស�ើង  

 បានសប្តជាញា ចិត្តក្នុងការបំសពញតបមរូវការ របស់អតិថិជនសលើសពបីការរពំឹងទនុក សដា�ពបងឹង�នុទ្ធសសស្ត
 ជំនួញជាម�ួ នឹងសំសណើ តមមលាថ្មបី និងការបសងកើន្លិត្លសំខ្ន់ៗ  តាមរ�ៈកិចចេសហការជាសបចើន។

នសវាកម្មធនាគារនិម្មិត និងការទូទាត់

ក្នុងនាមជាអ្ក្្តល់សសវាកម្មធនាគារតាមអនុបីនធឺណិតឈានមនុខសគ ជាម�ួនឹងដំស្ះបស�ធនាគារ 
 

បបកបសដា�ភ្ពមច្បបឌិត ស�ើងបានពបងឹងជំហររបស់ស�ើង សដា�ទទួលបានអត្បបសយជនព៍បី 
និន្ាការ តាមរ�ៈអនុបីនធឺណិត តាមរ�ៈការស្ទារសចប់បាកទ់បីបបីរបស់ Maybank2u ្្តល់ជូនអតិថិជន 
នូវដំស្ះបស�ទូទាតរ់វាងអ្កកានគ់ណនបីរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង។ កម្មវធិបីទូរសព័ពទាចលព័តរបស់ 
ស�ើង សៅតតជាបបពព័ន្ធធនាគារ បបកបសដា�ភ្ពមច្បបឌិតបំ ន្ុតម�ួ សៅក្នុងបបសទសកម្នុជា តដល

 
្្តល់ជូននូវកម្មវធិបីតសវងរកទបីតាងំសអធបីអឹម សដា� ទ្ា ល់ជាម�ួការគណនាបបាកក់មចេបីតដលមានលក្ខណៈ

 
ទូលំទូោ�សដា�បានបសងកើតស�ើង សដើម្បីអននុញ្្ញ តឱ្យអតិថិជនសធវើការបតរួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្ត្តិ

 បពមទាងំបគបប់គងបបតិបត្តិការសបរៅបបពព័ន្ធ និងបបកបសដា�វជិាជា ជបីវៈ។ ស�ើង បន្តរកសាទំនាកទ់ំនង
 

ជាម�ួអតិថិជន តាមរ�ៈការ្្តល់មសធយាបា�ទាកទ់ងដស៏មញ្ញ សៅក្នុងMaybank2u បពមទាងំកម្មវធិបី 
ទូរសព័ពទា និងពបងឹងវត្តមានសៅសលើប ្្ត ញរបស់ស�ើង សដើម្បីបំសពញតបមរូវការអតិថិជនក្នុងស្នភ្ពរស់

 សៅតបបទំសនើប។

ស�ើងបាននឹងកំពនុងបន្តពបងបីកបបពព័ន្ធ  Maybank2e    របស់ស�ើង  សដើម្បីគាបំទការបគបប់គង្លបព័បត 
ការបគបប់គងលំហូរសចប់បាកចូ់ល ការបគបប់គងការទូទាត ់ និងការបគបប់គងសចប់បាកង់ា�បសរួល 
សបមាបអ់ាជបីវកម្ម របស់អតិថិជនបគបទ់បីកតនលាង បគបស់ពលសវោ។

ការទទួលស្គ ល ់

សដា�មានការទទួលស្គ ល់សលើការសប្តជាញា ចិត្តរបស់ស�ើងក្នុងការ្្តល់ជូននូវ្លិត្ល និងសសវាកម្ម
 តដលសលើសពបីការរពំឹងទនុករបស់អតិថិជន ធនាគារ សម�តប៊ាង បានទទួលោនរងាវ ន ់ “ធនាគារល្អ

 
បំ ន្ុតក្នុងការ្្តល់សសវាកម្មហិរញ្ញប្ទានបបសទសកម្នុជា” ពបី  2017 Eur-money real Estate survey 

និងោនរងាវ ន ់ “ធនាគារបនុគ្គលសឆ្ើម២០១៧”ពបី Cambodia Banking Awards 2017 ។ សលើសពបីសនះ 
សទៀត ក្នុងនាមជាអ្កដឹកនាឈំានមនុខសគក្នុងការមច្បបឌិត ធនាគារ សម�តប៊ាង កម្នុជា បានទទួលោន

 រងាវ ន“់ធនាគារមានគំនិតមច្បបឌិតខ្ស់បំ ន្ុតសៅកម្នុជាក្នុង្្២ំ០១៧” សដា�ទស្សនាវដ្តបីហិរញ្ញ វត្នុ
 អន្តរជាតិ បពមទាងំោនរងាវ ន ់ “អ្កដឹកនា ំឈាន មនុខ ត្្កបព័ណណ ឥណ ពន្ធ្្២ំ០១៧”  ពបីបករមហ៊ានុន  Visa 

អន្តរជាតិ  ។

ធនាគារ សម�តប៊ាង បានទទួលោនរងាវ ន ់ ធនាគារបនុគ្គលសឆ្ើមបបចាំ្ ្ ២ំ០១៧” និងោនរងាវ ន ់ “ធនាគារសឆ្ើមសលើទំនួលខនុសបតរូវសហគមនប៍បចាំ
្្២ំ០១៧” ពបី Cambodia Banking Awards 2017។
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នាយកោ្ឋ ននសវា
ហរិញ្ញ្រ្បទានសហគមន៍



នា�កដាឋា នធនាគារកិចចេសរជបីវកម្ម ្្តល់ជូននូវដំស្ះបស�ហិរញ្ញ វត្នុសរជបីវកម្មជូនដល់អតិថិជនជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ពួកស�ើង 
្្តល់ជូននូវ្លិត្ល និងសសវាកម្មដូចជា៖

ការសប្តជាញា ចិត្តរបស់ពួកស�ើងគឺ បន្តគាបំទ និង្្តល់សសវាកម្មដល់អតិថិជន តដលមានបសប ់ និងអតិថិជនសកា្ត ននុពលរបស់ស�ើង សដា�្្តល់នូវដំស្ះបស�ហិរញ្ញ វត្នុតដលមានភ្ពបតត់បន ជាពិសសសសបមាប់
អតិថិជនសំខ្ន់ៗ  សៅក្នុងឧសសាហកម្មសជបីវកម្មក្នុងបសរក   និងអន្តរជាតិ។   អាទិភ្ពសំខ្នរ់បស់ស�ើងគឺជបមរញយ៉ា ង្ឲ្យធនាគារ  សម�តប៊ាង   កាលា �ជាធនាគារឈានមនុខសគសបមាបអ់តិថិជននិងមដគូ

 ោណិជជាកម្មរបស់ស�ើង ក្នុងបបសទសកម្នុជា កដូ៏ចជាក្នុងតំបន ់ សដា�ការ្្តល់សសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុ បបកបសដា�ភ្ពងា�បសរួល និងសឆលាើ�តបសៅនឹងតបមរូវការរបស់អតិថិជន។ 

 
នា�កដាឋា នធនាគារកិចចេសជបីវកម្មរបស់ស�ើង បានបន្តដំសណើ រអភវិឌ្ឍន ៍ ឲ្យកាលា �ជាធនាគារឈានមនុខសគ សបមាបអ់តិថិជន និងមដគូោណិជជាកម្ម បពមទាងំបសងកើតនូវគនុណតមមលានិរន្តរភ្ពតាមរ�ៈដំស្ះបស�
ហិរញ្ញប្ទាន។ សៅក្នុង្្២ំ០១៧ ពួកស�ើង បានបន្តអភវិឌ្ឍ្លិត្ល និងវនិិសយគសៅសលើការកសងសមត្ភ្ព ដូចជាការបគបប់គងថវកិាសៅក្នុងតំបន ់ និងការអភវិឌ្ឍចំសណះដឹងោណិជជាកម្ម និងឯកសទស
ក្នុងការបតន្មនូវគនុណតមមលា តដលអាចជួ��ជបមរញដល់ការ្្តួចស្្តើមមនអាជបីវកម្មរបស់អតិថិជនរបស់ស�ើង ជាពិសសសសៅក្នុងោណិជជាកម្មអន្តរជាតិ និងដំស្ះបស�សចប់បាក។់ ខ្ងសបកាមសនះ ជាសមទិ្ធិ្ល
សំខ្ន់ៗ  តដលរមួមាន៖ 

  ឥណទានរ�ៈសពលខលាបី តដលរមួមានឥណទានបងវិលរ�ៈសពលខលាបី ឥណទានវបិារូបន ៍ហិរញ្ញ វត្នុោណិជជាកម្ម សសវាកម្មោណិជជាកម្ម 
និងឥណទានសរជបីវកម្មរ�ៈសពលតវង។ 

   ដំស្ះបស�ទូទាត ់ និងការបគបប់គងសចប់បាក់

  បានបន្តពបងឹងគនុណភ្ពសសវាកម្មរបស់ស�ើងឲ្យមានគនុណភ្ព   សដើម្បីជួ��សបមរួលដល់អាជបីវកម្ម  និងោណិជជាកម្មរបស់អតិថិជន  តាមរ�ៈសំសណើ រសនុំហិរញ្ញប្ទានទូលំទូោ� 
តាមរ�ៈការភ្ជា បទ់ំនាកទ់ំនងពួកគាតស់ៅកានអ់្កជំនាញត្្កហិរញ្ញ វត្នុ  តដលមកពបីបបសទសនានាសៅក្នុងតំបន ់ តដលរមួមាន  បបសទសមា៉ា ស�សនុបី សិងហាបនុរ បី សវៀត្ម និងមថ សដើម្បី
ពួកគាត ់ អាចតចករតំលកនូវចំសណះដឹងពបីអាជបីវកម្ម និងហិរញ្ញ វត្នុសៅក្នុងបសរក និងសបរៅបបសទស ដល់អតិថិជនរបស់ស�ើង។

 បានបន្តពបងបីកសមតភ្្ពបបឹកសាសយបល់ ្្តល់ដំស្ះបស�ោណិជជាកម្ម  និងរតនាគារ  ដល់អតិថិជនតាមរ�ៈប ្្ត ញធនាគាររបស់ស�ើង  សៅក្នុងតំបនអ់ាសនុបីអាសគ្�ស៍ៅនឹង

ប ្្ត បបសទសស្្សងសទៀតសៅក្នុងតំបនអ់ាសនុបីទាងំមូល។

 បានបន្តពបងបីកប ្្ត ញរបស់ស�ើងសដា�សហការជាម�ួនឹងធនាគារ តដលជាមដគូ�នុទ្ធសសស្តទូទាងំពិភពសោកសដើម្ប្ី ្តល់នូវោណិជជាកម្មសបរៅបបសទស និងដំស្ះបស�ក្នុងបបពព័ន្ធ

បគបប់គងសចប់បាកដ់ពិ៏ស្ត រដល់អតិថិជនរបស់ស�ើង។

សៅមថងៃអនាគត នា�កដាឋា នធនាគារកិចចេសជបីវកម្ម នឹងបន្តការខិតខំបបឹងតបបងសដើម្បីពបងឹងគនុណភ្ពសសវាកម្ម និងប ្្ត ញសសវាកម្មរបស់ស�ើងឲ្យកានត់តបបសសើរស�ើងតថមសទៀត។
ស�ើងនឹងស ្្ត តសលើការពបងបីក និងបទបទង់សលើទនុនសបមាប់ ្្គត់ ្្គង់អាជបីវកម្ម ោណិជជាកម្មអន្តរជាតិ និងដំស្ះបស�សច់បបាក់របស់អតិថិជនសៅបបសទសកម្នុជា បពមទំាងបន្តតកលម្អ ពបងឹងគនុណភ្ព
សសវាកម្មឲ្យកានត់តល្អជូនដល់អតិថិជនរបស់ស�ើង។ ស�ើង តតង�កចិត្តទនុកដាកស់លើអតិថិជនជាចម្ង សហើ�នឹងសប្តជាញា ជួ��សបមរួល និងបទបទងរ់ាល់តបមរូវការហិរញ្ញ វត្នុនានារបស់អតិថិជន
សដើម្បីពួកគាតអ់ាចសសបមចបាននូវសគាលសៅសជបីវកម្ម និងោណិជជាកម្មរបស់ពួកគាត។់ សៅក្នុង្្២ំ០១៨សនះ ស�ើង នឹងសធវើការស ្្ត តជាចម្ងសៅសលើ ៖

i. ការចាតត់ាងំអ្កទទួលបនទានុកបបចាតំំបន ់សដើម្បីគាបំទ្្តល់សសវាកម្ម និងសឆលាើ�តបសៅតបមរូវការ ត្្កបគបប់គងសចប់បាក ់ទនុនសបមាប់្ ្គត់្ ្គងអ់ាជបីវកម្ម ោណិជជាកម្មអន្តរជាតិ និងដំស្ះ
បស�សចប់បាករ់បស់អតិថិជន ដូចជាបករមហ៊ានុនតដលមានសងាវ ក់្ លិតកម្ម និងការបគបប់គងសចញពបីបបសទសជាសបចើន។

ii. បសងកើនសល្ឿនអាជបីវកម្មបគបប់គងសចប់បាក ់និងសសបមចឲ្យបាននូវសគាលសៅរបស់ស�ើងជាធនាគារចម្ង សបមាបប់ករមហ៊ានុន តដលមានសងាវ ក់្ លិតកម្ម និងការបគបប់គងសចញពបីប ្្ត
បបសទសជាសបចើន កដូ៏ចជាអាជបីវកម្មក្នុងបបសទស និងសហបគាសខ្្តតូចមធ្យម ក្នុងការបគបប់គងសចប់បាករ់បស់ពួកសគ និងតបមរូវការទនុនសបមាប់្ ្គត់្ ្គងអ់ាជបីវកម្ម។

iii. ពបងបីកប ្្ត ញជាម�ួសមាគមោណិជជាកម្មសំខ្ន់ៗ ក្នុងបសរក និងអន្ដរជាតិ សដើម្បីបសងកើតទំនាកទ់ំនងជាម�ួ បករមហ៊ានុនតដលមានសងាវ ក់្ លិតកម្ម និងការបគបប់គងសចញពបីបបសទសជា
សបចើន បករមហ៊ានុនសជបីវកម្មក្នុងបសរក និងសហបគាសធនុនតូច និងមធ្យមសៅកម្នុជា សហើ�ជាម�ួគ្ាសនាះតដរនឹងពបងឹងទំនាកទ់ំនងជាម�ួអតិថិជនតដលមានបសប។់

iv. បន្តការ្សារភ្ជា បទ់ំនាកទ់ំនងរបស់ស�ើងសៅទូទាងំប ្្ត ញធនាគារ សម�តប៊ាង សៅសបរៅបបសទស សដើម្ប្ី ្តល់សសវាកម្ម និងគាបំទដល់លំហូរោណិជជាកម្មរបស់អតិថិជនបករមហ៊ានុន 
តដលមានសងាវ ក់្ លិតកម្ម និងការបគបប់គងសចញពបីបបសទសជាសបចើន។

v. រមួសហការជាម�ួអតិថិជន សដើម្បីសសបមចនូវភ្ពរ បីកចសបមើន តដលបបកបសដា�សស្រភ្ព  និងចបីរភ្ពក្នុងអំ�នុងសពលតដលសសដឋាកិចចេក្នុងអាស៊ា ន តាមរ�ៈ្លិត្ល និងសសវាកម្មដ៏
សពញសលញ អ្កជំនាញ និងការ�ល់ដឹងដស៏នុបីជសបរៅ។

vi. បន្តនូវការស ្្ត តសលើការរកសាគនុណភ្ពបទព្យក្នុងទបី្សារយ៉ា ងសកម្ម តដលកំពនុងមានភ្ពមនិនឹងនរ និងមនិបបាកដបបជាខ្ស់។

 សេិទ្ធិ្លសំខាន់ៗមៅក្ថុងឆ្ន្រំ 2០១៧

ចកខេថុវិស័យ និងមគាលមៅឆ្ន្រំ 2០១៨

2៤

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាយកោ្ឋ នធនាគារកចិ្ច
សជវីកម្ម



ដំសណើ ស្្ះសៅអនាគតរបស់ស�ើងគឺសៅសលើវសិព័�ឌបីជបីថល។ សដា�ស�ើងបានទទួលស្គ ល់ពបីការរ បីកចំសរ ើនមនត្្កបសចចេកវទិយាសនះ ស�ើងបានពសនលាឿនការមច្បបឌិត
ថ្មបីៗសៅសលើបបពព័ន្ធឌបីជបីថលសនះសដើម្បីសអា�ស�ើងបានឈានមនុខសគក្នុងបរបិថមនជំនានប់សចចេកវទិយាឌបីជបីថលសនះ។ ការមច្បបឌិតថ្មបីៗរបស់ស�ើងបតរូវបានសធវើស�ើងដល់
បគបត់្្កមនសកម្មភ្ពោណិជជាកម្មរបស់ស�ើងសដើម្បីសអា�ស�ើងបាន  �កចិត្តទនុកដាកច់ម្ងសៅដល់ភ្ពងា�បសរួលរបស់អតិថិជន  លទ្ធភ្ពមនការបសងកើត

 �នុទ្ធសសស្តក្នុងការវនិិសយគតដលអាចសអា� ស�ើងសធវើដំសណើ ស្្ះសៅកាន�់នុគសមព័�ឌបីជបីថលកដូ៏ចជាចូលរមួបសងកើត និងកសងក្នុងការវវិត្តនម៍នបបពព័ន្ធឌបីជបីថល
សនះ្ងតដរ។ សបមាបប់បតិបត្តិការអាជបីវកម្មបបចាមំថងៃតដលស�ើងមាននាសពលបចចេនុប្ន្សនះ បានសធវើសអា�ស�ើងទទួលបានអត្បបសយជនជ៍ាសបចើនដល់អតិថិជន

 ដូចជាការ្្តល់សសវាកម្មរហព័សទានចិ់ត្ត តមមលាមនបបតិបត្តិទាប កំសណើ នមនសងាវ ក់្ លិតកម្ម និងការបបសសើស�ើងមនការ បសបមើសសវាកម្មដល់អតិថិជន។

ចំណុចប្រឈមនរឹងហានិភ័យ និងឱកាស

ចំែុចក៊ឈេនឹងហានិភ័យ និងឱកាស វានឹងមន្លអវិជ្ជមនអ្វីេលេះេកដល់មយើង ទំនួលេ៊សកតរូវរ៊ស់មយើង

ឱកាស៖ ធនាគារក ្្ត លនឹងបន្តក្នុងការសរៀបចំសគាលការណ៍

បបពព័ន្ធធនាគារសអ�ិចបតរូនិក

• ជាទូសៅសង្គមតដលសបបើបបាស់សចប់បាក់្ ទា ល់បាន្្តល់នូវឱកាសដ ៏
ធំសធងសបមាបក់ាររ បីកចសបមើនមនអតិថិជនតាមរ�ៈបបពព័ន្ធអនឡាញ 

និងបបាកច់ំណូលរបស់ស�ើង។

• បតរូវសរៀបចំស�ើងនូវកម្មវ បីធបីតដលមានសនុវត្ិភ្ពម�ួសដើម្បីបសងកើន និងតថរកសាដល់ទបី្សាភ្គ

ហ៊ានុនរបស់ស�ើង

ឱកាស និងហានិភ័យ៖ ការឈានមនុខក្នុងវសិព័�បសចចេកវទិយា 
ល្ា ស់ប្តូរយ៉ា ងខ្លា ងំនូវការរពឹំងទនុករបស់អតិថិជននិងទំនាកទំ់នង

 
រវាងធនាគារនិងអតិថិជន

• តបមរូវការសបមាបវ់និិសយគក្នុងបបពព័ន្ធឌបីជបីថល និងការបគបប់គង
 

ទំនាកទ់ំនងរវាងអតិថិជន ឬហានិភព័�ក្នុងការបាតប់ងទ់បី្សារភ្គហ៊ានុន

• សធវើការបសងកើត និងសកល្ងនូវការមច្បបឌិតថ្មបីសដា�បករមអ្កឯកសទសបបចា ំ R&D 

របស់ធនាគារ

• សធវើការតកមច្ស�ើងវញិនូវវធិបីសសស្តក្នុងការសធវើទំនាកទ់ំនងជាម�ួនឹងអតិថិជនសដើម្បី
 ្សារភ្ជា បទ់ំនាកទ់ំនងល្អជាម�ួនឹងពួកសគ ដូចជា សសវាស្ទារបបាកក់្នុងឱកាសបនុណ្យ 

(P2P) នានាតាមរ�ៈធនាគារជាសដើម។

ឱកាស និងហានិភ័យ៖ បសងកើនបសចចេកវទិយាថ្មបីៗបានបសងកើតសអា�

មានមដគូរបបកួតបបតជងរតិតតសបចើនស�ើង

• ការថ�ចនុះមនអន្តរការ បី និងការបបកួតបបតជងបានសធវើបបាកច់ំសណញបតរូវ 
បានថ�ចនុះ សដា�សរពួកសគមានសគាលសៅសលើអតិថិជនដូចគ្ា

• វាបាន្្តល់ឱកាសដល់ស�ើងក្នុងការចាបម់ដគូរជាម�ួនឹងមដគូរបបកួត 
បបតជងរបស់ស�ើងសដើម្បីបសងកើតទបី្សារថ្មបីម�ួសដើម្បីជាបបភពចម្ងមនបបាក់

 
ចំណូលដល់សម្ព័ន្ធធនាគារ

• ធនាគារ សម�តប៊ាង បានបសងកើតនូវបបពព័ន្ធសកល្ងសដើម្បីសហការជាម�ួនឹង 

FINTECH តដលអាចសអា�អ្កតដលមានសទពសកាសល្យសធវើការបសងកើតដំស្ះបស�

សៅសលើកម្មវធិបីសដា�គិតចាបក់ារចាបស់្្តើមរហូតដល់ចនុងបញចេប់

• ការបសងកើតនូវបបពព័ន្ធសកល្ងរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាងសនះបានសធវើសអា�មានកិចចេ 
សហការរវាង FINTECH និងអ្កសបបើបបាស់បបពព័ន្ធឌបីជបីថលមានទំនាកទ់ំនងគ្ាយ៉ា ងល្អ 
បបសសើ សដើម្បីបសងកើត អភវិឌ្ឍន ៍ និងសកល្ងគំនិតថ្មបីៗទាងំសនាះ។

• ្្តល់ជូនអ្កតដលបសងកើតកម្មវធិបីជាម�ួនឹងកម្មវធិបីធនាគារជាកត់ស្តងសបមាបស់បបើបបាស់ 
 

្សារភ្ជា បជ់ាម�ួនឹងតួនាទបីសំខ្ន់ៗ ស្្សងសទៀតតដលមានបសបក់្នុងបបពព័ន្ធធនាគារ។ 

វាកប៏ាន្្តល់ជូន្ងតដរនូវទិន្នព័�តដលបានចមលាងទនុកជាសបសចសបមាបស់ធវើការវភិ្គ 

និងសកល្ងដំសណើ ការ។

ហានិភ័យ៖ ការសកើនស�ើងនូវបទសល្មើសតាមរ�ៈបបពព័ន្ធ 
អនុិនសធើតណតសដា�សរពព័តម៌ានជាសបចើនបតរូវបានដាកប់ញចេូ ល

សៅក្នុងបបពព័ន្ធឌបីជបីថលស្្សងៗ។

• រាល់ការបាតបងស់លើបបពព័ន្ធសនុវត្ិភ្ពស្្សងៗដូចជាការលួចបនលាំ ឬ 
តបកធាលា �ទិន្នព័�អាចសធវើសអា�មានហានិភព័�សលើកិត្តិនាមរបស់ 

ធនាគារ និងអាចសធវើសអា�អតិថិជនបាតប់ងទ់ំននុកចិត្តក្នុងការសធវើ
 បបតិបត្តិការធនាគារជាម�ួនឹងស�ើង។

• ស�ើងនឹងដាកប់បពព័ន្ធសនុវត្ិភ្ព និងសបបើបបាស់ការឃ្លា សំមើលសនុវត្ិភ្ពស្្សងៗសបមាប់
 សមើលដល់ភ្ពមនិបបបកតបីស្្សងៗតដលមាន ក្នុងបបពព័ន្ធរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង។

• បតន្មបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យស្្សងសទៀតសលើកម្មវធិបីទូរសព័ពទាមដរបស់ធនាគារសដើម្បីការោរ
 

ការលួច�កទិន្នព័� និងឬតកលាងបនលាំអត្តសញ្្ញ ណ។

នគាលនៅមនយទុ្ធសសស្តរ្រសន់យើង 

ស�ើងមានបំណងក់ាលា �សៅជាធនាគារឌបីជបីថលតដលជាជសបមើសរបស់អតិថិជន សហើ�វាកជ៏ាត្្កម�ួមន�នុទ្ធសសស្តរបស់សម្ព័ន្ធ ធនាគារ សម�តប៊ាង ក្នុង្្ ំ ២០២០។ សដើម្បីសសបមចទិសសៅសនះបាន ស�ើងបាន

 សលើកតសមកើងនូវការតភ្ជា បទ់ំនាកទ់ំនងរវាងស�ើងនិង អតិថិជនរបស់ស�ើងសអា�កានត់តបបសសើស�ើងសដា�សធវើការតសវង�ល់ពបីតបមរូវការ និងការរពឹំងទនុកជាសបសចរបស់ពួកសគ ស�ើងបាន បសងកើតសអា�មានការ�កចិត្ត

 
ទនុកដាក់ដ៏ខ្ស់ជាវជិជាមានដល់អតិថិជនរបស់ស�ើងតាមរ�ៈដំស្ះបស�ហិរញ្ញ វត្នុតាមបបពព័ន្ធឌបីជបីថល សដា�សបបើបបាស់អ្កជំនាញតដលជាបនុគ្គលិក ទ្ា ល់របស់ស�ើងសៅក្នុងបករម R&D។ បសបសពលជាមួ�គ្ាសនាះ្ងតដរ 
ស�ើងក ៏ បានសបាះទនុនក្នុងការបណ្តនុ ះប ្្ត លជំនាញបតន្មសទៀតដល់បនុគ្គលិករបស់ស�ើងស្្សងៗសទៀតសដើម្បីជួ��ពួកសគបសងកើនជំនាញតដលពួកសគមានបសប ់ បពមទាងំធានាសអា�បានថាស�ើងគឺជាស្បព័នម�ួតដល

 �កចិត្តទនុកដាកស់លើបនុគ្គលិករបស់ស�ើងនាសពលអនាគត តាមរ�ៈការសលើកទឹកចិត្ត និងជបមរញសអា�មានការបសងកើតថ្មបីតដលបបកបសដា�និរន្តរភ្ពសបមាបធ់នាគារ និងនិសយជិករបស់ស�ើង។ ស�ើងបានសប្តជាញា ចិត្ត

 
្ងតដរក្នុងការកសងគនុណតមមលាតដលបបកបសដា�ភ្ព�ូរអតងវងសៅសលើបនុគ្គលតដលជាបប់បាបសព័�ទាកទ់ងជាម�ួនឹងស�ើងមានដូចជា អតិថិជន និសយជិក និងមាចេ ស់ភ្គហ៊ានុនរបស់ស�ើងជាសដើម។

មសវាកេ្មរហ័សទាន់ចិត្តសកម៊់អតិថិជនមដយ៖

• មានភ្ពងា�បសរួល និងការសធវើបបតិបត្តិការ 
ធនាគារបបកបសដា�ទំននុកចិត្ត

• �ល់សលើតបមរូវការរបស់អតិថិជន និងតសវង�

ល់សដើម្បីបំសពញតបមរូវការរបស់ពួកសគ

 

្្តល់ភាេអង់អាចដល់និមោជិករ៊ស់មយើងតាេរយៈ៖

• សលើកកម្ស់កបមតិវជិាជា ជបីវៈរបស់និសយជិកម្ាក ់
សដា�ការបំោកច់ំសណះដឹងត្្កឌបីជបីថល 
សបមាបព់ួកសគ

• បសងកើនចំសណះដឹងត្្កសវព័�បបវត្តិកម្ម និងត្្ក

ឌបីជបីថលសបមាបប់សងកើនសងាវ ក់្ លិតកម្ម

មធ្វើមអាយក៊មសើម�ើងនូវគ៊ែតផេលេរ៊ស់ម្្រស ់

ភាគហែ៊នតាេរយៈ៖

• សម្ព័ន្ធធនាគារសៅតតបន្តការចំ្�សលើការ 

អភវិឌ្ឍនប៍បពព័ន្ធបសចចេកវទិយាសដា��កចិត្តទនុក 
ដាកស់លើធនធានមននុស្សរបស់ខលាួនក្នុងការបសងកើត

 
ថ្មបីសដើម្បីសធវើសអា�បបសសើស�ើងដល់ការបសបមើ

 
សសវាកម្មអតិថិជនសដើម្បីសអា�មានលទ្ធ្ល 
តដលបបកបសដា�និរន្តរភ្ព

• ការបសងកើតសនុទិដឋាភ្ពមនសសវាកម្ម និងការសធវើ 
បបតិបត្តិការតាមរ�ៈការបសងកើតសវព័�បបវត្តិកម្ម

តដលអាចជួ��កាត ់ បន្�សសហ៊ានុ�ចំ្�

របស់ធនាគារជាសដើម។

អតិថិជន

ការរំេឹងទ៊ករ៊ស់ភាគីពាក់េ័ន្ធ

និមយោជិក អ្កវិនិមោគ

ធនាគារឌីជី្ ល 
បដលជាជនបមើសរ្រសអ់តិ្ជិន
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នា�កដាឋា នបគបប់គងហានិភព័� មនសម្ព័ន្ធធនាគារ ្្តល់នូវការបតរួតពិនិត្យសលើការបគបប់គងហានិភព័�សលើអាជបីវកម្មបគបក់បមតិ តាមរ�ៈការបសងកើតនូវ�នុទ្ធសសស្ត
ហានិភព័� បកបខណ្ឌ ការងារ និងសគាលនសយបា�នានាសបមាបស់ម្ព័ន្ធ ធនាគារ ក្នុងការវា�តមមលា នឹងបតរួតពិនិត្យរាល់ហានិភព័�ទាងំឡា�តដលនឹងសកើតស�ើង

 បបកបសដា�ភ្ពឯករាជ្យ។

ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី គឺជាស្បព័នម�ួស្ិតក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង ភ្ពជាអ្កដឹកនា ំ និងបករមបគបប់គងហានិភព័�ក្នុងការ តណនា ំ និងការបតរួតពិនិត្យរបស់នា�កដាឋា នហានិភព័�មន

 
សម្ព័ន្ធសៅសលើនិន្ាការ និងភ្ពបបឈមមនការបគបប់គងហានិភព័� ជាជំនួ�ដល៏្អសអា�សសបមចបាន សគាលបំណងអាជបីវកម្ម និង�នុទ្ធសសស្តរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង កម្នុជា និងសម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង

 ទាងំមូល។ ការបគបប់គងហានិភព័�គឺជាទំនួលខនុសបតរូវម�ួសបមាប់្ ្តល់សៅការ�កចិត្តទនុកដាកម់នការបគបប់គងហានិភព័�សៅសលើ កបមតិសហបគាសទាងំមូល តាមរ�ះការបសងកើត�នុទ្ធសសស្ត បកបខព័ណ្ឌ  និង
 សគាលនសយបា�ហានិភព័� ជាម�ួនឹងការវា�តមមលាសដា�ឯករាជ្យ និងការបតរួតពិនិត្យសលើភ្ពបបឈមហានិភព័�ទាងំអស់ សដា�សគារពតាម ការបបតិបត្តិចបាបក់្នុងបបសទស បរយិកាសអាជបីវកម្មក្នុងបសរក និង 

តាមការតណនាពំបី នា�កដាឋា នហានិភព័� មនសម្ព័ន្ធ។ធនាគារពឹងត្្អកសលើ ការតសវងរកដឥ៏តឈបឈ់ររបស់នា�កដាឋា នហានិភព័� មនសម្ព័ន្ធ សដើម្បីបសងកើនបបសិទ្ធិភ្ពសដា�រ�ះការបសងកើត មជ្ឈមណ្ឌ ល ឧត្តមភ្ព 
(Centers of Excellence “COEs”) តដលបសងកើតជំនាញសលើការបគបប់គងហានិភព័� ការ�ល់ដឹងសលើត្្កហានិភព័�តដលអាចបបសយជនក៏្នុងការសបមចចិត្តអាជបីវកម្ម។ COEs កំណតស់្តងដ់ារបសបសៅតាម 
សគាលនសយបា�ហានិភព័� របា�ការណ៍ហានិភព័� គំរូមនការបគបប់គងហានិភព័� និងជំនាញក្នុងការបគបប់គងហានិភព័�បគបត់្្កក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ។

សរស្តម្ភ មនមនុខងាររបស់នា�កដាឋា នបគបប់គង ហានិភព័� មនសម្ព័ន្ធធនាគារ បតរូវបាន បងាហា ញសៅក្នុង ដយាបកាមទបី១៖

្្តល់នូវជំនួ� និងការបតរួតពិនិត្យ សៅក្នុងអាជបីវកម្មសំខ្ន ់ និង
បបសទសក្នុងការបគបប់គងហានិភព័�បបចាមំថងៃ

ជួ��បសងកើនបទព្យសកម្មតដលមានគនុណភ្ព និងសស្រភ្ព

ជាម�ួនិង្លចំសនញគាបប់បសសើរតាមរ�ៈមនុខងារបគបប់គង

ឥណទាន។ 

ដឹកនា ំ និងបគបប់គងត្្កហានិភព័�ជាកោ់ក ់ សលើកបមតិសហបគាសទាងំមូល   

សបមាបក់ារពិចារ្ដស៏ពញសលញក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ

នាយកោ្ឋ នបគ្រ់បគងហានិភ័យ មនសម្័ន្ធធនាគារ

ដឹកនាកំារអននុវត្ត �នុទ្ធសសស្តរបស់នា�កដាឋា នបគបប់គងហានិភព័� 
មនសម្ព័ន្ធធនាគារ សដើម្បីឲ្យវធិបីបគបប់គងហានិភព័�បានបបសសើស�ើង។

យទុ្ធសសស្ត និង កំបណទបមង់

គាបំទដល់បបតិបត្តិការរដឋាបាលមននា�កដាឋា នបគបប់គងហានិភព័� 
មនសម្ព័ន្ធធនាគារ និងបសងកើតនូវគំរូហានិភព័�ចបាស់ោស់ 
បបកបសដា�ភ្ពឯករាជ្យ

ការោិលយ័បគ្រ់បគង

ហានិភ័យកនាងុអាជីវកម្ម និងប្រនទស

ការបតរួតពិនិត្យសលើ ឥណទាន

គសបមាងពិសសសស្្សងៗ

ការអននុមព័ត ឥណទាន

ការវា�តមមលាឥណទាន

ការបគ្រ់បគង ឥណទានសម្័ន្ធធនាគារ

ហានិភព័�ឥណទាន សម្ព័ន្ធធនាគារ

ហានិភព័�ទបី្សារ សម្ព័ន្ធធនាគារ

ហានិភព័�តដលមនិតមន ជាហរញិ្ញ វត្នុ 

សម្ព័ន្ធធនាគារ

របា�ការណ៍សហបគាស 

សម្ព័ន្ធធនាគារ

គំរូហានិភព័� សម្ព័ន្ធធនាគារ

អភបិាលកិចចេហានិភព័� សម្ព័ន្ធធនាគារ

នា�កដាឋា នហានិភព័�បសចចេកវទិយាមនសម្ព័ន្ធធនាគារ

ការបគ្រ់បគងហានិភ័យសម្័ន្ធធនាគារ

 សេិទ្ធ្លសំខាន់ៗក្ថុងឆ្ន្រំ2០១៧

ការសបបើបបាស់្លបព័បតបទពសកម្មឲ្យមានបបសិទ្ធភ្ព និងបគបប់គង 
គនុណភ្ពឥណទាន តាមរ�ៈការបតរួតពិនិត្យ និងការពបងឹងបទដាឋា ន
អននុមព័តឥណទានម្ទាក្នុង កបមតិហានិភព័�តដលអាចទទួល�កបាន 
និងដំសណើ រការឥណទានម្ទាក្នុង។

កំតណទបមងច់ំតណកឥណទានខ្្តតូចស�ើងវញិ សដា�បសងកើន 
ទំហំឥណទានរហូតដល់១ោនដនុោលា រអាសមរកិពបងឹងទំននុកចិត្ត 
អតិថិជនតាមរ�ៈការពសនលាឿនសថរៈសវោសឆលាើ�តបឥណទាន 
និងសធវើឲ្យមានលក្ខណៈសមញមនដំសណើ រការឥណទាន។

អននុមព័តការបតរួតពិនិត្យហានិភព័�សលើកំតណទបមងច់បាបសំ់ខ្ន់
ៗចំសោះបបាកប់សញ្ញ ើ និងឥណទានជាបបាកស់រៀល កដូ៏ចជា 
សសវាកម្មទូទាតក់្នុងបបសទស តាមបបពព័ន្ធឌបីជបីថល។

នា�កដាឋា នបគបប់គងហានិភព័� ស ្្ត តសលើការបសងកើតគនុណតមមលាសដើម្បីបទបទងអ់ាជបីវកម្មធនាគារ តាមរ�ៈសគាលការណ៍ម�ួចំនួនដូចខ្ងសបកាម៖

• បសងកើនកបមតិបបាកចំ់សណញ និងស ្្ត តសលើចំតណកឥណទានតាមរ�ៈការបគបប់គងជាមនុនសលើចំ្�មូលនិធិ បសងកើនបបាកប់សញ្ញ ើចរន្ត/បបាកប់សញ្ញ ើសន្ស ំរចនាសម្ព័ន្ធតមមលា ត្្អកតាមមូលដាឋា នហានិភព័� 
និងការសបបើបបាស់សចប់បាកឲ់្យមានបបសិទ្ធភ្ពបសបតាម�នុទ្ធសសស្តរ បីកចសបមើនថ្មបីៗ។

• បសងកើនបបាកចំ់សណញ និងគនុណភ្ពបទព្យសកម្មតាមរ�ៈបទដាឋា នអននុមព័តឥណទានដរ៏ងឹមា ំការសរៀបចំ�នុទ្ធសសស្តស�ើងវញិសលើគំរូបបតិបត្តិការអាជបីវកម្ម ការពបងឹងសលើការឃ្លា ំសមើលឥណទាន ដំសណើ រការ

 បបមូលមកវញិ និងការស្ត រឥណទានខូចតាមរ�ៈការបគបប់គងទំនាកទ់ំនងល្អជាម�ួអតិថិជន។
• បន្តពបងឹង្លិតភ្ពការងារ និងបសងកើនធនធានតដលមានសកា្ត ននុពល តាមរ�ៈវគ្គបណ្តនុ ះប ្្ត លការងារ និងការទទួលបានសញ្្ញ បបតធនាគារតដលទទួលស្គ ល់ ថ្ាកអ់ន្តរជាតិ។

មគាលមៅអាទិភាេក្ថុងឆ្ន្រំ2០១៨

2៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាយកោ្ឋ ន 
បគ្រប់គងហានភិយ័



្ររោិកាសប្រតិ្រត្តិការ និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យកនាងុឆ្នា ២ំ០១៧
ភ្ពបបឈម និងបពឹត្តិការណ៍តដលសកើតស�ើង ភ្ពតបបបបរួល និងបរយិកាសបបតិបត្តិការតដលមនិបានសបគាងទនុកប៉ានុនា្ម ន្្កំនលាងមកសនះ និងបពឹត្តិការណ៍សកល តដលសកើតស�ើងក្នុង្្២ំ០១៧ បតរូវបានសដាះបស� 
សដា�វត្តមានមនការបគបប់គងហានិភព័�ថ្មបីៗ។

សរនុបជារមួបរយិកាសបបតិបត្តិការទាងំក្នុងបសរកនិងសបរៅបសរក បានបងាហា ញនូវភ្ពរ បីកចសបមើនគួរឲ្យកតស់មា្គ ល់ ដូចសសង្ខបជូនក្នុងតារាងខ្ងសបកាម៖

តំ៊ន់
ទិដ្ឋភាេក៊តិ៊ត្តិការ ក្ថុងឆ្ន្រំ2០១៧

ចំន៊ចខា្្រំង ចំន៊ចមេ្រសាយ

ក៊មទសម៉្រម�ស៊ី

•   កំសណើ នសលើវសិព័�ឯកជនតាមរ�ៈការពបងឹងសកម្មភ្ពសសដឋាកិចចេសកល។
•  បសងកើនត្្កសសវាកម្ម ត្្កលកដ់នុំ លករ់ា� និងត្្ក្លិតកម្ម។
•  តណនាោំណិជជាកម្មឆលាងបបសទសតាមបបពព័ន្ធឌបីជបីថល។

•    វសិមភ្ពសលើទបី្សារអចលនបទព្យតដលសកើតសចញពបីភ្ពខនុសគ្ាមនតមមលា លទ្ធភ្ព
ទិញ និងការ្្គត់្ ្គងស់លើសតបមរូវការ សលើអចលនបទព្យោណិជជាកម្ម។

• ការសកើនស�ើងសលើចំ្�មនការរស់សៅបបចាមំថងៃ្្តល់្លប៉ាះោល់ដល់ត្្កតដល
ងា�ទទួលរងសបគាះ។

• ឧបទទាសហតនុោកព់ព័ន្ធនឹងសនុវត្ិភ្ពបបពព័ន្ធឌបីជបីថល សលើឧសសាហកម្ម ស្្សងៗ។

ក៊មទសសិង្ហ៊៊រី
•  កំសណើ នសលើត្្កសអ�ិចបតរូនិច ្លិតកម្ម និងកំសណើ នសលើការនាសំចញ។ • ការថ�ចនុះសលើត្្កសំណង។់

• ្លប៉ាះោល់គួរកតស់មា្គ ល់សលើត្្កសបបងឥនទានៈ និងឧសសាហកម្មហា្គ ស។

ក៊មទសឥែ្ឌូមនស៊ី

•  មានកំសណើ នមធ្យម តាមរ�ៈការសកើនស�ើងសលើតមមលាទំនិញ កំសណើ នសលើ
ោណិជជាកម្មក្នុងតំបន ់ សលើការនាសំចញទំនិញ ភ្ពងា�បសរួលសលើត្្ក
ចបាប ់ និងលក្ខខណ្ឌ ហិរញ្ញ វត្នុនានា។

• ការថ�ចនុះសលើឧសសាហកម្មតរ ៉ា ជះឥទ្ធិពលដល់លំហូរចូលមនសសដឋាកិចចេបរសទស។
• ការថ�ចនុះសលើកំសណើ នឥណទាន្្តល់ក្តបីបពរួ�បារម្ភដល់ធនាគារទាងំអស់  

សលើគនុណភ្ពឥណទាន។

ក៊មទសចិន

• និរន្តរភ្ពមនកំសណើ ន តាមរ�ៈតបមរូវការត្្កខ្ងសបរៅ និងសមភ្ពមនសសដឋាកិចចេពបី 
សំ្កវ់និិសយគិនចំសោះការសបបើបបាស់ និងសសវាកម្ម

• ពបងឹងការវាស់តវងលំហូរមូលធន។
• ពបងឹងបកបខណ្ឌ ការងារខចេបីបនុលរបស់រដាឋា ភបិាល និងដំស្ះបស�

ហានិភព័�សលើត្្កហិរញ្ញ វត្នុ។

• ការថ�ចនុះសលើឧសសាហកម្មតរ ៉ា និងកបមតិមធ្យមមនតបមរូវការទំនិញតដកសកើតស�ើង
ម�ួត្្ក មកពបីការសកើនស�ើងមនតមមលាទំនិញ។

• ការ្្គត់្ ្គងស់លើសតបមរូវការត្្កឧសសាហកម្ម ចំ្�ហិរញ្ញ វត្នុខ្ស់និងការធាលា ក់
 

ចនុះសលើតបមរូវការទបី្សារ។
• ការសកើនស�ើងមនកបមតិបំណនុ លចំសោះសហបគាសរបស់រដឋា ជាបករមហ៊ានុន 

និងឯកត្តជន។

ក៊មទសហ្វីលីេីន

• តបមរូវការក្នុងបសរកខ្ស់ កំតណទបមងអ់ភបិាលកិចចេ និងរចនាសម្ព័ន្ធ
ចំ្�

• ការសបបើបបាស់សដា�វសិព័�ឯកជន បទបទងស់ដា�កំសណើ នឥណទានយ៉ា ង
្បរ់ហព័� និងកំតណទបមងស់គាលនសយបា�។

• ការសកើនស�ើងចំសោះអបតាគា្ម នការងារសធវើស្នភ្ពអាកាសធាតនុមនិអំស្� 
្លភ្ពងា�ទទួលរងសបគាះសដា�សបគាះថ្ាកធ់ម្មជាតិ្្តល់្លប៉ាះោល់ជាសបចើន 
ដល់កំសណើ នសសដឋាកិចចេបបសទស។

តំ៊ន់ឥែ្ឌូចិន

• ការរ បីកចសបមើនបទបទង ់ សដា�ការវនិិសយគសលើសហដាឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសសស
សលើត្្កថាមពល ត្្កដឹកជញជាូ នក្នុងបបសទសកម្នុជា និងឡាវ។

• ការរ បីកចសបមើនក្នុងបបសទសមបីយ៉ា នម់ា៉ា  សកើតស�ើងសដា�សរភ្ពអំស្�្លត្្ក
ចបាប ់ សលើការសបបើបបាស់បបាក ់ និងស្នភ្ពពន្ធ កដូ៏ជជាការពបងឹងការតកលម្អនានា។

• កំសណើ នសសដឋាកិចចេសថរក្នុងបបសទសសវៀត្ម សកើតមកពបីកំសណើ នមនការនាំ
សចញ និងកំសណើ នឥណទានខ្ស់។

• ការសកើនស�ើងមនការសបបើបបាស់សដា�វសិព័�ឯកជនក្នុងបបសទសកម្នុជា និង
ការសកើនស�ើងសលើវសិព័�សទសចរណ៍ក្នុងបបសទសកម្នុជា និងបបសទសមបីយ៉ា នម់ា៉ា ។

• ការតកតបបសលើសគាលនសយបា�ោណិជជាកម្មជះឥទ្ធិពលដល់សសដឋាកិចចេសបើកចំហរ
តដលកបមតិការនាសំចញ សៅកានស់សដឋាកិចចេទំសនើបកម្ម។

• ការសកើនស�ើងខ្ស់សលើអតិ្រ្ និងភ្ពចនុះសខសា�ចំសោះវសិព័�ធនធានតរ ៉ា 
របស់សវៀត្ម

• ភ្ពតានតឹងមនបញ្ហា ជនជាតិភ្គតិច និងហានិភព័�មននសយបា�សៅក្នុង
 បបសទសមបីយ៉ា នម់ា៉ា ។

• ការសកើនស�ើងមនចំ្�ថាមពលខ្ស់ ការ្្គត់្ ្គងអ់គ្គបីសនបីមនិបគបប់គាន ់
ភ្ពមនិបបបកតបីសលើប ្្ត ញដឹកជញជាូ ន និងការចំ្�ខ្ស់ក្នុងការបបកប

 អាជបីវកម្មក្នុងបបសទសកម្នុជា។
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នាយកោ្ឋ ន 
បគ្រប់គងហានភិយ័



សយងតាមចលករហានិភព័�សំខ្ន់ៗ តដលបានកំណតទ់នុក ស�ើងបានពបងឹងបតន្មនូវសមត្ភ្ពតដល
មានបសប ់ និងបសងកើតវធិានការកាតប់ន្�ហានិភព័� តដលចាបំាចស់ដើម្បីរកសាភ្ពរងឹមាមំនការបគបប់គង

 
ហានិភព័�សលើរាល់បញ្ហា បបឈមតដលសកើតស�ើង។   វធិានការទាងំសនះ បតរូវបានបញចេូ លក្នុងចំស្ម 
វធិានការ ស្្សងៗសទៀត ការវាស់តវងបតរូវបានអននុវត្ត   សដើម្បីសដាះបស�ក្តបីកងវល់សលើបញ្ហា សនុវត្ភ្ព 
សំខ្ន់ៗ  និងលទ្ធភ្ពមនការសឆលាើ�តបចំសោះបញ្ហា ចម្ង   តដលអាចរាងំសទាះដល់អាជបីវកម្ម តដល 
សកើតសចញពបីបពឹត្តិការណ៍ភូមសិសស្តនសយបា�នានា។   សលើសពបីសនះសៅសទៀត ស�ើងបានអននុវត្ត

 ការសកល្ងសលើការដាកឲ់្យមានសម្ាធហានិភព័� តាមរ�ៈការសបជើសបបធានបទជាសបចើនស្្សងៗគ្ា  
រមួទាងំហានិភព័�ភូមសិសស្តនសយបា�្ងតដរ   សដើម្បីវា�តមមលា លទ្ធភ្ពហានិភព័�ធំៗ តដលអាច

 
ជះ្លប៉ាះោល់ដល់សម្ព័ន្ធធនាគារ   អាជបីវកម្ម និង្លបព័បតធនាគារទាងំមូល។ ក្នុងពិភពសសវាកម្ម

 
ហិរញវត្នុឌបីជបីថល តដលកំពនុងសកើនស�ើងខ្លា ងំ  លទ្ធភ្ពតដលអាចសកើតស�ើងនូវបញ្ហា គំរាមកំតហងខ្ង

 ត្្កបសចចេកវទិយា និងតាមបបពព័ន្ធឌបីជបីថលតបមរូវឲ្យស�ើងបន្ត�កចិត្តទនុកដាកព់បងឹងបតន្មសលើការបគបប់គង
 ហានិភព័� និងសមត្ភ្ពការោរ   តាមរ�ៈការដាកឲ់្យមាននូវវធិានការដស៏មបសបក្នុងការទបស់ក ត់
 

រាល់ការគំរាមកំតហងទាងំឡា�។  ស�ើង បន្តបតរួតពិនិត្យ សដើម្បីធានាថាបបពព័ន្ធធនាគារមានភ្ពរងឹមាំ
 

ចំសោះសសវាកម្មឌបីជបីថលទាងំឡា�តដលបាន្្តល់ជូនអតិថិជន តាមរ�ៈការចាប�់ក ឱកាសឲ្យបសប 

តាមភ្ពមច្បបឌិតថ្មបីមនបសចចេកវទិយា។ សដើម្បីសឆលាើ�តបសៅនឹងការតកតបបមនបទប្ញ្ញត្តិ និងការរពឹំងទនុក
 របស់និ�ព័តករ ស�ើងមានទំនាកទ់ំនង យ៉ា ងសកម្មជាម�ួនិង និ�ព័តកររបស់ស�ើង សដើម្បីធានាការថា

ការតកតបបបទប្ញ្ញត្តិនបីម�ួៗបតរូវបានសដាះបស�    និងអននុវត្តយ៉ា ងមានបបសិទ្ធភ្ពអននុសឡាមតាម 
បញ្ញត្តិចបាបច់ំសោះនូវរាល់បបតិបត្តិការរបស់ស�ើង។    បសបគ្ាសនះតដរ ស�ើងកព៏បងឹងនូវអភបិាលកិចចេ 

 សឆលាើ�តបនិងការតកតបបមនបទប្ញ្ញត្តិទាងំឡា�។ សរនុបសសចក្តបីជារមួសម្ព័ន្ធ ធនាគារ សៅតតរកសាជំហរ 
បបរងបប�ព័ត្សដើម្បីសបមបតាម    និងពបងឹង�ន្តការបគបប់គងហានិភព័�របស់ស�ើង រមួជាម�ួអាជបីវកម្ម 
សដើម្បីបគបប់គងជាមនុន និងកាតប់ន្�ហានិភព័�ទាងំសនាះឲ្យមានបបសិទ្ធភ្ព។

នគាលការណ៍ហានិភ័យ

ការបញចេូ លចលករហានិភព័�មា៉ា បករូសសដឋាកិចចេសំខ្ន់ៗ  តដលសកើតមកពបីបរយិកាសបបតិបត្តិការ
 ក្នុង្្២ំ០១៧ ្លប៉ាះោល់មនសគាលការណ៍ហានិភព័�របស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងវធិានការ

 
ដច៏ាបំាច ់ សដើម្បីបគបប់គង និងកាតប់ន្�ហានិភព័� កប៏តរូវបាន�កមកពិចារ្។ 
បបសភទហានិភព័�សំខ្ន់ៗ របស់ស�ើង តដល បតរូវបានបតរួតពិនិត្យយ៉ា ងបតឹមបតរូវ នឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ា ង
ខ្លា ងំដល់សម្ព័ន្ធ ធនាគាររបស់ស�ើង បតរូវបានចំ្តថ្់ាកជ់ា១០សគាលការណ៍។ សមទិ្ធិ្លសំខ្ន់ៗ
ជនុំវញិសគាលការណ៍ហានិភព័�ទាងំ១០ បតរូវបានពន្យល់ដូចខ្ងសបកាម៖

របបអបតាការបបាកទ់ាប ការធាលា កច់នុះកបមតិចំសណញ ោណិជជាកម្មខនុសចបាប ់ ការសកើនស�ើងសលើបបាកច់ំសណញ និងសសដឋាកិចចេសដា�គា្ម នតមាលា ភ្ព 
និងភ្ពមនិចបាស់ោស់សលើសគាលនសយបា� និងបទប្ញ្ញត្តិជាសដើម។

�នុគ្គសមព័�ឌបីជបីថល ភ្ពសវព័�បបវត្តិ សល្ឿនមនការរ បីកចសបមើនត្្កបសចចេកវទិយា ក្នុងជំសនឿបំសពញតបមរូវការមននុស្សជាតិ និងភ្ពបបកួតបបតជងដអ៏សចេ រ្យ។

ឥទ្ធិពលមនភូមសិសស្តនសយបា�បតរូវបានសសងកតស�ើញសដា�ការ ល្ា ស់ប្តូរសៅសលើបតបមបបមរួលមនការចាកសចញរបស់អងស់គលាសពបីសហគមអឺរ ៉ានុប 
ការសកើនស�ើងពបីការទាញបបជាបបិ�ភ្ព ការវា�បបហារបទងប់ទា�ធំពបីបករមសភរវកម្ម បបជាមតិសសដឋាកិចចេ តដលជាកតា្ត ជះឥទ្ធិពលដល់សកា្ត ននុពលមន

 ការរ បីកចសបមើនសសដឋាកិចចេ។

ការ ល្ា ស់ប្តូរបបជាសសស្តនាឲំ្យមានបញ្ហា សង្គមសកើតស�ើងដូចជា បញ្ហា អសនា្ត បបសវសន ៍ បបាកច់ំណូលគា្ម នតមាលា ភ្ព វបិត្តិគា្ម នការងារសធវើ សម្ាធបរយិកាស 
 និងការបពរួ�បារមហាសលើភ្ពខនុសឆ្គងតដលអាចសកើតមានសលើ�ន្តការកាតប់ន្�បតបមបបមរួលអាកាសធាតនុ។

ការសកើនស�ើងសលើការអភវិឌ្ឍន ៍ និងការសសបមចចនុងសបកា�មនតបមរូវការបទប្ញ្ញត្តិសលើបបពព័ន្ធធនាគារ។

ចលករហានិភ័យ
សខំ្ន់ៗបដលបាន

កំណត់ទុកកនាងុ 
ឆ្នា ២ំ០១៧

មគាលការែ៍ហានិភ័យ សេិទ្ធិ្លសំខាន់ៗក្ថុងឆ្ន្រំ2០១៧

ហានិភ័យឥែទាន

• តកសបមរួល និងពបងឹងបទដាឋា នអននុមព័តឥណទានសលើត្្កអាជបីវកម្ម និងអង្គភ្ព សដើម្បីធានាឲ្យមានភ្ពសនុបីសងាវ កគ្់ាជាម�ួ និងដំសណើ រការ និងបារា៉ា តមបតឥណទាន 
តកសបមរួលលក្ខខណ្ឌ ឥណទាន ដំសណើ រការអននុមព័តឥណទាន សដើម្បីកាតប់ន្�ហានិភព័�មនឥណទានថ្មបី តដលអាចតបបជាឥណទានមនិដំសណើ រការ និងសដើម្បីធានាថា

 ហានិភព័�បតរូវបានចសបមាះសចញ តាងំពបីចាបស់្្តើមដំបូង(ពបីបនុគ្គលិកសរៀបចំឥណទានដំបូង) សដា�នូវតតបបកានជំ់ហរបបរងបប�ព័ត្ខ្ស់សលើវសិព័�តដលបានសបជើសសរ ើស
• ពបងឹងការឃ្លា សំមើល តាមរ�ៈការកំណតស់ញ្្ញ ណដំបូងមនបញ្ហា ចំបងៗ ឬគណនបីតដលងា�រងសបគាះ និងពបងឹងការបគបប់គងគណនបី សដើម្បីការោរមនិឲ្យគណនបី

 ឈានសៅរកភ្ពធងៃនធ់ងៃរ ដល់សម្ព័ន្ធធនាគារសម�តប៊ាង ដូចជាត្្កធនាគារសកល ត្្កសសវាកម្មហិរញវត្នុសហគម ធនាគារសម�តប៊ាងអនុបីសលា មធនាគារ សម�តប៊ាង 
សឹងហាបនុរ បី ធនាគារ សម�តប៊ាង ឥណ្ឌូ សនសនុបី ធនាគារ សម�តប៊ាង ចិន ធនាគារ សម�តប៊ាង ឥណ្ឌូ ចិន និងធនាគារ សម�តប៊ាង ឡាប៊ាន។

• ពបងឹងសកម្មភ្ព និងសធវើមជ្ឈការសលើសកម្មភ្ពស្ត របំណនុ លខូច
• បតរួតពិនិត្យស�ើងវញិ និងតកសបមរួលសគាលការណ៍ឥណទានតដលោកព់ព័ន្ធសដើម្បីឲ្យសឆលាើ�តប និងការអននុវត្តបបពព័ន្ធគណសន�្យ MFRS 9

ហានិភ័យទី្្រសារ
• បតរួតពិនិត្យស�ើងវញិ សលើកបមតិអននុញ្្ញ តិចំសោះ TRADING/NON-TRADING BOOK និងសគាលការណ៍ោកព់ព័ន្ធ តដលកតប់តាទនុកនូវកបមតិហានិភព័� និងរចនាសម្ព័ន្ធ 

កដូ៏ចជាវធិានបគបប់គង សដើម្បីធានាឲ្យមានភ្ពសនុបីសងាវ ក ់ និងបសបតាមតបមរូវការបទប្ញ្ញ តិ្តនានា 

 នសដ្ឋកិច្ច

 
ភូមិសសស្តននោបាយ

 ្រនច្ចកវិទយា

សង្គម និង្ររស្ិន

្រទ្រ្បញ្ញត្តិ

2៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាយកោ្ឋ ន 
បគ្រប់គងហានភិយ័



មគាលការែ៍ហានិភ័យ សេិទ្ធិ្លសំខាន់ៗក្ថុងឆ្ន្រំ2០១៧

ហានិភ័យសនទៃនីយភាេ

• តបមង ់ និងតកសបមរួលនបីតិវធិបីបគបប់គងហានិភព័�សនទានបី�ភ្ព ឲ្យកាលា �ជាការអននុវត្តហានិភព័�សនទានបី�ភ្ពចនុងសបកា�បំ ន្ុត។ អននុបាតសនទានបី�ភ្ពរបស់សម្ព័ន្ធ 
ធនាគារ សម�តប៊ាង តតងតតស្ិតក្នុងកបមតិសលើសពបីកបមតិអប្បរមា៨០% តបមរូវសដា�បទបញ្ញត្តិ។ គិតបតឹមមថងៃទបី ៣១ តខធ្ូ ្្២ំ០១៧ អននុបាតសនទានបី�ភ្ពរបស់

 សម្ព័ន្ធ ធនាគារ មានកបមតិ ១៣៣%។
• បន្តសរៀបចំអននុបាតមូលនិធិសថរសនុទ្ធ (NET STABLE FUNDING RATIO) សដើម្បីធានាថា សម្ព័ន្ធ ធនាគារ សម�តប៊ាង រកសាបាន នូវមូលនិធិសថរបគបប់គាន ់ សដើម្បីបទបទង់

 
ដល់កំសណើ នមនបទព្យសកម្មសបមាបរ�ៈសពលសពញម�ួ្្។ំ

• ពបងឹងវធិានការបសងកើនបបាកប់សញ្ញ ើ និងត្នការគាោំរវបិត្តមូលនិធិ កដូ៏ចជាការបកមូលទនុកមនបបាកប់សញ្ញ ើ និងការបគបប់គង ហានិភព័�តដលស ្្ត តតតមូលនិធិម�ួបបភព 
សៅក្នុងបបសទសមហាអំ្ចចិន។

• ការបគបប់គងហានិភព័�សនទានបី�ភ្ព តាមរ�ៈគំនិតមច្បបឌិតថ្មបីសលើការបគបប់គងចំ្� សបមាបធ់នាគារសម�តប៊ាងអនុបីសលា ម។

ហានិភ័យេិនបេន 
ហិរញវត្ថុ

• តកសបមរួលបតន្មសលើសគាលនសយបា�ហានិភព័�មនិតមនហិរញ្ញ វត្នុ ឲ្យឆលានុះបងាហា ញពបីការរ បីកចសបមើនមនគំរូអភបិាលកិចចេ និងការសធវើបចចេនុប្ន្ភ្ពសលើតួនាទបី និងការទទួលខនុស
បតរូវ ដំសណើ រការ សបមរួលដល់ការបគបប់គង ការវា�តមមលា ការវាស់តវង ការឃ្លា សំមើល និងរបា�ការណ៍ហានិភព័�មនិតមនហិរញ្ញ វត្នុ។

• ដាកឲ់្យមាននូវសគាលនសយបា�បគបប់គងបនុគ្គលិក តដលបសងកើតឲ្យមាននូវបរយិកាសដស៏មបសបសបមាបប់នុគ្គលិក និង ដំស្ះបស�បទបទងស់ដា�ស្បព័នបបកប 
សដា�គនុណតមមលាខ្ស់។

• ទំនាកទ់ំនងយ៉ា ងជិតស្ិទ្ធិ រវាងតខ្សបនាទា តក់ារោរ៣ (ដូចតដលបានកំណតស់បកាមត្្កអភបិាលកិចចេហានិភព័�ក្នុងទំពព័រ៧៧) ក្នុងសគាលបំណងការោរពព័តម៌ានក្នុងសម្ព័ន្ធធ
នាគារទាងំមូល វាស់តវងសលើការគាោំរទិន្នព័� និងអននុវត្តបសបតាមតបមរូវការបទប្ញ្ញត្តិទាងំឡា�។

• ពបងឹងបបពព័ន្ធបគបប់គងបបតិបត្តិការ វធិានការការោរការសកងបនលាំ និងការសបបើបបាស់កម្មវធិបីបគបប់គងវបិត្តិ។

ហានិភ័យេ័ត៌មនវិទ្រយា

• បន្ត�នុទ្ធនាការ�ល់ដឹងពបីហានិភព័� CYBER (ឧ. ការសិកសាតាមបបពព័ន្ធសអ�ិចបតរូនិច) ការវា�តមមលាសលើការបគបប់គងហានិភព័�ដម៏ានបបសិទ្ធភ្ព និងការអននុវត្តតាម
 គំរូល្អៗតដលបានអននុវត្តក្នុងវសិព័�ទាងំមូល។

• ពបងឹងបតន្មសលើរចនាសម្ព័ន្ធពព័តម៌ានវទិយា សដើម្បីកាតប់ន្�ហានិភព័�តដលសធវើឲ្យបបពព័ន្ធមនិដំសណើ រការ។
• សដាះបស�សលើឧបករណ៍ហួសសនុពលភ្ពសបបើបបាស់តាមរ�ៈការបតរួតពិនិត្យស�ើងវញិ 

ហានិភ័យ៊ទ៊្របញ្ញត្តិ

• បន្តទំនាកទ់ំនងល្អជាម�ួអាជាញា ធរ
•    ពបងឹងសគាលនសយបា� ដំសណើ រការ និងបបពព័ន្ធបគបប់គងតដលមានបសប ់ ក្នុងការសរៀបចំសឆលាើ�តបនឹងបទប្ញ្ញត្តិថ្មបីៗ កដូ៍ចជាសគាលការណ៍តណនាមំនការសកល្ង

 ដាកឲ់្យមានសម្ាធហានិភព័� (STRESS TESTING) សចញសដា�ធនាគារជាតិ និងបទប្ញ្ញត្តិចបាប ់ MFRS 9។

ហានិភ័យសហកគាស

• ភ្ពសវព័�បបវត្តិមនដំសណើ រការបសងកើតរបា�ការណ៍ហានិភព័� សដើម្បីបសងកើនសថរៈសវោសឆលាើ�តប ជួ��ពសនលាឿនដល់ការសសបមចចិត្តបបកបសដា�ពព័តម៌ានបគបប់គាន ់ កដូ៏ចជា
• អននុវត្តបសបតាមបទដាឋា នមនសម្ព័ន្ធហិរញ្ញ វត្នុអន្តរជាតិ (IFC) និងការអននុវត្តតាមបទដាឋា នអន្តរជាតិស្្សងសទៀត បសងកើតសគាលនសយបា�អភបិាលកិចចេសង្គម និង

 
បរស្ិន (ESG) សដើម្បីធានាថា�នុទ្ធសសស្តជាសជរភ្ពរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារសម�តប៊ាងបតរូវបានបគបប់គងយ៉ា ងមានបបសិទ្ធភ្ព សដា�បសងកើនការខិតខំបបឹងតបបងសលើ

 ហិរញ្ញប្ទានបបកបសដា�ទំនួលខនុសបតរូវ។
• តកសបមរួលបតន្មសលើសគាលនសយបា�ហានិភព័�សលើសករ ្តិ៍សឈា្ម ះធនាគារ តដលឆលានុះបងាហា ញពបីតួនាទបី និងទំនួលខនុសបតរូវ កដូ៍ចជាការសធវើឲ្យដំសណើ រការមានភ្ពរលូន 

សដើម្បីសបមរួលដល់ការវា�តមមលា ការវាស់តវង ការឃ្លា សំមើល និងរបា�ការណ៍មនហានិភព័�សលើសករ ្តិ៍សឈា្ម ះធនាគារ។
• បសងកើនសល្ឿនមនអភបិាលកិចចេហានិភព័� ោកព់ព័ន្ធនឹងការអននុមព័តសលើ្លិត្លថ្មបី គណៈកម្មការហានិភព័� និងសគាលនសយបា�ហានិភព័� សដើម្បីសបមរួលដល់

 ការសសបមចចិត្តហានិភព័�ទានស់ពលសវោ។ 
• អននុវត្តការសកល្ងដាកឲ់្យមានសម្ាធហានិភព័�តាមរ�ៈបបធានបទជាសបចើន រមួមាន៖ ភ្ពមនិចបាស់ោស់សលើសសដឋាកិចចេសកល និង្លប៉ាះោល់សលើហានិភព័�

 សនទានបី�ភ្ពតាមរ�ៈការវា�បបហារតាមបបពព័ន្ធឌបីជបីថល តដលបតរូវបានចាតទ់នុកជាហានិភព័�តដលនឹងបតរូវបបសមើសមើលមនុន និងជាឧបករណ៍បគបប់គងមូលនិធិ ក្នុង

 ការកំណតព់បីភ្ពបគបប់គានម់នមូលនិធិ និងកបមតិអននុញ្្ញ តិសលើសដើមទនុន។

គំរូហានិភ័យ • បន្តបតរួតពិនិត្យស�ើងវញិ រកសា និងពបងឹងបតន្មសលើឧបករណ៍ និងគំរូហានិភព័�

ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
• កំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណមនដំសណើ រការ និងសធវើឲ្យបបសសើរស�ើងនូវ្លបព័បត បទព្យសកម្មសបកា�សពលថលាឹងហានិភព័� ដូចជាការសបបើបបាស់កាលកំណតត់ដលបានតកសបមរួលរចួ

សបមាបប់ទពសកម្មឥណទានសបកា�សពលថលាឹងហានិភព័� 

ហានិភ័យធានារ៉្រ៊់រង

• សរៀបចំការអននុវត្តបទដាឋា នរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុអន្តរជាតិ ៩ (IFRS 9) ោកព់ព័ន្ធនឹង�នុទ្ធសសស្តវនិិសយគ
•    អននុវត្តការសកល្ងដាកស់ម្ាធហានិភព័� សលើបពឹត្តិការណ៍តដលកបមសកើតស�ើង សដើម្បីកំណត់្ លប៉ាះោល់សលើសធនភ្ព បបាកច់ំសណញ និងចលករទាងំឡា�

 តដលោកព់ព័ន្ធ។
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បក្រខណ្ឌ មនការបគ្រ់បគងហានិភ័យ
វធិបីសសស្តបគបប់គងហានិភព័�របស់ធនាគារ និងសម្ព័ន្ធ ធនាគារ បតរូវបានគាបំទសដា�បកបខព័ណ្ឌ បគបប់គងហានិភព័� តដលរមួបញចេូ លដរ៏ងឹមា ំ តដលបតរូវបានសធវើឲ្យបបសសើរស�ើង សដើម្បីរកសាទំនាកទ់ំនង និងមនុនឈាន

 ស្្ះសៅរកទិដឋាិភ្ពហានិភព័�សកលដល៏្អបបសសើរ តដលបំោស់ប្តូរតាមតបមរូវការបទប្ញ្ញត្តិ និងការអននុវត្តល្អ សដើម្បីធានាដល់ការបគបប់គងហានិភព័�បបកបសដា�បបសិទ្ធភ្ព។ រចនាសម្ព័ន្ធទូសៅមនទបមងក់ារងារ

 បគបប់គងហានិភព័� បតរូវបានបងាហា ញក្នុងចំននុចទបី៤ ខ្ងសបកាម៖

បកបខណ្ឌ ការងារសនះ បតរូវបានបញចេូ លសពញសលញក្នុងអាជបីវកម្ម និងមនុខងារបបតិបត្តិការទាងំទាងំសម្ព័ន្ធ
 ធនាគារទាងំមូល និងបតរូវបានបទបទងស់ដា�សំណនុំ  នបីតិវធិបី និងសគាលនសយបា�ហានិភព័�សំខ្ន់ៗ  
 សដើម្បីជាការតណនាដំល់អាជបីវកម្មក្នុងការបគបប់គងហានិភព័�ជាមនុន សដើម្បីឈានសសបមចបានសជាគជព័�
 សលើ សគាលសៅអាជបីវកម្មទាងំមូល។

កបមិតហានិភ័យបដលអាចទទួលយកបាន 

កបមតិហានិភព័� តដលអាចទទួល�កបាន គឺជាសមាសធាតនុយ៉ា ងសំខ្ន ់ មនការបគបប់គងហានិភព័� 
ដរ៏ងឹមា ំ    និងបតរូវបានជំរនុញពបីថ្ាកដ់បីកនាពំបីសលើដល់ថ្ាកស់បកាម   បពមទាងំការចូលរមួពបីថ្ាកស់បកាម
ដល់ថ្ាកស់លើ របស់គណៈបគបប់គងបគបក់បមតិ។ ហានិភព័�  តដលអាចទទួល�កបានរបស់ធនាគារ 
សធវើឲ្យបករមបបឹកសាភបិាល និងគណៈបគបប់គងជានខ់្ស់ អាច�ល់ដឹង និងវា�តមមលាហានិភព័� បគប់

 កបមតិ និងបគបប់បសភទតដលធនាគារសពញចិត្តទទួល�ក សដើម្បីឈានសៅរកសគាលសៅអាជបីវកម្មរបស់
 

ស�ើង។

ហានិភព័�តដលអាចទទួល�កបាន   បតរូវបានដាកប់ញចេូ លក្នុង�នុទ្ធសសស្តមនដំសណើ រការត្នការអាជបីវកម្ម
 

និងរកសានូវភ្ពខ្លា ងំខ្លា      និងបតត់បនតដលអាចសឆលាើ�តបសៅនឹងបំោស់ប្តូរមនអាជបីវកម្ម និងស្នភ្ព
 ទបី្សារ្ងតដរ។  សលើសពបីសនះ  ដំសណើ រការមនការសធវើត្នការថវកិា អននុសោមតាមហានិភព័� តដលអាច

 ទទួល�កបាន សដើម្បីធានាបាននូវបបាកច់ំនូល តដលបានពយាករណ៍ទទួលបានពបីបបតិបត្តិការអាជបីវកម្មបសប
 

តាមសវតាធនាគារ។ ហានិភព័� តដលអាចទទួល�កបានរបស់ធនាគារ  បាន្្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធសស្រភ្ព 
ម�ួ សដើម្បីតសវង�ល់ពបីហានិភព័�  និងបានបងកបនូ់វសកម្មភ្ព អាជបីវកម្មបបចាមំថងៃ និងការសំសរចចិត្តទូទាងំ

 ធនាគារ។ ហានិភព័� តដលអាចទទួល�កបាន បតរូវបានបសងកើតតាម សគាលការណ៍ទូសៅតដលបានកំណត ់
តាមដយាបកាមខ្ងសបកាម។

សយងតាមសគាលការណ៍ទាងំឡា�ខ្ងសលើ ការរមួបញចេូ លមនបណ្តនុ ំ ហានិភព័�តដលអាចទទួល�កបាន 
បតរូវបានបសងកើតស�ើងពបី កបមងមនសសចក្តបីតថលាងការណ៍កបមតិហានិភព័� តដលអាចទទួល�កបាន សៅនឹង

 ហានិភព័�សំខ្ន់ៗ ទាងំអស់សៅក្នុងធនាគារ។ សគាលការណ៍សនះ បតរូវបានតភ្ជា បក់ារបតរួតពិនិត្យ និង
 

ការកំណតហ់ានិភព័� សដើម្បីបគបប់គងការបបឈមនឹងហានិភព័�តដលបងកស�ើងពបីសកម្មភ្ពអាជបីវកម្ម ។ 
តាងំនាមជាអភបិាលមនហានិភព័� និងជាអ្កដឹកនាសំកម្មភ្ពអាជបីវកម្មក្នុងសពលបចចេនុប្ន្ និងអនាគត 
ហានិភព័�តដលអាចទទួល�កបាន សធវើឲ្យមានតនុល្យភ្ពមនតបមរូវការរបស់ភ្គបីោកព់ព័ន្ធទាងំអស់ សហើ� 
សដើរតួយ៉ា ងសំខ្នក់្នុងការពបងឹង  សដើម្បីឈានសៅរកវប្ធមហ៌ានិភព័�ដរ៏ងឹមាមំ�ួ។

ចំននុចទបី៤៖ លក្ខខណ្ឌព័ ទូសៅមនទំរងក់ារងារបគបប់គងហានិភព័�តដលបានដាកប់ញចេូ លរបស់សម្ព័ន្ធ ធនាគារ សម�តប៊ាង

លកខ្ណ្ឌ ទូនៅមនទបមង់ការងារបគ្រ់បគងហានិភ័យបដលបានោក់្រញ្ចូលរ្រសស់ម្័ន្ធធនាគារ នមយប្រ៊ាង

នគាលការណ៍នផសេងៗ
អភិបាលកិច្ច និងការបតរួត

ពិនិត្យហានិភ័យ

ការអនុវត្ត និង 
ដំនណើ រការមន 
ការបគ្រ់បគង 

ហានិភ័យ

ហានិភ័យបដលអាច 
ទទួលយកបាននិង 

យទុ្ឋសសស្ត
វ្រ្បធម៌ហានិភ័យ

ធនធាន និងប្រព័ន្ធ
នហោ្ឋ រចនាសម្័ន្ធ

ក. ការបសងកើតឲ្យមានកបមតិមនភ្ពទទួល�កបានមនហានិភព័� និង�នុទ្ធសសស្តតដលបាន
បកបស�នូវលក្ខណៈ បបសភទ និងកបមតិមនហានិភព័� តដលធនាគារនឹងទទួល�ក 
តដលអននុមព័តសដា�បករមបបឹកសាភបិាល។

ខ. ការបគបប់គងធនធាន តដលដឹកនាសំដា�សគាលសៅ�នុទ្ធសសស្តរបស់ធនាគារ និង 
ការ�កចិត្តដាកស់លើបរបិទបទបញ្ញត្តិស្្សងៗ សសដឋាកិចចេ និងោណិជជាកម្ម តដលធនាគារ

 កំពនុងតតសធវើបបតិបត្តិការ។
គ. ធានាឲ្យបាននូវអភបិាលកិចចេល្អ និងការបតរួតពិនិត្យតដលចបាស់ោស់ មានបបសិទ្ធិភ្ព 

និងទបមងអ់ភបិាលកិចចេសម្ព័ន្ធធនាគារល្អ តដលបាន បញ្ជា កច់បាស់ មានតមាលា ភ្ព 
និងសមបសបសៅតាមទំនួលខនុសបតរូវ តដលបានបសងកើតស�ើងសៅក្នុងសម្ព័ន្ធ។

�. ការសលើកតសមកើងវប្ធមប៌គបប់គងហានិភព័�ល្អ តដលបទបទង ់ និង្្តល់ជាស្តងដ់ារសមរម្យ 
និងសលើកទឹកចិត្តដល់ឥរយិបថតដលមានទំនួលខនុសបតរូវ   ខ្ស់។

ង. ការអននុវត្តសគាលការណ៍បគបប់គងហានិភព័�ជារមួ សដើម្បីធានាការអននុវត្ត និងដំសណើ រការមន
ការបគបប់គងហានិភព័�បបកបសដា�បបសិទ្ធភ្ពបគបលំ់ដាបថ្់ាក។់

ច. ការអននុវត្ត និងដំសណើ រការបគបប់គងហានិភព័� តដលរមួមានភ្ពសកម្មក្នុងការកំណត ់
ការវាស់តវង ការបគបប់គង បតរួតពិនិត្យ និងសធវើរបា�ការណ៍ហានិភព័� តដលមាន្លប៉ាះ
ោល់ជាអវជិជាមានដល់សម្ព័ន្ធធនាគារ រាល់្លិត្ល សសវាកម្ម និងសកម្មភ្ពស្្សងៗ។

ឈ. ធានាឲ្យមានធនធាន សហដាឋា រចនាសម្ព័ន្ធ និងបសចចេកសទសបគបប់គាន ់ សដើម្បីជបមរញបបសិទ្ធិ
ភ្ពមនការបគបប់គងហានិភព័�។

គនលៃរឹោះកនាងុការអភិវឌ្ឍន៍

នគាលការណ៍ហានិភ័យ

ហានិភ័យ

សតើហានិភព័�អវបី 

តដលស�ើងកំពនុងបបឈម?

យទុ្ធសសស្ត

សតើបតរូវដាកក់ារភ្្ល់

ជា�នុទ្ធសសស្តសៅកតនលាង្?

មូលធន

សតើបតរូវការមូលធនប៉ានុនា្ម ន?

