
១៨,៨លនដុល� រ
្របាក់ចំេណញមុនបង់ពន�

៥១,១% កំេណើ នៃនចំណូល
កៃ្រមឈ�លួ

ពណិជ�ស�� កំពូលទងំ៥០០
ក�ងុពិភពេលក 

ខ�ស់បំផុតចបត់ងំពីករចុះប�� ីអជីវកម�ក�ុង្រស�ក កំេណើ ន្របចឆំា�  ំខ�ស់បំផុត ធនាគារ្របេទសម៉ាេឡសីុ ែតមយួគត ់

Maybank (Cambodia) Plc.

នាមំុខេនអសុី
របាយករណ៍្របចឆំា� ២ំ០១៨
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ធ��រ ��យ�៊�ង (��មបូ�) ភីអិលសុី

�នុ�ព េ�ក��ង 
តំបន់����ន

េឆា� ះេទសេ្រមចេបសកកម�របសេ់យើង ក�ងុ
ករផ�លេ់សវហរិ��វត�ុ្របកបេដយអរយិ្យភាព

េនះ គឺជា
េមយែប៊ងេយើង
អនាគតេយើង

េដយអនុវត�ែផ�កេលើេបសកកម�របស់ េយើង  ក�ុង
ករផ�ល់ “េសវហិរ�� វត�ុ្របកបេដយអរយិ្យភាព” 
ធនាគារ េមយែបង៊ ែតងែតចតទុ់ក ចីរភាពជាធាតុ
ស�ូលមយួៃនដំេណើ រករអជីវកម�របស់ធនាគារ។ 
ពួកេយើង បានផា� ស់ប�ូរពីករផ�ល់ករគា្ំរទរយៈេពល
ខ�ីេទជាករេលើក កម�ស់ ដល់សហគមន ៍និងេឆ�ើយ
តបេទនឹងប��  នានា តមរយៈ ករផា� ស់ប�ូររេបៀប
ែដល ពួកេយើង េធ�ើករជាមយួសហគមន។៍

កម�វធិីទំនួលខុស្រត�វសង�មរបស់េយើង រមួមាន
ករផ�ល់ភាពអងអ់ចដល់្រក�មងយរងេ្រគាះ ែដល
រមួមាន�ស�ី និងកុមារ តមរយៈកម�វធិីគា្ំរទ ដល់ 
សហគមនេ៍ផ្សងៗ។ ករផ�ួចេផ�ើមទងំេនះ បានេផា� ត
េទេលើវស័ិយនានាដូចជា ករអបរ់ ំបរយិាបន�
ហិរ�� វត�ុ ករជំរុញ េលើ វស័ិយេសដ�កិច� និង
សុខភបិាល។

ពួកេយើង បានបេង�ើតនូវកម�វធិីទំនួលខុស្រត�វសង�មនានា េដើម្បជីាករផ�ល់្រតលបេ់ទឲ្យសហគមន ៍និងេធ�ើឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរេនក�ុងសហគមន ៍ែដលពួកេយើង
កំពុងមាន ្របតិបត�ិករ តមរយៈភាពេធ�ើករជាៃដគូ ករស�័្រគចិត� និងករេផា� តេលើករវនិិេយាគសង�ម។ សកម�ភាពទងំេនះ អចេធ�ើេឡើងេទបានេដយសរ
មានកិច�សហ្របតិបត�ិករពីមូលនិធិធនាគារ េមយែបង៊ និេយាជិត និងអ�ក ស�័្រគចិត� កដូ៏ចជាអង�ករែដលជាៃដគូផងែដរ។ 

េនឆា� ២ំ០១៨េនះ ធនាគារ េមយែបង៊ បានទទួលពនរង� ន ់“ធនាគារេឆ�ើមបំផុត ែផ�កទំនួលខុស្រត�វសង�ម” ពី Asiamoney Best Bank Awards for

Cambodia 2018 និង “គំនិតផ�ួចេផ�ើមែផ�កទំនួលខុស្រត�វសង�មល�បំផុត” ែដលផ�ល់េដយ Retail Banker International Asia Trailblazer 2019។ ពនរង� ន់
ទងំេនះ បានបង� ញពីករេប�ជា� ចិត�របស់ពួកេយើង េនក�ុងករបេង�ើតគំនិតផ�ួចេផ�ើម្របកបេដយចីរភាព និងកម�វធិីស�័្រគចិត�របស់និេយាជិតរបស់េយើង ែដល
នឹងេធ�ើឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរជាវជិ�មាន និងភាពខុសែប�កេនក�ុងសហគមនែ៍ដលពួកេយើងកំពុងមាន្របតិបត�ិករ។ 

សកម�ភាព ធនាគារ េមយែប៊ង 
េនក�ងុសហគមន៍



     អានុភាព
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន

នៅសម្ព័ន្ធធនាគារនមយបបែងការគិតនិងការអនុវត្តរបស់នយើងតតរូវបានបែនាំនោយនបសកកម្មរបស់នយើងក្នុងការផ្តល់ជូននសវាហិរញ្ញវត្នុតបកបនោយអរិយាយភាព។នបសកកម្ម

របស់នយើងជួយឲាយនយើងចងចាំថាភាគីពាក់ពព័ន្ធទាំងអស់គឺជានបះដូងរបស់នយើងក្នុងការពិចារណានធវើអវីមួយ។នលើសពីការផ្តល់ជូនផលិតផលនិងនសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុបដលមាន

តមមលៃនិងលព័ក្ខខព័ែ្ឌសមរមាយនដើមាបីបំនពញតតមរូវការរបស់អតិថិជននបសកកម្មរបស់នយើងបានបំផុសគំនិតឲាយនយើងនធវើឲាយមានការផ្ាស់ប្តតូរជាវិជ្ជមាននិងតបកបនោយចីរភាពនៅនលើ

ទីផាសារបដលនយើងនធវើតបតិបត្តិការនិងសតមាប់ភាគីពាក់ពព័ន្ធរបស់នយើងទាំងអស់។

បេសកកម្មរេស់ធនាគាររេស់ប�ើង បានផ្តល់អានុភាពឲ្យប�ើងសប្មចនូវបគាលបៅដូចខាងប្រោម៖ 

 ក្តតីសុេិន តាមរ�ៈរោរបលើកកម្ពស់ សហគមនរ៍េស់ប�ើងបៅក្ុងអាស៊ា ន តាមរ�ៈកម្មវធិតីបគាលបៅដដលប ្្ត តបលើរោរអភវិឌ្ឍេំណិនជតីវតិ្េកេបោ�ចតីរភាព

 រោរបេ្តជ្ញា ចិត្តពតីនិបោជិតរេស់ប�ើង បោ�រោរវនិិបោគបលើរោររ តីកចប្មើន និងសុខុមាលភាពរេស់ពួកបគតាមរ�ៈគំនិតផ្តួចបផ្តើម Future-Proofing បដើម្តីធានាឲ្យបាន និង 
ប្តៀមខ្ួនស្មាេប់សដ្ឋកិច្ចដេេឌតីជតីថល

 រោរចច្្េឌិត បោ�រ្ោ�ជ្ទតីផសារដំេូងេង្អស់ជ្ម�ួនឹងរោរផ្តល់ផលិតផលថ្មតីៗ និងបោ�រោរសហរោរជ្ម�ួចដគូរេស់ប�ើង បដើម្តីេបងកើតេបច្ចកវទិយាទំបនើេ

 មហិច្ឆតា តាមរ�ៈរោរជួ��ឲ្យអតិថិជនរេស់ប�ើងទទួលបានភាពបជ្គជ�័ទាងំដផ្កេុគ្គល និងអាជតីវកម្មរេស់ពួកបគ តាមរ�ៈរោរេបងកើនអានុភាពបលើផលិតផល 
និងបសវាកម្មរេស់ប�ើង

 រោរវនិិបោគ បោ�ភាជា េវ់និិបោគិនរេស់ប�ើងបៅនឹងឱរោសក្ុងរោររ តីកចប្មើនដដល្តឹម្តរូវបៅក្ុងអាស៊ា ន

្េវត្តិចនរោរវវិត្តដស៏ម្ូរដេេរេស់ប�ើង បានបធវើឲ្យប�ើងរ្ោ�បៅជ្អ្កផ្តល់បសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុឈានមុខបគ ដូចដដលអវតីដដលប�ើងមាននាបពលេច្ចុេ្ន្បៅក្ុងអាស៊ា ន។ ប�ើង

 
មានេំណងក្ុងរោរេន្តបករ ្តិ៍តំដណលបនះជ្ម�ួអ្ក។ ក្ុងនាមជ្ចដគូ ប�ើងអាចកសងអនាគត្េកេបោ�ចតីរភាពស្មាេម់នុស្សជំនានប់្រោ�។ 

ទាងំអស់គ្ា ប�ើងនាគ្ំាេន្តេបងកើន អានុភាព  បៅក្ុងតំេនអ់ាស៊ា ន។

២០១២

សខាធនាគារ បម�ដេ៊ាង  
បានចុះបញ្ជីក្ងុស្រុក រ្ោ�ជ្  

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី

១៩៩៣

សបមា្ព ធ សាខាធនាគារ មេយបបែង ដំបូង 
េំផុតបៅក្ុងរាជធានតីភ្បំពញ  

្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្

២០១៥

សបមា្ព ធបសវាកម្ម Bancassurance តាមរ�ៈ
រោរបធវើជ្ចដគូដចកចា�រេស់្ករុមហ៊ាុនធានារា៉ា េរ់ងជតីវតិ 

បមនូឡា�ហវ៍ ដដលបធវើឲ្យធនាគារ បម�ដេ៊ាងរ្ោ�ជ្អ្ក 
ផ្តល់បសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុដស៏ម្ូរដេេ

២០១៦

២០១២

សបមា្ព ធបសវាធនាគារតាម្េពន័្ធអុតីនធឺដណត 
Maybank2u ដដលធ្ាេប់ានទទួលបានពានរង្វ ន ់

ោកឲ់្យប្េើ្បាស់បៅកម្ពុជ្

២០១៦

សបមា្ព ធោកឲ់្យប្េើ្បាស់ 
ប័ណ្ណ ឥណពន្ធវជីសារបូភាពដំេូងបគេំផុត 

 បៅក្ុងទតីផសារ

សបមា្ព ធជ្ផ្ូវរោរ អគារមេយបបែង មៅមវើរ  
ដដលជ្អគារ ខ្ពស់ថ្មតីម�ួ បៅកណា្ត ល រាជធានតីភ្បំពញ  

ដដលបនះបានេង្ហា ញពតីរោរបេ្តជ្ញា ចិត្តរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង  
ក្ុងរោរបធវើជ្ចដគូជ្ម�ួ្េបទសកម្ពុជ្ក្ុងដំបណើ រចន

 រោររ តីកចប្មើនរេស់ខ្ួន



     

២០១៦

ជ្ធនាគារដំេូងបគេំផុតបៅកម្ពុជ្ដដលផ្តល់ជូនបសវាកម្ម 
ធនាគារតាមទូរស័ព្ទចដ ដដលមានមុខង្រ augmented  

reality និង កេ្មវិធជីម្កេន QR កដូ

២០១៦

នា�ំកកម្មវធិតីទំនួលខុស្តរូវសង្គមបគាល រេស់មូលនិធិ 
ធនាគារ បម�បេ៊ាង ដដលមានបឈា្ម ះថា កេ្មវិធជី 

ស្្ជី និងតេបាញ និងកម្មវធិតីេណ្តុ ះេណា្ត លចំបណះដឹង
 

ដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ Maybank CashVille Kidz 

២០១៨

សបមា្ព ធកម្មវធិតីអភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញប្្កឌជីជជីថល 
FutureReady ក្ុងបគាលេំណងព្ងឹងចំបណះដឹង 

រេស់និបោជិតដផ្កជំនាញឌតីជតីថល

២០១៥

សបមា្ព ធោកឲ់្យប្េើ្បាស់ ប័ណ្ណ ឥណពន្ធវជីសា 
ដដលជ្េណ័្ណ ដំេូងបគេំផុត មានមុខង្រពតីរដដលអនុញ្្ញ តឲ្យ 

មា្ច ស់េណ័្ណ អាចប្េើ្បាស់បានទាងំបៅក្ុង 
្េបទស និងប្រៅ្េបទស

២០១៤

សបមា្ព ធ Maybank Premier Wealth 
ដដលជ្រោរផ្តល់ជូនថ្មតីម�ួ ្តរូវបានរចនាប�ើងបដើម្តីេំបពញ 

ត្មរូវរោរអតិថិជនជ្នខ់្ពស់តាមរ�ៈដំបណាះ្ស�ហិរញ្ញ វត្ុ 
ដដលមានលក្ខណៈ ្្ទ ល់ខ្ួន និងទូលំទូលា�

២០១៥

បានចុះអាជ្ញា េណ័្ណ ភាពជ្ចដគូជ្ម�ួ  
American Express ដដលបធវើឲ្យធនាគារ បម�ដេ៊ាង 

រ្ោ�ជ្ធនាគារដតម�ួគត ់ដដលអាចទទួល 
�ករោរទូទាតត់ាមរ�ៈេណ័្ណ  American Express 



របាយការែ៍បាចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារមាយបែាង(ខាមបូឌា)ភីអិលសុីគឺជារបាយការែ៍ចមាបងរបស់ធនាគារហើយរបាយការែ៍នាះក៏មាននៅលើគាហទំពព័ររបស់យើងសមាាប់
ភាគីពាក់ពព័ន្ធទាំងអស់។នៅក្នុងរបាយការែ៍នាះរួមមានរបាយការែ៍កិច្ចការកាុមហែុននិងរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុដាលផ្តល់ជូននូវការបា៉ាន់បាមាែអំពីសមិទ្ធិផលរបស់ធនាគារនៅក្នុង
ឆ្នាំ២០១៨និងទសាសនៈវិសព័យរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ពាមទាំងបង្ហាញនូវរបាយការែ៍សវនកម្មរបស់ធនាគារផងដារ។

របាយការណ៍ មៅមលើអុជីនធឺបណត ព័ត៌មានមោងបបនថែេ
្បាេប់លាកអ្ក អំពតីពត័ម៌ានលម្អតិ ឬពត័ម៌ានេដន្ម បៅ 
ក្ុង របា�រោរណ៍បនះ។

្បាេប់លាកអ្ក អំពតីពត័ម៌ានលម្អតិ ឬពត័ម៌ានេដន្ម បៅ ក្ុង 
បគហទំពរ័ www.maybank2u.com.kh។

www.maybank2u.com.kh/#section6

របាយការណ៍សបចាឆ្ំ្២ំ០១៨
បៅក្ុងរបា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្២ំ០១៨បនះ ពួកប�ើងនឹង រា�រោរណ៍បោ�ដផ្អកបៅបលើ ធនធានទាងំ៥ ដដលបានកំណត ់ និង រោរពិភាកសា បលើរោររពំឹងទុករេស់ភាគតីពាកព់ន័្ធ។

ធនធានមនុស្ស

ធនធានសង្គម និងទំនាកទ់ំនងធនធានេញ្្ញ

ធនធានផលិតភាព

ការពិភាកាសាពាក់ពព័ន្ធនឹងភាគីពាក់ពព័ន្ធរបស់នយើង តតរូវបាននលើកមកបង្ហាញតាមរយៈ

រូបតំណាងខាងនតកាម៖

អតិថិជន និ�ត័ករ

សហគមន៍វនិិបោគិន

និបោជិត

ពួកនយើងបនងកើនគុែតមមលៃរបស់នយើងតាមរយៈ៖

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ

អំពជីរបាយការណ៍ សបចាឆ្ំ្ ំ
ធនាគារនមយបបែង(នខមបូឌា)ភីអិលសុី

http://www.maybank.com


មាតិកា

ទិដ្ឋភាពទូមៅ

០៤-១៧

០៤    អំពតីបម�ដេ៊ាង 

០៦    េណា្ត ញសខាបៅក្ុង្េបទស

០៨    ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ ្េចាឆ្ំ្២ំ០១៨

០៩    មុខង្រអាជតីវកម្មជ្�ុទ្ធសសស្ត ចនសម្ពន័្ធធនាគារ

១១    រចនាសម្ពន័្ធរេស់សម្ពន័្ធធនាគារ

១២    រចនាសម្ពន័្ធរេស់ធនាគារ

១៤    សរពតី្េធាន្ករុម្េឹកសាភបិាល

១៦    ទស្សនៈឆ្ុះេញ្្ច ំងរេស់នា�ក្េតិេត្តិ

យទុ្ធសាស្ ្

មដើេ្ ជីបមងកេើតគុណតមេលៃ

១៨    គំរូអាជតីវកម្មរេស់ប�ើង

ធនធានហរិញ្ញវត្ុ

២០    ទស្សនៈឆ្ុះេញ្្ច ំងរេស់នា�ក នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្តុ
២៣    នា�កោ្ឋ នបសវាហិរញ្ញ វត្ុសហគមន៍

២៦    នា�កោ្ឋ នធនាគារកិច្ចសជតីវកម្ម 

ធនធានបញ្្ញ

២៨  រោរផ្តល់ជូន គុណភាព បសវាកម្ម 

៣០  នា�កោ្ឋ ន្គេ់្ គងហានិភ�័

៣៦  នា�កោ្ឋ ន្េតិេត្តិតាម

ធនធានេនុ្្ស

៣៧    នា�កោ្ឋ នធនធានមនុស្ស

៤២    ្ករុម្េឹកសាភបិាល

៤៤    គណៈកមា្ម ធិរោរ្េតិេត្តិ

អភិបាលកិច្ចសបកបមោយ 

ទំនួលខុ្សតរូវ 

៤៦    របា�រោរណ៍ស្តតីពតីអភបិាលកិច្ច្ករុមហ៊ាុន

៥១    របា�រោរណ៍បលើរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ និង  
    រោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង 

៥៦    របា�រោរណ៍គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម 

ធនធាន្ង្គេ និងទំនាក់ទំនង

៦០    កិច្ចរោរទំនួលខុស្តរូវសង្គម

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ

៦៤    របា�រោរណ៍្ករុម្េឹកសាភបិាល

៦៧    របា�រោរណ៍រេស់សវនករឯករាជ្យ 

៦៩    តារាងតុល្យរោរ 

៧០    របា�រោរណ៍លទ្ធផល

៧១    របា�រោរណ៍េដ្មេ្មរួលមូលធន

៧២    របា�រោរណ៍លំហូរសច់្ បាក់

៧៣    កំណតស់មា្គ ល់បលើរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ

ព័ត៌មានម្្សងៗ

១០៤   ្ពឹត្តិរោរណ៍សំខាន់ៗ ក្ុងឆ្្២ំ០១៨

១០៧   ពត័ម៌ានសជតីវកម្ម 

១០៨   អាស�ោ្ឋ ន សម្ពន័្ធ ធនាគារ

១១១   ទតីតាងំ សខា និងអាស�ោ្ឋ ន ទំនាកទ់ំនង

១៨-១៩

២០-២៧

២៨-៣៦

៣៧-៤៥

៤៦-៥៩

៦០-៦២

៦៣-១០៣

១០៤-១១១

របា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្ំ



បដើម្តីសប្មចបាននូវបេសក កម្មរេស់ប�ើង ពួកប�ើងបានផ្តល់ជូនបសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុរេស់ប�ើង តាមរ�ៈសរសរស្តម្ភអាជតីវកម្មចំនួន៣សំខាន់ៗ  និងទទួលបានរោរគាំ្ ទបោ�មុខង្រកិច្ចរោរ្ករុមហ៊ាុននានា។

ទដិ្ឋភាពទទូៅនៃធនាគារទេយប៊ែង

បង្កើតក្នុ្ឆ្្១ំ៩៦០ធនាគារ ងេយបបែ្   គឺជាសេ្ព័ន្ធងសវាហិរញ្ញ វត្នុធំជា្ងគបំផនុតជាេយួនឹ្ការពង រ្ីកវត្តមានរបស់ខ្ួនងៅក្នុ្តំបនអ់ាសែ ន។   ពួកងយើ្   ផ្តល់ជូននូវផលិតផល

និ្ងសវាកេ្មដស៏េ្ូរបបប និ្ងសវាកេ្មShariah បដលរេួមាន ធនាគារកិច្ចពាណិជ្ជកេ្ម ធនាគារកិច្ចវនិិងោគនិ្ធានារ៉ា បរ់ ៉្ា ។ ធនាគារ ងេយបបែ្ បានបង្កើតង�ើ្ងៅរជធានរីភ្ងំពញ
ក្នុ្ឆ្្ំ១៩៩៣និ្បានចាបង់ផ្តើេរ រីកចងងេើនតាំ្ ពរីមានសខាបតេយួ  រហូតដល់ក្ាយជាធនាគារ បដលបានចនុះបញ្ជ រីក្នុ្ងសរុកងៅក្នុ្ឆ្្ំ២០១២។

ម្វាកេ្មហរិញ្ញវតថែុ  សបកប 
មោយ អរយិ្យភាព

្មសេចមគាលបំណងរប្អ់ា្ុជី

ជាេួយមោកអ្ក

គុណតចម្ T.I.G.E.R គឺជ្ បគាលរោរណ៍ដណនានិំបោជិត 
ធនាគារ បម�ដេ៊ាងទាងំអស់  ក្ុង រោរ េំបពញ បេសកកម្ម បសវា  
ហិរញ្ញ វត្ុ្េកេបោ� អរ�ិ្យភាព។

T
I
G
E
R

ការធវើការជាកាុម

ភាពសុចរិត

ការរីកចមាើន

ឧត្តមភាពនិងបាសិទ្ធភាព

ការកសងទំនាក់ទំនង

ពួកប�ើង ពយាោមេំបពញនូវត្មរូវរោររេស់អតិថិជនរេស់ពួកប�ើង 
បោ�កសងទំនាកទ់ំនងដគ៏ួរឲ្យទុកចិត្ត ដដលេន្តពតីម�ួជំនាន ់ បៅ 
ម�ួជំនានត់ាមរ�ៈ្គេវ់ធិតីសសស្ត ដដលប�ើងអាចបធវើបាន។  
ពួកប�ើង បជឿជ្កប់លើរោរផ្តល់ជូនដល់ចដគូពាកព់ន័្ធទាងំអស់នូវ 
ដំបណាះ្ស�ហិរញ្ញ វត្ុ ដដលបស្មើភាព និងង្�្សរួល។ 

បោ�សរដតរោររ តីកចប្មើនជ្ម�ួនឹងអតិថិជនរេស់ពួកប�ើង
 

ពាណិជជាសញ្្ញ រេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានេង្ហា ញវត្តមានបៅ 
្េបទសអាស៊ា នទាងំ១០ ្េបទសចិន និងេណា្ត ទតីផសារសកល 
សំខាន់ៗ ម�ួចំនួនបទៀត។ ចក្ខុវស័ិ�រេស់ប�ើង គឺរ្ោ�ខ្ួនបៅ

 ជ្ធនាគារក្ុងអាស៊ា នធំជ្ងបគ តាមរ�ៈរោរេំបពញមហិច្ឆតា 
រេស់អតិថិជនរេស់ប�ើង បៅក្ុងតំេន ់ និងតភាជា េព់ួកបគបៅរោន់

 
េណា្ត ្េបទសក្ុងតំេនអ់ាសុតី និងពិភពបលាក។ 

បំនពញ

ពួកប�ើង ផ្តល់បសវាកម្មជូនសហគមន ៍ ្េកេបោ� 
ភាពសមញ្ញ  បស្មើភាព និងរោរគិតគូរពតីមនុស្សជ្តិ 
ដដលបានដណនាបំោ�នបសកកម្មរបស់នយីង។

និបោជិតធនាគារ បម�ដេ៊ាង ជាង៤៣.០០០នាក់
ដដលកំពុងេំបពញបេសកកម្មរេស់ខ្ួនជូនសហគមន ៍
ដតងដតបគារពនូវ គុែតាមលៃ T.I.G.E.R។

នករ្តិ៍ន្មាះនសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសហគមន៍បផ្កបុគ្គល
ដ៏ខា្ាំង រេស់ប�ើង បានផ្សពវផសា�ទូទាងំ 
តំេនអ់ាស៊ា ន។

សតមាប់៖
េុគ្គល អាជតីវកម្ម ខ្ាតតូច និងមធ្យម

នសវាកម្មផ្តល់ជូន៖  
ឥណទានអាជតីវកម្មខ្ាតតូច និងមធ្យម ឥណទានេុគ្គល Premier 

Wealth ្គេ់្ គង មូលនិធិ្បាកេ់បញ្ញ ើ និងបសវាកម្មធានារា៉ា េរ់ង 
Bancassurance ធនាគារកិច្ចដេេនិម្មតិ  និងអាជតីវកម្មទូទាត ់
និង អាជតីវកម្ម េណ័្ណ ។

នាយកោ្ាននសវាហិរញ្ញវត្នុសហគមន៍

សតមាប់៖
្ករុមហ៊ាុនសជតីវកម្ម  និង ្គឹះស្ន 

នសវាកម្មផ្តល់ជូន៖  
ធនាគារកិច្ចពាណិជជាកម្ម ឥណទានរ�ៈបពលខ្តី និងឥណទាន  
រ�ៈ បពល ដវង ឥណទាន វបិារូេន ៍ ហិរញ្ញេ្ទានពាណិជជាកម្ម  
បសវាកម្ម ពាណិជជាកម្ម  ដំបណាះ្ស� ទូទាត ់ និងរោរ ្គេ់្ គង 
សច់្ បាក។់

នាយកោ្ានធនាគារកិច្ចសជីវកម្ម

សតមាប់៖
េុគ្គល និងសជតីវកម្ម 

នសវាកម្មផ្តល់ជូន៖  
ទតីផសាររូេិ�េណ័្ណ  ្េឹកសាបោេល់ បលើ្េតិេត្តិរោរសច់្ បាក ់ និង 
រោរ្្ស់េ្តូរ រូេិ�េណ័្ណ ។

នាយកោ្ានទីផាសារសកល

នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ និង�ុទ្ធសសស្ត  |  នា�កោ្ឋ នធនធានមនុស្ស |  នា�កោ្ឋ នកិច្ចរោរ្ករុមហ៊ាុន និងទំនាកទ់ំនងសជតីវកម្ម  |  នា�កោ្ឋ ន្េតិេត្តិរោរអាជតីវកម្ម  

នា�កោ្ឋ ន្គេ់្ គងហានិភ�័  |  នា�កោ្ឋ ន្េតិេត្តិតាម  |  នា�កោ្ឋ នសវកម្មចផ្ទក្ុង 

មប្កកេ្មរប្ម់យើង ចក្វុិ្យ័រប្ម់យើងគុណតមេលៃរប្ម់យើង បែនាំ

ភាពមលចមធាលៃ រប្ម់យើង

សសរស្តម្ភអាជីវកម្ម

រចនា្េ្័ន្ធធនាគារ មេយបបែង (មខេបូឌា) ភជីអិល្ុជី 

មុខងរកិច្ចការតកុមហែុន

04

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

អពំជី មេយបបែង
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ការផ្តលជ់នូគណុតម្លៃទទូាងំតបំនអ់ាស៊ា ន

ពួកយ�ើង យ�ើរតួយ៉ា ងសំខានយ់ៅក្នុងតំបនអ់ាស៊ា នក្នុងការជំរនុញកំយ�ើ នយស�្ឋកិច្ច និងជួ��សហគមនក៍្នុងការអភវិឌ្ឍយៅទូទាងំតំបន ់ យ�ើសពីការផ្ត�់យសវាហិរញ្ញ វត្នុ។ �នុទ្ធសសស្តរបស់យ�ើង 

 
គឺយ ្្ត តសំខានយ់ៅយ�ើផផ្កផ��យ�ើងយជឿជាកថ់ា យ�ើងអាចយ្វើឲ្យមានភាពខនុសគ្្ខាលា ងំក្នុងការបំយពញនូវមហិច្ឆតារបស់អតិថិជន និងផ្ត�់ជូនផ�ិតផ� និងយសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុផ��មាន

 បបយយជនជ៍ាម�ួនឹងតមមលាសមរម្យបសបតាមតបមរូវការ ក្នុងការគ្បំទ��់អាជីវកម្ម្ំ និងតូច យ�ើម្ទីទួ�បានយជាគជ�័យៅក្នុងអាស៊ា ន និងយ�ើសពីយនះ។

តបនទសចិន

បណ្្ញ្កល

ពួកប�ើង មានវត្តមានបៅក្ុង្េបទស 
ចំនួន១៨* តបនទស ដដលក្ុងបនាះរមួ

មានតបនទសអាស៊ានទាំង១០ ដូចជ្ 

្េបទសមា៉ា ប�សុតី សិងហាេុរ តី និងឥណូ្បនសុតី 

ជ្ទតីផសារក្ុង្សរុក។ ប�ើងកម៏ានវត្តមានផងដដរ 

បៅក្ុង មជ្ឈមណ្លហិរញ្ញ វត្ុអន្តរជ្តិ ដូចជ្ 

ទតីក្ុង�ុងដ ៍ ញ៉ាូ វ�ក និងទតី្ករុងហុងកុង។

អាស៊ាន
១

២

១៦៧

៣៥៦

៧៤

៣៨៥

២០

២១

២

៦

៧

៣

១២

២

៤៣

២.៦០១
េណា្ត ញសខាទូទាងំ
សកលបលាក

៧៨
េណា្ត ញសខាឈ្មួញកណា្ត ល 
ទូទាងំសកលបលាក

ជ្ង

៥,៥៦ោននាក់
អតិថិជនដដលប្េើ្បាស់បសវា 
ធនាគារតាមអុតីនធឺដណត

េណា្ត ញសខា ដផ្កេុគ្គល
េណា្ត ញសខា ដផ្ក ឈ្មួញកណា្ត ល

សហរដ្ឋអានមរិក
ចតកភព
អង់នគលៃស

*  ្េបទសមនិដមនអាស៊ា នរមួមាន ្េបទសចិន ទតី្ករុងហុងកុង 
្េបទសអារា៉ា េ ់ ឥណ្ា បា៉ា គតីស្ន ច្កភពអងប់គ្ស 
សហរដ្ឋអាបមរកិ និង្េបទសអ៊ាូបេហ្គតីស្ន។ 

ផ្តល់កម្ចតី 

១,៦៩មកាដិដុោលៃ រ
(៧បរោដិរ តីងហ្គតីត)
ដល់អាជតីវកម្មខ្ាតតូច និងមធ្យមថ្មតី 
បៅទូទាងំតំេន ់ ក្ុងឆ្្២ំ០១៨

វនិិបោគ

៧,២៥ោនដុោលៃ រ  
(៣០លានរ តីងហ្គតីត)
ក្ុងរោរអភវិឌ្ឍនិបោជិតធនាគារ បម�ដេ៊ាង 

 
តាមរ�ៈរោរេបងកើនសមត្ភាពតាមកម្មវធិតី 
FutureReady Digital Upskilling ឆ្្២ំ០១៨ 

ជ្ង 

០,២៤ោនដុោលៃ រ 
(១លានរ តីងហ្គតីត)
ចំនួនទឹក្បាកេ់រចិា្ច គបោ�សធារណៈជន 
ផ្តល់ជូនបៅរោនអ់ង្គរោរចំនួន៣៧ តាមរ�ៈ 
MaybankHeart

អាហារូេករណ៍ដដលមានទឹក្បាក់

៥,៧៨ោនដុោលៃ រ 
(២៤លានរ តីងហ្គតីត)
ស្មាេរ់ោរគាំ្ ទក្ុងរោរទទួលបាន 
រោរអេរ់បំៅទូទាងំតំេន ់ ក្ុងឆ្្២ំ០១៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

អពំជី មេយបបែង



ធនាគា រ បម�ដេ៊ាង   ជ្ធនាគារម�ួ ក្ុងចំបណាមធនាគារកំពូលទាងំ ១០   បៅក្ុង្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្ បោង បលើ្ទព្យសកម្ម។    ធនាគារ
 បនះ បានេបងកើតប�ើងបៅ រាជធានតីភ្បំពញ  ក្ុងឆ្្ ំ១៩៩៣    និងបានចាេប់ផ្តើមរ តីកចប្មើន  តាងំពតី មានសខាដតម�ួ  រហូតដល់រ្ោ�ជ្ធនាគារ  

 ដដលបានចុះេញជា តី ក្ុង ្សរុក បៅឆ្្ ំ២០១២។      ធនាគារ     បម�ដេ៊ាង      បានផ្តល់នូវបសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុ្គេលំ់ោេ ់   ចាេព់តី សជតីវកម្ម
  ពាណិជជាកម្ម  និងបសវាកម្មធនាគារកិច្ច   កដូ៏ចជ្ ធនាគារតាមអុតីនធឺដណត និងទូរស័ព្ទចដផងដដរ។  ធនាគារ បម�ដេ៊ាង   មាន្េតិេត្តិរោរក្ុង

 រាជធានតីភ្បំពញ    និងតាមេណា្ត បខត្តសំខាន់ៗ ម�ួចំនួនក្ុង ្េបទស កម្ពុជ្ ជ្ម�ួនឹងេណា្ត ញសខាចំនួន២១។
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

បណ្្ញសាខាក្ងុសបមទ្

នខត្តឧត្តរមានជព័យ 

ខាត្តបនា្ទាយមានជព័យ 
ខាត្តសៀមរាប ខាត្តពាះវិហារ

ខាត្តកំពង់ធំ

កំពង់ធំ

ដត្ងមានជ�័

ស្ទឹងដ្តង

 កំពងស់្ពឺ

ខាត្តបាត់ដំបង

ខាត្តពោធិ៍សត់

ខាត្តកំពង់ឆ្នាងំ

បពាធិ៍សត់

កំពងឆ្់្ងំ

បរោះកុង

បសៀមរាេ

សំបរាង

សិរ តីបសភណ័

បាតដំ់េង

ខាត្តប៉ាលិន

ខាត្តកោះកុង

ខាត្តកំពត
ខាត្តតាកាវ

តាដកវ

ខាត្តពាះសីហនុ កំពត

ដកេ

ខាត្តកំពង់សឺ្
រាជធានីភំ្ពាញ

ខាត្តពាាវាង

ខាត្តស្វាយរៀង

សវ �បរៀង

ច្ពដវង

ខាត្តស្ទងឹតាាង
ខាត្តរតនគីរី

ដសនមបនារម្យ

បានលុង

ខាត្តកាចាះ
ខាត្តមែ្ឌលគីរី

ខាត្តកំពង់ចាម

្កបចះ

កំពង់ចាម
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សាខាមៅរាជធានជីភ្ំមពញ

សាខាមៅបណ្្មខត្

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

បណ្្ញសាខាក្ងុសបមទ្

សខាអូរឬសាសី

ចថងៃទតី២៩ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៤

សខាស្ទឹងមានជព័យ

ចថងៃទតី២៦ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១១

សខាចាបារអំនៅ

ចថងៃទតី១០ ដខសតីហា ឆ្្២ំ០០៩

សខាបាត់ដំបង

ចថងៃទតី២១ ដខមថុិនា ឆ្្២ំ០១០

សខាតកុងសួង

ចថងៃទតី២៩ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៤

សខាកំពង់ចាម

ចថងៃទតី២៩ ដខបមស ឆ្្២ំ០១១

សខាសិរីនសភព័ែ

ចថងៃទតី២៨ ដខតុលា ឆ្្២ំ០១៣

សខានសៀមរាប

ចថងៃទតី១៥ ដខមថុិនា ឆ្្២ំ០០៩

សខានតជាយចង្វា

ចថងៃទតី២៨ ដខតុលា ឆ្្២ំ០១៣

សខាអូរបបកក្អម

ចថងៃទតី២៨ ដខតុលា ឆ្្២ំ០១៣

សខាបឹងនកងកងទី១

ចថងៃទតី១៨ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៤

សខាកម្នុជានតកាម

ចថងៃទតី២៨ ដខតុលា ឆ្្២ំ០១៣

សខាតំបន់នសដ្ឋកិច្ចពិនសសភ្ំនពញ

ចថងៃទតី២៨ ដខតុលា ឆ្្២ំ០១២

ការិយាលព័យកណា្ាល

ចថងៃទតី១៨ ដខធ្ូ ឆ្្១ំ៩៩៣

សខាន�៉ានសទុង

ចថងៃទតី២១ ដខមករា ឆ្្២ំ០០៩

សខាទួលនគាក

ចថងៃទតី២៨ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០០៩

សខាទឹកថា្ា

ចថងៃទតី១៧ ដខមតីនា ឆ្្២ំ០០៨

សខាអូឡាំពិក

ចថងៃទតី១៩ ដខតុលា ឆ្្២ំ០០៩

សខាតាបកវ

ចថងៃទតី២៩ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៤

សខាតពះសីហនុ

ចថងៃទតី១៣ ដខតុលា ឆ្្២ំ០១០

សខាតាន្មា

ចថងៃទតី០៩ ដខមថុិនា ឆ្្២ំ០១៤



ប�ើងទទួលបាន្បាកច់ំបណញមុនេងព់ន្ធខ្ពស់ 
េំផុតចាេត់ាងំពតីរោរចុះេញជា តីអាជតីវកម្មក្ុង្សរុក 

 
ដដលេណា្ត លមកពតីភាព្េបសើរប�ើងចនផលិតភាព  
និងរោររកសាគុណភាព្ទព្យសកម្ម។

  ទស្សនៈឆ្ុះេញ្្ច ំងរេស់នា�ក នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ 
ទំពរ័ទតី២០។

១៨,៨ោន 
ដុោលៃ រអាមេរកិ
តបាក់ចំនែញមុនបង់ពន្ធ

្បាកេ់បញ្ញ ើសន្ស ំនិងចរន្តរេស់ប�ើងមានរោរបកើន 
ប�ើងចំនួន ៥៥% ប្េៀេបធៀេជ្ម�ួឆ្្មំុនដដល 
នាឲំ្យអនុបាត្បាកេ់បញ្ញ ើសន្ស ំនិងចរន្តបកើនប�ើង 
ពតី ៥៩,៦% ក្ុងឆ្្ ំ២០១៧ រហូតដល់ ៧០% 
ក្ុងឆ្្ ំ២០១៨។

  ទស្សនៈឆ្ុះេញ្្ច ំងរេស់នា�ក នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ 
ទំពរ័ទតី២០។

ពួកប�ើងបានេបងកើត នូវកម្មវធិតី េបងកើនសមត្ភាព 
FutureReady តាម្េពន័្ធឌតីជតីថល  បដើម្តី េបងកើន 
សមត្ភាពដផ្ក ឌតីជតីថលរេស់និបោជិត ក្ុង 

 
រោរ សប្មចនូវ ចក្ខុវស័ិ�រ្ោ�ជ្ជប្មើសចន 
ធនាគារ ឌតីជតីថល។

 ធនធានមនុស្ស ទំពរ័ទតី៣៧។

ពានរង្វ ន ់“ធនាគារេុគ្គលបឆ្ើមេំផុត ្េចា ំ
្េបទសកម្ពុជ្” បៅក្ុងកម្មវធិតី Retail Banker 

International Asia Trailblazer Awards 
បលើកទតី១០ បៅឆ្្២ំ០១៩

 នា�កោ្ឋ ន ហិរញ្ញ វត្ុសហគមន ៍ទំពរ័ទតី២៣។

ពានរង្វ ន ់“ភាពឈានមុខបលើចំនួន្េតិេត្តិរោរបលើ 
មា៉ា សុតីនឆូតរោតបៅតាមចដគូពាណិជជាករឆ្្២ំ០១៨” 
និងពានរង្វ ន ់“ភាពឈានមុខបលើរោរេបងកើន 
រោរប្េើ្បាស់មា៉ា សុតីនឆូតរោត បៅតាមចដគូ 
ពាណិជជាករ ឆ្្២ំ០១៨” ពតី្ករុមហ៊ាុនវ តីស អន្តរជ្តិ 

 នា�កោ្ឋ ន ហិរញ្ញ វត្ុសហគមន ៍ទំពរ័ទតី២៣។

កេ្មវិធជីពសងរឹង្េតថែភាព 

និមោជិតបបបឌជីជជីថល

កិច្ចការទំនួលខុសតតរូវសង្គម ពាែិជ្ជកម្ម

ពានរង្វា ន់ និងការទទួលសា្គ ល់

ប�ើងគឺជ្ធនាគាររេស់្េបទសមា៉ា ប�សុតីដំេូងបគ
ដដលស្ិត ក្ុងចំបណាមពាណិជជាសញ្្ញ កំពូលទាងំ 
៥០០ដដលមានតចម្ខ្ពស់េំផុតក្ុងពិភពបលាក 
បោ�ពាណិជជាសញ្្ញ ហិរញ្ញ វត្ុ ជ្ម�ួនឹងតចម្

 
ពាណិជជាសញ្្ញ ចំនួន ៤,២ បរោដិដុល្ារអាបមរកិ។

 រោរផ្តល់ជូនគុណភាពបសវាកម្ម ទំពរ័ទតី២៨។

ពានរង្វ ន ់“គំនិតផ្តួចបផ្តើមដផ្កទំនួលខុស្តរូវ 
សង្គមល្អេំផុត” ដដល ផ្តល់បោ� Retail Banker 

International Asia Trailblazer Awards 
បលើកទតី១០ បៅឆ្្២ំ០១៩

 សរពតី្េធាន ្ករុម្េឹកសាភបិាល ទំពរ័ទតី១៥។

ពានរង្វ ន ់“ធនាគារបឆ្ើមេំផុត ដផ្កទំនួលខុស្តរូវ 
សង្គម” ពតី Asiamoney Best Bank Awards for 

Cambodia 2018

 សរពតី្េធាន ្ករុម្េឹកសាភបិាល ទំពរ័ទតី១៥។

នមយបបែងស្ិតនៅក្នុងពាែិជ្ជសញ្ា

កំពូលទាងំ ៥០០
បដលមានតមមលៃខ្ស់បំផុតក្នុងពិភពនោក

គំនិត្្ួចម្្ើេប្្ក 
ទំនួលខុ្សតរូវ្ង្គេ
ល្អបំ្ុត

ធនាគារម្្ើេបំ្ុត 
ប្្កទំនួលខុ្សតរូវ 
្ង្គេ

ធនាគារបុគ្គល 
ម្្ើេបំ្ុត
សបចាសំបមទ្កេ្ុជា

Asiamoney 
Awards

VISA
Internatinoal

Awards

ភាពឈានេុខមលើចំនួន 

សបតិបត្ិការ និងការមសបើសបា្ ់

មា៉ា ្ុជីន្ូតកាតឆ្្២ំ០១៨

ជ្ម�ួនឹងរចនាសម្ពន័្ធ្គេ់្ គងគុណភាព្ទព្យ 
សកម្មោ៉ា ងមាន្េសិទ្ធភាព អនុបាតឥណទានមនិ 
ដំបណើ ររោរមានភាព្េបសើរប�ើង ពតី ៤,៥% ក្ុងឆ្្ ំ
២០១៧ មកបៅ្តឹមដត ៣,៨% ក្ុងឆ្្ ំ២០១៨។

  ទស្សនៈឆ្ុះេញ្្ច ំងរេស់នា�ក នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ 
ទំពរ័ទតី២០។

ប�ើងទទួលបានកំបណើ នចនចំណូលកច្មឈ្ួល 
ចំនួន ៥១,១% ប្េៀេបធៀេជ្ម�ួឆ្្មំុន ដដលបធវើ 
ឲ្យអនុបាតកច្មឈ្ួលបធៀេនឹងចំណូលឈានដល់ 
២៦,៨%។ 

  ទស្សនៈឆ្ុះេញ្្ច ំងរេស់នា�ក នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ 
ទំពរ័ទតី២០។

កំនែើនចំែូលកមតមឈ្នួល កំនែើនតបាក់បនញ្ញើសនាសំនិងចរន្ត

៥១,១% ៥៥%
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

ពត័ម៌ាន ្ ខំាន់ៗ សបចាឆ្ំ្២ំ០១៨

គុណភាពសទព្យ្កេ្ម
អនុបាតឥណទាន
េិនដំមណើ រការ
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Malayan Banking Berhad គឺជាក្រុមហ៊រុនកគប់កគងបានចរុះបញ្ជីសករាប់សម្ព័ន្ធធនាគារ មមយបប៊ង។បរុក្រសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ
របស់មយើងរានដូច្រមៅ៖

្េ្័ន្ធធនាគារកិច្ចបបបឥសាលៃ េ

សម្ពន័្ធធនាគារកិច្ចដេេឥស្ម គឺជ្ធនាគារដេេឥស្មម�ួដដល 
ឈានមុខបគបៅក្ុងតំេនអ់ាស៊ា នក្ុងរោរផ្តល់បសវាកម្ម និងផលិតផល

 
ហិរញ្ញ វត្ុដេេឥស្ម។ ធនាគារ បម�ដេ៊ាងដេេឥស្ម បានប្េើ្បាស់្េពន័្ធ្គេ់្ គងេបច្ចកវទិយា និងេណា្ត ញ

 
ដចកចា�រេស់សម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង ក្ុងរោរផ្តល់ជូនដំបណាះ្ស�ហិរញ្ញ វត្ុបោ�អនុបលាមតាមចបាេ់

 
Shariah តាមរ�ៈេណា្ត ញធនាគារទាងំ៤០៧បៅទូទាងំ្េបទសមា៉ា ប�សុតី កដូ៏ចជ្ក្ុង ្េបទសបផ្សងៗបទៀត 
ដដលប�ើងមាន្េតិេត្តិរោរដូចជ្ ្េបទសឥណូ្បនសុតី (តាមរ�ៈ PT Bank Maybank Syariah Indonesia) 

្េបទសិងហាេុរ តី ទតី្ករុងហុងកុង ទតី្ករុង�ុងដ ៍និងឡាេ៊ាន។ 

បៅក្ុង្េបទសមា៉ា ប�សុតី ធនាគារ បម�ដេ៊ាងដេេឥស្ម បៅដតេន្តឈានមុខបគបលើពាណិជជាកម្មសំខាន់ៗ  បៅក្ុង
 តំេនដ់ដលរមួមាន្ទព្យសកម្ម ហិរញ្ញេ្ទាន (្បាកេ់បញ្ញ ើ និងគណនតីវនិិបោគគា្ម នក្មតិ) ្ពមទាងំ្បាក់

 
ចំបណញពតីអាជតីវកម្មបផ្សងៗជ្ប្ចើនបទៀត។

ប�ើងបានបធវើឲ្យបគាលរោរណ៍ចបាេឥ់ស្មទតីម�ួ ឲ្យរ្ោ�បៅជ្បសវាធនាគារកិច្ចទូបៅ បដើម្តីផ្តល់ជូនអតិថិជន
 នូវបសវា និងផលិតផលហិរញ្ញ វត្ុដដលអនុបលាមបៅតាមចបាេS់hariah។ ធនាគារកិច្ចដេេឥស្ម  បានផ្តល់ 

ឥណទាន ្េមាណជ្ង ៥៩% បៅក្ុងឥណទានសរុេរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ្េបទសមា៉ា ប�សុតីបោ�គិត្តឹម
 

ចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨។

្េ្័ន្ធ MAYBANK KIM ENG 

សម្ពន័្ធMaybank Kim Eng (MKE) គឺជ្ធនាគារ ដដលប ្្ត តសំខាន ់
បលើរោរវនិិបោគចនសម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង។ សម្ពន័្ធបនះ គឺជ្លទ្ធផល 
ចនរោររមួេញ្ចូ លគ្ាចន្ករុមហ៊ាុនទាងំពតីរគឺ Maybank Investment 

Bank Berhad (MIBB) និង Maybank Kim Eng Holdings Limited 

(MKEH)។ MIBB បានទទួលអាជ្ញា េណ័្ណ ស្មាេប់ធវើ្េតិេត្តិរោរធនាគារ 
បលើវស័ិ�វនិិបោគពតី MKE បៅក្ុង្េបទសមា៉ា ប�សុតីបោ�មានសខាចំនួន៧សខា បៅទូទាងំ្េបទស ខណៈ 
បពលដដល MKEH មានទតីស្ករ់ោរវនិិបោគបៅក្ុង្េបទសសិងហាេុរ តី ដដលបានទទួលអាជ្ញា េណ័្ណ ពតី MKE ស្មាេ ់

្េតិេត្តិរោរវនិិបោគបៅប្រៅ្េបទសចំនួន ៩រមួមាន ្េបទសសិងហាេុរ តី ្េបទសហវតីលតីពតីន ្េបទសឥណូ្បនសុតី 

្េបទសបវៀតណាម ទតី្ករុងហុងកុង សហរដ្ឋអាបមរកិ ច្កភពអងប់គ្ស និង្េបទសឥណ្ា។ សម្ពន័្ធ MKE  

មានសខា ឬរោរោិល័�ទំនាកទ់ំនងសរុេចំនួន ១៥៥ សខា/រោរោិល័�ទំនាកទ់ំនងទូទាងំពិភពបលាក។

MKE បានផ្តល់ជូននូវបសវាកម្មធនាគារកិច្ចដេេវនិិបោគ និងដំបណាះ្ស�បផ្សងៗជូនដល់ស្េន័លករ់ា� 
្ករុមហ៊ាុន ទតីផសារកណា្ត ល និង្គឹះស្ននានា ដដលរមួមានរោរ្េឹកសាអំពតីេំណុល និងរោរបរៀេចំបសវា

 
ហិរញ្ញេ្ទានសជតីវកម្ម តាមរ�ៈរោរ្េមូលផ្តុ ំដំបណាះ្ស�ដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ និងបសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុSakuk 

គប្មាងហិរញ្ញ វត្ុសជតីវកម្ម និងសមមូលកម្ចតី ទតីផសារមូលធន ្ពមទាងំដំបណាះ្ស�ទតីផសារមូលធន កដូ៏ចជ្
 រោរ្េឹកសាបោេល់ហិរញ្ញ វត្ុ ដដលរមួមាន រោរជួញដូរ្ករុមហ៊ាុន និងរោរ្េឹកសាបោេល់�ុទ្ធសសស្ត និងតាមដផ្ក

 បផ្សងៗ។ 

MKE កផ៏្តល់នូវបសវាហិរញ្ញ វត្ុ រោរបបាះជំហានចូលក្ុងទតីផសារ និងរោរផ្តល់ហិរញ្ញេ្ទានតាមរ�ៈ្េតិេត្ិរោរ
 មូលេ័្ ត បជើងសរមូលេ័្ តដដលបានគាំ្ ទបោ�ថ្ាកត់ំេន ់្ករុមហ៊ាុនបៅតាមតំេនអ់ាស៊ា ន វស័ិ�វនិិបោគ ថ្ាក ់

្េបទស និងរោរ្សវ្ជ្វខ្ាតធំ។

សករុេហែុន ETIQA

្ករុមហ៊ាុន Etiqa គឺជ្ពាណិជជាសញ្្ញ ចនអាជតីវកម្មធានារា៉ា េរ់ង និងពាណិជជាកម្ម
 

Takaful រេស់សម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាងដដលមានផ្តល់ជូនបសវាធានារា៉ា េរ់ងបលើ 
អា�ុជតីវតិ និងបសវាធានារា៉ា េរ់ងទូបៅស្មាេ់្ ករុម្គរួសរ និងគប្មាង Takaful តាមរ�ៈភ្ាកង់្រដចកចា� 
្េមាណជ្ង ៨.១០០នាក ់៤៦សខា និង១៧រោរោិល័� និងរមួទាងំេណា្ត ញដចកចា�តាម ធនាគារ 
្េមាណជ្ង៤៩០សខា (បៅតាមសខារេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ធនាគារចដគូ ចដគូសហរោរ និងឈ្មួញ 
កណា្ត ល) បៅទូទាងំ្េបទសមា៉ា ប�សុតី ្េបទសហវតីលតីពតីន និង្េបទសឥណូ្បនសុតី។ ្ករុមហ៊ាុន Etiqa គឺជ្្ករុមហ៊ាុន  
ដដលឈានមុខបគ ក្ុងរោរលកប់សវាធានារា៉ា េរ់ងតាមរ�ៈបគហទំពរ័ www.etiqa.com.my និង  
www.motortakaful.com និងជ្បសវាធនាគារកិច្ចតាម្េពន័្ធអុតីនធឺដណត Maybank2u រេស់សម្ពន័្ធធនាគារ 

ផងដដរ។ ្ករុមហ៊ាុន Etiqa គឺជ្្ករុមហ៊ាុន ធានារា៉ា េរ់ង ឌតីជតីថលទតីម�ួបៅក្ុង្េបទសមា៉ា ប�សុតី ដដលមានទឹក្បាក់
 េុពវលាភ ធានារា៉ា េរ់ង្េមាណជ្ង១០០លានរ តីងហ្គតីត។ 

្ករុមហ៊ាុន Etiqa International Holdings Sdn Bhd គឺជ្េុ្តសម្ពន័្ធរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ដដល្គេ់្ គងបលើ  
ភាគហ៊ាុន រេស់្ករុមហ៊ាុន Etiqa ។ បៅក្ុង្េបទសមា៉ា ប�សុតី តាមរ�ៈ្ករុមហ៊ាុន  Etiqa Life Insurance 

Berhad, Etiqa General Insurance Berhad, Etiqa Family Takaful Berhad, និង Etiqa General Takaful 

Berhad។ ្ករុមហ៊ាុន Etiqa កម៏ានវត្តមានបៅក្ុង្េបទសសិងហាេុរ តី (តាមរ�ៈ្ករុមហ៊ាុន  Etiqa Insurance Pte 

Ltd) បហើ�បៅក្ុង្េបទសហវតីលតីពតីន (តាមរ�ៈ្ករុមហ៊ាុន  AsianLife និង្ករុមហ៊ាុន General Assurance 

Corporation) និងបៅក្ុង្េបទសឥណូ្បនសុតី (តាមរ�ៈ្ករុមហ៊ាុន Pt Asuransi Asoka Mas)។

MAYBANK ASSET MANAGEMENT GROUP BERHAD

្ករុមហ៊ាុន Maybank Asset Management Group Berhad (MAMG)  

ផ្តល់ជូននូវបសវាក្ុងរោរ្គេ់្ គងមូលនិធិ និងដំបណាះ្ស�
 

រោរវនិិបោគបៅក្ុងទតីផសារតំេនអ់ាសុតី ស្មាេស់ជតីវកម្ម និងស្េន័ អតិថិជនដេេេុគ្គល និងអតិថិជនទូបៅ។ 

 ជ្ម�ួនឹង�ុទ្ធសសស្តជ្ង ៣០០ ក្ុងរោរ្គេ់្ គងមូលនិធិ  MAMG បាន្គេ់្ គងវសិលភាពបពញបលញ 
ចន្េបភទ្ទព្យសកម្ម ដដលអាចេតដ់េនបៅតាមត្មរូវរោរស្មាេរ់ោរវនិិបោគធម្មតា និងអនុបលាមតាមចបាេ ់
Shariah។ ្េតិេត្ិរោររេស់ខ្ួន ្តរូវបានគាំ្ ទបោ�្ករុមអ្កជំនាញវនិិបោគ និង្សវ្ជ្វ ដដលខិតខំ

 ្េឹងដ្េង និងមានេទពិបសធនជ៍្មធ្យមជ្ង ២០ឆ្្បំៅបលើវស័ិ�វនិិបោគ។

MAMG រមួមាន ្ករុមហ៊ាុន Maybank Asset Management Sdn. Bhd. ្ករុមហ៊ាុន Maybank Islamic Asset 

Management Sdn. Bhd.្ករុមហ៊ាុន Maybank Asset Management Singapore Pte. Ltd.  ្ករុមហ៊ាុន PT 

Maybank Asset Management។ MAMG បៅដតរកសានូវ�ុទ្ធសសស្តសំខានក់្ុងរោរចាេច់ដគូជ្ម�ួនឹងអ្ក 
្គេ់្ គងដដលមានបករ ិ ៏្តបឈា្ម ះដូចជ្ ្ករុមហ៊ាុន NY Mellon Investment Management ្ករុមហ៊ាុន Value 

Partners Group ្ករុមហ៊ាុន Azimut Group និង្ករុមហ៊ាុន Schroders បោ�ពួកបគមាន្ករុមអ្កឯកបទស និង 
សមត្ភាពក្ុងរោរវនិិបោគបដើម្តីផ្តល់ជ្ដំបណាះ្ស� និងបសវាដល់អ្កវនិិបោគក្មតិពិភពបលាក។

MAMG មាន្ទព្យសកម្មប្រោមរោរ្គេ់្ គងចំនួន ២៦លានរ តីងហ្គតីត គិត្តឹមចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨។

ធនាគារកិច្ចបបបឥសាលៃ េ

ធនាគារកិច្ចវិនិមោគ ការសគប់សគងសទព្យ្កេ្ម

ម្វាកេ្មធានារា៉ា ប់រង និងTAKAFUL

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

េខុង្រអាជជីវកេ្មជាយទុ្ធសាស្ ្មន្េ័្ន្ធធនាគារ



MCB BANK LIMITED

ធនាគារ MCB គឺជ្ធនាគារ ដដលសម្ពន័្ធធនាគារ 
បម�ដេ៊ាង មានភាគហ៊ាុនចំនួន ១៨,៧៨% ដដល 

បានចាេប់ផ្តើមសជតីវកម្មតាងំពតីឆ្្១ំ៩៤៧ និងបានរ្ោ�បៅជ្ 
ធនាគារឯកជនបៅឆ្្១ំ៩៩១។ ធនាគារបនះ បានបេើក្េតិេត្តិរោរ 
ជ្្គឹះស្នហិរញ្ញ វត្ុស្មាេអ់តិថិជនដដលមាន្ទព្យប្ចើនបៅ

 ្េបទសបា៉ា គតីស្ន និងមានេទពិបសធនជ៍្ង៧០ឆ្្។ំ ធនាគារ MCB 
បានផ្តល់បសវាកម្មដល់អតិថិជនតាមរ�ៈ សខាចំនួន ១.៥៦៥សខា 
បៅក្ុង្េបទសបា៉ា គតីស្ន និង១១សខាបទៀតបៅប្រៅ្េបទស និង

 
មានវត្តមានបៅ្េបទស្សតីលង្ក រ ្េបទសឌូចេ ្េបទសបា៉ា ហាន ់និង 
្េបទសអាសុតីចេចាន។់ ធនាគារ MCB កប៏ានផ្តល់ជូនបសវាកម្មហិរញ្ញ  
វត្ុដេេឥស្ម តាមរ�ៈធនាគារ MCB Islamic Bank Limited។

AN BINH BANK

ធនាគារ AN BINH BANK (ABBANK) គឺជ្ធនាគារ ដដលសម្ពន័្ធ 
ធនាគារ បម�ដេ៊ាង មានភាគហ៊ាុនចំនួន២០%។ បោ�្តរូវបានេបងកើត 
ប�ើងក្ុងដខឧសភា ឆ្្១ំ៩៩៣ ABBANK បានផ្តល់បសវាកម្ម 
ធនាគារកិច្ចខ្ាតតូច និងធនាគារកិច្ចពាណិជជាកម្មដដលមានសខាចំនួន 
១៦៥សខា និងរោរោិល័�តំណាងបៅទូទាងំ៣៤បខត្តក្ុង្េបទស
បវៀតណាមផងដដរ។

UZBEK INTERNATIONAL A.O. 

Uzbek International A.O. (Uzbek Leasing) គឺជ្្ករុមហ៊ាុន ដដល 
សម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាងមាន ភាគហ៊ាុនចំនួន ១៩,៧%។ ្ករុមហ៊ាុន 
បនះ មានឯកបទសក្ុងរោរផ្តល់បសវាកម្មធំទូលា�បលើបសវាកម្ម 
ហិរញ្ញ វត្ុ និងភតិសនយាបៅទូទាងំរោរោិល័�តំណាងទាងំ៨ក្ុងតំេន ់

 និងទូទាងំ Uzbekistan។

  ធនាគារ មេយបបែង ចិន

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ចិន មានសខាសរុេចំនួន ៥សខា ដដលមានដូចជ្  
ទតី្ករុងហុងកុង ទតី្ករុងបសៀងចហ ទតី្ករុងបេ៉ារោងំ ទតី្ករុងគុនមតីង និងទតី្ករុង

 សិនជិន។ ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានផ្តល់នូវបសវាកម្មធនាគារកិច្ចខ្ាតធំដល់ 
េណា្ត  ្ករុមហ៊ាុនធំៗនានាបៅទតី្ករុងហុងកុង និង្េបទសចិនដដលភាគប្ចើន 
ជ្្ករុមហ៊ាុនបៅក្ុងតំេនអ់ាស៊ា ន ្ករុមហ៊ាុនចិន/ហុងកុង ដដលមានេណា្ត ញ 
្េតិេត្តិរោរ និងគប្មាងបៅក្ុងតំេនក់ដូ៏ចជ្្គឹះស្នហិញរញ្ញ វត្ុនានា
ផងដដរ។

         ធនាគារ មេយបបែង មវៀតណ្េ

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បវៀតណាម ្តរូវបានេបងកើតប�ើងបៅឆ្្១ំ៩៩៥ និងបាន 
ផ្តល់បសវាកម្មធនាគារកិច្ចពាណិជជាកម្មខ្ាតធំបោ�រមួេញ្ចូ លទាងំរោរផ្តល់ 
ហិរញ្ញ វត្ុស្មាេព់្ងតីកបដើមទុន ត្មរូវរោរបដើមទុនស្មាេអ់ាជតីវកម្ម 

 
ពាណិជជាកម្ម និងផលិតផលជួញដូររូេិ�េណ័្ណ េរបទស (FX) និងគប្មាង 
ផ្តល់ហិរញ្ញ វត្ុដល់អតិថិជនថ្ាកត់ំេន ់តាមរ�ៈសខា ដដលប�ើងមានបៅ

 
ទតី្ករុងហូជតីមញិ និងទតី្ករុងហាណូ�។ 

         ធនាគារ មេយបបែង  (មខេបូឌា) ភជីអិល្ុជី

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី ្តរូវបានេបងកើតប�ើងក្ុងឆ្្ំ
 ១៩៩៣ និងបានចុះេញជា តីពាណិជជាកម្មក្ុង្សរុកបៅឆ្្២ំ០១២។ ធនាគារ 

 
បម�ដេ៊ាង  (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី បានផ្តល់បសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុដល់អតិថិជន

 ក្ុង្សរុក ឥណទានេុគ្គល ឥណទានស្មាេស់ហ្គាសធុនតូច និងមធ្យម 
និងសហ្គាសខ្ាតធំ តាមរ�ៈសខាទាងំ២១សខាទូទាងំ្េបទស 
កម្ពុជ្។

  PT  Bank Maybank Indonesia Tbk

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ឥណូ្បនសុតី) គឺជ្េុ្តសម្ពន័្ធរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង 
និងជ្ធនាគារពាណិជជាដធ៏ំម�ួផងដដរ ដដលបានចុះេញជា តីក្ុងទតីផសារភាគហ៊ាុនចន្េបទសឥណូ្បនសុតី (Ticker:BNII)។ 
ធនាគារម�ួបនះ បានផ្តល់បសវាកម្ម និងផលិតផលហិរញ្ញ វត្ុដទូ៏លំទូលា�ស្មាេអ់តិថិជនជ្េុគ្គល និង្ករុមហ៊ាុន

 តាមរ�ៈ បសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុសហគមន ៍(ធនាគារកិច្ចេុគ្គល និងសជតីវកម្ម) និងធនាគារកិច្ចពាណិជជាកម្ម
 សកល តាមរ�ៈ េណា្ត ញសខាចំនួន ៣៨៦សខា (រមួេញ្ចូ លទាងំសខា Shariah ចំនួន ១៣សខា និងសខា 

បៅទតី្ករុងម៉ាុមចេ៊ាចំនួន១សខាផងដដរ) និងមា៉ា សុតីនដក្បាកស់វ័�្េវត្តិចំនួន ១.៦០៩មា៉ា សុតីន បោ�រមួេញ្ចូ លទាងំ
 មា៉ា សុតីនោក់្ បាកច់ំនួន ៩៣មា៉ា សុតីនផងដដរ។ ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ឥណូ្បនសុតី គឺជ្ធនាគារពាណិជជាធំជ្ងបគទតី៩ 

 បោ�គិតតាមរ�ៈ្ទព្យសកម្ម ១៧៧,៥ពានប់រោដិរូបពៀរ ៍និងមាន្បាកេ់បញ្ញ ើរេស់អតិថិជនចំនួន ១១៦,៨ពាន់
 

បរោដិរូបពៀរ ៍បោ�គិត្តឹមចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨។ ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ឥណូ្បនសុតី បានផ្តល់្បាកច់ំបណញបៅ
 ដល់សម្ពន័្ធមុនបពលេងព់ន្ធចំនួន ៦,៩% និងឥណទានដុល* ចំនួន ៧,៦%ស្មាេឆ្់្សំរបពើពន្ធ២០១៨បនះ។

ធនាគារ មេយបបែង ្ងិ្ហបុរ ជី  
MAYBANK SINGAPORE (MSL) មាន្ទព្យសកម្មសុទ្ធសរុេ្េមាណជ្ង ៧៣,៣ពានល់ានដុល្ារសិងហាេុរ តី និង 
មាននិបោជិត្េមាណជ្ង ២.០០០នាក។់ Maybank Singapore ្តរូវបានទទួលស្គ ល់បោ�ស្េន័រូេិ�វត្ុ 
្េចាំ្ េបទសសិងហាេុរ តី ថាជ្ធនាគារក្ុង្សរុកដសំ៏ខានម់�ួ (D-SIBs) បហើ� Maybank Singapore Limited (MSL)  

្តរូវបានេបងកើតជ្េុ្តសម្ពន័្ធសជតីវកម្មស្មាេ់្ េតិេត្តិរោរបៅក្ុង្េបទសសិងហាេុរ តីជ្ម�ួនឹងេុពវសិទ្ធិបស្មើនឹង

 ធនាគារពាណិជជាោ៉ា ងបពញបលញ (Qualifying Full Bank – QFB) បៅក្ុងឆ្្២ំ០១៨ផងដដរ។ MSL បានបេើកទតីតាងំ 
ផ្តល់បសវាកម្មរេស់ខ្ួនចំនួន ២៧ កដន្ង និងផ្តល់បសវាកម្មដូចជ្ ឥណទានេុគ្គល (ធនាគារកិច្ចេុគ្គល បសវាកម្ម 
Privilege Wealth និងPremier Wealth) បសវា Private Wealth និងបសវាកម្មធនាគារកិច្ចស្មាេ ់សហ្គាសធន 
តូច និងមធ្យម។ ចំបពាះដផ្កម�ួចនមា៉ា សុតីនដក្បាកស់វ័�្េវត្តិ (ATM) ្េបទសសិងហាេុរ តី អាចដចករដំលកេណា្ត ញ 
្េពន័្ធដក្បាកស់វ័�្េវត្តិ ជ្ម�ួធនាគារចំនួន ៦ ដដលទទួលបានសិទ្ធិ QFB បហើ�ស្មាេក់្ុង្េបទស 
សិងហាេុរ តីបនះ ប�ើងមានមា៉ា សុតីនបនះ្េមាណជ្ង ២០០មា៉ា សុតីន បៅទូទាងំ្េបទស។ 

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង សិងហាេុរ តី រេស់ប�ើង ដដលស្ិតបៅក្ុង្េបទសសិងហាេុរ តីបានផ្តល់នូវដំបណាះ្ស�បសវាកម្ម
 ធនាគារកិច្ចដល់អតិថិជនស្មាេរ់ោរវនិិបោគ និងអាជតីវកម្មខ្ាតធំ បហើ�បសវាកម្មធនាគារកិច្ចរេស់ប�ើងមាន
 សខាសរុេចំនួន ១០សខាផងដដរ។ Maybank Singapore បានផ្តល់្បាកច់ំបណញបៅដល់សម្ពន័្ធមុនបពលេង ់

ពន្ធចំនួន ១២,២% និងឥណទានដុល* ចំនួន ២៥,៦% ស្មាេឆ្់្សំរបពើពន្ធ២០១៨បនះ។

  ធនាគារ មេយបបែង ហវា ជីលជីពជីន

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ហវតីលតីពតីន (MPI) គឺជ្ធនាគារពាណិជជា ដដលមាន 
សខាចំនួន ៧៤សខាបៅក្ុង្េបទស និងជ្េណា្ត ញធនាគារេរបទសដ ៏
ធំេំផុតបៅក្ុង្េបទសផងដដរ។ ធនាគារបនះ ផ្តល់ជូនបសវាកម្មធនាគារកិច្ច 
្គេ់្ េបភទដូចជ្ឥណទានស្មាេេ់ុគ្គល និងអាជតីវកម្មខ្ាតធំ តាមរ�ៈ 
ដំបណាះ្ស�ហិរញ្ញ វត្ុោ៉ា ងសម្ូរដេេ ដដលរមួមានបសវាហិរញ្ញ វត្ុ

 ស្មាេអ់តិថិជនជ្នខ់្ពស់ អាជតីវករខ្ាតតូច និងមធ្យម ្ករុមហ៊ាុនក្មតិ 
មធ្យម និងធំបៅក្ុង្េបទសហវតីលតីពតីន។ MPI កម៏ាន្េតិេត្តិរោរពាកព់ន័្ធ 
បៅនឹងដផ្ករតនាគារ បោ�ប ្្ត តបលើ្េតិេត្តិរោរបៅក្ុងទតីផសាររូេិ�វត្ុ 

 រោរជួញដូររូេិ�េណ័្ណ េរបទសជ្ម�ួនឹងរោរផ្តល់បសវាកម្ម ដដល្េកេ 
បោ�ទំនុកចិត្តជ្ងបគផងដដរ។ 

          ធនាគារ មេយបបែង ឡាវ

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ឡាវ បានផ្តល់បសវាកម្មធនាគារកិច្ចស្មាេអ់តិថិជនជ្ 
សហ្គាសធុនតូច និងមធ្យម និងអាជតីវកម្មថ្ាកក់ណា្ត លទាងំក្ុង្សរុក និង

 
សជតីវកម្មបៅតាមតំេនអ់ាស៊ា នតាមរ�ៈសខាទាងំពតីរបៅទតី្ករុងបវៀតបទៀង 
តាងំពតីឆ្្២ំ០១២។

         ធនាគារ មេយបបែង េជីោ៉ា នមា៉ា

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង មតីោ៉ា នមា៉ា  បានផ្តល់បសវាកម្មធនាគារកិច្ចពាណិជជាកម្ម 
ខ្ាតធំបោ� រមួេញ្ចូ លទាងំ រោរផ្តល់ហិរញ្ញ វត្ុស្មាេព់្ងតីកបដើមទុន 

 ត្មរូវរោរបដើមទុនស្មាេអ់ាជតីវកម្ម ពាណិជជាកម្ម និងហិរញ្ញេ្ទានគប្មាង 
ដល់អតិថិជន សជតីវកម្មជ្ពិបសស គឺស្ិតបៅក្ុងតំេនអ់ាស៊ា ន។ ធនាគារ 
បម�ដេ៊ាង កជ៏្ធនាគារមា៉ា ប�សុតីតំេូងបគេង្អស់ផងដដរ ដដលបាន ទទួលអា
ជ្ញា េណ័្ណ ពតីធនាគារជ្តិចន្េបទសមតីោ៉ា នមា៉ា បៅក្ុងឆ្្២ំ០១៥។

  ធនាគារ មេយបបែង  ទជីសករុងញូវយ៉ាក

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ទតី្ករុងញូវ�៉ាកបានចាេប់ផ្តើមដំបណើ ររោរតាងំពតីឆ្្១ំ៩៨៤
 

និងបានផ្តល់បសវាកម្មធនាគារកិច្ចពាណិជជាកម្មខ្ាតធំ ទតីផសារមូលធន និង
 

ហិរញ្ញេ្ទានពាណិជជាកម្មបផ្សងៗបទៀត។ សខាបនះ កប៏ានផ្តល់នូវ 
ហិរញ្ញេ្ទានឥណទានជ្េណ្តុ ំ  និងកម៏ានរោរបរៀេចំឥណទានបទវភាគតីផង
ដដរ។  

         ធនាគារ មេយបបែង ទជីសករុងឡងុដ៍

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ទតី្ករុង�ុងដ ៍្តរូវបានេបងកើតប�ើងតាងំពតីឆ្្១ំ៩៦២
 

និង្តរូវបានប្េើ្បាស់ជ្ភ្ាកង់្រធនាគារកិច្ចជួ��ដល់ េណា្ត ្ករុមហ៊ាុន និង 
្គឹះស្នហិរញ្ញ វត្ុនានាក្ុង្េតិេត្តិរោររវាងតំេនអ់ាស៊ា ន និងសហគមន៍

 អឺរ ៉ាុេ ដដលផ្តល់បសវាកម្មប ្្ត តសំខានប់លើធនាគារកិច្ចខ្ាតធំ និងបលើ 
ឥណទានអាជតីវកម្ម រតនាគារ ទតីផសារធនធាន និងហិរញ្ញេ្ទានពាណិជជាកម្ម។ 

 
ពួកប�ើងផ្តល់ជូននូវបសវាវនិិបោគបោ�អនុបលាមតាមចបាេ ់Shariah  
ដល់្ករុមហ៊ាុន និងេណា្ត អតិថិជនេុគ្គល ដដល មាន្ទព្យ សម្ត្តិប្ចើន និង

 
សជតីវកម្ម។

  ធនាគារ មេយបបែង សបែុយមណ

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ្េ៊ាុ�បណ ្តរូវបានេបងកើតប�ើង្េមាណជ្ង ៥៨ឆ្្ ំ
បហើ�បានផ្តល់ជូនបសវាកម្មធនាគារកិច្ចេុគ្គល និងពាណិជជាកម្ម្គេ ់
្េបភទតាមរ�ៈេណា្ត ញសខាចំនួន ២គឺបៅ Bandar Seri Begawan  
និងបៅ Seria។

សបតិបត្ិការអន្រជាតិ

្មាគេន៍

*រមួេញ្ចូ លទាងំ ឥណទាន ដេេឥស្ម  ដដលលកឲ់្យ Cagamas និង មនិទានប់ានេញ្ចូ ល រោរ្បាក។់
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

េខុង្រអាជជីវកេ្មជាយទុ្ធសាស្ ្មន្េ័្ន្ធធនាគារ
រចនា្េ្ន័្ធរប្់្ េ្ន័្ធធនាគារ

នាមថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨
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ISLAMIC BANKING

 100% Maybank Islamic Berhad 
(Islamic Banking)

 100% PT Bank Maybank Syariah Indonesia 
(Islamic Banking) 

98.54%* PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
(Banking)

 100% PT Maybank Indonesia Finance 
(Multi-financing)

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

99.97% Maybank Philippines, Incorporated 
(Banking)

100% Maybank (Cambodia) Plc 
(Banking)

100% Maybank Singapore Limited# 
(Banking)

18.78% MCB Bank Limited
(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 General Insurance Berhad
(General Insurance business)

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

100%  Etiqa Life Insurance Berhad
(Life and 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)

99.78%@@ PT Maybank Kim Eng Sekuritas
(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)

100%  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)

35.33% Anfaal Capital^ 
(Investment Banking)

Other Subsidiaries 

80%  Maybank Asset Management Group Berhad 
(Investment Holding)

100% Maybank Asset Management Sdn Bhd 
(Fund Management)

99%  PT Maybank Asset Management
(Fund Management)

100%  Amanah Mutual Berhad##

(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 Trustees Berhad 
(Trustee Services)

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

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

Other Subsidiaries

COMMERCIAL BANKING

INSURANCE & TAKAFUL

INVESTMENT BANKING

ASSET MANAGEMENT

OTHERS

MALAYAN BANKING BERHAD

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. 
2. Where investment holding companies are omitted, shareholdings are shown as effective interest.
* Effective interest held by the Group. 
** 0.01% is held by Dourado Tora Holdings Sdn Bhd.
^ Joint Venture
# New subsidiary incorporated in Singapore. 
## New subsidiary acquired. 
@ 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.
@@ Effective interest held by the Group. 85% is held by Maybank Kim Eng Holdings Limited and 15% is held by PT Maybank Indonesia Finance (14.78% effective interest held by the Group).

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

រចនា្េ័្ន្ធរប្់្ េ្ន័្ធធនាគារ
នាមថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨
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មោក រត័្ មសាភ័ណ

នា�ក នា�កោ្ឋ នបសវាហិរញ្ញ វត្ុសហគមន៍

ដឹកនា ំ រោររ តីកចប្មើនចនអាជតីវកម្ម និងទិសបៅ�ុទ្ធសសស្ត 
ចននា�កោ្ឋ នបសវាហិរញ្ញ វត្ុសហគមន ៍ ដដលរមួមាន 
ឥណទានអាជតីវកម្មខ្ាតតូច និងមធ្យម ឥណទានេុគ្គល  
បសវាកម្មPremier Wealth មូលនិធិ្បាកេ់បញ្ញ ើ  
បសវាកម្មធានារា៉ា េរ់ងBancassurance  ធនាគារកិច្ច 
ដេេនិមតិ្ត និងអាជតីវកម្មទូទាត ់ អាជតីវកម្មេណ័្ណ  និង្គេ់្ គង

 េណា្ត ញសខា។

ដឹកនារំោររ តីកចប្មើន និង�ុទ្ធសសស្តអាជតីវកម្ម្គេ់្ េបភទរេស់ធនាគារ 
ទាងំមូល និងធានានូវរោរផ្តល់ជូនគុណតចម្ រ�ៈបពលដវង ជូន ដល់  
ភាគ ទុនិក អតិថិជន និបោជិត និង ភាគតីភាគពន័្ធទាងំអស់។ 

មោក ថាណ្បាឡាន វុជី ្ុជី ការា៉ា ន់

នា�ក នា�កោ្ឋ នទតីផសារសកល - ឥណូ្ចិន

្គេ់្ គង និង្តរួតពិនិត្យដផ្កទតីផសាររូេិ�វត្ុ ដផ្កលក់
 និង្េឹកសាបោេល់បលើ្េតិេត្តិរោរសច់្ បាក ់ និង

 រោរេ្តូររូេិ�េណ័្ណ េរបទស។

មោក សគរួច ្តយា

នា�ក នា�កោ្ឋ នធនាគារកិច្ចសជតីវកម្ម

ដឹកនា ំ រោររ តីកចប្មើនចនអាជតីវកម្ម និងទិសបៅ�ុទ្ធសសស្ត 
 ចននា�កោ្ឋ នធនាគារកិច្ចសជតីវកម្ម ដដលរមួមាន 

ធនាគារកិច្ចពាណិជជាកម្ម ធនាគារកិច្ចសជតីវកម្ម និង
 

្េតិេត្តិរោរធនាគារ។

 ្េវត្តិរូេ សបង្ខេ រេស់គណៈកមា្ម ធិរោរ្េតិេត្តិ ស្ិតបៅទំពរ័ទតី៤៤ ដល់៤៥។

ោតុ េ៉ាូហាមាដ ហានជីវ ្ែអូាឌជី
នា�ក្េតិេត្តិ

នាយកោ្ាននសវាហិរញ្ញវត្នុសហគមន៍ នាយកោ្ានធនាគារកិច្ចសជីវកម្ម នាយកោ្ានទីផាសារសកល
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

រចនា្េ្ន័្ធរប្ធ់នាគារ
នាបខមីនាឆ្នាំ២០១៨



13

េ
ុខ

ង្
រ ស

ប
ត

ិប
ត

្ិកា
រ

មោក មអកាវា ន់ បែជីន ចានជី

នា�ក នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ - ឥណូ្ចិន

េបងកើត�ុទ្ធសសស្តស្មាេធ់នាគាររ�ៈបពលដវង និងដឹកនា ំ
រោរបធវើដផនរោរហិរញ្ញ វត្ុ គប្មាងថវរិោ និងរបា�រោរណ៍

 និ�ត័កម្មហិរញ្ញ វត្ុ និងរោរ្គេ់្ គងមូលធន និង
 សន្ទនតី�ភាព បដើម្តីធានាថាធនាគារ នឹងេន្តរ តីកចប្មើន

 ្េកេបោ�ចតីរភាព។ 

មោកស្ជី ហា្គ ្រ ជីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា

នា�ិរោ នា�កោ្ឋ នធនធានមនុស្ស - ឥណូ្ចិន

កសង និងដថរកសា �ុទ្ធសសស្តធនធានមនុស្ស ដដល 
្េកេបោ�រោរចច្្េឌិត និងមានអត្ន�័ េបងកើត និង 
បរៀេចំបគាលនបោបា� បដើម្តីអភវិឌ្ឍ និងផ្តល់ 
ភាពអងអ់ាចដល់និបោជិត ដដលមានសមត្ភាពខ្ពស់  
ក្ុងរោរេន្តជំរុញដល់រោររ តីកចប្មើនចនអាជតីវកម្មរេស់ធនាគារ 
្េកេបោ�ចតីរភាព។

មោក ឃ ូមអង ហូ

នា�ក នា�កោ្ឋ ន្េតិេត្តិរោរអាជតីវកម្ម

េបងកើត និងអភវិឌ្ឍ�ុទ្ធសសស្ត្េតិេត្តិរោររេស់ធនាគារ 
 

និងពិនិត្យបមើលបលើរោរផ្តល់ជូននូវគុណភាពបសវាកម្មទាងំ
 

មូល បដើម្តីគាំ្ ទដល់រោរសប្មចនូវចក្ខុវស័ិ� និង
 

បេសកកម្មរេស់ធនាគារ។ 

មោក អុរឹង យកុ ជជីន

នា�ក នា�កោ្ឋ ន្គេ់្ គងហានិភ�័- ឥណូ្ចិន

េបងកើត�ុទ្ធសសស្ត និងដឹកនារំោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ 
សហ្គាស ក្ុងធនាគារ និងេន្តអនុវត្តរោរ្គេ់្ គង 
ហានិភ�័ោ៉ា ងសកម្ម និងប្តៀមលក្ខណៈ្គេ់្ គាន ់ បដើម្តី 
រមួចំដណកក្ុងរោរគាំ្ ទដល់រោរសប្មចឲ្យបាននូវចក្ខុវស័ិ�

 
រេស់ធនាគារ។ 

មោកស្ជី ហា្គ ្រ ជីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា

នា�ិរោ នា�កោ្ឋ នកិច្ចរោរ្ករុមហ៊ាុន និងទំនាកទ់ំនងសជតីវកម្ម

កសង និងដថរកសារោរអនុវត្តកិច្ចរោរ្ករុមហ៊ាុន បសវាកម្ម 
ដផ្កចបាេ ់ ពាណិជជាសញ្្ញ  ទំនាកទ់ំនងស ជតីវកម្ម ដផនរោរ 
ទតីផសារ និងដឹកនាដំផនរោររោរអនុវត្តទំនួលខុស្តរូវសង្គម  
រេស់ធនាគារ។ 

មោកស្ជី ហា្គ ្រ ជីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា

ឡងុ ្មុា៉ា រទិ្ធ

បលខាធិរោរ្ករុមហ៊ាុន

ដឹកនាមំុខង្របលខាធិរោររេស់្ករុមហ៊ាុន និងផ្តល់្េឹកសាបលើ 
រោរអនុវត្ត និងចបាេស់្តតីពតីអភបិាលកិច្ច្ករុមហ៊ាុន។

្ខុ ច័ន្ទតារា

នា�ក នា�កោ្ឋ ន សវនកម្មចផ្ទក្ុង

ដឹកនាសំវនកម្មចផ្ទក្ុង ក្ុងរោរព្ងឹង និងរោរពារគុណតចម្រេស់
 ធនាគារ តាមរ�ៈរោរផ្តល់ជូននូវរោរធានាបលើបគាលបៅ និង 

ហានិភ�័នានា ផ្តល់្េឹកសា និងរោរ�ល់ប�ើញបលើលទ្ធផល
 

សវនកម្ម។ 

នា�ក នា�កោ្ឋ ន្េតិេត្តិតាម

ទទួលខុស្តរូវបលើរោរដឹកនា ំ និងផ្តល់ជូននូវរោរ�ល់ប�ើញជ្រមួ 
រេស់ធនាគារ បលើរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ចនរោរ ្េតិេត្តិតាម។ 

នលខាធិការតកុមហែុន នាយកោ្ានសវនកម្មមផ្ទក្នុង នាយកោ្ានតបតិបត្តិតាម

នាយកោ្ានហិរញ្ញវត្នុ និងយុទ្ធសសស្ត

នាយកោ្ានតបតិបត្តិការអាជីវកម្ម

នាយកោ្ានធនធានមនុសាស

នាយកោ្ានកិច្ចការតកុមហែុន និងទំនាក់ទំនងសជីវកម្ម

នាយកោ្ានតគប់តគងហានិភព័យ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

រចនា្េ្ន័្ធរប្ធ់នាគារ
នាបខមីនាឆ្នាំ២០១៨

រចនា្េ្ន័្ធរប្ធ់នាគារ



ោតុ ចូហាន់ អារ ជីហវា ជីន
្េធាន្ករុម្េឹកសាភបិាល
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

សារពជីសបធានសករុេ 
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ក្ុងនាមជ្អ្កដថរកសាផល្េបោជនជូ៍នភាគទុនិក ្ករុម្េឹកសាភបិាល ្តរូវធានាថាធនាគារបាន
 

អនុវត្ត �ុទ្ធសសស្តអាជតីវកម្ម ដដលអាចេបងកើត្េបោជនរ៍�ៈបពលដវង បទាះស្ិតក្ុងេរេិទ
 

្េតិេត្តិរោរ ដដលមានភាព្្ស់េ្តូរឆ្េរ់ហ័ស។ ្ករុម្េឹកសាភបិាល នឹងេន្ត្តរួតពិនិត្យោ៉ា ង�ក
 ចិត្តទុកោកប់លើ្គេទិ់ដ្ឋភាព ដដលេ៉ាះពាល់ដល់រោរអភវិឌ្ឍរេស់ធនាគារ កដូ៏ចជ្ប ្្ត តបលើកតា្ត  
 

ដដលជំរុញ្េតិេត្តិរោររេស់ធនាគារ។ ខញាុ ំមានបមាទនភាព ដដលក្ុងឆ្្បំនះ ធនាគារសប្មចបាន
 

្បាកច់ំបណញខ្ពស់ បទាះជ្បានជួេឧេសគ្គខ្ាងំរោលពតីឆ្្២ំ០១៧។ ប�ើង សប្មចបានកំបណើ ន 
្បាកច់ំបណញសុទ្ធដល់ ១៤,៧លានដុល្ារអាបមរកិបៅក្ុងឆ្្២ំ០១៨ (ឆ្្២ំ០១៧៖ ៥,៣លាន 
ដុល្ារអាបមរកិ) និងបានេបងកើនផលចំបណញបធៀេនឹងមូលធនដល់១០,៨% ខណៈដដលឆ្្មំុន  
៤,៤%។ បលើសពតីបនះ ធនាគារ កស៏ប្មចបាន្បាកច់ំបណញមុនេងព់ន្ធ ោ៉ា ងខ្ពស់េំផុតចាេត់ាងំពតី 
ចុះេញជា តីអាជតីវកម្មក្ុង្សរុក បានរហូតដល់១៨,៨លានដុល្ារអាបមរកិ (ឆ្្២ំ០១៧៖៧,១លានដុល្ារ

 
អាបមរកិ) ដដលេណា្ត  មក ពតីកំបណើ ន ចនចំណូល កច្ម ឈ្ួលចំនួន ៥១,១% (ឆ្្២ំ០១៧៖២៤,៣%)។

រោរបេ្តជ្ញា ចិត្តរេស់ប�ើង ក្ុងរោរបធវើឲ្យធនាគារ បម�ដេ៊ាង រ តីកចប្មើនបៅក្ុង្េបទសកម្ពុជ្ ្តរូវបាន
 ឆ្ុះេញ្្ច ំងបោ�កំបណើ ន្ទព្យសកម្មដល់ ១,១ពានល់ានដុល្ារអាបមរកិ ដដលរមួចំដណកបោ� 

អាជតីវកម្មេុគ្គលដដល មានចំនួន ៥៥,៩%ចនឥណទានសរុេ។ ្បាកេ់បញ្ញ ើ បានបកើនដល់ ៩២៩លាន 
ដុល្ារអាបមរកិ (ឆ្្២ំ០១៧៖ ៧០៦លានដុល្ារអាបមរកិ) ដដល ៧០,០% គឺជ្ ្បាកេ់បញ្ញ ើសន្ស ំនិង 
ចរន្ត (ឆ្្២ំ០១៧៖ ៥៩,៦%)។ ខញាុ ំបាទ កម៏ានភាពរ តីករា�ផងដដរ ក្ុងរោរប�ើញរោររ តីកចប្មើន

 ោ៉ា ងខ្ាងំរ្ោចន្បាកេ់បញ្ញ ើេុគ្គលពិ បសស្បាកេ់បញ្ញ ើសន្ស ំនិងចរន្ត ដដលបានរមួចំដណក៦៧,០% 
(ឆ្្២ំ០១៧៖ ៥៨,១%)  ដដលបនាះ េង្ហា ញ អំពតីជំបនឿ ទុកចិត្ត ពតីទតីផសារ បលើតចម្ ចន ពាណិជជាសញ្្ញ រេស់

 
ប�ើង។

ធនាគារ បៅេន្តមាន ភាពរងឹមាខំាងដផ្កបដើមទុន ជ្ម�ួនឹងអនុបាតសធនភាព្គេ់្ គានក់្ុងក្មតិ
 

២៣,៧%(ឆ្្២ំ០១៧៖ ២១,៧%) បដើម្តីធានាថា ធនាគារ បម�ដេ៊ាង មានក្មតិមូលធនល្អ្េបសើរ  
ក្ុងរោរេន្តសវ័�កំបណើ ន្េកេបោ�ចតីរភាពបៅក្ុង្េបទសកម្ពុជ្។

ពួកប�ើង េន្តសប្មចបេសកកម្មរេស់ប�ើង ក្ុងរោរផ្តល់បសវាហិរញ្ញ វត្ុ្េកេបោ�អរ�ិ្យភាព 
 តាមរ�ៈរោរេបងកើតរោរ�កចិត្តទុកោក ់ក្ុងរោរេបងកើតនូវគុណតចម្្េកេបោ�ចតីរភាពបលើ

 រោរផ្តួចបផ្តើមេបងកើតថ្មតី ស្មាេស់ហគមនប៍ៅក្ុង្េបទសកម្ពុជ្ និងតាមរ�ៈរោរវនិិបោគក្ុងសង្គម 

 រោរង្រស្ម័្គចិត្តរេស់និបោជិត និងភាពជ្ចដគូរ�ៈបពលដវង។ ពួកប�ើង ្េមូលផ្តុ ំគំនិតផ្តួចបផ្តើម 
 ក្ុងរោរផ្តល់ភាពអងអ់ាចដល់សហគមន ៍តាមរ�ៈរោរផ្តល់ឱរោសដល់និបោជិត  ឲ្យចូលរមួ និង

 
ភាជា េទ់ំនាកទ់ំនង ្្ទ ល់ជ្ម�ួសហគមន ៍ដដលពួកប�ើងកំពុងបធវើ្េតិេត្តិរោរ។ កិច្ចខិតខំ្េឹងដ្េង

 រេស់ពួកប�ើង ក្ុងកិច្ចរោរទំនួលខុស្តរូវសង្គម ្តរូវបានទទួលស្គ ល់ តាមរ�ៈពានរង្វ ន ់“គំនិត
 

ផ្តួចបផ្តើមដផ្កទំនួលខុស្តរូវសង្គមល្អេំផុត” ដដលផ្តល់បោ� Retail Banker International Asia 

Trailblazer 2019 និង “ធនាគារបឆ្ើមេំផុត ដផ្កទំនួលខុស្តរូវសង្គម” ពតី Asiamoney Best Bank 

Awards for Cambodia 2018។ ទាងំបនះ បានេង្ហា ញពតីរោររមួចំដណករេស់ប�ើង ដល់បសដ្ឋកិច្ច  
ទតីផសារហិរញ្ញ វត្ុ និងសង្គមបៅក្ុង្េបទសកម្ពុជ្។

ចំបពាះរោរ្្ស់េ្តូរសមាជិក្ករុម្េឹកសាភបិាល ខញាុ ំសូមសវ គមនអ៍ភបិាលថ្មតី បលាកសរ តីវហវូឌតីន ខាលតីឌ

 ដដល្តរូវបានដតងតាងំជ្អភបិាលនាចថងៃទតី២៩ ដខមតីនា ឆ្្២ំ០១៩។ ្សេបពលបនះ ខញាុ ំបាទកប៏ាន
 

លាដលងពតីតំដណងជ្ អភបិាល ដដលខញាុ ំបាទបានេំបពញតួនាទតីជ្អភបិាល និង្េធាន្ករុម្េឹកសា
 ភបិាល អស់រ�ៈបពល្េមាណជ្ងេតីឆ្្។ំ ខញាុ ំ នឹង្តរូវេន្តបវនបោ� បលាក អានតូនតី ប្េនបអឡាម 

 
ដដលជ្សមាជិក្ករុម្េឹកសាភបិាល តាងំពតីដខតុលា ឆ្្២ំ០១៧។ កន្ងមក ខញាុ ំប�ើញថាធនាគារ បាន

 

េបងកើនតចម្ដល់្គេភ់ាគតីទាងំអស់ និងព្ងឹងបករ ្តិ៍បឈា្ម ះរេស់ប�ើង ជ្ស្េន័ហិរញ្ញ វត្ុឈានមុខ
 ម�ួបៅ្េបទសកម្ពុជ្ ្សេបពល ដដលពួកប�ើងបៅដតេន្តខិតខំបោះ្ស�ត្មរូវរោររេស់ 