ជំសរ ើសរ បីកចំសរ ើន 

កាតប់ន្�  
ហានិភព័� តដល សកបីត 

សចញជសបមើស 
ការតបងតចក

មូលធនសលើស
ការតបងតចក

ធនធាន   
តំរូវការអាននុភ្ព   

ការវាស់តវងសៅសលើ
ការបសងកើតមនគនុណ

តំមល  

3០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាយកោ្ឋ ន 
បគ្រប់គងហានភិយ័



អភិបាលកិច្ចហានិភ័យ

គំរូអភបិាលកិចចេហានិភព័�មនធនាគារ្្តល់រូបរាងចបាស់ោស់ នូវតមាលា ភ្ព និងបបសិទ្ធិភ្ពមនរចនាសម្ព័ន្ធអភបិាលកិចចេតដលជបមរញការចូលរមួយ៉ា ងសកម្មពបីបករមបបឹកសាភបិាល និងថ្ាកដឹ់កនាជំានខ់្ស់សៅក្នុង

 
ដំសណើ រការបគបប់គងហានិភព័�សដើម្បីធានាឲ្យបាននូវទស្សនះរមួម�ួសលើហានិភព័�ក្នុងធនាគារ។

គំរូអភបិាលកិចចេ មានបំណងបសងកើតឲ្យមានគណសន�្យភ្ព និងភ្ពមាចេ ស់ការ បពមទាងំសរៀបចំឲ្យមានឯករាជ្យភ្ព សមរម្យ និង តបងតចកភ្រកិចចេឲ្យបានបតឹមបតរូវ។ ការបគបប់គងហានិភព័� គឺបានបសងកើតស�ើង
 នូវកបមតិឋានាននុបកមស្្សងៗគ្ា និងស ្្ត តសំខ្នត់ាមរ�ៈកបមតិគណៈកម្មធិការ តខ្សការោរអាជបីវកម្ម និង តួនាទបីរា�ការណ៍ និងបគបប់គងស្្សងៗគ្ា។ រចនាសម្ព័ន្ធ គឺស ្្ត តសៅសលើតខ្សការោរ ទាងំបបី រមួមាន 

 អង្គភ្ពទទួលហានិភព័� អង្គភ្ពបគបប់គង ហានិភព័� និងសវនកម្មម្ទាក្នុង។ រចនាសម្ព័ន្ធអភបិាលកិចចេហានិភព័�របស់ធានាគារទាងំមូល និងសធវើការចង្អនុលបងាហា ញដូចខ្ងសបកាមសនះ៖

 គំរមូនអភិបាលកិច្ចហានិភ័យ មនធនាគារ នមយប្រ៊ាង (នខម្រូឌា) ភីអិលសុី

បេ្រសការពារទី១ អង្គភាេទទួលហានិភ័យ បេ្រសការពារទី2 អង្គភាេកគ៊់កគងហានិភ័យ បេ្រសការពារទី3 សវនកេ្មផ្ទៃក្ថុង

• បគបប់គងហានិភព័�បបចាមំថងៃសៅក្នុងអាជបីវកម្ម សកម្មភ្ព និង 
ការប៉ាះោល់ហានិភព័�

• ធានាឱបានបបតិបត្តិការអាជបីវកម្មការសដា�ឋតិសៅក្នុង 
  �នុទ្ធសសស្តហានិភព័�តដលបានបសងកើតស�ើង

• ្្តល់នូវការបតរួតពិនិត្យហានិភព័�និងការតណនាសំលើបបសិទ្ធិ
ភ្ពមនរចនាសម្ព័ន្ធបគបប់គងហានិភព័� សគាលនសយបា� 

ការអននុវត្តន ៏ ដំសណើ រការ និងបបពព័ន្ធ

ការវា�តមមលាជាសទៀងទាតនិ់ងការមានឯករាជ្យភ្ពនិងសនុពល
ភ្ពដូចខ្ងសបកាម៖
• រចនាសម្ព័ន្ធបគបប់គងហានិភព័� សគាលនសយបា�ឧបករណ៍ 

បបកបសដា�ភ្ពរងឹមានំិងបសបតាមស្តងដ់ាបទប្ញ្ញត្តិ
• ការបតរួតពិនិត្យសដើម្បីបន្�ហានិភព័�គឺមានបគបប់គាន់
• ការបតរួតពិនិត្យសដា�អង្គភ្ពបគបប់គានស់លើអង្គភ្ពបតរួត 

ពិនិត្យហានិភព័�ហានិភព័�មនការទទួល�ក

គែៈកេ្មការសវនកេ្មផ្ទៃក្ថុង (IAC) គែៈកេ្មការកគ៊់កគងកទេ្រយសកេ្មនិងកទេ្រយអកេ្ម (ALCO) គែៈកេ្មការឥែទាន (CC)

ទទួលខនុសតូបវក្នុងការសកល្ងតាមការកំណត ់
បបសិទ្ធិភ្ពបកបខព័ណ្ឌ បគបប់គង ហានិភព័� និងការបគបប់គងម្ទា

ក្នុងតដលមានបសប់

ទទួលខនុសបតរូវសលើការបគបប់គង�នុទទាសសស្តនានា  និង 
រចនាសម្ព័ន្ធតារាងតនុល្យការ

ទទួលខនុសបតរូវក្នុងការតួបតពិនិត្យ ឬអននុមព័ត 
ឥណទាន និងបញ្ហា ស្្សងៗោកព់ព័ន្ធនឹង 

ឥណទានសៅតឹបមកំរតិម�ួតដលបាន កំណត ់
សដា�ត្្អកសលើសិទ្ធិអននុមព័តតដលបាន ្្តល់ឲ្យ។

កក៊េក៊ឹក្រសាភិបាល

អង្គភ្ពបគបប់គងជានខ់្ស់បំ ន្ុតរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ សដា�ទទួលខនុសបតរូវសលើការតួបតពិនិត្យហានិភព័�រមួ កំណតរ់ចនាសម្ព័ន្ធបគបប់គងហានិភព័�ដ៏
 

សមបសប និងការតបងតចកសិទ្ធិអំ្ចបគបប់គង។

គែៈកេ្មការកក៊េក៊ឹក្រសាហានិភ័យ

គែៈកេ្មការសវនកេ្ម គែៈកេ្មការកគ៊់កគងហានិភ័យ  (RMC)

ទទួលខនុសបតរូវសលើមនុខងារសវនកម្ម រមួទាងំសវនកម្មម្ទាក្នុង និងសបរៅរបស់ធនាគារ ទទួលបនទានុកសលើមនុខងារបតរួតពិនិត្យហានិភព័�របស់ធនាគាររមួទាងំការបតរួតពិនិត្យ ឯកភ្ព ឬ អននុមព័តសលើ 
�នុទ្ធសសស្តបគបប់គងហានិភព័� បកបខព័ណ្ឌ  និងសគាលនសយបា� មនហានិភព័�សំខ្ន់ៗ តដល 
ធនាគារបានបបឈម។

គែៈកេ្មការកគ៊់កគងហានិភ័យកកេិតគែៈកគ៊់កគង

បេ្រសការពារ

3១
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ង្គម

 និ
ង

ទំនា
កទ់

ំនង
អភ

បា
ល

ក ិច
្ចប្រ

ក្រ
ផោ

យ
ទំន

ួល
ខថុស

បត
រូវ

ធន
ធា

នម
នថុស

សេ
ធន

ធា
ន្

លិ
តភា

ព
ធន

ធា
នប

ញ
្ញា

ធន
ធា

នហ
ិរញ

្ញវត
្ ថុ

ទ ិដ
្ឋភា

ពទូ
ផៅ

នាយកោ្ឋ ន 
បគ្រប់គងហានភិយ័



វ្រ្បធម៌ហានិភ័យ

បកបខព័ណ្ឌ ហានិភព័� និងរចនាសម្ព័នអភបិាលកិចចេ បតរូវបានពបងឹងបានបបសិនសបើមានការគាបំទសដា�វប្ធមហ៌ានិភព័�បតឹមបតរូវ។ ចំសោះសម្ព័ន្ធធនាគារ  វប្ធមហ៌ានិភព័�ដរ៏ងឹមា ំ គឺជាមូលដាឋា នបគឹះមនការបគបប់គង
ហានិភព័�របស់ស�ើង និងសម្ព័ន្ធបគបប់គងសហបគាសរងឹមាបំតរូវបានបសងកើតស�ើង។

វប្ធមហ៌ានិភព័� បតរូវបានជំរនុញខ្លា ងំពបីថ្ាកក់ំពូល និងពបងឹងពបីថ្ាកក់ ្្ត ល សដើម្បីបជរួតបជាប ឲ្យសមបសបសៅនឹងសគាលការណ៍ និងគនុណតមមលាតដលបានរពឹំងទនុក តដលជាជំនួ�ដល់ការសរៀបចំអាកប្កិរយិ 
និងឥរយិបថរបស់បនុគ្គលិក សៅបគបក់បមតិមនអាជបីវកម្ម និងសកម្មភ្ពទាងំអស់ មនសម្ព័ន្ធ ធនាគារ។

ស�ើង មានការសប្តជាញា ខ្ស់ក្នុងដំសណើ របន្តកសងនូវវប្ធមហ៌ានិភព័�ឲ្យរងឹមា ំ តដលជាស្ូលមនស្បព័ន បនុគ្គលិក និងដំសណើ រការ សដើម្បីធានាឲ្យមានការបតិះរះិ ពិចារ្សលើហានិភព័� តដលនឹងបជរួតបជាបដល់គំនិត
បនុគ្គលិកបគបរ់ូប មនុននឹងចាតវ់ធិានការសលើហានិភព័�ទាងំសនាះ។

ការសកល្បងនលើការោក់ឲ្យមាន សម្ាធហានិភ័យ (STRESS TESTING)

កម្មវធិបីសកល្ងដាកឲ់្យមានសម្ាធហានិភព័�(STRESS TESTING) របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង គឺបានបញចេូ លក្នុងដំសណើ រការបគបប់គងមូលធន និងហានិភព័� និងបតរូវបានបសងកើតនូវមនុខងារដសំ៏ខ្នម់�ួ
 មនដំសណើ រការត្នការអាជបីវកម្ម្ងតដរ។ កម្មវធិបីសនះសដើរតួជាឧបករណ៍ក្នុងការបបសមើសមើល សបមបសបមរួលនឹងតសវង�ល់ពបីហានិភព័� តដលស្ិតសបកាមកបមតិសម្ាធហានិភព័�ខ្លា ងំ ឬបពឹត្តិការណ៍ទាងំឡា� តដល

 
សកើតមកពបីកតា្ត ស្្សងៗជាសបចើនដូចជា បញ្ហា  សសដឋាកិចចេ នសយបា� និងបញ្ហា បរស្ិន តដល្្តល់្លប៉ាះោល់ដល់ដល់សម្ព័ន្ធធនាគារទាងំមូល សហើ�ថាសតើហានិភព័�ទាងំសនះ អាចបតរូវបានកាតប់ន្� និង

 បគបប់គងជាមនុនតាមវធិបី្។

កំ�នុង្្សំនះ ស�ើងបានអននុវត្តនូវកម្មវធិបីសកល្ងដាកឲ់្យមានសម្ាធហានិភព័�(STRESS TESTING) ជាសបចើនតដលសកើតសចញពបីបរយិកាសបបតិបត្តិការក្នុងបបសទស និងសបរៅបបសទស សដើម្បីសធវើការវា�តមមលា

 សលើលទ្ធភ្ពបបឈមសៅ និងហានិភព័�។ បបធានបទម�ួចំនួន តដលបានសបជើសសរ ើស�ក មានដូចជា ្លប៉ាះោល់ មនការស�ើងកានត់ំតណងជាបបធានាធិបតបីរបស់សោក TRUMP មកសលើសង្គមអាស៊ា ន  
និងអាសនុបីទាងំមូល វសិព័�អចលនបទព្យសបមាប់្ លបព័បតឥណទាន ខ្្តតូច/ធំ  វបិត្តិសសដឋាកិចចេសកលតដលបងកសដា�ភ្ពមនិដំសណើ រការសលើបបពព័ន្ធ និងការវា�បបហារតាមបបពព័ន្ធឌបីជបីថល។

ការផ្តលក់ម្ចីនោយទទួលខុសបតរូវ

ភ្ពសជាគជព័�ត្្កហិរញ្ញ វត្នុដ�ូ៏រអតងវងរបស់ស�ើង អាបសព័�សលើលទ្ធភ្ពមនការកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណ និងសដាះបស�រាល់បញ្ហា បរស្ិន សង្គម និងបកមសបីលធម ៌ តដលបងាហា ញពបីហានិភព័� ឬឱកាសសបមាប់

 អាជបីវកម្មរបស់ស�ើង។ ស�ើង រកសានូវជំហរដរ៏ងឹមានក្នុងសធវើការជាម�ួត្្កអាជបីវកម្ម សដើម្បីជំរនុញការខិតខំបបឹងតបបងសលើទំនួលខនុសបតរូវហិរញ្ញ វត្នុតាមរ�ៈការបសងកើតនូវសគាលនសយបា� ESG។

កិចចេការទាងំសនះ កំណតស់ចញជាបទដាឋា នជាសបចើន សដើម្បីធានាថា�នុទ្ធសសស្តសស្រភ្ពរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង សៅតតមានភ្ពរងឹមា ំ និងបតរូវបានបគប ់ បគងយ៉ា ងមានបបសិទ្ធភ្ព។ សគាលនសយបា�សនះ
 ជួ��បទងបទងស់រសរម�ួក្នុងចំស្មសរសរទាងំ៣របស់ សម្ព័ន្ធធនាគារស្តបីពបី “ការទទួលបាន្លិត្ល និងសសវាកម្ម” សដា�បានបញចេូ លសៅការវា�តមមលាហានិភព័�តាមសគាលនសយបា� ESG សបមាប ់

សកម្មភ្ពអាជបីវកម្មតាមរ�ៈការដាកឲ់្យមាននូវដំសណើ រការបគបប់គងបទដាឋា ន សដើម្បីសបមរួលដល់ការវា�តមមលាសនះ។
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នាយកោ្ឋ ន 
បគ្រប់គងហានភិយ័



នា�កដាឋា នបបតិបត្តិតាម មានកាតពវកិចចេរា�ការណ៍ ទ្ា ល់ និងឯករាជ្យជូនដល់បករមបបឹកសាភបិាលធនាគារ សម�តប៊ាង និងបបតិបត្តិតាម
 សគាលការណ៍របស់ធនាគារជាតិ មនកម្នុជា។  តួនាទបីរបស់នា�កដាឋា នសនះ  រមួមានការកំណត ់ ការវា�តមមលា  ការបតរួតពិនិត្យ និង

 ការរា�ការណ៍អំពបីហានិភព័�តដលោកព់ព័ន្ធនឹងការបបតិបត្តិតាម បពមទាងំ្្តល់ជូននូវការបបឹកសាសយបល់ តណនា ំ និងបណ្តនុ ះប ្្ត លសលើ
 សគាលការណ៍ចបាបន់ានា។ 

ទសសេនៈវិសយ័ឆ្នា ២ំ០១៨

ទិដ្ធភ្ពមននិ�ព័តកម្មក្នុងបបសទស កដូ៏ចជាក្នុងតំបន ់ មានការ ល្ា ស់ប្ដូរយ៉ា ងខ្លា ងំនាប៉ានុនា្ម ន្្ចំនុងសបកា� សនះ។ ក្នុងនាមស្បព័នហិរញ្ញ វត្នុ តដលឈានមនុខទាងំសៅក្នុងបបសទសមា៉ា ស�សនុបី និងក្នុងតំបនស់�ើងខញានុ ំនឹង

 

ចូលរមួចំតណក ក្នុងការគាបំទកិចចេខិតខំបបឹងរបស់និ�ព័តករ និងរដា្ធ ភបិាលក្នុងការការោរឣត្បបសយជនរ៍បស់ឣតិថិជន និងសនុចរតិភ្ពមនបបពព័ន្ធហិរញ្ញ វត្នុ។ ក្នុង្្២ំ០១៨ ស�ើងខញានុ ំ នឹងបំតលងមនុខងារបបតិបត្តិតាម
ឲ្យមានលក្ខណៈសនុបីជសបរៅ និងកានត់តមានភ្ពរងឹមា ំ សដើម្បីពបងឹងវប្ធមប៌បតិបត្តិតាម ក្នុងធនាគារ សម�តប៊ាង សខមបូឌា ភបីអិលសនុបី តដលជាត្្កម�ួមន�នុទ្ធសសស្តរបស់សមព័្ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង ក្នុងការសំសរច
សអា�បាននូវចំ្តថ្់ាកប់បតិបត្តិតាមល្អ សៅក្នុងតំបន។់

�នុទ្ធសសស្តសនះ មានសរៈសំខ្នក់្នុងការគាបំទដល់សគាលសៅក្នុងការរពបងបីកខលាួន សៅក្នុងឣាស៊ា ន និងសបរៅឣាស៊ា ន។ ជាម�ួនឹងវប្ធមដ៌រ៏ងឹមា ំ ស�ើងឣាចពឹងត្ឣែកសលើបនុគ្គលិករបស់ស�ើងខញានុ ំ ក្នុងការបបតិបត្តិ

 

ការងារ បបកបសដា�ការ�កចិត្តទនុកដាក ់ សដើម្បីការោរ និងទបស់ក តហ់ានិភព័�នានា កដូ៏ចជាឣននុសោមតាមចបាប ់ និងនិ�ព័តកម្មទាងំឡា�តដលោកព់ព័ន្ធ។

ស�ើងខញានុ ំ នឹងសបបើសមត្ភ្ព និងធនធានរបស់ស�ើងខញានុ ំ សដើម្បីបប�នុទ្ធបប្ងំនឹងឧបកិដ្ធកម្មហិរញ្ញ វត្នុ តដលប ្្ត លមកពបីកតា្ត មននុស្ស ដំសណើ រការ និងបបពព័ន្ធ ឲ្យមានបបសិទ្ធិភ្ពជាងមនុន។ ក្នុងនព័�សនះ ស�ើងខញានុ ំនឹង

 

វនិិសយគសលើធនធានឣ្កឯកសទស និងឣ្កវភិ្គយ៉ា ងសបចើនសលើត្្កការបប្ងំការសមាឣែ តបបាក ់ ការបប្ងំហិរញ្ញប្ទានភ្រវកម្ម ការដាកទ់ណ្ឌ កម្ម ការបប្ងំការសនុបីសំណូក និងឣំសពើពនុករលួ�។ ស�ើងខញានុ ំ នឹងសធវើ
ឲ្យដំសណើ រការការងារកានត់តបបសសើរស�ើង និងសធវើបចចេនុប្ន្កម្មបបពព័ន្ធសដើម្បីឲ្យស�ើងឣាច ដឹង និងបសបមើឣតិថិជនកានត់តបបសសើរស�ើង។ សទាះបបីជាស�ើង ខញានុ ំបាននឹងកំពនុងបសងកើតសអា�មាននូវបបពព័ន្ធ ធនាគារ

 

ឣស�ិចបតរូនិច និងបបពព័ន្ធធនាគារបសបមើសសវាសដា�ខលាួនឯង  នាសមព័�កាលឌបីជបីថលតដលកំពនុងតតសកើនស�ើងសនះកស៏ដា�  ស�ើងខញានុ ំសៅតតរកសាសបសកកម្មរបស់ស�ើង  គឺការ្្ដល់សសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុបបកប សដា�

 
ឣរ�ិ្យភ្ពតាមរ�ៈការ�ល់ដឹង និងការដកពិសសធនព៍បីឣតិថិជនឲ្យកានត់តបបសសើរស�ើង។

សគាលសៅអទិភ្ពរបស់នា�កដាឋា នបបតិបត្តិតាមរបស់ស�ើងក្នុង្្២ំ០១៧សនះ បានបន្តជួ��សបមរួលបតន្មសៅសលើវប្ធមប៌បតិបត្តិតាមដល់បនុគ្គលិកធនាគារ សម�តប៊ាង និងកសងដំសណើ រការអភបិាល
កិចចេដល៏្អបបសសើរម�ួ សដើម្បីកាតប់ន្�ហានិភព័� និងការខូចខ្តដល់សករ ្តបីស៍ឈា្ម ះនានារបស់ស�ើង។ កិចចេខិតខំបបឹងតបបងរបស់ស�ើង បានសធវើឲ្យមានការសកើនស�ើងនូវការទនុកចិត្តរបស់បបជាជនទាងំអស់ 
ចំសោះោណិជជាសញ្្ញ របស់ធនាគារ សម�តប៊ាង តដលរមួចំតណកសដើម្បីសសបមចបាននូវសបសក្ខកម្មរបស់ស�ើង “សសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុបបកបសដា�អរ�ិ្យភ្ព”។

 

ជាម�ួនឹងនិន្ាការវវិត្តនម៍នការសំឣាតបបាក ់ និងហិរញ្ញប្ទានសភរវកម្ម កដូ៏ចជាកំសណើ នមនតំរូវការ និ�ព័តកម្ម ធនាគារ សៅតតបន្តខិតខំសធវើការងារ សដើម្បីបសងកើនបបសិទ្ធិភ្ព កដូ៏ចជាសធវើឲ្យបបសសើរស�ើង
នូវដំសណើ រការការងារបបតិបត្តិតាម សដើម្បីធានាថា ធនាគារអននុសោមសៅតាមតំរូវការនិ�ព័តកម្ម និង ធានា្ង តដរថា ហានិភព័� តដលោកព់ព័ន្ធបតរូវបានបគបប់គងក្នុងកបមតិទាបតាមតដលអាចអននុវត្តបាន។
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នា�កដាឋា នកិចចេការបករមហ៊ានុន  និងទំនាកទ់ំនងសរជបីវកម្ម  ្្តល់កិចចេខំបបឹងតបបងយ៉ា ងខ្លា ងំសៅសលើការកសង  និងពបងឹងោណិជជាសញ្្ញ របស់
 ធនាគារ សម�តប៊ាង កិចចេការទំនងសរជបីវកម្ម និងកិចចេការ ចបាប ់បករមហ៊ានុន។ ពួកស�ើង ជាអ្កដឹកនារំសបៀបវ បីរៈទបី្សារ និងសដើរតួនាទបីជាអ្កបតរួត 

 ពិនិត្យការសបបើបបាស់ោណិជជាសញ្្ញ របស់ធនាគារ។ 

ក្នុង្្២ំ០១៧សនះ ពួកស�ើង បានបន្តបសងកើននូវគនុណតមមលាដល់ធនាគារ និងបានសដើរតួជាមដគូអាជបីវកម្ម ជាអ្កជួ��គាបំទដល់ការសសបមចបាននូវសគាលសៅអាជបីវកម្មរបស់ធនាគារ។សដា�មានការគាបំទពបីនបីតិវធិបី
 ចបាប ់ និងអភបិាលកិចចេសៅសលើការ្្សពវ្សា�ោណិជជាសញ្្ញ  និងទបី្សារ  កដូ៏ចជាការបសងកើតរសបៀបវារៈទំនួលខនុសបតរូវកិចចេការសង្គម ពួកស�ើងនឹងបន្តសកា្ត ននុពលភ្ពរបស់ពួកស�ើង  តាមរ�ៈការបសងកើនសមត្ភ្ព

របស់ពួកស�ើងឲ្យបសបសៅនឹងនិន្ាការតដលនឹងឈានមកដល់។ 

ការសនបមចបានកនាងុឆ្នា ២ំ០១៧

កិច្ចទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជសញ្្ញ  និងនិរន្តរភាព

្្២ំ០១៧ ពួកស�ើង បានសធវើការយ៉ា ងជិតស្ិទ្ធិជាម�ួនឹងមដគូអាជបីវកម្មរបស់ពួកស�ើង សដើម្បីបសងកើតនូវ
កម្មវធិបីទំនាកទ់ំនងទបី្សារ និងកម្មវធិបីទំនាកទ់ំនងសធារណៈជាសបចើន សដើម្បីជួ��គាបំទដល់ការ្្តួចស្្តើម

 មនអាជបីវកម្មនានារបស់ធនាគារ។  ពួកស�ើងចាបស់្្តើម្្សំនះ  សដា�ការបបគល់ជូនខនុនដូរម�ួ្ទាះមន 
អគារខនុនដូរ Garden Residency តដលមានតមមលាបបមាណជា ៤២.០០០ ដនុោលា រដល់អតិថិជនធនាគារ 
សម�តប៊ាង តដលបានឈះ្ពបីកម្មវធិបី  “Save Now & Win Big”  តដលជាកម្មវធិបីម�ួ្្តល់ឱកាសដល់ 
អតិថិជនធនាគារ  សម�តប៊ាងទាងំអស់  តដលបសងកើនបបាកស់ន្សរំបស់ពួកគាត ់  សៅក្នុងគណនបីសន្ស ំ
ឬគណនបីចរន្ត សរៀងរាល់៥០០ដនុោលា រ។ 

ឯកអគ្គរាជទូតបបសទសមា៉ា ស�សនុបីបបចាបំបសទសកម្នុជា បករមបបឹកសាភបិាល និងគណៈបគបប់គងធនាគារ សម�តប៊ាង សៅក្នុងកម្មវធិបីសសម្ាធ Discover Cambodia 

សៅសខត្តសសៀមរាប។

ពួកស�ើង កប៏ានបន្តនូវ�នុទ្ធនាការដរ៏សំភើបជាសបចើនស្្សងសទៀត   តដលរមួមានកម្មវធិបី “Maybank 

Lucky 888” តដល្្តល់ជូននូវអាងំបា៉ា វចំនួន៨៨ តដលមានទឹកបបាកច់ាបព់បី៣៨ដនុោលា រ រហូតដល់  
៨៨៨ដនុោលា រ ជូនដល់អតិថិជនគណនបីចរន្ត Premier Wealth និងកម្មវធិបី “Discover Cambodia”  

តដលជួ��ដល់អ្កសទសចរបរសទស តដលមានបំណងមកទស្សនាបបសទសកម្នុជា នូវពព័តម៌ានស្្សងៗ 
ស្តបីពបីបបសទសកម្នុជា កដូ៏ចជាជួ��ដល់អាជបីវករមដគូក្នុងបសរក ក្នុងការ្្សពវ្សា�ពបី្លិត្ល និង

 សសវាកម្មរបស់ពួកគាត ់   សៅដល់អ្កសបបើបបាស់បព័ណណ    និងអតិថិជនរាបោ់ននាកទូ់ទាងំតំបន។់ 

 សេិទ្ធិ្លសំខាន់ៗមៅក្ថុងឆ្ន្រំ 2០១៧

្្តល់ការគាបំទសលើកិចចេការបករមហ៊ានុន និងទំនាក ់
ទំនងទបី្សារសដា�ស ្្ត តសៅសលើ�នុទ្ធនាការ 
ស្្សងៗ តដលជាត្្កម�ួក្នុងការសបជាមតបជង
ដល់នា�កដាឋា នអាជបីវកម្មនានារបស់ធនាគារ  
សដើម្បីជួ��ជបមរញឲ្យមានការរ បីកចសបមើន និង

 
បសងកើនចំតណកទបី្សាររបស់ធនាគារ។

បសងកើនគនុណតមមលារបស់ស�ើង សៅក្នុងសបះដូង 
របស់សហគមនត៍ាមរ�ៈកិចចេខិតខំបបឹងតបបង 
ត្្កមននុស្សធម ៌ និងការ្្តល់ភ្ពអងអ់ាចដល់ 
សហគមន។៍ 

បសងកើនបបសិទ្ធភ្ពមនដំសណើ រការឯកសរត្្ក 
ចបាបម់្ទាក្នុងធនាគារ តាមរ�ៈការបសងកើតបបពព័ន្ធ
សវព័�តកម្ម និងការតកសបមរួលដំសណើ រការ 
ឭបបតិបត្តិការ តដលរមួចំតណកដល់ការសកើន 
ស�ើងមនបបសិទ្ធិ្លមនការងារ និងការចំ្� 
បបកបសដា�បបសិទ្ធិភ្ព។

ទទួលបានោនរងាវ ន ់ “ការ្្តួចស្្តើមសលើកិចចេការ
ទំនួលខនុសបតរូវដល៏្អបំ ន្ុត” សៅក្នុងកម្មវធិបី “9th 

Annual Retail Banker International Asia 

Trailblazer Awards 2018” និងោនរងាវ ន ់
“ធនាគារតដលមានទំនួលខនុសបតរូវជួ��ដល់ 
សហគមន ៍ ដល៏្អបំ ន្ុត” សៅក្នុងកម្មវធិបី 
Cambodia Banking Awards 2017។ 

ក្នុងនាមជាបករមហ៊ានុនបបកបសដា�ទំនួលខនុសបតរូវ ពួកស�ើង បានបន្តការជួ��គាបំទដល់អ្កតដលមាន 
ជបីវភ្ពខវះខ្តសៅក្នុងសហគមន ៍ តាមរ�ៈសកម្មភ្ព្្តល់ភ្ពអងអ់ាចបបកបសដា�និរន្តរភ្ពនានា។ 
ស�ើង បានឈានចូលដល់្្ទំបី៤ ក្នុងការជួ��គាបំទអង្គការជួ��សលើកសទាួ�បបជាពលរដឋាតាមរ�ៈកម្ម
វធិបីជួ��គាបំទដល់កនុមារ   សដើម្ប្ី ្តល់ឱកាសដល់កនុមារតដលមានជបីវភ្ពខវះខ្ត   អាចបន្តការសិកសា 
និងទទួលបានចំសណះដឹងថ្មបីៗតាមរ�ៈកម្មវធិបីសិកា្ខ សោនានាជាម�ួបនុគ្គលិករបស់ពួកស�ើង។ 
ពួកស�ើង បានបន្តការជួ��ដល់សហគមន ៍ តាមរ�ៈកម្មវធិបីស្ូលរបស់មូលនិធិ ធនាគារ សម�តប៊ាង 
ដូចជាកម្មវធិបី Maybank CashVille Kidz តដលបាន្្តល់ចំសណះដឹងត្្កហិរញ្ញ វត្នុដល់សិសសាននុសិស្ស
បបមាណជា១០០០នាក ់ សៅសោឯកជនចំនួន៩ សៅរាជធានបីភ្សំពញ។

សៅក្នុង្្សំនះតដរ   ពួកស�ើងកប៏ានសសម្ាធជា្លាូវការនូវ   មជ្ឈមណ្ឌ លតមបាញសូបតរបស់ធនាគារ 
សម�តប៊ាង សៅសខត្តតាតកវ បបសទសកម្នុជា សដើម្ប្ី ្តល់ការបណ្តនុ ះប ្្ត លជូនដល់សស្តបីកម្នុជា តដលមាន

 សទពសកាសល្យ ឲ្យទទួលបានចំសណះដឹងក្នុងការតមបាញសូបត   កដូ៏ចជាបានជួ��គាបំទដល់កម្មវធិបី 
ចិញចេ ឹមដងកូវនាង តាមរ�ៈការជួ��ដល់កសិករក្នុងការ្លិតសូបតបបណិតកម្នុជាបបកបសដា�គនុណ
ភ្ពខ្ស់។ 

ការបបគល់ជូននូវឧបករណ៍ឧបសទសបណ្តនុ ះប ្្ត លចំសណះដឹងត្្កហិរញ្ញ វត្នុ CashVIlle Kidz ជាតំ្ងជូនដល់ឯកឧត្តម អនុឹម កនុច រដឋាសលខ្ធិការបកសួងអប់រ ំ

�នុវជន និងកបីឡា និងសោកជំទាវ ជា សិរ បី អគ្គនា�កបសចចេកសទសមន ធនាគារជាតិ មនកម្នុជា ក្នុងកម្មវធិបីបបកួតជព័�ោភបីសលើកម្មវធិបីចំសណះដឹងត្្កហិរញ្ញ វត្នុ 

និងការបបកាសពបងបីកវសិលភ្ពសលើកម្មវធិបី “បណ្តនុ ះប ្្ត លជំនាញត្្កហិរញ្ញ វត្នុ CASHVILLE KIDZ” សៅអគារ សម�តប៊ាង សៅសវ ើរ។

   សបមាបព់ព័តម៌ានបតន្មអំពបីរបា�ការណ៍និរន្តរភ្ព សូមអាន សៅទំពព័រទបី៥៧ មនរបា�ការណ៍សនះ។
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាយកោ្ឋ នកចិ្ចការបករុមហ៊ានុ នងិ
ទនំាកទ់នំងសរជវីកម្ម



កិច្ចការ ចបា្រ់បករុមហ៊ាុន

ដំសណើ រការក្នុងការចងបកងឯកសរនបីតិកម្មម្ទាក្នុង  បាន្្តល់ការគាបំទដល់ឯកសរកមចេបីឥណទានបនុគ្គល
 និងឥណទានោណិជជាកម្ម បបកបសដា�បបសិទ្ធិភ្ព   តដលជបមរញដល់ដំសណើ ការបបតិបត្តិការស្្សងៗ
 តាមរ�ៈការពបងឹងបបពព័ន្ធសវព័�តកម្ម។ សនះ   គឺជាត្្កម�ួមនភ្ពមច្បបឌិតរបស់ធនាគារ សដើម្បីជួ�� 

ជបមរញដល់ដំសណើ រការ   និងរចនាសម្ព័ន្ធនានា   តដលនាមំកនូវបបសិទ្ធិ្លកានត់តបបសសើរ  និង
ការសបបើបបាស់ចំ្�ឲ្យកានត់តមានបបសិទ្ធភ្ព។ ដំសណើ រការសនះកប៏ានជួ��បសងកើននូវការសលើក
កម្ស់គនុណភ្ពសសវាកម្ម និងបបាកច់ំណូលរបស់ធនាគារ។  

ពួកស�ើង សៅតតបន្តសធវើជាជំនួ�ការ និងអ្ក ជួ��សរៀបចំដំសណើ រការបបជនុំ  បករមបបឹកសាភបិាល  សដើម្បី
 សធវើឲ្យបបាកដថាធនាគារបានដាកស់ចញនូវសគាលការណ៍ បានសមបសបសៅតាមតបមរូវការក្នុងតំបន ់ និង 

សគាលការណ៍តណនាកំដូ៏ចជាសបជាមតបជងដល់អភបិាលកិចចេ បបកបសដា�បទដាឋា នរបស់ស�ើងឲ្យខ្ស់ 
បំ ន្ុត។

ធនាគារ សម�តប៊ាង បានទទួលោនរងាវ ន ់“គំនិត ្្តួចស ្្តើមត្្កទំនួលខនុសបតរូវសង្គម ដល៏្អបំ ន្ុត” ក្នុងកម្មវធិបីោនរងាវ ន ់9th Annual Retail Banker International 

Asia Trailblazer Awards 2018 សៅបបសទសសិងហាបនុរ បី។  

រូបថតរមួគ្ារបស់ បបធានបករមបបឹកសាភបិាល សម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង បករមបបឹកសាភបិាល ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី សោកជំទាវ ចព័នទា សូរ បី� ៍ រដឋាសលខ្ធិការបកសួងកិចចេការនារ បី សោកជំទាវ សនបត ភូមា៉ា រ បី អននុរដឋាសលខ្ធិការ មនបកសួងវប្ធម ៌ និងវចិិបតសិល្ៈ និងសស្តបីតមបាញ សៅក្នុងកម្មវធិបីសសម្ាធ

ជា្លាូវមជ្ឈមណ្ឌ លតមបាញសូបត របស់ធនាគារ សម�តប៊ាង។

ចក្វុិសយ័ និងនគាលនៅកនាងុឆ្នា ២ំ០១៨

• បសងកើនការសបបើបបាស់ប ្្ត ញបបពព័ន្ធឌបីជបីថល និងទំនាកទ់ំនងសង្គមបសបតាម 
និន្ាការរបស់ពិភពសោកនាសពលបចចេនុប្ន្តដលនិ�មការទទួលពព័តម៌ាន

 តាមមសធយាបា�ជាសបចើនបបសភទ និងអាចជួ��ដល់ធនាគារក្នុងការកាត ់
បន្�ការចំ្�សលើការ្្សពវ្សា�្ងតដរ។ 

• បន្តបសងកើននូវការអភវិឌ្ឍ្លិតកម្ម   និងដំសណើ ការនានាតដលជួ��ដល់ការ 
បសងកើនការបគបប់គងគនុណភ្ពសសវាកម្ម     និងកាតប់ន្�ការចំ្�សលើ 
បបតិបត្តិការ។

• បសងកើននូវការ្្តួចស្្តើមថ្មបីៗ សៅសលើកិចចេទំនួលខនុសបតរូវសៅសលើសង្គម សដើម្បីជួ��
 សសបមចនូវត្នការបបកបសដា�និរន្តរភ្ពមនសម្ព័ន្ធធនាគារ      សម�តប៊ាង  

២០/២០។

ការទទួលស្គ ល់
ក្នុង្្២ំ០១៧ ធនាគារ សម�តប៊ាង កម្នុជា បានទទួលនូវោនរងាវ ន ់ “ការ្្តួចស្្តើមសលើកិចចេការទំនួល
ខនុសបតរូវដល៏្អបំ ន្ុត”  សៅក្នុងកម្មវធិបី  9th Annual Retail Banker International Asia Trailblazer 

Awards 2018។ ពួកស�ើង  កប៏ានឈះ្នូវោនរងាវ ន ់  “ធនាគារតដលមានទំនួលខនុសបតរូវជួ��ដល់
សហគមន ៍ ដល៏្អបំ ន្ុត” សៅក្នុងកម្មវធិបី Cambodia Banking Awards 2017។  សជាគជព័�ទាងំអស់
សនះ បានសបញ្ជា កឲ់្យស�ើញពបី ភ្ពមច្បបឌិតបបកបសដា�និរន្តរភ្ព និងការតាងំចិត្តក្នុងការស្មព័បគ
ចិត្តរបស់និសយជិករបស់ស�ើង  តដលនា�ំកមកវញិនូវ  ការ ល្ា ស់ប្តូរជាវជិជាមាន  និងការអភវិឌ្ឍនម៍ន
សហគមន ៍ តដលពួកស�ើងកំពនុងបសបមើសសវាកម្ម។
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នាយកោ្ឋ នកចិ្ចការបករុមហ៊ានុ នងិ
ទនំាកទ់នំងសរជវីកម្ម



សមិទ្ធិផលសខំ្ន់ៗនៅកនាងុឆ្នា  ំ ២០១៧

ប្រតិ្រត្តិការតាមសខ្ 

បករមការងារត្្កបបតិបត្តិការតាមសខ្ មានការតាងំចិត្តយ៉ា ងមនុតមា ំ ជាម�ួនិង្្តគ់ំនិតវជិជាមានក្នុង
ភ្ពជាមដគូរដល៏្អសដើម្បីជួ��គាបំទចក្ខនុវសិព័�របស់ធនាគារ សម�តប៊ាង ឲ្យកាលា �ជាធនាគាបរសទស 
ឈានមនុខក្នុងវសិព័�ធនាគារ អាជបីវកម្មខ្្តតូចសៅកម្នុជា។ ក្នុងសគាលបំណង ្្តល់នូវការគាបំទ ដម៏ាន
បបសិទ្ធភ្ពសៅកានស់ខ្ទាងំអស់ ស�ើងបាននឹងកំពនុងបន្តតសវងរកវធិបីសសស្ត សដើម្បីជួ��សធវើឲ្យបបតិបត្តិ
ការធនាគារមានភ្ពល្អបបសសើរ  ពិនិត្យស�ើងវញិសៅសលើដំសណើ រការបបតិបត្តិការ  រមួមានសគាលការណ៍
តណនានំានា សហើ�ថ្មបីៗសនះ ស�ើងកប៏ានចងបកងនូវសគាលការណ៍តណនាសំ្តបីអំពបី្លិត្លធនាគារជា
បបាកស់រៀល តដលក្នុងសនាះរមួមាន គណនបីបសញ្ញ ើសន្សជំាបបាកស់រៀល និងបបពព័ន្ធទូទាតប់បាករ់ហព័ស។  ស�ើង 
បានសធវើការពបងឹងសគាលនសយបា�ធនាគារតាមរ�ៈ ការចនុះសៅពិនិត្យសមើលសខ្ ្្តល់វគ្គបំប៉ានត្្ក
បបតិបត្តិការ និងសរៀបចំកិចចេបបជនុំសរៀងរាល់បតបីមាសជាមួ�បនុគ្គលិកសខ្ សដើម្បីតចករតំលក រាល់បញ្ហា ទំាងឡា� 
និងពព័តម៌ានថ្មបីៗ។ ស�ើង បានបន្តសធវើការសបមបសបមរួលជាម�ួនា�កដាឋា នជាសបចើនត្្ក សដើម្បីតសវងរក
ដំស្ះបស�តដលោកព់ន្ធព័សៅនឹងត្្កបបតិបតិ្តការ និងគសបមាងការនានា តដលតបមរូវឲ្យមានការតក
លម្អសៅសលើបបពព័ន្ធធនាគារសគាល និងជំនួ�សលើត្្កបបតិបត្តិការស្្សងៗសទៀត។

គុណភាពនសវាកម្ម 

ជំរនុញសដា��នុទ្ធសសស្តសគាលសៅរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង សដើម្ប្ី ្តល់ជូននូវសសវាកម្មល្អបំ ន្ុតសៅកាន់
អតិថិជន ស�ើងបាន្្តួចស្្តើមឲ្យមាននូវសសវាកម្មថ្មបីៗជាសបចើនសៅក្នុង្្២ំ០១៧។   ស�ើង បានបសងកើត
ការវា�តមមលាសៅសលើចំសណះដឹងត្្ក្លិត្លតាមប ្្ត ញអនុបីនធឺណិត     តដលជាឧបករណ៍ក្នុងការ
កំណតនូ់វកំរតិមនការ�ល់ដឹងរបស់បនុគ្គលិកចំសោះ្លិត្លរបស់ធនាគារ    និងជំរនុញសលើកទឹកចិត្ត
បនុគ្គលិកឲ្យបបឹងតបបងសរៀនសូបត សដើម្បីបសងកើនសមត្ភ្ពការងាររបស់ពួកសគ។ មយា៉ាងវញិសទៀត ស�ើងបាន
្្តល់នូវការហវឹកហវឺនត្្កសសវាកម្មអតិថិជន សៅកានប់នុគ្គលិកសៅតាមសខ្ ក្នុងសគាលបំណងអភវិឌ្ឍ
សមត្ភ្ព និងទំននុកចិត្តរបស់បនុគ្គលិក សដើម្ប្ី ្តល់នូវសសវាកម្មកានត់តបបសសើរសៅកានអ់តិថិជន។ 
សបរៅពបីសនះ ស�ើងបានបបមូលមតិពបីអតិថិជន តាមរ�ៈ   ការសទាងម់តិ    តដលបតរូវបានសធវើស�ើងសៅក្នុង
បតបីមាសចនុងសបកា�នា្្មំនុន   សដើម្បីតសវងរកនូវត្្កនានាតដលបតរូវសធវើការតកលម្អ។    ជាចនុងសបកា�
ជាម�ួនឹងកិចចេបន្តបបឹងតបបង សដើម្បីរកសាឲ្យបាននូវការសពញចិត្តពបីអតិថិជន បករមការងារស�ើង បានចនុះ
សៅពិនិត្យសខ្សដើម្បីបបាកដថា បរសិវណធនាគារសៅតាមសខ្មានអនាមព័� និង បរយិកាសល្អ 
សៅតាមបទដាឋា នតបមរូវសដា�ធនាគារ។ ស�ើង នឹងបសងកើតនូវតបបបទស្បនារបស់អតិថិជនសៅបតបីមាស
ទបី១ ក្នុង្្២ំ០១៨ សដើម្បីបសបសៅនឹង បទបញ្្ញ ត្តិរបស់ធនាគារ និងសៅក្នុងតំបន ់ សដើម្បីបបាកដថា
រាល់មតិស្បនាទាងំអស់នឹងបតរូវបានបតរួតពិនិត្យ និងសដាះបស�សៅក្នុងរ�ៈសពលសមបសបម�ួ។

នា�កដាឋា នបបតិបត្តិការអាជបីវកម្ម គឺជានា�កដាឋា នគនលាឹះរបស់ធនាគារ តដលស ្្ត តសៅសលើមនុខងារសំខ្នស់ៅក្នុងត្្កបបតិបត្តិ
ការទូទាតប់បាកប់សញ្ញ ើ និង្តទ់ាត ់ ត្្កពព័តម៌ានវទិយា ត្្កអចលនបទព្យ និងសនុវត្ិភ្ព ត្្កបបតិបត្តិការសខ្ និង 

ត្្កគនុណភ្ពសសវាកម្ម។

ការងារចម្ងរបស់ស�ើង គឺបន្តពបងឹងនូវជំនាញ និងចំសណះដឹងដល់បនុគ្គលិក បសងកើនសមត្ភ្ពមនបបពព័ន្ធ និងធនធានសដើម្បីសធវើឲ្យដំសណើ រការបបតិបត្តិការ និងធនុរកិចចេ បបកបសដា�បបសិទ្ធភ្ព វឌ្ឍនភ្ព  និងភ្ពងា�បសរួល 
តដលជបមរញដល់ការរ បីកចសបមើន របស់ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី។

ប្រតិ្រត្តិការទូទាត់បបាក់្រនញ្ញ ើ និងផាត់ទាត់

មនុខងារគនលាឹះរបស់ពួកស�ើង គឺបន្ត្្តល់នូវការគាបំទសដា�ឧត្តមភ្ព សដើម្បីបបាកដថា ការស្ទារបបាក ់
និងការ្តទ់ាតស់ៅក្នុងធនាគារ បតរូវបានបបតិបត្តិសៅតាមសពលកំណត ់ មានភ្ពជាកោ់កប់តឹមបតរូវ 
និងមានបបសិទ្ធភ្ព។ សៅក្នុង្្២ំ០១៧  ដំសណើ រការ Straight Through បតរូវបានអននុវត្តសដា�សជាគជព័� 
សហើ�មានសរៈសំខ្នក្់នុងការកាតប់ន្� ការងារសដា�សបបើបបាស់មដសលើសពបី៥០ភ្គរ� ជាម�ួគ្ាសនះ
តដរ ការតកលម្អចំសោះការបតរួតពិនិបត សៅសលើ  OFAC បានជួ��សបមរួលដល់ដំសណើ រការបបតិបត្តិ និង 
បសងកើនបបសិទ្ធភ្ពចំសោះការបប្ងំការសំអាតបបាក ់ (AML)។

ព័ត៌មានវិទយា

�នុទ្ធសសស្តមនត្្កពព័តម៌ានវទិយាក្នុង្្ ំ២០១៧ បានកំណតប់ពឹត្តិការណ៏សំខ្នម់�ួចំនួន តដលរមួមាន 
ការដាកឲ់្យសបបើបបាស់សដា�សជាគជព័�នូវគណនបីបបាកប់សញ្ញ ើសន្សជំាបបាកស់រៀល បបពព័ន្ធ SWIFT MQ 

សបមាបត់្្កបសញ្ញ ើបបាក ់ និងការពបងបីក 4-in-1 POS សបមាបក់ារបញ្ជា ទិញតាមរ�ៈបបពព័ន្ធ GPRS 

(General Package Radio Signal)។ សដា�បសបសៅតាមចក្ខនុវសិព័� និងសសចក្តបីបបាថ្ារបស់ធនាគារ 
សម�តប៊ាង ( សខមបូឌា)  ភបីអិលសនុបី សដើម្បីកាលា �ខលាួនសៅជា ជសបមើសធនាគារសបមាបត់្្កឌបីជបីថល 
ពួកស�ើង ជានិចចេជាកាល បានសហការជាម�ួបករមការងារពព័តម៌ានវទិយាអន្តរជាតិរបស់ពួកស�ើង 
សដើម្បីសធវើឲ្យបបពព័ន្ធពព័តម៌ានវទិយាមានភ្ពបបសសើរស�ើង តដលជាកតា្ត ជបមរញដល់មដគូោណិជជាកម្ម 
និងមដគូគាបំទទាងំឡា� ក្នុងការដាកប់ញចេូ លនូវ្លិត្ល និងសសវាកម្ម តដលមានភ្ពមច្បបឌិតថ្មបីៗ 
និងមានគនុណបបសយជនស៍្្សងៗសទៀត សៅក្នុងទបី្សារកម្នុជា។ បតន្មពបីសលើសនះ សដើម្បីសធវើឲ្យបបាកដថា
បបពព័ន្ធពព័តម៌ានវទិយា បតរូវបានការោរ និងមានសនុវត្ិភ្ព ពួកស�ើង បានតំស�ើងកម្មវធិបីកមាចេ តស់មសរាគ 

 តដល មានបបសិទ្ធិភ្ពខ្លា ងំជាងមនុន សបមាបក់នុំព្ូយទព័ររបស់ធនាគារទាងំអស់ និងបានសធវើការកមាចេ តក់ម្មវធិបី
សមសរាគជាសបចើនសលើក សដើម្បីការោរ និងទបស់ក ត ់ ការបាតប់ងទិ់ន្នព័�របស់ធនាគារ។

អចលនបទព្យ និងសវុត្ិភាព

ក្នុង្្ ំ ២០១៧ ត្្កអចលនបទព្យ និងសនុវត្ិភ្ព បាន្្តួចស្្តើម និងសរៀបចំសធវើការសកល្ងសម�នុទ្ធ
បងាក រអគ្គបីភព័�ដំបូងសគបង្អស់ សបកាមរូបភ្ពជាក់តស្តងជាមួ�នឹងអគារ តដលមានកំពស់ ១០ជាន់។ សបកាម
កិចចេសហការពបីអាជាញា ធរក្នុងតំបន ់ ការសធវើការសកល្ងសនះ បានបញចេបប់បកបសដា�ភ្ពសជាគជព័�។ 
ពួកស�ើង បានខិតខំបបឹងតបបងក្នុងការ ល្ា ស់ប្តូរទបីតាងំ សខ្ធនាគារសខត្តសសៀមរាបសៅកានទ់បីតាងំ�នុទ្ធ
សសស្ត សដើម្បីសធវើឲ្យការបសបមើសសវាកម្មជូនអតិថិជនកានត់តបបសសើរស�ើង។ សមទិ្ធ្លម�ួសទៀត តដល
ពួកស�ើងបានសបមចសនាះ គឺការជួ��សបមរួលដល់ការជួលទបីតាងំតដលទំសនរមនអគារ សម�តប៊ាង សៅសវ ើរ 
សៅឲ្យបករមហ៊ានុនលកស់មា្ភ រៈសងសងដ់ធ៏ំបំ ន្ុតសៅបបសទសមថ គឺបករមហ៊ានុន SCG ។ បសបសពលជាម�ួ
គ្ាសនះតដរ  ពួកស�ើង  កស៏ៅតតបន្តការគាបំទសៅសលើការជួសជនុលតកលម្អ  សដាះបស�បញ្ហា តំតហរទាំ
អគារបបចាមំថងៃ សៅតាមសខ្ នា�កដាឋា ននានា កដូ៏ចជាអគារសម�តប៊ាង សៅសវ ើរ ទាងំមូល បពមទាងំ
្្តល់ការគាបំទសៅសលើគសបមាងស្្សងៗមនមដគូអាជបីវកម្មរបស់ស�ើងឲ្យបានបបបពឹត្តសៅទានស់ពលសវោ 
និងបបកបសដា�បបសិទ្ធិភ្ព។ 

 សេិទ្ធិ្លសំខាន់ៗមៅក្ថុងឆ្ន្រំ 2០១៧

សគាលការណ៍តណនាសំ្តបីអំពបី្លិត្ល
ធនាគារជាបបាកស់រៀល តដលក្នុងសនាះ
រមួមាន គណនបីបសញ្ញ ើសន្សជំាបបាកស់រៀល 
និងបបពព័ន្ធទូទាតប់បាករ់ហព័ស

បសងកើតការវា�តមមលាសៅសលើ
ចំសណះដឹងត្្ក្លិត្លតាម
ប ្្ត ញអនុបីនធឺណិត
/្្តល់នូវការហវឹកហវឺនត្្ក
សសវាកម្មអតិថិជនសៅកាន់បនុគ្គលិក
សៅតាមសខ្

្្តល់នូវការគាបំទសដា�ឧត្តមភ្ព 
សដើម្បីបបាកដថា ការស្ទារបបាក ់  
និងការ្តទ់ាតស់ៅក្នុងធនាគារ
បតរូវបានបបតិបត្តិសៅតាមសពកំណត់ 
មានភ្ពជាកោ់កប់តឹមបតរូវ 
និងមានបបសិទ្ធភ្ព

គណនបីបបាក់បសញ្ញ ើសន្សជំាបបាក់សរៀល 

បបពព័ន្ធ SWIFT MQ សបមាប់

ត្្កបសញ្ញ ើបបាក ់ និងការពបងបីក 

4-in-1 POS សបមាបក់ារបញ្ជា

ទិញតាមរ�ៈបបពព័ន្ធ GPRS 

(General Package Radio Signal)

ការជួ��សបមរួលដល់ការជួលទបីតាងំ
តដលទំសនរមនអគារ សម�តប៊ាង សៅសវ ើរ 
សៅឲ្យបករមហ៊ានុនលកស់មា្ភ រៈសងសង់
ដធ៏ំបំ ន្ុតសៅបបសទសមថ គឺបករមហ៊ានុន 
SCG 

3៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាយកោ្ឋ នប្រតិ្រត្តកិារ
អាជីវកម្ម



នា�កដាឋា នធនធានមននុស្ស ស ្្ត តជាចម្ងសៅសលើការសសបមចបាននូវសគាលសៅរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង ក្នុងការអភវិឌ្ឍ សដើម្បី “កាលា �ជាធនាគារតដលឈាន
 

មនុខសគសៅអាសនុបីជាម�ួអ្ក” សដា�ធានា្្តល់នូវ “ការអភវិឌ្ឍនប៍នុគ្គលិកលំដាបថ្់ាកពិ់ភពសោកសដើម្ប្ី ្តល់នូវលទ្ធ្លលំដាបពិ់ភពសោក” ្ងតដរ សដា�ត្្អក
 សលើសគាលសៅ ល្ា ស់ប្តូរមូលធនធនធានមននុស្សចំនួន៦ សៅក្នុងទិដឋាភ្ពោណិជជាកម្មតបបឌបីជបីថល។ បសបតាមការតណនាយំ៉ា ង�កចិត្តទនុកដាកព់បីនា�កដាឋា ន

 ធនធានមននុស្សមនសម្ព័ន្ធធនាគារ សគាលសៅ ល្ា ស់ប្តូរធនធានមននុស្សរបស់ស�ើងរមួមាន៖

តាមរ�ៈធនធានតដលមានសៅក្នុង “Center of Excellence” មននា�កដាឋា នធនធានមននុស្សមនសម្ព័ន្ធធនាគារ ស�ើងបានបសងកើតនូវកម្មវធិបីជាសបចើនក្នុងការបសងកើនសមត្ភ្ពជាអ្កដឹកនា ំ និងជំនាញដល់បនុគ្គលិក
 តដលមានសទពសកាសល្យ សៅតាមតបមរូវការរបស់បនុគ្គលិក សហើ�កម្មវធិបីទាងំសនះគឺជា�ន្តការក្នុងការសធវើបចចេនុប្ន្ភ្ពដល់បនុគ្គលិក សដើម្បីឲ្យបនុគ្គលអាចបំសពញការងារបបកបសដា�បបសិទ្ធិភ្ព កដូ៏ចជាសតៀមសរៀបចំ

 និសយជិកឲ្យកាលា �ជាអ្កដឹកនានំាសពលអនាគត។ ការពបងឹងការរមួបញចេូ ល និងបបពព័ន្ធ�ន្តការក្នុងបគបប់គងបនុគ្គលិកតដលមានសទពសកាសល្យ បាននាមំកនូវ និរន្តភ្ពនូវបណ្តនុ ំ បនុគ្គលិកតដលមានសទពសកាសល្យ

 សដា�បន្តទាកទ់ាញ កសង និងរកសាបនុគ្គលិកតដលមានសទពសកាសល្យពិតបបាកដ។ បសបសពលនឹងការធានាថាបនុគ្គលិករបស់ស�ើង ទទួលបានតមមលាការនិងការសលើកទឹកចិត្តតដលសមរម្យនិងបតឹមបតរូវ ស�ើង បាន

 ខិតខំបណ្តនុ ះគំនិតសលើភ្ពជាមាចេ ស់ និងមានសមាទនភ្ពសៅក្នុងធនាគារ។ ស�ើងកធ៏ានា្ងតដរថាសគាលនសយបា�និងការអននុវត្តសបមាបប់នុគ្គលិករបស់ស�ើងគឺបសបតាមការសនយារបស់ស�ើងក្នុងការបគបប់គង

 
និងការអភវិឌ្ឍធនធានមននុស្សបបកបសដា�អរ�ិ្យភ្ព។

កសងបណ្តនុ ំ  បនុគ្គលិកមាន
សទពសកាសល្យ និងកសង 
សមត្ភ្ពបនុគ្គលិកឲ្យកាលា �

ជាអ្កដឹកនាកំំពូល

កបមតិ្លិតភ្ពឈានដល់
លំដាបពិ់ភពសោក

បសងកើតបកមសបីលធមជ៌ាសកល បសងកើតនូវកមាលា ងំពលកម្មតបប 
បសចចេកវទិយាតដលមានភ្ព

មច្បបឌិត្បរ់ហព័សនិងអាច
បនត់បនបានបគប់

កាលៈសទសៈ

បណ្តនុ ះគំនិតអ្កដឹកនាកំ្នុង
សសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុ

បសងកើតបរយិកាសការងារ តដល 
មានការ�កចិត្តទនុកដាកម់ាន 

អត្នព័� និងមាន 
ភ្ពទាកទ់ាញ

បានបសងកើនកម្មវធិបី តដលមានជំនាញ 
វជិាជា ជបីវៈសបមាបត់ួនាទបីតដលបតរូវបាន 
កំណត ់ រមួមានកម្មវធិបីរបស់វទិយាស្ន 
Asian Chartered Bankers (AICB) 
និងកម្មវធិបី OMEGA។

បានសរៀបចំកម្មវធិបីបសងកើនសមត្ភ្ពតដលមានការរមួបញចេូ ល  
និងរចនាសម្ព័ន្ធបតឹមបតរូវ សបមាបត់ួនាទបីនបីម�ួៗ បនុគ្គលិកសឆ្ើម

 កដូ៏ចជាកម្មវធិបីបសងកើនសមត្ភ្ពសបមាបប់បធានសខ្ និង 
កម្មវធិបី BMELP សបមាបស់ខ្។

ការចូលរមួបបកបសដា�ចបីរភ្ពសនទាស្សន ៍ (SEI) សៅ្្ ំ ២០១៧ គឺសកើនស�ើងខ្ស់ 
ក្នុងអបតា ៨៨%។ ត្្ក ស្តបីពបីការ ល្ា ស់ប្តូរ និងការបណ្ដនុ ះប ្្ដ លនិង ការអភវិឌ្ឍអាជបីព 

 សៅក្នុងការសទា បសទាងម់តិោកព់ព័ន្ធនឹងនិសយជិក (EES) កប៏ានកតប់តាពិនទានុខ្ស់គួរជាទបី
 សពញចិត្តសោលគឺក្នុងអបតា ៨២% និងអបតា ៨០%។

 សេិទិ្ធ្លសំខាន់ៗឆ្ន្រំ2០១៧

បនុគ្គលិកសឆ្ើមបំ ន្ុតរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង សៅកម្នុជា បានសធវើទស្សនៈកិចចេសិកសា សៅកាន ់សខ្ធនាគារ សម�តប៊ាង
 តដលសឆ្ើមបំ ន្ុត សៅទបីបករងសប៉្ា ំង បបសទសមា៉ា ស�សនុបី

ក្នុងនាមជាអ្កតថរកសាមូលនិធិសធារណៈធនាគារ សម�តប៊ាង មាន 
តួនាទបី ក្នុងការការោរ សនុចរកិភ្ពនិងទំននុកចិត្តមកសលើខលាួន។ សដា�សរ

 តតមូលហតនុសនះធនាគារ សម�តប៊ាង បានបងកបីត និងចងបកងនូវបកម 

សបីលធម ៌ និងបកមបបតិបត្តិសបមាបប់នុគ្គលិកយ៉ា ងជាកោ់ក។់ បកមទាងំអស់
 

សនះគឺបានតចងនូវសគាលការណ៍បគឹះ  តដលជួ��តណនា ំ  បនុគ្គលិកក្នុងការ
 

បំសពញតួនាទបីរបស់ខលាូន។   បកមកប៏ានកំណត់្ ងតដរនូវបទដាឋា នអននុវត្តល្អ 
សបមាបធ់នាគារ។ 

បកមសលីធម ៌
និងបកមប្រតិ្រត្តិ

3៧
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្ឋភា
ពទូ

ផៅ

នាយកោ្ឋ ន
ធនធានមនុសសេ



គំនិតផ្តួចនផ្តើមសខំ្ន់ៗសបមា្រ់ឆ្នា  ំ ២០១៧

គ៊ែភាេ ផនការអ៊់រំ និងការអភិវឌ្រឍ និងសេត្ភាេមលើជំនាញថ្មី

ធនាគារបាន�កចិត្តទនុកដាក ់ សលើការពបងឹងវប្ធមម៌នការអបរ់ ំ  សហដាឋា រចនាសម្ព័ន្ធ  
និងការអភវិឌ្ឍនក៍ម្មវធិបីថ្មបីតដលអាចឱ្យបនុគ្គលិករបស់ស�ើងទទួលបាននូវជំនាញថ្មបីៗ និង

 អាចដឹកនាសំដា�សជាគជព័�ក្នុងបរបិទ ល្ា ស់ប្តូរយ៉ា ង្បរ់ហព័ស។

ជារមួក្នុង្្២ំ០១៧ សកម្មភ្ពក្នុងការអបរ់និំងអភវិឌ្ឍនរ៍បស់សម្ព័ន្ធធនាគារ បតរូវបាន
 

ស ្្ត តសលើមូលដាឋា នចម្ង ចំនួនបនួ រមួមាន៖

្ររោិកាសការងាររ្រសន់យើង

ការអននុវត្តថ្មបីនាសពលបចចេនុប្ន្ សលើ V.U.C.A. (ភ្ពមនិបបាកដនិ�ម, ភ្ពមនិបបាកដបបជា, ភ្ពស្មនុគស្ម ញនិងភ្ពមនិចបាស់ោស់) តបមរូវឱ្យនិសយជិតមានភ្ពរហព័សរហួន និងសធវើបចចេនុប្ន្ភ្ពបាន្បរ់ហព័ស

 សបមាប ់ មថងៃសនះ និងមថងៃតស្អក។ សៅក្នុង្្ ំ ២០១៧ ស�ើងបានពបងឹងបតន្មសលើកម្មវធិបីសិកសានិងអភវិឌ្ឍនរ៍បស់ធនាគារនាសពលបចចេនុប្ន្ សដា�ស ្្ត តសលើសៅសលើជំនាញតបបឌបីជបីថល សដើម្បីបតរួសបតា�្លាូវនិងបសងកើន

 
ឳកាសក្នុងការទទួលបាននូវភ្ពសជាគជព័� សៅក្នុងសមព័�បដិវត្ដនឧ៍សសាហកម្ម ៤.០សនះ  និងនាសពលអនាគត ។ 

ហានិភ័យជាសារវន្តនិងឱកាស     ្ល៊៉ះពាល់ដល់ធនាគារ មេយម៊ែង ការម្លេើយត៊រ៊ស់ធនាគារ មេយប៊ែង

ហានិភ័យ: បសចចេកវទិយាថ្មបីៗតដលបានសបបើសដើម្បី 
្្តល់ សសវាហិរញ្ញ វត្នុដល់អតិថិជនឱ្យកានត់ត

 
មានបបសិទ្ធិភ្ព

•  បនុគ្គលិកតំរូវឲ្យមានសមត្ភ្ពបតឹមបតរូវសដើម្បី 
សឆលាើ�តប នូវតបមរូវការបចចេនុប្ន្ និងការវវិត្ត

 
តបមរូវការរបស់អតិថិជន

•  កំណតក់ម្មវធិបីជាកោ់ក ់ សដើម្បីបសងកើនជំនាញដល់បនុគ្គលិក កដូ៏ចរកសាបាននូវ
 

បចចេនុប្ន្ភ្ពសបមាប ់ មថងៃសនះ និងមថងៃអនាគត

ហានិភ័យ: ការបបកួតបបតជងសលើបនុគ្គលិក 
តដលមានជំនាញ

•  ការបាតប់ងប់នុគ្គលិកនិងការចំ្�ខ្ស់ក្នុង 
ការសបជើសសរ ើសបនុគ្គលិកថ្មបីតដលមានជំនាញ

• បតរួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់សលើការបាតប់ងប់នុគ្គលិក។ ការណ៍សនះបតរូវបំសពញ
 

តាមរ�ៈ ការធានានូវកំសណើ នជាបន្តបនាទា ប ់ សលើបនុគ្គលិកសឆ្ើម ក្នុងការបំសពញ 
តួនាទបីសំខ្ន់ៗ ។

• បន្តបណ្តនុ ះប ្្ត លជំនាញដល់បនុគ្គលិកសឆ្ើម តាមរ�ៈ កម្មវធិបី   
បណ្តនុ ះប ្្ត លជាកោ់ក។់

ឱកាស: ជាសកល ស្បព័នតដលមាន្លិត
ភ្ពខ្ស់ភ្គសបចើន បាន ល្ា ស់ប្តូរពបីបបពព័ន្ធ 
បគបប់គងស្នបព័នតបបបបមពណបី  សៅជា 
ការបគបប់គងស្បព័នតដល មានភ្ពបតត់បន  
និងការងារ ជាបករម

•  វធិបីសសស្តក្នុងការបំសពញការងារ ថ្មបី 
ភ្ពរហព័សរហួន និងភ្ពបតត់បនជាសបចើន 
គាបំទដល់តបមរូវការអាជបីវកម្ម និងតបមរូវ 
ការរបស់អតិថិជន។

• ធនាគារសម�តប៊ាងកំពនុងសកល្ងវធិបីសសស្តស្្សងៗ ក្នុងការសរៀបចំបករមការងារ
សដា�ចាក ង្ៃ �ពបីរចនាសម្ព័ន្ធតបបបបមពណបី   សដើម្បីពសនលាឿនបបសិទ្ធិភ្ព

 
ោណិជជាកម្មរបស់ធនាគារ និង្្តល់សិទ្ធិអំ្ចដល់បនុគ្គលិកក្នុងការបំសពញ 

 ការងារសលើសពបីតួនាទបីរបស់ខលាូន (ដូចជាការងារជាបករម /ការងារជា គសបមាង)។

០១

០២០៤

០៣

១. បាន៊មងកើនការមេញចិត្តក្ថុងការមរៀនសូកតមលើកេ្មវិធី
៊ែ្តះ៊ណា្្រល 

កម្មវធិបីបណ្តនុ ះប ្្ត លនាសពលបចចេនុប្ន្ បតរូវបានពិនិត្យស�ើងវញិ
 សដើម្បីធានាឲ្យបាននូវបចចេនុប្ន្ភ្ពតដលអាចសឆលាើ�តបនឹងតបមរូវ

 ការអាជបីវកម្មនាសពលបចចេនុប្ន្ ។ 
សធវើឲ្យមានភ្ពងា�បសរួលក្នុងការសរៀនសូបត និងមាន 
ភ្ពទូលំទូោ�តដលអាចបំសពញតាមតបមរូវការការងារ។

2. បានតាេដន និងធានាថចំមែះដឹងបដលចាំបាច់មន 
មៅក្ថុងកេ្មវិធី៊ែ្តះ៊ណា្្រលស្ិតក្ថុងកកេិតេ្ពស់

សធវើការវា�តមមលាចំសណះដឹងរាល់កម្មវធិបីបណ្តនុ ះប ្្ត លទាងំអស់សៅ
 

សពលតដលអននុវត្តបាន។

3. បានអន៊វត្តយន្តការកគ៊់កកេិតក្ថុងការវាស់បវងមលើ
ក៊សិទ្ធភាេផនការអ៊់រំក្ថុងឆ្ន្រំ2០១៧

 

លទ្ធ្លមនការវនិិសយគ មនកម្មវធិបី បណ្តនុ ះប ្្ត លសំខ្ន់ៗ បាន
 

នឹងកំពនុងវាស់តវង។

គំនិតផ្តួចនផ្តើមទី ១ - ការ្រនងកើនប្រសទិ្ធភាពជារមួ និងនរៀ្រចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ

ការ៊មងកើនក៊សិទ្ធភាេជារួេ 

និងមរៀ៊ចំកេ្មវិធីអភិវឌ្រឍ

ការកសាងសេត្ភាេសកម៊ ់

ក៊េ័ន្ធមសដ្ឋកិច្ច 

ការសងកត់ធ្ងន់មៅមលើវ៊្របធេ ៌

ផនការសិក្រសា

 ការ៊មងកើនគ៊ែភាេកេ្មវិធីសកម៊់ 

៊ែ្តំ៊៊គ្គលិកមនសកា្្រន៊េលេ្ពស់ 

គ៊ែភាេផនការអ៊់រំ  

និងការអភិវឌ្រឍ និង 

សេត្ភាេមលើជំនាញថ្មី
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាយកោ្ឋ ន
ធនធានមនុសសេ



១. គណៈនា�កមនសម្ព័ន្ធធនាគារជាគំរូក្នុង 
ការ បសបងៀន និងវគ្គសិកសា តាមរ�ៈ 
កម្មវធិបី អ្កដឹកនាបំសបងៀន អ្កដឹកនា ំ តដល 
បតរូវបានសរៀបចំនិងតាមដានចាបត់ាងំពបី 
្្២ំ០១៤មក។

២. បានបសងកើនសលើកទឹកចិត្តបនុគ្គលិកជំនាញរបស់ 
ធនាគារក្នុងការ្្តល់ការបណ្តនុ ះប ្្ត ល និង

 
សរៀបចំសមា្ភ រៈ បណ្តនុ ះប ្្ត លដល់បនុគ្គលិក  
សដើម្បីសធវើឲ្យបបសសើរស�ើងក្នុងការស្ទារចំសណះ

 ដឹងថ្មបីតដលចាបំាចស់បមាបប់ំសពញការងារ 
ដល់បនុគ្គលិក។

៣. កម្មវធិបី “បនុគ្គលិកធនាគារសម�តប៊ាងបសបងៀន 
បនុគ្គលិកធនាគារសម�តប៊ាង”  ( M T M )  ជា 
កម្មវធិបីម�ួតដលបនុគ្គលិកបានចូលរមួកម្មវធិបី
សិកសាខ្ងសបរៅនឹងបតរូវសរៀបចំនិងតចករតំលក 
ចំសណះដឹង ជាម�ួមតិ្តរមួបករមឬមតិ្តរមួ 
ការងារតាមរ�ៈថ្ាក់សរៀន សនិ្បាត បនុគ្គលិក  
ឬកម្មវធិបីជួបជនុំស្្សងៗ។

៤. ធានាសអា�បានថាបនុគ្គលិករបស់ស�ើងមាន 
ឱកាសក្នុងការសិកសា និង រ បីកចសបមើន។

គំនិតផ្តួចនផ្តើមទី ២ - ការសងកត់ធ្ងន់នៅនលើវ្រ្បធម៌មនការសកិសា

គំនិតផ្តួចនផ្តើមទី ៣ - ការកសងសមត្ភាពសបមា្រ់ ប្រព័ន្ធនសដ្ឋកិច្ចឌីជី្ល ៤.០

Maybank GO Ahead. 
Transform (MGAT)

្្តល់លទ្ធភ្ពដល់បនុគ្គលិកក្នុងការ ល្ា ស់ប្តូរ សមត្ភ្ព និងមានភ្ពស៊ាំ ក្នុងការ ទទួល�ក 
ឱកាសគា្ម នទបីបញចេ ប ់និង្្តល់មកវញិនូវលទ្ធ្ល 
លំដាបពិ់ភពសោក

អ្កចូលរមួកម្មវធិបីនឹងបបឈមនូវការសដាះបស�
បញ្ហា ជាកត់ស្តង និង ករណបី សិកសាក្នុងការសធវើ

 ោណិជជាកម្ម តដលមនិអាចបសវបជាវបាន 
តាមរ�ៈ Google។ 
កម្មវធិបីនឹងបសងកើនភ្ពរហព័សរហួនរបស់អ្កចូល 
រមួ និងសមត្ភ្ពក្នុងការតសវងរកវធិបីសសស្តថ្មបីៗ 

 ក្នុងការបំសពញការងារ ការសហការ ការបំ ន្ុស 
គំនិត និងដំស្ះបស�បបកបសដា� 
បបសិទ្ធភ្ព។

បនុគ្គលិកធនាគារ សម�តប៊ាង សៅបបសទសកម្នុជា  
បានចូលរមួ។

   មគាល៊ំែង លទ្ធ្ល ការវាស់បវង  កេ្មវិធី

សកម្មភ្ពសបក្ខជន  Maybank Go. Ahead Challenge កំពនុងសធវើការបបកួតបបតជង សៅវគ្គសកលវទិយាលព័�ការរលឹំកស�ើងវញិនូវ្លិត្ល និងសសវាកម្មរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង ដល់មសន្តបី និងបបធាន ទំនាកទ់ំនងអាជបីវកម្ម

កម្មវធិបី “Transitioning Leaders to CEO ”  
បតរូវបានពបងឹងក្នុង្្២ំ០១៧ សដើម្បី បញចេូ លក្នុងគសបមាង 
Action Learning ស្តបីពបីឧបសគ្គតដលប៉ាះោល់ធនាគារ 
កបមតិ�នុទ្ធសសស្ត។

សដើម្បីសរៀបចំបនុគ្គលិកខ្ងម្ទាក្នុងការទទួល�កតួនាទបី
 បសសដៀងនឹង នា�កបបតិបត្តិ និងសបសកកម្មក្នុងតួនាទបី   

សំខ្ន់ៗ សៅក្នុងធនាគារ

អ្កចូលរមួ ទទូលបាននូវគនិតរបស់អ្កដឹនាតំដលមាន 
សករ ្តិ៍សឈា្ម ះល្បីលបាញទូទាងំពិភពសោក តាមរ�ៈ កម្មវធិបី 
អបរ់សំបមាបន់ា�ក និងការបបឹកសាសដា� ទ្ា ល់ពបីសំ្ក ់
គណៈនា�កមនសម្ព័ន្ធធនាគារ ក្នុងការសឆលាើ�តបនឹង 
ការបបកួតបបតជងសលើការសរៀបចំ�នុទ្ធសសស្តអាជបីវកម្ម។  
អននុសសនរ៍បស់បនុគ្គលិកតដលមានសទពសកាសល្យសលើ 
គសបមាង Action Learning បតរូវបានទទួល�កពបីសំ្ក ់
គណៈបគបប់គងជានខ់្ស់ និង សមាជិកអភបិាលោកព់ព័ន្ធ។ 

កម្មវធិបី Global Maybank Apprentice Programme (GMAP) សដើម្បីពសនលាឿនការអភវិឌ្ឍរបស់អ្កចូលរមួក្នុងការចាប�់ក
 

តួនាទបីជាអ្កបគបប់គងបនាទា បព់បីបញចេបក់ម្មវធិបីសិកសា
អ្កចូលរមួបាន�ល់ដឹងអំពបី បបតិបត្តិការមនប ្្ត ញសកល 
របស់ធនាគារសម�តប៊ាង តាមរ�ៈការ ល្ា ស់ប្តូរតួនាទបីជាម�ួ
ការបំសពញសបសកកម្មសៅសបរៅបបសទស។

កម្មវធិបី Maybank GO Ahead. Challenge សដើម្បីសបជើសសរ ើស បនុគ្គលិកតដលមានសទពសកាស្យលកបមតិ
 អន្តរជាតិ

អ្កចូលរមួនឹងទទួលបានបទពិសសធនពិ៍តៗ នូវសម្ាធ 
និងការរពឹំងទនុករបស់ស្បព័នតដលមាន ្លិតភ្ពខ្ស់។

គំនិតផ្តួចនផ្តើមទី ៤ - ការ្រនងកើនគុណភាពកម្មវិធីសបមា្រ់្រណ្តុ ំ ្រុគ្គលកិមានសកា្ត នុពលខ្ស ់

ស�ើង បានបន្ត�កចិត្តទនុកដាកស់លើការអភវិឌ្ឍសមត្ភ្ព របស់បនុគ្គលិកមានសកា្ត ននុពលក្នុងការកាលា �ខលាូនជាអ្កដឹកនា ំ  សដើម្បីធានាឱ្យបានលទ្ធ្លល្អបបសសើរបបកបសដា�និរន្តភ្ពសបមាបធ់នាគារ។

   មគាល៊ំែង លទ្ធ្ល  កេ្មវិធី
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សៅ ក្នុង ការសប្តជាញា ចិត្ត សដើម្បីកសង កតនលាងសធវើការបបកបសដា� សនុខភ្ពល្អ និង សនុវត្ិភ្ព ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
 បាន ្ ្តួចស្្តើម សកម្មភ្ពកបីឡាជាសបចើន រមួមាន កម្មវធិបីបបកួតបាល់ទាត ់ Maybank Futsal Championship ្្២ំ០១៧។

ការនលើកកម្ស ់ សខុភាព សខុមាលភាព  និងសវុត្ិភាព

តាេរយៈគំនិត្្តលួចម្្តើេប្្កស៊េមលភាេ និងកីឡារ៊ស់ធនាគារ មេយប៊ែង មយើងបានមលើកទឹកចិត្តដល់៊៊គ្គលិករ៊ស់ធនាគារឱ្រយមធ្វើការមកជើសមរីស 

រម៊ៀ៊រស់មៅឲ្រយកាន់បតក៊មសើរម�ើង។

ស�ើងបន្ត្្តល់ជូននូវកម្មវធិបីអភវិឌ្ឍពិសសសនិងទបមង ់ សបមាបនិ់ស្សតិសទើបបញចេបក់ារសិកសា ដូចជាកម្មវធិបី Branch Management Entry Level Pipeline (BMELP) សដើម្បីបណ្តនុ ះប ្្ត លនិងរកសាទនុកសបក្ខជន
 

តដលមានសកា្ត ននុពលខ្ស់ក្នុងការទទួល�កមនុខតំតណងសំខ្ន់ៗ សៅតាមសខ្របស់ស�ើង។

កម្មវិធីស្តពីីភាពជាអនាកដរឹកនាសំខំ្ន់ៗបដលបាននរៀ្រចំកនាងុឆ្នា  ំ ២០១៧

វទិយាស្នសកលសបមាបក់ារអភវិឌ្ឍភ្ពជា 
អ្កដឹកនា ំ (GILD) អាសនុបីគឺជាស្បព័នតតម�ួ 
គតត់ដលបានពសនលាឿនការរ បីកចសបមើនរបស់អ្ក 
ដឹកនា ំ ចំនួន ៤០០ នាកជ់នុំវញិសកលសោក  
តដលមាននូវជំនាញនិងនិងមកពបីស្បព័ន 
ស្្សងៗ សៅក្នុងសហរដឋាអាសមរកិ 
ពព័រទនុ�ហា្គ ល់ ឌូមប អូសស្ត លបី 
និងទូទាងំអាសនុបី។

សដើម្បីពសនលាឿនកំសណើ នអ្កដឹកនាសំដា�តបមង ់
មហិច្ឆតា សកា្ត ននុពល និងសមត្ភ្ពរបស់ 
ពួកសគតាមរ�ៈ�នុទ្ធសសស្តតដលមានសឈា្ម ះ
ថា “Linkage High Impact Leadership“  
រមួមានការដឹកនាសំដា�សបមរួច  ឥទ្ធិពលមន 
ទំននុកចិត្ត ការបគបប់គងអារម្មណ៍ បបពព័ន្ធក្នុង 
ការពិចារ្និងមច្បបឌិត
(System Thinking and Conceptual 

Thinking)។

បនុគ្គលិកទទួលបានការបបឹកសា សដា� ទ្ា ល់ ១-១ ពបីថ្ាកដឹ់កនាជំានខ់្ស់និងសមាជិកបករម
 បបឹកសាភបិាលសលើបញ្ហា ស្្សងៗតដលប៉ាះោល់ដល់ការរ បីកចសបមើនរបស់ពួកសគ។

 

កម្មវធិបីអបរ់សំបមាបអ់្កដឹកនាថំ្មបី រមួមាន  
កម្មវធិបី Cambridge Summer School និង 
កម្មវធិបី INSEAD’s Inter-Alpha Banking 

សដើម្បីសរៀបចំមសន្តបីជានខ់្ស់ឱ្យកាលា �សៅជាអ្ក
ដឹកនាតំដលមាននូវចក្ខនុវសិព័�ទូលំទូោ� 
និង�នុទ្ធសសស្តតបបបបកួតបបតជង (ធនាគារ
សម�តប៊ាងគឺជាធនាគារអាសនុបីដំបូងតដលបតរូវ 
បានចាតត់ាងំនិងសបជើសសរ ើសចូលរមួក្នុង 

 
កម្មវធិបី INSEAD’s Inter-Alpha Banking )។

ជាម�ួនឹងការចូលរមួរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង សៅក្នុងកម្មវធិបី Inter-Alpha  មសន្តបីជានខ់្ស់ 
អាចទទូលបាននូវគនិតរបស់អ្កដឹកនាធំនាគារសៅតំបនអ់នុឺរ ៉ានុប  តដលអាចឲ្យពួកសគបន្ត 
បសងកើតនូវគំនិត មច្បបឌិត និង កិចចេសហបបតិបត្តិការ បគបក់បមតិ។

កម្មវធិបីសលើកកម្ស់សស្តបីជាអ្កដឹនា ំ Advancing 
Women Leaders Programme

សដើម្ប្ី ្តល់ការគាបំទ សលើការអភវិឌ្ឍ 
ការតបមងឲ់្យកាលា �ជាអ្កដឹកនាជំានខ់្ស់ និង 
ការទទួលបានសជាគជព័�ក្នុងការរ បីកចសបមើនសលើ
អាជបីពរបស់ពួកសគ។ 

បនុគ្គលិក នឹងទទួលបានអត្បបសយជនព៍បីកម្មវធិបីអបរ់អំ្កដឹកនាលំំដាបពិ់ភពសោក តាមរ�ៈ
 វគ្គសិកសាអនឡាញ របស់ GILD និង Harvard Business Publishing តដលទទួលបាននូវ 

គំនិតរបស់អ្កដឹកនាសំ្តបីពបីការពិចារ្តបប�នុទ្ធសសស្ត ការបគបប់គងការ ល្ា ស់ប្តូរ និង
 បំោស់ប្តូរ។ បនុគ្គលិកនឹងបតរូវ្្តល់ឲ្យនូវគសបមាងពិសសសតដលោកព់ព័ន្ធនឹងចំននុច�នុទ្ធសសស្ត

 សំខ្ន់ៗ របស់ធនាគារ សហើ�បតរូវបានបបឹកសាសយបល់សដា�បបធាននា�កដាឋា នធនធាន 
មននុស្សមនសម្ព័ន្ធ ធនាគារនិងថ្ាកដឹ់កនាជំានខ់្ស់ដមទសទៀតសៅក្នុងធនាគារ។
បនុគ្គលិកនឹងបតរូវបាន្្តល់ឱកាសក្នុងការសំសណះសំ្ល ជាម�ួថ្ាកដឹ់កនាជំានខ់្ស់

 
តដលជាសស្តបី សៅក្នុងបបសទស សដើម្បីជបមរញ សលើកទឹកចិត្តនិង្្តល់បបឹកសា ស្តបីពបីវធិបីសសស្ត 

 ក្នុងការអភវិឌ្ឍការងាររបស់ពួកសគសៅក្នុងវសិព័�ធនាគារ។

 

   មគាល៊ំែង លទ្ធ្ល  កេ្មវិធី

ការ បថទាំ និងយល់ ដឹង 

 េីស៊េភាេ

ការក៊កួតបាល់ 
MAYBANK FUTSAL

ការ ក៊កួតក៊បជង  មធ្វើដំមែើរ 

មដយ មថ្មើរមជើង រយៈមេល3០ផថ្ង 

រ៊ស់សេ្ព័ន្ធធនាគារ 

ការរត់ពាក់កណា្្រល

ម៉្ររ៉្រត៊ង

៤០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាយកោ្ឋ ន
ធនធានមនុសសេ



• កេ្មវិធី Future Ready Upskilling 2០១៨រ៊ស់ធនាគារមេយប៊ែង  នឹងបសងកើនជំនាញដល់បនុគ្គលិក សបមាបក់ារទទួលលទ្ធ្លកានត់តបបសសើរ និងការរ បីកចសបមើន សដើម្បីឱ្យពួកគាតអ់ាចមាន
 ការរ បីកចំសរ ើន រកសាបាននូវបចចេនុប្ន្ភ្ព និងសមទិ្ធិ្ល ក្នុងបរបិទឌបីជបីថល ៤.០ សនះ។

• េកងឹងសេត្ភាេ និងវ៊្របធេ៌មៅកបនលេងមធ្វើការ៖ សដើម្បីធានាថាបនុគ្គលិកសសបមចបាននូវ�នុទ្ធសសស្តអាទិភ្ព និងបំសពញសបសកកម្មបបកបសដា�ទំនួលខនុសបតរូវ។

ការរមួចំបណកជួយដលស់ង្គម តាមរយៈកម្មវិធី CAHAYA KASIH

បនុគ្គលិករបស់ស�ើងបតរូវបានសលើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរមួក្នុងគសបមាងស្មព័បគចិត្តជាបករមសៅសលើគសបមាងតដលពួកសគសបជើសសរ ើស។ កម្មវធិបីសនះបានដំសណើ រការចាបត់ាងំពបី្្ ំ ២០១០ សហើ�វាជាគនលាឹះមនការបសងកើនការចូលរមួ

 
សៅក្នុងសហគមន។៍ សបរៅពបីការ្្ដល់មូលនិធិ ការទទួលស្គ ល់ និងការបណ្តនុ ះប ្្ត លសលើរសបៀបសធវើឱ្យគំនិត្្តួចស្្តើមមានបបសិទឋាិភ្ព   សម្ព័ន្ធធនាគារកទ៏ទួលស្គ ល់គំនិត្្តួចស្្តើមសឆ្ើម ចំនួន២០ គសបមាង

 
ជាសរៀងរាល់្្ ំ សហើ� បន្ត ្ ្តល់មូលនិធិបតន្មដល់គសបមាងទាងំសនាះ។ សបមាបអ់្កតដលស្មព័បគចិត្តសៅមថងៃឈបស់បមាក នឹងបតរូវទទួលបានការឈបស់បមាកសង ជាការសលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការចំ្�សពលសវោ 

 និងខិតខំបបឹងតបបងរបស់ពួកសគ។ CAHAYA KASIHI ជបមរញបនុគ្គលិករបស់ធនាគារសម�តប៊ាងទាងំអស់សៅទូទាងំពិភពសោកឲ្យមានសមាទនភ្ព ការបងាហា ញការខិតខំបបឹងតបបងរមួគ្ាក្នុងមថងៃកម្មវធិទំនួលខនុសបតរូវ 
សង្គមជាសកលរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង តដលជាមថងៃម�ួ ក្នុងម�ួ្្តំដលបនុគ្គលិកទាងំអស់បានចនុះសៅសហគមន ៍ សដើម្បីចំ្�សពលសវោសបមាបក់ារងារស្មព័បគចិត្ត។

ទិវាទំនួលខនុសបតរូវសង្គមជាសកលរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង សៅក្នុង្្២ំ០១៧ សបកាមបបធានបទ “ការ្្តល់ដំស្ះបស�ជូនដល់សហគមន”៍ បនុគ្គលិករបស់ធនាគារសម�តប៊ាងជាង ២០.០០០នាក ់ បានស្មព័បគ 
ចិត្តក្នុងគំនិត្្តួចស្្តើមរបស់ពួកគាត។់

  សបមាបព់ព័តម៌ានបតន្មអំពបីរបា�ការណ៍និរន្តរភ្ព សូមអាន សៅទំពព័រទបី៥៧ មនរបា�ការណ៍សនះ។

ការរពំរឹងទុក និងអាទិភាពសបមា្រ់ឆ្នា  ំ ២០១៨

បនុគ្គលិកធនាគារ សម�តប៊ាង បានចូលរមួក្នុងកម្មវធិបីទំនួលខនុសបតរូវសង្គមជាសកលរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង។

បកមសបីលធម/៌ អភបិាលកិចចេ បតរូវបានបញចេូ លសៅក្នុងជំនាញមនការគិតគូរនាសពលអនាគត
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ោតុ ចូហាន់ អារហីវៅនី
អភិបាល  េិន ក៊តិ៊ត្តិឯករជ្រយ

(ក៊ធាន កក៊េ ក៊ឹ ក្រសា ភិបាល )

ោតុ ហាមី រលុឡា 
្រ៊ាូហាន់
អភិបាល  េិន ក៊តិ៊ត្តិេិនឯករជ្រយ

នោក នស្តនស ឺលី
អភិបាល  េិន ក៊តិ៊ត្តិឯករជ្រយ

៤2

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

បករុម ប្ររឹកសា ភិបាល 



នោ កបស ីហា្គ  សរនី 
ចាន់អា្រ់ឌុលឡា
មលខាធិការ កក៊េហែ៊ន

នោក េងុ បា៊ា ង
សហ មលខាធិការ កក៊េហែ៊ន

នោក ស៊ានូ ស៊ា ូេងុ
អភិបាល  េិន ក៊តិ៊ត្តិេិនឯករជ្រយ

នោក  អានតូនី  នប្រន
នអឡាម
អភិបាលេិនក៊តិ៊ត្តិឯករជ្រយ

៤3

ពត័
មា

នផ
្សេ

ងៗ
របា

យ
កា

រណ៍
ហ

ិរញ
្ញវត

្ ថុ

ធន
ធា

នស
ង្គម

 និ
ង

ទំនា
កទ់

ំនង
អភ

បា
ល

ក ិច
្ចប្រ

ក្រ
ផោ

យ
ទំន

ួល
ខថុស

បត
រូវ

ធន
ធា
នម

នុស
្ស

ធន
ធា

ន្
លិ

តភា
ព

ធន
ធា

ន្រ
ញ្

្ញ
ធន

ធា
នហ

ិរញ
្ញវត

្ ថុ
ទ ិដ

្ឋភា
ពទូ

ផៅ

បករុម ប្ររឹកសា ភិបាល 



ដាតុ ចូហាន់ អារហ្ីនី
អភិបាលមិនប្រតិ្រត្ិឯករាជ្យ
(ប្រធានបករុមប្ររឹក្សាភិបាល)

ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• អននុបណ្ឌិ ត ត្្កបគបប់គងអាជបីវកម្មពបីសកលវទិយាលព័� Miami សហរដឋាអាសមរកិ
• បរញិ្្ញ បបតត្្កសសដឋាកិចចេ សកលវទិយាលព័� Indiana សហរដឋាអាសមរកិ

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

៊ច្ចថុ៊្របន្

នៅសម្័ន្ធធនាគារ នមយ ប្រ៊ាង

• អភបិាលមនសម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង
• បបធានបករមបបឹកសាភបិាលមនធនាគារ សម�តប៊ាង 

(សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• អភបិាលមន Maybank Ageas Holdings Berhad

• អភបិាលមន Etiqa International Holdings Sdn 

Bhd

• អភបិាលមន Etiqa General Insurance Berhad

• អភបិាលមន Etiqa Life Insurance Berhad

• អភបិាលមន Etiqa Family Takaful Berhad

• អភបិាលមន Etiqa General Takaful Berhad

បករុមហ៊ាុន នផសេងៗ/ ភាគីពាក់ព័ន្ធ
• បបធានបករមបបឹកសាភបិាលមនសម្ព័ន្ធ Mitraland

• អភបិាលមនSime Darby Property Berhad

• បបធានបករមបបឹកសាភបិាលមន Battersea Project Holding Company 

Limited

• អភបិាលមន Battersea Project Land Company Limited

• អភបិាលមន Pelaburan Hartanah Nasional Berhada

• អភបិាលមន PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd

• អភបិាលមន TPPT Sdn Bhd

• អភបិាលមន The Merdeka Heritage Trust

• សមាជិកមនបករមបបឹកសាជាតិ Real Estate Housing Developer’s 

Association Malaysia

អតីតកាល

• អភបិាលមន ធនាគារ សម�តប៊ាង អន្តរជាតិ (L) ចាបព់បីតខមករា ្្២ំ០១០ ដល់ តខសបីហា ្្២ំ០១៧
• អភបិាលបគបប់គងមន TTDI Development Sdn Bhd

• បបធានបគបប់គងជានខ់្ស់ ត្្កអចលនវត្នុ មន Pengurusan Danaharta Nasional Berhad

• មានតួនាទបីជានខ់្ស់ស្្សងៗ សៅក្នុងបករមហ៊ានុនតដលបានចនុះបញជា បីជាសធារណៈ មនុនសពលតដលសោកសធវើអាជបីវកម្ម បបឹកសាសយបល់ត្្កទបី្សារ 
និង្្សពវ្សា� និង បករមហ៊ានុនអភវិឌ្ឍអចលនវត្នុ

នសចក្តីអោះអាង៖
• មនិមានទំនាកទ់ំនងជាលក្ខណៈបគរួសរជាម�ួអភបិាល្ម្ាក ់និង / ឬភ្គទនុនិកសំខ្នរ់បស់ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• ពនុំមានទំនាស់្លបបសយជនជ៍ាម�ួធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី សហើ�កម៏និបានបបបពឹត្តនូវបទសល្មើសអវបីស�ើ�។

៤៤

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

សវតារ្រស់
បករុមប្ររឹកសាភិបាល



ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• អននុបណ្ឌិ ត ត្្កបគបប់គងអាជបីវកម្ម (ហិរញ្ញ វត្នុ និងោណិជជាកម្មអន្តរជាតិ) ពបីសកលវទិយាលព័� New York សហរដឋាអាសមរកិ
• បរញិ្្ញ បបតត្្កវទិយាសសស្ត សសវាកម្មបរសទស ពបីសកលវទិយាលព័� Georgetown សហរដឋាអាសមរកិ