សហគមនប៍លើដផ្កបសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម បៅ្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្។ ខញាុ ំមានទំនុកចិត្ត និងបសចក្តតី
 របំភើេនឹងទស្សនៈវស័ិ�រេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ក្ុងរោរេន្តបជ្គជ�័នាបពលអនាគត បោ�បោង

 
បៅបលើកិច្ចខិតខំ្េឹងដ្េងអភវិឌ្ឍនភ៍ាពជ្អ្កដឹកនា ំនិងបទពបរោសល្យរេស់និបោជិតរេស់ប�ើង

 កន្ងមក។

ខញាុ ំបាទ សូមដថ្ងអំណរគុណចំបពាះសហរោរ ត្ី ករុម្េឹកសាភបិាល កដូ៏ចជ្នា�ក្េតិេត្តិ និងសមាជិក
 គណៈ្គេ់្ គង និងនិបោជិត ធនាគារ ចំបពាះភាពទទួលខុស្តរូវ្េកេបោ�រោរបគារព។ ខញាុ ំសូម

 
ដថ្ងអំណរគុណចំបពាះភាគតីពាកព់ន័្ធទាងំអស់ដូចជ្ អង្គភាពនិ�ត័ករ អតិថិជន ចដគូពាណិជជាកម្ម

 
និងសហគមន ៍ចំបពាះរោរគាំ្ ទ ដដលជួ��ជំរុញឲ្យប�ើង សប្មចនូវចក្ខុវស័ិ�រេស់ប�ើង “សប្មច

 
បគាលេំណងរេស់អាសុតីជ្ម�ួអ្ក និងរោរផ្តល់ជូន បសវាហិរញ្ញ វត្ុ្េកេបោ�អរ�ិ្យភាព”។ 

 
ខញាុ ំសូមដថ្ងអំណរគុណ និងបរោតសរបសើរផងដដរ ដល់ធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្ ចំបពាះរោរដណនា ំនិង

 គាំ្ ទដម៏ានតចម្ចំបពាះប�ើង នាឆ្្កំន្ងមកបនះ។ ពួកប�ើង ទន្ទឹងរងច់ារំោរេន្តគាំ្ ទពតីភាគតីពាកព់ន័្ធ
 

ទាងំអស់ បដើម្តីសប្មចឲ្យបាននូវរោររ តីកចប្មើន្េកេបោ� តុល្យភាព ចតីរភាព និងរោរោកេ់ញ្ចូ ល
 បៅឆ្្២ំ០១៩ កដូ៏ចជ្នាបពលអនាគត។ វា ជ្បមាទនភាពម�ួស្មាេខ់ញាុ ំ ដដលបានរមួដំបណើ រ 

ជ្ម�ួធនាគារ បម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី និងអនុសសាវរ តី�ជ៍្ប្ចើន ដដលប�ើងបានេបងកើត
 រមួគ្ា។

ោតុ ចូហាន់ អារ ជីហវា ជីន

តបធានតកុមតបឹកាសាភិបាល

មប្កកេ្ម ្ េ្័ន្ធធនាគារ មេយបបែង

ម្វាហរិញ្ញវតថែុសបកបមោយអរយិ្យ ភាព
គឺជាឆ្អឹងខ្ងមនពីនតកាយសម្ព័ន្ធធនាគារ

ក្នុងការសនតមចឲាយបាននូវយុទ្ធសសស្ត

ខ្នុំមាននសចក្តីនសមនសាសរីករាយក្នុងការបង្ហាញរបាយការែ៍តបចាំឆ្នាំ២០១៨ជាមួយនឹងរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុបដលបាននធវើសវនកម្ម

រួចសតមាប់ការិយបរិនចឆេទនាមថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨។

តទពាយសកម្មសរុប

្បាកេ់បញ្ញ ើ បកើនប�ើងសរុេ

ឆ្្២ំ០១៨

្បាកច់ំបណញសុទ្ធ

ឆ្្២ំ០១៨

១,១មកាដិ
ដុោលៃ រ

៩២៩ោន
ដុោលៃ រ

១៤,៧ោន
ដុោលៃ រ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

សបរឹកសាភិបាល



ោតុ េ៉ាូហាមាដ ហានជីវ្ែអូាឌជី
នា�ក្េតិេត្តិ

ោតុម៉ូហាមាដហានីវសែូអាឌី
នា�ក្េតិេត្តិ
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ការរ ជីកចមសេើនតាេរយៈប្នការយទុ្ធសាស្ ្និងវប្ធេ៌សបតិបត្ិតាេ

ជ្ម�ួនឹងរោរបេ្តជ្ញា ផ្តល់ជូន្បាកច់ំបណញរោនដ់ត្េបសើរជូនដល់ភាគទុនិក ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បាន 
េបងកើន្បាកច់ំបណញសុទ្ធចំនួន១៧៩,៣% រហូតដល់១៤,៧លានដុល្ារអាបមរកិ (ឆ្្២ំ០១៧៖៥,៣ 
លានដុល្ារអាបមរកិ) និងផលចំបណញបធៀេនឹងមូលធន ១០,៨% (ឆ្្២ំ០១៧៖ ៤,៤%)។ លទ្ធផល 
បនះ បានមកពតីរោរខិតខំ្េឹងដ្េងរេស់និបោជិតរេស់ប�ើង តាមរ�ៈ�ុទ្ធសសស្តដដលប ្្ត តបៅបលើ 

 រោរេបងកើនចំដណកទតីផសារ និងេណា្ត ញដចកចា�ដ៏្ តឹម្តរូវ បោ�ផសារភាជា េវ់េ្ធម៌្ េតិេត្តិតាមរេស់
 ធនាគារ បម�ដេ៊ាង។

ចំណូល  ្េតិេត្តិរោរសុទ្ធ បកើនប�ើង២៤,៥% ដល់៤៤លានដុល្ារអាបមរកិ (ឆ្្២ំ០១៧៖ ៣៥,៣លាន
 ដុល្ារអាបមរកិ) ដដលរមួចំដណកបោ�្បាកច់ំណូលសុទ្ធពតីកច្មបសវា និងបជើងសរ ២៦,៨% (ឆ្្ ំ

២០១៧៖ ២២,១%)។ ្បាកច់ំណូលសុទ្ធ ពតីកច្មឈ្ួលបកើនប�ើង ចំនួន ៥១,១%ដល់១១,៨លាន
 

ដុល្ារអាបមរកិដដលភាគប្ចើនបានមកពតីកច្មចនបសវាកម្មទូទាត ់និង្េតិេត្តិរោរ ពហុ រូេិ�េណ័្ណ ។

ក្ុងចំបណាម�ុទ្ធសសស្តជ្អាទិភាពបផ្សងៗ       ្េសិទ្ធភាពចនកំដណលម្អផលិតភាព     និងឧត្តមភាព
 ្េតិេត្តិរោរ ្តរូវបានេង្ហា ញតាមរ�ៈអនុបាតចំណា�បធៀេនឹងចំណូលថ�ចុះ១,៩% មកបៅ្តឹមដត 

៤៥,៥% (ឆ្្២ំ០១៧៖ ៤៧,៤%)។

អនុបាតឥណទានមនិដំបណើ ររោរថ�ចុះមកបៅ្តឹម ៣,៨% (ឆ្្២ំ០១៧៖ ៤,៥%)។ កំដណលម្អ 
គុណភាព ្ទព្យសកម្ម តាមរ�ៈរោរ្គេ់្ គងឥណទានមនិដំបណើ ររោរ ្េកេបោ�្េសិទ្ធភាព គឺជ្ 
រោរខំ្េឹងដ្េងដសំ៏ខានេ់ំផុតស្មាេវ់ស័ិ�ធនាគារនាបពលេច្ចុេ្ន្។ បោ�បមើលប�ើញអំពតី

 សរៈសំខានរ់េស់�ុទ្ធសសស្តបនះ ពួកប�ើងបានព្ងឹងរោរ្តរួតពិនិត្យ និង�ន្តរោររោរ្គេ់្ គង
 

គុណភាព្ទព្យសកម្មរេស់ពួកប�ើង។ សំវធិានធនសុទ្ធបលើឥណទានមនិដំបណើ ររោរ ធ្ាកចុ់ះ៥៤,៧% 
មក្តឹម៥,២លានដុល្ារអាបមរកិ (ឆ្្២ំ០១៧៖១១,៤លានដុល្ារអាបមរកិ)។

៣៥,៣

៤៤,០

១៨,៦

២៣,៩

៥.៣

១៤.៧

+២៩,០% +១៧៩,៣% +២៤,៥% 

ឆា� ២ំ០១៧ ���ំ២០១៨ ឆា� ២ំ០១៧ ���ំ២០១៨ ឆា� ២ំ០១៧ ���ំ២០១៨

៣៥,៣

៤៤,០

១៨,៦

២៣,៩

៥.៣

១៤.៧

+២៩,០% +១៧៩,៣% +២៤,៥% 

ឆា� ២ំ០១៧ ���ំ២០១៨ ឆា� ២ំ០១៧ ���ំ២០១៨ ឆា� ២ំ០១៧ ���ំ២០១៨

៣៥,៣

៤៤,០

១៨,៦

២៣,៩

៥.៣

១៤.៧

+២៩,០% +១៧៩,៣% +២៤,៥% 

ឆា� ២ំ០១៧ ���ំ២០១៨ ឆា� ២ំ០១៧ ���ំ២០១៨ ឆា� ២ំ០១៧ ���ំ២០១៨

ទ្្សនៈវិ្យ័្សមាប់ឆ្្ ំ២០១៩

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បៅដតេន្តបេ្តជ្ញា ចិត្តោ៉ា ងរងឹមាចំំបពាះរោររ តីកចប្មើន្េកេបោ�ចតីរភាពចន្េតិេត្តិរោរ
 រេស់ធនាគារ បៅ្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្ បេើបទាះេតីជ្មានរោរ្េឈមដផ្កបសដ្ឋកិច្ចនានា ដដលបកើតមាន
 

បៅបលើពិភពបលាក និងភាព្សបពច្សពិលចនរោរដកហូត្េពន័្ធអនុប្គាះពន្ធ (EBA) ពតីសហភាពអុឺរ ៉ាុេ 
កប៏ោ�។ ធនាគារ បម�ដេ៊ាង នឹងេន្តបេ្តជ្ញា ផ្តល់ជូននូវលទ្ធផល្េកេបោ�ចតីរភាពជូនដល់ភាគទុនិក 
និងសហគមន ៍តាមរ�ៈ�ុទ្ធសសស្តជ្អាទិភាពដូចខាងប្រោម។

• រោររ តីកលូតលាស់អាជតីវកម្មបោ�ដផ្ក តាមរ�ៈរោរេបងកើត្េពន័្ធបអកូទំនាកទ់ំនងអតិថិជន បោ� 
ប ្្ត តបៅបលើអតិថិជិន និងស្េន័ពាណិជជាកម្មធំៗ ដដលអាចេន្តេញជាូ នដល់េណា្ត ញទាងំមូល។

• រោរេបងកើន្េសិទ្ធភាពចនេណា្ត �ដចកចា� បោ�ប ្្ត តបលើឌតីជតីថល ឬសវ័�្េវត្តិភាព បដើម្តីរោត់
 េន្�ចថ្បដើម្េតិេត្តិរោរ និងេបងកើនផលិតភាព។

• វេ្ធមច៌នរោរ្េតិេត្តិតាម ដដលរោរ្េតិេត្តិតាម គឺជ្តួនាទតី និងរោរទទួលខុស្តរូវរេស់និបោជិត
 ្គេរ់ូេ។ ពួកប�ើងជំរុញវេ្ធម៌្ េតិេត្តិតាម តាមរ�ៈរោរ្េ្ពឹត្តទបងវើ្តឹម្តរូវ បេើបទាះេតីជ្ប�ើង

 មនិស្ិតប្រោមរោរឃ្្បំមើលកប៏ោ�។

កតា្ត អាទិភាពចម្ងម�ួចំនួនបទៀតរេស់ធនាគារ បៅឆ្្២ំ០១៩ គឺជំរុញកំបណើ នអាជតីវកម្ម្បាកប់រៀល 
្េកេបោ�ចតីរភាព បដើម្តីគាំ្ ទ�ន្តរោរថ្ាកជ់្តិ តាមរ�ៈរោរសប្មចឲ្យបាននូវឥណទានជ្ 
្បាកប់រៀលចំនួន ១០% ចនឥណទានសរុេ។ 

ជ្ម�ួនឹងចំណុចអាទិភាពសំខាន់ៗ ខាងបលើ ធនាគារប�ើង បានកំណតសូ់ចនាករស្មាេផ់លចំបណញ 
បធៀេនឹងមូលធន ក្ុងរងវង ់១៦% ស្មាេឆ្់្២ំ០១៩។ 

ម្ចក្ជីបថលៃងអំណរគុណ

ខញាុ ំបាទសូមដថ្ងអំណរគុណចំបពាះនិបោជិតធនាគារ ចំបពាះរោរខិតខំ្េឹងដ្េង និងរោររមួចំដណកមនិ
 ខ្ាចបនឿ�ហត ់បដើម្តីសប្មចឲ្យបាននូវលទ្ធផលបៅឆ្្បំនះ និងឆ្្កំន្ងបៅ។ ខញាុ ំសូមសំដដងរោរបរោត
 

សរបសើរោ៉ា ង្ជ្លប្រៅ ចំបពាះអតិថិជន និងភាគទុនិក ដដលេន្តផ្តល់នូវទំទុកចិត្ត ភាពបស្ម ះស្ម័្គ និង 
 រោរផ្តល់រោរគាំ្ ទដល់ប�ើង បេើបទាះជ្មានឧេសគ្គជ្ប្ចើនក្ុងឆ្្បំនះកប៏ោ�។

ខញាុ ំ កសូ៏មសំដដងរោរបរោតសរបសើរោ៉ា ង្ជ្លប្រៅ ចំបពាះចដគូពាណិជជាកម្មរេស់ពួកប�ើង និងសហគមន ៍
 ស្មាេកិ់ច្ចខំ្េឹង ដ្េង និងសហ្េតិេត្តិរោរ បដើម្តីសប្មចបានលទ្ធផលដ៏្ េបសើរនាបពលអនាគត។

ខញាុ ំ សូមដថ្ងអំណរគុណផងដដរ ចំបពាះរោរដណនាដំម៏ានតចម្ ដដលផ្តល់បោ�សមាជិកចន្ករុម្េឹកសា 
ភបិាលរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង កដូ៏ចជ្អង្គភាពនិ�ត័ករជ្ពិបសសគឺ ធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្ ដដល

 ដតងដតេន្តរោរគាំ្ ទកន្ងមក។

សូមអរគុណ

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង រេស់ប�ើង អនាគតរេស់ប�ើង

ោតុម៉ូហាមាដហានីវសែូអាឌី
នា�ក្េតិេត្តិ

ចំែូលតបតិបត្តិការសុទ្ធបាននកើនពី៣៥,៣ោនដុោ្ារអានមរិកសតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៧ដល់៤៤ោន
ដុោ្ារអានមរិកសតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨នហើយតបាក់ចំនែញមុនបង់ពន្ធបាននកើនន�ើងពី៧,១ោនដុោ្ារ
អានមរិកដល់១៨,៨ោនដុោ្ារអានមរិក។

ពួកប�ើង បៅដតេន្តរោរបេ្តជ្ញា ចិត្តក្ុងរោរផ្តល់ជូននូវគុណភាពបសវាកម្មរេស់អតិថិជន បសវាកម្ម
 និងផលិតផលដល៏្អ្េបសើរ បហើ�ពួកប�ើង មានបសចក្តតីបសមនស្សរ តីករា�ោ៉ា ងខ្ាងំដដលបានទទួល

 ស្គ ល់ពតីស្េន័អន្តរជ្តិ តាមរ�ៈ៖ 

• ពានរង្វ ន ់“ភាពឈានមុខបលើចំនួន្េតិេត្តិរោរបលើមា៉ា សុតីនឆូតរោត បៅតាមចដគូពាណិជជាករ ឆ្្ំ
 ២០១៨” និងពានរង្វ ន ់“ភាពឈានមុខបលើរោរេបងកើនរោរប្េើ្បាស់មា៉ា សុតីនឆូតរោត បៅតាមចដគូ

 
ពាណិជជាករ ឆ្្២ំ០១៨” ពតី្ករុមហ៊ាុនវ តីស អន្តរជ្តិ 

• ពានរង្វ ន ់“ធនាគារេុគ្គលបឆ្ើមេំផុត្េចាំ្ េបទសកម្ពុជ្” ពតី Retail Banker International Asia 

Trailblazer Awards 2019។ 

ចំែូលតបតិបត្តិការសុទ្ធ
(ោនដុោ្ារអានមរិក)

ចំែូលតបតិបត្តិការមុន
ការនធវើសំវិធានធន

(ោនដុោ្ារអានមរិក)

តបាក់ចំនែញ
(ោនដុោ្ារអានមរិក)

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

ទ្្សនៈ្លៃុះបញ្្ច ងំ
រប្ន់ាយកសបតិបត្ ិ  



មដើេ្ ជីបមងកេើតនូវពួកមយើង មសបើសបា្ធ់នធានសបកបមោយការគិតគូរពិចារណ្
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ធនធានហិរញ្ញវត្នុ

គាំ្ ទបោ�៖

 រោរេបងកើនបដើមទុនខាងក្ុងដរ៏ងឹមាជំ្ម�ួនឹងកំបណើ នចំបណញសុទ្ធ ១៧៩,៣% ក្ុងឆ្្ ំ២០១៨ និងស្នភាព
បដើមទុនចំេងដដលមានបស្រភាពជ្ម�ួនឹងអនុបាតសំវធិានធន ចំនួន ២៣,៧%។

 បករ ្តិ៍បឈា្ម ះចនធនាគារេុគ្គលដដលទូលំទូលា� ដដលេបងកើតមូលោ្ឋ នមូលនិធិអតិថិជនដធ៏ំរេស់ប�ើង។

ធនធានបញ្ា

កសងបោ�៖ 

 បករ ្តិ៍បឈា្ម ះចនពាណិជជាសញ្្ញ ដរ៏ងឹមាដំដលបានផ្តល់ឲ្យនូវ្េវត្តិដស៏ម្ូរដេេ និងវត្តមានដទូ៏លំទូលា�បៅក្ុង
 តំេនអ់ាស៊ា ន ។ 

 វេ្ធម ៌និង្កេខណ្័្គេ់្ គងហានិភ�័ដដលបានរមួេញ្ចូ លគ្ា ក្ុងរោររោរពារ �ុទ្ធសសស្ត ្េពន័្ធ្គេ់្ គង 
ដំបណើ ររោរ និងនិបោជិត។

 ភាព្េបសើរប�ើងចនដផ្កឌតីជតីថលស្មាេប់គហទំពរ័ Maybank2u និងចំណុច្េទាករ់េស់បសវាធនាគារ 
តាមទូរសព្ទចដ។

ធនធានផលិតភាព

សំបៅបលើរោរផ្តល់ជូនបសវាកម្មបោ�៖

 ដកស្មរួលដំបណើ ររោរចន្េតិេត្តិរោរស្មាេ់្ េសិទ្ធភាពឲ្យរោនដ់ត្េបសើរតាមរ�ៈ្េពន័្ធសវ័�្េវត្តិកម្ម 
និងឌតីជតីថល។

 មានភាពង្�្សរួលក្ុងរោរទទួល�កបសវាកម្មពតីេណា្ត ញសខា និងស្នតី�បសវាកម្្ម ្ទ ល់ខ្ួន។

 បសវាកម្មធនាគារតាម្េពន័្ធអុតីនធឺដណត និងទូរស័ព្ទចដ ដដលមានភាពឈានមុខ។

ធនធានមនុសាស

កំណតប់ោ�គុណតចម្ T.I.G.E.R រេស់ប�ើង៖

 រមួមាននិបោជិតច្មរុះជ្តិសសនច៍ំនួន្េមាណ ៤០០នាកប់ៅទូទាងំ្េបទសកម្ពុជ្។

 បោ�ប ្្ត តបលើរោរអភវិឌ្ឍបទពបរោសល្យ និងរោរកសងអ្កេន្តបវន្េកេបោ�ចតីរភាព តាមរ�ៈ 
រោរវនិិបោគបលើរោរេបងកើនសមត្ភាពនិបោជិត តាមរ�ៈកម្មវធិតីេណ្តុ ះេណា្ត លបផ្សងៗ។

ធនធានសង្គមនិងទំនាក់ទំនង
រោរបេ្តជ្ញា រេស់ប�ើងស្មាេស់ហគមនដ៍ដលប�ើងកំពុងមានវត្តមានគឺ៖

 ព្ងតីករោរវនិិបោគបៅបលើកម្មវធិតីទំនួលខុស្តរូវសង្គម បហើ�និបោជិតធនាគារ បម�ដេ៊ាង  បានចំណា�បពល 
ចំនួន ៦. ១៥៥ បមា៉ា ងស្ម័្គចិត្តសរុេស្មាេក់ម្មវធិតីទំនួលខុស្តរូវសង្គម។

 តាមរ�ៈរោរព្ងឹងរោរបេ្តជ្ញា ចិត្តរេស់ប�ើងក្ុងនាមជ្និបោជកឈានមុខ។

ការរកាសា
ភាពនសមាះតតង់

ចំនពាះនបសកកម្មរបស់នយើង
ក្នុងការផ្តល់នសវាហិរញ្ញវត្នុតបកប

នោយអរិយាយភាពធនាគារ នមយបបែងបាន
នផតាតសំខាន់នៅនលើភាពចាំបាច់ពីរ នដើមាបីបនងកើតនូវ

គុែតមមលៃតបកបនោយចីរភាពដល់សហគមន៍
បដលនយើងមានវត្តមាន។ 

ពតងីកសកាតានុពលអតិបរមារបស់នយើងនៅក្នុងអាស៊ាន
ជ្តំេនម់�ួ ដដលមានរោររ តីកចប្មើន ដដលចំនួន្េជ្ជន 

វ�័បក្មងជ្ប្ចើន និងឱរោសបៅក្ុងវស័ិ�ធនាគារ កដូ៏ចជ្រោរបកើន 
ប�ើងនូវសកម្មភាពពាណិជជាកម្មពតីសហគមនប៍សដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ន (AEC)។ 

ប�ើង មានេំណងផ្តល់ជូននូវបសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុដល់មនុស្ស្គេគ្់ាបៅក្ុង អាស៊ា ន ខណៈបពល ដដលប�ើងកំពុងបធវើជ្ចដគូជ្ម�ួអតិថិជនរេស់ប�ើង 
 ដដលចងព់្ងតីកអាជតីវកម្មរេស់ពួកបគបៅទូទាងំតំេន។់

នដើមាបីបំនពញតតមរូវការរបស់អតិថិជន ដដលមានរោរអភវិឌ្ឍបោ�រោរ្្ស់េ្តូរខ្ួនប�ើង 
 តាមរ�ៈរោរចច្្េឌិតចន្េពន្ធឌ័តីជតីថល បដើម្តីេប្មើអតិថិជនរេស់ប�ើងឲ្យ រោនដ់ត
 ឆ្េរ់ហ័ស និងទានប់ពលបវលា។

ក្នុងការបនងកើតតមមលៃ ពួកនយើងបតងបតតបកាន់យកនូវគុែតមមលៃមន T.I.G.E.R

របស់នយើង និងនធវើការតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចល្អ។ រចនាសម្ព័ន្ធននះ

គាំតទការសនតមចចិត្តជាយុទ្ធសសស្តនធវើឲាយមានតុលាយភាពនគាលនៅ រយៈនពលខលៃី

 និងរយៈនពលបវង នដើមាបីធានាចីរភាពមនអាជីវកម្មរបស់នយើង និងសហគមន៍បដល

នយើងមានវត្តមាន។

ភាពជាអ្កដឹកនាំដ៏មានតបសិទ្ធភាព៖

្ករុម្េឹកសាភបិាលច្មរុះ ដដលមានចំបណះដឹងប្រៅ្ជះរេស់ប�ើងបានផ្តល់្េឹកសា និង
 រោរ្តរួតពិនិត្យដល់គណៈ្គេ់្ គងជ្នខ់្ពស់ដដល្េតិេត្តិ�ុទ្ធសសស្តរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង 

 បដើម្តីជំរុញរោរេបងកើតតចម្ និងបធវើឲ្យ្េបសើរប�ើងនូវរោរអនុវត្តរេស់ប�ើង។
 សូមអាន ទំពរ័៤២ ស្មាេព់ត័ម៌ាន អំពតី្ករុម្េឹកសាភបិាល ទំពរ័ ៤៤ស្មាេ ់ពត័ម៌ានអំពតី  

គណៈកមា្ម ធិរោរ្េតិេត្តិ និងទំពរ័៤៦ស្មាេព់ត័ម៌ាន អំពតី 
របា�រោរណ៍្ករុម្េឹកសាភបិាល។

គុែតមមលៃសីលធម៌ និងការតបតពឹត្ដ៖

ប�ើង បៅដតេន្តរោរអនុវត្ត និងភាពបជឿជ្ករ់េស់ប�ើងបលើគុណតចម្ T.I.G.E.R។ 
គុណតចម្សតីលធមរ៌េស់ប�ើង មានបៅបលើបគហទំពរ័ www.maybank.com។

ការតគប់តគងហានិភព័យនិងការពតងឹងការតតរួតពិនិតាយមផ្ទក្នុង៖

្េពន័្ធ្គេ់្ គង្េកេបោ�្េសិទ្ធភាពចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ 
ខាងក្ុង និងខាងប្រៅរេស់ប�ើង ធានានូវ្ទព្យសម្ត្តិ និង

 ផល្េបោជនរ៍េស់ចដគូរពាកព់ន័្ធ។ 
សូមអានទំពរ័ទតី៣០ស្មាេ ់ ពត័ម៌ានអំពតីរោរ ្គេ់្ គង 

ហានិភ�័ និង ទំពរ័៣៦ស្មាេ ់ ពត័ម៌ាន អំពតី 
រោរ្េតិេត្តិតាម។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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គុណតមេលៃសបកបមោយចជីរភាព ្សមាប់មដគូពាក់ព័ន្ធទាងំអ្់

គុណតចម្ ពាកព់ន័្ធនឹងហិរញ្ញ វត្ុ ឬមនិពាកព់ន័្ធនឹងហិរញ្ញ វត្ុ ្តរូវបានេបងកើត និងផ្តល់ជូនបៅភាគតីពាកព់ន័្ធទាងំអស់។
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កចិ្ចដ៏រឹងមា
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់នយើង

២ .  នគាលនៅយទុ្ធស
សស្ត M
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2
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2
0 របស

់នយ
ើង

អតិថិជន
 រោរបកើនប�ើងអ្កប្េើ្បាស់ បសវាធនាគារតាមអុតីនធឺដណត និងទូរស័ព្ទចដចំនួន៣៨%  បោ�សររោរេបងកើន

 មុខង្រថ្មតីបៅក្ុងM2U និងM2E។

 ពិន្ទុជ្មធ្យមចនរោរ្សងម់តិអំពតីរោរបពញចិត្តរេស់អតិថិជនបៅបលើបសវាកម្មរេស់ធនាគារ ្េមាណជ្ ៤.១% 
ក្ុងរ�ៈបពល៣ឆ្្កំន្ងមកបនះ។

 េបងកើនរោរប្េើ្បាស់្េតិេត្តិរោរ បោ�ពុំចាបំាចប់្េើេណ័្ណ  តាមរ�ៈ�ុទ្ធនារោរដគ៏ួរឲ្យចាេអ់ារម្មណ៍ ចន 
 

េណ័្ណ អាជតីវកម្ម និងរោរទូទាតត់ាម ្េពន័្ធឌតីជតីថល។

ពត័ម៌ានេដន្ម  អំពតី បសវាហិរញ្ញ វត្ុសហគមនប៍ៅទំពរ័ទតី២៣ និងរោរផ្តល់ជូនគុណភាពបសវាកម្ម បៅទំពរ័ទតី២៨។ 

វិនិនយាគិន
 ផលចំបណញបធៀេនឹងមូលធនចំនួន ១០,៨%ស្មាេឆ្់្ ំ២០១៨។

 ធនាគារ បានរកសាចថ្បដើមមូលនិធិធនឲ្យ បៅទាេ ដដលចំនួនដងចនចំណូលរោរ្បាកប់កើនពតី 
១,៣៨ដងបៅឆ្្២ំ០១៧ ដល់២,១២ដង។  

ពត័ម៌ានេដន្ម  អំពតី ទស្សនៈឆ្ុះេញ្្ច ំង រេស់នា�ក  នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ បៅទំពរ័ទតី២០។ 

 និយព័តករ
 ្េតិេត្តិតាមត្មរូវរោររេស់និ�ត័ករ។

 រោរអនុមត័ស្តងោ់គណបន�្យថ្មតី CIFRS បៅបោ�រលូន ។

ពត័ម៌ានេដន្ម  អំពតី របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ បៅទំពរ័ទតី៦៣។ 

សហគមន៍
 រោរអនុវត្តកម្មវធិតី បលើកកម្ពស់ សហគមនប៍ផ្សងៗដូចជ្ កម្មវធិតីសស្តតី និងតមបាញ កម្មវធិតីេណ្តុ ះេណា្ត ល 

 ចំបណះ ដឹងដផ្ក ហិរញ្ញ វត្ុ Maybank CashVille Kidz និងកម្មវធិតីឧេត្ម្ភ កុមារ។

ពត័ម៌ានេដន្ម  អំពតី កិច្ចរោរទំនួលខុស្តរូវសង្គម បៅទំពរ័ទតី៦០។ 

និនយាជិត
 និបោជិតម្ាក់ៗ  ទទួលបានរោរេណ្តុ ះេណា្ត លជ្មធ្យមចំនួន ៥៥,៦០បមា៉ា ង។

ពត័ម៌ានេដន្ម  អំពតី ធនធានមនុស្ស បៅទំពរ័ទតី៣៧។ 

ដ�ើម្ប ី

ក្្យខ្លួនជា 

ធនាគារដ�លឈានមុខដេ 

ដៅក្នុងតំបន់អាស៊្ន យុទ្ធសស្រ្ត 

ដ�លបដងកើនេុណតមម្រប្រ់ដយើងេឺ ដ្ត្ត 

ដៅដលើដគាលដៅយុទ្ធសស្រ្តចំនួន៥រួមមាន៖

ធនាគារ្រហេមន៍អាស៊្នកំពូល

យ�ើង មានបំណងក្លា �ជាអ្នកផ្តល់យេវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ 
ខ្្ន តមធ្យម និងយេវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុពាណិជ្ជកម្ម ឈានមថុខយេ 

 
យៅក្នថុងតំបនអ់ាស៊ា ន ដែលមានឥទ្ិពលយលើវត្តមានក្នថុងតំបនអ់្នក

 ជំនាញក្រធនាគារ និងឱក្េក្នថុងវេ័ិ�យេែ្ឋកិច្ចអាស៊ា ន។

ធនាគារដៅអាស៊្នឈានមុខដេដៅក្នុងបណ្្ញតំបន់អា្រុី

យ�ើង ប្រាថ្្ន ចងក់្លា �ជាដែេូហិរញ្ញ វត្ថុដែលអាចទថុកចិត្តរបេ់អាស៊ា ន 
ដែលជាអ្នកផសារ 
ភ្្ជ បប់ណ្្ត ញយផសេងយទៀតយៅក្នថុងតំបនអ់ាេថុី តាមរ�ៈក្រយលើកកម្ពេ់េមត្ភ្ពដន 
ភ្ពជាអ្នកែឹកនាអំាស៊ា នរបេ់យ�ើង យែើម្ផី្តល់ែំយណ្ះប្ស�ែល់អតិថិជនយៅទូទាងំ

 
ទ្ីបអាេថុី។

កកុមហ៊ុនធានារ៉្ប់រងអាស៊្នឈានមុខដេ

យ�ើង ចងក់្លា �ជាប្ករុមហ៊ាថុនធានារ៉ា បរ់ងឈានមថុខយេរបេ់អាស៊ា ន តាមរ�ៈក្របយងកើន 
ប្បេិទ្ភ្ពរវាងធនាគារប្បចាតំំបនធ់នាគារ យម�ដប៊ាង និងយប្បើប្រាេ់ជំនាញរបេ់ Etiqa 

យលើយេវាកម្មធានារ៉ា បរ់ងTakaful និងធានារ៉ា បរ់ងBancassurance។

អ្កផ្តល់ដ្រវាកម្មហិរញ្ញវត្នុដបបអុីស្្ម

យ�ើង មានេយប្មាងបន្តផ្តល់ជូននូវែំយណ្ះប្ស�ហិរញ្ញ វត្ថុជាេកលដែលយ ្្ត តេំខ្នយ់លើ 
អតិថិជន ដែលនាយំៅែល់ក្រពប្ងឹងភ្ពឈានមថុខយេជាេកល ក្នថុងយេវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដបប

 ឥសលា ម។

ជដកមើ្រធនាគារឌីជីថល 

យ�ើងប្រាថ្្ន ចងក់្លា �ជាធនាគារឌីជីថលយោ�ជយប្មើេ តាមរ�ៈក្រដេ្ង�ល់ពីចំណងច់ំណូល
ចិត្តរបេ់អតិថិជនរបេ់យ�ើងជាចម្ង និងយធ្ើក្រ ល្ា េ់ប្តូរជាបន្តបនាទា បយ់ែើម្ផី្តល់ជូននូវ

 បទពិយសធនេ៍ប្មាបអ់តិថិជនជំនានយ់ប្ក្�ក្នដ់តល្អប្បយេើរ។ 

ការរង្វាយតមមលៃនលើលទ្ធផល៖

ប�ើង តាមោនរោររ តីកចប្មើនរេស់ប�ើង បោ�ប្េើតារាងវា�តចម្ដដល
 

មានតុល្យភាព បដើម្តីវា�តចម្រោរអនុវត្តរេស់ប�ើងចំបពាះបគាលេំណង 
�ុទ្ធសសស្តរេស់ប�ើង ដដលជ្លទ្ធផលចនរោរសប្មចចិត្តចនរោរផ្តល់លាភរោរ។

បន្តការនផតាតនលើការអភិវឌាឍសមត្ភាពនិងការបែ្តះបណា្ាល៖

រោរប ្្ត តបលើរោរអភវិឌ្ឍសមត្ភាព និងរោរេណ្តុ ះេណា្ត លសមត្ភាពរេស់
 

និបោជិតរេស់ប�ើង គឺបធវើប�ើងបដើម្ត្ី បាកដថាពួកប�ើងធានាផ្តល់
 ជូននូវរោរោិល័�បធវើរោរម�ួ្េកេបោ�និរន្តរភាពស្មាេច់ថងៃ 

អនាគត។ សូមចូលបៅរោនទ់ំពរ័ ទតី៣៧ ស្មាេ ់ពត័ ៌មាន  
អំពតី ធនធានមនុស្ស។ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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គំរមូនអាជជីវកេ្មរប្ម់យើង
 



បៅក្ុងេរេិទ្េកួត្េដជង ធនាគារ បម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី បៅដតសប្មចបាន្បាកច់ំបណញមុនេងព់ន្ធខ្ពស់េំផុត ចាេត់ាងំពតីបានចុះេញជា តី
 អាជតីវកម្មក្ុង្សរុក។ លទ្ធផល គួរជ្ទតីគាេចិ់ត្តបនះ បានមកពតីកិច្ចខិតខំ្េឹងដ្េងរមួគ្ា ក្ុងរោរេបងកើនផលិតភាពឲ្យមានភាព្េបសើរប�ើង និងរោររកសា

 គុណភាព្ទព្យសកម្ម។ ធនាគារ នឹងបៅដត្េរោន�់កភាពរហ័សរហួន និងភាពេតដ់េនឆ្េរ់ហ័ស បដើម្តីធានាបលើរោររកសាកំបណើ នរោរលូតលាស់ 

្េកេបោ�ចតីរភាព។

្េិទ្ធិ្ល្ខំាន់ៗសបចាឆ្ំ្២ំ០១៨

ការតគប់តគងគុែភាពតទពាយសកម្ម
ោ៉ា ងមាន្េសិទ្ឋិភាព បានបធវើឲ្យអនុបាត  
ឥណទានមនិដំបណើ ររោរមានភាព្េបសើរ 
ប�ើងមក្តឹម៣,៨% (ឆ្្២ំ០១៧៖  
៤,៥%)។

អនុបាតតបាក់បនញ្ញើសនាសំនិងចរន្ត
ចំនួន ៧០% ដដលេណា្ត លមកពតី 
្បាក ់េបញ្ញ ើស ន្ស ំនិងចរន្ត បកើនប�ើង 

៥៥%បធៀេនឹងឆ្្មំុន។

តបាក់ចំនែញមុនបង់ពន្ធ
១៨,៨លាន ដុល្ារអាបមរកិ ដដល 
ខ្ស់បំផុត ចាេត់ាងំពតីរោរចុះេញជា តី 
អាជតីវកម្មក្ុង្សរុក។

មូលធនសរុេ្តរូវបាន្គេ់្ គងបាន

ោ៉ា ង្េបសើរបោ� អនុបាត
នសធនភាព គឺ២៣,៧%។

កំនែើនមនចំែូលកមតមឈ្នួល
៥១,១% ប្េៀេបធៀេនឹងឆ្្មំុន បហើ� 

អនុបាតកច្មឈ្ួលបធៀេនឹងចំណូល 

ឈានដល់២៦,៨% (ឆ្្២ំ០១៧៖  

២២,១%)។ 

ការវិភាគរបាយការណ៍លទ្ធ្ល្សមាប់ឆ្្សំារមពើពន្ធ២០១៨

នសចក្តីសនង្ខបចំនែញខាត(ជាពាន់ដុោ្ារអានមរិក) 
ឆ្នាំ២០១៧

ពានដុ់ល្ារ

ឆ្នាំ២០១៨

ពានដុ់ល្ារ

បធៀេនឹង

ឆ្្ចំាស់

ចំណូលពតីរោរ្បាកសុ់ទ្ធ ២៧.៥០១.១៦២ ៣២.១៦១.៦៧៥ ១៦,៩%

ចំណូលចថ្ឈ្ួល និងកច្មបជើងសរសុទ្ធ ៧.៨០៤.៧២២ ១១.៧៩១.៦០៤ ៥១,១%

ចំែូលតបតិបត្តិការសុទ្ធសរុប

ចំណា�រដ្ឋបាលទូបៅ

៣៥.៣០៥.៨៨៤

(១៦.៧៥១.៤៣៩)

៤៣.៩៥៣.២៧៩

(២០.០១៤.០៣៧)

២៤,៥%

១៩,៥%

ចំែូលតបតិបត្តិការមុនការនធវើសំវិធានធន

សំវធិានធនបលើឥណទានបាតេ់ងសុ់ទ្ធ

១៨.៥៥៤.៤៤៥

(១១.៤២៧.៩៣៤)

២៣.៩៣៩.២៤២

(៥.១៧២.៣២៣)

២៩,០%

(៥៤,៧%)

តបាក់ចំនែញមុនបង់ពន្ធ ៧.១២៦.៥១១ ១៨.៧៦៦.៩១៩ ១៦៣,៣%

តបាក់ចំនែញសុទ្ធ ៥.២៧៨.៩២៨ ១៤.៧៤២.៤២២ ១៧៩,៣%

ការ្មសេចបាននូវសបាក់ចំមណញដ៏ខ្្ ់មៅក្ងុបរបិទសបកតួសបបជង

• ចំណូលពតីរោរ្បាកសុ់ទ្ធបកើនប�ើង ១៦,៩% (ឆ្្២ំ០១៧៖ ០,១៦%) ដល់ចំនួន ៣២,២លាន ដុល្ារ 
អាបមរកិ បោ�សរកំបណើ ន្ទព្យសកម្មចំនួន ២៧,៣%បធៀេនឹងឆ្្មំុន (ឆ្្២ំ០១៧៖-០,៣៨%)។ 
ោ៉ា ងណាមញិ កំបណើ នចនចំណូលពតីរោរ្បាកសុ់ទ្ឋបានធ្ាកចុ់ះ បោ�សរសមា្ព ធចនក្មតិចំបណញ  
ពតីរោរ្បាកសុ់ទ្ធថ�ចុះ ០,២៤% មកបៅ្តឹម២,៨% ។

• ក្មតិចំបណញពតីរោរ្បាកសុ់ទ្ធបានថ�ចុះ បោ�សរដតកំបណើ ន្ទព្យអកម្មប្ចើនជ្ងកំបណើ ន្ទព្យ
 

សកម្ម ដដលបនះជ្ដផ្កម�ួចន�ុទ្ធសសស្តរេស់ធនាគារបដើម្តីរកសាសន្ទនតី�ភាព និងជ្�ុទ្ធសសស្ត 
ក្ុងរោរេបងកើនចរន្តចំណូលពតីកច្មបសវា។

• អនុបលាមតាម�ុទ្ធសសស្តរេស់ប�ើង ធនាគារ បានសប្មចកំបណើ នចំណូលពតីកច្មបសវា 
៥១,១%បធៀេនឹងឆ្្មំុន (ឆ្្២ំ០១៧៖ ២៤,៣%) ដដលអនុបាតកច្មឈ្ួលបធៀេនឹងចំណូល  
កប៏កើន ៤,៧% ដល់ ២៦,៨% (ឆ្្២ំ០១៧៖ ២២,១%)។ កំបណើ នជ្រមួចនចំណូលពតីកច្មបសវា  
េណា្ត លមកពតីបសវាកម្មទូទាត ់និង្េតិេត្តិរោរពហុរូេិ�េណ័្ណ ។

• ចំណា�រដ្ឋបាលទូបៅបកើនប�ើង ១៩,៥%្សេនឹងកំបណើ នអាជតីវកម្ម េ៉ាុដន្តតិចជ្ងកំបណើ ន្បាក ់
 ចំណូល បោ�សរដតប�ើងប ្្ត ត បលើរោរដកលម្អ  ផលិតភាព និងឧត្តមភាព្េតិេត្តិរោរ។ 

 ជ្លទ្ធផល អនុបាតចំណា�បធៀេនឹងចំណូល ថ�ចុះ ១,៩% មកបៅ្តឹម ៤៥,៥%។

• បោ�សរដតចំណូលបកើនខ្តស់ជ្ងចំណា� ចំណូល្េតិេត្តិរោរមុនរោរបធវើសំវធិានធនកប៏ានបកើន 
 

២៩,០%ដល់ ២៣,៩លាន ដុល្ារអាបមរកិ។

• សំវធិានធនសុទ្ធបលើឥណទានមនិដំបណើ ររោរធ្ាកចុ់ះ ៥៤,៧% មក្តឹម ៥,២លានដុល្ារអាបមរកិ 
 

បោ�សរ ភាព្េបសើរប�ើង ចនគុណភាព្ទព្យសកម្ម ដដលធនាគារប ្្ត តខ្ាងំបលើរោរទាញ�ក  
គុណភាព្ទព្យសកម្ម តាងំពតីឥណទានចាេប់ផ្តើមបស្ើសំុ រហូតដល់ រោរ្តរួតពិនិត្យជ្្េចា។ំ

• ជ្លទ្ធផល កំបណើ នចំណូលខ្តស់ ចំណា�រដ្ឋបាលទូបៅ និងសំវធិានធនសុទ្ធបលើឥណទានមនិ
 

ដំបណើ ររោរថ�ចុះ បានបធវើឲ្យ្បាកច់ំបណញមុនេងព់ន្ធបកើនប�ើង ១៦៣,៣% ដល់ ១៨,៨លាន  
ដុល្ារអាបមរកិ បហើ�ហុចឲ្យផលចំបណញបធៀេនឹង មូលធន្េបសើរប�ើងដល់ ១០,៨% 

 
(ឆ្្២ំ០១៧៖៤,៤%)។ 

ទ្្សនៈ ល្ៃះុបញ្្ច ងំរប្ន់ាយក នាយកោ្ឋ នហរិញ្ញវតថែុ ទ្្សនៈ ល្ៃះុបញ្្ច ងំរប្ន់ាយក នាយកោ្ឋ នហរិញ្ញវតថែុ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ធនាគារនៅបតអាចទទួលបានកំនែើនឥែទានដុលនទាះជាស្ិតក្នុងកំ�នុងនពលនធវើសមាហរនកម្ម

ធនាគារ មានកំបណើ នឥណទានដុល ៥% (ឆ្្២ំ០១៧៖ -០,៣%) ដដលជំរុញបោ�អាជតីវកម្មលករ់ា� ៥៦% ចន 
ឥណទានសរុេ។ ឥណទានអាជតីវកម្មលករ់ា�មានដូចជ្ កម្ចតីទិញបគហោ្ឋ ន និងអាជតីវកម្មខ្ាតតូច និងមធ្យម បាន

 
បកើនប�ើង ២០,២%បធៀេនឹងឆ្្មំុន (ឆ្្២ំ០១៧៖ ៨,៥%)។

កំបណើ នោ៉ា ងបលឿនចនអាជតីវកម្មលករ់ា� គឺជ្�ុទ្ធសសស្តម�ួ បដើម្តីរកសាសមតុល្យឥណទាន បហើ�កំបណើ នបនះ 
 ដដល្តរូវបានជំរុញបោ��ុទ្ធនារោរបផ្សងៗ ដដលបានបធវើប�ើងបៅក្ុងឆ្្។ំ

កំនែើនតបាក់បនញ្ញើអតិថិជនដ៏រឹងមាំបដលគាំតទនោយកំនែើនតបាក់បនញ្ញើចរន្តនិងសនាសំ

រោរផ្តល់បសវាទំនាកទ់ំនងបោ� ្្ទ ល់ដល់អតិថិជន ផ្គួេផ្សនំឹងបករ ្តិ៍បឈា្ម ះ្ពមជ្ម�ួវត្តមានក្ុងតំេន ់បានទាកទ់ាញ្បាកេ់បញ្ញ ើអតិថិជនបាន ៩២៩លានដុល្ារអាបមរកិ បកើនប�ើង ៣២%បធៀេនឹងឆ្្មំុន។ កំបណើ នបនះ បានមកពតី

 
កំបណើ នេបញ្ញ ើចរន្ត និងសន្ស៥ំ៥%បធៀេនឹងឆ្្ចំាស់ បហើ�អនុបាត្បាកេ់បញ្ញ ើចរន្ត និងសន្សកំប៏កើនពតី ៥៩,៦% បៅ ៧០,០%។

កំបណើ ន្បាកេ់បញ្ញ ើចរន្ត និងសន្សំ្ តរូវបានជំរុញបោ�្បាកេ់បញ្ញ ើពតីេុគ្គលដដលបកើនប�ើង៥១%បធៀេនឹងឆ្្មំុន (ឆ្្២ំ០១៧៖៥២%) ដល់ចំនួន៤៥៣លានដុល្ារអាបមរកិ ដដលជ្ចំដណកលូតលាស់ ក្ុងដផ្កទតីផសារអតិថិជនជ្ន់

 ខ្ពស់។ ចំដណកទតីផសារពាណិជជាកម្ម កប៏ៅដតេន្តរមួចំដណកកំបណើ ន៦៤% បធៀេនឹងឆ្្មំុន (ឆ្្២ំ០១៧៖១៧%) ដល់១៩៨លានដុល្ារអាបមរកិ។

ធនាគារ កខ៏ំ្េឹងរកសាចថ្បដើមមូលនិធិធនបអា�បៅទាេ ដដលចំនួនដងចនចំណូលរោរ្បាកប់កើនពតី ១,៣៨ដងបៅឆ្្២ំ០១៧ ដល់២,១២ដង។  

ការរកាសាគុែភាពតទពាយសកម្មនោយការតគប់តគងហានិភព័យបបបបុនរសកម្ម

សំវធិានធនសុទ្ធបលើឥណទានមនិដំបណើ ររោរធ្ាកចុ់ះ ៥៤,៧% មកបៅ្តឹម ៥,២លានដុល្ារអាបមរកិ (ឆ្្២ំ០១៧៖ ១១,៤លានដុល្ារអាបមរកិ) បោ�សរដតធនាគារបានព្ងឹងរោរ្គេ់្ គងគុណភាព្ទព្យសកម្ម និង�ន្តរោរ 
 ដដលធនាគារប ្្ត តខ្ាងំបលើរោរកំណតគុ់ណភាពតាងំពតីកំបណើ តចនឥណទាន។ ជ្លទ្ធផល អនុបាតឥណទានមនិដំបណើ ររោរបានធ្ាកចុ់ះពតី ៤,៤៨%រោលពតីឆ្្២ំ០១៧ មកបៅ្តឹម៣,៨៥%។

ការវិភាគតារាងតុល្យការ នាមថងៃទជី ៣១ បខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨
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ធ�ូ ២០១៧ ធ�� ២០១៨ ធ�ូ ២០១៧ ធ�� ២០១៨

ទ្្សនៈ ល្ៃះុបញ្្ច ងំរប្ន់ាយក នាយកោ្ឋ នហរិញ្ញវតថែុ 

ឥណទនលករ់យ
ឥណទនពណិជ�កម�

+៥,០% 

+២០%
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៥

៨

២
៧

២

៣
២

៨

ឥែទានដុល (ោនដុោ្ារអានមរិក)

តបាក់បនញ្ញើសរុប (ោនដុោ្ារអានមរិក) តបាក់បនញ្ញើបុគ្គល (ោនដុោ្ារអានមរិក) តបាក់បនញ្ញើពាែិជ្ជកម្ម (ោនដុោ្ារអានមរិក)

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ការសគប់សគងេូលធន និង្ន្ទនជីយភាពមោយមានសប្ទិ្ធភាព

ការតគប់តគងមូលធន

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ្គេ់្ គងបដើមទុនរេស់ខ្ួន បដើម្តីេំបពញតាមរោររពឹំងទុករេស់ភាគតីពាកព់ន័្ធសំខាន់ៗ  រមួទាងំ
 ភាគទុនិក និងនិ�ត័ករ ្សេបពលដដលធានាឲ្យបាននូវផលចំបណញអតិេរមាបធៀេនឹងបដើមទុនឲ្យសម្សេ 

 
បៅនឹងហានិភ�័ដដលអនុវត្តបោ�អង្គភាពអាជតីវកម្មបរៀងៗខ្ួន។ រោរ្គេ់្ គងបដើមទុន មាន្េសិទ្ធិភាព ្តរូវ

 បានអនុវត្តជ្ម�ួនឹងបគាលេំណងបដើម្តី៖

• រកសាបាននូវអនុបាតបដើមទុន្គេ់្ គាន ់្គេប់ពលបវលា បៅក្មតិបលើសពតីបដើមទុនអេ្េរមិាត្មរូវ
 

តាមេទេ្ញ្ញត្តិ

• ប្េើ្បាស់បដើមទុន្េកេបោ�្េសិទ្ធភាពក្ុងរោរបធវើជំនួញ និងេបងកើនផលចំបណញបធៀេនឹងបដើមទុន

• បធវើរោរេតដ់េនបដើម្តីទាញ�ក្េបោជនព៍តីរោលានុវត្តនានាបពលអនាគត និង

• េបងកើត និងវនិិបោគបលើមុខជំនួញ សូម្តីដតក្ុងេរស្ិនដដលមានភាពតានតឹងកប៏ោ�។

ក.បផនការនដើមទុន

ដផនរោរបដើមទុនរេស់ ធនាគារ បម�ដេ៊ាង មានបគាលេំណងធានាឲ្យមានរោរឃ្្បំមើលោ៉ា ងរងឹមានូំវ 
ស្នភាពបដើមទុន និងក្មតិ្គេ់្ គានរ់េស់បដើមទុន និងរោរលា�បដើមទុនដល៏្អ្េបសើរ បដើម្តីគាំ្ ទដល់

 ដផនរោរអាជតីវកម្ម និងបគាលបៅ�ុទ្ធសសស្ត ក្ុងកំ�ុងបពលឆ្្ហំិរញ្ញ វត្ុ។

ដផនរោរបដើមទុន ្តរូវបានបរៀេចំជ្្េចាឆ្ំ្ ំនិង្តរូវបានអនុមត័បោ�្ករុម្េឹកសាភបិាលរេស់ធនាគារ។ 
ដផនរោរ ្តរូវបានបរៀេចំោ៉ា ងទូលំទូលា� បដើម្ត្ី គេដណ្ត េោ់៉ា ងបហាចណាស់រ�ៈបពល៣ឆ្្ ំនិង 
ពិចារណាបលើបគាលេំណង�ុទ្ធសសស្តរេស់ធនាគារ និងដផនរោរអាជតីវកម្ម េទេញ្ញត្តិបលើបដើមទុន 
រោរអភវិឌ្ឍបគាលរោរណ៍ដណនា ំនិងេទេ្ញ្ញត្តិបដើមទុន។

ធនាគារ បានកំណតប់គាលបៅបដើមទុនចផ្ទក្ុង បោ�ដផ្អកបលើទ្មងហ់ានិភ�័ និងត្មរូវរោរេទេញ្ញត្តិ។ 
 ក្មតិបគាលបៅបដើមទុនចផ្ទក្ុង ្តរូវបានបគពិនិត្យប�ើងវញិជ្បរៀងរាល់ឆ្្ ំបដើម្តីធានាដល់រោរ្គេ់្ គង

 ្ទនាេប់ដើមទុន បដើម្ត្ី ទ្ទងទ់្មងហ់ានិភ�័ និងកំបណើ នអាជតីវកម្ម។

ខ.រចនាសម្ព័ន្ធនដើមទុននិងកតមិតតគប់តគាន់

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង រោនរ់ោេច់ំនួនបដើមទុនសំខានប់ៅក្ុងទ្មងច់នបដើមទុន ដដលជ្អចិចសន្ត� ៍និងមាន
 

សមត្ភាព ្សរូេ�ករោរបាតេ់ងខ់្ពស់េំផុតបលើមូលោ្ឋ នកំពុងេន្ត។  ធនាគារ កប៏ានរកសា្េបភទបផ្សងៗ 
បទៀតចនបដើមទុន ថ្ាកទ់តី២ ដូចជ្េំណុលប្រោមរោរ្គេ់្ គង បដើម្តីេបងកើន្េសិទ្ធភាពបដើមទុនរេស់ខ្ួន និង

 រោតេ់ន្�រោរចំណា�បលើបដើមទុនសរុេ។

ដផ្អកតាមត្មរូវរោររេស់ ធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្ សូចនាករដសំ៏ខានប់្េើ្បាស់ក្ុងរោរវាស់ដវងភាព្គេ់្ គាន់
 

ចនបដើមទុន គឺអនុបាតបសធនភាព បោ�ដផ្អកបលើមូលធន ្្ទ ល់សុទ្ឋបធៀេនឹង ្ទព្យសកម្ម ដដលបានថ្ឹង 
តាមក្មតិហានិភ�័ ដដលអ្តាបនះ មនិអាចតិចជ្ង១៥%បនាះបទ។ គិត្តឹមចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨ 

 អនុបាតបសធនភាពរេស់ធនាគារ មានអ្តារហូតដល់ ២៣,៦៩% ដដលមានបដើមទុនថ្ាកទ់តី១បស្មើ 
៨,១៨% និងបដើមទុនថ្ាកទ់តី២បស្មើ ៥,៥២%។

ការសគប់សគង្ន្ទនជីយភាព

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង អភវិឌ្ឍដផនរោរ្គេ់្ គងសន្ទនតី�ភាព និងធានាបាននូវរោរអនុវត្ត ផ្គតផ់្គង់្ េភពថវរិោ 
្គេ់្ គាន ់និង្គេ់្ គងលំហូថវរិោ បដើម្តីេំបពញរោតពវកិច្ចហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ និងបធវើឲ្យអាជតីវកម្មស្ិត ក្ុង

 ស្នភាពបសស្តសបោ�ប ្្ត តបលើគំនិតផ្តួចបផ្តើម�ុទ្ធសសស្តចំនួន ៤ ដូចជ្៖

•  បធវើពិពិធកម្ម្េភពថវរិោ បដើម្តីធានាដល់រោរទទួលបាន្េភពថវរិោបផ្សងៗ

• ចាតវ់ធិានរោរ្គេ់្ គង្បាកេ់បញ្ញ ើ បដើម្តីទទួលបាននូវ្េភពថវរិោ ដដលមានបស្រភាព

•  រកសាទ្មងរ់ោលកំណត ់្េកេបោ�ស្ិរភាពបោ�រោរ្គេ់្ គងគម្ាតរ�ៈបពលរវាង្ទព្យសម្ត្តិ 
និងេំណុល និង

•  េបងកើន្េសិទ្ធភាពរោរចំណា�ថវរិោ តាមរ�ៈរោរ្គេ់្ គងរចនាសម្ពន័្ធថវរិោ។

ក.សន្ទនីយភាពនិងបផនការថវិកា

គន្ឹះ�ុទ្ធសសស្តរេស់ ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បដើម្ត្ី គេ់្ គងសន្ទនតី�ភាពរមួមាន រោរ្គេ់្ គងចរន្តបចញចូល 
ថវរិោរេស់អ្កោក់្ បាកេ់បញ្ញ ើដធ៏ំទាងំ២០ដំេូង រោរសប្មច និងរកសាបាននូវចរន្តផ្គតផ់្គងថ់វរិោ ដដលមាន 
បស្រភាព បលើអនុបាត្បាកក់ម្ចតីបធៀេនឹង្បាកេ់បញ្ញ ើបស្មើ៨៥% ឬ្េបសើរជ្ងបនះ និងរោរបធវើឲ្យ្េបសើរប�ើង

 បាននូវរោរចំណា�បលើ្េភពថវរិោ និងគុណភាពរេស់វា។

(ខ)រចនាសម្ព័ន្ធកញ្ចប់ថវិកា

្េភពថវរិោចម្ងរេស់ ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានមកពតី បដើមទុនរេស់មា្ច ស់ភាគហ៊ាុន រោរខ្ចតីពតីធនាគារបម 
និង្បាកេ់បញ្ញ ើពតីធនាគារដចទៗ និងរេស់អតិថិជន ។ ្េភពថវរិោ្តរូវបានពិនិត្យជ្បទៀងទាត។់

គិត្តឹមចថងៃទតី ៣១ ដខធ្ូ ឆ្្ ំ២០១៨ ធនាគារ បានព្ងឹងអនុបាតឥណទានបធៀេនឹង្បាកេ់បញ្ញ ើបស្មើនឹង
 ៦៣,១% (២០១៧: ៧៩,១%)  ដដលេណា្ត លមកពតីរោរបកើនប�ើងចន្បាកេ់បញ្ញ ើចរន្ត កដូ៏ចជ្្បាកេ់បញ្ញ ើ 

សន្សកំ្ុងអ្តា ៥៤,៨% (២០១៧: ៤០,៥%)។ ជ្លទ្ធផលអនុបាត្បាកេ់បញ្ញ ើចរន្ត និង្បាកេ់បញ្ញ ើសន្សំ
 

បកើនប�ើងដល់ ៧០,០% (២០១៧: ៥៩,៦%)។ 

ធនាគារ ទទួលបានអនុបាត្កេខណ្សន្ទនតី�ភាពក្ុងអ្តា២៦៨,៩% គិត្តឹម ចថងៃទតី ៣១ ដខធ្ូ ឆ្្ ំ
២០១៨ ដដលបានស្មចបលើសបគាលរោរណ៍េ្មរុង៨០%។

បោងតាម្េរោសរេស់ធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្ បលខ ខ៧-០១៨-០៦៨ ចុះចថងៃទតី ២២ ដខ កុម្ភៈ ឆ្្ ំ២០១៨  
បលើបដើមទុន្ទនាេរ់េស់ធនាគារ និង្គឹះស្នហិរញ្ញ វត្ុ ្គឹះស្ន ត្មរូវឲ្យបគារពតាមបដើមទុនអេ្េរមា មាន

 ដូចជ្ អនុបាតបដើមទុនថ្ាកទ់តី១ (MCR1) បស្មើ ៧,៥% និងអនុបាតបដើមទុនសរុេអេ្េរមិាបស្មើ ១៥% ចន្ទព្យ
 សកម្មដដលបានថ្ឹងតាមក្មតិហានិភ�័។ បដើមទុនថ្ាកទ់តី១ ្តរូវបស្មើ ឬប្ចើនជ្ង ៥០% ចនបដើមទុនសរុេ។

 បលើសពតីបនះបៅបទៀត ធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្ កប៏ានដណនាេំដន្មបទៀតនូវបដើមទុន្ទនាេ ់ ដដលរមួមាន
 

បដើមទុនខនបសើបវសិនបស្មើនឹង ១,២៥% ចន្ទព្យសកម្មដដលបានថ្ឹង តាមក្មតិហានិភ�័ គិត្តឹមចថងៃទតី១ 
ដខមករា ឆ្្២ំ០១៩ និង ២,៥% ចន្ទព្យសកម្មដដលបានថ្ឹង តាមក្មតិហានិភ�័គិត្តឹមចថងៃទតី១ ដខមករា

 ឆ្្២ំ០២០ និងបដើមទុនបខានបធើសុតី�្តីខលមានចបន្ាះពតី ០% បៅ ២,៥% ចន្ទព្យសកម្ម ដដលបានថ្ឹងតាម
 ក្មតិហានិភ�័។

អនុបាតសំខាន់ៗ ឆ្នាំសរនពើពន្ធ២០១៨ ឆ្នាំសរនពើពន្ធ២០១៧

   បដើមទុនបគាល ថ្ាកទ់តី១

   បដើមទុនេនា្ទ េេ់ន្ស ំ ថ្ាកទ់តី២

អនុបាតសំវធិានធន

១៨,១៨%

៥,៥២%

២៣,៦៩%

១៥,៩៩%

៥,៦៨%

២១,៦៦%

មូលនិធិ ្្ទ ល់សុទ្ធ (គិតជ្លានដុល្ារ) ១៦១,១០ ១៣៤,៣៨

្ទព្យសកម្ម ដដលបានថ្ឹងតាមក្មតិហានិភ�័ 
(គិតជ្លានដុល្ារ)

៦៧៩,៩៨ ៦២០,២៨

អនុបាតសំខាន់ៗ ឆ្នាំសរនពើពន្ធ២០១៨ ឆ្នាំសរនពើពន្ធ២០១៧

កំបណើ នចន្បាកេ់បញ្ញ ើចរន្ត និង្បាកេ់បញ្ញ ើសន្សំ ៧០,០% ៥៩,៦%

អនុបាតឥណទានបធៀេនឹង្បាកេ់បញ្ញ ើ ៦៣,១% ៧៩,១%

អនុបាត្កេខណ្សន្ទនតី�ភាព ២៦៨,៩% ១០៥,៩%

ទ្្សនៈវិ្យ័ឆ្្២ំ០១៩

បសដ្ឋកិច្ច្េបទសកម្ពុជ្ ្តរូវបានពយាករណ៍កំបណើ ន្េដហល ៦,៩% បទាះជ្្េឈមនឹងកតា្ត បសដ្ឋកិច្ច សកល
 

បលាក និងភាព្សបពច្សពិលចនរោរដក្េពន័្ធអនុប្គាះពតីសហភាពអឺរ ៉ាុេ។ 

ធនាគារ បៅរកសាសុទិដ្ឋិនិ�មបលើកំបណើ នជ្ចតីរភាពរ�ៈបពលដវងស្មាេ់្ េតិេត្តិរោរបៅ្េបទសកម្ពុជ្ និង
 សប្មចបានលទ្ធផលជ្ចតីរភាពជូនភាគទុនិក និងសហគមន ៍ធនាគារ នឹងបៅរកសាជំហរជ្ម�ួកតា្ត  អាទិភាព
 

ជ្�ុទ្ធសសស្តសំខាន់ៗ ដូចជ្ រោរប ្្ត តបលើ្េតិេត្តិរោរអាជតីវកម្មជ្ដផ្ក ដដលនឹងផ្តល់្េបោជន ៍ដល់អតិថិជន
 េច្ចុេ្ន្កដូ៏ចជ្េន្តដល់អតិថិជនសរោ្ត នុពល ដដលមនិទានម់ានទំនាកទ់ំនងជ្ម�ួធនាគារ។ ធនាគារ កេ៏ន្ត

 
ជំរុញផលិតភាព និងឧត្តមភាព្េតិេត្តិរោរ ដដលប�ើងនឹងប ្្ត តបលើរោរេបងកើន្េសិទ្ធភាពចនេណា្ត �ដចកចា�

 ្ពមជ្ម�ួវេ្ធម៌្ េតិេត្តិតាម។ ជ្ម�ួនឹងចំណុចអាទិភាពសំខាន់ៗ  ធនាគារ រេស់ប�ើង បានកំណត់
 

សូចនាករស្មាេផ់លចំបនញបធៀេនឹងមូលធន ក្ុងរងវង ់ ១៦% ស្មាេឆ្់្២ំ០១៩។ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

22

ទ្្សនៈ ល្ៃះុបញ្្ច ងំរប្ន់ាយក នាយកោ្ឋ នហរិញ្ញវតថែុ 



អតិថិជន

• ទទួលបានបសវាកម្មធនាគារ ដដល 
បលឿន និងមានភាពង្�្សរួល

• ដំបណាះ្ស�ហិរញ្ញ វត្ុដដលមាន 
ភាពេតដ់េន និង្សេតាម 
ត្មរូវរោរអតិថិជន

• មានភាពង្�្សរួលក្ុងរោរទទួល 
បសវាកម្មធនាគារតាមរ�ៈេណា្ត ញ 
សខា និងដំបណាះ្ស�ដដលមាន 
ភាពង្�្សរួល

អ្កវិនិនយាគ

• ធានានូវរោរបធវើអាជតីវកម្មដដល
្េកេបោ�ចតីរភាព និងមាន 
អភបិាលកិច្ចល្អ

• ប្េើ្បាស់នូវធនធានឲ្យមាន 
្េសិទ្ធភាពបដើម្តីដសវងរកឱរោសក្ុង 
រោរព្ងតីកអាជតីវកម្ម

និនយាជិត

• េន្តេណ្តុ ះេណា្ត លជំនាញថ្មតីៗដដល 
បឆ្ើ�តេបៅនឹងត្មរូវរោរ បដើម្តីឲ្យពួក 
គាតអ់ាចេន្តរោរ រ តីកចប្មើនក្ុងវស័ិ�

 
ធនាគារ

• ចូលរមួ និងផសារភាជា េជ់្ម�ួនិបោជិត 
បដើម្តីអភវិឌ្ឍនូវធនធានមនុស្សដដល
មានបទពបរោសល្យ

សហគមន៍

• អនុវត្បោ��កចិត្តទុកោកច់ំបពាះ 
បគាលរោរណ៍កិច្ចរោរទំនួលខុស្តរូវសង្គម

• បលើកកម្ពស់ចំបណះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ 
តាមរ�ៈកម្មវធិតីចូលរមួបផ្សងៗពតីសំណាក ់ 
និបោជិត

• ប ្្ត ត និងផ្តល់រោរ�កចិត្តទុកោកប់ៅបលើ
សហគមនព៍ាណិជជាកម្ម និងសហគមនទ៍ាងំ
មូលបៅក្ុងទ្មងម់�ួដដលទទួលបាន 
លទ្ធផលជ្វជិជាមានចំបពាះភាគតីទាងំពតីរ

និយព័តករ

• ធានាបាននូវរោរ្េតិេត្តិតាមបលើចបាេ់
េញ្ញតិ្ត និងបគាលរោរណ៍បផ្សងៗ 
រេស់និ�ត័ករ។

• ព្ងឹងបលើរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ 
និងវេ្ធមច៌នរោរ្េតិេតិ្តតាម។ 

ទិដ្ឋភាពទូមៅ

នា�កោ្ឋ នបសវាហិរញ្ញ វត្ុសហគមន ៍បដើរតួនាទតីសំខានក់្ុងរោរផ្តល់ដផនរោរហិរញ្ញ វត្ុោ៉ា ងទូលំទូលា� បដើម្តីេប្មើបសវាកម្ម និងផ្តល់ភាពង្�្សរួលដល់សធារណជន។ នា�កោ្ឋ នបសវាហិរញ្ញ វត្ុសហគមន ៍ផ្តល់ជូន 

 
បសវាកម្ម និងផលិតផលជ្ប្ចើន ស្មាេេ់ប្មើជូនដល់ អាជតីវកម្មខ្ាតតូច និងមធ្យម ឥណទានេុគ្គល រមួេញ្ចូ លទាងំ អតិថិជនរូេវន័្តេុគ្គលជ្នខ់្ពស់ និងអតិថិជនទូបៅរេស់ប�ើង។

ប�ើងបេ្តជ្ញា ចិត្ត ក្ុងរោរផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងបសវាកម្មដល៏្អេំផុត បោ�បានេន្តកិច្ចខិតខំ្េឹងដ្េង ្េកួត្េដជង ក្ុងរោរដបណ្តើ ម�កចំដនកទតីផសារ តាមរ�ៈរោរអភវិឌ្ឍនូវ្េពន័្ធធនាគារឌតីជតីថល (M2U និង្េពន័្ធ 
្គេ់្ គងសច់្ បាក)់ រោរទូទាតស់ច់្ បាកប់អ�ិច្តរូនិច បសវាេប្មើអតិថិជន ្ពមទាងំរោរតំប�ើងមា៉ា សុតីនដក្បាកស់វ័�្េវត្តិ (ATM) និងព្ងតីកេណា្ត ញសខាោ៉ា ងទូលំទូលា�បៅក្ុងតំេន។់

បេសកកម្មរេស់ប�ើង គឺប ្្ត តបៅបលើបស្រភាពចនរោររ តីកចប្មើន និងេំបពញមហិច្ឆិតារេស់អតិថិជន តាមរ�ៈរោរកសងទំនុកចិត្តបៅក្ុងទំនាកទ់ំនងដដលឆ្ងរោតរ់ោរលំបាកជ្ម�ួគ្ា ។ ជ្ម�ួគ្ាបនះដដរ ពួកប�ើង

 ដតងដតប ្្ត តបលើរោរផ្តល់ជូនគុណភាពបសវាកម្មល្អស្មាេអ់តិថិជន ្សេបៅនឹងបេសកម្មរេស់ប�ើងក្ុងរោរផ្តល់បសវាហិរញ្ញ វត្ុ្េកេបោ�អរ�ិ្យភាព ។

ការរពំរឹងទុករប្ភ់ាគជីពាក់ព័ន្ធ

ទទួលបានពានរង្វ ន ់“ធនាគារេុគ្គលបឆ្ើមេំផុត ្េចា ំ
្េបទសកម្ពុជ្” និងពានរង្វ ន ់“គំនិតផ្តួចបផ្តើមដផ្កទំនួល

 
ខុស្តរូវសង្គមល្អេំផុត” បោ� Retail Banker 

International Asia Trailblazer 2019 

្បាកេ់បញ្ញ ើរេស់អតិថិជនបានបកើនប�ើងចំនួន 

៣១,៦% បធៀេនឹងឆ្្មំុន

ទទួលបានពានរង្វ ន ់“ភាពឈានមុខបលើរោរេបងកើន 
រោរប្េើ្បាស់មា៉ា សុតីនឆូតរោត បៅតាមចដគូពាណិជជាករ  
ឆ្្២ំ០១៨” និងពានរង្វ ន ់“ភាពឈានមុខបលើចំនួន 
្េតិេត្តិរោរបលើមា៉ា សុតីនឆូតរោត បៅតាមចដគូ 
ពាណិជជាករឆ្្២ំ០១៨” ពតី្ករុមហ៊ាុនវ តីស អន្តរជ្តិ។

នាយកោ្ឋ ន 
ម្វាហរិញ្ញវតថែុ ្ ហគេន៍

្េិទ្ធិ្ល្ខំាន់ៗសបចាឆ្ំ្២ំ០១៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ចំនុចម្្ត្ខំាន់ៗ្សមាប់ឆ្្ ំ២០១៨

ឥែទានបុគ្គលអាជីវកម្មខា្នាតតូចនិងមធាយម

បដើម្តីស្មរួលដល់រោររ តីកចប្មើនចនត្មរូវរោររេស់េុគ្គល និងអាជតីវកម្មខ្ាតតូច និងមធ្យម ពួក ប�ើងបានព្ងឹង
 �ុទ្ធសសស្តជំនួញ ក្ុងរោរផ្តល់ជូននូវកញ្ចេហ់ិរញ្ញេ្ទានតាមរ�ៈកញ្ច េទឹ់ក្បាកឥ់ណទាន និងឥណទាន

 
បគហោ្ឋ ន។

ក្ុងនាមជ្ធនាគារេុគ្គលដដលឈានមុខ ប�ើងបានេបងកើត�ុទា្ធ នារោរទតីផសារ ដដលផ្តល់ឲ្យអតិថិជន នូវកញ្ច េ់
 ហិរញ្ញេ្ទានោ៉ា ងពិបសស រមួជ្ម�ួនឹងអ្តារោរ្បាកដ់ទ៏ាកទ់ាញ។ ទន្ទឹមនឹងបនះ ប�ើង្េរោនខ់ាជា េនូ់វ្កេ
 ខណ្័វា�តចម្ហានិភ�័ បដើម្តីបចៀសវាងហានិភ�័បផ្សងៗ ក្ុងរោររកសាគុណភាព្ទព្យសកម្មរេស់ប�ើង។

បៅក្ុងឆ្្២ំ០១៨ រោរចាេប់ផ្តើមេបងកើតនូវ�ុទ្ធនារោរទតីផសារ ផលិតផល និងបសវាកម្មថ្មតីៗ បានរមួចំដណកក្ុង
 រោរផ្តល់លទ្ធផលោ៉ា ងល្អ។ បនះ សេញ្ជា កឲ់្យប�ើញថា ឥណទានេុគ្គល អាជតីវកម្មខ្ាតតូច និងមធ្យម បាន 

សប្មចនូវរោររ តីកចប្មើនដគ៏ួរឲ្យកតស់មា្គ ល់។ 

នាបពលខាងមុខ ពួកប�ើងបៅដតរកសារោរផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងដំបណាះ្ស�ដដលផ្តល់គុណតចម្ដល់ 
អតិថិជន បដើម្តីធានាថាត្មរូវរោររេស់អតិថិជន្តរូវបានេំបពញ។

តបាក់បនញ្ញើ

ក្ុងឆ្្២ំ០១៨ ្បាកេ់បញ្ញ ើ រេស់ប�ើង បានបកើនប�ើងចំនួន ៣១,៦% ដដលជ្លទ្ធផលពតី�ុទ្ធនារោរទតីផសារ
 ្េកេបោ�្េសិទ្ធភាពស្មាេអ់តិថិជនបៅទូទាងំ្េបទស។ េដន្មពតីបនះ ជ្ម�ួនឹងភាពបជ្គជ�័ចន

 
រោរសហរោរជ្ម�ួចដគូរេស់ប�ើង ប�ើងអាចទទួលបាននូវចំដណកទតីផសារថ្មតី។ បនះ ជ្មូលបហតុនាឲំ្យមាន 
បស្រភាពចនកំបណើ ន្ទព្យសកម្ម និងសន្ទនតី�ភាពដដលមានភាពរងឹមា ំដដលជ្កតា្ត បធវើឲ្យ សមាមា្ត្បាក់

 
កម្ចតី ្បាកេ់បញ្ញ ើរេស់ប�ើងមានភាពល្អ្េបសើរ។ ្សេបពលជ្ម�ួនឹងរោរដណនាផំលិតផល និងបសវាកម្មជ្

 ្បាកប់រៀលបៅរោនទ់តីផសារ ប�ើងេបងកើត�ុទ្ធនារោរទតីផសារ ដដលមានបឈា្ម ះថា ខញាុ ំ្សលាញ់្បាកប់រៀល បៅរោន់
 

អតិថិជនរេស់ប�ើង ដដលពួកគាតអ់ាចមានឱរោសក្ុងរោរឈះ្ដំបណើ រកំសន្តទតីរោន់្ បាសទអង្គរវត្ត បៅបពល
 ដដលពួកគាតចុ់ះបឈា្ម ះបេើកគណនតីសន្សជំ្្បាកប់រៀល។

ស្មាេឆ្់្ ំ២០១៩ និងឆ្្ខំាងមុខ ពួកប�ើងបេ្តជ្ញា ចិត្តក្ុងរោរេបងកើន្បាកេ់បញ្ញ ើតាមរ�ៈ�ុទ្ធនារោរទតីផសារនានា 
 ្ពមទាងំរោរផ្តួចបផ្តើមបផ្សងៗ បដើម្តីេំបពញត្មរូវរោររេស់អតិថិជនប�ើង បៅក្ុងស្នភាព បសដ្ឋកិច្ចដដលកំពុងដត
 ដ្េ្េរួលបនះ។

នសវាធនាគាររូបវព័ន្តបុគ្គលជាន់ខ្ស់Premiere Wealth

ជ្ម�ួនឹងធនាគារបសវារូេវន័្តេុគ្គលជ្នខ់្ពស់ Premiere Wealth ប�ើងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវរោរសប្មចចិត្ត 
និងវធិតីសសស្តស្មាេ់្ គេ់្ គង្ទព្យសម្ត្តិ ដដលអាចដកដ្េក្តតីេំណងអតិថិជនឲ្យរ្ោ�ជ្រោរពិត។ បសវា

 ធនាគាររូេវន័្តេុគ្គលជ្នខ់្ពស់ Premiere Wealth រេស់ធនាគារបម�ដេ៊ាង ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវេទពិបសធន ៍
ធនាគារដល៏្អឥតបខា្ច ះ ទាងំក្ុង្េបទស និងប្រៅ្េបទស។ មនិថារោររ តីកចប្មើនដផ្កហិរញ្ញ វត្ុស្មាេ់

 សហ្គាស ឬ ្្ទ ល់ខ្ួន ប�ើងដតងដតនាមំកនូវរោរខិតខំរមួគ្ាជ្ម�ួសម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង បៅទូទាងំតំេន ់
អាស៊ា ន ប្រោមពាណិជជាសញ្្ញ ដតម�ួ។

ប�ើងបានចាេប់ផ្តើមឆ្្ ំ២០១៨ ជ្ម�ួនឹង�ុទ្ធនារោរទតីផសារម�ួដដលពាកព់ន័្ធនឹងពិធតីេុណ្យចូលឆ្្ចិំន មាន
 បឈា្ម ះថា “អាងំបា៉ា វសំណាង” ។ េនា្ទ េម់កបទៀត ប�ើងបានដណនា�ុំទ្ធនារោរទតីផសារម�ួបទៀតស្មាេអ់តិថិជន 

រូេវន័្តេុគ្គលជ្នខ់្ពស់ រេស់ប�ើង ដដលពួកគាតទ់ទួលបានរង្វ នជ់្សច់្ បាកប់ៅបពលដដលពួកគាតដ់ណនា ំ
មតិ្តភក្តិ ឬសមាជិក្គរួសរ បេើកគណនតី Maybank Prestige Current Account ជ្ម�ួធនាគារ បម�ដេ៊ាង។

ជ្ម�ួនឹងេទពិបសធន២៍៥ឆ្្ ំនិង ភាពចាស់ទំុ បៅក្ុងវស័ិ�ធនាគារ ពួកប�ើង មានេំណង ផ្តល់ជូន
 អតិថិជនរេស់ប�ើងនូវ បសវា ធនាគាររូេវន័្តេុគ្គល ជ្នខ់្ពស់ ដដលមាន លក្ខណៈឈានមុខ និងល្អឥតបខា្ច ះ។ 

អាជីវកម្មបព័ែ្ណ

ក្ុងឆ្្ ំ២០១៨ ប�ើងបានសប្មចបគាលបៅេរមិាណ្េតិេត្តិរោរបលើមា៉ា សុតីនឆូតរោត និងសមាជិកប្េើ្បាស់
 េណ័្ណ គួរឲ្យកតសំ់គាល់ បោ�សរមានរោរផ្តល់ជូនេណ័្ណ ឥណពន្ធវ តីសដដលមានភាព ្្ទ ល់ខ្ួន និង�ុទ្ធនារោរ 

ទតីផសារជ្ប្ចើនស្មាេអ់តិថិជនដដលប្េើ្បាស់ណ្ណ ឥណពន្ធវ តីសរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង។ ជ្ម�ួរោរខំ
 

្េឹងដ្េងក្ុងរោររកសាទំនាកទ់ំនងល្អជ្ម�ួចដគូពាណិជជាករ ប�ើងបានព្ងឹងពាណិជជាសញ្្ញ  កិច្ចទំនាកទ់ំនង និង
 បគាលជំហរផលិតផលរេស់ប�ើង តាមរ�ៈេណា្ត ញដេេឌតីជតីថល។

ក្ុងឱរោស្បារព្ធខួេ ២៥ ឆ្្រំេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ប�ើងបានេបងកើត នូវ�ុទ្ធនារោរទតីផសារ ដដលមានភាពចច្
 

្េឌិត និងទាកទ់ាញដដលអតិថិជនអាចប្ជើសបរ ើស�ករូេភាពម�ួក្ុងចំបណាមរូេភាពទាងំ ២៥ ស្មាេោ់ក់
 បៅបលើេណ័្ណ  និងបានេន្តកម្មវធិតីផ្តល់រង្វ នប់ពញម�ួឆ្្ដំដលមានបឈា្ម ះថា Maybank Spend & Redeem។ 

បលើសពតីបនះបៅបទៀត ប�ើងកម៏ានកម្មវធិតីផ្តល់រង្វ នដ់ល់ពាណិជជាករ តាមរ�ៈ�ុទ្ធនារោរ Win with POS 

Terminal ស្មាេរ់ោរខិតខំ្េឹងដ្េងក្ុងរោរជួ��គាំ្ ទ និងេបងកើនរោរប្េើ្បាស់មា៉ា សុតីនឆូតរោតរេស់ធនាគារ
 បម�ដេ៊ាង។

ជ្លទ្ធផល ធនាគារ បម�ដេ៊ាងទទួលបានពានរង្វ នច់ំនួន ២ ពតី្ករុមហ៊ាុនវ តីស អន្តរជ្តិ គឺ ពានរង្វ ន ់ 
“ភាពឈានមុខបលើរោរេបងកើនរោរប្េើ្បាស់មា៉ា សុតីនឆូតរោត បៅតាមចដគូពាណិជជាករ ឆ្្២ំ០១៨” និងពានរង្វ ន ់

 
“ភាពឈានមុខបលើចំនួន្េតិេត្តិរោរបលើមា៉ា សុតីនឆូតរោត បៅតាមចដគូពាណិជជាករឆ្្២ំ០១៨”។

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានទទួលពានរង្វ ន ់“ភាពឈានមុខបលើរោរេបងកើនរោរប្េើ្បាស់មា៉ា សុតីនឆូតរោត បៅតាមចដគូពាណិជជាករ ឆ្្២ំ០១៨”
 

និងពានរង្វ ន ់“ភាពឈានមុខបលើចំនួន្េតិេត្តិរោរបលើមា៉ា សុតីនឆូតរោត បៅតាមចដគូពាណិជជាករឆ្្២ំ០១៨” ពតី្ករុមហ៊ាុនវ តីស អន្តរជ្តិ។

ស្មាេឆ្់្ខំាងមុខ ប�ើងនឹងេន្តវនិិបោគបលើរោរអភវិឌ្ឍផលិតផល និងបសវាកម្មរេស់ប�ើង បដើម្តីេន្តេំបពញ
 ត្មរូវរោរដផ្កហិរញ្ញ វត្ុរេស់អតិថិជន។

នសវាកម្មធនាគារនិមិ្មតនិងការទូទាត់

ក្ុងនាមជ្អ្កផ្តល់បសវាធនាគារតាមអុតីនធឺដណតឈានមុខបគ ប�ើងបានព្ងឹងជំហររេស់ប�ើង បោ�ផ្តល់នូវ
 ដំបណាះ្ស�ធនាគារឌតីជតីថលដទ៏ាកទ់ាញ។ េនា្ទ េព់តីរោរោកឲ់្យប្េើ្បាស់នូវបសវាធនាគារតាមអុតីនធឺដណត

 
M2U ប�ើងសបងកតប�ើញមានរោរបកើនប�ើងចនអ្កប្េើ្បាស់បសវាធនាគារចល័ត។ បសវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទចដ

 
រេស់ប�ើង ផ្តល់ជូនបសវាកម្មោ៉ា ងទូលំទូលា� រមួមានកម្មវធិតីដសវងរកទតីតាងំមា៉ា សុតីនដក្បាកស់វ័�្េវត្តិ កដូ៏ច

 
ជ្កម្មវធិតីគណនា្បាកក់ម្ចតី ដដលបរៀេចំប�ើងបដើម្តីឲ្យអតិថិជនមានភាពង្�្សរួលក្ុងរោរ្គេ់្ គងដផ្ក

 ហិរញ្ញ វត្ុ្េកេបោ�វជិ្ជា ជតីវៈ។

ជ្ងបនះបៅបទៀត ប�ើងបាននឹងកំពុងេន្តព្ងតីក និងេដន្មមុខង្រចនបសវាធនាគារចល័តរេស់ប�ើង បដើម្តីគាំ្ ទ
 រោរ្គេ់្ គងផលេ័្ ត រោរ្គេ់្ គងរោរទូទាត ់និងលំហូរសច់្ បាកចូ់ល ស្មាេអ់តិថិជនេុគ្គលដដលកំពុង 

ប្េើ្បាស់ M2U កដូ៏ចជ្អតិថិជនដដលជ្មា្ច ស់អាជតីវកម្មដដលកំពុងប្េើ្បាស់ M2E ផងដដរ។

នសវាកម្មធានារា៉ាប់រងBancassurance

្សេបៅនឹងបគាលេំណងរេស់ប�ើងក្ុងនាមជ្្គឹះស្នដដលទទួលបានរោរបគារព និងមានទំនុកចិត្តពតី
 អតិថិជនបៅក្ុងទតីផសារ ប�ើងបានេន្តរោរសហរោរជ្ម�ួ ្ករុមហ៊ាុនបមនូឡា�ហវ៍ ក្ុងរោរផ្តល់ជូនអតិថិជនរេស់

 ប�ើងនូវដំបណាះ្ស�ធានារា៉ា េរ់ង ជ្ម�ួនឹងរោរវា�តចម្ហានិភ�័រេស់អតិថិជនពតីសំណាកអ់្កវា�តចម្
 

ដដលមានជំនាញវជិ្ជា ជតីវៈ្តឹម្តរូវ។ រោរសហរោរបនះ បាននាមំកនូវរោររោរពារដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ កដូ៏ចជ្ជប្មើសចន
 

រោរសន្សសំ្មាេអ់តិថិជន ក្ុងរោររោរពារអនាគតហិរញ្ញ វត្ុ និងសុខុមាលភាពរេស់អតិថិជនផងដដរ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ទ្្សនៈវិ្យ័ និងអាទិភាព្សមាប់ឆ្្ ំ២០១៩

ប�ើងទន្ទឹងចាេប់ផ្តើម ឆ្្ថំ្មតីជ្ម�ួទំនុកចិត្ត និងភាពសុទិដ្ឋិនិ�ម បទាះេតីជ្េរោិរោសមានរោរបកើនប�ើងចនរោរ្េកួត្េដជង និងត្មរូវរោរក្ុងទតីផសារ។ ទន្ទឹមនឹងបនះ ប�ើងបៅដតបេ្តជ្ញា  និងប ្្ត តសំខានក់្ុងរោរបធវើឲ្យ

 

អាជតីវកម្មលូតលាស់្េកេបោ�ចតីរភាព ្ពមទាងំព្ងឹងនូវ្េពន័្ធឌតីជតីថលរេស់ប�ើង។

អាទិភាពសតមាប់ឆ្នាំ២០១៩

• បលើកកម្ពស់រូេិ�េណ័្ណ ជ្តិ តាមរ�ៈរោរផ្តល់នូវផលិតផល និងបសវាកម្មជ្្បាកប់រៀល ដដលរមួមាន ឥណទានជ្្បាកប់រៀល រោរោក់្ បាកេ់បញ្ញ ើជ្្បាកប់រៀល រោរដកសច់្ បាកជ់្្បាកប់រៀលតាមរ�ៈមា៉ា សុតីនដក្បាក់
 សវ័�្េវត្តិ ្ពមទាងំរោរបធវើ្េតិេត្តិរោររូេិ�េណ័្ណ ជ្តិ តាម M2U និង M2E

• ផ្តួចបផ្តើមនូវគំនិត និង�ុទ្ធនារោរទតីផសារថ្មតីៗ បដើម្តីបលើកតបមកើងផលិតផល និងបសវាកម្មរេស់ប�ើង

• េន្តផ្តល់ជូនផលិតផលដដលេំបពញត្មរូវរោរ និង្សេតាមរោរបស្ើសំុរេស់អតិថិជនទាងំចាស់ និងថ្មតី

• ព្ងឹងនូវ្េពន័្ធឌតីជតីថល បដើម្តីរោតេ់ន្�នូវរ�ៈបពលផ្តល់បសវាកម្ម ក្ុងរោរបធវើឲ្យ្េបសើរប�ើងនូវគុណភាពបសវាកម្មស្មាេអ់តិថិជន

• ព្ងតីកអាជតីវកម្ម្េកេបោ�ចតីរភាព ្ពមទាងំប ្្ត តបៅបលើរោរ្គេ់្ គងគុណភាព្ទព្យសកម្ម

្លតិភាព្ខំាន់ៗ

នាយកោ្ាននសវាហិរញ្ញវត្នុសហគមន៍ទទួលបានកំនែើនចំនួន៨៦,៣%មនតបាក់ចំនែញមុនបង់ពន្ធនបើនធៀបនឹងឆ្នាំមុននហើយសូចនាករហិរញ្ញវត្នុនផាសងៗនទៀតមានដូចជា៖

• បស្រភាពចនកំបណើ នឥណទានចំនួន ៥.៤% បធៀេនឹងឆ្្មំុន ដដលរមួចំដណកមកពតី រោររ តីកលូតលាស់ចនឥណទានរេស់ឥណទានអាជតីវកម្មខ្ាតតូច និងមធ្យម ជ្ម�ួនឹងអ្តាកំបនើន ៤២,៨% និងឥណទានេុគ្គល ដដល
 មានអ្តាកំបណើ ន ២២,១%។

• ្បាកេ់បញ្ញ ើចរន្ត/្បាកេ់បញ្ញ ើសន្ស ំបានបកើនប�ើងចំនួន ៤៩,១% បធៀេនឹងឆ្្មំុន ដដលេណា្ត លមកពតីរោរចំណា�ចថ្បដើមទាេ។

• ្បាកច់ំបណញសុទ្ធបានបកើនប�ើង ២៦,៥% បធៀេនឹងឆ្្មំុន។

• ភាព្េបសើរប�ើងចនឥណទានដដលបាតេ់ងសុ់ទ្ធមាន្តឹម ១៤៥ ,១% ដដលជ្លទ្ធផលចនរោរខិតខំ្គេ់្ គងគុណភាពចន្ទព្យសកម្ម។

• រោរេន្តរោរប ្្ត តរោរ�កចិត្តទុកោករ់េស់ប�ើងបៅបលើបគាលបៅអតិថិជនសំខាន់ៗ  រមួមាន អតិថិជនដដលមាន្ទព្យសម្ត្តិប្ចើន រូេវន័្តេុគ្គលជ្នខ់្ពស់ និងអាជតីវកម្មខ្ាតតូច និងមធ្យម ដដលអនុញ្្ញ តឲ្យអតិថិជនេបងកើន

 រោរចំណា�បៅបលើផលិតផល និងបសវាកម្ម និងេបងកើនកំបណើ នរមួបៅ្គេប់គាលបៅអតិថិជន។

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានទទួលពានរង្វ ន ់“ធនាគារេុគ្គលបឆ្ើមេំផុត ្េចាំ្ េបទសកម្ពុជ្” និងពានរង្វ ន ់“គំនិតផ្តួចបផ្តើមដផ្កទំនួលខុស្តរូវសង្គមដល៏្អេំផុត” ពតី Retail Banker International Asia Trailblazer 2019។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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អតិថិជន

• ជ្ធនាគារអាស៊ា ន ដដលតភាជា េ ់
អតិថិជន បៅនឹងរោររ តីកចប្មើនក្ុង

 តំេនដ់ដលអនុញ្្ញ តឲ្យអតិថិជនរេស់ 
ប�ើងទទួលបាននូវចំបណះដឹងពតីអ្ក 
ជំនាញ ្ពមទាងំទទួលបាននូវ 
រោរផ្តល់ជូនោ៉ា ងទូលំទូលា�ពតីពួក
ប�ើង។

អ្កវិនិនយាគ

• ផ្តល់ជូននូវផលរេរ្េកេបោ� 
ចតីរភាព បោ�ប្េើ្បាស់ឲ្យមាន 
្េសិទិ្ធភាពនូវមូលធន និង 
សន្ទនតី�ភាព ្ពមទាងំរោរ្េរុង 
្េ�ត័្បលើរោរ្គេ់្ គង 
ហានិភ�័ និងបសហ៊ាុ�ចំនា� 
បផ្សងៗ។

• រោរវនិិបោគដស៏មរម្យបលើ 
ធនធាន បោ�ដផ្អកបលើ 
�ុទ្ធសសស្តចនរោររ តីកចប្មើន 
រេស់ប�ើង។