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

៊ច្ចថុ៊្របន្

នៅសម្័ន្ធធនាគារ នមយ ប្រ៊ាង

• អភបិាលមនសម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង
• អភបិាលមនធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី

បករុមហ៊ាុន នផសេងៗ/ ភាគីពាក់ព័ន្ធ
• គណៈកម្មការមន  PT Lombok Saka
• ទបីបបឹកសាមន  PT Sarana Menara Nusantara Tbk

អតីតកាល

• នា�កហានិភព័�/ អភបិាល មន PT Bank Central Asia Tbk ចាបព់បីតខឧសភ្ ្្២ំ០០២ ដល់តខសមស ្្២ំ០១៦
• ទបីបបឹកសា មន PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ចាបព់បីតខវចិ្ឆិការ ្្១ំ៩៩៦ ដល់តខធូ្ ្្២ំ០០១
• បបធាន ស្តបីទបី មន Dieng Djaya ចាបព់បីតខកនុម្ភៈ ្្១ំ៩៩៤ ដល់តខវចិ្ឆិការ ្្១ំ៩៩៦
• បបធាន ស្តបីទបី មន Citibank ចាបព់បីតខកនុម្ភៈ ្្១ំ៩៨៦ ដល់តខវចិ្ឆិការ ្្១ំ៩៩៤

សមាជិក គណៈកមា្ម ធិការធនាគារ នមយប្រ៊ាង (នខម្រូឌា) ភីអិលសុី

• គណៈកម្មការបគបប់គងហានិភព័�មនបករមបបឹកសាភបិាល (បបធានបករមបបឹកសាភបិាល) 
• គណៈកម្មការសវនកម្មមនបករមបបឹកសាភបិាល (សមាជិក)

លោកអានតូនីល្រេនលេឡាម
អភិបាលមិនប្រតិ្រត្ិឯករាជ្យ

ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• សហជបីវនិមនវទិយាស្នគណសន�្យករធម្មននុញ្ញ  សៅបបសទសអងស់គលាស និង Wales

• សមាជិកមនវទិយាស្នគណសន�្យករមនបបសទសមា៉ា ស�សនុបី

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

៊ច្ចថុ៊្របន្

នៅសម្័ន្ធធនាគារ នមយ ប្រ៊ាង

• អភបិាលមនធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• អភបិាលមនធនាគារ PT Bank Maybank Indonesia Tbk

អតីតកាល

• អននុបបធានបបតិបត្តិជានខ់្ស់ និងនា�កត្្កោណិជជាកម្មអន្តរជាតិ
• អននុបបធានបបតិបត្តិជានខ់្ស់ និងនា�កត្្កធនាគារកិចចេបនុគ្គល
• នា�កបបចាបំបសទស មនធនាគារ សម�តប៊ាង សិងហាបនុរ បី
• ទបីបបឹកសាធនាគារ សម�តប៊ាង
• អភបិាលមនធនាគារ សម�តប៊ាង ចាបព់បីតខធ្ូ ្្២ំ០០៨ ដល់ តខតនុោ ្្២ំ០០៩
• សមាជិកមនគណៈកម្មការបតរួតពិនិត្យឥណទាន គណៈកម្មការសវនកម្ម និងគណៈកម្មការបគបប់គងហានិភព័�មនបករមបបឹកសាភបិាល 

មនធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី

សមាជិក គណៈកមា្ម ធិការធនាគារ នមយប្រ៊ាង (នខម្រូឌា) ភីអិលសុី

• គណៈកម្មការសវនកម្មមនបករមបបឹកសាភបិាល (បបធានបករមបបឹកសាភបិាល) 
• គណៈកម្មការបគបប់គងហានិភព័�មនបករមបបឹកសាភបិាល (សមាជិក)

លោក ល្ពេន្ ឺល ីល�ៀន ឈី
អភិបាលមិនប្រតិ្រត្ិឯករាជ្យ

នសចក្តីអោះអាង៖
• មនិមានទំនាកទ់ំនងជាលក្ខណៈបគរួសរជាម�ួអភបិាល្ម្ាក ់និង / ឬភ្គទនុនិកសំខ្នរ់បស់ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• ពនុំមានទំនាស់្លបបសយជនជ៍ាម�ួធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី សហើ�កម៏និបានបបបពឹត្តនូវបទសល្មើសអវបីស�ើ�។

៤៥
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សវតារ្រស់
បករុមប្ររឹកសាភិបាល



ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• បរញិ្្ញ បបតវទិយាសសស្តសសដឋាកិចចេ (គណសន�្យ) សៅសកលវទិយាលព័�បករង�នុងដ៏
• សមាជិកគណសន�្យករ មនវទិយាស្នគណសន�្យធម្មននុញ្ញ  សៅចបកភពអងស់គលាស និង Wales

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

៊ច្ចថុ៊្របន្

នៅសម្័ន្ធធនាគារ នមយ ប្រ៊ាង

• អភបិាលមនធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• នា�កបបតិបត្តិមនធនាគារ សម�តប៊ាង ឥណ្ឌូ ចិន
• នា�កបបចាបំបសទសមនធនាគារ សម�តប៊ាង សវៀត្ម

អតីតកាល

• មានមនុខងារជាគណៈបគបប់គងជានខ់្ស់សៅក្នុងធនាគារ បបសទសមា៉ា ស�សនុបី និងសិងហាបនុរ បី ត្្កធនាគារកិចចេវនិិសយគ ធនាគារកិចចេ
 ោណិជជាកម្ម និងធនាគារកិចចេតបបឥសលា ម

សមាជិក គណៈកមា្ម ធិការធនាគារ នមយប្រ៊ាង (នខម្រូឌា) ភីអិលសុី

• គណៈកម្មការសវនកម្មមនបករមបបឹកសាភបិាល (សមាជិក)
• គណៈកម្មការបគបប់គងហានិភព័�មនបករមបបឹកសាភបិាល (សមាជិក)

លោក ស៊នូ ស៊ ូឡងុ
អភិបាលមិនប្រតិ្រត្ិមិនឯករាជ្យ

នសចក្តីអោះអាង៖
• មនិមានទំនាកទ់ំនងជាលក្ខណៈបគរួសរជាម�ួអភបិាល្ម្ាក ់និង / ឬភ្គទនុនិកសំខ្នរ់បស់ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• ពនុំមានទំនាស់្លបបសយជនជ៍ាម�ួធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី សហើ�កម៏និបានបបបពឹត្តនូវបទសល្មើសអវបីស�ើ�។

ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• អននុបណ្ឌិ តបគបប់គងោណិជជាកម្ម សៅសកលវទិយាលព័�អន្តរជាតិឥសលា ម បបសទសមា៉ា ស�សនុបី
• សញ្្ញ បបតគណសន�្យសៅវទិយាស្នបសចចេកវទិយាមា៉ា រា៉ា  បបសទសមា៉ា ស�សនុបី
• ធនាគារកិអន្តរជាតិបគបប់គងបបតិបត្តិទបីបករង�នុងដ–៍បណ្ឌិ តសភ្អន្តរជាតិមនធនាគារ

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

៊ច្ចថុ៊្របន្

នៅសម្័ន្ធធនាគារ នមយ ប្រ៊ាង

• អភបិាលមនធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• អននុបបធានបបតិបត្តិជានខ់្ស់ និងនា�កត្្កសសវាកម្មហិរញ្ញប្ទានសហគមនម៍នធនាគារ សម�តប៊ាង

សមាជិក គណៈកមា្ម ធិការធនាគារ នមយប្រ៊ាង (នខម្រូឌា) ភីអិលសុី

• គណៈកម្មការសវនកម្មមនបករមបបឹកសាភបិាល (សមាជិក)
• គណៈកម្មការបគបប់គងហានិភព័�មនបករមបបឹកសាភបិាល (សមាជិក)

ដាតុ ហាមី រលុឡា ប៊ូហាន់
អភិបាលមិនប្រតិ្រត្ិមិនឯករាជ្យ

៤៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

សវតារ្រស់
បករុមប្ររឹកសាភិបាល



ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• បរញិ្្ញ បបតអបរ់ ំត្្កការដឹកនា ំនិងទបីបបឹកសាសយបល់ ពបីសកលវទិយាលព័� Putra

 បបសទសមា៉ា ស�សនុបី
• អននុបណ្ឌិ ត ត្្កបគបប់គងអាជបីវកម្មពបីសកលវទិយាលព័� Bath ចបកភពអងស់គលាស

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

៊ច្ចថុ៊្របន្

នៅសម្័ន្ធធនាគារ នមយ ប្រ៊ាង

• សលខ្ធិការ ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• នា�ិកា នា�កដ្ានធនធានមននុស្ស  បបចាតំំបនឥ់ណ្ឌូ ចិន
• នា�ិកា នា�កដាឋា ន កិចចេការបករមហ៊ានុន និងទំនាកទ់ំនងសរជបីវកម្ម

អតីតកាល

• នា�ិកា នា�កដ្ានទបី្សារ បបចាតំំបនឥ់ណ្ឌូ ចិន
• នា�ិកា នា�កដាឋា ន ទបី្សារ និង គនុណភ្ព សសវាកម្ម
• មានតួនាទបីជានខ់្ស់ ត្្កកិចចេការទំនាកទ់ំនងឧសសាហកម្ម ទំនាកទ់ំនងបនុគ្គលិក និងការចូលរមួរបស់បនុគ្គលិក សៅសម្ព័ន្ធធនាគារ 

សម�តប៊ាងលោកស្រី ហ្គា ្រ រីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
លេខាធិការក្រុមហ៊រុន

ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• បរញិ្្ញ បបតត្្កនបីតិសធារណៈ ពបីសកលវទិយាលព័�នព័រតនុន បបសទសកម្នុជា
• បរញិ្្ញ បបតជានខ់្ស់ត្្កចបាបោ់ណិជជាកម្មអន្តរជាតិ និងបបឹកសាត្្កសជបីវកម្មពបីសកលវទិយាលព័�ភូមនិទានបីតិសសស្ត និង

 វទិយាសសស្តសសដឋាកិចចេ សៅបបសទសកម្នុជា តដលមានការសហការជាម�ួសកលវទិយាលព័� Lumière Lyon 2 សៅបបសទសបារាងំ 

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

៊ច្ចថុ៊្របន្

នៅសម្័ន្ធធនាគារ នមយ ប្រ៊ាង
• សហសលខ្ធិការធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• នា�កត្្កកិចចេការចបាបប់ករមហ៊ានុន

អតីតកាល

• នា�កបករមហ៊ានុន ត្្កចបាប ់មនបករមហ៊ានុន្្តល់សសវាកម្មទូរគមនាគមន៍
• នា�កបករមហ៊ានុនត្្កចបាប ់សៅការយិលព័�សមធាវ បីក្នុងបសរក និងអន្តរជាតិ រាជធានបីភ្សំពញ

លោក ឡងុ ប៊ា ង
សហលេខាធិការក្រុមហ៊រុន

៤៧
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ព
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្ញ
ធន

ធា
នហ

ិរញ
្ញវត

្ ថុ
ទ ិដ

្ឋភា
ពទូ

ផៅ

សវតារ្រស់
បករុមប្ររឹកសាភិបាល



ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

•  បញចេបក់ារសិកសាត្្កធនាគារ ចបាបហ់ិរញ្ញ វត្នុបករមហ៊ានុន និង សន្តិសនុខ ពបីសកលវទិយាលព័� UiTM

• បញចេបក់ម្មវធិបី បគបប់គង ជានខ់្ស់ ពបីសោ INSEAD Business School, Fontainbleu បា៉ា រ បីស
•  អននុបណ្ឌិ តត្្កបគបប់គងោណិជជាកម្មពបី សកលវទិយាលព័� Wales មនCardiff

ទំនួលខុសបតរូវ

• ជបមរញការបគបប់គង និងការរ បីកចសបមើនរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• ដឹកនាអំាជបីវកម្មរបស់ធនាគារទាងំមូល និង�នុទ្ធសសស្ត មនការរ បីកលូតោស់បគបអ់ាជបីវកម្មសដើម្បីធានាតនុល្យភ្ពរវាងបបតិបត្តិការឲ្យ  

ល្អឥតសខ្ចេ ះ មានអភបិាលកិចចេល្អ និងអាជបីវកម្មមាន ការរ បីកចំសរ ើន
• បសងកើនចំតណកទបី្សារ សដា�ត្្អកសលើភ្ពខ្លា ងំរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង កដូ៏ចជាពបងឹង បបតិបត្តិការ របស់ ធនាគារ សម�តប៊ាង 

សៅក្នុងបបសទសកម្នុជា

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

• បបធានស្តបីទបី និងជាទបីបបឹកសាជានខ់្ស់ មន នា�កដាឋា ន សសវាហិរញ្ញប្ទានសហគមន ៍មនធនាគារ សម�តប៊ាង មា៉ា ស�សនុបី
• បបធានស្តបីទបី និងជានា�កត្្ក សសវាហិរញ្ញប្ទានសហគមន ៍មនធនាគារ សម�តប៊ាង មា៉ា ស�សនុបី
• នា�ក កិចចេការបករមហ៊ានុនត្្ក ដំសណើ រការត្ក្ឥណទាន មនសម្ព័ន្ធធនាគារ
• នា�ក ត្ក្បគបប់គង គនុណភ្ពបទព្យសកម្ម មនRegion Selangor ធនាគារ សម�តប៊ាង មា៉ា ស�សនុបី
 • នា�ក ត្្កសសវាកម្ម ហិរញ្ញ វត្នុលករ់ា� មនRegion Selangor ធនាគារ សម�តប៊ាង មា៉ា ស�សនុបី

ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• អននុបណ្ឌិ តបគបប់គងោណិជជាកម្មមនសកលវទិយាលព័� Hull ចបកភពអងស់គលាស
• បរញិ្្ញ បបតោណិជជាកម្មសៅ សកលវទិយាលព័� New South Wales បបសទសអូសស្ត លបី
• សញ្្ញ បបតឯកសទស គណសន�្យបបសទសអូសស្ត លបី
• សមាជិកគណសន�្យករ មនវទិយាស្នគណសន�្យ បបសទសមា៉ា ស�សនុបី
• សញ្្ញ បបតវជិាជា ជបីវៈឥណទានវទិយាស្នធនាគារកិ បបសទសមា៉ា ស�សនុបី

ទំនួលខុសបតរូវ

• បសងកើត�នុទ្ធសសស្ត បគបប់គងហិរញ្ញ វត្នុ និងធនធានរបស់ធនាគារ
• បគបប់គងមូលនិធិ និង�នុទ្ធសសស្តសចប់បាក ់ សរៀបចំ�នុទ្ធសសស្ត 
• ត្នការោណិជជាកម្ម និងគណសន�្យ

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

• ហិរញ្ញ វត្នុ និងបបតិបត្តិការរតនាគារ សៅធនាគារ បបសទសមា៉ា ស�សនុបី
• �នុទ្ធសសស្ត សជបីវកម្មហិរញ្ញ វត្នុ និងការបគបប់គងសខ្ សៅធនាគារ បបសទសមា៉ា ស�សនុបី
• សជបីវកម្ម និងធនាគារវនិិសយគហិរញ្ញ វត្នុ  សៅបករមហ៊ានុន  Pacific Bank Berhad

• ហិរញ្ញ វត្នុ គណនបី និង បគបប់គងសខ្ សៅបករមហ៊ានុន  Pacific Bank Berhad

• សវនកម្មម ទ្ាក្នុង សៅបករមហ៊ានុន Visia Finance Berhad

•  គណសន�្យ ស្ិតិ និងទបី្សាររូបិ�បព័ណណ  សៅបករមហ៊ានុន  Visia Finance Berhad។មថងៃទបី២ តខ សមស ្្ ំ២០១២

មថងៃទបី១ តខ មបីនា ្្ ំ២០១៨

នសចក្តីអោះអាង៖
•  មនិមានទនំាកទ់ំនងជាលក្ខណៈបគរួសរជាម�ួអភបិាល្ម្ាក ់និង/ឬភ្គទនុនិកសំខ្នរ់បស់ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• ពនុំមានទំនាស់្លបបសយជនជ៍ាម�ួធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី សហើ�ក ៏មនិបានបបបពឹត្តនូវបទសល្មើសអវបីស�ើ�
• ពនុំមានការ្្តនាទា សទាស សបមាប ់បទសលើ្មស សៅរ�ៈសពល៥្្ ំចនុងសបកា�
• ពនុំមានការទទួលទណ្ឌ កម្ម ឬការពិនព័� ពបី ស្បព័នោកព់ព័ន្ធ  សៅអំ�នុង ្ ្  ំសរសពើពន្ធ។  

ទងជ់ាតិបញ្ជា កព់បីសញ្ជា តិ៖ មា៉ា ស�សនុបី  តខ្មរ

លោក ឡង ខាយ ស៊មី
នាយក នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្ត្រ

ដាតុ ម៉ូហាមាដ ហានីវស៊អូាឌី
នាយកប្រតិ្រត្ិ

៤៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

សវតារ្រស់
គណៈកមា្ម ការប្រតិ្រត្តិ



ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

•  បរញិ្្ញ បព័បត ត្្កបគបប់គងអាជបីវកម្ម គណសន�្យ និងហិរញ្ញ វត្នុ ពបីសកលវទិយាលព័�ជាតិបគបប់គង បបសទសកម្នុជា
•  អននុបណ្ឌិ ត ត្្កបគបប់គងអាជបីវកម្ម (ហិរញ្ញ វត្នុ) ពបីសកលវទិយាលព័� Charles Sturt សហបបតិ្តការណ៍ជាម�ួវទិយាស្ន សសដឋាកិចចេ 

និងហិរញ្ញ វត្នុ បបសទសកម្នុជា

ទំនួលខុសបតរូវ

• បគបប់គងសលើត្្កធនាគារកិចចេសជបីវកម្ម ហិរញ្ញប្ទានោណិជជាកម្ម និងទំនាកទ់ំនងអតិថិជន

ទំនួលខុសបតរូវ

• នា�កត្្ក ោណិជជាកម្ម  និងធនាគារកិចចេសរជបីវកម្ម សៅធនាគារ Hong Leong (Cambodia) Plc

• នា�កត្្ក ហានិភព័�  សៅធនាគារ ANZR (Cambodia) Plc

• នា�កត្្ក សសវា្្តល់កមចេបី   សៅធនាគារ ANZR (Cambodia) Plc

• បបធានទំនាកទ់ំនងជានខ់្ស់   សៅធនាគារ ANZR (Cambodia) Plc

ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• បរញិ្្ញ បបតជានខ់្ស់ត្្កហិរញ្ញ វត្នុ និងធនាគារ សកលវទិយាលព័� សបៀលបបា� បបសទសកម្នុជា

ទំនួលខុសបតរូវ

• បគបប់គង និងបសងកើនចំនួនអតិថិជនក្នុងបសរក តដលស្ិតសៅក្នុងបបសភទអាជបីវកម្ខ្្តតូច និងមធ្យម និងត្្កធនាគារកិចចេោណិជជាកម្ម

ទំនួលខុសបតរូវ

• នា�កត្្កទំនាកទ់ំនងអតិថិជន មននា�កដាឋា នទបី្សាហិរញ្ញ វត្នុ សៅធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• បបធានត្្កទំនាកទ់ំនង សៅធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• អ្កជំនាញត្្កឥណទាន ធនាគារកិចចេបនុគ្គល

សៅមថងៃទបី១ តខធ្ូ ្្២ំ០១៧

សៅមថងៃទបី៨ តខឧសភ្ ្្២ំ០១៥

នសចក្តីអោះអាង៖
•  មនិមានទនំាកទ់ំនងជាលក្ខណៈបគរួសរជាម�ួអភបិាល្ម្ាក ់និង/ឬភ្គទនុនិកសំខ្នរ់បស់ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• ពនុំមានទំនាស់្លបបសយជនជ៍ាម�ួធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី សហើ�ក ៏មនិបានបបបពឹត្តនូវបទសល្មើសអវបីស�ើ�
• ពនុំមានការ្្តនាទា សទាស សបមាប ់បទសលើ្មស សៅរ�ៈសពល៥្្ ំចនុងសបកា�
• ពនុំមានការទទួលទណ្ឌ កម្ម ឬការពិនព័� ពបី ស្បព័នោកព់ព័ន្ធ  សៅអំ�នុង ្ ្  ំសរសពើពន្ធ។  

ទងជ់ាតិបញ្ជា កព់បីសញ្ជា តិ៖ មា៉ា ស�សនុបី  តខ្មរ

លោក គ្រួច សត្យា
នាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម

លោក សខុ លេង
នាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម
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សវតារ្រស់
គណៈកមា្ម ការប្រតិ្រត្តិ



ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• បរញិ្្ញ បបត Bachelor of Art (Hons) សកលវទិយាលព័�ជាតិមា៉ា ស�សនុបី

ទំនួលខុស បតរូវ

• បតរួតពិនិត្យដំសណើ រការ មនមនុខងារទបី្សារសកលសៅក្នុងតំបនឥ់ណ្ឌូ ចិន កដូ៏ចជាអភវិឌ្ឍ និងពបងឹងវត្តមាន និងសករ ្តិ៍សឈា្ម ះមនទបី្សារ 
ហិរញ្ញ វត្នុ របស់ធនាគារសម�តប៊ាង ក្នុងតំបន់

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

• នា�កត្្កទបី្សារហិរញ្ញ វត្នុ  សៅធនាគារ សម�តប៊ាង ទបីបករង�នុង៍
• ការជួញដូររូបិ�បព័ណណ បរសទសទបី្សាររូបិ�វត្នុ និងមូលបបតចំណូលសថរ សៅ ធនាគារ សម�តប៊ាង បបសទសមា៉ា ស�សនុបី

ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• បរញិ្្ញ បបតវទិយាសសស្តត្្ករដឋាបាលអាជបីវកម្ម ជំនាញទបី្សារ និង Organisational Behavioral Science ពបីសកលវទិយាលព័� 
Missouri, St. Louis, សហរដឋាអាសមរកិ

• អ្កជំនាញត្្កវជិាជា ជបីវៈឥណទាន 
• វជិាជា ជបីវៈបងាហា តប់សបងៀនកម្មវធិបីឥណទានសបមាប ់Maybank OMEGA Credit Skills Accreditation

ទំនួលខុស បតរូវ

• បគបប់គងឥណទាន និងហានិភព័�សបមាបធ់នាគារ ្្តល់នូវទិសសៅសដើម្បីសរៀបចំ និងអននុវត្តបកបខណ្ឌ  មន�នុទ្ធសសស្តការបគបប់គង
ហានិភព័� ចបាបស់គាលការណ៍ នបីតិវធិបី វធិបីសសស្ត អភបិាលកិចចេ។

• ្្តល់ការវា�តមមលាឯករាជ្យ និងបតរួតពិនិត្យរាល់ហានិភព័�ទាងំអស់ បសបតាមសគាល បំណង អាជបីវកម្មរបស់ធនាគារ

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

• នា�ក ឥណទានថ្ាកត់ំបន ់មនធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• នា�កបគបប់គងហានិភព័� មននា�កដាឋា នបគបប់គងឥណទាន សៅធនាគារ សម�តប៊ាង បបសទសមា៉ា ស�សនុបី
• នា�កដាឋា នធនាគារកិចចេសជបីវកម្ម សៅKwong Yik Bank Berhad

មថងៃទបី១ តខកកកដា ្្២ំ០១៤

មថងៃទបី១៥ តខមបីនា ្្២ំ០១៥

លោក ថាណាបាឡាន វ៉ី ស៉ ីការ៉ា ន់
នាយក នាយកដ្ឋានទីផឋាសារសកល - ឥណ្ឌូចិន

លោក មូហាលមដ ល វ្ៅ ស៊ ីអាប វ៉ា ហាប
នាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

នសចក្តីអោះអាង៖
•  មនិមានទនំាកទ់ំនងជាលក្ខណៈបគរួសរជាម�ួអភបិាល្ម្ាក ់និង/ឬភ្គទនុនិកសំខ្នរ់បស់ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• ពនុំមានទំនាស់្លបបសយជនជ៍ាម�ួធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី សហើ�ក ៏មនិបានបបបពឹត្តនូវបទសល្មើសអវបីស�ើ�
• ពនុំមានការ្្តនាទា សទាស សបមាប ់បទសលើ្មស សៅរ�ៈសពល៥្្ ំចនុងសបកា�
• ពនុំមានការទទួលទណ្ឌ កម្ម ឬការពិនព័� ពបី ស្បព័នោកព់ព័ន្ធ  សៅអំ�នុង ្ ្  ំសរសពើពន្ធ។  

ទងជ់ាតិបញ្ជា កព់បីសញ្ជា តិ៖ មា៉ា ស�សនុបី  តខ្មរ

៥០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

សវតារ្រស់
គណៈកមា្ម ការប្រតិ្រត្តិ



ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• សញ្្ញ បបតវជិាជា ជបីវៈឥណទាន(CCP - អតិថិជន) វទិយាស្នធនាគារកិ បបសទសមា៉ា ស�សនុបី

ទំនួលខុស បតរូវ

• បបតិបត្តិការតាមប ្្ត សខ្
• បបតិបត្តិការក ្្ត ល
• អចលនបទព្យ និង សន្តិសនុខ
• ពព័តម៌ានវទិយា
• គនុណភ្ពសសវាកម្ម
• រដឋាបាល ឥណទាន និង បបាកក់មចេបី

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

• នា�ក បករមឥណទានសគហដាឋា នចលព័តPerak សៅសម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង
• បបធានសខ្ ធនាគារ សម�តប៊ាង
• មសន្តបីបបតិបត្ដិការជានខ់្ស់ សៅPhileo Allied Bank

ក បមិត វ្រ្បធម៌ / វិជា្ជ ជីវៈ

• អននុបណ្ឌិ តបគបប់គងោណិជជាកម្ម មនសកលវទិយាលព័� Bath ចបកភពអងស់គលាស
• បរញិ្្ញ បបតត្្កអបរ់ ំ(មគ្គនុសទសក ៍និង្្តល់បបឹកសា) សកលវទិយាលព័� Putra

បបសទសមា៉ា ស�សនុបី
• វញិ្្ញ បនបបតទំនាកទ់ំនងឧសសាហកម្ម មនវទិយាស្នបគបប់គងមា៉ា ស�សនុបី
• វញិ្្ញ បបតបគបប់គង្លិត្លទបី្សារ សមាគម មន្លិត្លទបី្សារអន្ដរជាតិ និងការបគបប់គង

ទំនួលខុស បតរូវ

• បសងកើត�នុទ្ធសសស្តបគបប់គងធនធានមននុស្ស និងត្នការអននុវត្ត សដើម្បីគាបំទដល់ តបមរូវការ អាជបីវកម្មរបស់ធនាគារ
• បគបប់គងសលើរសបៀបវារៈធនធានមននុស្ស សមត្ភ្ព ការអភវិឌ្ឍ និងបសងកើន ជា អតិ បរមា ក្នុង ការអននុវត្តន ៍ការងារ និង្លិតភ្ពរបស់ 

បនុគ្គលិក 
• បសងកើតបរយិកាសការងារវជិជាមានសបមាបប់នុគ្គលិក
• ទបី្សារ ទំនាកទ់ំនងសជបីវកម្ម ទំនាកទ់ំនងត្្កមា៉ា �បីតធបីង និងោណិជជាសញ្្ញ  រមួទាងំកិចចេការត្្កចបាប ់និងសសវាកម្ម
• សរៀបច ំ�នុទ្ធសសស្តទបី្សារ  និងរកសាការោរការសបបើបបាស់ ោណិជជាសញ្្ញ  សបមាបធ់នាគារ និងសរៀបចំ�នុទ្ធសសស្តបសបមើ

 សសវាអតិថិជន  សដើម្បីពបងឹង សសវាកម្ម  ការសពញចិត្ត  និងការចូលរមួរ បស់ អតិថិជន 
• សលខ្ធិការ បករមហ៊ានុន និងជួ��គាបំទបករមបបឹកសាភបិាលក្នុងការធានាស្តងដ់ាខ្ស់បំ ន្ុត សៅក្នុងអភបិាលកិចចេសាជបីវកម្ម

្រទពិ នសធន៍កា រងារ

• នា�ិកា នា�កដាឋា នទបី្សារ បបចាតំំបនឥ់ណ្ឌូ ចិន
•   នា�ិកា នា�កដាឋា នទបី្សារ និងគនុណភ្ព សសវាកម្ម
•   ដឹកនាសំលើទំនាកទ់ំនងសៅក្នុងការ ្ លា ស់ប្តូរសំខ្ន ់ជាសបចើន   សបកាម ការ ្ ្តួចស្្តើម របស់  សម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង
•   ដឹកនាកំារទំនាកទ់ំនង ទ្ា ល់បនុគ្គលិក បសងកើតទំនាកទ់ំនងជាម�ួបនុគ្គលិក និងសគៀងគរបនុគ្គលិក សៅធនាគារសម�តប៊ាង មា៉ា ស�សនុបី
•   សមាជិកម�ួរូប មនបករមអ្កអភវិឌ្ឍនរ៍បស់បករមហ៊ានុន Carrefourមថងៃទបី០១ តខមបីនា ្្ ំ២០១៧ 

មថងៃទបី៨ តខឧសភ្ ្្ ំ២០១៥

លោកស្រី ហ្គា ្រ រីន ចាន់អាប់ឌុលឡា
នាយិកា នាយកដ្ឋានធនធាមនុសឋាស - ឥណ្ឌូចិន
នាយិកា នាយកដ្ឋាន កិច្ចការកកុមហ៊ុន និង ទំនាក់ទំនង សារជីវកម្ម

លោក ឃ ូលេង ហូ
នាយក នាយកដ្ឋានប្រតិ្រត្ិការអាជីវកម្ម

នសចក្តីអោះអាង៖
•  មនិមានទនំាកទ់ំនងជាលក្ខណៈបគរួសរជាម�ួអភបិាល្ម្ាក ់និង/ឬភ្គទនុនិកសំខ្នរ់បស់ធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី
• ពនុំមានទំនាស់្លបបសយជនជ៍ាម�ួធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី សហើ�ក ៏មនិបានបបបពឹត្តនូវបទសល្មើសអវបីស�ើ�
• ពនុំមានការ្្តនាទា សទាស សបមាប ់បទសលើ្មស សៅរ�ៈសពល៥្្ ំចនុងសបកា�
• ពនុំមានការទទួលទណ្ឌ កម្ម ឬការពិនព័� ពបី ស្បព័នោកព់ព័ន្ធ  សៅអំ�នុង ្ ្  ំសរសពើពន្ធ។  

ទងជ់ាតិបញ្ជា កព់បីសញ្ជា តិ៖ មា៉ា ស�សនុបី  តខ្មរ

៥១
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នសចក្តីនផ្តើម

បករមបបឹកសាភបិាលមនធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី (តសៅសនះសៅកាតថ់ា ធនាគារ សម�តប៊ាង ឬធនាគារ) បានចាតទ់នុកថា អភបិាលកិចចេ
 បករមហ៊ានុន គឺជាមូលដាឋា នបគឹះមនដំសណើ រការ ស្្ះសៅដល់ការសសបមចបាននូវគនុណតមមលារបស់ ភ្គទនុនិកក្នុងរ�ៈសពលតវង សហើ�កជ៏ាទំនួលខនុសបតរូវក្នុងការោរ

 អត្បបសយជនរ៍បស់ភ្គទនុនិក្ងតដរ។

បសបសពលនឹងការសកើនស�ើងមនបរបិទបបកួតបបតជង  បករមបបឹកសាភបិាល បានបន្តខិតខំបបឹងតបបងក្នុងការតកលម្អការអននុវត្ត   និងដំសណើ រការស្្សងៗសលើវសិព័�

 អភបិាលកិចចេរបស់ធនាគារ សដើម្បីសឆលាើ�តបសៅនឹងការបបកួតបបតជងទាងំឡា�តដលនឹងសកើតស�ើងនាសពលខ្ងមនុខ កដូ៏ចជាសដើម្បីធានាថាធនាគារសៅតតបន្ត
 ភ្ពរ បីកចសបមើនមនិឈបឈ់រទាងំក្នុងបសរក និងថ្ាកត់ំបន។់ 

រចនាសម្័ន្ធអភិបាលកិច្ចបករុមហ៊ាុន

កក៊េក៊ឹក្រសាភិបាល

នាយកក៊តិ៊ត្តិ

គែៈ កមម្រធិការ
ក៊តិ៊ត្តិ 

គែៈកមម្រធិការ
កគ៊់កគង

បទដាឋា នមន
ការបគបប់គង

បទដាឋា នមន
ការបបតិបត្តការ

ភាគទ៊និក

ត្្កបបតិបត្តិតាម

គណៈកមា្ម ធិការ
សវនកម្ម

គណៈកមា្ម ធិការ 
បគបប់គងហានិភព័�

បបតិភូ គណសន�្យភ្ព

សគាលការណ៍
បករមហ៊ានុន

កបមតិមន
តដនសមត្កិចចេ

គណៈកមា្ម ធិការ តតងតាងំ 
និង្្តល់តមមលាការ មនសម្ព័ន្ធធនាគារ

បកបខណ្ឌ មនថ្ាកដឹ់កនាំ

សលខ្ធិការបករមហ៊ានុន

ត្្កបតរួតពិនិត្យ
គនុណភ្ពឯករាជ្យ

ត្្កបគបប់គងហានិភព័�

ត្្កសវនករឯករាជ្យ

ត្្កសវនករម្ទាក្នុង

ទស្រសនៈវិស័យ
 ម៊សកកេ្ម 
គ៊ែតផេលេ

រចនាសម្ន្ធព័អភបិាលកិចចេបករមហ៊ានុនបតរូវបានសរៀបចំស�ើងសដា�សយងតាម ចបាបល់ក្ខន្តិក ការអននុវត្តល្អ និងសគាលការណ៍តណនាដូំចខ្ងសបកាម៖
• បបកាសស្តបីពបីអភបិាលកិចចេរបស់បគឹះស្នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្នុ របស់ធនាគារជាតិមនកម្នុជា
• រចនាសម្ន្ធព័អភបិាលកិចចេបករមហ៊ានុន របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

៥2

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍ស្តពីី
អភបិាលកចិ្ចបករុមហ៊ានុ



ក. ភាពជាអនាកដរឹកនា ំ និងប្រសទិ្ធិភាពរ្រសប់ករុមប្ររឹកសាភិបាល 

សកេ្មភាេរ៊ស់កក៊េក៊ឹក្រសាភិបាល

សកម្មភ្ពោណិជជាកម្ម និងកិចចេការស្្សងៗរបស់ធនាគារ បតរូវស្ិតសៅសបកាមការដឹកនា ំ និង
 

បតរូតពិនិត្យរបស់បករមបបឹកសាភបិាល។ បករមបបឹកសាភបិាល កម៏ានភ្រៈកិចចេ្ងតដរក្នុងការពិនិត្យ 
និងអននុមព័តសលើ�នុទ្ធសសស្ត សកម្មភ្ពោណិជជាកម្ម  រចនាសម្ព័ន្ធ និងសគាលនសយបា� 
សំខ្ន់ៗ របស់ធនាគារសម�តប៊ាងសខមបូឌា។  បករមបបឹកសាភបិាល កក៏ំណតនូ់វគនុណតមមលាស្ូល 
របស់ធនាគារ  អននុមព័តសលើបទដាឋា នស្្សងៗ សដើម្បីធានាថារាល់ការបបតិបត្តិរបស់ធនាគារបបកប

 
សដា�សនុបកឹតភ្ព រមួទាងំការអននុសោមតាមចបាប ់ និងបទដាឋា នគតិ�នុត្តិតដលោកព់ព័ន្ធ។ តួនាទបី 
និងភ្រៈកិចចេរបស់បករមបបឹកសាភបិាល បតរូវបានកំណតស់ៅក្នុងលក្ខន្តិកៈ បករមបបឹកសាភបិាល

 ធនាគារសម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអនុិលសនុបី។

លកខេន្តិកៈកក៊េក៊ឹក្រសាភិបាល

បករមបបឹកសាភបិាល បានបសងកើតលក្ខន្តិកៈបករមបបឹកសាភបិាលតដលឆលានុះបញ្ចេ ំងក្នុងចំស្ម

សបរៅពបីតួនាទបីដូចមានសរៀបរាបខ់្ងសលើ ការបគបប់គងោណិជជាកម្មរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង  
(សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី បតរូវបានបបគល់ជូននា�កបបតិបត្តិមនធនាគារ តដលបតរូវទទួលខនុសបតរូវ

 
ចំសោះមនុខបករមបបឹកសាភបិាល។

សមសភាេកក៊េក៊ឹក្រសាភិបាល

បចចេនុប្ន្ បករមបបឹកសាភបិាលមានសមាសភ្ព ចំនួន ៥រូប រមួមាន៖

(ក)  អភបិាល៣ រូប គឺជាអភបិាល មនិឯករាជ្យ មនិបបតិបត្តិ
(ខ)  អភបិាល២ រូប គឺជាអភបិាល ឯករាជ្យ មនិបបតិបត្តិ

សមាសភ្ព បករមបបឹកសាភបិាល គឺអននុសោមតាមបទប្ញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិមនកម្នុជា  តដល
 

តបមរូវឲ្យមានយ៉ា ងសហាច្ស់ មានអភបិាល២ រូប ជាអភបិាលឯករាជ្យ។ 

៧ អននុមព័តសលើសគាលនសយបា�ថ្មបីៗ តដលទាកទ់ងសៅនឹង រចនាសម្ព័ន្ធបបាក់
សបៀរវត្សរប៍នុគ្គលិករបស់ធនាគារ។

៨ អននុមព័តសលើការ ល្ា ស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធរបស់បករមហ៊ានុន។

៩ អននុមព័តសលើការតតងតាងំ អភបិាល  បបាកស់បៀវត្សរ ៍និងអត្បបសយជន ៍ 
ស្្សងៗសទៀត របស់អភបិាល ឲ្យ បសបសៅ តាមមនុខងារ និងតួនាទបី។

១០
អននុតមព័តសលើសគាលនសយបា�ោកព់ព័ន្ធសៅនឹងោណិជជាសញ្្ញ របស់ធនាគារ 
ទំនាកទ់ំនងសធារណៈ ទំនាកទ់ំនងជាម�ួវសិយគិន និងកម្មវធិបីទំនាកទ់ំនង
ជាម�ួភ្គទនុនិក។

១១ ពិនិត្យ�នុទ្ធសសស្តរបស់ធនាគារក្នុងការគាបំទសលើកសទាួ�និរន្តភ្ពតដលោក់
ពព័ន្ធនឹងបរស្ិនសង្គម និងត្្កអភបិាលកិចចេ(ESG)។

១
បតរួតពិនិត្យ និងអននុមព័ត�នុទ្ធសសស្ត ត្នការអាជបីវកម្ម និងថវកិាបបចាំ្ ្  ំ
សបមាបធ់នាគារ សដើម្បីធានាថា �នុទ្ធសសស្តនិងត្នការអាជបីវកម្មទាងំអស់
សនះសមបសបតាមទស្សនៈវសិព័� និងសបសកកម្មរបស់ធនាគារ។

២ បតរួតពិនិត្យ សលើការបបបពឹត្តិសៅ និងលទ្ធ្លមនអាជបីវកម្មរបស់ធនាគារ។

៣ កំណត ់និងបគបប់គងរាល់ហានិភព័�តដលមានឥទ្ធិពលសលើធនាគារ។

៤ បតរួតពិនិត្យសលើភ្ពបបសិទ្ធិភ្ព និងបបសិទ្ធិ្លមនបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង។

៥ សរៀបចំបសងកើត និងអននុមព័តសលើសគាលនសយបា� 
បបតិបត្តិតាមសបមាបធ់នាគារ។

៦
បតរួតពិនិត្យសលើត្នការអ្កបន្តសវន និងត្នការបគបប់គងបនុគ្គលិកតដល
មានសទពសកាសល្យ និងអននុមព័តសលើការតតងតាងំ និង្្តល់តមមលាការ 
ដល់គណៈបគបប់គងជានខ់្ស់។

លក្ខន្តិកៈស្្សងៗក្នុងការកំណតនូ់វតួនាទបី ការទទួលខនុសបតរូវ និងសិទ្ធិរបស់បករមសមាជិកបបឹកសា
 ភបិាល(ទាងំបនុគ្គល និងសហបនុគ្គល) ក្នុងការកំណតទិ់សសៅ ការបគបប់គង និងការបតរួតពិនិត្យ

 ធនាគារ។ លក្ខន្តិកៈបករមបបឹកសាភបិាល បានរមួបញចេូ ល្ងតដរនូវការតបងតចកការទទួលខនុសបតរូវ
 

និងអំ្ច រវាងបករមបបឹកសាភបិាល និងគណៈកមា្ម ធិការបគបប់គង បពមទាងំរវាងបបធានបករម
 

បបឹកសាភបិាល និងនា�កបបតិបត្តិ។

មសៀវមៅបែនាំរ៊ស់កក៊េក៊ឹក្រសាភិបាល

សបរៅពបីលក្ខន្តិកៈបករមបបឹកសាភបិាល បករមបបឹកសាភបិាល បានបសងកើតនូវសសៀវសៅតណនាបំករម
 បបឹកសាភិបាល តដលជាមគ្គនុសទស៍ សបមាប់បករមបបឹកសាភិបាល ក្នុងការបំសពញភ្រៈកិចចេរបស់ខលាួនបបកប

 សដា�បបសិទ្ធភ្ព។ សសៀវសៅតណនារំបស់បករមបបឹកសាភបិាល បានគូសបញ្ជា កនូ់វវនិព័� 
 និងការងារោក់ពព័ន្ធនឹងរចនាសម្ន្ធព័របស់បករមបបឹកសាភិបាល ការទទួលខនុសបតរូវ និងសគាលនសយបា� 

 
និងនបីតិវធិបីម្ទាក្នុង តដលអាចសបបើបបាស់បានសបមាបប់ករមបបឹកសាភបិាល រមួបញចេូ លទាងំបញ្ញត្តិ

 ស្្សងៗតដលមានតចង ក្នុងលក្ខន្តិកៈបករមបបឹកសាភបិាល។

តួនាទបី និងភ្រៈកិចចេចម្ងៗរបស់បបឹកសាភបិាលមានដូចតសៅ៖

បករមបបឹកសាភបិាល បានសប្តជាញា ចិត្ត   ក្នុងការធានាឲ្យមាននូវភ្ពចបមរះ និងការដាកប់ញចេូ លបគប់
 ស ឋ្ា នសៅក្នុងសមាសភ្ពបករមបបឹកសាភបិាល    សហើ�ធនាគារសជឿជាកថ់ាភ្ពចបមរះ  សៅក្នុង

 សមាសភ្ពបករមបបឹកសាភបិាលសនះនឹងនាមំកនូវ្លជះជាវជិជាមាន និងបសងកើនគនុណតមមលាដល់
 ធនាគារ។

សដា�អាបសព័�សហតនុសនះ  បករមបបឹកសាភបិាល  បានពិចារ្ពបីភ្ពចបមរះ  សយងតាមបរបិទ
 

ស្្សងៗតដលរមួមាន អា�នុ វប្ធម ៌និងការអបរ់ ំសញ្ជា តិ បទពិសសធនស៍លើវជិាជា ជបីវៈជំនាញ
 

ចំសណះដឹង និងរ�ៈសពលមនការបំសពញការងារ។ តួនាទបី និងភ្រៈកិចចេរបស់បបធាន បករមបបឹកសា
 ភបិាល និងនា�កបបតិបត្តិ បតរូវបានតបងតចកចបាស់ោស់ពបីគ្ាសលើការទទួល ខនុសបតរូវតដល

 បានកំណត ់ចងបកង និងអននុមព័តសដា�បករមបបឹកសាភបិាល សហើ�វាបសបជាម�ួនឹងការអននុវត្តល្អ  
 

សដើម្បីធានា   ថាគណៈបគបប់គងបានការដឹកនាសំដា�សមបសប។ ការតបងតចកសនះ ្្តល់មកនូវ 
ការតសវង�ល់ និងការតបងតចកតួនាទបី និងគណសន�្យភ្ពចំសោះមនុខចបាបក់ានត់តបបសសើរ 
ស�ើង។ ការមានរចនាសម្ព័ន្ធ តដលមានឋាននុបកមជាកោ់ក ់រមួជាម�ួនឹង�នុទ្ធសសស្តសបមរួច  
នឹងជួ��ដល់សធវើការសសបមចចិត្តបបកបសដា�បបសិទ្ធិភ្ព និង្បរ់ហព័ស។ 

សវតារបស់អភបិាលនបីម�ួៗអាចតសវងរកបានចាបព់បីទំពព័រ ៤៤ ដល់ទំពព័រ ៤៧ មន 
របា�ការណ៍បបចាំ្ ្ សំនះ។
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របាយការណ៍ស្តពីី
អភបិាលកចិ្ចបករុមហ៊ានុ



គែៈកមម្រធិការបតងតាំង និង្្តល់តផេលេការ

គណៈកមា្ម ធិការតតងតាងំ និង្្តល់តមមលាការមនសម្ព័ន្ធធនាគារ រមួមានសមាសភ្ពភ្គសបចើនមន 
អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ សហើ�ដឹកនាសំដា�អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិម�ួរូប។

 តួនាទបី និងភ្រៈកិចចេរបស់គណៈកមា្ម ធិការតតងតាងំនិង្្តល់តមមលាការ បតរូវបានតចងសៅក្នុងបកម
 បបតិបត្តិមនគណៈកមា្ម ធិការតតងតាងំ និង្្តល់តមមលាការ តដលអាចតសវងរកបានសលើសគហទំពព័រ

 
របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ (www.maybank.com)។

បករមបបឹកសាភបិាលបបគល់ភ្រៈកិចចេដល់គណៈកមា្ម ធិការតតងតាងំ និង្្តល់តមមលាការ សដើម្បី
 ចងបកងនបីតិវធិបីជា្លាូវការ និងបបកបសដា�សនុបកឹតភ្ព ក្នុងការសបជើសសរ ើស និងចាតត់ាងំ

 អភបិាលថ្មបីៗជូនបករមបបឹកសាភបិាល។ ភ្រៈកិចចេសនះរមួមាន តសវងរកសបក្ខជន សរៀបចំ
 

ការសបជើសសរ ើសបឋមសលើសបក្ខជនខ្ងក្នុង និងខ្ងសបរៅ និងសធវើការវា�តមមលាចាបំាច ់ និងវភិ្គ
 សមត្ភ្ពរបស់សបក្ខជនក្នុងការបំសពញកាតពវកិចចេបបកបសដា�បបសិទ្ធភ្ព និងបបសិទ្ធ្ល មនុន
 សពល្្តល់អននុសសនជូ៍នបករមបបឹកសាភបិាលក្នុងការសសបមច។ គណៈកមា្ម ធិការតតងតាងំ និង
 ្្តល់តមមលាការ បតរូវធានា្ងតដរថាសបក្ខជនទាងំអស់មាននូវជំនាញសមបសប សមត្ភ្ពពិសសស  

បទពិសសធន ៍ និងភ្ពសស្ម ះបតង ់ ក្នុងការបំសពញតួនាទបីជាអភបិាលបបកបសដា�បបសិទ្ធភ្ព។

គណៈកមា្ម ធិការតតងតាងំ និង្្តល់តមមលាការ កំណតស់លើសមត្ភ្ពរបស់អភបិាលឯករាជ្យមនិ
 

បបតិបត្តិក្នុងការ្្តល់នូវការវា�តមមលាសដា�ឯករាជ្យ និងសនុបកឹត ជូនបករមបបឹកសាភបិាលសបមាប់
 សធវើការវា�តមមលា កដូ៏ចជាពិចារ្ថាសតើមានមូលសហតនុនិងសហតនុ្ល្ម�ួតដលនាឲំ្យ 

គណៈកមា្ម ធិការតតងតាងំ និង្្តល់តមមលាការ គិតថាអាចប៉ាះោល់ដល់ឯករាជ្យភ្ពរបស់អភបិាល 
ឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ។ ជាជំនួ�ដល់ណៈកមា្ម ធិការតតងតាងំ និង្្តល់តមមលាការក្នុងការវា�តមមលា

 ឯករាជ្យភ្ពរបស់អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ បករមបបឹកសាភបិាលបានសរៀបចំនូវសគាល
 នសយបា�ស្តបីពបីឯករាជ្យភ្ពរបស់អភបិាល (សគាលនសយបា�ស្តបីពបីឯករាជ្យភ្ព) តដលបាន
 

កំណតព់បីឯករាជ្យភ្ពរបស់អភបិាល។ សគាលនសយបា�សនះ្្តល់នូវការតណនាដំល់បករមបបឹកសា 
និងអ្កោកព់ព័ន្ធក្នុងការវា�តមមលាឯករាជ្យភ្ពរបស់អភបិាលនបីម�ួៗ។ បសបជាម�ួនឹងសគាល
នសយបា�ស្តបីពបីឯករាជ្យភ្ព  បករមបបឹកសាភបិាលតាមរ�ៈការវា�តមមលារបស់គណៈកមា្ម ធិការ

 
តតងតាងំ និង្្តល់តមមលាការ សលើឯករាជ្យភ្ពរបស់អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិមនុនសពលចាត់

 តាងំ ឬចាតត់ាងំសរជាថ្មបី គឺជាត្្កម�ួក្នុងការអននុវត្តបបចាំ្ ្ សំ្តបីពបីការវា�តមមលាភ្ពសមបសប
 

និងជាកោ់ក។់

កិច្ចក៊ជ៊ំកក៊េក៊ឹក្រសាភិបាល

បករមបបឹកសាភបិាល មានកិចចេបបជនុំជាសរៀងរាល់ពបីរតខម្តង  សហើ�កាលបរសិច្ឆទមនកិចចេបបជនុំ បតរូវបានសរៀបចំទនុកជាមនុនបានយ៉ា ងល្អបបសសើរ (មនុនសពលចាបស់្្តើមនូវការ�ិបរសិច្ឆទនបីមូ�ៗ) សដើម្បីអននុញ្្ញ តដល់

 អភបិាលក្នុងការសរៀបចំត្នការទនុកជាមនុន។  ក្នុងករណបី ចាបំាច ់បករមបបឹកសាភបិាលនឹងជួបបបជនុំក្នុងការពិភ្កសាសលើបញ្ហា បនាទា ន់ៗ ។ អភបិាលនាសពលបចចេនុប្ន្ បានចូលរមួកិចចេបបជនុំបករមបបឹកសាភបិាល សបចើនជាង

 
៧០% ក្នុង្្២ំ០១៧។  

សសចក្តបីលំអិតអំពបីវត្តមានមនអភបិាលនបីម�ួៗ ក្នុងកិចចេបបជនុំបករមបបឹកសាភបិាលតដលបានសរៀបចំក្នុង្្២ំ០១៧ មានដូចតារាងខ្ងសបកាមសនះ៖

សឈា្ម ះអភបិាល
 ចំនូនកិចចេបបជនុំ

            បករមបបឹកសាភបិាល 
ចំនូនកិចចេបបជនុំគណៈកមា្ម ការ

   បគបប់គងហានិភព័�
ចំនូនកិចចេបបជនុំគណៈ
 កមា្ម ការសនវកម្ម

ចំនួនអង្គក៊ជ៊ ំ ចំនួនវត្តមន % ចំនួនអង្គក៊ជ៊ ំ ចំនួនវត្តមន % ចំនួនអង្គក៊ជ៊ ំ ចំនួនវត្តមន %

ដាតនុ ចូហាន ់ អារ បីហវបីន ៨ ៨ ១០០ - - - - - -

សោក សស្នសឺ  លបី ៨ ៨ ១០០ ៦ ៦ ១០០ ៦ ៦ ១០០

ដាតនុ អ ករនុ្ការា៉ា ន១់ ៧ ៧ ១០០ ៥ ៥ ១០០ ៥ ៥ ១០០

សោកអាតូនបី បបឹនអឺឡាម២ ១ ១ ១០០ ១ ១ ១០០ ១ ១ ១០០

សោកបសបី ប៉ាូលបី សនុបីម៣ ៧ ៥ ៧១ ៥ ៣ ៦០ ៥ ៣ ៦0

ដាតនុ មបីរនុលឡា ប៊ាូហាន់ ៨ ៦ ១០០ ៦ ៥ ៨៣ ៦ ៥ ៨៣

សោក ស៊ាូន ស៊ាូ�នុង ៨ ៨ ១០០ ៦ ៦ ១០០ ៦ ៦ ១០០

ចំណាំ៖
១. បានោតលងពបីតំតណងជាអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ សៅមថងៃទបី៣១ តខតនុោ ្្២ំ០១៧

២. បតរូវបានតតងតាងំជាអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ សៅមថងៃទបី៣១ តខតនុោ ្្២ំ០១៧

៣. បានោតលងពបីតំតណងជាអភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ សៅមថងៃទបី០៥ តខតនុោ ្្២ំ០១៧។ ឈបស់បមាក ចសនាលា ះតខមបីនា ដល់ឧសភ្ ្្២ំ០១៧។

កេ្មវិធីបែនាំដំ៊ូង

កម្មវធិបីតណនាដំស៏ពញសលញម�ួ បតរូវបានបសងកើតស�ើងសដើម្បីសបមរួលដល់អភបិាលថ្មបីស្តបីពបីតួនាទបីថ្មបី
 របស់អភបិាល និងសបមរួលដល់អភបិាលក្នុងការតសវង�ល់ត្នការអាជបីវកម្ម និងបបតិបត្តិការ

 របស់សម្ព័ន្ធធនាគារកដូ៏ចជាធនាគារ។ អភបិាលថ្មបីទាងំអស់ បតរូវចូលរមួកម្មវធិបីឲ្យបាន្បប់ំ ន្ុត 
បនាទា បព់បីបតរូវបានតតងតាងំ។ ជាទូសៅកម្មវធិបីសនះមានរ�ៈសពលពបីរមថងៃ តដលរមួបញចេូ លទាងំរសបៀប

 
វារៈ ការជួបសមាងៃ តជ់ាម�ួនា�ិកបបតិបត្តិ កដូ៏ចសមាជិកគណៈកម្មធិការបបតិបត្តិតាមរ�ៈ

 កម្មវធិបីសនះអភបិាលថ្មបីៗ នឹងបតរូវបានទទួលពព័តម៌ានសដា�សសង្ខប និងបចចេនុប្ន្ភ្ពអំពបីឧបសគ្គ 
 និងបញ្ហា តដលធនាគារកំពនុងបបឈម។

ប្នការ៊ន្តមវន

ត្នការបន្តសវន គឺជាត្្កម�ួដសំ៏ខ្នក់្នុងអននុវត្តមនអភបិាលកិចចេបករមហ៊ានុនរបស់បករមបបឹកសា
 ភបិាល តដលបករមបបឹកសាភបិាលសជឿជាកថ់ាសមាជិកភ្ព និងសមាភ្ពរបស់បករមបបឹកសាភបិាល
 គួរតតបតរូវបានវា�តមមលាសរជាថ្មបី សដើម្បីធានានូវការបន្តនូវការសសបមចបានវត្នុបំណង និង
 

សគាលសៅរ�ៈសពលតវងរបស់ធនាគារ។ គណៈកមា្ម ធិការតតងតាងំ និង្្តល់តមមលាការ សដើរតួនាទបី 
យ៉ា ងសំខ្នក់្នុងដំសណើ រការសបជើសសរ ើសសបក្ខជនតដលមានសកា្ត ននុពល រមួមានការពិនិត្យសលើបបវត្តិ

 រូបសសង្ខបរបស់សបក្ខជនតដល បានមកពបីបបភពខ្ងក្នុង និងខ្ងសបរៅស្បព័នសដើម្បី�កមក
 

ពិនិត្យ និងពិចារ្។ សដើម្បីធានាថា  បករមបបឹកសាភបិាលបាននូវ បញជា បីសបក្ខជន តដលមាន
 សទពសកាសល្យសបមាបស់បជើសសរ ើសសៅសពលមានតបមរូវការក្នុងការសបជើសសរ ើសអភបិាលថ្មបី។ បសបជា

ម�ួគ្ាសនះតដរ សគាលនសយបា�ស្តបីពបីអាណិត្តរបស់អភបិាល បានជួ��សបមរួលដល់ការសរៀបច ំ
ត្នការបន្តសវន តដលបាន្្តល់នូវឳកាសដល់បករមបបឹកសាភបិាលបានពិចារ្ និងវា�តមមលា 
សរជាថ្មបីសលើអាណត្តិរបស់សមាជិកបករមបបឹកសាភបិាល ការណ៍សនះមនិបតឹមតតបានជួ��ដល់

 ការធានានូវការសសបមចបានវត្នុបំណង និងសគាលសៅរ�ៈសពលតវងរបស់ធនាគារប៉ានុស ណ្ ះសទ  
សហើ�តថមទាងំធានាបានថាចំសណះដឹង បទពិសសធន ៍ និងជំនាញរបស់សមាជិកបករមបបឹកសា

 
ភបិាល អាចបំសពញបានយ៉ា ងបបសសើរចំសោះតបមរូវការមនការ ល្ា ស់ប្តូរស ឋ្ា នតដលមនិធាលា បម់ាន

 
សៅក្នុងវសិព័�ហិរញ្ញ វត្នុ។

៥៤

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍ស្តពីី
អភបិាលកចិ្ចបករុមហ៊ានុ



ការ៊ែ្តះ៊ណា្្រលកក៊េក៊ឹក្រសាភិបាល

បករមបបឹកសាភបិាលទទួលស្គ ល់ពបីសរៈសំខ្នម់នការបន្តការអបរ់ដំល់អភបិាលរបស់ខលាួន សដើម្បី
 ធានាថាអភបិាលបតរូវបាន្្តល់នូវជំនាញ និងចំសណះដឹងចាបំាចក់្នុងការអននុវត្តនត៍ួនាទបី និងសឆលាើ�
 តបបញ្ហា បបឈមរបស់បករមបបឹកសាភបិាល។

សមាជិកបករមបបឹកសាភបិាល បានចូលរមួកម្មវធិបីបណ្តនុ ះប ្្ត ល និងសិកា្ខ សោសរៀបចំសដា�
 សម្ព័ន្ធធនាគារ តដលោកព់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា ធនាគារ រមួទាងំកម្មវធិបីបណ្តនុ ះប ្្ត លសំខ្ន់ៗ សំរាប់
 

អភបិាលមនបគឹះស្នហិរញ្ញ វត្នុ។

ការក៊ឹក្រសាជាេួយអ្កមនវិជា្្រជីវៈឯករជ្រយ

អភបិាលនបីម�ួៗអាចទទួលបានការបបឹកសាជាម�ួអ្កមានវជិាជា ជបីវៈឯករាជ្យសៅសពលចាបំាច ់
សដើម្បីបំសពញភ្រៈកិចចេរបស់ខលាួន សដា�សស�ហ៊ានុ�ចំ្�ជាបនទានុករបស់ធានាគារសម�តប៊ាង។ 

 សគាលការណ៍សនះបានបញ្ជា កយ់៉ា ងចបាស់សៅក្នុងសគាលនសយបា�និងនបីតិវ បីធបីរបស់ធានាគារសម
�តប៊ាង ស្តបីពបីការទទួលបានការបបឹកសាពបីអ្កមានវជិាជា ជបីវៈឯករាជ្យ គណៈបគបប់គងជានខ់្ស់ 

 និងសលខ្ធិការបករមហ៊ានុនពបីសំ្កអ់ភបិាលមនសម្ព័ន្ធធនាគារ។ សសចក្តបីចមលាងមនរបា�ការណ៍ 
 

មតិសយបល់ និងអននុសសនត៍ដល្្តល់សដា�អ្កមានវជិាជា ជបីវៈឯករាជ្យចំសោះអភបិាលតដល 
ោកព់ព័ន្ធ គួរតតបតរូវបានបញជាូ នសដា�អភបិាលសនាះតាម រ�ៈសលខ្បករមហ៊ានុនតដលមានភ្រៈកិចចេ 
ការបញជាូ នសសចក្តបីចមលាងទាងំសនាះសៅអភបិាលស្្សងសទៀត សដើម្បីធានាថាអភបិាលបានទទួលបាន

 ដឹងនូវអននុសសនស៍នាះ។

អភិបាលមៅក្ថុងកក៊េហែ៊នដ៏ផទ និង៊៊កតសេ្ព័ន្ធធនាគារ មេយប៊ែង

សដើម្បីបបតិបតិ្តតាមលក្ខខណ្ឌ តបមរូវរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ សមាជិកបករមបបឹកសាភបិាលនិម�ួៗមនិ
 អាចកានតូ់នាទបីជាអភបិាលមនបករមហ៊ានុនតដលមានចនុះក្នុងបញជា បី្្សព្ធ្សា�ជាសរធារណៈសលើសពបី
 បបាបំករមហ៊ានុនស�ើ�។ បបការសនះអាចឲ្យអភបិាល មានការ�កចិត្តទនុកដាក ់ ការតាងំចិត្ត និង 

លះបងស់ពលសវោក្នុងការបំសពញតូនាទបី និងភ្រៈកិចចេរបស់ខលាួនបបកបសដា�បបសិទ្ធិភ្ព។ 

បសបសពលតដលបករមបបឹកសាភបិាល ្្តល់តមមលាសៅសលើបទពិសសធន ៍ និងគំនិតតដលពបីអភបិាល
 មនិបបតិបត្តិទទួលបានពបីសមាជិក ភ្ពមនអភបិាលមនបករមហ៊ានុន អង្គការ និង សមាគមនស៍្្សងៗ
 សសៀវសៅមគ្គនុសទសមនបករមបបឹកសាភបិាល  បាន្្តល់ការតណនាថំា អភបិាលមនិបបតិបត្តិបតរូវតត
 បបឹកសាដំបូងជាមូ�បបធានបករមបបឹកសាភបិាល សដើម្បីធានាថាការទទួល�កការតតងតាងំរបស់ 

ខលាូន មនិប៉ាះោល់់សពលសវោ ការសប្តជាញា ចិត្ត និងការទទួលខនុសបតរូវ ចំសោះបករមបបឹកសាភបិាល និង
 ធនាគារ។

សលើសពបីសនះសៅសទៀត បករមបបឹកសាភបិាលមនសម្ព័ន្ធធនាគារ អាចនឹងចាតត់ាងំសមាជិករបស់
ខលាួនម�ួចំនួនសៅកានត់ួនាទបីជា អភបិាលមនបករមហ៊ានុនបនុបតសម្ព័ន្ធតដលជាបគឹះស្នហិរញ្ញ វត្នុ
្ងតដរ។   អភបិាលតដលបានចាតត់ាងំបតរូវបានរពឹំងថាអាចរកសាឧត្តមបបសយជនរ៍បស់សម្ព័ន្ធ
ធនាគារ  បករមបបឹកសាភបិាល�កទនុកដាកយ់៉ា ងខ្លា ងំសលើតួនាទបីតដលបបគល់ជូនអភបិាល សដើម្បី
ធានាថាអភបិាលសនាះអាចបំសពញភ្រៈកិចចេក្នុងការរកសាឧត្តមបបសយជនរ៍បស់បករមហ៊ានុនបនុបត

សម្ព័ន្ធ តដលពួកសគតំ្ងបាន្ងតដរ។

ខ. ប្រសទិ្ធិភាព មនសវនកម្ម និងការបគ្រ់បគងហានិភ័យ

គែៈកមម្រធិការសវនកេ្មផនកក៊េក៊ឹក្រសាភិបាល

គណៈកមា្ម ធិការសវនកម្មមនបករមបបឹកសាភបិាល (គណៈកមា្ម ធិការសវនកម្ម) រមួមានសមាសភ្ព 
ភ្គសបចើនមនអភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ សហើ�ដឹកនាសំដា�អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិម�ួ

 រូប។ 

សមាសភ្ព និងសសចក្តបីលម្អតិមនការចូលរមួកិចចេបបជនុំអាចតសវងរកបានចាបព់បីទំពព័រ១០៨ មន
 

របា�ការណ៍បបចាំ្ ្ សំនះ។

សមាជិកគណៈកមា្ម ធិការសវនកម្ម បតរូវបានបំោកនូ់វបទពិសសធនយ៍៉ា ងសម្ូរតបបពបីបគប់
 វសិព័� និងអាច្្តល់អននុសសនជូ៍នបករមបបឹកសាភបិាល មនិតតសលើរបា�ការណ៍ហរញិ្ញ វត្នុសហើ�

 តថមទាងំសនវកម្មម្ទា និងរបា�ការណ៍ស្តបីពបីហានិភព័�របស់ធនាគារនិងស្នភ្ពក្នុងការបគប់
 បគងម្ទាក្នុង។ 

គណៈកមា្ម ធិការសវនកម្ម និងបករមបបឹកសាភបិាល បាន�កចិត្តទនុកដាកយ់៉ា ងខ្លា ងំសលើ វត្នុបំណង
 និងឯករាជ្យភ្ពរបស់សវនករឯករាជ្យក្នុងការ្្តល់របា�ការណ៍ោកព់ព័ន្ធ និងមានតមាលា ភ្ពជូន 

ភ្គទនុនិក។        បសបជាម�ួគ្ាសនះតដរ បករមបបឹកសាភបិាល បតរូវបានបបគល់ភ្រៈកិចចេក្នុងការ
ពិនិត្យសលើ និរន្តភ្ព វត្នុបំណង និង ឯករាជ្យភ្ពរបស់សនវករឯករាជ្យតដលធនាគារបានតតង

 តាងំសបមាបគ់ណៈកមា្ម ធិការសវនកម្ម។ ភ្រៈកិចចេទាងំសនះបតរូវបានបញ្ជា កយ់៉ា ងចបាស់ សៅក្នុង 
បកមបបតិបត្តិមនគណៈកមា្ម ការសវនកម្ម ខណៈសពលតដលដំសណើ រការ និងនបីតិវធិបី ក្នុងការវា�

 តមមលាបបសភទសនះបតរូវបានតណនាសំដា�សគាលនសយបា�របស់ធនាគារស្តបីពបីការចាតត់ាងំសនវករ 
ឯករាជ្យតាមចបាប ់ជំពូកស្តបីពបីសនវកម្មតាមចបាប ់និងសសវាកម្មមនិតមនសនវកម្ម។ គណៈ 
កមា្ម ធិការសវនកម្ម សធវើការវា�តមមលាបបសភទសនះជាសរៀងរាល់្្។ំ សលើសពបីសនះ សនវករឯករាជ្យ 
បាន្្តល់នូវ របា�ការណ៍ជាោ�លក្ខអក្សរបបកបសដា�ភ្ពវជិជាមាន និងឯករាជ្យជូនធនាគារ 
សបមាប់្ ្ ២ំ០១៧្ងតដរ។ ចំសោះសសចក្តបីលម្អតិសលើការចំ្�សបមាបស់សវាសនវកម្មតាម 
ចបាប ់និងមនិតមនសវនកម្មសបមាប់្ ្ ២ំ០១៧ បតរូវបានកំណតក់្នុងកំណតស់មា្គ ល់១៩ មន 
ទំពព័រ៩១ មនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុមនធនាគារសម�តប៊ាង(សខមបូឌា)បបចាំ្ ្ ២ំ០១៧។ សដើម្បី 
ធានាថារាល់ បញ្ហា បតរូវបានបញចេបស់ពវបគប ់សនវករឯករាជ្យបតរូវបានអសញជា ើញមកចូលរមួ ក្នុង 
កិចចេបបជនុំគណៈកមា្ម ការសនវកម្ម។ 

គណៈកមា្ម ការសនវកម្ម កប៏ាន្្តល់ជាជំនួ�ដល់បករមបបឹកសាភបិាល ក្នុងការបតរួតពិនិត្យដំសណើ រ
 ការសរៀបចំរបា�ការណ៍ហរញិ្ញ វត្នុ        និងគនុណភ្ពរបស់របា�ការណ៍ហរញិ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារ
 សដើម្បីធានាថាបករមបបឹកសាភបិាល    បានរមួចំតណកជាម�ួនឹងការទទួលខនុសបតរូវសលើភ្រៈកិចចេក្នុង
 ការបងាហា ញជូនភ្ទនុនិក     និងសធារណៈជន   នូវការវា�តមមលាជារមួ     ចបាស់ោស់  មាន 

តនុល្យភ្ព និងអត្នព័�សលើ ស្នភ្ពហរញិ្ញ វត្នុ លទ្ធ្លហរញិ្ញ វត្នុ និងការពយាករណ៍។ 
គណៈកមា្ម ការសនវកម្ម កម៏ានតួនាទបី ពិនិត្យស�ើងវញិសលើភ្ពសមបសបមនសគាលនសយបា�
គណសន�្យតដលបតរូវអននុវត្តសដា�ធនាគារ កដូ៏ចជាការ ល្ា ស់ប្តូរសៅក្នុងសគាលនសយបា�ទាងំ
អស់សនាះ។ សយងសលើអននុសសនរ៍បស់គណៈកមា្ម ការសនវកម្ម   បករមបបឹកសាភបិាលបតរូវធានា
ថារបា�ការណ៍ហរញិ្ញ វត្នុបានសរៀបចំជាសរៀងរាល់្្ ំ  តដលបានឆលានុះបញ្ចេ ំងនូវទស្សនៈបតឹមបតរូវ
និងសស្មើភ្ព សហើ�បសបតាមបទដាឋា នក្នុងការសរៀបចំរបា�ការណ៍ហរញិ្ញ វត្នុសៅកម្នុជា  បទដាឋា ន
ក្នុងការសរៀបចំរបា�ការណ៍ហរញិ្ញ វត្នុអន្តរជាតិ និងលក្ខខណ្ឌ  តបមរូវរបស់ធនាគារជាតិមនកម្នុជា។ 
របា�ការណ៍ស្តបីពបីភ្រៈកិចចេរបស់អភបិាល     ក្នុងការសរៀបចំរបា�ការណ៍សវនកម្មរបស់ធនាគារ

 មានតចងសៅក្នុងទំពព័រ៦៣ មនរបា�ការណ៍ហរញិ្ញ វត្នុបបចាំ្ ្ ។ំ      សសចក្តបីសសង្ខបនិងសនុចនាករ
 ហិរញ្ញ វត្នុធនាគារសបមាប់្ ្ ២ំ០១៧ បតរូវកំណតក់្នុងទំពព័រ២០មនរបា�ការណ៍បបចាំ្ ្ សំនះ។

 
របា�ការណ៍ហរញិ្ញ វត្នុ បតរូវបានបញចេូ លសៅក្នុងទំពព័រ៦២ ដល់១០១មនរបា�ការណ៍ហរញិ្ញ វត្នុមន

 របា�ការណ៍បបចាំ្ ្ សំនះ។

តួនាទីរ៊ស់សវនកេ្មផ្ទៃក្ថុង

តូនាទបីរបស់សនវកម្មម្ទាក្នុង បតរូវបានបសងកើតស�ើងសដា�បករមបបឹកសាភបិាល សដើម្បីបតរូតពិនិត្យ និង

 វា�តមមលាជាបន្តបនាទា បស់លើ ភ្ពបគបប់គាន ់បបសិទ្ធិភ្ព និងបបសិទ្ធិ្លមនការបគបប់គងហានិភព័�
 ការបតរូតពិនិត្យ និងដំសណើ រសលើការអននុវត្តអភបិាលកិចចេសៅក្នុងនាគារ។ សនវកម្មម្ទាក្នុង ដឹកនាំ

 សដា�បបធាននា�កដាឋា នសវនកម្មម្ទាក្នុងតដលមានតួនាទបីក្នុងការរា�ការណ៍ជូន ដល់គណៈ
 

កមា្ម ធិការសនវកម្ម និងតាមតបបបទរដឋាបាលជូនសៅនា�កបបតិបត្តិ សហើ�មានឯករាជ្យភ្ព
 

ពបីរាល់សកម្មភ្ពឬបបតិបត្តិការទាងំអស់សៅតាមត្្កបបតិបត្តិការស្្សងៗសៅក្នុងធនាគារ។
 តួនាទបីរបស់សនវកម្មម្ទាក្នុង បតរូវបានតណនាសំដា�បទប្ញ្ញត្តិស្តបីពបីសនវកម្ម(ដូចតដលបាន
 

៥៥

ពត័
មា

នផ
្សេ

ងៗ
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យ
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 និ
ង
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ក្រ
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យ
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ខុស

ប្
រូវ

ធន
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សេ
ធន

ធា
ន្
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តភា

ព
ធន

ធា
នប

ញ្
្ញ

ធន
ធា

នហ
ិរញ

្ញវត
្ ថុ

ទ ិដ
្ឋភា

ពទូ
ផៅ

របាយការណ៍ស្តពីី
អភបិាលកចិ្ចបករុមហ៊ានុ



សសបមចសដា�គណៈកមា្ម ធិការសនវកម្ម) តដលបានបញ្ជា កព់បីសបសកកម្ម និងវត្នុបំណង តួនាទបី
 គណសន�្យភ្ព អំ្ច ឯករាជ្យភ្ព សចចេភ្ពនិងការបំសពញការងារ បបកបសដា�វជិាជា ជបីវៈ 

និងបទដាឋា នអប្បរមិាមនតួនាទបីរបស់សវនកម្មម្ទាក្នុងរបស់ធនាគារ។

មនុខងារបស់សវនកម្មម្ទាក្នុង     មនិបតរូវបានកបមតិសៅក្នុងការចូលរមួជាម�ួគណៈកមា្ម ធិការ
សវនកម្ម សហើ�បបធាននា�កដាឋា នសវនកម្មម្ទាក្នុង    បតរូវបានអសញជា ើញចូលរមួកិចចេបបជនុំគណៈ

 
កមា្ម ធិការសវនកម្ម សដើម្បីសធវើការបកបស�សលើ របា�ការណ៍សវនកម្ម។     កំណតស់ហតនុមន

 
កិចចេបបជនុំគណៈកមា្ម ធិការសវនកម្ម បតរូវបានដាកជូ់នបករមបបឹកសាភបិាលជាពព័តម៌ាន និងចាតជ់ា

 
ឯកសរសយងតដលមានអត្បបសយជន ៍បបសិនសបើមានបញ្ហា ោកព់ព័ន្ធតដលអភបិាលម�ួរូប
្មានបំណងក្នុងការសលើកស�ើង ឬបញ្ជា កប់តន្ម។

សដើម្បីធានាបបសិទ្ធិភ្ពក្នុងការបគបប់គង   និងឯករាជ្យភ្ពមនសវនកម្មម្ទាក្នុងគណៈកមា្ម ធិការ
 សវនកម្ម បាន្្តល់សិទ្ធិ អំ្ចដូចមានតចងក្នុងបកមបបតិបត្តិ   ក្នុងការពិនិត្យនិងសសបមចសលើ

 ការតតងតាងំនិងបញចេបភ់្រៈកិចចេរបស់បបធាននា�កដាឋា ន     សវនកម្មម្ទាក្នុងទំហំការងាររបស់ 
សវនកម្មម្ទាក្នុង និងធនធានតដលបតរូវការ កដូ៏ចជាការបំសពញតួនាទបីរបស់មសន្តបីជានខ់្ស់ សៅក្នុង

 នា�កដាឋា នសវនកម្មម្ទាក្នុង។ សដើម្បីឲ្យកានត់តចបាស់សលើសកម្មភ្ពមនគណៈកមា្ម ធិការសវនកម្ម
 ក្នុង្្២ំ០១៧ ឯករាជ្យភ្ពមនមសន្តបីត្្កសនវកម្ម និងត្នការមនសនវកម្មម្ទាក្នុងរបស់ធនាគារ

 អាចតសវងរកបានសៅក្នុងរបា�ការណ៍របស់ គណៈកមា្ម ធិការសវនកម្មមានសៅក្នុងទំពព័រ១០៧ 
 

មនរបា�ការណ៍បបចាំ្ ្ សំនះ។

គែៈកេ្មធិការកគ៊់កគងហានិភ័យ

គណៈកម្មធិការបគបប់គងហានិភព័� រមួសមាជិកសនុទ្ធតតជាអភបិាលមនិឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ 
 សហើ�ដឹកនាសំដា�អភបិាលឯករាជ្យមនិបបតិបត្តិ។

សមាសភ្ពរបស់គណៈកម្មធិការបគបប់គងហានិភព័� តួនាទបី និងភ្រៈកិចចេ កដូ៏ចជាសសចក្តបីលម្អតិ
 មនការចូលរមួកិចចេបបជនុំសដា�សមាជិកមានសៅក្នុងទំពព័រ៥៤ មនរបា�ការណ៍បបចាំ្ ្ សំនះ។

គណៈកម្មធិការបគបប់គងហានិភព័� ្្តល់ជំនួ�ដល់បករមបបឹកសាភបិាលក្នុងការធានាថា
 ហានិភព័� និង្លជះតដលមានឥទ្ធិពល មកសលើធនាគារបតរូវបានបគបប់គង និងសដាះបស�

 
បបកបសដា�បបសិទ្ធិភ្ពពបីសំ្កប់ករមបបឹកសាភបិាល។ កានត់តជាកជ់ាង សនះសៅសទៀត

 
គណៈកម្មធិការបគបប់គងហានិភព័� មានតួនាទបីក្នុងការចងបកងសគាលនសយបា� និងត្នការ

 ក្នុងការកំណត ់តាមដាន បគបប់គង និងបតរូតពិនិត្យហានិភព័�ទាងំឡា�្ តដលមានឥទ្ធិពល
 មកដល់ធនាគារ។

ការកគ៊់កគងហានិភ័យ និងកក៊េ័ែ្ឌកតរួតេិនិត្រយផ្ទៃក្ថុង

បករមបបឹកសាភបិាល ទទួលស្គ ល់ថាជាកាតពវកិចចេរបស់ខលាួន      ក្នុងការបសងកើតនូវបបពព័ន្ធបគបប់គង
 ហានិភព័� និងបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យ កដូ៏ចជាតាមដានបបសិទ្ធិភ្ព     និងបបសិទ្ធិ្លរបស់បបពព័ន្ធ
 ទាងំសនាះ។  បករមបបឹកសាភបិាលបានបសងកើតរចនាសម្ព័ន្ធសបមាប ់    អភបិាលកិចចេក្នុងការធានាពបី
 បបសិទ្ធិភ្ពក្នុងការបគបប់គងសលើហានិភព័� និងការបតរួតពិនិត្យសៅក្នុងធនាគារ។   បបសិទ្ធិភ្ព

 មនការបគបប់គងហានិភព័�និងការបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង   បតរូវបានបតរួតពិនិត្យជាបន្តបនាទា ប ់  សដើម្បី
 ធានាថាពួកសគបបតិបត្តិការបបកបសដា�បបសិទ្ធិភ្ព    និងបបសិទ្ធិ្ល។   គណៈកមា្ម ធិការ

 សនវកម្ម វា�តមមលាជាសទៀងទាតស់លើបបសិទ្ធិភ្ព និងបបសិទ្ធិ្លមនបបពព័ន្ធបតរូត   ពិនិត្យម្ទាក្នុង 
 តាមរ�ៈការសឆលាើ�តបនឹងភ្ពខវះចសនាលា ះតដលបានរកស�ើញសៅក្នុងរបា�ការណ៍តដលសរៀបចំ

 
សដា�សនវកម្មម្ទាក្នុង។   គណៈកមា្ម ធិការសនវកម្ម    កពិ៏និត្យ្ងតដរសលើអននុសសនរ៍បស់

 សនវកម្មម្ទាក្នុង និងការសឆលាើ�តបរបស់គណៈបគបប់គងចំសោះអននុសសនទ៍ាងំសនាះ សដើម្បីធានា
 ថារាល់ភ្ពខវះចសនាលា ះតដលរកស�ើញបតរូវបានសដាះបស�បបកបបបសិទ្ធិភ្ពនិងបបសិទ្ធិ្ល។

គ. វិសយ័នផា្ត តចម្បង និងអាទិភាពសបមា្រ់អនាគត

នាសពលអនាគត បករមបបឹកសាភបិាលនឹងបន្តពបងឹង និងតសវងរកវធិបីសសស្តថ្មបីក្នុងការសឆលាើ�តបនឹង
 តបមរូវការរបស់សជបីវកម្ម   សដើម្បីសធវើឲ្យបបតិបត្តិការកានត់តបបសសើរស�ើង   ពបងឹងការអននុវត្តនន៍ិង
 នបីតិវធិបីរបស់អភបិាលកិចចេបករមហ៊ានុនសដើម្បីការោរឧត្តមបបសយជន ៍របស់អ្កោកព់ព័ន្ធ។  បករមបបឹកសា
 ភបិាល    បានចាតអ់ាទិភ្ពក្នុងសរៀបចំត្នការបន្តសវនរបស់ខលាូន  ជាពិសសសភ្ពចាបំាចក់្នុង

 ការបសងកើតនូវបណ្តនុ ំ អ្កមានសទពសកាសល្យ តដលអាច្្តល់ភ្ពងា�បសរួសក្នុងការពិនិត្យ   និង
 វា�តមមលាមនុនសពលចាតត់ាងំសបក្ខភ្ព ថ្មបីសបមាបជ់ាសមាជិកបករមបបឹកសាភបិាល។ 

របា�ការណ៍ស្តបីពបីអភបិាលកិចចេបតរូវបានអននុមព័តសដា�បករមបបឹកសាភបិាលសៅមថងៃទបី២៨ តខមបីនា 
្្២ំ០១៨។

៥៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍ស្តពីី
អភបិាលកចិ្ចបករុមហ៊ានុ



និរន្តរភ្ព គឺជាធាតនុស្ូលម�ួមនដំសណើ រការអាជបីវកម្មរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង សហើ�ពួកស�ើងបានសធវើការតាមដានយ៉ា ងជាកោ់កអ់ំពបីនិរន្តរភ្ពសនះអស់រ�ៈ
សពលកនលាងមក្ងតដរ។ ភ្ពសជាគជព័�សលើហិរញ្ញ វត្នុរបស់ស�ើង គឺពឹងត្្អកសលើសមត្ភ្ពក្នុងការតសវងរក និងដំស្ះបស�នូវបញ្ហា បរស្ិន សង្គម និង 
បកមសបីលធម ៌ តដលជាហានិភព័� និងការរារាងំដល់ឱកាសក្នុងការសធវើអាជបីវកម្ម។ ពួកស�ើង តតងតតសជឿរសលើ សសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុបបកបសដា�អរ�ិ្យភ្ព សហើ�
�នុទ្ធសសស្តអទិភ្ពរបស់ស�ើងកស៏ធវើស�ើងសដា�សយងតាមជំសនឿរសនះតដរ។ 

ចាបត់ាងំពបី្្២ំ០១៤តដល�នុទ្ធសសស្តសនះ បតរូវបានបសងកើតស�ើង វាបានជួ��ឲ្យស�ើងដាកប់ញចេូ លនិរន្តរភ្ព សៅក្នុងការបបកបអាជបីវកម្មរបស់ស�ើងជាធម្មតា និងបតរូវបានបងកបចូ់លសៅក្នុងសបសក្ខកម្មរបស់ស�ើង 
សសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុបបកបសដា�អារ�ិ្យភ្ព។ ត្នការសនះ អាចសសបមចសៅបានសដា�សរតតមានការជួ��សបជាមតបជងពបីសគាលការណ៍តណនាអំននុវត្តត្នការនិរន្តរភ្ព២០/២០។ នា�កដាឋា នជាសបចើនស្្សងសទៀត 
បានចូលរមួសដើម្បីសសបមចឲ្យបាននូវត្នការសនះ។  

របា�ការណ៍សនះ បានសសង្ខបនូវដំសណើ រការ តដលស�ើងសសបមចបាននូវក្នុង្្២ំ០១៧ និងសគាលសៅរបស់ស�ើងក្នុងត្នការនិរន្តរភ្ព២០/២០។

ពួកស�ើង បានសធវើការ ល្ា ស់ប្តូរពបីការជួ��គាបំទដល់សហគមន ៍ ពបីសកម្មភ្ពតតម�ួរ�ៈ សៅជាការការ្្តល់ភ្ពអងអ់ាចសៅដល់សហគមនទ៍ាងំមូល និងសឆលាើ�តបសៅនឹងបញ្ហា កំពនុងសកើតមានតដលសចញពបី ការ ល្ា ស់
ប្តូរវធិបីសសស្តរបស់ពួកស�ើងក្នុងបបតិបតិ្តការ។ ពួកស�ើងសជឿជាក ់ សលើការបសងកើនគនុណភ្ពជបីវភ្ពរស់សៅ សហបគិនភ្ព ចំសណះដឹងហិរញ្ញ វត្នុ ការអបរ់ ំ និងការបណ្តនុ ះប ្្ត ល។ ពួកស�ើង មានបំណងចងប់ងាហា ញ
អំពបីវធិបីសសស្តមនការបសងកើនគនុណតមមលារ�ៈសពលតវងរបស់ស�ើង និងអំពបីវធិបីសសស្តតដលស�ើងដាកប់ញចេូ លការ�កចិត្តទនុកដាកច់ំសោះបរស្ិន និងសង្គមសៅក្នុងដំសណើ រការអាជបីវកម្ម និងបបតិបត្តិការរបស់ស�ើង សដា�
បងាហា ញឲ្យស�ើញនូវពព័តម៌ានតដលទាកទ់ងសៅនឹងហិរញ្ញ វត្នុ និងនិរន្តរភ្ព។

ពួកស�ើង សធវើការរា�ការណ៍ស្តបីអំពបីការអននុវត្តត្នការនិរន្តរភ្ព២០/២០ តដលជាត្នការ�នុទ្ធសសស្តរ�ៈសពល៥្្ ំ តដលបតរូវបានអននុមព័�ក្នុង្្២ំ០១៤។ ត្នការសនះ មានបំណងបសងកើតនូវឥទ្ធិពលរ�ៈសពល
តវង និងបបកបសដា�និរន្តរភ្ព បពមទាងំបសងកើតនូវគនុណតមមលាសៅក្នុងសរស្តម្ភចំនួន៣តដលរមួមាន សហគមន ៍  និងភ្ពជាបបជាពលរដឋា បនុគ្គលិករបស់ស�ើង និងការទទួលបាន្លិត្ល និងសសវាកម្ម។

សហគេន៍  
និងភាេជាក៊ជាេលរដ្ឋ

៊៊គ្គលិករ៊ស់មយើង

ការទទួលបាន្លិត្ល 
និងមសវាកេ្ម

ការវនិិសយគសដើម្បីឥទ្ធិពល 

ការសគៀងគរបនុគ្គលិក ការសរៀនសូបត 
និងការអភវិឌ្ឍ

ភ្ពជាអ្កដឹកនា ំ  
និងធនធានមននុស្ស

ការយិលព័�សធវើការតដលបបកបសដា�
ភ្ពចបមរះ និងការដាកប់ញចេូ ល

សនុវត្ិភ្ព សនុខភ្ព 
និងសនុខមាលភ្ព

ការសប្តជាញា ចិត្ត 
ចំសោះបរស្ិន

ការស ្្ត តសៅ 
សលើអតិថិជន បបពព័ន្ធឌបីជបីថល

សសវាកម្ម 
បគបប់គងហិរញ្ញ វត្នុ 

ការអបរ់ ំ សិល្ះ និងវប្ធម៌

ភ្ពចបមរះមនបរស្ិន ការរស់សៅបបកប 
សដា�សនុខភ្ពល្អ ជំនួ�មននុស្សធម៌

ការ្្តល់ភ្ពអងអ់ាច 
ដល់សហគមន៍

៥៧
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យ
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ួល
ខថុស

បត
រូវ

ធន
ធា
នម

នថុស
សេ

ធន
ធា
ន្

លិ
តភា

ព
ធន

ធា
ន្រ

ញ្
្ញ

ធន
ធា
នហ

ិរញ
្ញវត

្ ថុ
ទ ិដ

្ឋភា
ពទូ

ផៅ

របាយការណ៍ 
និរន្តរភាព



តួនាទីរ្រសន់យើងកនាងុនាមជាបករុមហ៊ាុនបដលគួរឲ្យទុកចិត្ត
 

វិធីសាសស្តរ៊ស់ធនាគារ មេយប៊ែង ក្ថុងនិរន្តរភាេ គឺកតរូវបាន៊ញ្ចូលមៅក្ថុងការមធ្វើមសចក្តីសមកេចចិត្ត និងការេកងឹងមគាលនមោបាយ និងក៊េ័ន្ធ។ 

កាលេីអតីតកាល កេ្មវិធីសហគេន៍រ៊ស់ធនាគារ មេយប៊ែង ជាមកចើន គឺមធ្វើម�ើងក្ថុងរូ៊ភាេជាជំនួយេន៊ស្រសធេ៌។ អស់រយៈមេលជាមកចើនឆ្ន្រំ េួកមយើងបានមធ្វើការ្្្រស់៊្តូរោ៉្រងសំខាន់ជាមកចើន និងបានដក ់
៊ញ្ចូលការអន៊វត្ត៊រិសា្ថ្រន សង្គេ និងអភិវបាលកិច្ច (ESG) មៅក្ថុងរចនាសេ្ព័ន្ធការងាររ៊ស់មយើង និងមធ្វើការវិនិមោគផដគូយ៊ទ្ធសាសស្ត ជាេួយអង្គការអភិវឌ្រឍសហគេន៍នានា។ េួកមយើង បានេិតេំរយការែ ៍
ក៊ក៊មដយតម្្រភាេអំេីដំមែើរការ និងទទួលបានពានរងា្វ្រន់ជាមកចើនមលើការរយការែ៍អំេីនិរន្តរភាេរ៊ស់មយើង។ 

តួនាទីនិរន្តរភាេមៅក្ថុងធនាគារ មេយប៊ែង 

សេ្ព័ន្ធធនគារ មេយប៊ែង

បករមបបឹកសាភបិាល ពិនិត្យសៅសលើការអននុវត្តបបកបសដា�និរន្តរភ្ពនានា។

គណៈកម្មការបបតិបត្តិ ឆលានុះបញ្ចេ ំង និងពបងឹងរាល់គនឹលាះនិរន្តរភ្ពនានា សដា�្សាភ្ជា បស់ៅនឹងបញ្ហា ។

នា�កដាឋា នបគបប់គងហានិភព័�
សធវើការបគបប់គងទាងំបសរង សលើ�នុទ្ធសសស្តបគបប់គងហានិភព័� និងដំសណើ រការស្្សងៗ សដា�រមួបញចេូ លជាម�ួនឹងបញ្ហា  បរស្ិន សង្គម

 និងអភបិាលកិចចេ ។

នា�កដាឋា នកិចចេការបករមហ៊ានុន ជាអ្កការោរនូវគសបមាងនិរន្តរភ្ព ២០/២០។

នា�កដាឋា នធនធានមននុស្ស សធវើការបគបប់គងទាងំបសរងសលើ�នុទ្ធសសស្តធនធានមននុស្ស និងដំសណើ រការស្្សងៗ។

នា�កដាឋា ន បទព្យសម្ត្តិ សន្តិសនុខ និងវា�តមមលា បគបប់គងធនធាន តដលសបបើបបាស់ និងពិនិត្យសមើលការសបបើបបាស់តដលមានឥទ្ធិពលស្្សងៗសលើបរស្ិន តដលសកើតសចញពបីសកម្មភ្ពអាជបីវកម្ម។

នា�កដាឋា នស្្សងៗ សធវើបបតិបត្តិការគសបមាងនិរន្តរភ្ព ២០/២០ សដា�បសសញជា ៀបសៅក្នុងតំបនប់បតិបត្តិការ និងធនុរៈកិចចេរបស់ពួកសគ។

េូលនិធិធនាគារ មេយប៊ែង

បករមបបឹកសាភបិាល ពបងឹង និងពិនិត្យសមើលរាល់កម្មវធិបី និងការអននុវត្តនានា។

នា�ក/នា�ិកាបបតិបត្តិ សធវើការបគបប់គងទាងំបសរងសលើ�នុទ្ធសសស្ត និងដំសណើ រការស្្សងៗ។

បករមការងារមូលនិធិ ធនាគារ សម�តប៊ាង
• អននុវត្ត និងតាមដានកម្មវធិបីសហគមនឈ៍ានមនុខនានារបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង សដា�ស ្្ត តសៅសលើត្្កសំខ្ន់ៗ តដលស្ិតសៅសបកាម

 
សរសរស្តម្ភសហគមន ៍ និងភ្ពជាពលរដឋា មនគសបមាងនិរន្តរភ្ព ២០/២០។

• ្្តល់ការគាបំទដល់នា�កដាឋា ននានារបស់ធនាគារ  សម�តប៊ាង ក្នុងការអននុវត្តកម្មវធិបីសហគមន ៍ និងការ្្តួចស្្តើមស្្សងៗ។

សមជិក តួនាទី 

៥៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍ 
និរន្តរភាព

វធិបីសសស្តរបស់ស�ើង   គឺ្្តល់ជូនដល់សហគមនវ៍ញិតាមបបីត្្ក
 

សំខ្ន់ៗ ។ តាមរ�ៈការស ្្ត តសលើការវនិិសយគសង្គម ការស្មព័បគចិត្ត 
និងការសហការរ�ៈសពលតវង  ពួកស�ើង មានលទ្ធភ្ព្្តល់ភ្ព 
អងអ់ាចដល់សហគមន ៍    តដលស�ើងសធវើបបតិបត្តិការ។  មូលនិធិ

 ធនាគារ សម�តប៊ាង បគបប់គងការវនិិសយគសង្គមរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ 
សម�តប៊ាង សៅក្នុងទបី្សារ តដលធនាគារ សម�តប៊ាង កំពូងសធវើបបតិបត្តិ
ការសដា�កំណតអ់ទិភ្ពសៅសលើត្នការនិរន្តរភ្ព២០/២០។

ពួកស�ើង បានសបបើបបាស់បបាកច់ំសណញ១%របស់ស�ើង ក្នុងកិចចេការ
 

សហគមនត៍ាងំពបី្្ ំ ២០១៣  សហើ�ពួកស�ើងមានសមាទនភ្ព  
យ៉ា ងខ្លា ងំ តដលពួកស�ើងកាលា �សៅជាធនាគារ តដលសកម្មបំ ន្ុតក្នុង
ការវនិិសយគជូនដល់សហគមន ៍ តដលមានទឹកបបាកប់បមាណជា៦៥
ោនរ បីងហ្គបីត។

សៅ្្២ំ០១៧ កម្មវធិបីសហគមនរ៍បស់ស�ើងបានជួ��ដល់សហគមន ៍ 
សៅសពញតំបនអ់ាស៊ា ន។ ពួកស�ើង ខិតខំសធវើការវនិិសយគសដា�ស ្្ត ត

 
សៅសលើការអបរ់ ំ   ការ្្តល់ភ្ពអងអ់ាចដល់សហគមន ៍   សិល្ះ  
និងវប្ធម ៌ ភ្ពចបមរះមនបរស្ិនការរស់សៅបបកបសដា�សនុខភ្ពល្អ 
និងកម្មវធិបីមននុស្សធម។៌

ដំមែើរមឆ្្រះមៅកាន់មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ថុក៊ក៊មដយអរិយ្រយភាេ

ការកសាងសេត្ភាេ  
និងការ៊មងកើតនូវេូលនិធ ិ
ទំនួលេ៊សកតរូវសង្គេ

ឆ្ន្រំ2០១៥
៊មងកើតនូវកេ្មវិធីស្ូលរ៊ស់
េូលនិធិធនាគារ មេយប៊ែង 
និងការកសាងសេត្ភាេ

ការដក់៊ញ្ចូលកេ្មវិធីស្ូល មៅបត៊ន្តការម្្្រតមលើ 
ឥទ្ធិេលផនកេ្មវិធ ី
រ៊ស់មយើង

• បសងកើតមូលនិធិធនាគារ  
សម�តប៊ាងតដលមាន 
មូលនិធិចំនួន៥០ោនរ បីងហ្គបីត

• បសងកើតនូវបករមសូ្លមនមូលនិធិ 
ធនាគារ សម�តប៊ាអ  និង 
កសងសមត្ភ្ពសហគមន ៍
បបកបសដា�វជិាជា ជបីវៈ  
សៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ 

• អននុវត្តកម្មវធិបីនានា

• បសងកើតនូវកម្មវធិបីស្ូលចំនួន៦ តដល 
ោកព់ព័ន្ធនឹងអាជបីវកម្មស្ូលរបស់ 
ស�ើង

• ការពបងបីកកម្មវធិបីស្ូលសៅក្នុងតំបន់
• ការបបមូល្លពបីកម្មវធិបី 

ស្ូលសៅក្នុងតំបន់

• បន្តការពបងបីកកម្មវធិបីស្ូលសៅ
ក្នុងតំបន់

• ពិនិត្យសមើលកម្មវធិបីស្ូលតដល
មានបសប់

េូលនិធិធនាគារ 
មេយប៊ែង 

មៅក្ថុងសហគេន៍

េូលនិធិធនាគារ 
មេយប៊ែង 

មៅក្ថុងអាជីវកេ្ម

ការ៊មងកើតគ៊ែតផេលេ

តួនាទីរ្រសន់យើងនៅកនាងុ សហគមន៍

ឆ្ន្រំ2០១៥ ឆ្ន្រំ2០១៦ ឆ្ន្រំ2០១៧េ៊នឆ្ន្រំ2០១៥



កេ្មវិធី CashVille Kidz 

កម្មវធិបីបណ្តនុ ះប ្្ត លCashVille Kidz បតរូវបានបសងកើតនូវ 
បបសទសកម្នុជាសៅតខមបីនា ្្២ំ០១៧។ វាបតរូវបានសកល្ងសៅ
សោសរៀនចំនួន៨ ដល់កនុមារចំនួន៩០០នាក ់ សៅរាជធានបីភ្សំពញ។ 
របា�ការណ៍ដំបូងរបស់ស�ើង បានរកស�ើញថាសិស្ស២៥.៤៩%  
មានការរ បីកចសបមើនសលើការសធវើសតស្តបនាទា បព់បីកម្មវធិបី សៅបបសទសកម្នុជា។ 
សៅវគ្គបនាទា ប ់ កម្មវធិបីសនះ នឹងបតរូវពបងបីកសៅកានស់ោបឋមសិកសារដឋា
ជាសបចើនស្្សងសទៀត សៅបបសទសកម្នុជា។ កម្មវធិបីសនះ បតរូវបានរពឹំងនឹង
សធវើស�ើងសៅក្នុងបបសទសកម្នុជារ�ៈសពល៣្្សំទៀត។

កម្មវធិបី CashVille Kidz ទទួលបានសជាគជព័�យ៉ា ងខ្លា ងំសៅបបសទស
មា៉ា ស�សនុបី។  
 
សៅ្្២ំ០១៧ កម្មវធិបីសនះ ទទួលបានការគាបំទពបីបកសួងអបរ់ ំ
របស់បបសទសមា៉ា ស�សនុបី។ 

2៥.9៦៤
សិស្រសាន៊សិស្រស

១៨៨
សាលមរៀន

កេ្មវិធី សហកគិនភាេក៊ក៊មដយឯករជ្រយភាេ និងនិរន្តរភាេ (R.I.S.E)

  

R.I.S.E កសងសមត្ភ្ពជនពិការ 
តាមរ�ៈកម្មវធិបីការអបរ់ ំ និងបណ្តនុ ះប ្្ត ល

ដំ្កក់ាលទបី២ 
ចាបស់្្តើម៖ តខកញ្្ញ  ្្២ំ០១៥
បញចេប៖់ តខមបីនា ្្២ំ០១៧
សគាលសៅ៖ ១.៨០០ អ្កចូលរមួ
• បបសទសមា៉ា ស�សនុបី៖ ១.៤០០ អ្កចូលរូម
• បបសទសឥណ្ឌូ សនសនុបី៖ ២០០ អ្កចូលរូម
• បបសទសហវបីលបីពបីន៖ ២០០ អ្កចូលរូម
 

កម្មវធិបី R.I.S.E បានបណ្តនុ ះប ្្ត លអ្កចូលរមួទាងំអស់  
១.៨៦៦នាក ់ សៅក្នុងដំ្កក់ាលទបី២ 
សៅបបសទសមា៉ា ស�សនុបី ឥណ្ឌូ សនសនុបី និងហវបីលបីពបីន។ 

ប្រនទសមា៉ា នេសុ ី

៨០០

តដល៧០ភ្គរ�មនអ្កចូលរមួគឺជាជនពិការ

ប្រនទសឥណ្ឌូ ននសុី

២.០០០
ប្រនទសឡាវ 

២០០

ប្រនទសហវៅលីពីីន 

១.០០០

តួនាទីរ្រសន់យើងនៅកនាងុ សហគមន៍ (្រន្ត)

កេ្មវិធី eMpowering Youths Across ASEAN

កម្មវធិបីសនះ បានជួ��ដល់និស្សតិមកពបីសកលវទិយាលព័�នានា
 

សដើម្បីឲ្យពួកគាត់្ ្តួចស្្តើមគំនិតជួ��ដល់សហគមន ៍ សៅជនុំវញិ
 

តំបន។់ បចចេនុប្សន្ះ មូលនិធិធនាគារ សម�តប៊ាង កំពនុងសធវើការ
 

ពិភ្កសាជាម�ួនឹងមូលនិធិអាស៊ា ន សដើម្បីពបងបីកម្មវធិបីសនះសៅ
 កានត់ំបនដ់ម៏ទសទៀត។ កម្មវធិបីសនះ នឹងបតរូវបគបប់គងសដា�

មូលនិធិអាស៊ា ន និងអននុវត្តសៅតាមប ្្ត បបសទសស្្សងៗ 
តដលជាសមាជិក។  

សៅ្្២ំ០១៧ ធនាគារ សម�តប៊ាង បតរូវបានអសញជា ើញឲ្យសធវើការ
បងាហា ញអំពបីសកម្មភ្ពរបស់ខលាួនជាម�ួ�នុវជន សៅឯសន្ិសិទ

 
ស្មព័បគចិត្តរបស់អង្គការសហបបជាជាតិ សៅទបីបករងបាងកក  
តដលស ្្ត តសលើការ ល្ា ស់ប្តូរការសិកសា សលើការស្មព័បគចិត្តរបស់

 
�នុវជនតំបនខ់្ងត្ូង សបមាបស់គាលសៅអភវិឌ្ឍនប៍បកបសដា� 
ចបីរភ្ព។ ធនាគារ សម�តប៊ាង គឺជាបគឹះស្នម�ួក្នុងចំស្ម

 
ស្នបព័នបបី តដលបតរូវបានអសញជា ើញឲ្យចូលរមួកម្មវធិបីសនះ ជា 
ម�ួប ្្ត អង្គការសបរៅរដាឋា ភបិាល និងរាជរដាឋា ភបិាល។ 

មជ្ឈមណ្ឌ លតមបាញសូបត របស់ធនាគារ សម�តប៊ាង បតរូវបានសសម្ាធសៅសខត្តតាតកវ បបសទសកម្នុជា។ មកដល់បចចេនុប្ន្សនះ 
សស្តបីតមបាញ បបមាណជា៥០នាក ់ បានចូលរមួការបណ្តនុ ះប ្្ត លសៅបបសទសកម្នុជា សហើ�សស្តបីតមបាញបបមាណជា២៥នាក ់
កំពនុងទទួលបានការបណ្តនុ ះប ្្ត ល។ កម្មវធិបីសនះ នឹងសសមា្ភ ធសៅបបសទសឡាវសៅ្្២ំ០១៨។ 

 

កម្មវធិបីសនះ បតរូវបានបងាហា ញសៅពិធបីគបមបខ់ួបទបី៥០របស់អាស៊ា ន សៅទបីបករងចាកាតា នាតខសបីហា ្្២ំ០១៧ ជាឧទាហរណ៍ម�ួ
 មនកម្មវធិបីសហគមន ៍ តដលបសបតាមកម្មវធិបីសហគមន វប្ធម ៌ និងសង្គមរបស់អាស៊ា ន តដលកំពនុង្្តល់ជូននូវគនុណភ្ពជបីវតិដល៏្អ

បបសសើរ និងទទួលបានឱកាសសស្មើគ្ា និងការការោរពបីសិទ្ធិមននុស្ស បសបសពលតដលរមួចំតណកក្នុងការតថរកសាសិល្ះសៅក្នុងតំបន់
អាស៊ា ន។

មគាលមៅក្ថុងការ៊ែ្តះ៊ណ្ា្រល

ក្ថុងឆ្ន្រំទី១ 

សស្តីតេ្របាញ មៅក្ថុងក៊មទសឡាវ 

ការទាញបក្តស់សមា្ភ ធមជ្ឈមណ្ឌ លតមបាញ 
សូបត ធនាគារ សម�តប៊ាង សៅសខត្តតាតកវ 
បបសទសកម្នុជា តដលស្ិតសៅក្នុងកម្មវធិបីសស្តបី 
និងតមបាញរបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង។

នា�កបបតិបត្តិ  មូលនិធិធនាគារ សម�តប៊ាង កំពនុង  
ពន្យល់ អំពបីកម្មវធិបី សស្តបី និងតមបាញ របស់ធនាគារ 
សម�តប៊ាង ដល់ ឯកឧត្តម ចូកូ វ បីដូដូ បបធា នាធិបតបី 
មនសធារណៈ រដឋាឥណ្ឌូ សនសនុបី  សៅក្នុង គបមបខ់ួប 
ទបី៥០ មនអាស៊ា ន សៅទបីបករងចាកា៉ា តា។

កម្មវធិបីសសមា្ភ ធជា្លាូវការមនកម្មវធិបីសស្តបី និងតមបាញ 
របស់ធនាគារ សម�តប៊ាង សៅសខត្តសសៀងគព័ង 
បបសទសឡាវ។

មគាលមៅ លទ្ធ្លសមកេចបាន

ដំណាក់កាលទី3 បានសមមភ្រធមៅ 
ផថ្ងទី០៧ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ 
បដលនឹងជួយដល ់

៤.០០០  នាក់ 
ក្ថុងក៊មទសចំនួន៊ួន 

កេ្មវិធីសស្តី និងតេ្របាញរ៊ស់ធនាគារ មេយប៊ែង

១៥០ ៤០០ ១៥
សស្តីតេ្របាញ មៅក្ថុងក៊មទសកេ្ពថុជា សស្តីតេ្របាញ មៅក្ថុងក៊មទសឥែ្ឌូមនស៊ី 
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របាយការណ៍ 
និរន្តរភាព



េជ្រឈេែ្ឌល៊ែ្តះ៊ណា្្រល និងមរៀនសូកតរ៊ស់ធនាគារ មេយប៊ែង (TLC)

កេ្មវិធី ឧ៊ត្េ្ភដល់ក៊មរ

កេ្មវិធីសិល្របៈ និងវ៊្របធេ៌

មជ្ឈមណ្ឌ លTLC ទបី២របស់ធនាគារ សម�តប៊ាង 
បតរូវបានសបើកសៅបបសទសមបីយ៉ា នម់ា៉ា  (មជ្ឈមណ្ឌ លទបី១
សៅបបសទសហវបីលបីពបីន)។ 

កម្មវធិបី មជ្ឈមណ្ឌ លTLC-CVT ្្២ំ០១៧  
គឺជាកម្មវធិបី តដលសហការរវាងធនាគារ សម�តប៊ាង  
និងមជ្ឈមណ្ឌ លបណ្តនុ ះប ្្ត លវជិាជា ជបីវៈបបសទស 
មបីយ៉ា នម់ា៉ា  តដលមានបំណង្្តល់ជូននូវការបណ្តនុ ះ 
ប ្្ត លវជិាជា ជបីវៈជូន�នុវជនបបសទសមបីយ៉ា នម់ា៉ា ។ 

កម្មវធិបី ឧបត្ម្ភដល់កនុមារ (Child Sponsorship) គឺជាកិចចេការងារក្នុងភ្ពជាមដគូរ�ៈសពល�ូរអតងវងរបស់ធនាគារ 
សម�តប៊ាង ជាម�ួនឹងអង្គការសលើកសទាួ�បបជាពលរដឋា (PIO) សដើម្បីសធវើការឧបត្ម្ភសិសសាននុសិស្សទបីទាល់បក សដា�្្តល់
ជូនពួកសគនូវឱកាសក្នុងទទួលបាននូវការសិកសា តដលជាវធិបីសជៀស ន្ុតពបីភ្ពបកបីបក។

 

ក្នុង្្២ំ០១៧ កម្មវធិបី បានបន្តដំសណើ ការដល់ដំ្កក់ាលទបី៤ សដា�ធនាគារ សម�តប៊ាង បានសធវើការសប្តជាញា ចិត្តក្នុង
 ការជួ��ឧបត្ម្ភដល់សិសសាននុសិស្សទបីទាល់បកចំនួន៥០នាកស់្្សងសទៀត។ កម្មវធិបីឧបត្ម្ភសនះបាន្្តល់ការ្្គត់្ ្គងជ់ាបបចាំ

 តខនូវសបគឿងឧបសភ្គបរសិភ្គ និងសមា្ភ រៈសិកសា កដូ៏ចជាការ្្តល់ឱកាសពិសសសដល់សិសសាននុសិស្សបាន្សាភ្ជា ប់
 ជាម�ួបនុគ្គលិកធនាគារ សម�តប៊ាង។

ការតាងំពិពព័ណ៌ និងជតជកអំពបីសិល្ៈជាសបចើន បតរូវបានសធវើស�ើងសៅអគារ 
 Menera Maybank តដលរមួមាន EMANSIPASI សៅក្នុងឱកាសខួបទបី៦០ មន 

ពិធបីបនុណ្យជាតិរបស់បបសទសមា៉ា ស�សនុបី។ ពិពព័ណ៌គំនូររូបខ្លា  បតរូវបានដាកប់ងាហា ញក្នុង
 ឱកាសទិវាខ្លា អន្តរជាតិ   មថងៃទបី២៩   តខកកកដា   និងកម្មវធិបីជតជកអំពបីសិល្ះ 

 Maybank Plenary សៅមថងៃបនុណ្យជាតិមា៉ា ស�សនុបី្ងតដរ។ 

ជាត្្កម�ួមនកម្មវធិបី KataKatha គសបមាងបបគំស្គរមនក្តបីសង្មឹសៅចបកភពអងស់គលាស 
បតរូវបានសសមា្ភ ធស�ើង បសបជាម�ួកម្មវធិបី MERCY Malaysia UK។

៊ែ្តះ៊ណា្្រលដល់ 

2៤

3០

យ៊វជន
មៅក៊មទសេីោ៉្រន់ម៉្រ

និងមកចើនជាងមនះ

សិស្សមនអង្គការភបីអា�អូ បានចូលរមួថ្ាកភ់្សអងស់គលាសពិសសសម�ួ 
តដលសោរសពញសៅសដា�កម្មវធិបី សបបា�ៗតដលបសងកើតសដា�បនុគ្គលិក
ធនាគារ សម�តប៊ាង ក្នុងសិកា្ខ សោបបចាតំខ សៅឯធនាគារ សម�តប៊ាង 
សៅសវ ើរ។

 សិសសាននុសិស្ស
ទទួលបានការឧ៊ត្េ្ភ

ស�ើងចងប់សងកើតសអា�មានកតនលាងការងារម�ួតដលបបកបសដា� សសវាកម្មស្្សងៗ និងការបបាបសព័�ទាកទ់ងយ៉ា ងជិតស្ិត តដលអាចជួ��សអា�្សារភ្ជា បជ់ាម�ួនឹងអតិថជនសអា�រតិតតបបសសើស�ើង និង
 ការជូនដំណឹងស្្សងៗសទៀតតដលោកព់ព័ន្ធសៅនឹងអាជបីវកម្មរបស់ស�ើង។ ស�ើងនឹងសធវើសអា�កានត់តចបាស់ថា ស�ើងអាចបសងកើតវប្ធមក៌ារងារម�ួតដលអាចបតត់បនសៅតាមកាលៈសទសៈ សបើកទូោ� តដល
 សធវើសអា�បនុគ្គលិកស�ើងមានទំននុកចិត្តក្នុងការបសញចេញមតិ និងបនុគ្គលិកនិម�ួៗមានតមមលាសសើ្មភ្ពគ្ា។

បានចំ្�សលើការបណ្តនុ ះប ្្ត ល
 និងអភវិឌ្ឍនដ៍ល់និសយជិក

2៨លនដ៊ល្្ររ

គឺជាបករមហ៊ានុនមនបបសទសមា៉ា ស�សនុបី
តតម�ួគតប់ានជាបច់ំ្តថ្់ាកក់្នុង

មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ថុរ៊ស់ 
BLOOMBERGE ឆ្ន្រំ2០១៧ 
មកកាេក៊ធាន៊ទ “សេភាេ 

មយនឌ័រ ”  
 

ធនាគារសម�តប៊ាង បតរូវបានបសបមើការសដា�បនុគ្គលិកតដលមានសញ្ជា តិ អា�នុ និងកបមតិសសដជាកិចចេស្្សងៗគ្ាជាសបចើនកបមតិ។ ស�ើងបានសធវើការបណ្តនុ ះប ្្ត ល និងអភវិឌ្ឍនស៍ម្ភ្ពជាកត់ស្តង

 ដល់និសយជិករបស់ស�ើងចាបត់ាងំពបី្្ ំ ២០០៩មកមលា៉ាសះសដើម្បី ធានាសអា�បានបបាកដថា ធនាគារ សម�តប៊ាង និងនិសយជិករបស់ខលាួនមានភ្ពចបមរះ និងការដាកប់ញចេូ លគ្ាតដលបបកបសដា�

 តមាលា ភ្ព។

សគាលការណ៍មនភ្ពចបមរះ និងការដាកប់ញចេូ លគ្ារបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង បានបគបប់គងសលើចំណនុ ចស្្សងៗទាងំអស់មនការអននុវត្ត កិចចេការងារបបចាមំថងៃតដលបានហាមឃ្តយ់៉ា ងចបាស់ោស់
សលើរាល់ការសរ ើសសអើង ឬការរខំ្ន ឬសបៀតសបៀនសលើ្លាូវសភទ សហើ�សនះគឺ ជាមូលដាឋា នបគឹះមនបបសទសតដល�កសិទ្ធិបបជាជនជាធំ និងជា�នុទ្ធសសស្តម�ួមនបបពព័ន្ធធនធានមននុស្ស សគាលការណ៍ 
និងការអននុវត្ត ក្នុងការទំនាកទ់ំនងជាម�ួនឹងនិសយជិករបស់ស�ើង។

ស�ើងបានសធវើសអា�មានការទំនាកទ់ំនងគ្ារវាងបនុគ្គលិក និងធនាគារតាមរ�ៈការស្ត បម់តិសយបល់ និងសកម្មភ្ពការងារតាមរ�ៈវធិបីសសស្តស្្សងៗសដា�បានសរៀបចំសដា�គណកម្មការបបតិបត្តិ
 របស់ធនាគារក្នុងការពបងឹងបបសិទ្ធភ្ពមនការងារ ការបងាហា ញពបី ចំណនុ ចរសសើបមនបញ្ហា  និងការបន្តកិចចេខិតខំបបឹងតបបង។

ធនាគារ សម�តប៊ាង បានបន្តខិតខំបបឹងតបបងក្នុងការតថរកសាតមាលា ភ្ពចាបត់ាងំពបី្្២ំ០០៩ មកមលា៉ាសះសដា� ស�ើងបានបតរួតពិនិត្យសមើលសលើស្ិតិមនធនធានមននុស្សបបចាតំខសៅរាល់ការបបជនុំថ្ាកដឹ់កនាំ
តដលបានកាលា �សៅជាឧបករណ៍ម�ួតដលសធវើសអា�ធនាគារ សម�តប៊ាងបានទទួលភ្ពសជាគជព័�រហូតមកសពលសនះ។  រសបៀបវារៈមនសគាលការណ៍មនភ្ពចបមរះ និងការដាកប់ញចេូ លគ្ារបស់សម្ព័ន្ធ
ធនាគារ សម�តប៊ាង សៅក្នុង្្២ំ០១៤ បានបន្តសដា�ភ្ពសជាគជព័� សហើ�ជាលទ្ធ្លគឺស�ើងបានសធវើការបតរួតពិនិត្យសមើល លទ្ធ្លការងារតាមរ�ៈកតា្ត លិករមនការអននុវត្តការងារគនលាឹះតដលចាំ
បាច ់ (KPI) ជាបករមមនគណនា�កបបតិបត្តិរបស់ធនាគារ។

ទស្សនវសិព័�ចំបងមនបករមបបឹកសាសស្តបីអភវិឌ្ឍនស៍ស្តបីបបចាធំនាគារ សម�តប៊ាង (Maybank Women Mentor Women Council) សៅ ក្នុង្្២ំ០១៧សនះគឺនឹងសរៀបចំសអា�មានការទាកទ់ាញ និង
 

រកសាទនុកបនុគ្គលិកជាសស្តបីក្នុងបកបខណ្ឌ ការងារ ្្តល់សិទ្ធិដល់សស្តបីតាម រ�ៈការបណ្តនុ ះប ្្ត លស្្សងៗ បពមទាងំការ្្តត់្ ្គងស់្្សងៗសទៀតដល់សស្តបីតាមរ�ៈកម្មវធិបី និងឬគសបមាងស្្សងៗ្ងតដរ។ 
កម្មវធិបីសនះបានបន្តក្នុងការបជរមតបជងដល់គណកមា្ម ការសបមាបស់ស្តបីទូទាងំតំបនអ់ាសនតដលធនាគារសម�តប៊ាងមានវត្តមាន កដូ៏ចជាសៅ សហរដឋាអាសមរកិ និងចបកភពអងស់គលាសជាសដើម។ 
ស�ើងកម៏ានកម្មវធិបីសំខ្ន់ៗ ម�ួចំនួន្ងតដរសៅក្នុង្្ ំ ២០១៧ សដា�រមួបញចេូ លទាងំកម្មវធិបីបបារព្ធទិវានារ បីអន្តរជាតិបបចាំ្ ្ ២ំ០១៧ សៅទបីបករងកូោឡាពំួរ សន្ិសិទ្ធិសរពព័តម៌ានសស្តបី 
សៅក្នុងបបសទសឥណ្ឌូ សនសនុបី និងកម្មវធិបីពិភពសស្តបីសៅក្នុងបបសទសហវបីលបីពបីនជាសដើម។ 

តួនាទីរ្រសន់យើងកនាងុនាមជានិនោជកនឆនាើម

១២០

មៅក៊មទសហ្វីលីេីន

សស្តបីតដលស្ិតសៅក្នុង
ថ្ាកដឹ់កនាធំម្មតា

ចាបព់បីកបមតិ G ស�ើងសៅ

៦០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍ 
និរន្តរភាព



បករមបបឹកសាសស្តបីអភវិឌ្ឍនស៍ស្តបីបបចាធំនាគារ សម�តប៊ាង (Maybank 

Women Mentor Women Council “WMW”) ក្នុងសពលថ្មបីៗមកសនះ 
បានចាបស់្្តើមបសងកើតកម្មវធិបីថ្ាកដឹ់កនាសំបមាបស់ស្តបីតដលសៅកាតថ់ា

 
(AWLP)តដលជាកម្មវធិបីសំខ្នក់្នុងការបសងកើនថ្ាកដឹ់កនាជំាសស្តបី ពបងឹង

 ដល់ភ្ពចបមរះ និងការដាកប់ញចេូ លគ្ា និងការខិតខំបបឹងតបបងសដើម្បី
 ឲ្យសសបមចសមទិ្ធិ្លដល់ធនាគារ សម�តប៊ាង។ កម្មវធិបីបតរូវបាន 

បសងកើត និងសរៀបចំស�ើងសដា�សម្ព័ន្ធធនធានមននុស្ស និងបគបប់គង 
សដា�បករមបបឹកសា WMW របស់ធនាគារ សម�តប៊ាង តដលវាជាកម្មវធិបី 
ម�ួក្នុងការពបងឹងដល់ការអភវិឌ្ឍនស៍ម្ភ្ពរបស់ថ្ាកដឹ់កនាជំាសស្តបី។ 

 
កម្មវធិបីសនះកប៏តរូវជាត្្កម�ួមនការបសងកើតថ្មបីរបស់បករមបបឹកសា WMW 
្ងតដរសដើម្បីសលើកទឹកចិត្ត និងជបមរញក្នុងការ្្តល់សិទ្ធិអំ្ចដល់

 បនុគ្គលិកតដលជា សស្តបីសៅធនាគារ សម�តប៊ាងសដើម្បីបសញចេញសមត្ភ្ព  
និងការដឹកនាបំបកបសដា�គនុណតមមលា។

ចំនួនសស្តីជាថ្ន្រក ់

ដឹកនាំមៅក្ថុងកេ្មវិធី 3៥

3៦%

3១%

៤៥%

សមាជិកមនបករមបបឹកសា 
ភបិាល គឺជាសស្តបី

សស្តបីតដលស្ិតសៅក្នុង
ថ្ាកដឹ់កនាជំានខ្់ស់

ចាបព់បីកបមតិ D ស�ើងសៅ

សស្តបីតដលស្ិតសៅក្នុង
ថ្ាកដឹ់កនាធំម្មតា

ចាបព់បីកបមតិ G ស�ើងសៅ

កេ្មវិធ ី Maybank GO Ahead. Challenge

2០១៥ 23.០០០ ម៊កខេជន

មកចើនជាង

មកពបីប ្្ត បបសទសជាង  ១០០

2០១៦ 3៧.០០០  ម៊កខេជន

មកចើនជាង

មកពបីប ្្ត បបសទសជាង ១០៥

2០១៧ ៤០.០០០  ម៊កខេជន

ជិតជាង

មកពបីប ្្ត បបសទសជាង ១០៨

ឱកាសកនាងុ ការចូលរមួស្មប័គចិត្ត

កម្មវធិបីស្មព័បគចិត្តគឺជា�នុទ្ធសសស្តម�ួតដលបតរូវបានសរៀបចំស�ើង 
សបមាបប់នុគ្គលិករបស់ស�ើង តដលស�ើងបានសជឿជាកថ់ាតាម 
រ�ៈកម្មវធិបីសនះគឺជាស្នម�ួសបមាបជ់ាចំណងទំនាកទ់ំនង 
រវាងការបបកបោណិជជាកម្មនិងការ្្តល់ជូនសៅវញិដល់ 
សហគមន។៍ Cahaya Kasis (CK) គឺជាកម្មវធិបីស្មព័បគចិត្តដ ៏
សំខ្នម់�ួរបស់ស�ើង។

៊៊គ្គលិកចូលរួេ
ចំបនកស្ម័កគចិត្តក្ថុង

ឆ្ន្រំ2០១៧

១3០,2០9
 

ដំសណើ ការរបស់ស�ើងនឹងបន្តសៅមនុខបបកបសដា�ភ្ពសជាគជព័�បបសិនសបើស�ើងមានសមាសភ្ពល្អបគបប់គានក់្នុងការសរៀបចំអភបិាលកិចចេល្អ ការបសងកើតភ្ពមច្បបឌិតថ្មបី និងថ្ាកដឹ់កនាលំ្អ។ ស�ើងពយាយមយ៉ា ងខ្លា ងំ

 ក្នុងការតសវង�ល់អំពបីោណិជជាកម្មរបស់ អតិថិជនរបស់ស�ើងសដា�រមួបញចេូ លទាងំកិចចេការសង្គម និងបរស្ិនតដលស�ើងមានវត្តមានបបកបអាជបីវកម្ម។ ការបំោកប់ំប៉ានសលើ ត្្កបសចចេកវទិយាឌបីជបីថលសៅដល់វសិព័�

 
ហិរញ្ញ វត្នុ និងការ្្តល់ទនុនោណិជជាកម្មដល់អាជបីវកម្មខ្្តតូចគឺជាត្្កម�ួដសំ៏ខ្នក់្នុងការ រ បីកចំសរ ើនរបស់ស�ើងសហើ�វាសៅតតជារសបៀបវ បីរៈចម្ងរបស់ស�ើង្ងតដរ។

ស�ើងបន្ត�កចិត្តទនុកដាកស់លើការបគបប់គង 
កម្មវធិបី CDP (តដលមានសឈា្ម ះសពញថា  

Carbon Disclosure Project) សបមាបរ់�ៈ 

៦្្បំន្តសទៀត សហើ�សនះកជ៏ាកម្មវធិបីតតម�ួគត ់
តដលស្បព័នហិរញ្ញ វត្នុរបស់បបសទសមា៉ា ស�សនុបី 
បានចូលរមួចំតណក។ ស�ើងបានសប្តជាញា ថានឹង 
បន្តសបាះជំហានកម្មវធិបីសនះសៅមនុខសទៀត។

កម្មវធិបីបរស្ិនរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង តដលស្ិតសៅសបកាមបកបខណ្ឌ ការបគបប់គងហានិភព័�សលើសង្គម និងអភបិាលកិចចេ តដលសៅកាតថ់ា “ESG” តដលនឹង 

បតរូវបានបសងកើតស�ើងសដា�មានកិចចេបពឹកសាសយបល់ជាម�ួការយិលព័�តំ្ងក្នុងបសរកតដល សម�តប៊ាងមានវត្តមាន និងត្្កោណិជជាកម្មសដើម្បីសអា�បសបគ្ាសៅតាម
 ទស្សនវសិព័�របស់សម្ព័ន្ធធនាគារក្នុង្្ ំ ២០២០ បតរូវបានអននុមព័ត�ល់បពមសដា�បករមបបឹកសាភបិាលរបស់ធនាគារស�ើងសៅក្នុង្្២ំ០១៧ ។ បកបខណ្ឌ មនកិចចេការ

 ទាងំសនះបតរូវតតបសបសៅតាមសគាលការណ៍ដូចខ្ងសបកាម៖

•  សគាលការណ៍សគារពសិទ្ធិមននុស្សរបស់អង្គការសហបបជាជាតិ

•  បកបខណ្ឌ ស្តងដ់ាតបមរូវមនអាជបីវកម្មហិរញ្ញ វត្នុអន្តរជាតិតដលសៅកាតថ់ា “IFC”

•  បកបខណ្ឌ ស្តងដ់ាតបមរូវមនបរស្ិនពិភពសោក

ធនាគារ សម�តប៊ាងបានឈរសលើសគាលការណ៍មនិ្្តល់ហិរញ្ញ វត្នុដល់សកម្មភ្ពទាងំឡា�្តដលប៉ាះោល់សៅដល់គនុណតមមលាមូលដាឋា នបគឹះរបស់ស�ើង និង
 លក្ខខណ្ឌ តដលបាន តបមរូវសដា�អន្តរជាតិ។ ការវា�តមមលាហានិភព័� ESG នឹងបតរូវសធវើស�ើងមនុនសពល តដលស�ើង្្តល់ហិរញ្ញ វត្នុជូនស្បព័នស្្សងៗ សដា�រមួបញចេូ ល

 ទាងំការវាតមមលាសលើបគបស់កម្មភ្ពអាជបីវកម្ម ដំសណើ ការស្គ ល់អតិថិជន របស់ខលាួនតដលសៅថា “KYC” សៅតតជាលក្ខខណ្ឌ តបមរូវដូចសដើម។ ការវា�តមមលាហានិភព័� ESG 

នឹងបតរូវស�ើងសបមាបអ់តិថិជនថ្មបី និងចាស់។ ការវា�តមមលាហានិភព័� ESG នឹងបតរូវរាបប់ញចេូ លសៅក្នុងជំពូកមនកបមតិ ហានិភព័�កបមតិទាប មធ្យម និងខ្ស់។

បកបខណ្ឌ ការងារទាងំសនះនឹងបតរូវដាកស់អា�ដំសណើ ការទូទាងំសម្ព័ន្ធធនាគារសៅក្នុង្្២ំ០១៨។

 ការ្្តួចស្្តើមដស៏បចើន

៦១

ពត័
មា
នផ
្សេ
ងៗ

របា
យ
កា
រណ៍

ហ
ិរញ

្ញវត
្ ថុ

ធន
ធា

នស
ង្គម

 ន
ិង

ទំនា
ក់ទ

ំនង
អភ

បា
ល
ក ិច

្ចប្រ
ក្រ

ផោ
យ
ទំន

ួល
ខថុស

បត
រូវ

ធន
ធា
នម

នថុស
សេ

ធន
ធា
ន្

លិ
តភា

ព
ធន

ធា
ន្រ

ញ្
្ញ

ធន
ធា
នហ

ិរញ
្ញវត

្ ថុ
ទ ិដ

្ឋភា
ពទូ

ផៅ

របាយការណ៍ 
និរន្តរភាព

តួនាទីរ្រសន់យើងកនាងុនាមជានិនោជកនឆនាើម (្រន្ត)

តួនាទីរ្រសន់យើងកនាងុនាមជាអនាកផ្តលន់សវាកម្ម ប្រក្រនោយទំនួលខុសបតរូវ



៦៣ របា�ការណ៍ របស់បករមបបឹកសា ភបិាល 
៦៥ របា�ការណ៍ របស់សវនករឯករាជ្យ
៦៧ តារាងតនុល្យការ
៦៨ របា�ការណ៍លទ្ធ្ល

៦៩ របា�ការណ៍ បតបមបបមរួល មូលធន
៧០ របា�ការណ៍ លំហូរសចប់បាក់
៧១ កំណតស់មា្គ ល់សលើរបា�ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្នុ

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ



បករមបបឹកសាភិបាលរបស់ ធនាគារសម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី (“ធនាគារ”) បងាហា ញរបា�ការណ៍របស់ខលាួន 
និងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារ នាមថងៃទបី៣១ តខធូ្ ្្២ំ០១៧ និងសបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទបញចេ ប។់

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារសម�តប៊ាង បតរូវបានបសងកើតចាបត់ាងំពបី្្១ំ៩៩៣ និងសធវើបបតិបត្តិការជាដំបូងសៅសខ្ភ្សំពញ 
(“សខ្”) មនធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”) តដលបានចនុះបញជា បីអាជបីវកម្មសៅបបសទស
មា៉ា ស�សនុបី។

សៅមថងៃទបី២ តខសមស ្្២ំ០១២ សខ្ បតរូវបានចនុះបញជា បីអាជបីវកម្មជាបករមហ៊ានុនមហាជនទទួលខនុសបតរូវ
មានកបមិត សដា�មានសឈា្ម ះថា ធនាគារសម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី និងជាបករមហ៊ានុនបនុបតសម្ព័ន្ធរបស់ 
MBB។ ធនាគារបតរូវបានចនុះបញជា បីអាជបីវកម្មសដា�អននុសោមតាមចបាបស់្តបីពបីសហបគាសោណិជជាកម្មមន
បពះរាជា្ចបកកម្នុជានិងបតរូវបាន្្តល់ អាជាញា បព័ណណ សបកាមបទប្ញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិមនកម្នុជា។ 
ធនាគារ ្្តល់សសវាកម្មធនាគារទូលំទូោ�និងសសវាហិរញ្ញ វត្នុ តដលោកព់ព័ន្ធជាសបចើនសទៀត សៅក្នុង
បពះរាជា្ចបកកម្នុជា សដា�អននុសោមសៅតាមអាជាញា បព័ណណ សលខ ០២ សចញសដា�ធនាគារជាតិមនកម្នុជា 
សដា�មនិមានកាលកំណត។់ 

ទបីស្កក់ារចនុះបញជា បីរបស់ធនាគារមានទបីតាងំសៅអគារសលខ ៤៣ មហាវថិបី បពះនសរាត្តម សងាក ត់្ សារថ្មបី ៣  
រាជធានបីភ្សំពញ បពះរាជា្ចបកកម្នុជា។

សៅក្នុងអំ�នុងការ�ិបរសិច្ឆទហិរញ្ញ វត្នុសនះ ពនុំមានការ ល្ា ស់ប្តូរជាសរវន្តសលើសកម្មភ្ពចម្ងៗរបស់
ធនាគារ សនាះសទ។

លទ្ធផលហរិញ្ញវត្ុ
លទ្ធ្លហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារសបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទបញចេបម់ានដូចខ្ងសបកាម៖

2០១៧
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

2០១៦
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

បបាកច់ំសណញមនុនបងព់ន្ធ ៧.១២៦.៥១១ ១៧.២៤៨.៩៦៦

ចំ្�ពន្ធសលើបបាកច់ំណូល (១.៨៤៧.៥៨៣) (២.៨៩១.៥២៤)

កបាក់ចំែូលស៊ទ្ធសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ ៥.2៧៨.92៨ ១៤.3៥៧.៤៤2

សេេូលពាន់មរៀល 2១.3១១.០32 ៥៧.9៦០.993

នដើមទុន

សដើមទនុនសរនុបរបស់ធនាគារ នាមថងៃទបី៣១ តខធូ្ ្្២ំ០១៧ មានចំនួន ៦៥ ោនដនុោលា រអាសមរកិ (ឬ 
២៦២.៤១ ោនោ់នសរៀល) (្្២ំ០១៦៖ ៥០ ោនដនុោលា រអាសមរកិ ឬ ២០១.៨៥ ោនោ់នសរៀល)

ទុន្របមរុង និងសវំិធានធន

ពនុំមានការតបបបបរួលជាសរវន្ដសៅសលើទនុនបបមរង និងសំវធិានធនសៅក្នុងការ�ិបរសិច្ឆទសនះសទ សលើកតលងតត 
បតបមបបមរួលតដលបតរូវបានបងាហា ញក្នុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ។

ឥណទាន និងបបាក់្រុនរប្រទានអាបកក់ និងជា្រ់សងសេយ័

មនុនសពលតដលរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារបតរូវបានសរៀបចំស�ើងបករមបបឹកសាភបិាលធនាគារ
បានចាតវ់ធិានការសមបសបនានាសដើម្បីឈានដល់ការអះអាងថានបីតិវធិបីក្នុងការលនុបសចាលឥណទាន 
និងបនុសរបបទានអាបកក់ និងការសធវើសំវធិានធនសលើឥណទានអាបកក់ និងជាប់សង្សព័� បតរូវបាន�កមកអននុវត្ដ 
សហើ�និងសជឿជាកថ់ា រាល់ឥណទាន និងបនុសរបបទានអាបកក ់បតរូវបានលនុបសចាល សហើ�សំវធិានធនបគប់
បគានប់តរូវបានកំណតស់�ើង សបមាបឥ់ណទាន និងបនុសរបបទានអាបកក ់ និងជាបស់ង្សព័�។

នាកាលបរសិច្ឆទមនរបា�កាណ៍សនះ បករមបបឹកសាភបិាលធនាគារ ពនុំបានដឹងពបីបពឹត្ដិការណ៍្ម�ួ តដល
អាចប ្្ដ លឲ្យចំនួនទឹកបបាកម់នឥណទានអាបកកត់ដលបានលនុបសចាល ឬចំនួនទឹកបបាកសំ់វធិានធនសលើ   
ឥណទាននិងបនុសរបបទានអាបកក ់ និងជាបស់ង្សព័� សៅក្នុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារមាន
ចំនួនមនិបគបប់គានជ់ាសរវន្តសនាះសទ។

បទព្យសកម្មចរន្ត

មនុនសពលតដលរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារបតរូវបានសរៀបចំស�ើង បករមបបឹកសាភបិាលធនាគារបាន
ចាតវ់ធិានការសមបសបនានា សដើម្បីឈានដល់ការអះអាងថាបទព្យសកម្មចរន្ត (សលើកតលងតតោកព់ព័ន្ធជា
ម�ួនឹងឥណទាន) តដលទំនងជាមនិអាចលកប់ានក្នុងតមមលាដូចតដលកតប់តាក្នុងបញជា បីគណសន�្យរបស់
ធនាគារសនាះ បតរូវបានកតប់តាឲ្យសស្មើនឹងតមមលាតដលនឹងអាចបបមូលមកវញិបានជាកត់ស្តង។

នាកាលបរសិច្ឆទមនរបា�កាណ៍សនះ បករមបបឹកសាភបិាលធនាគារពនុំបានដឹងពបីបពឹត្ដិការណ៍្ម�ួតដល
អាចប ្្ដ លឲ្យ តមមលាមនបទព្យសកម្មចរន្តសៅក្នុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារមានការ�ល់បច�ំ
ឬ មនិសមបសបជាសរវន្ដសនាះសទ។

វិធីសសស្រកំណត់តមមលៃ 

នាកាលបរសិច្ឆទមនរបា�ការណ៍សនះបករមបបឹកសាភបិាលធនាគារពនុំបានដឹងពបីកាលៈសទសៈ្ម�ួ 
តដលបានសកើតស�ើង សហើ�សធវើឲ្យប៉ាះោល់ដល់ការអននុវត្ដនវ៍ធិបីសសស្ដកំណតត់មមលាបទព្យសកម្ម និងបទព្យ
អកម្មសៅក្នុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារមានការ�ល់បចលំ ឬ មនិសមបសបជាសរវន្តសនាះសទ។

្រំណុលជាយថានហតុ និង្រំណុលនផសេងៗ

នាកាលបរសិច្ឆទមនរបា�ការណ៍សនះ៖
•  ពនុំមានបនទានុកសលើបទព្យសកម្មរបស់ធនាគារតដលសកើតមានសបមាបក់ារធានាបំណនុ លរបស់បនុគ្គល្

ម្ាកស់�ើ�ចាបព់បីកាលបរសិច្ឆទមនការ�ិបរសិច្ឆទបញចេប ់ និង

•  ពនុំមានបំណនុ លជា�ថាសហតនុទាកទ់ងនឹងធនាគារតដលបានសកើតស�ើងចាបព់បីកាលបរសិច្ឆទមន
ការ�ិបរសិច្ឆទបញចេ បស់បរៅពបីបំណនុ លតដលមានទាកទ់ងនឹងសកម្មភ្ពអាជបីវកម្មបបបកតបីរបស់ធនាគារ។
ត្្អកតាមមតិសយបល់របស់បករមបបឹកសាភបិាលធនាគារពនុំមានបំណនុ លជា�ថាសហតនុឬបំណនុ លស្្សង
សទៀតរបស់ធនាគារ តដលអាច ឬទំនងកាលា �ជាកាតពវកិចចេក្នុងអំ�នុងរ�ៈសពលដបព់បីរតខខ្ងមនុខ 
បនាទា បព់បី ការ�ិបរសិច្ឆទបញចេបស់នះ តដលនឹងមាន ឬអាចមានឥទ្ធិពលជាសរវន្ដសៅសលើលទ្ធភ្ព
របស់ធនាគារក្នុងការ បំសពញកាតពវកិចចេរបស់ខលាួនសៅសពលបំណនុ លទំាងសនាះដល់ការកំណត់សងសនាះសទ។

បពរឹត្រិការណ៍នបកាយកាល្ររនិចឆេទមនតារាងតុល្យការ

ពនុំមានបពឹត្ដិការណ៍ជាសរវន្តសកើតស�ើងសបកា�កាលបរសិច្ឆទមនតារាងតនុល្យការ តដលតបមរូវឲ្យសធវើការបងាហា ញ 
ឬសធវើនិ�ព័តកម្ម សបរៅពបីការបងាហា ញសៅក្នុងកំណតស់មា្គ ល់នានា តដលមានភ្ជា បនឹ់ងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ
សនះសទ។

បករុមប្ររឹកសាភិបាល

សមាសភ្ពមនបករមបបឹកសាភបិាល សៅក្នុងអំ�នុងការ�ិបរសិច្ឆទ និងនាកាលបរសិច្ឆទមនរបា�ការណ៍សនះ  
រមួមាន៖ 

សោក Dato’ Johan Ariffin បបធានបករមបបឹកសាភបិាលមនិបបតិបត្តិឯករាជ្យ 

សោក Datuk R. Karownakaran 
អភបិាលមនិបបតិបត្តិឯករាជ្យ 
ោតលងពបីតំតណងសៅមថងៃទបី ៣១ តខតនុោ ្្២ំ០១៧

សោក Anthony Brent Elam
អភបិាលមនិបបតិបត្តិឯករាជ្យ 
បតរូវបានតតងតាងំសៅតថងៃទបី ៣១ តខតនុោ ្្២ំ០១៧

សោក Spencer Lee Tien Chye អភបិាលមនិបបតិបត្តិឯករាជ្យ

សោក Soon Su Long អភបិាលមនិបបតិបត្តិមនិឯករាជ្យ 

សោក Datuk Hamirullah Boorhan អភបិាលមនិបបតិបត្តិមនិឯករាជ្យ

សោកបសបី Pollie Sim Sio Hoong
អភបិាលមនិឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ 
ោតលងពបីតំតណង សៅមថងៃទបី ០៥ តខតនុោ ្្២ំ០១៧
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សវនករ

បករមហ៊ានុនសវនកម្មឯករាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ជាសវនកររបស់ធនាគារ។

អត្ប្រនោជន៏រ្រសប់ករុមប្ររឹកសាភិបាល 

ក្នុងអំ�នុង និងនាការ�ិបរសិច្ឆទបញចេ ប់សនះ ពនុំមានកិចចេបពមសបពៀង្មួ� តដលក្នុងសនាះធនាគារជាភ្គបីមា្ខ ង 
តដលកម្មវត្នុមនកិចចេបពមសបពៀងសនាះ អាចបងកលទ្ធភ្ពដល់សមាជិកបករមបបឹកសាភបិាល្ម្ាក ់ឲ្យទទួល
បាននូវអត្បបសយជនត៍ាមមសធយាបា�ស្្សងៗ ដូចជាការទិញភ្គហ៊ានុន ឬបព័ណណ បំណនុ លរបស់ធនាគារ 
ឬរបស់សជបីវកម្មដមទ។

ពនុំមានអភិបាល្ម្ាក់របស់ធនាគារបានទទួល ឬមានសិទ្ធិនឹងទទួលបាននូវអត្បបសយជន៍្មួ�តាម     
រ�ៈសហតនុ្លមនកិចចេសនយា តដលបានសធវើស�ើងសដា�ធនាគារ ឬជាមួ�នឹងសហបគាសតដលអភិបាលសនាះ 
ជាសមាជិកបករមបបឹកសាភបិាលឬកជ៏ាម�ួធនាគារ្ម�ួតដលអភបិាលសនាះមានភ្គកម្មហិរញ្ញ វត្នុជា
សរវន្ដ សលើកតលងតតអត្បបសយជនទ៍ាងំឡា�្ តដលបតរូវបានោតបតដាងពព័តម៌ានក្នុង
របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ។

របាយការណ៍ស្រពីីការទទួលខុសបតរូវរ្រស់

បករុមប្ររឹកសាភិបាលនលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ
បករមបបឹកសាភបិាល ជាអ្កទទួលខនុសបតរូវសដើម្បីធានាអះអាងថា របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ ្្ដល់នូវទិដឋាភ្ពពិត 
និង បតឹមបតរូវអំពបីស្នភ្ពហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារ នាមថងៃទបី៣១ តខធ្ូ ្្២ំ០១៧ និងលទ្ធ្លហិរញ្ញ វត្នុ 
សហើ�និងលំហូរសចប់បាកស់បមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទបញចេ ប។់ ក្នុងការសរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុទាងំសនះ 
បករមបបឹកសាភបិាលបតរួតពិនិត្យនូវការសរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុសនះ តដលបតរូវបានសរៀបចំសដា�គណៈ
បគបប់គងតដលតបមរូវឲ្យគណៈបគបប់គងចាបំាចប់តរូវ៖

•  អននុមព័តនូវសគាលនសយបា�គណសន�្យ តដលសមបសបសដា�ត្្អកសលើការវនិិច្ឆព័� និងការបា៉ា ន់
ស្ម នសដា�សមសហតនុ្លនិងបបកបសដា�ការបបរងបប�ព័ត្សហើ�និងបតរូវអននុវត្ដសគាលនសយបា�
ទាងំសនាះសដា�មានសង្គតភ្ព។

•  អននុសោមសៅតាមបទប្ញ្ញត្ដិ និងសគាលការណ៍តណនាទំាងំឡា�តដលសចញ្សា�សដា�
ធនាគារជាតិមនកម្នុជា និងស្ដងដ់ារគណសន�្យកម្នុជា សហើ�បបសិនសបើមានការបបាសចាកពបីការ
បងាហា ញនូវទិដឋាភ្ពពិត និងបតឹមបតរូវមនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ បតរូវធានាឲ្យបានថាការបបាសចាក
សនះបតរូវបានដាកប់ងាហា ញ និងពន្យល់ និងកំណតជ់ាបរមិាណសចប់បាកស់ៅក្នុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ
វត្នុសអា�បានសមបសប។ 

•  រកសាទនុកបញជា បីគណសន�្យឲ្យបានបគបប់គាន ់ និងបបពព័ន្ធមនការបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុងឲ្យមានបបសិទ្ធភ្ព។

•  សរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ សដា�ឈរសលើមូលដាឋា ននិរន្ដរភ្ពមនដំសណើ រការអាជបីវកម្ម សលើកតលង
តតក្នុងករណបី តដលធនាគារមនិអាចបន្ដសកម្មភ្ពអាជបីវកម្មនាសពលអនាគតតដលគិតទនុកជាមនុនបាន។

•  បសងកើតសគាលនសយបា�ទូសៅសបមាបធ់នាគារ អននុមព័តរាល់ការសសបមចចិត្ដ និងសកម្មភ្ពទាងំ
ឡា�របស់គណៈបគបប់គងតដលមានឥទ្ធិពលជាសរវន្ដសលើបបតិបត្ដិការអាជបីវកម្មនិងលទ្ធ្លមន
បបតិបត្ដិការ របស់ធនាគារ សហើ�ធានាថាសគាលនសយបា� និងការសសបមចចិត្ដទាងំសនាះបតរូវបាន
ឆលានុះបញ្ចេ ំងយ៉ា ង សមបសបក្នុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ។

 
គណៈបគបប់គងជាអ្កទទួលខនុសបតរូវ សដើម្បីធានាថាបញជា បីគណសន�្យសមបសបបតរូវបានរកសាទនុកឲ្យបាន
បតឹមបតរូវសមសហតនុ្លបគបស់ពល តដលោតបតដាងបងាហា ញអំពបីស្នភ្ពហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារ សហើ�
និងធានាថាបញជា បីគណសន�្យអននុសោមតាមបបពព័ន្ធគណសន�្យតដលបានចនុះបញជា បី។ គណៈបគបប់គងកជ៏ា
អ្កទទួលខនុសបតរូវក្នុងការតថរកសាបទព្យសកម្មរបស់ធនាគារ តដលសហតនុដូចសនះសហើ� បតរូវចាតវ់ធិានការ 
សមបសប សបមាបក់ារទបស់ក ត ់ និងតសវងរកកំហនុសសចតនា សហើ�និងភ្ពមនិបបបកតបីស្្សងៗ។

បករមបបឹកសាភបិាលបញ្ជា កថ់ា ធនាគារបានអននុវត្ដតាមលក្ខខណ្ឌ តបមរូវចាបំាចន់ានា ដូចតដលបានបញ្ជា ក ់
ខ្ងសលើក្នុងការសរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ។

ការអនុម័តនលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ
ស�ើង បករមបបឹកសាភបិាលធនាគារ សូមអននុមព័តសលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ តដលមានភ្ជា បជ់ាម�ួសនះ 
ថាបាន្្ដល់នូវទិដឋាភ្ពពិត និងបតឹមបតរូវសៅសលើស្នភ្ពហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារ នាមថងៃទបី៣ ១  តខធ្ូ 
្្២ំ០១៧ និង លទ្ធ្លហិរញ្ញ វត្នុ សហើ�និងលំហូរសចប់បាក ់ សបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទបញចេប ់ សដា�
អននុសោមតាមស្ដងដ់ារគណសន�្យកម្នុជា និងបទប្ញ្ញត្ដិ និងតណនាសំគាលការណ៍តដលសចញ្សា�
សដា�ធនាគារជាតិមនកម្នុជា។

តំ្ងឲ្យបករមបបឹកសាភបិាល៖

មលក ដត៊ ចូហាន់ អារីហ្វីន
បបធានបករមបបឹកសាភបិាល

រាជធានបីភ្សំពញ បពះរាជា្ចបកកម្នុជា
មថងៃទបី ២៨ តខមបីនា ្្២ំ០១៨

៦៤

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍
រ្រសប់ករុមប្ររឹកសាភបិាល



មតិនោ្រល់

ស�ើងខញានុ ំបានសធវើសវនកម្មសៅសលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារសម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី (“ធនាគារ”)   តដលមានតារាងតនុល្យការនាមថងៃទបី៣១ តខធ្ូ ្្២ំ០១៧   និងរបា�ការណ៍លទ្ធ្ល 
របា�ការណ៍បតបមបបមរួលមូលធន និង របា�ការណ៍លំហូរសចប់បាក ់ សបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទបញចេប ់ សហើ�និងកំណតស់មា្គ ល់សលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ តដលរមួមានសសចក្តបីសសង្ខបមនសគាលនសយបា�
គណសន�្យសំខ្ន់ៗ

តាមមតិសយបល់របស់ស�ើងខញានុ ំ របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុបងាហា ញនូវទិដឋាភ្ពពិតបបាកដ និងបតឹមបតរូវសលើស្នភ្ពហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារនាមថងៃទបី៣១តខធ្ូ ្្២ំ០១៧ បពមទាងំលទ្ធ្លហិរញ្ញ វត្នុសហើ�និងលំហូរ

 

សចប់បាកស់បមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទបញចេបស់ដា�អននុសោមសៅតាមស្ដងដ់ារគណសន�្យកម្នុជា សហើ�និងបទបញ្ញត្ដិ និងសគាលការណ៍តណនាតំដលសចញសដា�ធនាគារជាតិមនកម្នុជា។ 

មូលោ្ឋ នកនាងុការផ្តលម់តិនោ្រល ់

ស�ើងខញានុ ំបានសធវើសវនកម្មសដា�អននុសោមសៅតាមស្តងដ់ារអន្តរជាតិស្តបីពបីសវនកម្មមនកម្នុជា (“CISAs”)។  ការទទួលខនុសបតរូវរបស់ស�ើងខញានុ ំ សយងតាមស្តងដ់ារអន្តរជាតិស្តបីពបីសវនកម្មមនកម្នុជា   បតរូវបានបរយិ�
 បតន្មសៅក្នុងត្្កមន “ការទទួលខនុសបតរូវរបស់សវនករចំសោះការសធវើសវនកម្មសលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ”  មនរបា�ការណ៍របស់ស�ើងខញានុ ំ។ ស�ើងខញានុ ំមានឯករាជ្យភ្ពពបីធនាគារ សដា�សយងតាមអននុបកឹត្យ សៅសលើ

បកមសបីលធមស៌បមាបវ់ជិាជា ជបីវៈរបស់គណសន�្យករ   និងសវនករជំនាញ    តដលសចញសដា�រាជរដាឋា ភបិាលមនបពះរាជា្ចបកកម្នុជា  សហើ�ស�ើងខញានុ ំកប៏ានបំសពញនូវទំនួលខនុសបតរូវដមទសទៀតតដលតបមរូវសដា�
បកមសបីលធម៌សនះតដរ។ ស�ើងខញានុ ំសជឿជាកថ់ាភស្ដនុតាងសវនកម្មតដលស�ើងខញានុ ំទទួលបានមានលក្ខណៈបគបប់គាន ់ និងសមបសបសដើម្ប្ី ្តល់ជាមូលដាឋា នក្នុងការបសញចេញមតិសយបល់របស់ស�ើងខញានុ ំ។

ព័ត៌មាននផសេងនបរៅពីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ និងរបាយការណ៍រ្រសស់វនករ

ពព័តម៌ានស្្សងសទៀតតដលទទួលបាននាកាលបរសិច្ឆទរបា�ការណ៍សវនកររមួមានរបា�ការណ៍របស់បករមបបឹកសាភបិាលតដលមានតចងក្នុងទំពព័រទបី១សៅទំពព័រទបី៥។ 
គណៈបគបប់គងមានទំនួលខនុសបតរូវ ចំសោះពព័តម៌ានស្្សងៗសនះ។ មតិសយបល់របស់ស�ើងខញានុ ំសលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុពនុំបគបដណ្ដ បស់លើពព័តម៌ានស្្សងៗសនះសទ សហើ�ស�ើងខញានុ ំកម៏និបងាហា ញសសចក្តបីសន្ិដាឋា នធានា
អះអាងក្នុងទបមង់្ ម�ួសៅសលើពព័តម៌ានស្្សងៗសនះតដរ។

ទាកទ់ងនឹងការសធវើសវនកម្មរបស់ស�ើងខញានុ ំ  សលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុទំនួលខនុសបតរូវរបស់ស�ើងខញានុ ំ   គឺការអានពព័តម៌ានស្្សងៗសនះ សហើ�ពិចារ្ថាសតើពព័តម៌ានស្្សងៗសនះមានវសិមតិភ្ពជាសរវន្តឬសទជាម�ួ
របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ ឬ ចំសណះដឹងរបស់ស�ើងខញានុ ំតដលទទួលបានសៅក្នុងការសធវើសវនកម្ម ឬថាសតើពព័តម៌ាន

ស្្សងៗសនះ  មានកំហនុសឆ្គងជាសរវន្តឬសទ   សដា�ត្្អកសលើការងារតដលបានអននុវត្ត   បបសិនសបើស�ើងខញានុ ំសន្ិដាឋា នថា   មានកំហនុសឆ្គងជាសរវន្ដសលើពព័តម៌ានស្្សងៗសនះ     ស�ើងខញានុ ំតបមរូវឲ្យរា�ការណ៍តាម
ភ្ពជាកត់ស្ដង។ ស�ើងខញានុ ំពនុំមានសហតនុការណ៍អវបីតដលបតរូវរា�ការណ៍ចំសោះពព័តម៌ានស្្សងៗសនះសទ។

ការទទួលខុសបតរូវរ្រសគ់ណៈបគ្រ់បគងនិងបករុមប្ររឹកសាភិបាលចំនពាោះរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ
គណៈបគបប់គងជាអ្កទទួលខនុសបតរូវចំសោះការសរៀបចំ និងការបងាហា ញទិដឋាភ្ពពិតបបាកដនិងបតឹមបតរូវមនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ សដា�អននុសោមសៅតាមស្ដងដ់ារគណសន�្យកម្នុជា សហើ�និងបទប្ញ្ញត្ដិ និង
សគាលការណ៍តណនា ំ តដលសចញសដា�ធនាគារជាតិមនកម្នុជា សហើ�និងទទួលខនុសបតរូវ្ងតដរ ចំសោះបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុងតដលគណៈបគបប់គងគិតថាមានសរៈបបសយជនក៍្នុងការសរៀបចំរបា�ការណ៍
ហិរញ្ញ វត្នុតដលពនុំមានកំហនុសឆ្គងជាសរវន្ត តដលប ្្ត លមកពបីការតកលាងបនលាំ ឬការភ្នប់ច�ំ។

សៅក្នុងការសរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ គណៈបគបប់គងជាអ្កទទួលខនុសបតរូវក្នុងការវា�តមមលាលទ្ធភ្ពនិរន្តរភ្ពអាជបីវកម្មរបស់ធនាគារ និងសធវើការោតបតដាង (បបសិនសបើមាន) នូវបញ្ហា ទាងំឡា�្តដល
ទាកទ់ងនឹងនិរន្តរភ្ពអាជបីវកម្ម និងការសបបើបបាស់មូលដាឋា ននិរន្តរភ្ពអាជបីវកម្មសៅក្នុងបបពព័ន្ធគណសន�្យរបស់ ធនាគារ សលើកតលងតតក្នុងករណបី គណៈបគបប់គងមានបំណងរោំ� ឬបញ្ឈបដំ់សណើ រការបបតិបត្តិការ
ធនាគារ ឬ កគ៏ា្ម នមសធយាបា�ជាកោ់ក់្ ម�ួសទៀតសបរៅពបីសនះ។

បករមបបឹកសាភបិាលមានទំនួលខនុសបតរូវក្នុងការបតរួតពិនិត្យសមើលសលើដំសណើ រមនការរា�ការណ៍អំពបីហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសបតរូវរ្រសស់វនករចំនពាោះការនធវៅើសវនកម្មនលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ

សគាលបំណងរបស់ស�ើងខញានុ ំ គឺសដើម្បីទទួលបាននូវការធានាអះអាងតដលសមសហតនុ្លថា របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុទាងំមូលមនិមានកំហនុសឆ្គងជាសរវន្ដ តដលប ្្ដ លមកពបីការតកលាងបនលាំ ឬ ការភ្នប់ច�ំ សហើ�
សធវើការសចញ្សា�របា�ការណ៍របស់សវនករតដលរមួមានមតិសយបល់របស់ស�ើងខញានុ ំ។ ការធានាអះអាងតដលសមសហតនុ្ល គឺជាការធានាអះអាងកបមតិខ្ស់ម�ួ ប៉ានុតន្តមនិតមនជាការធានាថាការងារសវនកម្ម
តដលបបបពឹត្តសៅសដា�អននុសោមតាម CISAs តតងតតរកស�ើញកំហនុសឆ្គងជាសរវន្តតដលមានសនាះសទ ។   កំហនុសឆ្គងអាចសកើតសចញពបីការតកលាងបនលាំ ឬការភ្នប់ច�ំ និងបតរូវបានចាតទ់នុកថាជាសរវន្ត  បបសិនសបើ
កំហនុសឆ្គងទាងំអស់សនាះ (តតម�ួ ឬ បញចេូ លគ្ាជារមួ) អាចមានឥទ្ធិពលសលើការសសបមចចិត្តត្្កសសដឋាកិចចេរបស់អ្កសបបើបបាស់សដា�ត្្អកសលើមូលដាឋា នរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុទាងំសនះ។ ជាត្្កម�ួមនការងារ
សវនកម្មតដលអននុសោមតាម CISAs ស�ើងខញានុ ំបានសធវើការវនិិច្ឆព័� និងរកសារនូវចមងៃល់បបកបសដា�វជិាជា ជបីវៈក្នុងដំសណើ រការសវនកម្ម។ ស�ើងខញានុ ំកប៏ាន៖

•  កំណត ់ និងវា�តមមលាហានិភព័�មនកំហនុសឆ្គងជាសរវន្ត មនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ តដលប ្្ត លមកពបីការតកលាងបនលាំ ឬ ការភ្នប់ច�ំ បសងកើត និងអននុវត្តនិតិវធិបីសវនកម្មតដលសឆលាើ�តបសៅនឹងហានិភព័�ទាងំ
សនាះសហើ�បបមូលភស្តនុតាងសវនកម្មឲ្យបានបគបប់គាន ់ និងសមបសបសបមាប់្ ្តល់ជាមូលដាឋា នក្នុងការបសញចេញមតិសយបល់របស់ស�ើងខញានុ ំ។ ហានិភព័�តដលមនិអាចរកស�ើញកំហនុសឆ្គងជាសរវន្តតដលប ្្ត ល
មកពបីការតកលាងបនលាំមានកបមតិខ្ស់ជាងហានិភព័�តដលមនិអាចរកស�ើញកំហនុសឆ្គង តដលប ្្ត លមកពបីការភ្នប់ច�ំ សបោះថាការតកលាងបនលាំអាចោកព់ព័ន្ធនឹងការ�នុប�ិត ការបនលាំ ការលនុបសចញសដា�សចតនា 
ការរា�ការណ៍មនិបតឹមបតរូវ ឬមនិសគារពតាមបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង។

•  តសវង�ល់អំពបីបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យត្ទាក្នុងតដលោកព់ព័ន្ធនឹងការងារសវនកម្ម សដើម្បីបសងកើតជានបីតិវធិបីសវនកម្ម តដលសមបសបសៅតាមកាលៈសទសៈ ប៉ានុតន្តមនិតមនសបមាបស់គាលបំណងសដើម្បីបសញចេញមតិសយបល់សលើ
បបសិទ្ធភ្ពមនការបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុងរបស់ធនាគារសទ។
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•  វា�តមមលាភ្ពសមបសបមនសគាលនសយបា�គណសន�្យតដលបានសបបើបបាស់ និងភ្ពសមសហតនុ្លមនការបា៉ា នស់្ម នគណសន�្យ និងការបងាហា ញតដលជាបទ់ាកទ់ងស្្សងសទៀតតដលសធវើស�ើងសដា�គណៈបគបប់គង។

•  សធវើសសចក្តបីសន្ិដាឋា នសៅសលើភ្ពសមបសបមនការសបបើបបាស់មូលដាឋា ននិរន្តរភ្ពអាជបីវកម្មសៅក្នុងបបពព័ន្ធ គណសន�្យសដា�គណៈបគបប់គង និងតាមរ�ៈភស្តនុតាងសវនកម្មតដលទទួលបាន ស�ើងខញានុ ំសធវើការសន្ិដាឋា ន
ថាសតើមានវត្តមានមនភ្ពមនិបបាកដបបជាជាសរវន្តទាកទ់ងនឹងបពឹត្តិការណ៍ ឬកាលៈសទសៈទាងំឡា�្តដលនាឲំ្យមានការសង្សព័�ជាសរវន្តសៅសលើនិរន្តរភ្ពមនដំសណើ រការអាជបីវកម្មរបស់ធនាគារ។ 
បបសិនសបើស�ើងសន្ិដាឋា នថាមានវត្តមានមនភ្ពមនិបបាកដបបជាជាសរវន្ត ស�ើងខញានុ ំតបមរូវឲ្យទាញចំ្បអ់ារម្មណ៍ក្នុងរបា�ការណ៍សវនករសលើកំណតស់មា្គ ល់ោកព់ព័ន្ធតដលមានសៅក្នុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ 
ឬបបសិនសបើកំណតស់មា្គ ល់សនះពនុំមានលក្ខណៈបគបប់គានស់ទសនាះ ស�ើងខញានុ ំនឹងសធវើការតកតបបមតិសយបល់របស់ស�ើងខញានុ ំ។ ការសន្ិដាឋា នរបស់ស�ើងខញានុ ំគឺពឹងត្្អកសលើភស្តនុតាងសវនកម្មតដលទទួលបានរហូតដល់មថងៃ
សចញរបា�ការណ៍សវនករ ។ តតសទាះជាយ៉ា ង្កស៏ដា� បពឹត្តិការណ៍ ឬកាលៈសទសៈនាសពលអនាគត កអ៏ាចបងកឲ្យធនាគារ មនិអាចបន្តនិរន្តរភ្ពរបស់អាជបីវកម្មបាន្ងតដរ។

•  វា�តមមលាការដាកប់ងាហា ញ ទបមង ់ និងមាតិកាទាងំបសរងមនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ រមួបញចេូ លទាងំកំណតស់មា្គ ល់ស្្សងៗ និងវា�តមមលាថាសតើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ តំ្ងឲ្យបបតិបត្តិការណ៍ និងបពឹត្តិការណ៍

តដលជាមូលដាឋា នសដើម្បីសសបមចបាននូវការបងាហា ញដប៏តឹមបតរូវ។  ក្នុងចំស្មបញ្ហា ដមទសទៀតស�ើងខញានុ ំបានសធវើការទំនាកទ់ំនងជាម�ួអ្កទទួលបនទានុកសលើអភបិាលកិចចេអំពបីវសិលភ្ពតដលបានសបគាងទនុក និង

សពលសវោមនការងារសវនកម្ម និងរបកគំសហើញសំខ្ន់ៗ  រមួបញចេូ ល្ងតដរនូវកងវះខ្តសំខ្ន់ៗ សៅសលើបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង តដលស�ើងខញានុ ំរកស�ើញក្នុងសពលសធវើសវនកម្ម។

ក្នុងចំស្មបញ្ហា ដមទសទៀត ស�ើងខញានុ ំបានសធវើការទំនាកទំ់នងជាម�ួអ្កទទួលបនទានុកសលើអភិបាលកិចចេអំពបីវសិលភ្ពតដលបានសបគាងទនុក និងសពលសវោមនការងារសវនកម្ម និងរបកគំសហើញសំខ្ន់ៗ  រមួបញចេូ ល្ងតដរនូវ         
កងវះខ្តសំខ្ន់ៗ សៅសលើបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង តដលស�ើងខញានុ ំរកស�ើញក្នុងសពលសធវើសវនកម្ម។

Maria Cristina Calimbas 

Partner

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.