និនយាជិត

• ទទួលបានេទពិបសធនរ៍ោរង្រដ ៏
បពញបលញ ្ពមទាងំឱរោសក្ុង 
រោរបរៀនសូ្តពតីពាណិជជាកម្មច្មរុះ  
និងេណា្ត ញអន្តរជ្តិ ដដលអាច 
អភវិឌ្ឍបៅជ្អ្កដឹកនាកំ្ុងវស័ិ� 
ធនាគារ។

សហគមន៍

• បលើកកម្ពស់ និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ 
សហគមនដ៍ដលមានភាពខវះខាត តាមរ�ៈ 
កម្មវធិតីដដលមានឥទ្ធិពលជ្វជិជាមាន បដើម្តី 
បលើកកម្ពស់សហគមន ៍ដដលប�ើងកំពុង 
មានវត្តមាន។

និយព័តករ

• រោរពារសុចរតិភាពរេស់្េពន័្ធ 
ហិរញ្ញ វត្ុ បោ�ធានារោរអនុវត្ត 
អាជតីវកម្ម គឺ្សេបៅតាមេទោ្ឋ ន  
និង្កមសតីលធម៌្ គេប់ពលបវលា។

ទិដ្ឋភាពទូមៅ និងមគាលមៅយទុ្ធ សាស្្

នា�កោ្ឋ នធនាគារកិច្ចសជតីវកម្ម ផ្តល់ជូននូវបសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុសជតីវកម្មបៅដល់អតិថិជនជ្តិ និងអន្តរជ្តិ ្ពមទាងំផ្តល់ជូននូវបសវាកម្មោ៉ា ងទូលំទូលា� រមួមាន ហិរញ្ញេ្ទានសជតីវកម្ម ពាណិជជាកម្ម រោរ្គេ់្ គង

 សច់្ បាក ់និងបសវាកម្មរតនាគារ។

តាមរ�ៈ្ករុមរោរង្រទតីផសារសកល ប�ើងកជ៏ួ��ស្មរួលដល់្េតិេត្តិរោររេស់អតិថិជនតាមរ�ៈផលិតផល និងបសវាកម្មរតនាគារដស៏ម្ូរដេេរេស់ប�ើង ដដលរមួមានទាងំ រោរេ្តូររូេិ�េណ័្ណ េរបទស spot & forward 

contract ឧេករណ៍រូេិ�វត្ុ និងដំបណាះ្ស�បផ្សងៗបទៀត។ ជ្ម�ួនឹង្ករុមរោរង្រដរ៏ងឹមា ំនិងមានជំនាញចបាស់លាស់ ប�ើងកផ៏្តល់្េឹកសាដផ្កហិរញ្ញ វត្ុស្មាេព់ាណិជជាកម្មរេស់អតិថិជនរេស់ប�ើង ក្ុង

 
រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័តាមរ�ៈភាពខុសគ្ាចនផលិតផលបផ្សងៗ ដដលពាកព់ន័្ធនឹងរោរេ្តូររូេិ�េណ័្ណ េរបទស ផងដដរ។

រោរបេ្តជ្ញា ចិត្តរេស់ពួកប�ើង គឺរ្ោ�ជ្ចដគូពាណិជជាកម្មដដលអាចបជឿទុកចិត្តបានស្មាេអ់តិថិជនរេស់ប�ើង ក្ុងរោរបធវើ្េតិេត្តិរោរក្ុង្សរុក និងទូទាងំតំេន។់ ប�ើងនឹងសប្មចនូវបសចក្តតី្បាថ្ារេស់ប�ើងតាមរ�ៈ៖

• �ុទ្ធសសស្តដដលប ្្ត តចម្ងបលើអតិថិជន បោ�្បាកដថាអតិថិជនរេស់ប�ើងនឹងទទួលបានបសវាកម្ម និងេទពិបសធនដ៍ល៏្អឥតបខា្ច ះ តាមរ�ៈអ្កជំនាញរេស់ប�ើង។

• ពាណិជជាសញ្្ញ ធនាគារដដលជ្ទតីទុកចិត្ត។ ប�ើង្តរូវបានបគស្គ ល់ថាជ្ធនាគារអាស៊ា ន ដដល ជ្ទតីទុកចិត្ត។ តាមរ�ៈរោរបធវើជ្ចដគូជ្ម�ួប�ើង អតិថិជនរេស់ប�ើង អាចដបណ្ើ ម�កឱរោសរ តីកចប្មើនបៅក្ុងេណា្ត

 
្េបទសក្ុងតំេនអ់ាស៊ា ន តាមរ�ៈេណា្ត ញក្ុង្េបទស និងេណា្ត ញក្ុងតំេនរ់េស់ពួកប�ើង។

• កំណតោ់៉ា ងចបាស់នូវទិសបៅ�ុទ្ធសសស្តចំនួន ៣ គឺ រោរ្គេ់្ គងតារាងតុល្យរោរ្េកេបោ�្េសិទ្ធភាពខ្ពស់ បដើម្តីទទួលបានលទ្ធផលប្ចើន ជ្ម�ួហានិភ�័ទាេ េបងកើនឱរោសពតីលំហូរអាជតីវកម្មថ្មតីៗ និងព្ងឹង

 អាជតីវកម្ម្គេ់្ គងរោរវនិិបោគ។

នាយកោ្ឋ ន 
ធនាគារកិច្ចសាជជីវកេ្ម

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ចំនុចម្្ត្ខំាន់ៗ្សមាប់ឆ្្ ំ២០១៨

• ព្ងឹងគុណភាពផលិតផល និងបសវាកម្ម បដើម្តីជួ��ស្មរួលដល់អាជតីវកម្ម និងពាណិជជាកម្ម តាមរ�ៈសំបណើ សំុហិរញ្ញ វត្ុទូលំទូលា� បោ�ផសារភាជា េទ់ំនាកទ់ំនងពួកគាតប់ៅរោនអ់្កជំនាញដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ ដដលមកពតី្េបទស

 នានា បដើម្តីឲ្យពួកគាតអ់ាចដចករដំលកនូវចំបណះដឹងពតីអាជតីវកម្ម និងហិរញ្ញ វត្ុបៅក្ុង្សរុក និងប្រៅ្េបទស ដល់អតិថិជនរេស់ប�ើង។

• បានេន្តព្ងតីកសមត្ភាព្េឹកសាបោេល់ ផ្តល់ដំបណាះ្ស�ពាណិជជាកម្ម និងរតនាគារ ដល់អតិថិជនតាមរ�ៈេណា្ត ញធនាគាររេស់ប�ើង បៅក្ុងតំេនអ់ាសុតីអាបគ្� ៍បៅនឹងេណា្ត ្េបទសបផ្សងបទៀតបៅក្ុងតំេនអ់ាសុតីទាងំ
មូល។

• បានេន្តព្ងតីកេណា្ត ញរេស់ប�ើង បោ�សហរោរជ្ម�ួនឹងធនាគារដដលជ្ចដគូ�ុទ្ធសសស្តទូទាងំពិភពបលាក បដើម្តីផ្តល់នូវពាណិជជាកម្មប្រៅ្េបទស និងដំបណាះ្ស�ក្ុង្េពន័្ធ្គេ់្ គងសច់្ បាកដ់ពិ៏ស្ត រដល់អតិថិជន

 រេស់ប�ើង។

• បានេន្តបលើរោរបធវើឲ្យ្េបសើរនូវ្េពន័្ធ M2E ស្មាេរ់ោរ្គេ់្ គងសច់្ បាកក់្ុងតំេន ់បដើម្តីបធវើឲ្យដំបណើ រ្េតិេត្តិរោរធនាគាររេស់អតិថិជនរេស់ប�ើងរោនដ់តមាន្េសិទ្ធភាព និងសវ័�្េវត្តិកម្ម។

ទ្្សនៈវិ្យ័ និងអាទិភាព្សមាប់ឆ្្២ំ០១៩

ពួកប�ើងមានក្តតីសង្មឹស្មាេឆ្់្ ំ២០១៩។ នា�កោ្ឋ នធនាគារកិច្ចសជតីវកម្ម នឹងេន្តរោរខិតខំ្េឹងដ្េងបដើម្តីព្ងឹងគុណភាពបសវាកម្ម និងេណា្ត ញបសវាកម្មរេស់ប�ើងឲ្យរោនដ់ត្េបសើរប�ើងដថមបទៀត តាមរ�ៈ

 រោរផ្តល់បសវាហិរញ្ញេ្ទានសជតីវកម្ម ពាណិជជាកម្ម រោរ្គេ់្ គងសច់្ បាក ់និងបសវាកម្មរតនាគារ ស្មាេអ់តិថិជនរេស់ប�ើង បៅក្ុង្េបទសកម្ពុជ្ ្ពមទាងំេន្តដកលម្អបៅ្គេដ់ផ្ក បដើម្តីព្ងឹងគុណភាពបសវាកម្មឲ្យ 

 រោនដ់តល្អ្េបសើរជ្ងមុន ជូនដល់អតិថិជនរេស់ប�ើង។

អាទិភាពសតមាប់ឆ្នាំ២០១៩

• បលើកកម្ពស់រូេិ�េណ័្ណ ជ្តិ តាមរ�ៈរោរផ្តល់នូវផលិតផល និងបសវាកម្មជ្្បាកប់រៀល ដដលរមួមាន ឥណទានជ្្បាកប់រៀល រោរោក់្ បាកេ់បញ្ញ ើជ្្បាកប់រៀល រោរដកសច់្ បាកជ់្្បាកប់រៀលតាមរ�ៈមា៉ា សុតីនដក្បាក់
 សវ័�្េវត្តិ ្ពមទាងំរោរបធវើ្េតិេត្តិរោររូេិ�េណ័្ណ ជ្តិ តាម្េពន័្ធ M2U និង M2E ។

• ព្ងតីកេណា្ត ញទំនាកទ់ំនងជ្ម�ួសមាគមពាណិជជាកម្មសំខាន់ៗ ក្ុង្សរុក និងអន្តរជ្តិ បដើម្តីេបងកើតទំនាកទ់ំនងជ្ម�ួ ្ករុមហ៊ាុនដដលមានសង្វ កផ់លិតកម្ម និងរោរ្គេ់្ គងបចញពតី្េបទសជ្ប្ចើន ្ករុមហ៊ាុនសជតីវកម្ម

 ក្ុង្សរុក និងសហ្គាសធុនតូច និងមធ្យមបៅកម្ពុជ្ បហើ�ជ្ម�ួគ្ាបនាះដដរ នឹងព្ងឹងទំនាកទ់ំនងជ្ម�ួអតិថិជនដដលមាន្សេ។់

• ខិតខំ្េឹងដ្េងក្ុងរោរព្ងឹងគុណភាពបៅបលើដំបណាះ្ស�្គេ់្ គងសច់្ បាក ់និងរតនាគារ ឲ្យរោនដ់ត្េបសើរប�ើង បដើម្តីផ្តល់ជូនអតិថិជនរេស់ប�ើង នូវដំបណាះ្ស�ឈានមុខបគ។

• េន្ត្ទ្ទងវ់និិបោគក្ុង្េពន័្ធឌតីជតីថលឲ្យរោនដ់តមានភាព្េបសើរប�ើង បដើម្តីេប្មើ និងផ្តល់ជូនអតិថិជនរេស់ប�ើងជ្ម�ួនឹងេទពិបសធនថ៍្មតី និងរោរ�ល់ដឹងដសុ៏តីជប្រៅ។

• េន្តរោរផសារភាជា េទ់ំនាកទ់ំនងរេស់ប�ើងបៅទូទាងំេណា្ត ញធនាគារ បម�ដេ៊ាងបៅប្រៅ្េបទស បដើម្តីផ្តល់បសវាកម្ម និងរោរគាំ្ ទដល់លំហូរពាណិជជាកម្មរេស់អតិថិជន្ករុមហ៊ាុនដដលមានសង្វ កផ់លិតកម្ម និង
 រោរ្គេ់្ គងបចញពតី្េបទសជ្ប្ចើន។

• េន្តនូវរោរប ្្ត តបលើរោររកសាគុណភាព្ទព្យសកម្ម ដដលកំពុងស្ិតបៅក្ុងទតីផសារដដលមានភាពមនិនឹងនរ និងមនិសូវ្បាកដ្េជ្។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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នាយកោ្ឋ នធនាគារកចិ្ចសាជជីវកេ្ម 
 



រាល់បសចក្តតីសប្មច ដដលប�ើងបានបធវើ គឺបោ�ដផ្អកបលើបេសកកម្មរេស់សម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង ក្ុងរោរផ្តល់បសវាហិរញ្ញ វត្ុ្េកេបោ�អរ�ិ្យភាព។ ប�ើង

 បជឿជ្កប់លើសរៈសំខានច់នរោរបធវើបរឿង្តឹម្តរូវ បហើ�បនះជ្មូលោ្ឋ ន្គឹះចនរោរ�កចិត្តទុកោករ់េស់ប�ើង ក្ុងរោរេបងកើតទំនាកទ់ំនង�ូរអដងវង និង្េកេ
 បោ�រោរបគារពគ្ាបៅវញិបៅមក។ ពួកប�ើង បៅដតប ្្ត តបលើរោរផ្តល់រោរ្េឹកសាបោេល់បោ�ភាពបស្ម ះ្តង ់និងជ្កល់ាក ់ខណៈបពល ដដលពួកប�ើងកំពុង

 
បេើកដំបណើ ររោរផលិតផលថ្មតី និងបសវាកម្ម្េកេបោ�ភាពចច្្េឌិតខ្ពស់ ដដលេំបពញតាមត្មរូវរោររេស់អតិថិជនរេស់ប�ើង។ រោរបេ្តជ្ញា ចិត្តរេស់ពួកប�ើង 

 ចំបពាះបេសកកម្មរេស់ពួកប�ើង បាននាបំ�ើងឲ្យរ្ោ�ជ្ស្េន័ឈានមុខបគម�ួបៅបលើពិភពបលាក និងទទួលបានរោរទទួលស្គ ល់ជ្ប្ចើន ដដលរមួមាន៖

ពានរង្វ នក់្មតិមាស បលើដផ្កធនាគារកិច្ច រោរវនិិបោគ និងធានារា៉ា េរ់ង 
បៅក្ុងរ�ៈបពល៩ឆ្្ជំ្េគ្់ា

ជមសេើ្រប្អ់តិថិជន

ពានរង្វាន់Putra Band Awardsឆ្នាំ២០១៨

ពានរង្វ នប់នះ ្តរូវបាន្េគល់ជូនបោ�ស្េន័ពាណិជជាសញ្្ញ ហិរញ្ញ វត្ុ បហើ� 
ប�ើងស្ិតក្ុងចំបណាម ពាណិជជាសញ្្ញ ទាងំ៨ ក្ុងតំេនអ់ាស៊ា ន 

ពួកប�ើង គឺជ្ធនាគារដតម�ួេ៉ាុបណា្ណ ះបៅក្ុងតំេនអ់ាសុតីអាបគ្� ៍ដដលទទួល
 

បានពានរង្វ នប់នះ៥ឆ្្ជំ្េគ្់ា

តមេលៃពាណិជ្្ញ្្ញ  ៤,២ពាន់ោនដុោលៃ រអាមេរកិ

ពាែិជ្ជសញ្ាកំពូលទាំង៥០០ក្នុងពិភពនោក

ពាណិជ្្ញ្្ញ សបចាឆ្ំ្ ំ

ពានរង្វាន់ពាែិជ្ជសញ្ាកតមិតពិភពនោក

រាល់រោរផ្តល់ជូនបសវាកម្មរេស់ប�ើងទាងំអស់ ដតងដតប ្្ត តសំខានប់លើអតិថិជនជ្បគាល។ ពួក 
ប�ើង បានខិតខំេន្តរោរចច្្េឌិតេបងកើតនូវផលិតផល និងបសវាកម្មថ្មតីៗជ្ប្ចើនបដើម្តីបឆ្ើ�តេបៅ

 នឹងត្មរូវរោររេស់ពួកបគ និងដសវងរកមបធយាបា� ក្ុងរោរផ្តល់ជូនបសវាកម្មរេស់ប�ើងឲ្យរោនដ់ត
 

្េបសើរប�ើង។ កតា្ត សំខាន់ៗ ចនរោរផ្តល់ជូនេទពិបសធនដ៍ល់អតិថិជន បលើគុណភាពបសវាកម្ម
 

រេស់ពួកប�ើង គឺជ្រោរេញ្ជា កព់តីរោរបេ្តជ្ញា ចិត្តោ៉ា ងខាជា េខ់ជាួនរេស់ពួកប�ើង។

ពិន្ទុជាេធ្យេ ៤,១
មនការតសង់មតិនយាបល់ពីអតិថិជន

ស្មាេរ់�ៈបពល៣ឆ្្កំន្ងមកបនះ

៩២% មនបណ្រឹ ងអតិថិជន 

សតរូវ បាន មោះសសាយ

ក្នុងរយៈនពលបដលបានកំែត់

ស្មាេរ់�ៈបពល៣ឆ្្ចុំងប្រោ�

ការ្្លជ់ូន 
គុណភាពម្វាកេ្ម

ការបមងកេើនគុណភាពម្វាកេ្មអតិថិជន

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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្សេតាមទស្សនៈវស័ិ�រេស់ប�ើង ក្ុងរោររ្ោ�ខ្ួនជ្ធនាគារឌតីជតីថលដដលជ្ជប្មើសរេស់អតិថិជន
 ពួកប�ើង បានេន្តប្េើ្បាស់នូវេបច្ចកវទិយា និងមុខង្រ្េតិេត្ិរោររេស់ប�ើងជ្េន្តេនា្ទ េ ់បដើម្តីបលើក

 កម្ពស់សមត្ភាពរេស់ពួកប�ើងក្ុងរោរផ្តល់ជូនបសវាកម្មដម៏ានគុណភាព។ សហរោរ តីដផ្កេបច្ចកវទិយា
 

រេស់ប�ើង បានជួ��ដល់ស្េន័ប�ើងក្ុងរោរសកល្ង ចាេ�់ក និងោកឲ់្យប្េើ្បាស់នូវេបច្ចកវទិយា 
 ឈានមុខ បដើម្តីសប្មចបាននូវបគាលបៅអាជតីវកម្មរេស់ពួកប�ើង។ សហរោរ តីដផ្ក្េតិេត្ិរោររេស់ប�ើង

 កខិ៏តខំព្ងឹងមុខង្រ្េតិេត្ិរោរ និងេរោិរោសរោរង្រ បដើម្តីផ្តល់ជូននូវបសវាកម្មរោនដ់តល្អ្េបសើរ 
 ខណៈបពលដដលពួកប�ើងបៅដតបគារពោ៉ា ងមុងឹមា៉ា តប់ៅតាមចបាេ ់និងេទេ្ញ្ញត្តិបផ្សងៗបទៀត។

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បធវើរោរប ្្ត តសំខានប់ៅបលើ ្េពន័្ធសវ័�្េវត្តិកម្ម បដើម្តីផ្តល់ជូនគុណភាពបសវាកម្មឲ្យ
 

រោនដ់តល្អ្េបសើរ ដូចជ្ដំបណើ រោរ្េតិេត្តិរោរឥណទាន ្េតិេត្តិរោរបៅតាមេណា្ត សខា បសវាកម្ម
 

បផ្ទរ្បាក ់និងបសវាកម្មពាណិជជាកម្ម។ រោរ�កចិត្តទុកោករ់េស់ប�ើង គឺរោរេបងកើត្េពន័្ធឌតីជតីថល ស្មាេ់
 ប្េើ្បាស់ក្ុងរោរោិល័�រដ្ឋបាលបផ្សងៗ បៅប្េើ្បាស់េណា្ត ញបអ�ិច្តរូនិច ដដលមានទំនាកទ់ំនង

 បៅ្គេ់្ េតិេត្តិរោរ។ ទាងំបនះ បានបធវើឲ្យរោរបធវើ្េតិេត្តិរោរ រោនដ់តមានភាពង្�្សរួល និងបធវើឲ្យ
 ដំបណើ ររោរម�ួចំនួនមានសភាពរលូន និងឆ្េរ់ហ័សជ្ងមុន។

ក្ុងរោរព្ងឹងគុណភាពបសវាកម្ម ពួកប�ើងបានេញ្ច េគ់ប្មាង្េពន័្ធបផ្ទរ្បាកឆ់្េរ់ហ័ស FAST វគ្គទតី២  
ដដលេបងកើតប�ើងបោ�ធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្ ដដលអនុញ្្ញ តឲ្យមានរោរបផ្ទរ្បាកព់តីធនាគារម�ួបៅ

 
រោនធ់នាគារម�ួបផ្សងបទៀត បោ�បានោកេ់ញ្ចូ លបសវាបនះ បៅក្ុងកម្មវធិតីទូរស័ព្ទចដ និងបសវាកម្ម

 ធនាគារកិច្ចតាមអុតីនធឺបណត។ ពួកប�ើង កប៏ានោកឲ់្យប្េើ្បាស់បសវាកម្មេង់្ បាក ់តាម្េពន័្ធអុតីនធឺ
ដណតបៅឆ្្២ំ០១៨បនះផងដដរ។

រោរព្ងឹងគុណភាព្េតិេត្តិរោរឲ្យល្អ្េបសើរ គឺជ្រោរប ្្ត តសំខានរ់េស់ប�ើង បៅក្ុងរោរដំបណើ ររោរ និង
 បោះ្ស�រោរបផ្ទរហិរញ្ញ វត្ុ។ ពួកប�ើង ធានាថារោរបធវើពាណិជជាកម្មរេស់ប�ើង នឹងបធវើប�ើង្េកេបោ�
 ្េសិទ្ធភាព មានរោរ្តរួតពិនិត្យ គា្ម នហានិភ�័ និងទានប់ពលបវលា។ េដន្មបៅបលើ្េពន័្ធដំបណើ ររោរ 

 SWIFT Straight Through Processing (STP) ដដលបានោកឲ់្យដំបណើ ររោរ រោលពតីឆ្្២ំ០១៧  
ពួកប�ើងកប៏ានព្ងតីករោរគាំ្ ទរេស់ប�ើង ក្ុងរោរជំរុញមុខង្រ FAST បៅបលើកម្មវធិតីទូរស័ព្ទចដ និង 

បសវាកម្មធនាគារតាមអុតីនធឺដណត បៅឆ្្២ំ០១៨។ ពួកប�ើង កប៏ានព្ងឹងវេ្ធមច៌នរោរ្េតិេត្តិតាម 
 

បោ�ោកឲ់្យប្េើ្បាស់្េពន័្ធពិនិត្យ OFAC Dow Jones និងរោរព្ងឹង្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យហានិភ�័ចន
 

រោរបផ្ទរ្បាក ់បោ�បានបធវើេច្ចុេ្ន្ភាពបលើ្េពន័្ធ SWIFT បៅជំនានចុ់ងប្រោ�េំផុត។

ខណៈបពលដដលវស័ិ�េបច្ចកវទិយាបកើនប�ើងបនាះ ហានិភ�័ចនរោរគំរាមកំដហងតាម្េពន័្ធអុតីនធឺដណត 
 និងរោរដក្ងេន្ំ ករ៏ោនដ់តមានប្ចើនប�ើងផងដដរ។ បលើសពតីបនះបទៀត អតិថិជន កក៏ំពុង្េឈមនឹង

 រោរេ៉ាុនេ៉ាងេន្ំបផ្សងៗ ដូចជ្រោរបដើរតួជ្ធនាគារ បដើម្តីបបាក្បាស់េន្ំអតិថិជនជ្ប្ចើនផងដដរ។ 
បដើម្តីរោរពារហានិភ�័ទាងំបនះ ប�ើងបានោកព់្ង្�នូវេបច្ចកវទិយាពត័ម៌ានវទិយា និងរោរ្គេ់្ គង

 
្ពឹត្តិរោរណ៍ដដលបៅថា (SIEM) ដល៏្អេំផុតផងដដរ។ ្េពន័្ធបនះ បានជួ��ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បធវើ 
រោរ្តរួតពិនិត្យបោ� ្្ទ ល់ និងបឆ្ើ�តេភ្ាមៗ ចំបពាះរោរវា�្េហារតាម្េពន័្ធអុតីនធឺដណតទាងំ

 ខាងក្ុង និងខាងប្រៅ។ ទន្ទឹមនឹងបនះប�ើង កប៏ានេបងកើនរោរឃ្្បំមើលសុវត្ិភាពរេស់ប�ើងបោ�េបងកើត
 មជ្ឈមណ្ល្េតិេត្តិរោរសុវត្ិភាពបៅថ្ាកត់ំេន។់

បោ�មានរោរគាំ្ ទពតីនា�កោ្ឋ នេបច្ចកវទិយាចនសម្ពន័្ធធនាគារ ពួកប�ើងបានព្ងឹងរោរ្តរួតពិនិត្យដផ្ក
 

សន្តិសុខតាម្េពន័្ធអុតីនធឺដណត បោ�ប្េើ្បាស់មុខង្រចប្មាះមាតិរោ ្េពន័្ធរោរពារទិន្ន�័ 
 រោរពិនិត្យបលើេច្ចុេ្ន្ភាពកម្មវធិតីកមា្ច តប់មបរាគ រោរបធវើេច្ចុេ្ន្ភាព្េពន័្ធ បោ�សវ័�្េវត្តិ និង

 រោរព្ងឹងឧេករណ៍រោរពាររោរលួចចូល ឬបបាក្បាស់តាមអុតីនធឺដណត។

ពួកប�ើង បានេន្ត កសងសមត្ភាពនិបោជិតរេស់ប�ើង បដើម្តីធានាថាពួកប�ើង នឹង អាចផ្តល់ជូននូវ
 បសវាកម្ម ដ៏្ តឹម្តរូវជូនអតិថិជនរេស់ប�ើង។ បដើម្តីវភិាគទិន្ន�័  និង វទិយាសសស្ត  ដដលនឹង ជួ�� ឲ្យ

 ពួកប�ើង អាចេបងកើននូវបសវាកម្ម និង ផលិតផល ស្មាេអ់តិថិជន ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បាន េបងកើត
 

េណា្ត  សខា បៅ ទតី្ករុង Bangalore ្េបទសឥណ្ា និងេបងកើត នូវមជ្ឈមណ្ល អភវិឌ្ឍន ៍   ដដលអាចផ្តល់ 
នូវរោរសិកសាដផ្ក ឌតីជតីថលឲ្យរោនដ់តល្អ្េបសើរ បោ�មាន ទិន្ន�័ចាបំាចស់្មាេ ់វទិយាសសស្ត និងគំរូចន

 ជំនាញ  បដើម្តីបោះ្ស� ត្មរូវរោរ ធនាគារកិច្ចដផ្កឌតីជតីថលឲ្យរោនដ់តបលឿន។ ពួកប�ើង កប៏ាន េបងកើត 
 

្េភពទិន្ន�័  សកល ស្មាេស់ម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង បដើម្ត្ី គេ់្ គង ទិន្ន�័ ទាងំ មូលបៅក្ុង 
សម្ពន័្ធធនាគារផងដដរ។

ការពសងរឹងប្្កបមច្ចកវិទយា និងេុខង្រសបតិបត្ិការ្សមាប់អតិថិជន

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ការ្ល្ជ់នូ គណុភាពម្វាកេ្ម 
 



រូបភាពទី១៖រចនាសម្ព័ន្ធនាយកោ្ានហានិភព័យមនសម្ព័ន្ធធនាគារ

ផ្តល់រោរគាំ្ ទ  និងរោរ្តរួតពិនិត្យ ដល់្េបទស  
និងអាជតីវកម្ម ក្ុងរោរ្គេ់្ គង ហានិភ�័្េចាចំថងៃ។

ទិដ្ឋភាពទូមៅមនការសគប់សគងហានិភ័យ

បោ�សរធនាគារ បម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី ជ្ស្េន័ម�ួចនសម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង ទាងំអ្កដឹកនា ំនិង្ករុមរោរង្រចនដផ្ក្គេ់្ គងហានិភ�័ ដដលស្ិតបៅប្រោមរោរដណនា ំនិង្តរួតពិនិត្យរេស់នា�កោ្ឋ នហានិភ�័
 ចនសម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង ដតងដតេន្តព្ងឹងចំបណះដឹងទាកទ់ងនឹងេដ្មេ្មរួល និងេញ្ហា ្េឈមនានាចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ បដើម្តីជួ��គាំ្ ទធនាគារ។ 

ក្ុងឆ្្ ំ២០១៨ ជ្ឆ្្ដំដលប�ើងេន្តរោរេបងកើតតំចល និងបលើកកម្ពស់ដល់ធនាគារ ក្ុងរោរសប្មចបគាលបៅ�ុទ្ធសសស្ត និងពាណិជជាកម្ម។  ដផ្ក្គេ់្ គងហានិភ�័ឥណទាន ផ្តល់រោរគាពំារចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័បៅបលើ

 សហ្គាសទាងំមូល តាមរ�ៈរោរេបងកើត�ុទ្ធសសស្ត ្កេខណ្័ និងបគាលនបោបា�ហានិភ�័ ជ្ម�ួនឹងរោរវា�តចម្បោ�ឯករាជ្យ និងរោរ្តរួតពិនិត្យបលើភាព្េឈមហានិភ�័ទាងំឡា�។

កម្មវត្ុចននា�កោ្ឋ ន្គេ់្ គងហានិភ�័ ្តរូវបានេង្ហា ញក្ុងរូេភាពទតី១ ដូចខាងប្រោម៖

នាយកោ្ានតគប់តគងហានិភព័យមនសម្ព័ន្ធធនាគារ

ហានិភព័យក្នុងអាជីវកម្មនិងតបនទស
គំរូហានិភព័យ

មនសម្ព័ន្ធធនាគារ
ឥែទានសជីវកម្ម
មនសម្ព័ន្ធធនាគារ

ហានិភព័យទីផាសារ
មនសម្ព័ន្ធធនាគារ

ឥែទានពាែិជ្ជកម្ម
មនសម្ព័ន្ធធនាគារ

តកុមវាយតមមលៃគំរូហានិភព័យ
មនសម្ព័ន្ធធនាគារ

ឥែទានខា្នាតតូច
មនសម្ព័ន្ធធនាគារ

ការតគប់តគងបែ្តំពាែិជ្ជកម្ម
មនសម្ព័ន្ធធនាគារ

ហានិភព័យមិនបមនហិរញ្ញវត្នុ
មនសម្ព័ន្ធធនាគារ

មជាឈមែ្ឌលសិកាសាហានិភព័យ ការតគប់តគងហានិភព័យនសដ្ឋកិច្ចនិងបទបាបញ្ាត្តិ

ការិយាលព័យតគប់តគងមនសម្ព័ន្ធធនាគារ យុទ្ធសសស្តហានិភព័យនិងកំបែទតមង់

ដឹកនា ំនិង្គេ់្ គង ហានិភ�័តាម ដផ្កចបាស់លាស់ បៅបលើក្មតិ អង្គភាពទាងំមូល ក្ុងរោរ្េបមើបមើលហានិភ�័ ជ្រមួក្ុងសម្ពន័្ធធនាគារ។

 ផ្តល់រោរ គាំ្ ទបៅបលើបស្រ ភាព  និងកំបណើ ន្ទព្យ សកម្ម ដដល មានគុណភាព ជ្ម�ួនឹង លទ្ធផលល្អេំផុត។

យុទ្ធសសស្តចមាបង យុទ្ធសសស្តអាទិភាព នគាលនៅ សកម្មភាពនិងលទ្ធផល

ពតងឹងការតគប់តគង
គុែភាពតទពាយសកម្ម

• ដកស្មរួលឯកសរឥណទាន និងព្ងឹងដំណាករ់ោល 
បរៀេចំឯកសរឥណទាន បដើម្តីពបន្ឿនរោរអនុមត័ 
ឥណទានដ៏្ តឹម្តរូវ។

• ជួ��ស្មរួលដល់ដំបណើ ររោរសប្មចចិត្តដជ៏្កល់ាក ់
្តឹម្តរូវ។

• រោតេ់ន្�រ�ៈបពលបរៀេចំឯកសរឥណទាន ជ្ពិបសស 
ដំណាករ់ោលអនុមត័ និងរោរផ្តល់ទឹក្បាកឥ់ណទាន ។

• ប្េើ្បាស់្ករុមរោរង្រ ពហុជំនាញ បដើម្តីរតឹេន្តឹង 
រោរ្គេ់្ គងផលេ័្ ត និងដកស្មរួលតំណាករ់ោល 
បរៀេចំឯកសរឥណទាន បដើម្តីពបន្ឿនដំបណើ ររោរ 
បៅរោនទ់តីផសារ។

ការផ្ាស់ប្តតូរការអភិវឌាឍគំរូ
និងបនងកើនតបសិទ្ធភាពនលើ
តទពាយសកម្មវាស់បវង

ហានិភព័យរួច

• ្េតិេត្តិរោរដកស្មរួលរោរអភវិឌ្ឍគំរូបដើមទុន។

• ដកស្មរួលដំបណើ ររោរចំណាតថ្់ាកឥ់ណទានចផ្ទក្ុង

• ចាេប់ផ្តើមរោរអភវិឌ្ឍគំរូពិន្ទុ A- Score

• រោតេ់ន្�ដំណាករ់ោលអភវិឌ្ឍគំរូចផ្ទក្ុង 
បដើម្តីពបន្ឿនដំបណើ ររោរសំបរចចិត្ត។

• រោរសន្សសំំចច្ទព្យសកម្មប្រោ�បពលវាស់ដវងរចួ។

• េបងកើតប�ើងនូវដំបណើ ររោរទាងំមូលបដើម្តីពបន្ឿន
រោរអភវិឌ្ឍ គំរូ ប ្្ត តបៅបលើភាពអាចវាស់ដវងបាន 
និង្េសិទ្ធភាព។

បនងកើនតបសិទ្ធភាពនលើ
តារាងតុលាយការ

• េបងកើនសម្ភាព្គេ់្ គង្ទព្យសកម្ម និងេំណុល។

• ផ្តល់ពត័ម៌ានទូលំទូលា�បលើលទ្ធផលហានិភ�័តាមរ�ៈ 
្េបភទពាណិជជាកម្ម ផលិតផល និងភូមសិសស្ត។

• បធវើឲ្យល្អ្េបសើរនូវរោរេង្ហា ញតារាងតុល្យរោរ  
របា�រោរណ៍ចំណូលចំណា� និងរង្វ ស់ហានិភ�័។

• ដកសំរលួេទេង្ហា ញបសស្តសបតស្ត បៅបលើេណ្តុ ំ  
ពាណិជជាកម្ម។

• ជួ��ស្មរួលដល់សមទិ្ធិផលដកលម្អតារាងតុល្យរោរ  
តាមរ�ៈរោរប្េើ្បាស់្ទព្យសកម្មដម៏ាន្េសិទ្ធភាព។

• ប្េើ្បាស់ធនធានបោ�ប ្្ត តបៅបលើស្នភាពបឆ្្ព ះបៅ 
មុខ ដដលគិតបៅបលើចង្វ កព់ាណិជជាកម្មចនឧសសាហកម្ម 
បផ្សងៗ។

• ប្េើ្បាស់្ករុមរោង្រពហុជំនាញបដើម្តីបគាលបៅឲ្យមាន 
តារាងតុល្យរោរល្អ្េបសើរ និងអភបិាលកិច្ចល្អ។

• រោរោកឲ់្យប្េើ្បាស់បដើមទុនដដលបានដកស្មរួលរចួ និង 
ដំបណើ ររោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ ្ទ្ទងប់ោ�កិច្ចសហ 
្េតិេត្តិរោរជ្ម�ួមា្ច ស់ភាគហ៊ាុនរងឹមា ំនិងទំនាកទ់ំនង 
ដដលមានតម្ាភាព។

ចំនុចម្្ត្ខំាន់ៗ្សមាប់ឆ្្ ំ២០១៨

ហានិភ�័បានបធវើរោរវវិត្ត បោ�សរេដ្មេ្មរួលេរស្ិនពាណិជជាកម្ម និងបគាលរោរណ៍ចបាេ ់រមួនឹងភាពបជឿនបលឿនចនេបច្ចកវទិយា និងសកលភាវូេនតី�កម្ម។ ក្ុងឆ្្ ំ២០១៨ ប�ើងសបងកតប�ើញមានភាពមនិចបាស់លាស់ចនរោរបធវើ

 
ពាណិជជាកម្មឆ្ងទវតីេ ដដលបធវើឲ្យមានសំពាធដល់គំលាត្បាកច់ំបណញ។ បោ�សរមូលបហតុបនះ �ុទ្ធសសស្តអាទិភាពសំខាន់ៗ ្តរូវបានេបងកើតប�ើង បដើម្តីព្ងឹងសមត្ភាព្គេ់្ គងហានិភ�័ និងគាំ្ ទដល់បគាលបៅរេស់

 ធនាគារ។ ប�ើង សូមបធវើរោរេង្ហា ញដូចខាងប្រោម៖

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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មគាលការណ៍ហានិភ័យចេ្ងទាងំ៨

បគាលរោរណ៍ហានិភ�័ចំេងទាងំ៨ ដដលធនាគារបានជួេ្េទះក្ុងឆ្្ ំ២០១៨ បកើតប�ើងបោ�សរេរស្ិន្េតិេត្តិរោរ រមួជ្ម�ួនឹង�ន្តរោរហានិភ�័ខាងប្រៅ ដដលនឹង្តរូវបានេង្ហា ញដូចខាងប្រោម។ ពួកប�ើង បាន

 ្គេ់្ គងហានិភ�័ទាងំបនះោ៉ា ងសកម្ម និងធានាឲ្យមានវធិតីសសស្តជ្កល់ាកក់្ុងរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ទូទាងំធនាគារ គាំ្ ទបោ�ហានិភ�័ដដលអាចទទួល�កបាន ដដល្សេនឹង�ុទ្ធសសស្តធនាគារ និងរោរដណនាពំតី
 សម្ពន័្ធធនាគារ។ រោរអភវិឌ្ឍចម្ងៗ ជំុវញិហានិភ�័ទាងំបនះ ្តរូវបានេក្ស�បៅខាងប្រោម៖

ផលប៉ះពាល់ដល់ធនាគារ ការអភិវឌាឍចមាបងៗក្នុងឆ្នាំ២០១៨

១.ហានិភព័យឥែទាន • ហានិភ�័ក្ុងរោរបាតេ់ង់្ បាកប់ដើម ឬរោរ្បាក ់
ដដលបកើតប�ើងពតីអ្កមានរោតពវកិច្ច ឬសមភាគតី 
ក្ុងរោរទូទាតត់ាមកិច្ចសនយាេរាជ�័ក្ុង 
រោរេំបពញរោតពវកិច្ច។

• ដកស្មរួល និងព្ងឹងេទោ្ឋ នក្ុងរោរពិនិត្យវភិាគឥណទានទូទាងំធនាគារ បដើម្តីធានានូវបស្រភាពចនបា៉ា រា៉ា ដម្តឥណទាន និង
 ដំបណើ ររោរបធវើឥណទាន។

• ព្ងឹងកតា្ត វា�តចម្ឥណទាន និងដំបណើ ររោរអនុមត័ឥណទាន បដើម្តីរោតេ់ន្�ហានិភ�័ចនឥណទានថ្មតីដដលអាចដ្េជ្ឥណទាន
 

មនិដំបណើ ររោរ និងបដើម្តីធានាថាហានិភ�័្តរូវបានចប្មាះបចញតាងំពតីចាេប់ផ្តើមដំេូង បោ�បៅដត្េរោនជំ់ហរ្េរុង្េ�ត័្ខ្ពស់បលើ
 វស័ិ�ដដលបានប្ជើសបរ ើស។

• ដកស្មរួលបគាលរោរណ៍ឥណទានដដលពាកព់ន័្ធ បដើម្តីបឆ្ើ�តេនឹងរោរអនុវត្ត្េពន័្ធគណបន�្យ IFRS 9។

• ព្ងឹងរោរ្គេ់្ គងគណនតីបោ�រោរឃ្្បំមើល តាមរ�ៈរោរកំណតស់ញ្្ញ ណដំេូងចនេញ្ហា ចំេងៗ ឬគណនតីដដលង្�រងប្គាះ បដើម្តី
រោរពារមនិឲ្យគុណភាពគណនតីឈានបៅរកភាពធងៃនធ់ងៃរ

• បធវើរោរពិនិត្យប�ើងវញិនូវផលិតផលឥណទានខ្ាតតូច បដើម្តីដសវងរកកិតយានុភាព និងរោរគំរាមកំដហង បធវើរោរវភិាគបលើហានិភ�័ និង

 លទ្ធផល និងសិកសាផលេ៉ាះពាល់ចនរោរអនុវត្ត្េពន័្ធគណបន�្យ IFRS9។

២.ហានិភព័យទីផាសារ • ហានិភ�័បៅបលើរោរខាតេងប់កើតប�ើងពតី 
រោរ្្ស់េ្តូរតចម្/អ្តាទតីផសារ ដូចជ្អ្តា 
រោរ្បាក ់អ្តាេ្តូរ្បាកេ់របទស ទំនិញ និង 
តចម្បដើមទុន។

• ព្ងឹងរោរឃ្្បំមើលហានិភ�័ទតីផសារ និងរបា�រោរណ៍ បោ�ចាតត់ាងំ្េបភទក្មតិថ្មតីចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ក្ុងក្មតិល្អិតល្អន់

 ជ្ងមុន និងបធវើឲ្យមាននូវរោរឃ្្បំមើលល្អជ្ងមុន ចនមូលោ្ឋ នហានិភ�័។

• េន្តរោរអភវិឌ្ឍ្េពន័្ធបធវើរបា�រោរណ៍ហានិភ�័សវ័�្េវត្តិ និងទ្មងរ់បា�រោរណ៍សបង្ខេរមួ ដដលជ្ឧេករណ៍ក្ុងរោរឃ្្បំមើល 
 និងបធវើរោរសប្មចចិត្ត។

• ្តរួតពិនិត្យ និងបធវើេច្ចុេ្ន្ភាពចនបគាលរោរណ៍ហានិភ�័ទតីផសារ និងក្មតិអនុញ្្ញ តចំបពាះ TRADING/NON-TRADING BOOK។

៣.ហានិភព័យសន្ទនីយភាព • ហានិភ�័ចនផលេ៉ាះពាល់មនិល្អមកបលើ 
ល័ក្ខខណ្័ហិរញ្ញ វត្ុ ឬសុខសុវត្ិភាពទូបៅ 
រេស់ធនាគារ ដដលអាចបកើតមានប�ើងពតី 
ភាពអសមត្ភាព ឬចំណា�ខ្ពស់ជ្ង 
រោរប្គាងទុកក្ុងរោរេំបពញរោតពវកិច្ច។

• ្តរួតពិនិត្យោ៉ា ងដិតដល់បៅបលើសន្ទស្សនហ៍ានិភ�័ចំេងដដលពាកព់ន័្ធនឹងសន្ទនតី�ភាព ដដលត្មរូវឲ្យមានបោ�សម្ពន័្ធធនាគារ 
និងនិ�ត័ករ បដើម្តីដសវងរកក្មតិទុកសច់្ បាកល់្អេំផុត និងបស្ើ�ុទ្ធសសស្តបដើម្តីឲ្យមានឱរោសរក្បាកច់ំបណញ។

• បរៀេចំបដើម្តីអនុបលាមតាមអនុបាត្កេខណ្័សន្ទនតី�ភាព (LCR)

យុទ្ធសសស្តចមាបង យុទ្ធសសស្តអាទិភាព នគាលនៅ សកម្មភាពនិងលទ្ធផល

ពតងឹងតបតិបត្តិការ
ក្នុងការតគប់តគងហានិភព័យ

• រោរេបងកើតប�ើងនូវេទេង្ហា ញធានារា៉ា េរ់ងចផ្ទក្ុងបោ� 
នា�កោ្ឋ នសវនកម្ម ្េតិេត្តិតាម និងហានិភ�័។

• េបងកើនសមត្ភាពដល់្ករុមរោរង្រហានិភ�័មនិដមន 
ហិរញ្ញ វត្ុ តាមរ�ៈរោរសិកសាហវឹកហវឺន។

• េន្តព្ងឹងេបច្ចកវទិយា ដូចជ្សមត្ភាពក្ុងរោរ្គេ់្ គង 
ហានិភ�័ និងរោរលួចេន្ំតាម្េពន័្ធអុតីនធឺដណត។

• ្គេ់្ គងោ៉ា ងមាន្េសិទ្ធិភាពបលើផលេ៉ាះពាល់ដល់ហានិ
ភ�័្េតិេត្តិរោរ។

• អនុញ្្ញ តឲ្យមាននូវសំបណើ រតចម្ពាណិជជាកម្ម 
តាមរ�ៈរោរវា�តចម្ធានាជ្រមួ។

• អភវិឌ្ឍ និងោកឲ់្យប្េើ្បាស់នូវ�ន្តរោរធានារមួដដល 
អាចេង្ហា ញជ្រមួពតីហានិភ�័ និងរោរ្គេ់្ គងតាម 
្េបភទពាណិជជាកម្ម និងវស័ិ�។

• ដកលម្អរចនាសម្ពន័្ធអភបិាលកិច្ច និងសមត្ភាពបលើ 
ហានិភ�័ ឲ្យរោនដ់តមាន្េសិទ្ធភាព និងបធវើរោរសប្មច 
ចិត្តដល៏្អ្េបសើរពាកព់ន័្ធបៅនឹងងរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័។

ការផ្ាស់ប្តតូរ
បផ្កធនធានមនុសាស

នតតៀមខលៃនួនសតមាប់អនាគត

• េបងកើត្ករុមរោរង្រជំនាញហានិភ�័ ដដលបមើលបឆ្្ព ះ 
បៅមុខជ្និច្ច និងមានភាពរហ័សរហួន។

• េបងកើត្ករុមដឹកនាដំល៏្អដដលប្តៀមខ្ួនជ្ប្សចស្មាេ ់ 
អនាគត និងអាចដឹកនាអំង្គភាព និងមានភាពជ្អ្កដឹកនា ំ
បពារបពញបោ�ផ្តគ់ំនិតល្អ។

• ព្ងឹង្ករុមរោរង្រតាមរ�ៈរោរផ្តល់ជំនាញចផ្ទក្ុង និង/ឬ 
តាមរ�ៈភ្ាកង់្រខាងប្រៅបដើម្តីបធវើរោរបរៀេគប្មាងទុកជ្
មុន្េកេបោ�បជ្គជ�័។

.

• ជំនាញក្ុងរោរវភិាគ និងដផ្កឌតីជតីថល និងដំបណាះ
 

្ស�ក្ុងរោរសិកសា គឺជ្េញ្ហា សំខានស់្មាេអ់នាគត 
រេស់ធនាគារ។

• េបងកើត្ករុមរោរង្រដដលមានភាពេុិន្េសេខ់្ពស់ រមួ 
ជ្ម�ួសមត្ភាពេបច្ចកបទស និងភាពជ្អ្កដឹកនា។ំ

• េបងកើត និងោកឲ់្យដំបណើ ររោរ ្ករុម្េឹកសាដផ្កសិកសា 
រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ បដើម្តីហវឹកហាត ់និងសិកសា

 
្សវ្ជ្វ។

ពតងឹងការតគប់តគង
គុែភាពតទពាយសកម្ម

• បធវើឲ្យមាននូវភាពរស់របវ ើកចនអភបិាលកិច្ច បោ�ដក 
ស្មរួលរចនាសម្ពន័្ធ និងទ្មងទ់ំនាកទ់ំនង។

• ព្ងឹង�ុទ្ធសសស្តទំនាកទ់ំនងក្ុងធនាគារទាងំមូល។ • បធវើឲ្យមានរោរសប្មចចិត្តបោ�ដផ្អកបលើពត័ម៌ាន 
ពាណិជជាកម្ម។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ផលប៉ះពាល់ដល់ធនាគារ ការអភិវឌាឍចមាបងៗក្នុងឆ្នាំ២០១៨

៤.ហានិភព័យមិនបមន
ហិរញវត្នុ

• ហានិភ�័បលើរោរខាតេងប់កើតប�ើងពតី 
្េតិេត្តិរោរ និង/ឬ កតា្ត ខាងប្រៅដដលអាច 
បធវើឲ្យខាតេងហិ់រញ្ញ វត្ុ ឬមាន ផលេ៉ាះពាល់ 
អវជិជាមានបលើពាណិជជាសញ្្ញ រេស់ប�ើង និង/

 
ឬរោរ�ល់ប�ើញរេស់មា្ច ស់ភាគហ៊ាុនចំបពាះ 
ធនាគារ។ វារមួមានហានិភ�័្េតិេត្តិរោរ  
ពត័ម៌ាន និងបករ ្តិ៍បឈា្ម ះ កដូ៏ចជ្ហានិភ�័ 
បផ្សងបទៀត ដដលបៅថា ហានិភ�័ 
�ថាបហតុ។

• ដកស្មរួលេដន្មបលើបគាលនបោបា�ហានិភ�័មនិដមនហិរញ្ញ វត្ុ ឲ្យឆ្ុះេង្ហា ញពតីរោររ តីកចប្មើនចនគំរូអភបិាលកិច្ច និងរោរបធវើ

 
េច្ចុេ្ន្ភាពបលើតួនាទតី និងរោរទទួលខុស្តរូវ ដំបណើ ររោរស្មរួលដល់រោរ្គេ់្ គង រោរវា�តចម្ រោរវាស់ដវង រោរឃ្្បំមើល និង

 របា�រោរណ៍ហានិភ�័មនិដមនហិរញ្ញ វត្ុ។

• េន្តរោរបធវើឲ្យ្េបសើរប�ើងនូវដំបណើ រោរអភវិឌ្ឍផលិតផល ដដលប ្្ត តបលើផល្េបោជនរ៍�ៈបពលដវងរេស់អតិថិជន។

• ដកដ្េ និងរោរសិកសាដេេឌតីជតីថល បដើម្តីេន្តេបងកើនចំបណះដឹង និងបស្រភាពទូទាងំធនាគារ។

• េន្តទំនាកទ់ំនងរវាងដខ្សេនា្ទ តរ់ោរពារទាងំ៣ ក្ុងបគាលេំណងរោរពារពត័ម៌ាន្ទព្យសកម្មធនាគារ វធិានរោររោរពារទិន្ន�័ និង 
អនុបលាមតាមត្មរូវរោរេទេ្ញ្ញត្តិទាងំឡា�។

• ព្ងឹង្េពន័្ធ្គេ់្ គង្េតិេត្តិរោរ វធិានរោររោរពាររោរបកងេន្ំ និងរោរប្េើ្បាស់កម្មវធិតី្គេ់្ គងផលវបិាក។

៥.ហានិភព័យពព័ត៌មានវិទាយា • ហានិភ�័េ៉ាះពាល់បលើរោរសំង្តរ់េស់ពត័ម៌ាន 
និងបសវាកម្មពាកព់ន័្ធនឹងពត័ម៌ានវទិយាដដល 
អាចបធវើឲ្យេ៉ាះពាល់ដល់រោរខាតេងហ់ិរញ្ញ វត្ុ 
រោរោ�តី និងហានិភ�័បករ ្តិ៍បឈា្ម ះមក 
ធនាគារ។

• េន្ត�ុទ្ធនារោរ�ល់ដឹងពតី CYBER និងរោរវា�តចម្បលើសមត្ភាពចផ្ទក្ុង ដផ្អកបលើបសចក្តតីដណនាបំលើរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័
 េបច្ចកវទិយារេស់ប�ើង។

• វា�តចម្ហានិភ�័េបច្ចកវទិយាបលើអ្កផ្តល់បសវាខាងប្រៅ បដើម្តីឲ្យពួកបគអនុបលាមតាមត្មរូវរោរសុវត្ិភាពរេស់ប�ើង។

• េន្តរោរព្ងឹងបៅបលើបហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធពត័ម៌ានវទិយា បដើម្តីរោតេ់ន្�ហានិភ�័ចនរោររខំាន និងរោតេ់ន្�ហានិភ�័បលើ្េពន័្ធមនិ
 ដំបណើ ររោរបៅបពលណាម�ួ។

• េបងកើតកម្មវធិតីោ៉ា ងម៉ាតច់ត ់និងព្ងឹងរោរ្គេ់្ គងេំលាស់េ្តូរ។

• េបងកើតគប្មាងរោរពារេបច្ចកវទិយា ប ្្ត តបលើសមត្ភាពពត័ម៌ានវទិយា។

• េន្តពិនិត្យប�ើងវញិ និងវា�តចម្្េតិេត្តិរោរពត័ម៌ានវទិយា បដើម្តីអនុបលាមតាមត្មរូវរោរេទេញ្ញត្តិ។

៦.ហានិភព័យបទបាបញ្ញត្តិ • រោរ្្ស់េ្តូរេទេ្ញ្ញត្តិដដលអាចមានផលេ៉ាះ 
ពាល់អវជិជាមានមកបលើស្នភាព្េកួត្េដជង 
រេស់ធនាគារ និងសមត្ភាពបធវើពាណិជជាកម្ម 
បោ�មាន្េសិទ្ធភាព។

• េន្តទំនាកទ់ំនងល្អជ្ម�ួនិ�ត័ករ។

• ព្ងឹងបគាលនបោបា� ដំបណើ ររោរ និង្េពន័្ធ្គេ់្ គងដដលមាន្សេ ់ក្ុងរោរបរៀេចំបឆ្ើ�តេនឹងេទេ្ញ្ញត្តិថ្មតីៗ ។

• េន្តកិច្ចខិតខំ្េឹងដ្េងបដើម្តីអនុបលាមឲ្យរោនដ់ត្េបសើរ និងរោនដ់ត�ល់ដឹងពតីវេ្ធម ៌បដើម្តីឲ្យសម្សេជ្ម�ួចបាេ ់េទេ្ញ្ញត្តិ និង

 រោររពំឹងទុករេស់អ្ក្គេ់្ គង។

៧.ហានិភព័យសហតគាស • ហានិភ�័ខាងេងស់្មាេធ់នាគារ ដដលបកើត 
ប�ើងពតី អាជតីវកម្ម �ុទ្ធសសស្ត សហ្គាស 
បករ ្តិ៍បឈា្ម ះ អភបិាលកិច្ច បស្រភាព និង 
ហានិភ�័បលើគុណភាពទិន្ន�័។

• ដកលម្អរបា�រោរណ៍ហានិភ�័សហ្គាស ជ្ម�ួនឹងរោរវភិាគហានិភ�័បឆ្្ព ះបៅមុខជ្និច្ច និងពត័ម៌ានទំលំទូលា� បដើម្តីបលើក
 កម្ពស់ដល់កិច្ចពិភាកសា�ុទ្ធសសស្ត និងសកម្មភាពរេស់គណៈ្គេ់្ គង និងគណៈកមា្ម ធិរោរហានិភ�័ក្មតិ្ករុម្េឹកសាភបិាល។

• បធវើសមា្ព ធសកល្ង្គេដណ្ត េភ់ាពចលាចលចនបសដកិច្ចពិភពបលាក និងផលេ៉ាះពាល់ដល់ហានិភ�័សន្ទនតី�ភាព ដដលបកើត
 ប�ើងបោ�រោរវា�្េហារេបច្ចកវទិយា ដដលអាចប្េើជ្ឧេករណ៍្គេ់្ គងបដើមទុន និងហានិភ�័ បដើម្តីកំណតក់្មតិបដើមទុនឲ្យ
 ្គេ់្ គាន។់

• ដកស្មរួលេដន្មបលើបគាលនបោបា�ហានិភ�័បលើបករ ្តិ៍បឈា្ម ះធនាគារ ដដលឆ្ុះេង្ហា ញពតីតួនាទតី និងទំនួលខុស្តរូវ កដូ៏ចជ្រោរបធវើឲ្យ
 ដំបណើ ររោរមានភាពរលូន បដើម្តីស្មរួលដល់រោរវា�តចម្ រោរវាស់ដវង រោរឃ្្បំមើល និងរបា�រោរណ៍ចនហានិភ�័បលើបករ ្តិ៍បឈា្ម ះ

 ធនាគារ។

• រោរ្តរួតពិនិត្យជ្េជ់្និច្ចនូវេណា្ត ញសង្គម ស្មរួលដល់រោរេញជាូ នពត័ម៌ានទានប់ហតុរោរណ៍ និងរោតេ់ន្�ហានិភ�័ផលេ៉ាះពាល់។

៨.ហានិភព័យហិរញ្ញវត្នុ • ហានិភ�័មនិអាចអនុបលាមបលើេទេញ្ញត្តិ 
ចបាេទ់ាកទ់ងនឹងបដើមទុនតិចេំផុត និង 
អសមត្ភាពក្ុងរោររកសាបស្រភាព្បាក ់
ចំបណញ។

• អនុវត្តបគាលរោរណ៍បផ្សងៗ រមួមានទាងំរោរេបងកើន្េសិទ្ធភាពបលើ្ទព្យសកម្មដដលបានវាស់ដវងហានិភ�័រចួ បដើម្តីបលើកតបមកើងតចម្
 មា្ច ស់ភាគហ៊ាុន និងេបងកើនរោរ�ល់ដឹងពតីបដើមទុនទូទាងំធនាគារ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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តកបខព័ែ្ឌមនការតគប់តគងហានិភព័យ

វធិតីសសស្ត្គេ់្ គងហានិភ�័រេស់ធនាគារ ្តរូវបានគាំ្ ទបោ�្កេខណ្័្គេ់្ គងហានិភ�័ដរ៏ងឹមាដំដល្តរូវបានបធវើឲ្យ្េបសើរប�ើង បដើម្តីរកសាទំនាកទ់ំនង និងបឆ្្ព ះបៅរករោរស្មេខ្ួនក្ុងេរោិរោសហានិភ�័សកល និង

 
េំលាស់េ្តូរបៅតាមត្មរូវរោរេទេញ្ញត្តិ និងរោរអនុវត្តល្អ បដើម្តីធានាដល់រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័្េកេបោ�្េសិទ្ធភាព។ ល័ក្ខខណ្័ទូបៅចនទ្មងរ់ោរង្រ្គេ់្ គងហានិភ�័ដដលបានោកេ់ញ្ចូ លរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង 
េង្ហា ញក្ុងរូេភាពទតី២:

គោលការែ៍ផាសាងៗ ហានិភព័យដាលអាចទទួល
យកបាននិងយុទ្ធសសា្ត

អភិបាលកិច្ចនិង
ការតារួតពិនិតាយហានិភព័យ

វបាបធម៌ហានិភព័យ ការអនុវត្តនិងដំណើរការ
នាការគាប់គាងហានិភព័យ

ធនធាននិងបាពព័ន្ធ
ហាោ្ារចនាសម្ព័ន្ធ

i. រោរេបងកើតឲ្យមានក្មតិចនភាពទទួល�កបានចនហានិភ�័ និង�ុទ្ធសសស្ត ដដលបានេក្ស� 
នូវលក្ខណៈ ្េបភទ និងក្មតិចនហានិភ�័ដដលធនាគារនឹងទទួល�ក ដដលអនុមត័បោ� 
្ករុម្េឹកសាភបិាល។

ii. រោរ្គេ់្ គងធនធាន ដដលដឹកនាបំោ�បគាលបៅ�ុទ្ធសសស្តរេស់ធនាគារ និងរោរ�កចិត្តោក់
បលើេរេិទេទេញ្ញត្តិបផ្សងៗ បសដ្ឋកិច្ច និងពាណិជជាកម្ម ដដលធនាគារកំពុងដតបធវើ្េតិេត្តិរោរ។

iii. ធានាឲ្យបាននូវអភបិាលកិច្ចល្អ និងរោរ្តរួតពិនិត្យដដលចបាស់លាស់ មាន្េសិទ្ធភាព និងទ្មង់
 អភបិាលកិច្ចសម្ពន័្ធធនាគារល្អ ដដលបានេញ្ជា កច់បាស់ មានតម្ាភាព និងសម្សេបៅតាម 

ទំនួលខុស្តរូវ ដដលបានេបងកើតប�ើងបៅក្ុងសម្ពន័្ធធនាគារ។

iv. រោរបលើកតបមកើងវេ្ធម៌្ គេ់្ គងហានិភ�័ល្អដដល្ទ្ទង ់និងផ្តល់ជ្ស្តងោ់រសមរម្យ និងបលើកទឹក
 ចិត្តដល់ឥរោិេថដដលមានទំនួលខុស្តរូវខ្ពស់។

v. រោរអនុវត្តបគាលរោរណ៍្គេ់្ គងហានិភ�័ជ្រមួ បដើម្តីធានារោរអនុវត្ត និងដំបណើ ររោរចន 
រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័្េកេបោ�្េសិទ្ធភាព្គេលំ់ោេថ្់ាក។់

vi. រោរអនុវត្ត និងដំបណើ ររោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ ដដលរមួមានភាពសកម្មក្ុងរោរកំណត ់រោរវាស់ដវង 
 

រោរ្គេ់្ គង ្តរួតពិនិត្យ និងបធវើរបា�រោរណ៍ហានិភ�័ ដដលមានផលេ៉ាះពាល់ជ្អវជិជាមានដល់
 

សម្ពន័្ធធនាគារ រាល់ផលិតផល បសវាកម្ម និងសកម្មភាពបផ្សងៗ។

vii. ធានាឲ្យមានធនធាន បហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធ និងេបច្ចកបទស្គេ់្ គាន ់បដើម្តីជំរុញ្េសិទ្ធភាពចន 
រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័។

គនលៃឹះក្នុងការអភិវឌាឍ

នគាលការែ៍ហានិភព័យ

កតមិតហានិភព័យបដលអាចទទួលយកបាន

ក្មតិហានិភ�័ដដលអាចទទួល�កបាន គឺជ្សមាសធាតុោ៉ា ងសំខានច់នរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ដរ៏ងឹមា ំនិង្តរូវបាន
 ជំរុញពតីថ្ាកដឹ់កនាពំតីថ្ាកប់លើដល់ថ្ាកប់្រោម ្ពមទាងំរោរចូលរមួពតីថ្ាកប់្រោមដល់ថ្ាកប់លើ រេស់គណៈ្គេ់្ គង្គេ់

 
ក្មតិ។ 

ក្មតិហានិភ�័ ដដលអាចទទួល�កបាន បោ�ដផ្អកបលើបគាលរោរណ៍ ដដលបានេង្ហា ញក្ុងរូេភាពទតី៣។ បោងតាម
 

បគាលរោរណ៍បនះ ក្មតិហានិភ�័ដដលអាចទទួល�កបាន ្តរូវបានេក្ស�តាមរ�ៈក្មងចនបសចក្តតីដថ្ងរោរណ៍ 
ហានិភ�័សំខាន់ៗ ទាងំអស់បៅក្ុងធនាគារ ក្ុងរោររកសាតុល្យភាពចនបគាលបៅ�ុទ្ធសសស្តទាងំអស់រេស់ធនាគារ។ 

លព័ក្ខខព័ែ្ឌទូនៅមនទតមង់ការងរតគប់តគងហានិភព័យបដលបានោក់បញ្ចតូលរបស់ធនាគារនមយបបែង

រូបភាពទី៣៖នគាលការែ៍ហានិភព័យបដលអាចទទួលយកបាន

យទុ្ធសាស្្

បតើប�ើង្តរូវកំណត ់
ទិសបៅ�ុទ្ធសសស្តបៅ 

កដន្ងណា? បតើប�ើង្តរូវដេងដចក 
ធនធានដេេណា 

ស្មាេរ់ោររ តីកចប្មើន 
្េកេបោ� 

ចតីរភាព? 

ហានិភ័យ

បតើហានិភ�័អវតី  
និងក្មតិណាដដលប�ើង 

អាចទទួល�កបាន?

េូលធន

បតើប�ើង្តរូវរោរ 
មូលធនេ៉ាុនា្ម ន?

រូបភាពទី២៖លព័ក្ខខព័ែ្ឌទូនៅមនទតមង់ការងរតគប់តគងហានិភព័យបដលបានោក់បញ្ចតូលរបស់ធនាគារនមយបបែង

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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នាយកោ្ឋ នសគប់សគងហានិភ័យ
 

នាយកោ្ឋ នសគប់សគងហានភ័ិយ
 



រូបភាពទី៤៖គំរូមនអភិបាលកិច្ចហានិភព័យធនាគារនមយបបែង

បខាសការពារទី១ បខាសការពារទី២ បខាសការពារទី៣

• ្គេ់្ គងហានិភ�័្េចាចំថងៃបៅក្ុងអាជតីវកម្ម សកម្មភាព និង
 

រោរេ៉ាះពាល់ហានិភ�័។

• ធានាឲ្យបាន្េតិេត្តិរោរអាជតីវកម្មបោ�ស្ិតបៅក្ុង�ុទ្ធសសស្ត
 

ហានិភ�័ ហានិភ�័ដដលអាចទទួល�កបាន ្កេខណ្័  
បគាលនបោបា� និងនតីតិវធិតីបផ្សងៗដដលបានេបងកើតប�ើង។

• េបងកើត្កេខណ្័ បគាលនបោបា� និងបគាលរោរណ៍បផ្សងៗ

• ផ្តល់នូវរោរ្តរួតពិនិត្យបលើអភបិាលកិច្ចហានិភ�័ និងេញ្ហា ្េឈម
 រេស់ ដខ្សរោរពារទតី១។

• គាំ្ ទដល់កំបណើ ន្ទព្យសកម្ម្េកេបោ�គុណភាព និងចតីរភាពជ្ 
ម�ួក្មតិចំបណញដល៏្អ្េបសើរ។

• ធានាឲ្យបាននូវរោរ្េតិេត្តិតាមចបាេ ់បគាលនបោបា� និងនតីតិវធិតី
 ដដលេបងកើតប�ើង។

ផ្តល់នូវរោរធានាតាមរ�ៈរោរវា�តចម្បោ�ឯករាជ្យ និងពិនិត្យ 
ប�ើងវញិ ដូចខាងប្រោម៖

• រចនាសម្ពន័្ធ្គេ់្ គងហានិភ�័ បគាលនបោបា� និងឧេករណ៍ 
្េកេបោ�ភាពរងឹមា ំនិង្សេតាមស្តងោ់េទេញ្ញត្តិ។

• រោរ្តរួតពិនិត្យបដើម្តីេន្�ហានិភ�័ គឺមាន្គេ់្ គាន។់

• រោរ្តរួតពិនិត្យបោ�អង្គភាព្គេ់្ គានច់នដខ្សរោរពារទតី២បលើ 
ដខ្សរោរពារទតី១

គែៈកមាមាធិការតបតិបត្តិ គែៈកមាមាធិការសវនកម្មមផ្ទក្នុង
គែៈកមាមាធិការតគប់តគងតទពាយសកម្ម

និងតទពាយអកម្ម
គែៈកមាមាធិការឥែទាន

ទទួលខុស្តរូវ្តរួតពិនិត្យបលើរោរអនុវត្ត 
�ុទ្ធសសស្ត្គេ់្ គងហានិភ�័ ក្មតិហានិភ�័ 

ដដលអាចទទួល�កបាន រមួទាងំ្កេខណ្័  
និងនបោបា�បផ្សងៗ។

ទទួលខុស្តរូវក្ុងរោរសកល្ងតាមរោរកំណត ់
ចន្េសិទ្ធិភាព និង្េសិទ្ធភាព ្េពន័្ធ្គេ់្ គង 

ហានិភ�័ និងរោរ្គេ់្ គងចផ្ទក្ុងដដលមាន្សេ។់ 

ទទួលខុស្តរូវបលើរោរ្គេ់្ គងរចនាសម្ពន័្ធ 
តារាងតុល្យរោរ និង�ុទ្ធសសស្តនានា។

ទទួលខុស្តរូវក្ុងរោរ្តរួតពិនិត្យ ឬ 
អនុមត័ឥណទាន និងេញ្ហា បផ្សងៗពាកព់ន័្ធនឹង 
ឥណទានបៅ្តឹមក្មតិម�ួដដលបានកំណត ់
បោ�ដផ្អកបលើសិទ្ធិអនុមត័ដដលបានផ្តល់ឲ្យ។

គែៈកមាមាធិការសវនកម្ម គែៈកមាមាធិការតគប់តគងហានិភព័យ

ទទួលខុស្តរូវបលើមុខង្រ្តរួតពិនិត្យ និងវា�តចម្ចនភាព្គេ់្ គានច់នអភបិាលកិច្ច ្េសិទ្ធភាពរោរង្រ
 រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ និងរោរ្គេ់្ គងចផ្ទក្ុង។

ទទួលេន្ទុកបលើមុខង្រ្តរួតពិនិត្យហានិភ�័្ពមទាងំរោរ្តរួតពិនិត្យបលើរោរអនុវត្ត�ុទ្ធសសស្ត្គេ់្ គង
 ហានិភ�័ ្កេខណ្័ បគាលនបោបា� និងក្មតិហានិភ�័ដដលអាចទទួល�កបានរេស់ធនាគារ។

តកុមតបឹកាសាភិបាល

គែៈកមាមាធិការតកុមតបឹកាសាហានិភព័យ

គែៈកមាមាធិការតគប់តគងហានិភព័យកតមិតគែៈតគប់តគង

បខាសការពារ

អង្គភាព្គេ់្ គងជ្នខ់្ពស់េំផុតរេស់ធនាគារ បោ�ទទួលខុស្តរូវបលើរោរ្តរួតពិនិត្យហានិភ�័រមួមានកំណតរ់ចនាសម្ពន័្ធ្គេ់្ គងហានិភ�័ដស៏ម្សេ និង
 កំណតក់្មតិហានិភ�័ដដលអាចទទួល�កបាន ។

អភិបាលកិច្ចហានិភព័យ

គំរូអភបិាលកិច្ចហានិភ�័ចនធនាគារ ផ្តល់រូេរាងចបាស់លាស់នូវតម្ាភាព និង្េសិទ្ធភាពចនរចនាសម្ពន័្ធអភបិាលកិច្ច ដដលជំរុញរោរចូលរមួោ៉ា ងសកម្មពតី្ករុម្េឹកសាភបិាល និងថ្ាកដឹ់កនាជំ្នខ់្ពស់ បៅក្ុងដំបណើ ររោរ្គេ់្ គង

 ហានិភ�័ បដើម្តីធានាឲ្យបាននូវទស្សនៈរមួម�ួបលើហានិភ�័ក្ុងធនាគារ។

គំរូអភបិាលកិច្ចហានិភ�័ េបងកើតឲ្យមានភាពទទួលខុស្តរូវ និងភាពជ្មា្ច ស់រោរ្ពមទាងំបរៀេចំឲ្យមានឯករាជ្យភាពសមរម្យ និងដេងដចកភារកិច្ចឲ្យបាន្តឹម្តរូវរវាងដខ្សរោរពារទាងំេតី។ រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ គឺេបងកើតប�ើងនូវ

 ក្មតិឋានានុ្កមបផ្សងៗគ្ា និងប ្្ត តសំខានត់ាមរ�ៈក្មតិគណៈកមា្ម ធិរោរ អាជតីវកម្ម តួនាទតី និងដផ្ក្គេ់្ គងបផ្សងៗគ្ា។ រចនាសម្ពន័្ធអភបិាលកិច្ចហានិភ�័រេស់ធនាគារទាងំមូល មានេង្ហា ញដូចខាងប្រោមបនះ៖

គំរូមនអភិបាលកិច្ចហានិភព័យធនាគារនមយបបែង

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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មគាលមៅអាទិភាពក្ងុឆ្្ ំ២០១៩

�ុទ្ធសសស្តបដើម្តីបឆ្ើ�តេបៅនឹងហានិភ�័ និងេញ្ហា ្េឈមស្មាេឆ្់្ ំ២០១៩ មានដូចខាងប្រោម៖

ចំែុចនផដាតសំខាន់ យុទ្ធសសស្តចមាបង យុទ្ធសសស្តអាទិភាព នហតុអវីវាជាយុទ្ធសសស្តអាទិភាព?

បនងកើនតបសិទ្ធភាព
តារាងតុលាយការ

• េបងកើន្បាកច់ំណូលអតិេរមិាតាមរ�ៈ្ទព្យសកម្ម

• រោរោកព់្ង្�បដើមទុនបដើម្តីទទួលបាន្េសិទ្ធភាព 
ចន្បាកច់ំបណញមុនេងព់ន្ធនិង្ទព្យសកម្មប្រោ� 
បពលថ្ឹងរចួ

• អនុញ្្ញ តឲ្យអង្គភាពពាណិជជាកម្មប្េើ្បាស់ 
្ទព្យសកម្មសន្ទនតី�ភាពបៅក្មតិល្អ 
្េបសើរេំផុត

• វធិតីសសស្តដេងដចកបដើម្តីេបងកើនកំបណើ ន 
អាជតីវកម្ម

• តុល្យភាពរវាងហានិភ�័ និងផល្ត�េម់កវញិតាមរ�ៈរោរ្គេ់្ គង 
សច់្ បាកប់ោ�ោកប់ៅធនាគារដដលមានហានិភ�័ទាេ បដើម្តីរោត ់
េន្�ហានិភ�័ឥណទានដដលបានរពឹំងទុក (ECL)។

• តាមរ�ៈរោរប្ជើសបរ ើសបភញាៀវដដលមានក្មតិហានិភ�័ទាេ ្គេ់្ គង 
ឥណទានដដលមនិទាន�់កបៅប្េើ្បាស់ និងរោរកំណត ់
អត្តសញ្្ញ ណមូលធនដដលបកើតប�ើងពតីភាពមនិសុតីចង្វ កត់ារាង

 
តុល្យភាព តាមរោលកំណតអ់្តារោរ្បាក ់និងរូេិ�េណ័្ណ បដើម្តីេបងកើន 
្េសិទ្ធភាពបដើមទុន។

ពតងឹងគុែភាព
តទពាយសកម្ម

• េបងកើនភាពសុតីចង្វ ករ់វាងអង្គភាពអាជតីវកម្ម និងអង្គភាព 
្គេ់្ គងហានិភ�័ឥណទាន

• រោរព្ងឹងរបា�រោរណ៍មា៉ា ្ទតីសតាមរ�ៈរោរចុះ្តរួត 
ពិនិត្យទតីតាងំអាជតីវកម្ម 

• រោរព្ងឹងេទោ្ឋ នដំបណើ ររោរឥណទានចផ្ទក្ុង

• ព្ងឹងសមត្ភាពធនធានមនុស្សដផ្កឥណទាន  
អាជតីវកម្ម និងដផ្ក្គេ់្ គងគុណភាព្ទព្យសកម្ម

• ស្មេស្មរួលដំបណើ ររោរបសចក្តតីសប្មច
ចិត្តដដលមានពត័ម៌ាន្គេ់្ ជរុងប្ជ្�

• រោតេ់ន្�រ�ៈបពលចនដំបណើ ររោរបរៀេចំ
ឥណទាន

• េបងកើនភាពសុតីចង្វ ករ់វាងអង្គភាពអាជតីវកម្ម និងអង្គភាព្គេ់្ គង 
ហានិភ�័ឥណទានតាមរ�ៈ រោរជដជកពិភាកសា លំនាដំេេេទរោរង្រ  
និងរោរ្តរួតពិនិត្យគណនតីឥណទាន្េបសើរជ្ងមុន

• េន្តព្ងឹងផលិតភាពរោរង្រ និងេណ្តុ ះេណា្ត លមសន្តតីដផ្កទំនាកទ់ំនង
 

អាជតីវកម្មតាមរ�ៈវគ្គសិកសា OMEGA   KNOW YOUR 

CUSTOMER និងជំនាញដផ្កឥណទានបផ្សងៗបទៀត។

បនងកើតការធានាបដលរួម
បញ្ចតូលការវិភាគ
និងការយល់ដឹង

• អភវិឌ្ឍរោរ�ល់ដឹងអំពតី្គេ់្ គង និងរោរធានា

• ព្ងឹងឧេករណ៍វភិាគ និងគំរូ

• អនុញ្្ញ តឲ្យមានទិដ្ឋភាពរមួេញ្ចូ លចន 
រោរ្ពរួ�បារម្ភអំពតីរោរធានា។

• ដំបណើ ររោរកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណចនតំេន ់
ដដល្តរូវរោរភាព្េបសើរប�ើងចន 
រោរ្គេ់្ គង

• កំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណហានិភ�័មនិដមនហិរញ្ញ វត្ុនិង�ន្តរោរ្គេ់្ គង
 

ហានិភ�័សម្សេ

កសងសមត្ភាព
ហានិភព័យនានពលអនាគត

• េន្តព្ងឹងរោរកសងសមត្ភាពេបច្ចកបទស និង 
ភាពជ្អ្កដឹកនាកំ្ុងអង្គភាព្គេ់្ គងហានិភ�័។

• រោរវវិឌ្ឍដផ្កបសដ្ឋកិច្ច និង្េតិេត្ិរោរ 
 

ត្មរូវឲ្យមានអ្កជំនាញដផ្ក្គេ់្ គង 
ហានិភ�័ដដលរហ័សរហួន អាចស្មេ 
ខ្ួនបៅនឹងត្មរូវរោរ្្ស់េ្តូរក្ុង

 រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័

• ជំនាញេបច្ចកបទស វភិាគ និងរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ដផ្កឌតីជតីថល

• អភវិឌ្ឍថ្ាកដឹ់កនាដំដលមានភាពរហ័សរហួន ដដលអាចស្មេខ្ួន  
និងបឆ្ើ�តេបៅនឹងរោរ្្ស់េ្តូរោ៉ា ងឆ្េរ់ហ័ស

វបាបធម៌ហានិភព័យ

វេ្ធមហ៌ានិភ�័ដរ៏ងឹមា ំគឺជ្មូលោ្ឋ ន្គឹះចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័រេស់ប�ើង និងបដើរតួរជ្មូលោ្ឋ ន្គឹះដដល
 រចនាសម្ពន័្ធ្គេ់្ គងសហ្គាសដរ៏ងឹមា ំនិងអភបិាលកិច្ច្តរូវបានេបងកើតប�ើង។

្កេខណ្័ហានិភ�័រេស់ធនាគារ ្តរូវបានជំរុញខ្ាងំពតីថ្ាកដឹ់កនាកំំពូល និងរោរព្ងឹងពតីថ្ាកក់ណា្ត ល បដើម្តី
 ្ជរួត្ជ្េបៅ្គេស់កម្មភាពអាជតីវកម្មទាងំអស់រេស់ធនាគារ។

ប�ើងមានរោរបេ្តជ្ញា ខ្ពស់ក្ុងដំបណើ រេន្តកសងវេ្ធមហ៌ានិភ�័ឲ្យរងឹមា ំបដើម្តីជ្ស្ូលចនស្េន័ និបោជិត និង

 ដំបណើ ររោរ។ ប�ើង នឹងទទួល�កនូវ្េពន័្ធធានារា៉ា េរ់ងរមួម�ួ ដដល្តរូវបានបគស្គ ល់ថា  Controls – 

Information System for Intergrated Governance & Hotspots Tracking (C-InSIGHT)  ដដលផ្តល់នូវ 
ទិដ្ឋភាពរមួម�ួចនរោរ្គេ់្ គងពិនិត្យហានិភ�័ រោរអនុបលាមតាមចបាេ ់និងអភបិាលកិច្ច។ ទាងំបនះ បដើម្តី

 ធានាថានិបោជិត្គេរ់ូេមានរោរពិចារណាបៅបលើហានិភ�័។

ការសកលាបងនលើការោក់ឲាយមានសមា្ាធហានិភព័យ(STRESS TESTING)

កម្មវធិតីសកល្ងោកឲ់្យមានសមា្ព ធហានិភ�័រេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង គឺបានេញ្ចូ លក្ុងដំបណើ ររោរ្គេ់្ គង
 មូលធន និងហានិភ�័ បហើ�កជ៏្មុខង្រសំខានច់នដំបណើ ររោរបធវើដផនរោរអាជតីវកម្មផងដដរ។ កម្មវធិតីបនះបដើរ

 តួជ្ឧេករណ៍ក្ុងរោរ្េបមើបមើល ស្មេស្មរួល និងដសវង�ល់ពតីហានិភ�័ដដលស្ិតប្រោមក្មតិសមា្ព ធ
 ហានិភ�័ខ្ាងំ ឬ្ពឹត្តិរោរណ៍ទាងំឡា�ដដលបកើតមកពតីកតា្ត បផ្សងៗជ្ប្ចើនដូចជ្ េញ្ហា បសដ្ឋកិច្ច នបោបា� 

 និងេញ្ហា េរស្ិនដដលផ្តល់ផលេ៉ាះពាល់ដល់ធនាគារទាងំមូល បហើ�ថាបតើហានិភ�័ទាងំបនះអាច្តរូវរោត់
 

េន្� និង្គេ់្ គងជ្មុនតាមវធិតីណា។

កំ�ុងឆ្្បំនះ ប�ើងបានចូលរមួអនុវត្តនូវកម្មវធិតីសកល្ងោកឲ់្យមានសមា្ព ធហានិភ�័រេស់សម្ពន្ធធ័នាគារជ្
 

ប្ចើនសរ ដដលបកើតបចញពតីេរោិរោស្េតិេត្តិរោរក្ុង្េបទស និងប្រៅ្េបទស បដើម្តីបធវើរោរវា�តចម្បលើ

 លទ្ធផល្េឈមនឹងហានិភ�័។ ្េធានេទម�ួចំនួនដដលបានប្ជើសបរ ើសមានដូចជ្ ផលេ៉ាះពាល់ចនសសង្្គ ម 
ពាណិជជាកម្មបលើបសដ្ឋកិច្ច និងរោររតឹេណ្តឹ ងបគាលនបោបា�រូេិ�វត្ុបោ�ធនាគារកណា្ត លធំៗទាងំឡា�។ 

 េដន្មពតីបលើបនះបៅបទៀត ធនាគារ កប៏ានអនុវត្តនូវកម្មវធិតីវធិតីសកល្ងោកឲ់្យមានសមា្ព ធហានិភ�័ក្ុង្សរុក
 ផងដដរ បៅបលើស្នភាពម�ួចំនួនដូចជ្ ហានិភ�័រេស់សន្ទនតី�ភាព បដើម្ត្ី េតិេត្តិតាមចបាេស់្តតីពតីអនុបាត
 ្កេខណ័្សន្ទនតី�ភាព និងផលេ៉ាះពាល់រេស់ធនាគារពតីរោរដក ្េពន័្ធ អនុប្គាះ EBA បៅបលើគុណភាព្ទព្យ 

សកម្ម និងលទ្ធភាពចន្បាកច់ំបណញ។

ការផ្តល់ឥែទាននោយទទួលខុសតតរូវ

ភាពបជ្គជ�័ដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ ដ�ូ៏រអដងវងរេស់ប�ើង អា្ស័�បលើលទ្ធភាពចនរោរកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណ និង
 

បោះ្ស�រាល់េញ្ហា េរស្ិន សង្គម និង្កមសតីលធម ៌ដដលេង្ហា ញពតីហានិភ�័ ឬឱរោសស្មាេអ់ាជតីវកម្ម
 

រេស់ប�ើង។ ប�ើងរកសានូវជំហរដរ៏ងឹមានក្ុងបធវើរោរជ្ម�ួដផ្កអាជតីវកម្ម បដើម្តីជំរុញរោរខិតខំ្េឹងដ្េងបលើ
 ទំនួលខុស្តរូវហិរញ្ញ វត្ុតាមរ�ៈរោរេបងកើតនូវបគាលនបោបា� ESG។ បគាលនបោបា�លម្អតិមានោកប់ៅ 

ក្ុងបវេស� www.maybankfoundation.com។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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នាយកោ្ឋ នសគប់សគងហានិភ័យ
 



ទ្្សនៈវិ្យ័ និងអាទិភាព្សមាប់ឆ្្២ំ០១៩

បដើម្តីបឆ្ើ�តេបៅនឹង�ុទ្ធសសស្តស្តតីពតីរោរ្េឆ្ងំរោរសមា្អ ត្បាក ់និងហិរញ្ញេ្ទានបភរវកម្ម និងេទោ្ឋ នអន្តរជ្តិ ធនាគារនឹងេន្តអនុវត្តតួនាទតីោ៉ា ងសកម្ម ក្ុងរោរ្េ�ុទ្ធ្េឆ្ងំនឹងឧ្កិដ្ឋកម្មហិរញ្ញ វត្ុ ្ពមទាងំទេទ់ល់

 
នឹងហានិភ�័ដដលកំពុងបកើតមាន ដដលេណា្ត លមកពតីរោរវវិឌ្ឍនោ៍៉ា ងឆ្េរ់ហ័សចន េបច្ចកវទិយា។ ជ្ម�ួនឹងបគាលេំណងបនះ ប�ើងខញាុ ំប ្្ត តបលើរោរកសងភាពសកម្ម និងវេ្ធម៌្ េតិេត្តិតាម ឲ្យរកសារោរអនុវត្តបាននាបពល

 អនាគត បៅក្ុងធនាគារ តាមរ�ៈ៖

• េន្តព្ងឹងសមត្ភាព និងលទ្ធភាពរេស់ដផ្កឧ្កិដ្ឋកម្មហិរញ្ញ វត្ុ ជ្ពិបសស តាមរ�ៈរោរព្ងឹងេដន្មបលើរោរ្តរួតពិនិត្យអត្តសញ្្ញ ណអតិថិជន រោរ្េឆ្ងំហិរញ្ញេ្ទានបភរវកម្ម និងដំបណើ ររោរនានាដដលេង្ក រ

 រោរសមា្អ ត្បាក។់ 

• េន្តកិច្ចខំ្េឹងដ្េង បដើម្តីេណ្តុ ះនិងព្ងឹងវេ្ធម៌្ េតិេត្តិតាម បៅក្ុងធនាគារ។

• េន្តប្េើ្បាស់េបច្ចកវទិយា បដើម្តីបធវើសវ័�្េវត្តិកម្មលំហូររោរង្រ និងព្ងឹងេដន្មរោរ្គេ់្ គង និងរោរតាមោនរោរ្េតិេត្តិតាមចបាេ។់

េបងកើនភាពខ្ាងំរ្ោចនវេ្ធម៌្ េតិេត្តិតាម ដដលេណ្តុ ះស្ម រតតីទទួលខុស្តរូវដល់
 

និបោជិតទាងំអស់ បដើម្តីឱ្យគាតអ់នុវត្តតាមចបាេ ់េទេញ្ជា  និងេទេ្ញ្ញត្តិ ្ពមទាងំ
 

រោតេ់ន្�ហានិភ�័និ�តកម្មបៅក្ុងអាជតីវកម្ម។

កសងសមត្ភាព និងបហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធចាបំាចន់ានា បដើម្តីអនុបលាមតាមលក្ខខណ្ 
ត្មរូវបោ�ចបាេ ់ដដលវវិឌ្ឍពតីបពលម�ួបៅបពលម�ួ។

ការម្្ត្ខំាន់ៗ្សមាប់ឆ្្ ំ២០១៩

ការពតងឹងបបន្មនិងការបែ្តះវបាបធម៌តបតិបត្តិតាមដល់និនយាជិតធនាគារ

ពួកប�ើង បានេបងកើតគំនិតផ្តួចបផ្តើម បដើម្តីបធវើេច្ចុេ្ន្ភាពឱ្យបានទានប់ពលបវលា បលើរោរវវិឌ្ឍថ្មតីៗចនចបាេ។់ 

 រោរអនុវត្តដេេបនះ បដើម្តីធានាថា និបោជិតធនាគារ្គេរ់ូេអនុវត្តខាជា េខ់ជាួនតាមចបាេ ់និងេំផុសរូេគាតឱ់្យអនុវត្ត
 បៅក្ុងអាជតីវកម្ម ឱ្យដូចជ្ទំនួលខុស្តរូវ និងសកម្មភាពធម្មតា។ គំនិតផ្តួចបផ្តើម រមួមាន៖

ក. គណៈ្គេ់្ គងចននា�កោ្ឋ ន្េតិេត្តិតាម បានចុះ្តរួតពិនិត្យ ្ពមទាងំបឆ្ើ�តេនឹងរាល់សំណួររេស់
 និបោជិតធនាគារ ស្តតីអំពតីរោរ្េតិេត្តិតាម បៅតាមេណា្ត សខារេស់ធនាគារ។

ខ. បរៀេចំវគ្គដចករដំលក និងេណ្តុ ះេណា្ត ល អំពតីចំណុចស្ូលចនរោរ្េតិេត្តិតាម បៅតាមសខា ដដល្តរូវបាន
 កំណតថ់ា មានហានិភ�័ខ្ពស់ចនរោរមនិ្េតិេត្តិតាម។

គ. សហរោរជ្ម�ួនា�កោ្ឋ នធនធានមនុស្ស បដើម្តីបរៀេចំវគ្គេណ្តុ ះេណា្ត លរលឹកប�ើងវញិ អំពតី្កមសតីលធម៌
 រេស់ធនាគារ និងលក្ខខណ្ត្មរូវចនរោរ្េតិេត្តិតាម។

�. អនុវត្តរោរវា�តចម្វេ្ធម៌្ េតិេត្តិតាម បដើម្តីវាស់ដវងក្មតិ�ល់ដឹងអំពតីរោរ្េតិេត្តិតាម រេស់និបោជិត
 ធនាគារ ្ពមទាងំដសវងរកចំណុចខវះខាតស្មាេរ់ោរព្ងឹងេដន្ម។ 

ការពតងឹងបផ្កតបតិបត្តិតាមឧតកិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្នុ

ធនាគារបានោកប់ចញនូវសកម្មភាព បដើម្តីបលើកកម្ពស់ដផ្ក្េតិេត្តិតាមឧ្កិដ្ឋកម្មហិរញ្ញ វត្ុ តាមរ�ៈរោរបលើក
 កម្ពស់រោរតាមោន្េតិេត្តិរោរ និងរោរេណ្តុ ះេណា្ត លជ្េន្តេនា្ទ េដ់ល់និបោជិត អំពតីនិន្ារោរឧ្កិដ្ឋកម្ម

 ហិរញ្ញ វត្ុ និងលក្ខខណ្ត្មរូវបោ�ចបាេ។់ េុគ្គលិកចនដផ្ក្េតិេត្តិតាមឧ្កិដ្ឋកម្មហិរញ្ញ វត្ុ ក៏្ តរូវបានបលើក

 កម្ពស់ផងដដរ តាមរ�ៈ្កេខណ្័េណ្តុ ះេណា្ត លដដលមានរោរទទួលស្គ ល់្តឹម្តរូវ។ 

ហានភិយ័្ខំាន់ៗ  នងិឱកា្៖

ហានិភព័យចមាបងនិងដំនណាះតសយ ផលប៉ះពាល់បដលមានមកនលើនយើង
ភាគីពាក់ពព័ន្ធបដល
រងការប៉ះពាល់

ការនឆលៃើយតបរបស់នយើង

ហានិភព័យ៖ េបងកើនរោរ�កចិត្តទុកោកនិ់�តកម្ម 
បៅបលើរោរអនុវត្ត វេ្ធម ៌និងរោរ្េតិេត្តិតាម។

កំហុសរេស់និបោជិតអាចេងកផលេ៉ាះពាល់អវជិជាមាន ដល់បកររ ិ៍្តបឈា្ម ះ និង្បាក ់
ចំណូលរេស់សម្ពន័្ធធនាគារ ឬអាចឈានដល់ទទួលរោររះិគនប់លើ 
រោរ្េតិេត្តិតាមចបាេ។់

រោរេបងកើតគំនិតផ្តួចបផ្តើមជ្េន្តេនា្ទ េ ់គឺជំរុញវេ្ធម៌
 

្េតិេត្តិតាម និងេំផុសស្ម រតតីទទួលខុស្តរូវ បដើម្តីរោតេ់ន្�
 

ហានិភ�័ចនរោរមនិ្េតិេត្តិតាមរេស់និបោជិតធនាគារ។

ហានិភព័យ៖រោរវវិឌ្ឍោ៉ា ងឆ្េរ់ហ័សចនលក្ខខណ្ 
ត្មរូវបោ�ចបាេ ់និងនិ�តករ េណា្ត លមកពតី 
ភាពចលាចលចន្េពន័្ធឌតីជតីថលបៅក្ុងឧសសាហកម្ម 
 បសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុ។

រោរព្ងឹងរោរអនុវត្តចបាេភ្់ាមៗ អាចេងកផលេ៉ាះពាល់ដល់ជំហរ និងសមត្ភាពចន 
រោរ្េកួត្េដជងរេស់ធនាគារ ក្ុងរោរបធវើអាជតីវកម្ម្េកេបោ�្េសិទ្ធភាព។ 

 
រោររចនា្េពន័្ធ និងដំបណើ ររោរអាជតីវកម្ម ឱ្យរកសារោរអនុវត្តបាននាបពលអនាគត  
បដើម្តីព្ងឹង្េសិទ្ធភាព្េតិេត្តិរោរ និងធានានិរន្តរភាពដ�ូ៏រអដងវង។

រោរព្ងឹង្េពន័្ធ និងដំបណើ ររោររេស់ធនាគារ ឲ្យបានទាន ់
បពលបវលា បដើម្តីធានាថា ធនាគារអនុបលាមខាជា េខ់ជាួនតាមចបាេ ់
និងលក្ខខណ្ត្មរូវចនឧសសាហកម្ម។

ហានិភព័យ៖ េញ្ហា ្េឈមដដលកំពុងបកើតមាន បៅ 
ក្ុងដផ្ក្េតិេត្តិតាមឧ្កិដ្ឋកម្មហិរញ្ញ វត្ុ (រោរេង្ក រ)

 េណា្ត លមកពតីរោរដ្េ្េរួលោ៉ា ងឆ្េរ់ហ័សក្ុង 
េបច្ចកវទិយា រោរវវិឌ្ឍនច៍នផលិតផល និងរោរគំរាម 
កំដហងពតីឧ្កិដ្ឋជន។

េទោ្ឋ នរេស់និ�តករហិរញ្ញ វត្ុ អំពតីរោរេង្ក រឧ្កិដ្ឋកម្មហិរញ្ញ វត្ុបៅដតរកសាក្មតិ
 ខ្ពស់ដដដល បៅជំុវញិពិភពបលាក ដស្តងប�ើងតាមរ�ៈ រោរព្ងឹងចបាេេ់ដន្ម  

រោរេបងកើនរោរ្តរួតពិនិត្យ និងរោររពឹំងទុកខ្ពស់។

រោរអភវិឌ្ឍដំបណាះ្ស� និងរោរបលើកកម្ពស់វធិានរោរ បដើម្តី 
ដសវងរក រារាងំ និង្េឆ្ងំឧ្កិដ្ឋកម្មហិរញ្ញ វត្ុ ឲ្យរោនដ់ត

 
្េបសើរជ្ងមុន ដដលជ្ដផ្កសំខានម់�ួស្មាេធ់នាគារ។

មគាលមៅយទុ្ធសាស្្

នា�កោ្ឋ ន្េតិេត្តិតាម បេ្តជ្ញា ចិត្តនឹង៖

នាយកោ្ឋ នសបតិបត្តិាេ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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មគាលមៅយទុ្ធសាស្្

នា�កោ្ឋ នធនធានមនុស្ស មានបគាលេំណងក្ុងរោរអភវិឌ្ឍធនធានមនុស្សលំោេថ្់ាកពិ់ភពបលាក បដើម្តីផ្តល់នូវសមទិ្ធិផលស្តងោ់រលំោេពិ់ភពបលាក បោ�ដផ្អកបលើបគាលបៅ្្ស់េ្តូរធនធានមនុស្សចំនួន៦៖

ពួកប�ើង េបងកើតគុណតចម្ដដលមានចតីរភាព តាមរ�ៈ�ុទ្ធសសស្តចនរោរ្គេ់្ គងធនធានមនុស្ស ដដលប ្្ត តបលើ  
រោរប្ជើសបរ ើស រោរអភវិឌ្ឍ និងរោរដថរកសានិបោជិត ដដលមានបទពបរោសល្យ។ និបោជិត ដដលមានបទពបរោសល្យរេស់

 ប�ើង ទទួលបានជំនាញ្តឹម្តរូវ និងទទួលបានកម្មវធិតីព្ងឹងជំនាញបផ្សងៗដដលអាចឲ្យពួកបគេំបពញតួនាទតី្េកេបោ�
 

្េសិទ្ធភាព ដដលបឆ្ើ�តេបៅនឹង�ុទ្ធសសស្តចម្ងរេស់សម្ពន័្ធធនាគារ កដូ៏ចជ្បេសកកម្មរេស់ប�ើង ក្ុងរោរផ្តល់
 

បសវាហិរញ្ញ វត្ុ្េកេបោ�អរ�ិ្យភាព។

បៅក្ុងឆ្្ ំ២០១៨ �ុទ្ធសសស្ត្គេ់្ គងធនធានមនុស្សរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានប ្្ត តបលើរោរបរៀេចំឲ្យនិបោជិត 
រេស់ប�ើងប្តៀមខ្ួនស្មាេអ់នាគត (FutureReady) ស្មាេរ់ោរអនុវត្តរោរង្រឲ្យបានល្អបលចបធ្ា ដដលរមួេញ្ចូ លនូវ 
គន្ឹះចម្ងៗចំនួនេតី: កម្ាងំពលកម្មនាបពលអនាគត កដន្ងបធវើរោរក្ុងបពលអនាគត និងបហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធស្មាេ់

 
អនាគត (FutureReady)។

ហានិភ័យ្ខំាន់ៗ និងឱកា្ចេ្ង

ហានិភព័យសំខាន់ៗនិងឱកាសចមាបង ផលប៉ះពាល់បដលមានមកនលើនយើង
ភាគីពាក់ពព័ន្ធបដល
រងការប៉ះពាល់

ការនឆលៃើយតបរបស់នយើង

ហានិភព័យ៖ រោរវវិត្តដប៏លឿនចនេបច្ចកវទិយា បៅ 
ក្ុងវស័ិ�ធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ុដដលនាឲំ្យ

 ជំនាញចនរោរង្រម�ួចំនួនមនិស្ិតបៅក្ុង 
ត្មរូវរោរ។

និបោជិតរេស់ប�ើង ចាបំាច់្ តរូវមាន 
សមត្ភាពដដល្តឹម្តរូវបដើម្តីេំបពញនូវ 
ត្មរូវរោររេស់អតិថិជន ដដលនឹងមាន 
រោរ្្ស់េ្តូរជ្និច្ច។

• ោកប់ចញកម្មវធិតីព្ងឹងជំនាញឌតីជតីថលដដលមានបឈា្ម ះថា FutureReady តាមរ�ៈរោរសិកសាតាម្េពន័្ធ 
អុតីនធឺដណតស្មាេរ់ោរប្តៀមខ្ួននាបពលអនាគត

• ព្ងឹងកម្មវធិតីអេរ់ ំនិងកម្មវធិតីអភវិឌ្ឍេច្ចុេ្ន ្បោ�េញ្ចូ លជំនាញដផ្កឌតីជតីថល និងផ្តល់ឲ្យេុគ្គលិកនូវជំនាញ

 ពាកព់ន័្ធដដលអាចជួ��ពួកបគក្ុង្េតិេត្តិរោរក្ុងេរេិទរោរង្រដដលទទួលឥទ្ធិពលខ្ាងំដផ្កឌតីជតីថល។

ហានិភព័យ៖ កងវះខាតនូវធនធានមនុស្សបដើម្តី
ព្ងតីក និងដឹកនាបំៅក្ុងវស័ិ�ធនាគារ និង

 
បដើម្តីសប្មចបាននូវក្មតិលទ្ធផលរោរង្រ 
លំោេថ្់ាកពិ់ភពបលាក។

រោរចំណា�ប្ចើនបលើរោរដសវងរកនិបោជិត 
ដដលមានបទពបរោសល្យខ្ពស់បោ�សរ 
មានរោរ្េកួត្េដជងខ្ាងំ ក្ុង 
រោរទាកទ់ាញពួកបគ។

• ស្មេបៅតាម សមត្ភាព បៅក្ុងកដន្ងរោរង្រតាម ស្តងោរ ឧសសាហកម្ម បោ�ផ្តល់ឲ្យេុគ្គលិកនូវកម្មវធិតី 
េណុ្ះេណ្ាល និងកម្មវធិតីអភវិឌ្ឍន ៍ដដលមានឥទ្ធិពលរមួមាន៖

- រោរេបងកើត Regional Wealth Management Academy

- រោរសបមា្ព ធ Risk Academy

- កម្មវធិតីព្ងឹងភាពជ្អ្កដឹកនា ំនិងកម្មវធិតីទទួលបានរោរដណនាំ
• េបងកើតជ្បគាលនបោបា�្្ស់េ្តូររោរង្រ បដើម្តីបលើកកម្ពស់និបោជិត ក្ុងរោរអភវិឌ្ឍរោរង្រ និង

 ដសវង�ល់េដន្មអំពតីចំណងច់ំណូលចិត្តរេស់ពួកបគ។

ឱកាស៖ព្ងឹងរោរចូលរមួរេស់និបោជិត 
បដើម្តីឲ្យពួកបគមានបមាទនភាពដដលបាន 
បធវើរោរជ្ម�ួស្េន័ ដដលផ្តល់្េបោជន ៍
ជ្វជិជាមានដល់សហគមនទ៍ាងំមូល។

សម្សេជ្ម�ួនឹងបេសកកម្មរេស់ប�ើង 
ក្ុងរោរផ្តល់បសវាហិរញ្ញ វត្ុ្េកេបោ�

 
អរ�ិ្យភាព និងកិច្ចខិតខំ្េឹងដ្េងរេស់

 
សម្ពន័្ធធនាគារ ក្ុងរោរផ្តល់ជំនួ� និង 
បោះ្ស�េញ្ហា ្េឈមស្មាេ ់
សហគមនដ៍ដលមានភាពខវះខាត។

• វធិតីសសស្តរេស់ប�ើង គឺទាកទ់ងបៅនឹងរោរផ្តល់្តលេប់ៅសហគមនវ៍ញិ តាមរ�ៈភាពជ្ចដគូ�ូរអដងវង
 

រមួជ្ម�ួនឹងរោរបធវើរោរង្រស្ម័្គចិត្តក្ុងរោរអនុវត្តកម្មវធិតីទំនួលខុស្តរូវសង្គមរេស់សម្ពន័្ធធនាគារ
 បម�ដេ៊ាង ដដល ប ្្ត តបៅបលើ ដផ្កទាងំ៦រមួមាន រោរអេរ់ ំរោរបលើកកម្ពស់សហគន ៍សិល្ះ និងវេ្ធម ៌ 

សុខុមាលភាព ក្ុងរោររស់បៅ ភាពសម្ូរដេេចនេរស្ិន និងជំនួ�សបសង្្គ ះក្ុងប្គាះមហន្តរា�។

ហានិភព័យ៖េរាជ�័ក្ុងរោររកសាធនធាន 
មនុស្ស ឬនិបោជិត ដដលមានបទពបរោសល្យ 
បោ�មនិមានភាពេតដ់េន ក្ុង រោរបរៀេចំ  
រោរង្រ ឬមនិផ្តល់តាមត្មរូវរោររេស់ 
ពួកបគ។

បាតេ់ងផ់លិតភាពរោរង្រ និង 
្េសិទ្ធភាពក្ុង រោរចំណា�។

• េន្តេបងកើតេរោិរោសរោរង្រ្េកេបោ�រោរ�កចិត្តទុកោក ់រោររមួេញ្ចូ ល ភាពរ តីកចប្មើន អត្ន�័ 
ភាពសេបា�ក្ុងរោរបធវើរោរ ដដលបលើកកម្ពស់សុខភាព សុខមាលភាព និងសុវត្ិភាពរេស់និបោជិត។

• ផ្តល់ជូននូវកម្មវធិតីតុល្យភាពរវាងរោរង្រ និងរោររស់បៅតាមរ�ៈ GO Ahead. Take Charge! (TC)  

ដដលផ្តល់ឲ្យេុគ្គលិកនូវភាពេតដ់េនក្ុងរោរ្គេ់្ គងរោរង្ររេស់រេស់ពួកបគតាមរ�ៈបគាលរោរណ៍ 
ចំនួន៤ ៖ Reskill & Redeploy, Flex In, Flex Out និងសហ្គិនភាព។

• សកម្មភាពដដលនាមំកនូវសុខុមាលភាព�ូរអដងវង បដើម្តីេបងកើត និងបលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរេស់ 
និបោជិត។

កសងភាពជ្អ្កដឹកនាដំអ៍ស្ច រ្យ
និងេណ្តុ ះេណា្ត លនិបោជិត

ទទួលបានក្មតិផលិតភាព 
លំោេថ្់ាកពិ់ភពបលាក

េបងកើត្កមសតីលធមជ៌្សកល កសងកម្ាងំពលកម្មដដលមាន
ជំនាញវជិ្ជា ជតីវៈដផ្កេបច្ចកវទិយា 
ភាពចច្្េឌិត និងរហ័សរហួន

េបងកើតេរោិរោសរោរង្រដដល
មានរោរ�កចិត្តទុកោក ់អត្ន�័ 

និងភាពទាកទ់ាញ

កមា្ាំងពលកម្មសតមាប់
នពលអនាគត

០១
កបនលៃងនធវើការសតមាប់
នពលអនាគត

០២
នហោ្ារចនាសម្ព័ន្ធសតមាប់
អនាគតFutureReady

០៣

កសងភាពជ្អ្កដឹកនាកំ្ុង   
វស័ិ�បសវាហិរញ្ញ វត្ុ

នាយកោ្ឋ នធនធានេនុ្្ស

(Workforce 
Futurisation)

(Workplace 
Futurisation)

(FutureReady 
Infrastructure)

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១



កម្មវិធីអភិវឌាឍន៍ឌីជីថលFutureReady

ពួកប�ើង បានដណនាជំំហានដំេូងចនរោរអភវិឌ្ឍឌតីជតីថល FutureReady រេស់ប�ើងបៅក្ុង ដខមករា ឆ្្២ំ០១៨ ក្ុងបគាលេំណងបដើម្តីេបងកើនចំបណះដឹង ដផ្កឌតីជតីថលរេស់និបោជិត និងបដើម្តីតេតាមត្មរូវរោររេស់

 សម្ពន័្ធធនាគារក្ុងរោររ្ោ�ជ្ជប្មើសធនាគារឌតីជតីថល។ វគ្គសិកសាដទូ៏លំទូលា�រេស់កម្មវធិតីបនះ ្តរូវបានប ្្ត តបលើជំនាញសំខាន់ៗ ចំនួន ៦រមួមាន៖

៤១.៥៤៤ 
នាក់

២០១៧៖ ៣៦.២៦៨ នាក់២០១៧៖ ២៩,៩ លានដុល្ារ 
(១២៤ លានរ តីងហ្គតីត)

៥៥,៦០
នមា៉ាង

២០១៧៖ ៤៩,៨៤ បមា៉ា ង

ការចំណាយនលើការសិកាសាអប់រំ
និងអភិវឌាឍនិនយាជិត

៣១,៦ោនដុោលៃ រ
(១៣១ោនរីងហ្គីត)

រោរ�ល់ដឹង 
អំពតីឌតីជតីថល

រោរបធវើរោរសប្មច
ចិត្តបោ�ដផ្អកបលើ
ទិន្ន�័

ដផនរោរ ដដល 
ប ្្ត តបលើ 
ធនធានមនុស្ស

ភាពរហ័ស 
រហួន

រោរទំនាកទ់ំនង 
នាបពលអនាគត

ហានិភ�័ និង 
អភបិាលកិច្ច 
បៅក្ុងពិភពឌតីជតីថល

្កមសតីលធម ៌/ អភបិាលកិច្ច្តរូវបានោកេ់ញ្ចូ លបៅក្ុងដផ្កនតីម�ួៗចន FutureReady

កតាតាជំរុញសំខាន់ទី១-កមា្ាំងពលកម្មសតមាប់នពលអនាគត(Workforce Futurisation)

ប�ើងេន្តវនិិបោគបលើេុគ្គលិករេស់ប�ើង និងអភវិឌ្ឍពួកបគតាមរ�ៈកម្មវធិតីអេរ់ ំនិងរោរអភវិឌ្ឍ ដដល

 អាចេតដ់េន និងអាច្្ស់េ្ូរតាមេំណងបាន។ បនះជ្ដផ្កម�ួចនវេ្ធមសិ៌កសាដរ៏ងឹមារំេស់ប�ើង
 

ដដលប ្្ត តបលើ រោរេបងកើន សមត្ភាពនិបោជិតរេស់ប�ើងឲ្យមានភាពរហ័សរហួន េបងកើនផលិតភាព
 

រោរង្រ និងពបន្ឿនលទ្ធផលរោរង្រ ។ ទាងំបនះគឺបដើម្តីធានាឲ្យបានថា ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បៅដតអាច 
រកសាភាពរងឹមា ំនិងេន្តរ តីកលូតលាស់្េកេបោ�ចតីរភាព។

កម្មវិធីភាពជាអ្កដឹកនាំនិងការអភិវឌាឍ

ពួកប�ើង បានេន្តឲ្យមានកម្មវធិតីភាពជ្អ្កដឹកនា ំនិងកម្មវធិតីកសងជំនាញតាមរ�ៈបគាលរោរណ៍ភាពជ្អ្ក
 

ដឹកនាដំសំ៏ខានរ់េស់ប�ើង និងកម្មវធិតីអភវិឌ្ឍ ដូចជ្កម្មវធិតីអភវិឌ្ឍអ្កដឹកនាបំៅជ្នា�ក្េតិេត្តិ (TLC)   
វទិយាស្នសកលស្មាេរ់ោរអភវិឌ្ឍភាពជ្អ្កដឹកនា ំ(GILD) អាសុតី កម្មវធិតីបលើកកម្ពស់សស្តតីជ្អ្កដឹកនា ំ
(AWLP)  កម្មវធិតី Guru Series និង រោរ្េកួត្េដជង Maybank GO Ahead. Challenge (MGAC)។

កម្មវិធីវិធីអភិវឌាឍអ្កដឹកនាំនៅជានាយកតបតិបត្តិ(TLC) 

អ្ក្គេ់្ គងថ្ាកក់ណា្ត ល ដដលមានសរោ្ត នុពលខ្ពស់ ្តរូវបានផ្តល់ឱរោសក្ុងរោរជួេ និងសំបណះសំណាល 
ជ្ម�ួនឹងអ្កដឹកនាលំ្តីលបាញទូទាងំពិភពបលាក តាមរ�ៈកម្មវធិតីអេរ់អំ្កដឹកនា។ំ ពួកបគ ក៏្ តរូវបានទទួល

 
រោរដណនាពំតីសំណាកថ្់ាកដឹ់កនាជំ្នខ់្ពស់រេស់ប�ើង បដើម្តីបោះ្ស�េញ្ហា ្េឈមដផ្កអាជតីវកម្មជ្

 
�ុទ្ធសសស្ត។

វិទាយាស្ានសកលសតមាប់ការអភិវឌាឍភាពជាអ្កដឹកនាំ(GILD)

ប្រៅពតីទទួល�កគំរូភាពជ្អ្កដឹកនាដំដលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់រេស់ Linkage ដដលមានឥទ្ធិពលបៅបលើ 
សមត្ភាពចនភាពជ្អ្កដឹកនា ំថ្ាកដឹ់កនាកំំពូលរេស់ប�ើង ក៏្ តរូវបានផ្តល់ឱរោសបដើម្តីចូលរមួជ្ម�ួថ្ាក ់
ដឹកនាលំ្តៗី ដូចជ្បលាក Alan Webber មកពតី Harvard Business Review, Neo Boon Siong មកពតី 
សកលវទិយាល័�េបច្ចកបទសណានោ៉ា ង (NTU) និងនិបោជិតជ្ប្ចើនបទៀតផងដដរ។

កម្មវិធីនលើកកម្ស់សស្តីជាអ្កដឹកនាំ(AWLP)

សស្តតី ដដលបានចូលរមួ ទទួលបានអត្្េបោជន ៍តាមរ�ៈេទពិបសធនជ៍្កដ់ស្តង ដដលបធវើឲ្យពួកបគទទួល 
បានរោរផ្តល់សិទ្ធ និងឱរោសក្ុងរោរអភវិឌ្ឈទាងំដផ្កេុគ្គលិកលក្ខណៈ និងក្ុងរោរបោះ្ស�េញ្ហា ្េឈម

 ក្ុងភាពជ្អ្កដឹកនា។ំ

ចំណុចម្្ត្ខំាន់ៗ្សមាប់ឆ្្ ំ២០១៨

ពួកប�ើង កំពុងស្ិតបៅក្ុងេដិវត្តនេ៍បច្ចកវទិយា ដដល្េដហលជ្រេកគំបហើញដសំ៏ខានម់�ួ ដដលនឹង្្ស់េ្តូរមូលោ្ឋ នចនរបេៀេ ដដលប�ើងរស់បៅ បធវើរោរ និងទាកទ់ងគ្ាបៅវញិបៅមក។ រោរចច្្េឌិតម�ួចំនួន នឹងេន្ត្្ស់េ្តូរ

 
បៅបលើរបេៀេចនរោរកំណត ់រោរផ្តល់ និងរោរ្េតី្បាស់បសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុ។ ដូបច្ះ វាជ្រោរចាបំាច ់ដដលនិបោជិតរេស់ប�ើង ្តរូវមានភាពឆ្េរ់ហ័សក្ុងរោរទទួល�ក និងេតដ់េនបដើម្តីរកសាឲ្យបាននូវសមត្ភាព និង េំបពញត្មរូវ 
រោរ បៅ ក្ុងទតីផសាររោរង្រ។

បៅឆ្្ ំ២០១៨ ពួកប�ើង បានេន្តេបងកើតេរោិរោសរោរង្រម�ួ ដដល្េកេបោ�អត្ន�័ និងភាពទាកទ់ាញ បៅបពលប�ើងចាេប់ផ្តើមបធវើរោរ្្ស់េ្តូរជ្ប្ចើន បដើម្តីេំបពញេំណង្បាថ្ារេស់ប�ើង ក្ុងរោររ្ោ�ជ្ជប្មើសធនាគារ

 
ឌតីជតីថល។ ពួកប�ើង កប៏ានេបងកើតេរោិរោស្តឹម្តរូវស្មាេនិ់បោជិតរេស់ប�ើង បដើម្តីេំបពញរោរង្រ កដូ៏ចជ្ចូលរមួក្ុងពិភពឧសសាហកម្ម ៤.០ ផងដដរ។

ចំនួននិនយាជិតចូលរួមនៅក្នុង
ការបែ្តះបណា្ាល

ចំនួននមា៉ាងជាមធាយមបដល
និនយាជិតមា្នាក់ៗទទួលបាន
ការបែ្តះបណា្ាល

ការអភិវឌាឍនិនយាជិតនដើមាបីនតតៀមខលៃនួនសតមាប់អនាគតFutureReady

គំនិតដឹកនាំជាសកល

គំនិតផ្តនួចនផ្តើម

គំនិតផ្តនួចនផ្តើម

ពត័ម៌ានដដល ពណ៌នា បៅទតីបនះ គឺជ្ទិន្ន�័រេស់សម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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នាយកោ្ឋ នធនធានេនុ្្ស នាយកោ្ឋ នធនធានេនុ្្ស



គណៈកមា្ម ធិរោរ បៅវគ្គ្េកួត ្្ត ច់្ ពត័ក្មតិសកលវទិយាល័� Maybank Go Ahead. Challenge 

សស្តីក្នុងភាពជាអ្កដឹកនាំ

ប�ើងបលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់ភាពអងអ់ាចដល់ថ្ាកដឹ់កនាជំ្សស្តតីឲ្យពបន្ឿនរោរអភវិឌ្ឍរេស់ពួកបគ 
េបងកើនសមត្ភាព និងបធវើឲ្យមានតុល្យភាពត្មរូវរោរចនរោរង្រ និងជតីវតិ ្្ទ ល់ខ្ួនរេស់ពួកបគ។ 

សស្តតីក្ុងភាពជ្អ្កដឹកនា ំកប៏ានរមួចំដណកក្ុងរោរកំណតេ់ញ្ហា  និងក្ុងកិច្ចខិតខំ្េឹងដ្េងក្ុងរោរេបងកើត

 េរោិរោសរោរង្រេញ្ចូ លគ្ា តាមរ�ៈរោររមួេញ្ចូ លភាពច្មរុះជ្ម�ួនឹងគុណតចម្រេស់ធនាគារ 
បម�ដេ៊ាង។ ទាងំបនះ ជំរុញឲ្យមានសមភាពបៅក្ុងេរោិរោសរោរង្រ ដដលជ្វេ្ធមដ៌វ៏បិសសស្មាេ ់
ឲ្យសស្តតីបានបរៀន រក្បាកច់ំណូល រ តីកចំបរ ើនលូតលាស់ និងផ្តល់ភាពអងអ់ាចដល់ខ្ួនឯងកដូ៏ចជ្អ្កដច៏ទ។

Maybank Risk Academy

ថ្ាកសិ់កសា្សវ្ជ្វពតីហានិភ�័រេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង (Maybank Risk Academy) ្តរូវបានេបងកើតប�ើង 
បោ�មានរោរសហរោរជ្ម�ួនា�កោ្ឋ ន្គេ់្ គងហានិភ�័ចនសម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង បដើម្តីកសងអ្ក 
ជំនាញដផ្ក្គេ់្ គងហានិភ�័ស្មាេស្់េន័ បដើម្តីប្តៀមស្មាេប់ពលអនាគត FutureReady ដដល 
មានជំនាញវជិ្ជា ជតីវៈចបាស់លាស់ដផ្កហានិភ�័ និងមានភាពរហ័សរហួន ដដលអាច�ល់ដឹង និងមាន

 
សមត្ភាពក្ុងរោរបោះ្ស�ភាពមនិ្បាកដ្េជ្ជ្សកលនាបពលអនាគតខាងមុខ។

ថ្ាកសិ់កសាបនះ កម៏ានបគាលេំណងក្ុងរោរសប្មចសរោ្ត នុពលបពញបលញ ចននិបោជិតដផ្ក្គេ់្ គង
 

ហានិភ�័រេស់ប�ើង និងធានាថាពួកបគមានជំនាញចាបំាច ់ និងទទួលគុណភាពអេរ់ដំដល្តរូវបានបគ 
ទទួលស្គ ល់ បដើម្តីបោះ្ស�ហានិភ�័ដដលនឹងបកើតប�ើងបៅក្ុងទតីផសារដដលមានរោរ្្ស់េ្តូរោ៉ា ងឆ្េ់

 រហ័ស។

រោរវាស់ដវង្េសិទ្ធភាពចនរោរេណ្តុ ះេណា្ត ល ្តរូវបានបរៀេចំប�ើង បដើម្តីពិនិត្យបមើលគុណភាពបលើមាតិរោ
 រេស់កម្មវធិតីសិកសា និង្េសិទ្ធភាពរេស់អ្កស្មេស្មរួល។ 

Maybank Wealth Management Academy (WMA)

ពួកប�ើង បានេបងកើត WMA បៅក្មតិតំេន ់ដដលប ្្ត តបៅបលើសមត្ភាព និងរោរេន្តរោរសិកសាដសវង�ល់ 
រេស់អ្ក្គេ់្ គងដផ្ក្ទព្យសម្ត្តិរេស់ប�ើង និងអនុញ្្ញ តឲ្យពួកបគបឆ្្ព ះបៅរករោរអភវិឌ្ឍឲ្យរោនដ់តពូដក 
ក្ុងដផ្ក្គេ់្ គង្ទព្យសម្ត្តិ និង្ទព្យសកម្ម។

រោរេបងកើតប�ើងបនះ គឺបដើម្តីបឆ្ើ�តេបៅនឹងត្មរូវរោររេស់ ដផ្ក្គេ់្ គង្ទព្យសម្ត្តិរេស់សម្ពន្ធធ័នាគារ 
 បម�ដេ៊ាង បដើម្តីសប្មចឲ្យបាននូវកំបណើ នចនក្មតិ្បាកច់ំបណញជ្រមួ និងរ្ោ�ជ្ធនាគារលំោេក់ំពូល
 

បលើដផ្ក្គេ់្ គង្ទព្យសម្ត្តិបៅក្ុងតំេនអ់ាសុតីបា៉ា សុតីហវិក។

រោរេបងកើត WMA បនះ កម៏ានេំណងព្ងឹង រោរបេ្តជ្ញា ចិត្តរេស់ប�ើង ក្ុងរោរផ្តល់ជូននូវបសវាកម្មក្មតិខ្ពស់ 
និងបលើសពតីរោររពំឹងទុករេស់អតិថិជនពតីសំណាកអ់្កជំនាញដផ្ក្គេ់្ គង្ទព្យសម្ត្តិរេស់ប�ើង។

កម្មវិធីMaybank Go Ahead. Challenge (MGAC)

កម្មវធិតី MGAC ្តរូវបានេបងកើតប�ើងបដើម្តីបលើកកម្ពស់ដល់រោររ តីកចប្មើនដផ្កធនធានមនុស្សបៅក្ុងតំេន់
 តាមរ�ៈរោរេបងកើតអ្កដឹកនាអំាជតីវកម្មលំោេពិ់ភពបលាកស្មាេអ់នាគត និងអ្កជំនាញដផ្កហិរញ្ញ វត្ុដ៏
 មានសមត្ភាពបៅក្ុងតំេន។់ ្េធានេទ #YourFutureYourCall ចនកម្មវធិតី MGAC ក្ុងឆ្្២ំ០១៨ 

បាន ផ្តល់ជូន រោរ្េកួត្េដជង ដដលេណ្តុ ះរោរគិត និងមានភាពតឹងដតងម�ួស្មាេអ់្កចូលរមួ។ 

ពួកប�ើង  កប៏ានេន្តផ្តល់ជូននូវកម្មវធិតីអភវិឌ្ឍជំនាញផងដដរ  ស្មាេនិ់ស្សតិដដលបទើេេញ្ច េរ់ោរសិកសារចួ 
 បដើម្តីរកសានិបោជិត  ដដលមានសរោ្ត នុពលខ្ពស់ និងេំពាកេ់ំេ៉ានពួកបគស្មាេត់ួនាទតីសំខាន់ៗ បៅក្ុង

 សម្ពន័្ធធនាគារ។

គំនិតដឹកនាំជាសកល(បន្តពីទំពព័រមុន)

និបោជិត ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បៅក្ុងកម្មវធិតី្េជំុពាកក់ណា្ត លឆ្្ ំMid-year Townhall

គំនិតផ្តនួចនផ្តើម

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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នាយកោ្ឋ នធនធានេនុ្្ស



កិច្ចពិភាកាសារវាងនិនយាជិតនិងតបធានបផ្ក(Time Out)

និបោជិត និង្េធានដផ្ក ្តរូវបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាកសារាល់បពលដដលចាបំាច ់បដើម្តីផ្តល់នូវលទ្ធផល
 

ជ្វជិជាមានសំរាេនិ់បោជិត  និងធនាគារទាងំមូល។

បនះ កជ៏្ឱរោសម�ួដដលនិបោជិតអាចេបងកើតេរោិរោសរោរង្រម�ួដដលមានអត្ន�័ បោ�សរសកម្មភាព 
ស្មាេរ់ោរបធវើឲ្យ្េបសើរប�ើងក្ុងរោរេំបពញរោរង្រ ្តរូវបាន្ពមប្ពៀង និងអនុវត្តទានប់ពលបវលា និងមាន

 រោរតាមោនទានប់ពលបៅក្ុងរោរសន្ទនាេនា្ទ េប់ទៀត។

គំនិតផ្តួចបផ្តើមបនះ គាំ្ ទដល់កដន្ងរោរង្រស្មាេប់ពលអនាគត ដដលមានបៅក្ុង IR ៤.0 រោរ្គេ់្ គង 
សមទិ្ធផលរោរង្រ្តរូវបានបធវើប�ើងភ្ាមៗ ស្មាេរ់ោរេណ្តុ ះេណា្ត លេដន្ម និងរោរដកលម្អបានឆ្េរ់ហ័ស។

ការចូលរួមជាយុទ្ធសសស្ត

ប�ើងមានរោរចូលរមួោ៉ា ងសកម្ម ជ្្េចាជំ្ម�ួភាគតីពាកព់ន័្ធខាងប្រៅជ្ប្ចើនដូចជ្ សមាគមនិបោជិត ្ករុម
 

អ្កជំនាញ និង្ករុមេណា្ត ញជ្ផ្ូវរោរ បដើម្តីេបងកើត្េពន័្ធបអកូ ដដលអាចឲ្យប�ើងមានភាពរ តីកចប្មើន។ ទាងំបនះ 
 គឺជ្រោរឆ្ុះេញ្្ច ំងពតី្េពន័្ធបសដ្ឋកិច្ច ៤.0។

ការនលើកកម្ស់សុខុមាលភាព

ពួកប�ើង បានេបងើ្តតនូវ�ុទ្ធសសស្តសុខុមាលភាពរមួ ដដលជំរុញឲ្យមានភាពដឹកនាបំលើខ្ួនឯង។ �ុទ្ធសសស្ត
 

បនះ បធវើឲ្យនិបោជិត មានទនួលខុស្តរូវបៅបលើ សុខភាពរេស់ពួកបគ តាមរ�ៈរោរគាំ្ ទពតីសំណាកម់តិ្តរមួ
 

រោរង្រ ្េធានដផ្ក កដូ៏ចជ្ថ្ាកដឹ់កនាជំ្នខ់្ពស់ផងដដរ។ 

ពួកប�ើង កប៏ានេបងកើតនូវកម្មវ តីធតីថ្មតីៗ ដដលជំរុញឲ្យេុគ្គលិកមានលំដហទាសុំខភាពល្អក្ុងរោររស់បៅ្េចាចំថងៃ 
ផងដដរ។ កម្មវ តីធតីទាងំបនាះរមួមានដូចជ្ រោរហាត�ូ់ហា្គ  កតីឡាបាល់ទាត ់ជិះកង ់និងរោរេរបិភាគអាហារដដលនាំ

 
ឲ្យមានសុខភាពល្អ។

ទំនួលខុសតតរូវក្នុងសង្គម

តាងំពតីឆ្្ ំ២០០៦ មក កម្មវធិតីស្ម័្គរេស់េុគ្គលិកធនាគារ បម�ដេ៊ាង Cahaya Kasih បានផ្តល់ឱរោសឲ្យ 
និបោជិតរេស់ពួកប�ើង ផ្តល់ភាព្្ស់េ្តូរជ្វជិជាមានដល់សហគមន ៍ដដលធនាគារ បម�ដេ៊ាង មានវត្តមាន

 
និងកសងទំនាកទ់ំនង�ូរអដងវងជ្ម�ួសហគមនទ៍ាងំបនាះ។ ជ្បរៀងរាល់ឆ្្ ំតាមរ�ៈកម្មវធិតីទំនួលខុស្តរូវ 
សង្គម ជ្សកលរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង និបោជិតរេស់ប�ើងបានេង្ហា ញពតីគំនិតផ្តួចបផ្តើមរោរង្រស្ម័្គចិត្ត

 និងរោរង្រសង្គម ដដល្សេតាមបេសកកម្មរេស់ប�ើងក្ុងរោររ្ោ�ជ្បេះដូងចនសហគមន។៍

រោរង្រស្ម័្គចិត្តរេស់និបោជិត កន៏ាមំកនូវរោររមួគ្ារវាង្ករុមបផ្សងៗគ្ា ផ្តល់ឱរោសឲ្យពួកបគបរៀនសូ្តពតី 
េទពិបសធន ៍និងទស្សនៈថ្មតីៗ ដដលបនះ គឺជ្រោរជំរុញរោរអភវិឌ្ឍ ្្ទ ល់ខ្ួន និងអាជតីពរេស់ពួកបគ កដូ៏ចជ្

 េបងកើននូវសុខុមាលភាពរេស់ពួកបគផងដដរ។

គំនិតផ្តួចបផ្តើមរោរង្រស្ម័្គចិត្ត កជ៏្ដផ្កម�ួចន�ុទ្ធសសស្តរេស់ប�ើងក្ុងរោររ្ោ�ជ្ជប្មើសនិបោជកស្មាេ់
 និបោជិតរេស់ប�ើង បោ�ពួកបគមានបមាទនភាព បៅក្ុងអង្គភាពដដលពួកបគ កំពុងេំបរ ើរោរ ដដលជ្អង្គភាព

 
ដដល�កចិត្តទុកោកព់តីសុខុមាលភាពរេស់សហគមន ៍និងសង្គម។

កម្មវធិតី្េកួត Maybank Cambodia Sports League, Futsal Champion ឆ្្២ំ០១៨

កម្មវធិតី Maybank Fun Ride ឆ្្២ំ០១៨

កតាតាជំរុញសំខាន់ទី២-កបនលៃងការងរសតមាប់នពលអនាគត(Workplace Futurisation)

ខណៈបពល ដដលពួកប�ើង កំពុងេន្តអភវិឌ្ឍជំនាញស្មាេនិ់បោជិតរេស់ប�ើង បដើម្តីប្តៀមខ្ួនស្មាេអ់នាគត FutureReady ពួកប�ើង កប៏េ្តជ្ញា េបងើ្តត្េពន័្ធបអកូស្មាេអ់នាគត (future-ready ecosystem) ដដលជ្ 
បវទិរោម�ួ ដដលអាចឲ្យនិបោជិតរេស់ប�ើង្េកេរោរង្រ្េកេបោ�្េសិទ្ធភាព និងផ្តល់នូវលទ្ធផលលំោេថ្់ាកពិ់ភពបលាក។ រោរផ្តល់ជូននូវេទពិបសធនប៍ធវើរោរង្រដដលមានភាពេទដេន បោ�រកសាបាននូវអភបិាលកិច្ច

 ក្មតិខ្ពស់េំផុត ធានាឲ្យ បានថាប�ើងអាចេំបពញនូវត្មរូវរោរបផ្សងៗរេស់និបោជិត និងអាជតីវកម្មរេស់ប�ើង។ អនាគតភាពចនកដន្ងបធវើរោររេស់ប�ើង ប ្្ត តសំខានប់ៅបលើ សុខុមាលភាពផ្ូវរោ� និងផ្ូវចិត្តរេស់និបោជិត

 
ដដលស្ិតបៅជួរមុខចនគំនិតផ្តួចបផ្តើមទាងំអស់រេស់ប�ើង។ វធិតីសសស្តបនះ ឆ្ុះេញ្្ច ំងពតីបេសកកម្មក្ុងរោរផ្តល់បសវាហិរញ្ញ វត្ុ្េកេបោ�អរ�ិ្យភាពរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ។

គំនិតផ្តនួចនផ្តើម

្ករុម្េឹកសាភបិាល ចនធនាគារ បម�ដេ៊ាង និងនិបោជិត  បៅក្ុង កម្មវធិតី រតក់ណា្ត ល មា៉ា រា៉ា តុងឆ្្២ំ០១៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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នាយកោ្ឋ នធនធានេនុ្្ស



កតាតាជំរុញសំខាន់ទី៣-នហោ្ារចនាសម្ព័ន្ធFutureReady

បគាលនបោបា� ដំបណើ ររោរ និង្េពន័្ធបៅក្ុងស្េន័ កំពុងមានរោរវវិត្តឥតឈេឈ់រ បដើម្តីេំបពញត្មរូវរោររេស់និបោជិត និងធានាថា ពួកបគ្តរូវបានគាំ្ ទបោ�បហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធ្តឹម្តរូវ។ រោរោកឲ់្យប្េើ្បាស់
 បគាលនបោបា�ថ្មតីៗ និងរោរដកស្មរួលប�ើងវញិនូវបគាលនបោបា�ដដលមាន្សេ ់នឹងជួ��ឲ្យស្េន័អាចេន្តនូវេច្ចុេ្ន្ភាពបៅក្ុងេរោិរោសដដលកំពុង្្ស់េ្តូរ ខណៈបពលរោរវនិិបោគបៅដតមានជ្េន្តេនា្ទ េប់ៅ

 ក្ុង្េពន័្ធដំបណើ ររោររេស់ពួកប�ើង ជ្ម�ួនឹងេបច្ចកវទិយាចុងប្រោ�េំផុត ដដលនឹងអាចបធវើឲ្យដំបណើ ររោររោនដ់តបលឿនជ្ងមុន។ បហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធទាងំអស់បនះ នឹងជួ��ដល់េុគ្គលិករេស់ប�ើងក្ុងរោរអនុវត្ត និងផ្តល់លទ្ធផល

 ល្អ្េបសើរដល់អាជតីវកម្ម ដដលមានភាពទទួលខុស្តរូវ និងសប្មចបាននូវចក្ខុវស័ិ�រេស់ធនាគារ។

ទ្្សនៈវិ្យ័ និងអាទិភាព្សមាប់ឆ្្ ំ២០១៩

នា�កោ្ឋ នធនធានមនុស្ស នឹងបៅដតេន្តជ្កតាលិករដច៏ម្ង  ដដលជំរុញឲ្យមានរោរ្្ស់េ្តូរ រោរអនុវត្ត និងផលិតភាពរោនដ់តខ្ពស់ កដូ៏ចជ្រោរេបងកើតវធិតីសសស្តថ្មតីៗ និង្តឹម្តរូវស្មាេរ់ោរបធវើរោរង្រ។ ពួកប�ើង នឹងេន្ត

 អភវិឌ្ឍជំនាញដល់និបោជិតរេស់ប�ើង បដើម្តីឲ្យពួកបគអាចេន្តជ្ម�ួនឹងរោរ្្ស់េ្តូរ និងភាពបជឿនបលឿនចនដផ្កឌតីជតីថល និងេបងកើនចំបណះដឹងដល់និបោជិត បដើម្តីេំបពញរោរង្រឲ្យទទួលបានផលិតភាពខ្ពស់។

ពួកប�ើង នឹងេន្តេបងកើនគុណភាពរោរង្រដខ៏្ពស់ ពតីនិបោជិតដដលមានសមត្ភាពរេស់ប�ើង តាមរ�ៈ�ុទ្ធសសស្តចំនួន្បាមំ�ួរេស់សម្ពន័្ធធនាគារ បដើម្តីសប្មចបគាលបៅក្ុងរោរ្្ស់េ្តូររេស់នា�កោ្ឋ នធនធានមនុស្ស

 និងរោររមួចំដណកសប្មចឲ្យបាន នូវបេសកកម្មរេស់ធនាគារក្ុងរោរផ្តល់ជូនបសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុ្េកេបោ�អរ�ិ្យភាព។

គំនិត្្ួចម្្ើេប្្កឌជីជជីថលក្ងុឆ្្ ំ២០១៨

• កម្មវធិតីអភវិឌ្ឍនឌ៍តីជតីថល FutureReady ្តរូវបានចាេប់ផ្តើម បដើម្តីេបងកើនសមត្ភាពរេស់និបោជិតដផ្កឌតីជតីថល បដើម្តីព្ងឹងសមត្ភាពរេស់ពួកប�ើងឲ្យបៅដតមាន្េសិទ្ធភាពក្ុងវស័ិ�ធនាគារ។

• ពតីទស្សនវស័ិ�ធនធានមនុស្ស រោរផ្តួចបផ្តើមរេស់ប�ើងទាងំអស់ កម្មវធិតីនានា និងអន្រាគមន៍្ តរូវបានេបងកើតប�ើងបោ�ដផ្អកបលើចំណុចសំខានច់ំនួនេតីគឺ កម្ាងំពលកម្មស្មាេប់ពលអនាគត កដន្ងរោរង្រស្មាេប់ពល

 អនាគត និងបហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធស្មាេអ់នាគត FutureReady។ រោរេបងកើតប�ើងទាងំបនះ គឺបដើម្តីជួ��ឲ្យនិបោជិតស្មេខ្ួន និងមានភាពរហ័សរហួនបៅក្ុងេរោិរោសរោរង្រដដលកំពុងដត្្ស់េ្តូរបឆ្្ព ះបៅរក

 ភាពបជឿនបលឿន ដផ្កឌតីជតីថល បហើ�មានសរៈសំខានក់្ុងរោរ្ទ្ទងដ់ល់កំបណើ នអាជតីវកម្ម។

• រោរេបងើកតប�ើងនូវបគហទំពរ័រោរង្ររេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង អនុញ្្ញ តឲ្យប�ើងទាកទ់ាញអ្កមានបទព្យបរោសល្យ និងរកសារាល់ទិន្ន�័ប្ជើសបរ ើសនិបោជិតរេស់សម្ពន័្ធធនាគាររេស់ប�ើង។ បៅចុងដខធ្ូ ឆ្្ ំ២០១៨ 
ពួកប�ើងទទួលបានរោរចុះបឈា្ម ះចំនួន ១១.០០០នាក។់

អ្កដឹកនាំ
ក្ុង�ុគសម�័ឌតីជតីថល

រោរេបងកើនផលិតភាពដខ៏្ពស់ ្េសិទ្ធភាពរោរង្រ
នាបពលអនាគត

្េសិទ្ធភាពចនរោរប្េើ្បាស់
ទិនិ្ន�័និបោជិត

កដន្ងរោរង្រ
ស្មាេប់ពលអនាគត

សុខភាព និងសុខុមាលភាព
បៅកដន្ងបធវើរោរ

�ុទ្ធសសស្តចម្ង ចំនួន្បាមំ�ួ

GO Ahead. Take Charge!

បនះ គឺជ្បវទិរោម�ួដដលជួ��និបោជិតស្មេខ្ួន និងមានភាពរហ័សរហួនបៅក្ុងកដន្ងបធវើដដលមាននិន្ារោរបឆ្្ព ះបៅរកភាពបជឿនបលឿន ដដលទតីកដន្ងជ្កល់ាក ់បហើ�្ពំ្េទល់ដលងជ្ឧេសគ្គក្ុងរោរទំនាកទ់ំនង្េកេបោ�

 ្េសិទ្ធភាព រោរសហរោរគ្ា និងផលិតភាព។

ជ្ម�ួនឹងបវទិរោបនះ ធនាគារបៅដតេន្តផ្តល់ឱរោស បោ�ដផ្អកបលើរោរពិចារណាបលើេទពិបសធន ៍និងត្មរូវរោររេស់និបោជិត។ ទាងំបនះ គឺជ្រោរឆ្ុះេញ្្ច ំងពតីរោរសនយារេស់ប�ើងក្ុងរោរ្គេ់្ គង  និងអភវិឌ្ឍធនធានមនុស្ស 
បដើម្តីេបងកើនផលិតភាព។

គំនិតផ្តនួចនផ្តើម

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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នាយកោ្ឋ នធនធានេនុ្្ស នាយកោ្ឋ នធនធានេនុ្្ស



 ោតុ ចូហាន់ អារ ជីហវា ជីន

  អភបិាលមនិ្េតិេត្តិឯករាជ្យ (្េធាន្ករុម្េឹកសាភបិាល)

  បតងតាំង៖ ចថងៃទតី៩ ដខកុម្ភៈ ឆ្្២ំ០១៦

  មោក អានតូនជី  មសបន មអឡាេ

  អភបិាលមនិ្េតិេត្តិឯករាជ្យ

  បតងតាំង៖ ចថងៃទតី៣១ ដខតុលា ឆ្្២ំ០១៧

  មោក ម្ន្្ ឺ លជី

  អភបិាលមនិ្េតិេត្តិឯករាជ្យ

  បតងតាំង៖ ចថងៃទតី៥ ដខបមស ឆ្្២ំ០១២

  មោក ្ែនូ ្ែ ូ ឡងុ

  អភបិាលមនិ្េតិេត្តិមនិឯករាជ្យ

  បតងតាំង៖ ចថងៃទតី៣១ ដខមតីនា ឆ្្២ំ០១៥

  ោតុ ហាេជី រលុឡា បែូហាន់ 

  អភបិាលមនិ្េតិេត្តិមនិឯករាជ្យ

  បតងតាំង៖ ចថងៃទតី៥ ដខបមស ឆ្្២ំ០១២ 

២ ៣

៥៤

១

១

២

៣

៤
៥

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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សករុេសបរឹកសាភបិាល 



ោតុ ចូហាន់ អារ ជីហវា ជីន
អភបិាលមនិ្េតិេត្តិឯករាជ្យ (្េធាន្ករុម្េឹកសា ភបិាល)

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖
• អនុេណិ្ត ដផ្ក្គេ់្ គងអាជតីវកម្មពតីសកលវទិយាល័� Miami 

សហរដ្ឋអាបមរកិ

• េរញិ្្ញ េ្តដផ្កបសដ្ឋកិច្ច សកលវទិយាល័� Indiana សហរដ្ឋអាបមរកិ

បទពិនសធន៍៖
េទពិបសធនជ៍្ង៣០ឆ្្ ំ បៅក្ុងវស័ិ�ធនាគារ និងសជតីវកម្ម បោ�ធ្ាេ់

 
្តរូវបានដតងតាងំបៅក្ុងតំដណងជ្នខ់្ពស់បផ្សងៗ បៅក្ុងេណា្ត េុ្តសម្ពន័្ធ 
និង្ករុមហ៊ាុនចុះេញជា តីសធារណៈនានា មុនបពលចាេប់ផ្តើមពាណិជជាកម្មរេស់ 
បលាក ដផ្កអភវិឌ្ឍអចលន្ទព្យ។

អភិបាលកិច្ច នៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ នមយបបែង និងតកុមហែុនចុះបញ្ជី
សធារែៈនានា៖
• អភបិាលចន Maybank Ageas Holdings Berhad

• អភបិាលចន Etiqa International Holdings Sdn Bhd

• អភបិាលចន Etiqa Life Insurance Berhad

• អភបិាលចន Etiqa Family Takaful Berhad (អតតីតបៅថា Etiqa 

Takaful Berhad)

• អភបិាលចន Etiqa General Takaful Berhad

• អភបិាល និងជ្្េធាន្ករុម្េឹកសាភបិាល Etiqa Insurance Pte Ltd 

្េបទសសិងហាេុរ តី
• អភបិាល និងជ្្េធាន្ករុម្េឹកសាភបិាលចន Mitraland Group of 

Companies 

• អភបិាលចន Permodalan Nasional Berhad

• អភបិាលចន Sime Darby Property Berhad

• អភបិាលចន Pelaburan Hartanah Nasional Berhad

• អភបិាលចន PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd

• អភបិាលចន TPPT Sdn Bhd

• អភបិាលចន The Merdeka Heritage Trust

មោក អានតូនជី  មសបន មអឡាេ
អភបិាលមនិ្េតិេត្តិឯករាជ្យ

RMC AC

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖
• អនុេណិ្ត ដផ្ក្គេ់្ គងអាជតីវកម្ម (ហិរញ្ញ វត្ុ និងពាណិជជាកម្មអន្តរជ្តិ)

 ពតីសកលវទិយាល័� New York សហរដ្ឋអាបមរកិ
• េរញិ្្ញ េ្តដផ្កវទិយាសសស្ត បសវាកម្មេរបទស ពតីសកលវទិយាល័� 

Georgetown សហរដ្ឋអាបមរកិ

បទពិនសធន៍៖
មានេទពិបសធនជ៍្ង៣០ឆ្្ ំ ក្ុងតំដណងថ្ាកដឹ់កនាជំ្នខ់្ពស់ បៅក្ុង 
ស្េន័បផ្សងៗដូចជ្ នា�កដផ្ក្គេ់្ គងហានិភ�័ បៅ PT Bank 

Central Asia Tbk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 
និង Citibank។

អភិបាលកិច្ច នៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ នមយបបែង និងតកុមហែុនចុះបញ្ជី
សធារែៈនានា៖
• អភបិាលចនសម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង
• អភបិាលចនធនាគារ បម�ដេ៊ាង សិងហាេុរ តី
• ទតី្េឹកសា ចន PT Sarana Menara Nusantara Tbk

ោតុ ហាេជី រលុឡា បែូហាន់
អភបិាលមនិ្េតិេត្តិមនិឯករាជ្យ

AC RMC

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖
• អនុេណិ្ត្គេ់្ គងពាណិជជាកម្ម បៅសកលវទិយាល័� International 

Islamic ្េបទសមា៉ា ប�សុតី
• សញ្្ញ េ្តដផ្ក គណបន�្យពតីវទិយាស្ន Mara Institute of 

Technlogy ្េបទសមា៉ា ប�សុតី
• ធនាគារកិដផ្កេុគ្គល ដដល្តរូវបានទទួលស្គ ល់លក្ខណៈអន្តរជ្តិពតី 

London Executive Management – International Academy 

of Retail Banker

បទពិនសធន៍៖
មានេទពិបសធនជ៍្ង២០ឆ្្ ំ ក្ុងដផ្កធនាគារកិច្ចេុគ្គល។ េច្ចុេ្ន្ កំពុង

 
រោនត់ំដណងជ្្េធានស្តតីទតីជ្នខ់្ពស់ និងជ្នា�កដផ្កបសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុ សហគមន ៍ ចនធនាគារ បម�ដេ៊ាង។

មោក ម្ន្្ ឺលជី
អភបិាលមនិ្េតិេត្តិឯករាជ្យ

AC RMC

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖
• សហជតីវនិចនវទិយាស្នគណបន�្យករធម្មនុញ្ញ  បៅច្កភពអងប់គ្ស និង 

Wales

• សមាជិកចនវទិយាស្នគណបន�្យករចន្េបទសមា៉ា ប�សុតី

បទពិនសធន៍៖
មានេទពិបសធនជ៍្ង៣០ឆ្្ ំ ក្ុងដផ្កធនាគារកិច្ច បោ�ធ្ាេេ់ប្មើរោរ

 
បៅក្ុងតំដណងជ្ថ្ាកដឹ់កនាជំ្នខ់្ពស់ជ្ប្ចើន បៅក្ុងធនាគារ បម�ដេ៊ាង 

 
និង្ករុម្េឹកសាភបិាលចនធនាគារ បម�ដេ៊ាង។ 

អភិបាលកិច្ច នៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ នមយបបែង និងតកុមហែុនចុះបញ្ជី
សធារែៈនានា៖
• អភបិាល ចន  ធនាគារ បម�ដេ៊ាង សិងហាេុរ តី
• អភបិាល ចន  Boardroom Pte Ltd

មោក ្ែនូ ្ែ ូឡងុ
អភបិាលមនិ្េតិេត្តិមនិឯករាជ្យ

AC RMC

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖
• េរញិ្្ញ េ្តវទិយាសសស្តបសដ្ឋកិច្ច (គណបន�្យ) ពតីសកលវទិយាល័� 

្ករុង�ុងដ៍

• សមាជិកគណបន�្យករ ចនវទិយាស្នគណបន�្យធម្មនុញ្ញ  បៅច្កភព 
អងប់គ្ស និង Wales

បទពិនសធន៍៖
ធ្ាេរ់ោនត់ំដណងជ្នខ់្ពស់ជ្ប្ចើនបៅក្ុងធនាគារ បៅ្េបទសមា៉ា ប�សុតី និង

 
សិងហាេុរ តី បលើដផ្កធនាគារកិច្ចដផ្កវនិិបោគ ធនាគារកិច្ចពាណិជជាកម្ម និង

 ធនាគារកិច្ចដេេឥស្ម។ េច្ចុេ្ន្ គឺជ្នា�ក្េតិេត្តិចនធនាគារ 
បម�ដេ៊ាង បវៀតណាម។ 

នសចក្តីអះអាង៖
អភបិាលទាងំអស់ មនិមាន៖

• ទំនាកទ់ំនងជ្លក្ខណៈ្គរួសរជ្ម�ួអភបិាលណាម្ាក ់និង / ឬភាគទុនិកសំខានរ់េស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី
• ទំនាស់ផល្េបោជនជ៍្ម�ួធនាគារ បម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី បហើ�កម៏និធ្ាេប់ាន្េ្ពឹត្តនូវេទបល្មើសអវតីប�ើ�។

AC គណៈកមា្ម រោរសវនកម្ម RMC គណៈកមា្ម រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័

សមាជិកមនតកុមតបឹកាសាភិបាលនៅធនាគារនមយបបែង

សមាជិក្េធាន

សករុេសបរឹកសាភបិាល 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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រូេភាពពតីបឆវងមកស្ត ំ

មោក មអកាវា ន់ បែជីន ចានជី

នា�ក នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ - ឥណូ្ចិន

ោតុ េ៉ាូហាមាដ ហានជីវ ្ែអូាឌជី

នា�ក្េតិេត្តិ

មោក សគរួច ្តយា

នា�ក នា�កោ្ឋ នធនាគារកិច្ចសជតីវកម្ម

ម្ចក្ជីអះអាង៖

គណៈកមា្ម ធិរោរ ្េតិេត្តិ មនិ មាន ទំនាកទ់ំនង ជ្លក្ខណៈ្គរួសរ ជ្ម�ួនឹង សមាជិក្ករុម្េឹកសាភបិាល និង/ឬភាគទុនិកសំខានរ់េស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី ពំុមានទំនាស់ផល្េបោជនជ៍្ម�ួធនាគារ បម�ដេ៊ាង 

 (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី បហើ�កម៏និធ្ាេប់ាន្េ្ពឹត្តនូវេទបល្មើសអវតីប�ើ� ពំុមានរោរផ្តនា្ទ បទាស បលើេទបលើ្មស បៅចបន្ាះរ�ៈបពល៥ឆ្្ចុំងប្រោ� និងពំុមានរោរទទួលទណ្កម្ម ឬរោរពិន�័ ពតី ស្េន័ពាកព់ន័្ធ  បៅអំ�ុង ឆ្្ ំសរបពើពន្ធ។ 

គណៈកមា្ម ធកិារសបតបិត្ិ 

រូេភាពពតីបឆវងមកស្ត ំ

មោក ឃ ូ មអង ហូ

នា�ក នា�កោ្ឋ ន្េតិេត្តិរោរអាជតីវកម្ម

មោក រត័្ មសាភ័ណ

នា�ក នា�កោ្ឋ នបសវាហិរញ្ញ វត្ុសហគមន៍

មោកស្ជី ហា្គ ្រ ជីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា

នា�ិរោ នា�កោ្ឋ នធនធានមនុស្ស - ឥណូ្ចិន 

នា�ិរោ នា�កោ្ឋ នកិច្ចរោរ្ករុមហ៊ាុន និងទំនាកទ់ំនងសជតីវកម្ម

រូេភាពពតីបឆវងមកស្ត ំ

មោក អុរឹង យកុ ជជីន 

នា�ក នា�កោ្ឋ ន្គេ់្ គងហានិភ�័ - ឥណូ្ចិន

មោក ថាណ្បាឡាន វុជី ្ុជី ការា៉ា ន់ 

នា�ក នា�កោ្ឋ នទតីផសារសកល - ឥណូ្ចិន

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ោតុ េ៉ាូហាមាដ ហានជីវ ្ែអូាឌជី
នា�ក្េតិេត្តិ

ដតងតាងំ៖ ចថងៃទតី១ ដខមតីនា ឆ្្២ំ០១៨

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖

• េញ្ចេរ់ោរសិកសាដផ្កធនាគារ ចបាេហ់ិរញ្ញ វត្ុ្ករុមហ៊ាុន 
និង មូលេ័្ ត ពតីសកលវទិយាល័� UiTM

• េញ្ចេក់ម្មវធិតី ្គេ់្ គង ជ្នខ់្ពស់ ពតីសលា INSEAD 
Business School, Fontainbleu បា៉ា រ តីស

• អនុេណិ្ត្គេ់្ គងពាណិជជាកម្ម ពតីសកលវទិយាល័� 
Wales រដ្ឋCardiff។

បទពិនសធន៍៖

េទពិបសធនជ៍្ង៤០ឆ្្ ំ បៅបលើរោរង្រ្គេដ់ផ្កចន 
ធនាគារកិច្ចពាណិជជាកម្ម ចនសម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង រមួ 
មានរោរ្គេ់្ គង្េតិេត្តិរោរសខា រហូតដល់រោរ 
្គេ់្ គងជ្នខ់្ពស់បលើរោរេបងកើតបគាលនបោបា� និង 
�ុទ្ធសសស្ត ្ពមទាងំ្តរូវបានដតងតាងំជ្គណៈ 
កមា្ម ធិរោរសវនកម្មចផ្ទក្ុងចនសម្ពន័្ធធនាគារ គណៈ 
កមា្ម ធិរោរអចលន្ទព្យ និងលទ្ធកម្ម និងជ្អភបិាលចន 
្ករុម្េឹកសាភបិាលចនMaybank Trustees Berhad។ 

មោក សគរួច ្តយា
នា�ក នា�កោ្ឋ នធនាគារកិច្ចសជតីវកម្ម
ដតងតាងំ៖ ចថងៃទតី១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៧

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖

• េរញិ្្ញ េ្ត ដផ្ក្គេ់្ គងអាជតីវកម្ម គណបន�្យ និង 
ហិរញ្ញ វត្ុ ពតីសកលវទិយាល័�ជ្តិ្គេ់្ គង 

 ្េបទសកម្ពុជ្
• អនុេណិ្ត ដផ្ក្គេ់្ គងអាជតីវកម្ម (ហិរញ្ញ វត្ុ) 

ពតីសកលវទិយាល័� Charles Sturt សហ្េតិ្តរោរ 
ជ្ម�ួវទិយាស្ន បសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ុ 
្េបទសកម្ពុជ្។

បទពិនសធន៍៖

េទពិបសធនជ៍្ង២០ឆ្្ ំ បៅក្ុងដផ្កធនាគារកិច្ច និង
 

ធ្ាេរ់ោនត់ំដណងជ្នខ់្ពស់សំខាន់ៗ ជ្ប្ចើន ដដលរមួ 
មានដផ្កលក ់ រោរ្គេ់្ គងទំនាកទ់ំនងជ្ម�ួអតិថិជន 
រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ និងផលេ័្ តដដលមានេញ្ហា  
(Distressed Portfolio) និងរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ 
ឥណទាន។ រោលពតីមុន ធ្ាេរ់ោនត់ំដណងជ្នខ់្ពស់បៅ 
ដផ្កពាណិជជាកម្ម និងធនាគារកិច្ចសរជតីវកម្ម ្ពមទាងំ 
ឥណទាន និងកម្ចតី។  

មោក រត័្ មសាភ័ណ
នា�ក នា�កោ្ឋ នបសវាហិរញ្ញ វត្ុសហគមន ៍
ដតងតាងំ៖ ចថងៃទតី២៤ ដខកកកោ ឆ្្២ំ០១៨

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖

• អនុេណិ្តដផ្កនតីតិប្េៀេបធៀេ និងអន្តរជ្តិ 
បៅសកលវទិយាល័�ជ្តិសិងហាេុរ តី (NUS) 
ជ្សហជតីវនិអាស៊ា ន

• េរញិ្្ញ េ័្ តចបាេ ់ ដផ្កចបាេព់ាណិជជាកម្ម 
និងរដ្ឋបាលអាជតីវកម្ម បៅក្ុងកម្មវធិតីេរញិ្្ញ េ័្ ត ដដល
េបងកើតប�ើងបោ�សកលវទិយាល័�ជ្តិ្គេ់្ គង  
និងសកលវទិយាល័�សនស់ហាវ នសុ់តីសស្គូ (USF)។ 

បទពិនសធន៍៖

េទពិបសធនជ៍្ង១៥ឆ្្ ំ បៅក្ុងវស័ិ�ហិរញ្ញ វត្ុ ដផ្ក
 ធនាគារកិច្ច និងធានារា៉ា េរ់ង ដដលរមួមានអាជតីវកម្មេុគ្គល  

្េតិេត្តិរោរ និងពត័ម៌ានវទិយា ្ពមទាងំហានិភ�័ និង
 

រោរ្េតិេត្តិតាម។ រោលពតីមុន បលាក ធ្ាេរ់ោនត់ំដណង 
ជ្នខ់្ពស់បៅបលើដផ្កធនាគារកិច្ចេុគ្គល និង្េតិេត្តិរោរ

 
ធនាគារ។  

មោក ថាណ្បាឡាន វុជី ្ុជី ការា៉ា ន់ 
នា�ក នា�កោ្ឋ នទតីផសារសកល - ឥណូ្ចិន
ដតងតាងំ៖ ចថងៃទតី១៥ ដខមតីនា ឆ្្២ំ០១៥

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖

• េរញិ្្ញ េ្ត Bachelor of Art (Hons) 

សកលវទិយាល័�ជ្តិមា៉ា ប�សុតី។

បទពិនសធន៍៖

េទពិបសធនជ៍្ង២០ឆ្្ ំបៅបលើដផ្ករតនាគារ  
រោរជួញដូររូេិ�េណ័្ណ េរបទសទភសាររូេិ�វត្ុ និង 
មូលេ្តចំណូលបថរ។ រោលពតីមុន បលាកធ្ាេេ់ប្មើរោរ 
ជ្នា�កដផ្កទតីផសារសកល ចនធនាគារ បម�ដេ៊ាង  
្ករុង�ុងដ។៍

មោក មអកាវា ន់ បែជីន ចានជី
នា�ក នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ - ឥណូ្ចិន

ដតងតាងំ៖ ចថងៃទតី១ ដខមថុិនា ឆ្្២ំ០១៨

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖

• េរញិ្្ញ េ្តដផ្កគណបន�្យ និងហិរញ្ញ វត្ុបៅសកល
 

វទិយាល័� Liverpool John Moores និងសលា 
ពាណិជជាកម្ម Dublin Business ្េបទសបអៀរ�ង ់

• សហជតីវនិចន Association of Chartered 
Certified Accounts (FCCA) ច្កភពអងប់គ្ស

• សមាជិកគណបន�្យករ ចនវទិយាស្នគណបន�្យ 
មា៉ា ប�សុតី ្េបទសមា៉ា ប�សុតី។

បទពិនសធន៍៖

េទពិបសធនជ៍្ង១០ឆ្្ ំ បៅក្ុងដផ្កគណបន�្យ និង 
ហិរញ្ញ វត្ុបៅក្ុងវស័ិ�ហិរញ្ញ វត្ុ។ បលាក ធ្ាេរ់ោន់

 តំដណងថ្ាកដឹ់កនាសំំខាន់ៗ ជ្ប្ចើន ដូចជ្្េធានស្តតីទតី 
ចននា�កោ្ឋ ន្េតិេត្តិរោរហិរញ្ញ វត្ុ និងរតនាគារ បៅ

 ធនាគារវនិិបោគ បម�ដេ៊ាង និងជ្នា�កចននា�កោ្ឋ ន 
លទ្ធកម្ម និងរដ្ឋបាលថ្ាកត់ំេន ់ ចនMaybank Kim 

Eng។ 

មោក អុរឹង យកុ ជជីន 
នា�ក នា�កោ្ឋ ន្គេ់្ គងហានិភ�័- ឥណូ្ចិន
ដតងតាងំ៖ ចថងៃទតី១១ ដខឧសភា ឆ្្២ំ០១៨

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖

• េរញិ្្ញ េ័្ តដផ្កបសដ្ឋកិច្ច ចនសកលវទិយាល័� 
មា៉ា ឡាោ៉ា  (University Malaya) 
្េបទសមា៉ា ប�សុតី។

បទពិនសធន៍៖

េទពិបសធនជ៍្ង៣០ឆ្្ ំបលើដផ្ក្គេ់្ គងឥណទាន និង 
ហានិភ�័។ រោលពតីមុន បលាកធ្ាេរ់ោនត់ំដណងជ្ថ្ាក ់
ដឹកនាជំ្នខ់្ពស់ ជ្នា�ក ចននា�កោ្ឋ នហានិភ�័ ចន 
ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ហវតីលតីពតីន និងជ្នា�ក ដផ្កគប្មាង 
ពិបសស និងអន្តរជ្តិ ចននា�កោ្ឋ ន្គេ់្ គងហានិភ�័ 
ចនសម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង។

 

មោក ឃ ូមអង ហូ
នា�ក នា�កោ្ឋ ន្េតិេត្តិរោរអាជតីវកម្ម
ដតងតាងំ៖ ចថងៃទតី៨ ដខឧសភា ឆ្្២ំ០១៥

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖

• សញ្្ញ េ្តវជិ្ជា ជតីវៈឥណទាន (CCP - អតិថិជន) 
វទិយាស្នធនាគារកិ ្េបទសមា៉ា ប�សុតី។

បទពិនសធន៍៖

េទពិបសធនជ៍្ង៣០ឆ្្ ំបលើវស័ិ�ធនាគារកិច្ច ដដល 
រមួមានរោរលកប់ៅតាមសខា ្េតិេត្តិរោរសខា  
្េតិេត្តិរោរជួញដូរហិរញ្ញ វត្ុ និងរដ្ឋបាលឥណទាន។ 

មោកស្ជី ហា្គ ្រ ជីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
នា�ិរោ នា�កោ្ឋ នធនធានមនុស្ស - ឥណូ្ចិន
នា�ិរោ នា�កោ្ឋ នកិច្ចរោរ្ករុមហ៊ាុន និងទំនាកទ់ំនង  
សជតីវកម្ម
ដតងតាងំ៖ ចថងៃទតី១ ដខមតីនា ឆ្្២ំ០១៧ / ចថងៃទតី២ ដខបមស   
ឆ្្២ំ០១២ 

កតមិតវបាបធម៌ / វិជា្ាជីវៈ៖

• អនុេណិ្ត្គេ់្ គងពាណិជជាកម្ម ចនសកលវទិយាល័�  
Bath ច្កភពអងប់គ្ស

• េរញិ្្ញ េ្តដផ្កអេរ់ ំ (មគ្គុបទសក ៍ និងផ្តល់្េឹកសា) 
 

សកលវទិយាល័� Putra ្េបទសមា៉ា ប�សុតី
• វញិ្្ញ េនេ្តទំនាកទ់ំនងឧសសាហកម្ម ចនវទិយាស្ន 

្គេ់្ គងមា៉ា ប�សុតី
• វញិ្្ញ េ្ត្គេ់្ គងផលិតផលទតីផសារ សមាគមចន 

ផលិតផលទតីផសារអន្រជ្តិ និងរោរ្គេ់្ គង 
សហរដ្ឋអាបមរកិ។

បទពិនសធន៍៖

េទពិបសធនជ៍្ង២០ឆ្្ ំបលើដផ្កទំនាកទ់ំនង្ករុមហ៊ាុន  
អភបិាលកិច្ច និងធនធានមនុស្ស ដដលរមួមាន 
រោរទំនាកទ់ំនងនិបោជិត រោរ្េ្ស័�ទាកទ់ងជ្ម�ួ 
និបោជិត និងរោរចូលរមួរេស់និបោជិត។ 

គណៈកមា្ម ធកិារសបតបិត្ិ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

4545



រចនាសម្ពន័្ធចនអភបិាលកិច្ច្ករុមហ៊ាុន ្តរូវបានបរៀេចំប�ើងបោ�អនុបលាមបៅតាមលក្ខន្តិកៈចន្ករុមហ៊ាុន រោរអនុវត្តល្អ បគាលរោរណ៍្ករុមហ៊ាុនដណនាដូំចជ្៖

១. ្េរោសស្តតីពតីអភបិាលកិច្ចរេស់្គឹះស្នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្

២. រចនាសម្ពន័្ធចនអភបិាលកិច្ច្ករុមហ៊ាុនរេស់សម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង

សេចក្តីស្្ើម

ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលធនាគារ មមយប្ែង (មេម្ូឌា) ភអីិលសី៊ (បែលតមៅមេះកតរូវមៅថា ធនាគារ មមយប្ែង ឬធនាគារ ឬក្រុមហែ៊េ) បាេចាតទ៊់្ថាអភបិាល្ិច្ចក្រុមហែ៊េ
 គឺជាមូលដ្ឋា េកគរឹះនេែំម�ើ ការម ព្ ះមៅការសមកមចបាេេូវ គ៊�តនមលៃរ្ស់ម្្ច ស់ភាគហែ៊េ ្្៊ងរយៈមេលបវង មហើយ្ជ៏ាទំេួលេ៊សកតរូវ្្៊ងការការពារអត្ថក្មោជេរ៍្ស់
 ម្្ច ស់ភាគហែ៊េផងបែរ។ កស្មេលបែលម្េការម ើ្េម�ើងនេ្រ ិ្ ទក្្ួតក្បជង ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល បាេ្េ្តេិតេំក រ្ឹងបក្ងប្លម្អការអេ៊វត្ត េិងែំម�ើ ការមផសេងៗមទៀត 

 មលើអភបិាល្ិច្ចរ្ស់ធនាគារ មែើម្មី្លៃើយត្មៅេរឹងការក្្ួតក្បជងទាងំឡាយ បែលេរឹងម ើ្តម�ើងនាមេលខាងម៊េ្ែូ៏ចជាការធានាថា ធនាគារមៅបត្េ្តភាេរ ី្ ចមកមើេ

 មេិឈ្ឈ់រទាងំ្្៊ងកសរុ្ េិងតាមថ្ា្ត់ំ្េ។់

រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចតកុមហែុន

ដផ្ក្េតិេត្តិតាម
គណៈកមា្ម ធិរោរ 

សវនកម្ម

ដផ្ក្តរួតពិនិត្យ 
ឯករាជ្យ  

ដផ្ក្គេ់្ គង
ហានិភ�័

បលខាធិរោរ្ករុមហ៊ាុន

ដផ្កសវនករ
ឯករាជ្យ

ដផ្កសវនករ
ចផ្ទក្ុង

គណៈកមា្ម ធិរោរ 
្គេ់្ គង 
ហានិភ�័

គណៈកមា្ម ធិរោរដតងតាងំ និងលាភរោរចន 
សម្ពន័្ធធនាគារ

តបតិភូ ទំនួលខុសតតរូវ

ភាគទុនិក

តកុមតបឹកាសាភិបាល

នាយកតបតិបត្តិ

គែៈកមាមាធិការតបតិបត្តិ

គែៈកមាមាធិការតគប់តគង
ទសាសនៈវិសព័យ
នបសកកម្ម
គុែតមមលៃ

បទោ្ានមន
ការតគប់តគង

នគាលការែ៍
តកុមហែុន

កតមិតមន
បដនសមត្កិច្ច

បទោ្ានមន
តបតិបត្តិការ

្កេខណ្ចនរោរ្គេ់្ គង

របាយការណ៍្្ជីពជីអភបិាលកចិ្ចសករុេហែនុ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ក. ភាពជាអ្កដរឹកនា ំនិងសប្ទិ្ធភាពមនសករុេសបរឹកសាភិបាល

សកម្មភាពតកុមតបឹកាសាភិបាល

សកម្មភាពពាណិជជាកម្ម និងកិច្ចរោរបផ្សងៗរេស់ធនាគារ ្តរូវស្ិតបៅប្រោមរោរដឹកនា ំនិងរោរ្តរួតពិនិត្យរេស់្ករុម្េឹកសាភបិាល។ ្ករុម្េឹកសាភបិាល កម៏ានភារៈកិច្ចផងដដរ ក្ុងរោរ្គេ់្ គង និងអនុមត័បលើ�ុទ្ធសសស្ត 

 
សកម្មភាពពាណិជជាកម្ម រចនាសម្ពន័្ធ និងបគាលរោរណ៍សំខាន់ៗ រេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង។ ្ករុម្េឹកសាភបិាល កប៏ានកំណតគុ់ណតចម្ស្ូលរេស់ធនាគារ ក្ុងរោរអនុមត័បលើេទោ្ឋ នបផ្សងៗ បដើម្តីធានាឲ្យបានថារាល់

 ្េតិេត្តិរោររេស់ធនាគារ នឹង្តរូវ្េកេបោ�សុ្កិតភាពរមួទាងំ រោរអនុវត្តតាមចបាេ ់និងេទោ្ឋ នគតិ�ុត្តិដដលពាកព់ន័្ធ។ តួនាទតី និងភារកិច្ចរេស់្ករុម្េឹកសាភបិាល្តរូវបានកំណត ់បៅក្ុងលក្ខន្តិកៈ្ករុម្េឹកសាភបិាល

 
ធនាគារ បម�ដេ៊ាង។

សមាសភាពតកុមតបឹកាសាភិបាល

បោ�គិត្តឹមចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨ ្ករុម្េឹកសាភបិាល មានសមាសភាពចំនួន៥រូេ រមួមាន៖

ក. អភបិាល២រូេ គឺជ្អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិ្េតិេត្តិ

ខ. អភបិាល៣រូេ គឺជ្អភបិាលឯករាជ្យមនិ្េតិេត្តិ

សមាសភាព្ករុម្េឹកសាភបិាល គឺ្តរូវបានកំណតប់ោ�អនុបលាមតាមេទេ្ញ្ញ តិ រេស់ធនាគារជ្តិ ចន 
កម្ពុជ្ដដលត្មរូវឲ្យមានោ៉ា ងបហាចណាស់ អភបិាល២រូេ ជ្អភបិាលឯករាជ្យ។

្ករុម្េឹកសាភបិាល បានបេ្តជ្ញា ចិត្តក្ុងរោរធានាឲ្យមានភាពច្មរុះ និងរោរោកេ់ញ្ចូ ល្គេស់ណា្ឋ នបៅក្ុង
 សមាសភាព្ករុម្េឹកសាភបិាល    បហើ�ធនាគារ   បជឿជ្កថ់ា       ភាពច្មរុះបៅក្ុងសមាសភាព្ករុម

 
្េឹកសាភបិាលបនះ នឹងនាមំកនូវផលជ្វជិជាមាន   និងេបងកើនគុណតចម្ដល់ធនាគារ។   បៅក្ុងេរេិទបនះ 

 ្ករុម្េឹកសាភបិាល បានប ្្ត តរោរពិចារណាបលើភាពច្មរុះតាមរ�ៈកតា្ត បផ្សងៗ ដូចជ្កតា្ត អា�ុ បភទ  
វេ្ធម ៌និងរោរអេរ់ ំសញ្ជា តិ េទពិបសធនច៍នវជិ្ជា ជតីវៈ ជំនាញ ចំបណះដឹង និងរ�ៈបពលចនរោរេំបពញ

 
រោរង្រ។

តួនាទតី និងទំនួលខុស្តរូវចន្េធាន្ករុម្េឹកសាភបិាល ោតុ ចូហាន អារ តីហវតីន និងនា�ក្េតិេត្តិ ្តរូវ
 បានដេងដចកបចញពតីគ្ា ោ៉ា ងចបាស់លាស់ បហើ�្តរូវបានចង្កង និងអនុមត័បោ�្ករុម្េឹកសាភបិាល 

 
បដើម្តីធានាថា គណៈ្គេ់្ គងបានដឹកនាបំោ�សម្សេ។ រោរដេងដចកបនះ បានផ្តល់ភាពង្�្សរួល 
ក្ុងរោរដសវង�ល់ពតីតួនាទតី និងរោរទទួលខុស្តរូវនតីម�ួៗបោ�ចបាស់លាស់។ រចនាសម្ពន័្ធ ដដល្េកេ

 
បោ�ឋនានុ្កមជ្កល់ាក ់នឹងជួ��ឲ្យរោរសប្មចចិត្ត្េកេបោ�្េសិទ្ធភាព និងឆ្េរ់ហ័ស។

  សវតារេស់អភបិាលនតីម�ួៗ អាចដសវងរកបានបៅទំពរ័ទតី៤២ ដល់៤៣ចនរបា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្បំនះ។

បធវើរោរ្តរួតពិនិត្យប�ើងវញិ និងរោរ្េឹកសាបលើរោរបធវើេច្ចុេ្ន្ភាព
 �ុទ្ធសសស្ត ដូចខាងប្រោម៖

• បរៀេចំ�ុទ្ធសសស្តពាណិជជាកម្មស្មាេន់ា�កោ្ឋ នបផ្សងៗបទៀត 
បៅក្ុងធនាគារ

• បធវើេច្ចុេ្ន្ភាពបលើ�ុទ្ធសសស្តថ្មតី/រោរេបងកើតថ្មតីបលើរូេិ�េណ័្ណ
 ជ្តិ-្បាកប់រៀល

• បធវើេច្ចុេ្ន្ភាពបលើរោរអនុវត្ត IFRS

• បរៀេចំរោរោក់្ បាកេ់បញ្ញ ើរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង និង 
�ុទ្ធសសស្តស្មាេដ់ផ្កនតីម�ួៗ

• �ុទ្ធសសស្តស្មាេ់្ េពន័្ធឌតីជតីថលរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង

• បធវើេច្ចុេ្ន្ភាពបលើ�ុទ្ធសសស្តចនរោរទំនួលខុស្តរូវសង្គម 
រេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង

យុទ្ធសសស្ត

បធវើរោរ្តរួតពិនិត្យប�ើងវញិ និងរោរ្េឹកសាបលើរបា�រោរណ៍ និង
 រោរអនុមត័ដូចខាងប្រោម៖

• បធវើរោរដកត្មរូវបលើបគាលរោរណ៍្េឆ្ងំនឹងអំបពើពុករលួ� 
បៅក្ុងធនាគារ បម�ដេ៊ាង

• របា�រោរណ៍ដផ្ក្េតិេត្តិតាម្េចាដំខ

• របា�រោរណ៍ដផ្ក្គេ់្ គងហានិភ�័រេស់នា�ក្គេ់្ គង 
ហានិភ�័

• របា�រោរណ៍សវនកម្មចផ្ទក្ុង ដដលបចញពតីគណៈកមា្ម ធិរោរ 
សវនកម្មរេស់្ករុម្េឹកសាភបិាល

• របា�រោរណ៍ហានិភ�័្េចាំ្ តតីមាស និងរបា�រោរណ៍ 
ដំបណើ រោរវា�តចម្មូលធន

• គប្មាងរោរដផ្ក្េតិេត្តិតាម្េចាឆ្ំ្២ំ០១៨

ការតគប់តគងហានិភព័យតបតិបត្តិតាមនិងពិនិតាយន�ើងវិញ

បធវើរោរ្តរួតពិនិត្យប�ើងវញិ និងរោរ្េឹកសាបលើរោររបា�រោរណ៍ 
និងរោរអនុមត័ដូចខាងប្រោម៖

• រោរវា�តចម្្េចាឆ្ំ្រំេស់្ករុម្េឹកសាភបិាលស្មាេឆ្់្ ំ
២០១៨ បោ�គិត្តឹមចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨

• បធវើេច្ចុេ្ន្ភាពបលើ្កេខណ្ចន្ករុម្េឹកសាភបិាល ធនាគារ 
បម�ដេ៊ាង

• គប្មាងពាណិជជាកម្ម និងថវរិោស្មាេធ់នាគារ 
បម�ដេ៊ាងឆ្្២ំ០១៩

អភិបាលកិច្ច

កិច្ចតបជុំតកុមតបឹកាសាភិបាល

្ករុម្េឹកសាភបិាល ្តរូវមានកិច្ច្េជំុជ្បរៀងរាល់២ដខម្តង បហើ�រោលេរបិច្ឆទចនកិច្ច្េជំុនឹង្តរូវបរៀេចំ
 ប�ើងទុកជ្មុន (មុនបពលចាេប់ផ្តើមនូវរោរ�ិេរបិច្ឆទនតីម�ួៗ) បដើម្តីឲ្យអភបិាលនតីម�ួៗ បានបធវើរោរបរៀេ

 ចំដផនរោរទុកជ្មុន។ ក្ុងករណតី ចាបំាច់្ ករុម្េឹកសាភបិាល នឹងជួេ្េជំុក្ុងរោរពិភាកសាបលើេញ្ហា េនា្ទ ន់
 បផ្សងៗ។ អភបិាលទាងំអស់ បានចូលរមួក្ុងកិច្ច្េជំុ ្ករុម្េឹកសាភបិាលោ៉ា ងបហាចណាស់ ៧៥%ចន
 

អង្គ្េជំុ្ករុម្េឹកសាភបិាល ដដលបានបរៀេចំប�ើងក្ុងឆ្្២ំ០១៨។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

47

របាយការណ៍្្ជីពជីអភបិាលកចិ្ចសករុេហែនុ



គែៈកមាមាធិការបតងតាំងនិងោភការ

គណៈកមា្ម ធិរោរដតងតាងំ និងលាភរោរចនសម្ពន័្ធធនាគារ មានសមាសភាពភាគប្ចើនជ្អភបិាលឯករាជ្យ 
មនិ្េតិេត្តិ និង្តរូវបានដឹកនាបំោ�អភបិាលឯករាជ្យមនិ្េតិេត្តិម�ួរូេ។

តួនាទតី និងភារកិច្ចរេស់គណៈកមា្ម ធិរោរដតងតាងំ និងលាភរោរ ្តរូវបានដចងបៅក្ុង្កម្េតិេត្តិចន
 គណៈកមា្ម ធិរោរដតងតាងំ  និងលាភរោរ   ដដលអាចដសវងរកបានបៅបលើបគហទំពរ័ផ្ូវរោររេស់ធនាគារ 

បម�ដេ៊ាង www.maybank.com។

ខាងប្រោមបនះ គឺជ្សកម្មភាពសំខាន់ៗ  ជ្ប្ចើន ក្ុងចំបណាមសកម្មភាពសំខានប់ផ្សងបទៀតរេស់គណៈ 
កមា្ម ធិរោរដតងតាងំ និងលាភរោរ៖

្ករុម្េឹកសាភបិាល្េគល់ភារៈកិច្ចដល់គណៈកមា្ម ធិរោរដតងតាងំ និងផ្តល់លាភរោរ បដើម្តីចង្កងនតីតិវធិតី
 ជ្ផ្ូវរោរ និងសុ្កឹតភាព ក្ុងរោរប្ជើសបរ ើស និងចាតត់ាងំអភបិាលថ្មតីៗជូន្ករុម្េឹកសាភបិាល។

 ភារៈកិច្ចបនះរមួមាន ដសវងរកបេក្ខជន បរៀេចំរោរប្ជើសបរ ើសេឋមបលើបេក្ខជនខាងក្ុង និងខាងប្រៅ និង
 បធវើរោរវា�តចម្ចាបំាច ់និងវភិាគសមត្ភាពរេស់បេក្ខជនក្ុងរោរេំបពញរោតពវកិច្ច្េកេបោ�

 
្េសិទ្ធភាព និង្េសិទ្ធផល មុនបពលផ្តល់អនុសសនជូ៍ន្ករុម្េឹកសាភបិាលក្ុងរោរសប្មច។ 

 គណៈកមា្ម ធិរោរដតងតាងំ និងផ្តល់លាភរោរ ្តរូវធានាផងដដរថា បេក្ខជនទាងំអស់មាននូវជំនាញ 
សម្សេ សមត្ភាពពិបសស េទពិបសធន ៍និងភាពបស្ម ះ្តង ់ក្ុងរោរេំបពញតួនាទតីជ្អភបិាល

 ្េកេបោ�្េសិទ្ធភាព។

គណៈកមា្ម ធិរោរដតងតាងំ និងផ្តល់លាភរោរ កំណតប់លើសមត្ភាពរេស់អភបិាលឯករាជ្យមនិ្េតិេត្តិ
 ក្ុងរោរផ្តល់នូវរោរវា�តចម្បោ�ឯករាជ្យ និងសុ្កឹត ជូន្ករុម្េឹកសាភបិាលស្មាេប់ធវើរោរវា�តចម្ 
 កដូ៏ចជ្ពិចារណាថាបតើមានមូលបហតុ និងបហតុផលណាម�ួដដលនាឲំ្យគណៈកមា្ម ធិរោរដតងតាងំ និង

 
ផ្តល់ លាភរោរ គិតថាអាចេ៉ាះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរេស់អភបិាលឯករាជ្យមនិ្េតិេត្តិ។ ជ្ជំនួ�ដល់

 
គណៈកមា្ម ធិរោរដតងតាងំ និងផ្តល់លាភរោរក្ុងរោរវា�តចម្ឯករាជ្យភាពរេស់អភបិាលឯករាជ្យមនិ

 
្េតិេត្តិ ្ករុម្េឹកសាភបិាលបានបរៀេចំនូវបគាលនបោបា�ស្តតីពតីឯករាជ្យភាពរេស់អភបិាល (បគាល

 នបោបា�ស្តតីពតីឯករាជ្យភាព) ដដលបានកំណតព់តីឯករាជ្យភាពរេស់អភបិាល។ បគាលនបោបា�បនះ  
ផ្តល់នូវរោរដណនាដំល់្ករុម្េឹកសា និងអ្កពាកព់ន័្ធក្ុងរោរវា�តចម្ឯករាជ្យភាពរេស់អភបិាលនតីម�ួៗ។

 
្សេជ្ម�ួនឹងបគាលនបោបា�ស្តតីពតីឯករាជ្យភាព  ្ករុម្េឹកសាភបិាលតាមរ�ៈរោរវា�តចម្រេស់

 
គណៈកមា្ម ធិរោរដតងតាងំ និងផ្តល់លាភរោរ បលើឯករាជ្យភាពរេស់អភបិាលឯករាជ្យមនិ្េតិេត្តិមុនបពល

 ចាតត់ាងំ ឬចាតត់ាងំសរជ្ថ្មតី គឺជ្ដផ្កម�ួក្ុងរោរអនុវត្ត្េចាឆ្ំ្សំ្តតីពតីរោរវា�តចម្ភាពសម្សេ និង
 ជ្កល់ាក។់

កម្មវិធីបែនាំដំបូង

កម្មវធិតីដណនាដំប៏ពញបលញម�ួ ្តរូវបានេបងកើតប�ើងបដើម្តីស្មរួលដល់អភបិាលថ្មតីស្តតីពតីតួនាទតីថ្មតីរេស់
 អភបិាល និងស្មរួលដល់អភបិាលក្ុងរោរដសវង�ល់ដផនរោរអាជតីវកម្ម និង្េតិេត្តិរោររេស់សម្ពន័្ធ

 ធនាគារកដូ៏ចជ្ធនាគារ។ អភបិាលថ្មតីទាងំអស់ ្តរូវចូលរមួកម្មវធិតីឲ្យបានឆ្េេ់ំផុតេនា្ទ េព់តី្តរូវបាន 
ដតងតាងំ។ ជ្ទូបៅកម្មវធិតីបនះមានរ�ៈបពលពតីរចថងៃ ដដលរមួេញ្ចូ លទាងំរបេៀេវារៈ រោរជួេសមាងៃ តជ់្ម�ួ

 
នា�ក្េតិេត្តិ កដូ៏ចសមាជិកគណៈកមា្ម ធិរោរ្េតិេត្តិតាមរ�ៈកម្មវធិតីបនះអភបិាលថ្មតីៗ នឹង្តរូវបាន

 ទទួលពត័ម៌ានបោ�សបង្ខេ និងេច្ចុេ្ន្ភាពអំពតីឧេសគ្គ និងេញ្ហា ដដលធនាគារកំពុង្េឈម។

បផនការបន្តនវន

ដផនរោរេន្តបវន គឺជ្ដផ្កម�ួដសំ៏ខានក់្ុងអនុវត្តចនអភបិាលកិច្ច្ករុមហ៊ាុនរេស់្ករុម្េឹកសាភបិាល ដដល
 ្ករុម្េឹកសាភបិាលបជឿជ្កថ់ាសមាជិកភាព និងសមាភាពរេស់្ករុម្េឹកសាភបិាល គួរដត្តរូវបានវា�

 
តចម្សរជ្ថ្មតី បដើម្តីធានានូវរោរេន្តនូវរោរសប្មចបានវត្ុេំណង និងបគាលបៅរ�ៈបពលដវងរេស់

 
ធនាគារ។ គណៈកមា្ម ធិរោរដតងតាងំ និងផ្តល់លាភរោរ បដើរតួនាទតីោ៉ា ងសំខានក់្ុងដំបណើ ររោរប្ជើសបរ ើស

 បេក្ខជនដដលមានសរោ្ត នុពល រមួមានរោរពិនិត្យបលើ្េវត្តិរូេសបង្ខេរេស់បេក្ខជនដដល បានមកពតី្េភព
 

ខាងក្ុង និងខាងប្រៅស្េន័បដើម្តី�កមកពិនិត្យ និងពិចារណា។ បដើម្តីធានាថា ្ករុម្េឹកសាភបិាល បាន

 េញជា តីបេក្ខជន ដដលមានបទពបរោសល្យស្មាេប់្ជើសបរ ើសបៅបពលមានត្មរូវរោរក្ុងរោរប្ជើសបរ ើស
 អភបិាលថ្មតី។ ្សេជ្ម�ួគ្ាបនះដដរ បគាលនបោបា�ស្តតីពតីអាណិត្តរេស់អភបិាល បានជួ��ស្មរួល

 
ដល់រោរបរៀេចំដផនរោរេន្តបវន ដដលបានផ្តល់នូវឱរោស ដល់្ករុម្េឹកសាភបិាល បានពិចារណា និង 
វា�តចម្សរជ្ថ្មតីបលើអាណត្តិរេស់សមាជិក្ករុម្េឹកសាភបិាល។ រោរបធវើដេេបនះ មនិ្តឹមដតបានជួ��

 ដល់រោរធានានូវរោរសប្មចបានវត្ុេំណង និងបគាលបៅរ�ៈបពលដវងរេស់ធនាគារេ៉ាុបណា្ណ ះបទ បហើ� 
ដថមទាងំធានាបានថាចំបណះដឹង េទពិបសធន ៍និងជំនាញរេស់សមាជិក្ករុម្េឹកសាភបិាល អាច

 
េំបពញបានោ៉ា ង្េបសើរចំបពាះត្មរូវរោរចនរោរ្្ស់េ្តូរសណា្ឋ នដដលមនិធ្ាេម់ានបៅក្ុងវស័ិ�

 ហិរញ្ញ វត្ុ។

០១
សមាសភាព
តកុមតបឹកាសាភិបាល
និងបផនការបន្តនវន

• បាន្តរួតពិនិត្យបលើសមាសភាពទាងំមូលចន្ករុម្េឹកសាភបិាល និង្ករុម្េឹកសា
 ភបិាលចនេុ្តសម្ពន័្ធរេស់ខ្ួនបោ�រមួជ្ម�ួនឹងដផនរោរេន្តបវន រេស់្ករុម 

្េឹកសាភបិាល

• បាន្តរួតពិនិត្យ និងផ្តល់អនុសសនប៍លើសមាសភាពចនគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម
 

្េឹកសាភបិាល

• បាន្តរួតពិនិត្យបលើដផនរោរេន្តបវនរេស់្ករុម្េឹកសាភបិាល

• បាន្តរួតពិនិត្យបលើរោរដកដ្េ្កេខណ្ចនរោរដតងតាងំ និងរោរចាតត់ាងំ 
្េធាន្ករុម្េឹកសាភបិាលស្មាេេ់ុ្តសម្ពន័្ធរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង

០២
ការនតជើសនរីស
ការចាត់តាំង
នបក្ខភាពអភិបាល

• បាន្តរួតពិនិត្យបលើ្េវត្តិរូេ ជំនាញ និងេទពិបសធនរ៍េស់បេក្ខភាពអភបិាល
 ស្មាេរ់ោរដតងតាងំ្ករុម្េឹកសាភបិាល និង្ករុម្េឹកសាភបិាលចនេុ្តសម្ពន័្ធ