បករមហ៊ានុនគណសន�្យករជំនាញ 

សវនករបបតិបសរត

រាជធានបីភ្សំពញ បពះរាជា្ចបកកម្នុជា
មថងៃទបី ២៨ តខមបីនា ្្២ំ០១៨

៦៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍រ្រស់
សវនករឯករាជ្យ



កំែត់
សម្្រល់

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

កទេ្រយសកេ្ម

សចប់បាកក់្នុងមដ ៤៦.២០០.៥៤៦ ១៨៦.៥១១.៦០៤ ៤៧.៨៧២.៤៨៦ ១៩៣.២៦១.២២៦

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារជាតិមនកម្នុជា ៣ ២៤៨.៥៩៦.៩២៩ ១.០០៣.៥៨៥.៨០២ ២៥៩.២០៥.៣៥៨ ១.០៤៦.៤១២.០៣០

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារស្្សងៗ ៤ ៥៥.៩៩២.៩៦០ ២២៦.០៤៣.៥៨០ ៣០.៦១២.៦២៩ ១២៣.៥៨៣.១៨៣

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម ៥ ៤.៤១៥ ១៧.៨២៣ ១២៦.៨១៩ ៥១១.៩៦៨

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម្ព័ន្ធញាតិ ៦ ១.៦៤៧.១៥៧ ៦.៦៤៩.៥៧៣ ៥.៥៧៨.៦៣៩ ២២.៥២០.៩៦៦

ឥណទាននិងបនុសរបបទាន ៧ ៥៣៤.៩៣២.៥៨៦ ២.១៥៩.៥២២.៨៥០ ៥៤៧.៨៨២.៣៧៤ ២.២១១.៨០១.១៤៤

អចលកម្មនិងហត្ូបករណ៍ ៨ ៥.៥៤៣.៩២០ ២២.៣៨០.៨០៥ ៦.៤៣៣.៨២២ ២៥.៩៧៣.៣៣៩

កម្មវធិបីកនុំព្ូយទព័រ ៩ ១.០៧១.៧៥១ ៤.៣២៦.៦៥៩ ៨៥៤.២៧៣ ៣.៤៤៨.៧០០

ពន្ធពនយាជាបទព្យសកម្មសនុទ្ធ ១២ ២.៧១៨.០២៤ ១០.៩៧២.៦៦២ ១.៨៣៣.២៧២ ៧.៤០០.៩១៩ 

បទព្យសកម្មស្្សងៗ ១០ ៣.៦៩២.២៨៤ ១៤.៩០៥.៧៥១ ៣.៤២៤.៦៧០ ១៣.៨២៥.៣៩៣

កទេ្រយសកេ្មសរ៊៊ 9០០.៤០០.៥៧2 3.៦3៤.9១៧.១០9 9០3.៨2៤.3៤2 3.៦៤៨.៧3៨.៨៦៨

កទេ្រយអកេ្ម និងេូលនិធិភាគទ៊និក

កទេ្រយអកេ្ម

បបាកប់សញ្ញ ើរបស់អតិថិជន ១១ ៧០៥.៨២៩.២៧១ ២.៨៤៩.៤៣២.៧៦៧ ៦៥៧.០៧៩.៦១១ ២.៦៥២.៦៣០.៣៩០

បបាកប់សញ្ញ ើរបស់ស្បព័នហិរញ្ញ វត្នុស្្សងៗ ១១ ២៥.១១៦.៤៣២ ១០១.៣៩៥.០៣៦ ៥២.២៧៥.១៣៥ ២១១.០៣៤.៧១៩

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម ៥ ២.៥៩២.៧៨៤ ១០.៤៦៧.០៦៩ ៤៧.៨៥០.៩៦៣ ១៩៣.១៧៤.៣៣៧

សំវធិានធនសបមាបព់ន្ធសលើបបាកច់ំណូល ១២ ២.១៧២.៨០៣   ៨.៧៧១.៦០៦  ៤.៧១៦.៥៣០ ១៩.០៤០.៦៣២

បំណនុ លបនាទា បប់ន្សំ ៥ ៣០.០០០.០០០ ១២១.១១០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១២១.១១០.០០០

បទព្យអកម្មស្្សងៗ ១៣ ១៣.២៧០.៤៩០ ៥៣.៥៧២.៩៦៨   ១០.៧៦២.២៣៩ ៤៣.៤៤៧.១៥៩

កទេ្រយអកេ្មសរ៊៊ ៧៧៨.៩៨១.៧៨០   ៣.១៤៤.៧៤៩.៤៤៦   ៨០២.៦៨៤.៤៧៨ ៣.២៤០.៤៣៧.២៣៧

េូលនិធិភាគទ៊និក

សដើមទនុន ១៥ ៦៥.០០០.០០០ ២៦២.៤០៥.០០០ ៥០.០០០.០០០ ២០១.៨៥០.០០០

ទនុនបបមរងទូសៅ ១០.០០០.០០០ ៤០.៣៧០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៣៧០.០០០

បបាកច់ំសណញរកសាទនុក ៤៦.៤១៨.៧៩២ ១៨៧.៣៩២.៦៦៣ ៤១.១៣៩.៨៦៤ ១៦៦.០៨១.៦៣១ 

េូលនិធិភាគទ៊និកសរ៊៊ ១2១.៤១៨.៧92   ៤9០.១៦៧.៦៦3 ១០១.១39.៨៦៤ ៤០៨.3០១.៦3១

កទេ្រយអកេ្ម និងេូលនិធិភាគទ៊និកសរ៊៊ 9០០.៤០០.៥៧2 3.៦3៤.9១៧.១០9 9០3.៨2៤.3៤2 3.៦៤៨.៧3៨.៨៦៨ 

 កំណតស់មា្គ ល់ភ្ជា បព់បីសលខ ១ ដល់ ២៥ ជាត្្កមនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុសនះ

៦៧
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តារាងតុល្យការ
នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧



កំែត់
សម្្រល់

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ចំណូលពបីការបបាក ់ ១៦ ៤៦.៤៦៥.១៩៦ ១៨៧.៥៧៩.៩៩៦ ៤៤.៤២០.៥២៩ ១៧៩.៣២៥.៦៧៦

ចំ្�សលើការបបាក ់ ១៧ (១៨.៩៦៤.០៣៤) (៧៦.៥៥៧.៨០៥) (១៦.៩៦២.១៨៣) (៦៨.៤៧៦.៣៣៣)

ចំែូលេីការកបាក់ស៊ទ្ធ 2៧.៥០១.១៦2 ១១១.០22.១9១ 2៧.៤៥៨.3៤៦ ១១០.៨៤9.3៤3

ចំណូលសលើមថលាឈ្ួល និងកមបមសជើងសរ ១៨ ៧.២១០.១១៨ ២៩.១០៧.២៤៦ ៦.១០៤.៨៧៦ ២៤.៦៤៥.៣៨៤

ចំ្�សលើមថលាឈ្ួល និងកមបមសជើងសរ (១.១៨៦.៣៨៦) (៤.៧៨៩.៤៤០) (៦៨២.៥៦១) (២.៧៥៥.៤៩៩)

ចំែូលផថលេឈ្លួល និងកផកេមជើងសារស៊ទ្ធ ៦.០23.៧32 2៤.3១៧.៨០៦ ៥.៤22.3១៥ 2១.៨៨9.៨៨៥

ចំណូលស្្សងៗ ១.៧៨០.៩៩០ ៧.១៨៩.៨៥៧ ៨៥៨.០៥៥ ៣.៤៦៣.៩៦៨

ចំែូលក៊តិ៊ត្ដិការស៊ទ្ធសរ៊៊ 3៥.3០៥.៨៨៤ ១៤2.៥29.៨៥៤ 33.៧3៨.៧១៦ ១3៦.2០3.១9៦

ចំ្�ទូសៅ និងរដឋាបាល ១៩ (១៦.៧៥១.៤៣៩) (៦៧.៦២៥.៥៥៩) (១៧.៨៤២.៨៣៨) (៧២.០៣១.៥៣៧)

សំវធិានធនសលើឥណទានបាតប់ង់ ៧ (១១.៤២៧.៩៣៤) (៤៦.១៣៤.៥៧០) (២៤៦.៩១២) (៩៩៦.៧៨៤)

ការបបមូលបានមកវញិនូវឥណទានតដលបានលនុបសចាល - - ១.៦០០.០០០ ៦.៤៥៩.២០០

កបាក់ចំមែញេ៊ន៊ង់េន្ធ ៧.១2៦.៥១១ 2៨.៧៦9.៧2៥ ១៧.2៤៨.9៦៦ ៦9.៦3៤.០៧៥

ចំ្�ពន្ធសលើបបាកច់ំណូល ១២ (១.៨៤៧.៥៨៣) (៧.៤៥៨.៦៩៣) (២.៨៩១.៥២៤) (១១.៦៧៣.០៨២)

កបាក់ចំមែញស៊ទ្ធសកម៊់ ការិយ៊រិមចឆេទ  ៥.2៧៨.92៨  2១.3១១.០32 ១៤.3៥៧.៤៤2 ៥៧.9៦០.993

កំណតស់មា្គ ល់ភ្ជា បព់បី សលខ ១ ដល់ ២៥ ជាត្្កមនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុសនះ

៦៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍លទ្ធផល
សកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់ផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧



មដើេទ៊ន ទ៊ន៊កេ៊ងទូមៅ កបាក់ចំមែញ សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក

សមតនុល្យនាមថងៃទបី១ តខមករា ្្២ំ០១៧ ៥០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤១.១39.៨៦៤ ១០១.១39.៨៦៤ 

បូកបតន្ម ១៥.០០០.០០០ - - ១៥.០០០.០០០

បបាកច់ំសណញសនុទ្ធសបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទ - - ៥.2៧៨.92៨   ៥.2៧៨.92៨

សេត៊ល្រយនាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ ៦៥.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤៦.៤១៨.៧92   ១2១.៤១៨.៧92

សេេូលពាន់មរៀល (កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥) 2៦2.៤០៥.០០០ ៤០.3៧០.០០០ ១៨៧.392.៦៦3   ៤9០.១៦៧.៦៦3

សមតនុល្យនាមថងៃទបី១ តខមករា ្្២ំ០១៦ ៥០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ២៦.៧៨២.៤២២ ៨៦.៧៨២.៤២២

បបាកច់ំសណញសនុទ្ធសបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទ - - ១៤.៣៥៧.៤៤២ ១៤.៣៥៧.៤៤២

សេត៊ល្រយនាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៦ ៥០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤១.១39.៨៦៤ ១០១.១39.៨៦៤

សេេូលពាន់មរៀល (កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥) 2០១.៨៥០.០០០ ៤០.3៧០.០០០ ១៦៦.០៨១.៦3១ ៤០៨.3០១.៦3១

កំណតស់មា្គ ល់ភ្ជា បព់បី សលខ ១ ដល់ ២៥ ជាត្្កមនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុសនះ
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កំែត់
សម្្រល់

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក

សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥) ដ៊ល្្ររអាមេរិក

សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

សាច់កបាក់ស៊ទ្ធបានេី(មក៊ើកបាស់ក្ថុង)សកេ្មភាេក៊តិ៊ត្ដិការ 2០ 2៧.៨៥៦.9៨៤   ១១2.៤៥៨.៦៤៥  ៨៥.១2៨.៦០៤ 3៤3.៦៦៤.១៧៥

ចលនាសាច់កបាក់បានេីសកេ្មភាេវិនិមោគ

ការទិញ ៖

អចលកម្ម និងហត្ូបករណ៍ ៨ (១.០៥៩.១៣០) (៤.២៧៥.៧០៨) (១.៦៨៨.៧៩៨) (៦.៨១៧.៦៧៨)

កម្មវធិបីកនុំព្ូយទព័រ ៩ (៤៨១.១៤០) (១.៩៤២.៣៦៣) (២៦១.៧២០) (១.០៥៦.៥៦៤)

សាច់កបាក់បានេីការលក់អចលកេ្មនិងហត្ូ៊ករែ៍ - - ៩.៧៥១ ៣៩.៣៦៥

សាច់កបាក់ស៊ទ្ធមក៊ើកបាស់ក្ថុងសកេ្មភាេវិនិមោគ (១.៥៤០.2៧០) (៦.2១៨.០៧១) (១.9៤០.៧៦៧) (៧.៨3៤.៨៧៧)

ចលនាសចប់បាកប់ានពបីសកម្មភ្ពហិរញ្ញប្ទាន

ការទូទាតក់មចេបីបានពបីបករមហ៊ានុនសម ៥ (៤៥.០០០.០០០) (១៨១.៦៦៥.០០០) (១៥.០០០.០០០) (៦០.៥៥៥.០០០)

សចប់បាកព់បីបំណនុ លបនាទា បប់ន្សំ ១៥.០០០.០០០ ៦០.៥៥៥.០០០ - -

សាច់កបាក់ស៊ទ្ធ(មក៊ើកបាស់ក្ថុង) បានេីសកេ្មភាេហិរញ្ញ៊្របទាន (3០.០០០.០០០) (១2១.១១០.០០០) (១៥.០០០.០០០)  (៦០.៥៥៥.០០០)

ការមកើនម�ើង (ការថយច៊ះ) ផនសាច់កបាក់ និងសាច់កបាក់សេេូល (3.៦៨3.2៨៦) (១៤.៨៦9.៤2៦) ៦៨.១៨៧.៨3៧ 2៧៥.2៧៤.29៨

សចប់បាក ់ និងសចប់បាកស់មមូលនាសដើមការ�ិបរសិច្ឆទ ២៤៣.៤០០.១២៥ ៩៨២.៦០៦.៣០៥ ១៧៥.២១២.២៨៨ ៧០៩.៦០៩.៧៦៦

លសម្អៀងពបីរូបិ�វត្នុបរសទស - - - (២.២៧៧.៧៥៩)

សាច់កបាក់ និងសាច់កបាក់សេេូល នាច៊ងការិយ៊រិមចឆេទ ៣ 239.៧១៦.៨39 9៦៧.៧3៦.៨៧9 2៤3.៤០០.១2៥ 9៨2.៦០៦.3០៥

កំណតស់មា្គ ល់ភ្ជា បព់បី សលខ ១ ដល់ ២៥ ជាត្្កមនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុទាងំសនះ 

៧០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍លហូំរសច់បបាក់
សកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់ផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧



១. ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ការ៊មងកើត និងក៊តិ៊ត្តិការ

ធនាគារសម�តប៊ាង បតរូវបានបសងកើតចាប់តំាងពបី្្១ំ៩៩៣ និងសធវើបបតិបត្តិការជាសខ្ភំ្សពញ (“សខ្”) 
មនធនាគារ Malayan Banking Berhad (បករមហ៊ានុនសម ឬ “MBB”) តដលជាធនាគារម�ួចនុះបញជា បី
អាជបីវកម្មសៅបបសទសមា៉ា ស�សនុបី។

សៅមថងៃទបី២ តខសមស ្្២ំ០១២ សខ្ បតរូវបានចនុះបញជា បីអាជបីកម្មជាបករមហ៊ានុនសធារណៈទទួល
ខនុសបតរូវមានកបមតិសដា�មានសឈា្ម ះថា ធនាគារសម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី (“ធនាគារ”) 
និងជាបករមហ៊ានុនបនុបតសម្ព័ន្ធរបស់ MBB។ ធនាគារ បតរូវបានចនុះបញជា បីអាជបីវកម្ម សដា�អននុសោមតា
មចបាបស់្តបីពបីសហបគាសោណិជជាកម្មមនបពះរាជា្ចបកកម្នុជា និងបតរូវបាន្្តល់អាជាញា បព័ណណ សបកាម
បទបញ្ញត្តិទាងំឡា�មនធនាគារជាតិមនកម្នុជា (“NBC”)។ 

ធនាគារ្្តល់សសវាកម្មធនាគារទូលំទូោ�និងសសវាហិរញ្ញ វត្នុតដលោកព់ព័ន្ធជាសបចើនសទៀតសៅក្នុង
បពះរាជា្ចបកកម្នុជា សដា�អននុសោមសៅតាមអាជាញា បព័ណណ ធនាគារសលខ០២សចញសដា�ធនាគា
រជាតិមនកម្នុជាសដា�មនិមានកាលកំណត។់ 

មដើេទ៊ន

សដើមទនុនសរនុបរបស់ធនាគារ នាមថងៃទបី៣១ តខធ្ូ ្្២ំ០១៧ មានចំនួន ៦៥ ោនដនុោលា រអាសមរកិ 
(ឬ ២៦២.៤១ ោនោ់នសរៀល) (្្២ំ០១៦៖ ៥០ ោនដនុោលា រអាសមរកិ ឬ ២០១.៨៥
ោនោ់នសរៀល)។

កក៊េក៊ឹក្រសាភិបាល

សមាសភ្ពមនបករមបបឹកសាភបិាលសៅក្នុងអំ�នុងការ�ិបរសិច្ឆទ និងនាកាលបរសិច្ឆទមនរបា�ការណ៍ 
សនះរមួមាន៖

សោក Dato’ Johan Ariffin បបធានបករមបបឹកសាភបិាលឯករាជ្យ 

សោក Datuk R. Karownakaran 
អភបិាលឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ 
ោតលងពបីតំតណងសៅមថងៃទបី៣១ តខតនុោ ្្២ំ០១៧

សោក Anthony Brent Elam អភបិាលឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ 
បតរូវបានតតងតាងំសៅតថងៃទបី៣១ តខតនុោ ្្២ំ០១៧

សោក Spencer Lee Tien Chye អភបិាលឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ

សោក Datuk Hamirullah Boorhan អភបិាលមនិឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ 

សោក Soon Su Long អភបិាលមនិឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ 

សោកបសបី Pollie Sim Sio Hoong
អភបិាលមនិឯករាជ្យ និងមនិបបតិបត្តិ 
ោតលងពបីតំតណង សៅមថងៃទបី០៥ តខតនុោ ្្២ំ០១៧

ទីតាំង

ទបីស្កក់ារចនុះបញជា បីរបស់ធនាគារមានទបីតាងំសៅអគារសលខ៤៣ មហាវថិបីបពះនសរាត្តម សងាក ត់្ សារថ្មបី៣ 
ខណ្ឌ ដូនសពញ រាជធានបីភ្សំពញ បពះរាជា្ចបកកម្នុជា។ នាមថងៃទបី៣ ១  តខធ្ូ ្្២ំ ០ ១ ៧ 
ធនាគារមានសខ្សរនុបចំនួនមម្ភម�ួ (២១) តដលមានទបីតាងំសៅក្នុងរាជធានបីភ្សំពញ សខត្តសសៀមរាប                    
សខត្តបពះសបីហននុ សខត្តបាតដំ់បង សខត្តត្ូង�្មនុ ំ សខត្តកំពងច់ាម សខត្តបនាទា �មានជព័� និងសខត្តតាតកវ។

៊៊គ្គលិក

នាមថងៃទបី៣១ តខធូ្ ្្២ំ០១៧ ធនាគារមានបនុគ្គលិកសរនុបចំនួន ៣៧៤ នាក ់(្្២ំ០១៦ មានចំនួន 
៣៦៣ នាក)់។

កាល៊រិមចឆេទផនការអន៊េ័តមលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ បតរូវបានអននុមព័តសដា�បករមបបឹកសាភបិាល សៅមថងៃទបី២៨ តខមបីនា ្្២ំ០១៨។

២. នគាលននោបាយគណននយ្យ

2.១  េូលដ្្រនផនការ៊ងា្្រញរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2.១.១ របាយការែ៍ផនអន៊មលេភាេ

របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ បតរូវបានសរៀបចំស�ើងបសបតាមស្ដងដ់ារគណសន�្យកម្នុជា 
(“CAS”) និងសគាលការណ៍តណនាមំនធនាគារជាតិមនកម្នុជាសៅសលើការសរៀបចំ
និងការបងាហា ញមនរបា�ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្នុ។

របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុតដលភ្ជា បជ់ាម�ួសនះ រមួទាងំការសបបើបបាស់របា�ការណ៍ទាងំ
សនះ មនិបតរូវ បានសរៀបចំស�ើងសបមាបអ់្កសបបើបបាស់របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ
តដលពនុំបានដឹងពបីសគាលការណ៍ គណសន�្យ នបីតិវធិបីគណសន�្យ និងការអននុវត្ដនស៍គា
លនសយបា�គណសន�្យមនបពះរាជា្ចបកកម្នុជាសនាះស�ើ�សហើ�
បតន្មពបីសនះកម៏និមានបំណងក្នុងការបងាហា ញពបីស្នភ្ពហិរញ្ញ វត្នុលទ្ធ្ល 
បបតិបត្តិការនិងលំហូរសចប់បាក ់ តដលអននុសោមសៅតាមសគាលការណ៍គណសន�្យ
និងការអននុវត្ដនគ៍ណសន�្យតដលទទួលស្គ ល់ជាទូសៅក្នុងបបសទសដមទស្្សងសទៀត
សបរៅពបីបពះរាជា្ចបកកម្នុជាសនាះតដរ។

សគាលនសយបា�គណសន�្យតដលដាកប់ងាហា ញដូចខ្ងសបកាមសនះ បតរូវបានអននុវត្ដ
ជាអចិមសន្ដ�ស៍ដា�ធនាគារសលើក តលង តត ការកំណត ់សំវធិាន ធន ឥណទាន   តដល  
បាតប់ង ់  តដល មាន ការតណនា ំពបីបបកាសថ្មបី ពបីធនាគារ ជាតិ មនកម្នុជា  តដលមាន 

 
 ការបងាហា ញលំអិត សៅក្នុង ការកំណត ់សមា្គ ល់ ២.៣.៥។

2.១.2 េូលដ្្រនផនការវាស់បវង

របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារ បតរូវបានសរៀបចំសទ្ើងសៅតាមមូលដាឋា នមថលាសដើម។ 

2.១.3 ការិយ៊រិមចឆេទសារមេើេន្ធ

ការ�ិបរសិច្ឆទសរសពើពន្ធរបស់ធនាគារចាបស់្្តើមពបីមថងៃទបី  តខមករា និងបញចេប់
សៅមថងៃទបី៣១ តខធ្ូ។ 

2.១.៤ រូ៊ិយ៊័ែ្ណមគាល និងរូ៊ិយ៊័ែ្ណសកម៊់កំែត់៊ងា្្រញ

រូបិ�វត្នុមនបពះរាជា្ចបកកម្នុជាគឺ បបាកស់រៀល (“KHR”)។ សទាះជាយ៉ា ងសនះក្តបី 
ធនាគារសធវើបបតិបត្ដិការ និងកតប់តារាល់បញជា បីគណសន�្យរបស់ខលាួនជាចម្ងជា
បបាកដ់នុោលា រអាសមរកិ។ គណៈបគបប់គងបានកំណតប់បាកដ់នុោលា រអាសមរកិជា
រូបិ�បព័ណណ វាស់តវង និងជារូបិ�បព័ណណ សបមាប់កំណត់បងាហា ញ សបោះវាបានឆលានុះបញ្ចេ ំង
ពបីសរធាតនុសសដឋាកិចចេមនបបភពបពឹត្ដិការណ៍ និងកាលៈសទសៈទាងំឡា�
របស់ធនាគារ។ ការបងាហា ញសនះ គឺអននុសោមតាមបបកាសសលខ ធ៧-០៧-
១៦៤ ចនុះមថងៃទបី១៣ តខធ្ូ ្្២ំ០០៧។

សកម្មភ្ពបបតិបត្ដិការជារូបិ�បព័ណណ ស្្សងៗសទៀត (“FC”) បតរូវបានប្ដូរសៅជា 
បបាកដ់នុោលា រអាសមរកិ សដា�សបបើបបាស់អបតាប្ដូរបបាកន់ាកាលបរសិច្ឆទមនបបតិបត្ដិ
ការសនាះ។ បទព្យសកម្ម និងបទព្យអកម្មតដលជារូបិ�បព័ណណ ស្្សងសទៀតសបរៅពបី 
ដនុោលា រអាសមរកិមានសៅកាលបរសិច្ឆទមនតារាងតនុល្យការ បតរូវបានប្ដូរសៅជាបបាក ់
ដនុោលា រអាសមរកិសដា�សបបើបបាស់អបតានាកាលបរសិច្ឆទមនតារាងតនុល្យការ។ 
ភ្ពលសម្អៀងពបីការប្ដូររូបិ�បព័ណណ  បតរូវបានទទួលស្គ ល់សៅក្នុងរបា�ការណ៍

 
លទ្ធ្ល។

2.១.៥ ការបក៊សកេរួលទឹកកបាក់ដ៊ល្្ររអាមេរិកមៅជាកបាក់មរៀល

ការតបបសបមរួលទឹកបបាកដ់នុោលា រអាសមរកិសៅជាបបាកស់រៀល   បតរូវបានបងាហា ញក្នុង
របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ        សដើម្បីអននុសោមសៅតាមចបាបស់្ដបីពបីគណសន�្យ
សហបគាស       សវនកម្មគណសន�្យសហបគាស និងវជិាជា ជបីវៈគណសន�្យ 
ចនុះមថងៃទបី៨ តខកកកដា ្្២ំ០០២  និងបបកាសោកព់ព័ន្ធនានារបស់ធនាគារជាតិ
មនកម្នុជា   សដា�សបបើអបតាប្ដូរបបាកន់ាចនុងការ�ិបរសិច្ឆទ ៤.០៣៧ សរៀល 
ក្នុង ១ដនុោលា រអាសមរកិ សបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទរា�ការណ៍ (ក្នុង្្២ំ០១៦៖ 
១ដនុោលា រអាសមរកិសស្មើ ៤.០៣៧សរៀល) ដូចតដលបានបបកាសឲ្យសបបើសដា� 
ធនាគារជាតិមនកម្នុជា។ ការតបបសបមរួលទាងំសនះមនិបតរូវបានអះអាងថាជា 
ទឹកបបាកត់ំ្ងឲ្យការបងាហា ញទឹកបបាកដ់នុោលា រអាសមរកិ ឬអាចបតរូវបានបងាហា ញ
ជាបបាកស់រៀលតាមអបតាស្្សងសទៀតសទ។ 

៧១

ពត័
មា

នផ
្សេ

ងៗ
របា

យ
កា
រណ

៍
ហ
ិរញ

្ញវត
្ថុ

ធន
ធា

នស
ង្គម

 និ
ង

ទំនា
កទ់

ំនង
អភ

បា
ល

ក ិច
្ចប្រ

ក្រ
ផោ

យ
ទំន

ួល
ខុស

បត
រូវ

ធន
ធា

នម
នុស

សេ
ធន

ធា
ន្

លិ
តភា

ព
ធន

ធា
ន្រ

ញ្
ញា

ធន
ធា

នហ
ិរញ

ញាវត
្ ុ

ទ ិដ
្ឋភា

ពទូ
ផៅ

កំណត់សមា្គ លន់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 
នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់



២. នគាលននោបាយគណននយ្យ (តពីទំព័រមុន)

2.១.៦ ស្តង់ដរគែមនយ្រយេិនទាន់បានអន៊វត្ត

សៅមថងៃទបី ២៤ តខមបីនា្្ ំ ២០១៦ បករមបបឹកសាជាតិគណសន�្យកម្នុជាបានបបកាស
ថាស្តងដ់ាររបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុអន្តរជាតិកម្នុជា ("CIFRS") បតរូវបានពនយារសពល
សបមាបក់ារអននុវត្តសៅមថងៃទបី១ តខមករា ្្ ំ២០១៩ ។   ក្នុងអំ�នុងសពលអន្តរកាល 
សនះធនាគារនិងបគឹះស្នហិរញ្ញ វត្នុរមួទាងំបករមហ៊ានុនធានារា៉ា បរ់ង បតរូវសរៀបចំ
របា�ការណ៍វឌ្ឍនភ្ពទាកទ់ងនឹងការអននុវត្ត CIFRS និងរា�ការណ៍ជាបបចាំ្ ្ ំ
ដល់បករមបបឹកសាជាតិគណសន�្យកម្នុជា និងនិ�តករដមទសទៀត។ ការអននុវត្ត CIFRS  
បតរូវបានរពឹំងថានឹងមាន្លប៉ាះោល់យ៉ា ងខ្លា ងំសៅសលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុរបស់

 
ធនាគារ។ 

2.2  ការវិនិចឆេ័យ និងការបា៉្រន់សាម្រនគែមនយ្រយសំខាន់ៗ 

ក្នុងការអននុវត្ដនស៍គាលនសយបា�គណសន�្យ គណៈបគបប់គងបានសបបើបបាស់ការវនិិច្ឆព័�
 

របស់ខលាួន និងសធវើការបា៉ា នស់្ម នក្នុងការកំណតត់មមលាតដលបតរូវបានទទួលស្គ ល់ ក្នុង
 របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុមានដូចខ្ងសបកាម៖

2.2.១ ភតិសន្រយាក៊តិ៊ត្តិការ

ធនាគារបានចនុះកិចចេសនយាជួលអាគារតដលបតរូវបានសបបើបបាស់សបមាបប់បតិបត្តិការ
របស់ខលាួន។ ធនាគារ សដា�ត្្អកសលើការវា�តមមលាសលើរ�ៈសពល និងលក្ខខណ្ឌ
មនកិចចេសនយាជួលទាងំសនាះ (ឧទាហរណ៍ ការជួលមនិបតរូវបានស្ទារភ្ពជាមាចេ ស់
កម្មសិទ្ធិសលើបទព្យសកម្មសៅអ្កជួលសៅចនុងការ�ិបរសិច្ឆទមនកិចចេសនយាជួល
សហើ�កិចចេសនយាជួលមានរ�ៈសពលតិចជាងអា�នុកាលសបបើបបាស់របស់បទព្យ
សកម្មសនាះ) ធនាគារបានកំណតថ់ា ភតិបតបីជាអ្ករកសានូវហានិភព័� និង្ល
បបសយជនជ៍ាសរវន្តទាងំអស់ក្នុងនាមជាមាចេ ស់កម្មសិទ្ធិសលើបទព្យសម្ត្តិទាងំសនះ។

2.2.2. រូ៊ិយ៊័ែ្ណេ៊េងារ

ស្ដងដ់ារគណសន�្យកម្នុជាសលខ ២១ តបមរូវឲ្យគណៈបគបប់គងសបបើបបាស់ការវនិិច្ឆព័�
របស់ខលាួនក្នុង ការកំណតរ់ូបិ�បព័ណណ មនុខងាររបស់អង្គភ្ពតដលបានឆលានុះបញ្ចេ ំង
សមបសបបំ ន្ុតពបីឥទ្ធិពលសសដឋាកិចចេមនបបតិបត្តិការ បពឹត្តិការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌ
ទាងំឡា�្តដលមានការោកព់ព័ន្ធសៅនឹងអង្គភ្ព។ ក្នុងការវនិិច្ឆព័�សនះ 
ធនាគារពិចារ្សលើចំណនុ ចដូចខ្ងសបកាម៖

ក.  រូបិ�បព័ណណ តដលមានឥទ្ធិពលជាសវន្តសលើតមមលារបស់ឧបករណ៍ 
និងសសវាហិរញ្ញ វត្នុ (ជាសរឿ�ៗវាជារូបិ�បព័ណណ តដលតមមលារបស់ឧបករណ៍ 
និងសសវាហិរញ្ញ វត្នុ បតរូវបានកំណត ់ និងសធវើការទូទាត)់

ខ.  រូបិ�បព័ណណ មានក្នុងមូលនិធិតដលទទួលបានពបីសកម្មភ្ពហិរញ្ញប្ទាន និង

គ.  រូបិ�បព័ណណ តដលបបាកទ់ទួលបានពបីសកម្មភ្ពបបតិបត្តិការតតងតតបតរូវ
  បានរកសាទនុក។

2.2.3 សំវិធានធនមលើឥែទានបដលបាត់៊ង់

សៅសពលសរៀបចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុគនុណភ្ពមនឥណទាននិងបនុសរបបទាន 
បតរូវបានបតរួតពិនិត្យ និងវា�តមមលា សដើម្បីកំណតច់ំ្តថ្់ាកនិ់ងកបមតិមន
សំវធិានធនសលើឥណទាននិងបនុសរបបទានតដលបាតប់ង ់ នឹងបងាហា ញទាងំបសរងក្នុង
កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.៣.៥។

2.2.៤ ការទទួលសា្្រល់េន្ធេន្រយារជាកទេ្រយសកេ្ម

ពន្ធពនយារជាបទព្យសកម្មបតរូវបានទទួលស្គ ល់សបមាបក់ារខ្តពន្ធសយងតដល
មនិទានប់ានសបបើបបាស់ទាងំអស់ និងភ្ពខនុសគ្ាបស ្្ត ះអាសន្ក្នុងកបមតិតដល
អាចមានបបាកច់ំសណញជាបព់ន្ធនាសពលអនាគតសដើម្បីអាចកាតក់ងការខ្តពន្ធ 
សយងតដលមនិទានប់ានសបបើបបាស់សនាះ។ គណៈបគបប់គងបតរូវសបបើការវនិិច្ឆព័�

 

សំខ្ន ់សដើម្បីកំណតចំ់នួនមនពន្ធពនយារជាបទព្យសកម្មតដលអាច ទទួលស្គ ល់បាន  
សដា�ត្្អកសលើសពលសវោ និងកបមតិមនបបាកច់ំសណញជាបព់ន្ធនាសពលអនាគត  
តដលអាចមានជាម�ួនឹង�នុទ្ធសសស្តក្នុងការសធវើត្នការពន្ធនាសពលអនាគត។

2.2.៥ ការថយច៊ះតផេលេផនកទេ្រយសកេ្មេិនបេនហិរញ្ញវត្ថុ

ការថ�ចនុះតមមលាមនបទព្យសកម្ម មនិតមនហិរញ្ញ វត្នុសកើតមានសៅសពលតដលតមមលាចនុះ
 

បញជា បីមនបទព្យសកម្ម ឬ ឯកតាបសងកើតសចប់បាកម់ានតមមលាសលើសពបីចំនួនទឹកបបាក់
 

តដលអាចបបមូលមកវញិបាន សហើ�តដលជាតមមលាខ្ស់ជាងរវាងតមមលាទបី្សារដក 
សចញមថលាសដើមោកព់ព័ន្ធនឹងការលកនិ់ងតមមលាបានពបីការសបបើបបាស់។ ការគណនាតមមលា

 
ទបី្សារដកសចញមថលាសដើមោកព់ព័ន្ធនឹងការលក ់ គឺត្្អកសលើទិន្នព័�តដលទទួលបានពបី

 បបតិបត្តិការលកក់្នុងបបតិបត្តិការសបើកចំហមនបទព្យសកម្មតដលបសសដៀងគ្ា ឬតមមលា
 តដលអាចអសងកតបានសៅសលើទបី្សារដកមថលាសដើម តដលសកើតមានសដើម្បីលកប់ទព្យ
 

សកម្មសនាះ។ ការគណនាតមមលាបានពបីការសបបើបបាស់ គឺត្្អកសលើគបមរូលំហូរសច ់
បបាកអ់ប្ហារ។ ធនាគារវា�តមមលាការថ�ចនុះមនបទព្យសកម្មសៅសពល្តដល 
មានបពឹត្តិការណ៍ ឬការ ល្ា ស់ប្តូរទាងំឡា�្តដលបងាហា ញថាតមមលាចនុះបញជា បីមន 
បទព្យសកម្មមនិអាចបបមូលមកវញិបាន។ កតា្ត នានាតដលធនាគារពិចារ្ថា 
មានសរៈសំខ្នត់ដលតបមរូវឲ្យមានការពិនិត្យសលើការថ�ចនុះតមមលារមួមាន៖

•  លទ្ធ្លបបតិបត្តិការ មានកបមតិទាបខ្លា ងំជាង សធៀបសៅនឹងលទ្ធ្ល
បបតិបត្តិការរពំឹងទនុកនាសពលកនលាងមក ឬនាសពលអនាគត

•  ការ ល្ា ស់ប្តូរសរវន្ត មនរសបៀបសបបើបបាស់បទព្យសកម្មតដលបានទិញ
ឬ�នុទ្ធសសស្តសបមាបអ់ាជបីវកម្មទាងំមូល

•  និន្ាការសសដឋាកិចចេ ឬភ្ពអវជិជាមានសំខ្ន់ៗ ក្នុងវសិព័�។

2.2.៦ ការប៉ា្រន់សាម្រនអាយ៊កាលមក ើ៊កបាស់ផនអចលកេ្ម និងហតូ្៊ករែ៍ និងកេ្មវិធីកំ៊េ្រយូទ័រ

ធនាគារសធវើការបា៉ា នស់្ម នអា�នុកាលសបបើបបាស់មន អចលកម្មនិងហត្ូបករណ៍ 
 

និងកម្មវធិបីកនុំព្ូយទព័រ របស់ខលាួន។ ការបា៉ា នស់្ម នសនះបតរូវបានបតរួតពិនិត្យស�ើងវញិជា
 សរឿ�ៗតាមកាលកំណត ់ សដើម្បីធានាថារលំស់មានសង្គតភ្ពជាម�ួនឹងគបមរូ 

បា៉ា នស់្ម នមនអត្បបសយជនស៍សដឋាកិចចេពបីអចលកម្ម និងហត្ូបករណ៍និងកម្មវធិបី
 កនុំព្ូយទព័រនបីម�ួៗ។

2.3  មសចក្ដីសមងខេ៊ផនមគាលការែ៍គែមនយ្រយសំខាន់ៗ 

2.3.១ ៊បកេ៊កេរួលក្ថុងមគាលនមោបាយគែមនយ្រយ

សគាលនសយបា�គណសន�្យ និងវធិបីសសស្ដគណនាតដលដាកឲ់្យអននុវត្ដសដា� 
ធនាគារ បតរូវបានអននុវត្ដជាអចិមសន្ដ�ស៍លើកតលងតតការសធវើសំវធិានធនសលើ 
ឥណទានតដលបាតប់ងត់ដលមានបញ្ជា កស់ៅក្នុងកំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.៣.៥។

2.3.2 េ័ត៌មនវិមោគកេ្ម

ធនាគារសធវើបបតិបត្ដិការអាជបីវកម្មរបស់ខលាួនសៅក្នុងវសិព័�តតម�ួតដលជាធនាគា
រោណិជជានិងស្ិតសៅក្នុងតដនភូមសិសស្ដតតម�ួ គឺបពះរាជា្ចបកកម្នុជា។

2.3.3 សាច់កបាក់ និងសាច់កបាក់សេេូល

សបមាបស់គាលបំណងមនការសរៀបចំរបា�ការណ៍លំហូរសចប់បាក ់ សចប់បាក់
និងសចប់បាកស់មមូលរមួមាន សចប់បាក ់ និងសមតនុល្យធនាគារបបាក់
បសញ្ញ ើគា្ម នកាលកំណតនិ់ងការវនិិសយគរ�ៈសពលខលាបីតដលងា�បសរួលប្ដូរជា
សចប់បាកប់ានជាម�ួនឹងកាលវសនសដើមបបីតខ ឬតិចជាងសនះពបីសពលទិញ សហើ�
និងតដលអាចប្ដូរជាសចប់បាកត់ដលកំណតប់ាន និងមានហានិភព័�តិចតួចសលើកា
រ ល្ា ស់ប្ដូរតមមលា។

2.3.៤ ឥែទាន និង៊៊មរក៊ទាន

ឥណទាន និងបនុសរបបទាន្្ដល់ឲ្យអតិថិជនទាងំអស់ បតរូវបានបងាហា ញសៅក្នុង
តារាងតនុល្យការតាមបបាកស់ដើមនិងចំណូលការបបាកប់ង្គរ (ដកសចញចំណូលការ
បបាកព់្ួយរទនុក) សដា�ដកសចញនូវចំនួន ទាងំឡា�្តដលបានលនុបសចាល
និងសំវធិានធនសបមាបឥ់ណទានតដលបាតប់ង។់

៧2

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



ចំណាត់ថ្ន្រក់ ចំនួនបថ្ងបដលហួសកាលកំែត់សង អកតាសំវិធានធន

ឥណទានធម្មតា
០ ដល់ ១៤មថងៃ (ឥណទានរ�ៈសពលខលាបី)
០ ដល់ ២៩មថងៃ (ឥណទានរ�ៈសពលតវង)

១%

សំវធិានធនជាកោ់ក៖់

ឥណទានឃ្លា សំមើល
១៥ ដល់ ៣០មថងៃ (ឥណទានរ�ៈសពលខលាបី)
៣០ ដល់ ៨៩មថងៃ (ឥណទានរ�ៈសពលតវង

៣%

ឥណទានសបកាមស្ដងដ់ារ
៣១ ដល់ ៦០មថងៃ (ឥណទានរ�ៈសពលខលាបី)
៩០ ដល់ ១៧៩មថងៃ (ឥណទានរw�ៈសពលតវង)

២០%

ឥណទានជាបស់ង្សព័�
 ៦១ ដល់ ៩០មថងៃ (ឥណទានរ�ៈសពលខលាបី)
១៨០ ដល់ ៣៥៩មថងៃ (ឥណទានរ�ៈសពលតវង)

៥០%

ឥណទានបាតប់ង់
សលើសពបី ៩១មថងៃ (ឥណទានរ�ៈសពលខលាបី)
៣៦០មថងៃ ឫសបបើនជាង (ឥណទានរ�ៈសពលតវង)

១០០%

ការសធវើសំវធិានធនតាមបទប្ញ្ញត្តិ បតរូវបានអននុវត្តសបមាប ់ ហាវ សនុបីលបីធបីទាងំក្នុង  
និងសបរៅតារាងតនុល្យការ របស់ធនាគារនិងស្បព័នហិរញ្ញ វត្នុទាងំអស់។  ការសធវើ

 
សំវធិានធនតាមបទប្ញ្ញត្តិ តដលតបមរូវក្នុងបបកាសថ្មបីជាលទ្ធ្លសធវើឲ្យមានការ

 
សកើនស�ើងនូវសំវធិានធនសលើឥណទានតដលបាតប់ងម់ានតមមលាសស្មើនឹង ៣.៥៨ 

 
ោនដនុោលា រអាសមរកិ និងកាតប់ន្�បបាកច់ំសណញសនុទ្ធសបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទ 
សដា�ចំនួនដូចគ្ា  សៅមថងៃទបី៣១ តខធ្ូ ្្២ំ០១៧។

សលើសពបីសនះសៅសទៀតបបកាសថ្មបីតបមរូវឲ្យមានការសបបៀបសធៀបរវាងការសធវើសំវធិានធន 
តាមបទប្ញ្ញត្ដិជាម�ួនឹងសំវធិានធនសលើអនុបីមតភរមនិតដលកំណតស់ដា�ត្្អក

 
សលើ CIFRS  នាសពលបានអននុវត្ត។ ក្នុងអំ�នុងសពអន្តរកាលមនុនសពលអននុត្ត CIFRS  

ធនាគារនឹងអននុវត្តតាមចំ្តឥ់ណទាន  និងការ្្តល់សំវធិានធនតាម 
បទប្ញ្ញត្ដិ តដលមានតចងក្នុងបបកាសថ្មបី។

2.3.៦ កិច្ចសន្រយាឥែទានម្្រសងៗ 

សៅក្នុងអាជបីវកម្មធម្មតាធនាគារបានចនុះកិចចេសនយាឥណទានស្្សងៗ តដលរមួ
មានការសនយា ្្ដល់ឥណទានលិខិតឥណទាននិងលិខិតធានា។ សគាលនសយបា�
គណសន�្យ និងវធិបីសសស្ដសំវធិានធន គឺមានលក្ខណៈបបហាកប់បតហលសៅ
នឹងឥណទានខ្ងសលើ តដលបាន្្ដល់ឲ្យដំបូងដូចតដលកំណតប់ងាហា ញខ្ងសលើ។
សំវធិានធនសលើកិចចេសនយាឥណទានស្្សងៗបតរូវបានសធវើស�ើងសៅសពលការបាតប់ង់
បតរូវបានគិតថាទំនងនឹងសកើតមានស�ើង។

2.3.៧ កទេ្រយសកេ្មម្្រសងៗ

គណនបីបតរូវទទួលស្្សងៗតដលរមួបញចេូ លសៅក្នុងបទព្យសកម្មស្្សងៗ បតរូវបាន
កតប់តាសៅតាមតមមលាតដលរពំឹងទនុកថានឹងអាចបបមូលមកវញិបាន។ ការបា៉ា ន់
ស្ម នបតរូវសធវើស�ើងសបមាបប់ំណនុ លជាបស់ង្សព័�សដា�ត្្អកសលើ ការបតរួតពិនិត្យ
សលើសមតនុល្យតដលសៅសល់ទាងំអស់នាកាលបរសិច្ឆទមនតារាងតនុល្យការ។

២. នគាលននោបាយគណននយ្យ (តពីទំព័រមុន)

2.3  មសចក្ដីសមងខេ៊ផនមគាលការែ៍គែមនយ្រយសំខាន់ៗ (តេីទំេ័រេ៊ន)

2.3.៤ ឥែទាន និង៊៊មរក៊ទាន (តេីទំេ័រេ៊ន)

ឥណទានរ�ៈសពលខលាបីគឺជាឥណទានតដលនឹងបតរូវបានទូទាតស់ងមកវញិសៅក្នុង
រ�ៈសពលម�ួ្្សំដា�គិតចាបព់បីកាលបរសិច្ឆទតដលឥណទានសនាះបតរូវបាន្្ដល់
ឲ្យអតិថិជន។ ឥណទានរ�ៈសពលតវង គឺជា ឥណទានទាងំឡា�្តដល
កាលបរសិច្ឆទបតរូវសងបត�បច់នុងសបកា�របស់វាមានរ�ៈសពលសបចើនជាងម�ួ្្ំ
សដា�គិតចាបព់បីកាលបរសិច្ឆទតដលឥណទានបតរូវបាន្្ដល់ឲ្យអតិថិជន។  

ឥណទានបតរូវបានលនុបសចាលសៅសពលតដលធនាគារសជឿជាកយ់៉ា ងចបាស់ថា
ឥណទានសនាះមនិអាចបបមូលមកវញិបាន។ ការបបមូលបានមកវញិមន 
ឥណទាន និងបនុសរបបទាន តដលបតរូវបានលនុបសចាល ឬបានសធវើសំវធិានធនសៅ 
ក្នុងការ�ិបរសិច្ឆទមនុនៗ និងបន្�ចំនួនមន សំវធិានធនសលើឥណទានតដល

 បាតប់ងស់ៅក្នុងរបា�ការណ៍លទ្ធ្ល។

ឥណទាន និងបនុសរបបទានតដលបតរូវបានចាតថ្់ាក ់ ជាឥណទានសបកាមស្ដងដ់ារ  
ជាបស់ង្សព័� ឬ បាតប់ង ់ គឺបតរូវចាតទ់នុកជាឥណទានមនិដំសណើ រការ។

2.3.៥ សំវិធានធនមលើឥែទានបដលបាត់៊ង់

សំវធិានធនសលើឥណទានតដលបាតប់ង ់ បតរូវបានសធវើស�ើងអាបសព័�សៅសលើ
ហានិភព័�ជាកោ់កន់ានាតដល ទាកទ់ងសៅនឹងឥណទាន និងបនុសរបបទានទាងំសនាះ 
សហើ�បានពិនិត្យសមើលនិងកំណតយ់៉ា ងជាកោ់កថ់ាជាឥណទានឃ្លា សំមើល 
សបកាមស្ដងដ់ារ ជាបស់ង្សព័� ឬបាតប់ង។់ សលើសពបីសនះសៅសទៀតសំវធិានធនទូសៅ 
បតរូវបានរកសាទនុកសបមាបឥ់ណទានតដលបានចាតថ្់ាកជ់ាឥណទានធម្មតា។

ការបបាកព់្ួយរទនុក តដលបានបង្គរសបមាបឥ់ណទានមនិដំសណើ រការ មនិបតរូវបាន
�កមកពិចារ្សបមាបក់្នុងសគាលបំណងមនការវភិ្គឥណទាន តដលបាន 
បាតប់ងរ់បស់ធនាគារសនាះសទ។

ឥណទានតដលមនិអាចទារមកវញិបានឬចំតណកមនឥណទានតដលបាន
ចាតថ្់ាកជ់ាបំណនុ លអាបកកប់តរូវបានលនុបសចញបនាទា បព់បីបានពិចារ្សៅសលើ  
តមមលាលកប់ានមនបទព្យបញ្ចេ ំ (បបសិនសបើមាន) សៅសពលតដលគណៈបគបប់គង
វនិិច្ឆព័�ស�ើញថា ពនុំមានសង្មឹនឹងអាចទារបានឥណទានទាងំសនាះមកវញិសទ។

ការសធវើសំវធិានធនបតរូវត្្អកសៅសលើភ្គរ�មនសមតនុល្យមនឥណទាន និងបនុសរ 
បបទានសរនុប។

សៅមថងៃទបី១ តខធ្ូ ្្២ំ០១៧ ធនាគារជាតិមនកម្នុជាបានសចញបបកាសសលខ
 

ធ៧-០១៧-៣៤៤ ស្តបីពបីការ្្តល់ចំ្តថ្់ាកហ់ានិភព័�ឥណទាន និងសំវធិាន
 

ធនសលើអនុបីមតភរមនិ    តដលជំនួសបបកាសធនាគារជាតិមនកម្នុជា    សលខ
 

ធ៧-០៩-០៧៤ ស្តបីពបីការ្្តល់ចំ្តថ្់ាកប់ទព្យ និងសំវធិានធនតដលមាន 
បបសិទ្ធភ្ពចាបព់បីកាលបរសិច្ឆទមនបបកាសថ្មបីសនះ។ បបកាសថ្មបីសនះតបមរូវសអា� 
ធនាគារនិងស្បព័នហិរញ្ញ វត្នុទាងំអស់ គណនាសំវធិានធនតាមបទប្ញ្ញត្ដិ

 
សៅតាមការចាតថ្់ាកឥ់ណទានរបស់ខលាួនជា៥ថ្ាក ់ សដា�ត្្អកសលើចំនួនមថងៃតដល 
ហួសកាលកំណតស់ង និង/ឬការទូទាតក់ារបបាក។់ នាមថងៃទបី១៦ តខកនុម្ភៈ ្្ ំ
២០១៨ ធនាគារជាតិមនកម្នុជា បានសចញសរាចរសលខ ធ៧-០១៨-០០១  
សដើម្បីសធវើការបំភលាសឺលើការសធវើសំវធិាន ធនតាមបទប្ញ្្ញ ត្តិម�ួចំនួនតដលបានតចង

 ក្នុងបបកាសរបស់ធនាគារជាតិមនកម្នុជា សលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤។ ការសធវើ
 

សំវធិានធនតាមបទប្ញ្ញត្តិបតរូវសធវើ ការគណនាសដា�ត្្អកសលើ ចំ្តថ្់ាក ់
ឥណទាន សមតនុល្យមនហាវ សនុបីលបីធបី (រមួទាងំការបបាកប់ង្គរ) និង ការបបាក ់
ព្ួយរទនុកដូចខ្ងសបកាម៖
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នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



 2.3.9  កេ្មវិធីក៊ំេ្រយូទ័រ

កម្មវធិបីកនុំព្ូយទព័រតដលធនាគារបានទិញ បតរូវបានបងាហា ញតាមមថលាសដើម ដករលំស់បង្គរ 
និងឱនភ្ពតមមលា បបសិនសបើមាន។ កម្មវធិបីកនុំព្ូយទព័របតរូវបានរលំស់សដា�ត្្អកសលើ
វធិបីសសស្ដរលំស់សថរ តដលមានសបមាបរ់�ៈសពលពបី៥ សៅ ៧ ្្។ំ

2.3.១០ កបាក់៊មញ្ញើរ៊ស់អតិថិជន និងសា្ថ្រ៊័នហិរញ្ញវត្ថុម្្រសងៗ

បបាកប់សញ្ញ ើរបស់អតិថិជន និងស្បព័នហិរញ្ញ វត្នុស្្សងៗ បតរូវបានបងាហា ញក្នុងតមមលា
តដលបានដាកត់មកល់។

2.3.១១ ៊ំែុល៊នា្ទ្រ៊់៊ន្រសំ

បំណនុ លបនាទា បប់ន្ស ំ ជាបបាកក់មចេបីរ�ៈសពលតវង តដលបនាទា បព់បីបំណនុ លទាងំអស់
របស់ធនាគារ។ វាបតរូវបានសគចាតចូ់លជាត្្កម�ួមនបំណនុ លរបស់ធនាគារ 
សហើ�បតរូវបានដាកប់ញចេូ លសៅក្នុងការគណនាមូលនិធិ ទ្ា ល់សនុទ្ធរបស់ធនាគារ
តដលស្ិតសបកាមការតណនារំបស់ធនាគារជាតិមនកម្នុជា។

2.3.១2 ៊ំែុលម្្រសងៗ

បំណនុ លស្្សងៗបតរូវបានបងាហា ញតាមមថលាសដើម។ 

2.3.១3 សំវិធានធនមលើ៊ំែុល

សំវធិានធនសលើបំណនុ ល បតរូវបានទទួលស្គ ល់សៅសពលតដលធនាគារមាន
កាតពវកិចចេបចចេនុប្ន្ជាលទ្ធ្លមនបពឹត្ដិការណ៍ពបីអតបីតកាលតាម្លាូវចបាប ់ ឬតាម
រ�ៈការបសងកើតស�ើងតដលអាចនាឲំ្យមានលំហូរសចញនូវធនធានតដលជាត្្កមន
អត្បបសយជនស៍សដឋាកិចចេសដើម្បីទូទាតនូ់វកាតពវកិចចេសនាះសហើ�ការបា៉ា នស់្ម នជាក់
ោកម់នតមមលារបស់បំណនុ លសនាះអាចសធវើស�ើងសៅបាន។

សំវធិានធនបតរូវបានបតរួតពិនិត្យស�ើងវញិនាកាលបរសិច្ឆទមនតារាងតនុល្យការ
នបីម�ួៗសហើ�សធវើការតកតបមរូវឲ្យបសបសៅនឹងការបា៉ា នស់្ម នល្អបំ ន្ុតនាសពល
បចចេនុប្ន្។ សៅសពលតមមលាមនសចប់បាកម់ានឥទ្ធិពលជាសរវន្ដបរមិាណសំវធិាន

 
 ធនគឺជាតមមលាបចចេនុប្ន្មនការចំ្�តដលរពឹំងទនុកសដើម្បីទូទាតប់ំណនុ ល។

2.3.១៤ េន្ធមលើកបាក់ចំែូល

(ក) ពន្ធសលើបបាកច់ំណូលក្នុងបគា

ពន្ធសលើបបាកច់ំណូលក្នុងបគាជាបទព្យសកម្មនិងបទព្យអកម្មសបមាបក់ារ�ិ
បរសិច្ឆទបចចេនុប្ន្ និងមនុនៗបតរូវបានវាស់តវងជាទឹកបបាកត់ដលបតរូវបានរពឹំង
ទនុកថាបតរូវបានបបមូលមកវញិ ឬបតរូវបងស់ៅអាជាញា ធរពន្ធដារ។ 
អបតាពន្ធ និងចបាបព់ន្ធតដលបតរូវបានសបបើសដើម្បីគណនាទឹកបបាកទ់ាងំសនះ
គឺជាអបតា និងចបាបព់ន្ធតដលមានសនុពលភ្ពរហូតដល់កាលបរសិច្ឆទមន
តារាងតនុល្យការសនះ។

(ខ) ពន្ធពនយារសលើបបាកច់ំណូល

ពន្ធពនយារសលើបបាកច់ំណូល បតរូវបានគណនាសដា�សបបើវធិបីសសស្ដបទព្យ
អកម្មតារាងតនុល្យការ សលើចំនួន ខនុសគ្ាបស ្្ដ ះអាសន្ នាកាលបរសិច្ឆទមន
តារាងតនុល្យការរវាងមូលដាឋា នពន្ធមនបទព្យសកម្ម និង បទព្យអកម្ម សហើ�នឹង
តមមលាពិតគណសន�្យរបស់បទព្យទាងំសនាះក្នុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ។ 
ពន្ធពនយារសលើបបាកច់ំណូលជាបទព្យអកម្ម បតរូវបានទទួលស្គ ល់សលើចំនួនខនុ
សគ្ាបស ្្ដ ះ អាសន្ជាបព់ន្ធទាងំអស់ សលើកតលងតតសៅសពលពន្ធពនយារ
ជាបទព្យអកម្មសកើតស�ើងពបីការទទួលស្គ ល់សៅបគាដំបូងមនបទព្យសកម្ម 
ឬបទព្យអកម្មសៅក្នុងបបតិបត្ដិការម�ួតដលសៅសពលសនាះ បបតិបត្តិការមនិជះ
ឥទ្ធិពលដល់បបាកចំ់សណញគណសន�្យ និងបបាកចំ់សណញ ឬខ្តជាបព់ន្ធ។

២. នគាលននោបាយគណននយ្យ (្រន្ត)

2.3  មសចក្ដីសមងខេ៊ផនមគាលការែ៍គែមនយ្រយសំខាន់ៗ (៊ន្ត)

2.3.៨ អចលកេ្ម និងហត្ូ៊ករែ៍

ក. អចលកម្ម និងហត្ូបករណ៍ បតរូវបានកតប់តាតាមតមមលាសដើមសដា�ដករលំស់
បង្គរនិងការខ្តបងព់បីឱនភ្ពតមមលាបង្គរបបសិនសបើមាន។ សៅសពលតដល
ធាតនុមនអចលកម្ម រមួបញចេូ លនូវ សមាសធាតនុសំខ្ន់ៗ  តដលមានអា�នុកាល
កំណតស់បបើបបាស់ខនុសៗគ្ា អចលកម្មទាងំសនាះ បតរូវបានចាតទ់នុកជាធាតនុ
ស្្សងគ្ាមនអចលកម្ម និងហត្ូបករណ៍។

ខ. ការរលំស់មនអចលកម្ម និងហត្ូបករណ៍ បតរូវបានកតប់តាក្នុងរបា�ការណ៍
លទ្ធ្លសដា�ត្្អកសលើវធិបីសសស្តរលំស់សថរសៅសលើអា�នុកាលបា៉ា នស់្ម នមន
បទព្យនបីម�ួៗ សៅតាមអបតាដូចខ្ងសបកាម៖
                 ្្ ំ 
ការតកលម្អអគារ     ៥ សៅ ១៥
ហត្ូបករណ៍ការយិលព័�      ៤ សៅ ៥
សងាហា រមឹ និងសបគឿងបំោក ់              ៥
យន�ន្ត              ៤

គ. ការចំ្�បន្តបនាទា បត់ដលោកព់ព័ន្ធសៅនឹងធាតនុ្ម�ួមនអចលកម្ម 
និងហត្ូបករណ៍តដលបានទទួលស្គ ល់រចួមកសហើ� នឹងបតរូវបូកបញចេូ លសៅ
ក្នុងតមមលាសយងមនបទព្យសកម្មសនាះ បបសិនសបើអត្បបសយជនស៍សដឋាកិចចេនាសពលអ
នាគតតដលសលើសពបីបបតិបត្តិការសដើមស្ដង់ដារ មនបទព្យសកម្មតដលកំពនុងមានសនាះ 
អាចនឹងហូរចូលសៅក្នុងធនាគារ។ រាល់ការចំ្�បនាទា បប់ន្សសំ្្សងសទៀតបតរូវ
បានទទួលស្គ ល់ជាបនទានុកចំ្�សៅក្នុងការ�ិបរសិច្ឆទតដលបានសកើតស�ើង។

�. ចំសណញ ឬខ្តសកើតសចញពបីការឈបស់បបើ ឬការលកស់ចញមនអចលកម្ម
និងហតូ្បករណ៍្ម�ួបតរូវបានកំណតស់ដា�ភ្ពខនុសគ្ារវាងបបាកចំ់ណូល
សនុទ្ធបា៉ា នស់្ម នពបីការលក ់ និងតមមលាសយងមនបទព្យសកម្មសនាះ សហើ�បតរូវបាន
ទទួលស្គ ល់សៅក្នុងរបា�ការណ៍លទ្ធ្លសៅមថងៃឈបស់បបើ ឬលកស់ចញ។

ង. អចលកម្មតដលបានរលំស់អស់សហើ�បតរូវបានរកសាទនុកក្នុងរបា�ការណ៍
ហិរញ្ញ វត្នុរហូតដល់ មថងៃតដលអចលកម្ម និងហតូ្បករណ៍ទាងំសនាះបតរូវបានលក ់
ឬលនុបបំបាតស់ចាល។

ច តមមលាសយងមនអចលកម្ម និងហត្ូបករណ៍ បតរូវបានសធវើការបតរួតពិនិត្យ
ស�ើងវញិចំសោះឱនភ្ព មនតមមលា សៅសពលតដលមានការគូសបញ្ជា ក់្ ម�ួ
ឲ្យដឹងថា បទព្យសកម្មសនាះបបតហលជាបតរូវបន្�តមមលា។ ឱនភ្ពមនតមមលាបតរូវ
បានវាស់តវងសដា�ការសបបៀបសធៀបតមមលាសយងរបស់បទព្យសកម្មជាម�ួនឹង
តមមលាតដលអាចបបមូលបានវញិ។ ការខ្តបងស់លើឱនភ្ពមនតមមលា បតរូវបាន
ចាតចូ់លជាចំ្�ក្នុងរបា�ការណ៍លទ្ធ្ល។

ឆ ការកតប់តាបសញ្ចេ សមកវញិនូវការខ្តបងស់លើឱនភ្ពមនតមមលាតដលបាន
ទទួលស្គ ល់ពបី្្មំនុនៗនឹងបតរូវបានកតប់តាសៅសពលតដលមានការគូសបញ្ជា ក់
ឲ្យដឹងថាការខ្តបងស់លើឱនភ្ពមនតមមលាតដលបានទទួលស្គ ល់សបមាបប់ទព្យ
សកម្មសនាះតលងសកើតមានសទៀតឬបតរូវបានថ�ចនុះសហើ�។ ការកតប់តាបសញ្ចេ ស 

 មកវញិសនះ បតរូវបានទទួលស្គ ល់បតឹមកបមតិតមមលាសយងមនបទព្យសកម្មតដល 
 បតរូវបានកំណត ់(តមមលាសនុទ្ធបនាទា បព់បីដករលំស់) បបសិនសបើពនុំមានការខ្តបងស់លើ 
 ឱនភ្ពមនតមមលាសទសនាះ។ ការកតប់តាបសញ្ចេ សមកវញិសនះ បតរូវបានទទួល 
 ស្គ ល់ក្នុងរបា�ការណ៍លទ្ធ្ល។ 

ជ. សំណងក់ំពនុងដំសណើ រការបតរូវបានស្ទារសៅកានថ្់ាកន់បីម�ួៗ មនបទព្យសកម្ម
សៅសពលតដលវារចួរាល់សពវបគបស់បមាបស់បបើបបាស់។ សំណងកំ់ពនុងដំសណើ រការ 
មនិបតរូវបានសធវើរលំស់សទរហូតទាល់តតដល់សពលតដលបទព្យសកម្មោកព់ព័ន្ធទាងំ
ឡា�រចួរាល់សបមាបស់បបើបបាស់។

៧៤

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



២. នគាលននោបាយគណននយ្យ (តពីទំព័រមុន)

2.3  មសចក្ដីសមងខេ៊ផនមគាលការែ៍គែមនយ្រយសំខាន់ៗ (តេីទំេ័រេ៊ន)

(ខ) ពន្ធពនយារសលើបបាកច់ំណូល (តពបីទំពព័រមនុន)

ពន្ធពនយារសលើបបាកចំ់ណូល ជាបទព្យសកម្ម បតរូវបានទទួលស្គ ល់សបមាប់
ភ្ពខនុសគ្ាបស ្្ដ ះអាសន្ទាងំអស់ តដលអាចកាតប់ន្�បានរហូត
ដល់ទំហំម�ួ តដលទំនងថាបបាកច់ំសណញជាបព់ន្ធនឹងអាចមានសដើម្បី
កាតក់ងជាម�ួភ្ពខនុសគ្ាបស ្្ដ ះអាសន្តដលអាចសបបើបបាស់បាន
សលើកតលងតសៅសពលពន្ធពនយាសលើបបាកច់ំណូលជាបទព្យសកម្មសកើត
ស�ើងពបីការទទួលស្គ ល់នាបគាដំបូងមនបទព្យសកម្មឬបទព្យអកម្មក្នុង
បបតិបត្ដិការម�ួតដលសៅសពលសនាះ បបតិបត្តិការមនិជះឥទ្ធិពលដល់
បបាកច់ំសណញគណសន�្យ និងបបាកច់ំសណញ ឬខ្តជាបព់ន្ធ។

តមមលាពិតគណសន�្យមនពន្ធពនយារសលើបបាកច់ំណូលជាបទព្យសកម្ម 
បតរូវបានពិនិត្យស�ើងវញិនា កាលបរសិច្ឆទមនតារាងតនុល្យការនបីម�ួៗ
សហើ�នឹងបតរូវបានកាតប់ន្�មកបតឹមទំហំម�ួ តដលថាបបាកច់ំសណញ
ជាបព់ន្ធទំនងជានមានបគបប់គាននឹ់ងអាច្្ដល់ឲ្យបទព្យសកម្មទាងំអស់
ឬម�ួត្្កអាចបបមូលមកវញិនាសពលអនាគតសទ។ ពន្ធពនយារសលើបបាក់
ចំណូល ជាបទព្យសកម្ម តដលមនិបតរូវបានទទួលស្គ ល់សនាះ គឺបតរូវបាន
វា�តមមលាស�ើងវញិនាកាលបរសិច្ឆទមនតារាង តនុល្យការនបីម�ួៗសហើ�
បតរូវបានទទួលស្គ ល់សៅបតឹមតតទំហំម�ួ តដលវាទំនងថាបបាកប់បមូល
មកវញិបាន។

2.3.១៥ ការកាត់កងឧ៊ករែ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្នុនិងបទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្នុបតរូវបានកាតក់ងគ្ាសហើ�ចំនួន
ទឹកបបាកស់នុទ្ធបតរូវ បានបងាហា ញក្នុងតារាងតនុល្យការ លនុះបតាតតក្នុងករណបី តដល
មានសិទ្ធិបសបចបាប ់សដើម្បីកាតក់ងទឹកបបាកត់ដលបតរូវបានទទួលស្គ ល់ សហើ�
មានបំណងទូទាតត់ាមមូលដាឋា នសនុទ្ធ ឬលកប់ទព្យសកម្ម និងទូទាតប់ំណនុ ល
សៅសពលទនទាឹមគ្ាសនាះ។ ជាទូសៅ សនះមនិតមនជាករណបី របស់កិចចេបពមសបពៀង
កាតក់ងស�ើ� សហើ�បទព្យសកម្មនិងបទព្យអកម្មោកព់ព័ន្ធបតរូវបានបងាហា ញជា
ទឹកបបាកដ់នុលសៅក្នុងតារាងតនុល្យការ។

2.3.១៦ ការទទួលសា្្រល់ចំែូល និងចំណាយ

(ក) ចំណូលពបីការបបាក ់

ចំណូលពបីការបបាកច់ំណូលពបីការបបាក ់ បតរូវបានទទួលស្គ ល់សដា�
ត្្អកសលើមូលដាឋា នបង្គរ។ ចំណូលពបីការបបាកស់លើឥណទានវបិារូបន៍
ឥណទានមានកាលកំណត់ និងឥណទានស្្សងសទៀត បតរូវបានទទួលស្គ ល់
សដា�ត្្អកសលើមូលដាឋា នបង្គរជាសរៀងរាល់មថងៃ។ សៅសពលតដលឥណទាន
ម�ួកាលា �ជាឥណទានមនិដំសណើ រការ ការកតប់តាការបបាកប់តរូវបាន
ព្ួយរទនុក រហូតបតរូវបានទទួលស្គ ល់សដា�ត្្អកសលើមូលដាឋា នសចប់បាក។់
ឥណទានទាងំសនាះបតរូវបានចាតទ់នុកជាគណនបីមនិដំសណើ រការ សៅសពល
តដលមានការខកខ្នមនិបានសងបំណនុ លចំនួន ៩០ មថងៃ ឬសលើសពបីសនះ។

(ខ) ចំណូលពបីមថលាឈ្ួល និងកមបមសជើងសរ

ចំណូលពបីសកម្មភ្ពស្្សងៗរបស់ធនាគារ បតរូវបានបង្គរសដា�សបបើ
មូលដាឋា នដូចខ្ងសបកាម៖

១) កមបមសលើការចាតត់ចង្្ដល់ឥណទាន និងកមបមសជើងសរសលើ
សសវាកម្ម និងឥណទានតដលបាន្្ដល់សៅឲ្យអតិថិជនបតរូវបាន
ទទួលស្គ ល់សៅសពលបបតិបត្ដិការសកើតស�ើង។

២) កមបមសលើកិចចេសនយា និងកមបមពបីការធានាសលើសសវាកម្មស្្សងៗ
និងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្នុនានាតដល ្្ដល់ឲ្យអតិថិជន បតរូវបានទទួលស្គ ល់
ជាចំណូលតាមសថរសវោតដលសសវាកម្ម និងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ
ទាងំសនាះបតរូវបាន្្តល់សៅឲ្យអតិថិជន។

៣) កមបមសសវាកម្មនិងកមបមរតក់ារបតរូវបានទទួលស្គ ល់សៅសពលសសវាកម្ម
បតរូវបានបំសពញ។

(គ) ចំ្�សលើការបបាក ់

ចំ្�ការបបាកស់លើបបាកប់សញ្ញ ើរបស់អតិថិជនគណនបីទូទាតរ់បស់
ធនាគារស្្សងៗ និងបបាកក់មចេបី បតរូវបានទទួលស្គ ល់តាមមូលដាឋា នបង្គរ។

(�) ចំ្�សលើមថលាឈ្ួល និងសជើងសរ

ចំ្�សលើមថលាឈ្ួលនិងសជើងសរ បតរូវបានទទួលស្គ ល់សៅសពល
ចំ្�សនាះសកើតមាន។

2.3.១៧ ភតិសន្រយាក៊តិ៊ត្តិការ

ការចំ្�សៅសលើភតិសនយាបបតិបត្តិការ បតរូវបានគិតបញចេូ លសៅក្នុង
 របា�ការណ៍លទ្ធ្លតាមអបតាសថរបសបតាមសថរសវោមនការជួល។

2.3.១៨ សេ្ព័ន្ធញាតិ

ភ្គបីទាងំឡា�បតរូវបានចាតទ់នុកថាជាសម្ព័ន្ធញាតិបបសិនសបើធនាគារមាន
លទ្ធភ្ពបគបប់គង ទ្ា ល់ឬបបសយលសលើភ្គបីស្្សងសទៀតឬមានឥទ្ធិពលសរវន្ត
ក្នុងការសធវើសសចក្ដបីសសបមចចិត្ដត្្កហិរញ្ញ វត្នុ និងបបតិបត្ដិការ ឬ្ទានុ�មកវញិ 

 បបសិនសបើធនាគារនិងភ្គបីសនាះស្ិតសៅសបកាមការបគបប់គងរមួម�ួ ឬកស៏បកាម
ឥទ្ធិពលជាសរវន្តរមួ។ សម្ព័ន្ធញាតិអាចជារូបវ ព័ន្ដបនុគ្គល ឬនបីតិបនុគ្គល សហើ�ក៏
បានរមួបញចេូ លទាងំបនុគ្គលជិតស្ិតសៅក្នុងសមាជិកបគរួសរ្ងតដរ។

សម្ព័ន្ធញាតិដូចតដលបានកំណតក្់នុងមាបតា ៤៩ និង ៥០ មនចបាបស់្ដបីពបីធនាគារ 
និងស្បព័នហិរញ្ញ វត្នុមនបពះរាជា្ចបកកម្នុជារមួមានដូចខ្ងសបកាម៖

(ក) រាល់បនុគ្គលទាងំឡា�្តដលកានក់ាបស់ដា� ទ្ា ល់ ឬសដា�បបសយល
នូវភ្គហ៊ានុនយ៉ា ង សហាច្ស់ ១០ ភ្គរ�មនមូលធន ឬសិទ្ធិសបាះស្្ត។

(ខ) រាល់បករមហ៊ានុនទាងំឡា�្ តដលធនាគារកានក់ាបស់ដា� ទ្ា ល់
ឬបបសយលនូវភ្គហ៊ានុនយ៉ា ងសហាច្ស់ ១០ ភ្គរ� មនមូលធន 
ឬសិទ្ធិសបាះស្្ត ។

(គ) រាល់បនុគ្គលទាងំឡា�្ តដលចូលរមួក្នុងការងាររដឋាបាល 
ការបគបប់គង ការដឹកនា ំ ឬការបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង។

(�) រាល់សវនករខ្ងសបរៅ។

2.3.១9 កទេ្រយសកេ្មបដលស្ិតមកកាេកិច្ចសន្រយាធានា

បទព្យសកម្មតដលស្ញាើរកសាទនុកឬក្នុងសមាសភ្ពជាបទព្យដាកធ់ានា គឺមនិបតរូវបាន
 

បងាហា ញក្នុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុសទ ពបីសបោះបទព្យទាងំសនះមនិតមនជាបទព្យ
 សកម្មរបស់ធនាគារស�ើ�។

2.3.2០ ការកាត់េទៃង់ផនចំនួនទឹកកបាក់

ចំនួនទឹកបបាកក់្នុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុបតរូវបានកាតខ់ទាងជ់ាចំនួនគត់
ឯកតាដនុោលា រអាសមរកិចំសោះចំនួនទឹកបបាកដ់នុោលា រអាសមរកិ និងឯកតាោនស់រៀល 
ចំសោះចំនួនទឹកបបាកស់រៀល សលើកតលងតតមានការបញ្ជា កស់្្សងពបីសនះ។

៧៥

ពត័
មា

នផ
្សេ

ងៗ
របា

យ
កា
រណ

៍
ហ
ិរញ

្ញវត
្ថុ

ធន
ធា

នស
ង្គម

 និ
ង

ទំនា
កទ់

ំនង
អភ

បា
ល

ក ិច
្ចប្រ

ក្រ
ផោ

យ
ទំន

ួល
ខុស

បត
រូវ

ធន
ធា

នម
នុស

សេ
ធន

ធា
ន្

លិ
តភា

ព
ធន

ធា
ន្រ

ញ្
ញា

ធន
ធា

នហ
ិរញ

ញាវត
្ ុ

ទ ិដ
្ឋភា

ពទូ
ផៅ

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



៣. សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិមនកម្ុជា

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

គណនបីចរន្ដជាបបាកដ់នុោលា រអាសមរកិ ១២១.១៥៦.០៣៧ ៤៨៩.១០៦.៩២១ ១១៣.៣៣៩.៤៧៣ ៤៥៧.៥៥១.៤៥៣

គណនបីចរន្ដជាបបាកស់រៀល ១.៩១៥.៧២៤ ៧.៧៣៣.៧៧៨ ១.១៧០.០៧៩ ៤.៧២៣.៦០៩

គណនបីបសញ្ញ ើមានកាលកំណតជ់ាបបាកដ់នុោលា រអាសមរកិ ១៥.០០០.០០០ ៦០.៥៥៥.០០០ ៥១.១០០.០០០ ២០៦.២៩០.៧០០

បបាកត់មកល់កាតពវកិចចេ៖

បបាកប់បមរងកាតពវកិចចេ ១០៤.០២៥.១៦៨ ៤១៩.៩៤៩.៦០៣ ៨៨.៥៩៥.៨០៦ ៣៥៧.៦៦១.២៦៨

បបាកត់មកល់ធានាសលើសដើមទនុន ៦.៥០០.០០០ ២៦.២៤០.៥០០ ៥.០០០.០០០ ២០.១៨៥.០០០

2៤៨.៥9៦.929 ១.០០3.៥៨៥.៨០2 2៥9.2០៥.3៥៨ ១.០៤៦.៤១2.០3០

កបាក់៊កេ៊ងកាតេ្វកិច្ច

សយងតាមបបកាស NBC សលខ ធ៧-០១២-១៤០ ចនុះមថងៃទបី១៣ តខកញ្្ញ  ្្២ំ០១២ ធនាគារទាងំឡា�បតរូវបានតបមរូវឲ្យរកសាចំនួនទឹកបបាកប់បមរងជាកោ់កម់�ួសៅនឹង ធនាគារជាតិមនកម្នុជាក្នុងទបមង់
ជាបបាកប់សញ្ញ ើកាតពវកិចចេ សហើ�គណនាតាមអបតា ៨,០០ ភ្គរ� និង ១២,៥០ ភ្គរ� មនបបាកប់សញ្ញ ើអតិថិជនជារូបិ�វត្នុសរៀល និងជារូបិ�បព័ណណ បរសទសសរៀងគ្ា។ បបាកត់មកល់កាតពវកិចចេសលើបបាកប់សញ្ញ ើ
របស់អតិថិជនមានការតបបបបរួលអាបសព័�សៅសលើកបមតិមនបបាកប់សញ្ញ ើរបស់អតិថិជន។ 

កបាក់តេកល់ធានាមលើមដើេទ៊ន

សយងតាមបបកាសរបស់ ធនាគារជាតិមនកម្នុជា  សលខ ធ៧-០១-១៣៦ ចនុះមថងៃទបី១៥ តខតនុោ ្្២ំ០០១ បគបធ់នាគារបតរូវបានតបមរូវឲ្យតមកល់បបាកចំ់នួន ១០,០០ ភ្គរ� មនសដើមទនុនចនុះបញជា បីសៅធនាគារជាតិ
មនកម្នុជា។ បបាកត់មកល់សនះគឺមនិអាចសបបើបបាស់ក្នុងបបតិបត្ដិការបបចាមំថងៃរបស់ធនាគារបានស�ើ� ប៉ានុតន្ដធនាគារអាចដក�កវញិបាន សៅសពលតដលសសបមចចិត្ដឈបស់ធវើអាជបីវកម្មសៅក្នុងបពះរាជា្ចបកកម្នុជា។

៧៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



៣.  សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិមនកម្ុជា (តពីទំព័រមុន)

សបមាបស់គាលបំណងមនការសរៀបចំរបា�ការណ៍លំហូរសចប់បាក ់ សចប់បាក ់ និងសចប់បាក ់   សមមូលរមួមានដូចខ្ងសបកាម៖

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

សចប់បាកក់្នុងមដ ៤៦.២០០.៥៤៦ ១៨៦.៥១១.៦០៤ ៤៧.៨៧២.៤៨៦ ១៩៣.២៦១.២២៦

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារជាតិមនកម្នុជា៖

គណនបីចរន្ត ១២៣.០៧១.៧៦១ ៤៩៦.៨៤០.៦៩៩ ១១៤.៥០៩.៥៥២ ៤៦២.២៧៥.០៦២

បបាកប់សញ្ញ ើមានកាលកំណត ់ (ក) ១៥.០០០.០០០ ៦០.៥៥៥.០០០ ៥០.០០០.០០០ ២០១.៨៥០.០០០

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារស្្សងៗ៖

គណនបីទូទាត់ ២.៣២៥.៦៣៦ ៩.៣៨៨.៥៩៣ ៥៣៥.៣៦៣ ២.១៦១.២៦០

បបាកប់សញ្ញ ើមានកាលកំណត ់ (ក) ៥១.៤៦៧.៣២៤ ២០៧.៧៧៣.៥៨៧ ២៤.៧៧៧.២៦៦ ១០០.០២៥.៨២៣

គណនបីទូទាតជ់ាម�ួបករមហ៊ានុនសម ៤.៤១៥ ១៧.៨២៣ ១២៦.៨១៩ ៥១១.៩៦៨

គណនបីទូទាតជ់ាម�ួសម្ព័ន្ធញាតិ ១.៦៤៧.១៥៧ ៦.៦៤៩.៥៧៣ ៥.៥៧៨.៦៣៩ ២២.៥២០.៩៦៦

សាច់កបាក់ និងសាច់កបាក់សេេូល សរ៊៊ 239.៧១៦.៨39 9៦៧.៧3៦.៨៧9 2៤3.៤០០.១2៥ 9៨2.៦០៦.3០៥

(ក) បបាកប់សញ្ញ ើមានកាលកំណតទ់ាងំសនះមនិមានការដាកក់បមតិ និងមានកាលវសនសដើមរ�ៈសពល ៣តខ ឬតិចជាង។

៤.    សមតុល្យជាមួយធនាគារនផសេងៗ

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

គណនបីទូទាតជ់ាម�ួធនាគារសបរៅបបសទស ២.២៩៤.៨៦៧ ៩.២៦៤.៣៧៨ ៤១០.៧៧៤ ១.៦៥៨.២៩៥

គណនបីទូទាតជ់ាម�ួធនាគារក្នុង បសរក ៣០.៧៦៩ ១២៤.២១៥ ១២៤.៥៨៩ ៥០២.៩៦៥

បបាកប់សញ្ញ ើមានកាលកំណត់ ៥៣.៦៦៧.៣២៤ ២១៦.៦៥៤.៩៨៧ ៣០.០៧៧.២៦៦ ១២១.៤២១.៩២៣

៥៥.992.9៦០ 22៦.០៤3.៥៨០ 3០.៦១2.៦29 ១23.៥៨3.១៨3

គណនបីទូទាតត់ដលមានសៅជាម�ួធនាគារក្នុងបសរកពនុំទទួលបានការបបាកស់ទ ចំតណកឯគណនបីទូទាតត់ដលមានសៅសបរៅបបសទសវញិទទួលបានការបបាកក់្នុងអបតា ០,១៥% ក្នុងម�ួ្្ ំ (ក្នុង្្២ំ០១៦ គឺពបី 
០,១៥% ក្នុងម�ួ្្)ំ។

បបាកប់សញ្ញ ើមានកាលកំណតជ់ាម�ួធនាគារក្នុងបសរក ទទួលបានការបបាកប់បចាំ្ ្  ំ ក្នុងអបតាពបី ១,០០ % សៅ ២,៥០ % (ក្នុង្្២ំ០១៦ គឺពបី ០,៦៩% សៅ ៤,០០ % ក្នុងម�ួ្្)ំ។

៧៧

ពត័
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្ថុ
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ធា

នស
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 និ
ង
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ក្រ
ផោ

យ
ទំន

ួល
ខុស
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រូវ

ធន
ធា

នម
នុស

សេ
ធន

ធា
ន្

លិ
តភា

ព
ធន
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នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



៥. សមតុល្យជាមួយបករុមហ៊ាុននម

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

គណនបីបតរូវទទួលពបីបករមហ៊ានុនសម

គណនបីទូទាត់ ៤.៤១៥ ១៧.៨23 ១2៦.៨១9 ៥១១.9៦៨

គណនបីបតរូវទូទាតស់ៅឲ្យបករមហ៊ានុនសម

គណនបីទូទាត់ ១.៧៧០.០៥៣ ៧.១៤៥.៧០៤ ១.៩៤៧.៧៤៣ ៧.៨៦៣.០៣៨

កមចេបី 

រ�ៈសពលខលាបី - - ១៥.០០០.០០០ ៦០.៥៥៥.០០០

រ�ៈសពលតវង - - ៣០.០០០.០០០ ១២១.១១០.០០០

ការបបាកប់តរូវទូទាត់ ៨២២.៧៣១ ៣.៣២១.៣៦៥ ៩០៣.២២០ ៣.៦៤៦.២៩៩

2.៥92.៧៨៤ ១០.៤៦៧.០៦9 ៤៧.៨៥០.9៦3 ១93.១៧៤.33៧

បំណនុ លបនាទា បប់ន្សំ 3០.០០០.០០០ ១2១.១១០.០០០ 3០.០០០.០០០ ១2១.១១០.០០០

កេ្ចី

កមចេបីរ�ៈសពលខលាបីពបីបករមហ៊ានុនសម មានកាលវសនជាមធ្យមចាប់ពបី ១ សៅ ៣តខ។ កមចេបីរ�ៈសពលតវងមានកាលវសនជាមធ្យមរហូតដល់ ៣្្ ំសហើ�បតរូវបានទូទាត់សងសៅកាលវសន។ កមចេបីទំាងសនះមានអបតាការបបាក់ 
ចាបព់បី ១,០០ % សៅ ៣,០០  % ក្នុងម�ួ្្ ំ (្្២ំ០១៦ គឺចាបព់បី ១,០០ % សៅ ៣,០០ % ក្នុងម�ួ្្)ំ។ នាមថងៃទបី ៣១ តខធ្ូ្ ំ២០១៧ ធនាគារបានបងស់ចញនូវបំណនុ លទាងំអស់សៅកនុបមហ៊ានុនធំ។

កមចេបីទាងំអស់បតរូវបានទូទាតក់្នុង្្។ំ

៊ំែុល៊នា្ទ្រ៊់៊ន្រសំ

នាមថងៃទបី៣០ តខធ្ូ ្្២ំ០១៤ ធនាគារបានអននុមព័តសលើកិចចេបពមសបពៀងបំណនុ លបនាទា បប់ន្សរំវាងធនាគារ និងបករមហ៊ានុនសម។ សចប់បាកនឹ់ងសបបើបបាស់ក្នុងសគាលបំណងជាទនុនបងវិល។ សៅតខមករា ្្២ំ០១៥
 បករមហ៊ានុនសមបាន្្តល់បំណនុ លបនាទា បប់ន្សដំល់ធនាគារចំនួន ៣០ោនដនុោលា រអាសមរកិតដលមាន      អបតាការបបាកស់ថរចំនួន ៧,០០% ក្នុងម�ួ្្ ំ និងមានរ�ៈសពលចំនួន ១០ ្្។ំ បបាកស់ដើមនឹងបតរូវ
 

ទូទាតស់ងនាកាលវសន សហើ�ការបបាកប់តរូវទូទាតស់ងសៅសរៀងរាល់ ៦ តខម្តង។ 

៦. សមតុល្យជាមួយសម្័ន្ធញាតិ 

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

Malayan Banking Berhad, New York Branch 

(“Maybank New York”) ៤៨៤.៥៤៣ ១.៩៥៦.១០០ ៦០៩.០៨០ ២.៤៥៨.៨៥៦
Malayan Banking Berhad, Singapore Branch 

(“Maybank Singapore”) ១២៥.៦០៣ ៥០៧.០៥៩ ១.២៥៩.០៥៩ ៥.០៨២.៨២១
Malayan Banking Berhad, London Branch (“Maybank 

London”) ១.០៣៥.៣២១ ៤.១៧៩.៥៩១ ៣.៧០៦.១៤៦ ១៤.៩៦១.៧១១

Maybank Hong Kong ៣៨២ ១.៥៤២ ១.៤១៣ ៥.៧០៤
Maybank Vietnam, Hanoi Branch (“Maybank 

Vietnam”) ១.៣០៨ ៥.២៨១ ២.៩៤១ ១១.៨៧៤

១.៦៤៧.១៥៧ ៦.៦៤9.៥៧3 ៥.៥៧៨.៦39 22.៥2០.9៦៦

ធនាគាររកសារទនុកសមតនុល្យមនគណនបីទូទាតខ់្ងសលើជាម�ួនឹងសខ្ធនាគារសម�តប៊ាងសៅសបរៅបបសទស។

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 

៧៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 



៧. ឥណទាន និង្រុនរប្រទាន

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ឥែទានពាែិជ្ជកេ្ម៖

ឥណទានមានកាលកំណត់ ៨១.៤៣៣.៨៤៣ ៣២៨.៧៤៨.៤២៤ ៩៦.៩៥២.៦៩៥ ៣៩១.៣៩៨.០៣០

ឥណទានវបិារូបន៍ ៥៥.៣៨៧.១០០ ២២៣.៥៩៧.៧២៣ ៦៥.៣២៤.៥០១ ២៦៣.៧១៥.០១១

ហិរញ្ញប្ទានោណិជជាកម្ម ២៩.២១៦.១៧១ ១១៧.៩៤៥.៦៨២ ៣១.៩២៧.២៩២ ១២៨.៨៩០.៤៧៨

១៦៦.០3៧.១១៤ ៦៧០.29១.៨29 ១9៤.2០៤.៤៨៨ ៧៨៤.០០3.៥១9

ឥណទានសបមាបអ់្កសបបើបបាស់៖

ឥណទានមានកាលកំណត់ ១៩០.៩០៨.២៩០ ៧៧០.៦៩៦.៧៦៧ ១៨៤.៧៥៧.៩៨៥ ៧៤៥.៨៦៧.៩៨៥

ឥណទានសគហដាឋា ន ១១១.៦២៩.៨៧៤ ៤៥០.៦៤៩.៨០១ ៩៥.៩៣៦.០៨៨ ៣៨៧.២៩៣.៩៨៧

ឥណទានវបិារូបន៍ ៧២.១៩៥.០៥៩ ២៩១.៤៥១.៤៥៣ ៦៩.២៣៣.១៥២ ២៧៩.៤៩៤.២៣៥

ឥណទានសបមាបប់នុគ្គលិក ១០.០៧៤.៥៤៥ ៤០.៦៧០.៩៣៨ ៩.៩៥៨.៣៨៣ ៤០.២០១.៩៩២

ហិរញ្ញប្ទានោណិជជាកម្ម ៧.៥៣៦.២៧២ ៣០.៤២៣.៩៣០ ៥.៨៧៤.០៣៥ ២៣.៧១៣.៤៧៩

392.3៤៤.០៤០ ១.៥៨3.៨92.៨៨9 3៦៥.៧៥9.៦៤3 ១.៤៧៦.៥៧១.៦៧៨

ឥែទាន និង៊៊មរក៊ទានដ៊ល ៥៥៨.3៨១.១៥៤ 2.2៥៤.១៨៤.៧១៨ ៥៥9.9៦៤.១3១ 2.2៦០.៥៧៥.១9៧

ការបបាកប់តរូវទទួលសនុទ្ធ៖

ការបបាកប់ង្គរបតរូវទទួល ៤.៤៩៧.៤០៧ ១៨.១៥៦.០៣៣ ២.៨៧៧.៧៤៩ ១១.៦១៧.៤៧៤

ការបបាកព់្ួយរទនុក (៤.២២៥.៦២៧) (១៧.០៥៨.៨៥៦) (២.១២៥.៧៥៨) (៨.៥៨១.៦៨៥)

2៧១.៧៨០ ១.០9៧.១៧៧ ៧៥១.99១ 3.០3៥.៧៨9

សរ៊៊ឥែទាន និង៊៊មរក៊ទានដ៊ល និង ការកបាក់កតរូវទទួលស៊ទ្ធ ៥៥៨.៦៥2.93៤ 2.2៥៥.2៨១.៨9៥ ៥៦០.៧១៦.១22 2.2៦3.៦១០.9៨៦

សំវធិានធនសបមាបឥ់ណទានតដលបាតប់ង៖់

សំវធិានធនជាកោ់ក់ (១៨.៥០៦.៦១៧) (៧៤.៧១១.២១៣) (៧.៣៣១.៤៣៣) (២៩.៥៩៦.៩៩៥)

សំវធិានធនទូសៅ (៥.២១៣.៧៣១) (២១.០៤៧.៨៣២) (៥.៥០២.៣១៥) (២២.២១២.៨៤៧)

(23.៧2០.3៤៨) (9៥.៧៥9.០៤៥) (១2.៨33.៧៤៨) (៥១.៨០9.៨៤2)

ឥែទាន និង៊៊មរក៊ទាន - ស៊ទ្ធ ៥3៤.932.៥៨៦ 2.១៥9.៥22.៨៥០ ៥៤៧.៨៨2.3៧៤ 2.2១១.៨០១.១៤៤

៧9
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 និ
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កទ់

ំនង
អភ

បា
ល

ក ិច
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ក្រ
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ធា
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លិ
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នហ
ិរញ

ញាវត
្ ុ

ទ ិដ
្ឋភា

ពទូ
ផៅ

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



៧. ឥណទាន និង្រុនរប្រទាន (តពីទំព័រមុន)

ការវភិ្គបតន្មសទៀតអំពបីឥណទាន និងបនុសរបបទានមានដូចខ្ងសបកាម៖
(ក)  ការវភិ្គសំណនុំ ឥណទានតាមវសិព័�៖ 

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ោណិជជាកម្មលកដ់នុំ និង រា� ២៦៧.៦៨៤.០៨៥ ១.០៨០.៦៤០.៦៥១ ២៦៦.៧៩៣.៤០០ ១.០៧៧.០៤៤.៩៥៦

អ្កសបបើបបាស់ ១៣២.៣៥៧.៦២៥ ៥៣៤.៣២៧.៧៣២ ១១៨.២៦៦.៦៨០ ៤៧៧.៤៤២.៥៨៧

្លិតកម្ម ៤៦.៤៩១.៣៣៣ ១៨៧.៦៨៥.៥១១ ៤៥.៥០៥.៣២០ ១៨៣.៧០៤.៩៧៧

សសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុ ២៨.៥៥៩.៣៣៨ ១១៥.២៩៤.០៤៨ ៣៧.៥៥៦.០២៩ ១៥១.៦១៣.៦៨៩ 

សំណង់ ៣៥.៤៩១.៥៦៩ ១៤៣.២៧៩.៤៦៤ ៣៦.៨៩២.៥៥៦ ១៤៨.៩៣៥.២៤៩

ការអបរ់ ំ ១៨.១២៤.៩៩៤ ៧៣.១៧០.៦០០ ២៥.៨៤២.០៥០ ១០៤.៣២៤.៣៥៥

អាហរ ព័ណ នបីហរ ព័ណ ៧.៣៩៧.៦៦៥ ២៩.៨៦៤.៣៧៤ ១២.៥០៣.៣៧១ ៥០.៤៧៦.១០៩

សនុខភ្ព និងស្្សងៗ ១២.១៣៣.១៧០ ៤៨.៩៨១.៦០៧ ៧.៥០៣.៨០៧ ៣០.២៩២.៨៦៩ 

កសិកម្ម ៧.៥២២.៥៦៦ ៣០.៣៦៨.៥៩៩ ៧.០៦០.៦៧៩ ២៨.៥០៣.៩៦១

ថាមពល ២.៦១៨.៨០៩ ១០.៥៧២.១៣២ ២.០៤០.២៣៩ ៨.២៣៦.៤៤៥

៥៥៨.3៨១.១៥៤ 2.2៥៤.១៨៤.៧១៨ ៥៥9.9៦៤.១3១ 2.2៦០.៥៧៥.១9៧

(ខ) ការវភិ្គឥណទាន និងបនុសរបបទានសដា�ត្្អកសលើរូបិ�បព័ណណ និវាសនភ្ពទំនាកទ់ំនងហានិភព័� និងអបតាការបបាកដូ់ចខ្ងសបកាម៖

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

បបាកដ់នុោលា អាសមរកិ ៥៥៨.3៨១.១៥៤ 2.2៥៤.១៨៤.៧១៨ ៥៥9.9៦៤.១3១ 2.2៦០.៥៧៥.១9៧

និវាសនជន ៥៥៨.3៨១.១៥៤ 2.2៥៤.១៨៤.៧១៨ ៥៥9.9៦៤.១3១ 2.2៦០.៥៧៥.១9៧

សមព័្ន្ធញាតិ ១០៦.៥៤៧ ៤៣០.១៣០ ២៤៥.៧៣១ ៩៩២.០១៨

មនិតមនសមព័្ន្ធញាតិ ៥៥៨.២៧៤.៦០៧ ២.២៥៣.៧៥៤.៥៨៨ ៥៥៩.៧១៨.៤០០ ២.២៥៩.៥៨៣.១៧៩

៥៥៨.3៨១.១៥៤ 2.2៥៤.១៨៤.៧១៨ ៥៥9.9៦៤.១3១ 2.2៦០.៥៧៥.១9៧

ហានិភព័�ធំ ៣៣.២៣២.៣៥១ ១៣៤.១៥៩.០០០ ៦៤.៥២២.៧១៣ ២៦០.៤៧៨.១៩៣

មនិតមនហានិភព័�ធំ ៥២៥.១៤៨.៨០៣ ២.១២០.០២៥.៧១៨ ៤៩៥.៤៤១.៤១៨ ២.០០០.០៩៧.០០៤

៥៥៨.3៨១.១៥៤ 2.2៥៤.១៨៤.៧១៨ ៥៥9.9៦៤.១3១ 2.2៦០.៥៧៥.១9៧

 

សយងតាមបបកាសសលខ ធ៧-០៦-២២៦សចញ្សា�សដា� ធនាគារជាតិមនកម្នុជា ហានិភព័�មនឥណទានធំគឺជាចំនួនសរនុបមនឥណទាន ឬ កិចចេសនយាឥណទានតដលសកើតសចញពបីបបតិបត្ដិការរបស់
 ធនាគារ ជាម�ួនឹង  អត្គាហកតតម�ួតដលមានចំនួនទឹកបបាកស់លើសពបី១០%មនមូលនិធិ ទ្ា ល់សនុទ្ធរបស់ធនាគារសនាះ។ ឥណទានហានិភព័�ធំ សំសៅដល់ឥណទានតដលមានចំនួនទឹកបបាកខ់្ស់បំ ន្ុតរវា

(ក) សមតនុល្យឥណទាន ឬកិចចេសនយាឥណទាននិង(ខ) ចំនួនឥណទាន ឬកិចចេសនយាឥណទានតដលបានអននុមព័ត។ 

៨០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



៧. ឥណទាន និង្រុនរប្រទាន (តពីទំព័រមុន)

ហានិភព័�ធំៗមនបទព្យសៅសបរៅតារាងតនុល្យការ បូកបញចេូ លគ្ាមានចំនួន ១៥ ោនដនុោលា រអាសមរកិនាការ�ិបរសិច្ឆទទបី៣១ តខធ្ូ ្្២ំ០១៧ (្្២ំ០១៦ មានចំនួន ២១,៧៥ ោនដនុោលា រអាសមរកិ)។

2០១៧ 2០១៦

អបតាការបបាកប់បចាំ្ ្ ៖ំ

ឥណទានវបិារូបន៍ ៦,០០% - ១៤,៧៥% ៦,០០% - ១១,០០%

ឥណទានមាន កាលកំណត់ ៦,៥០% - ១២,២៥% ៦,២៥% - ១២,២៥%

សក្ខបីបព័បតជំសនឿទនុកចិត្ត ៧,២៥% -៩,២៥% ៧,២៥% -៩,២៥%

ឥណទានសៅបនុគ្គលិក ៣,៥០% -៦,២៥% ៣,៥០% -៦,២៥%

(គ) ការវភិ្គឥណទាន និងបនុសរបបទានតាមរ�ៈចំ្តថ្់ាកឬ់ការបបតិបត្តិមានដូចខ្ងសបកាម៖

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ឥណទានធម្មតា៖

មានវត្នុធានា ៥១៧.៦១០.៩៨៧ ២.០៨៩.៥៩៥.៥៥៥ ៥៣៩.៧២២.៧៧៧ ២.១៧៨.៨៦០.៨៥១

មនិមានវត្នុធានា ១.៨៨៧.០០៣ ៧.៦១៧.៨៣១ ៨.៥៩៣.៤៤៦ ៣៤.៦៩១.៧៤២

ឥណទានឃ្លា សំមើល៖

មានវត្នុធានា ១៣.៨៨៤.៣៧៧ ៥៦.០៥១.២៣០ ១.៤៥៨.៦៤៣ ៥.៨៨៨.៥៤២

ឥណទានសបកាមស្តងដ់ារ៖

មានវត្នុធានា ៣.៥៤៥.១៦០ ១៤.៣១១.៨១១ ១.៩៧៩.៥៨៤ ៧.៩៩១.៥៨១

ឥណទានជាបស់ង្សព័�៖

មានវត្នុធានា ៤.៦០១.០៨៥ ១៨.៥៧៤.៥៨០ ២៨៧.៣២៧ ១.១៥9.939

ឥណទានបាតប់ង៖់

មានវត្នុធានា ១២.៧៧៧.៧៤៤ ៥១.៥៨៣.៧៥២ ៧.៩២២.៣៥៤ 3១.9៨2.៥៤2

៤.០៧៤.៧៩៨ ១៦.៤៤៩.៩៥៩ - -

៥៥៨.3៨១.១៥៤ 2.2៥៤.១៨៤.៧១៨ ៥៥9.9៦៤.១3១ 2.2៦០.៥៧៥.១9៧

៨១

ពត័
មា

នផ
្សេ

ងៗ
របា

យ
កា
រណ

៍
ហ
ិរញ

្ញវត
្ថុ

ធន
ធា

នស
ង្គម

 និ
ង

ទំនា
កទ់

ំនង
អភ

បា
ល

ក ិច
្ចប្រ

ក្រ
ផោ

យ
ទំន

ួល
ខុស

បត
រូវ

ធន
ធា

នម
នុស

សេ
ធន

ធា
ន្

លិ
តភា

ព
ធន

ធា
ន្រ

ញ្
ញា

ធន
ធា

នហ
ិរញ

ញាវត
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នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



៧. ឥណទាន និង្រុនរប្រទាន (តពីទំព័រមុន)

(�) សយងសៅកំណតស់មា្គ ល់សលខ១៤សបមាបក់ារវភិ្គឥណទាននិងបនុសរបបទានសៅតាមទបមងក់ាលវសន។ 
(ង)  បតបមបបមរួលមនការសធវើសំវធិានធនសលើឥណទានបាតប់ងស់ៅក្នុងអំ�នុងការ�ិបរសិច្ឆទមានដូចខ្ងសបកាម៖

           2០១៧
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

            2០១៦
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

សំវធិានធនជាកោ់ក៖់

នាមថងៃទបី១ តខមករា ៧.៣៣១.៤៣៣ ៧.៩០៣.៤៧៨

បនទានុក(កតប់តាបសញ្ចេ សវញិ) ១១.២៤២.៨៩៩ (៥៧២.០៤៥)

ជបមះពបីបញជា បី (៦៧.៧១៥) -

នាមថងៃទបី៣១ តខធ្ូ ១៨.៥០៦.៦១៧ ៧.៣៣១.៤៣៣

សំវធិានធនទូសៅ៖

នាមថងៃទបី១ តខមករា ៥.៥០២.៣១៥ ៤.៦៨៣.៣៥៨

បនទានុក(កតប់តាបសញ្ចេ សវញិ) (២៨៨.៥៨៤) ៨១៨.៩៥៧

នាមថងៃទបី៣១ តខធ្ូ ៥.២១៣.៧៣១ ៥.៥០២.៣១៥

សំវិធានធនសរ៊៊ 23.៧2០.3៤៨ ១2.៨33.៧៤៨

សេេូលពាន់មរៀល (កំែត់សម្្រល់មលេ 2.១.៥) 9៥.៧៥9.០៤៥ ៥១.៨០9.៨៤2

ការសធវើសំវធិានធនសលើឥណទានបាតប់ងរ់បស់បគឹះស្នធនាគារ គឺរាបប់ញចេូ លទាងំបំណនុ ល សបរៅតារាងតនុល្យការ(សំវធិានធនសលើកិចចេសនយាឥណទាន)បតរូវបានទទួលស្គ ល់ជាត្្កម�ួមន
បទព្យអកម្ម តដលមានតមមលាសស្មើនឹង ៤៧៣.៦១៩ ដនុោលា រអាសមរកិ (កំណតស់មា្គ ល់សលខ ១៣)។

៨. អចលកម្ម និងហត្ូ្រករណ៍

2០១៧

សំែង់កេ្មកំេ៊ង   
ដំមែើរការ ការបកលេ្អអគារ

ហត្ូ៊ករែ៍
ការិោល័យ

សងា្្ររឹេ និង
មកគឿង៊ំពាក់ ោនយន្ដ សរ៊៊

ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក

តផេលេមដើេ

នាមថងៃទបី១ តខមករា ២៣៦.១៤០ ៨.៦២៥.២៩០ ៥.៥៦៣.៣៤៤ ៧៦៨.៦៤៤ ៣៧៧.៥០០ ១៥.៥៧០.៩១៨ 

ការទិញបតន្ម  ១៣៤.៨២៥ ៣៤៣.១៧៩ ៤៩៦.៥៩៥ ៣៧.៤៣១ ៤៧.១០០ ១.០៥៩.១៣០ 

ការស្ទារ (៣០៩.៧០០) ២១៤.០១៩ ៣០.៤៨៧ - - (៦៥.១៩៤) 

ការលកនិ់ងការលនុបសចាល - (២៤.៨៦៦) (៤.៨៣០) - - (២៩.៦៩៦) 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ៦១.2៦៥ 9.១៥៧.៦22 ៦.០៨៥.៥9៦ ៨០៦.០៧៥ ៤2៤.៦០០ ១៦.៥3៥.១៥៨ 

រំលស់៊ង្គរ

នាមថងៃទបី១ តខមករា - ៥.២៣៥.៨១៤ ៣.៣៤៤.៨៣៦ ៣១១.៦៤៧ ២៤៤.៧៩៩ ៩.១៣៧.០៩៦

រលំស់ក្នុងការ�ិបរសិច្ឆទ - ៨៦៩.២១២ ៨៣០.៣៣០ ១៣៩.៧៤៧ ៣៨.៣៧២ ១.៨៧៧.៦៦១

ការលកនិ់ងការលនុបសចាល - (២១.៤១៨) (២.១០១) - - (២៣.៥១៩) 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ - ៦.០៨3.៦០៨ ៤.១៧3.០៦៥ ៤៥១.39៤ 2៨3.១៧១ ១០.99១.23៨ 

តផេលេចេិតគែមនយ្រយស៊ទ្ធ

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ៦១.2៦៥ 3.០៧៤.០១៤ ១.9១2.៥3១ 3៥៤.៦៨១ ១៤១.៤29 ៥.៥៤3.92០ 

សេេូលពាន់មរៀល (កំែត់សម្្រល់មលេ 2.១.៥) 2៤៧.32៧ ១2.៤០9.៧9៥ ៧.៧2០.៨៨៨ ១.៤3១.៨៤៧ ៥៧០.9៤9 22.3៨០.៨០៥

៨2

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



៨. អចលកម្ម និងហត្ូ្រករណ៍  (តពីទំព័រមុន)

2០១៦

សំែង់កេ្មកំេ៊ង   
ដំមែើរការ ការបកលេ្អអគារ

ហត្ូ៊ករែ៍
ការិោល័យ

សងា្្ររឹេ និង
មកគឿង៊ំពាក់ ោនយន្ដ សរ៊៊

ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក ដ៊ល្្ររអាមេរិក

តផេលេមដើេ

នាមថងៃទបី១ តខមករា ២.៦៨៨.២៥៧ ៦.៣៨១.៥១៥ ៤.៤១៨.៤១២ ៣៨៧.១១៤ ២៣៦.៥០០ ១៤.១១១.៧៩៨

ការទិញបតន្ម ៥០២.១១៧ - ១.០៤៥.៦៨១ - ១៤១.០០០ ១.៦៨៨.៧៩៨

ការស្ទារ (២.៩៥៤.២៣៤) ២.២៤៣.៧៧៥ ២៨៤.៣៣១ ៤២៦.១២៨ - -

ការលក់ - - (១៨៥.០៨០) (៤៤.៥៩៨) - (២២៩.៦៧៨)

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ២៣៦.១៤០ ៨.៦២៥.២៩០ ៥.៥៦៣.៣៤៤ ៧៦៨.៦៤៤ ៣៧៧.៥០០ ១៥.៥៧០.៩១៨

រំលស់៊ង្គរ

នាមថងៃទបី១ តខមករា ៤.២៧០.៧៥៦ ២.៧០២.៨០៨ ២១៣.៨៧៤ ២៣៦.៥០០ ៧.៤២៣.៩៣៨

រលំស់ក្នុងការ�ិបរសិច្ឆទ ៩៦៥.០៥៨ ៨១៧.៨៥១ ១៤២.៣៧១ ៨.២៩៩ ១.៩៣៣.៥៧៩

ការលកឬ់ជបមះបញជា បី - (១៧៥.៨២៣) (៤៤.៥៩៨) (២២០.៤២១)

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ៥.២៣៥.៨១៤ ៣.៣៤៤.៨៣៦ ៣១១.៦៤៧ ២៤៤.៧៩៩ ៩.១៣៧.០៩៦

តផេលេេិតគែមនយ្រយស៊ទ្ធ

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ២៣៦.១៤០ ៣.៣៨៩.៤៧៦ ២.២១៨.៥០៨ ៤៥៦.៩៩៧ ១៣២.៧០១ ៦.៤៣៣.៨២២

សមមូលោនស់រៀល (កំែត់សម្្រល់មលេ 2.១.៥) ៩៥៣.២៩៧ ១៣.៦៨៣.៣១៥ ៨.៩៥៦.១១៧ ១.៨៤៤.៨៩៧ ៥៣៥.៧១៤ ២៥.៩៧៣.៣៤០

៩. កម្មវិធីកុំព្យទូ័រ 

2០១៧
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

2០១៦
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

តផេលេមដើេ

នាមថងៃទបី១ តខមករា ១.៥០៨.៧០៨ ១.២៤៦.៩៨៨

ការទិញបតន្ម ៤៨១.១៤០ ២៦១.៧២០

ការស្ទារ ៦៥.១៩៤

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ 2.០៥៥.០៤2 ១.៥០៨.៧០៨

ដក៖ រំលស់៊ង្គរ

នាមថងៃទបី១ តខមករា ៦៥៤.៤៣៥ 3៨9.៥៥៧

រលំស់ក្នុងការ�ិបរសិច្ឆទ ៣២៨.៨៥៦ 2៦៤.៨៧៨

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ 9៨3.29១ ៦៥៤.៤3៥

តផេលេេិតគែមនយ្រយស៊ទ្ធ

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ១.០៧១.៧៥១ ៨៥៤.2៧3

សេេូលពាន់មរៀល (កំែត់សម្្រល់មលេ 2.១.៥) ៤.32៦.៦៥9 3.៤៤៨.៧០០

៨3

ពត័
មា

នផ
្សេ

ងៗ
របា

យ
កា
រណ

៍
ហ
ិរញ

្ញវត
្ថុ

ធន
ធា

នស
ង្គម

 និ
ង

ទំនា
កទ់

ំនង
អភ

បា
ល

ក ិច
្ចប្រ

ក្រ
ផោ

យ
ទំន

ួល
ខុស

បត
រូវ

ធន
ធា

នម
នុស

សេ
ធន

ធា
ន្

លិ
តភា

ព
ធន

ធា
ន្រ

ញ្
ញា

ធន
ធា

នហ
ិរញ

ញាវត
្ ុ

ទ ិដ
្ឋភា

ពទូ
ផៅ

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



១០.បទព្យសកម្មនផសេងៗ

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

បបាកក់ក់ ១.៨៩០.៥៥០ ៧.៦៣២.១៥០ ១.៩២០.៦៣២ ៧.៧៥៣.៥៩១

ឥណសទ�្យទាកទ់ងនឹងកាត* ៩៥៧.៧៥៨ ៣.៨៦៦.៤៦៩ ៦៤៦.៥៩៩ ២.៦១០.៣២០

បបាកប់ងម់នុន ៥១៦.៧៧៦ ២.០៨៦.២២៥ ៥៦៧.៥៥១ ២.២៩១.២០៣

ការបបាកប់ង្គរតដលនឹងបតរូវទទួលពបីធនាគារជាតិមនកម្នុជា 
និងធនាគារស្្សងសទៀត ១២៨.៥៤៧ ៥១៨.៩៤៤ ២៣៣.៣២០ ៩៤១.៩១៣

បទព្យសកម្មស្្សងៗ ១៩៨.៦៥៣ ៨០១.៩៦៣ ៥៦.៥៦៨ ២២៨.៣៦៦

3.៦92.2៨៤ ១៤.9០៥.៧៥១ 3.៤2៤.៦៧០ ១3.៨2៥.393

*សំវធិានធនសលើការខ្តបងស់នុទ្ធមានចំនួន ១០៨.៧៩៤ ដនុោលា រអាសមរកិ។

១១.បបាក់្រនញ្ញ ើពីអតិ្ិជន និងស្្រ័នហរិញ្ញវត្ុនផសេងៗ

បបាកប់សញ្ញ ើពបីអតិថិជនរមួមានដូចជា៖

២០១៧ ២០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

បបាកប់សញ្ញ ើចរន្ដ ៣០៩.៦៦១.៣៥០ ១.២៥០.១០២.៨៧០ ២០៩.៨៣០.០៩២ ៨៤៧.០៨៤.០៨១ 

បបាកប់សញ្ញ ើមានកាលកំណត់ ២៨៥.០៨៣.៣៥១ ១.១៥០.៨៨១.៤៨៨ ៣៥៦.៧៦២.៥៣០ ១.៤៤០.២៥០.៣៣៤ 

បបាកប់សញ្ញ ើសន្សំ ១១០.៧៨៥.១៣៥ ៤៤៧.២៣៩.៥៩០ ៨៩.៤៩៩.៥៥៦ ៣៦១.៣០៩.៧០៨

បបាកប់សញ្ញ ើកបមតិទនុក ២៩៩.៤៣៥ ១.២០៨.៨១៩ ៩៨៧.៤៣៣ ៣.៩៨៦.២៦៦

៧០៥.៨29.2៧១ 2.៨៤9.៤32.៧៦៧ ៦៥៧.០៧9.៦១១ 2.៦៥2.៦3០.3៨9

ការវភិ្គបតន្មមនបបាកប់សញ្ញ ើពបីអតិថិជនមានដូចខ្ងសបកាម៖

(ក) ការវភិ្គតាមបបសភទអតិថិជន៖

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

រូបវន្តបនុគ្គល ៥១៥.៩៣០.០៣១ ២.០៨២.៨០៩.៥៣៥ ៣៨៧.៨៦៧.០១៦ ១.៥៦៥.៨១៩.១៤៣ 

សហបគាសក្នុងបសរក ១៨៩.៨៩៩.២៤០ ៧៦៦.៦២៣.២៣២ ២៦៩.២១២.៥៩៥ ១.០៨៦.៨១១.២៤៦

៧០៥.៨29.2៧១ 2.៨៤9.៤32.៧៦៧ ៦៥៧.០៧9.៦១១ ២.៦៥២.៦៣០.៣៨៩ 

៨៤

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



១១.បបាក់្រនញ្ញ ើពីអតិ្ិជន និងស្្រ័នហរិញ្ញវត្ុនផសេងៗ (តពីទំព័រមុន)

(ខ) ការវភិ្គតាមបបសភទរូបិ�វត្នុ៖

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

បបាកដ់នុោលា រអាសមរកិ ៧០2.៧9១.៦៥១ ២.៨៣៧.១៦៩.៨៩៥ ៦៥១.93៧.៧៨2 ២.៦៣១.៨៧២.៨២៦

បបាកស់រៀល ១.៨3៤.2៤១ ៧.៤០៤.៨៣១ ១.៧១៨.3៥9 ៦.៩៣៧.០១៥

ស្្សងៗសទៀត ១.2០3.3៧9 ៤.៨៥៨.០៤១ 3.៤23.៤៧០ ១៣.៨២០.៥៤៨

៧០៥.៨29.2៧១ 2.៨៤9.៤32.៧៦៧ ៦៥៧.០៧9.៦១១ 2.៦៥2.៦3០.3៨9 

(គ) អបតាការបបាកប់បចាំ្ ្ ំ

2០១៧ 2០១៦

បបាកប់សញ្ញ ើចរន្ដ ០,៥០% - ២,២៥% ០,៥០% - ២,២៥%

បបាកប់សញ្ញ ើសន្សំ ០,៥០% - ១,៥០% ០,៥០% - ១,៥០%

បបាកប់សញ្ញ ើមានកាលកំណត់ ១,៥០% - ៥,២៥% ១,៥០% - ៥,២៥%

បបាកប់សញ្ញ ើកបមតិទនុក សូន្យ សូន្យ

(�) សបមាបក់ារវភិ្គសលើកាលវសន សូមសមើលកំណតប់ងាហា ញសលខ ១៤ សលើទបមងក់ាលវសន។

បបាកប់សញ្ញ ើពបីធនាគារស្្សងៗរូមមាន៖

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

បបាកប់សញ្ញ ើចរន្ដ ១១.៨៨៥.១៥២ ៤៧.៩៨០.៣៥៩ 2៦.3០៦.2៨៨ ១០៦.១៩៨.៤៨៥ 

បបាកប់សញ្ញ ើមានកាលកំណត់ ១3.23១.2៨០ ៥៣.៤១៤.៦៧៧ 2៥.9៦៨.៨៤៧ ១០៤.៨៣៦.២៣៥ 

2៥.១១៦.៤32 ១០១.39៥.០3៦ ៥2.2៧៥.១3៥ 2១១.០3៤.៧2០ 

បបាកប់សញ្ញ ើចរន្តពនុំមាន្្តល់ការបបាកស់ទ ចំតណកបបាកប់សញ្ញ ើមានកាលកំណត់្ ្តល់ការបបាកច់ាបព់បី ១,០០% ដល់ ៣,៨៥%  (្្២ំ០១៦ គឺចាបព់បី ១,០០% ដល់ ៣,៨៥%)។

១២.ពន្ធនលើបបាក់ចំណូល  

សមាសធាតនុសំខ្ន់ៗ មនចំ្�ពន្ធសលើបបាកច់ំណូលមានដូចខ្ងសបកាម៖

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ពន្ធក្នុងបគា ២.៧៣២.៣៣៥   ១១.០៣០.៤៣៦   ៤.២៤៣.៤៧៨ ១៧.១៣០.៩២១

ពន្ធពនយា (៨៨៤.៧៥២) (៣.៥៧១.៧៤៣) (១.៣៥១.៩៥៤) (៥.៤៥៧.៨៣៩)

ចំណាយេន្ធមលើកបាក់ចំែូល ១.៨៤៧.៥៨៣  ៧.៤៥៨.៦៩៣  2.៨9១.៥2៤ ១១.៦៧3.០៨2

៨៥

ពត័
មា

នផ
្សេ

ងៗ
របា

យ
កា
រណ

៍
ហ
ិរញ

្ញវត
្ថុ

ធន
ធា

នស
ង្គម

 និ
ង

ទំនា
កទ់

ំនង
អភ

បា
ល

ក ិច
្ចប្រ

ក្រ
ផោ

យ
ទំន

ួល
ខុស

បត
រូវ

ធន
ធា

នម
នុស

សេ
ធន

ធា
ន្

លិ
តភា

ព
ធន

ធា
ន្រ

ញ្
ញា

ធន
ធា

នហ
ិរញ

ញាវត
្ ុ

ទ ិដ
្ឋភា

ពទូ
ផៅ

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



១២.ពន្ធនលើបបាក់ចំណូល (តពីទំព័រមុន)  

១2.១ េន្ធមលើកបាក់ចំែូលក្ថុងកគា

អននុសោមសៅតាមចបាបម់នបពះរាជា្ចបកកម្នុជាធនាគារមានកាតពវកិចចេបងព់ន្ធសលើបបាកចំ់ណូលក្នុងបគាសដា�គណនាតាមអបតា ២០% មនបបាកចំ់សណញជាបព់ន្ធ ឬកព៏ន្ធអប្បរមាតដលគណនា 
តាមអបតា ១% មន បបាកច់ំណូលសរនុប សៅសពលតដលពន្ធម�ួ្មានចំនួនធំជាង។

ការស្ទាៀង ទ្ា តព់ន្ធសលើបបាកច់ំណូលតដលគណនាតាមអបតាពន្ធជា្លាូវការសធៀបសៅនឹងចំ្�ពន្ធសលើបបាកច់ំណូលបងាហា ញក្នុងរបា�ការណ៍លទ្ធ្លមានដូចខ្ងសបកាម៖

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

កបាក់ចំមែញេ៊នចំណាយេន្ធ ៧.១2៦.៥១១ ២៨.៧៦៩.៧២៥ ១៧.2៤៨.9៦៦ ៦៩.៦៣៤.០៧៥

ពន្ធសលើបបាកច់ំណូលត្្អកតាមអបតាពន្ធជា្លាូវការនិ�ព័តកម្ម ១.៤2៥.3០2 ៥.៧៥៣.៩៤៤ 3.៤៤9.៧93 ១៣.៩២៦.៨១៥

ចំ្�មនិអាចកាតក់ងបាន ៤២២.២៨១  ១.៧០៤.៧៤៩ ៥៤២.១៩៤ ២.១៨៨.៨៣៦ 

បតបមបបមរួលបស ្្ត ះអាសន្ ៨៨៤.៧៥២ ៣.៥៧១.៧៤៣ ២៥១.៤៩១ ១.០១៥.២៦៩

ចំណាយេន្ធមលើកបាក់ចំែូលក្ថុងកគា 2.៧32.33៥ ១១.០3០.៤3៦ ៤.2៤3.៤៧៨ ១៧.១3០.92០ 

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

កបាក់ចំមែញេ៊នចំណាយេន្ធ ៧.១2៦.៥១១ 2៨.៧៦9.៧2៥ ១៧.2៤៨.9៦៦ ៦9.៦3៤.០៧៥

ពន្ធសលើបបាកច់ំណូលត្្អកតាមអបតាពន្ធជា្លាូវការនិ�ព័តកម្ម ១.៤2៥.3០2 ៥.៧៥៣.៩៤៤ 3.៤៤9.៧93 ១៣.៩២៦.៨១៥

ចំ្�មនិអាចកាតក់ងបាន ៤22.2៨១  ១.៧០៤.៧៤៩ ៥៤2.១9៤ ២.១៨៨.៨៣៦ 

៊បកេ៊កេរួលផនេន្ធេន្រយាជាកទេ្រយសកេ្ម

បដលេិនទាន់ទទួលសា្្រល់  (១.១០០.៤៦3) (៤.៤៤២.៥៦៩)

ចំណាយេន្ធមលើកបាក់ចំែូលក្ថុងកគា ១.៨៤៧.៥៨3 ៧.៤៥៨.៦93 2.៨9១.៥2៤ ១១.៦៧3.០៨2

ការ បបកាសពន្ធ សលើបបាកច់ំណូល របស់ធនាគារ គឺស្ិត សបកាមការ ពិនិត្យ ជាសទៀងទាត ់សដា�អជាញា ធរពន្ធ។ សដា�សរតតការអននុវត្តចបាប ់ និងបទបញ្្ញ ត្តិពន្ធសៅសលើ បបតិបត្តិការជាសបចើនបបសភទ អាច

 នឹងទទួល�កការបកបស�ស្្សងៗគ្ា តមមលាតដលបងាហា ញក្នុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ អាច ល្ា ស់ប្ដូរសៅសពលសបកា�តាមការសសបមចចនុងសបកា�របស់អាជាញា ធរពន្ធដារ។ 

បតបមបបមរួលមនសំវធិានធនពន្ធសលើបបាកច់ំណូលក្នុងអំ�នុងការ�ិបរសិច្ឆទមានដូចខ្ងសបកាម៖

2០១៧
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

2០១៦
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

សមតនុល្យនាមថងៃទបី១ តខមករា ៤.៧១៦.៥៣០ ៣.៣៣៤.១៩៧

ពន្ធសលើបបាកច់ំណូលក្នុងបគា ២.៧៣២.៣៣៥   ៤.២៤៣.៤៧៨

ពន្ធតដលបានបង់ (៥.២៧៦.០៦២) (២.៨៦១.១៤៥)

សេត៊ល្រយនាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ 2.១៧2.៨០3  ៤.៧១៦.៥3០

សេេូលពាន់មរៀល (កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥) ៨.៧៧១.៦០៦ ១9.០៤០.៦32

៨៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



១២.ពន្ធនលើបបាក់ចំណូល (តពីទំព័រមុន)

១2.2 េន្ធេន្រយាមលើកបាក់ចំែូល

ពព័តម៌ានលម្អតិមនពន្ធពនយាសលើបបាកច់ំណូលតដលទទួលស្គ ល់ក្នុងបគាមានដូចខ្ងសបកាម៖

2០១៧ 2០១៦

េន្ធេន្រយាជាកទេ្រយសកេ្ម (កទេ្រយអកេ្ម) េន្ធេន្រយាជាកទេ្រយសកេ្ម (កទេ្រយអកេ្ម)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

សំវធិានធនសបមាបឥ់ណទានតដលបាតប់ង់ ១.22១.៨៥៦ ៤.៩៣២.៦៣៣ ១.១០9.2៨១ ៤.៤៧៨.១៦៧

អចលកម្ម និងហត្ូបករណ៍ និង កម្មវធិបីកនុំព្ូយទព័រ ៥៧3.៦០៧ ២.៣១៥.៦៥១ ៤៧៥.៧១៧ ១.៩២០.៤៧០

ចំណូលមនិទានទ់ទួលស្គ ល់ ៧៧.៤3៦ ៣១២.៦០៨ - -

ការបបាកព់នយា ៨៤៥.១2៥ ៣.៤១១.៧៧០ - -

គណនបីបង្គរ - - ២៥០.៦៦២ ១.០១១.៩២២ 

ចំសណញមនិទានទ់ទួលស្គ ល់សលើការប្ដូរបបាកប់រសទស - - (២.៣៨៨) (៩.៦៤០)

2.៧១៨.០2៤  ១០.9៧2.៦៦2  ១.៨33.2៧2 ៧.៤០០.9១9

១៣. បទព្យអកម្មនផសេងៗ

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ការបបាកប់តរូវទូទាត់ ៤.៨៥៦.៤២៣ ១៩.៦០៥.៣៨០ ៥.០០៧.០៦៧ ២០.២១៣.៥២៩ 

គណនបី្តទ់ាត់ ៣.៤២៨.៨៧២ ១៣.៨៤២.៣៥៦ ៦៩១.៣៣២ ២.៧៩០.៩០៧

ចំ្�បង្គរ ១.៨៦៩.៥៤៤ ៧.៥៤៧.៣៥៣ ១.៦៤១.០៩៣ ៦.៦២៥.០៩២

ោតការបង្គរ ៧០០.០០០ ២.៨២៥.៩០០ ១.២៥៣.៣០៩ ៥.០៥៩.៦០៨

សំវធិាន ធនសលើកិចចេសនយា (កំណតស់មា្គ ល់ ទបី៧) ៤៧៣.៦១៩ ១.៩១២.០០០ - -

បំណនុ លចំសោះអ្ក្្គត់្ ្គង់ ៣៥៣.៣២៦ ១.៤២៦.៣៧៧ ៥២៥.៧៦១ ២.១២២.៤៩៧

មូលប្ទានបបតធនាគារកិ ២២០.១៣៨ ៨៨៨.៦៩៧ ១០១.០២១ ៤០៧.៨២២

គណនបីបតរូវទូទាតទ់ាកទ់ងនឹងកាត ១២១.៧០៩ ៤៩១.៣៣៩ ៧០៦.២៤៤ ២.៨៥១.១០៧

ស្្សងៗ ១.២៤៦.៨៥៨ ៥.០៣៣.៥៦៦   ៨៣៦.៤១២ ៣.៣៧៦.៥៩៧ 

សរ៊៊ ១3.2៧០.៤9០ ៥3.៥៧2.9៦៨ ១០.៧៦2.239 ៤3.៤៤៧.១៥9

សំវធិានធនសលើកិចចេសនយាឥណទាន ជាការសធវើសំវធិានធនសលើឥណទានតដលខ្តបង់សបមាប់បំណនុ លសបរៅតារាងតនុល្យការ ជាតបមរូវការ របស់ធនាគារជាតិមនកម្នុជា បានតចងក្នុងបបកាសថ្មបី ស្តបីពបីការសធវើអនុបីមតភមិនសលើ 
បំណនុ លសបរៅតារាងតនុល្យការ។ ស្្សងៗរមួបញចេូ លទាងំពន្ធកាតទ់នុក និងសមតនុល្យតដលមនិទានប់ានទាមទារ។

៨៧

ពត័
មា

នផ
្សេ

ងៗ
របា

យ
កា
រណ

៍
ហ
ិរញ

្ញវត
្ថុ

ធន
ធា

នស
ង្គម

 និ
ង

ទំនា
កទ់

ំនង
អភ

បា
ល

ក ិច
្ចប្រ

ក្រ
ផោ

យ
ទំន

ួល
ខុស

បត
រូវ

ធន
ធា

នម
នុស

សេ
ធន

ធា
ន្

លិ
តភា

ព
ធន

ធា
ន្រ

ញ្
ញា

ធន
ធា

នហ
ិរញ

ញាវត
្ ុ

ទ ិដ
្ឋភា

ពទូ
ផៅ

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



១៤. ទបមង់កាលវសន  

ការវភិ្គមនបទព្យសកម្ម និងបទព្យអកម្ម តាមរ�ៈកាលបរសិច្ឆទតដលរពឹំងថានឹងបបមូលបត�បម់កវញិ និងកាលបរសិច្ឆទតដលរពឹំងថានឹងបតរូវបានទូទាតព់បីកាលបរសិច្ឆទមនតារាងតនុល្យការមានដូចខ្ងសបកាម៖

2០១៧

តិចជាង ១2បេ មកចើនជាង ១2បេ សរ៊៊

កទេ្រយសកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

សចប់បាក ់ និងសមតនុល្យជាម�ួធនាគារស្្សងៗ ២៤០.២៦៥.២៦៧ -   ២៤០.២៦៥.២៦៧ 

គណនបីបតរូវទទួលពបីបករមហ៊ានុនសម ៤.៤១៥ -   ៤.៤១៥ 

គណនបីបតរូវទទួលពបីសម្ព័ន្ធញាតិ ១.៦៤៧.១៥៧ -   ១.៦៤៧.១៥៧ 

ឥណទាន និងបនុសរបបទាន ១៧២.៧០១.៨៤៦ ៣៨៥.៩៥១.០៨៨ ៥៥៨.៦៥២.៩៣៤ 

បទព្យសកម្មស្្សងៗ ១.០៨៦.៣០៥ -   ១.០៨៦.៣០៥ 

កទេ្រយសកេ្មេិនបេនហិរញ្ញវត្ថុ៖

បបាកប់សញ្ញ ើកាតពវកិចចេសៅធនាគារជាតិមនកម្នុជា -    ១១០.៥២៥.១៦៨ ១១០.៥២៥.១៦៨ 

អចលកម្ម និងហត្ូបករណ៍ -    ៥.៥៤៣.៩២០ ៥.៥៤៣.៩២០ 

កម្មវធិបីកនុំព្ូយទព័រ -    ១.០៧១.៧៥១ ១.០៧១.៧៥១ 

ពន្ធពនយាជាបទព្យសកម្ម - សនុទ្ធ -   ២.៧១៨.០២៤ ២.៧១៨.០២៤ 

បទព្យសកម្មស្្សងៗ ២.៦០៥.៩៧៩ -    ២.៦០៥.៩៧៩ 

សរ៊៊ ៤១៨.3១០.9៦9 ៥០៥.៨០9.9៥១ 92៤.១2០.92០ 

សំវធិានធនសលើឥណទានតដលបាតប់ង់ (២៣.៧២០.៣៤៨)

តផេលេស៊ទ្ធ 9០០.៤០០.៥៧2 

សេេូលពាន់មរៀល(កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥) ១.៦៨៨.៧2១.3៨2 2.០៤១.9៥៤.៧៧2 3.៦3៤.9១៧.១០9 

កទេ្រយអកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

បបាកប់សញ្ញ ើពបីអតិថិជន និងស្បព័នហិរញ្ញ វត្នុស្្សងៗ ៧១៦.៥៦៥.៨៥០ ១៤.៣៧៩.៨៥៣ ៧៣០.៩៤៥.៧០៣ 

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម ២.៥៩២.៧៨៤ -    ២.៥៩២.៧៨៤ 

បំណនុ លបនាទា បប់ន្សំ -    ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ 

បទព្យអកម្មស្្សងៗ ៧.៧៦៧.៨១៥ -    ៧.៧៦៧.៨១៥ 

កទេ្រយអកេ្មេិនបេនហិរញ្ញវត្ថុ៖

សំវធិានធនពន្ធសលើបបាកច់ំណូល ២.១៧២.៨០៣  -   ២.១៧២.៨០៣  

បទព្យអកម្មស្្សងៗ ៥.៥០២.៦៧៥ -   ៥.៥០២.៦៧៥ 

សរ៊៊ ៧3៤.៦០១.92៧ ៤៤.3៧9.៨៥3 ៧៧៨.9៨១.៧៨០

សេេូលពាន់មរៀល (កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥) 2.9៦៥.៥៨៧.9៧9   ១៧9.១៦១.៤៦៧ 3.១៤៤.៧៤9.៤៤៦ 

៨៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



១៤. ទបមង់កាលវសន (តពីទំព័រមុន)

2០១៦

តិចជាង ១2បេ មកចើនជាង ១2បេ សរ៊៊

កទេ្រយសកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

សចប់បាក ់ និងសមតនុល្យជាម�ួធនាគារស្្សងៗ ២៤៤.០៩៤.៦៦៧ - ២៤៤.០៩៤.៦៦៧

គណនបីបតរូវទទួលពបីបករមហ៊ានុនសម ១២៦.៨១៩ - ១២៦.៨១៩

គណនបីបតរូវទទួលពបីសម្ព័ន្ធញាតិ ៥.៥៧៨.៦៣៩ - ៥.៥៧៨.៦៣៩

ឥណទាន និងបនុសរបបទាន ១៨០.៥២៥.២៨៣ ៣៨០.១៩០.៨៣៩ ៥៦០.៧១៦.១២២

បទព្យសកម្មស្្សងៗ ៨៧៩.៩១៩ - ៨៧៩.៩១៩

កទេ្រយសកេ្មេិនបេនហិរញ្ញវត្ថុ៖

បបាកប់សញ្ញ ើកាតពវកិចចេសៅធនាគារជាតិមនកម្នុជា - ៩៣.៥៩៥.៨០៦ ៩៣.៥៩៥.៨០៦

អចលកម្ម និងហត្ូបករណ៍ - ៦.៤៣៣.៨២២ ៦.៤៣៣.៨២២

កម្មវធិបីកនុំព្ូយទព័រ - ៨៥៤.២៧៣ ៨៥៤.២៧៣

ពន្ធពនយាជាបទព្យសកម្ម - សនុទ្ធ - ១.៨៣៣.២៧២ ១.៨៣៣.២៧២

បទព្យសកម្មស្្សងៗ ២.៥៤៤.៧៥១ - ២.៥៤៤.៧៥១

សរ៊៊ ៤33.៧៥០.០៧៨ ៤៨2.9០៨.០១2 9១៦.៦៥៨.០9០

សំវធិានធនសលើឥណទានតដលបាតប់ង់ (១២.៨៣៣.៧៤៨)

សរ៊៊ជាកបាក់ដ៊ល្្ររអាមេរិក 9០3.៨2៤.3៤2

សេេូលពាន់មរៀល (កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥) ១.៧៥១.០៤9.០៦៥ ១.9៤9.៤99.៦៤៤ 3.៦៤៨.៧3៨.៨៦៨

កទេ្រយអកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

បបាកប់សញ្ញ ើពបីអតិថិជន និងស្បព័នហិរញ្ញ វត្នុស្្សងៗ ៦៨៤.៨៩១.៤២៩ ២៤.៤៦៣.៣១៧ ៧០៩.៣៥៤.៧៤៦

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម ១៧.៨៥០.៩៦៣ ៣០.០០០.០០០ ៤៧.៨៥០.៩៦៣

បំណនុ លបនាទា បប់ន្សំ - ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០

បទព្យអកម្មស្្សងៗ ៨.៧០៨.៧៣៤ - ៨.៧០៨.៧៣៤

កទេ្រយអកេ្មេិនបេនហិរញ្ញវត្ថុ៖

សំវធិានធនពន្ធសលើបបាកច់ំណូល ៤.៧១៦.៥៣០ - ៤.៧១៦.៥៣០

បទព្យអកម្មស្្សងៗ ២.០៥៣.៥០៥ - ២.០៥៣.៥០៥

សរ៊៊ ៧១៨.22១.១៦១ ៨៤.៤៦3.3១៧ ៨០2.៦៨៤.៤៧៨

សេេូលពាន់មរៀល (កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥) 2.៨99.៤៥៨.៨2៦ 3៤០.9៧៨.៤១១ 3.2៤០.៤3៧.23៧
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នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



១៥. នដើមទុន

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

សចញ្សា�និងបតរូវបានទូទាតស់ពញសលញតាមតមមលាចារកិ១ដនុោលា រ អាសមរកិក្នុង១ភ្គហ៊ានុន៖

សមតនុល្យសដើមការ�ិបរសិច្ឆទ ៥០.០០០.០០០ ២០១.៨៥០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ២០១.៨៥០.០០០

ការសបាះ្សា�ក្នុងការ�ិបរសិច្ឆទ ១៥.០០០.០០០ ៦០.៥៥៥.០០០ - -

សេត៊ល្រយច៊ងការិយ៊រិមចឆេទ ៦៥.០០០.០០០ 2៦2.៤០៥.០០០ ៥០.០០០.០០០ 2០១.៨៥០.០០០

នាមថងៃទបី២២ តខមបីនា ្្២ំ០១៦ ធនាគារជាតិមនកម្នុជា បានសចញ្សា�នូវបបកាសសលខ ធ៧-០១៦-១១៧បបក  ស្តបីពបីសដើមទនុនចនុះបញជា បីអប្បរមារបស់បគឹះស្នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្នុ។ សយងតាម

 បបកាសសនះ តបមរូវឲ្យធនាគារោណិជជាទាងំឡា� រមួទាងំបនុបតសម្នព័្ធបរសទស មានសដើមទនុនចនុះបញជា បីអប្បរមាសស្មើនឹង ៣០០ ោនោ់នសរៀល (បបតហលសស្មើនឹង ៧៥ ោនដនុោរអាសមរកិ)។

បនាទា បម់ក នាមថងៃទបី ១៦ តខ មថិនុនា ្្២ំ០១៦ ធនាគារជាតិមនកម្នុជា កប៏ានសចញសរាចរណ៍ សលខ ធ៧-០១៦-០០១ សៅសលើការអននុវត្តនប៍បកាសស្តបីពបីសដើមទនុនចនុះបញជា បីអប្បរមារបស់បគឹះស្នធនាគារ 
 និងហិរញ្ញ វត្នុ បតរូវបសងកើនឲ្យបានោកក់ ្្ត លមនសដើមទនុនតដលបតរូវបំសពញ យ៉ា ង�ូរបំ ន្ុតបតឹម ដំ្ចត់ខ មបីនា ្្២ំ០១៧ និង បតរូវបសងកើនសដើមទនុនចនុះបញជា បីអប្បរមាឲ្យបានបគបច់ំនួនយ៉ា ង�ូរបំ ន្ុតបតឹម 

 មថងៃទបី ២២ តខមបីនា ្្២ំ០១៨។ 

គិតបតឹមមថងៃទបី ៣១ តខមករា ្្២ំ០១៧ ធនាគារទទួលបានមូលធនបតន្មពបីបករមហ៊ានុនសម។

នាមថងៃទបី ១៦ តខមបីនា ្្២ំ០១៨ ធនាគារជាតិបានសសបមចអននុមព័តសលើសសចក្តបីសស្ើសនុំ បតមលាងបបាកច់ំសណញរកសា ទនុកសៅជាសដើមទនុន មានចំនួនសស្មើរនឹង ១០ ោនដនុោលា រអាសមរកិ សដើម្បីអននុសោមតាម

 សរាចរណ៍ស្តបីពបីសដើមទនុនចនុះបញជា បីអប្បរមារបស់បគឹះស្នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្នុ។

១៦. ចំណូលពីការបបាក់

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

សកម្មភ្ពឥណទាន ៤៤.៩៨៨.៩០៧ ១៨១.៦២០.២១៧ ៤៣.១៣៣.៩៧៨ ១៧៤.១៣១.៨៧០

ចំណូលការបបាកព់បីបបាកប់សញ្ញ ើ និងសមតនុល្យសៅធនាគារជាតិមនកម្នុជា និងធនាគារស្្សងៗ ១.៤៧៦.២៨៩ ៥.៩៥៩.៧៧៩ ១.២៨៦.៥៥១ ៥.១៩៣.៨០៦

៤៦.៤៦៥.១9៦ ១៨៧.៥៧9.99៦ ៤៤.៤2០.៥29 ១៧9.32៥.៦៧៦

១៧. ចំណ្យនលើការបបាក់

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

បបាកប់សញ្ញ ើមានកាលកំណតព់បីអតិថិជន និងស្បព័នហរញិ្ញ វត្នុស្្សង អតិថិជន 

និងស្បព័នហរញិ្ញ វត្នុស្្សង ១២.៤៧១.៥៦៥ ៥០.៣៤៧.៧០៨ ១២.២០៦.៩០៨ ៤៩.២៧៩.២៨៨

គណនបីចរន្ត ២.៧០៦.៧២០ ១០.៩២៧.០២៨ ១.១៧៤.៩៩៧ ៤.៧៤៣.៤៦៣

គណនបីបបាកប់សញ្ញ ើសន្សំ ៦៦០.៥៣២ ២.៦៦៦.៥៦៨ ៤២០.៩៨២ ១.៦៩៩.៥០៤

១៥.៨៣៨.៨១៧ ៦៣.៩៤១.៣០៤ ១៣.៨០២.៨៨៧ ៥៥.៧២២.២៥៥

បំណនុ លបនាទា បប់ន្សំ ២.១២៩.៣៤១ ៨.៥៩៦.១៥០ ២.១៣៥.០០០ ៨.៦១៨.៩៩៥

កមចេបី ៩៩៥.៨៧៦ ៤.០២០.៣៥១ ១.០២៤.២៩៦ ៤.១៣៥.០៨៣

១៨.9៦៤.០3៤ ៧៦.៥៥៧.៨០៥ ១៦.9៦2.១៨3 ៦៨.៤៧៦.333

9០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



១៨. ចំណូលនលើម្លៃឈនាលួ និងកមបមនជើងសរ 

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ចំណូលពបីការស្ទារបបាក់ ១.៨៧២.៦៤០ ៧.៥៥៩.៨៤៨ ១.៣៧៨.០១៤ ៥.៥៦៣.០៤៣

ចំណូលពបីកាតឥណពន្ធ ១.៥៦២.៤៨៨ ៦.៣០៧.៧៦៤ ១.០៣០.៩១៩ ៤.១៦១.៨២០ 

ចំណូលពបីសសវាកម្ម ៨៨៨.១៥០ ៣.៥៨៥.៤៦២ ៩៧៦.២០៩ ៣.៩៤០.៩៥៦

ចំណូលទបមងក់ារឥណទាន ៨៣៤.៦៧៣ ៣.៣៦៩.៥៧៥ ១.០៥៥.៤៨៩ ៤.២៦១.០០៩

កមបមសជើងសរពបីហិរញ្ញប្ទានោណិជជាកម្ម ៧២៦.៧៥១ ២.៩៣៣.៨៩៤ ៧៤២.០៦២ ២.៩៩៥.៧០៤

ចំណូលឥណទានស្្សងៗ ៦៣៣.១៤៨ ២.៥៥៦.០១៨ ២៩៩.៣៣៧ ១.២០៨.៤២៣

ចំណូលពបីកិចចេសនយាឥណទាន ៤៧៦.៥៩២ ១.៩២៤.០០២ ៤២៦.៦៤៤ ១.៧២២.៣៦២

មូលប្ទានបបតធនាគារកិ ៥៦.៧៥៤ ២២៩.១១៦ ៥១.៨៩៥ ២០៩.៥០០

ស្្សងៗ ១៥៨.៩២២ ៦៤១.៥៦៧ ១៤៤.៣០៧ ៥៨២.៥៦៧ 

៧.2១០.១១៨ 29.១០៧.2៤៦ ៦.១០៤.៨៧៦ 2៤.៦៤៥.3៨៤

១៩.  ចំណ្យទូនៅ និងរដ្ឋបាល

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

សបៀវត្សរ ៍ និងអត្បបសយជនប៍តន្ម ៦.២៤៣.៨១០ ២៥.២០៦.២៦១ ៦.៨០៦.៥៩៥ ២៧.៤៧៨.២២៤
ចំ្�សលើការជួល ២.៧០០.៦១២ ១០.៩០២.៣៧១ ២.៦២៦.២៨៦ ១០.៦០២.៣១៧

ចំ្�រលំស់ ២.២០៦.៥១៧  ៨.៩០៧.៧០៩  ២.១៩៨.៤៥៧ ៨.៨៧៥.១៧១

ចំ្�ពន្ធ និងអាជាញា បព័ណណ ១.០៨៤.៨៩៥ ៤.៣៧៩.៧២១ ១.៧៨៣.៥៣៩ ៧.២០០.១៤៧

ចំ្�អ្កទទួលបព័ណណ ៧៥៧.៤៦៧ ៣.០៥៧.៨៩៤ ៣៩១.៤៦៩ ១.៥៨០.៣៦០

ចំ្�សលើការ្សា�ោណិជជាកម្ម ៦១០.៥៨០ ២.៤៦៤.៩១១ ៥៨០.១៦៧ ២.៣៤២.១៣៤

ចំ្�សលើការជួលជនុល និងតថទាំ ៥៦៣.៨៤១ ២.២៧៦.២២៦ ៧០៤.២១៨ ២.៨៤២.៩២៨

ចំ្�ទឹកសភលាើង ៥០៥.៩២១ ២.០៤២.៤០៣ ៥០០.៨៥០ ២.០២១.៩៣១

ចំ្�សន្តិសនុខសលើអគារ ៣៨៥.៧៣៨ ១.៥៥៧.២២៤ ៣២៦.៨៨០ ១.៣១៩.៦១៥

ចំ្�វជិាជា ជបីវៈ ៣៦២.២១៨ ១.៤៦២.២៧៤ ២២៩.៧០៧ ៩២៧.៣២៧

ចំ្�សលើអភបិាល និង កិចចេបបជនុំ ២៦៣.០០១ ១.០៦១.៧៣៥ ២១២.៣៥៥ ៨៥៧.២៧៧

ចំ្�ទូរគមនាគមន៍ ២៣៨.៧៩១ ៩៦៣.៩៩៩ ២៧៥.៤៦៤ ១.១១២.០៤៨

ចំ្�សសវាបបឹកសា ១៥០.២៨៧ ៦០៦.៧០៩ ២៦៣.៦២៩ ១.០៦៤.២៧០

ចំ្�សលើសមា្ភ រៈការយិលព័� ១៣៥.៣៩០  ៥៤៦.៥៦៩ ១៣៩.៩៥៩ ៥៦៥.០១៤

ចំ្�សលើការសធវើដំសណើ រ ១១១.៣៥៩ ៤៤៩.៥៥៦ ១០៩.៨៧១ ៤៤៣.៥៤៩

ចំ្�ធានារា៉ា បរ់ង ៩៨.៧២៤ ៣៩៨.៥៤៩ ៩២.៤៣៦ ៣៧៣.១៦៤

ចំ្�សលើការសធវើជាអ្កតំ្ង ៤៣.១៥០ ១៧៤.១៩៧ ៤៣.៤៥០ ១៧៥.៤០៨

ចំ្�សលើការបណ្តនុ ះប ្្ដ ល និងសិកា្ខ សោ ១៩.៣៦៦ ៧៨.១៨១ ២១.០៤២ ៨៤.៩៤៧

ចំ្�រដឋាបាលស្្សងៗ ២៦៩.៧៧២ ១.០៨៩.០៧០ ៥៣៦.៤៦៤ ២.១៦៥.៧០៦

១៦.៧៥១.៤39 ៦៧.៦2៥.៥៥9 ១៧.៨៤2.៨3៨ ៧2.០3១.៥3៧

ចំ្�រដឋាបាលស្្សងៗរមួមានជាចម្ងសលើចំ្�សប ន្ុរសធម ៌ ការពិនព័� និងសំវធិានធនសលើ ការបាតប់ងម់នឥណសទ�្យទាកទ់ងនឹងកាត។ 
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នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



២០.សច់បបាក់សទុ្ធបានពីសកម្មភាពប្រតិ្រត្តិការ

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

លំហូរសាច់កបាក់េីសកេ្មភាេក៊តិ៊ត្តិការ

បបាកច់ំសណញមនុនចំ្�ពន្ធ ៧.១២៦.៥១១ ២៨.៧៦៩.៧២៥ ១៧.២៤៨.៩៦៦ ៦៩.៦៣៤.០៧៥

និ�ព័តកម្មសលើ៖

ខ្តពបីការលនុបសចាលអចលកម្មនិងហត្ូបករណ៍ ៦.១៧៧ ២៤.៩៣៧ - -

ចំ្�រលំស់ ២.២០៦.៥១៧ ៨.៩០៧.៧០៩  ២.១៩៨.៤៥៧ ៨.៨៧៥.១៧១

ចំណូលបានពបីការលកអ់ចលកម្មនិងហត្ូបករណ៍ - - (៤៩៤) (១.៩៩៤)

ពន្ធសលើបបាកច់ំណូលតដលបានបង់ (៥.២៧៦.០៦២) (២១.២៩៩.៤៦២) (២.៨៦១.១៤៥) (១១.៥៥០.៤៤២)

សាច់កបាក់បានេីសកេ្មភាេក៊តិ៊ត្តិការេ៊នការបក៊ក៊រួល
កទេ្រយសកេ្មក៊តិ៊ត្តិការស៊ទ្ធ ៤.០៦៣.១៤៣ ១៦.៤០២.៩០៩ ១៦.៥៨៥.៧៨៤ ៦៦.៩៥៦.៨១០

(ការមកើនម�ើង) ការថយច៊ះ ផនកទេ្រយសកេ្មក៊តិ៊ត្តិការ៖

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារជាតិមនកម្នុជា (១៥.៨២៩.៣៦២) (៦៣.៩០៣.១៣៤) (១៦.៤៣៤.២៣២) (៦៦.៣៤៤.៩៩៥)

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារដមទ ៣.១០០.០០០ ១២.៥១៤.៧០០ ៤.៧០០.០០០ ១៨.៩៧៣.៩០០

ឥណទាន និងបនុសរបបទាន ១២.៩៤៩.៧៨៨ ៥២.២៧៨.២៩៤  (៧៣.៤៣៨.៨១៩) (២៩៦.៤៧២.៥១២)

បទព្យសកម្មស្្សងៗ (២៦៧.៦១៤) (១.០៨០.៣៥៧)  (១.២៧១.០៦៧) (៥.១៣១.២៩៧)

ការមកើនម�ើង (ថយច៊ះ)ផនកទេ្រយអកេ្ម ក៊តិ៊ត្តិការ៖

បបាកប់សញ្ញ ើពបីអតិថិជន និងស្បព័នហិរញ្ញ វត្នុស្្សងៗ ២១.៥៩០.៩៥៧ ៨៧.១៦២.៦៩៣ ១៥៦.៤៥៧.៣៨៣ ៦៣១.៦១៨.៤៥៥

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម (២៥៨.១៧៩) (១.០៤២.២៦៩) ១.៧០២.២៩២ ៦.៨៧២.១៥៣

បទព្យអកម្មស្្សងៗ ២.៥០៨.២៥១ ១០.១២៥.៨០៩  (៣.១៧២.៧៣៧) (១២.៨០៨.៣៣៩)

សាច់កបាក់ស៊ទ្ធបានេីសកេ្មភាេក៊តិ៊ត្តិការ 2៧.៨៥៦.9៨៤ ១១2.៤៥៨.៦៤៥ ៨៥.១2៨.៦០៤ 3៤3.៦៦៤.១៧៥
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



២១. ប្រតិ្រត្រិការ និងសមតុល្យជាមួយសម្័ន្ធញាតិ

(ក) បបតិបត្តិការសំខ្ន់ៗ របស់ធនាគារជាម�ួសម្ព័ន្ធញាតិសៅក្នុងបគា និងសមតនុល្យសៅសល់នាកាលបរសិច្ឆទតារាងតនុល្យការមានដូចខ្ងសបកាម៖

សេ្ព័ន្ធញាតិ ក៊មភទផនក៊តិ៊ត្តិការ 2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ធនាគារ Malayan Banking Berhad

គណនបីទូទាតត់ដលធនាគារមាន         
សមតនុល្យសៅជាម�ួ ៤.៤១៥ ១៧.៨២៣ ១២៦.៨១៩ ៥១១.៩៦៨

គណនបីទូទាតត់ដលធនាគារដមទមាន    
សមតនុល្យសៅជាម�ួធនាគារ ១.៧៧០.០៥៣ ៧.១៤៥.៧០៤ ១.៩៤៧.៧៤៣ ៧.៨៦៣.០៣៨

ការបសងកើនសដើមទនុន ១៥.០០០.០០០ ៦០.៥៥៥.០០០ - -

កមចេបី - - ៤៥.០០០.០០០ ១៨១.៦៦៥.០០០

បំណនុ លបនាទា បប់ន្សំ ៣០.០០០.០០០ ១២១.១១០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១២១.១១០.០០០

ការបបាកត់ដលបតរូវបង់ ៨២២.៧៣១ ៣.៣២១.៣៦៥ ៩០៣.២២០ ៣.៦៤៦.២៩៩

ចំ្�ការបបាក់ ៣.១២៥.២១៧ ១២.៦១៦.៥០១ ៣.១៥៩.២៩៦ ១២.៧៥៤.០៧៨

ចំណូលការបបាក់ ៣៤ ១៣៧ - -

ធនាគារ Maybank Shared Service ចំ្�សសវាបបឹកសា ១៥០.២៨៧ ៦០៦.៧០៨ ២៦៣.៦២៩ ១.០៦៤.២៧០

ធនាគារ Malayan Banking Berhad , London 

Branch (Maybank London) គណនបីទូទាត់ ១.០៣៥.៣២១ ៤.១៧៩.៥៩១ ៣.៧០៦.១៤៦ ១៤.៩៦១.៧១១

ចំណូលការបបាក់ ២២.៨៩០ ៩២.៤០៦ -

ធនាគារ Malayan Banking Berhad, New 

York Branch (Maybank New York) គណនបីទូទាត់ ៤៨៤.៥៤៣ ១.៩៥៦.១០០ ៦០៩.០៨០ ២.៤៥៨.៨៥៦

ធនាគារ Malayan Banking Berhad, 

Singapore Branch (Maybank Sin-gapore) គណនបីទូទាត់ ១២៥.៦០៣ ៥០៧.០៥៩ ១.២៥៩.០៥៩ ៥.០៨២.៨២១

ធនាគារ Maybank Hong Kong គណនបីទូទាត់ ៣៨២ ១.៥៤២ ១.៤១៣ ៥.៧០៤

ធនាគារ Maybank Vietnam, Hanoi Branch 

(Maybank Vietnam) គណនបីទូទាត់ ១.៣០៨ ៥.២៨១ ២.៩៤១ ១១.៨៧៤

ចំណូលការបបាក់ ៤១.៦៦៣ ១៦៨.១៩២ - -

ធនាគារ Maybank Asset Manage-ment 

Berhad ចំ្�ការបបាក់ ២៧០.៦៣៦ ១.០៩២.៥៥៨ ១.១០៩.៦៩០ ៤.៤៧៩.៨១៨

(ខ) អត្បបសយជនដ៍ល់បនុគ្គលិកបគបប់គងសំខ្ន់ៗ

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

សបៀវត្សរនិ៍ងអត្បបសយជនប៍តន្មរបស់គណៈបគបប់គងសំខ្ន់ៗ ១.៧39.៤9៥ ៧.០22.3៤១ ១.៦9១.១៨៦ ៦.៨2៧.3១៨

បនុគ្គលិកបគបប់គងសំខ្ន់ៗ  គឺរាបប់ញចេូ លទាងំអភបិាល និងគណៈបគបប់គងរបស់ធនាគារ។
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នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



២២. កិច្ចសនយា និងយថាភាព

22.១ កិច្ចសន្រយាមលើការឲ្រយេ្ចីកបាក់

ក្នុងការសឆលាើ�តបនឹងតបមរូវការហិរញ្ញ វត្នុរបស់អតិថិជន ធនាគារបានចនុះកិចចេសនយា និង បទព្យអកម្មជា�ថាសហតនុម�ួចំនួនដូចតដលបានបងាហា ញខ្ងសបកាម៖

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ត្្កឥណទានវបិារូបនត៍ដលមនិទានប់តរូវបានសបបើបបាស់ ៨៤.០៦០.០១៧ ៣៣៩.៣៥០.២៨៩ ៦៤.៩២៤.១៥១ ២៦២.០៩៨.៧៩៨

លិខិតឥណទាន ២៧.២៥៩.៨០៦ ១១០.០៤៧.៨៣៧ ២៩.៣៦២.៣០៦ ១១៨.៥៣៥.៦២៩

ការធានា ១៦.៣៤២.៦៨៧ ៦៥.៩៧៥.៤២៧ ១១.០៣៤.១៣០ ៤៤.៥៤៤.៧៨៣

១2៧.៦៦2.៥១០ ៥១៥.3៧3.៥៥3 ១០៥.32០.៥៨៧ ៤2៥.១៧9.2១០

22.2 កិច្ចសន្រយាមលើភតិសន្រយាក៊តិ៊ត្តិការ

ធនាគារជាភតិករ បានចនុះកិចចេសនយាភតិសនយាោណិជជាកម្មសលើទបីតាងំរបស់ខលាួន។ មនិមានការដាកក់ំហិត្ម�ួសៅសលើភតិករតដលោកព់ព័ន្ធនឹងភតិសនយាសនាះសទ។ 

ការទូទាតភ់តិសនយាអប្បរមានាសពលអនាគត នាមថងៃទបី៣១ តខធ្ូ មានដូចខ្ងសបកាម៖

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

តិចជាង ១្្ំ ២.២៩៤.៧៣២ ៩.២៦៣.៨៣៣ ២.៣៨៨.៨៦៦ ៩.៦៤៣.៨៥២

ពបី ១្្ ំ សៅ ៥្្ំ ៧.៨២៩.៩៥៣ ៣១.៦០៩.៥២០ ៧.៥៥៥.២៥៦ ៣០.៥០០.៥៦៨

សលើសពបី ៥្្ំ ១៥.១៧៣.៤៥៨ ៦១.២៥៥.២៥០ ១៦.៩១០.២៩៤ ៦៨.២៦៦.៨៥៧

2៥.29៨.១៤3 ១០2.១2៨.៦០3 2៦.៨៥៤.៤១៦ ១០៨.៤១១.2៧៧

ធនាគារជាភតិបតបី មានបានចនុះកិចចេសនយាភតិសនយាោណិជជាកម្មសលើទបីតាងំសជបីវកម្មរបស់ខលាួន។ មនិមានការដាកក់ំហិត្ម�ួសៅសលើភតិករតដលោកព់ព័ន្ធនឹងភតិសនយាសនាះសទ។ 

ភតិសនយាអប្បរមាតដលបតរូវទទួលបាននាសពលអនាគត នាមថងៃទបី៣១ តខធ្ូ មានដូចខ្ងសបកាម៖

2០១៧ 2០១៦

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

ដ៊ល្្ររអាមេរិក សេេូលពាន់មរៀល 
(កំែត់សម្្រល់
មលេ 2.១.៥)

តិចជាង ១្្ំ ១១៧.៤៣២ ៤៧៤.០៧៣ ១១៧.៤៣២ ៤៧៤.០៧៣

ពបី ១្្ ំ សៅ ៥្្ំ ៤.៤៦២.៤១៦ ១៨.០១៤.៧៧៣ ៤.៥៧៩.៨៤៨ ១៨.៤៨៨.៨៤៦

៤.៥៧9.៨៤៨ ១៨.៤៨៨.៨៤៦ ៤.៦9៧.2៨០ ១៨.9៦2.9១9

22.3 យថភាេមលើេន្ធ

បបពព័ន្ធពន្ធដារសៅក្នុងបពះរាជា្ចបកកម្នុជាមានលក្ខណៈថ្មបីសហើ�ពន្ធទាងំសនះតតងតតមានការ ល្ា ស់ប្ដូរជាញឹកញាប ់ សហើ�តតងតតមានភ្ពមនិចបាស់ោស់់មានភ្ព្ទានុ�គ្ាសហើ�ស្ិតសៅសបកាម

 ការបកបស�បំភលា ឺ តដលសកើតមានស�ើងនូវភ្ពខនុសគ្ាក្នុងចំស្មអាជាញា ធរពន្ធដារ និង�នុតា្ដ ធិការ។ ពន្ធបតរូវបានស្ិតសៅសបកាមការបតរួតពិនិត្យ និងតាមដានអសងកតសដា�បករមអាជាញា ធរជាសបចើន 

 តដល្្ដល់លទ្ធភ្ពតាមចបាបក់្នុងការដាកពិ់នព័� ដាកទ់ណ្ឌ កម្ម និងបងក់ារបបាក ់ ។ តថភ្ពទាងំសនះអាចបងកឲ្យមានហានិភព័�ពន្ធ ក្នុងបបសទសកម្នុជាជាសរវន្តជាងបបសទសដមទសទៀត។

គណៈបគបប់គងសជឿជាកថ់ា ពួកសគបានសធវើសំវធិានធនបគបប់គានស់បមាបប់ំណនុ លពន្ធ តដលត្្អកសលើបំណកបស�របស់ពួកសគសៅសលើចបាបព់ន្ធដារ។ សទាះជាយ៉ា ង្កស៏ដា� អាជាញា ធរោកព់ព័ន្ធ  
អាចមានបំណកបស�ខនុសគ្ា សហើ�ឥទ្ធិពលរបស់វាអាចមានទំហំជាសរវន្ដ។

9៤

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



២៣. ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ុ
សកម្មភ្ពធនាគារ មានហានិភព័�ហិរញ្ញ វត្នុជាសបចើនដូចជា ហានិភព័�ឥណទានហានិភព័�

 ទបី្សារ (រមួមានហានិភព័�រូបិ�បព័ណណ  និងហានិភព័�អបតាការបបាក)់ និងហានិភព័�សច់
 បបាកង់ា�បសរួល។ ការបបឈមមនុខជាម�ួហានិភព័� គឺជាបញ្ហា ស្ូលចំសោះវសិព័�

 
ោណិជជាកម្មហិរញ្ញ វត្នុ សហើ�ហានិភព័�បបតិបត្ដិការ គឺជាវបិាកម�ួតដលមនិអាចសចៀសបាន
សៅក្នុងអាជបីវកម្ម។

ធនាគារមនិសបបើបបាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្នុនិទស្សនទា ដូចជាកិចចេសនយាប្ដូរបបាកប់រសទស និង 
កិចចេសនយា ប្ដូរអបតាការបបាក ់ សដើម្បីបគបប់គងការសលចស�ើងនូវហានិភព័�ខ្ងសលើសទ។

ធនាគារមានបំណងអននុសោមតាមបទប្ញ្ញត្ដិរបស់ធនាគារជាតិមនកម្នុជាចំសោះសគាល 
បំណងសលើការបគបប់គងហានិភព័�ហិរញ្ញ វត្នុ។ បតន្មពបីសលើតបមរូវការជាអតិបរមារបស់
ធនាគារជាតិមនកម្នុជា ធនាគារកប៏ានសគារពតាមនបីតិវធិបីបគបប់គងហានិភព័�ហិរញ្ញ វត្នុ
របស់បករមហ៊ានុនសម្ងតដរ។

23.១ ហានិភ័យក៊តិ៊ត្ដិការ

ហានិភព័�បបតិបត្ដិការតដលអាចសកើតមានស�ើងពបីដំសណើ រការម្ទាក្នុង បនុគ្គលិក និងបបពព័ន្ធ
ទាងំឡា�តដលមានកងវះខ្ត ឬតដលមនិបានអននុវត្ដឲ្យជាបោ់ប ់ បតរូវបានបគបប់គង
តាមរ�ៈការបសងកើតដំសណើ រការបគបប់គងហានិភព័� ការបតរួតពិនិត្យ និងការរា�ការណ៍
មនបបតិបត្តិការអាជបីវកម្មឲ្យបានសមបសបតាមរ�ៈអង្គភ្ព/ត្្កបតរួតពិនិត្យ និង គាបំទ
តដលមានឯករាជ្យភ្ពពបីអង្គភ្ពោណិជជាកម្ម និងមានការបតរួតពិនិត្យពបីគណៈ
បគបប់គង។

ការបគបប់គងសលើហានិភព័�បបតិបត្ដិការរបស់ធនាគារ តបមរូវឲ្យបសងកើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធ
របស់អង្គភ្ព តួនាទបី និងសគាលនសយបា�បគបប់គងឲ្យបានចបាស់ោស់។ 
សគាលនសយបា�បតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង និងការវាស់តវងទាងំឡា�បតរូវបានដាកឲ់្យអននុវត្ត។  
វារមួមានការបសងកើតអ្កមានសិទ្ធិចនុះហត្សលខ្ការបសងកើតនូវបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យយ៉ា ង
ហ្មតច់ត ់ ការសរៀបចំនូវនបីតិវធិបី និងឯកសរសំអាងនានា។ ការបសងកើតទាងំសនះ គឺបតរូវ

 បានបតរួតពិនិត្យស�ើងវញិជាបបចា ំ សដើម្បីកំណតនូ់វហានិភព័�បបតិបត្ដិការរបស់អាជបីវកម្ម
 ធនាគារ។ 

23.2 ហានិភ័យឥែទាន

ធនាគារមានហានិភព័�ឥណទាន តដលជាហានិភព័�អាចសធវើឲ្យមានការខ្តបងហ់ិរញ្ញ
វត្នុចំសោះធនាគារ សដា�ការមនិអននុវត្ដនូវកាតពវកិចចេជាអ្កសនុំខចេបី។ ហានិភព័�ឥណទាន 
គឺជាហានិភព័� សំខ្នប់ំ ន្ុតសបមាបអ់ាជបីវកម្មរបស់ធនាគារ។ ហានិភព័�ឥណទាន 
សកើតស�ើងជាមូលដាឋា នក្នុងសកម្មភ្ព្្ដល់បបាកក់មចេបីចំសោះឥណទាននិងបនុសរបបទាន។ 

 
ធនាគារ កម៏ានហានិភព័�ឥណទាន ចំសោះឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ តដលមនិបងាហា ញក្នុង

 តារាងតនុល្យការតដរ ដូចជាកិចចេសនយាឥណទាន។

(ក) ការវាស់សទាង ់ ការទបស់ក ត ់ និងការបតរួតពិនិត្យជាបណ្ដនុ ំ សៅសលើហានិភព័�ឥណទាន

អភបិាលកិចចេ

ការបគបប់គង និងទំនួលខនុសបតរូវទាងំបសរងក្នុងការពិនិត្យសមើលហានិភព័�ឥណទាន
ស្ិត សៅសបកាមគណៈកមា្ម ធិការបគបប់គងហានិភព័�របស់បករមបបឹកសាភបិាលរបស់
ធនាគារ។ គិតបតឹមកបមតិមនការបគបប់គងការបតរួតពិនិត្យសៅសលើហានិភព័�
ឥណទានជាសរវន្តបតរូវបានសធវើស�ើងសដា�គណៈកមា្ម ធិការបបតិបត្តិ និងគណៈ
កមា្ម ធិការឥណទានរបស់ធនាគារ។ 

ហានិភព័�តមមលាជាបនទានុករបស់គណៈកមា្ម ធិការបគបប់គងបទព្យសកម្ម និងបទព្យ
អកម្ម។ គណៈកមា្ម ធិការទាងំអស់សនះនឹងធានាថារាល់ហានិភព័�ោកព់ព័ន្ធទាងំ
ឡា� បតរូវបានរកស�ើញ វាស់តវង បគបប់គងកំណតត់មមលាបតរួតពិនិត្យ និងោត
បតដាង ឲ្យសមបសបសៅតាមលក្ខខណ្ឌ សយងរបស់គណៈកមា្ម ធិកាសរៀងៗខលាួនៗ។

ខ្ងសបកាមសនះ គឺជាត្្កហានិភព័�សំខ្ន់ៗ ម�ួចំនួន ខ្ងសបកាមសនះ គឺជាត្្ក
ហានិភព័�សំខ្ន់ៗ ម�ួចំនួន តដលធនាគារបានជួបបបទះ សហើ�និងវធិបីសសស្ត
មនការបគបប់គងរបស់សគ៖

(១)  បកបខព័ណ្ឌ មនការបគបប់គងហានិភព័�ឥណទានអភវិឌ្ឍ ពបងឹង និងសធវើ
ទំនាកទ់ំនងនូវបកបខព័ណ្ឌ មនការបគបប់គងហានិភព័�ឥណទានតដលមាន
បបសិទ្ធភ្ពនិងសនុបីសងាវ កគ្់ា សហើ�និង្្ដល់អាននុភ្ពដល់បនុគ្គលិក 
និងបសចចេកវទិយា។

(២) សគាលនសយបា�ឥណទាន 
 អភវិឌ្ឍ និងពិនិត្យសលើសគាលនសយបា�ឥណទាន រមួមានការ្្ដល់សិទ្ធិ

  អំ្ចសលើការអននុមព័តឥណទាន។

(៣) ការតបមរូវសដា�បទប្ញ្ញត្តិ 
 ធានាបានការអននុសោមតាមធនាគារជាតិមនកម្នុជា និងតបមរូវការបទប្ញ្ញត្តិ 
 ស្្សងសទៀតសលើការបគបប់គងហានិភព័�ឥណទាន។

(៤) បណ្ដនុ ំ តដនកំណតហ់ានិភព័�បសងកើត 
 ពិនិត្យ និងតាមដានតដនកំណតហ់ានិភព័� និងបណ្ដនុ ំ នានាសៅតាមត្្ក

  ស្្សងៗ ដូចជាបករមអតិថិជនតតម�ួ និងតាមបបសភទ្លិត្ល។

(៥) ការបគបប់គង្លបព័បតបគបប់គង
 ការបគបប់គង្លបព័បតបគបប់គង និងបតរួតពិនិត្យសលើ្លបព័បតរបស់ធនាគារ

សដា�រមួបញចេូ លទាងំការវភិ្គសលើសមាសភ្ពទាងំបសរងនិងគនុណភ្ពមន
្លបព័បតឥណទានស្្សងៗ សដើម្បីសធវើការកំណតស់វទ�ិទភ្ព និង ការបបមូល
្្ដនុ ំជាកោ់ក់្ ម�ួ។ ទនទាឹមនឹងសនះតដរ សធវើការការោរ និងបងាក រនូវ
គនុណភ្ពបទព្យសកម្មរបស់ធនាគារសដា�វភិ្គសលើវសិព័�តដលងា�
នឹងរងសបគាះ ខណៈតដលមានការរពឹំងទនុកថានឹងមានការតបបបបរួល ឬ ក៏
កំពនុងបងាហា ញនូវសញ្្ញ អវជិជាមាន្ម�ួ។

(៦) ការបតរួតពិនិត្យឥណទាន
 សដើម្បីអននុវត្ដការបតរួតពិនិត្យ សបកា�ការអននុមព័តសលើសំសណើ ឥណទាន ក្នុង
 ការវា�តមមលា ថាសតើអ្កបសងកើតឥណទាន អ្កសធវើរងាវ �តមមលាដំបូង និងអាជាញា ធរ
 អននុមព័ត បានកតស់មា្គ ល់ និងវភិ្គហានិភព័� បគបប់គាន ់ និង្្ដល់នូវកតា្ដ
 ទបស់ក តម់�ួចំនួនតដរឬអត។់

(ខ) ហានិភព័�ឥណទានជាអតិបរមាមនុនសពលមានបទព្យដាកប់ញ្ចេ ំ ឬការពបងឹង
ឥណទានស្្សងៗសទៀត

សបមាបហ់ានិភព័�ឥណទានជាអតិបរមា      មនបទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្នុសៅសលើ
ហានិភព័�ឥណទាន សូមសមើលកំណតស់មា្គ ល់សលខ ២៣.២ (គ)។

ហានិភព័�ឥណទាន តដលទាកទ់ងនឹងសកម្មភ្ពសបរៅតារាងតនុល្យការ ដូចជាកិចចេ
សនយាឥណទាន និង�ថាភ្ពបតរូវបានបងាហា ញក្នុងកំណតស់មា្គ ល់សលខ ២២.១។

(គ) បណ្តនុ ំ មនហានិភព័�មនបទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្នុជាមូ�នឹងហានិភព័�ឥណទាន

ការ�កចិត្ដទនុកដាក ់  សកើតមានសៅសពល  តដលគូភ្គបីមា្ខ ង   បានចូលរមួក្នុង
សកម្មភ្ពអាជបីវកម្មបសសដៀងៗគ្ា ឬក្នុងភូមសិសស្ដតតម�ួដូចគ្ា ឬមានលក្ខណៈ
សសដឋាកិចចេបសសដៀងគ្ា តដលអាចបងកដល់សមត្ភ្ពក្នុងការសគារពតាមកិចចេសនយា 
តដលអាចនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលមនការ ល្ា ស់ប្ដូរមនសសដឋាកិចចេនសយបា�ឬលក្ខខណ្ឌ
ដមទសទៀត។ ការ�កចិត្ដទនុកដាកប់ានគូសបញ្ជា កព់បីសវទ�ិទភ្ពមនការបបតិបត្តិ
របស់ធនាគារស្្ះសៅរកភ្ពរ បីកចសបមើន    តដលមាន្លប៉ាះោល់ដល់វសិព័�
ឧសសាហកម្មឬទបីតាងំភូមសិសស្ដជាកោ់ក់្ ម�ួ។
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កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



២៣. ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ុ (តពីទំព័រមុន)

23.2 ហានិភ័យឥែទាន (តទំេ័រេ៊ន)

(គ) បណ្តនុ ំ មនហានិភព័�មនបទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្នុជាមូ�នឹងហានិភព័�ឥណទាន (តទំពព័រមនុន) 

(១) ការវភិ្គតាមវសិព័�៖

2០១៧ មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្
អាហរ័ែនិង

 នីហរ័ែ
អ្កមក៊ើកបាស់

លក់រាយ និង 
លក់ដ៊ំ

្លិតកេ្ម និង
មក៊ងឥន្ធនៈ

ម្្រសងៗ សរ៊៊

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារជាតិ មនកម្នុជា ១៣៨.០៧១.៧៦១ - -   -   -   -   ១៣៨.០៧១.៧៦១  

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារស្្សងៗ ៥៥.៩៩២.៩៦០ - - - -   -   ៥៥.៩៩២.៩៦០ 

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម និងសម្ព័ន្ធញាតិ ១.៦៥១.៥៧២ - -   -   -   -   ១.៦៥១.៥៧២ 

ឥណទាន និងបនុសរបបទានសនុទ្ធ ៣៤.៨៧០.៤៦០ ៧.១៨៥.៧៣៧ ១២៨.៩០២.៣៦៥ ២៥៦.៦២៩.៨៤៩ ៤២.០៨០.៦៦៦ ៦៥.២៦៣.៥០៩ ៥៣៤.៩៣២.៥៨៦

បទព្យសកម្មស្្សងៗ ១.០៨៦.៣០៥ - - - - - ១.០៨៦.៣០៥

សរ៊៊ជាដ៊ល្្ររអាមេរិក 23១.៦៧3.០៥៨  ៧.១៨៥.៧3៧ ១2៨.9០2.3៦៥ 2៥៦.៦29.៨៤9 ៤2.០៨០.៦៦៦ ៦៥.2៦3.៥០9 ៧3១.៧3៥.១៨៤

សេេូលពាន់មរៀល 

(កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥)
93៥.2៦៤.១3៥ 29.០០៨.៨2០ ៥2០.3៧៨.៨៤៨ ១.០3៦.០១៤.៧០០ ១៦9.៨៧9.៦៤9 2៦3.៤៦៨.៧៨៦ 2.9៥៤.០១៤.93៨  

2០១៦

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារជាតិ មនកម្នុជា ១៦៥.៦០៩.៥៥២ - - - - - ១៦៥.៦០៩.៥៥២

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារស្្សងៗ ៣០.៦១២.៦២៩ - - - - - ៣០.៦១២.៦២៩

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម និងសម្ព័ន្ធញាតិ ៥.៧០៥.៤៥៨ - - - - - ៥.៧០៥.៤៥៨

ឥណទាន និងបនុសរបបទានសនុទ្ធ ៣៦.៦៤០.៩៧៥ ១២.៤០៧.៩៧៧ ១១៦.២៥៦.៩០៧ ២៦៣.៧៤៨.៩២៣ ៤១.៩៧០.៩៧៨ ៧៦.៨៥៦.៦១៤ ៥៤៧.៨៨២.៣៧៤

បទព្យសកម្មស្្សងៗ ៨៧៩.៩១៩ - - - - - ៨៧៩.៩១៩

សរ៊៊ជាដ៊ល្្ររអាមេរិក 239.៤៤៨.៥33 ១2.៤០៧.9៧៧ ១១៦.2៥៦.9០៧ 2៦3.៧៤៨.923 ៤១.9៧០.9៧៨ ៧៦.៨៥៦.៦១៤ ៧៥០.៦៨9.932

សេេូលពាន់មរៀល

 (កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥)
9៦៦.៦៥3.៧2៨ ៥០.០9១.០០3 ៤៦9.329.១3៤ ១.០៦៤.៧៥៤.៤០2 ១៦9.៤3៦.៨3៨ 3១០.2៧០.១៥១3.០3០.៥3៥.2៥៦

(២) ការវភិ្គតាមភូមសិសស្ត៖

2០១៧

កេ្ពថុជា អាមេរិកខាងមជើង ម្្រសងៗ(*) សរ៊៊

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារជាតិមនកម្នុជា ១៣៨.០៧១.៧៦១ -   -   ១៣៨.០៧១.៧៦១  

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារស្្សងៗ ៣៣.២៣០.៧៦៨ ២០.៧៦៧.២៣៥ ១.៩៩៤.៩៥៧ ៥៥.៩៩២.៩៦០ 

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម និងសម្ព័ន្ធញាតិ -   ៤៨៤.៥៤៣ ១.១៦៧.០២៩ ១.៦៥១.៥៧២ 

ឥណទាន និងបនុសរបបទានសនុទ្ធ ៥៣៤.៩៣២.៥៨៦ -   -   ៥៣៤.៩៣២.៥៨៦ 

បទព្យសកម្មស្្សងៗ ១.០៨៦.៣០៥ -   -   ១.០៨៦.៣០៥ 

សរ៊៊ជាដ៊ល្្ររអាមេរិក ៧០៧.32១.៤2០  2១.2៥១.៧៧៨ 3.១៦១.9៨៦ ៧3១.៧3៥.១៨៤  

សេេូលពាន់មរៀល (កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥) 2.៨៥៥.៤៥៦.៥៧3 ៨៥.៧93.៤2៨ ១2.៧៦៤.93៧ 2.9៥៤.០១៤.93៨  

9៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



២៣. ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ុ (តពីទំព័រមុន)

23.2 ហានិភ័យឥែទាន (តទំេ័រេ៊ន)

(គ) បណ្តនុ ំ មនហានិភព័�មនបទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្នុជាមូ�នឹងហានិភព័�ឥណទាន (តទំពព័រមនុន) 

(២) ការវភិ្គតាមភូមសិសស្ត (តទំពព័រមនុន)៖

2០១៦

កេ្ពថុជា អាមេរិកខាងមជើង ម្្រសងៗ(*) សរ៊៊

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារជាតិមនកម្នុជា ១៦៥.៦០៩.៥៥២ - - ១៦៥.៦០៩.៥៥២

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារស្្សងៗ ១៤.៤២៤.៥៨៨ ១៦.០៧៧.២៦៧ ១១០.៧៧៤ ៣០.៦១២.៦២៩

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម និងសម្ព័ន្ធញាតិ - ៦០៩.០៨០ ៥.០៩៦.៣៧៨ ៥.៧០៥.៤៥៨

ឥណទាន និងបនុសរបបទានសនុទ្ធ ៥៤៧.៨៨២.៣៧៤ - - ៥៤៧.៨៨២.៣៧៤

បទព្យសកម្មស្្សងៗ ៨៧៩.៩១៩ - - ៨៧៩.៩១៩

សរនុបជាដនុោលា រអាសមរកិ ៧២៨.៧៩៦.៤៣៣ ១៦.៦៨៦.៣៤៧ ៥.២០៧.១៥២ ៧៥០.៦៨៩.៩៣២

សេេូលពាន់មរៀល (កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥) 2.9៤2.១៥១.2០០ ៦៧.3៦2.៧៨3 2១.០2១.2៧3 3.០3០.៥3៥.2៥៦

(*) ស្្សងៗ គឺរាបប់ញចេូ លបបសទសមា៉ា ស�សនុបី និងចបកភពអងស់គលាស។

(�) គនុណភ្ពឥណទានតាមចំ្តថ្់ាកប់ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្នុ

គនុណភ្ពឥណទានមនបទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្នុបតរូវបានបគបប់គងសដា�ធនាគារសដា�សបបើកបមតិឥណទានម្ទាក្នុង។ តារាងខ្ងសបកាមបងាហា ញពបីគនុណភ្ព    ឥណទានតាមថ្ាកម់នបទព្យសកម្ម
សបមាបប់ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្នុទាងំអស់តដលមានហានិភព័�ឥណទាន សដា�សយងតាមបបពព័ន្ធកបមតិឥណទានម្ទាក្នុងរបស់ធនាគារ។ ទឹកបបាកប់ងាហា ញខ្ងសបកាម គឺជាទឹកបបាកដ់នុលសដា�
មនិគិតពបីសំវធិានធនបាតប់ង។់

េិនហួសកំែត់ និង 
េិនថយច៊ះតផេលេ

ហួសកំែត់
បតថយច៊ះតផេលេ

ថយច៊ះតផេលេជាឯកមតា សរ៊៊

2០១៧

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារជាតិមនកម្នុជា ១៣៨.០៧១.៧៦១  -   -   ១៣៨.០៧១.៧៦១

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារស្្សងៗ ៥៥.៩៩២.៩៦០ -   -   ៥៥.៩៩២.៩៦០ 

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម និងសម្ព័ន្ធញាតិ ១.៦៥១.៥៧២ -   -   ១.៦៥១.៥៧២ 

ឥណទាន និងបបាកប់នុសរបបទានដនុល ៥១៩.៤៩៧.៩៩០ ១៣.៨៨៤.៣៧៧ ២៤.៩៩៨.៧៨៧ ៥៥៨.៣៨១.១៥៤ 

បទព្យសកម្មស្្សង ១.០៨៦.៣០៥ -   -   ១.០៨៦.៣០៥ 

សរ៊៊ជាដ៊ល្្ររអាមេរិក ៧១៦.3០០.៥៨៨  ១3.៨៨៤.3៧៧ 2៤.99៨.៧៨៧ ៧៥៥.១៨3.៧៥2  

សេេូលពាន់មរៀល (កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥) 2.៨9១.៧០៥.៤៧៤  ៥៦.០៥១.23០ ១០០.92០.១០3 3.០៤៨.៦៧៦.៨០៧  