រេស់ខ្ួន

• បានបរៀេចំរោរសមា្ភ ស បដើម្តីវា�តចម្ពតីសរោ្ត នុពលចនបេក្ខជន ដដលនឹង 
្តរូវដតងតាងំជ្្ករុម្េឹកសាភបិាល និង្ករុម្េឹកសាភបិាលចនេុ្តសម្ពន័្ធ

• បានបធវើរោរពិចារណាប�ើងវញិ អំពតីឱរោសចនរោរដតងតាងំជ្ថ្មតីម្តងបទៀត និង
 រោរបបាះបឆ្្តប�ើងវញិ ក្ុងរោរប្ជើសបរ ើសអភបិាលសម្ពន័្ធធនាគារ

• បាន្តរួតពិនិត្យបលើរោរដតងតាងំសមាជិកគណៈកមា្ម ធិរោរ Shariah ស្មាេ ់
ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ដេេឥស្ម

០៣
ការនតជើសនរីសនិង
ការចាត់តាំង
ថា្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ស់

• បាន្តរួតពិនិត្យពតីសរោ្ត នុពលចនបេក្ខភាពជ្ថ្ាកដឹ់កនាជំ្នខ់្ពស់ ក្ុងបនាះ
 

ករ៏មួមាន នា�ក្េតិេត្តិធនាគារ បម�ដេ៊ាង ស្មាេេ់ុ្តសម្ពន័្ធផងដដរ

• បានពិចារណាបលើសំបណើ រ ក្ុងរោរេន្តកិច្ចសនយារោរង្រ ស្មាេថ្់ាកដឹ់កនាំ
 ជ្នខ់្ពស់ ស្មាេស់ម្ពន័្ធធនាគារ

• ទទួលបានេច្ចុេ្ន្ភាពចនដផនរោរេន្តបវនរេស់គណៈកមា្ម ធិរោរ ្េតិេត្តិ 
ចនសម្ពន័្ធធនាគារ

០៤
ការនធវើការសិកាសាដ៏
តតឹមតតរូវនិងសមតសប

• ្តរួតពិនិត្យបលើលទ្ធផលចនរបា�រោរណ៍វា�តចម្បលើអភបិាល ថ្ាកដឹ់កនាំ
 

ជ្នខ់្ពស់ និងកតា្ត ហានិភ�័បផ្សងៗ ដដលអាចេ៉ាះពាល់ដល់សម្ពន័្ធធនាគារ  
បម�ដេ៊ាង

០៥
ការវាយតមមលៃនលើ
តបសិទ្ធភាពមន
តកុមតបឹកាសាភិបាល

• បរៀេចំឲ្យមានរបា�រោរណ៍វា�តចម្បលើ្េសិទ្ធភាពចន្ករុម្េឹកសាភបិាល  
គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាភបិាល ស្មាេេ់ុ្តសម្ពន័្ធរេស់ខ្ួនស្មាេ់

 
ឆ្្២ំ០១៧

• ្តរួតពិនិត្យបលើលទ្ធផលចនរោរបធវើបតស្តBEE និងផ្តល់អនុសសន ៍ក្ុងរោរេបងកើត 
កម្មវធិតីេបងកើនសកម្មភាព ោកជូ់ន្ករុម្េឹកសាភបិាល និង្ករុម្េឹកសាភបិាលចន

 េុ្តសម្ពន័្ធ បដើម្តីសំុរោរអនុញ្ញត្ត

• ្តរួតពិនិត្យបលើត្មរូវរោរចនរោរេណ្តុ ះេណា្ត លរេស់អភបិាល

០៦
ការផ្តល់ោភការ
មនសម្ព័ន្ធធនាគារ

• ្តរួតពិនិត្យ និងផ្តល់អនុសសនអ៍ំពតី្បាករ់ង្វ នស់រុេ (រោរដកដ្េ្បាករ់ង្វ ន ់
និងរោរេដន្ម្បាកប់េៀវត្សន)៍ ស្មាេស់ម្ពន័្ធធនាគារ 

០៧
អភិបាលកិច្ច

• ្តរួតពិនិត្យរោរដកស្មរួលបលើបគាលរោរណ៍ បលើល័ក្ខខណ្័បោងចនNRC

• ្តរួតពិនិត្យបលើរបា�រោរណ៍ ចនលទ្ធផលចនរោរ្គេ់្ គង

• ្តរួតពិនិត្យបលើ្ករុមនិបោជិតបឆ្ើម ដដលមនិដមនជ្អភបិាលមនិ្េតិេត្តិចន
 សម្ពន័្ធធនាគារ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

48

របាយការណ៍្្ជីពជីអភបិាលកចិ្ចសករុេហែនុ របាយការណ៍្្ជីពជីអភបិាលកចិ្ចសករុេហែនុ



ការបែ្តះបណា្ាលតកុមតបឹកាសាភិបាល

្ករុម្េឹកសាភបិាលទទួលស្គ ល់ពតីសរៈសំខានច់នរោរេន្តរោរអេរ់ដំល់អភបិាលរេស់ខ្ួន បដើម្តីធានាថា
 អភបិាល្តរូវបានផ្តល់នូវជំនាញ និងចំបណះដឹងចាបំាចក់្ុងរោរអនុវត្តតួនាទតី និងបឆ្ើ�តេេញ្ហា ្េឈម
 រេស់្ករុម្េឹកសាភបិាល។

បៅក្ុងឆ្្ំុ ២០១៨បនះ សមាជិក ្ករុម្េឹកសាភបិាលទាងំអស់ បានចូលរមួរោរេណ្តុ ះេណា្ត ល នានា 
និងសិរោ្ខ សលាបផ្សងៗ ដដលបរៀេចំបោ�សម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង។

ការតបឹកាសាជាមួយអ្កមានវិជា្ាជីវៈឯករាជាយ

អភបិាលនតីម�ួៗ អាចទទួលបានរោរ្េឹកសាជ្ម�ួអ្កមានវជិ្ជា ជតីវៈឯករាជ្យបៅបពលចាបំាចប់ដើម្តីេំបពញ
 

ភារៈកិច្ចរេស់ខ្ួន បោ�បស�ហ៊ាុ�ចំណា�ជ្េន្ទុករេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង។ បគាលរោរណ៍បនះ
 

បានេញ្ជា កោ់៉ា ងចបាស់បៅក្ុងបគាលនបោបា� និងនតីតិវធិតីរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ស្តតីពតីរោរទទួលបាន
 រោរ្េឹកសាពតីអ្កមានវជិ្ជា ជតីវៈឯករាជ្យ គណៈ្គេ់្ គងជ្នខ់្ពស់ និងបលខាធិរោរ្ករុមហ៊ាុនពតីសំណាក់

 អភបិាលចនសម្ពន័្ធធនាគារ។ បសចក្តតីចម្ងចនរបា�រោរណ៍ មតិបោេល់ និងអនុសសនដ៍ដលផ្តល់ 
បោ�អ្កមានវជិ្ជា ជតីវៈឯករាជ្យចំបពាះអភបិាលដដលពាកព់ន័្ធ គួរដត្តរូវបានេញជាូ នបោ�អភបិាលបនាះ

 
តាមរ�ៈបលខា្ករុមហ៊ាុន ដដលមានភារៈកិច្ចរោរេញជាូ នបសចក្តតីចម្ងទាងំបនាះបៅអភបិាលបផ្សងបទៀត 

 
បដើម្តីធានាថាអភបិាលបានទទួលបានដឹងនូវអនុសសនប៍នាះ។

អភិបាលនៅក្នុងតកុមហែុនដមទនិងបុតតសម្ព័ន្ធធនាគារនមយបបែង

បដើម្ត្ី េតិេតិ្តតាមលក្ខខណ្ត្មរូវរេស់សម្ពន័្ធធនាគារ សមាជិក្ករុម្េឹកសាភបិាលនតីម�ួៗមនិអាចរោន់
 តួនាទតីជ្អភបិាលចន្ករុមហ៊ាុន ដដលមានចុះក្ុងេញជា តីផ្សពវផសា�ជ្សរធារណៈបលើសពតី្បាំ្ ករុមហ៊ាុន

 ប�ើ�។ ្េរោរបនះ អាចឲ្យអភបិាល មានរោរ�កចិត្តទុកោក ់រោរតាងំចិត្ត និងលះេងប់ពលបវលាក្ុង
 រោរេំបពញតួនាទតី និងភារៈកិច្ចរេស់ខ្ួន្េកេបោ�្េសិទ្ធភាព។ 

្សេបពល ដដល្ករុម្េឹកសាភបិាល ផ្តល់តចម្បៅបលើេទពិបសធន ៍និងគំនិត ដដលអភបិាលមនិ
 ្េតិេត្តិ ទទួលបានពតីសមាជិកភាពចនអភបិាលចន្ករុមហ៊ាុន អង្គរោរ និងសមាគមនប៍ផ្សងៗ បសៀវបៅ

 
មគ្គុបទសចន្ករុម្េឹកសាភបិាល  បានផ្តល់រោរដណនាថំា អភបិាលមនិ្េតិេត្តិ្តរូវដត្េឹកសាដំេូងជ្ម�ួ

 ្េធាន្ករុម្េឹកសាភបិាល បដើម្តីធានាថារោរទទួល�ករោរដតងតាងំរេស់ខ្ួន មនិេ៉ាះពាល់់បពលបវលា
 

រោរបេ្តជ្ញា ចិត្ត និងរោរទទួលខុស្តរូវ ចំបពាះ្ករុម្េឹកសាភបិាល និងធនាគារ។

បលើសពតីបនះបៅបទៀត ្ករុម្េឹកសាភបិាលចនសម្ពន័្ធធនាគារ អាចនឹងចាតត់ាងំសមាជិករេស់ខ្ួនម�ួ
 ចំនួនបៅរោនត់ួនាទតីជ្ អភបិាលចន្ករុមហ៊ាុនេុ្តសម្ពន័្ធដដលជ្្គឹះស្នហិរញ្ញ វត្ុផងដដរ។   អភបិាល

 ដដលបានចាតត់ាងំ្តរូវបានរពឹំងថាអាចរកសាឧត្តម្េបោជនរ៍េស់សម្ពន័្ធធនាគារ  ្ករុម្េឹកសាភបិាល 
�កទុកោកោ់៉ា ងខ្ាងំបលើតួនាទតីដដល្េគល់ជូនអភបិាល បដើម្តីធានាថាអភបិាលបនាះអាចេំបពញភារៈ

 
កិច្ចក្ុងរោររកសាឧត្តម្េបោជនរ៍េស់្ករុមហ៊ាុនេុ្តសម្ពន័្ធ ដដលពួកបគតំណាងបានផងដដរ។

ខ. សប្ទិ្ធភាពមន្វនកេ្ម និងការសគប់សគងហានិភ័យ

គែៈកមាមាធិការសវនកម្មមនតកុមតបឹកាសាភិបាល

គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មចន្ករុម្េឹកសាភបិាល (គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម) រមួមានសមាសភាពភាគ 
ប្ចើនចនអភបិាលឯករាជ្យមនិ្េតិេត្តិ បហើ�ដឹកនាបំោ�អភបិាលឯករាជ្យមនិ្េតិេត្តិម�ួរូេ។ 

សមាសភាព និងបសចក្តតីលម្អតិចនរោរចូលរមួកិច្ច្េជំុអាចដសវងរកបានចាេព់តីទំពរ័ទតី៥៦ ដល់ ៥៩ ចន
 

របា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្បំនះ។ សមាសភាព ចនគណៈកមា្ម ធិរោរ សវនកម្ម ចន្ករុម្េឹកសាភបិាលស្មាេ ់ 
ឆ្្២ំ០១៨ គឺអនុបលាមបៅតាម បគាលនបោបា� ស្តតីពតីអភបិាលកិច្ច្ករុមហ៊ាុន រេស់ធនាគារជ្តិ ចន

 កម្ពុជ្។

សមាជិកគណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម ្តរូវបានេំពាកនូ់វេទពិបសធនោ៍៉ា ងសម្ូរដេេពតី្គេវ់ស័ិ� និង
 អា ចផ្តល់អនុសសនជូ៍ន្ករុម្េឹកសាភបិាល មនិដតបលើរបា�រោរណ៍ហរញិ្ញ វត្ុបហើ�ដថមទាងំសនវកម្ម
 ចផ្ទក្ុង និងរបា�រោរណ៍ស្តតីពតីហានិភ�័រេស់ធនាគារ និងស្នភាពក្ុងរោរ្គេ់្ គងចផ្ទក្ុង។ 

គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម និង្ករុម្េឹកសាភបិាល បាន�កចិត្តទុកោកោ់៉ា ងខ្ាងំបលើ វត្ុេំណង និង
 ឯករាជ្យភាពរេស់សវនករឯករាជ្យក្ុងរោរផ្តល់របា�រោរណ៍ពាកព់ន័្ធ និងមានតម្ាភាពជូនភាគទុនិក។  

្សេជ្ម�ួគ្ាបនះដដរ ្ករុម្េឹកសាភបិាល ្តរូវបាន្េគល់ភារៈកិច្ចក្ុងរោរពិនិត្យបលើ ចតីរភាព វត្ុេំណង

 និងឯករាជ្យភាពរេស់សនវករឯករាជ្យដដលធនាគារបានដតងតាងំស្មាេគ់ណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម។ 
ភារៈកិច្ចទាងំបនះ ្តរូវបានេញ្ជា កោ់៉ា ងចបាស់ បៅក្ុង្កម្េតិេត្តិចនគណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មខណៈ

 
បពលដដលដំបណើ ររោរ និងនតីតិវធិតី ក្ុងរោរវា�តចម្្េបភទបនះ ្តរូវបានដណនាបំោ�បគាលនបោបា�

 រេស់ធនាគារស្តតីពតីរោរចាតត់ាងំសនវករឯករាជ្យតាមចបាេ ់ជំពូកស្តតីពតីសនវកម្មតាមចបាេ ់និងបសវាកម្ម
 

មនិដមនសនវកម្ម។ គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម បធវើរោរវា�តចម្្េបភទបនះជ្បរៀងរាល់ឆ្្។ំ បលើសពតីបនះ 
 

សនវករឯករាជ្យបានផ្តល់នូវ របា�រោរណ៍ជ្លា�លក្ខអក្សរ្េកេបោ�ភាពវជិជាមាន និងឯករាជ្យជូន 
ធនាគារស្មាេឆ្់្២ំ០១៨ផងដដរ។ បដើម្តីធានាថារាល់ េញ្ហា ្តរូវបានេញ្ចេស់ពវ្គេ ់សនវករឯករាជ្យ 
្តរូវបានអបញជា ើញមកចូលរមួ ក្ុងកិច្ច្េជំុគណៈកមា្ម ធិរោរសនវកម្ម។ 

គណៈកមា្ម ធិរោរសនវកម្ម កប៏ានផ្តល់ជ្ជំនួ�ដល់្ករុម្េឹកសាភបិាល ក្ុងរោរ្តរួតពិនិត្យដំបណើ រ
 រោរបរៀេចំរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ និងគុណភាពរេស់របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ បដើម្តីធានាថា

 ្ករុម្េឹកសាភបិាល បានរមួចំដណកជ្ម�ួនឹងរោរទទួលខុស្តរូវបលើភារៈកិច្ចក្ុងរោរេង្ហា ញជូនភាទុនិក 
 និងសធារណៈជន នូវរោរវា�តចម្ជ្រមួ ចបាស់លាស់  មានតុល្យភាព និងអត្ន�័បលើ ស្នភាព 

ហិរញ្ញ វត្ុ លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ុ និងរោរពយាករណ៍។ គណៈកមា្ម ធិរោរសនវកម្ម កម៏ានតួនាទតី ពិនិត្យប�ើងវញិ

 បលើភាពសម្សេចនបគាលនបោបា�គណបន�្យ ដដល្តរូវអនុវត្តបោ�ធនាគារ កដូ៏ចជ្រោរ្្ស់េ្តូរ 
បៅក្ុងបគាលនបោបា�ទាងំអស់បនាះ។ បោងបលើអនុសសនរ៍េស់គណៈកមា្ម ធិរោរសនវកម្ម ្ករុម 
្េឹកសាភបិាល្តរូវធានាថា របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ បានបរៀេចំជ្បរៀងរាល់ឆ្្ ំដដលបានឆ្ុះេញ្្ច ំងនូវ

 ទស្សនៈ្តឹម្តរូវ និងបស្មើភាព បហើ�្សេតាមេទោ្ឋ នក្ុងរោរបរៀេចំរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុបៅកម្ពុជ្
 េទោ្ឋ នក្ុងរោរបរៀេចំរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុអន្តរជ្តិ និងល័ក្ខខណ្័ ត្មរូវរេស់ធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្។ 

របា�រោរណ៍ស្តតីពតីភារៈកិច្ចរេស់អភបិាល  ក្ុងរោរបរៀេចំរបា�រោរណ៍សវនកម្មរេស់ធនាគារ មានដចង
 

បៅក្ុងទំពរ័៦៤ ចនរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ្េចាឆ្ំ្។ំ      បសចក្តតីសបង្ខេ និងសូចនាករហិរញ្ញ វត្ុធនាគារ
 ស្មាេឆ្់្២ំ០១៨ ្តរូវកំណតក់្ុងទំពរ័២០ចនរបា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្បំនះ។ របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ្តរូវ
 

បានេញ្ចូ លបៅក្ុងទំពរ័៦៣ ដល់១០៣ចនរបា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្បំនះ។

តួនាទីរបស់សវនកម្មមផ្ទក្នុង

តូនាទតីរេស់សនវកម្មចផ្ទក្ុង ្តរូវបានេបងកើតប�ើងបោ�្ករុម្េឹកសាភបិាល បដើម្ត្ី តរូតពិនិត្យ និងវា�តចម្

 ជ្េន្តេនា្ទ េប់លើភាព្គេ់្ គាន ់្េសិទ្ធភាព និង្េសិទ្ធផលចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ រោរ្តរូតពិនិត្យ 
 និងដំបណើ របលើរោរអនុវត្តអភបិាលកិច្ចបៅក្ុងនាគារ។ សនវកម្មចផ្ទក្ុង ដឹកនាបំោ�្េធាននា�កោ្ឋ ន
 សវនកម្មចផ្ទក្ុងដដលមានតួនាទតីក្ុងរោររា�រោរណ៍ជូនដល់គណៈកមា្ម ធិរោរសនវកម្ម និងតាមដេេេទ
 រដ្ឋបាលជូនបៅនា�ក្េតិេត្តិ បហើ�មានឯករាជ្យភាពពតីរាល់សកម្មភាព ឬ្េតិេត្តិរោរទាងំអស់បៅតាម

 ដផ្ក្េតិេត្តិរោរបផ្សងៗបៅក្ុងធនាគារ។ តួនាទតីរេស់សនវកម្មចផ្ទក្ុង ្តរូវបានដណនាបំោ�េទេ្ញ្ញត្តិ
 ស្តតីពតីសនវកម្ម(ដូចដដលបានសប្មចបោ�គណៈកមា្ម ធិរោរសនវកម្ម) ដដលបានេញ្ជា កព់តីបេសកកម្ម និង

 
វត្ុេំណង តួនាទតីទំនួលខុស្តរូវ អំណាច ឯករាជ្យភាព សច្ចភាព និងរោរេំបពញរោរង្រ្េកេបោ� 
វជិ្ជា ជតីវៈ និងេទោ្ឋ នអេ្េរមិាចនតួនាទតីរេស់សវនកម្មចផ្ទក្ុងរេស់ធនាគារ។

មុខង្រេស់សវនកម្មចផ្ទក្ុង មនិ្តរូវបានក្មតិបៅក្ុងរោរចូលរមួជ្ម�ួគណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម បហើ�
 នា�ក នា�កោ្ឋ នសវនកម្មចផ្ទក្ុង    ្តរូវបានអបញជា ើញចូលរមួកិច្ច្េជំុគណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម បដើម្តី

 បធវើរោរេក្ស�បលើរបា�រោរណ៍សវនកម្ម។     កំណតប់ហតុចនកិច្ច្េជំុគណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម ្តរូវ 
បានោកជូ់ន្ករុម្េឹកសាភបិាលជ្ពត័ម៌ាន និងចាតជ់្ឯកសរបោងដដលមានអត្្េបោជន ៍្េសិនបេើ 
មានេញ្ហា ពាកព់ន័្ធដដលអភបិាលម�ួរូេណាមានេំណងក្ុងរោរបលើកប�ើង ឬេញ្ជា កេ់ដន្ម។

បដើម្តីធានា្េសិទ្ធិភាពក្ុងរោរ្គេ់្ គង   និងឯករាជ្យភាពចនសវនកម្មចផ្ទក្ុងគណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម
 បានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដូចមានដចងក្ុង្កម្េតិេត្តិ   ក្ុងរោរពិនិត្យ និងសប្មចបលើរោរដតងតាងំ និង

 េញ្ចេភ់ារៈកិច្ចរេស់្េធាននា�កោ្ឋ ន  សវនកម្មចផ្ទក្ុង ទំហំរោរង្ររេស់សវនកម្មចផ្ទក្ុង និងធនធាន
 

ដដល្តរូវរោរ កដូ៏ចជ្រោរេំបពញតួនាទតីរេស់មសន្តតីជ្នខ់្ពស់ បៅក្ុងនា�កោ្ឋ នសវនកម្មចផ្ទក្ុង។ បដើម្តីឲ្យ
 រោនដ់តចបាស់បលើសកម្មភាពចនគណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មក្ុងឆ្្២ំ០១៨ ឯករាជ្យភាពចនមសន្តតីដផ្ក

 
សនវកម្ម និងដផនរោរចនសនវកម្មចផ្ទក្ុងរេស់ធនាគារអាចដសវងរកបានបៅក្ុងរបា�រោរណ៍រេស់ គណៈ
កមា្ម ធិរោរសវនកម្មមានបៅក្ុងទំពរ័ទតី៥៦ ដល់៥៩ ចនរបា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្បំនះ។

គែៈកមាមាធិការតគប់តគងហានិភព័យ

គណៈកមា្ម ធិរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ រមួមានសមាជិកសុទ្ធដតជ្អភបិាលមនិឯករាជ្យមនិ្េតិេត្តិ បហើ�
 ដឹកនាបំោ�អភបិាលឯករាជ្យមនិ្េតិេត្តិ។

គណៈកមា្ម ធិរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ ផ្តល់ជំនួ�ដល់្ករុម្េឹកសាភបិាលក្ុងរោរធានាថាហានិភ�័ និង
 លទ្ធផល ដដលមានឥទ្ធិពល មកបលើធនាគារ ្តរូវបាន្គេ់្ គង និងបោះ្ស�្េកេបោ�្េសិទ្ធភាព 

ពតីសំណាក់្ ករុម្េឹកសាភបិាល។ រោនដ់តជ្កជ់្ងបនះបៅបទៀត គណៈកមា្ម ធិរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ មាន
 

តួនាទតីក្ុងរោរចង្កងបគាលនបោបា� និងដផនរោរក្ុងរោរកំណត ់តាមោន ្គេ់្ គង និង្តរូតពិនិត្យ
 ហានិភ�័ទាងំឡា�ណា ដដលមានឥទ្ធិពលមកដល់ធនាគារ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ការតគប់តគងហានិភព័យនិងតកបខព័ែ្ឌតតរួតពិនិតាយមផ្ទក្នុង

្ករុម្េឹកសាភបិាល   ទទួលស្គ ល់ថាជ្រោតពវកិច្ចរេស់ខ្ួន   ក្ុងរោរេបងកើតនូវ្េពន័្ធ្គេ់្ គងហានិភ�័
 និង្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យ   កដូ៏ចជ្តាមោន្េសិទ្ធភាព   និង្េសិទ្ធផលរេស់្េពន័្ធទាងំបនាះ។     ្ករុម
 ្េឹកសាភបិាលបានេបងកើតរចនាសម្ពន័្ធស្មាេ ់    អភបិាលកិច្ចក្ុងរោរធានាពតី្េសិទ្ធភាពក្ុងរោរ្គេ់្ គង
 បលើហានិភ�័   និងរោរ្តរួតពិនិត្យបៅក្ុងធនាគារ។     ្េសិទ្ធភាពចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័      និង

 រោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង   ្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យជ្េន្តេនា្ទ េ ់  បដើម្តីធានាថាពួកបគ្េតិេត្តិរោរ្េកេបោ�
 ្េសិទ្ធភាព  និង្េសិទ្ធផល។   គណៈកមា្ម ធិរោរសនវកម្ម វា�តចម្ជ្បទៀងទាតប់លើ្េសិទ្ធភាព និង
 ្េសិទ្ធផលចន្េពន័្ធ្តរូតពិនិត្យចផ្ទក្ុង តាមរ�ៈរោរបឆ្ើ�តេនឹងភាពខវះចបន្ាះដដលបានរកប�ើញបៅ
 ក្ុងរបា�រោរណ៍ដដលបរៀេចំបោ�សនវកម្មចផ្ទក្ុង។ គណៈកមា្ម ធិរោរសនវកម្ម កពិ៏និត្យផងដដរបលើ

 អនុសសនរ៍េស់សនវកម្មចផ្ទក្ុង និងរោរបឆ្ើ�តេរេស់គណៈ្គេ់្ គងចំបពាះអនុសសនទ៍ាងំបនាះ  
បដើម្តីធានាថារាល់ភាពខវះចបន្ាះដដលរកប�ើញ្តរូវបានបោះ្ស�្េកេ្េសិទ្ធភាព និង្េសិទ្ធផល។

្ករុម្េឹកសាភបិាល បានភាជា េនូ់វមុខង្រសំខាន់ៗ ចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ និង្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង
 កដូ៏ចជ្ភាពសម្សេ និង្េសិទ្ធភាពចនរោរ្តរួតពិនិត្យ និង្គេ់្ គងបនះ បៅក្ុងរបារោរណ៍្គេ់្ គង
 ហានិភ�័ និងរោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង ដដលេង្ហា ញបៅទំពរ័ទតី ៥១ដល់៥៥ ចនរបា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្បំនះ។ 

គ. វិ្យ័ម្្តចេ្ង និងអាទិភាពមៅមថងៃអនាគត

្ករុម្េឹកសាភបិាល បានកំណតប់គាលបៅ ESG ជ្វស័ិ�ប ្្ត តសំខាន ់ស្មាេធ់នាគារ បៅចថងៃអនាគត 
និងបានផ្តល់នូវរោរដណនា ំនិង�ល់ប�ើញសម្សេជូនដល់្ករុមថ្ាកដឹ់កនាជំ្នខ់្ពស់ ្សេបពលដដល 
ពួកប�ើង កំពុងបឆ្្ព ះបៅរោនរ់ោរអភវិឌ្ឍោ៉ា ងឆ្េរ់ហ័ស្េកេបោ�ចតីរភាពរេស់ធនាគារ បៅចថងៃ 
អនាគត។  

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល មានសេច្្តីសោមនេ្សរ ត្ី រាយ្្នុងការផ្ល់នូវរបាយការណ៍សលើការក្រ្ក់្រងហានិភយ័ និងការក្រួ្ពិនិ្្យផផទៃ្្នុង ដែលសៅកា្ថ់ា 

“របាយការណ៍” ដែល្ង្ហា ញពតីល្្ខណៈេំខាន់ៗ ផនក្ពន័្ធក្រ្ក់្រងហានិភយ័ និងក្រួ្ពិនិ្្យផផទៃ្្នុងរ្េ់ធនាគារ្្នុងការយិ្រសិចឆេទ។ របាយការណ៍សនះ 

 បានសរៀ្ចំស�ើងកេ្សៅតាមក្កាេេ្តីពតី ការក្រួ្ពិនិ្្យផផទៃ្្នុងផនោថា ្ន័ធនាគារ និងហិរញ្ញ វ្ថានុ សចញសោយធនាគារជា្ិ ផន្ម្នុជា។ 

ទំនួលខុ្សតរូវរប្ស់ករុេសបរឹកសាភិបាល

្ករុម្េឹកសាភបិាល ទទួលស្គ ល់នូវទំនួលខុស្តរូវរមួរេស់ខ្ួន ក្ុងរោរេបងកើត្េពន័្ធ្គេ់្ គងហានិភ�័ និង
 ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុងដស៏ម្សេម�ួ កដូ៏ចជ្រោរ្តរួតពិនិត្យបលើភាព្គេ់្ គាន ់និង្េសិទ្ធិភាពរេស់វាផងដដរ។ 

បៅក្ុងទិដ្ឋភាព ដដលមានដដនកំណតប់លើ្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុងណាម�ួ ្េពន័្ធ្គេ់្ គងហានិភ�័ និង
 ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង អាច្តឹមផ្ល់នូវរោរធានាសមបហតុផល ជ្ជ្ងរោរធានាោចខ់ាតចំបពាះហានិភ�័

 
សំខាន់ៗ  ដដលេ៉ាះពាល់ដល់�ុទ្ធសសស្ត និងបគាលេំណងរេស់ធនាគារ ្តរូវបាន្គេ់្ គងបៅក្ុងក្មតិ 
ហានិភ�័ម�ួ ដដលអាចទទួល�កបាន ដដលកំណតប់�ើងបោ�្ករុម្េឹកសាភបិាល និងគណៈ្គេ់្ គង។ 

 
្េពន័្ធ្គេ់្ គងហានិភ�័ និង្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង មនិអាចលុេេំបាតទ់ាងំ្សរុងនូវហានិភ�័ចន រោរេរាជ�័ បដើម្តី

 សប្មចបាននូវបគាលេំណងរេស់ធនាគារ និង្េឆ្ងំបាននូវកំហុសឆ្គងចនរោរេង្ហា ញដផ្កហិរញ្ញ វត្ុជ្សរវន្ត  
រោរដក្ងេន្ំ និងរោរខាតេងប់�ើ�។ 

បោ�ទទួលស្គ ល់នូវសរៈសំខាន ់ក្ុងរោរធានាឲ្យបាននូវរោរ្េត្តិេត្តិតាម និងត្មរូវរោរេទេញ្ញត្តិោ៉ា ងតឹងរងឹ
 ្ករុម្េឹកសាភបិាល បានេបងកើតរចនាសម្ពន័្ធអភបិាលកិច្ច បដើម្តីធានាឲ្យបាននូវ្េសិទ្ធិភាពចនរោរ្តរួតពិនិត្យបលើ

 ហានិភ�័ និងរោរ្គេ់្ គងបៅក្ុងធនាគារ។ រចនាសម្ពន័្ធអភបិាលកិច្ច ្តរូវបានជួ��បោ�គណៈកមា្ម ធិរោរ
 ្គេ់្ គងហានិភ�័ និងគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្មក្ុងរោរ្តរួតពិនិត្យរាល់េញ្ហា ដដលពាកព់ន័្ធនឹង

 ហានិភ�័ និងរោរ្គេ់្ គង។ 

្ករុម្េឹកសាភបិាល មានរោរបពញចិត្ត ដដលធនាគារបានអនុវត្តរោរ្តរួតពិនិត្យជ្្េចាបំោ�កំណត ់វា� តចម្
 

តាមោន ្គេ់្ គង និងបឆ្ើ�តេបៅនឹងហានិភ�័សំខាន់ៗ  បដើម្តីសប្មចបាននូវបគាលបៅ និង បគាលេំណង
 អាជតីវកម្ម ដដលហ៊ាុំពទ័្ធបោ�េរោិរោសអាជតីវកម្ម ដដលបពារបពញបោ�រោរ្េកួត្េដជងរមួ ទាងំេំលាស់េ្តូរ 

ជ្្េចា ំនិងរោរពិនិត្យេទេញ្ញត្តិរោនដ់តតឹងរងឹ។ លទ្ធផលចនដំបណើ ររោរបនះ ្តរូវបានតាមោន និងរា�រោរណ៍
 ដល់្ករុម្េឹកសាភបិាល បដើម្តីពិភាកសា និង្េសិនបេើចាបំាច ់្ករុម្េឹកសា្តរូវោកេ់ញ្ជា បៅរោនគ់ណៈ្គេ់្ គងឲ្យ
 បធវើ សកម្មភាពចាបំាចក់្ុងរោរបឆ្ើ�តេបៅនឹងកងវះខាតដដលបានរា�រោរណ៍។ ដំបណើ ររោរ ដដលកំពុងេន្តបនះ 
 

្តរូវបានេបងកើតប�ើងបពញម�ួរោរ�ិេរបិច្ឆទ ចនរោរ្តរួតពិនិត្យបនះ រហូតដល់រោលេរបិច្ឆទចនរោរអនុមត័បលើ
 របា�រោរណ៍បនះ ស្មាេោ់កេ់ញ្ចូ លបៅក្ុងរបា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្។ំ

ទំនួលខុ្សតរូវរប្គ់ណៈសគប់សគង

គណៈ្គេ់្ គង គឺទទួលខុស្តរូវជ្រមួក្ុងរោរអនុវត្តនូវបគាលនបោបា� និងនតីតិវធិតីរេស់្ករុម្េឹកសាភបិាល 
 បលើហានិភ�័ និងរោរ្គេ់្ គង បហើ�តួនាទតីរេស់ខ្ួនរមួមាន៖

• កំណត ់និងវា�តចមហ្ានិភ�័ ដដលពាកព់ន័្ធនឹងអាជតីវកម្ម និងរោរសប្មចបាននូវបគាលេំណង និង
 

�ុទ្ធសសស្តអាជតីវកម្មរេស់ធនាគារ

• បរៀេចំនូវបគាលនបោបា� និងនតីតិវធិតីដដលពាកព់ន័្ធ បដើម្ត្ី គេ់្ គងហានិភ�័ទាងំបនះ បោ�អនុបលាមបៅ
 តាមចក្ខុវស័ិ�ជ្�ុទ្ធសសស្ត និងក្មតិហានិភ�័ម�ួដដលអាចទទួល�កបានរេស់ធនាគារ

• េបងកើត អនុវត្ត និងតាមោនបលើ្េសិទ្ធិភាពចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ និង្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង

• អនុវត្តបគាលនបោបា� ដដលបានអនុមត័បោ�្ករុម្េឹកសាភបិាល

• អនុវត្តដំបណាះ្ស�បឆ្ើ�តេបៅនឹងកងវះខាតចនរោរអនុបលាមតាម ដូចដដលបានចង្អុលេង្ហា ញបោ�្ករុម 
្េឹកសាភបិាល

• រា�រោរណ៍ជូន្ករុម្េឹកសាភបិាលឲ្យបានទានប់ពលបវលានូវរោរ្្ស់េ្តូរណាម�ួចនហានិភ�័ និងសកម្មភាព
ដកត្មរូវដដលបានអនុវត្ត។

ការសគប់សគងហានិភ័យ និងសបព័ន្ធសតរួតពិនិត្យម្្ទក្ងុ

ការតគប់តគងហានិភព័យ

តកបខព័ែ្ឌតគប់តគងហានិភព័យ

រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ បានវវិឌ្ឍបៅជ្ដផ្កម�ួដសំ៏ខានម់�ួស្មាេរ់ោរសប្មចចិត្តជ្�ុទ្ធសសស្ត បដើម្តីគាំ្ ទ 
�ុទ្ធសសស្តអាជតីវកម្ម ្ពមទាងំបធវើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងក្មតិហានិភ�័ បៅនឹងក្មតិរង្វ នដ់ដល្បាថ្ា។ 

 
បោ�សររោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ ជ្មូលោ្ឋ នស្ូល រេស់ធនាគារ វា្តរូវបាន្ទ្ទងប់ោ�សំណំុចន 
បគាលរោរណ៍សំខាន់ៗ  ដដលេំបពញមុខង្រជ្ មូលោ្ឋ ន្គឹះបដើម្តីជំរុញឲ្យមាន វេ្ធម ៌រោរអនុវត្ត និងដំបណើ រ 
រោររោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ដរ៏ងឹមា។ំ

នគាលការែ៍ ការពិពែ៌នា

០១
បនងកើតកតមិតហានិភព័យបដល
ទទួលយកបាននិងយុទ្ធសសស្ត

ក្មតិហានិភ�័ដដលទទួល�កបាន ដដលអនុមត័បោ� 
្ករុម្េឹកសាភបិាល បានកំណតអ់ំពតីសណា្ឋ ន ្េបភទ និងក្មតិ

 
ចនហានិភ�័ ដដលធនាគារអាចសន្មតទទួល�ក ។

០២
ផ្តល់នដើមទុនឲាយបានតគប់តគាន់

វធិតីសសស្តក្ុងរោរ្គេ់្ គងបដើមទុន ្តរូវបានជំរុញបោ�បគាលបៅ 
�ុទ្ធសសស្ត  និង្សេបៅតាមេទេញ្ញត្តិ ស្នភាពបសដ្ឋកិច្ច និង 
េរោិរោសអាជតីវកម្ម ដដលធនាគារកំពុងបធវើ្េតិេត្តិរោរ។

០៣
ធានាឲាយមានអភិបាលកិច្ច
និងមុខងរតតរួតពិនិតាយសមរមាយ

មានរចនាសម្ពន័្ធអភបិាលកិច្ចចបាស់លាស់ មាន្េសិទ្ធភាព និង 
រងឹមា ំ រមួជ្ម�ួនឹងក្មតិទំនួលខុស្តរូវក្ុងធនាគារ ដដលបាន

 
កំណតោ់៉ា ងល្អ មានតម្ាភាព និងថិតបថរ។

០៤
ជំរុញឲាយមានវបាបធម៌
ហានិភព័យរឹងមាំ

ស្េនាកម្មចនវេ្ធមហ៌ានិភ�័រងឹមាមំ�ួដដលគាំ្ ទ និងផ្តល់ 
នូវស្តងោ់រ និងរោរបលើកទឹកចិត្តសម្សេ ចំបពាះឥរោិេទ្េកេ

 
បោ�ទំនួលខុស្តរូវ និងវជិ្ជា ជតីវៈ។

០៥
អនុវត្តតកបខព័ែ្ឌនិងនគាល
ននយាបាយហានិភព័យសមតសប

រោអនុវត្ត្កេខណ្័ បគាលនបោបា� និងនតីតិវធិតីសមាហរណ័កម្ម
 

ហានិភ�័ បដើម្តីធានាឲ្យបាននូវ្េសិទ្ធភាពចនរោរអនុវត្ត និង
 

ដំបណើ ររោរចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័បៅ្គេក់្មតិ។

០៦
តបតិបត្តិនូវការអនុវត្តនិង
ដំនែើរការមនការតគប់តគង
ហានិភព័យដ៏រឹងមាំ

ដំបណើ ររោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ដរ៏ងឹមា ំបានេបងកើតប�ើងបដើម្តីកំណត ់
 

វាស់ដវង ្តរួតពិនិត្យ តាមោន និងរា�រោរណ៍រាល់ហានិភ�័ 
ដដលមានបៅ្គេផ់លិតផល និងសកម្មភាពរេស់ធនាគារ។

០៧
ធានាឲាយបាននូវធនធាននិង
តបពព័ន្ធនហោ្ារចនាសម្ព័ន្ធតគប់តគាន់

ធានាឲ្យបាននូវធនធាន បហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធ និងេបច្ចកបទសបដើម្តីឲ្យ 
រោរ្គេ់្ គង ហានិភ�័្េកេបោ� ្េសិទ្ធភាព។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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របាយការណ៍មលើការសគបស់គងហានភិយ័ នងិការសតរួតពនិតិ្យម្្ទក្ងុ
ការិយបរិនចឆេទនាមថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



តបតិបត្តិការនិងនីតិវិធីមនការតគប់តគងហានិភព័យ

្េតិេត្តិរោរ និងនតីតិវធិតីចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ អនុញ្្ញ តឲ្យអាចកំណត ់វាស់ដវង ្តរួតពិនិត្យ តាមោន និង
 រា�រោរណ៍ពតីទំហំហានិភ�័ទូទាងំធនាគារ។

• កំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណ �ល់ដឺង និងវា�តចមហ្ានិភ�័ដដលពាកព់ន័្ធនឹងផលិត
ផល សកម្មភាព និងគំនិតផ្តួចបផ្តើមអាជតីវកម្ម ។

• កំណត ់ហានិភ�័បានភ្ាមៗ និងធានាឲ្យមាននូវដំបណើ ររោរចនរោរ្គេ់្ គង 
ហានិភ�័ល្អម�ួ បដើម្តីចាតដ់ចង និង្គេ់្ គងហានិភ�័ផលិតផល។

• អនុមត័�កវធិតីសសស្តសម្ងឹបមើលបៅមុខ ក្ុងរោរកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណហានិភ�័ 
ដដលបលចប�ើង បដើម្តីធានាថាសកម្មភាពសម្សេនានា្តរូវបានអនុវត្តក្ុងរោរ
រោតេ់ន្�ផលេ៉ាះពាល់ដល់ធនាគារ។

• េបងកើតេបច្ចកបទសវាស់ដវងហានិភ�័បៅវមិា្តបផ្សង 
ចនកតា្ត ហានិភ�័ បដើម្តីធានាឲ្យមានរោរេន្តនូវរោរវា�តចម្ប�ើងវញិ 
និងរោរកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណហានិភ�័។

• វាស់ដវងផលេ៉ាះពាល់រមួរេស់ធនាគារ ជ្អាជតីវកម្មម�ួ និង្េបទសម�ួ 
តាម្េបភទហានិភ�័ កដូ៏ចជ្ផលេ៉ាះពាល់រ�ៈបពលខ្តី និងរ�ៈបពលដវង។

• េបងកើតរោរ្គេ់្ គងទាងំគុណភាព និងេរមិាណ ដដលរមួមានក្មតិ 
និងដដនកំណតហ់ានិភ�័ បដើម្ត្ី តរួតពិនិត្យ និង្គេ់្ គង 
ទំហំហានិភ�័ដដលបានកំណតរ់ចួ។

•  អនុវត្តេបច្ចកបទសេបញ្ច ៀសហានិភ�័ក្ុងបគាលេំណងរោតេ់ន្�ហានិភ�័ 
ដដលមាន្សេ ់ឬេង្ក រហានិភ�័ថ្មតីៗ ឬកំពុងបលចប�ើងកំុឲ្យបកើតមានប�ើង។

• ្តរួតពិនិត្យសូចនាករហានិភ�័សំខាន់ៗ បៅបពលខាងមុខ និងសញ្្ញ ្ពមាន 
បដើម្តីធានាឲ្យបានថា សកម្មភាព្គេ់្ គាន ់និងទានប់ពល្តរូវបានបរៀេចំប�ើង  
បដើម្តីរោតេ់ន្�សរោ្ត នុពលចនហានិភ�័ណាម�ួចំបពាះធនាគារ។

• រា�រោរណ៍អំពតីស្នភាពចនរោរអនុបលាមតាមចបាេ ់បៅរោន ់
គណៈកមា្ម ធិរោរហានិភ�័ ចនថ្ាកគ់ណៈ្គេ់្ គង និងថ្ាក់្ ករុម្េឹកសាភបិាល ក៏
ដូចជ្បៅ្ករុម្េឹកសាភបិាលឲ្យបានបទៀងទាត។់
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ហានិភព័យបដលអាចទទួលយកបាន

ហានិភ�័ ដដលអាចទទួល�កបាន គឺជ្ធាតុសំខានក់្ុង្កេខណ្័រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ បហើ�្តរូវបាន
 

ជំរុញបោ�រោរដឹកនាពំតីថ្ាកប់លើ និងរោរចូលរមួពតីថ្ាក់្ គេ់្ គងទាងំអស់។ ហានិភ�័ដដលអាចទទួល�ក
 

បាន បានបធវើឲ្យ្ករុម្េឹកសាភបិាល និងថ្ាកដឹ់កនាជំ្នខ់្ពស់អាចទំនាកទ់ំនង ដសវង�ល់ និងសិកសាពតី្េបភទ
 និងក្មតិចនហានិភ�័ ដដលធនាគារអាចនឹងទទួល�កបានក្ុងរោរសប្មចបគាលេំណងអាជតីវកម្ម ខណៈ
 ដដលសំពាធស្ិតបៅប្រោមេរោិរោសតានតឹងបលើក�កមកពិចារណា។ 

ហានិភ�័ ដដលអាចទទួល�កបាន្តរូវបានរមួេញ្ចូ លបៅក្ុងរោរបរៀេចំដផនរោរ�ុទ្ធសសស្ត បហើ�វាបៅដត
 

រកសាសន្ទុះ និងបឆ្ើ�តេបៅនឹងកតា្ត ដ្េ្េរួលខាងក្ុង និងខាងប្រៅ ដដលមានដូចជ្ល័ក្ខខណ្័ទតីផសារ រោររពំឹង
 ទុករេស់ភាគតីពាកព់ន័្ធ និងសមត្ភាពចផ្ទក្ុង។ បលើសពតីបនះ បៅបទៀត រោរបរៀេចំដផនរោរថវរិោ គឺ្សេបៅនឹង

 ហានិភ�័ ដដលអាចទទួល�កបាន បដើម្តីធានាថារោរពយាករណ៍ចំណូល ដដលបានមកពតីសកម្មភាពអាជតីវកម្ម 
្សេតាមទ្មងហ់ានិភ�័ ដដលបានេបងកើតប�ើង។ ហានិភ�័ ដដលអាចទទួល�កបានរេស់ប�ើង ផ្តល់នូវ

 
ភាពសម្សេជ្ម�ួនឹងរចនាសម្ពន័្ធក្ុងរោរទទួល�កហានិភ�័ និង្តរូវបានោកេ់ញ្ចូ លបៅក្ុងសកម្មភាព

 អាជតីវកម្ម្េចាចំថងៃ បហើ�បធវើរោរសប្មចតាមរ�ៈធនាគារ។ តាមរោរដណនាតំាមរ�ៈបគាលរោរណ៍ទាងំបនះ 
ហានិភ�័ ដដលអាចទទួល�កបានរេស់ប�ើង ្តរូវបានផ្សពវផសា�តាមរ�ៈរបា�រោរណ៍ហានិភ�័ ដដល 
អាចទទួល�កបាន  ស្មាេ់្ គេហ់ានិភ�័ជ្សរវន័្តទូទាងំធនាគារ  បដើម្តីរកសាតុល្យភាពបគាលេំណង 
�ុទ្ធសសស្តរេស់ធនាគារ។

អភិបាលកិច្ចនិងការតគប់តគងនលើហានិភព័យ

គំរូអភបិាលកិច្ចហានិភ�័ ផ្តល់នូវរចនាសម្ពន័្ធអភបិាលកិច្ច ដដលមានតម្ាភាព និង្េសិទ្ធភាព ដដលជំរុញឲ្យ
 មានរោរចូលរមួោ៉ា ងសកម្មពតី្ករុម្េឹកសាភបិាល និងថ្ាកដឹ់កនាជំ្នខ់្ពស់បៅក្ុងដំបណើ ររោរ្គេ់្ គងហានិភ�័
 បដើម្តីធានាឲ្យបាននូវទស្សនៈរមួម�ួបលើហានិភ�័ បៅក្ុងធនាគារ។ គំរូអភបិាលកិច្ច មានេំណងេបងកើតឲ្យមាន

 ទំនួលខុស្តរូវ និងភាពមា្ច ស់រោរ ្ពមទាងំបរៀេចំឲ្យមានឯករាជ្យភាព និងរោរដេងដចកភារកិច្ចសម្សេរវាង 
ដខ្សរោរពារទាងំេតី រមួមានអង្គភាពទទួលហានិភ�័ អង្គភាព្គេ់្ គងហានិភ�័ និងសវនកម្មចផ្ទក្ុង។

វបាបធម៌ហានិភព័យនិងការតបតិបត្តិតាម

វេ្ធមហ៌ានិភ�័ និងរោរ្េតិេត្តិតាម ្តរូវបានជំរុញពតីថ្ាកប់លើ និងេំបពញេដន្មបោ�ថ្ាកក់ណា្ត ល បដើម្តី
 ឲ្យ្ជរួត្ជ្េនូវគុណតចម្ និងបគាលរោរណ៍ចនរោរ្េ្ពឹត្តដដលបានរពឹំងទុក ក្ុងរោរដុសខាតឥ់រោិេទរេស់
 

និបោជិតបៅ្គេក់្មតិអាជតីវកម្ម និងសកម្មភាពរេស់ធនាគារ។ ្កេខណ្័ និងបគាលរោរណ៍ហានិភ�័ ្តរូវ
 បានកំណតោ់៉ា ងចបាស់ ្បាស័�ទាកទ់ងជ្្េចា ំបហើ�េន្តព្ងឹងបៅក្ុងធនាគារ បដើម្តីេបសញ្ច ៀេនូវវេ្ធម៌
 

ដរ៏ងឹមាមំ�ួ ដដលេណ្តុ ះនូវរោរកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណ រោរវា�តចម្ និងរោររោតេ់ន្�ហានិភ�័ោ៉ា ងសកម្ម 
 

ដដលជ្ដផ្កម�ួចនទំនួលខុស្តរូវរេស់និបោជិតទាងំអស់បៅក្ុងធនាគារ។

ជ្ដផ្កចនវេ្ធមហ៌ានិភ�័ និង្េតិេត្តិតាម ធនាគារ បានោកេ់ញ្ចូ លវេ្ធម៌្ េតិេត្តិតាម ដដល្ករុម
 ្េឹកសាភបិាល គណៈ្គេ់្ គងជ្នខ់្ពស់ និងេុគ្គលិក្គេរ់ូេរេស់ធនាគារ បេ្តជ្ញា ្េរោនខ់ាជា េច់ំបពាះត្មរូវរោរ 

ដដលទាកទ់ងបៅនឹងចបាេ ់េទេញ្ជា  និ�ត័កម្ម និងបគាលរោរណ៍ដណនាបំផ្សងៗ។ រោរបេ្តជ្ញា បនះ ្តរូវបាន 
េង្ហា ញោ៉ា ងចបាស់ តាមរ�ៈរោរេបងកើតបគាលរោរណ៍ ចបាេ ់និងបសចក្តតីដណនា ំបដើម្តីធានាបានថា ហានិភ�័

 
ពតីរោរមនិ្េតិេត្តិចបាេ ់្តរូវបាន្គេ់្ គង្េកេបោ�្េសិទ្ធភាព។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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របាយការណ៍មលើការសគបស់គងហានភិយ័ នងិការសតរួតពនិតិ្យម្្ទក្ងុ
ការិយបរិនចឆេទនាមថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



តកបខព័ែ្ឌការតគប់តគងតបតិបត្តិតាម

្កេខណ្័បនះផ្តល់នូវបគាលរោរណ៍ និងបសចក្តតីដណនាជំ្មូលោ្ឋ នបៅបលើរោរ្គេ់្ គងរោរ្េតិេត្តិតាម និង
 រោរ្តរួតពិនិត្យស្មាេធ់នាគារ។ វា ្តរូវបានអនុមត័ និងអនុវត្តបៅ្គេដ់ផ្កអាជតីវកម្ម និងដផ្កគាំ្ ទបផ្សងៗ
 

រេស់ធនាគារ។ ្កេខណ្័បនះ េប្មើជ្ឧេករណ៍សំខានម់�ួ ស្មាេម់សន្តតី្េតិេត្តិតាម ជ្ម�ួនឹង្ករុម
 

្េឹកសាភបិាល គណៈ្គេ់្ គងជ្នខ់្ពស់ និង្គេនិ់បោជិកទាងំអស់ ក្ុងរោរដសវង�ល់ អនុវត្តតាម និង្គេ់្ គង
 ហានិភ�័ចនរោរ្េតិេត្តិតាម។

តកបខព័ែ្ឌការតគប់តគងហានិភព័យតាមអុីនធឺបែតនិងបនច្ចកវិទាយា

្កេខណ្័រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័តាមអុតីនធឺដណត បានេបងកើតប�ើងស្មាេរ់ោរកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណហានិភ�័ 
កសងភាពធន ់រងរោរគំរាមកំដហង តាមអុតីនធឺដណត និងបឆ្ើ�តេោ៉ា ងមាន្េសិទ្ធភាព ចំបពាះ្ពឹត្តិរោរណ៍

 ហានិភ�័តាមអុតីនធឺដណតនានា។ ្កេខណ្័បនះរមួមាន �ុទ្ធសសស្តរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័តាមអុតីនធឺដណត
 រចនាសម្ពន័្ធអភបិាលកិច្ច និងឧេករណ៍្គេ់្ គងហានិភ�័។ ្កេខណ្័បនះ េំបពញេដន្មបលើ្កេខណ្័

 
រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័េបច្ចកវទិយា បហើ�្គេដណ្ត េទ់ាងំអាជតីវកម្ម និងេបច្ចកវទិយា បោ�ប ្្ត តបលើ្សទាេ់

 
សំខាន់ៗ ចនមនុស្ស ដំបណើ ររោរ និងេបច្ចកវទិយា។

្កេខណ្័រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័េបច្ចកវទិយា េបងកើតនូវស្តងោ់រនានាស្មាេរ់ោរកំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណជ្្េពន័្ធ 
នូវមូលបហតុចនរោរេរាជ�័ ចនមុខង្រេបច្ចកវទិយារេស់អង្គភាព រោរវា�តចម្ពតីផលេ៉ាះពាល់ចំបពាះអាជតីវកម្ម  
និងរោរចាតវ់ធិានរោរសំណងហានិភ�័ដស៏ម្សេ។ ្កេខណ្័រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័េបច្ចកវទិយាបនះ បាន 
េបងកើតប�ើងបដើម្តីរោរពារបករ ្តិ៍បឈា្ម ះ ធនាគារ និងរកសាក្មតិបសវាកម្មខ្ពស់ចំបពាះអតិថិជន កដូ៏ចជ្ដផ្ក

 អាជតីវកម្ម។

ការសតរួតពិនិត្យម្្ទក្ងុ

ធាតុសំខាន់ៗ ចន្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង បានេបងកើតប�ើងបោ�្ករុម្េឹកសាភបិាល ដដលផ្តល់នូវ្េសិទ្ធិភាពចន
 អភបិាលកិច្ច និងរោរ្តរួតពិនិត្យ ស្មាេរ់ោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុងដដលរមួមាន៖

•រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព

្ករុម្េឹកសាភបិាល បានេបងកើតរចនាសម្ពន័្ធអង្គភាពម�ួ ដដលបានកំណតោ់៉ា ងចបាស់នូវ ទំនួលខុស្តរូវ សិទ្ធិ 
អំណាច និងទំនួលខុស្តរូវបៅតាមត្មរូវរោរអាជតីវកម្ម និង្េតិេត្តិរោរដដលគាំ្ ទរោរដថទាចំនេរស្ិន្តរួត

 
ពិនិត្យដរ៏ងឹមា។ំ

•គនតមាងអាជីវកម្មនិងថវិកាតបចាំឆ្នាំ

គប្មាងអាជតីវកម្ម និងថវរិោ្េចាឆ្ំ្ ំ្តរូវបានោកប់ស្ើបៅ្ករុម្េឹកសាភបិាលបដើម្តីអនុមត័។ សមទិ្ធិផល
 ្េតិេត្តិរោរ ្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យប�ើងវញិបធៀេនឹងលទ្ធផលបគាលបៅ ជ្បរៀងរាល់ដខ ដដលអនុញ្្ញ តឲ្យមាន

 រោរបឆ្ើ�តេ និងសកម្មភាពដកលម្អទានប់ពលបវលា បដើម្តីរោតេ់ន្�ហានិភ�័។ ្ករុម្េឹកសាភបិាល ពិនិត្យ
 បមើលជ្បទៀងទាតនូ់វរបា�រោរណ៍ពតីគណៈ្គេ់្ គងចំបពាះស្ិតិ្េតិេត្តិរោរសំខាន ់កដូ៏ចជ្េញ្ហា ទាកទ់ង

 នឹងចបាេ ់និងេទេញ្ញត្តិបផ្សងៗ។ ្ករុម្េឹកសាភបិាល កអ៏នុមត័បលើេំលាស់េ្តូរ ឬវបិសធនកម្មណាម�ួចំបពាះ 
 បគាលនបោបា�ធនាគារ។

• ការតតរួតពិនិតាយនោយគែៈកមាមាធិការតគប់តគងហានិភព័យ

្ករុម្េឹកសាភបិាលកប៏ានបផ្ទរទំនួលខុស្តរូវ ចនរោរ្តរួតពិនិត្យ្េសិទ្ធភាពបលើរោរ្គេ់្ គង ហានិភ�័បៅឲ្យ
 គណៈកមា្ម ធិរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័។ គណៈកមា្ម ធិរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ មានទំនួលខុស្តរូវក្ុងរោរេបងកើត
 បគាលនបោបា� និង្កេខណ្័ បដើម្តីកំណត ់តាមោន ្គេ់្ គង និង្តរួតពិនិត្យធាតុហានិភ�័ជ្សរវន្ត

 ដដលេ៉ាះពាល់ដល់ពាណិជជាកម្ម។ ្េសិទ្ធភាពចន្េពន័្ធ្គេ់្ គងហានិភ�័្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យ និងវា�តចម្
 បោ�ដផ្ក្គេ់្ គង ហានិភ�័ និងឥណទានជ្្េចា។ំ

• គែៈកមាមាធិការតគប់តគងថា្នាក់តបតិបត្តិ

គណៈកមា្ម ធិរោរ្គេ់្ គងថ្ាក់្ េតិេត្តិបផ្សងៗ ក៏្ តរូវបានេបងកើតប�ើងបោ�ថ្ាក់្ គេ់្ គង បដើម្តីជួ��និងគាំ្ ទ
 គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាភបិាលនានាក្ុងរោរ្តរួតពិនិត្យដផ្កសំខាន់ៗ  ចន្េតិេត្តិរោរអាជតីវកម្ម។ គណៈ

 កមា្ម ធិរោរ្គេ់្ គងថ្ាក់្ េតិេត្តិទាងំអស់ រមួមានគណៈកមា្ម ធិរោរ្េតិេត្តិ គណៈកមា្ម ធិរោរឥណទាន 
 គណៈកមា្ម ធិរោរ្គេ់្ គង្ទព្យសកម្ម និង្ទព្យអកម្ម គណៈកមា្ម ធិរោរដឹកនាេំបច្ចកវទិយាពត័ម៌ាន និង

 
គណៈកមា្ម ធិរោរនិបោជិត។

• ការតគប់តគងតទពាយសកម្មបផ្កពព័ត៌មាន

រោរសមាងៃ ត ់សុចរតិភាព និងសុពលភាពចនពត័ម៌ាន គឺមានសរៈសំខានដ់ល់្េតិេត្តិរោរ្េចាចំថងៃ និងបដើម្តី
 ស្មេស្មរួលដល់គណៈ្គេ់្ គងក្ុងរោរបធវើបសចក្តតីសប្មចចិត្ត។ បគាលរោរណ៍ដណនារំោរ្គេ់្ គង

 
ហានិភ�័ពត័ម៌ានរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង  ជ្បគាលរោរណ៍ដណនា ំស្មាេរ់ោរ្គេ់្ គង្ទព្យសម្ត្តិ 
ពត័ម៌ាន្េកេបោ�្េសិទ្ធិភាព។ តាមរោរដណនាបំោ�ចបាេក់្ុងរោរផ្តល់ពត័ម៌ាន ដដល្សេគ្ាជ្ម�ួ 
នឹងវដ្តចនពត័ម៌ាន រាល់ពត័ម៌ានទាងំអស់ ្តរូវដតដថរកសា ្គេ់្ គង និងរោរពារបអា�បាន្តឹម្តរូវ។  
បគាលរោរណ៍ចនរោរបរៀេចំឯកសរដដលមានបលើតុ្តរូវបានព្ងឹង បដើម្តីរោតេ់ន្�រោរបលចធ្ា� ឬ 
រោរលួច និងរោរដក្ងេន្ំពត័ម៌ាន។

• ការតគប់តគងតបកបនោយចីរភាព

្េតិេត្តិរោរ្េកេបោ�ចតីរភាព   គឺជ្ដផ្កសរ តីរាង្គចនវធិតីសសស្តរេស់ធនាគារ    ក្ុងរោរបធវើពាណិជជាកម្ម។ 
 ភាពបជ្គជ�័ហិរញ្ញ វត្ុរ�ៈបពលបពលដវងពឹងដផ្អកបលើសមត្ភាពរេស់ប�ើង ក្ុងរោរកំណត ់និងបោះ្ស�

 េញ្ហា េរស្ិន សង្គម និងសតីលធម ៌ដដលេង្ហា ញអំពតីហានិភ�័ ឬឱរោស ស្មាេអ់ាជតីវកម្មរេស់ប�ើង។ 
 ធនាគារមានគប្មាងនិរន្តរភាព្បាឆ្ំ្ ំឯកសរ�ុទ្ធសសស្តម�ួ អមជ្ម�ួបគាលេំណងក្ុងរោរេបងកើតផល 

េ៉ាះពាល់ និងតចម្រ�ៈបពល�ូរចំបពាះ ្គឹះទាងំេតី (១) សហគមន ៍និង្េជ្ពលរដ្ឋ (២) ភាពជ្្េជ្ពលដ្ឋ  
និង (៣) ផលិតផល និងបសវាកម្ម បោ�រមួេញ្ចូ លរោរអនុវត្តេរស្ិន សង្គម  និងអភបិាលកិច្ច បៅក្ុង

 អាជតីវកម្មដូចធម្មតារេស់ប�ើង ដដលជ្ដផ្កចនរោរបេ្តជ្ញា ចិត្តរេស់ប�ើងចំបពាះភាគតីពាកព់ន័្ធបផ្សងៗ ដដលបាន
 

គាំ្ ទបោ�បគាលនបោបា� និង្េពន័្ធពាកព់ន័្ធ។

 ស្មាេព់ត័ម៌ានេដន្មអំពតី កិច្ចរោរទំនួលខុស្តរូវសង្គម សូមអានបៅទំពរ័ ទតី៦០ដល់៦២។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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របាយការណ៍មលើការសគបស់គងហានភិយ័ នងិការសតរួតពនិតិ្យម្្ទក្ងុ
ការិយបរិនចឆេទនាមថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



• បច្ចនុបាបន្ភាពនិងការផាសពវផាសាយនទៀងទាត់មននគាលការែ៍នគាលននយាបាយនីតិវិធីនិងការអនុវត្តមន
ការតគប់តគងហានិភព័យ

បគាលរោរណ៍ បគាលនបោបា� នតីតិវធិតី និងរោរអនុវត្តចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ ្តរូវបានពិនិត្យបមើលប�ើងវញិ 
 និងបធវើេច្ចុេ្ន្ភាពបោ�បទៀងទាត ់    បដើម្តីធានាឲ្យមានរោរពាកព់ន័្ធបៅនឹងេរស្ិនអាជតីវកម្ម        កដូ៏ចជ្

 អនុបលាមតាមចបាេ ់និងេទេ្ញ្ញត្តិនាបពលេច្ចុេ្ន្។ ្កេខណ្័ បគាលនបោបា� និងនតីតិវធិតីហានិភ�័ ្តរូវ
 បានអនុមត័ជ្បគាលរោរណ៍ដដលបានកំណតប់ោ�សម្ពន័្ធ បហើ�ក៏្ តរូវអនុវត្តតាមត្មរូវរោរក្ុងតំេន។់

• នសៀវនៅបែនាំលទ្ធកម្មនិងអំណាចសនតមចចិត្តមិនពាក់ពព័ន្ធនឹងឥែទាន

បសៀវបៅដណនាលំទ្ធកម្ម ្តរូវបានរចនាប�ើងបដើម្តីជួ��ជំរុញមុខង្រលទ្ធកម្មបៅក្ុងធនាគារ។ វា េប្មើជ្ 
រោរដណនាសំ្តងោ់រម�ួស្មាេរ់ោរអនុវត្តរោរ្គេ់្ គងល្អ ដដលបានរពឹំងទុកក្ុងដំបណើ ររោរ និងនតីតិវធិតី

 លទ្ធកម្ម។ អំណាចក្ុងរោរអនុមត័សំណូមពរណាម�ួបៅនឹងគប្មាងថវរិោ ឬរោរចំណា� ដដលមនិ
 

បាន្ពាងជ្មុន គួរដតបគារពបៅតាម បគាលនបោបា�អំណាចអនុមត័ ដដលពាកព់ន័្ធ ឧទាហរណ៍៖ អំណាច 
សប្មចចិត្ត មនិពាកព់ន័្ធនឹងឥណទាន រោរ្េគល់អំណាច ឬអវតីដដលមានតចម្បស្មើ។

អំណាចសប្មចចិត្តមនិពាកព់ន័្ធនឹងឥណទានកំណតច់បាស់លាស់ពតីក្មតិអំណាច ្តរូវបានអនុមត័បោ�
 

្ករុម្េឹកសាភបិាលស្មាេស់កម្មភាពលិទ្ធកម្ម រោរទិញ និងរោរលក់្ ទព្យសកម្ម រោរលុេបចាល្េតិេត្តិរោរ 
 រោរេរចិា្ច គ កដូ៏ចជ្រោរអនុមត័បលើចំណា�ទូបៅ និង្េតិេត្តិ។

• នសចក្តីបែនាំការអនុវត្តជាស្តង់ោរ

បគាលនបោបា� និងនតីតិវធិតី ្តរូវបានេងកតីតប�ើងបដើម្តីធានាបាននូវរោរអនុបលាមតាមរោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង 

 ចបាេ ់និងេទេ្ញ្ញត្តិនានាដដលបានដចង។ បគាលរោរណ៍នបោបា� និងនតីតិវធិតីទាងំបនះ ្តរូវបានកំណតក់្ុង
 បសចក្តតីដណនារំោរអនុវត្តជ្ស្តងោ់ររេស់ធនាគារ និង្តរូវបានបធវើេច្ចុេ្ន្ភាពជ្េន្តេនា្ទ េ់្ សេតាមរោរ្្ស់
 

េ្តូរេរស្ិនអាជតីវកម្ម ឬបសចក្តតីដណនាេំញ្ញត្តិ។ ស្តងោ់រទាងំបនះ ្តរូវបានបបាះផសា�ជូនដល់និបោជិតទាងំ
 អស់ ដដលជ្េទ់ាកទ់ងក្ុងរោរប្េើ្បាស់។ 

• នគាលននយាបាយនិងនសចក្តីបែនាំធនធានមនុសាស

បគាលនបោបា�និបោជិតរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ប្េើជ្មូលោ្ន្គឹះបលើទស្សនវជិ្ជា  និងបគាលរោរណ៍
 ស្មាេរ់ោរ្គេ់្ គង និងរោរអភវិឌ្ឍេុគ្គលិកបៅក្ុងធនាគារបម�ដេ៊ាង។ វា រមួេញ្ចូ លបគាលរោរណ៍ និង

 ទស្សនវជិ្ជា សំខាន់ៗ  ដដលគាំ្ ទបេសកកម្មសម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង ក្ុង រោរផ្តល់បសវាហិរញ្ញ វត្ុ្េកេបោ�
 

អរ�ិ្យភាព។ បគាលនបោបា�និបោជិតរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង មានសំណំុចនបគាលនបោបា� និង 
បគាលរោរណ៍ដណនា ំដដល្គេ់្ គង្គេទិ់ដ្ឋភាពទាងំ អស់ចនរោរ្គេ់្ គងធនធានមនុស្ស ពតីរោរទាញ�ក 
បទពបរោសល្យ និងរោរអភវិឌ្ឍ រោរ្គេ់្ គងលទ្ធផល និង្េតិេត្តិ ្កមចនរោរ្េ្ពឹត្ត រហូតដល់រោរឈេព់តី

 រោរង្រ។ បគាលនបោបា�វនិ�័ ្តរូវបានេបងកើតប�ើងផងដដរ បដើម្តីផ្តល់នូវរចនាសម្ពន័្ធម�ួ ដដលេញ្ហា វនិ�័ 
 

្តរូវបានបោះ្ស�បោ�បស្មើភាពដូចគ្ា បហើ�្សេតាមចបាេ ់និងេទេ្ញ្ញត្តិរោរង្រជ្ទូបៅ។

• គុែតមមលៃនិងតកមសីលធម៌

គុណតចម្រេស់ធនាគារ T.I.G.E.R. (រោរង្រជ្្ករុម ភាពសុចរតិ ភាពរ តីកចប្មើន ឧត្តមភាពនិង្េសិទ្ធិភាព និង
 រោរកសងទំនាកទ់ំនង) គឺជ្បគាលរោរណ៍ដណនាដំសំ៏ខាន ់បដើម្តីជំរុញនូវរោរ្េ្ពឹត្ត្េកេបោ�្កម 

សតីលធម។៌ គុណតចម្ទាងំបនះ ្តរូវបានេំបពញ េដន្មបោ�្កមសតីលធម ៌និងរោរ្េ្ពឹត្ត ដដលបានកំណត ់
បគាលរោរណ៍ និងស្តងោ់រចន រោរអនុវត្តល្អស្មាេនិ់បោជិតទាងំអស់។

• នគាលននយាបាយតបឆំងនឹងការលួចបនលៃំ

បគាលនបោបា�្េឆ្ងំនឹងរោរលួចេន្ំ គូសេញ្ជា កនូ់វចក្ខុវស័ិ� បគាលរោរណ៍ និង�ុទ្ធសសស្តស្មាេ់
 

ធនាគារ្េតិេត្តិបោ�េញ្ចូ លវេ្ធម៌្ េរុង្េ�ត័្ម�ួ បដើម្ត្ី គេ់្ គង រោរលួចេន្ំឲ្យមាន្េសិទ្ធភាព តាងំពតី
 រោររកប�ើញ រហូតដល់សំណង និងេង្្អ ករ់ាល់សកម្មភាពដដល្សបដៀងគ្ាបនះផងដដរ កំុឲ្យបកើតមានប�ើង។  

ឧេករណ៍ និងកម្មវធិតីបផ្សងៗដទូ៏លំទូលា� និងរងឹមា ំបានគូសេញ្ជា កប់ៅ្គេក់្មតិចនអង្គភាពក្ុងរោរបលើក
 កម្ពស់ស្តងោ់រចនសុចរតិភាពឲ្យបានខ្ពស់ស្មាេេ់ុគ្គលិក្គេរ់ូេ។ រោរោកវ់និ�័ធងៃនធ់ងៃរនឹងអនុវត្តចំបពាះ 

និបោជិតណា ដដលជ្េព់ាកព់ន័្ធជ្ម�ួនឹងរោរលួចេន្ំ។

•នគាលននយាបាយហានិភព័យនករ្តិ៍ន្មាះ

រោររោរពារបករ ្តិ៍បឈា្ម ះរេស់ប�ើង    មានសរៈសំខានណ់ាស់   ក្ុងរោរ្េតិេត្តិជ្ស្េន័    ដដលផ្តល់បសវា
 

ហិរញ្ញ វត្ុ។ រោរបលើកកម្ពស់រោរបជឿទុកចិត្តេបងកើតដផ្កដសំ៏ខានម់�ួចនរោតពវកិច្ចរេស់ប�ើងជ្ស្េន័
 ហិរញ្ញ វត្ុ។ ដូបច្ះវធិតី ដដលប�ើង្េតិេត្តិតាមរ�ៈរោរ្បា្ស័�ទាកទ់ងជ្ម�ួទតីផសារ និ�ត័ករ អតិថិជន 

 និងសមាគមន ៍ដដលប�ើងេប្មើ គឺមានសរៈសំខាន។់  បោ�បោងតាមសរៈសំខានរ់េស់បករ ្តិ៍បឈា្ម ះ  
បគាលនបោបា� ហានិភ�័បករ ្តិ៍បឈា្ម ះ្តរូវបានេបងកើតប�ើង បដើម្ត្ី គេ់្ គងហានិភ�័បករ ្តិ៍បឈា្ម ះ និងបដើម្តី

 ផ្សពវផសា�រោរ�ល់ដឹងនិងផលវបិាកចនហានិភ�័ពាសបពញស្េន័បោ�្េសិទ្ធិភាព។ បគាលនបោបា�
 

េង្ហា ញអំពតីតួនាទតី និងទំនួលខុស្តរូវចនភាគតីពាកព់ន័្ធសំខាន ់និងបគាលរោរណ៍ដណនា ំបដើម្តីរោរពារបករ ្តិ៍បឈា្ម ះ
 រេស់ធនាគារ។

•នគាលននយាបាយសតមាប់រាយការែ៍

បគាលនបោបា� ស្មាេរ់ា�រោរណ៍ ្តរូវបានដកស្មរួល បដើម្តីផ្តល់ឲ្យនូវវធិតីសសស្ត ដដលសម្សេ និង 
មានសុវត្ិភាពម�ួស្មាេនិ់បោជិត ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ឬសមាជិកសធារណៈដដលដឹងអំពតីរោរ្េ្ពឹត្តមនិ

 ្តឹម្តរូវបដើម្តីរា�រោរណ៍រោរលួចេន្ំ ពុករលួ� សកម្មភាព ឧ្កិដ្ឋដដលគួរឲ្យសង្ស�័ ឬ រោរ្េ្ពឹត្ត 
 

អកេ្កិរោិ គា្ម នសតីលធម ៌ណាម�ួ បៅក្ុងកដន្ងរោរង្រ បោ�មនិ្េឈមមុខនឹងផលវបិាកអវជិជាមាន
 ណាម�ួ ដូចជ្រោរសងសឹក។ 

រោរចូលបៅរោនព់ត័ម៌ានករណតី រា�រោរណ៍ គឺ្តរូវបាន្គេ់្ គងោ៉ា ងតឹងដតង្េកេបោ�រោររកសាសមាងៃ ត ់
េំផុត បោ�នា�កមនិ្េត្តិេត្តិក្មតិ្ករុម្េឹកសាភបិាលម្ាក ់នា�ក នា�កោ្ឋ ន្េតិេត្តិតាមម្ាក ់និង

 អ្ក្គេ់្ គងរោររា�រោរណ៍ម្ាក។់ រាល់សកម្មភាព រា�រោរណ៍ស្ិតប្រោមរោរពិនិត្យបោ� ្្ទ ល់ចន្ករុម 
្េឹកសាភបិាលបម�ដេ៊ាងកម្ពុជ្។ ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បេ្តជ្ញា នឹងធានាថា គា្ម នេុគ្គលណា ដដលបានរា�រោរណ៍

 
្តរូវបានរងប្គាះ រខំាន សងសឹក ឬបេើមនិដូបច្ះបទ ្តរូវបានបគបធវើអំបពើអ�ុត្តិធមប៌ៅរោន ់បោ��កមូលបហតុ 

 ថាបោ�សររោររា�រោរណ៍ប�ើ�។ អត្តសញ្្ញ ណអ្ករា�រោរណ៍ នឹង្តរូវបានរកសាជ្រោរសមាងៃ ត់្ គេប់ពល 
បវលា។

•ការអនុនោមតាមបទឧតកិដ្ឋហិរញ្ញវត្នុ

ធនាគារ បានបេ្តជ្ញា ្េ�ុទ្ធ្េឆ្ងំេទឧ្កិដ្ឋហិរញ្ញ វត្ុ និងបធវើរោរធានាបលើរោរអនុបលាមតាមចបាេ ់និងេទេញ្ជា
 ទាងំអស់ដដលជ្េទ់ាកទ់ង។ ហានិភ�័បលើេទឧ្កិដ្ឋហិរញ្ញ វត្ុ ្តរូវបានខិតខំ្គេ់្ គង បដើម្តីរោរពារ

 សុចរតិភាព និងកិត្តិនាមចនធនាគារ និង្េពន័្ធហិរញ្ញ វត្ុ។ រោរបផ្តើមគំនិត និងរោរវនិិបោគបផ្សងៗ ្តរូវបាន

 េបងកើតប�ើង បដើម្តីព្ងឹងរោរ្គេ់្ គងបលើរោរអនុបលាមតាមេទឧ្កិដ្ឋហិរញ្ញ វត្ុបៅក្ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទ២០១៨ 

 និងបៅក្ុងឆ្្េំន្តេនា្ទ េប់ទៀត។ ទាងំបនះ គឺបានរមួេញ្ចូ លរោរេបងកើត និងរោរព្ងឹងអង្គភាពរោរអនុបលាមតាម
 េទឧ្កិដ្ឋហិរញ្ញ វត្ុ ដដលប ្្ត តសំខានប់លើរោរធានា្េសិទ្ធិភាពរោរអនុវត្តចនរោរថ្ឹងដថ្ងបៅក្ុងចំនុចដផ្សងៗ

 ចនរោរ្េឆ្ងំរោរលាងលុ�កខវក ់និងហិរញ្ញេ្ទានចនអំបពើបភរវកម្ម រោរោកទ់ណ្ខ កម្ម និងរោរ្េឆ្ងំនឹង
 

សំណូក និងអំបពើពុករលួ�។ េដន្មពតីបនះបៅបទៀត រោរេន្តបធវើឲ្យមានគុណភាពបលើមនុស្ស វេ្ធម ៌
 

ដំបណើ ររោរ និង្េពន័្ធ គឺ្តរូវបាននឹងកំពុងអនុវត្ត បដើម្តីបធើវឲ្យ្េបសើរប�ើងចនសមត្ភាពរេស់ធនាគារ បដើម្តី
 រោរពារ កំណត ់និងចាេរ់ាល់សកម្មភាពេទឧ្កិដ្ឋហិរញ្ញ វត្ុ។

 ស្មាេព់ត័ម៌ានេដន្មអំពតី រោរ្េតិេត្តិតាម សូមអានបៅទំពរ័ទតី៣៦។ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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របាយការណ៍មលើការសគបស់គងហានភិយ័ នងិការសតរួតពនិតិ្យម្្ទក្ងុ
ការិយបរិនចឆេទនាមថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



្វនកេ្មម្្ទក្ងុ

មុខងរសវនកម្មមផ្ទក្នុង

មុខង្រសវនកម្មចផ្ទក្ុង ្តរូវបានេបងកើតប�ើងបោ�្ករុម្េឹកសាភបិាល បដើម្តីេន្ត្តរួតពិនិត្យ និងវា�តចម្បលើ
 ភាព្គេ់្ គាន ់្េសិទ្ធភាពចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ ដំបណើ ររោរអភបិាលកិច្ច និង្តរួតពិនិត្យ ដដលបានអនុវត្ត

 បៅក្ុងធនាគារ បដើម្តីផ្តល់នូវរោរធានាសមបហតុផលម�ួថា ្េពន័្ធទាងំឡា� បៅេន្តដំបណើ ររោរ្េកេបោ� 
សមត្ភាព និង្េសិទ្ធភាព។ មុខង្រ សវនកម្មចផ្ទក្ុង  ផ្តល់រោរធានា ដំេូនា្ម ន  និងពត័ម៌ាន  បោ�ដផ្អក បលើ

 
ហានិភ�័ ជូនចំបពាះ ភាគតីពាកព់ន័្ធ ជ្ម�ួនឹង បគាលេំណងក្ុងរោរព្ងឹង និងរោរពារ គុណតចម្ ស្មាេស្់េន័ 

 និងគាំ្ ទ ធនាគារ ក្ុង រោរសប្មច បានបគាលបៅរេស់ធនាគារ។ 

សវនករចផ្ទក្ុង គឺស្ិតប្រោមរោរ្តរួត្តាបមើល ្្ទ ល់ពតី គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម បដើម្តីរកសានូវ
 ឯករាជ្យភាព។  នា�កសវនកម្មចផ្ទក្ុង មានមុខង្ររា�រោរណ៍បោ� ្្ទ ល់បៅ គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសា 

សវនកម្ម និងរា�រោរណ៍រោរង្ររដ្ឋបាលជូននា�ក្េតិេត្តិ។ មុខង្ររេស់សវនកម្មចផ្ទក្ុង គឺមានឯករាជ្យចន
 

រាល់សកម្មភាពនិង្េតិេត្តិរោរចនអង្គភាព្េតិេត្តិបផ្សងៗបទៀត បៅក្ុងធនាគារ។ គប្មាងសវនកម្ម្េចាឆ្ំ្ំ
 ្តរូវបានេបងកើតប�ើង បោ�បោងបៅតាមវធិតីសសស្តសវនកម្ម បោងតាមហានិភ�័រេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង 

ខណៈបពលដដល្កេខណ្័ កូសូ (COSO) ្តរូវបានប្េើ្បាស់ បដើម្តីវា�តចម្ភាព្គេ់្ គាន ់និង្េសិទ្ធភាព
 

រេស់រោរ្គេ់្ គងចផ្ទក្ុង។ គណៈ្គេ់្ គង នឹងតាមោន បហើ�ធានាថាដំបណាះ្ស� ្តរូវបានអនុវត្តទាន ់
បពល ្គេ់្ គាន ់និងមាន្េសិទ្ធភាព។ របា�រោរណ៍ េង្ហា ញពតីស្នភាពចនដំបណាះ្ស�េញ្ហា  ្តរូវបាន 
ោកជូ់នដល់គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម និងគណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មជ្្េចាសំ្មាេរ់ោរពិភាកសា 

 
និងតាមោន។ បសចក្តតីពិពណ៌នាលម្អតិេដន្ម ស្មាេម់ុខង្រសវនកម្មចផ្ទក្ុង ្តរូវបានេង្ហា ញបៅក្ុង

 របា�រោរណ៍ គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម។ 
 

គែៈកមាមាធិការតកុមតបឹកាសាសវនកម្ម

គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម ជ្គណៈកមា្ម ធិរោរ ដដលេបងកើតប�ើងបោ�្ករុម្េឹកសាភបិាល បដើម្តី
 ស្មរួលដល់រោរអនុវត្តនូវទំនួលខុស្តរូវបលើរោរ្តរួតពិនិត្យ និងអភបិាលកិច្ចរេស់ខ្ួន។ រោរទទួលខុស្តរូវ 
 រមួេញ្ចូ លនូវរោរវា�តចម្បលើ្េសិទ្ធភាព និងភាព្គេ់្ គាន ់ចន្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង តាមរ�ៈមុខង្រ

 សវនកម្មចផ្ទក្ុង។ គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម បាន្តរួតពិនិត្យោ៉ា ងសកម្មបលើឯករាជ្យភាព បលើ
 វសិលភាពចនរោរង្រ   និងធនធានរេស់សវនកម្មចផ្ទក្ុង។   គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម្េជំុតាម

 
រោលវភិាគ  ដដលបានកំណត ់បដើម្ត្ី តរួតពិនិត្យរបា�រោរណ៍សវនកម្ម និងបសើុេអបងកតដដលបានបរៀេចំបោ�

 សវនកម្មចផ្ទក្ុង បោ�បានពិចារណាបៅបលើកិច្ចពិភាកសាចនគណៈកម្មរោរសវនកម្មចផ្ទក្ុង  បលើរបា�រោរណ៍
 ដូចគ្ាបនះ។ គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម កពិ៏ភាកសាផងដដរ បលើេញ្ហា  ដដលបៅសល់បដើម្តីធានាថា 
 

ដំបណាះ្ស�សមរម្យ និងឆ្េរ់ហ័ស  បានបធវើប�ើងបោ�គណៈ្គេ់្ គង។  ក្ុងករណតី ចាបំាច ់អ្កតំណាង
 

ពតីភាគតី ដដលបានបធវើសវនកម្ម្តរូវបានបស្ើសំុឲ្យចូលរមួក្ុងអង្គ្េជំុចនគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាភបិាល  បដើម្តី
 ជួ��ស្មេស្មរួលនូវរោរពិភាកសាបលើរបា�រោរណ៍សវនកម្ម។ កំណតប់ហតុចនកិច្ច្េជំុគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម 

្េឹកសាសវនកម្ម នឹង្តរូវោកជូ់នបៅ្ករុម្េឹកសាភបិាល។ សកម្មភាពលម្អតិ ដដលបានបធវើប�ើងបោ�គណៈ
 កមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម ្តរូវបានេង្ហា ញបៅក្ុងរបា�រោរណ៍គណៈកម្មរោរសវនកម្ម។

 ស្មាេព់ត័ម៌ានេដន្មអំពតី សកម្មភាពរេស់គណៈកមា្ម ធិរោរ ្ករុម្េឹកសា សវនកម្ម សូមអានបៅទំពរ័ទតី៥៦ ដល់ ៥៩។ 

គែៈកមាមាធិការសវនកម្មមផ្ទក្នុង

គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មចផ្ទក្ុង គឺជ្គណៈកមា្ម ធិរោរថ្ាក់្ គេ់្ គង ដដលមាន្េធានជ្ នា�ក នា�កោ្ឋ ន
 

ហិរញ្ញ វត្ុ និង�ុទ្ធសសស្ត បដើម្តីធានានូវភាព្គេ់្ គានច់នរោរពិចារណាបលើេញ្ហា  រោរ្ពរួ�បារម្ភ បលើកប�ើង
 បោ�សវនកម្មចផ្ទក្ុង។ គណៈកមា្ម ធិរោរបនះ មានសមាសភាពពតីតំណាងថ្ាក់្ គេ់្ គងជ្នខ់្ពស់ ចនអង្គភាព 

អាជតីវកម្មបផ្សងៗ។ គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មចផ្ទក្ុង បធវើរោរ្េជំុបៅតាមរោលេរបិច្ឆទដដលបានកំណត ់បដើម្តី
 ពិភាកសាពតីចំណុចបខសា� ដដលបានេង្ហា ញបៅក្ុងរបា�រោរណ៍សវនកម្ម និងបសើុេអបងកត បហើ�បធវើបសចក្តតី

 សប្មចចិត្តបលើដំបណាះ្ស�បឆ្ើ�តេ ដដលចាបំាច។់ ក្ុងករណតី ចាបំាច ់អ្កតំណាងពតីភាគតី ដដលបានបធវើ
 សវនកម្ម ្តរូវបានបស្ើសំុឲ្យចូលរមួក្ុងអង្គ្េជំុចនគណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មចផ្ទក្ុង បដើម្តីពិភាកសាេដន្ម និងជំរុញ

 ឲ្យបោះ្ស�េញ្ហា ឲ្យបានបលឿន។ របា�រោរណ៍េង្ហា ញពតីស្នភាពចនេញ្ហា  ្តរូវបានោកជូ់នដល់ 
គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មចផ្ទក្ុង បដើម្តីធានាថាសកម្មភាពដកលម្អ ដដលបានបេ្តជ្ញា ចិត្ត ្តរូវបានអនុវត្តភ្ាមៗ និង

 មាន្េសិទ្ធភាពតាមបពលកំណត។់ កំណតប់ហតុចនកិច្ច្េជំុរេស់គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មចផ្ទក្ុង នឹង្តរូវផ្តល់
 

ជូនគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម រមួជ្ម�ួនឹងរបា�រោរណ៍សវនកម្ម។ គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មចផ្ទ 
ក្ុង ក៏្ តរូវអនុវត្ត តាមសកម្មភាព ដដលត្មរូវបោ�គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្មផងដដរ។ 

ការធានាពជីគណៈសគប់សគង

នា�ក្េតិេត្តិ និងនា�ក នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ បានផ្តល់នូវរោរធានារេស់ខ្ួនោ៉ា ងសម្សេចំបពាះ 
 ្ករុម្េឹកសាភបិាលថា រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ និង្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង រេស់ធនាគារ កំពុង្េតិេត្តិោ៉ា ង

 បពញបលញ និងមាន្េសិទ្ធភាពជ្សរវន័្ត ក្ុងអំ�ុងបពលរោរ�ិេរបិច្ឆទស្ិតប្រោមរោរ្តរួតពិនិត្យ រហូតដល់
 រោរ�ិេរបិច្ឆទចនរោរអនុមត័បលើរបា�រោរណ៍បនះ  ស្មាេោ់កេ់ញ្ចូ លបៅក្ុងរបា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្។ំ បោ�
 ពិចារណាបលើរោរធានាពតី គណៈ្គេ់្ គង និងមតិបោេល់ពតីអ្កធានា ដដលពាកព់ន័្ធបផ្សងៗបទៀត ្ករុម្េឹកសា
 ភបិាលមានទស្សនៈថា រោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ និង្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុងរេស់ធនាគារ កំពុងដំបណើ ររោរ

 ោ៉ា ងបពញបលញ និងមាន្េសិទ្ធិភាព បដើម្តីរោរពាររោរវនិិបោគរេស់មា្ច ស់ភាគហ៊ាុន និង្ទព្យសកម្មរេស់
 ្ករុមហ៊ាុន។

 ស្មាេព់ត័ម៌ានេដន្មអំពតី មុខង្រ ចននា�កោ្ឋ នសវនកម្មចផ្ទក្ុង សូមអានបៅទំពរ័ទតី៥៦ ដល់ ៥៩។ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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របាយការណ៍មលើការសគបស់គងហានភិយ័ នងិការសតរួតពនិតិ្យម្្ទក្ងុ
ការិយបរិនចឆេទនាមថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



ក. ការបតងតាងំ និងលក័ខ្័ណ្ឌ មោងម្្សងៗ

ការបតងតាំាង

គណៈកមា្ម ធិរោរបនះ ្តរូវមានសមាជិកោ៉ា ងតិចេតី(៣)រូេ    ក្ុងបនាះពតីរ(២)រូេ ជ្អភបិាលមនិ្េតិេត្តិ 
 ដដលដតងតាងំបោ� ្ករុម្េឹកសាភបិាល ក្ុងចំបណាមអភបិាលមនិ្េតិេត្តិចនធនាគារ៖

១. ្េធាន ្តរូវដតជ្អភបិាលឯករាជ្យ  បហើ�ោ៉ា ងបហាចណាស់អភបិាលឯករាជ្យម្ាកច់នគណៈកមា្ម ធិរោរ 
្តរូវដតមានជំនាញហិរញ្ញ វត្ុ និងគណបន�្យ និងអភបិាលឯករាជ្យម្ាកប់ទៀត ្តរូវមានជំនាញដផ្កចបាេ ់

 
និងធនាគារ។ 

២. បៅបពលដដល្េធានមនិអាចចូលរមួ្េជំុបាន សមាជិកទាងំអស់្តរូវប្ជើសបរ ើសសមាជិក ម្ាកប់ៅក្ុង 
្ករុមបធវើជ្្េធាន។

៣.រោរពិនិត្យប�ើងវញិចនសមាជិកភាពរេស់គណៈកមា្ម ធិរោរ ្តរូវ្េ្ពឹត្តប�ើងបរៀងរាល់េតីឆ្្មំ្តង។
 រោរពិនិត្យប�ើងវញិបនះ ទាកទ់ងបៅនឹងអាណត្តិ និងលទ្ធផលសប្មចបានរេស់សមាជិកទាងំឡា�។

អង្គតបជុំ

១. អង្គ្េជំុ នឹង្េ្ពឹត្តប�ើងជ្បរៀងរាល់ពតីរដខម្តង បដើម្តីឲ្យ្សេជ្ម�ួនឹងអង្គ្េជំុ្ករុម្េឹកសាភបិាល ឬ
 អាចញឹកញាេជ់្ងបនះ អា្ស័�បៅបលើបសចក្តតីសប្មចរេស់គណៈកមា្ម ធិរោរ។ គណៈកមា្ម ធិរោរ អាច
 

បរោះអបញជា ើញេុគ្គលណាម្ាក ់ឲ្យចូលរមួក្ុងអង្គ្េជំុ បដើម្តីជួ��ស្មរួលក្ុងរោរពិភាកសា។ ជ្ធម្មតា 
 នា�ក្េតិេត្តិ និងនា�ក នា�កោ្ឋ នសវនកម្មចផ្ទក្ុង នឹង្តរូវចូលរមួក្ុងអង្គ្េជំុបនះ។ ោ៉ា ងបហាច

 ណាស់ម្តងក្ុងម�ួឆ្្ ំគណៈកមា្ម ធិរោរ នឹង្តរូវជួេជ្ម�ួសវនករឯករាជ្យបោ�មនិមាន វត្តមាន
 

គណៈ្គេ់្ គង។

២.គណៈកមា្ម ធិរោរ នឹងកំណតន់តីតិវធិតីរេស់ខ្ួនជ្ពិបសសទាកទ់ងនឹងរោរបរោះ្េជំុ រោរជូនដំណឹងពតី
 រោរ្េជំុ រោរបបាះបឆ្្ត និងនតីតិវធិតីចនរោរ្េជំុ រោរកត់្ តា និងរោររកសា រោរេបងកើត និងរោរអបងកតបលើ
 កំណតប់ហតុ្េជំុ។

៣.បោងបៅតាមសំបណើ រេស់សវនករឯករាជ្យ កិច្ច្េជំុ នឹង្តរូវបេើក បដើម្តីពិចារណានូវរាល់េញ្ហា ដដល
 សវនករ�ល់ថាអភបិាល និងមា្ច ស់ភាគហ៊ាុនគួរដត�កចិត្តទុកោក។់

កូរ៉ុម

ោ៉ា ងតិចណាស់៥១% ចនចំនួនសមាជិកទាងំអស់ ្តរូវដតមានវត្តមានបដើម្តីេបង្តើតជ្កូរ ៉ាុម។

នលខាធិការ

បលខាធិរោររមួរេស់គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម រមួមាននា�ិរោកិច្ចរោរ្ករុមហ៊ាុន និងទំនាកទ់ំនង
 សជតីវកម្ម និងនា�កដផ្កកិច្ចរោរចបាេ់្ ករុមហ៊ាុន។