2០១៦

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារជាតិមនកម្នុជា ១៦៥.៦០៩.៥៥២ - - ១៦៥.៦០៩.៥៥២

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារស្្សងៗ ៣០.៦១២.៦២៩ - - ៣០.៦១២.៦២៩

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម និងសម្ព័ន្ធញាតិ ៥.៧០៥.៤៥៨ - - ៥.៧០៥.៤៥៨

ឥណទាន និងបបាកប់នុសរបបទានដនុល ៥៤៨.៣១៦.២២៣ ១.៤៥៨.៦៤៣ ១០.១៨៩.២៦៥ ៥៥៩.៩៦៤.១៣១

បទព្យសកម្មស្្សង ៨៧៩.៩១៩ - - ៨៧៩.៩១៩

សរ៊៊ជាដ៊ល្្ររអាមេរិក ៧៥១.១23.៧៨១ ១.៤៥៨.៦៤3 ១០.១៨9.2៦៥ ៧៦2.៧៧១.៦៨9

សេេូលពាន់មរៀល (កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥) 3.០32.2៨៦.៧០៤  ៥.៨៨៨.៥៤2 ៤១.១3៤.០៦3 3.០៧9.3០9.3០9  

បទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្នុតដលហួសកំណត ់ ប៉ានុតន្តមនិសធវើទានថ់�ចនុះតមមលា ជាឥណទានតដលបតរូវបានចាតថ្់ាកជ់ាជាឥណទានឃ្លា សំមើល ជាម�ួ អា�នុកាលតិចជាង  ៣១មថងៃសបមាប ់ឥណទាន រ�ៈ 
សពល ខលាបី  និងអា�នុ កាលតិចជាង ៩០មថងៃ សបមាប ់ឥណទាន រ�ៈសពលតវង  (កំណតស់មា្គ ល់២.៣.៥)។

9៧

ពត័
មា

នផ
្សេ

ងៗ
របា

យ
កា
រណ

៍
ហ
ិរញ

្ញវត
្ថុ

ធន
ធា

នស
ង្គម

 និ
ង

ទំនា
កទ់

ំនង
អភ

បា
ល

ក ិច
្ចប្រ

ក្រ
ផោ

យ
ទំន

ួល
ខុស

បត
រូវ

ធន
ធា

នម
នុស

សេ
ធន

ធា
ន្

លិ
តភា

ព
ធន

ធា
ន្រ

ញ្
ញា

ធន
ធា

នហ
ិរញ

ញាវត
្ ុ

ទ ិដ
្ឋភា

ពទូ
ផៅ

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



២៣. ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ុ (តពីទំព័រមុន)

23.2 ហានិភ័យឥែទាន (តទំេ័រេ៊ន)

(ង)  វត្នុបញ្ចេ ំតដលបានបតងវរកម្មសិទ្ធិឲ្យសៅធនាគារ

ក្នុងអំ�នុងការ�ិបរសិច្ឆទ ធនាគារពនុំបានទទួលបទព្យសកម្ម និងកាលា �ជាមាចេ ស់កម្មសិទ្ធិសលើវត្នុបញ្ចេ ំ្សទ។

23.3 ហានិភ័យទី្្រសារ

ហានិភព័�ទបី្សារគឺជាហានិភព័�មនការខ្តបងស់កើតស�ើងពបីការតបបបបរួលមនិអំស្�្លសៅក្នុងកបមតិតមមលាឬអបតាទបី្សារតដលមានសមាសធាតនុសំខ្នព់បីរគឺហានិភព័�រូបិ�បព័ណណ បរសទស 
និងហានិភព័�អបតាការបបាក។់

23.3.១ ហានិភ័យរូ៊ិយ៊័ែ្ណ៊រមទស

ហានិភព័�រូបិ�បព័ណណ បរសទស គឺសំសៅសៅសលើការតបបបបរួលអបតាប្ដូរបបាក ់ តដលមនិអំស្�្ល សលើស្នភ្ពសដាះដូររូបិ�បព័ណណ  បរសទសតដលសកើតស�ើងពបីសពលម�ួសៅសពលម�ួ។ 
ធនាគារបាន រកសានូវសគាលនសយបា�ម�ួ សដា�មនិបងកឲ្យមាននូវ ហានិភព័�មនស្នភ្ពសលើការប្ដូររូបិ�បព័ណណ បរសទសធំសនាះសទ។ រាល់ការប្ដូររូបិ�បព័ណណ បរសទសសបើកចំហ 
បតរូវបានបតរួតពិនិត្យ ជាម�ួនឹងតបមរូវការបបតិបត្ដិការ កបមតិមនស្នភ្ពកំណតទ់នុកជាមនុន និងការកំណតក់ាតប់ន្�ភ្ពខ្តបង។់

នាកាលបរសិច្ឆទតារាងតនុល្យការ សមតនុល្យបទព្យសកម្ម និងបទព្យអកម្មតដលជារូបិ�បព័ណណ សបរៅពបី បបាកដ់នុោលា រអាសមរកិ មនិមាន្លប៉ាះោល់ជាសរវន្ដសនាះសទ។ ដូចសនះ ពនុំមានបងាហា ញ
សលើការវភិ្គសវត�ិទភ្ពសលើហានិភព័�រូបិ�បព័ណណ បរសទសសៅក្នុងរបា�ការណ៍សនះសទ។

23.3.2 ហានិភ័យអកតាការកបាក់

ហានិភព័�អបតាការបបាក ់ គឺសំសៅសៅសលើការខ្តបងនូ់វបបាកច់ំណូលការបបាកស់នុទ្ធ សដា�សរការតបបបបរួលមនកបមតិអបតាការបបាក ់ និងការ ល្ា ស់ប្ដូរសៅក្នុងសមាសភ្ពមនបទព្យសកម្ម 
និងបទព្យអកម្ម។ ហានិភព័�អបតាការបបាក ់ បតរូវបានបគបប់គងតាមរ�ៈការបតរួតពិនិត្យយ៉ា ងហ្មតច់តស់ៅសលើចំណូលសលើការប ្្ដ កទ់នុន តមមលាទបី្សារ តមមលាសដើមមនមូលនិធិ និងតាមរ�ៈកា
រវភិ្គសវទ�ិទភ្ពចសនាលា ះអបតាការបបាក។់ សកា្ដ ននុពលមនការធាលា កច់នុះនូវចំណូលការបបាកស់នុទ្ធពបីការតបបបបរួលអបតាការបបាកត់ដលមនិអំស្�្ល បតរូវបានតាមដានសដា�សធៀបសៅនឹ
ងកបមតិហានិភព័�តដលកំណតថ់ាអាចទទួល�កបាន។

ការវភិ្គសវទ�ិទភ្ពតមមលាទបី្សារសបមាបឧ់បករណ៍ហិរញ្ញ វត្នុតដលមានអបតាការបបាកស់ថរ
 

ធនាគារមនិបានកតប់តាឧបករណ៍តដលមានអបតាការបបាកស់ថរតាមតមមលាទបី្សារសៅក្នុងរបា�ការណ៍លទ្ធ្លសនាះសទ សហើ�ធនាគារកម៏និមានឧបករណ៍និស្សនទានាចនុងការ�ិបរសិច្ឆទសនះ
 តដរ។ ដូសច្ះសហើ�រាល់បតបមបបមរួលអបតាការបបាកន់ាកាលបរសិច្ឆទមនរបា�ការណ៍ មនិមាន្លប៉ាះោល់ដល់បបាកច់ំសណញ ឬខ្តសទ។

ការវភិ្គសវទ�ិទភ្ពសលើលំហូរសច់បបាក់សបមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្នុតដលមានអបតាការបបាក់តបបបបរួលធនាគារមិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្នុតដលមានអបតាការបបាក់តបបបបរួលជាសរវន្ដសទ។ 
ដូសច្ះពនុំមានការវភិ្គសវទ�ិទភ្ពសលើលំហូរសចប់បាកស់បមាបឧ់បករណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ តដលមានអបតាការបបាកត់បបបបរួល បតរូវបានបងាហា ញសៅក្នុងរបា�ការណ៍សនះស�ើ�។

23.៤ ហានិភ័យសាច់កបាក់ងាយកសួល

ហានិភព័�សចប់បាកង់ា�បសរួល ទាកទ់ងសៅនឹងលទ្ធភ្ពក្នុងការរកសាសចប់បាកង់ា�បសរួលឲ្យបានបគបប់គាន ់ សដើម្បីបំសពញបានការទូទាតក់ារសនយា និងកាតពវកិចចេហិរញ្ញ វត្នុសៅសពលដល់កាលកំ
ណតស់ងសៅតាមតមមលាសមសហតនុ្លម�ួ។

គណៈបគបប់គង សជឿជាកថ់ាធនាគារអននុវត្ដបានសពញសលញ តាមតបមរូវការមនសចប់បាកង់ា�បសរួល មនធនាគារជាតិមនកម្នុជា សដា�សរតតខលាួនបានបតរួតពិនិត្យយ៉ា ងហ្មតច់តស់ៅសលើបគបច់លនាសច់
បបាកស់ចញ និង ចូល សហើ�និងភ្ពចសនាលា ះមនកាលវសនតាមរ�ៈរបា�ការណ៍ជាបបចា។ំ ជាងសនះសៅសទៀត បតបមបបមរួលមនឥណទាន បនុសរបបទាន និង បបាកប់សញ្ញ ើអតិថិជន កប៏តរូវបានបតរួតពិនិត្យ  
តាមដាន្ងតដរ សហើ�តបមរូវការមនសចប់បាកង់ា�បសរួលកប៏តរូវបានសធវើការតកតបមរូវសដើម្បីកំណតឲ់្យចបាស់ោស់នូវបទព្យសកម្មជាសចប់បាកម់ានភ្ពបគបប់គាន ់សដើម្បីបំសពញបានការទូទាតក់ារសនយា 
និងកាតពវកិចចេហិរញ្ញ វត្នុសៅសពលតដលដល់កាលកំណតស់ង។

9៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



២៣. ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ុ (តពីទំព័រមុន)

23.៤ ហានិភ័យសាច់កបាក់ងាយកសួល (តទំេ័រេ៊ន)

ការវភិ្គបទព្យសកម្ម និងបទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារ សដា�សធវើចំ្តថ្់ាកត់ាមកាលវសនសដា�ត្្អកសៅសលើរ�ៈសពលសៅសល់សបមាបស់ងមាន បងាហា ញខ្ងសបកាម៖

2០១៧

តាេតកេរូវការ
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

រហូតដល់ ១ បេ
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

>១ - 3 បេ
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

>3 - ១2 បេ
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

>១ - ៥ ឆ្ន្រំ
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

មលើសេី ៥ ឆ្ន្រំ
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

សរ៊៊
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

បទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្នុ

សចប់បាកក់្នុងមដ ៤៦.២០០.៥៤៦ - - - - - ៤៦.២០០.៥៤៦ 

សមតនុល្យជាម�ួ

ធនាគារជាតិមនកម្នុជា
១២៣.០៧១.៧៦១ ១៥.០០០.០០០ - - - - ១៣៨.០៧១.៧៦១ 

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារស្្សងៗ ២.៣២៥.៦៣៦ ២៧.៧៦៧.៣២៤ ២៣.៧០០.០០០ ២.២០០.០០០ - - ៥៥.៩៩២.៩៦០ 

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម ៤.៤១៥ - - - - - ៤.៤១៥ 

សមតនុល្យជាម�ួសម្ព័ន្ធញាតិ ១.៦៤៧.១៥៧ - - - - - ១.៦៤៧.១៥៧ 

ឥណទាន និងបនុសរបបទានដនុល ១២៧.៥៨២.០៦៧ ៣.៧៣២.២៤៨ ២៤.០៥៣.៧១៨ ១៧.៣៣៣.៨១៣ ៧០.៤៦០.០៣៧ ៣១៥.៤៩១.០៥១ ៥៥៨.៦៥២.៩៣៤ 

បទព្យសកម្មស្្សងៗ -   ១.០៨៦.៣០៥ -   -   -   -   ១.០៨៦.៣០៥ 

កទេ្រយសកេ្មហិរញ្ញវត្ថុសរ៊៊ 3០០.៨3១.៥៨2 ៤៧.៥៨៥.៨៧៧ ៤៧.៧៥3.៧១៨ ១9.៥33.៨១3 ៧០.៤៦០.០3៧ 3១៥.៤9១.០៥១ ៨០១.៦៥៦.០៧៨ 

បទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្នុ

បបាកប់សញ្ញ ើរបស់អតិថិជន និងស្បព័ន 

ហិរញ្ញ វត្នុស្្សងៗ
៤៣២.៦៣១.០៧២ ៨១.៨៤៦.០៨៣ ៧១.០២០.៨៧៩ ១៣១.០៦៧.៨១៦   ១៤.៣៧៩.៨៥៣ -   ៧៣០.៩៤៥.៧០៣ 

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម ១.៧៧០.០៥៣ ៨២២.៧៣១ -   -   -   -   ២.៥៩២.៧៨៤

បំណនុ លបនាទា បប់ន្សំ -   -   -   -   ៣០.០០០.០០០ -   ៣០.០០០.០០០ 

បទព្យអកម្មស្្សងៗ -   ៧.៧៦៧.៨១៥ -   -   -   -   ៧.៧៦៧.៨១៥ 

សរ៊៊កទេ្រយអកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ ៤3៤.៤០១.១2៥ 9០.៤3៦.៦29 ៧១.០2០.៨៧9 ១3១.០៦៧.៨១៦ ៤៤.3៧9.៨៥3 -   ៧៧១.3០៦.3០2 

អតិមរកសាច់កបាក់ងាយកសួលស៊ទ្ធ (គម្្រត) (១33.៥៦9.៥៤3) (៤2.៨៥០.៧៥2) (23.2៦៧.១៦១) (១១១.៥3៤.០០3) 2៦.០៨០.១៨៤ 3១៥.៤9១.០៥១ 3០.3៤9.៧៧៦ 

សេេូលពាន់មរៀល 

(កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥)
(៥39.22០.2៤៥) (១៧2.9៨៨.៤៨៦) (93.929.៥29) (៤៥០.2៦2.៧៧០) ១០៥.2៨៥.៧០3 ១.2៧3.៦3៧.3៧3 ១22.៥22.០៤៦ 
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នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 



២៣. ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ុ (តពីទំព័រមុន)

23.៤ ហានិភ័យសាច់កបាក់ងាយកសួល (តទំេ័រេ៊ន)

2០១៦

តាេតកេរូវការ
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

រហូតដល់ ១ បេ
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

>១ - 3 បេ
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

>3 - ១2 បេ
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

>១ - ៥ ឆ្ន្រំ
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

មលើសេី ៥ ឆ្ន្រំ
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

សរ៊៊
ដ៊ល្្ររអាមេរិក

បទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្នុ

សចប់បាកក់្នុងមដ ៤៧.៨៧២.៤៨៦ - - - - - ៤៧.៨៧២.៤៨៦

សមតនុល្យជាម�ួ

ធនាគារជាតិមនកម្នុជា
១១៤.៥០៩.៥៥២ ៤០.០០០.០០០ ១១.១០០.០០០ - - - ១៦៥.៦០៩.៥៥២

សមតនុល្យជាម�ួធនាគារស្្សងៗ ៥៣៥.៣៦៣ ២៦.០៧៧.២៦៦ ៤.០០០.០០០ - - - ៣០.៦១២.៦២៩

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម ១២៦.៨១៩ - - - - - ១២៦.៨១៩

សមតនុល្យជាម�ួសម្ព័ន្ធញាតិ ៥.៥៧៨.៦៣៩ - - - - - ៥.៥៧៨.៦៣៩

ឥណទាន និងបនុសរបបទានដនុល ១៣៤.៨០៩.៣៨០ ៣.៩១៧.៨៩៧ ២២.៦១១.៨៩៤ ១៩.១៨៦.១១២ ៨៤.៥៨៦.១៥២ ២៩៥.៦០៤.៦៨៧ ៥៦០.៧១៦.១២២

បទព្យសកម្មស្្សងៗ - ៨៧៩.៩១៩ - - - - ៨៧៩.៩១៩

កទេ្រយសកេ្មហិរញ្ញវត្ថុសរ៊៊ 3០3.៤32.239 ៧០.៨៧៥.០៨2 3៧.៧១១.៨9៤ ១9.១៨៦.១១2 ៨៤.៥៨៦.១៥2 29៥.៦០៤.៦៨៧ ៨១១.39៦.១៦៦

កទេ្រយអកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ

បបាកប់សញ្ញ ើរបស់អតិថិជន និងស្បព័ន 

ហិរញ្ញ វត្នុស្្សងៗ
៣២៦.៦២៣.៣៦៩ ១០៣.០៥២.៤៧៣ ៥៥.១២៤.៣៤២ ២០០.០៩១.២៤៥ ២៤.៤៦៣.៣១៧ - ៧០៩.៣៥៤.៧៤៦

សមតនុល្យជាម�ួបករមហ៊ានុនសម ១.៩៤៧.៧៤៣ ៩០៣.២២០ ១៥.០០០.០០០ - ៣០.០០០.០០០ - ៤៧.៨៥០.៩៦៣

បំណនុ លបនាទា បប់ន្សំ - - - - ៣០.០០០.០០០ - ៣០.០០០.០០០

បទព្យអកម្មស្្សងៗ - ៨.៧០៨.៧៣៤ - - - - ៨.៧០៨.៧៣៤

សរ៊៊កទេ្រយអកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ 32៨.៥៧១.១១2 ១១2.៦៦៤.៤2៧ ៧០.១2៤.3៤2 2០០.០9១.2៤៥ ៨៤.៤៦3.3១៧ - ៧9៥.9១៤.៤៤3

អតិមរកសាច់កបាក់ងាយកសួលស៊ទ្ធ (គម្្រត) (2៥.១3៨.៨៧3) (៤១.៧៨9.3៤៥) (32.៤១2.៤៤៨) (១៨០.9០៥.១33) ១22.៨3៥ 29៥.៦០៤.៦៨៧ ១៥.៤៨១.៧23

សេេូលពាន់មរៀល 

(កំណតស់មា្គ ល់សលខ ២.១.៥)
(១០១.៤៨៥.៦3០) (១៦៨.៧០3.៥៨៦) (១3០.៨៤9.០៥3) (៧3០.3១៤.០22) ៤9៥.៨៨៥ ១.១93.3៥៦.១2១ ៦2.៤99.៧១៥

នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 

១០០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 



នាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧ និងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ៊ញ្ច៊់

កណំតស់មា្គ លន់លើ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ 

២៣. ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ុ (តពីទំព័រមុន)

23.៥ ការកគ៊់កគងមដើេទ៊ន

23.៥.១ ៊ទ៊្របញ្ញត្ដិមដើេទ៊ន

និ�ព័តករធនាគារតដលជាធនាគារជាតិមនកម្នុជា ជាអ្កកំណត ់ និងបតរួតពិនិត្យសៅសលើកបមតិសដើមទនុនអប្បរមារបស់ធនាគារជារមួ។

សគាលនសយបា�របស់ធនាគារ គឺរកសាឲ្យបាននូវមូលដាឋា នទនុនដរ៏ងឹមា ំ កដូ៏ចជារកសាបានជំសនឿជាកស់លើទបី្សារ និងសដើម្បីធានាស្ិរភ្ពអភវិឌ្ឍន�ូ៍រអតងវងរបស់អាជបីវកម្ម។

្លប៉ាះោល់សៅសលើកបមតិសដើមទនុនសលើភ្គោភមាចេ ស់ភ្គហ៊ានុនកប៏តរូវបានទទួលស្គ ល់។ ដូចសនះ ធនាគារបានពយាយមរកសាតនុល្យភ្ពរវាង្លរបរខ្ស់តដលអាចនឹងសកើតមានស�ើង 
ជាម�ួនឹងបបាកប់បមរងកបមតិខ្ស់ អត្បបសយជន ៍ និងការធានាតដល្្ដល់សដា�ស្នភ្ពសដើមទនុនដល៏្អ។ 

ធនាគារបានសគារពសៅតាមតបមរូវការសដើមទនុនតដលកំណតស់ដា�ចបាបស់ៅក្នុងការ�ិបរសិច្ឆទ។ 

23.៥.2 ការប៊ងបចកមដើេទ៊ន

ការតបងតចកសដើមទនុនរវាងបបតិបត្ដិការជាកោ់ក ់និងសកម្មភ្ពអាជបីវកម្ម (សបមាបវ់សិលភ្ពដធំ៏សធង) បតរូវបាននា�ំកមកសដា�ការពបងបីកកបមតិ្លតដលទទួលបានពបីការតបងតចក
 សដើមទនុនសនាះ។ សដើមទនុនតដលបានតបងតចកសៅតាមបបតិបត្ដិការ ឬសកម្មភ្ពនបីម�ួៗ បតរូវត្្អកសៅតាមសដើមទនុនតដលបានកំណតស់ដា�ចបាប។់

២៤. តមមលៃទីផសារមនបទព្យសកម្ម និងបទព្យអកម្មហរិញ្ញវត្ុ
តមមលាទបី្សារតំ្ងឲ្យបរមិាណតដលបទព្យសកម្មអាចបតរូវបានសដាះដូរ ឬកប៏រមិាណតដលបទព្យអកម្មអាចបតរូវបានទូទាតត់ាមមូលដាឋា នសបើកចំហរ។ ខណៈតដលកតា្ត ទបី្សារតដលអាចសជឿជាកប់ានមនិទាន់

 មានមនុខចូលសបមាបក់ារវភិ្គតមមលាទបី្សារសលើត្្កជាសបចើនរបស់បទព្យសកម្ម និងបទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារមនិបតរូវបានសគអសងកតបានសនាះស�ើ�។ សហតនុដូចសនះ តមមលាទបី្សារបតរូវបានត្្អកសលើ
 ការសន្មតរ់បស់គណៈបគបប់គងសដា�សយងតាមមូលដាឋា នបទព្យសកម្ម និងបទព្យអកម្ម។ តាមមតិសយបល់របស់គណៈបគបប់គង តមមលាចនុះបញជា បីរបស់បទព្យសកម្ម និងបទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្នុសៅក្នុងតារាងតនុល្យ

 ការជាការបា៉ា នស់្ម នសមបសបមនតមមលាទបី្សាររបស់បទព្យទាងំសនាះ។ 

២៥. បពរឹត្រិការណ៍នបកាយតារាងតុល្យការ

សបរៅពបីការបងាហា ញសៅក្នុងកំណតស់មា្គ ល់សលខ ១៥ សៅកាលបរសិច្ឆទមនរបា�ការណ៍សនះមនិមានបញ្ហា ឬកាលៈសទសៈ្ម�ួ តដលបានសកើតស�ើងសបកា�ពបីកាលបរសិច្ឆទតារាងតនុល្យការតដលតបមរូវឱ្យ
 មានការសធវើនិ�ព័តកម្ម ឬបងាហា ញសៅក្នុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុរបស់ធនាគារសនាះស�ើ�។ 

១០១
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ទំនួលខុសបតរូវរ្រសប់ករុមប្ររឹកសាភិបាល

បករមបបឹកសាភបិាលទទួលស្គ ល់នូវទំនួលខនុសបតរូវរមួរបស់ខលាួន ក្នុងការបសងកើតបបពព័ន្ធបគបប់គងហានិភព័� និងបតរួតពិនិត្យម ទ្ាក្នុងដស៏មបសបម�ួ កដូ៏ចជាការបតរួតពិនិត្យសលើភ្ពបគបប់គាននិ់ងបបសិទ្ធិភ្ពរបស់វា្ងតដរ។ 
សៅក្នុងទិដឋាភ្ពតដលមានតដនកំណតស់លើ បបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង្ម�ួ បបពព័ន្ធបគបប់គងហានិភព័� និងបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុងអាចបតឹម្្ដល់នូវការធានាសមសហតនុ្លជាជាងការធានាដាចខ់្ត ចំសោះហានិភព័�
សំខ្ន់ៗ តដលប៉ាះោល់ដល់�នុទ្ធសសស្ត និងសគាលបំណងរបស់ធនាគារ បតរូវបានបគបប់គងសៅក្នុងកបមតិហានិភព័�ម�ួតដលអាចទទួល�កបាន តដលកំណតស់�ើងសដា�បករមបបឹកសាភបិាល និងគណៈបគបប់គង។ 
បបពព័ន្ធបគបប់គងហានិភព័� និងបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុងមនិអាចលនុបបំបាតទ់ាងំបសរងនូវហានិភព័�មនការបរាជព័� សដើម្បីសសបមចបាននូវសគាលបំណងរបស់ធនាគារ និងបប្ងំបាននូវកំហនុសឆ្គងមនការបងាហា ញត្្កហិរញ្ញ វត្នុ
ជាសរវន្ត ការតកលាងបនលាំ និងការខ្តបងស់�ើ�។ 

សដា�ទទួលស្គ ល់នូវសរៈសំខ្ន ់ក្នុងការធានាឲ្យបាននូវការបបត្តិបត្តិតាមនឹង តបមរូវការបទបញ្ញត្តិយ៉ា ងតឹងរងឹ បករមបបឹកសាភបិាល បានបសងកើតរចនាសម្ព័ន្ធអភបិាលកិចចេ សដើម្បីធានាឲ្យបាននូវបបសិទ្ធិភ្ពមនការបតរួត
ពិនិត្យ សលើហានិភព័� និងការបគបប់គងសៅក្នុងធនាគារ។ រចនាសម្ព័ន្ធអភបិាលកិចចេបតរូវបានជួ��សដា�គណៈកម្មការបគបប់គងហានិភព័� និងគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម ក្នុងការបតរួតពិនិត្យរាល់បញ្ហា តដល
ោកព់ព័ន្ធនឹងហានិភព័�និងការបគបប់គង។

បករមបបឹកសាភបិាលមានការសពញចិត្ត តដលធនាគារបានអននុវត្តការបតរួតពិនិត្យជាបបចាសំដា�កំណត ់ វា�តមមលា តាមដាន បគបប់គង និងសឆលាើ�តបសៅនឹងហានិភព័�សំខ្ន់ៗ  សដើម្បីសសបមចបាននូវសគាលសៅ 
និងសគាលបំណងអាជបីវកម្ម តដលហ៊ានុពំព័ទ្ធសដា�បរយិកាសអាជបីវកម្មតដលសោរសពញសដា�ភ្ពបបគួតបបតជងរមួទាងំបនាលា ស់ប្តូរជាបបចា ំនិងការពិនិត្យបទបញ្ញ ត្តិកានត់តតឹងរងឹ។ លទ្ធ្លមនដំសណើ រការសនះបតរូវបានតាម 
ដាន និងរា�ការណ៍ដល់បករមបបឹកសាភបិាល សដើម្បី ពិភ្កសា និងបបសិនសបើចាបំាច ់បករមបបឹកសាបតរូវដាកប់ញ្ជា សៅកានគ់ណៈបគបប់គងឲ្យសធវើសកម្មភ្ពចាបំាចក្់នុងការសឆលាើ�តបសៅនឹងកងវះខ្តតដលបានរា�ការណ៍។ 
ដំសណើ រការតដលកំពនុងបន្តសនះបតរូវបានបសងកើតស�ើងសពញម�ួការ�ិបរសិច្ឆទ មនការបតរួតពិនិត្យសនះ រហូតដល់កាលបរសិច្ឆទមនការអននុមព័តសលើរបា�ការណ៍សនះ សបមាបដ់ាកប់ញចេូ លសៅក្នុងរបា�ការណ៍បបចាំ្ ្ ។ំ

ទំនួលខុសបតរូវរ្រសគ់ណៈបគ្រ់បគង

គណៈបគបប់គង គឺទទួលខនុសបតរូវជារមួក្នុងការអននុវត្តននូ៍វសគាលនសយបា� និងនបីតិវធិបីរបស់បករមបបឹកសាភបិាល សលើហានិភព័� និងការបគបប់គង សហើ�តួនាទបីរបស់ខលាួនរមួមាន៖

កំណត ់ និងវា�តមមលាហានិភព័�តដលោកព់ព័ន្ធនឹងអាជបីវកម្ម និងការសសបមចបាន
នូវសគាលបំណង និង�នុទ្ធសសស្តអាជបីវកម្មរបស់ធនាគារ

សរៀបចំនូវសគាលនសយបា� និងនបីតិវធិបីតដលោកព់ព័ន្ធសដើម្បីបគបប់គងហានិភព័�ទាងំសនះ 
សដា�អននុសោមសៅតាមចក្ខនុវសិព័�ជា�នុទ្ធសសស្ត និងកបមតិហានិភព័�ម�ួតដល
អាចទទួ�កបានរបស់ធនាគារ

បសងកើត អននុវត្ត និងតាមដានសលើបបសិទ្ធិភ្ពមនការបគប់បគងហានិភព័� និងបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យ 
ម្ទាក្នុង

អននុវត្តសគាលនសយបា� តដលបានអននុមព័តសដា�បករមបបឹកសាភបិាល

អននុវត្តដំស្ះបស�សឆលាើ�តបសៅនឹងកងវះខ្តមនការអននុសោមតាម ដូចតដលបាន
ចង្អនុលបងាហា ញសដា�បករមបបឹកសាភបិាល

រា�ការណ៍ជូនបករមបបឹកសាភបិាល ឲ្យបានទានស់ពលសវោនូវការ ល្ា ស់ប្តូរ្ម�ួមន
ហានិភព័� និងសកម្មភ្ពតកតបមរូវតដលបានអននុវត្ត។

នសចក្តីនផ្តើម

បករមបបឹកសាភិបាលមានសសចក្តបីសសមនស្សរ បីករា�ក្នុងការ ្្តល់នូវរបា�ការណ៍ សលើការបគប់បគង ហានិភព័� និងការបតរួតពិនិត្យម ទ្ាក្នុងតដលសៅកាត់ថា “របា�ការណ៍” 

តដលបងាហា ញពបីលក្ខណៈសំខ្ន់ៗ មនបបពព័ន្ធបគបប់គងហានិភព័� និងបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុងរបស់ធនាគារក្នុងការ�ិបរសិច្ឆទ។ របា�ការណ៍សនះ បានសរៀបចំស�ើងបសប

សៅតាមបបកាសស្តបីពបី ការបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុងមនស្បព័នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្នុ សចញសដា�ធនាគារជាតិមនកម្នុជា។ 

១០2

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍នលើការបគ្រប់គងហានភិយ័ 
នងិការបតរួតពនិតិ្យមផ្ទកនាងុ
ការិយ៊រិមចឆេទនាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧



ហានិភ័យបដលអាចទទួលយកបាន

ហានិភព័� តដលអាចទទួល�កបាន គឺជាធាតនុសំខ្ន់ក្នុងបកបខព័ណ្ឌ ការបគប់បគងហានិភព័� សហើ�បតរូវបាន

ជបមរញសដា�ការដឹកនាពំបីថ្ាកស់លើ និងការចូលរមួពបីថ្ាកប់គបប់គងទាងំអស់។ ហានិភព័� តដលអាចទទួល
 

�កបាន បានសធវើឲ្យបករមបបឹកសាភបិាល និងថ្ាកដឹ់កនាជំានខ់្ស់អាចទំនាកទ់ំនង តសវង�ល់ និង
 

សិកសាពបីបបសភទនិងកបមតិមនហានិភព័� តដលធនាគារ អាចនឹងទទួល�កបានក្នុងការសសបមច
 សគាលបំណងអាជបីវកម្ម។ ការបសងកើតស�ើងមនហានិភព័� តដលអាចទទួល�កបាន បតរូវបានរមួបញចេូ លសៅ
 

ក្នុងការសរៀបចំត្ន�នុទ្ធសសស្តបបចាំ្ ្  ំនិងអាចសបមបតាមលក្ខខព័ណ្ឌ  អាជបីវកម្ម និងទបី្សារ តដលតតងតត
 

ល្ា ស់ប្តូរ។ ការចង្អនុលបងាហា ញអំពបីហានិភព័� តដលអាចទទួល�កបានបតរូវបានសធវើស�ើង តាមរ�ៈរបា�ការណ៍
 ហានិភព័� តដលអាចទទួល�កបានម�ួឈនុត តដលកំណតព់បីភ្ពទទួល�កបានរបស់ធនាគារចំសោះ 

បគបហ់ានិភព័�ជាសរវន្ត។ ហានិភព័� តដលអាចទទួល�កបាន រកសាសមាមាបតតបមរូវការរបស់ភ្គបី 
តដលោកព់ព័ន្ធ តាមសដើរតួនាទបីជាអភបិាលកិចចេមនហានិភព័� និងជាអ្កជបមរញសកម្មភ្ពអាជបីវកម្មក្នុង

 សពលបចចេនុប្ន្ និងនាសពលអនាគត។

អភិបាលកិច្ច និងការកគ៊់កគងមលើហានិភ័យ

គំរូអភបិាលកិចចេហានិភព័�្្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធអភបិាលកិចចេតដលមានតមាលា ភ្ព និងបបសិទ្ធិភ្ព តដល
ជបមរញឲ្យការចូលរមួយ៉ា ងសកម្មពបីបករមបបឹកសាភបិាល និងថ្ាកដឹ់កនាជំានខ្់ស់សៅក្នុងដំសណើ រការបគបប់គង
ហានិភព័� សដើម្បីធានាឲ្យបាននូវទស្សនៈរមួម�ួសលើហានិភព័�សៅក្នុងធនាគារ។ គំរូអភបិាលកិចចេមាន
បំណងបសងកើតឲ្យមានគណសន�្យភ្ព និងភ្ពមាចេ ស់ការ បពមទាងំសរៀបចំឲ្យមានឯករាជ្យភ្ព និងការ
តបងតចកភ្រកិចចេសមបសបរវាងតខ្សការោរទាងំបបី រមួមានអង្គភ្ពទទួលហានិភព័� អង្គភ្ពបគបប់គង
ហានិភព័� និងសវនកម្មម្ទាក្នុង។

វ៊្របធេ៌ហានិភ័យ និងក៊តិ៊ត្តិតាេ 

វប្ធមហ៌ានិភព័� និងការបបតិបត្តិតាម បតរូវបានជបមរញពបីថ្ាកស់លើ និងបំសពញបតន្ម សដា�ថ្ាកក់ ្្ត ល
សដើម្បីឲ្យបជរួតបជាបនូវគនុណតមមលា និងសគាលការណ៍មនការបបបពឹត្ត តដលបានរពឹំងទនុក ក្នុងការដនុសខ្ត់
ឥរយិបទរបស់បនុគ្គលិកសៅបគបក់បមតិអាជបីវកម្ម និងសកម្មភ្ពរបស់ធនាគារ។ បកបខព័ណ្ឌ  និង
សគាលការណ៍ហានិភព័�បតរូវបានសគកំណតយ់៉ា ងចបាស់ បបាសព័�ទាកទ់ងជាបបចាសំហើ�បន្តពបងឹងសៅ
ក្នុងធនាគារសដើម្បីបសសញចេ ៀបនូវវប្ធមដ៌រ៏ងឹមាមំ�ួ តដលបណ្តនុ ះនូវការកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណ ការវា�តមមលា 
និងការកាតប់ន្�ហានិភព័�យ៉ា ងសកម្ម តដលជាត្្កម�ួមនទំនួលខនុសបតរូវរបស់បនុគ្គលិកទាងំអស់សៅ
ក្នុងធនាគារ។ 

ជាត្្កមនវប្ធមហ៌ានិភព័� និងបបតិបត្តិតាម ធនាគារ បានដាកប់ញចេូ លវប្ធមប៌បតិបត្តិតាម
ម�ួតដលបករមបបឹកសាភបិាល គណៈបគបប់គងជានខ់្ស់ និងបនុគ្គលិកបគបរ់ូបរបស់ធនាគារ សប្តជាញា បបកាន់
ខ្ជា បចំ់សោះតបមរូវការតដលទាកទ់ងសៅនឹងចបាប ់បទបញ្ជា  និ�ព័តកម្ម និងសគាលការណ៍តណនាសំ្្សងៗ។ 
ការសប្តជាញា សនះ បតរូវបានបងាហា ញយ៉ា ងចបាស់តាមរ�ៈការបសងកើតសគាលការណ៍ចបាប ់ និងសសចក្តបីតណនាំ
សដើម្បីធានាបានថាហានិភព័�ពបីការមនិបបតិបត្តិចបាប ់ បតរូវបានបគបប់គងបបកបសដា�បបសិទ្ធិភ្ព។

៊មងកើតកកេិតហានិភ័យ
បដលទទួលយកបាន

និងយ៊ទ្ធសាសស្ត

០១ កបមតិហានិភព័�តដលទទួល�កបានតដលអននុមព័តសដា�
បករមបបឹកសាភបិាលបានកំណតអ់ំពបីស ឋ្ា នបបសភទ និងកបមតិ
មនហានិភព័�តដលធនាគារអាចសន្មតទទួល�ក ។

អន៊វត្តកក៊េ័ែ្ឌ 
និងមគាលនមោបាយ
ហានិភ័យសេកស៊

០៥ កាអននុវត្តបកបខព័ណ្ឌ សគាលនសយបា� និងនបីតិវធិបី
សមាហរ ព័ណកម្មហានិភព័� សដើម្បីធានាឲ្យបាននូវ 
បបសិទ្ធិភ្ពមនការអននុវត្ត និងដំសណើ រការមនការបគបប់គង 
ហានិភព័�សៅបគបក់បមតិ។

្្តល់មដើេទ៊ន
ឲ្រយបានកគ៊់កគាន់

០2 វធិបីសសស្តក្នុងការបគបប់គងសដើមទនុន បតរូវបានជបមរញសដា�សគាល
សៅ�នុទ្ធសសស្ត  និងបសបសៅតាមបទបញ្ញ ត្តិ ស្នភ្ពសសដឋាកិចចេ 
និងបរយិកាសអាជបីវកម្ម តដលធនាគារកំពនុងសធវើបបតិបត្តិការ។

ក៊តិ៊ត្តិនូវការអន៊វត្ត
និងដំមែើរការផនការ

កគ៊់កគងហានិភ័យដ៏រឹងមំ

០៦ ដំសណើ រការបគបប់គងហានិភព័�ដរ៏ងឹមា ំ បានបសងកើតស�ើងសដើម្បី
កំណត ់ វាស់តវង បតរួតពិនិត្យ តាមដាន និងរាការណ៏រាល់
ហានិភព័�តដលមានសៅបគប់្ លិត្ល និងសកម្មភ្ព
របស់ធនាគារ។

ធានាឲ្រយមនអភិបាលកិច្ច 
និងេ៊េងារកតរួតេិនិត្រយ

សេរេ្រយ

០3 មានរចនាសម្ព័ន្ធអភបិាលកិចចេចបាស់ោស់មានបបសិទ្ធិភ្ព 
និងរងឹមារំមួជាម�ួនឹងកបមតិទំនួលខនុសបតរូវក្នុងធនាគារ 
តដលបានកំណតយ់៉ា ងល្អ មានតមាលា ភ្ព និងថិតសថរ។

ធានាឲ្រយបាននូវធនធាន 
និងក៊េ័ន្ធមហដ្្ររចនា

សេ្ព័ន្ធកគ៊់កគាន់

០៧ ធានាឲ្យបាននូវធនធាន សហដាឋា រចនាសម្ព័ន្ធ និងបសចចេកសទស
សដើម្បីឲ្យមានបបសិទ្ធិភ្ពបគបប់គងហានិភព័�។

ជកេ៊ញឲ្រយមនវ៊្របធេ៌
ហានិភ័យរឹងមំ

០៤ ស្បនាកម្មមនវប្ធមហ៌ានិភព័�រងឹមាមំ�ួតដលគាបំទ 
និង្្តល់នូវបទដាឋា ន និងការសលើកទឹកចិត្តសមបសប ចំសោះ
ឥរយិបទបបកបសដា�ទំនួលខនុសបតរូវ និងវជិាជា ជបីវៈ។

ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ និងប្រព័ន្ធបតរួតពិនិត្យមផ្ទកនាងុ

ការកគ៊់កគងហានិភ័យ

កក៊េ័ែ្ឌកគ៊់កគងហានិភ័យ

ការបគងប់គងហានិភព័� បានវវិឌ្ឍសៅជាត្្កម�ួដសំ៍ខ្ន ់សបមាបក់ារសសបមចចិត្តជា�នុទ្ធសសស្ត សដើម្បីគាបំទ�នុទ្ធសសស្តអាជបីវកម្ម បពមទាងំសធវើឲ្យមានតនុល្យភ្ពរវាងកបមតិហានិភព័� សៅនឹងកបមតិរងាវ នត់ដលបបាថ្ា។ 
សដា�សរការបគបប់គងហានិភព័� ជាមូលដាឋា នស្ូលរបស់ធនាគារ វាបតរូវបានបទបទងស់ដា�សំណនុំ មនសគាលការណ៏សំខ្ន់ៗ  តដលបំសពញមនុខងារជាមូលដា្ខ នបគឹះ សដើម្បីជបមរញឲ្យមាន វប្ធម ៌ ការអននុវត្ត
និងដំសណើ រការការបគបប់គងហានិភព័�ដរ៍ងឹមា។ំ

១០3
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ការិយ៊រិមចឆេទនាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧

របាយការណ៍នលើការបគ្រប់គងហានភិយ័ 
នងិការបតរួតពនិតិ្យមផ្ទកនាងុ



កក៊េ័ែ្ឌការកគ៊់កគងក៊តិ៊ត្តិច្របា៊់

បកបខព័ណ្ឌ សនះ ្្តល់នូវសគាលការណ៍ និងសសចក្តបីតណនាជំាមូលដាឋា នសៅសលើការបគបប់គងការបបតិបត្តិ
ចបាប ់ និងការបតរួតពិនិត្យសបមាបធ់នាគារ។ វាបតរូវបានអននុមព័ត និងអននុវត្តសៅបគបត់្្កអាជបីវកម្ម 
និងត្្កគាបំទស្្សងៗរបស់ធនាគារ។

បកបខព័ណ្ឌ សនះ បសបមើជាឧបករណ៍សំខ្នម់�ួសបមាបម់សន្តបីបបតិបត្តិចបាប ់ ជាម�ួនឹងបករមបបឹកសាភបិាល
គណៈបគបប់គងជានខ់្ស់ និងបគបនិ់សយជិកទាងំអស់ក្នុងការតសវង�ល់ អននុវត្តតាម និងបគបប់គង
ហានិភព័�មនការបបតិបត្តិចបាប។់

កក៊េ័ែ្ឌការកគ៊់កគងហានិភ័យតាេអែិនមធើមែត និង៊មច្ចកវិទ្រយា

បកបខព័ណ្ឌ ការបគបប់គងហានិភព័�តាមអនុិនសធើសណត បានបសងកើតស�ើងសបមាបក់ារកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណ
ហានិភព័� កសងភ្ពធន ់ រងការគំរាមកំតហងតាមអនុិនសធើសណត និងសឆលាើ�តបយ៉ា ងមានបបសិទ្ធិភ្ព 
ចំសោះបពឹត្តិការណ៍ហានិភព័�តាមអនុិនសធើសណតនានា។ បកបខព័ណ្ឌ សនះរមួមាន �នុទ្ធសសស្តការបគបប់គង
ហានិភព័�តាមអនុិនសធើសណត រចនាសម្ព័នអភបិាលកិចចេ និងឧបករណ៍បគបប់គងហានិភព័�។ បកបខព័ណ្ឌ
សនះបំសពញបតន្មសលើបកបខព័ណ្ឌ ការបគបប់គងហានិភព័�បសចចេកវទិយា សហើ�បគបដណ្ត បទ់ាងំអាជបីវកម្ម 
និងបសចចេកវទិយា សដា�ស ្្ត តសលើបសទាបសំ់ខ្ន់ៗ មនមននុស្ស ដំសណើ រការ និងបសចចេកវទិយា។

បកបខព័ណ្ឌ ការបគបប់គងហានិភព័�បសចចេកវទិយា បសងកើតនូវបទដាឋា ននានាសបមាបក់ារកំណត ់ អត្តសញ្្ញ ណ
ជាបបពព័ន្ធនូវមូលសហតនុមនការបរាជព័� មនមនុខងារបសចចេកវទិយារបស់អង្គភ្ព ការវា�តមមលាពបី្លប៉ាះោល់
ចំសោះអាជបីវកម្ម និងការចាតវ់ធិានការសំណងហានិភព័�ដស៍មបសប។បកបខព័ណ្ឌ ការបគបប់គង
ហានិភព័�បសចចេកវទិយាសនះ បានបសងកើតស�ើងសដើម្បីការោរសករ ្តិ៍សឈា្ម ះធនាគារ និងរកសាកបមតិសសវាកម្មខ្
ស់ចំសោះអតិថិជន កដូ៏ចជាត្្កអាជបីវកម្ម។

ការកតរួតេិនិត្រយផ្ទៃក្ថុង
ធាតនុសំខ្ន់ៗ មនបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង បានបសងកើតសដា�បករមបបឹកសាភបិាល តដល្្តល់នូវបបសិទ្ធិភ្ព

 មនអភបិាលកិចចេ និងការបតរួតពិនិត្យ សបមាបក់ារបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុងតដលរមួមាន៖

•       រចនាសេ្ព័ន្ធអង្គភាេ
បករមបបឹកសាភបិាល បានបសងកើតរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភ្ពម�ួតដលបានកំណតយ់៉ា ងចបាស់នូវទំនួល
ខនុសបតរូវ សិទ្ធិអំ្ច និងគណសន�្យភ្ពសៅតាមតបមរូវការអាជបីវកម្ម និងបបតិបត្តិការតដល
គាបំទការតថទាមំនបរស្ិន បតរួតពិនិត្យដរ៍ងឹមា។ំ

•     គមកមងអាជីវកេ្ម និងថវិការក៊ចាំឆ្ន្រំ

គសបមាងអាជបីវកម្ម និងថវកិារបបចាំ្ ្  ំ បតរូវបានដាកស់ស្ើសៅបករមបបឹកសាភបិាលសដើម្បីអននុមព័ត។ 

សមទិ្ធិ្លបបតិបត្តិការ បតរូវបានបតរួតពិនិត្យស�ើងវញិសធៀបនឹងលទ្ធ្លសគាលសៅ ជាសរៀងរាល់តខ 

តដលអននុញ្្ញ តឲ្យមានការសឆលាើ�តប និងសកម្មភ្ពតកលម្អទានស់ពលសវោសដើម្បីកាតប់ន្�

ហានិភព័�។ បករមបបឹកសាភបិាល ពិនិត្យសមើលជាសទៀងទាតនូ់វរបា�ការណ៍ពបីគណៈបគបប់គង

ចំសោះស្ិតិបបតិបត្តិការសំខ្ន ់ កដ៏ួចជាបញ្ហា ទាកទ់ងនឹងចបាបនិ់ងបទបញ្ញត្តិស្្សងៗ។

បករមបបឹកសាភបិាល កអ៏ននុមព័តបនាលា ស់ប្តូរ ឬវសិសធនកម្ម្ម�ួចំសោះសគាលនសយបា�ធនាគារ។

ក៊តិ៊ត្តិការ និងនីតិវិធីផនការកគ៊់កគងហានិភ័យ

បបតិបត្តិការ និងនបីតិវធិបីមនការបគបប់គងហានិភព័�អននុញ្្ញ តឲ្យអាចកំណត ់ វាស់តវង បតរួតពិនិត្យ តាមដាន និងរា�ការណ៍ពបីទំហំហានិភព័�ទូទាងំធនាគារ។

ការវាស់បវង

ការកតរួតេិនិត្រយ

ការតាេដន 
និងរយការែ៍

ការកំែត់ • កំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណ �ល់ដឺង និងវា�តមមលាហានិភព័�តដលោកព់ព័ន្ធនឹង្លិត្ល សកម្មភ្ព និងគំនិត្្តួចស្្តើមអាជបីវកម្ម ។
• សធវើឲ្យរកស�ើញភ្លា មៗនូវហានិភព័� និងធានាឲ្យមាននូវដំសណើ រការមនការបគបប់គងហានិភព័�ល្អម�ួ សដើម្បីចាតត់ចង និងបគបប់គងហានិភព័�្លិត្ល។
• អននុមព័ត�កវធិបីសសស្តសមលាងឹសមើលសៅមនុខ ក្នុងការកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណហានិភព័� តដលសលចស�ើង សដើម្បីធានាថាសកម្មភ្ពសមបសបនានាបតរូវបានអននុវត្តក្នុង

ការកាតប់ន្�្លប៉ាះោល់របស់ធនាគារ។

• បសងកើតបសចចេកសទសវាស់តវងហានិភព័�សៅវមិាបតស្្សង មនកតា្ត ហានិភព័� សដើម្បីធានាឲ្យមានការបន្ត នូវការវា�តមមលាស�ើងវញិ និងការកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណហានិភព័�។
• វាស់តវង្លប៉ាះោល់រមួរបស់ធនាគារ ជាអាជបីវកម្មម�ួ និងបបសទសម�ួ តាមបបសភទហានិភព័� កដូ៏ចជា្លប៉ាះោល់រ�ៈសពលខលាបី និងរ�ៈសពសលតវង។

• បសងកើតការបគបប់គងទាងំគនុណភ្ព និងបរមិាណ តដលរមួមានកបមតិ និងតដនកំណតហ់ានិភព័� សដើម្បីបតរួតពិនិត្យ និងបគបប់គង ទំហំហានិភព័�តដលបានកំណតរ់ចួ។
• អននុវត្តបសចចេកសទសបសញចេ ៀសហានិភព័�ក្នុងសគាលបំណងកាតប់ន្�ហានិភព័� តដលមានបសប ់ ឬបងាក រហានិភព័�ថ្មបីៗ ឬកំពនុងសលចស�ើងកនុំឲ្យសកើតមានស�ើង។

• បតរួតពិនិត្យសនុចនាករហានិភព័�សំខ្ន់ៗ សៅសពលខ្ងមនុខ និងសញ្្ញ បពមានសដើម្បីធានាឲ្យបានថា សកម្មភ្ពបគបប់គាន ់ និងទានស់ពលបតរូវបានសរៀបចំស�ើងសដើម្បី
កាតប់ន្�សកា្ត ននុពល មនហានិភព័�្ម�ួ ចំសោះធនាគារ។

• រា�ការណ៍អំពបីស្នភ្ពមនការអននុសោមតាមចបាប ់ សៅកានគ់ណៈកម្មការហានិភព័� មនថ្ាកគ់ណៈបគបប់គង និងថ្ាកប់ករមបបឹកសាភបិាល កដូ៏ចជាសៅបករមបបឹកសា
ភបិាលឲ្យបានសទៀងទាត។់

១០៤

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍នលើការបគ្រប់គងហានភិយ័
នងិការបតរួតពនិតិ្យមផ្ទកនាងុ
ការិយ៊រិមចឆេទនាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧



• ៊ច្ចថុ៊្របន្ភាេ និងការ ្្រសេ្វ្្រសាយមទៀងទាត់ផនមគាលការែ៍មគាលនមោបាយ នីតិវិធី និង 
ការអន៊វត្តផនការកគ៊់កគងហានិភ័យ

សគាលការណ៍ សគាលនសយបា� នបីតិវធិបី និងការអននុវត្តមនការបគបប់គងហានិភព័�បតរូវបានពិនិត្យ
សមើលស�ើងវញិ និងសធវើបចចេនុប្ន្ភ្ពសដា�សទៀងទាត ់សដើម្បីធានាឲ្យមានការទាកទ់ងសៅនឹងបរស្ិន
អាជបីវកម្ម ក៏ដួចជាអននុសោមតាមចបាប់ និងបទប្ញ្ញ ត្តិនាសពលបចចេនុប្ន្។ បកបខព័ណ្ឌ  សគាលនសយបា� 
និងនបីតិវធិបីហានិភព័� បតរូវបានអននុមព័តជាសគាលការណ៍តដលបាន កំណតស់ដា�សម្ព័ន្ធ សហើ�កប៏តរូវ
អននុវត្តតាមតបមរូវការក្នុងតំបន។់

• មសៀវមៅបែនាំលទ្ធកេ្ម និងអំណាចសមកេចចិត្តេិនពាក់េ័ន្ធនឹងឥែទាន

សសៀវសៅតណនាលំទ្ធកម្ម បតរូវបានរចនាស�ើង សដើម្បីជួ��ជបមរញមនុខងារលទ្ធកម្មសៅក្នុងធនាគារ។
 វាបសបមើជាការតណនំាបទដាឋា នមួ�សបមាប់ការអននុវត្តបគប់បគងល្អ តដលបានរពឹំងទនុកក្នុងដំសណើ រការ 
និងនិតិវធិបីលទ្ធកម្ម។ អំ្ចក្នុងការអននុមព័ត្តសំណូមពរ្ម�ួសៅនឹងគសបមាងថិវការ ឬការ
ចំ្�តដលមនិបានបោងជាមនុន គួរតតសគារពសៅតាមសគាលនសយបា�អំ្ចអននុមព័ត្តតដល
ោកព់ព័ន្ធ ឧទាហរណ៍៖ អំ្ចសសបមចចិត្តមនិោកព់ព័ន្ធនឹងឥណទាន ការបបគល់អំ្ច 
ឬអវបីតដលមានតមមលាសស្មើ។

អំ្ចសសបមចចិត្តមនិោកព់ព័ន្ធនឹងឥណទាន កំណតច់បាស់ោស់ពបីកបមតិអំ្ច បតរូវបាន
អននុមព័តសដា�បករមបបឹកសាភបិាលសបមាបស់កម្មភ្ពលទ្ធកម្ម ការទិញ និងលកស់ចាលបទព្យសកម្ម 
ការលនុបសចាលបបតិបត្តិការ ការបរចិាចេ ក កដូ៏ចជាការអននុមព័តសលើចំ្�ទូសៅ និងបបតិបត្តិ។

• មសចក្តីបែនាំការអន៊វត្តជា៊ទដ្្រន

សគាលនសយបា� និងនបីតិវធិបី បតរូវបានបងកបីតស�ើងសដើម្បីធានាបាននូវការអននុសោមតាមការបតរួតពិនិត្យ
ម្ទាក្នុង ចបាប ់និងបទប្ញ្ញ ត្តិនានាតដលបានតចង។ សគាលការណ៍នសយបា� និងនបីតិវធិបីទាងំសនះ 
បតរូវបានកំណតក់្នុងសសចក្តបីតណនាកំារអននុវត្តជាបទដាឋា នរបស់ធនាគារនឹងបតរូវបានសធវើបចចេនុប្ន្ភ្ព
ជាបន្តបនាទា បប់សបតាមការ ល្ា ស់ប្តូរបរស្ិនអាជបីវកម្ម ឬសសចក្តបីតណនាបំញ្ញត្តិ។ សសចក្តបីតណនាំ
ការអននុវត្តនជ៍ាបទដាឋា នទាងំសនះ បតរូវបានសបាះ្សា�ក្នុងវបិ្តថល តដលបានដាកឲ់្យសបបើបបាស់
ចំសោះនសយជិកទាងំអស់។

• មគាលនមោបាយ និងមសចក្តីបែនាំធនធានេន៊ស្រស

សគាលនសយបា�បនុគ្គលិករបស់សម្ព័ន្ធសម�តប៊ាង សបបើជាមូលដ្ានបគឹះសលើទស្សនវជិាជា  និង
សគាលការណ៍សបមាបក់ារបគបប់គង និងការអភវិឌ្ឍបនុគ្គលិកសៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង។ 
វារមួបញចេូ លសគាលការណ៍ និងទស្សនវជិាជា សំខ្ន់ៗ តដលគាបំទសបសកកម្មសម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង 
ក្នុងការ្្តល់ជូន សសវាកម្ម ហិរញ្ញ វត្នុ បបកបសដា�អារ្យភ្ព។ សគាលនសយបា�បនុគ្គលិករបស់
សម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង មានសំណនុំ មនសគាលនសយបា� និងសគាលការណ៍តណនាតំដល
បគបប់គងបគបទ់ិដឋាភ្ពទាងំអស់មនការបគបប់គងធនធានមននុស្ស តាមរ�ៈការទាញ�ក
សទពសកាសល្យ និងការអភវិឌ្ឍ ការបគបប់គងលទ្ធ្លនិងបបតិបត្តិ បកមមនការបបបពឹត្តរហូត
ដល់ការឈបព់បីការងារ។ សគាលនសយបា�វនិព័� បតរូវបានបសងកើតស�ើង្ងតដរ សដើម្ប្ី ្តល់នូវ
រចនាសម្ព័ន្ធមួ� តដលបញ្ហា វនិព័�បតរូវបានសដាះបស�សដា�សស្មើភ្ព ដូចគ្ា សហើ�បសបតាមចបាប់ 
និងបទប្ញ្ញត្តិការងារជាទូសៅ។

• តផេលេស្ូល និងកកេសីលធេ៌ និងការក៊កេឹត្ត

តមមលាស្ូលរបស់ធនាគារ T.I.G.E.R. (ការងារជាបករម ភ្ពសនុចរតិ ភ្ពរ បីកចសបមើន ឧត្តមភ្ព 
និងបបសិទ្ធិភ្ព និងការកសងទំនាកទ់ំនង) គឺជាសគាលការណ៍តណនាដំសំ៍ខ្ន ់ សដើម្បីជំរនុញនូវ
ការបបបពឹត្តបបកបសដា�បកមសបីលធម។៌ តមមលាស្ូលទាងំសនះ បតរូវបានបំសពញបតន្មសដា�
បកមសបីលធម ៌ និងការបបបពឹត្ត តដលបានកំណតស់ដា�សគាលការណ៍ និងបទដាឋា នមនការអននុវត្ត
ល្អសបមាបប់នុគ្គលិកទាងំអស់។

• ការកតរួតេិនិត្រយមដយគែៈកេ្មការកគ៊់កគងហានិភ័យ
បករមបបឹកសាភបិាលកប៏ានស្ទារទំនួលខនុសបតរូវ មនការបតរួតពិនិត្យបបសិទ្ធិភ្ពសលើការបគបប់គង 
ហានិភព័�សៅឲ្យគណៈកម្មការបគបប់គងហានិភព័�។ គណៈកម្មការបគបប់គងហានិភព័� មាន
ទំនួលខនុសបតរូវក្នុងការបសងកើតសគាលនសយបា�និងបកបខព័ណ្ឌ  សដើម្បីកំណត ់ តាមដាន បគបប់គង
និងបតរួតពិនិត្យធាតនុហានិភព័�ជាសរវន្តតដលប៉ាះោល់ដល់ោណិជជាកម្ម។ បបសិទ្ធិភ្ពមនបបពព័ន្ធ
បគបប់គងហានិភព័� បតរូវបានបតរួតពិនិត្យ និងវា�តមមលាសដា�ត្្កបគបប់គងហានិភព័�
និងឥណទានជាបបចា។ំ

• គែៈកេ្មការកគ៊់កគងថ្ន្រក់ក៊តិ៊ត្តិ

គណៈកម្មការបគបប់គងថ្ាកប់បតិបត្តិស្្សងៗ កប៏តរូវបានបសងកើតស�ើងសដា�ថ្ាកប់គបប់គង សដើម្បី
ជួ�� និងគាបំទគណៈកម្មការបករមបបឹកសាភបិាលនានា ក្នុងការបតរួតពិនិត្យត្្កសំខ្ន់ៗ មនបបតិបត្តិ
ការអាជបីវកម្ម។ គណៈកម្មការបគបប់គងថ្ាកប់បតិបត្តិទាងំអស់ រមួមានគណៈកម្មការបបតិបត្តិ 
គណៈកម្មការឥណទាន គណៈកម្មការបគបប់គងបទព្យសកម្ម និងបទព្យអកម្មគណៈកម្មការដឹកនាំ
បសចចេកវទិយាពព័តម៌ាន និងគណៈកម្មការបនុគ្គលិក។

• មគាលនមោបាយកគ៊់កគងជាលយល័កខេអក្រសរ 

សគាលនសយបា�បតរួតពិនិត្យការបគបប់គង និងសគាលនសយបា�បតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុងជាោ�
លព័ក្ខអក្សររបស់ថ្ាកប់គបប់គង បតរូវបានបសងកើតស�ើង។ សគាលនសយបា�បតរួតពិនិត្យការបគបប់គង 
កំណតព់បីទំនួលខនុសបតរូវដជ៏ាកោ់កស់បមាបភ់្គបីស្្សងៗ ឧទាហរណ៍ថ្ាកដឹ់កនាគំណៈកម្មការ
សវនកម្មម្ទាក្នុង និងគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម តដលជាបទ់ាកទ់ងនឹងការបតរួតពិនិត្យម្ទា
ក្នុង។ សគាលនសយបា�បតរួតពិនិត្យម ទ្ាក្នុង គឺសដើម្បីបសងកើតស្ម រតបី�ល់ដឹងក្នុងចំស្មបនុគ្គលិកទាងំ
អស់ តដលទាក់ទិននឹងសមាសភ្គបតរួតពិនិបតម ទ្ាក្នុង និងសគាលនសយបា�បតរួតពិនិត្យជាមូលដាឋា ន។
 

• ការកគ៊់កគងកទេ្រយសកេ្មប្្កេ័ត៌មន

ការសមាងៃ ត ់ សនុចរតិភ្ព និងលទ្ធភ្ពពព័តម៌ាន បសងកើតមូលដាឋា នសបមាបប់ងាក រទិន្នព័�អតិថិជន 
និងអ្កោកព់ព័ន្ធ តដលមានសរៈសំខ្នដ់ល់ការបបតិបត្តិការបបចាមំថងៃ និងការសធវើសសចក្តបីសសបមចចិត្ត
របស់ធនាគារ។ សនះសៅតតជាការពិត តដលថាការបគបប់គងបទព្យសកម្មពព័តម៌ាន ប៉ាះោល់ជាមូល
ដាឋា នដល់សករ ្តិ៍សឈា្ម ះរបស់ធនាគារ។ សដើម្បីការោរបទព្យសកម្មត្្កពព័តម៌ានរបស់ធនាគារ សគាល
ការណ៍តណនាកំារបគបប់គងហានិភព័�ត្្កពព័តម៌ាន បតរូវបានបសងកើតស�ើង សដើម្បីកំណតឲ់្យចបាស់នូវ
ដំសណើ រការសបមាបក់ារបគបប់គងបទព្យសកម្មត្្កពព័តម៌ាន និងហានិភព័�តដលជាបទ់ាកទ់ងស្្សងៗ
សទៀត ឲ្យមានបបសិទ្ធិភ្ព។ ដូចបានតណនាសំដា�ចបាបស់ដាះបស�    ពព័តម៌ានតដលបសបសៅ
នឹងវដ្តជបីវតិមនពព័ត៌មាន គឺពត៌មានទំាងអស់  បតរូវតតបគប់បគង បតរួតពិនិត្យ និងការោរឲ្យបានបតឹមបតរូវ។ 
វធិានការបតន្មសទៀត រមួមានការពបងឹងសគាលនសយបា�មនការសរៀបចំឯកសរសលើតនុ សដើម្បីកាត់
បន្�ការសលចធាលា � ឬការលួច និងការតកលាងបនលាំពតម៌ាន។

• ការកគ៊់កគងនិរន្តរភាេ

ដំសណើ រការជាលក្ខណៈនិរន្តរភ្ព គឺជាត្្កសរ បីរាង្គមនវធិបីសសស្តរបស់ធនាគារចំសោះោណិជជាកម្ម
ស្ូល។ ភ្ពសជាគជព័�ហិរញ្ញ វត្នុរ�ៈសពលសពលតវង ពឹងត្្អកសលើសមត្ភ្ពរបស់ស�ើងក្នុង
ការកំណត ់ និងសដាះបស�បញ្ហា បរស្ិន សង្គម និងសបីលធម ៌ តដលបងាហា ញអំពបីហានិភព័� 
ឬឱកាសសបមាបអ់ាជបីវកម្មរបស់ស�ើង។ ធនាគារ មានគសបមាងនិរន្តរភ្ពបបាំ្ ្ ឯំកសរ
�នុទ្ធសសស្តម�ួ អមជាម�ួសគាលបំណងក្នុងការបសងកើតឥទ្ធិពល និងគនុណតមមលារ�ៈសពល�ូរ
ចំសោះបគឹះចំនួនបបី (១) សហគមន ៍ និងភ្ពជាបបជាពលរដឋា (២) បនុគ្គលិករបស់ស�ើង និង (៣) 
ការទទួលបាន្លិត្ល និងសសវាកម្ម សដា�រមួបញចេូ លការអននុវត្តបរស្ិន សង្គម និង
អភបិាលកិចចេ“សៅក្នុងអាជបីវកម្មដូចធម្មតា” របស់ស�ើង តដលជាត្្កមនការសប្តជាញា ចិត្តរបស់ស�ើង
ចំសោះភ្គបីោកព់ព័ន្ធស្្សងៗ តដលបានគាបំទសដា�សគាលនសយបា� និងបបពព័ន្ធោកព់ព័ន្ធ។
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របាយការណ៍នលើការបគ្រប់គងហានភិយ័
នងិការបតរួតពនិតិ្យមផ្ទកនាងុ

ការិយ៊រិមចឆេទនាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧



គែៈកេ្មការកក៊េក៊ឹក្រសាសវនកេ្ម

គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម ជាគណៈកម្មការ តដលបសងកើតស�ើងសដា�បករមបបឹកសាភបិាលសដើម្បី
 សបមរួលដល់ការអននុវត្តនូវទំនួលខនុសបតរូវសលើការបតរួតពិនិត្យ និងអភិបាលកិចចេរបស់ខលាួន។ ការទទួលខនុសបតរូវ 

 រមួបញចេូ លនូវការវា�តមមលាសលើបបសិទ្ធិភ្ព និងភ្ពបគបប់គានម់នបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង តាមរ�ៈ
មនុខងារសវនកម្មម ទ្ាក្នុង។ គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម បានបតរួតពិនិត្យយ៉ា ងសកម្មសលើឯករាជ្យភ្ព 
សលើវសិលភ្ពមនការងារ និងធនធានរបស់សវនកម្មម្ទាក្នុង។ គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្មបបជនុំ
តាមកាលវភិ្គ តដលបានកំណត ់ សដើម្បីបតរួតពិនិត្យរបា�ការណ៍សវនកម្ម និងសសើនុបអសងកតសលើករណបី
តដលបានសរៀបចំសដា�សវនកម្មម្ទាក្នុង សដា�ពិចារ្សៅសលើកិចចេពិភ្កសាមនគណៈកម្មការសវនកម្ម
ម្ទាក្នុង សលើរបា�ការណ៍ដូចគ្ាសនះ។ គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម កពិ៏ភ្កសា្ងតដរ សលើបញ្ហា
តដលសៅសល់សដើម្បីធានាថា ដំស្ះបស�សមរម្យ និង្ប់រហព័សបានសធវើស�ើងសដា�គណៈបគប់បគង។
ក្នុងករណបី ចាបំាច ់ អ្កតំ្ងពបីភ្គបី តដលបានសធវើសវនកម្មបតរូវបានសស្ើសនុំឲ្យចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំមន

 គណៈបករមបបឹកសាកមា្ម ការសវនកម្ម សដើម្បីជួ��សបមបសបមរួលនូវការពិភ្កសាសលើរបា�ការណ៍សវនកម្ម។ 
កំណតស់ហតនុមនកិចចេបបជនុំគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម នឹងបតរូវដាកជូ់នសៅបករមបបឹកសាភបិាល។
សកម្មភ្ពលំអិត តដលបានសធវើស�ើងសដា�គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម បតរូវបានបងាហា ញ
សៅក្នុងរបា�ការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម។

គែៈកេ្មការសវនកេ្មផ្ទៃក្ថុង

គណៈកម្មការសវនកម្មម្ទាក្នុង គឺជាគណៈកម្មការថ្ាកប់គបប់គង តដលមានបបធានជា នា�ក 
មននា�កដាឋា នហិរញ្ញ វត្នុ និង�នុទ្ធិសសស្ត សដើម្បីធានានូវភ្ពបគបប់គានម់នការពិចារ្សលើបញ្ហា  ការបពរួ�
បារម្ភ សលើកស�ើងសដា�សវនកម្មម្ទាក្នុង។ គណៈកម្មការសនះ មានសមាសភ្ពពបីតំ្ងថ្ាកប់គបប់គង
ជានខ់្ស់មនអង្គភ្ពអាជបីវកម្មស្្សងៗ។ គណៈកម្មការសវនកម្មម្ទាក្នុង សធវើការបបជនុំសៅតាមកាលបរសិច្ឆទ
តដលបានកំណត ់ សដើម្បីពិភ្កសាពបីចំណនុ ចសខសា� តដលបានបងាហា ញសៅក្នុងរបា�ការណ៍សវនកម្ម
និងសសើនុបអសងកត សហើ�សធវើសសចក្តបីសសបមចចិត្តសលើដំស្ះបស�សឆលាើ�តបតដលចំាបាច់។ ក្នុងករណបី ចំាបាច់ 
អ្កតំ្ងពបីភ្គបី តដលបានសធវើសវនកម្ម បតរូវបានសស្ើសនុំឲ្យចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំមនគណៈកម្មការសវនកម្ម
ម្ទាក្នុង សដើម្បីពិភ្កសាបតន្ម និងជំរនុញឲ្យសដាះបស�បញ្ហា ឲ្យបានសលឿន។ របា�ការណ៍បងាហា ញពបីស្ន
ភ្ពមនបញ្ហា  បតរូវបានដាកជូ់នដល់គណៈកម្មការសវនកម្មម្ទាក្នុង សដើម្បីធានាថាសកម្មភ្ពតកលំអតដ
លបានសប្តជាញា ចិត្ត បតរូវបានអននុវត្តភ្លា មៗ និងមានបបសិទ្ធិភ្ពតាមសពលកំណត។់ កំណតស់ហតនុមនកិចចេ
បបជនុំរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មម្ទាក្នុង នឹងបតរូវ្្តល់ជូនគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្មរមួជាម�ួ
នឹងរបា�ការណ៍សវនកម្ម។ គណៈកម្មការសវនកម្មម្ទាក្នុងកប៏តរូវអននុវត្តតាមសកម្មភ្ពតដលតបមរូវ
សដា�គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម្ងតដរ។ 

ការធានាេីគែៈកគ៊់កគង

នា�កបបតិបត្តិ និងនា�ក មននា�កដាឋា នហិរញ្ញ វត្នុ និង�នុទ្ធសសស្ត បាន្្តល់នូវការធានា របស់
ខលាួនយ៉ា ងសមបសបចំសោះបករមបបឹកសាភបិាលថា ការបគបប់គងហានិភព័� និងបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង
របស់ធនាគារ កំពនុងបបតិបត្តិយ៉ា ងសពញសលញ និងមានបបសិទ្ធិភ្ពជាសរវន្ត ក្នុងអំ�នុងសពល
ការ�ិបរសិច្ឆទស្ិតសបកាមការបតរួតពិនិត្យ រហូតដល់ការបរសិច្ឆទមនការអននុមព័តសលើរបា�ការណ៏សនះ 
សបមាបដ់ាកប់ញចេូ លសៅក្នុងរបា�ការណ៏បបចាំ្ ្ ។ំ សដា�ពិចារ្សលើការធានាពបីគណៈបគបប់គង
និងមតិសយបល់ពបីអ្កធានា តដលោកព់ព័ន្ធស្្សងៗសទៀត បករមបបឹកសាភបិាលមានទស្សនៈថាការបគបប់គង

 
ហានិភព័� និងបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម ទ្ាក្នុងរបស់ធនាគារ កំពនុងដំសណើ រការយ៉ា ងសពញសលញ និងមានបបសិទ្ធិភ្ព 

 សដើម្បីការោរការវនិិសយគរបស់មាចេ ស់ភ្គហ៊ានុន និងបទព្យសកម្មរបស់បករមហ៊ានុន។

• មគាលនមោបាយក៊ឆំងនឹងការលួច៊នលេំ

សគាលនសយបា�បប្ងំនឹងការលួចបនលាំ គូសបញ្ជា កនូ់វចក្ខនុវសិព័� សគាលការណ៍ និង�នុទ្ធសសស្ត
សបមាបធ់នាគារបបតិបត្តិសដា�បញចេូ លវប្ធមប៌បរងបប�ព័ត្ម�ួ សដើម្បីបគបប់គងការលួចបនលាំឲ្យមាន
បបសិទ្ធិភ្ព តាងំពបីការរកស�ើញ រហូតដល់សំណង និងបងា្អ ករ់ាល់សកម្មភ្ពតដលបសសដៀងគ្ា
សនះ្ងតដរ កនុំឲ្យសកើតមានស�ើង។ ឧបករណ៍និងកម្មវធិបីស្្សងៗដទូ៍លំទូោ� និងរងឹមា ំ បាន
គូសបញ្ជា កស់ៅបគបក់បមតិមនអង្គភ្ពក្នុងការសលើកកម្ស់បទដាឋា នមនសនុចរតិភ្ពឲ្យបានខ្ស់សបមាប់
បនុគ្គលិកបគបរ់ូប។

• មគាលនមោបាយហានិភ័យមករ្តិ៍មឈាម្រះ

ការការោរសករ ្តិ៍សឈា្ម ះរបស់ស�ើង មានសរៈសំខ្ន់្ ស់ ក្នុងការបបតិបត្តិជាស្បព័ន តដល្្តល់
សសវាហិរញ្ញ វត្នុ។ ការសលើកកម្ស់ការសជឿទនុកចិត្តបានកាលា �ជាត្្កដសំ៏ខ្នម់�ួមនកាតពវកិចចេ
របស់ស�ើងជាស្បព័នហិរញ្ញ វត្នុ។ ដូសច្ះ វធិបី តដលស�ើងបបតិបត្តិតាមរ�ៈការបបបសព័�ទាកទ់ង
ជាម�ួ ទបី្សារ និ�ព័តករ អតិថិជន និង សមាគមន ៍ តដលស�ើងបសបមើ គឺមានសរៈសំខ្ន។់  
សដា�សយងតាមសរៈសំខ្នម់នសករ ្តិ៍សឈា្ម ះរបស់ស�ើង សគាលនសយបា�ហានិភព័�សករ ្តិ៍សឈា្ម ះ 
បតរូវបានបសងកើតស�ើង សដើម្បីបគបប់គងហានិភព័�សករ ្តិ៍សឈា្ម ះ និងសដើម្ប្ី ្សពវ្សា�ការ�ល់ដឹង និង
្លវបិាកមនហានិភព័�ោសសពញស្បព័នសដា�បបសិទ្ធិភ្ព។ សគាលនសយបា� បងាហា ញអំពបីតួនាទបី 
និងទំនួលខនុសបតរូវមនភ្គបីោកព់ព័ន្ធសំខ្ន ់ និងសគាលការណ៍តណនាសំដើម្បីការោរសករ ្តិ៍សឈា្ម ះ
របស់ធនាគារ។

• មគាលនមោបាយសកម៊់រយការែ៍

សគាលនសយបា�សបមាបរ់ា�ការណ៍ បតរូវបានតកសបមរួលសដើម្ប្ី ្តល់ឲ្យនូវ្លាូវ តដលសមបសប 
និងមានសនុវត្ិភ្ពម�ួសបមាបប់នុគ្គលិក សម�តប៊ាង ឬសមាជិកសធារណៈតដលដឹងអំពបីការ
បបបពឹត្តមនិបតឹមបតរូវសដើម្បីរា�ការណ៍ការលួចបនលាំ ពនុករលួ� សកម្មភ្ពឧបកិដឋា តដលគួរឲ្យសង្សព័� 
ឬការបបបពឹត្ត អកប្កិរយិ គា្ម នសបីលធម៌្ ម�ួសៅក្នុងកតនលាងការងារ សដា�មនិបបឈមមនុខ
នឹង្លវបិាកអវជិជាមាន្ម�ួ ដូចជាការសងសឹក។ 

ការចូលសៅកានព់ព័តម៌ានករណបី រា�ការណ៍ គឺបតរូវបានបគបប់គងយ៉ា ងតឹងតតងបបកបសដា�ការរកសា
ការសមាងៃ តប់ំ ន្ុត សដា�នា�កមនិបបត្តិបត្តិកបមតិបករមបបឹកសាភបិាលម្ាក ់ នា�ក នា�កដាឋា ន
បបតិបត្តិតាមម្ាក ់ និងអ្កបគបប់គងការរា�ការណ៍ម្ាក។់ រាល់សកម្មភ្ពរា�ការណ៍ ស្ិត
សបកាមការពិនិត្យសដា� ទ្ា ល់មនបករមបបឹកសាភបិាលធនាគារ សម�តប៊ាងកម្នុជា។ ធនាគារ
សម�តប៊ាង កម្នុជា សប្តជាញា នឹងធានាថា គា្ម នបនុគ្គល្តដលបានរា�ការណ៍បតរូវបានរងសបគាះ 
រខំ្ន សងសឹក ឬសបើមនិដូសច្ះសទបតរូវបានសគសធវើអំសពើអ�នុត្តិធមស៌ៅកាន ់ សដា��កមូលសហតនុ

 ថាសដា�សរការរា�ការណ៍ស�ើ�។ អត្តសញ្្ញ ណអ្ករា�ការណ៍ នឹងបតរូវបានរកសាជា 
ការសមាងៃ តប់គបស់ពលសវោ។

សវនកម្មមផ្ទកនាងុ

េ៊េងារសវនកេ្មផ្ទៃក្ថុង

មនុខងារសវនកម្មម្ទាក្នុង បតរូវបានបសងកើតស�ើងសដា�បករមបបឹកសាភបិាល សដើម្បីបន្តបតរួតពិនិត្យ 
និងវា�តមមលាសលើភ្ពបគបប់គាន ់បបសិទ្ធិភ្ពមនការបគបប់គងហានិភព័� ដំសណើ រការអភបិាលកិចចេ និងបតរួត

 ពិនិត្យតដលបានអននុវត្តសៅក្នុងធនាគារ។ សវនកម្មម្ទាក្នុងរា�ការណ៍សដា� ទ្ា ល់សៅ  គណៈកម្មការ
បករមបបឹកសាសវនកម្ម សហើ�មនុខងារសនះ គឺឯករាជ្យពបីរាល់សកម្មភ្ព ឬបបតិបត្តិការមនត្្កបបតិបត្តិ
ស្្សងៗ សៅក្នុងធនាគារ។ មូលដាឋា នបគឹះមនមនុខងារសវនកម្មម្ទាក្នុងោកព់ព័ន្ធនឹងការកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណ

 
ហានិភព័� តដលអាចមាន្លប៉ាះោល់ជាអវជិជាមានដល់លទ្ធ្លរបស់ធនាគារ និង/ឬសធវើឲ្យសគាលសៅ 
របស់ធនាគារមនិអាចសសបមចបាន សហើ�ធានាថាគណៈបគបប់គង �ល់យ៉ា ងចបាស់នូវហានិភព័�ទាងំ 
សនាះនិង្្តល់អននុសសនត៍កលម្អយ៉ា ងសកម្មសដើម្បីកាតប់ន្�ហានិភព័�ទាងំសនះ។ គសបមាងសវនកម្ម 
បបចាំ្ ្  ំ បតរូវបានបសងកើតស�ើង សដា�សយងសៅតាមវធិបីសសស្តសវនកម្ម សយងតាមហានិភព័�ធនាគារ  
សម�តប៊ាង ខណៈសពលតដលបកបខព័ណ្ឌ កូសូ (COSO) បតរូវបានសបបើបបាស់សដើម្បីវា�តមមលាភ្ពបគបប់គាន ់
និងបបសិទ្ធិភ្ពរបស់ការបគបប់គងម្ទាក្នុង។ គណៈបគបប់គងនឹងតាមដាន សហើ�ធានាថាដំស្ះ

 បស� បតរូវបានអននុវត្តទានស់ពល បគបប់គាន ់ និងមានបបសិទ្ធិភ្ព។ របា�ការណ៍បងាហា ញពបីស្នភ្ព 
មនដំស្ះបស�បញ្ហា  បតរូវបានដាកជូ់នដល់គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម និងគណៈកម្មការ 
សវនកម្មជាបបចាសំបមាបក់ារពិភ្កសា និងតាមដាន។ សសចក្តបីពិពណ៌នាលម្អតិបតន្មសបមាបម់នុខងារ

 
សវនកម្មម្ទាក្នុង  បតរូវបានបងាហា ញសៅក្នុងរបា�ការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម។

១០៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍នលើការបគ្រប់គងហានភិយ័
នងិការបតរួតពនិតិ្យមផ្ទកនាងុ
ការិយ៊រិមចឆេទនាផថ្ងទី3១ បេធ្ូ ឆ្ន្រំ2០១៧



ក.  ការបតងតាងំ និងលកខ្ណ្ឌ នោងនផសេងៗ

ការបតងតាំ្រង

គណៈកម្មការសនះ បតរូវមានសមាជិកយ៉ា ងតិចបបី(៣)រូប    ក្នុងសនាះពបីរ(២)រូបជាអភិបាលមិនបបតិបត្តិ 
តដលតតងតាងំសដា�បករមបបឹកសាភបិាល ក្នុងចំស្មអភបិាលមនិបបតិបត្តិមនធនាគារ៖
១.  បបធាន បតរូវតតជាអភបិាលឯករាជ្យ សហើ�យ៉ា ងសហាច្ស់អភបិាលឯករាជ្យម្ាកម់ន

គណៈកម្មការ បតរូវតតមានជំនាញហិរញ្ញ វត្នុ និងគណសន�្យ និងអភបិាលឯករាជ្យម្ាកស់ទៀត 
បតរូវមានជំនាញត្្កចបាប ់ និងធនាគារ។

២. សៅសពលតដលបបធាន មនិអាចចូលរមួបបជនុំបាន សមាជិកទាងំអស់បតរូវសបជើសសរ ើសសមាជិក 
ម្ាកស់ៅក្នុងបករមសធវើជាបបធាន។

៣. ការពិនិត្យស�ើងវញិមនសមាជិកភ្ពរបស់គណៈកម្មការ បតរូវបបបពឹត្តស�ើងសរៀងរាល់បបី្្ំ
ម្តង។ ការពិនិត្យស�ើងវញិសនះ ទាកទ់ងសៅនឹងអណណ ត្តិ និងលទ្ធ្លសសបមចបានរបស់
សមាជិកទាងំឡា�។

អង្គក៊ជ៊ំ

១.  អង្គបបជនុំនឹងបបបពឹត្តស�ើងយ៉ា ងតិច្ស់ម�ួដងក្នុងម�ួបតបីមាស សដើម្បីឲ្យបសបជាម�ួ
នឹងអង្គបបជនុំបករមបបឹកសាភបិាល ឬអាចញឹកញាបជ់ាងសនះ អាបសព័�សៅសលើសសចក្តបីសសបមច
របស់គណៈកម្មការ។ គណៈកម្មការ អាចសកាះអសញជា ើញបនុគ្គល្ម្ាកក់ប៏ានឲ្យចូលរមួ
ក្នុងអង្គបបជនុំ សដើម្បីជួ��សបមរួលក្នុងការពិភ្កសា។ ជាធម្មតា នា�កបបតិបត្តិ និងនា�ក 
មននា�កដាឋា នសវនកម្មម្ទាក្នុង នឹងបតរូវចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំសនះ។
យ៉ា ងសហាច្ស់ម្តងក្នុងម�ួ្្ ំ គណៈកម្មការ នឹងបតរូវជួបជាម�ួសវនករឯករាជ្យ
សដា�មនិមានវត្តមានគណៈបគបប់គង។

២.  គណៈកម្មការនឹងកំណតន់បីតិវធិបីរបស់ខលាួនជាពិសសសទាកទ់ងនឹងការសកាះបបជនុំ 
ការជូនដំណឹងពបីការបបជនុំ ការសបាះស្្តនិងនបីតិវធិបីមនការបបជនុំ ការកតប់តា និងការរកសា 
ការបសងកើត និងការអសងកតសលើកំណតស់ហតនុបបជនុំ។

៣. សយងសៅតាមសំសណើ របស់សវនករឯករាជ្យ កិចចេបបជនុំ នឹងបតរូវសបើកសដើម្បីពិចារ្នូវរាល់
បញ្ហា តដលសវនករ�ល់ថាអភបិាល និងមាចេ ស់ភ្គហ៊ានុនគួរតត�កចិត្តទនុកដាក។់

កូរ៉៊េ

យ៉ា ងតិច្ស់៥១% មនចំនួនសមាជិកទាងំអស់ បតរូវតតមានវត្តមានសដើម្បីបសង្តើតជាកូរ ៉ានុម។

មលខាធិការ

សលខ្ធិការរមួរបស់គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម រមួមាននា�ិកា នា�កកដាឋា នកិចចេការ
បករមហ៊ានុន និងទំនាកទ់ំនងសរជបីវកម្ម និងនា�កត្្កកិចចេការចបាបប់ករមហ៊ានុន 

 

អំណាច

គណៈកម្មការ បតរូវបានអននុញ្្ញ តសដា�បករមបបឹកសាភបិាលក្នុងការ៖

• សសើនុបអសងកតសលើបគបស់កម្មភ្ព ឬបញ្ហា សៅក្នុងបកបខណ្ឌ របស់ខលាួន។

• មានធនធាន តដលចាបំាចស់ដើម្បីបំសពញភ្រកិចចេរបស់ខលាួន។

• មានសិទ្ធិសបបើបបាស់នូវរាល់ពព័តម៌ាន និងឯកសរតដលទាកទ់ងនឹងសកម្មភ្ពរបស់ខលាួនសដា
�មនិមានការកំហិត។

• មានប ្្ត ញទំនាកទ់ំនងសដា� ទ្ា ល់ជាម�ួនឹងសវនករឯករាជ្យ 
បនុគ្គលតដលទទួលបនទានុកមនុខងារ ឬសកម្មភ្ពសវនកម្មម្ទាក្នុង និងគណៈបគបប់គងជានខ់្
ស់របស់ធនាគារ។

• ទទួល�កការបបឹកសាចបាបព់បីខ្ងសបរៅ ឬពបីអ្កជំនាញឯករាជ្យស្្សងៗសទៀត នឹងធានាឲ្យមាន

ការចូលរមួពបីអ្កខ្ងសបរៅតដលមានបទពិសសធន ៍ និងជំនាញក្នុងករណបី ចាបំាច។់

• សកាះបបជនុំជាម�ួនឹងសវនករម្ទាក្នុង និងសវនករឯករាជ្យសដា�មនិចាបំាចម់ានវត្តមានរបស់
គណៈបបតិបត្តិសៅសពលតដលចាបំាច។់