អំណាច

គណៈកមា្ម ធិរោរ ្តរូវបានអនុញ្្ញ តបោ�្ករុម្េឹកសាភបិាលក្ុង៖

• រោរបសើុេអបងកតបលើ្គេស់កម្មភាព ឬេញ្ហា បៅក្ុង្កេខណ្រេស់ខ្ួន។

• មានធនធានដដលចាបំាច ់បដើម្តីេំបពញភារកិច្ចរេស់ខ្ួន។

• មានសិទ្ធិប្េើ្បាស់នូវរាល់ពត័ម៌ាន និងឯកសរ ដដលទាកទ់ងនឹងសកម្មភាពរេស់ខ្ួន បោ�មនិមាន
 រោរកំហិត។

• មានេណា្ត ញទំនាកទ់ំនងបោ� ្្ទ ល់ជ្ម�ួនឹងសវនករឯករាជ្យ េុគ្គល ដដលទទួលេន្ទុកមុខង្រ ឬ 
សកម្មភាពសវនកម្មចផ្ទក្ុង និងគណៈ្គេ់្ គងជ្នខ់្ពស់រេស់ធនាគារ។

• ទទលួ�ករោរ្េឹកសាចបាេព់តីខាងប្រៅ ឬពតីអ្កជំនាញឯករាជ្យបផ្សងៗបទៀត និងធានាឲ្យមានរោរចូលរមួពតី 
អ្កខាងប្រៅ ដដលមានេទពិបសធន ៍និងជំនាញក្ុងករណតី ចាបំាច។់

• បរោះ្េជំុជ្ម�ួនឹងសវនករចផ្ទក្ុង និងសវនករឯករាជ្យបោ�មនិចាបំាចម់ានវត្តមានរេស់គណៈ 
កមា្ម ធិរោរ ្េតិេត្តិ បៅបពលដដលចាបំាច។់

• ក្ុងរោរេំបពញតួនាទតីខាងបលើ គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម ក៏្ តរូវបានផ្តល់អំណាច បោ�្ករុម
 

្េឹកសាភបិាលឲ្យមាន៖

-  ធនធាន ដដលចាបំាចត់្មរូវឲ្យមានបដើម្តីេំបពញភារកិច្ចរេស់ខ្ួន

- សិទ្ធិប្េើ្បាស់នូវរាល់ពត័ម៌ាន និងឯកសរដដលទាកទ់ងនឹងសកម្មភាពរេស់ខ្ួនបោ�បពញបលញ 
និងមនិមានរោរកំហិត។

ខ. កាតពវាកិច្ច និងទំនួលខុ្សតរូវ

រោតពវកិច្ច និងទំនួលខុស្តរូវចម្ងរេស់គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម ដដលទាកទ់ងនឹងមុខង្រ
 

សវនកម្មចផ្ទក្ុង សវនករឯករាជ្យ របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ្េតិេត្តិរោរជ្ម�ួសម្ពន័្ធញ្្ញ ត្តិ របា�រោរណ៍
 ្េចាឆ្ំ្ ំនិងរោរបសើុេអបងកតរេស់ធនាគារមានដូចខាងប្រោម៖

១.សវនកម្មមផ្ទក្នុង

• ្តរួតពិនិត្យភាព្គេ់្ គានច់នវសិលភាព និងដផនរោរ មុខង្រ និងធនធានចនសវនកម្មចផ្ទក្ុង
 លក្ខន្តិកៈសវនកម្មចផ្ទក្ុង  ដដលផ្តល់សិទ្ធិអំណាចចាបំាចក់្ុងរោរអនុវត្តរោរង្ររេស់ខ្ួន។

• ្តរួតពិនិត្យរបា�រោរណ៍សវនកម្មចផ្ទក្ុង និងធានាថាដំបណាះ្ស�សមរម្យ និងឆ្េរ់ហ័ស បានបធវើ
 ប�ើងបោ�គណៈ្គេ់្ គងបលើកងវះខាតចនរោរ្គេ់្ គង ឬនតីតិវធិតីដដលបានកំណតក់ន្ងមកបោ�

 
សវនកម្មចផ្ទក្ុង។

• អនុមត័បលើរោរដតងតាងំ ឬរោរេពា្ឈេន់ា�ក ចននា�កោ្ឋ នសវនកម្មចផ្ទក្ុង។

• វា�តចម្រោរេំបពញរោរង្ររេស់សវនករចផ្ទក្ុង កំណត ់ឬអនុមត័្បាកប់េៀវត្សរ ៍និងរោរដំប�ើង្បាក ់
បេៀវត្សរ ៍្េចាឆ្ំ្រំេស់សវនករចផ្ទក្ុង។

• ទទួលដឹងពតីរោរលាដលងចនេុគ្គលិកសវនកម្មចផ្ទក្ុង និងបហតុផលចនរោរលាដលង។

២.សវនកម្មឯករាជាយ

• ្តរួតពិនិត្យរោរដតងតាងំ និងរោរេំបពញរោរង្ររេស់សវនករឯករាជ្យ កច្មបសវាសវនកម្ម និង 
មូលបហតុចនរោរលាឈេ ់ឬរោរេពា្ឈេ ់ និងផ្តល់អនុសសនជូ៍ន្ករុម្េឹកសាភបិាល។

• វា�តចម្គុណវុឌ្ឍ ិជំនាញធនធាន និង្េសិទ្ធភាពរេស់សវនករឯករាជ្យ។

• ្តរួតពិនិត្យពតី្េសិទ្ធភាពរោរង្រ និងឯករាជ្យភាព្ពមទាងំចក្ខុវស័ិ�រេស់សវនករឯករាជ្យ។

• ្តរួតពិនិត្យវសិលភាព និងដផនរោរសវនកម្មរេស់សវនករឯករាជ្យ រមួទាងំរោរ្្ស់េ្តូរ  
វសិលភាពចនដផនរោរសវនកម្ម។

• ្តរួតពិនិត្យនូវរបា�រោរណ៍សវនកម្មសំខាន់ៗ  និងលទ្ធផល ដដលបលើកប�ើងបោ�សវនករឯករាជ្យ 
 

និងរោរបឆ្ើ�តេរេស់គណៈ្គេ់្ គង រមួទាងំស្នភាពចនអនុសសន ៍សវនកម្មកន្ងមក។

• ្តរួតពិនិត្យបលើរោរជួ��ប្ជ្មដ្ជងពតីនិបោជិតធនាគារបៅដល់សវនករឯករាជ្យ និងរាល់េញ្ហា
 លំបាក ដដលបានជួេ្េទះ ក្ុងដំបណើ ររោរសវនកម្ម រមួទាងំរោរកំហិតបលើវសិលភាពរោរង្រ ឬ

 
រោរទទួលពត័ម៌ានដដលចាបំាច។់

• អនុមត័បលើបសវាកម្មបផ្សងៗ ដដលមនិដមនជ្សវនកម្ម ដដលផ្តល់បោ�សវនករឯករាជ្យ។

៣.តបពព័ន្ធតតរួតពិនិតាយមផ្ទក្នុង

្តរួតពិនិត្យ វា�តចម្ និងរា�រោរណ៍ជូន្ករុម្េឹកសាភបិាលបលើ៖

• ភាព្គេ់្ គានច់នបគាលនបោបា� នតីតិវធិតី និងបគាលរោរណ៍ដណនាបំលើ្េពន័្ធ្តរួតពិត្យចផ្ទក្ុង ដដល
 បានេបងកើតប�ើង។

• ្េសិទ្ធិភាពចន្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង និងរោរវា�តចម្រេស់សវនករចផ្ទក្ុង និងឯករាជ្យ 
បលើ្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

56

របាយការណ៍គណៈកមា្ម ធិការសករុេសបរឹកសា្វនកេ្ម របាយការណ៍គណៈកមា្ម ធិការសករុេសបរឹកសា្វនកេ្ម



៤.ការរាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុ

្តរួតពិនិត្យរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ្េចាំ្ តតីមាស និងចុងឆ្្បំោ�ប ្្ត តបលើ៖

• រោរ្្ស់េ្តូរបលើបគាលនបោបា�គណបន�្យ និងរោរអនុវត្ត។
• ្ពឹត្តិរោរណ៍មនិធម្មតា និងគួរបអា�កតសំ់គាល់។
• រោរអនុវត្តតាមស្តងោ់ររបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ និងត្មរូវរោរដផ្កចបាេ ់និងេទេ្ញ្ញត្តិបផ្សងបទៀតៗ។

៥.តបតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញ្ាត្តិ

្តរួតពិនិត្យរាល់្េតិេត្តិរោរជ្ម�ួសម្ពន័ញ្្ញ ត្តិ និងស្នភាពទំនាស់ចនផល្េបោជន ៍ដដលអាចបកើត
 មានប�ើង បៅក្ុងធនាគារ ឬសម្ពន័្ធធនាគារបម�ដេ៊ាង រមួទាងំ្េតិេត្តិរោរ នតីតិវធិតី ឬ្កមសតីលធម ៌

 ដដលនឹងអាចបលើកជ្ចំបណាទ ស្មាេសុ់ចរតិភាពរេស់គណៈ្គេ់្ គង។

៦.របាយការែ៍តបចាំឆ្នាំ

បរៀេចំរបា�រោរណ៍គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម បៅរាល់ចុងរោរ�ិេរបិច្ឆទនតីម�ួៗ បហើ�របា�រោរណ៍
 

បនះ នឹងោកចូ់លបៅក្ុងរបា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្។ំ

៧.ការនសុើបអនងកត

ដណនាឲំ្យបធវើរោរបសើុេអបងកតបលើសកម្មភាព ឬេញ្ហា ណាម�ួដដលស្ិតក្ុង្កេខណ្័រោរង្ររេស់ខ្ួន។

៨.បញ្ហានផាសងៗ

ចាតរ់ោរបលើេញ្ហា បផ្សងៗ ដដលគណៈកមា្ម ធិរោរ�ល់ប�ើញថាសម្សេ ឬដូចដដលបានផ្តល់សិទ្ធិ 
អំណាចបោ�្ករុម្េឹកសាភបិាល។

គ. ្កេ្មភាពរប្គ់ណៈកមា្ម ធិការសករុេសបរឹកសា្វនកេ្ម ្សមាប់
     ការយិបរមិច្ចទបញ្ចប់មថងៃទជី៣១ បខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨

វត្តមានក្នុងអង្គតបជុំ

កិច្ច្េជំុចនគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្មចំនួន្បាមំូ�(៦)ដង បានបធវើប�ើងក្ុងអំ�ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទ
 ២០១៨ បហើ�បសចក្តតីលំអិតចនវត្តមានសមាជិកនតីម�ួៗចនអង្គ្េជំុមានដូចជ្៖

ន្មាះសមាជិក
ចំនួនមនអង្គតបជុំបដលបាន

តបារព្ធន�ើងនិងចូលរួមក្នុងអំ�នុង
ការិយបរិនចឆេទ២០១៨

១. បលាក បស្ពនសឺ លតី (្េធាន)
- ដតងតាងំបៅចថងៃទតី ២៣ ដខមតីនា ឆ្្២ំ០១២
- អភបិាលមនិ្េតិេត្តិឯករាជ្យ 

៦/៦

២. បលាក អានតូនតី ប្េនបអឡាម (សមាជិក)
- ដតងតាងំបៅចថងៃទតី ៣១ ដខតុលា ឆ្្២ំ០១៧
- អភបិាលមនិ្េតិេត្តិឯករាជ្យ 

៥/៦

៣. ោតុ ហាមតី រុលឡា េ៊ាូហាន ់(សមាជិក)
- ដតងតាងំបៅចថងៃទតី ២៣ ដខមតីនា ឆ្្២ំ០១២
- អភបិាលមនិ្េតិេត្តិមនិឯករាជ្យ 

៦/៦

៤. បលាក ស៊ាូន ស៊ាូ  �ុង (សមាជិក)
- ដតងតាងំបៅចថងៃ ៣១ ដខមតីនា ២០១៥
- អភបិាលមនិ្េតិេត្តិមនិឯករាជ្យ 

៦/៦

បដើម្តីស្មេស្មរួលកិច្ចពិភាកសាបលើេញ្ហា បផ្សងៗ នា�ក ចននា�កោ្ឋ នសវនកម្មចផ្ទក្ុង និង្េធាន
 សវនកម្មចផ្ទក្ុង បានចូលរមួក្ុងអង្គ្េជំុគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម  បដើម្តីបធវើេទេង្ហា ញអំពតី
 របា�រោរណ៍រេស់ខ្ួន។   នា�ក នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ ជ្តំណាងចនគណៈ្គេ់្ គងជ្នខ់្ពស់ និងជ្

 
្េធានចនគណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មចផ្ទក្ុង ្តរូវបានអបញជា ើញឲ្យចូលរមួនូវរាល់អង្គ្េជំុចនគណៈកមា្ម ធិរោរ

 
្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម បដើម្តីផ្តល់នូវរោរធានា និងរោរបេ្តជ្ញា រេស់គណៈ្គេ់្ គងក្ុងរោរបោះ្ស�រាល់េញ្ហា

 
ដដលបានបលើកប�ើងបោ�សវនករ។ ្េសិនបេើចាបំាច ់គណៈ្គេ់្ គង ដដលពាកព់ន័្ធបៅនឹង្េធានេទ

 
ចនរោរពិភាកសា ក៏្ តរូវបានអបញជា ើញឲ្យចូលរមួក្ុងអង្គ្េជំុចនគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាកម្មរោរសវនកម្មបនះ

 
បដើម្តីផ្តល់នូវរោរេក្ស�បលើចបន្ាះ្េបហាងចនរោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង និងេញ្ហា  ដដលបានបលើកប�ើង

 បៅក្ុងរបា�រោរណ៍សវនកម្មជូនដល់គណៈកម្មរោរ។

ចំបពាះសវនកម្មឯករាជ្យ សវនករឯករាជ្យ្តរូវបានអបញជា ើញឲ្យចូលរមួអង្គ្េជំុចនគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសា 
សវនកម្ម  បដើម្តីពិភាកសាដវកដញកអំពតីលិខិតថ្ាក់្ គេ់្ គងរេស់ពួកបគ អនុស្សរណៈដផនរោរសវនកម្ម 

 
និងេញ្ហា ដចទបទៀតដដលពាកព់ន័្ធ។ សវនករឯករាជ្យ បានចូលរមួ្េជំុជ្ម�ួគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសា 
សវនកម្ម បដើម្តីពិភាកសា និងពិនិត្យបលើរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ    ដដលបានបធវើសវនកម្មរចួរេស់ធនាគារ 

 រមួជ្ម�ួនឹងនា�ក្េតិេត្តិ និងនា�កនា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ។ ក្ុងអំ�ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទ២០១៨ កិច្ច្េជំុ

 បោ�ដ�កម�ួ ្តរូវបានបធវើប�ើង   រវាងគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម    និងសវនករឯករាជ្យបោ�
 

មនិមានវត្តមានចនគណៈ្គេ់្ គង។

ក្ុងអំ�ុងឆ្្ចំនរោរ្តរួតពិនិត្យ គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្មបានអនុវត្តនូវភារកិច្ច និងមុខង្រ 
ដដលមានសកម្មភាពដូចខាងប្រោម៖ 

សវនកម្មមផ្ទក្នុង

១. ពិនិត្យ និងអនុមត័បលើដផនរោរសវនកម្មចផ្ទក្ុង្េចាឆ្ំ្សំ្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទ២០១៩ បដើម្តីធានាឲ្យបាន
 នូវវសិលភាព្គេដណ្ត េ ់និងធនធាន្គេ់្ គានស់្មាេស់វនកម្មចផ្ទក្ុង ក្ុងរោរអនុវត្តមុខង្ររេស់

 
ខ្ួន្េកេបោ�្េសិទ្ធភាព។ គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម�ល់្សេបលើត្មរូវរោរកញ្ចេ់

 
ថវរិោ្េតិេត្តិរោរ្េចាឆ្ំ្រំេស់សវនករចផ្ទក្ុងស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទ២០១៩ ដដលនឹង្តរូវោកជូ់ន្ករុម

 ្េឹកសាភបិាលបធវើរោរសប្មចជ្ម�ួគ្ា នឹងកញ្ច េថ់វរិោ្េតិេត្តិរោរស្មាេធ់នាគារទាងំមូល។

២. វា�តំចល និងសប្មចបលើលាភេរោក រៈលទ្ធផលរោរង្រស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទ២០១៧រេស់សវនករ 
ចផ្ទក្ុង រមួទាងំនា�ក នា�កោ្ឋ នសវនកម្មចផ្ទក្ុង លទ្ធផលរោរង្ររេស់េុគ្គលិក និង្សេគ្ាបៅនឹង

 មា៉ា ្ទតីស ដដលបានអនុមត័បោ�្ករុម្េឹកសាភបិាល ប្រោ�ពតីរោរពិចារណាលទ្ធផលសប្មចបានជ្រមួ
 

ចនសវនករចផ្ទក្ុងក្ុងឆ្្។ំ

៣. ពិភាកសា និងអនុមត័បលើេណ័្ណ ោកព់ិន្ធុរេស់ នា�ក នា�កោ្ឋ នសវនកម្មចផ្ទក្ុង ស្មាេឆ្់្២ំ០១៨ 
 ដដលបានពិចារណាបៅបលើគន្ឹះសូចនាករលទ្ធផលរោរង្រសំខាន់ៗ ។

៤. ្តរួតពិនិត្យរបា�រោរណ៍លទ្ធផលសវនកម្ម្េចាដំខ បលើស្នរោរណ៍ និងវឌ្ឍនភាពចនបេសសកម្មបធៀេ 
បៅនឹងដផនរោរសវនកម្ម ដដលបានអនុមត័បហើ� និង�កចិត្តទុកោកប់លើអ្តា្្ស់េ្តូរចននិបោជិត

 សវនកម្មចផ្ទក្ុង។

៥. ពិភាកសាបៅបលើរបា�រោរណ៍សវនកម្ម និងរបា�រោរណ៍បសើុេអបង្គត និងផ្តល់អនុសសនដ៍ល់
 

គណៈ្គេ់្ គង ឲ្យបរៀេចំ និង្េតិេត្តិកិច្ចរោរចាបំាច ់បដើម្តីព្ងឹង្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុងបហើ�នឹង

 រោរពាររោរបកើតមានប�ើងវញិ។ ក្ុងករណតី ចាបំាច ់នា�ក ចននា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្ុ និង�ុទ្ធសសស្ត 
 ្តរូវបានដណនាឲំ្យបលើក�កភាពចបន្ាះ្េបហាងចនរោរ្តរួតពិនិត្យ និងអនុសសនទ៍ាងំបនាះបៅ 

ពិភាកសា បៅក្ុងគណៈកមា្ម ធិរោរ្េតិេត្តិ។

៦.  រា�រោរណ៍បៅ្ករុម្េឹកសាភបិាលអំពតីរបា�រោរណ៍សុខុមាលភាពចន្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង លទ្ធផល
 ចនរបា�រោរណ៍ចនរោរបសើុេអបងកត និងកិច្ចរោរដចទបទៀតដដលពាកព់ន័្ធ បៅនឹងសវនកម្ម ដដលជះ 

ឥទ្ធិពលបៅបលើេរស្ិនរោរ្គេ់្ គងទូបៅ។

៧. ្តរួតពិនិត្យបៅបលើ មតិបោេល់រេស់អ្កចួលរមួ បៅក្ុង្ករុមចនកម្មវធិតី្គេ់្ គងសខាលំោេេ់ឋម
 (BMELP) ខណៈបពលដដល ពួកគាត ់បានមកសិកសាបរៀនសូ្តជ្ម�ួនឹង សវនកម្មចផ្ទក្ុង កំ�ុង

 
បពលេតីដខ។ ជ្រមួពួកគាត ់បានមានមតិថា ក្ុងរ�ៈបពលបរៀនសូ្តបនះ ពិតជ្មានអត្ត្េបោជន៍

 
ប្ចើនស្មាេព់ួកគាត ់ដដលក្ុងបនាះបានបធវើឲ្យ ពួកគាត ់�ល់ដឹងប្ចើនបៅបលើ ហានិភ�័ ចំបណះដឹង

 បៅបលើរោរអនុវត្ត និង្តរួតពិនិត្យ ជ្ងបនះបៅបទៀតបនាះ គឺរោររ តីកចប្មើនចន រោរ្តិះរះិពិចារណា 
 ជ្ម�ួគ្ានឹងរោរវនិិច្ឆ�័ ដដលសមបហតុសមផល។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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របាយការណ៍គណៈកមា្ម ធិការសករុេសបរឹកសា្វនកេ្ម



បេសកកម្ម និងទិសបៅទំនួលខុស្តរូវ តម្ាភាព អាជ្ញា ធរភាព ឯករាជ្យភាព និងចក្ខុវស័ិ� វជិ្ជា ជតីវៈ និង
 ្កមសតីលធម ៌ចនមុខង្រសវនកម្មចផ្ទក្ុងចនធនាគារ។ 

មុខង្រដំបណើ ររោររេស់សវនកម្មចផ្ទក្ុង ្តរូវបានដឹកនាបំោ� បលាក សុខ ចន័្ទតារា ្តរូវជ្នា�កសវនកម្ម 
ចផ្ទក្ុង។ បលាក មានេទពិបសធនប៍លើសពតី ៩ឆ្្ ំក្ុងវស័ិ�ហិរញ្ញ វត្តុក្ុង្េបទសកម្ពុជ្។ បលាក ទទួល

 បានេរញិ្្ញ េ័្ ត ២   ដដលក្ុងបនាះ រមួមានសញ្្ញ េ្តដផ្កពត័ម៌ានវទិយា    និងម�ួបទៀតដផ្កអភវិឌ្ឍ
 

បសដ្ឋកិច្ច។ ក្ុងបពលេច្ចុេ្ន្ បលាក សុខ ចន័្ទតារា កំពុងដតេន្តរោរសិកសាឯកបទសអ្កជំនាញធនាគារ
 

អាជតីព (Professional Banker) ដដលបរៀេចំបោ� វទិយាស្ន អាសុតីស្មាេ ់ជំនាញធនាគារអាជតីព 

(Asian Institute of Chartered Bankers) ។

ភារៈកិច្ចចមាបង

ភារៈកិច្ចចម្ងចនសវនកម្មចផ្ទក្ុង គឺរោរ្តរួតពិនិត្យវា�តចម្ជ្្េចាបំលើ្េសិទ្ធិភាព និង្េសិទ្ធិផលចន

 ្កេខណ្័្គេ់្ គងហានិភ�័ និង្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង បដើម្តីផ្តល់នូវអំណះអំណាងសមបហតុផលថា 
 ្កេខណ្័ និង្េពន័្ធទាងំពតីរបនះ នឹងេន្តដំបណើ រោរ្េកេបោ�្េសិទ្ធិភាព និង្េសិទ្ធិផល។ មូលោ្ឋ ន

 ្គឹះចនមុខង្រសវនកម្មចផ្ទក្ុង គឺរមួមានរោរកំណតប់លើហានិភ�័ ដដលមានផលអវជិជាមានចំបពាះលទ្ធកម្ម
 រេស់ធនាគារ ឬកនឹ៏ងេ៉ាះពាល់បលើរោរសប្មចបគាលបៅរេស់សជតីវកម្ម ធានាថាគណៈ្គេ់្ គង បាន 

�ល់ោ៉ា ងចបាស់អំពតីហានិភ�័ទាងំបនាះ និងមានភាពសកម្មក្ុងរោរផ្តល់បោេល់បៅបលើរោរដកត្មរូវ បដើម្តី
 រោតេ់ន្�ហានិភ�័ទាងំបនាះ។

បៅចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨ សវនកម្មចនធនាគារ បម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី មានចំនួន និបោជិត
 សរុេ ចំនួន១០ នាក ់ដដលមាន្េវត្តិរូេ និងវជិ្ជា ជតីវៈបផ្សងៗគ្ា។ ចំណា� ដដលបានប្េើ្បាស់ស្មាេ ់ 

តំដហទាបំៅបលើដំបណើ ររោររេស់សវនកម្មចផ្ទ ក្ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទឆ្្២ំ០១៨ ្េដហលនឹង ២០០.៧៦១ 
 ដុល្ារអាបមរកិ ដដលក្ុងបនាះ មានចំណា�ម�ួចំនួនបៅបលើ ្បាកដ់ខនិបោជិត រមួជ្ម�ួ រោរចំណា�

 
ម�ួចំនួនបៅបលើសកម្មភាព ដដលពាកព់ន័្ធនឹងសវនកម្ម (មានដូចជ្ រោរបធវើដំបណើ រ ចំណា�បៅបលើ 
រោរស្កប់ៅ និង្បាកឧ់េត្ម្ភធន)។

វសិលភាពចនសវនកម្មចផ្ទក្ុងស្មាេឆ្់្២ំ០១៨ ្គេដ់ណ្ត េប់លើដផ្កអាជតីវកម្ម និង្េតិេត្តិរោរ រេស់
 ធនាគារ ្តរូវបានឲ្យនិ�មន�័ បៅក្ុងដផនរោរសវនកម្ម្េចាឆ្ំ្២ំ០១៨ និងអនុមត័បោ� ្េធាន 

គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម ក្ុងដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៧។ សកម្មភាពរេស់សវនកម្មចផ្ទក្ុង្តរូវបាន
 អនុវត្តបោងបៅតាម សកម្មភាពសវនកម្មចផ្ទក្ុង ្តរូវបានបធវើប�ើងតាមដផនរោរសវនកម្ម អា្ស័�តាម 

ហានិភ�័ ដដលបានអនុមត័បោ�គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម។ បៅក្ុងរោរេបងកើតដផនរោរ
 

សវនកម្ម អង្គភាពទាងំឡា� ដដលនឹង្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យ ្តរូវបាន�កបរៀេចំតាមលំោេថ្់ាកហ់ានិភ�័  
ដដលមានដូចជ្ថ្ាកខ់្ពស់ ថ្ាកម់ធ្យម និងថ្ាកទ់ាេ ខណ:ដដលបគាលរោរណ៍ COSO ្តរូវបាន�កមក 
ប្េើ្បាស់ស្មាេរ់ោរវា�តចម្ភាពសម្សេ និង្េសិទ្ធភាពចនរោរ្តរួតពិនិត្យ្សេជ្មូ� នឹងវត្ុេំណង

 ទាងំេតីរេស់រោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង COSO   ដដលមានដូចជ្ ្េតិេត្តិរោរ របា�រោរណ៍  និង 
រោរ្េ្ពឹត្តតាម។ វសិលភាពរោរង្របនះ គឺ្គេដណ្ត េ់្ គេដ់ផ្ក្េតិេត្តិទាងំអស់ចនធនាគារ។

ដំបណើ ររោរ និងសកម្មភាពរេស់សវនកម្មចផ្ទក្ុង ្តរូវបាន្គេ់្ គងបោ�បគាលរោរណ៍ដណនាេំទេ្ញ្ញត្តិ 
កដូ៏ចជ្ ្កមសតីលធមរ៌េស់ធនាគារ និងបគាលរោរណ៍ដណនាចំាបំាចរ់េស់វទិយាស្នសវនកម្មអន្តរជ្តិ 
(IIA) ដដលរមួមានបគាលរោរណ៍ស្ូលស្មាេ ់រោរអនុវត្តវជិ្ជា ជតីវៈចនសវនកម្មចផ្ទក្ុង និ�មន�័សវនកម្មចផ្ទ

 
ក្ុង្កមសតីលធម ៌និងេទោ្ឋ នអន្តរជ្តិស្មាេរ់ោរអនុវត្តវជិ្ជា ជតីវៈចនសវនកម្មចផ្ទក្ុង។

បដើម្តីេំបពញមុខង្រ្េកេបោ�្េសិទ្ធិភាព សវនករទាងំអស់ បានទទួលរោរេណ្តុ ះេណា្ត លវញិ្្ញ េនេ័្ ត
 ជំនាញវជិ្ជា ជតីវៈេន្ត បដើម្តីបលើកកំពស់ខ្ួនឯង ជ្ម�ួនឹងជំនាញចាបំាចដូ់ចជ្ ជំនាញដផ្កឥណទាន

 
(OMEGA) និងវជិ្ជា ជតីវៈអ្កធនាគារអាជតីព(Professional Banker) ពតីវទិយាស្នអាសុតីចនអ្កធនាគារអាជតីព 
(Asian Institute of Chartered Banker)។ រោរេណ្តុ ះេណា្ត ល និងរោរដណនា ំ្តរូវបានផ្តល់បោ� 
រោរោិល័�កណា្ត ល ជូនបៅដល់ ្ករុមរោរង្រសវនកម្មចផ្ទក្ុង ចនធនាគារ បម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី 

 
បដើម្តីធានាភាពដូចគ្ាបៅក្ុងដេេេទចនស្តងោ់រសវនកម្ម រោរអនុវត្ត និងរោរបធវើបតស្ត។

របា�រោរណ៍សវនកម្ម គឺ្តរូវបានោកជូ់នបៅគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម ស្មាេ់្ តរួតពិនិត្យ និង
 ពិភាកសាពាកព់ន័្ធ បៅអនុសសនស៍វនកម្ម រោរបឆ្ើ�តេរេស់ថ្ាកដឹ់កនា ំនិងដផនរោរសកម្មភាពស្មាេ ់

កំដណលំអជ្ម�ួរោរដកត្មរូវ។ រោរដកត្មរូវចនរោររកប�ើញ រេស់សវនកម្ម ្តរូវបានតាមោន និង 
រា�រោរណ៍ជូនបៅគណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម ជ្ដំណាករ់ោលបទៀងទាត ់បដើម្តីធានាបាននូវរោរបោះ្ស� 
ទានប់ពលបវលា និងរាល់រោរបស្ើសំុស្មាេប់ពលបវលាេដន្ម ្តរូវបានោកចូ់លក្ុងកិច្ច្េជំុស្មាេ់

 
គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មបធវើរោរអនុមត័។

៨. ្តរួតពិនិត្យ បៅបលើមតិបោេលរេស់អ្កចូលរមួចនអង្គជំនំុសវនកម្ម ខណៈបពល ដដលសម�័្េជំុ 
ជ្ម�ួសខាចំនួនេនួ្តរូវបានបរៀេចំប�ើង ជ្ម�ួនឹង របេៀេវារៈ សំខាន់ៗ ដូចជ្៖ រោរ្េ�ុទ្ធ 
្េឆ្ងំនឹងរោរលាងសមា្អ ត្បាក ់រោរ្េ�ុទ្ធ្េឆ្ងំនឹងហិរញ្ញេ្ទានបភវរកម្ម (AML/CFT)  

វធិតីសសស្តដសវង�ល់ និងទាញ�កពត័ម៌ានរេស់អតិថិជន(CDD/ECDD) សុចរតិភាព រោរ�ល់ដឹង 
ពតីហានិភ�័ នឹងរោរអនុបលាមតាមេទេ្ញត្តិ។ ជ្រមួអ្កចូលរមួ មានមតិថា អង្គជំនំុបានផ្តល់នូវ

 
ផល្េបោជនជ៍្ប្ចើន ក្ុងបនាះមានរោរជួ��ព្ងឹងបៅបលើចំបណះដឹងហានិភ�័ រមួជ្ម�ួនឹង

 ទំនួលខុស្តរូវបៅបលើរោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង។

៩. ពិនិត្យរបា�រោរណ៍ស្នភាពចនរោររកប�ើញចនសវនកម្ម្េចាឆំមាស និងពិភាកសាសកម្មភាព និង
 បពលបវលាដកត្មរូវ ដដលកំណតប់ោ�គណៈ្គេ់្ គង បដើម្តីធានាថាចបន្ាះ្េបហាងរោរ្តរួតពិនិត្យ 

្តរូវបានដកតំរូវ និងបោះ្ស�ទានប់ពលបវលា។ គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្មកប៏ានពិភាកសា 
អំពតីរោរបឆ្ើ�តេរេស់គណៈ្គេ់្ គង ស្មាេរ់ោរបស្ើសំុបពលបវលាេដន្ម និងអនុមត័រោរបស្ើសំុ 
្េសិនបេើអំណះអំណាងអាចទទួល�កបាន។

១០.ពិនិត្យ និងកតច់ំណាំកំណតប់ហតុ្េជំុរេស់គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មចផ្ទក្ុង ស្មាេទិ់ដ្ឋភាពទូបៅចន
 រោរពិភាកសា និងសកម្មភាពដកលម្អ្េតិេត្តិបោ�គណៈ្គេ់្ គងចំបពាះ ចបន្ាះ្េបហាងរោរ្តរួត 

ពិនិត្យ ដដលបានបលើកប�ើងបោ�សវនករចផ្ទក្ុង។

របាយការែ៍តបចាំឆ្នាំ

១១. ្តរួតពិនិត្យ និងអនុមត័របា�រោរណ៍បលើរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ និង្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុងបដើម្តីបស្ើសំុ

 រោរអនុមត័ពតី្ករុម្េឹកសាភបិាល និងោកេ់ញជាូ លបៅក្ុងរបា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្ ំនិង្េគល់ជូនបៅ
 ធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្ ស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទឆ្្២ំ០១៧។

១២.្តរួតពិនិត្យ និងអនុមត័របា�រោរណ៍គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម  បដើម្តីសំុរោរអនុមត័ពតី្ករុម
 ្េឹកសាភបិាល និងោកេ់ញ្ចូ លបៅក្ុងរបា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្សំ្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទឆ្្២ំ០១៧។

ការរាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុ

១៣.្តរួតពិនិត្យរបា�រោរណ៍សវនកម្មហិរញ្ញ វត្ុ្េចាឆ្ំ្រំេស់ធនាគារ បដើម្តីធានាថា រោររា�រោរណ៍
 ហិរញ្ញ វត្ុ និងកំណតេ់ង្ហា ញបផ្សងៗ គឺអនុបលាមតាមស្តងោ់រគណបន�្យ បោ�ប ្្ត តបលើរោរ្្ស់េ្តូរ

 បគាលរោរណ៍គណបន�្យ កដូ៏ចជ្្ពឹត្តិរោរណ៍ និង្េតិេត្តិរោរមនិធម្មតា និងគួរឲ្យកតស់មា្គ ល់។

សវនកម្មឯករាជាយ

១៤.្តរួតពិនិត្យ និងឯកភាពរោរដតងតាងំប�ើងវញិចនសវនករឯករាជ្យ និងចថ្ឈ្ួលសវនកម្មស្មាេរ់ោរ�ិ
 េរបិច្ឆទ២០១៨។ វា�តចម្ឯករាជ្យភាព កម្មវស័ិ� គុណសម្ត្តិជំនាញ ធនធាន និង្េសិទ្ធភាព 

រោរង្រចនសវនករឯករាជ្យ។

១៥. ្ តរួតពិនិត្យនូវលទ្ធផលសវនកម្ម របា�រោរណ៍សវនកម្ម និងលិខិតរេស់សវនករឯករាជ្យចំបពាះគណៈ
 

្គេ់្ គង ្ពមទាងំរោរបឆ្ើ�តេរេស់គណៈ្គេ់្ គង។

១៦. ្ តរួតពិនិត្យបលើរោរជួ��ប្ជ្មដ្ជងពតីនិបោជិតធនាគារបៅរោនស់វនករឯករាជ្យ និងរាល់េញ្ហា លំបាក 
 ដដលបានជួេ្េទះក្ុងដំបណើ ររោរសវនកម្ម រមួទាងំរោរកំហិតបលើវសិលភាពរោរង្រ ឬរោរទទួលបាន
 

ពត័ម៌ាន ដដលចាបំាច។់

១៧.្តរួតពិនិត្យ្េតិេត្តិរោរជ្ម�ួសម្ពន័្ធញ្្ញ ត្តិ ដដលបាន្េរោសបៅក្ុងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ និង

 ភាពសម្សេចននតីតិវធិតីរេស់ធនាគារ បៅក្ុងរោរកំណត ់រោរ្តរួតពិនិត្យ រោររា�រោរណ៍ និងរោរ្តរួត
 ពិនិត្យ្េតិេត្តិរោរជ្ម�ួសម្ពន័្ធញ្្ញ ត្តិ។

ឃ.េុខង្រ្វនកេ្មម្្ទក្ងុ

ឯករាជាយភាព

មុខង្រសវនកម្មចផ្ទក្ុង គឺ្តរូវបានេបងកើតប�ើងបោ�្ករុម្េឹកសាភបិាល  បដើម្តីអនុវត្តរោរ្តរួតពិនិត្យ និង

 វា�តំចលឯករាជ្យ បលើភាពបពញបលញ និង្េសិទ្ធិភាពចនរោរអនុវត្តរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ រោរ្តរួតពិនិត្យ 
 និងដំបណើ ររោរអភបិាលកិច្ចរេស់គណៈ្គេ់្ គង។    មុខង្រសវនកម្មចផ្ទក្ុងរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង 

 
(បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី   ្តរូវបានេបងកើតប�ើង    និងមានមុខង្ររា�រោរណ៍ជូនគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសា

 សវនកម្ម និងរា�រោរណ៍ជូននា�ក្េតិេត្តិ។ មុខង្របនះ មានភាពឯករាជ្យ  ពតីសកម្មភាព ឬ្េតិេត្តិរោរ
 រេស់អង្គភាព្េតិេត្តិរោររេស់ធនាគារ។ មុខង្ររេស់សវនកម្មចផ្ទក្ុង ្តរូវបានអនុបលាមតាមធម្មនុញ្ញ  

សវនកម្មរេស់ខ្ួន (ដូចដដលបានអនុមត័បោ�គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម) ដដលបានកំណត ់

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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របាយការណ៍គណៈកមា្ម ធិការសករុេសបរឹកសា្វនកេ្ម



រោរធានាគុណភាព និងកម្មវធិតីដកលម្អ នឹង្តរូវបានោកេ់ន្ត ឲ្យប្េើ្បាស់ បដើម្តីវា�តំចល បៅបលើគុណភាព
 ចនដំបណើ ររោររេស់សវនកម្មប្េៀេបធៀេបៅនឹងស្តងោ់អន្តរជ្តិ ដដលបាន្េរោសឲ្យប្េើបោ�វទិយាស្ន 

សវនកម្មអន្តរជ្តិ។ អនុសសន ៍ជ្ម�ួនឹងឱរោសស្មាេដ់កលម្អ ្តរូវបានកំណត ់តាមរ�ៈរោរវា� 
តំចលចផ្ទក្ុង ប្រោមអ្កវា�តំចលឯករាជ្យ ដដលមានវជិ្ជា ជតីវៈ្តឹម្តរូវ ក្ុងរ�ៈបពល៥ឆ្្មំ្តង។ រោរវា�តំចល

 
ចផ្ទប្រៅចុងប្រោ� ្តរូវបានបធវើប�ើង បោ�្ករុមហ៊ាុនសវនកម្ម KPMG ខណៈបពល សវនកម្មចផ្ទក្ុង រេស់ 
ធនាគារ បម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី ្តរូវបានវា�តំចលថា បានអនុវត្តសម្សេបៅតាមស្តងោ់ 
សវនកម្មអន្តរជ្តិ ជ្ម�ួនឹងរោរអនុវត្តដឈ៏ានមុខ។

នសចក្តីសនង្ខបមនសកម្មភាពរបស់សវនកម្មមផ្ទក្នុងសតមាប់ការិយបរិនចឆេទ២០១៨

ខាងប្រោមបនះ ជ្សកម្មភាព ដដលបានអនុវត្តបោ�សវនករចផ្ទក្ុង ស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទ២០១៨៖

១. ចូលរមួក្ុងកិច្ច្េជំុរេស់គណៈកមា្ម ធិរោរ្គេ់្ គងនានាដូចជ្ គណៈកមា្ម ធិរោរេបច្ចកវទិយាពត័ម៌ាន 
 

និងគណៈកមា្ម ធិរោរ្េតិេត្តិ បលើសមត្ភាព្េឹកសា និងផ្តល់បោេល់ បដើម្តីផ្តល់នូវទស្សនៈឯករាជ្យបៅ
 បលើទិដ្ឋភាពចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ រោរ្តរួតពិនិត្យ និងអភបិាលកិច្ច។

២. បានេបងកើតដផនរោរសវនកម្ម្េចាឆ្ំ្ ំស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទ២០១៩ បោ�ដផ្អកបលើវធិតីសសស្ត 
 

អា្ស័�បលើហានិភ�័ រមួេញ្ចូ លដផនរោរ �ុទ្ធសសស្ត បគាលរេស់អាជតីវកម្ម  ទិដ្ឋភាពអាជតីវកម្ម 
 ត្មរូវរោរកំណតប់ោ�ចបាេ ់្ពមទាងំអនុបលាមរេស់គណៈ្គេ់្ គងជ្នខ់្ពស់ និងគណៈកមា្ម ធិរោរ 

្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម។ ដផនរោរសវនកម្ម្េចាឆ្ំ្សំ្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទ២០១៩ ្តរូវបានោកជូ់ន និង 
អនុមត័បោ�គណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម បហើ�េនា្ទ េម់កបទៀត ្តរូវបធវើរោរេក្ស�ជូន 
្ករុម្េឹកសាភបិាលស្មាេ់្ ជ្េជ្ពត័ម៌ាន។

៣. បានចូលរមួសម�័្េជំុរោរពារដផនរោរសវនកម្មក្ុងតំេនរ់�ៈបពលពតីរចថងៃ បដើម្តីពិភាកសាវធិតីសសស្ត
 សវនកម្មមុនបពល សប្មចចុងប្រោ�ដផនរោរសវនកម្ម្េចាឆ្ំ្ ំស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទ២០១៩។

៤. បានបធវើបតស្ត្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុងជ្្េចាបំៅបលើអង្គភាពអាជតីវកម្ម ្េតិេត្តិរោរ និងដំបណើ ររោរ បៅក្ុង

 ធនាគារ ដូចដដលបានកំណតប់ៅក្ុងដផនរោរសវនកម្ម្េចាឆ្ំ្ ំបហើ�បានផ្តល់នូវរោរវា�តចម្បោ� 
ឯករាជ្យ និងអំណះអំណាងបលើភាពបពញបលញ និង្េសិទិ្ធភាពចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ រោរ្តរួត

 ពិនិត្យចផ្ទក្ុង និងអភបិាលកិច្ចរេស់អង្គភាព ដដលបានបធវើសវនកម្មរចួ។ ក្ុងចំបណាមដផ្កនានា ដដល
 បានបតស្តក្ុងឆ្្២ំ០១៨ រមួមាន សខា បហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធេបច្ចកវទិយា និងសុវត្ិភាព ដផ្កធនធាន

 
មនុស្ស ដផ្កទតីផសារសកល ដំបណើ ររោរ ឥណទានចន្គេដ់ផ្ក ហានិភ�័ ្េតិេត្តិរោរេណ័្ណ  កិច្ចរោរ

 
្ករុមហ៊ាុន ទំនាកទ់ំនងសជតីវកម្ម និងកិច្ចរោរចបាេ។់ល។

៥. របា�រោរណ៍សវនកម្ម នឹងបធវើរោរសន្ិោ្ឋ នបៅបលើលទ្ធផលចនរោរបធវើបតស្តរេស់សវនករ ជ្ម�ួនឹង
 ពត័ម៌ានលម្អតិបៅបលើរោរអបងកត រោរបឆ្ើ�តេរេស់គណៈ្គេ់្ គង និងអនុសសនរ៍េស់សវនកម្ម  

បដើម្តីបធវើឲ្យ ្េបសើរ និងព្ងឹង្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុងដដលបានបរៀេចំ និងបចញជូនដល់អង្គភាព 
 ដដល្តរូវបានបធវើសវនកម្ម គណៈ្គេ់្ គងជ្នខ់្ពស់ និងគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម។

៦. បានបធវើសវនកម្មកុ្ងតំេនជ់្ម�ួសម្ពន័្ធសវនករបលើដផ្កគន្ឹះដូចជ្ ដំបណើ ររោរវា�តចមភ្ាព
 

្គេ់្ គានប់ដើមទុនធនាគារ រោរគណនា និងរបា�រោរណ៍ចនទមងៃនប់ដើមទុន (រមួមានឥណទាន ទតីផសារ   
និងហានិភ�័ចន្េតិេត្តិរោរ) រោរពិបសធភាពតានតឹងចនសម្ពន័្ធ ឱនភាពឥណទានរេស់សម្ពន័្ធ។ល។

 បដើម្តីផ្តល់នូវរោរវា�តចម្រមួចនរោរ្តរួតពិនិត្យ អំពតីរោរ�ល់ប�ើញរេស់សម្ពន័្ធ ធនាគារ។

៧. ផ្តល់នូវរោរ្តរួតពិនិត្យឯករាជ្យ និងជ្កល់ាកប់លើភាពបពញបលញចនរោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង  បដើម្តីរោត់
 េន្�រោរ្េឈមនឹងហានិភ�័ចនរោរោកឲ់្យប្េើ្បាស់នូវផលិតផល  និង្េពន័្ធេបច្ចកវទិយាថ្មតីៗ និង
 ព្ងតីកផលិតផល និងរោរអនុវត្តដដលមាន្សេ។់

៨. ចូលរមួក្ុងរោរលំហាតស់មក្ុងករណតី មានវេិត្តិ បដើម្តីវាស់ស្ទង ់និងវា�តចម្បៅបលើរោរប្តៀមខ្ួនចន

 អាជតីវកម្ម ឬ្េពន័្ធនានា បដើម្តីអាចេន្ត ឬចាេដំ់បណើ ររោរប�ើងវញិ (ក្ុងបពលមានប្គាះមហន្តរា�) 
 ក្ុងរ�ៈបពលម�ួដូចដដលបានកំណត។់

៩. អនុវត្តភារកិច្ចេដន្ម និងរោរ្តរួតពិនិត្យពិបសសបផ្សងៗបទៀត បៅតាមរោរដណនាពំតី គណៈកមា្ម ធិរោរ
 ្ករុម្េឹកសាសវនកម្ម និងគណៈ្គេ់្ គងជ្នខ់្ពស់។ លទ្ធផល ដដលបានមកពតីរោរបសើុេអបងកត  

្តរូវបានោកជូ់នគណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្មចផ្ទក្ុង និងគណៈកមា្ម ធិរោរ្ករុម្េឹកសាសវនកម្មស្មាេ់
 

ពិភាកសា។

១០.បធវើជ្សក្សតីបលើដំបណើ ររោរបេើកលទ្ធផលបដញចថ្បលើបសវាកម្ម និង្ទព្យសកម្ម បដើម្តីធានាថា
 សកម្មភាពទាងំឡា�ក្ុងដំបណើ ររោរបដញចថ្្តរូវបាន្េ្ពឹត្តិប�ើង្េកេបោ�ភាព្តឹម្តរូវ តម្ាភាព 

 និងសម្សេបៅតាមបគាលរោរណ៍។

១១.បរៀេចំរបា�រោរណ៍គណៈកមា្ម ធិរោរសវនកម្ម និងរបា�រោរណ៍បលើរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ និង 
រោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង ស្មាេរ់បា�រោរណ៍្េចាឆ្ំ្រំេស់ធនាគារ ស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទេញ្ចេ់

 
ចថងៃទតី ៣១ ដខ ធ្ូ ឆ្្ ំ២០១៧។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

59

របាយការណ៍គណៈកមា្ម ធិការសករុេសបរឹកសា្វនកេ្ម របាយការណ៍គណៈកមា្ម ធិការសករុេសបរឹកសា្វនកេ្ម



្េពន័្ធឌតីជតីថល

ការវិនិនយាគក្នុងសហគមន៍

រោរអេរ់ ំ| រោរបលើកកម្ពស់ សហគមន ៍| 
 សិល្ៈ និងវេ្ធម ៌| ភាពច្មរុះចនេរស្ិន | រោររស់បៅ 

្េកេបោ�សុខុមាលភាព | ជំនួ�មនុស្សធម ៌

និបោជិតរេស់ប�ើង

រោរេណ្តុ ះេណា្ត ល និងកសងសមត្ភាព

រោរចូលរមួរេស់និបោជិត ភាពជ្អ្កដឹកនា ំនិងធនធានមនុស្ស

កដន្ងរោរង្រដដលមានភាពច្មរុះ 
និងរោរោកេ់ញ្ចូ ល

សុវត្ិភាព សុខភាព និងសុខុមាលភាព

រោរទទួលបានបសវាកម្ម និងផលិតផល

រោរបេ្តជ្ញា ចិត្តចំបពាះេរស្ិន

រោរប ្្ត តបៅបលើអតិថិជន

បសវាកម្ម្គេ់្ គងហិរញ្ញ វត្ុ

សហគមន ៍និង្េជ្ជ្តិ

�ុទ្ធសសស្តជ្អាទិភាពរេស់ពួកប�ើង គឺ្តរូវបានផសារភាជា េនឹ់ងបេសកកម្ម ក្ុងរោរផ្តល់បសវាហិរញ្ញ វត្ុ្េកេ
 បោ�អរ�ិ្យភាព។ ពួកប�ើង ទទួលស្គ ល់ថា ភាពបជ្គជ�័ដផ្កហិរញ្ញ វត្ុរេស់ប�ើង គឺត្មរូវឲ្យប�ើងបធវើ

 រោរកំណត ់និងបោះ្ស�េញ្ហា រេរស្ិន សង្គម និង្កមសតីលធម ៌ដដលជ្កតា្ត ចនហានិភ�័ និងឱរោស
 ស្មាេអ់ាជតីវកម្ម។

ក្ុងកិច្ចខិតខំ្េឹងដ្េងក្ុងរោរោកេ់ញ្ចូ លចតីរភាព បៅក្ុងស្ូលចនរោរបធវើអាជតីវកម្មរេស់ប�ើង ពួកប�ើងបានប ្្ត ត

 
បៅបលើដំបណាះ្ស� និងរោរបលើកកម្ពស់សហគមន។៍ អា្ស័�បហតុបនះ ពួកប�ើង ដតងដតអនុវត្តអាជតីវកម្ម 
និងសកម្មភាពសង្គមនានា បោ�ដផ្អកបលើកដផនរោរចតីរភាពចនសម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង ២០/២០  ដដលមាន
បគាលេំណងេបងកើតនូវឥទ្ធិពលរ�ៈបពល និងគុណតចម្បៅបលើសសរស្តម្ភចំនួន៣៖ សហគមន ៍និង្េជ្ជ្តិ

 

និបោជិតរេស់ប�ើង និងរោរទទួលបានបសវាកម្ម និងផលិតផល ្ពមទាងំរោរបេ្តជ្ញា ចិត្តចំនួន១០បផ្សងបទៀត។ 

រោលពតីឆ្្កំន្ងបៅ សម្ពន័្ធធនាគារ បានបធវើរោរសិកសាអំពតីឥទ្ធិពលចនរោរបធវើអាជតីវកម្មរេស់ប�ើង បធៀេបៅនឹង
 បគាលបៅអភវិឌ្ឍ្េកេបោ�ចតីរភាពរេស់អង្គរោរសហ្េជ្ជ្តិ (SDGs)។ រោរសិកសាបនះ បានបធវើឲ្យប�ើង
 ដសវង�ល់អំពតីឥទ្ធិពលចនអាជតីវកម្មរេស់ប�ើង ក្ុងរោររមួចំដណកសប្មចនូវបគាលបៅអភវិឌ្ឍ្េកេបោ�

 ចតីរភាព។ 

បៅក្ុងរបា�រោរណ៍បនះ ពួកប�ើង បានដចករដំលកអំពតីឥទ្ធិពលចនតួនាទតីរេស់ពួកប�ើង បៅក្ុងសហគមន ៍
ដដលប�ើងកំពុងបធវើ្េតិេត្តិរោរ។ 

សសរស្តម្ភបផនការចីរភាព២០/២០

ការនប្តជា្ាចិត្តទាំង១០

ការរួមចំបែកដល់នគាលនៅអភិវឌាឍតបកបនោយចីរភាព

កចិ្ចការទនំលួខុ្ សតរូវ្ង្គេ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

60



ពួកប�ើង បលើកកម្ពស់សហគមន ៍ដដលប�ើងកំពុងមាន្េតិេត្តិរោរ តាមរ�ៈរោរប ្្ត តបៅបលើរោរវនិិបោគសង្គម រោរស្ម័្គចិត្ត និងរោរបធវើរោរជ្ចដគូរ�ៈបពលដវង។ ពួកប�ើង បធវើរោរជ្ចដគូជ្ម�ួមូលនិធិធនាគារ បម�ដេ៊ាង 
បោ�ដផ្អកបលើបគាលបៅអាទិភាព បៅក្ុងដផនរោរអភវិឌ្ឍន៍្ េកេបោ�ចតីរភាព២០/២០ចនសម្ពន័្ធធនាគារ បម�ដេ៊ាង។

កម្មវធិតីសហគមនរ៍េស់ប�ើង ្តរូវបានព្ងតីកបៅពាសបពញតំេនអ់ាស៊ា ន បហើ�ពួកប�ើងខិតខំបធវើរោរវនិិបោគ បដើម្តីេបងកើតនូវឥទ្ធិពល�ូរអដងវង បលើរោរអេរ់ ំរោរបលើកម្ពស់សហគមន ៍សិល្ៈ និងវេ្ធម ៌ភាពច្មរុះចនេរស្ិន

 
រោររស់បៅ្េកេបោ�សុខុមាលភាព និងជំនួ�មនុស្សធម។៌ 

តួនាទជីរប្ម់យើងមៅក្ងុ្ហគេន៍

មុនឆ្នាំ២០១៥ ឆ្នាំ២០១៥ ឆ្នាំ២០១៦ ឆ្នាំ២០១៧ ឆ្នាំ២០១៨

• េបងកើតមូលនិធិធនាគារ បម�ដេ៊ាង 
ដដលមានមូលនិធិចំនួន៥០ 
លានរ តីងហ្គតីត

• េបងកើតនូវ្ករុមស្ូលចនមូលនិធិធនាគារ 
បម�ដេ៊ាង និងកសងសមត្ភាព 
សហគមន៍្ េកេបោ�វជិ្ជា ជតីវៈ បៅ 
ក្ុងសម្ពន័្ធធនាគារ 

• អនុវត្តកម្មវធិតីនានា

• េបងកើតនូវកម្មវធិតីស្ូលចំនួន៦ ដដល 
ពាកព់ន័្ធនឹងអាជតីវកម្មស្ូលរេស់ប�ើង

• រោរព្ងតីកកម្មវធិតីបគាលបៅក្ុងតំេន់

• រោរ្េមូលផលពតីកម្មវធិតីបគាលបៅក្ុង 
តំេន់

• េន្តរោរព្ងតីកកម្មវធិតីបគាលបៅ 
ក្ុងតំេន់

• ពិនិត្យបមើលកម្មវធិតីបគាល ដដល
 

មាន្សេ់

• រោរកំណតក់ម្មវធិតីសហគមនថ៍្មតី និង 
ព្ងឹងកម្មវធិតីដដលមាន្សេ ់បដើម្តី 
បឆ្ើ�តេបៅនឹងរោរ្្ស់េ្តូរ បៅក្ុង វស័ិ�បនះ និងប្េើ្បាស់កម្មវធិតីដដល 
មានសរោ្ត នុភាព ក្ុងរោរបលើក 
កម្ពស់សហគមន។៍ 

• េបងកើនចំនួនអ្កដដលទទួលបានផល 
ពតីកម្មវធិតី

• រោរទទួលស្គ ល់ជ្សកល និងរោរបធវើ 
រោរជ្ចដគូ

ការកសងសមត្ភាពនិងការបនងកើត
មូលនិធិទំនួលខុសតតរូវសង្គម

ការោក់បញ្ចតូលកម្មវិធីស្តូល នៅបតបន្តការនផតាតនលើឥទ្ធិពលមនកម្មវិធី
របស់នយើង

កម្មវិធីនគាល តតរូវបានពតងីកនៅដល់បណា្ា
តបនទសទាំង១០នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន

បនងកើតកម្មវិធីស្តូលរបស់ មូលនិធិ ធនាគារ
នមយបបែង និងការកសងសមត្ភាព

មូលនិធិធនាគារ
នមយបបែង

នៅក្នុងសហគមន៍

មូលនិធិធនាគារ
នមយបបែង

នៅក្នុងអាជីវកម្ម

ការបនងកើត
គុែតមមលៃ

កម្មវធិតី CashVille Kidz គឺជ្កម្មវធិតីេណ្តុ ះេណា្ត លចំបណះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ 
 តាមរ�ៈគំនូរជតីវចល ដដលេបងកើតប�ើងបដើម្តីេប្ងៀនដល់សិសសានុសិស្ស អំពតី
 សរៈសំខានច់នលុ� និងជួ��ឲ្យពួកគាតប់រៀេចំខ្ួននឹងរោរ្េឈមនានា 

ចនហិរញ្ញ វត្ុបៅចថងៃអនាគត។ កម្មវធិតីបនះ ្តរូវបានអនុវត្តបៅ្េបទសចំនួន២ 
 

គឺ្េបទសកម្ពុជ្ និង្េបទសមា៉ា ប�សុតី។ 

មកដល់េច្ចុេ្ន្បនះ កម្មវធិតី CashVille Kidz បានេណ្តុ ះេណា្ត លដល់ 
សិសសានុសិស្ស្េមាណជ្១៦០.០០០នាក ់មកពតីសលាេឋមសិកសាចំនួន៨០០បៅទូទាងំរដ្ឋបៅ្េបទស 
មា៉ា ប�សុតី និង្េបទសកម្ពុជ្។ កម្មវធិតីបនះ ្តរូវបានទទួលស្គ ល់ជ្ផ្ូវរោរពតី្កសួងអេរ់ ំ្ េបទសមា៉ា ប�សុតី និង

 ោកជ់្មុខវជិ្ជា សិកសារេស់សលាេឋមសិកសា ដដលបានចូលរមួ។ បៅ្េបទសកម្ពុជ្ កម្មវធិតីបនះ ្តរូវបានគាំ្ ទ 
 បោ�ធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្ និង្កសួងអេរ់ ំ�ុវជន និងកតីឡា ចន្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្ បដើម្តីបធវើរោរអនុវត្ត

 បៅសលាេឋមសិកសារដ្ឋ និងឯកជនបៅរាជធានតីភ្បំពញ និងេណា្ត បខត្តនានា ចន្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្។

កេ្មវធិជីមលើកកេ្្  ់្ ហគេន៍ រប្ធ់នាគារ មេយបបែង មៅសបមទ្កេ្ជុា ឆ្្២ំ០១៨

ឥទ្ធិពលមនកម្មវិធី

បៅឆ្្២ំ០១៨ កម្មវធិតីបនះ ្តរូវបានព្ងតីកបៅដល់សលាេឋមសិកសារដ្ឋ និងឯកជនចំនួន១៥ និងបានបធវើ 
 រោរ េណ្តុ ះេណា្ត លសិស្សចំនួន៤.០២២នាក។់ កម្មវធិតីបនះ មានដផនរោរអនុវត្តរ�ៈបពល៤ឆ្្ ំបៅ្េបទស

 
កម្ពុជ្ និងមានបគាលេំណងេណ្តុ ះេណា្ត លដល់សិសសានុសិស្សចំនួន២០.០០០នាក ់បៅសលាចំនួន៤០ 

 បៅទូទាងំ្េបទស។ កម្មវធិតីបនះ បានេបងកើនចំបណះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុរេស់សិស្សនុសិស្ស ជ្មធ្យម្េមាណ
 ២៥%។

កម្មវធិតីបនះ បានផ្តល់ឲ្យសិសសានុសិស្សនូវឱរោសក្ុងរោរបរៀនពតីរបេៀេចនរោរបរៀេចំហិរញ្ញ វត្ុ ្្ទ ល់ខ្ួន តាមរ�ៈ

 រោរដណនាអំំពតីរោរពិចារណាសុតីជប្រៅចនបសដ្ឋកិច្ច រោរទិញ រោរសន្ស ំចំណូល និងចំណា�។ 

> ៥.០០០ ២១ > ២៥%
ចំនួនសិសសានុសិស្សដដលបាន 
េណ្តុ ះេណា្ត ល (គិតមកដល់បពលេច្ចុេ្ន្)

ចំនួនសលាបរៀនសរុេ 
(គិតមកដល់បពលេច្ចុេ្ន្)

រោរបកើនប�ើងចំបណះដឹង 
ដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ

សកម្មភាពនិបោជិតធនាគារ បម�ដេ៊ាង បៅក្ុងរោរអនុវត្តកម្មវធិតី CashVille Kidz

កចិ្ចការទនំលួខុ្ សតរូវ្ង្គេ

នឆ្ាះនៅកាន់នសវាហិរញ្ញវត្នុតបកបនោយអរិយាយភាព

កម្មវិធីបែ្តះបណា្ាលចំនែះដឹងបផ្កហិរញ្ញវត្នុCashVille Kidz

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កម្មវធិតីទំនួលខុស្តរូវសង្គមសកលរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង គឺជ្រោរផ្តួចបផ្តើមម�ួ បដើម្តីេង្ហា ញនូវកិច្ចខិតខំ្េឹង
 ដ្េងរេស់ធនាគារ បៅក្ុងទំនួលខុស្តរូវសង្គម ដដលផ្តល់ឱរោសឲ្យនិបោជិតរេស់ធនាគារទាងំមូលបៅជំុវញិ 

ពិភពបលាក េបងកើតនូវរោរផ្តួចបផ្តើមនានា ដដលបធវើឲ្យមានរោរ្្ស់េ្តូរជ្វជិជាមានបៅក្ុងសហគមន។៍

បៅក្ុង្េបទសកម្ពុជ្មាននិបោជិតរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាងជ្ង៣០០នាក ់បានចូលរមួក្ុងរោរ្បារព្ធ កម្មវធិតី
 ទំនួលខុស្តរូវសង្គម ដដលស្ិតបៅប្រោម្េធានេទ៖ "រោរផ្តល់ចំបណះដផ្កហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង" 

បៅទតីតាងំ៥កដន្ងខុសគ្ាទូទាងំ្េបទស ដដលមានទិសបៅចម្ងក្ុងរោរបលើកកម្ពស់ចំបណះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ
 បៅក្ុង្េបទសកម្ពុជ្ ដដលបានចូលរមួចំដណកជួ�� និងបលើកស្ទួ�ចំបណះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ ដល់កុមារជ្ង

 ១០០០នាក ់និងេន្តរមួចំដណកកសងសង្គមេរោិេន្ហិរញ្ញ វត្ុ។

បៅរាជធានតីភ្បំពញ កម្មវធិតីខាងបលើបនះ ្តរូវបានបរៀេចំប�ើងបៅ អង្គរោរបលើស្ទួ�្េជ្ពលរដ្ឋ ដដលបៅរោតថ់ា 
 “ភតី អា� អូ” ដដលជ្អង្គរោរម�ួដដលធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានបធវើកិច្ចសហរោរ បដើម្តីជួ��ឧេត្ម្ភដល់កុមារ

 
តាមរ�ៈកម្មវធិតីឧេត្ម្ភ សិសសានុសិស្ស្េចាដំខ រេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ដដលមានជតីវភាពខវះខាតឲ្យទទួលបាន 
រោរអេរ់។ំ

កម្មវ តីធតីសហគមនជ៍្កល់ាកម់�ួចំនួន ្តរូវបានេបងកើតប�ើងបោ�មានរោរសហរោរជ្ម�ួរាជរោ្ឋ ភបិាល និង 
អង្គរោរប្រៅរោ្ឋ ភបិាល បដើម្តីព្ងតីករោរគាំ្ ទដល់បេសកកម្ម េបងកើតឥទ្ធិពលវជិជាមានបៅក្ុងសហគមន ៍ដដល

 ប�ើងកំពុង្េតិេត្តិរោរ៖

• រោរឧេត្ម្ភដល់រោកបាទ្កហមកម្ពុជ្៖ គាំ្ ទដល់កិច្ចខិតខំ្េឹងដ្េងរេស់រោកបាទ្កហមកម្ពុជ្ បៅក្ុង
 ជំនួ�មនុស្សធមប៌ដើម្តីេន្ធូរេន្�ភាពរងប្គាះរេស់សង្គម ដដលរមួមានរោរដថទាសុំខភាព បសវាកម្ម 

មនុស្សធម ៌និងប្គាះមហន្តរា� កដូ៏ចជ្សកម្មភាពសង្គមនានាបៅទូទាងំ្េបទស ប្រោមអធិេតតីភាពដ ៏
ខ្ពងខ់្ពស់រេស់ នា�ករដ្ឋមសន្តតីចន្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្ និង្េធានរោកបាទ្កហមកម្ពុជ្។

• កម្មវធិតីសេ្ុរសធមរ៌ា៉ា មា៉ា ោន៖ រោរដចកនូវបស្ៀងអាហារ និង duit raya ដល់េងេ្អូន្េជ្ពលរដ្ឋ២៩០ 
្គរួសរ ដដលអ្កខ្ះរស់បៅបលើទូក និងខ្ះបទៀតរស់បៅបលើដតីតាមដងទបន្ បៅក្ុងឱរោសពិធតីេុណ្យរា៉ា មា៉ា ោន។ 

 រោរសហរោរជ្ម�ួនឹងធនាគារ បម�ដេ៊ាង ដេេឥស្ម។

កម្មវធិតី ឧេត្ម្ភកុមាររេស់ ធនាគារ បម�ដេ៊ាង គឺជ្រោរសហរោររ�ៈបពល�ូរអដងវងរេស់ ធនាគារ បម�ដេ៊ាង  
ជ្ម�ួនឹងអង្គរោរបលើកស្ទួ�្េជ្ពលរដ្ឋ (PIO) បដើម្តីបធវើរោរឧេត្ម្ភសិសសានុសិស្សទតីទាល់្ក បោ�ផ្តល់ជូន

 
ពួកបគនូវឱរោសក្ុងទទួលបាននូវរោរសិកសា ដដលជ្វធិតីបជៀសផុតពតីភាព្កតី្ក។

ក្ុងឆ្្២ំ០១៨ កម្មវធិតី បានេន្តដំបណើ រោរដល់ដំណាករ់ោលទតី៥ បោ�ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានបធវើរោរបេ្តជ្ញា ចិត្ត
 ក្ុងរោរជួ��ឧេត្ម្ភដល់សិសសានុសិស្ស្កតី្កចំនួន៥២នាកប់ផ្សងបទៀត។ កម្មវធិតីឧេត្ម្ភបនះបានផ្តល់

 រោរផ្គតផ់្គងជ់្្េចាដំខនូវប្គឿងឧេបភាគេរបិភាគ និងសមា្ភ រៈសិកសា កដូ៏ចជ្រោរផ្តល់ឱរោសពិបសសដល់ 
សិសសានុសិស្សបានផសាភាជា េជ់្ម�ួនិបោជិតធនាគារ បម�ដេ៊ាង ផងដដរ។

ចំនួនសិស្សសរុេចនទទួលបានរោរឧេត្ម្ភ 
(គិតមកដល់បពលេច្ចុេ្ន្)

ជ្ង

៥ 
ឆ្្អំនុវត្តកម្មវធិតី

កម្មវធិតីសស្តតី និងតមបាញ គឺជ្កម្មវធិតីម�ួ ដដលមានបគាលេំណងេបងកើន និងព្ងឹងសិល្ៈ
 តមបាញជ្សកល ្េកេបោ�ចតីរភាព ្សេបពលដដលប�ើង េបងកើតនូវភាពឯករាជ្យ 

ដផ្កបសដ្ឋកិច្ច និងេរោិេន្ហិរញ្ញ វត្ុ ដល់សស្តតីតមបាញបៅក្ុងតំេន។់ 

កម្មវធិតីបនះ បានគាំ្ ទដល់កសិករក្ុងរោរោដំំណុាំមន បដើម្តីគាំ្ ទដល់ផលិតភាពចនសូ្ត
 មាសកម្ពុជ្ តាមរ�ៈកម្មវធិតីចិញ្ច ឹមដងកូវនាង និងោដំំណាំមន។

បៅឆ្្២ំ០១៨ កម្មវធិតីបនះ បានេណ្តុ ះេណា្ត លសស្តតីតមបាញចំនួន ៥២នាក ់ដដលអាចរក្បាកច់ំណូលជ្មធ្យមពតី
 

១៨០ដុល្ារអាបមរកិ ដល់២២០ដុល្ារសអាបមរកិ ្ពមទាងំគាំ្ ទដល់កសិករចំនួន៩០នាក ់ឲ្យោបំដើមមនបាន 
ចំនួន៩.៦៩៦បដើម។

សស្តតីតមបាញដដលបានទទួលរោរេណ្តុ ះេណា្ត ល 
(គិតមកដល់បពលេច្ចុេ្ន្)

កសិករដដលបានទទួលរោរគាំ្ ទោបំដើមមន  
(គិតមកដល់បពលេច្ចុេ្ន្)

ចំនួនបដើមមន ដដលបានោ ំ
(គិតមកដល់បពលេច្ចុេ្ន្)

ចំនួននិបោជិត 
ដដលបានចូលរមួសរុេ

សិស្ស កំពុងបរៀនពតីជំនាញតមបាញ។

សិស្សដដលបានទទួលរោរឧេត្ម្ភ និងនិបោជិតធនាគារ បម�ដេ៊ាង ក្ុងសិរោ្ខ សលា្េចាដំខជ្ម�ួនិបោជិត បម�ដេ៊ាង។

និបោជិតរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង និងសិសសានុសិស្ស បៅក្ុងកម្មវធិតីទំនួលខុស្តរូវសង្គមជ្សកលបលើកទតី៩ បៅភ្បំពញ។ ្េជ្ពលរដ្ឋទទួល duit raya ពតីធនាគារ បម�ដេ៊ាង។ នា�ក្េតិេត្តិ ចនធនាគារបម�ដេ៊ាង និងបទសភបិាល ចនធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្ និងបលាកជំទាវ ខួេបលើកទតី១៥៥ 
 ចនទិវាពិភពបលាករោកបាទ្កហម និងអឌ្ឍចន្ទ្កហម។

កចិ្ចការទនំលួខុ្ សតរូវ្ង្គេ

កម្មវិធីសស្តី និងតមាបាញ

១២៥ នាក់ ២៨៨ នាក់ ៤េឺុន មដើេ

៣៥០ នាក់១៧២ នាក់

កម្មវិធី ឧបត្ម្ភកុមាររបស់ធនាគារ នមយបបែង

កម្មវិធីទំនួលខុសតតរូវសង្គមសកលរបស់ធនាគារ នមយបបែង ការផ្តនួចនផ្តើមនផាសងៗ

ឆ្្ទំជី

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦
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៦៤ របាយការែ៍របស់តកុមតបឹកាសាភិបាល
៦៧ របាយការែ៍របស់សវនករឯករាជាយ
៦៩ តារាងតុលាយការ
៧០ របាយការែ៍លទ្ធផល

៧១ របាយការែ៍បបតមបតមរួលមូលធន
៧២ របាយការែ៍លំហូរសច់តបាក់
៧៣ កំែត់សមា្ាល់នលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុ

របាយការណ៍
ហរិញ្ញវតថែុ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦



្ករុម្េឹកសាភបិាលរេស់ ធនាគារបម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី (“ធនាគារ”) េង្ហា ញរបា�រោរណ៍រេស់ខ្ួន និងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ នាចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨ និងស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទេញ្ចេ។់

ពត័ម៌ានអពំជីធនាគារ

ធនាគារបម�ដេ៊ាង ្តរូវបានេបងកើតចាេត់ាងំពតីឆ្្១ំ៩៩៣ និងបធវើ្េតិេត្តិរោរជ្ដំេូងបៅសខាភ្បំពញ (“សខា”) ចន ធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”) ដដលបានចុះេញជា តីអាជតីវកម្មបៅ្េបទសមា៉ា ប�សុតី។ 
បៅចថងៃទតី២ ដខបមស ឆ្្២ំ០១២ សខា ្តរូវបានចុះេញជា តីអាជតីវកម្មជ្្ករុមហ៊ាុនមហាជនទទួលខុស្តរូវមានក្មតិ បោ�មានបឈា្ម ះថា ធនាគារបម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី និងជ្្ករុមហ៊ាុនេុ្តសម្ពន័្ធរេស់ MBB។ ធនាគារ្តរូវ 
បានចុះេញជា តីអាជតីវកម្មបោ�អនុបលាមតាមចបាេស់្តតីពតីសហ្គាសពាណិជជាកម្មចន្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្និង្តរូវបានផ្តល់ អាជ្ញា េណ័្ណ ប្រោមេទេ្ញ្ញត្តិរេស់ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្។ 
ធនាគារ ផ្តល់បសវាកម្មធនាគារទូលំទូលា�និងបសវាហិរញ្ញ វតុ្ ដដលពាក់ព័ន្ធជ្ប្ចើនបទៀត បៅកុ្ង្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្ បោ�អនុបលាមបៅតាមអាជ្ញា េ័ណ្ណ បលខ ០២ បចញបោ�ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ បោ�មិនមានរោលកំណត់។ 
ទតីស្ករ់ោរចុះេញជា តីរេស់ធនាគារមានទតីតាងំបៅអគារបលខ ៤៣ មហាវថិតី ្ពះនបរាត្តម សង្ក តផ់សារថ្មតី ៣  រាជធានតីភ្បំពញ ្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្។
បៅក្ុងអំ�ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទហិរញ្ញ វត្ុបនះ ពំុមានរោរ្្ស់េ្តូរជ្សរវន្តបលើសកម្មភាពចម្ងរេស់ធនាគារ បនាះបទ។

លទ្្ធ លហរិញ្ញវតថែុ
លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារក្ុងអំ�ុងបពលស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទមានដូចខាងប្រោម៖

២០១៨
ដុោ្ារអានមរិក

២០១៧
ដុោ្ារអានមរិក

្បាកច់ំបណញមុនេងព់ន្ធ ១៨.៧៦៦.៩១៩ ៧.១២៦.៥១១ 

ចំណា�ពន្ធបលើ្បាកច់ំណូល (៤.០២៤.៤៩៧) (១.៨៤៧.៥៨៣)

្បាកច់ំណូលសុទ្ធស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទ ១៤.៧៤២.៤២២ ៥.២៧៨.៩២៨

សមមូលពានប់រៀល  ៥៩.២៣៥.០៥០ ២១.៣១១.០៣២

មដើេទុន

បដើមទុនសរុេរេស់ធនាគារ នាចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨ មានចំនួន ៧៥ លានដុល្ារអាបមរកិ (ឬ ៣០១.៣៥ ពានល់ានបរៀល) (ឆ្្២ំ០១៧៖ ៦៥ លានដុល្ារអាបមរកិ ឬ ២៦២.៤១ ពានល់ានបរៀល)។

ទុនបសេរុង និង្វិំធានធន

ពំុមានរោរដ្េ្េរួលជ្សរវន្បៅបលើទុនេ្មរុង និងសំវធិានធនបៅក្ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទបនះបទ បលើកដលងដតេដ្មេ្មរួលដដល្តរូវបានេង្ហា ញក្ុងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ។

ឥណទាន នងិសបាកប់មុរសបទានអាសកក់ នងិជាប់្ ង្សយ័

មុនបពលដដលរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ្តរូវបានបរៀេចំប�ើង ្ករុម្េឹកសាភបិាលធនាគារបានចាតវ់ធិានរោរ សម្សេនានា បដើម្តីឈានដល់រោរអះអាងថានតីតិវធិតីក្ុងរោរលុេបចាលឥណទាន និងេុបរ្េទានអា្កក ់និង

 
រោរបធវើសំវធិានធនបលើឥណទានអា្កក ់និងជ្េស់ង្ស�័ ្តរូវបាន�កមកអនុវត្ បហើ�និងបជឿជ្កថ់ា រាល់ឥណទាន និងេុបរ្េទានអា្កក ់្តរូវបានលុេបចាល បហើ�សំវធិានធន្គេ់្ គាន់្ តរូវបានកំណតប់�ើង ស្មាេឥ់ណទាន 
និងេុបរ្េទានអា្កក ់ និងជ្េស់ង្ស�័។

នារោលេរបិច្ឆទចនរបា�រោណ៍បនះ ្ករុម្េឹកសាភបិាលធនាគារ ពំុបានដឹងពតី្ពឹត្ិរោរណ៍ណាម�ួ ដដលអាចេណ្ាលឲ្យ ចំនួនទឹក្បាកច់នឥណទានអា្កកដ់ដលបានលុេបចាល ឬចំនួនទឹក្បាកសំ់វធិានធនបលើ   
ឥណទាននិងេុបរ្េទានអា្កក ់ និងជ្េស់ង្ស�័ បៅក្ុងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារមានចំនួនមនិ្គេ់្ គានជ់្សរវន្តបនាះបទ។

សទព្យ្កេ្ម

មុនបពលដដលរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ្តរូវបានបរៀេចំប�ើង ្ករុម្េឹកសាភបិាលធនាគារបានចាតវ់ធិានរោរសម្សេនានា បដើម្តីឈានដល់រោរអះអាងថា្ទព្យសកម្ម ដដលទំនងជ្មនិអាចលកប់ានក្ុងតចម្ដូចដដល

 កត់្ តាក្ុងេញជា តីគណបន�្យរេស់ធនាគារបនាះ ្តរូវបានកត់្ តាឲ្យបស្មើនឹងតចម្ដដលនឹងអាច្េមូលមកវញិបានជ្កដ់ស្តង។

នារោលេរបិច្ឆទចនរបា�រោណ៍បនះ ្ករុម្េឹកសាភិបាលធនាគារពំុបានដឹងពតី្ពឹតិ្រោរណ៍ណាមួ�ដដលអាចេណ្ាលឲ្យ តចម្ចន្ទព្យសកម្មបៅកុ្ងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វតុ្រេស់ធនាគារមានរោរ�ល់្ច�ំឬ មិនសម្សេជ្សរវន្បនាះបទ។

វធិជីសាស្្រកណំតត់មេលៃ 

នារោលេរបិច្ឆទចនរបា�រោរណ៍បនះ ្ករុម្េឹកសាភបិាលធនាគារពុំបានដឹងពតីរោលៈបទសៈណាម�ួ ដដលបានបកើតប�ើង បហើ�បធវើឲ្យេ៉ាះពាល់ដល់រោរអនុវត្នវ៍ធិតីសសស្កំណតត់ចម្្ទព្យសកម្ម និង្ទព្យអកម្មបៅក្ុងរបា�រោរណ៍
ហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារមានរោរ�ល់្ចលំ ឬ មនិសម្សេជ្សរវន្តបនាះបទ។ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
របាយការណ៍រប្ស់ករុេសបរឹកសាភិបាល របាយការណ៍រប្ស់ករុេសបរឹកសាភិបាល



បំណុលជាយថាមហតុ និងបំណុលម្្សងៗ

នារោលេរបិច្ឆទចនរបា�រោរណ៍បនះ៖

• ពំុមានេន្ទុកបលើ្ទព្យសកម្មរេស់ធនាគារដដលបកើតមានស្មាេរ់ោរធានាេំណុលរេស់េុគ្គលណាម្ាកប់�ើ�ចាេព់តីរោលេរបិច្ឆទចនរោរ�ិេរបិច្ឆទេញ្ចេ ់ និង

• ពំុមានេំណុលជ្�ថាបហតុទាកទ់ងនឹងធនាគារដដលបានបកើតប�ើងចាេព់តីរោលេរបិច្ឆទចនរោរ�ិេរបិច្ឆទ េញ្ចេ ់ ប្រៅពតីេំណុលដដលមានទាកទ់ងនឹងសកម្មភាពអាជតីវកម្ម្េ្កតតីរេស់ធនាគារ។

ដផ្អកតាមមតិបោេល់រេស់្ករុម្េឹកសាភបិាលធនាគារ ពំុមានេំណុលជ្�ថាបហតុ ឬេំណុលបផ្សងបទៀតរេស់ធនាគារ ដដលអាច ឬ ទំនងរ្ោ�ជ្រោតពវកិច្ចកុ្ងអំ�ុងរ�ៈបពលដេព់តីរដខខាងមុខ េនា្ទ េព់តី រោរ�ិេរបិច្ឆទេញ្ច េប់នះ 
ដដលនឹងមាន ឬអាចមានឥទ្ធិពលជ្សរវន្បៅបលើលទ្ធភាពរេស់ធនាគារក្ុងរោរ េំបពញរោតពវកិច្ចរេស់ខ្ួនបៅបពលេំណុលទាងំបនាះដល់រោរកំណតស់ងបនាះបទ។

សពរឹត្រកិារណ៍មសកាយកាលបរមិចឆេទ

ពំុមាន្ពឹត្ិរោរណ៍ជ្សរវន្តបកើតប�ើងប្រោ�រោលេរបិច្ឆទចនតារាងតុល្យរោរ ដដលត្មរូវឲ្យបធវើរោរេង្ហា ញ ឬបធវើនិ�ត័កម្ម ប្រៅពតីរោរេង្ហា ញបៅក្ុងកំណតស់មា្គ ល់នានា ដដលមានភាជា េនឹ់ងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុបនះបទ។

សករុេសបរឹកសាភបិាល

សមាសភាពចន្ករុម្េឹកសាភបិាល បៅក្ុងអំ�ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទ និងនារោលេរបិច្ឆទចនរបា�រោរណ៍បនះ រមួមាន៖ 

បលាក Dato’ Johan Ariffin  ្េធាន្ករុម្េឹកសាភបិាលឯករាជ្យ និងមនិ្េតិេត្តិ

បលាក Anthony Brent Elam  អភបិាលឯករាជ្យ និងមនិ្េតិេត្តិ 

បលាក Spencer Lee Tien Chye  អភបិាលឯករាជ្យ និងមនិ្េតិេត្តិ

បលាក Datuk Hamirullah Boorhan  អភបិាលមនិឯករាជ្យ និងមនិ្េតិេត្តិ 

បលាក Soon Su Long   អភបិាលមនិឯករាជ្យ និងមនិ្េតិេត្តិ 

្វនករ

្ករុមហ៊ាុនសវនកម្មឯករាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ជ្សវនកររេស់ធនាគារ។

អតថែសបមោជនរ៏ប្ស់ករុេសបរឹកសាភបិាល 

ក្ុងអំ�ុង និងនារោរ�ិេរបិច្ឆទេញ្ចេប់នះ ពំុមានកិច្ច្ពមប្ពៀងណាម�ួ ដដលក្ុងបនាះធនាគារជ្ភាគតីមា្ខ ង ដដលកម្មវត្ុចនកិច្ច្ពមប្ពៀងបនាះ អាចេងកលទ្ធភាពដល់សមាជិក្ករុម្េឹកសាភបិាលណាម្ាក ់ ឲ្យទទួលបាននូវ

 
អត្្េបោជនត៍ាមមបធយាបា�បផ្សងៗ ដូចជ្រោរទិញភាគហ៊ាុន ឬេណ័្ណ េំណុលរេស់ធនាគារ ឬ រេស់សជតីវកម្មដចទ។

ពំុមានអភបិាលណាម្ាករ់េស់ធនាគារបានទទួល ឬមានសិទ្ធិនឹងទទួលបាននូវអត្្េបោជនណ៍ាម�ួតាមរ�ៈបហតុផលចនកិច្ចសនយា ដដលបានបធវើប�ើងបោ�ធនាគារ ឬជ្ម�ួនឹងសហ្គាសដដលអភបិាលបនាះ 
ជ្សមាជិក្ករុម្េឹកសាភបិាល ឬកជ៏្ម�ួធនាគារណាម�ួដដលអភបិាលបនាះ មានភាគកម្មហិរញ្ញ វត្ុជ្សរវន្ បលើកដលងដតអត្្េបោជនទ៍ាងំឡា�ណា ដដល្តរូវបានលាត្តោងពត័ម៌ានក្ុងរបា�រោរណ៍ ហិរញ្ញ វត្ុ។

របាយការណ៍្្រជីពជីការទទលួខុ្ សតរូវរប្ស់ករុេសបរឹកសាភបិាលមលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ
្ករុម្េឹកសាភបិាល ជ្អ្កទទួលខុស្តរូវបដើម្តីធានាអះអាងថា របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុផ្ល់នូវទិដ្ឋភាពពិត និង ្តឹម្តរូវអំពតីស្នភាពហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ នាចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨ និងលទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ុ បហើ�និង

 

លំហូរសច់្ បាកស់្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទេញ្ចេ។់ ក្ុងរោរបរៀេចំរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុទាងំបនះ ្ករុម្េឹកសាភបិាល្តរួតពិនិត្យនូវរោរបរៀេចំរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុបនះ ដដល្តរូវបានបរៀេចំបោ�គណៈ្គេ់្ គងដដលត្មរូវឲ្យគណៈ
្គេ់្ គងចាបំាច់្ តរូវ៖

• អនុមត័នូវបគាលនបោបា�គណបន�្យ ដដលសម្សេបោ�ដផ្អកបលើរោរវនិិច្ឆ�័ និងរោរបា៉ា នស់្ម ន បោ�សមបហតុផល និង្េកេបោ�រោរ្េរុង្េ�ត័្ បហើ�និង្តរូវអនុវត្បគាលនបោបា�ទាងំ 
បនាះបោ�មានសង្គតភាព។

• អនុបលាមបៅតាមេទេ្ញ្ញត្ិ និងបគាលរោរណ៍ដណនាទំាងំឡា�ដដលបចញផសា�បោ�ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ និងស្ងោ់រគណបន�្យកម្ពុជ្ បហើ�្េសិនបេើមានរោរ្បាសចាកពតីរោរេង្ហា ញនូវទិដ្ឋភាពពិត និង

 
្តឹម្តរូវចនរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ្តរូវធានាឲ្យបានថារោរ្បាសចាកបនះ្តរូវបានោកេ់ង្ហា ញ និងពន្យល់ និងកំណតជ់្េរមិាណសច់្ បាកប់ៅក្ុងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុបអា�បានសម្សេ។ 

• រកសាទុកេញជា តីគណបន�្យឲ្យបាន្គេ់្ គាន ់ និង្េពន័្ធចនរោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុងឲ្យមាន្េសិទ្ធភាព។

• បរៀេចំរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ បោ�ឈរបលើមូលោ្ឋ ននិរន្រភាពចនដំបណើ ររោរអាជតីវកម្ម បលើកដលងដត ក្ុងករណតី ដដលធនាគារមនិអាចេន្សកម្មភាពអាជតីវកម្មនាបពលអនាគតដដលគិតទុកជ្មុនបាន និង

• េបងកើតបគាលនបោបា�ទូបៅស្មាេធ់នាគារ អនុមត័រាល់រោរសប្មចចិត្ និងសកម្មភាពទាងំឡា� រេស់គណៈ្គេ់្ គង ដដលមានឥទ្ធិពលជ្សរវន្បលើ្េតិេត្ិរោរអាជតីវកម្ម និងលទ្ធផលចន្េតិេត្ិរោរ 
 រេស់ធនាគារ បហើ�ធានាថាបគាលនបោបា� និងរោរសប្មចចិត្ទាងំបនាះ្តរូវបានឆ្ុះេញ្្ច ំងោ៉ា ង សម្សេក្ុងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ។

គណៈ្គេ់្ គងជ្អ្កទទួលខុស្តរូវ បដើម្តីធានាថាេញជា តីគណបន�្យសម្សេ្តរូវបានរកសាទុកឲ្យបាន្តឹម្តរូវសមបហតុផល្គេប់ពល ដដលលាត្តោងេង្ហា ញអំពតីស្នភាពហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ បហើ�និងធានាថាេញជា តី
គណបន�្យអនុបលាមតាម្េពន័្ធគណបន�្យដដលបានចុះេញជា តី។ គណៈ្គេ់្ គងកជ៏្អ្កទទួលខុស្តរូវក្ុងរោរដថរកសា្ទព្យសកម្មរេស់ធនាគារ ដដលបហតុដូចបនះបហើ� ្តរូវចាតវ់ធិានរោរ សម្សេ ស្មាេរ់ោរទេស់ក ត ់
និងដសវងរកកំហុសបចតនា បហើ�និងភាពមនិ្េ្កតតីបផ្សងៗ។

្ករុម្េឹកសាភបិាលេញ្ជា កថ់ា ធនាគារបានអនុវត្តាមលក្ខខណ្ត្មរូវចាបំាចន់ានា ដូចដដលបានេញ្ជា ក ់ ខាងបលើក្ុងរោរបរៀេចំរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ។ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

6564

កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨

របាយការណ៍រប្ស់ករុេសបរឹកសាភិបាល របាយការណ៍រប្ស់ករុេសបរឹកសាភិបាល



ការអនុេត័មលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ
ប�ើង ្ករុម្េឹកសាភិបាលធនាគារ សូមអនុម័តបលើរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វតុ្ ដដលមានភាជា េ់ជ្មួ�បនះ ថាបានផ្ល់នូវទិដ្ឋភាពពិត និង្តឹម្តរូវបៅបលើស្នភាពហិរញ្ញ វតុ្រេស់ធនាគារ នាចថងៃទតី៣១ ដខធូ្ ឆ្្២ំ០១៨ និង លទ្ធផលហិរញ្ញ វតុ្ 
បហើ�និងលំហូរសច់្ បាក ់ ស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទេញ្ចេ ់ បោ�អនុបលាមតាមស្ងោ់រគណបន�្យកម្ពុជ្ និងេទេ្ញ្ញត្ិ និង បគាលរោរណ៍ដណនាដំដលបចញផសា�បោ�ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្។

តំណាងឲ្យ្ករុម្េឹកសាភបិាល ៖

 

ោតុ ចូហាន់ អារ ជីហវា ជីន

តបធានតកុមតបឹកាសាភិបាល

រាជធានតីភ្បំពញ ្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្

ចថងៃទតី ២៣ ដខមតីនា ឆ្្២ំ០១៩ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

6766

កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

របាយការណ៍រប្ស់ករុេសបរឹកសាភិបាល



មតិនយាបល់

ប�ើងខញាុ ំបានបធវើសវនកម្មបៅបលើរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារបម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី (“ធនាគារ”) ដដលមានតារាងតុល្យរោរនាចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨ និងរបា�រោរណ៍លទ្ធផល របា�រោរណ៍េដ្មេ្មរួល

 
មូលធន និង របា�រោរណ៍លំហូរសច់្ បាក ់ ស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទេញ្ចេ ់ បហើ�និងកំណតស់មា្គ ល់បលើរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ដដលរមួមានបសចក្តតីសបង្ខេចនបគាលនបោបា�គណបន�្យសំខាន់ៗ ។

តាមមតិបោេល់រេស់ប�ើងខញាុ ំ របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុេង្ហា ញនូវទិដ្ឋភាពពិត្បាកដ និង្តឹម្តរូវបលើស្នភាពហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ នាចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨ ្ពមទាងំលទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ុ បហើ�និងលំហូរសច់្ បាក ់
ស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទេញ្ចេ ់ បោ�អនុបលាមបៅតាមស្ងោ់រគណបន�្យកម្ពុជ្ បហើ�និងេទេ្ញ្ញត្ិ និងបគាលរោរណ៍ដណនាដំដលបចញបោ�ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្។  

មូលោ្ានក្នុងការផ្តល់មតិនយាបល់

ប�ើងខញាុ ំបានបធវើសវនកម្មបោ�អនុបលាមបៅតាមស្តងោ់រអន្តរជ្តិស្តតីពតីសវនកម្មចនកម្ពុជ្ (“CISAs”)។ រោរទទួលខុស្តរូវរេស់ប�ើងខញាុ ំ បោងតាមស្តងោ់រអន្តរជ្តិស្តតីពតីសវនកម្មចនកម្ពុជ្ ្តរូវបានេរោិ�េដន្មបៅក្ុងដផ្កចន 
“រោរទទួលខុស្តរូវរេស់សវនករចំបពាះរោរបធវើសវនកម្មបលើរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វតុ្”  ចនរបា�រោរណ៍រេស់ប�ើងខញាុ ំ។ ប�ើងខញាុ ំមានឯករាជ្យភាពពតីធនាគារ បោ�បោងតាមអនុ្កឹត្យ បៅបលើ្កមសតីលធមស៌្មាេវ់ជិ្ជា ជតីវៈរេស់គណ
បន�្យករ និងសវនករជំនាញ ដដលបចញបោ�រាជរោ្ឋ ភបិាលចន្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្បហើ�ប�ើងខញាុ ំកប៏ានេំបពញនូវទំនួលខុស្តរូវដចទបទៀតដដលត្មរូវបោ�្កមសតីលធម៌បនះដដរ។  ប�ើងខញាុ ំបជឿជ្កថ់ា  ភស្ុតាងសវនកម្ម
ដដលប�ើងខញាុ ំទទួលបានមានលក្ខណៈ្គេ់្ គាន ់ និងសម្សេបដើម្តីផ្តល់ជ្មូលោ្ឋ នក្ុងរោរេបញ្ច ញមតិបោេល់រេស់ប�ើងខញាុ ំ។

ពព័ត៌មាននផាសងនតរៅពីរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុ និង របាយការែ៍របស់សវនករ

ពត័ម៌ានបផ្សងបទៀតដដលទទួលបាន នារោលេរបិច្ឆទរបា�រោរណ៍សវនករ  រមួមានរបា�រោរណ៍រេស់្ករុម្េឹកសាភបិាលដដលមានដចងកុ្ង ទំពរ័ទតី៦៤ ដល់ ៦៦។ គណៈ្គេ់្ គងមានទំនួលខុស្តរូវ ចំបពាះពត័ម៌ានបផ្សងៗបនះ។
មតិបោេល់រេស់ប�ើងខញាុ ំបលើរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុពំុ្គេដណ្េប់លើពត័ម៌ានបផ្សងៗបនះបទ បហើ�ប�ើងខញាុ ំកម៏និេង្ហា ញបសចក្តតីសន្ិោ្ឋ នធានាអះអាងក្ុងទ្មងណ់ាម�ួបៅបលើពត័ម៌ានបផ្សងៗបនះដដរ។

ទាកទ់ងនឹងរោរបធវើសវនកម្មរេស់ប�ើងខញាុ ំបលើរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វតុ្ ទំនួលខុស្តរូវរេស់ប�ើងខញាុ ំ គឺរោរអានពត័ម៌ានបផ្សងៗបនះ បហើ�ពិចារណាថាបតើពត័ម៌ានបផ្សងៗបនះ មានភាពខុសគ្ាជ្សរវន្តឬបទ ជ្ម�ួរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វតុ្ 
ឬ ចំបណះដឹងរេស់ប�ើងខញាុ ំដដលទទួលបានបៅក្ុងរោរបធវើសវនកម្ម ឬថាបតើពត័ម៌ានបផ្សងៗបនះមាន កំហុសឆ្គងជ្សរវន្តឬបទ បោ�ដផ្អកបលើរោរង្រដដលបានអនុវត្ត  ្េសិនបេើប�ើងខញាុ ំសន្ិោ្ឋ នថា មានកំហុសឆ្គងជ្សរវន្បលើ
ពត័ម៌ានបផ្សងៗបនះ ប�ើងខញាុ ំត្មរូវឲ្យរា�រោរណ៍តាមភាពជ្កដ់ស្ង។ ប�ើងខញាុ ំពំុមានបហតុរោរណ៍អវតីដដល្តរូវរា�រោរណ៍ចំបពាះពត័ម៌ានបផ្សងៗបនះបទ។

ការទទួលខុសតតរូវរបស់គែៈតគប់តគងនិងតកុមតបឹកាសាភិបាលចំនពាះរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុ

គណៈ្គេ់្ គង ជ្អ្កទទួលខុស្តរូវចំបពាះរោរបរៀេចំ និងរោរេង្ហា ញទិដ្ឋភាពពិត្បាកដនិង្តឹម្តរូវចន   របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វតុ្ បោ�អនុបលាមបៅតាមស្ងោ់រគណបន�្យកម្ពុជ្ បហើ�និងេទេ្ញ្ញ តិ្និង   បគាលរោរណ៍ដណនា ំ

 ដដលបចញបោ�ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ បហើ�និងទទួលខុស្តរូវផងដដរ ចំបពាះ្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង ដដលគណៈ្គេ់្ គងគិតថាមានភាពចាបំាចក់្ុងរោរបរៀេចំរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ដដលពំុមានកំហុសឆ្គងជ្សរវន្ត 

 
ដដលេណា្ត លមកពតីរោរដក្ងេន្ំ ឬរោរភាន់្ ច�ំ។

បៅក្ុងរោរបរៀេចំរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ គណៈ្គេ់្ គងជ្អ្កទទួលខុស្តរូវក្ុងរោរវា�តចម្លទ្ធភាពនិរន្តរភាពអាជតីវកម្មរេស់ធនាគារ និងបធវើរោរលាត្តោង នូវេញ្ហា ទាងំឡា�ណាដដលទាកទ់ងនឹងនិរន្តរភាពអាជតីវកម្ម និង

 រោរប្េើ្បាស់មូលោ្ឋ ននិរន្តរភាពអាជតីវកម្មបៅក្ុង្េពន័្ធគណបន�្យរេស់ ធនាគារ បលើកដលងដតក្ុងករណតី គណៈ្គេ់្ គងមានេំណងរលំា� ឬេពា្ឈេដំ់បណើ ររោរ្េតិេត្តិរោរធនាគារ ឬ កគ៏ា្ម នមបធយាបា�ជ្កល់ាកណ់ាម�ួ

 បទៀតប្រៅពតីបនះ។

្ករុម្េឹកសាភបិាលមានទំនួលខុស្តរូវក្ុងរោរ្តរួតពិនិត្យបមើលបលើដំបណើ រចនរោររា�រោរណ៍អំពតីហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសតតរូវរបស់សវនករចំនពាះការនធវើសវនកម្មនលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុ

បគាលេំណងរេស់ប�ើងខញាុ ំ គឺបដើម្តីទទួលបាននូវរោរធានាអះអាងដដលសមបហតុផលថា របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុទាងំមូលមនិមានកំហុសឆ្គងជ្សរវន្ ដដលេណ្ាលមកពតីរោរដក្ងេន្ំ ឬ រោរភាន់្ ច�ំ បហើ�បធវើរោរបចញផសា�
របា�រោរណ៍រេស់សវនករដដលរមួមានមតិបោេល់រេស់ប�ើងខញាុ ំ។ រោរធានាអះអាងដដលសមបហតុផល គឺជ្រោរធានាអះអាងក្មតិខ្ពស់ម�ួ េ៉ាុដន្តមនិដមនជ្រោរធានាថារោរង្រសវនកម្មដដល្េ្ពឹត្តបៅបោ�អនុបលាមតាម 

 CISAs ដតងដតរកប�ើញកំហុសឆ្គងជ្សរវន្តដដលមានបនាះបទ ។ កំហុសឆ្គងអាចបកើតបចញពតីរោរដក្ងេន្ំ ឬរោរភាន់្ ច�ំ និង្តរូវបានចាតទុ់កថាជ្សរវន្ត ្េសិនបេើកំហុសឆ្គងទាងំអស់បនាះ (ដតម�ួ ឬ េញ្ចូ លគ្ាជ្រមួ) 
 អាចមានឥទ្ធិពលបលើរោរសប្មចចិត្តដផ្កបសដ្ឋកិច្ចរេស់អ្កប្េើ្បាស់បោ�ដផ្អកបលើមូលោ្ឋ នរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុទាងំបនះ។

ជ្ដផ្កម�ួចនរោរង្រសវនកម្មដដលអនុបលាមតាម CISAs ប�ើងខញាុ ំបានបធវើរោរវនិិច្ឆ�័ និងរកសារនូវចមងៃល់្េកេបោ�វជិ្ជា ជតីវៈក្ុងដំបណើ ររោរសវនកម្ម។ ប�ើងខញាុ ំកប៏ាន៖
• កំណត ់ និងវា�តចម្ហានិភ�័ចនកំហុសឆ្គងជ្សរវន្ត ចនរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ដដលេណា្ត លមកពតីរោរដក្ងេន្ំ ឬ រោរភាន់្ ច�ំ េបងកើត និងអនុវត្តនិតិវធិតីសវនកម្មដដលបឆ្ើ�តេបៅនឹងហានិភ�័ទាងំបនាះ 

 បហើ�្េមូលភស្តុតាងសវនកម្មឲ្យបាន្គេ់្ គាន ់និងសម្សេស្មាេផ់្តល់ជ្មូលោ្ឋ នកុ្ងរោរេបញ្ច ញមតិបោេល់រេស់ប�ើងខញាុ ំ។ ហានិភ�័ដដលមនិអាចរកប�ើញកំហុសឆ្គងជ្សរវន្ត ដដលេណា្ត លមកពតីរោរដក្ងេនំ្

 មានក្មតិខ្ពស់ជ្ងហានិភ�័ដដលមនិអាចរកប�ើញកំហុសឆ្គង ដដលេណា្ត លមកពតីរោរភាន់្ ច�ំ ប្ពាះថារោរដក្ងេន្ំអាចពាកព់ន័្ធនឹងរោរ�ុេ�ិត រោរេន្ំ រោរលុេបចញបោ�បចតនា រោររា�រោរណ៍មនិ្តឹម្តរូវ 
 ឬ មនិបគារពតាម្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង។

• ដសវង�ល់អំពតី្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យដផ្ទក្ុងដដលពាកព់ន័្ធនឹងរោរង្រសវនកម្ម បដើម្តីេបងកើតជ្នតីតិវធិតីសវនកម្ម ដដលសម្សេបៅតាមរោលៈបទសៈ េ៉ាុដន្តមនិដមនស្មាេប់គាលេំណងបដើម្តីេបញ្ច ញមតិបោេល់បលើ

 
្េសិទ្ធភាពចនរោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុងរេស់ធនាគារបទ។

• វា�តចម្ភាពសម្សេចនបគាលនបោបា�គណបន�្យដដលបានប្េើ្បាស់ និងភាពសមបហតុផលចនរោរបា៉ា នស់្ម នគណបន�្យ និងរោរេង្ហា ញដដលជ្េទ់ាកទ់ងបផ្សងបទៀតដដលបធវើប�ើងបោ�គណៈ្គេ់្ គង។

• បធវើបសចក្តតីសន្ិោ្ឋ នបៅបលើភាពសម្សេចនរោរប្េើ្បាស់មូលោ្ឋ ននិរន្តរភាពអាជតីវកម្ម បៅក្ុង្េពន័្ធ គណបន�្យបោ�គណៈ្គេ់្ គង និងតាមរ�ៈភស្តុតាងសវនកម្មដដលទទួលបាន ប�ើងខញាុ ំបធវើរោរសន្ិោ្ឋ ន ថា

 
បតើមានវត្តមានចនភាពមនិ្បាកដ្េជ្ជ្សរវន្តទាកទ់ងនឹង្ពឹត្តិរោរណ៍ ឬរោលៈបទសៈទាងំឡា�ណាដដលនាឲំ្យមានរោរសង្ស�័ជ្សរវន្តបៅបលើនិរន្តរភាពចនដំបណើ ររោរអាជតីវកម្មរេស់ធនាគារ។ ្េសិនបេើ

 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨

របាយការណ៍រប្ស់ករុេសបរឹកសាភិបាល របាយការណ៍រប្់្ វនករឯករាជ្យ
ជូចំនពាះ៖ភាគទុនិកមនធនាគារនមយបបែង(នខមបូឌា)ភីអិលសុី



ប�ើងសនិ្ោ្ឋ នថាមានវត្តមានចនភាពមនិ្បាកដ្េជ្ជ្សរវន្ត ប�ើងខញាុ ំត្មរូវឲ្យទាញចំណាេអ់ារម្មណ៍កុ្ងរបា�រោរណ៍សវនករបលើកំណតស់មា្គ ល់ពាកព់ន័្ធដដលមានបៅកុ្ងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វតុ្ ឬ្េសិនបេើកំណត់

 
សមា្គ ល់បនះពំុមានលក្ខណៈ្គេ់្ គានប់ទបនាះ ប�ើងខញាុ ំនឹងបធវើរោរដកដ្េមតិបោេល់រេស់ប�ើងខញាុ ំ។ រោរសនិ្ោ្ឋ នរេស់ប�ើងខញាុ ំ គឺពឹងដផ្អកបលើភស្តុតាងសវនកម្មដដលទទួលបានរហូតដល់ចថងៃបចញរបា�រោរណ៍សវនករ។ 
ដតបទាះជ្ោ៉ា ងណាកប៏ោ� ្ពឹត្តិរោរណ៍ ឬរោលៈបទសៈនាបពលអនាគត កអ៏ាចេងកឲ្យធនាគារ មនិអាចេន្តនិរន្តរភាពរេស់អាជតីវកម្មបានផងដដរ។

• វា�តចម្រោរោកេ់ង្ហា ញ ទ្មង ់ និងមាតិរោទាងំ្សរុងចនរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ រមួេញ្ចូ លទាងំកំណតស់មា្គ ល់បផ្សងៗ និងវា�តចម្ថាបតើរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ តំណាងឲ្យ្េតិេត្តិរោរណ៍ និង្ពឹត្តិរោរណ៍ដដលជ្

 
មូលោ្ឋ នបដើម្តីសប្មចបាននូវរោរេង្ហា ញដ៏្ តឹម្តរូវ។

 
កុ្ងចំបណាមេញ្ហា ដចទបទៀត ប�ើងខញាុ ំបានបធវើរោរទំនាកទំ់នងជ្ម�ួអ្កទទួលេន្ទុកបលើអភបិាលកិច្ចអំពតីវសិលភាពដដលបានប្គាងទុក និងបពលបវលាចនរោរង្រ សវនកម្ម និងរេកគំបហើញសំខាន់ៗ  រមួេញ្ចូ លផងដដរ នូវកងវះខាត

 
សំខាន់ៗ បៅបលើ្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង ដដលប�ើងខញាុ ំរកប�ើញក្ុងបពលបធវើសវនកម្ម។

Maria Cristina M. Calimbas 

Partner

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.

្ករុមហ៊ាុនគណបន�្យករជំនាញ និង
សវនករ្េតិ្សរុត

រាជធានតីភ្បំពញ ្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្
ចថងៃទតី ២៣ ដខមតីនា ឆ្្២ំ០១៩ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

របាយការណ៍រប្់្ វនករឯករាជ្យ
ជូនចំនពាះ៖ភាគទុនិកមនធនាគារនមយបបែង(នខមបូឌា)ភីអិលសុី



កំែត់សមា្ាល់

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

តទពាយសកម្ម

សច់្ បាកក់្ុងចដ ៤១.៩៥៥.៧៥៨ ១៦៨.៥៧៨.២៣៦ ៤៦.២០០.៥៤៦ ១៨៦.៥១១.៦០៤

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ ៣ ៣៨៦.៤២៦.១៦៦ ១.៥៥២.៦៦០.៣៣៥ ២៤៨.៥៩៦.៩២៩ ១.០០៣.៥៨៥.៨០២

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ៤ ១៤១.២៨០.៦៩៥ ៥៦៧.៦៦៥.៨៣៣ ៥៥.៩៩២.៩៦០ ២២៦.០៤៣.៥៨០

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម ៥ ១.៧៤៥ ៧.០១១ ៤.៤១៥ ១៧.៨២៣

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនសម្ពន័្ធញាតិ ៦ ៨៨៧.៥៥៩ ៣.៥៦៦.២១២ ១.៦៤៧.១៥៧ ៦.៦៤៩.៥៧៣

ឥណទាននិងេុបរ្េទាន ៧ ៥៦៤.៩៨២.៩៩៣ ២.២៧០.១០១.៦៦៦ ៥៣៤.៩៣២.៥៨៦ ២.១៥៩.៥២២.៨៥០

អចលកម្មនិងហត្ូេករណ៍ ៨ ៤.៣៩៩.៦០៣ ១៧.៦៧៧.៦០៥ ៥.៥៤៣.៩២០ ២២.៣៨០.៨០៥

កម្មវធិតីកំុព្ូយទរ័ ៩ ៨១១.៦០១ ៣.២៦១.០១៣ ១.០៧១.៧៥១ ៤.៣២៦.៦៥៩

ពន្ធពនយាជ្្ទព្យសកម្មសុទ្ធ ១២.២ ២.៣៤០.៣២៨ ៩.៤០៣.៤៣៨ ២.៧១៨.០២៤ ១០.៩៧២.៦៦២

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ ១០ ៣.៤៣៩.៣៦៤ ១៣.៨១៩.៣៦៥  ៣.៦៩២.២៨៤ ១៤.៩០៥.៧៥១

តទពាយសកម្មសរុប ១.១៤៦.៥២៥.៨១២ ៤.៦០៦.៧៤០.៧១៤ ៩០០.៤០០.៥៧២ ៣.៦៣៤.៩១៧.១០៩

តទពាយអកម្ម និងមូលនិធិភាគទុនិក

តទពាយអកម្ម

្បាកេ់បញ្ញ ើរេស់អតិថិជន ១១ ៩២៩.៣៦២.៧៥២ ៣.៧៣៤.១៧៩.៥៣៨ ៧០៥.៨២៩.២៧១ ២.៨៤៩.៤៣២.៧៦៧

្បាកេ់បញ្ញ ើរេស់ស្េន័ហិរញ្ញ វត្ុបផ្សងៗ ១១ ២៩.៦៨១.៩២២ ១១៩.២៦១.៩៦៣ ២៥.១១៦.៤៣២ ១០១.៣៩៥.០៣៦

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម ៥ ៣.១៧៨.៩៨៧ ១២.៧៧៣.១៧០ ១.៧៧០.០៥១ ៧.១៤៥.៦៩៦

េំណុលពន្ធបលើ្បាកច់ំណូល ១២.១ ៣.០២៨.០០២ ១២.១៦៦.៥១២ ២.១៧២.៨០៣ ៨.៧៧១.៦០៦

េំណុលេនា្ទ េេ់ន្សំ ៥ ៣០.០០០.០០០ ១២០.៥៤០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១២១.១១០.០០០

្ទព្យអកម្មបផ្សងៗ ១៣ ១៥.១១២.៩៣៥ ៦០.៧២៣.៧៧៣ ១៤.០៩៣.២២៣ ៥៦.៨៩៤.៣៤១

តទពាយអកម្មសរុប ១.០១០.៣៦៤.៥៩៨ ៤.០៥៩.៦៤៤.៩៥៦ ៧៧៨.៩៨១.៧៨០ ៣.១៤៤.៧៤៩.៤៤៦

មូលនិធិភាគទុនិក

បដើមទុន ១៥ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ៦៥.០០០.០០០ ២៦២.៤០៥.០០០

ទុនេ្មរុងទូបៅ ១០.០០០.០០០ ៤០.១៨០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៣៧០.០០០

្បាកច់ំបណញរកសាទុក ៥១.១៦១.២១៤ ២០៥.៥៦៥.៧៥៨ ៤៦.៤១៨.៧៩២ ១៨៧.៣៩២.៦៦៣

មូលនិធិភាគទុនិកសរុប ១៣៦.១៦១.២១៤ ៥៤៧.០៩៥.៧៥៨ ១២១.៤១៨.៧៩២ ៤៩០.១៦៧.៦៦៣

តទពាយអកម្ម និងមូលនិធិភាគទុនិកសរុប ១.១៤៦.៥២៥.៨១២ ៤.៦០៦.៧៤០.៧១៤ ៩០០.៤០០.៥៧២ ៣.៦៣៤.៩១៧.១០៩

កំណតស់មា្គ ល់ភាជា េព់តីបលខ ១ ដល់ ២៤ ជ្ដផ្កចនរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុបនះ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨

តារាងតុល្យការ
នាមថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



កំែត់សមា្ាល់

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

ចំណូលពតីរោរ្បាក ់ ១៦ ៤៨.៩៥១.៨៨៩ ១៩៦.៦៨៨.៦៩០ ៤៦.៤៦៥.១៩៦ ១៨៧.៥៧៩.៩៩៦

ចំណា�បលើរោរ្បាក ់ ១៧ (១៦.៧៩០.២១៤) (៦៧.៤៦៣.០៨០) (១៨.៩៦៤.០៣៤) (៧៦.៥៥៧.៨០៥)

ចំែូលពីការតបាក់សុទ្ធ ៣២.១៦១.៦៧៥ ១២៩.២២៥.៦១០ ២៧.៥០១.១៦២ ១១១.០២២.១៩១

ចំណូលបលើចថ្ឈ្ួល និងកច្មបជើងសរ ១៨ ៩.១៨៥.៦២៧ ៣៦.៩០៧.៨៤៩ ៧.២១០.១១៨ ២៩.១០៧.២៤៦

ចំណា�បលើចថ្ឈ្ួល និងកច្មបជើងសរ (១.៣៩២.៧៦៦) (៥.៥៩៦.១៣៤) (១.១៨៦.៣៨៦) (៤.៧៨៩.៤៤០)

ចំែូលមថលៃឈ្នួលនិងកមតមនជើងសរសុទ្ធ ៧.៧៩២.៨៦១ ៣១.៣១១.៧១៥ ៦.០២៣.៧៣២ ២៤.៣១៧.៨០៦

ចំណូលបផ្សងៗ ៣.៩៩៨.៧៤៣ ១៦.០៦៦.៩៤៩ ១.៧៨០.៩៩០ ៧.១៨៩.៨៥៧

ចំែូលតបតិបត្ដិការសុទ្ធសរុប ៤៣.៩៥៣.២៧៩ ១៧៦.៦០៤.២៧៤ ៣៥.៣០៥.៨៨៤ ១៤២.៥២៩.៨៥៤

ចំណា�ទូបៅ និងរដ្ឋបាល ១៩ (២០.០១៤.០៣៧) (៨០.៤១៦.៤០១) (១៦.៧៥១.៤៣៩) (៦៧.៦២៥.៥៥៩)

សំវធិានធនស្មាេរ់ោរបាតេ់ងបលើសមតុល្យបៅធនាគារបផ្សងៗ ឥណទាន និង េុបរ្េទាន និងរោតពវកិច្ចឥណទាន/
ហរញិ្ញ វត្ុនិងរោរធានាហិរញ្ញ វត្ុ ៤.៧.១៣ (៥.១៧២.៣២៣) (២០.៧៨២.៣៩៤) (១១.៤២៧.៩៣៤) (៤៦.១៣៤.៥៧០)

តបាក់ចំនែញមុនបង់ពន្ធ ១៨.៧៦៦.៩១៩ ៧៥.៤០៥.៤៧៩ ៧.១២៦.៥១១ ២៨.៧៦៩.៧២៥

ចំណា�ពន្ធបលើ្បាកច់ំណូល ១២.១ (៤.០២៤.៤៩៧) (១៦.១៧០.៤២៩) (១.៨៤៧.៥៨៣) (៧.៤៥៨.៦៩៣)

តបាក់ចំនែញសុទ្ធសតមាប់ការិយបរិនចឆេទ ១៤.៧៤២.៤២២ ៥៩.២៣៥.០៥០ ៥.២៧៨.៩២៨ ២១.៣១១.០៣២

កំណតស់មា្គ ល់ភាជា េព់តីបលខ ១ ដល់ ២៤ ជ្ដផ្កចនរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុបនះ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

7170

កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

របាយការណ៍លទ្្ធ ល
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



នដើមទុន
ដុោ្ារអានមរិក

ទុនបតមុងទូនៅ
ដុោ្ារអានមរិក

តបាក់ចំនែញរកាសាទុក
ដុោ្ារអានមរិក សរុប

សមតុល្យនាចថងៃទតី១ ដខមករា ឆ្្២ំ០១៨ ៦៥.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤៦.៤១៨.៧៩២ ១២១.៤១៨.៧៩២

េូកេដន្មបដើមទុន ១០.០០០.០០០ - (១០.០០០.០០០) -

្បាកច់ំបណញសុទ្ធស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទ - - ១៤.៧៤២.៤២២ ១៤.៧៤២.៤២២

សមតុលាយនាមថងៃទី៣១ បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨ ៧៥.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៥១.១៦១.២១៤ ១៣៦.១៦១.២១៤

សមមូលពាន់នរៀល (កំែត់សមា្ាល់នលខ២.១.៥) ៣០១.៣៥០.០០០ ៤០.១៨០.០០០ ២០៥.៥៦៥.៧៥៨ ៥៤៧.០៩៥.៧៥៨

សមតុល្យនាចថងៃទតី១ ដខមករា ឆ្្២ំ០១៧ ៥០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤១.១៣៩.៨៦៤ ១០១.១៣៩.៨៦៤

េូកេដន្មបដើមទុន ១៥.០០០.០០០ - - ១៥.០០០.០០០

្បាកច់ំបណញសុទ្ធស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទ - - ៥.២៧៨.៩២៨ ៥.២៧៨.៩២៨

សមតុលាយនាមថងៃទី៣១ បខធ្តូឆ្នាំ២០១៧ ៦៥.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤៦.៤១៨.៧៩២ ១២១.៤១៨.៧៩២

សមមូលពាន់នរៀល (កំែត់សមា្ាល់នលខ២.១.៥) ២៦២.៤០៥.០០០ ៤០.៣៧០.០០០ ១៨៧.៣៩២.៦៦៣ ៤៩០.១៦៧.៦៦៣

កំណតស់មា្គ ល់ភាជា េព់តីបលខ ១ ដល់ ២៤ ជ្ដផ្កចនរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុបនះ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨

របាយការណ៍បបសេបសេរួលេលូធន
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



កំែត់សមា្ាល់

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

សច់តបាក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាពតបតិបត្ដិការចលនាសច់តបាក់បានពីសកម្មភាពវិនិនយាគ ២០ ១៩៦.៤៦៤.៧៧៩ ៧៨៩.៣៩៥.៤៨០ ២៧.៨៥៦.៩៨៤ ១១២.៤៥៨.៦៤៥

ចលនាសច់តបាក់បានពីសកម្មភាពវិនិនយាគ

រោរទិញ ៖

អចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍ ៨ (៦៤០.៤៣២) (២.៥៧៣.២៥៦) (១.០៥៩.១៣០) (៤.២៧៥.៧០៨)

កម្មវធិតីកំុព្ូយទរ័ ៩ (១២២.០៥១) (៤៩០.៤០១) (៤៨១.១៤០) (១.៩៤២.៣៦៣)

សច់្ បាកប់ានពតីរោរលកអ់ចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍ ១១.៥១៧ ៤៦.២៧៥ - -

សច់តបាក់សុទ្ធនតបើតបាស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិនយាគ (៧៥០.៩៦៦) (៣.០១៧.៣៨២) (១.៥៤០.២៧០) (៦.២១៨.០៧១)

ចលនាសច់តបាក់បានពីសកម្មភាពហិរញ្ញបាបទាន

រោរទូទាតក់ម្ចតីបានពតី្ករុមហ៊ាុនបម ៥ - - (៤៥.០០០.០០០) (១៨១.៦៦៥.០០០)

សច់្ បាកព់តីរោរបបាះផសា�ភាគហ៊ាុនេដន្ម - - ១៥.០០០.០០០ ៦០.៥៥៥.០០០

សច់តបាក់សុទ្ធនតបើតបាស់ក្នុងសកម្មភាពហិរញ្ញបាបទាន - - (៣០.០០០.០០០) (១២១.១១០.០០០)

ការនកើនន�ើង (ការថយចុះ) មនសច់តបាក់និងសច់តបាក់សមមូល ១៩៥.៧១៣.៨១៣ ៧៨៦.៣៧៨.០៩៨ (៣.៦៨៣.២៨៦) (១៤.៨៦៩.៤២៦)

សច់្ បាកនិ់ងសច់្ បាកស់មមូលនាបដើមរោរ�ិេរបិច្ឆទ ២៣៩.៧១៦.៨៣៩ ៩៦៧.៧៣៦.៨៧៩ ២៤៣.៤០០.១២៥ ៩៨២.៦០៦.៣០៥

លបម្អៀងពតីរូេិ�វត្ុេរបទស - (៤.៥៥៤.៦១៧) - -

សច់តបាក់ និងសច់តបាក់សមមូលនាចុងការិយបរិនចឆេទ ៣ ៤៣៥.៤៣០.៦៥២ ១.៧៤៩.៥៦០.៣៦០ ២៣៩.៧១៦.៨៣៩ ៩៦៧.៧៣៦.៨៧៩

កំណតស់មា្គ ល់ភាជា េព់តីបលខ ១ ដល់ ២៤ ជ្ដផ្កចនរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុបនះ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

7372

កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

របាយការណ៍លហូំរសាច់សបាក់
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



១.   ពត័ម៌ានអពំជីធនាគារ

ការបនងកើតនិងតបតិបត្តិការ

ធនាគារបម�ដេ៊ាង ្តរូវបានេបងកើតចាេត់ាងំពតីឆ្្១ំ៩៩៣ និងបធវើ្េតិេត្តិរោរជ្សខាភ្បំពញ (“សខា”) 
ចនធនាគារ Malayan Banking Berhad (្ករុមហ៊ាុនបម ឬ “MBB”) ដដលជ្ធនាគារម�ួចុះេញជា តី 
អាជតីវកម្មបៅ្េបទសមា៉ា ប�សុតី។

បៅចថងៃទតី២ ដខបមស ឆ្្២ំ០១២ សខា ្តរូវបានចុះេញជា តីអាជតីកម្មជ្្ករុមហ៊ាុនសធារណៈទទួល
ខុស្តរូវមានក្មតិបោ�មានបឈា្ម ះថា ធនាគារបម�ដេ៊ាង (បខមេូឌា) ភតីអិលសុតី (“ធនាគារ”) 
និងជ្្ករុមហ៊ាុនេុ្តសម្ពន័្ធរេស់ MBB។ ធនាគារ ្តរូវបានចុះេញជា តីអាជតីវកម្ម បោ�អនុបលាមតាម 
ចបាេស់្តតីពតីសហ្គាសពាណិជជាកម្មចន្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្ និង្តរូវបានផ្តល់អាជ្ញា េណ័្ណ ប្រោម

 
េទេ្ញ្ញត្តិទាងំឡា�ចនធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ (“NBC”)។ 

ធនាគារផ្តល់បសវាកម្មធនាគារទូលំទូលា� និងបសវាហិរញ្ញ វត្ុដដលពាកព់ន័្ធជ្ប្ចើនបទៀតបៅក្ុង
 ្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្ បោ�អនុបលាមបៅតាមអាជ្ញា េណ័្ណ ធនាគារបលខ ០២ បចញបោ� 

ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ បោ�មនិមានរោលកំណត។់ 

នដើមទុន

បដើមទុនសរុេរេស់ធនាគារ នាចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨ មានចំនួន ៧៥ លានដុល្ារអាបមរកិ 
(ឬ ៣០១.៣៥ ពានល់ានបរៀល) (ឆ្្២ំ០១៧៖ ៦៥ លានដុល្ារអាបមរកិ ឬ ២៦២.៤១ 
ពានល់ានបរៀល)។

តកុមតបឹកាសាភិបាល

សមាសភាពចន្ករុម្េឹកសាភបិាល បៅក្ុងអំ�ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទ និងនារោលេរបិច្ឆទចនរបា�រោរណ៍បនះ
 រមួមាន៖

បលាក Dato’ Johan Ariffin  ្េធាន្ករុម្េឹកសាភបិាលឯករាជ្យ និងមនិ្េតិេត្តិ
បលាក Anthony Brent Elam អភបិាលឯករាជ្យ និងមនិ្េតិេត្តិ 
បលាក Spencer Lee Tien Chye អភបិាលឯករាជ្យ និងមនិ្េតិេត្តិ
បលាក Datuk Hamirullah Boorhan អភបិាលមនិឯករាជ្យ និងមនិ្េតិេត្តិ 
បលាក Soon Su Long  អភបិាលមនិឯករាជ្យ និងមនិ្េតិេត្តិ

ទីតាំង

ទតីស្ករ់ោរចុះេញជា តីរេស់ធនាគារមានទតីតាងំបៅអគារបលខ៤៣ មហាវថិតី្ពះនបរាត្តម សង្ក តផ់សារថ្មតី៣ 
ខណ្ដូនបពញ រាជធានតីភ្បំពញ ្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្។ នាចថងៃទតី៣ ១  ដខធ្ូ ឆ្្២ំ ០ ១ ៨ 
ធនាគារមានសខាសរុេចំនួនចម្ភម�ួ (២១) ដដលមានទតីតាងំបៅក្ុងរាជធានតីភ្បំពញ បខត្តបសៀមរាេ 
បខត្ត្ពះសតីហនុ បខត្តបាតដំ់េង បខត្តត្ូង�្មុ ំ បខត្តកំពងច់ាម បខត្តេនា្ទ �មានជ�័ និងបខត្តតាដកវ។

បុគ្គលិក

នាចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨ ធនាគារមានេុគ្គលិកសរុេចំនួន ៣៩៦ នាក ់ (ឆ្្២ំ០១៧ មានចំនួន 
៣៧៤ នាក)់។

រោលេរបិច្ឆទចនរោរអនុមត័បលើរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ្តរូវបានអនុមត័បោ�
 ្ករុម្េឹកសាភបិាល បៅចថងៃទតី២៣ ដខមតីនា ឆ្្២ំ០១៩។

២.   មគាលនមោបាយគណមនយ្យ
២.១ មូលោ្ានមនការបង្ហាញរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុ

២.១.១ របាយការែ៍មនអនុនោមភាព
របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ្តរូវបានបរៀេចំប�ើង្សេតាមស្ងោ់រគណបន�្យកម្ពុជ្ 
(“CAS”) និងបគាលរោរណ៍ដណនា ំ ចនធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្បៅបលើរោរបរៀេចំ និង

 
រោរេង្ហា ញចនរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ។

របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុដដលភាជា េជ់្ម�ួបនះ រមួទាងំរោរប្េើ្បាស់របា�រោរណ៍ 
ទាងំបនះ មនិ្តរូវបានបរៀេចំប�ើងស្មាេអ់្កប្េើ្បាស់របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ  
ដដលពំុបានដឹងពតីបគាលរោរណ៍ គណបន�្យ នតីតិវធិតីគណបន�្យ និងរោរអនុវត្បគាល

 នបោបា�គណបន�្យចន្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្បនាះប�ើ� បហើ�េដន្មពតីបនះក៏
 

មនិមានេំណងក្ុងរោរេង្ហា ញពតីស្នភាពហិរញ្ញ វត្ុលទ្ធផល ្េតិេត្តិរោរ និងលំហូរ
 សច់្ បាក ់ ដដលអនុបលាមបៅតាមបគាលរោរណ៍គណបន�្យ និងរោរអនុវត្ន ៍

គណបន�្យដដលទទួលស្គ ល់ជ្ទូបៅ ក្ុង្េបទសដចទបផ្សងបទៀត ប្រៅពតី្ពះរាជ្ 
ណាច្កកម្ពុជ្បនាះដដរ។

បគាលនបោបា�គណបន�្យដដលោកេ់ង្ហា ញដូចខាងប្រោមបនះ ្តរូវបានអនុវត្ជ្ 
អចិចសន្�ប៍ោ�ធនាគារ។

២.១.២ មូលោ្ានមនការវាស់បវង
របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ ្តរូវបានបរៀេចំបទ្ើងបៅតាមមូលោ្ឋ នចថ្បដើម 
្េវត្តិ។ 

២.១.៣ ការិយបរិនចឆេទសរនពើពន្ធ
រោរ�ិេរបិច្ឆទសរបពើពន្ធរេស់ធនាគារចាេ់បផ្តើមពតីចថងៃទតី១ ដខមករា និងេញ្ច េ់បៅចថងៃទតី៣១ 
ដខធ្ូ។ 

២.១.៤ រូបិយបព័ែ្ណនគាលនិងរូបិយបព័ែ្ណសតមាប់កំែត់បង្ហាញ
រូេិ�វត្ុចន្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្គឺ ្បាកប់រៀល (“KHR”)។ បទាះជ្ោ៉ា ងបនះក្តតី  
ធនាគារបធវើ្េតិេត្ិរោរ និងកត់្ តារាល់េញជា តីគណបន�្យរេស់ខ្ួនជ្ចម្ងជ្្បាក់

 ដុល្ារអាបមរកិ។ គណៈ្គេ់្ គងបានកំណត់្ បាកដុ់ល្ារអាបមរកិ ជ្រូេិ�េណ័្ណ  
វាស់ដវង និងជ្រូេិ�េណ័្ណ ស្មាេក់ំណតេ់ង្ហា ញ ប្ពាះវាបានឆ្ុះេញ្្ច ំងពតី សរធាតុ

 
បសដ្ឋកិច្ចចន្េភព្ពឹត្ិរោរណ៍ និង រោលៈបទសៈទាងំ ឡា�រេស់ធនាគារ។ 
រោរេង្ហា ញបនះ គឺអនុបលាមតាម្េរោសបលខ ធ៧-០៧-១៦៤ ចុះចថងៃទតី១៣ ដខធ្ូ 
ឆ្្២ំ០០៧។ សកម្មភាព្េតិេត្ិរោរជ្រូេិ�េណ័្ណ បផ្សងៗបទៀត (“FC”) ្តរូវបានេ្ូរ 
បៅជ្្បាកដុ់ល្ារអាបមរកិ បោ�ប្េើ្បាស់អ្តាេ្ូរ្បាកន់ារោលេរបិច្ឆទចន

 
្េតិេត្ិរោរបនាះ។ ្ទព្យសកម្ម និង្ទព្យអកម្មដដលជ្រូេិ�េណ័្ណ បផ្សងបទៀតប្រៅពតី 
ដុល្ារអាបមរកិមាន បៅរោលេរបិច្ឆទចនតារាងតុល្យរោរ ្តរូវបានេ្ូរបៅជ្្បាកដុ់ល្ារ 
អាបមរកិបោ� ប្េើ្បាស់អ្តានារោលេរបិច្ឆទចនតារាងតុល្យរោរ។ ភាពលបម្អៀងពតី 
រោរេ្ូររូេិ�េណ័្ណ  ្តរូវបានទទួលស្គ ល់បៅក្ុងរបា�រោរណ៍លទ្ធផល។

២.១.៥ ការបតបសតមរួលទឹកតបាក់ដុោ្ារអានមរិកនៅជាតបាក់នរៀល
រោរដ្េស្មរួលទឹក្បាកដុ់ល្ារអាបមរកិ បៅជ្្បាកប់រៀល ្តរូវបានេង្ហា ញក្ុង 
របា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ បដើម្តីអនុបលាមបៅតាមចបាេស់្តីពតីគណបន�្យសហ្គាស

 សវនកម្មគណបន�្យសហ្គាស និង វជិ្ជា ជតីវៈគណបន�្យ ចុះចថងៃទតី១១ ដខបមស  
ឆ្្២ំ០១៦ និង្េរោសពាកព់ន័្ធនានារេស់ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ បោ�ប្េើអ្តាេ្ូរ

 ្បាកន់ាចុងរោរ�ិេរបិច្ឆទ៤.០១៨ បរៀល ក្ុង១ដុល្ារអាបមរកិ ស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទ 
 របា�រោរណ៍ (ក្ុងឆ្្២ំ០១៧៖ ១ដុល្ារអាបមរកិបស្មើ ៤.០៣៧បរៀល) ដូចដដលបាន 

្េរោសឲ្យប្េើបោ�ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្។ រោរដ្េស្មរួលទាងំបនះមនិ្តរូវបាន
 

អះអាងថាជ្ទឹក្បាកត់ំណាងឲ្យរោរេង្ហា ញទឹក្បាកដុ់ល្ារអាបមរកិ ឬអាច្តរូវបាន 
េង្ហា ញជ្្បាកប់រៀលតាមអ្តាបផ្សងបទៀតបទ។ 

២.១.៦ ស្តង់ោរគែននយាយមិនទាន់បានអនុវត្ត
បៅចថងៃទតី ២៤ ដខមតីនាឆ្្ ំ ២០១៦ ្ករុម្េឹកសាជ្តិគណបន�្យកម្ពុជ្ (NAC) បាន 
្េរោសថា ស្តងោ់ររបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុអន្តរជ្តិកម្ពុជ្ ( "CIFRS")  ្តរូវបាន 
ពនយារបពលស្មាេរ់ោរអនុវត្តបៅចថងៃទតី១ ដខមករា ឆ្្ ំ ២០១៩ ។ ក្ុងអំ�ុងបពល 

 
អន្តររោលបនះធនាគារនិង្គឹះស្នហិរញ្ញ វត្ុរមួទាងំ្ករុមហ៊ាុនធានារា៉ា េរ់ង ្តរូវបរៀេចំ

 
របា�រោរណ៍វឌ្ឍនភាពទាកទ់ងនឹងរោរអនុវត្ត CIFRS និងរា�រោរណ៍ជ្្េចាឆ្ំ្ដំល់  
្ករុម្េឹកសាជ្តិគណបន�្យកម្ពុជ្ (NAC)  និងេទេ្ញ្ញត្តិដចទបទៀត។ រោរអនុវត្ត  
C I F R S  ្តរូវបានរពំឹងថានឹងមានផលេ៉ាះពាល់ោ៉ា ងខ្ាងំ បៅបលើរបា�រោរណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ។ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨

កំណត់្មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



២.   មគាលនមោបាយគណមនយ្យ (តពជីទំព័រេនុ)
២.២ ការវិនិចឆេព័យនិងការបា៉ាន់សមានគែននយាយសំខាន់ៗ

ក្ុងរោរអនុវត្នប៍គាលនបោបា�គណបន�្យ គណៈ្គេ់្ គងបានប្េើ្បាស់រោរវនិិច្ឆ�័រេស់
 

ខួ្ន និងបធវើរោរបា៉ា នស់្ម នកុ្ងរោរកំណតត់ចម្ដដល្តរូវបានទទួលស្គ ល់ កុ្ងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វតុ្
 មានដូចខាងប្រោម៖ 

២.២.១ ភតិសនាយាតបតិបត្តិការ
ធនាគារបានចុះកិច្ចសនយាជួលអាគារ ដដល្តរូវបានប្េើ្បាស់ ស្មាេ់ ្ េតិេត្តិរោររេស់  
ខួ្ន។ ធនាគារបានកំណត ់បោ�ដផ្អកបលើរោរវា�តចម្បលើរ�ៈបពល និងលក្ខខណ្ចន

 
កិច្ចសនយាជួលទាងំបនាះ (ឧទាហរណ៍ រោរជួលមនិ្តរូវបានបផ្ទរភាពជ្មា្ច ស់កម្មសិទ្ធិបលើ  
្ទព្យសកម្មបៅអ្កជួលបៅចុងរោរ�ិេរបិច្ឆទចនកិច្ចសនយាជួល បហើ�កិច្ចសនយាជួល មាន 

 
រ�ៈបពលតិចជ្ងអា�ុរោលប្េើ្បាស់រេស់្ទព្យសកម្មបនាះ) ធនាគារបានកំណតថ់ា  
ភតិេតតីជ្អ្ករកសានូវហានិភ�័ និងផល្េបោជនជ៍្សរវន្តទាងំអស់កុ្ងនាមជ្មា្ច ស់

 
កម្មសិទ្ធិបលើ្ទព្យសម្ត្តិទាងំបនះ។

២.២.២ រូបិយបព័ែ្ណមុខងរ
ស្ងោ់រគណបន�្យកម្ពុជ្បលខ ២១ ត្មរូវឲ្យគណៈ្គេ់្ គង ប្េើ្បាស់រោរវនិិច្ឆ�័

 
រេស់ខ្ួនក្ុង  រោរកំណតរ់ូេិ�េណ័្ណ មុខង្ររេស់អង្គភាព  ដដលបានឆ្ុះេញ្្ច ំង

 សម្សេ េំផុតពតីឥទ្ធិពលបសដ្ឋកិច្ចចន្េតិេត្តិរោរ ្ពឹត្តិរោរណ៍ និងលក្ខខណ្ទាងំឡា�
 ណាដដលមានរោរពាកព់ន័្ធបៅនឹងអង្គភាព។ កុ្ងរោរវនិិច្ឆ�័បនះ ធនាគារពិចារណាបលើ 

ចំណុចដូចខាងប្រោម៖

ក. រូេិ�េណ័្ណ ដដលមានឥទ្ធិពលជ្សវន្តបលើតចម្រេស់ឧេករណ៍ និងបសវាហិរញ្ញ វត្ុ 
 (ជ្បរឿ�ៗវាជ្រូេិ�េណ័្ណ ដដលតចម្រេស់ឧេករណ៍ និងបសវាហិរញ្ញ វត្ុ ្តរូវ បាន 

កំណត ់ និងបធវើរោរទូទាត)់
ខ. រូេិ�េណ័្ណ មានក្ុងមូលនិធិដដលទទួលបានពតីសកម្មភាពហិរញ្ញេ្ទាន និង
គ. រូេិ�េ័ណ្ណ ដដល្បាកទ់ទួលបានពតីសកម្មភាព្េតិេត្តិរោរ ដតងដត្តរូវបានរកសាទុក។

២.២.៣ សំវិធានធនសតមាប់ការបាត់បង់នលើសមតុលាយជាមួយធនាគារនផាសងៗឥែទាននិង

 បុនរតបទាននិងកាតពវកិច្ចឥែទាន/ហិរញ្ញវត្នុនិងការធានាហិរញ្ញវត្នុ
បៅបពលបរៀេចំរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ គុណភាពចនសមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ 
 ឥណទាននិងេុបរ្េទាន រោតពវកិច្ចឥណទាន/ហិរញ្ញ វត្ុ និងរោរធានាហិរញ្ញ វត្ុ ្តរូវ

 បាន្តរួតពិនិត្យ និងវា�តចម្ បដើម្តីកំណតច់ំណាតថ្់ាកនិ់ងក្មតិចនសំវធិានធនបលើ
 ឥណទាននិងេុបរ្េទានដដលបាតេ់ង ់ នឹងេង្ហា ញទាងំ្សរុងក្ុងកំណតស់មា្គ ល់បលខ  

២.៣.៥។

២.២.៤ ការទទួលស្ាល់ពន្ធពនាយារជាតទពាយសកម្ម
ពន្ធពនយារជ្្ទព្យសកម្ម្តរូវបានទទួលស្គ ល់ស្មាេ ់រោរខាតពន្ធបោង ដដលមនិទាន ់ 
បាន ប្េើ្បាស់ទាងំអស់ និងភាពខុសគ្ាេបណា្ត ះអាសន្ក្ុងក្មតិដដលអាចមាន្បាក់

 
ចំបណញជ្េ ់ពន្ធនាបពលអនាគត បដើម្តីអាចរោតក់ងរោរខាតពន្ធបោង ដដលមនិទាន ់
បានប្េើ្បាស់បនាះ។ គណៈ្គេ់្ គង្តរូវប្េើរោរវនិិច្ឆ�័សំខាន ់ បដើម្តីកំណតច់ំនួន

 
ចនពន្ធពនយារជ្្ទព្យសកម្មដដលអាចទទួលស្គ ល់បាន បោ�ដផ្អកបលើបពលបវលា និង  
ក្មតិ ចន្បាកចំ់បណញជ្េព់ន្ធនាបពលអនាគត ដដលអាចមានជ្ម�ួនឹង�ុទ្ធសសស្ត   
ក្ុង រោរបធវើដផនរោរពន្ធនាបពលអនាគត។

២.២.៥ ការថយចុះតមមលៃមនតទពាយសកម្មមិនបមនហិរញ្ញវត្នុ
រោរថ�ចុះតចម្ចន្ទព្យសកម្មមនិដមនហិរញ្ញ វត្ុបកើត មានបៅបពលដដលតចម្ចុះេញជា តី

 
ចន្ទព្យសកម្ម ឬ ឯកតាេបងកើតសច់្ បាកម់ានតចម្បលើសពតីចំនួនទឹក្បាកដ់ដលអាច 
្េមូលមកវញិបាន បហើ�ដដលជ្តចម្ខ្ពស់ជ្ងរវាងតចម្ទតីផសារដកបចញចថ្បដើម 
ពាកព់ន័្ធនឹងរោរលកនិ់ងតចម្បានពតី រោរប្េើ្បាស់។ រោរគណនាតចម្ទតីផសារដកបចញ

 
ចថ្បដើមពាកព់ន័្ធនឹងរោរលក ់ គឺដផ្អកបលើទិន្ន�័ដដលទទួលបានពតី្េតិេត្តិរោរលកក់្ុង

 ្េតិេត្តិរោរបេើកចំហចន្ទព្យសកម្មដដល្សបដៀងគ្ា ឬតចម្ដដលអាចអបងកតបាន 
បៅបលើទតីផសារដកចថ្បដើមដដលបកើតមានបដើម្តីលក់្ ទព្យសកម្មបនាះ។ រោរគណនា

 

តចម្បានពតីរោរប្េើ្បាស់  គឺដផ្អកបលើគ្មរូលំហូរសច់្ បាកអ់េ្ហារ។ ធនាគារវា� 
តចម្រោរថ�ចុះចន្ទព្យសកម្ម បៅបពលណាដដលមាន្ពឹត្តិរោរណ៍ ឬរោរ្្ស់េ្តូរ 
ទាងំឡា�ណា ដដលេង្ហា ញថាតចម្ចុះេ ញជា តី ចន្ទព្យសកម្ម  មនិអាច្េមូលមកវញិ 
បាន។ កតា្ត នានាដដលធនាគារពិចារណាថា មានសរៈសំខានដ់ដលត្មរូវឲ្យមាន 
រោរពិនិត្យបលើរោរថ�ចុះតចម្រមួមាន៖

• លទ្ធផល្េតិេត្តិរោរ មានក្មតិទាេខ្ាងំជ្ង បធៀេបៅនឹងលទ្ធផល្េតិេត្តិរោរ 
 រពឹំងទុកនាបពលកន្ងមក ឬនាបពលអនាគត

• រោរ្្ស់េ្តូរសរវន្ត ចនរបេៀេប្េើ្បាស់្ទព្យសកម្មដដលបានទិញ ឬ�ុទ្ធសសស្ត 
ស្មាេ ់ អាជតីវកម្មទាងំមូល និង

• និន្ារោរបសដ្ឋកិច្ច ឬភាពអវជិជាមានសំខាន់ៗ ក្ុងវស័ិ�។

២.២.៦ ការបា៉ាន់សមានអាយុកាលនតបើតបាស់មនអចលកម្មនិងហត្តូបករែ៍និងកម្មវិធីកុំពាយតូទព័រ
ធនាគារ បធវើរោរបា៉ា នស់្ម នអា�ុរោលប្េើ្បាស់ចន អចលកម្មនិងហត្ូេករណ៍ និង 

 
កម្មវធិតី កំុព្ូយទរ័ រេស់ខ្ួន។ រោរបា៉ា នស់្ម នបនះ្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យប�ើងវញិជ្បរឿ�ៗ

  តាមរោលកំណត ់ បដើម្តីធានាថារលំស់ មានសង្គតភាពជ្ម�ួនឹងគ្មរូបា៉ា នស់្ម នចន  
អត្្េបោជនប៍សដ្ឋកិច្ចពតីអចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍និងកម្មវធិតីកំុព្ូយទរ័នតីម�ួៗ។

២.៣ នសចក្ដីសនង្ខបមននគាលការែ៍គែននយាយសំខាន់ៗ

២.៣.១ បបតមបតមរួលក្នុងនគាលននយាបាយគែននយាយ
បគាលនបោបា�គណបន�្យ ដដលបានេង្ហា ញខាងប្រោម ្តរូវបានអនុវត្តបោ� 
ធនាគារក្ុងអំ�ុងបពលរោរ�ិេរបិច្ឆទ។

២.៣.២ ពព័ត៌មានវិនយាគកម្ម
ធនាគារបធវើ្េតិេតិ្រោរអាជតីវកម្មរេស់ខួ្នបៅកុ្ងវស័ិ�ដតមួ� ដដលជ្ធនាគារពាណិជជា 
និងស្ិតបៅក្ុងដដនភូមសិសស្ដតម�ួ គឺ្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្។ 

២.៣.៣ សច់តបាក់និងសច់តបាក់សមមូល
ស្មាេប់គាលេំណងចនរោរបរៀេចំរបា�រោរណ៍លំហូរសច់្ បាក ់ សច់្ បាក ់ និង 
សច់្ បាក ់ សមមូលរមួមាន សច់្ បាក ់ និងសមតុល្យធនាគារ ្បាកេ់បញ្ញ ើ គា្ម ន  
រោលកំណត ់ និងរោរវនិិបោគ រ�ៈបពលខ្តី ដដលង្�្សរួលេ្ូរជ្សច់្ បាកប់ាន 

 
ជ្ម�ួនឹងរោលអវសន្តបដើម េតីដខ ឬតិចជ្ងបនះពតីបពលទិញ បហើ�និងដដលអាច

 េ្ូរជ្សច់្ បាកដ់ដលកំណតប់ាន និងមានហានិភ�័តិចតួចបលើរោរ្្ស់េ្ូរតចម្។

២.៣.៤ ឥែទាននិងបុនរតបទាន
ឥណទាន និងេុបរ្េទានផ្ល់ឲ្យអតិថិជនទាងំអស់ ្តរូវបានេង្ហា ញបៅក្ុងតារាង

 
តុល្យរោរតាម ្បាកប់ដើម និងចំណូលរោរ្បាកេ់ង្គរ (ដកបចញចំណូលរោរ្បាក ់
ព្ួយរទុក) បោ�ដកបចញនូវចំនួន ទាងំឡា�ណាដដលបានលុេបចាល និង 
សំវធិានធនស្មាេឥ់ណទានដដលបាតេ់ង។់ ឥណទានរ�ៈបពលខ្តី គឺជ្ឥណទាន 
ដដលនឹង្តរូវបានទូទាតស់ងមកវញិបៅក្ុងរ�ៈបពលម�ួឆ្្បំោ�គិតចាេព់តី

 
រោលេរបិច្ឆទ ដដលឥណទានបនាះ្តរូវបានផ្ល់ឲ្យអតិថិជន។ ឥណទានរ�ៈបពល 
ដវង គឺជ្ឥណទានទាងំឡា�ណាដដលរោលេរបិច្ឆទ្តរូវសង្ត�េចុ់ងប្រោ� 
រេស់វា មានរ�ៈបពលប្ចើនជ្ងម�ួឆ្្បំោ�គិតចាេព់តីរោលេរបិច្ឆទ ដដល 
ឥណទាន្តរូវបានផ្ល់ឲ្យអតិថិជន។ ឥណទាន្តរូវបានលុេបចាល បៅបពលដដល 
ធនាគារបជឿជ្កោ់៉ា ងចបាស់ថា ឥណទានបនាះមនិអាច ្េមូលមកវញិបាន។  
រោរ្េមូលបានមកវញិចនឥណទាន និងេុបរ្េទាន ដដល្តរូវបានលុេបចាល ឬបាន 
បធវើសំវធិានធនបៅក្ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទមុនៗ និងេន្�ចំនួនចនសំវធិានធនបលើ

 ឥណទានដដលបាតេ់ងប់ៅក្ុងរបា�រោរណ៍លទ្ធផល។

ឥណទាន និងេុបរ្េទាន ដដល្តរូវបានចាតថ្់ាក ់ ជ្ឥណទានប្រោមស្ងោ់រជ្េ ់
សង្ស�័ ឬ បាតេ់ងគឺ់្តរូវចាតទុ់កជ្ឥណទានមនិដំបណើ ររោរ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



២.   មគាលនមោបាយគណមនយ្យ (តពជីទំព័រេនុ)
២.៣ នសចក្ដីសនង្ខបមននគាលការែ៍គែននយាយសំខាន់ៗ(តពីទំពព័រមុន)

២.៣.៥ សំវិធានធននលើសមតុលាយនៅធនាគារនផាសងៗឥែទាននិងបុនរតបទាននិងកាតពវកិច្ច

 ឥែទាន/ហរិញ្ញវត្តនុនិងការធានាហិរញ្ញវត្នុ
អនុបលាមតាមបគាលរោរណ៍ដណនារំេស់ ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ រាល់ហាវ សុតីលតីធតី ្តរូវ 
បានចាតច់ំណាតថ្់ាក ់    បោ�បោងបៅតាមលទ្ធភាពចនរោរទូទាតស់ង    រេស់ 
េដិភាគតី។    លទ្ធភាពចនរោរទូទាតស់ងបនះ  ្តរូវបានវា�តចម្បោ�ដផ្អកបៅតាម 
េទពិបសធនច៍នរោរទូទាតស់ងពតីមុន ស្នភាពហិរញ្ញ វត្ុរេស់កូនេំណុលស្នភាព

 
អាជតីវកម្ម និងលំហូរសច់្ បាកព់យាករណ៍ លទ្ធភាពនិងឆន្ទៈចនសង្តលេរ់េស់កូន 
េំណុល េរោិរោសហិរញ្ញ វត្ុ និងគុណភាពចនឯកសរ។

បលើសពតីបនះបទៀតធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្បានបចញ្េរោសបលខ េ៧-០១៧-៣៤៤ ចុះចថងៃទតី 
១ ដខធូ្ឆ្្ ំ២០១៧ ស្តតីពតីចំណាត់ថ្ាក់ហានិភ័�ឥណទាន និងសំវធិានធនបលើអុតីមដភរមិន 

 និងសរាចរបលខ េ៧-០១៨-០០១ ចុះចថងៃទតី ១៦ ដខកុម្ភៈឆ្្ ំ ២០១៨ ្េរោស
ស្តតីពតីចំណាតថ្់ាកហ់ានិភ�័ឥណទាននិងសំវធិានធនបលើអុតីមដភរមនិ ដដលត្មរូវឲ្យ

 ធនាគារនិងស្េ័នហិរញ្ញ វតុ្ ទំាងអស់បធវើរោរវាស់ដវងបលើ អុតីមដភរមិន និងផ្តល់សំវធិានធន
 ្គេ់្ គានប់លើហាវ សុតីលតីធតីទាងំអស់ បោ�ដផ្អកបលើចំណាតថ្់ាក ់  ហានិភ�័ឥណទាន 

 និងសំវធិានធនថ្មតី មានដូចខាងប្រោម៖

ស្មាេ់្គឹះស្នទំាងអស់ បោ�ដផ្អកបលើចំណាត់ថ្ាក់ និងរោរផ្តល់ឥណទានថ្មតីដូចខាង 
ប្រោម៖

ចំណាត់ថា្នាក់ ចំនួនបថងៃបដលហួសកាលកំែត់សង សំវិធានធន

ឥណទានរ�ៈបពលខ្តី (តិចជ្ង ឬម�ួឆ្្)ំ

ឥណទានធម្មតា   ១៤ចថងៃ ឬតិចជ្ង         ១%

ឥណទានឃ្្បំមើល   ១៥ ដល់ ៣០ចថងៃ          ៣%

ឥណទានប្រោមស្ងោ់រ   ៣១ ដល់ ៦០ចថងៃ          ២០%

ឥណទានជ្េស់ង្ស�័   ៦១ ដល់ ៩០ចថងៃ         ៥០%

ឥណទានបាតេ់ង ់   បលើសពតី ៩១ចថងៃ          ១០០%

ឥណទានរ�ៈបពលដវង (ប្ចើនជ្ងម�ួឆ្្)ំ

ឥណទានធម្មតា   ២៩ចថងៃ ឬតិចជ្ង         ១%

ឥណទានឃ្្បំមើល   ៣០ ដល់ ៨៩ចថងៃ          ៣%

ឥណទានប្រោមស្ងោ់រ   ៩០ ដល់ ១៧៩ចថងៃ          ២០%

ឥណទានជ្េស់ង្ស�័   ១៨០ ដល់ ៣៥៩ចថងៃ         ៥០%

ឥណទានបាតេ់ង ់   បលើសពតី ៣៦០ចថងៃ          ១០០%

រោរកំណតសំ់វធិានធនខាងបលើបនះ ្តរូវបានបធវើប�ើងបោ�មនិគិតពតីតចម្ចន្ទព្យេញ្្ច ំ
បទ បលើកដលងដត្ទព្យេញ្្ច ំជ្សច់្ បាកដ់ដលបានតមកល់បៅធនាគារ។ ក្ុងករណតី  
ដដលឥណទាន្តរូវបានបធវើចំណាតថ្់ាកជ់្ ”ឥណទានបាតេ់ង”់ ្ទព្យេញ្្ច ំទាងំអស់ 
្តរូវបានប្េើ្បាស់តាមតចម្ទតីផសារដដលអនុមត័បោ� ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ ។

ភាព្គេ់្ គានច់នសំវធិានធន ស្មាេហ់ាវ សុតីលតីធតីទាងំអស់ ្តរូវបានវា�តចម្ជ្ 
បរៀងរាល់ដខបោ�គណៈ្គេ់្ គង។  កតា្ត ដដលជំរុញក្ុងរោរវា�តចម្បលើ ភាព្គេ ់
្គាន ់ចនសំវធិានធនរមួមាន ទំហំចនសំពាតឥណទាន េទពិបសធនច៍នរោរបាតេ់ង ់
ពតីមុនៗមក លក្ខខណ្បសដ្ឋកិច្ចេច្ចុេ្ និងផលេ៉ាះពាល់ដល់ស្នភាពហិរញ្ញ វត្ុរេស់

 អតិថិជន និង្េតិេត្តិរោរបៅតាមលក្ខខណ្ចនបពលកិច្ចសនយា។

ហាវ សុតីលតីធតីមនិអាចទារបាន ឬចំដណកចនហាវ សុតីលតីធតីដដលបានចាតថ្់ាកជ់្ហាវ សុតី
 លតីធតីអា្កក់ នឹង្តរូវជ្មះេញជា តី េនា្ទ េ់ពតីមានរោរគិតគូរបៅបលើ តចម្លក់បានចន្ទព្យេញ្្ច ំ 

 បហើ�្េសិនបេើបៅបពលដដលគណៈ្គេ់្ គងវនិិច្ឆ�័ប�ើញថា ពំុមានសង្មឹនឹងទារ
 បាននូវហាវ សុតីលតីធតីទាងំបនាះមកវញិបទ។ 

រោរ្េមូលមកវញិនូវហាវ សុតីលតីធតីផ្តល់ឲ្យអតិថិជនដដលបាន ជ្មះេញជា តី និង រោរេញ្ចូ ល 
 មកវញិនូវ  សំវធិានធនពតីមុន្តរូវបានេង្ហា ញជ្ចំណូលបផ្សងៗបៅកុ្ងរបា�រោរណ៍ 

លទ្ធផល។

រោរ្បាកព់្ួយរទុក តំណាងឲ្យរោរ្បាកប់លើឥណទានមនិដំបណើ ររោររេស់អតិថិជន 
 ដដល្តរូវបានកត់្ តាជ្សំវធិានធនជ្ជ្ង ចំណូលរហូតដល់ រោរ្បាកព់្ួយរទុក  

្តរូវបានទទួលស្គ ល់បៅតាមមូលោ្ឋ ន សច់្ បាក។់ 

រោរ្បាក់ព្ួយរទុក គឺេង្ហា ញកុ្ងរោរកំណត់សមា្គ ល់ជ្រោរដកបចញពតីរោរ្បាក់្តរូវទទួល។

២.៣.៦ កាតពវកិច្ចឥែទាននផាសងៗ
បៅក្ុងអាជតីវកម្មធម្មតា ធនាគារបានចុះកិច្ចសនយាឥណទានបផ្សងៗ ដដលរមួមាន  
រោតពវកិច្ចឥណទាន លិខិតឥណទាន និងលិខិតធានា។ បគាលនបោបា�គណបន�្យ 

 និងវធិតីសសស្សំវធិានធន គឺមានលក្ខណៈ្េហាក់្ េដហលបៅនឹងឥណទានដូច
 

េង្ហា ញខាងបលើ។ សំវធិានធនបលើរោតពវកិច្ចឥណទានបផ្សងៗ ្តរូវបានបធវើប�ើងបៅ
 

បពលរោរបាតេ់ង់្ តរូវបានគិតថាទំនងនឹងបកើតមានប�ើង។

២.៣.៧ តទពាយសកម្មនផាសងៗ
គណនតី្តរូវទទួលបផ្សងៗដដលរមួេញ្ចូ លបៅក្ុង្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ ្តរូវបានកត់្ តា

 
បៅតាមតចម្ដដលរពឹំងទុកថានឹងអាច្េមូលមកវញិបាន។ រោរបា៉ា នស់្ម ន្តរូវបធវើប�ើង 
ស្មាេេ់ំណុលជ្េស់ង្ស�័បោ�ដផ្អកបលើ រោរ្តរួតពិនិត្យបលើសមតុល្យ ដដល 
បៅសល់ទាងំអស់ នារោលេរបិច្ឆទចនតារាងតុល្យរោរ។

២.៣.៨ អចលកម្មនិងហត្តូបករែ៍
ក. អចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍ ្តរូវបានកត់្ តាតាមតចម្បដើមបោ�ដករលំស់ 

េង្គរ និងរោរខាត េងព់តីឱនភាពតចម្េង្គរ្េសិនបេើមាន។ បៅបពលដដលធាតុ 
ចនអចលកម្ម រមួេញ្ចូ លនូវ សមាសធាតុសំខាន់ៗ  ដដលមានអា�ុរោលកំណត ់
ប្េើ្បាស់ខុសៗគ្ា អចលកម្មទាងំបនាះ ្តរូវបានចាតទុ់កជ្ធាតុបផ្សងគ្ាចន 
អចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍។

ខ. រោររលំស់ចនអចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍ ្តរូវបានកត់្ តាក្ុងរបា�រោរណ៍
 

លទ្ធផលបោ�ដផ្អកបលើវធិតីសសស្តរលំស់បថរបៅបលើអា�ុរោលបា៉ា នស់្ម នចន្ទព្យ 
នតីម�ួៗ បៅតាមអ្តាដូចខាងប្រោម៖
     ឆ្នាំ

រោរដកលម្អអគារ   ៥ បៅ ១៥
ហត្ូេករណ៍រោរោិល័�  ៤ បៅ ៥
សង្ហា រមឹ និងប្គឿងេំពាក់  ៥
ោន�ន្ត    ៤

គ. រោរចំណា�េន្តេនា្ទ េដ់ដលពាកព់ន័្ធបៅនឹងធាតុណាម�ួចនអចលកម្ម និង 
ហត្ូេករណ៍ដដលបានទទួលស្គ ល់រចួមកបហើ� នឹង្តរូវេូកេញ្ចូ លបៅក្ុង

 តចម្បោងចន្ទព្យសកម្មបនាះ ្េសិនបេើអត្្េបោជនប៍សដ្ឋកិច្ចនាបពល 
អនាគតដដលបលើសពតី្េតិេត្តិរោរបដើមស្ង់ោរ ចន្ទព្យសកម្មដដលកំពុងមានបនាះ 

 
អាចនឹងហូរចូលបៅក្ុងធនាគារ។ រាល់រោរចំណា�េនា្ទ េេ់ន្សបំផ្សងបទៀត  
្តរូវបានទទួលស្គ ល់ជ្េន្ទុកចំណា�បៅកុ្ងរោរ�ិេរបិច្ឆទដដលបានបកើតប�ើង។

�. ចំបណញ ឬខាតបកើតបចញពតីរោរឈេប់្េើ ឬរោរលកប់ចញចនអចលកម្មនិងហត្ូេ
ករណ៍ណាម�ួ្តរូវបានកំណតប់ោ�ភាពខុសគ្ារវាង្បាកចំ់ណូលសុទ្ធបា៉ា នស់្ម ន
ពតីរោរលក ់និងតចម្បោងចន្ទព្យសកម្មបនាះ បហើ�្តរូវបានទទួលស្គ ល់បៅកុ្ង
របា�រោរណ៍លទ្ធផលបៅចថងៃឈេប់្េើ ឬលកប់ចញ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



២.   មគាលនមោបាយគណមនយ្យ (តពជីទំព័រេនុ)

២.៣ នសចក្ដីសនង្ខបមននគាលការែ៍គែននយាយសំខាន់ៗ(តពីទំពព័រមុន)

២.៣.៨ អចលកម្មនិងហត្តូបករែ៍
ង. អចលកម្មដដលបានរលំស់អស់បហើ� ្តរូវបានរកសាទុកក្ុងរបា�រោរណ៍ 

ហិរញ្ញ វត្ុរហូតដល់ ចថងៃដដលអចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍ទាងំបនាះ្តរូវបានលក ់
 

ឬលុេេំបាតប់ចាល។

ច. តចម្បោងចនអចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍ ្តរូវបានបធវើរោរ្តរួតពិនិត្យប�ើងវញិ
 ចំបពាះឱនភាព ចនតចម្ បៅបពលដដលមានរោរគូសេញ្ជា កណ់ាម�ួឲ្យដឹងថា  

្ទព្យសកម្មបនាះ្េដហលជ្្តរូវេន្�តចម្។ ឱនភាពចនតចម្្តរូវបានវាស់ដវង 
បោ�រោរប្េៀេបធៀេតចម្បោងរេស់្ទព្យសកម្ម ជ្ម�ួនឹងតចម្ដដលអាច 
្េមូលបានវញិ។ រោរខាតេងប់លើឱនភាពចនតចម្ ្តរូវបានចាតចូ់លជ្ចំណា� 
ក្ុងរបា�រោរណ៍លទ្ធផល។

ឆ. រោរកត់្ តាេសញ្្ច សមកវញិនូវរោរខាតេងប់លើឱនភាពចនតចម្ ដដលបានទទួល 
ស្គ ល់ពតីឆ្្មំុនៗ នឹង្តរូវបានកត់្ តាបៅបពលដដលមានរោរគូសេញ្ជា កឲ់្យដឹងថា 
រោរខាតេងប់លើឱនភាព ចនតចម្ ដដលបានទទួលស្គ ល់ស្មាេ់្ ទព្យសកម្មបនាះ 
ដលងបកើតមានបទៀត ឬ្តរូវបានថ�ចុះបហើ�។ រោរកត់្ តាេសញ្្ច សមកវញិបនះ  
្តរូវបានទទួលស្គ ល់ ្តឹមក្មតិតចម្បោងចន្ទព្យសកម្មដដល្តរូវបាន  
កំណត ់ ( តចម្សុទ្ធេនា្ទ េព់តីដករលំស់)  ្េសិនបេើពំុមានរោ រខាតេងប់លើ       
ឱនភាពចនតចម្បទបនាះ។ រោរកត់្ តាេសញ្្ច សមកវញិបនះ ្តរូវបានទទួលស្គ ល់ 
ក្ុងរបា�រោរណ៍លទ្ធផល។ 

ជ.  សំណងក់ំពុងដំបណើ ររោរ្តរូវបានបផ្ទរបៅរោនថ្់ាកន់តីម�ួៗ ចន្ទព្យសកម្ម បៅ 
បពលដដលវារចួរាល់សពវ្គេស់្មាេប់្េើ្បាស់។ សំណងក់ំពុងដំបណើ ររោរ មនិ 
្តរូវបានបធវើរលំស់បទរហូតទាល់ដតដល់បពល ដដល្ទព្យសកម្មពាកព់ន័្ធទាងំឡា� 
រចួរាល់ស្មាេប់្េើ្បាស់។   

២.៣.៩ កម្មវិធីកុំពាយតូទព័រ
កម្មវធិតីកំុព្ូយទរ័ដដលធនាគារបានទិញ  ្តរូវបានេង្ហា ញតាមចថ្បដើម ដករលំស់េង្គរ 
និងឱនភាពតចម្ ្េសិនបេើមាន។  កម្មវធិតីកំុព្ូយទរ័្តរូវបានរលំស់បោ�ដផ្អកបលើ

 វធិតីសសស្រលំស់បថរ ដដលមានស្មាេរ់�ៈបពលពតី៥ បៅ ៧ ឆ្្។ំ

២.៣.១០តបាក់បនញ្ញើរបស់អតិថិជននិងស្ាបព័នហិរញ្ញវត្នុនផាសងៗ
្បាកេ់បញ្ញ ើរេស់អតិថិជន និង ស្េន័ហិរញ្ញ វត្ុបផ្សងៗ ្តរូវបានេង្ហា ញក្ុងតចម្

 ដដលបានោកត់មកល់។

២.៣.១១បំែុលបនា្ទាប់បនាសំ
េំណុលេនា្ទ េេ់ន្ស ំ ជ្្បាកក់ម្ចតីរ�ៈបពលដវង ដដលេនា្ទ េព់តីេំណុលទាងំអស់រេស់ 
ធនាគារ។ វា្តរូវបានបគចាតចូ់លជ្ដផ្កម�ួចនេំណុលរេស់ធនាគារ បហើ�្តរូវបាន 
ោកេ់ញ្ចូ លបៅក្ុងរោរគណនាមូលនិធិ ្្ទ ល់សុទ្ធរេស់ធនាគារដដលស្ិតប្រោម

 រោរដណនារំេស់ធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្។

២.៣.១២បំែុលនផាសងៗ
េំណុលបផ្សងៗ្តរូវបានេង្ហា ញតាមចថ្បដើម។

២.៣.១៣សំវិធានធននលើបំែុល
សំវធិានធនបលើេំណុល ្តរូវបានទទួលស្គ ល់បៅបពលដដលធនាគារមានរោតពវកិច្ច 
េច្ចុេ្ន្ ជ្លទ្ធផលចន្ពឹតិ្រោរណ៍ពតីអតតីតរោល តាមផូ្វចបាេ់ ឬតាមរ�ៈរោរេបងកើតប�ើង 

 ដដលអាចនាឲំ្យមានលំហូរបចញនូវធនធានដដលជ្ដផ្កចនអត្្េបោជនប៍សដ្ឋកិច្ច  
បដើម្តីទូទាត ់ នូវរោតពវកិច្ចបនាះ បហើ�រោរបា៉ា នស់្ម នជ្កល់ាកច់នតចម្រេស់េំណុល 
បនាះអាចបធវើប�ើងបៅបាន។ សំវធិានធន្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យប�ើងវញិនារោលេរបិច្ឆទ

 ចនតារាងតុល្យរោរនតីម�ួៗ បហើ�បធវើរោរដកត្មរូវឲ្យ្សេបៅនឹងរោរបា៉ា នស់្ម នល្អ 
េំផុតនាបពលេច្ចុេ្ន្។ បៅបពលតចម្ចនសច់្ បាកម់ានឥទ្ធិពលជ្សរវន្ េរមិាណ 
សំវធិានធនគឺជ្តចម្េច្ចុេ្ន្ចនរោរចំណា�ដដលរពឹំងទុក បដើម្តីទូទាត ់នូវរោតពវកិច្ច។

២.៣.១៤អត្តបនយាជន៍និនយាជិក
្បាកប់េៀវត្ស ្បាកឈ់្ួល ្បាកឧ់េត្ម្ភ និងអត្្េបោជនប៍ផ្សងៗ ្តរូវបានេង្គរ  
បៅក្ុងកំ�ុងបពល េុគ្គលិកចាេប់ផ្តើមេប្មើរោរង្រជ្ម�ួនឹង្ករុមហ៊ាុន។ 

ក្ុងឆ្្២ំ០១៨ ្កសួងរោរង្រ និងេណ្តុ ះេណា្ត លវជិ្ជា ជតីវៈ (MoLVT) បានបចញ 
ផសា�្េរោសបលខ ៤ ៤ ៣  ចុះចថងៃទតី២ ១  ដខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ ០ ១ ៨ ស្តតីពតីរោរទូទាត ់
សំណងអតតីតភាពរោរង្រ ស្មាេេ់ុគ្គលិកកិច្ចសនយាគា្ម នបថរបវលាកំណត ់
ចបាស់លាស់  ្ពមជ្ម�ួនឹងបសចក្តតីដណនា ំ បលខ ០៤២ ចុះចថងៃទតី២២ ដខមតីនា  
ឆ្្២ំ០១៩ ។ 

្េរោសត្មរូវឲ្យស្េន័ បធវើរោរេង្គរ្េតិសកម្ម ទូទាតអ់តតីតភាពរោរង្រ បស្មើនឹង១៥ចថងៃ
 

ជ្បរៀលរាល់ ឆ្្ចំនរ�ៈបពលដដលេុគ្គលិកបានេំបពញរោរង្រ េ៉ាុដន្តមនិឲ្យបលើសពតី  
៦ដខចន្បាកប់េៀវត្សសុទ្ធ ្េចាឆ្ំ្។ំ រោរទូទាតសំ់ណងអតតីតភាពរោរង្រ្តរូវចាេប់ផ្តើម 
ពតីដខធ្ូឆ្្ ំ ២០២១ ដូចខាងប្រោម៖

• បស្មើនឹងេំណុល ៣ចថងៃបរៀងរាល់ដខមថុិនា និង
• បស្មើនឹងេំណុល ៣ចថងៃបរៀងរាល់ដខធ្ូ។

ក្ុងឆ្្ ំ ២០១៨ ធនាគារបានផ្តល់រោរទូទាតសំ់ណងអតតីតភាពរោរង្រ ដដលមាន  
ទឹក្បាកប់ស្មើ ៤០១.២១០ ដុល្ារអាបមរកិដូចបានដចងក្ុង្េរោសខាងបលើ ។

២.៣.១៥ពន្ធនលើតបាក់ចំែូល
(ក) ពន្ធបលើ្បាកច់ំណូលក្ុង្គា

ពន្ធបលើ្បាកចំ់ណូលកុ្ង្គាជ្្ទព្យសកម្ម និង្ទព្យអកម្ម ស្មាេរ់ោរ�ិេរបិច្ឆទ
 

េច្ចុេ្ន្    និងមុនៗ ្ តរូវបានវាស់ដវងជ្ទឹក្បាក់ដដល្តរូវបានរពឹំងទុកថា ្ តរូវបាន
 

្េមូលមកវញិ ឬ្តរូវេង ់ បៅអាជ្ញា ធរពន្ធោរ។ អ្តាពន្ធ និងចបាេព់ន្ធ ដដល 
្តរូវបានប្េើបដើម្តីគណនាទឹក្បាកទ់ាងំបនះ គឺជ្អ្តា និងចបាេព់ន្ធ ដដលមាន

 
សុពលភាពរហូតដល់រោលេរបិច្ឆទចនតារាងតុល្យរោរបនះ។

(ខ) ពន្ធពនយារបលើ្បាកច់ំណូល

ពន្ធពនយារបលើ្បាកច់ំណូល ្តរូវបានគណនាបោ�ប្េើវធិតីសសស្្ទព្យអកម្ម 
តារាងតុល្យរោរ បលើចំនួន ខុសគ្ាេបណ្ាះអាសន្ នារោលេរបិច្ឆទចនតារាង 
តុល្យរោររវាងមូលោ្ឋ នពន្ធចន្ទព្យសកម្ម និង ្ទព្យអកម្ម បហើ�និងតចម្ពិត 
គណបន�្យរេស់្ទព្យទាងំបនាះក្ុងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ។

ពន្ធពនយារបលើ្បាកច់ំណូលជ្្ទព្យអកម្ម ្តរូវបានទទួលស្គ ល់បលើចំនួនខុសគ្ា 
េបណ្ាះអាសន្ជ្េព់ន្ធទាងំអស់ បលើកដលងដតបៅបពលពន្ធពនយារជ្្ទព្យ 
អកម្មបកើតប�ើងពតីរោរទទួលស្គ ល់បៅ្គាដំេូងចន្ទព្យសកម្ម ឬ្ទព្យអកម្មបៅ 
ក្ុង្េតិេត្ិរោរម�ួដដលបៅបពលបនាះ ្េតិេត្តិរោរមនិជះឥទ្ធិពលដល់្បាក់

 ចំបណញគណបន�្យ និង្បាកច់ំបណញ ឬខាតជ្េព់ន្ធ។

ពន្ធពនយារបលើ្បាកច់ំណូល ជ្្ទព្យសកម្ម ្តរូវបានទទួលស្គ ល់ស្មាេ ់
ភាពខុសគ្ាេបណ្ាះអាសន្ទាងំអស់ ដដលអាចរោតេ់ន្�បានរហូតដល់ទំហំ 
ម�ួ ដដលទំនងថា្បាកច់ំបណញ ជ្េព់ន្ធនឹងអាចមានបដើម្តីរោតក់ងជ្ម�ួ 
ភាពខុសគ្ាេបណ្ាះអាសន្ ដដលអាចប្េើ្បាស់បាន បលើកដលងដតបៅបពលពន្ធ 
ពនយាបលើ្បាកច់ំណូលជ្្ទព្យសកម្មបកើតប�ើងពតីរោរទទួលស្គ ល់នា្គាដំេូងចន 
្ទព្យសកម្ម ឬ្ទព្យអកម្មក្ុង្េតិេត្ិរោរម�ួដដលបៅបពលបនាះ្េតិេត្តិរោរ

 
មនិជះឥទ្ធិពលដល់្បាកច់ំបណញគណបន�្យ និង្បាកច់ំបណញ ឬខាត 
ជ្េព់ន្ធ។ តចម្ពិតគណបន�្យចនពន្ធពនយារបលើ្បាកច់ំណូលជ្្ទព្យសកម្ម  
្តរូវបានពិនិត្យប�ើងវញិនា រោលេរបិច្ឆទចនតារាងតុល្យរោរនតីម�ួៗ បហើ�នឹង

 ្តរូវបានរោតេ់ន្�មក្តឹមទំហំម�ួដដល ថា្បាកច់ំបណញជ្េព់ន្ធទំនងជ្មនិ 
មាន្គេ់្ គាននឹ់ងអាចផ្ល់ឲ្យ្ទព្យសកម្មទាងំអស់ ឬម�ួដផ្កអាច្េមូលមក 
វញិនាបពលអនាគតបទ។ ពន្ធពនយារបលើ្បាកច់ំណូល ជ្្ទព្យសកម្មដដលមនិ 
្តរូវបានទទួលស្គ ល់បនាះ គឺ្តរូវបានវា�តចម្ប�ើងវញិនារោលេរបិច្ឆទចនតារាង 
តុល្យរោរនតីម�ួៗ បហើ�្តរូវបានទទួលស្គ ល់បៅ្តឹមដតទំហំម�ួដដលវាទំនង 
ថា ្បាក់្ េមូលមកវញិបាន។

 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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២.   មគាលនមោបាយគណមនយ្យ (តពជីទំព័រេនុ)

២.៣ នសចក្ដីសនង្ខបមននគាលការែ៍គែននយាយសំខាន់ៗ(តពីទំពព័រមុន)

២.៣.១៦ការកាត់កងឧបករែ៍ហិរញ្ញវត្នុ
្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ុ និង្ទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្ុ្តរូវបានរោតក់ងគ្ា បហើ�ចំនួន

 ទឹក្បាកសុ់ទ្ធ្តរូវ បានេង្ហា ញក្ុងតារាងតុល្យរោរ លុះ្តាដតក្ុងករណតី ដដលមាន
 

សិទ្ធិ្សេចបាេ ់ បដើម្តីរោតក់ងទឹក្បាកដ់ដល្តរូវបានទទួលស្គ ល់ បហើ�មានេំណង
 

ទូទាតត់ាមមូលោ្ឋ នសុទ្ធ ឬលក់្ ទព្យសកម្ម និងទូទាតេ់ំណុលបៅបពលទន្ទឹមគ្ា 
បនាះ។ ជ្ទូបៅ បនះមនិដមនជ្ករណតី រេស់កិច្ច្ពមប្ពៀងរោតក់ងប�ើ� បហើ� 
្ទព្យសកម្ម និង្ទព្យអកម្មពាកព់ន័្ធ្តរូវបានេង្ហា ញជ្ទឹក្បាកដុ់លបៅក្ុង 
តារាងតុល្យរោរ។

២.៣.១៧ការទទួលស្ាល់ចំែូលនិងចំណាយ
(ក)  ចំណូលពតីរោរ្បាក់

 ចំណូលពតីរោរ្បាក ់ ្តរូវបានទទួលស្គ ល់បោ�ដផ្អកបលើមូលោ្ឋ នេង្គរ។ 
ចំណូលពតីរោរ្បាកប់លើឥណទានវបិារូេន ៍ ឥណទានមានរោលកំណត ់ និង 
ឥណទានបផ្សងបទៀត ្តរូវបានទទួលស្គ ល់ បោ�ដផ្អកបលើមូលោ្ឋ នេង្គរជ្ 
បរៀងរាល់ចថងៃ។ បៅបពលដដល ឥណទានម�ួរ្ោ�ជ្ឥណទានមនិដំបណើ ររោរ 
រោរកត់្ តារោរ្បាក់្ តរូវបានព្ួយរទុក រហូត្តរូវបានទទួលស្គ ល់បោ�ដផ្អកបលើ 
មូលោ្ឋ នសច់្ បាក។់ ឥណទានទាងំបនាះ ្តរូវបានចាតទុ់កជ្គណនតីមនិ 
ដំបណើ ររោរ បៅបពលដដលមានរោរខកខានមនិបានសងេំណុលចំនួន ៩០ចថងៃ 
ឬបលើសពតីបនះ។

(ខ)  ចំណូលពតីចថ្ឈ្ួល និងកច្មបជើងសរ

 ចំណូលពតីសកម្មភាពបផ្សងៗរេស់ធនាគារ ្តរូវបានេង្គរបោ�ប្េើមូលោ្ឋ ន 
ដូចខាងប្រោម៖

១) កច្មបលើរោរចាតដ់ចងផ្ល់ឥណទាន និងកច្មបជើងសរបលើបសវាកម្ម 
និងហាវ សុតីលតីធតី ដដលបានផ្ល់បៅឲ្យអតិថិជន ្តរូវបានទទួលស្គ ល់បៅ

 
បពល្េតិេត្ិរោរបកើតប�ើង។

២) កច្មបលើកិច្ចសនយា និងកច្មពតីរោរធានាបលើបសវាកម្មបផ្សងៗ និងហាវ សុតី
លតីធតីដដលផ្ល់ឲ្យអតិថិជន   ្តរូវបានទទួលស្គ ល់ជ្ចំណូលតាមបថរ 
បវលាដដលបសវាកម្មនិង    ហាវ សុតីលតីធតីទាងំបនាះ  ្តរូវបានផ្តល់បៅឲ្យ 
អតិថិជន។

៣) កច្មបសវាកម្ម និងកច្មរតរ់ោរ ្តរូវបានទទួលស្គ ល់បៅបពលបសវាកម្ម 
្តរូវបានេំបពញ។

(គ)  ចំណា�បលើរោរ្បាក់

ចំណា�រោរ្បាកប់លើ្បាកេ់បញ្ញ ើរេស់អតិថិជន គណនតីទូទាតរ់េស់ធនាគារ
 

បផ្សងៗ និង្បាកក់ម្ចតី ្តរូវបានទទួលស្គ ល់តាមមូលោ្ឋ នេង្គរ។

(�) ចំណា�បលើចថ្ឈ្ួល និងបជើងសរ

ចំណា�បលើចថ្ឈ្ួលនិងបជើងសរ ្តរូវបានទទួលស្គ ល់បៅបពលចំណា�បនាះ
 

បកើតមាន។

២.៣.១៨ភតិសនាយាតបតិបត្តិការ
រោរចំណា�បៅបលើភតិសនយា្េតិេត្តិរោរ ្តរូវបានគិតេញ្ចូ លបៅក្ុងរបា�រោរណ៍

 លទ្ធផលតាមអ្តាបថរ្សេតាមបថរបវលាចនរោរជួល។

២.៣.១៩សម្ព័ន្ធញាតិ
ភាគតីទាងំឡា�្តរូវបានចាតទុ់កថាជ្សម្ពន័្ធញាតិ ្េសិនបេើធនាគារមានលទ្ធភាព 
្គេ់្ គង ្្ទ ល់ ឬ្េបោល បលើភាគតីបផ្សងបទៀត ឬមានឥទ្ធិពលសរវន្តក្ុងរោរបធវើ

 
បសចក្តីសប្មចចិត្ដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ និង្េតិេត្ិរោរ ឬ ផ្ទុ�មកវញិ ្េសិនបេើធនាគារ

 និងភាគតីបនាះស្ិតបៅប្រោមរោរ្គេ់្ គងរមួម�ួ ឬកប៏្រោមឥទ្ធិពលជ្សរវន្តរមួ។ 
សម្ពន័្ធញាតិអាចជ្រូេវន័្េុគ្គល ឬនតីតិេុគ្គល បហើ�កប៏ានរមួេញ្ចូ លទាងំេុគ្គលជិត

 
ស្ិតបៅក្ុងសមាជិក្គរួសរផងដដរ។

សម្ពន័្ធញាតិដូចដដលបានកំណត់កុ្ងមា្តា៤៩ និង៥០ ចនចបាេ់ស្តីពតីធនាគារ និងស្េ័ន     
ហិរញ្ញ វត្ុ ចន្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្ រមួមានដូចខាងប្រោម៖

(ក) រាល់េុគ្គលទាងំឡា�ណាដដលរោនរ់ោេប់ោ� ្្ទ ល់ ឬបោ�្េបោល 
នូវភាគហ៊ាុនោ៉ា ង បហាចណាស់ ១០ ភាគរ� (១០%) ចនមូលធន ឬសិទ្ធិ 
បបាះបឆ្្ត។

(ខ) រាល់្ករុមហ៊ាុនទាងំឡា�ណា ដដលធនាគាររោនរ់ោេប់ោ� ្្ទ ល់ ឬ្េបោល 
នូវភាគហ៊ាុនោ៉ា ងបហាចណាស់ ១០ភាគរ� ចនមូលធន ឬសិទ្ធិបបាះបឆ្្ត។

(គ)  រាល់េុគ្គលទាងំឡា�ណា ដដលចូលរមួក្ុងរោរង្ររដ្ឋបាល រោរ្គេ់្ គង 
រោរដឹកនា ំ ឬរោរ្តរួតពិនិត្យចផ្ទក្ុង។

(�)  រាល់សវនករខាងប្រៅ។

២.៣.២០តទពាយសកម្មបដលស្ិតនតកាមកិច្ចសនាយាធានា
្ទព្យសកម្មដដលបផញាើរកសាទុក ឬក្ុងសមាសភាពជ្្ទព្យោកធ់ានា គឺមនិ្តរូវបាន

 
េង្ហា ញក្ុងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុបទ ពតីប្ពាះ្ទព្យទាងំបនះមនិដមនជ្្ទព្យសកម្ម

 រេស់ធនាគារប�ើ�។ 

២.៣.២១ការកាត់ខ្ទង់មនចំនួនទឹកតបាក់
ចំនួនទឹក្បាកក់្ុងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ្តរូវបានរោតខ់្ទងជ់្ចំនួនគតឯ់កតាដុល្ារ

 
អាបមរកិ ចំបពាះចំនួនទឹក្បាកដុ់ល្ារអាបមរកិ និងឯកតាពានប់រៀល ចំបពាះចំនួន 
ទឹក្បាកប់រៀល បលើកដលងដតមានរោរេញ្ជា កប់ផ្សងពតីបនះ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



៣.   ្េតុល្យជាេយួធនាគារជាតមិនកេ្ជុា

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

គណនតីចរន្ជ្្បាកដុ់ល្ារអាបមរកិ ២៣៨.៦៦៨.៧៨៨ ៩៥៨.៩៧១.១៩០ ១២១.១៥៦.០៣៧ ៤៨៩.១០៦.៩២១

គណនតីចរន្ជ្្បាកប់រៀល ១.២៤១.១០១ ៤.៩៨៦.៧៤៤ ១.៩១៥.៧២៤ ៧.៧៣៣.៧៧៨

គណនតីេបញ្ញ ើមានរោលកំណតជ់្្បាកដុ់ល្ារអាបមរកិ ១០.០០០.០០០ ៤០.១៨០.០០០ ១៥.០០០.០០០ ៦០.៥៥៥.០០០

្បាកត់មកល់រោតពវកិច្ច៖

្បាកេ់្មរុងរោតពវកិច្ច ១២៩.០១៦.២៧៧ ៥១៨.៣៨៧.៤០១ ១០៤.០២៥.១៦៨ ៤១៩.៩៤៩.៦០៣

្បាកត់មកល់ធានាបលើបដើមទុន ៧.៥០០.០០០ ៣០.១៣៥.០០០ ៦.៥០០.០០០ ២៦.២៤០.៥០០

៣៨៦.៤២៦.១៦៦ ១.៥៥២.៦៦០.៣៣៥ ២៤៨.៥៩៦.៩២៩ ១.០០៣.៥៨៥.៨០២

តបាក់បតមុងកាតពវកិច្ច

បោងតាម្េរោស NBC បលខ ធ៧-០១២-១៤០ ចុះចថងៃទតី១៣ ដខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១២ ធនាគារទាងំឡា�្តរូវបានត្មរូវឲ្យរកសាចំនួនទឹក្បាកេ់្មរុងជ្កល់ាកម់�ួបៅនឹង ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ក្ុងទ្មងជ់្្បាកេ់បញ្ញ ើ
 រោតពវកិច្ច បហើ�គណនាតាមអ្តា ៨.០០ ភាគរ� និង ១២.៥០ ភាគរ� ចន្បាកេ់បញ្ញ ើ អតិថិជនជ្រូេិ�វតុ្បរៀល និងជ្រូេិ�េណ័្ណ េរបទសបរៀងគ្ា។ ្បាកត់មកល់រោតពវកិច្ចបលើ្បាកេ់បញ្ញ ើរេស់អតិថិជនមានរោរដ្េ្េរួល

 
អា្ស័�បៅបលើក្មតិចន្បាកេ់បញ្ញ ើរេស់អតិថិជន។

តបាក់តមកល់ធានានលើនដើមទុន

បោងតាម្េរោសរេស់ ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្  បលខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះចថងៃទតី១៥ ដខតុលា ឆ្្២ំ០០១ ្គេធ់នាគារ្តរូវបានត្មរូវឲ្យតមកល់្បាកចំ់នួន ១០.០០ ភាគរ� ចនបដើមទុនចុះេញជា តីបៅធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្។ 
 ្បាកត់មកល់បនះគឺមនិអាចប្េើ្បាស់ក្ុង្េតិេត្ិរោរ្េចាចំថងៃរេស់ធនាគារបានប�ើ� េ៉ាុដន្ធនាគារអាចដក�កវញិបាន បៅបពលដដលសប្មចចិត្ឈេប់ធវើអាជតីវកម្មបៅក្ុង្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្។

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

សច់្ បាកក់្ុងចដ ៤១.៩៥៥.៧៥៨ ១៦៨.៥៧៨.២៣៦ ៤៦.២០០.៥៤៦ ១៨៦.៥១១.៦០៤ 

សមតុល្យជ្ម�ួ ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្៖ 

គណនតីចរន្ត ២៣៩.៩០៩.៨៨៩ ៩៦៣.៩៥៧.៩៣៤ ១២៣.០៧១.៧៦១ ៤៩៦.៨៤០.៦៩៩ 

្បាកេ់បញ្ញ ើមានរោលកំណត់ ១០.០០០.០០០ ៤០.១៨០.០០០ ១៥.០០០.០០០ ៦០.៥៥៥.០០០ 

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ៖

គណនតីទូទាត់ ៣.៤៣៥.៨៦៣ ១៣.៨០៥.២៩៨ ២.៣២៥.៦៣៦ ៩.៣៨៨.៥៩៣ 

្បាកេ់បញ្ញ ើមានរោលកំណត់ ២៧.២៣៩.៨៣៨ ១០៩.៤៤៩.៦៦៩ ៥១.៤៦៧.៣២៤ ២០៧.៧៧៣.៥៨៧

្បាកេ់បញ្ញ ើមានរោលកំណតជ់្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម ១១២.០០០.០០០ ៤៥០.០១៦.០០០ -   -   

គណនតីទូទាតជ់្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម ១.៧៤៥ ៧.០១១ ៤.៤១៥ ១៧.៨២៣ 

គណនតីទូទាតជ់្ម�ួសម្ពន័្ធញាតិ ៨៨៧.៥៥៩ ៣.៥៦៦.២១២ ១.៦៤៧.១៥៧ ៦.៦៤៩.៥៧៣ 

សច់តបាក់ និងសច់តបាក់សមមូលសរុប ៤៣៥.៤៣០.៦៥២ ១.៧៤៩.៥៦០.៣៦០ ២៣៩.៧១៦.៨៣៩ ៩៦៧.៧៣៦.៨៧៩

្បាកេ់បញ្ញ ើមានរោលកំណតទ់ាងំបនះមនិមានរោរោកក់្មតិ និងមានរោលវសនបដើមរ�ៈបពល ៣ដខ ឬតិចជ្ង។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

7978

កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



៤.   ្េតុល្យជាេយួធនាគារម្្សងៗ

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

គណនតីទូទាតជ់្ម�ួធនាគារប្រៅ្េបទស ១.៩៥២.០១៥ ៧.៨៤៣.១៩៦ ២.២៩៤.៨៦៧ ៩.២៦៤.៣៧៨

គណនតីទូទាតជ់្ម�ួធនាគារក្ុង្សរុក ១.៤៨៣.៨៤៨ ៥.៩៦២.១០២ ៣០.៧៦៩ ១២៤.២១៥

្បាកេ់បញ្ញ ើមានរោលកំណតជ់្ម�ួធនាគារ ១៣៩.២៣៩.៨៣៨ ៥៥៩.៤៦៥.៦៦៩ ៥៣.៦៦៧.៣២៤ ២១៦.៦៥៤.៩៨៧

សមតុល្យសរុេជ្ម�ួធនាគារបផ្សង ១៤២.៦៧៥.៧០១ ៥៧៣.២៧០.៩៦៧ ៥៥.៩៩២.៩៦០ ២២៦.០៤៣.៥៨០

សំវធិានធនស្មាេរ់ោរខាតេងប់លើសមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ (១.៣៩៥.០០៦) (៥.៦០៥.១៣៤) - -

សមតុលាយសុទ្ធ ១៤១.២៨០.៦៩៥ ៥៦៧.៦៦៥.៨៣៣ ៥៥.៩៩២.៩៦០ ២២៦.០៤៣.៥៨០

គណនតីទូទាតដ់ដលមានបៅជ្ម�ួធនាគារក្ុង្សរុកពំុទទួលបានរោរ្បាកប់ទ ចំដណកឯគណនតីទូទាតដ់ដលមានបៅប្រៅ្េបទសវញិទទួលបានរោរ្បាកក់្ុងអ្តា ០.១៥% ក្ុងម�ួឆ្្ ំ (ក្ុងឆ្្២ំ០១៧ គឺពតី ០.១៥% 
ក្ុងម�ួឆ្្)ំ។

្បាកេ់បញ្ញ ើមានរោលកំណត ់ ទទួលបានរោរ្បាក់្ េចាឆ្ំ្ ំ ក្ុងអ្តាពតី ១.០០ % បៅ ២.៥០ % (ក្ុងឆ្្២ំ០១៧ គឺពតី ០.៦៩% បៅ ៤.០០ % ក្ុងម�ួឆ្្)ំ។

៥.  ្េតុល្យជាេយួសករុេហែុនមេ

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

គែនីតតរូវទទួលពីតកុមហែុននម

គណនតីទូទាត់ ១.៧៤៥ ៧.០១១ ៤.៤១៥ ១៧.៨២៣ 

គែនីតតរូវទូទាត់នៅឲាយតកុមហែុននម

គណនតីទូទាត់ ៣.១៧៨.៩៨៧ ១២.៧៧៣.១៧០ ១.៧៧០.០៥១ ៧.១៤៥.៦៩៦ 

បំែុលបនា្ទាប់បនាសំ ៣០.០០០.០០០ ១២០.៥៤០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១២១.១១០.០០០

បំែុលបនា្ទាប់បនាសំ

នាចថងៃទតី៣០ ដខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៤ ធនាគារបានអនុមត័បលើកិច្ច្ពមប្ពៀងេំណុលេនា្ទ េេ់ន្សរំវាងធនាគារ និង្ករុមហ៊ាុនបមរេស់ខ្ួន។ សច់្ បាកនឹ់ងប្េើ្បាស់ក្ុងបគាលេំណងជ្ទុនេងវិល។ បៅដខមករា ឆ្្២ំ០១៥

 ្ករុមហ៊ាុនបមបានផ្តល់េំណុលេនា្ទ េេ់ន្សដំល់ធនាគារចំនួន ៣០លានដុល្ារអាបមរកិដដលមានអ្តារោរ្បាកប់ថរចំនួន ៧.០០% ក្ុងម�ួឆ្្ ំ និងមានរ�ៈបពលចំនួន ១០ ឆ្្។ំ ្បាកប់ដើមនឹង្តរូវទូទាតស់ងនា
 

រោលវសន បហើ�រោរ្បាក់្ តរូវទូទាតស់ងបៅបរៀងរាល់ ៦ដខម្តង។ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

7978

កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



៦.   ្េតុល្យជាេយួសករុេហែុន្េ័្ន្ធញាតិ

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

Malayan Banking Berhad, New York Branch (“Maybank New York”) ២៧០.៨៧៨ ១.០៨៨.៣៨៨ ៤៨៤.៥៤៣ ១.៩៥៦.១០០

Malayan Banking Berhad, Singapore Branch (“Maybank Singapore”) ១២៣.៣៧០ ៤៩៥.៧០១ ១២៥.៦០៣ ៥០៧.០៥៩

Malayan Banking Berhad, London Branch (“Maybank London”) ៤៨២.១១៧ ១.៩៣៧.១៤៦ ១.០៣៥.៣២១ ៤.១៧៩.៥៩១

Maybank Hong Kong ១០.០៨៦ ៤០.៥២៦ ៣៨២ ១.៥៤២

Maybank Vietnam, Hanoi Branch (“Maybank Vietnam”) ១.១០៨ ៤.៤៥១ ១.៣០៨ ៥.២៨១

៨៨៧.៥៥៩ ៣.៥៦៦.២១២ ១.៦៤៧.១៥៧ ៦.៦៤៩.៥៧៣

ធនាគាររកសារទុកសមតុល្យចនគណនតីទូទាតខ់ាងបលើជ្ម�ួនឹង សខាធនាគារបម�ដេ៊ាងបៅប្រៅ្េបទស។ 

៧.   ឥណទាន នងិបមុរសបទាន 

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

ឥណទានពាណិជជាកម្ម៖

ឥណទានមានរោលកំណត់ ៦៨.០៨៥.៣៧០ ២៧៣.៥៦៧.០១៧ ៨១.៤៣៣.៨៤៣ ៣២៨.៧៤៨.៤២៤ 

ឥណទានវបិារូេន៍ ៥១.១១៨.២៧១ ២០៥.៣៩៣.២១៣ ៥៥.៣៨៧.១០០ ២២៣.៥៩៧.៧២៣ 

ហិរញ្ញេ្ទានពាណិជជាកម្ម ៣១.៨៦៩.២៧៩ ១២៨.០៥០.៧៦៣ ២៩.២១៦.១៧១ ១១៧.៩៤៥.៦៨២ 

១៥១.០៧២.៩២០ ៦០៧.០១០.៩៩៣ ១៦៦.០៣៧.១១៤ ៦៧០.២៩១.៨២៩

ឥណទានស្មាេអ់្កប្េើ្បាស់៖

ឥណទានមានរោលកំណត់ ២០២.៤៥១.០៧៩ ៨១៣.៤៤៨.៤៣៥ ១៩០.៩០៨.២៩០ ៧៧០.៦៩៦.៧៦៧ 

ឥណទានបគហោ្ឋ ន ១៣៦.៣១៩.៥៨១ ៥៤៧.៧៣២.០៧៦ ១១១.៦២៩.៨៧៤ ៤៥០.៦៤៩.៨០១ 

ឥណទានវបិារូេន៍ ៨០.៨៦៨.៧៤៨ ៣២៤.៩៣០.៦២៩ ៧២.១៩៥.០៥៩ ២៩១.៤៥១.៤៥៣ 

ឥណទានស្មាេេ់ុគ្គលិក ១០.៤៦៨.០២៣ ៤២.០៦០.៥១៦ ១០.០៧៤.៥៤៥ ៤០.៦៧០.៩៣៨ 

ហិរញ្ញេ្ទានពាណិជជាកម្ម ៥.១៣០.០៧៧ ២០.៦១២.៦៤៩ ៧.៥៣៦.២៧២ ៣០.៤២៣.៩៣០ 

៤៣៥.២៣៧.៥០៨ ១.៧៤៨.៧៨៤.៣០៥ ៣៩២.៣៤៤.០៤០ ១.៥៨៣.៨៩២.៨៨៩

ដុល ៥៨៦.៣១០.៤២៨ ២.៣៥៥.៧៩៥.២៩៨ ៥៥៨.៣៨១.១៥៤ ២.២៥៤.១៨៤.៧១៨

រោរ្បាកេ់ង្គរ្តរូវទទួល ៤.៨៥៧.២៥៤ ១៩.៥១៦.៤៤៨ ៤.៤៩៧.៤០៧ ១៨.១៥៦.០៣៣

រោរ្បាកព់្ួយរទុក (៤.៥៨១.៥២២) (១៨.៤០៨.៥៥៥) (៤.២២៥.៦២៧) (១៧.០៥៨.៨៥៦)

ការតបាក់តតរូវទទួលសុទ្ធ ២៧៥.៧៣២ ១.១០៧.៨៩៣ ២៧១.៧៨០ ១.០៩៧.១៧៧

សរុេឥណទាន និងេុបរ្េទានដុល និង រោរ្បាក់្ តរូវទទួលសុទ្ធ ៥៨៦.៥៨៦.១៦០ ២.៣៥៦.៩០៣.១៩១ ៥៥៨.៦៥២.៩៣៤ ២.២៥៥.២៨១.៨៩៥ 

សំវធិានធនស្មាេឥ់ណទានដដលបាតេ់ង៖់

សំវធិានធនជ្កល់ាក់ (១៥.៩៥៣.២២៦) (៦៤.១០០.០៦២) (១៨.៥០៦.៦១៧) (៧៤.៧១១.២១៣) 

សំវធិានធនទូបៅ (៥.៦៤៩.៩៤១) (២២.៧០១.៤៦៣) (៥.២១៣.៧៣១) (២១.០៤៧.៨៣២) 

(២១.៦០៣.១៦៧) (៨៦.៨០១.៥២៥) (២៣.៧២០.៣៤៨) (៩៥.៧៥៩.០៤៥)

សុទ្ធ ៥៦៤.៩៨២.៩៩៣ ២.២៧០.១០១.៦៦៦ ៥៣៤.៩៣២.៥៨៦ ២.១៥៩.៥២២.៨៥០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



៧.   ឥណទាន នងិបមុរសបទាន (តពជីទពំរ័េនុ)

រោរវភិាគេដន្មបទៀតអំពតីឥណទាន និងេុបរ្េទានមានដូចខាងប្រោម៖

(ក)  រោរវភិាគសំណំុឥណទានតាមវស័ិ�៖
 

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

ពាណិជជាកម្មលកដំុ់ និងរា� ២៧៩.៥៣១.១៤៧ ១.១២៣.១៥៦.១៤៩ ២៦៧.៦៨៤.០៨៥ ១.០៨០.៦៤០.៦៥១ 

អ្កប្េើ្បាស់ ១៥៧.៤២៧.១២៩ ៦៣២.៥៤២.២០៤ ១៣២.៣៥៧.៦២៥ ៥៣៤.៣២៧.៧៣២ 

ផលិតកម្ម ៤៤.៥២១.៩៩៦ ១៧៨.៨៨៩.៣៨០ ៤៦.៤៩១.៣៣៣ ១៨៧.៦៨៥.៥១១ 

បសវាហិរញ្ញ វត្ុ ៣៨.០៨៥.៤១៧ ១៥៣.០២៧.២០៦ ៣៥.៤៩១.៥៦៩ ១៤៣.២៧៩.៤៦៤ 

សំណង់ ២០.៧៥៥.៥៥១ ៨៣.៣៩៥.៨០៤ ២៨.៥៥៩.៣៣៨ ១១៥.២៩៤.០៤៨ 

រោរអេរ់ ំ ១៥.៦២៤.៩៨៦ ៦២.៧៨១.១៩៤ ១៨.១២៤.៩៩៤ ៧៣.១៧០.៦០០ 

សុខភាព និងបផ្សងៗ ១៤.៣៧៣.៩១៩ ៥៧.៧៥៤.៤០៤ ១២.១៣៣.១៧០ ៤៨.៩៨១.៦០៧ 

កសិកម្ម ៦.៤២៨.៣៣៧ ២៥.៨២៩.០៥៨ ៧.៥២២.៥៦៦ ៣០.៣៦៨.៥៩៩ 

អាហរណ័ នតីហរណ័ ៧.០៧៦.៩៩៥ ២៨.៤៣៥.៣៦៦ ៧.៣៩៧.៦៦៥ ២៩.៨៦៤.៣៧៤ 

ថាមពល ២.៤៨៤.៩៥១ ៩.៩៨៤.៥៣៣ ២.៦១៨.៨០៩ ១០.៥៧២.១៣២ 

៥៨៦.៣១០.៤២៨ ២.៣៥៥.៧៩៥.២៩៨ ៥៥៨.៣៨១.១៥៤ ២.២៥៤.១៨៤.៧១៨

(ខ) រោរវភិាគឥណទាន និងេុបរ្េទាន បោ�ដផ្អកបលើរូេិ�េណ័្ណ  និវាសនភាព ទំនាកទ់ំនងហានិភ�័ និងអ្តារោរ្បាកដូ់ចខាងប្រោម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

្បាកដុ់ល្ាអាបមរកិ ៥៨៦.៣១០.៤២៨ ២.៣៥៥.៧៩៥.២៩៨ ៥៥៨.៣៨១.១៥៤ ២.២៥៤.១៨៤.៧១៨

និវាសនជន ៥៨៦.៣១០.៤២៨ ២.៣៥៥.៧៩៥.២៩៨ ៥៥៨.៣៨១.១៥៤ ២.២៥៤.១៨៤.៧១៨

សម័្ពន្ធញាតិ ២៦៥.០៦២ ១.០៦៥.០១៩ ១០៦.៥៤៧ ៤៣០.១៣០ 

មនិដមនសម័្ពន្ធញាតិ ៥៨៦.០៤៥.៣៦៦ ២.៣៥៤.៧៣០.២៧៩ ៥៥៨.២៧៤.៦០៧ ២.២៥៣.៧៥៤.៥៨៨ 

៥៨៦.៣១០.៤២៨ ២.៣៥៥.៧៩៥.២៩៨ ៥៥៨.៣៨១.១៥៤ ២.២៥៤.១៨៤.៧១៨

ហានិភ�័ធំ ៣៣.១៣២.០៩៤ ១៣៣.១២៤.៧៥៤ ៣៣.២៣២.៣៥១ ១៣៤.១៥៩.០០០ 

មនិដមនហានិភ�័ធំ ៥៥៣.១៧៨.៣៣៤ ២.២២២.៦៧០.៥៤៤ ៥២៥.១៤៨.៨០៣ ២.១២០.០២៥.៧១៨ 

៥៨៦.៣១០.៤២៨ ២.៣៥៥.៧៩៥.២៩៨ ៥៥៨.៣៨១.១៥៤ ២.២៥៤.១៨៤.៧១៨

បោងតាម្េរោសបលខ ធ៧-០៦-២២៦បចញផសា�បោ� ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ ហានិភ�័ចនឥណទានធំគឺជ្ចំនួនសរុេចនឥណទាន ឬ កិច្ចសនយាឥណទានដដលបកើតបចញពតី្េតិេតិ្រោររេស់ធនាគារ ជ្ម�ួនឹង  
អត្គាហកដតម�ួដដលមានចំនួនទឹក្បាកប់លើសពតី១០%ចនមូលនិធិ ្្ទ ល់សុទ្ធរេស់ធនាគារបនាះ។ ឥណទានហានិភ�័ធំ សំបៅដល់ឥណទានដដលមានចំនួនពតីរចនទឹក្បាកខ់្ពស់េំផុត៖ (ក) សមតុល្យឥណទាន 
ឬរោតពវកិច្ចឥណទាននិង (ខ) ចំនួនឥណទាន ឬកិច្ចសនយាឥណទានដដលបានអនុមត័។ 

ហានិភ�័ធំៗចន្ទព្យបៅប្រៅតារាងតុល្យរោរ េូកេញ្ចូ លគ្ាមានចំនួន ១៧.៤០៩លានដុល្ារអាបមរកិ(ឆ្្២ំ០១៧ មានចំនួន ១៥ លានដុល្ារអាបមរកិ)។

អ្តារោរ្បាក់្ េចាឆ្ំ្៖ំ ២០១៨ ២០១៧

ឥណទានវបិារូេន៍ ៦.០០% -១៤.៧៥% ៦.០០% - ១៤.៧៥%

ឥណទានមាន រោលកំណត់ ៦.៥០% -១២.២៥% ៦.៥០% - ១២.២៥%

សក្ខតីេ័្ តជំបនឿទុកចិត្ត ៧.២៥% -៩.២៥% ៧.២៥% -៩.២៥%

ឥណទានបៅេុគ្គលិក ៣.៥០% -៦.២៥% ៣.៥០% -៦.២៥%

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



៧.   ឥណទាន នងិបមុរសបទាន (តពជីទពំរ័េនុ)

(គ) រោរវភិាគឥណទាន និងេុបរ្េទានតាមរ�ៈចំណាតថ្់ាកឬ់រោរ្េតិេត្តិមានដូចខាងប្រោម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

ឥែទានធម្មតា៖

មានវត្ុធានា ៥៦១.៥៥៥.៩៦២ ២.២៥៦.៣៣១.៨៥៥ ៥១៧.៦១០.៩៨៧ ២.០៨៩.៥៩៥.៥៥៥

មនិមានវត្ុធានា ១.៥១៥.២៤១ ៦.០៨៨.២៣៨ ១.៨៨៧.០០៣ ៧.៦១៧.៨៣១

ឥែទានឃ្ាំនមើល៖

មានវត្ុធានា ៦៨៩.៣០៧ ២.៧៦៩.៦៣៦ ១៣.៨៨៤.៣៧៧ ៥៦.០៥១.២៣០

ឥែទាននតកាមស្តង់ោរ៖

មានវត្ុធានា ៥៤៨.០២៤ ២.២០១.៩៦០ ៣.៥៤៥.១៦០ ១៤.៣១១.៨១១

ឥែទានជាប់សងាសព័យ៖

មានវត្ុធានា ៧.៤០៤.៤២៩ ២៩.៧៥០.៩៩៦ ៤.៦០១.០៨៥ ១៨.៥៧៤.៥៨០

ឥែទានបាត់បង់៖

មានវត្ុធានា ១៤.៥៩៧.៤៦៥ ៥៨.៦៥២.៦១៣ ១២.៧៧៧.៧៤៤ ៥១.៥៨៣.៧៥២

មនិមានវត្ុធានា  -    -   ៤.០៧៤.៧៩៨ ១៦.៤៤៩.៩៥៩

៥៨៦.៣១០.៤២៨ ២.៣៥៥.៧៩៥.២៩៨ ៥៥៨.៣៨១.១៥៤ ២.២៥៤.១៨៤.៧១៨

(�) បោងបៅកំណតស់មា្គ ល់បលខ១៤ស្មាេរ់ោរវភិាគឥណទាននិងេុបរ្េទាន បៅតាមទ្មងរ់ោលវសន។

(ង) េដ្មេ្មរួលចនរោរបធវើសំវធិានធនបលើឥណទានបាតេ់ងប់ៅក្ុងអំ�ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទមានដូចខាងប្រោម៖

២០១៨
ដុោ្ារអានមរិក

២០១៧
ដុោ្ារអានមរិក

សំវិធានធនជាក់ោក់៖

នាចថងៃទតី១ ដខមករា ១៨.៥០៦.៦១៧ ៧.៣៣១.៤៣៣ 

េន្ទុក(កត់្ តាេសញ្្ច សវញិ) ៣.៣៥៧.២៥៦ ១១.២៤២.៨៩៩ 

ជ្មះពតីេញជា តី (៥.៩១០.៦៤៧) (៦៧.៧១៥)

នាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ ១៥.៩៥៣.២២៦ ១៨.៥០៦.៦១៧

សំវិធានធនទូនៅ៖
នាចថងៃទតី១ ដខមករា ៥.២១៣.៧៣១ ៥.៥០២.៣១៥ 

េន្ទុក(កត់្ តាេសញ្្ច សវញិ) ៤៣៦.២១០ (២៨៨.៥៨៤) 

នាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ ៥.៦៤៩.៩៤១ ៥.២១៣.៧៣១

សំវិធានធនសតមាប់ឥែទានបាត់បង់សរុប ២១.៦០៣.១៦៧ ២៣.៧២០.៣៤៨

សមមូលពាន់នរៀល (កំែត់សមា្ាល់នលខ២.១.៥) ៨៦.៨០១.៥២៥ ៩៥.៧៥៩.០៤៥

សំវធិានធនស្មាេរ់ោរបាតេ់ងប់លើរោតពវកិច្ចឥណទាន/ហិរញ្ញ វត្ុ និងរោរធានាហិរញ្ញ វត្ុដដលមានចំនួន ៤៥៧.៤៧០ ដុល្ារអាបមរកិឬ ១.៨៣៨ ពានល់ានបរៀល (ឆ្្ ំ ២០១៧: ៤៧៣.៦១៩ ដុល្ារអាបមរកិឬ 
១.៩១២ ពានល់ានបរៀល) ្តរូវបានទទួលស្គ ល់ជ្ដផ្កម�ួចនេំណុលបផ្សងៗ (កំណតស់មា្គ ល់បលខ១៣)។

 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



៨.   អចលកេ្ម និងហតថែបូករណ៍

២០១៨
សំែង់កម្មកំពុង

ដំនែើរការ
ដុោ្ារអានមរិក

ការបកលម្អអគារ
ដុោ្ារអានមរិក

ហត្តូបករែ៍
ការិយាលព័យ

ដុោ្ារអានមរិក

សង្ហារឹម និង
នតគឿងបំពាក់

ដុោ្ារអានមរិក
យានយន្ដ

ដុោ្ារអានមរិក
សរុប

ដុោ្ារអានមរិក

តចម្បដើម

នាចថងៃទតី១ ដខមករា ៦១.២៦៥ ៩.១៥៧.៦២២ ៦.០៨៥.៥៩៦ ៨០៦.០៧៥ ៤២៤.៦០០ ១៦.៥៣៥.១៥៨
រោរទិញេដន្ម ៥៥.៧៧៨ ៩៦.៨៥៣ ៤៥៧.៨៦៩ ២៩.៩៣២ -   ៦៤០.៤៣២
រោរបផ្ទរ (១០៨.២៥០) ៤៣.៨៤២ ២៤.៣២៥ ៤០.០៨៣ -   -   
រោរលកនិ់ងរោរលុេបចាល -   (១៦.០០២) (១.០១២) -   (៥១.០០០) (៦៨.០១៤)

នាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ ៨.៧៩៣ ៩.២៨២.៣១៥ ៦.៥៦៦.៧៧៨ ៨៧៦.០៩០ ៣៧៣.៦០០ ១៧.១០៧.៥៧៦

រលំស់េង្គរ

នាចថងៃទតី១ ដខមករា - ៦.០៨៣.៦០៨ ៤.១៧៣.០៦៥ ៤៥១.៣៩៤ ២៨៣.១៧១ ១០.៩៩១.២៣៨
រលំស់ក្ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទ - ៧៧៦.៧៥១ ៨១៧.៤៨៥ ១៤២.៩៦១ ៤៧.០២១ ១.៧៨៤.២១៨
រោរលកនិ់ងរោរលុេបចាល - (១៦.០០២) (៤៨១) -   (៥១.០០០) (៦៧.៤៨៣)

នាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ - ៦.៨៤៤.៣៥៧ ៤.៩៩០.០៦៩ ៥៩៤.៣៥៥ ២៧៩.១៩២ ១២.៧០៧.៩៧៣

តចម្ពិតគណបន�្យសុទ្ធ នាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ ៨.៧៩៣ ២.៤៣៧.៩៥៨ ១.៥៧៦.៧០៩ ២៨១.៧៣៥ ៩៤.៤០៨ ៤.៣៩៩.៦០៣

សមមូលពាន់នរៀល (កំែត់សមា្ាល់នលខ២.១.៥) ៣៥.៣៣២ ៩.៧៩៥.៧១៥ ៦.៣៣៥.២១៧ ១.១៣២.០១១ ៣៧៩.៣៣០ ១៧.៦៧៧.៦០៥

២០១៧
សំែង់កម្មកំពុង

ដំនែើរការ
ដុោ្ារអានមរិក

ការបកលម្អអគារ
ដុោ្ារអានមរិក

ហត្តូបករែ៍
ការិយាលព័យ

ដុោ្ារអានមរិក

សង្ហារឹម និង
នតគឿងបំពាក់

ដុោ្ារអានមរិក
យានយន្ដ

ដុោ្ារអានមរិក
សរុប

ដុោ្ារអានមរិក

តចម្បដើម

នាចថងៃទតី១ ដខមករា ២៣៦.១៤០ ៨.៦២៥.២៩០ ៥.៥៦៣.៣៤៤ ៧៦៨.៦៤៤ ៣៧៧.៥០០ ១៥.៥៧០.៩១៨ 
រោរទិញេដន្ម  ១៣៤.៨២៥ ៣៤៣.១៧៩ ៤៩៦.៥៩៥ ៣៧.៤៣១ ៤៧.១០០ ១.០៥៩.១៣០ 
រោរបផ្ទរ (៣០៩.៧០០) ២១៤.០១៩ ៣០.៤៨៧ - - (៦៥.១៩៤) 
រោរលកនិ់ងរោរលុេបចាល - (២៤.៨៦៦) (៤.៨៣០) - - (២៩.៦៩៦) 

នាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ ៦១.២៦៥ ៩.១៥៧.៦២២ ៦.០៨៥.៥៩៦ ៨០៦.០៧៥ ៤២៤.៦០០ ១៦.៥៣៥.១៥៨

រលំស់េង្គរ

នាចថងៃទតី១ ដខមករា - ៥.២៣៥.៨១៤ ៣.៣៤៤.៨៣៦ ៣១១.៦៤៧ ២៤៤.៧៩៩ ៩.១៣៧.០៩៦
រលំស់ក្ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទ - ៨៦៩.២១២ ៨៣០.៣៣០ ១៣៩.៧៤៧ ៣៨.៣៧២ ១.៨៧៧.៦៦១
រោរលកនិ់ងរោរលុេបចាល - (២១.៤១៨) (២.១០១) - - (២៣.៥១៩) 

នាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ - ៦.០៨៣.៦០៨ ៤.១៧៣.០៦៥ ៤៥១.៣៩៤ ២៨៣.១៧១ ១០.៩៩១.២៣៨

តចម្ពិតគណបន�្យសុទ្ធ នាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ ៦១.២៦៥ ៣.០៧៤.០១៤ ១.៩១២.៥៣១ ៣៥៤.៦៨១ ១៤១.៤២៩ ៥.៥៤៣.៩២០

សមមូលពាន់នរៀល (កំែត់សមា្ាល់នលខ២.១.៥) ២៤៧.៣២៧ ១២.៤០៩.៧៩៥ ៧.៧២០.៨៨៨ ១.៤៣១.៨៤៧ ៥៧០.៩៤៩ ២២.៣៨០.៨០៥

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



៩.   កេ្មវធិជីកុពំ្យទូរ័

២០១៨
ដុោ្ារអានមរិក

២០១៧
ដុោ្ារអានមរិក

តចម្បដើម
នាចថងៃទតី១ ដខមករា ២.០៥៥.០៤២ ១.៥០៨.៧០៨

រោរទិញេដន្ម ១២២.០៥១ ៤៨១.១៤០

រោរបផ្ទរ - ៦៥.១៩៤

នាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ ២.១៧៧.០៩៣ ២.០៥៥.០៤២

ដក៖ រលំស់េង្គរ

នាមថងៃទី១ បខមករា ៩៨៣.២៩១ ៦៥៤.៤៣៥

រលំស់ក្ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទ ៣៨២.២០១ ៣២៨.៨៥៦

នាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ ១.៣៦៥.៤៩២ ៩៨៣.២៩១

តចម្ពិតគណបន�្យសុទ្ធ
នាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ ៨១១.៦០១ ១.០៧១.៧៥១

សមមូលពាន់នរៀល (កំែត់សមា្ាល់នលខ២.១.៥) ៣.២៦១.០១៣ ៤.៣២៦.៦៥៩

 

១០.   សទព្យ្កេ្មម្្សងៗ

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

្បាកក់ក់ ១.៩១៤.៦២៥ ៧.៦៩២.៩៦៣ ១.៨៩០.៥៥០ ៧.៦៣២.១៥០

ឥណបទ�្យទាកទ់ងនឹងរោត* ៥៥៤.៧៨៥ ២.២២៩.១២៦ ៩៥៧.៧៥៨ ៣.៨៦៦.៤៦៩

្បាកេ់ងម់ុន ៤៣៤.៦១៥ ១.៧៤៦.២៨៣ ៥១៦.៧៧៦ ២.០៨៦.២២៥

រោរ្បាកេ់ង្គរដដលនឹង្តរូវទទួលពតីធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ និងធនាគារបផ្សងៗ ២៧៧.៧៩៤ ១.១១៦.១៧៦ ១២៨.៥៤៧ ៥១៨.៩៤៤

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ ២៥៧.៥៤៥ ១.០៣៤.៨១៧ ១៩៨.៦៥៣ ៨០១.៩៦៣

៣.៤៣៩.៣៦៤ ១៣.៨១៩.៣៦៥ ៣.៦៩២.២៨៤ ១៤.៩០៥.៧៥១

* សំវធិានធនបលើឥណទានខាតេងសុ់ទ្ធមានចំនួន ១០៨.៧៩៤ ដុល្ារអាបមរកិ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

8584

កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



១១. សបាកប់មញ្ញ ើពជីអតថិជិន នងិសាថែ បន័ហរិញ្ញវតថែមុ្្សងៗ

្បាកេ់បញ្ញ ើពតីអតិថិជនរមួមានដូចជ្៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

្បាកេ់បញ្ញ ើចរន្ ៥០៣.៧៧៧.៥២៨ ២.០២៤.១៧៨.១០៨ ៣០៩.៦៦១.៣៥០ ១.២៥០.១០២.៨៧០

្បាកេ់បញ្ញ ើមានរោលកំណត់ ២៧៧.៨២៩.០២២ ១.១១៦.៣១៧.០១០ ២៨៥.០៨៣.៣៥១ ១.១៥០.៨៨១.៤៨៨

្បាកេ់បញ្ញ ើសន្សំ ១៤៦.៩៧៧.៦០១ ៥៩០.៥៥៦.០០១ ១១០.៧៨៥.១៣៥ ៤៤៧.២៣៩.៥៩០ 

្បាកេ់បញ្ញ ើក្មតិទុក ៧៧៨.៦០១ ៣.១២៨.៤១៩ ២៩៩.៤៣៥ ១.២០៨.៨១៩ 

៩២៩.៣៦២.៧៥២ ៣.៧៣៤.១៧៩.៥៣៨ ៧០៥.៨២៩.២៧១ ២.៨៤៩.៤៣២.៧៦៧

រោរវភិាគេដន្មចន្បាកេ់បញ្ញ ើពតីអតិថិជនមានដូចខាងប្រោម៖

(ក) រោរវភិាគតាម្េបភទអតិថិជន៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

រូេវន្តេុគ្គល ៦៧៥.៨០១.២១៣ ២.៧១៥.៣៦៩.២៧៤ ៥១៥.៩៣០.០៣១ ២.០៨២.៨០៩.៥៣៥

សហ្គាសក្ុង្សរុក ២៥៣.៥៦១.៥៣៩ ១.០១៨.៨១០.២៦៤ ១៨៩.៨៩៩.២៤០ ៧៦៦.៦២៣.២៣២

៩២៩.៣៦២.៧៥២ ៣.៧៣៤.១៧៩.៥៣៨ ៧០៥.៨២៩.២៧១ ២.៨៤៩.៤៣២.៧៦៧

  

(ខ) រោរវភិាគតាម្េបភទរូេិ�វត្ុ៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

្បាកដុ់ល្ារអាបមរកិ ៩២៥.៤៩៥.២៩៩ ៣.៧១៨.៦៤០.១១១ ៧០២.៧៩១.៦៥១ ២.៨៣៧.១៦៩.៨៩៥

្បាកប់រៀល ៣.២៩៧.៩២៤ ១៣.២៥១.០៥៩ ១.៨៣៤.២៤១ ៧.៤០៤.៨៣១ 

បផ្សងៗបទៀត ៥៦៩.៥២៩ ២.២៨៨.៣៦៨ ១.២០៣.៣៧៩ ៤.៨៥៨.០៤១ 

៩២៩.៣៦២.៧៥២ ៣.៧៣៤.១៧៩.៥៣៨ ៧០៥.៨២៩.២៧១ ២.៨៤៩.៤៣២.៧៦៧

  

(គ)  អ្តារោរ្បាក់្ េចាឆ្ំ្៖ំ

២០១៨
ដុោ្ារអានមរិក

២០១៧
ដុោ្ារអានមរិក

្បាកេ់បញ្ញ ើចរន្ ០.៥០% - ២.២៥% ០.៥០% - ២.២៥%

្បាកេ់បញ្ញ ើសន្សំ ០.៥០% - ១.៥០% ០.៥០% - ១.៥០%

្បាកេ់បញ្ញ ើមានរោលកំណត់ ១.៥០%  - ៥.២៥% ១.៥០%  - ៥.២៥%

្បាកេ់បញ្ញ ើក្មតិទុក សូន្យ សូន្យ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

8584

កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



១១. សបាកប់មញ្ញ ើពជីអតថិជិន (តពជីទពំរ័េនុ)

(�) ស្មាេរ់ោរវភិាគបលើរោលវសន សូមបមើលកំណតេ់ង្ហា ញបលខ ១៤ បលើទ្មងរ់ោលវសន។

 ្បាកេ់បញ្ញ ើពតីធនាគារបផ្សងៗរូមមាន៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

្បាកេ់បញ្ញ ើចរន្ ២១.៧៦៧.២៤៧ ៨៧.៤៦០.៧៩៨ ១១.៨៨៥.១៥២ ៤៧.៩៨០.៣៥៩

្បាកេ់បញ្ញ ើមានរោលកំណត់ ៧.៩១៤.៦៧៥ ៣១.៨០១.១៦៥ ១៣.២៣១.២៨០ ៥៣.៤១៤.៦៧៧

២៩.៦៨១.៩២២ ១១៩.២៦១.៩៦៣ ២៥.១១៦.៤៣២ ១០១.៣៩៥.០៣៦

 ្បាកេ់បញ្ញ ើចរន្តពំុមានផ្តល់រោរ្បាកប់ទ ចំដណក្បាកេ់បញ្ញ ើមានរោលកំណតផ់្តល់រោរ្បាកច់ាេព់តី ១.០០% ដល់ ៣.៨៥% (ឆ្្២ំ០១៧ គឺចាេព់តី ១.០០% ដល់ ៣.៨៥%)។

១២. ពន្ធមលើសបាកច់ណូំល

សមាសធាតុសំខាន់ៗ ចនចំណា�ពន្ធបលើ្បាកច់ំណូលមានដូចខាងប្រោម ៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

ពន្ធក្ុង្គា ៣.៦៤៦.៨០១ ១៤.៦៥២.៨៤៦ ២.៧៣២.៣៣៥ ១១.០៣០.៤៣៦    

ពន្ធពនយា ៣៧៧.៦៩៦ ១.៥១៧.៥៨៣ (៨៨៤.៧៥២) (៣.៥៧១.៧៤៣)

ចំណាយពន្ធនលើតបាក់ចំែូល ៤.០២៤.៤៩៧ ១៦.១៧០.៤២៩ ១.៨៤៧.៥៨៣ ៧.៤៥៨.៦៩៣

១២.១ពន្ធនលើតបាក់ចំែូលក្នុងតគា

អនុបលាមបៅតាមចបាេច់ន្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្ធនាគារមានរោតពវកិច្ចេងព់ន្ធបលើ្បាកច់ំណូលក្ុង្គាបោ�គណនាតាមអ្តា ២០% ចន្បាកច់ំបណញជ្េព់ន្ធ។

រោរបផ្ទៀង ្្ទ តព់ន្ធបលើ្បាកច់ំណូលដដលគណនាតាមអ្តាពន្ធជ្ផ្ូវរោរបធៀេបៅនឹងចំណា�ពន្ធបលើ្បាកច់ំណូលេង្ហា ញក្ុងរបា�រោរណ៍លទ្ធផលមានដូចខាងប្រោម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

តបាក់ចំនែញមុនចំណាយពន្ធ       ១៨.៧៦៦.៩១៩     ៧៥.៤០៥.៤៧៩        ៧.១២៦.៥១១      ២៨.៧៦៩.៧២៥

ពន្ធបលើ្បាកច់ំណូលដផ្អកតាមអ្តាពន្ធជ្ផ្ូវរោរនិ�ត័កម្ម ៣.៧៥៣.៣៨៤ ១៥.០៨១.០៩៦ ១.៤២៥.៣០២ ៥.៧៥៣.៩៤៥

ចំណា�មនិអាចរោតក់ងបាន ២៧១.១១៣ ១.០៨៩.៣៣៣ ៤២២.២៨១ ១.៧០៤.៧៤៨

េដ្មេ្មរួលេបណា្ត ះអាសន្ (៣៧៧.៦៩៦) (១.៥១៧.៥៨៣) ៨៨៤.៧៥២ ៣.៥៧១.៧៤៣

ចំណាយពន្ធនលើតបាក់ចំែូលក្នុងតគា ៣.៦៤៦.៨០១ ១៤.៦៥២.៨៤៦ ២.៧៣២.៣៣៥ ១១.០៣០.៤៣៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

8786

កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



១២. ពន្ធមលើសបាកច់ណូំល

១២.១ពន្ធនលើតបាក់ចំែូលក្នុងតគា(តពីទំពព័រមុន)

រោរ្េរោសពន្ធបលើ្បាកច់ំណូលរេស់ធនាគារ គឺស្ិតបៅប្រោមរោរ្តរួតពិនិត្យជ្បទៀងទាតប់ោ�អាជ្ញា ធរពន្ធោរ។ បោ�សរដតរោរអនុវត្នច៍បាេនិ់ងេទេ្ញ្ញត្តិពន្ធបៅបលើ្េតិេត្ិរោរជ្ប្ចើន្េបភទ អាច

 នឹងទទួល�ករោរេក្ស�បផ្សងៗគ្ា តចម្ដដលេង្ហា ញក្ុងរបា�រោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ អាច្្ស់េ្ូរបៅបពលប្រោ�តាមរោរសប្មចចុងប្រោ�រេស់អាជ្ញា ធរពន្ធោរ។ 

េដ្មេ្មរួលចនសំវធិានធនពន្ធបលើ្បាកច់ំណូលក្ុងអំ�ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទមានដូចខាងប្រោម៖

២០១៨
ដុោ្ារអានមរិក

២០១៧
ដុោ្ារអានមរិក

សមតុល្យនាចថងៃទតី១ ដខមករា ២.១៧២.៨០៣ ៤.៧១៦.៥៣០

ពន្ធបលើ្បាកច់ំណូលក្ុង្គា ៣.៦៤៦.៨០១ ២.៧៣២.៣៣៥

ពន្ធដដលបានេង់ (២.៧៩១.៦០២) (៥.២៧៦.០៦២)

សមតុលាយនាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ ៣.០២៨.០០២ ២.១៧២.៨០៣

សមមូលពាន់នរៀល (កំែត់សមា្ាល់នលខ២.១.៥) ១២.១៦៦.៥១២ ៨.៧៧១.៦០៦

១២.២ពន្ធពនាយាជាតទពាយសកម្ម

ពត័ម៌ានលម្អតិចនពន្ធពនយាជ្្ទព្យសកម្ម ដដលទទួលស្គ ល់បោ�ធនាគារមានដូចខាងប្រោម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

សំវធិានធនស្មាេឥ់ណទាដដលបាតេ់ងប់លើសមតុល្យជម�ួធនាគារបផ្សងៗ ឥណទាន និងេុបរ្េទាន 
និងរោតពវកិច្ចឥណទាន/ហិរញ្ញ វត្ុ និងរោរធានាហិរញ្ញ វត្ុ(*)

១.៥០៤.៦៩៥ ៦.០៤៥.៨៦៤ ១.២២១.៨៥៦ ៤.៩៣២.៦៣៣

អចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍ និងកម្មវធិតីកំុព្ូយទរ័ ៦៤២.០៧៣ ២.៥៧៩.៨៤៩ ៥៧៣.៦០៧ ២.៣១៥.៦៥១

ចំណូលមនិទានទ់ទួលស្គ ល់ ៨១.១៦១ ៣២៦.១០៥ ៧៧.៤៣៦ ៣១២.៦០៨

រោរ្បាកព់្ួយរទុក -   - ៨៤៥.១២៥ ៣.៤១១.៧៧០

សំវធិានធនស្មាេអ់ត្្េបោជនេ៍ុគ្គលិក ៩៣.០៣៨ ៣៧៣.៨២៧ - -

ចំបណញមនិទានទ់ទួលស្គ ល់បលើរោរេ្ូរ្បាកេ់របទស ១៩.៣៦១ ៧៧.៧៩២ -   -   

២.៣៤០.៣២៨ ៩.៤០៣.៤៣៧ ២.៧១៨.០២៤ ១០.៩៧២.៦៦២

(*) បនះរមួេញ្ចូ លទាងំពន្ធពនយាជ្្ទព្យសកម្ម បចញពតីសំវធិានធនទូបៅនិងជ្កល់ាកស់្មាេឥ់ណទានដដលបាតេ់ង ់ ចំបពាះអតិថិជនដដលបានចាតថ្់ាកជ់្ឥណទាឃ្្បំមើល េ៉ាុដន្តមនិអាចរោតក់ងបាន
 ស្មាេប់គាលេំណងគណនា្បាកច់ំណូលជ្េព់ន្ធប្រោម្េរោសបលខ ១៥៣៥ ដដលបចញបោ�្កសួងបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ វត្ុ ចុះចថងៃទតី ២៣ ដខធ្ូឆ្្ ំ ២០១៦។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

8786

កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



១៣. សទព្យអកេ្មម្្សងៗ

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

រោរ្បាក់្ តរូវទូទាត់ ៥.៥២១.៤៧៤ ២២.១៨៥.២៨២ ៥.៦៧៩.១៥៦ ២២.៩២៦.៧៥៣

គណនតី្តទ់ាត់ ៣.១៤៤.២៧៨ ១២.៦៣៣.៧០៩ ៣.៤២៨.៨៧២ ១៣.៨៤២.៣៥៦

ចំណា�េង្គរ ២.៥៦០.៥៤៩ ១០.២៨៨.២៨៦ ១.៨៦៩.៥៤៥ ៧.៥៤៧.៣៥៣

លាភរោរេង្គរ ១.៥០១.៧៧៦ ៦.០៣៤.១៣៦ ៧០០.០០០ ២.៨២៥.៩០០
មូលេ្ទានេ្តធនាគារកិ ៦៤៧.២២៥ ២.៦០០.៥៥០ ២២០.១៣៨ ៨៨៨.៦៩៧
សំវធិានធនបលើរោតពវកិច្ច ឥណទាន/ហិរញ្ញ វត្ុ និងរោរធានាហិរញ្ញ វត្ុ (កំណតស់មា្គ ល់ ៧) ៤៥៧.៤៧០ ១.៨៣៨.១១៤ ៤៧៣.៦១៩ ១.៩១២.០០០
េំណុលទាកទ់ងនឹងរោត ៣៣៥.៥៩៩ ១.៣៤៨.៤៣៨ ១២១.៧០៩ ៤៩១.៣៣៩
េំណុលចំបពាះអ្កផ្គតផ់្គង់ ១៧៥.៩១៤ ៧០៦.៨២២ ៣៥៣.៣២៦ ១.៤២៦.៣៧៧
បផ្សងៗ ៧៦៨.៦៥០ ៣.០៨៨.៤៣៦ ១.២៤៦.៨៥៨ ៥.០៣៣.៥៦៦

១៥.១១២.៩៣៥ ៦០.៧២៣.៧៧៣ ១៤.០៩៣.២២៣ ៥៦.៨៩៤.៣៤១

រោរ្បាក់្ តរូវទូទាតរ់មួេញ្ចូ លរោរ្បាកេ់ង្គរបលើ្បាកេ់បញ្ញ ើពតីអតិថិជន និងស្េន័ហិរញ្ញ វត្ុបផ្សងៗចំនួន ៤.៦៩៨.៧៤១ ដុល្ារអាបមរកិ ឬ ១៨.៨៧ លានបរៀល (ឆ្្២ំ០១៧៖ ៨២២.៧៣៣ ដុល្ារអាបមរកិ ឬ

 ៣.៣២១ លានបរៀល)។

សំវធិានធនបលើរោតពវកិច្ចឥណទាន/ហិរញ្ញ វត្ុ និងរោរធានាហិរញ្ញ វត្ុ ទាកទ់ងបៅនឹងសំវធិានធនបលើឥណទានដដលត្មរូវបោ�ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្បលើរោតពវកិច្ចឥណទានចនតារាងប្រៅតុល្យរោរ រេស់ធនាគារ។

ចលនាចនសំវធិានធនស្មាេរ់ោរបាតេ់ងប់លើឥណទាន/ហិរញ្ញ វត្ុ និងរោរធានាហិរញ្ញ វត្ុមានដូចខាងប្រោម៖

២០១៨
ដុោ្ារអានមរិក

២០១៧
ដុោ្ារអានមរិក

សំវធិានធនជ្ទូបៅគិត្តឹមចថងៃទតី១ ដខមករា ៤៧៣.៦១៩ -

ចលនាចំណា�ក្ុងអំ�ុងបពល (១៦.១៤៩) ៤៧៣.៦១៩

នាមថងៃទី៣១ បខធ្តូ ៤៥៧.៤៧០ ៤៧៣.៦១៩

សមមូលពាន់នរៀល (កំែត់សមា្ាល់នលខ២.១.៥) ១.៨៣៨.១១៤ ១.៩១២.០០០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

8988

កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



១៤.  ទសេង់កាលវសាន

រោរវភិាគចន្ទព្យសកម្ម និង្ទព្យអកម្ម តាមរ�ៈរោលេរបិច្ឆទដដលរពឹំងថានឹង្េមូល្ត�េម់កវញិ និង រោរទូទាតព់តីរោលេរបិច្ឆទចនតារាងតុល្យរោរមានដូចខាងប្រោម៖

២០១៨ តិចជាង១២បខ នតចើនជាង១២បខ សរុប

តទពាយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ៖

សច់្ បាក ់ និងសមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ៤៣៤.៥៤១.៣៤៨ - ៤៣៤.៥៤១.៣៤៨

គណនតី្តរូវទទួលពតី្ករុមហ៊ាុនបម ១.៧៤៥ - ១.៧៤៥

គណនតី្តរូវទទួលពតីសម្ពន័្ធញាតិ ៨៨៧.៥៥៩ - ៨៨៧.៥៥៩

ឥណទាន និងេុបរ្េទាន ១៦២.៣៦៥.២៦៤ ៤២៤.២២០.៨៩៦ ៥៨៦.៥៨៦.១៦០

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ ៨៣២.៥៧៩ - ៨៣២.៥៧៩

តទពាយសកម្មមិនបមនហិរញ្ញវត្នុ៖

្បាកេ់បញ្ញ ើរោតពវកិច្ចបៅធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ - ១៣៦.៥១៦.២៧៧ ១៣៦.៥១៦.២៧៧

អចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍ - ១៧.១០៧.៥៧៦ ១៧.១០៧.៥៧៦

កម្មវធិតីកំុព្ូយទរ័ - ២.១៧៧.០៩៣ ២.១៧៧.០៩៣

ពន្ធពនយាជ្្ទព្យសកម្ម - សុទ្ធ - ២.៣៤០.៣២៨  ២.៣៤០.៣២៨

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ ២.៧១៥.៥៧៩ - ២.៧១៥.៥៧៩ 

សរុប ៦០១.៣៤៤.០៧៤ ៥៨២.៣៦២.១៧០ ១.១៨៣.៧០៦.២៤៤

សំវធិានធនស្មាេរ់ោរបាតេ់ងប់លើ៖

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ (១.៣៩៥.០០៦)

ឥណទាន និងេុបរ្េទាន (២១.៦០៣.១៦៧)

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ (១០៨.៧៩៤)

រលំស់េង្គរ (១២.៧០៧.៩៧៣)

រលំស់េង្គរ (១.៣៦៥.៤៩២)

តមមលៃសុទ្ធ ១.១៤៦.៥២៥.៨១២

សមមូលពាន់នរៀល (កំែត់សមា្ាល់នលខ២.១.៥) ២.៤១៦.២០០.៤៨៩ ២.៣៣៩.៩៣១.១៩៩ ៤.៦០៦.៧៤០.៧១៤

តទពាយអកម្មហិរញ្ញវត្នុ៖

្បាកេ់បញ្ញ ើពតីអតិថិជន និងស្េន័ហិរញ្ញ វត្ុបផ្សងៗ ៩៤៤.៧៤៣.២២៥ ១៤.៣០១.៤៤៩ ៩៥៩.០៤៤.៦៧៤

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម ៣.១៧៨.៩៨៧ - ៣.១៧៨.៩៨៧

េំណុលេនា្ទ េេ់ន្សំ - ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០

្ទព្យអកម្មបផ្សងៗ ៩.៤៧៧.០៤១ ១.២៨៧.៩២១ ១០.៧៦៤.៩៦២

តទពាយអកម្មមិនបមនហិរញ្ញវត្នុ៖

សំវធិានធនពន្ធបលើ្បាកច់ំណូល ៣.០២៨.០០២ - ៣.០២៨.០០២

្ទព្យអកម្មបផ្សងៗ ៤.៣៤៧.៩៧៣ - ៤.៣៤៧.៩៧៣

សរុប ៩៦៤.៧៧៥.២២៨ ៤៥.៥៨៩.៣៧០ ១.០១០.៣៦៤.៥៩៨

សមមូលពាន់នរៀល (កំែត់សមា្ាល់នលខ២.១.៥) ៣.៨៧៦.៤៦៦.៨៦៨ ១៨៣.១៧៨.០៨៨ ៤.០៥៩.៦៤៤.៩៥៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

8988

កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



១៤.  ទសេងក់ាលវសាន (តពជីទពំរ័េនុ)

២០១៧ តិចជាង១២បខ នតចើនជាង១២បខ សរុប

តទពាយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ៖

សច់្ បាក ់ និងសមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ២៤០.២៦៥.២៦៧ -   ២៤០.២៦៥.២៦៧ 

គណនតី្តរូវទទួលពតី្ករុមហ៊ាុនបម ៤.៤១៥ -   ៤.៤១៥ 

គណនតី្តរូវទទួលពតីសម្ពន័្ធញាតិ ១.៦៤៧.១៥៧ -   ១.៦៤៧.១៥៧ 

ឥណទាន និងេុបរ្េទាន ១៧២.៧០១.៨៤៦ ៣៨៥.៩៥១.០៨៨ ៥៥៨.៦៥២.៩៣៤ 

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ ១.០៨៦.៣០៥ -   ១.០៨៦.៣០៥

តទពាយសកម្មមិនបមនហិរញ្ញវត្នុ៖

្បាកេ់បញ្ញ ើរោតពវកិច្ចបៅធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ - ១១០.៥២៥.១៦៨ ១១០.៥២៥.១៦៨ 

អចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍ - ១៦.៥៣៥.១៥៨ ១៦.៥៣៥.១៥៨  

កម្មវធិតីកំុព្ូយទរ័ - ២.០៥៥.០៤២ ២.០៥៥.០៤២  

ពន្ធពនយាជ្្ទព្យសកម្ម - សុទ្ធ - ២.៧១៨.០២៤ ២.៧១៨.០២៤

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ ២.៧១៤.៧៧៣ -    ២.៧១៤.៧៧៣

សរុប ៤១៨.៤១៩.៧៦៣ ៥១៧.៧៨៤.៤៨០ ៩៣៦.២០៤.២៤៣

សំវធិានធនស្មាេរ់ោរបាតេ់ងប់លើ៖

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ -

ឥណទាន និងេុបរ្េទាន (២៣.៧២០.៣៤៨)

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ (១០៨.៧៩៤)

រលំស់េង្គរ (១០.៩៩១.២៣៨)

រលំស់េង្គរ (៩៨៣.២៩១)

តមមលៃសុទ្ធ ៩០០.៤០០.៥៧២

សមមូលពាន់នរៀល (កំែត់សមា្ាល់នលខ២.១.៥) ១.៦៨៨.៧២១.៣៨២ ២.០៩០.២៩៥.៩៤៦ ៣.៦៣៤.៩១៧.១០៩

្ទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្ុ៖

្បាកេ់បញ្ញ ើពតីអតិថិជន និងស្េន័ហិរញ្ញ វត្ុបផ្សងៗ ៧១៦.៥៦៥.៨៥០ ១៤.៣៧៩.៨៥៣ ៧៣០.៩៤៥.៧០៣ 

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម ១.៧៧០.០៥១ -    ១.៧៧០.០៥១

េំណុលេនា្ទ េេ់ន្សំ -    ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ 

្ទព្យអកម្មបផ្សងៗ ៧.៧៦៧.៨១៥ ៨២២.៧៣៣    ៨.៥៩០.៥៤៨

្ទព្យអកម្មមនិដមនហិរញ្ញ វត្ុ៖

សំវធិានធនពន្ធបលើ្បាកច់ំណូល ២.១៧២.៨០៣    -   ២.១៧២.៨០៣    

្ទព្យអកម្មបផ្សងៗ ៥.៥០២.៦៧៥ -   ៥.៥០២.៦៧៥ 

សរុប ៧៣៣.៧៧៩.១៩៤ ៤៥.២០២.៥៨៦ ៧៧៨.៩៨១.៧៨០

សមមូលពាន់នរៀល (កំែត់សមា្ាល់នលខ២.១.៥) ២.៩៦២.២៦៦.៦០៦ ១៨២.៤៨២.៨៤០ ៣.១៤៤.៧៤៩.៤៤៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

9190

កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



១៥. មដើេទុន

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

បចញផសា�និង្តរូវបានទូទាតប់ពញបលញតាមតចម្ចារកិ១ដុល្ារអាបមរកិក្ុង១ភាគហ៊ាុន៖

សមតុល្យបដើមរោរ�ិេរបិច្ឆទ ៦៥.០០០.០០០ ២៦១.១៧០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ២០១.៨៥០.០០០

រោរបបាះផសា�ក្ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទ - - ១៥.០០០.០០០ ៦០.៥៥៥.០០០

សំបណើ រ មូលធន ១០.០០០.០០០ ៤០.១៨០.០០០ - -

សមតុលាយចុងការិយបរិនចឆេទ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ៦៥.០០០.០០០ ២៦២.៤០៥.០០០

នាចថងៃទតី ១៦ ដខមតីនា ឆ្្២ំ០១៨ ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្បានអនុមត័ េំដលងនូវ្បាកច់ំបណញរកសាទុករេស់ធនាគារ បៅជ្បដើមទុនចំនួន ១០លានដុល្ារអាបមរកិ បដើម្តីអនុបលាមបពញបលញតាម្េរោសចនធនាគារចន
 កម្ពុជ្បៅបលើត្មរូវរោរមូលធនអេ្េរមា។

១៦. ចណូំលពជីការសបាក់

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

សកម្មភាពឥណទាន ៤៦.៣៧១.៧២៦ ១៨៦.៣២១.៥៩៥ ៤៤.៩៨៨.៩០៧ ១៨១.៦២០.២១៧

សមតុល្យបៅធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ និងធនាគារបផ្សងៗ ២.៥៨០.១៦៣ ១០.៣៦៧.០៩៥ ១.៤៧៦.២៨៩ ៥.៩៥៩.៧៧៩

៤៨.៩៥១.៨៨៩ ១៩៦.៦៨៨.៦៩០ ៤៦.៤៦៥.១៩៦ ១៨៧.៥៧៩.៩៩៦

 

១៧. ចំណ្យមលើការសបាក់

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

្បាកេ់បញ្ញ ើពតីអតិថិជន និងស្េន័ ហិរញ្ញ វត្ុបផ្សងៗ

្បាកេ់បញ្ញ ើមានរោលកំណត់ ៩.៦៩២.៩៨៦ ៣៨.៩៤៦.៤១៨ ១២.៤៧១.៥៦៥ ៥០.៣៤៧.៧០៨

គណនតីចរន្ត ៤.២៨៣.៥១៥ ១៧.២១១.១៦៣ ២.៧០៦.៧២០ ១០.៩២៧.០២៨

គណនតី្បាកេ់បញ្ញ ើសន្សំ ៦៨២.៧៦៩ ២.៧៤៣.៣៦៦ ៦៦០.៥៣២ ២.៦៦៦.៥៦៨

១៤.៦៥៩.២៧០ ៥៨.៩០០.៩៤៧ ១៥.៨៣៨.៨១៧ ៦៣.៩៤១.៣០៤

េំណុលេនា្ទ េេ់ន្សំ ២.១២៩.១៦៦ ៨.៥៥៤.៩៨៩ ២.១២៩.៣៤១ ៨.៥៩៦.១៥០

កម្ចតី ១.៧៧៨ ៧.១៤៤ ៩៩៥.៨៧៦ ៤.០២០.៣៥១

១៦.៧៩០.២១៤ ៦៧.៤៦៣.០៨០ ១៨.៩៦៤.០៣៤ ៧៦.៥៥៧.៨០៥

 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

9190

កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



១៨. ចណូំលមលើមថលៃឈ្លួ នងិកមសេមជើងសារ 

ចំណូលបលើចថ្ឈ្ួល និងកច្មបជើងសរ ្តរូវបានេង្ហា ញដូចខាងប្រោម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

ចំណូលពតីរោរបផ្ទរ្បាក់ ២.៧៤២.៤០១ ១១.០១៨.៩៦៧ ១.៨៧២.៦៤០ ៧.៥៥៩.៨៤៨

ចំណូលពតីរោតឥណពន្ធ ២.៦៥២.៤២០ ១០.៦៥៧.៤២៤ ១.៥៦២.៤៨៨ ៦.៣០៧.៧៦៤

ចំណូលទ្មងរ់ោរឥណទាន ១.២១២.៨៤៩ ៤.៨៧៣.២២៧ ៨៣៤.៦៧៣ ៣.៣៦៩.៥៧៥

ចំណូលបលើចថ្ឈ្ួលឥណទានបផ្សងៗ ៦៥៤.២៦៣ ២.៦២៨.៨២៩ ៦៣៣.១៤៨ ២.៥៥៦.០១៨

ចំណូលពតីបសវាកម្ម ៥៧៧.០៥៨ ២.៣១៨.៦១៩ ៨៨៨.១៥០ ៣.៥៨៥.៤៦២

កច្មបជើងសរពតីហិរញ្ញេ្ទានពាណិជជាកម្ម ៥៦៤.៩២៥ ២.២៦៩.៨៦៩ ៧២៦.៧៥១ ២.៩៣៣.៨៩៤

ចំណូលពតីរោតពវកិច្ចឥណទាន ៤៩១.២៦១ ១.៩៧៣.៨៨៧ ៤៧៦.៥៩២ ១.៩២៤.០០២

មូលេ្ទានេ្តធនាគារកិ ៦៣.៥១៣ ២៥៥.១៩៥ ៥៦.៧៥៤ ២២៩.១១៦

បផ្សងៗ ២២៦.៩៣៧ ៩១១.៨៣២ ១៥៨.៩២២ ៦៤១.៥៦៧

៩.១៨៥.៦២៧ ៣៦.៩០៧.៨៤៩ ៧.២១០.១១៨ ២៩.១០៧.២៤៦

ចំណូលបផ្សង ្តរូវបានេង្ហា ញដូចខាងប្រោម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

ចំបណញពតីអ្តាេ្តូរ្បាក់ ៣.១១៤.៧៨៦ ១២.៥១៥.២១០ ១.៣៣៤.៧៤២ ៥.៣៨៨.៣៥៣

ចំណូលពតីរោរជួល ៦៧០.៤២៥ ២.៦៩៣.៧៦៨ ២៦២.៣៩២ ១.០៥៩.២៧៧

បផ្សងៗ ២១៣.៥៣២ ៨៥៧.៩៧១ ១៨៣.៨៥៦ ៧៤២.២២៧

៣.៩៩៨.៧៤៣ ១៦.០៦៦.៩៤៩ ១.៧៨០.៩៩០ ៧.១៨៩.៨៥៧

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

9392

កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



១៩. ចណំ្យទមូៅ នងិរដ្ឋបាល 

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

បេៀវត្សរ ៍ និងអត្្េបោជនេ៍ដន្ម ៨.៤៨៥.៥១១ ៣៤.០៩៤.៧៨៣ ៦.២៤៣.៨១០ ២៥.២០៦.២៦១

ចំណា�បលើរោរជួល ២.៦៩២.៥៩៣ ១០.៨១៨.៨៣៩ ២.៧០០.៦១២ ១០.៩០២.៣៧១

ចំណា�រលំស់ ២.១៦៦.៤១៩ ៨.៧០៤.៦៧២ ២.២០៦.៥១៧ ៨.៩០៧.៧០៩

ចំណា�អ្កទទួលេណ័្ណ ១.៩៤៨.២៨៧ ៧.៨២៨.២១៧ ៧៥៧.៤៦៧ ៣.០៥៧.៨៩៤

ចំណា�ពន្ធ និងអាជ្ញា េណ័្ណ ១.២៥១.៥៩៦ ៥.០២៨.៩១៣ ១.០៨៤.៨៩៥ ៤.៣៧៩.៧២១

ចំណា�បលើរោរជួលជុល និងដថទាំ ៦៨៣.៩១៤ ២.៧៤៧.៩៦៦ ៥៦៣.៨៤១ ២.២៧៦.២២៦

ចំណា�ទឹកបភ្ើង ៥៥០.៣៣៩ ២.២១១.២៦២ ៥០៥.៩២១ ២.០៤២.៤០៣

ចំណា�សន្តិសុខបលើអគារ ៤០២.៧២៦ ១.៦១៨.១៥៣ ៣៨៥.៧៣៨ ១.៥៥៧.២២៤

ចំណា�បលើរោរផសា�ពាណិជជាកម្ម ៣៤៤.២០៩ ១.៣៨៣.០៣២ ៦១០.៥៨០ ២.៤៦៤.៩១១

ចំណា�បលើអភបិាល និង កិច្ច្េជំុ ២៣៥.៥៧៤ ៩៤៦.៥៣៦ ២៦៣.០០១ ១.០៦១.៧៣៥

ចំណា�ទំនាកទ់ំនង ២៣០.៥៩៤ ៩២៦.៥២៧ ២៣៨.៧៩១ ៩៦៣.៩៩៩

ចំណា�បសវា្េឹកសា ២១៦.៧៦៣ ៨៧០.៩៥៤ ១៥០.២៨៧ ៦០៦.៧០៩

ចំណា�វជិ្ជា ជតីវៈ ២០៨.៥៤២ ៨៣៧.៩២២ ៣៦២.២១៨ ១.៤៦២.២៧៤

ចំណា�បលើសមា្ភ រៈរោរោិល័� ១៥១.០៧៤ ៦០៧.០១៥ ១៣៥.៣៩០ ៥៤៦.៥៦៩

ចំណា�ធានារា៉ា េរ់ង ១១០.៨៥៤ ៤៤៥.៤១១ ៩៨.៧២៤ ៣៩៨.៥៤៩

ចំណា�បលើរោរបធវើដំបណើ រ ៨២.២៨២ ៣៣០.៦០៩ ១១១.៣៥៩ ៤៤៩.៥៥៦

ចំណា�បលើរោរបធវើជ្អ្កតំណាង ៤៧.៦៧៥ ១៩១.៥៥៨ ៤៣.១៥០ ១៧៤.១៩៧

ចំណា�បលើរោរេណ្តុ ះេណ្ាល និងសិរោ្ខ សលា ១៦.៧៥៧ ៦៧.៣៣០ ១៩.៣៦៦ ៧៨.១៨១

ចំណា�រដ្ឋបាលបផ្សងៗ ១៨៨.៣២៨ ៧៥៦.៧០២ ២៦៩.៧៧២ ១.០៨៩.០៧០

២០.០១៤.០៣៧ ៨០.៤១៦.៤០១ ១៦.៧៥១.៤៣៩ ៦៧.៦២៥.៥៥៩

ចំណា�រដ្ឋបាលបផ្សងៗរមួមានជ្ចម្ងបលើចំណា�សេ្ុរសធម ៌ និងរោរទទួលស្គ ល់បលើរោរបាតេ់ងច់នអ្តាេ្តូរ្បាក។់ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

9392

កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



២០. សាចស់បាក់្ ទុ្ធបានពជ្ី កេ្មភាពសបតបិត្កិារ

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

សកម្មភាពតបតិបត្តិការ

្បាកច់ំបណញមុនចំណា�ពន្ធបលើ្បាកច់ំណូល ១៨.៧៦៦.៩១៩ ៧៥.៤០៥.៤៧៩ ៧.១២៦.៥១១ ២៨.៧៦៩.៧២៥

និ�ត័កម្មបលើ៖

ខាតពតីរោរលុេបចាលអចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍ ៥៣១ ២.១៣៤ ៦.១៧៧ ២៤.៩៣៧

ចំណា�រលំស់ ២.១៦៦.៤១៩ ៨.៧០៤.៦៧២ ២.២០៦.៥១៧ ៨.៩០៧.៧០៩

ចំណូលបានពតីរោរលកអ់ចលកម្ម និងហត្ូេករណ៍ (១១.៥១៧) (៤៦.២៧៥) - -

សំវធិានធនស្មាេរ់ោរបាតេ់ងប់លើសមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ឥណទាន និងេុបរ្េទាន 
និងរោតពវកិច្ចឥណទាន/ហិរញ្ញ វត្ុ និងរោរធានាហិរញ្ញ វត្ុ

៥.១៧២.៣២៣ ២០.៧៨២.៣៩៣ ១១.៤២៧.៩៣៤ ៤៦.១៣៤.៥៧០ 

ពន្ធបលើ្បាកច់ំណូលដដលបានេង់ (២.៧៩១.៦០២) (១១.២១៦.៦៥៧) (៥.២៧៦.០៦២) (២១.២៩៩.៤៦២)

សច់តបាក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាពតបតិបត្តិការមុនការបតបតបរួលតទពាយសកម្មតបតិបត្តិការសុទ្ធ ២៣.៣០៣.០៧៣ ៩៣.៦៣១.៧៤៦ ១៥.៤៩១.០៧៧ ៦២.៥៣៧.៤៧៩

(រោរបកើនប�ើង) រោរថ�ចុះ ចន្ទព្យសកម្ម្េតិេត្តិរោរ៖

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្ (២៥.៩៩១.១០៩) (១០៤.៤៣២.២៧៦) (១៥.៨២៩.៣៦២) (៦៣.៩០៣.១៣៤)

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ២.២០០.០០០ ៨.៨៣៩.៦០០ ៣.១០០.០០០ ១២.៥១៤.៧០០

ឥណទាន និងេុបរ្េទាន (៣៣.៨៤៣.៨៧៣) (១៣៥.៩៨៤.៦៨២) ១.៩៩៥.៤៧៣ ៨.០៥៥.៧២៥

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ ២៥២.៩២០ ១.០១៦.២៣៣ (២៦៧.៦១៤) (១.០៨០.៣៥៨)

រោរបកើនប�ើង (ថ�ចុះ) ចន្ទព្យអកម្ម ្េតិេត្តិរោរ៖

្បាកេ់បញ្ញ ើពតីអតិថិជន និងស្េន័ហិរញ្ញ វត្ុបផ្សងៗ ២២៨.០៩៨.៩៧១ ៩១៦.៥០១.៦៦៥ ២១.៥៩០.៩៥៧ ៨៧.១៦២.៦៩៣

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម ១.៤០៨.៩៣៦ ៥.៦៦១.១០៥ (២៥៨.១៨០) (១.០៤២.២៧៣)

្ទព្យអកម្មបផ្សងៗ ១.០៣៥.៨៦១ ៤.១៦២.០៨៩ ២.០៣៤.៦៣៣ ៨.២១៣.៨១៣

សច់តបាក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាព តបតិបត្តិការ ១៩៦.៤៦៤.៧៧៩ ៧៨៩.៣៩៥.៤៨០ ២៧.៨៥៦.៩៨៤ ១១២.៤៥៨.៦៤៥

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

9594

កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



២១. សបតបិត្រកិារ នងិ្េតលុ្យជាេយួ្េ្ន័្ធញាតិ

(ក) ្េតិេត្តិរោរសំខាន់ៗ រេស់ធនាគារជ្ម�ួសម្ពន័្ធញាតិបៅក្ុង្គា និងសមតុល្យបៅសល់នារោលេរបិច្ឆទតារាងតុល្យរោរមានដូចខាងប្រោម៖

សម្ព័ន្ធញាតិ តបនភទមនតបតិបត្តិការ ២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

ធនាគារ Malayan Banking Berhad គណនតីទូទាតដ់ដលធនាគារមានសមតុល្យបៅជ្ម�ួ ១.៧៤៥ ៧.០១១ ៤.៤១៥ ១៧.៨២៣

េបញ្ញ ើបៅទតីស្កក់ណាក ល ១១២.០០០.០០០ ៤៥០.០១៦.០០០ -   -   

គណនតីទូទាតដ់ដលធនាគារដចទមានសមតុល្យបៅជ្
ម�ួធនាគារ ៣.១៧៨.៩៨៧ ១២.៧៧៣.១៧០ ១.៧៧០.០៥១ ៧.១៤៥.៦៩៦

េំណុលេនា្ទ េេ់ន្សំ ៣០.០០០.០០០ ១២០.៥៤០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១២១.១១០.០០០

រោរេបងកើនបដើមទុន  -  - ១៥.០០០.០០០ ៦០.៥៥៥.០០០

រោរ្បាក់្ តរូវេង់ ៨២២.៧៣៤ ៣.៣០៥.៧៤៥ ៨២២.៧៣៣ ៣.៣២១.៣៧៣

ចំណា�រោរ្បាក់ ២.១៣០.៩៤៤ ៨.៥៦២.១៣៣ ៣.១២៥.២១៧ ១២.៦១៦.៥០១

ចំណូលរោរ្បាក់ ១.២៩៦.៨៧៧ ៥.២១០.៨៥២ ៣៤ ១៣៧

ធនាគារ Maybank Shared Service ចំណា�បសវា្េឹកសា ២១៦.៧៦៣ ៨៧០.៩៥៤ ១៥០.២៨៧ ៦០៦.៧០៩

ធនាគារ Malayan Banking Berhad, London 
Branch (“Maybank London”)

គណនតីទូទាត់
ចំណូលរោរ្បាក់

៤៨២.១១៧
១៥.៥៧៩

១.៩៣៧.១៤៦
៦២.៥៩៧

១.០៣៥.៣២១
២២.៨៩០

៤.១៧៩.៥៩១
៩២.៤០៦

ធនាគារ Malayan Banking Berhad, New 
York Branch (“Maybank New York”)

គណនតីទូទាត់ ២៧០.៨៧៨ ១.០៨៨.៣៨៨ ៤៨៤.៥៤៣ ១.៩៥៦.១០០

ធនាគារ Malayan Banking Berhad, 
Singapore Branch (“Maybank 
Singapore”)

គណនតីទូទាត់ ១២៣.៣៧០ ៤៩៥.៧០១ ១២៥.៦០៣ ៥០៧.០៥៩

Maybank Hong Kong គណនតីទូទាត់ ១០.០៨៦ ៤០.៥២៦ ៣៨២ ១.៥៤២

ធនាគារ Maybank Vietnam, Hanoi Branch 
(“Maybank Vietnam”)

គណនតីទូទាត់
ចំណូលរោរ្បាក់

១.១០៨
-

៤.៤៥១
-

១.៣០៨
៤១.៦៦៣

៥.២៨១
១៦៨.១៩២

ធនាគារ Maybank Asset Management 
Berhad

ចំណា�រោរ្បាក់ - - ២៧០.៦៣៦ ១.០៩២.៥៥៨

ធនាគារ Maybank International Labuan 
Branch (MILB)

ចថ្បសវាបរៀេចំ្បាកក់ម្ចតី ១០៧.៩១៥ ៤៣៣.៦០២ ២០០.១៤៦ ៧៨៩.៣៥៩

(ខ) អត្្េបោជនដ៍ល់េុគ្គលិក្គេ់្ គងសំខាន់ៗ

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

បេៀវត្សរនិ៍ងអត្្េបោជនេ៍ដន្មរេស់គណៈ្គេ់្ គងសំខាន់ៗ ២.០៣៧.០៩៨ ៨.២២៥.៨៤៨ ២.១៧៨.០៥១ ៨.៧៩២.១៨១

សមតុល្យបៅសល់នាចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ ៤.១០៩ ១៦.៥០៨ - -

គណៈ្គេ់្ គងសំខាន់ៗ  គឺរាេេ់ញ្ចូ លទាងំអភបិាល និងគណៈ្គេ់្ គងរេស់ធនាគារ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

9594

កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



២២. កចិ្្ច នយា 

២២.១កិច្ចសនាយានលើការឲាយខ្ចីតបាក់

 ក្ុងរោរបឆ្ើ�តេនឹងត្មរូវរោរហិរញ្ញ វត្ុរេស់អតិថិជន ធនាគារបានចុះកិច្ចសនយា និង្ទព្យអកម្មជ្�ថាបហតុម�ួចំនួនដូចដដលបានេង្ហា ញខាងប្រោម ៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

ដផ្កឥណទានវបិារូេនដ៍ដលមនិទាន់្ តរូវបានប្េើ្បាស់ ៩០.២៣៧.៧១១ ៣៦២.៥៧៥.១២៣ ៨៤.០៦០.០១៧ ៣៣៩.៣៥០.២៨៩ 

លិខិតឥណទាន ២៥.៦៣៦.៤១៦ ១០៣.០០៧.១១៩ ២៧.២៥៩.៨០៦ ១១០.០៤៧.៨៣៧ 

រោរធានា ១៥.៦៧៨.០៤៦ ៦២.៩៩៤.៣៨៩ ១៦.៣៤២.៦៨៧ ៦៥.៩៧៥.៤២៧

សមតុល្យចនកម្ចតីរ�ៈបពលដវងប្េើ្បាស់ ៣.៥០២.២៨៤ ១៤.០៧២.១៧៧ ៤.០៥៨.៨១១ ១៦.៣៨៥.៤២០

១៣៥.០៥៤.៤៥៧ ៥៤២.៦៤៨.៨០៨ ១៣១.៧២១.៣២១ ៥៣១.៧៥៨.៩៧៣

២២.២កិច្ចសនាយានលើភតិសនាយាតបតិបត្តិការ

ធនាគារជ្ភតិករ បានចុះកិច្ចសនយាភតិសនយាពាណិជជាកម្មបលើទតីតាងំរេស់ខ្ួន។ មនិមានរោរោកក់ំហិតណាម�ួបៅបលើភតិករដដលពាកព់ន័្ធនឹងភតិសនយាបនាះបទ។ 
រោរទូទាតភ់តិសនយាអេ្េរមានាបពលអនាគត នាចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ មានដូចខាងប្រោម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

តិចជ្ង ១ឆ្្ំ ២.៤៣៩.៨១១ ៩.៨០៣.១៦១ ២.២៩៤.៧៣២ ៩.២៦៣.៨៣៣ 

ពតី ១ឆ្្ ំ បៅ ៥ឆ្្ំ ៦.៦៤២.៤៣០ ២៦.៦៨៩.២៨៤ ៧.៨២៩.៩៥៣ ៣១.៦០៩.៥២០ 

បលើសពតី ៥ឆ្្ំ ១៥.០១៧.០០៩ ៦០.៣៣៨.៣៤២ ១៥.១៧៣.៤៥៨ ៦១.២៥៥.២៥០ 

២៤.០៩៩.២៥០ ៩៦.៨៣០.៧៨៧ ២៥.២៩៨.១៤៣ ១០២.១២៨.៦០៣

ធនាគារជ្ភតិេតតី មានបានចុះកិច្ចសនយាភតិសនយាពាណិជជាកម្មបលើទតីតាងំសជតីវកម្មរេស់ខ្ួន។ មនិមានរោរោកក់ំហិតណាម�ួបៅបលើភតិករដដលពាកព់ន័្ធនឹងភតិសនយាបនាះបទ។ 
ភតិសនយាអេ្េរមាដដល្តរូវទទួលបាននាបពលអនាគត នាចថងៃទតី៣១ ដខធ្ូ មានដូចខាងប្រោម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥) ដុោ្ារអានមរិក

សមមូលពាន់នរៀល
(កំែត់សមា្ាល់នលខ

២.១.៥)

តិចជ្ង ១ឆ្្ំ ៦៥៥.១៦៤ ២.៦៣២.៤៤៩ ១១៧.៤៣២ ៤៧៤.០៧៣ 

ពតី ១ឆ្្ ំ បៅ ៥ឆ្្ំ ២.៥៩៥.៤០៩ ១០.៤២៨.៣៥៣ ៤.៤៦២.៤១៦ ១៨.០១៤.៧៧៣ 

បលើសពតី ៥ឆ្្ំ ១.៣១៦.៣២៧ ៥.២៨៩.០០២ -   -   

៤.៥៦៦.៩០០ ១៨.៣៤៩.៨០៤ ៤.៥៧៩.៨៤៨ ១៨.៤៨៨.៨៤៦

២២.៣យថាភាពនលើពន្ធ

្េព័ន្ធពន្ធោរបៅកុ្ង្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្មានលក្ខណៈថ្មតី បហើ�ពន្ធទំាងបនះដតងដតមានរោរ ្ ្ ស់េូ្រជ្ញឹកញាេ់ បហើ�ដតងដតមានភាពមិនចបាស់លាស់់ មានភាពផ្ទុ�គ្ា បហើ�សិ្តបៅប្រោមរោរេក្ស�េំភឺ្ 
ដដលបកើតមានប�ើងនូវភាពខុសគ្ាក្ុងចំបណាមអាជ្ញា ធរពន្ធោរ និង�ុត្ាធិរោរ។ ពន្ធ្តរូវបានស្ិតបៅប្រោមរោរ្តរួតពិនិត្យ និងតាមោនអបងកតបោ�្ករុមអាជ្ញា ធរជ្ប្ចើន ដដលផ្ល់លទ្ធភាពតាមចបាេក់្ុង

 រោរោកពិ់ន�័ ោកទ់ណ្កម្ម និងេងរ់ោរ្បាក។់

តថភាព ទាងំបនះអាចេងកឲ្យមានហានិភ�័ពន្ធ ក្ុង្េបទសកម្ពុជ្ជ្សរវន្តជ្ង្េបទសដចទបទៀត។ គណៈ្គេ់្ គងបជឿជ្កថ់ា ពួកបគបានបធវើសំវធិានធន្គេ់្ គានស់្មាេេ់ំណុលពន្ធ ដដលដផ្អកបលើេំណក
្ស�រេស់ពួកបគបៅបលើចបាេព់ន្ធោរ។ បទាះជ្ោ៉ា ងណាកប៏ោ� អាជ្ញា ធរពាកព់ន័្ធ អាចមានេំណក្ស�ខុសគ្ា បហើ�ឥទ្ធិពលរេស់វាអាចមានទំហំជ្សរវន្។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



២៣. ការសគបស់គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតថែុ
សកម្មភាពធនាគារ មានហានិភ�័ហិរញ្ញ វតុ្ជ្ប្ចើនដូចជ្ ហានិភ�័ឥណទាន ហានិភ�័ទតីផសារ  
( រមួមានហានិភ�័រូេិ�េណ័្ណ  និងហានិភ�័អ្តារោរ្បាក)់  និងហានិភ�័សច់្ បាកង់្�្សរួល។   
រោរ្េឈមមុខជ្ម�ួហានិភ�័ គឺជ្េញ្ហា ស្ូលចំបពាះវស័ិ�ពាណិជជាកម្មហិរញ្ញ វត្ុ បហើ�ហានិភ�័  
្េតិេត្ិរោរ គឺជ្វបិាកម�ួដដលមនិអាចបចៀសបានបៅក្ុងអាជតីវកម្ម។

ធនាគារមនិប្េើ្បាស់ឧេករណ៍ហិរញ្ញ វត្ុនិទស្សន្ទ ដូចជ្កិច្ចសនយាេ្ូរ្បាកេ់របទស និងកិច្ចសនយា 
េ្ូរអ្តារោរ្បាក ់ បដើម្ត្ី គេ់្ គងរោរបលចប�ើងនូវហានិភ�័ខាងបលើបទ។

ធនាគារមានេំណងអនុបលាមតាមេទេ្ញ្ញត្ិរេស់ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ចំបពាះបគាលេំណងបលើរោរ្គ
េ់្ គងហានិភ�័ហិរញ្ញ វត្ុ។ េដន្មពតីបលើត្មរូវរោរ ជ្អេ្េរមារេស់ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ ធនាគារក៏
បានបគារពតាមនតីតិវធិតី្គេ់្ គងហានិភ�័ហិរញ្ញ វត្ុរេស់្ករុមហ៊ាុនបមផងដដរ។

២៣.១ ហានិភព័យតបតិបត្ដិការ

ហានិភ័�្េតិេតិ្រោរដដលអាចបកើតមានប�ើងពតីដំបណើ ររោរចផ្ទកុ្ង េុគ្គលិក និង្េព័ន្ធទំាងឡា�
 ដដលមានកងវះខាត ឬដដលមនិបានអនុវត្ឲ្យជ្េល់ាេ ់ ្តរូវបាន្គេ់្ គងតាមរ�ៈរោរេបងកើត 

ដំបណើ ររោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ រោរ្តរួតពិនិត្យ និងរោររា�រោរណ៍ចន្េតិេត្តិរោរអាជតីវកម្មឲ្យ
 បានសម្សេតាមរ�ៈរោរ្តរួតពិនិត្យ និង គាំ្ ទដដលមានឯករាជ្យភាពពតីអង្គភាព ពាណិជជាកម្ម
 

និងមានរោរ្តរួតពិនិត្យពតីគណៈ្គេ់្ គង។

រោរ្គេ់្គងបលើហានិភ័�្េតិេតិ្រោររេស់ធនាគារ ត្មរូវឲ្យេបងកើតនូវរចនាសម្ពន័្ធរេស់អង្គភាព 
 

តួនាទតី និងបគាលនបោបា�្គេ់្គងឲ្យបានចបាស់លាស់។ បគាលនបោបា�្តរួតពិនិត្យចផ្ទកុ្ង
 

និងរោរវាស់ដវងទាងំឡា�្តរូវបានោកឲ់្យអនុវត្ត។  វារមួមានរោរេបងកើតអ្កមានសិទ្ធិចុះ 
ហត្បលខា រោរេបងកើតនូវ្េពន័្ធ្តរួតពិនិត្យោ៉ា ងហ្មតច់ត ់ រោរបរៀេចំនូវនតីតិវធិតី និង ឯកសរ 

 សំអាងនានា។ រោរេបងកើតទាងំបនះ គឺ្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យប�ើងវញិជ្្េចា ំ បដើម្តីកំណតនូ់វ
 ហានិភ�័្េតិេត្ិរោររេស់អាជតីវកម្មធនាគារ។ 

២៣.២ ហានិភព័យឥែទាន

ធនាគារមានហានិភ�័ឥណទាន ដដលជ្ហានិភ�័អាចបធវើឲ្យមានរោរខាតេងហិ់រញ្ញ វតុ្ចំបពាះ
 

ធនាគារ បោ�រោរមនិអនុវត្នូវរោតពវកិច្ចជ្អ្កសំុខ្ចតី។ ហានិភ�័ឥណទាន គឺជ្ហានិភ�័ 
 សំខានេ់ំផុតស្មាេអ់ាជតីវកម្មរេស់ធនាគារ។ ហានិភ�័ឥណទានបកើតប�ើងជ្មូលោ្ឋ នក្ុង 

សកម្មភាពផ្ល់្បាកក់ម្ចតីចំបពាះឥណទាននិងេុបរ្េទាន។ ធនាគារកម៏ានហានិភ�័ឥណទាន  
ចំបពាះឧេករណ៍ហិរញ្ញ វតុ្ ដដលមនិេង្ហា ញកុ្ងតារាងតុល្យរោរដដរ ដូចជ្រោតពវកិច្ចឥណទាន។

(ក)  រោរវាស់ស្ទង ់ រោរទេស់ក ត ់ និងរោរ្តរួតពិនិត្យជ្េណំុ្បៅបលើហានិភ�័ឥណទានl 

អភិបាលកិច្ច

រោរ្គេ់្ គង និងទំនួលខុស្តរូវទាងំ្សរុងកុ្ងរោរពិនិត្យបមើលហានិភ�័ឥណទានស្ិត
 បៅប្រោមគណៈកមា្ម ធិរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័រេស់្ករុម្េឹកសាភបិាលរេស់ធនាគារ។  

គិត្តឹមក្មតិចនរោរ្គេ់្ គង រោរ្តរួតពិនិត្យបៅបលើហានិភ�័ឥណទានជ្សរវន្ត
 ្តរូវបានបធវើប�ើងបោ�គណៈកមា្ម ធិរោរ្េតិេត្តិ និងគណៈកមា្ម ធិរោរឥណទានរេស់
 ធនាគារ។ ហានិភ�័តចម្ជ្េន្ទុក រេស់គណៈកមា្ម ធិរោរ្គេ់្ គង្ទព្យសកម្ម 

និង្ទព្យអកម្ម។ គណៈកមា្ម ធិរោរទាងំអស់បនះនឹងធានាថា រាល់ហានិភ�័ពាកព់ន័្ធ 
ទំាងឡា� ្ តរូវបានរកប�ើញ វាស់ដវង ្ គេ់្គង កំណត់តចម្្តរួតពិនិត្យ និងលាត្តោង  
ឲ្យសម្សេបៅតាមលក្ខខណ្បោងរេស់គណៈកមា្ម ធិរោបរៀងៗខ្ួន។

ខាងប្រោមបនះ គឺជ្ដផ្កហានិភ�័សំខាន់ៗ ម�ួចំនួន ដដលធនាគារបានជួេ្េទះ  
បហើ�និងវធិតីសសស្តចនរោរ្គេ់្ គងរេស់បគ៖

(១) ្កេខណ្័ចនរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ឥណទាន

អភិវឌ្ឍ ព្ងឹង និងបធវើទំនាក់ទំនងនូវ្កេខ័ណ្ចនរោរ្គេ់្គងហានិភ័�ឥណទាន
 

ដដលមាន្េសិទ្ធភាព និងសុតីសង្វ កគ្់ា បហើ�និងផ្ល់អានុភាពដល់េុគ្គលិក 
 និងេបច្ចកវទិយា។

(២) បគាលនបោបា�ឥណទាន

អភវិឌ្ឍ និងពិនិត្យបលើបគាលនបោបា�ឥណទាន រមួមានរោរផ្ល់សិទ្ធិអំណាច
 បលើរោរអនុមត័ឥណទាន។

(៣) រោរត្មរូវបោ�េទេ្ញ្ញត្តិ

ធានាបានរោរអនុបលាមតាមធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ និងត្មរូវរោរេទេ្ញ្ញត្តិ 
បផ្សងបទៀត បលើរោរ្គេ់្ គងហានិភ�័ឥណទាន។

(៤) េណំុ្ដដនកំណតហ់ានិភ�័

េបងកើត ពិនិត្យ និងតាមោនដដនកំណតហ់ានិភ�័និងេណំុ្នានាបៅតាមដផ្ក       
 បផ្សងៗ ដូចជ្្ករុមអតិថិជនដតម�ួ និងតាម្េបភទផលិតផល។

(៥) រោរ្គេ់្ គងផលេ័្ ត

្គេ់្ គង និង្តរួតពិនិត្យបលើផលេ័្ តរេស់ធនាគារ បោ�រមួេញ្ចូ លទាងំ
 

រោរវភិាគបលើសមាសភាពទាងំ្សរុង និងគុណភាពចនផលេ័្ តឥណទានបផ្សងៗ  
បដើម្តីបធវើរោរកំណតប់វទ�ិទភាព និង រោរ្េមូលផ្ុ ំជ្កល់ាកណ់ាម�ួ។ 

ទន្ទឹមនឹងបនះដដរ បធវើរោររោរពារ និងេង្ក រនូវគុណភាព្ទព្យសកម្មរេស់ធនាគារ  
បោ�វភិាគបលើវស័ិ�ដដលង្�នឹងរងប្គាះ ខណៈដដលមានរោររពឹំងទុកថានឹង

 
មានរោរដ្េ្េរួល ឬ កក៏ំពុងេង្ហា ញនូវសញ្្ញ អវជិជាមានណាម�ួ។

(៦) រោរ្តរួតពិនិត្យឥណទាន

បដើម្តីអនុវត្រោរ្តរួតពិនិត្យ ប្រោ�រោរអនុម័តបលើសំបណើ ឥណទាន កុ្ងរោរវា�តចម្ 
 ថាបតើអ្កេបងកើតឥណទាន អ្កបធវើរង្វ �តចម្ដំេូង និងអាជ្ញា ធរអនុមត័  

បានកតស់មា្គ ល់ និងវភិាគហានិភ�័្គេ់្ គាន ់ និងផ្ល់នូវកត្ាទេស់ក តម់�ួ 
ចំនួនដដរឬអត។់

(ខ) ហានិភ�័ឥណទានជ្អតិេរមាមុនបពលមាន្ទព្យោកេ់ញ្្ច ំឬរោរព្ងឹងឥណទាន 
 បផ្សងៗបទៀត

ស្មាេហ់ានិភ�័ឥណទានជ្អតិេរមា ចន្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ុ បៅបលើហានិភ�័
 ឥណទាន សូមបមើលកំណតស់មា្គ ល់បលខ ២៣.២ (គ)។

ហានិភ�័ឥណទានដដលទាកទ់ងនឹងសកម្មភាពប្រៅតារាងតុល្យរោរ 
ដូចជ្រោតពវកិច្ចឥណទាន និង �ថាភាព្តរូវបានេង្ហា ញក្ុងកំណតស់មា្គ ល់បលខ 
២២.១ ។

(គ) េណ្តុ ំ ចនហានិភ�័ចន្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ុជ្មូ�នឹងហានិភ�័ឥណទាន

រោរ�កចិត្ទុកោក ់ បកើតមានបៅបពលដដលគូភាគតីមា្ខ ងបានចូលរមួក្ុងសកម្មភាព
 

អាជតីវកម្ម្សបដៀងៗគ្ា ឬក្ុងភូមសិសស្ដតម�ួដូចគ្ា ឬមានលក្ខណៈបសដ្ឋកិច្ច
 

្សបដៀងគ្ា ដដលអាចេងកដល់សមត្ភាពក្ុងរោរបគារពតាមកិច្ចសនយា ដដលអាចនឹង 
ទទួលរងឥទ្ធិពលចនរោរ្្ស់េ្ូរចនបសដ្ឋកិច្ច នបោបា� ឬលក្ខខណ្ដចទបទៀត។  
រោរ�កចិត្ទុកោក ់ បានគូសេញ្ជា កព់តីបវទ�ិទភាពចនរោរ្េតិេត្តិរេស់ធនាគារបឆ្្ព ះ

 
បៅរកភាពរ តីកចប្មើន ដដលមានផលេ៉ាះពាល់ដល់វស័ិ�ឧសសាហកម្ម ឬទតីតាងំ 
ភូមសិសស្ជ្កល់ាកណ់ាម�ួ។

 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

9796

កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



២៣. ការសគបស់គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)

២៣.២ហានិភព័យឥែទាន(តពីទំពព័រមុន)

(គ) េណ្តុ ំ ចនហានិភ�័ចន្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ុជ្មូ�នឹងហានិភ�័ឥណទាន (តពតីទំពរ័មុន)

(១) ការវិភាគតាមវិស័�៖

២០១៨ នសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ អាហរព័ែនិង
នីហរព័ែ អ្កនតបើតបាស់ លក់រាយ

និងលក់ដុំ
ផលិតកម្ម

និងនតបងឥន្ធនៈ នផាសងៗ សរុប

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្ ២៤៩.៩០៩.៨៨៩ - - - - - ២៤៩.៩០៩.៨៨៩

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ១៤១.២៨០.៦៩៥ - - - - - ១៤១.២៨០.៦៩៥

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម និងសម្ពន័្ធញាតិ ៨៨