• ក្នុងការបំសពញតួនាទបីខ្ងសលើ គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម កប៏តរូវបាន្្តល់អំ្ច
សដា�បករមបបឹកសាភបិាលឲ្យមាន៖

-  ធនធានតដលចាបំាចត់បមរូវឲ្យមានសដើម្បីបំសពញភ្រកិចចេរបស់ខលាួន

-  សិទ្ធិសបបើបបាស់នូវរាល់ពព័តម៌ាន និងឯកសរតដលទាកទ់ងនឹងសកម្មភ្ពរបស់ខលាួនសដា�
សពញសលញ និងមនិមានការកំហិត។

ខ. កាតពវៅកិច្ច និងទំនួលខុសបតរូវ

កាតពវកិចចេ និងទំនួលខនុសបតរូវចំបងរបស់គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម តដលទាកទ់ងនឹង
មនុខងារសវនកម្មម្ទាក្នុង សវនករឯករាជ្យរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុបបតិបត្តិការជាម�ួសម្ព័ន្ធញ្្ញ ត្តិ 
របា�ការណ៍បបចាំ្ ្  ំ និងការសសើនុបអសងកតរបស់ធនាគារមានដូចខ្ងសបកាម៖

១.សវនកេ្មផ្ទៃក្ថុង

• បតរួតពិនិត្យភ្ពបគបប់គានម់នវសិលភ្ពនិងត្នការ មនុខងារ និងធនធានមនសវនកម្មម្ទា

ក្នុងលក្ខន្តិកៈសវនកម្មម ទ្ាក្នុង តដល ្្តល់សិទ្ធិអំ្ចចាបំាចក្់នុងការអននុវត្តការងាររបស់ខលាួន។

• បតរួតពិនិត្យរបា�ការណ៍សវនកម្មម្ទាក្នុង និងធានាថាដំស្ះបស�សមរម្យ និង្ប់

រហព័សបានសធវើស�ើងសដា�គណៈបគបប់គងសលើកងវះខ្តមនការបគបប់គង ឬនបីតិវធិបី តដលបាន
កំណតក់នលាងមកសដា�សវនកម្មម្ទាក្នុង។

• អននុមព័តសលើការតតងតាងំ ឬការបញ្ឈបន់ា�ក មននា�កដាឋា នសវនកម្មម្ទាក្នុង។

• វា�តមមលាការបំសពញការងាររបស់សវនករម្ទាក្នុង កំណត ់ ឬអននុមព័តបបាកស់បៀវត្សរ ៍ និងការ

ដំស�ើងបបាកស់បៀវត្សរប៍បចាំ្ ្ រំបស់សវនករម្ទាក្នុង។

• ទទួលដឹងពបីការោតលងមនបនុគ្គលិកសវនកម្មម្ទាក្នុង និងសហតនុ្លមនការោតលង។

2.សវនកេ្មឯករជ្រយ

• បតរួតពិនិត្យការតតងតាងំ និងការបំសពញការងាររបស់សវនករឯករាជ្យ កមបមសសវាសវនកម្ម 
និងមូលសហតនុមនការោឈប ់ ឬការបញ្ឈប ់ និង្្តល់អននុសសនជូ៍នបករមបបឹកសាភបិាល។

• វា�តមមលាគនុណវនុឌ្ឍ ិ ជំនាញធនធាន និងបបសិទ្ធភ្ពរបស់សវនករឯករាជ្យ។

• បតរួតពិនិត្យពបីបបសិទ្ធភ្ពការងារ និងឯករាជ្យភ្ពបពមទាងំវត្នុវសិព័�របស់សវនករឯករាជ្យ។

• បតរួតពិនិត្យវសិលភ្ព និងត្នការសវនកម្មរបស់សវនករឯករាជ្យ រមួទាងំការ ល្ា ស់ប្តូរ 
វសិលភ្ពមនត្នការសវនកម្ម។

• បតរួតពិនិត្យនូវរបា�ការណ៍សវនកម្មសំខ្ន់ៗ  និងលទ្ធ្លតដលសលើកស�ើងសដា�

សវនករឯករាជ្យ និងការសឆលាើ�តបរបស់គណៈបគបប់គង រមួទាងំស្នភ្ពមនអននុសសន ៍
សវនកម្មកនលាងមក។

• បតរួតពិនិត្យសលើការជួ��បជរំតបជងពបីបនុគ្គលិកធនាគារសៅដល់សវនករឯករាជ្យ និងរាល់បញ្ហា

លំបាកតដលបានជួបបបទះក្នុងដំសណើ រការសវនកម្ម រមួទាងំការកំហិតសលើវសិលភ្ពការងារ 
ឬការទទួលពព័តម៌ានតដលចាបំាច។់

• អននុមព័តសលើសសវាកម្មស្្សងៗ តដលមនិតមនជាសវនកម្ម តដល្្តល់សដា�សវនករឯករាជ្យ។

១០៧

ព័ត
៌មា
នផ
្សេ
ងៗ

របា
យ

កា
រណ៍

ហ
ិរញ

្ញវត
្ ថុ

ធន
ធា

នស
ង្គម

 និ
ង

ទំនា
កទ់

ំនង
អភ

បា
ល

ក ិច
្ចប្រ

ក្រ
ដោ

យ
ទំន

ួល
ខថុស

បត
រូវ

ធន
ធា

នម
នថុស

្ស
ធន

ធា
នផ

លិ
តភា

ព
ធន

ធា
ន្រ

ញ្
្ញ

ធន
ធា

នហ
ិរញ

្ញវត
្ ថុ

ទ ិដ
្ឋភា

ពទូ
ដៅ

របាយការណ៍គណៈកម្មការ
បករុមប្ររឹកសាសវនកម្ម



3 ក៊េ័ន្ធកតរួតេិនិត្រយផ្ទៃក្ថុង

បតរួតពិនិត្យ វា�តមមលា និងរា�ការណ៍ជូនបករមបបឹកសាភបិាលសលើ៖

• ភ្ពបគបប់គានម់នសគាលនសយបា� នបីតិវធិបី និងសគាលការណ៍តណនាសំលើបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យ

ម្ទាក្នុង តដលបានបសងកើតស�ើង។

• បបសិទ្ធិភ្ពមនបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង និងការវា�តមមលារបស់សវនករម្ទាក្នុង និងឯករាជ្យ 
សលើបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យ។

៤ ការរយការែ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បតរួតពិនិត្យរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុបបចាបំតបីមាស និងចនុង្្សំដា�ស ្្ត តសលើ៖

• ការ ល្ា ស់ប្តូរសលើសគាលនសយបា�គណសន�្យ និងការអននុវត្ត។

• បពឹត្តិការណ៍មនិធម្មតា និងគួរសអា�កតសំ់គាល់។

• ការអននុវត្តតាមបទដាឋា នរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ និងតបមរូវការត្្កចបាបនិ់ងបទប្ញ្ញត្តិ

ស្្សងសទៀតៗ។

៥. ក៊តិ៊ត្តិការជាេួយសេ្ព័ន្ធញ្្រត្តិ

បតរួតពិនិត្យរាល់បបតិបត្តិការជាម�ួសម្ព័នញ្្ញ ត្តិ និងស្នភ្ពទំនាស់មន្លបបសយជនត៍ដលអាច

សកើតមានស�ើងសៅក្នុងធនាគារ ឬសម្ព័ន្ធធនាគារសម�តប៊ាង រមួទំាងបបតិបត្តិការ នបីតិវធិបី ឬបកមសបីលធម៌

តដលនឹងអាចសលើកជាចំស្តសបមាបស់នុចរតិភ្ពរបស់គណៈបគបប់គង។

៦. របាយការែ៍ក៊ចាំឆ្ន្រំ

សរៀបចំរបា�ការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្មសៅរាល់ចនុងការ�ិបរសិច្ឆទនបីម�ួៗ សហើ�របា�ការណ៍
សនះនឹងដាកចូ់លសៅក្នុងរបា�ការណ៍បបចាំ្ ្ ។ំ

៧. ការមសើ៊៊អមងកត

តណនាឲំ្យសធវើការសសើនុបអសងកតសលើសកម្មភ្ព ឬបញ្ហា ្ម�ួតដលស្ិតក្នុងបកបខព័ណ្ឌ ការងារ

របស់ខលាួន។

៨. ៊ញ្្រម្្រសងៗ

ចាតក់ារសលើបញ្ហា ស្្សងៗតដលគណៈកម្មការ�ល់ស�ើញថាសមបសប ឬដូចតដលបាន្្តល់សិទ្ធិ
អំ្ចសដា�បករមបបឹកសាភបិាល។

គ. សកម្មភាពរ្រសគ់ណៈកម្មការបករុមប្ររឹកសាសវនកម្ម 
សបមា្រ់ការយិ្ររនិច្ចទ្រញ្ច្រ់ម្្ងទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៧
វត្តមនក្ថុងអង្គក៊ជ៊ំ

កិចចេបបជនុំមនគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្មចំនួនបបាមំូ�(៦)ដង បានសធវើស�ើងក្នុងអំ�នុង

ការ�ិបរសិច្ឆទ២០១៧ សហើ�សសចក្តបីលំអិតមនវត្តមានសមាជិកនបីម�ួៗមនអង្គបបជនុំមានដូចជា៖

មឈាម្រះសមជិក
ចំនួនផនអង្គក៊ជ៊ំបដលបាន

កបារេ្ធម�ើង និងចូលរួេក្ថុងអំ�ថុង

ការិយ៊រិមចឆេទ2០១៧

ដាតនុ អ ករនុ្ការា៉ា ន ់ (បបធាន)១
- តតងតាងំសៅមថងៃទបី ១២ តខធ្ូ ្្២ំ០១២
- អភបិាលមនិបបតិបត្តិឯករាជ្យ

៥/៥

សោក សស្នសឺ លបី (សមាជិក)២
- តតងតាងំសៅមថងៃទបី ២៣ តខមបីនា ្្២ំ០១២
- អភបិាលមនិបបតិបត្តិឯករាជ្យ

៦/៦

សោក អានតូនបី សបបនសអឡាម (សមាជិក)៣
- តតងតាងំសៅមថងៃទបី ៣១ តខតនុោ ្្២ំ០១៧
- អភបិាលមនិបបតិបត្តិឯករាជ្យ

១/១

ដាតនុ ហាមបី រនុលឡា ប៊ាូហាន ់ (សមាជិក)
- តតងតាងំសៅមថងៃទបី ២៣ តខមបីនា ្្២ំ០១២
- អភបិាលមនិបបតិបត្តិមនិឯករាជ្យ

៥/៦

សោកបសបី ប៉ាូលបី សនុបីម (សមាជិក)៤
- តតងតាងំសៅមថងៃទបី ២៨ តខកនុម្ភៈ ្្២ំ០១៤
- អភបិាលមនិបបតិបត្តិមនិឯករាជ្យ

៣/៥

សោក ស៊ាូន ស៊ាូ�នុង (សមាជិក)
- តតងតាងំសៅមថងៃទបី ៣១ តខមនិា ្្២ំ០១៥
- អភបិាលមនិបបតិបត្តិមនិឯករាជ្យ

៦/៦

១ បានោតលងពបីបបធានមនគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម មានសនុពលភ្ពចាបព់បីមថងៃទបី៣១ តខតនុោ ្្២ំ០១៧។
២ បតរូវបានតតងតាងំជាបបធានមនគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម មានសនុពលភ្ពចាប់

ពបីមថងៃទបី៣១ តខតនុោ ្្២ំ០១៧។
៣ បតរូវបានតតងតាងំជាសមាជិកមនគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម មានសនុពលភ្ព

ចាបព់បីមថងៃទបី៣១ តនុោ ្្២ំ០១៧។ 
៤ បានោតលងពបីសមាជិកមនគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម មានសនុពលភ្ពចាបព់បីមថងៃទបី៥ តខតនុោ ្្២ំ០១៧។

គាតប់ានឈបស់បមាកម់�ួរ�ៈសពល ចាបព់បីតខមនិា រហូតដល់តខឧសភ្ ្្២ំ០១៧។

សដើម្បីសបមបសបមរួលកិចចេពិភ្កសាសលើបញ្ហា ស្្សង នា�ក នា�កដាឋា នសវនកម្មម្ទាក្នុង និង

បបធានសវនកម្មម្ទាក្នុង បានចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម  សដើម្បី
សធវើបទបងាហា ញអំពបីរបា�ការណ៍របស់ខលាួន។   នា�ក នា�កដាឋា នហិរញ្ញ វត្នុ និង�នុទ្ធសសស្ត 

ជាតំ្ងមនគណៈបគបប់គងជានខ់្ស់ និងជាបបធានមនគណៈកម្មការសវនកម្មម្ទាក្នុង បតរូវបាន

អសញជា ើញឲ្យចូលរមួនូវរាល់អង្គបបជនុំមនគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម    សដើម្ប្ី ្តល់នូវការធានា 
និងការសប្តជាញា របស់គណៈបគបប់គងក្នុងការសដាះបស�រាល់បញ្ហា តដលបានសលើកស�ើងសដា�

សវនករ។ បបសិនសបើចាបំាច ់ គណៈបគបប់គងតដលោកព់ព័ន្ធសៅនឹងបបធានបទមនការពិភ្កសា ក៏

បតរូវបានអសញជា ើញឲ្យចូលរមួក្នុងអង្គបបជនុំមនគណៈបករមបបឹកសាកម្មការសវនកម្មសនះ្ងតដរ សដើម្ប្ី ្តល់
នូវការបកបស�ដល់សលើចសនាលា ះបបសហាងមនការបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង និងបញ្ហា តដលបានសលើកស�ើង
សៅក្នុងរបា�ការណ៍សវនកម្មជូនដល់គណៈកម្មការ។

ចំសោះសវនកម្មឯករាជ្យ សវនករឯករាជ្យ បតរូវបានអសញជា ើញឲ្យចូលរមួអង្គបបជនុំមនគណៈកម្មការ

បករមបបឹកសាសវនកម្ម សដើម្បីពិភ្កសាតវកតញកអំពបីលិខិតថ្ាកប់គបប់គងរបស់ពួកសគអននុស្សរណៈ

ត្នការសវនកម្ម និងបញ្ហា ដមទសទៀតតដលោកព់ព័ន្ធ។ សវនករឯករាជ្យ បានចូលរមួបបជនុំជាម�ួ

គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម សដើម្បីពិភ្កសា និងពិនិត្យសលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុតដលបាន

សធវើសវនកម្មរចួរបស់ធនាគារ រមួជាម�ួនឹងនា�កបបតិបត្តិ និងនា�ក នា�កដាឋា នហិរញ្ញ វត្នុ 
និង�នុទ្ធសសស្ត។ ក្នុងអំ�នុងការ�ិបរសិច្ឆទ២០១៧ ការកិចចេបបជនុំសដា�ត�កម�ួ បតរូវបានសធវើស�ើង

រវាងគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម និងសវនករឯករាជ្យសដា�មនិមានវត្តមានមនគណៈ

បគបប់គង។

១០៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍គណៈកម្មការ
បករុមប្ររឹកសាសវនកម្ម



ក្នុងអំ�នុង្្មំនការបតរួតពិនិត្យ គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម បានអននុវត្តនូវភ្រកិចចេ និងមនុខងារ 
តដលមានសកម្មភ្ពដូចខ្ងសបកាម៖ 

សវនកេ្មផ្ទៃក្ថុង

១. ពិនិត្យនិងអននុមព័តសលើត្នការសវនកម្មម្ទាក្នុងបបចាំ្ ្ សំបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទ២០១៨សដើម្បី
ធានាឲ្យបាននូវវសិលភ្ពបគបដណ្ត ប ់ និងធនធានបគបប់គានស់បមាបស់វនកម្មម្ទាក្នុង

 ក្នុងការអននុវត្តមនុខងាររបស់ខលាួនបបកបសដា�បបសិទ្ធិភ្ព។ គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម 
 �ល់បសបសលើតបមរូវការកញចេបថ់វកិាបបតិបត្តិការបបចាំ្ ្ រំបស់សវនករម្ទាក្នុង សបមាប់

ការ�ិបរសិច្ឆទ២០១៨ តដលនឹងបតរូវដាកជូ់នបករមបបឹកសាភបិាលសធវើការសសបមចជាមូ�គ្ា

នឹងកញចេបថ់វកិារបបតិបត្តិការសបមាបធ់នាគារទាងំមូល។

២. វា�តំមល និងសសបមចសលើោភបកាក រៈលទ្ធ្លការងារសបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទ២០១៦ 
របស់សវនករម្ទាក្នុង រមួទាងំ នា�ក នា�កដាឋា នសវនកម្មម្ទាក្នុង លទ្ធ្លការងាររបស់ 
បនុគ្គលិក និងបសបគ្ាសៅនឹងមា៉ា បទបីសតដលបានអននុមព័តសដា�បករមបបឹកសាភបិាល សបកា�ពបី

 ការពិចារ្លទ្ធ្លសសបមចបានជារមួមនសវនករម្ទាក្នុងក្នុង្្។ំ

៣. ពិភ្កសា និងអននុមព័តសលើបព័ណណ ដាកពិ់ន្ធនុរបស់ នា�ក មននា�កដាឋា នសវនកម្មម្ទាក្នុង

សបមាប់្ ្ ២ំ០១៧ តដលបានពិចារ្សៅសលើគនលាឹះសូចនាករលទ្ធ្លការងារសំខ្ន់ៗ ។

៤. បតរួតពិនិត្យរបា�ការណ៍លទ្ធ្លសវនកម្មបបចាតំខ សលើស្នការណ៍ និងវឌ្ឍនភ្ពមន

សបសកម្មសធៀបសៅនឹងត្នការណ៍សវនកម្ម តដលបានអននុមព័តសហើ� និង�កចិត្តទនុកដាក់
សលើអបតា ល្ា ស់ប្តូរមនបនុគ្គលិកសវនកម្មម្ទាក្នុង។

៥. ពិភ្កសាសៅសលើរបា�ការណ៍សវនកម្មនិងរបា�ការណ៍សសើនុបអសង្គត និង្្តល់អននុសសន ៍
ដល់គណៈបគបប់គង ឲ្យសរៀបចំ និងបបតិបត្តិកិចចេការចាបំាច ់ សដើម្បីពបងឹងបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យ

ម្ទាក្នុង សហើ�នឹងការោរការសកើតមានស�ើងវញិ។ ក្នុងករណបី ចាបំាច ់ នា�ក

នា�កដាឋា នហិរញ្ញ វត្នុ និង�នុទ្ធសសស្ត បតរូវបានតណនាឲំ្យសលើក�កភ្ពចសនាលា ះបបសហាង
 

មនការបតរួតពិនិត្យ និងអននុសសនទ៍ាងំសនាះសៅពិភ្កសា សៅក្នុងគណៈកម្មការបបតិបត្តិ។

៦.  ពិនិត្យមតិបបតិកម្មរបស់អ្កចូលរមួក្នុងកម្មវធិបីសវនករសភញាៀវ (Guest Auditor) តដលជា

អ្កជំនាញការមកពបីត្្កស្្សងៗរបស់ធនាគារ តដលបតរូវបានអសញជា ើញឲ្យចូលរមួជាសភញាៀវ

សបមាបក់ារសធវើសវនកម្មរ�ៈសពលខលាបី។ ជាទូសៅ អ្កតដលបានចូលរមួ អាចទទួលបាន

អត្បបសយជនព៍បីកម្មវធិបីសនះក្នុងការបសងកើនសម្ឈជញ្ញ ៈ ទ្ា ល់ខលាួន និងការទទួលខនុសបតរូវមន

បបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង។

៧. ពិនិត្យរបា�ការណ៍ស្នភ្ពមនលទ្ធ្លសវនកម្មបបចាឆំមាស និងពិភ្កសាសលើ
សកម្មភ្ពមនការតកតបមរូវ និងសពលសវោកំណតស់ដា�គណៈបគបប់គង សដើម្បីធានា

បានថាចសនាលា ះបបសហាងមនការបតរួតពិនិត្យបតរូវបានសដាះបស�ទានស់ពលសវោ។ 
គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម កប៏ានពិភ្កសា្ងតដរ សៅសលើការ�នុត្តិកម្មតដលបាន

សលើកស�ើងសដា�គណៈបគបប់គង សបមាបក់រណបី តដលបតរូវពនយារសពលក្នុងការសដាះបស�

សហើ�បតរូវបានអននុមព័ត សបមាបសំ់សណើ រ តដលមានការបកបស�សមបសប និងទទួល

�កបាន។

៨. បតរួតពិនិត្យកំណតស់ហតនុបបជនុំរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មម្ទាក្នុង សដើម្បីពិនិត្យទិដឋាភ្ពទូសៅ
មនការពិភ្កសា និងសកម្មភ្ពតកលំអរបស់គណៈបគបប់គងសៅសលើចំននុចសខសា�មនការបតរួត
ពិនិត្យតដលសវនករម្ទាក្នុងបានសលើកស�ើង។

៩. ពិនិត្យរបា�ការណ៍ពិនិត្យគនុណភ្ពសវនកម្ម តដលបានសចញសដា�បករមហ៊ានុន KPMG 

សលើអននុសោមភ្ពមនសកម្មភ្ពរបស់សវនករម ទ្ាក្នុង សធៀបសៅនឹងបទដាឋា នអន្តរជាតិបបកាស

ឲ្យសបបើសដា�វទិយាស្នសវនករម្ទាក្នុង។ របា�ការណ៍ពិនិត្យគនុណភ្ពសវនកម្ម បតរូវបាន

ដាកជូ់នគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្មសៅក្នុងតខធ្ូ ្្២ំ០១៧ ជាមូ�នឹងសសចក្តបី
សន្ិដាឋា នថា ការអននុវត្តនប៍ចចេនុប្ន្តដលបានបបតិបត្តិសដា�សវនករម្ទាក្នុងបានអននុសោម

ជាម�ួនឹងបទដាឋា ន សហើ�និងការអននុវត្តឈានមនុខ តណនាសំដា�វទិយាស្នសវនករម ទ្ាក្នុង។

របាយការែ៍ក៊ចាំឆ្ន្រំ

១០. បតរួតពិនិត្យ និងអននុមព័តរបា�ការណ៍សលើការបគបប់គងហានិភព័� និងបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង 

សដើម្បីសស្ើសនុំការអននុមព័តពបីបករមបបឹកសាភបិាល និងដាកប់ញជាូ លសៅក្នុងរបា�ការណ៍បបចាំ្ ្  ំ
និងបបគល់ជូនសៅធនាគារជាតិមនកម្នុជា សបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទ្្២ំ០១៦។

១១. បតរួតពិនិត្យ និងអននុមព័តរបា�ការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម សដើម្បីសូមការអននុមព័តពបីបករម

បបឹកសាភិបាល និងដាក់បញជាូ លសៅក្នុងរបា�ការណ៍បបចំា្្សំបមាប់ការ�ិបរសិច្ឆទ្្២ំ០១៦។

ការរយការែ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១២. បតរួតពិនិត្យរបា�ការណ៍សវនកម្មហិរញ្ញ វត្នុបបចាំ្ ្ រំបស់ធនាគារ សដើម្បីធានាថាការ

រា�ការណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ និងកំនតប់ងាហា ញស្្សងៗ គឺអននុសោមតាមស្តងដ់ារគណសន�្យ 

សដា�ស ្្ត តសលើការ ល្ា ស់ប្តូរសគាលការណ៍គណសន�្យ កដូ៏ចជាបពឹត្តិការណ៍និងបបតិបត្តិការ
មនិធម្មតា និងគួរឱ្យកតស់មា្គ ល់។

សវនកេ្មឯករជ្រយ

១៣. បតរួតពិនិត្យនិងឯកភ្ពការតតងតាងំស�ើងវញិមនសវនករឯករាជ្យ និងមថលាឈ្ួលសវនកម្ម

សបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទ២០១៧។ វា�តមមលាឯករាជ្យភ្ព កម្មវសិព័� ភ្ពគនុណសម្ត្តិជំនាញ 
ធនធាននិងបបសិទ្ធភ្ពការងារមនសវនករឯករាជ្យ។

១៤. បតរួតពិនិត្យនូវលទ្ធ្លសវនកម្ម របា�ការណ៍សវនកម្ម និងលិខិតរបស់សវនករឯករាជ្យ

ចំសោះគណៈបគបប់គង បពមទាងំការសឆលាើ�តបរបស់គណៈបគបប់គង។

១៥. បតរួតពិនិត្យសលើការជួ��បជរំតបជងពបីបនុគ្គលិកធនាគារសៅកានស់វនករឯករាជ្យ និងរាល់បញ្ហា

លំបាកតដលបានជួបបបទះក្នុងដំសណើ រការសវនកម្ម រមួទាងំការកំហិតសលើវសិលភ្ពការងារ 
ឬ ការទទួលបានពព័តម៌ានតដលចាបំាច។់

១៦. បតរួតពិនិត្យបបតិបត្តិការជាម�ួសម្ព័នញ្្ញ ត្តិ តដលបានបបកាសសៅក្នុងរបា�ការណ៍

ហិរញ្ញ វត្នុសហើ�និងភ្ពសមបសបមននបីតិវធិបីរបស់ធនាគារសៅក្នុងការកំណត ់ការបតរួតពិនិត្យ 
ការរា�ការណ៍ និងការបតរួតពិនិត្យបបតិបត្តិការជាម�ួសម្ធព័នញ្្ញ ត្តិ។
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ឃ. មុខងារសវនកម្មមផ្ទកនាងុ
ឯករជ្រយភាេ

មនុខងារសវនកម្មម ទ្ាក្នុង គឺបតរូវបានបសងកើតស�ើងសដា�បករមបបឹកសាភិបាល  សដើម្បីអននុវត្តការបតរួតពិនិត្យ 
និងវា�តំមលឯករាជ្យ សលើភ្ពសពញសលញ និងបបសិទ្ធិភ្ពមនការអននុវត្តនក៍ារបគបប់គងហានិភព័� 
ការបតរួតពិនិត្យ និងដំសណើ រការអភបិាលកិចចេរបស់គណៈបគបប់គង។ មនុខងារសវនកម្មម្ទាក្នុងរបស់
ធនាគារសម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី បតរូវបានបសងកើតស�ើង និងមានមនុខងាររា�ការណ៍ជូន
គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម និងរា�ការណ៍ជូននា�កបបតិបត្តិ។ វា មានភ្ពឯករាជ្យ 
ពបីសកម្មភ្ព ឬបបតិបត្តិការរបស់អង្គភ្ពបបតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។ មនុខងាររបស់សវនកម្មម ទ្ាក្នុង 
បតរូវបានអននុសឡាមតាមធម្មននុញ្ញសវនកម្មរបស់ខលាួន (ដូចតដលបានអននុមព័តសដា�គណៈកម្មការ
បករមបបឹកសាសវនកម្ម) តដលបានកំណត់សបសកកម្ម និងទិសសៅទំនួលខនុសបតរូវ តមាលា ភ្ព អាជាញា ធរភ្ព 
ឯករាជ្យភ្ព និងវត្នុវសិព័� វជិាជា ជបីវៈ និងបកមសបីលធម ៌ មនមនុខងារសវនកម្មម្ទាក្នុងមនធនាគារ។

នា�កដាឋា នសវនកម្មម្ទាក្នុង បតរូវបានដឹកនាសំដា� សោកនា�ក ខ្លបីល អាបរ់ាសសមន។
 គាត់មានបទពិសសធន៍សៅក្នុងឧសសាហកម្មហរញិ្ញ វត្នុជាង២១្្។ំ គាត់មានបរញិ្្ញ បព័បតគណសន�្យ 
និងវញិ្្ញ បនបព័បតមនជំនាញសវនកម្មម្ទាក្នុងសបមាបស្់បព័នហិរញ្ញ វត្នុបពមទាងំបានបញចេបជំ់នាញ
ឥណទាន។

ភារៈកិច្ចចេ្របង

ភ្រៈកិចចេចម្ងមនសវនកម្មម្ទាក្នុង គឺការបតរួតពិនិត្យវា�តមមលាជាបបចាសំលើបបសិទ្ធិភ្ព និង
បបសិទ្ធិ្លមនបកបខព័ណ្ឌ បគបប់គងហានិភព័� និងបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង សដើម្ប្ី ្តល់នូវអំណះ
អំ្ងសមសហតនុ្លថាបកបខព័ណ្ឌ  និងបបពព័ន្ធទាងំពបីរសនះ នឹងបន្តដំសណើ ការបបកបសដា�បបសិទ្ធិ
ភ្ព និងបបសិទ្ធិ្ល។ មូលដាឋា នបគឹះមនមនុខងារសវនកម្មម ទ្ាក្នុង គឺរមួមានការកំណតស់លើហានិភព័� 
តដលមាន្លអវជជាមានចំសោះលទ្ធកម្មរបស់ធនាគារ ឬកនឹ៏ងប៉ាះោល់សលើការសសបមចសគាលសៅ
របស់សរជបីវកម្ម ធានាថាគណៈបគបប់គងបាន�ល់យ៉ា ងចបាស់អំពបីហានិភព័�ទាងំសនាះ និង
មានភ្ពសកម្មក្នុងការ្្តល់សយបល់សៅសលើការតកតបមរូវ សដើម្បីកាតប់ន្�ហានិភព័�ទាងំសនាះ។

ចំ្�សរនុបសបមាប់ ការគំាោរមនុខងារសវនកម្មម ទ្ាក្នុងសបមាប់ការ�ិបរសិច្ឆទ២០១៧ គឺបបតហល 
៣៩៦,១៤៤ដនុោលា រអាសមរកិ តដលរមួមានចំ្�សលើបបាកស់បៀវត្សរ ៍ការសធវើដំសណើ រ ការស្កស់ៅ 
និងបបាកឧ់បត្ម្ភសបមាបក់ារងារសវនកម្ម។

សកម្មភ្ពសវនកម្មម ទ្ាក្នុង បតរូវបានសធវើស�ើងតាមត្នការសវនកម្ម អាបសព័�តាមហានិភព័� តដលបាន
អននុមព័ត សដា�គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម។ សៅក្នុងការបសងកើតត្នការសវនកម្ម 
អង្គភ្ពទាងំឡា�តដលនឹងបតរូវបានបតរួតពិនិត្យ បតរូវបាន�កសរៀបចំតាមលំដាបថ្់ាកហ់ានិភព័� 
តដលមានដូចជាថ្ាកខ់្ស់ ថ្ាកម់ធ្យម និងថ្ាកទ់ាប ខណ:តដលសគាលការណ៍ COSO បតរូវ
បាន�កមកសបបើបបាស់សបមាបក់ារវា�តមមលាភ្ពសមបសប និងបបសិទ្ធិភ្ពមនការបតរួតពិនិត្យ
បសបជាម�ួនឹងវត្នុបំណងទាងំបបីរបស់ការបតរួតពិនិត្យម ទ្ាក្នុង COSO តដលមានដូចជាបបតិបត្តិការ 
របា�ការណ៍ និងការបបតិបត្តិតាម។ វសិលភ្ពការងារសនះ គឺបគបដណ្ត បប់គបត់្្កបបតិបត្តិ
ទាងំអស់មនធនាគារ។

ដំសណើ រការ និងសកម្មភ្ពរបស់គណៈកមា្ម ការសវនកម្ម បតរូវតតសគារពសៅតាមសគាលការណ៍ 
តណនាមំនចបាប ់ កដូ៏ចជាបកមសបីលធមរ៌បស់ធនាគារ និងសគាលការណ៍តណនា ំ IIA តដលបាន 
ដាកប់ញចេូ លនូវសគាលការណ៍ស្ូលសបមាបក់ារអននុវត្តបបកបសដា�វជិាជា ជបីវៈនូវការសធវើសវនកម្ម

 
ម ទ្ាក្នុង ការ ្្តល់និ�មនព័�មនសវនកម្ម បកមសបីលធម៌ និងបទដាឋា នអននុវត្តមនការសធវើសវនកម្មម ទ្ាក្នុង។

សដើម្បីបំសពញមនុខងារបបកបសដា�បបសិទ្ធភ្ព សវនករទាងំអស់ បានបន្តទទួលការបណ្តនុ ះ
ប ្្ត លបតន្មសដើម្បីឲ្យខលាួនមានចំសណះដឹងពបី្លិត្ល រមួទាងំជំនាញតដលចាបំាច ់ជាពិសសស
ទាកទ់ងនឹងការបគបប់គងបទព្យនិងបំណនុ លឥណទានហិរញ្ញ វត្នុោណិជកម្មនិងហានិភព័�
បបតិបត្តិការ។ ការបណ្តនុ ះប ្្ត លនិងការតណនាកំ្នុងឯកសទសកម្មសវនកម្មទាងំសនះបតរូវបាន
្្តល់សដា�សម្ព័ន្ធសវនកម្ម សដើម្បីធានាភ្ពដូចគ្ាសៅក្នុងតបបបទមនស្តងដ់ារសវនកម្ម ការអននុវត្ត 
និងការដកពិសសធន។៍

របា�ការណ៍សវនកម្ម គឺបតរូវបានដាក់ជូនសៅគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម សបមាប់បតរួតពិនិត្យ 
និងពិភ្កសា។  គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម បានបតរួតពិនិត្យ និងពិភ្កសាសលើចសនាលា ះ
បបសហាងមនការបតរួតពិនិត្យ តដលបានរកស�ើញសដា�សវនកម្មម្ទាក្នុង និងភ្ជា បជ់ាម�ួនូវ
អននុសសនរ៍បស់សវនកម្មម្ទាក្នុង កដូ៏ចជាការសឆលាើ�តបរបស់គណៈបគបប់គងសៅសលើអននុសសន៍
សវនកម្ម និងត្នការសកម្មភ្ពសបមាប ់ ការសធវើឲ្យបបសសើរ ឬការតកតបមរូវ។ បបសិនសបើចាបំាច ់
ឬអាចសធវើបាន គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្មអាចតណនាឲំ្យ គណៈបគបប់គង�កចិត្តទនុក
ដាកស់លើបញ្ហា តដលបានសលើកស�ើង និងបសងកើតនូវត្នការសដើម្បីពបងឹងបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង 
សដា�ត្្អកសៅតាមអននុសសនរ៍បស់សវនកម្មម្ទាក្នុង។

មសចក្តីសមងខេ៊ផនសកេ្មភាេរ៊ស់សវនកេ្មផ្ទៃក្ថុងសកម៊់ការិយ៊រិមចឆេទ 2០១៧

ខ្ងសបកាមសនះជាសកម្មភ្ពតដលបានអននុវត្តសដា�សវនករម ទ្ាក្នុងសបមាប់ការ�ិបរសិច្ឆទ២០១៧៖

១. ចូលរមួក្នុងកិចចេបបជនុំរបស់គណៈកម្មការបគបប់គងនានាដូចជា គណៈកម្មការបសចចេកវទិយា

ពព័តម៌ាន និងគណៈកម្មការបបតិបត្តិ សលើសមត្ភ្ពបបឹកសា និង្្តល់សយបល់ សដើម្ប្ី ្តល់នូវ

ទស្សនៈឯករាជ្យសៅសលើទិដឋាភ្ពមនការបគប់បគងហានិភព័� ការបតរួតពិនិត្យ និង អភិបាលកិចចេ។

២. បានបសងកើតត្នការសវនកម្មបបចាំ្ ្ សំបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទ២០១៨ សដា�ត្្អកសលើ
វធិបីសសស្តអាបសព័�សលើហានិភព័� រមួបញចេូ លត្នការ វធិបីសសស្តោណិជជាកម្មរបស់

ធនាគារ សទសភ្ពោណិជជាកម្ម តបមរូវការកំណតស់ដា�ចបាប ់ បពមទាងំអននុសោមរបស់

គណៈបគបប់គងជានខ់្ស់ និងគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម។ ត្នការសវនកម្ម

បបចាំ្ ្ សំបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទ២០១៨បតរូវបានដាកជូ់ន និងអននុមព័តសដា�គណៈកម្មការ

បករមបបឹកសាសវនកម្ម សហើ�បនាទា បម់កសទៀតបតរូវសធវើការបកបស�ជូនបករមបបឹកសាភបិាល

សបមាបប់ជាបជាពត៌មាន។

៣. បានចូលរមួសមព័�បបជនុំការោរត្នការសវនកម្មក្នុងតំបនរ់�ៈសពលពបីរមថងៃ សដើម្បី
ពិភសាវធិបីសសស្តសវនកម្មមនុនសពលការសសបមចចនុងសបកា�ត្នការសវនកម្មបបចាំ្ ្  ំ

សបមាបក់ារ�ិបរសិច្ឆទ២០១៨។

៤. បានសធវើសតស្តបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុងជាបបចាសំៅសលើអង្គភ្ពអាជបីវកម្ម បបតិបត្តិការ

និងដំសណើ រការសៅក្នុងធនាគារ ដូចតដលបានកំណតស់ៅក្នុងត្នការសវនកម្មបបចាំ្ ្ ំ

សហើ�បាន ្្តល់នូវការវា�តមមលាសដា�ឯករាជ្យ និងអំណះអំ្ងសលើភ្ពសពញសលញ និង
បបសិទិ្ធភ្ពមនការបគបប់គងហានិភព័� ការបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង និងអភបិាលកិចចេរបស់អង្គភ្ព
តដលបានសធវើសវនកម្មរចួ។ ក្នុងចំស្មត្្កនានាតដលបានសតស្តក្នុង្្២ំ០១៧ រមួមាន 
សខ្ សហដាឋា រចនាសម្ព័ន្ធបសចចេកវទិយា និងសនុវត្ិភ្ព គនុណភ្ពបទព្យសកម្ម ហានិភព័� 
ការស្ទារបបាក ់ និងការទូទាត ់ បបតិបត្តិការបព័ណណ  រដឋាបាលឥណទាននិងការបគបប់គង

ឥណទាន-ល-។ របា�ការណ៍សវនកម្ម នឹងសធវើការសនិ្ដាឋា នសៅសលើលទ្ធ្លមនការសធវើសតស្ត

របស់សវនករ ជាមួ�នឹងពព័ត៌មានលំអិតសៅសលើការអសងកតការ ការសឆលាើ�តបរបស់គណៈបគប់បគង 
និងអននុសសនរ៍បស់សវនកម្ម សដើម្បីសធវើសអា�បបសសើរ និងពបងឹងបបពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង 
តដលបានសរៀបចំ និងសចញជូនដល់អង្គភ្ព តដលបតរូវបានសធវើសវនកម្ម គណៈបគប់បគងជាន់ខ្ស់ 
និងគណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម។

១១០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

របាយការណ៍គណៈកម្មការ
បករុមប្ររឹកសាសវនកម្ម



៥. បានសធវើសវនកម្មក្នុងតំបនជ់ាម�ួសម្ព័ន្ធសវនករសលើត្្កគនលាឹះដូចជា ដំសណើ រការវា�

តមមលាភ្ពបគបប់គានស់ដើមទនុនធនាគារ ការគណនា និងរបា�ការណ៍មនទមងៃនស់ដើមទនុន 
(រមួមានឥណទាន ទបី្សារ  និងហានិភព័�មនបបតិបត្តិការ) ការពិសសធនភ៍្ពតានតឹងមន

 សម្ព័ន្ធឱនភ្ពឥណទានរបស់សម្ព័ន្ធ -ល- សដើម្ប្ី ្តល់នូវការវា�តមមលារមួមនការបតរួតពិនិត្យ 
អំពបីការ�ល់ស�ើញរបស់សម្ព័ន្ធ។

៦. ្្តល់នូវការបតរួតពិនិត្យឯករាជ្យ និងជាកោ់កស់លើភ្ពសពញសលញមនការបតរួតពិនិត្យម្ទា

ក្នុងសដើម្បីកាតប់ន្�ការបបឈមនឹងហានិភព័�មនការដាកស់អា�សបបើបបាស់នូវ្លិត្ល  
និងបបពព័ន្ធបសចចេកវទិយាថ្មបីៗ និងពបងបីក្លិត្ល និងការអននុវត្តតដលមានបសប។់

៧. ចូលរមួក្នុងការលំហាតស់មក្នុងករណបី មានវបិត្តិ សដើម្បីវាស់សទានុងនិងវា�តមមលាសៅសលើការ

សបតៀមខលាួនមនអាជបីវកម្ម ឬបបពព័ន្ធនានា សដើម្បីអាចបន្ត ឬចាបដំ់សណើ រការស�ើងវញិ

(ក្នុងសពលមានសបគាះមហន្តរា�) ក្នុងរ�ៈសពលម�ួដូចតដលបានកំណត។់

៨  អននុវត្តភ្រកិចចេបតន្ម និងការបតរួតពិនិត្យពិសសសស្្សងៗសទៀតសៅតាមការតណនាពំបី 

គណៈកម្មការបករមបបឹកសាសវនកម្ម និងគណៈបគបប់គងជានខ្់ស់។ លទ្ធ្ល តដលបានមក 
ពបីការសសើនុបអសងកតបតរូវបានដាកជូ់នគណៈកមា្ម ធិការសវនកម្មម្ទាក្នុង និងគណៈកម្មការបករម

បបឹកសាសវនកម្មសបមាបពិ់ភ្កសា។

៩. សធវើជាសក្សបីសលើដំសណើ រការសបើកលទ្ធ្លសដញមថលាសលើសសវាកម្ម និងបទព្យសកម្ម សដើម្បី
 ធានាថាសកម្មភ្ពទាងំឡា�ក្នុងដំសណើ រការសដញមថលាបតរូវបានបបបពឹត្តិស�ើងបបកបសដា�

 
ភ្ពបតឹមបតរូវ តមាលា ភ្ព និងសមបសបសៅតាមសគាលការណ៍។

១ ០ . សរៀបចំរបា�ការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម និងរបា�ការណ៍សលើការបគបប់គងហានិភព័� 
និងការបតរួតពិនិត្យម្ទាក្នុង សបមាបរ់បា�ការណ៍បបចាំ្ ្ រំបស់ធនាគារ សបមាបក់ារ�ិ

បរសិច្ឆទបញចេបម់ថងៃទបី ៣១ តខ ធ្ូ ្្ ំ ២០១៦។

១១១

ព័ត
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របាយការណ៍គណៈកម្មការ
បករុមប្ររឹកសាសវនកម្ម



 ម្្ងទី១៤ បខមករា 

 ធនាគារ សម�តប៊ាង បានសហការជាម�ួបករមហ៊ានុន JS Land Limited ្្តល់រងាវ នជូ់ននូវខនុនដូ 
ម�ួ្ទាះ តមមលាបបមាណ ៤២.០០០ ដនុោលា រ សៅអគារខនុនដូ Garden Residencyដល់អ្កឈះ្រងាវ ន ់
ពបីកម្មវធិបី “Save Now & Win Big” ។ បគបអ់តិថិជនតដលមានបសប ់ និងថ្មបីរបស់ធនាគារ 
សម�តប៊ាង  តដលបសងកើនបបាកស់ន្សរំបស់ពួកគាត ់ សៅក្នុងគណនបីសន្ស ំ ឬគណនបីចរន្ត សរៀងរាល់

 
៥០០ដនុោលា រ ដល់មានឱកាសចូលរមួក្នុងកម្មវធិបី្្សងសំ្ងសនះ។ 

 ម្្ងទី២៨ បខកមុ្ៈ 

 ធនាគារ សម�តប៊ាង រមួសហការជាម�ួ The Indian 

Chamber  of  Commerce    និងស្នទូតឥ ្្ឌ  
បបចាបំបសទសកម្នុជា បានសរៀបចំនូវសិកា្ខ សោម�ួសបកាម 
បបធានបទ ‘Trade Management and Insurance 

Landscape in Cambodia’។

 ម្្ងទី៨ បខឧសភា  

 ធនាគារ សម�តប៊ាង បានចូលរមួចំតណកឧបតម្្ភជូនដល់ 
កាកបាទបកហមកម្នុជា ក្នុងឱកាសពិធបីបបារព្ធខួបសលើក

 ទបី១៥៤មនទិវាពិភពសោកកាកបាទបកហម និងអឌ្ឍចនទា 
បកហមសបកាមបបធានបទ “កាកបាទបកហមកម្នុជាមានបគប់
ទបីកតនលាង សបមាបប់គប់ៗ គ្ា” សបកាមអធិបតបីភ្ពដខ៏្ងខ់្ស់ 
សសម្តចអគ្គមហាសសនាបតបីសតសជា ហ៊ានុន តសន នា�ករដឋាមសន្តបី
មនបពះរាជា្ចបកកម្នុជា និងសោកជំទាវ គតិបពឹទ្ធបណ្ឌិ ត 
ប៊ានុន រា៉ា នបី ហ៊ានុនតសន បបធានកាកបាទបកហមកម្នុជា។

 ម្្ងទី១៤ បខមករា 

 សដើម្បីអបអរសរទរពិធបីបនុណ្យចូល្្ថំ្មបី្្រំកាធនាគារ សម�តប៊ាង បានបសងកើតនូវកម្មវធិបី 
‘Lucky888’។ អតិថិជនថ្មបី៨៨នាក ់ តដលបានសបើកគណនបី Premium Wealth 

នឹងទទួលបានអាងំបា៉ា វ តដលមានទឹកបបាកច់ាបព់បី៣៨ដនុោលា រ សៅ ៨៨៨ដនុោលា រ។  

បខមករា 

បខកមុ្ៈ 

បខឧសភា 

ពាណិជ្ជកម្ម កិច្ចការបករុមហ៊ាុន កិច្ចការទំនួលខុសបតរូវសង្គម

ម្្ងទី១៤ បខមករា ម្្ងទី១៤ បខមករា 

ម្្ងទី២៨ បខកមុ្ៈ ម្្ងទី២៨ បខកមុ្ៈ

ម្្ងទី៨ បខឧសភា ម្្ងទី៨ បខឧសភា
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

បពរឹត្តកិារណ៍សខំ្ន់ៗ
ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧



បខមិ្ុនា  

បខកកកោ 

 ម្្ងទី១៣ បខមិ្ុនា 

 ធនាគារ   សម�តប៊ាង   បានរមួសហការជាម�ួ Linkage 
សរៀបចំសិកា្ខ សោម�ួសបកាមបបធានបទ “Leadership 

Development in a Growing Economic” សៅអគារ 
សម�តប៊ាង សៅសវ ើ។ កម្មវធិបីសនះ ្្តល់ឲ្យអ្កចូលរមួនូវគំនិត 
ក្នុងការដឹកនា ំ សដើម្បីឲ្យពួកគាតអ់ាចអភវិឌ្ឍខលាួនឲ្យកាលា �ជា

 អ្កដឹកនាសំឆ្ើមនាមថងៃអនាគត។

 បខមិ្ុនា

 ធនាគារ សម�តប៊ាង បានបបារព្ធកម្មវធិបី Maybank Go Ahead. Challenge ្្២ំ០១៧ តដលបានទាកទ់ាញសបក្ខជនបបមាណជាង  
២០០០នាកទូ់ទាងំបបសទសកម្នុជា។ សបក្ខជនសឆ្ើមទាងំ១០៦រូប បានសធវើការបបកួតបបតជងគ្ាសៅតាមវគ្គនបីម�ួៗ តដលបានសរៀបចំស�ើង 

 
សដើម្បីសកល្ងគំនិតមច្បបឌិតខ្ង�នុទ្ធសសស្តវធិបីសសស្តសរៀបចំគសបមាង និងបបតិកម្មរហព័សរមួទាងំការ�ល់កានត់តចបាស់នូវឧបសគ្គ

 តដលបានសកើតស�ើងក្នុងការបបកួតបបតជងបពមទាងំការរលឹំកខលាួនឯងថា ពួកគាតក់ំពនុងបបកួតបបតជងសបមាបរ់ងាវ នធ់ំក្នុងវគ្គ ្្ត ចប់ពព័បត
 ថ្ាកអ់ន្តរជាតិ្ងតដរ។

 ម្្ងទី៣១ បខកកកោ 

 ក្នុងការបបកួតវគ្គ ្្ត ចប់ពព័បតមនការកម្មវធិបី CashVille Kidz សបមាប់្ ្ សំកល្ងដំបូង  មូលនិធិធនាគារ សម�តប៊ាង បានបបកាសអំពបីការពបងបីកវសិលភ្ពកម្មវធិបីបណ្តនុ ះប ្្ត លត្្កហិរញ្ញ វត្នុ CashVilleKidz  
សនះសៅកានប់ ្្ត សោបឋមសិកសារដឋា  សៅបបសទសកម្នុជា។  កម្មវធិបីសនះ  បតរូវបានចូលរមួសដា� អគ្គនា�កបសចចេកសទសមន  ធនាគារជាតិ  មនកម្នុជា  រដឋាសលខ្ធិការមន  បកសួងអបរ់�ំនុវជន និងកបីឡា 
និងបបធាន និងនា�កបបតិបត្តិមនសម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង បពមទាងំបករមបបឹកសាភបិាលមនធនាគារ សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី។

ម្្ងទី៣១ បខកកកោ ម្្ងទី៣១ បខកកកោ

ម្្ងទី១៣ បខមិ្ុនា បខមិ្ុនា បខមិ្ុនា
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បពរឹត្តកិារណ៍សខំ្ន់ៗ
ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧



បខសហីា 

 ម្្ងទី១ បខសហីា 

 មូលនិធិធនាគារ សម�តប៊ាង បានសសមា្ភ ធជា្លាូវការនូវ 
មជ្ឈមណ្ឌ លតមបាញសូបតរបស់ធនាគារ    សម�តប៊ាង 
សៅសខត្តតាតកវ   តដលមានសគាលបំណងសលើកសទាួ�នូវ 
បក្តសូ់បតបបមពណបី របស់  បបសទសកម្នុជាសៅកាន ់
សកលសោក បបកបសដា�និរន្តរភ្ព បសបសពលសនះតដរ 
កប៏សងកើតឱកាសដល់សស្តបីតដលមានជបីវភ្ពខវះខ្ត នូវភ្ព 
ឯករាជ្យត្្កហិរញ្ញ វត្នុ្ងតដរ។ កម្មវធិបីសនះ បតរូវបានចូលរមួ

 
សដា� រដឋាសលខ្ធិការ បកសួងកិចចេការនារ បី បបធានបករមបបឹកសា 
ភបិាលសម្ព័ន្ធធនាគារ សម�តប៊ាង និងមូលនិធិ ធនាគារ  
សម�តប៊ាង និងបករមបបឹកសាភបិាល សម�តប៊ាង (សខមបូឌា) 
ភបីអិលសនុបី។

 ម្្ងទី១៩ បខសហីា

 ក្នុងទិវាទំនួលខនុសបតរូវសកល របស់ធនាគារ សម�តប៊ាង ្្២ំ០១៧សនះ ធនាគារ សម�តប៊ាង 
(សខមបូឌា) ភបីអិលសនុបី  បានសរៀបចំ “កម្មវធិបីសប ន្ុរសធមស៌ដា�ក្តបីបសោញ់៖ ជបមរញកូនៗអ្ក
សអា�កាលា �ជាអ្កដឹកនាសំបមាបម់ថងៃតស្អក”សៅអគារ សម�តប៊ាង សៅសវ ើ។ កម្មវធិបីសនះ ្្តល់ឲ្យ 
អ្កចូលរមួនូវបទពិសសធនទ៍ាកទ់ង នឹងការ�ល់ដឹងត្្កហិរញ្ញ វត្នុថ្ាកគ់ណិតវទិយាស្តងដ់ា

 បបសទសសិងហាបនុរ បី ការតថទាសំនុខភ្ព។ល។ កម្មវធិបីសប ន្ុរសធមស៌នះកប៏ានបងាហា ញនូវសកម្មភ្ព
ម�ួចំនួន តដលសរៀបចំស�ើងក្នុងសគាលបំណងសលើកសទាួ�ការសបបើបបាស់ បបាកស់រៀល្ងតដរ។

 ម្្ងទី៣១ បខសហីា

 ធនាគារ សម�តប៊ាង បានបបារព្ធកម្មវធិបីបបគល់អំស្�សប ន្ុរសធមជ៌ាទឹកបបាក ់ សមា្ភ រៈសិកសា 
និងសបបើបបាស់ស្្សងៗ តដលបានទទួលពបីសហគមន ៍  បករមបបឹកសាភបិាល  ថ្ាកដឹ់កនាធំនាគារ 
សម�តប៊ាង បនុគ្គលិក  អតិថិជន  និងមដគូោណិជជាកម្ម តាមរ�ៈ  ”កម្មវធិបីសប ន្ុរសធមស៌ដា�ក្តបី

 បសោញ់៖ ជបមរញកូនៗអ្កសអា�កាលា �ជាអ្កដឹកនាសំបមាបម់ថងៃតស្អក”   ជូនដល់អង្គការសលើក 
សទាួ�បបជាពលរដឋា (ភបីអា�អូ)។ កម្មវធិបីសនះ បតរូវបានចូលរមួសដា� អគ្គរាជទូតបបសទសមា៉ា ស�សនុបី

 
បបចាបំបសទសកម្នុជា តដលបានបបារព្ធស�ើងក្នុងឱកាសបនុណ្យជាតិអននុសវរ បី�គបមបខ់ួបទបី៦០ មន

 បបសទសមា៉ា ស�សនុបី។

ម្្ងទី១៩ បខសហីា ម្្ងទី៣១ បខសហីា

ម្្ងទី១៩ បខសហីា

ម្្ងទី១ បខសហីា ម្្ងទី១ បខសហីា ម្្ងទី១ បខសហីា 

ម្្ងទី១ បខសហីា 

ពាណិជ្ជកម្ម កិច្ចការបករុមហ៊ាុន កិច្ចការទំនួលខុសបតរូវសង្គម

១១៤

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

បពរឹត្តកិារណ៍សខំ្ន់ៗ
ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧



បខកញ្្ញ

បខតុោ 

បខធនាូ 

 ម្្ងទី៦ បខកញ្្ញ  

 ធនាគារ សម�តប៊ាង រមួសហការជាម�ួធនាគារ Mizuho 

Bank Ltd សរៀបចំសិកា្ខ សោម�ួ សបកាមបបធានបទ 
“Doing Business in Cambodia” តដលស ្្ត តសៅសលើ 
ការបបមូល្្តនុ ំនូវធនធានពិសសស មនធនាគារទាងំពបីរ សដើម្បី 
ពបងឹងសសវាកម្មត្្កហិរញ្ញ វត្នុជូនដល់សហគមនោ៍ណិជជាកម្ម

 
ជប៉ានុនសៅកម្នុជា។

 ម្្ងទី៣ បខធនាូ 

 សដើម្បីជបមរញដល់សនុខមាលភ្ពរបស់បនុគ្គលិក ធនាគារ 
សម�តប៊ាង បានគាបំទដល់បនុគ្គលិករបស់ខលាួនឲ្យចូលរមួ
កម្មវធិបី រតម់ា៉ា រា៉ា តនុង ោកក់ ្្ត ល ្្ត ចប់ពព័ត្ត អន្តរជាតិ 
សៅទបីរមួសខត្តសសៀមរាប។ ថវកិា តដលបានមកពបីកម្មវធិបីសនះ 
នឹងបតរូវបានបរចិាចេ គសៅកានម់នទាបីរសពទ្យកនុមារអង្គរ តដល
ជាមជ្ឈមណ្ឌ ល្្តល់សសវាកម្មពយាបាលសដា�ឥតគិតមថលា 
ជូនដល់កនុមារ និងបគរួសរតដលមានជបីវភ្ពបកបីបក។

 បខ តុោ 

 ធនាគារ សម�តប៊ាង បានសហការជាម�ួបករមហ៊ានុន VISA និង MasterCard សរៀបចំកម្មវធិបីសសមា្ភ ធ “Discover Cambodia” សៅសខត្តសសៀមរាប និងរាជធានបីភ្សំពញ។ គសបមាងសនះនឹងជួ��ដល់អ្កសទសចរ 
បរសទសតដលមានបំណងមកទស្សនាបបសទសកម្នុជា នូវពព័តម៌ានស្្សងៗស្តបីពបីបបសទសកម្នុជា កដូ៏ចជាជួ��ដល់អាជបីវករមដគូក្នុងបសរក ក្នុងការ្្សពវ្សា�ពបី្លិត្ល និងសសវាកម្មរបស់ពួកគាតស់ៅដល់អ្ក

 សបបើបបាស់បព័ណណ  និងអតិថិជនរាបោ់ននាកទូ់ទាងំតំបន។់  គសបមាងសនះ  រមួចំតណកជួ��ដល់ោណិជជាករក្នុងបសរកក្នុងការបសងកើនកបមតិអតិថិជនបរសទស  បពមទាងំសលើកទឹកចិត្តដល់វសិព័�សទសចរណ៍សៅ

 
បបសទសកម្នុជា។ 

ម្្ងទី២ បខតុោម្្ងទី២ បខតុោម្្ងទី៤ បខតុោ ម្្ងទី២ បខតុោ

ម្្ងទី៣ បខធនាូ ម្្ងទី៣ បខធនាូ 

    ម្្ងទី៦ បខកញ្្ញ    ម្្ងទី៦ បខកញ្្ញ

១១៥
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បពរឹត្តកិារណ៍សខំ្ន់ៗ
ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧



 ម្្ងទី៨ - ១១ បខធនាូ
 ធនាគារ សម�តប៊ាង គឺជាធនាគារ តដលសឆ្ើមបំ ន្ុតសៅក្នុង 

ចំស្មមដគូសហការរបស់បករមហ៊ានុន Manulife។ បនុគ្គលិក 
ធនាគារ សម�តប៊ាង ចំនួន១៧នាក ់ បតរូវបានអសញជា ើញចូលរមួ 
ដំសណើ រកមសាន្តទស្សនៈកិចចេសលើកទឹកចិត្តសៅកានប់បសទសកូសរ ៉ា

 
ខ្ងត្ួង តដលជាត្្កម�ួមនគសបមាងមនកិចចេសហបបតិបត្តិការ

 
រវាងធនាគារ សម�តប៊ាង និងបករមហ៊ានុន Manulife។

បខធនាូ (្រន្ត) 

 ទី១៤ បខធនាូ 

 ធនាគារ សម�តប៊ាង បានបបារព្ធកម្មវធិបីបញចេបក់ារសិកសា 
សបមាបស់ស្តបីជំនានទ់បី៣ មនកម្មវធិបីសស្តបី និងតមបាញរបស់

 
ធនាគារ សម�តប៊ាង។ សស្តបីតមបាញ តដលបានបញចេបក់ារ 
សិកសាទាងំសនះ អាចសបបើបបាស់ចំសនះដឹង និងជំនាញទាងំ 
សនះ សដើម្បីសលើកសទាួ�ជបីវភ្ព ទ្ា ល់ខលាួនកដូ៏ចជាបគរួសរ្ង
តដរ។

 ទី១៧  បខធនាូ 

 ធនាគារ សម�តប៊ាង បានបបារព្ធកម្មវធិបីបញចេបវ់គ្គ សបមាប ់
សិសសាននុសិស្ស   តដលទទួលបានការគាបំទពបីធនាគារ 
សម�តប៊ាង ចំនួន៥០នាក ់ តាមរ�ៈ “កម្មវធិបីឧបត្ម្ភដល់ 
កនុមាររបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង” ្្ទំបី៤។ សិសសាននុសិស្ស 
ទាងំសនះ បានចូលរមួសិកា្ខ សោ និងវគ្គបណ្តនុ ះប ្្ត ល
ជាសបចើនសពញម�ួ្្ជំាម�ួបនុគ្គលិក ធនាគារ សម�តប៊ាង 
តដលជានឱកាសដម៏ានតមមលាសបមាប ់ សិសសាននុសិស្ស 
និងបនុគ្គលិកធនាគារ សម�តប៊ាង្ងតដរ។

 ទី១៩ បខធនាូ
 ធនាគារ សម�តប៊ាង បានឧបត្ម្ភដល់ការបកាលឥដឋាសៅក្នុង 

បរសិវណសោបឋមសិកសាបពះនសរាត្តម សដើម្បីរមួចំតណក 
ក្នុងសបសក្ខកម្មរបស់សោសរៀន ក្នុងការ្្តល់នូវសនុវត្តិភ្ព 

 
និង្សនុខភ្ពដល់សិសសាននុសិស្សទាងំឡា�។

 ទី២១ បខធនាូ
 ធនាគារ សម�តប៊ាង បាន្្តល់រងាវ នដ់ល់សិស្សសឆ្ើម២០រូប 

ពបីអង្គការសលើកសទាួ�បបជាពលរដឋា (ភបីអា�អូ) តដលជាត្្ក
 

ម�ួមនកម្មវធិបីឧបត្ម្ភកនុមាររបស់ធនាគារ សម�តប៊ាង។ 
ការ្្តួចស្្តើមសនះ គឺរមួចំតណកសលើកទឹកចិត្តដល់សិសសាននុសិស្ស

 ទាងំអស់សនះឲ្យបន្តការខិតខំបបឹងតបបងក្នុងការសរៀនសូបតបន្ត
សទៀត។

  ម្្ងទី១៩ បខធនាូ

ម្្ងទី៨-១១ បខធនាូ

ម្្ងទី១៧  បខធនាូ ម្្ងទី២១ បខធនាូ

ម្្ងទី១៤ បខធនាូ

ពាណិជ្ជកម្ម កិច្ចការបករុមហ៊ាុន កិច្ចការទំនួលខុសបតរូវសង្គម

១១៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧ ធនាគារ មេយប៊ែង 

បពរឹត្តកិារណ៍សខំ្ន់ៗ
ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧



ោតុ ចូហាន់ អារហីវៅនី
អភបិាលមនិបបតិបត្តិឯករាជ្យ

នោក នសន្ស ឺលី
អភបិាលមនិបបតិបត្តិឯករាជ្យ 

នោក  អានតូនី  នប្រននអឡាម
អភបិាលមនិបបតិបត្តិឯករាជ្យ

បករុមប្ររឹកសាភិបាល

ោតុ ហាមីរលុឡា ្រ៊ាូហាន់
អភបិាលមនិបបតិបត្តិមនិឯករាជ្យ

នោក ស៊ានូ ស៊ាេូងុ

អភបិាលមនិបបតិបត្តិមនិឯករាជ្យ

ការោិលយ័ចុោះ្រញ្ជ ី

អគារសលខ ៤៣ មហាវថិបីបពះនសរាត្តម
សងាក ត់្ សារថ្មបី៣ ខណ្ឌ ដូនសពញ រាជធានបីភ្សំពញ 
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១២៣ / ២៥៥
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ០៩៩
SWIFT : MBBEKHPP

សគហទំពព័រ : www.maybank2u.com.kh

អនុបីតម៉ាល : contact_us@maybank.com.kh

សវនករឯករាជ្យ

កក៊េហែ៊ន Ernst & Young (Cambodia) Ltd. 
បករមហនុ៊ាន គណសន�្យករជំនាញ និង សវនករបបតិបសរត
អគារ Emerald ជានទ់បី៥ មហាវថិបីបពះនសរាត្តម
តកង្លាូវសលខ ១៧៨ សងាក តជ់ព័�ជំនះ ខណ្ឌ ដូនសពញ
រាជធានបីភ្សំពញ បពះរាជា្ចបកកម្នុជា
ទូរសព័ពទា  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦០ ៤៥០ / ៤៥១
ទូរសរ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៧ ៨០៥

ការយិ្ររនិចឆេទ្រញ្ច្រ់

៣១  ធ្ូ

នលខ្ធិការបករុមហ៊ាុន

នោកបស ីហា្គ សរនី ចាន់ អា្រ់ ឌុលឡា
សលខ្ធិការបករមហ៊ានុន

នោក  េងុ បា៊ា ង
សហសលខ្ធិការបករមហ៊ានុន
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MALAYAN BANKING BERHAD

14th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel : (6)03-2070 8833
Fax : (6)03-2031 0071
Website : www.maybank.com
Email : corporateaffairs@maybank.com

MALAYAN BANKING BERHAD
SINGAPORE BRANCH

2 Battery Road
#01-01 Maybank Tower
Singapore 049907
Tel :  1800-629 2265;
  (65) 6533 5229 (Overseas)
Website : www.maybank2u.com.sg
Email : cs@maybank.com.sg

MALAYAN BANKING BERHAD 
HONG KONG BRANCH

18/F, CITIC Tower
1 Tim Mei Avenue
Central
Hong Kong
Tel : 852-3518 8888
Fax : 852-3518 8889

MALAYAN BANKING BERHAD 
BEIJING BRANCH

32nd Floor
China World Tower
No. 1, Jianguomenwai Avenue
Beijing 100004
China
Tel : 86-108 535 1855
Fax : 86-108 535 1825

MALAYAN BANKING BERHAD 
KUNMING BRANCH

Unit 3-4, 23rd Floor, The Master
No. 1, Chongren Street
Kunming 650021
Yunnan, China
Tel : 86-871 6360 5300
Fax : 86-871 6366 2061

MALAYAN BANKING BERHAD 
SHANGHAI BRANCH

Room 03-04, 6th Floor, BRICS Tower
No. 333 Lujiazui Ring Road
Pudong New District
Shanghai, China 200120
Tel : 86-216 028 7688
Fax : 86-216 886 1032/0132

MALAYAN BANKING BERHAD 
SHENZHEN BRANCH

Unit 01, 07-08, 37/F, AVIC Center
No. 1018 Huafu Road
Futian District, Shenzhen
Guangdong, P.R.C
Tel : 86-755 8326 3300
Fax : 86-755 8325 7509

MALAYAN BANKING BERHAD 
HO CHI MINH CITY BRANCH

Sun Wah Tower
9th Floor, 115 Nguyen Hue Street
District 1 - Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel : 84-2-8-3827 8165/8196/8197/8198
  84-2-8-3821 9919/9917

MALAYAN BANKING BERHAD 
HANOI BRANCH

Suite 909, Floor 9
Corner Stone Building
16 Phan Chu Trinh Street
Hoan Kiem District
Hanoi, Vietnam
Tel : 84-2-4-3824 1791 
  84-2-4-3934 5041/5042

MALAYAN BANKING BERHAD 
MAYBANK VIENTIANE LAO PDR BRANCH

Lot 43, 45 & 47 Lane Xang Avenue
Hatsady Village
Chantabouly District
PO Box 1663 Vientiane, Lao PDR
Tel : 856 21 263 100/263 101
Fax : 856 21 263 113

MALAYAN BANKING BERHAD 
YANGON BRANCH

7th Floor Centrepoint Towers
No. 65 Corner of Sule Pagoda Road & Merchant
St Kyauktada Township
Yangon, Union of Maynmar
Tel : 95 1 377 526/95 1 377 173
Fax : 95 1 377 527

MALAYAN BANKING BERHAD 
LONDON BRANCH

Ground & Part 1st. Floor
77 Queen Victoria Street
London EC4VAY
Tel : 44-20-7638 0561
Fax : 44-20-7638 9329

MALAYAN BANKING BERHAD 
NEW YORK BRANCH

11th Floor, 400 Park Avenue
New York, NY 10022
United States of America
Tel : 1-212-303 1300
Fax : 1-212-308 0109

COMMERCIAL BANKING

MALAYAN BANKING BERHAD 
KINGDOM OF BAHRAIN BRANCH

8th Floor, Al Jasrah Tower
Diplomatic Area
P.O. Box 10470
Manama
Kingdom of Bahrain
Tel : 973-17-535 733
Fax : 973-17-533 895

MALAYAN BANKING BERHAD 
BANDAR SRI BEGAWAN BRANCH

Unit 5-8, Simpang 22, 
Jalan Dato Ratna
Kiarong Sentral, Kg Kiarong BE1318
Negara Brunei Darussalam
Tel : 673-2-242 494/242 495/242 496
Fax : 673-2-225 404

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK.

Gedung Sentral Senayan 3, 26th Floor
JI. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270, Indonesia
Tel : (62)-21-2922 8888
Fax : (62)-21-2922 8914
Website : www.maybank.co.id
Email : customercare@maybank.co.id

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
Email : mgcc@maybank.com

P.T. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA

17th Floor Sona Topas Tower
Jalan Jenderal Sudirman KAV 26
12920 Jakarta, Indonesia
Tel : (62)-21-250 6446
Fax : (62)-21-250 6445
Website : www.maybanksyariah.co.id

MAYBANK PHILIPPINES INCORPORATED

Maybank Corporate Center
7th Avenue Corner 28th Street
Bonifacio High Street Central
Bonifacio Global City
Taguig City, 1634 Philippines
Tel : (632) 588 3777
Fax : (632) 808 2669
Website : www.maybank.com.ph
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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

BINAFIKIR SDN BHD

32nd Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel : (6)03-2059 1888
Fax : (6)03-2078 4217

MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED
MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.

50, North Canal Road
#03-01 Singapore 059304
Tel : (65)-6231 5000
Helpdesk Tel : (65)-6432 1888
Website : www.maybank-ke.com.sg

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) 
PUBLIC COMPANY LIMITED

999/9 The Offices at Central World 
20th – 21st Floor Rama 1 Road Pathumwan
Bangkok, 10330 Thailand
Tel : (66)-2658 6300
Fax : (66)-2658 6301
Website : www.maybank-ke.co.th

MAYBANK ATR KIM ENG CAPITAL 
PARTNERS, INC
MAYBANK ATR KIM ENG SECURITIES, INC

17th Floor, Tower One & Exchange Plaza
Ayala Avenue, Ayala Triangle
Makati City, Philippines 1226
Tel : (632)-849 8988/849 8888
Fax : (632)-848 5640/848 5738
Website : www.maybank-atrke.com

COMMERCIAL BANKING (៊ន្តេីទំេ័រេ៊ន)

INVESTMENT BANKING

MAYBANK INTERNATIONAL LABUAN BRANCH

Level 16 (B), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Wilayah Persekutuan Labuan
Tel : (6)087-414 406
Fax : (6)087-414 806
Website : www.maybank.com

MAYBANK (CAMBODIA) PLC.

Maybank Tower
No. 43 Preah Norodom Boulevard
Sangkat Phsar Thmey 3
Khan Daun Penh, Phnom Penh
Kingdom of Cambodia
Tel : (855)-23-210 123/255
Fax : (855)-23-210 099
Website: www.maybank2u.com.kh

PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES

Sentral Senyan III, 22nd Floor
Jl Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270, Indonesia
Tel : (62)-21-8066 8500
Fax : (62)-21-8066 8501
Website : www.maybank-ke.co.id

KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

28/F, Lee Garden Three
10 Hysan Avenue
Causeway Bay
Hong Kong 
Tel : (852)-2268 0800 
Fax : (852)-2845 3772
Website : www.kimeng.com.hk

KIM ENG SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED

2nd Floor, The International 16
Maharshi KarveMarg
Churchgate
Mumbai 400 020
India
Tel : (91)-22 6623 2600
Fax : (91)-22 6623 2604

KIM ENG INVESTMENT LIMITED SHANGHAI 
(REPRESENTATIVE OFFICE)

Unit 605, 6F
CHAMTIME Tower C
2889 Jinke Road
Pudong New District
Shanghai 201203
People’s Republic of China
Tel : (86) 21 2050 1688
Fax : (86) 21 2050 1677

MAYBANK KIM ENG SECURITIES LIMITED

Floor 4A-15+16, Vincom Center Dong Khoi
72 Le Thanh Ton Street
Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84) 28 44 555 888 
Fax : (84) 28 38 271 030

MAYBANK KIM ENG SECURITIES  
(LONDON) LTD 

1st Floor, PNB House
77 Queen Victoria Street
London EC4V 4AY
United Kingdom
Tel : (44)-20 7332 0221
Fax : (44)-20 7332 0302

MAYBANK KIM ENG SECURITIES USA, INC. 

777 Third Avenue 
21st Floor
New York NY 10017
United States of America
Tel : (212)-688 8886
Fax : (212)-688 3500

ANFAAL CAPITAL

2898, Prince Mohammed bin Abdulaziz Street 
(Tahlia St.)
Al Khalidyah District, Unit 2
Postal Code 23421 – 6199
Jeddah, Saudi Arabia
Tel : (966) 12 606 8686 
Fax : (966) 12 606 8787
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MAYBANK AGEAS HOLDINGS BERHAD

Level 19, Tower C 
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur 
Tel : (6)03-2297 3888
Fax : (6)03-2297 3800
Website : www.etiqa.com.my
Email : info@etiqa.com.my

ETIQA GENERAL INSURANCE BERHAD 
(formerly known as Etiqa Insurance Berhad)

ETIQA FAMILY TAKAFUL BERHAD 
(formerly known as Etiqa Takaful Berhad)

ETIQA LIFE INSURANCE BERHAD
ETIQA GENERAL 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 OFFSHORE INSURANCE (L) LTD

Brumby Centre, Lot 42
Jalan Muhibbah
87000 Labuan F.T.
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

ETIQA INSURANCE PTE. LTD.

One Raffles Quay
#22-01 North Tower
Singapore 048583
Tel : (65)-6336 0477 
Fax : (65)-6339 2109 
Website :  www.etiqa.com.sg
Email :  customer.service@etiqa.com.sg

MAYBANK ASSET MANAGEMENT
GROUP BERHAD

5th Floor, Tower A
Dataran Maybank
No 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel : (6)03-2297 7833
Fax : (6)03-2297 7997
Website :  www.maybank-am.com

MAYBANK ASSET MANAGEMENT SDN BHD

5th Floor, Tower A, Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel : (6)03-2297 7836
Fax : (6)03-2715 0071
Website :  www.maybank-am.com

MAYBANK ISLAMIC ASSET MANAGEMENT
SDN BHD

5th Floor, Tower A
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel : (6)03-2297 7872
Fax : (6)03-2297 7998
Website :  www.maybank-am.com

MAYBANK TRUSTEES BERHAD

8th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur 
Tel : (6)03-2078 8363
Fax : (6)03-2070 9387
Website :  www.maybank.com
Email :  securitiesservices@maybank.com.my

MAYBANK (NOMINEES) SENDIRIAN BERHAD 
MAYBANK NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD
MAYBANK NOMINEES (ASING) SDN BHD

8th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel : (6)03-2070 8833/(6)03-2074 8158
Fax : (6)03-2032 1505

INSURANCE & TAKAFUL ASSET MANAGEMENT

OTHERS

MAYBANK PRIVATE EQUITY SDN BHD

5th Floor, Tower A
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel : (6)03-2297 7887
Fax : (6)03-2297 7878
Website:   www.maybank-am.com

MAYBANK ASSET MANAGEMENT SINGAPORE 
PTE LTD

50 North Canal Road 
#03-01 Singapore 059304 
Tel : (65) 6231 5080 
Fax : (65) 6339 1003
Website :  www.maybank-am.com.sg

PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT

Sentral Senayan 3, Mezzanine Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Jakarta 
Jakarta 10270
Indonesia
Tel : (62) 21 8065 7700
Fax : (62) 21 8065 7702
Website :  www.maybank-am.co.id

MAYBANK SECURITIES NOMINEES 
(TEMPATAN) SDN. BHD.
MAYBANK SECURITIES NOMINEES (ASING) 
SDN. BHD.

Level 5, Tower C
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel : (6)03-2297 8888
Fax : (6)03-2710 2575
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សខ្រាជធានីភនាំនពញ សខ្តាម្រណ្្ត នខត្ត 
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ទីតាងំសខ្ 
និងអាសយោ្ឋ នទំនាក់ទំនង

ធនាគារ មេយប៊ែង (មេេ៊ូឌា) ភីអិលស៊ី
(ការិោល័យកណា្្រល)

អគារសលខ ៤៣ មហាវថិបីបពះនសរាត្តម
សងាក ត់្ សារថ្មបី៣ ខណ្ឌ ដូនសពញ រាជធានបីភ្សំពញ 
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១២៣ / ២៥៥
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ០៩៩ 

សាខា៊ឹងមកងកងទី១

្ទាះសលខ ២១០ ្លាូវសលខ ៦៣ សងាក ត ់បឹងសកងកងទបី ១ 
ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានបីភ្សំពញ
ទូរសព័ព ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ៤៤៨/ ៤៥០
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ៤៦៧

សាខាច្របារអំមៅ

អគារសលខ ២៧ និង ២៩ E០+E១ ្លាូវជាតិសលខ ១
ភូមកិ ្្ត ល សងាក តច់បារអំសៅ២ ខណ្ឌ មានជព័�
រាជធានបីភ្សំពញ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៥៨៦/ ៥៨៧
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៥២៨

សាខាមកជាយចងា្វ្ររ

្ទាះសលខ F១៤ & F១៥ ្លាូវជាតិសលខ ៦A
សងាក តស់បជា�ចងាវ រ ខណ្ឌ ឫស្សបីតកវ រាជធានបីភ្សំពញ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥) ២៣៤៣២ ២៩០/ ២៩១
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៤៣២ ២៨៩

សាខាកេ្ពថុជាមកកាេ

្ទាះសលខ៤៧៩ E១ E២ និង ៤៨១ E០ E១ E២
្លាូវសលខ ១២៨ មហាវថិបីកម្នុជាសបកាម សងាក ត់្ សារសដប៉ាូ ៣
ខណ្ឌ ទួលសគាក រាជធានបីភ្សំពញ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨៣ ៦៥៤/ ៦៩៤
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨២ ៧១៤

សាខាម�៉្រមសទ៊ង

្ទាះសលខ១៥៨ BCD មហាវថិបីសរៅ៉ា សសទនុង
សងាក តទ់ំនបទឹ់ក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានបីភ្សំពញ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៦ ៤៣៦/ ៤៣៧
ទូរសរ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៤៣៨

សាខាអូរប៊កក្អេ

្ទាះសលខ២៨ និង ៣០ ្លាូវសលខ ២៧១
សងាក តទឹ់កថាលា  ខណ្ឌ តសនសនុខ រាជធានបីភ្សំពញ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨៣ ៩២០/ ៩២៣
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨៣ ៩៨២

សាខាអូរឡាំេិក

្ទាះសលខ ៣២៣-៣២៥ មហាវថិបីបពះសបីហននុ
សងាក តវ់ាលវង ់ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានបីភ្សំពញ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៣១៥៤/ ១៥៥
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៣ ១៥

សាខាអូរឬស្រសី

្ទាះសលខ ៤៦ E១ E២ ្លាូវសលខ ១១១ ភូម ិ២ 
សងាក តអ់ូរឬស្សបីទបី១ ខណ្ឌ  ៧មករា រាជធានបីភ្សំពញ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៨៩ ២០០/ ២២០
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៨៩ ២១០

សាខាសទៃឹងមនជ័យ

អគារសលខ ១៤៤ ្លាូវសលខ ២១៧ (មហាវថិបីមនុនបីសរ ៉ាត
សងាក តស់ទាឹងមានជព័� ខណ្ឌ មានជព័� រាជធានបីភ្សំពញ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៤ ៤៨២ / ៤៨៣
ទូរសរ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៤ ៦៣៥

សាខាតំ៊ន់មសដ្ឋកិច្ចេិមសសភ្ំមេញ

អគារសលខ A៦-A៨ ្លាូវជាតិសលខ ៤ ភូមបិតោងំគល់
សងាក តក់សនាទា ក ខណ្ឌ សោធនត៍សនជព័� រាជធានបីភ្សំពញ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៩៨៥៧/ ៨៥៨
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២៩ ៨៥៧៦

សាខាទួលមគាក

អគារសលខ ៩៣ A១& A២ ្លាូវសលខ ២៨៩
សងាក តបឹ់ងកកទ់បី២ ខណ្ឌ ទួលសគាក រាជធានបីភ្សំពញ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ២០៥ / ២០៦ 
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៩ ២០៣

សាខាទឹកថ្្រ

អគារសលខ ១៣-១៧Eo អគារោណិជជាកម្មតអ៊ាតវូត
(មហាវថិបីសហពព័ន្ធរនុស្សបី) ្លាូវ ១១០A សងាក តទឹ់កថាលា
ខណ្ឌ តសន សនុខរាជធានបីភ្សំពញ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ០៥២ / ០៥៣
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៦៦ ០៥៤

សាខាតាម្ម្រ

្ទាះសលខ ៥៦៣ និង ៥៦៥ ្លាូវសលខ ២១ សងាក តត់ាស ្្ម  
បករងតាស ្្ម  សខត្តក ្្ត ល
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៥ ១៧២/ ១៧៣
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៥ ១៧៤

សាខាបាត់ដំ៊ង

អគារសលខ ១៣៦Eoz ្លាូវសលខ ៣ បករម ៣៩ 
ភូម ិ២០ឧសភ្ សងាក តស់វ �សបា៉ា  បករងបាតដ់ំបង 
សខត្តបាតដ់ំបង
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ ២០៧/ ២០៨
ទូរសរ ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ ២០១

សាខាសិរីមសាភ័ែ

្ទាះសលខ ៣៣៤ ្លាូវជាតិសលខ ៦ សងាក តប់ពះពនាលា  
បករងសិរ បីសសភព័ណ សខត្តបនាទា �មានជព័�
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៧១១ ៣៨៦/ ៣៨៧
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)៥៤ ៧១១ ៣៨៥

សាខាមសៀេរ៊

្លាូវសនុបីវនុត្ា ភូមមិណ្ឌ ល ២ សងាក តស់វ �ដង្គំ បករងសសៀមរាប 
សខត្តសសៀមរាប
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦១ ០៦២/ ០៦៣
ទូរសរ ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៧៦១ ០៦៥

សាខាកក៊ងកេះសីហន៊

្ទាះសលខ ២១២ ្លាូវឯករាជ្យ សងាក តស់លខ ២ បករងបពះសបីហននុ 
សខត្តបពះសបីហននុ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥) ៣៤៩៣៥ ០៥១/ ០៥២
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)៣៤ ៩៣៥ ០៥៣

សាខាកក៊ងសួង

ភូមសិជើង�ង សងាក តសួ់ង បករងសួង សខត្តត្ូង�្មនុ ំ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១៨ ៣៨៨/ ៣៨៩
ទូរសរ ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១៨ ៣៨៧

សាខាកំេង់ចាេ

អគារសលខ ៥៨ ្លាូវបពះមនុនបីវង្ស សងាក តក់ំពងច់ាម 
បករងកំពងច់ាម សខត្តកំពងច់ាម
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១០ ៥៧២/ ៥៧៣
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)៤២ ២១០ ៥៧៤

សាខាមេត្តតាបកវ

្លាូវជាតិសលខ ២ ភូមថិ្ល់តបក សងាក តរ់កាសបរៅ
បករងដូនតកវ សខត្តតាតកវ
ទូរសព័ពទា ៖ (៨៥៥) ៣២២១០ ៦៦៤/ ៦៦៥
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)៣២ ២១០ ៦៦៣
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ធនាគារឌីជី្លបដលជាជនបមើស
រ្រសអ់តិ្ិជន

ទាងំននោះ  គឺជា
ធនាគារ នមយប្រ៊ាងរ្រសន់យើង
ជាអនាគតរ្រសន់យើង

ធនាគារ មេយប៊ែង គឺជាសេ្ព័ន្ធធនាគារេួយ បដលឈានេ៊េមគមៅក្ថុងតំ៊ន់អាស៊ ី
ក្ថុងចំមណាេធនាគារម្្រសងៗមទៀត មហើយកេេទាំងជាសា្ថ្រ៊័នហិរញ្ញវត្ថុេួយ 
បដលឈានេ៊េមគរ៊ស់ក៊មទសម៉្រម�ស៊ីក្ថុងការ្្គត់្្គង់មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ថុ
ជាមកចើនម្្រសងមទៀត្ងបដរ។

ក្នុងនាមជាស្បព័នហិរញ្ញ វត្នុម�ួ តដលកសកើតសចញពបីតបមរូវការ
 

របស់សហគមនច៍ាបត់ាងំពបីការសបើកដំសណើ ការអាជបីវកម្មនា្្ ំ
១៩៦០ មកសនាះ ការខិតខំបបឹងតបបងបន្តអភវិឌ្ឍនរ៍បស់ស�ើង 
បានចាកប់គឹះយ៉ា ងរងឹមា ំ សៅក្នុងបបពព័ន្ធធនាគាររបស់ស�ើង។ 

 
ស�ើងបានសប្តជាញា ក្នុងការ្្តល់ជូនសសវាហិរញ្ញ វត្នុតដលបបកបសដា�

 
លក្ខខណ្ឌ  និងតមមលាសមបសបជូនដល់អតិថិជនសៅតាមតបមរូវការ 
សដា�រមួជាម�ួ នឹងទស្សនវសិព័�ក្នុងការកាលា �ខលាួនជាស្បព័ន

 
ម�ួសៅចំសបះដូងមនសហគមនត៍ដលស�ើងមានវត្តមាន។ ស�ើង 
កប៏ានខិតខំពបងបីកការបសបមើសសវាកម្មអតិថិជនសដា�សបបើបបាស់

 
បសចចេកវទិយាឌបីជបីថលជំនានថ់្មបី្ងតដរ។  បបពព័ន្ធបសចចេកវទិយាឌបីជបីថល

 
ជំនានថ់្មបីសនះ គឺជា�ន្តការ ដសំ៏ខ្នម់�ួក្នុងការជួ��បជរមតបជង 
សដា�សបសកកម្មមនការ្្តល់សសវាហិរញ្ញ វត្នុតដលបបកបសដា� 
អារ�ិ្យភ្ពរបស់ស�ើង។

ពិភពមនសសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុ បានរ បីកចសបមើនយ៉ា ងខ្លា ងំកាលា សលើ
 

បសចចេកវទិយាពបីម�ួ្្សំៅម�ួ្្ ំ សហើ�ធនាគារ សម�តប៊ាង  
កប៏ានសបមប ខលាួនសៅតាមបសចចេកវទិយាសនះ្ងតដរ។ ការខិតខ ំ
ពបងបីកវសិព័�ឌបីជបីថលម�ួសនះគឺជា�នុទ្ធសសស្តដច៏ំបងរបស់ស�ើង 
ក្នុងការកមាលា �ខលាួន សៅជាធនាគារឌបីជបីថលតដលជាជសបមើសមន

 
អតិថិជនសៅក្នុងតំបនប់តឹម្្២ំ០២០។ សដា�បបការខ្ងសលើ

 
សនះសហើ� ធនាគារស�ើង បានពយាយមបសងកើត្លិត្ល និង

 
សសវាកម្មថ្មបីៗជាសបចើនសៅក្នុងប៉ានុនា្ម ន្្កំនលាងមកសនះ តដលបាន 
សធវើឲ្យធនាគារស�ើងកានត់ត សៅជិតអតិថិជនរបស់ស�ើង។


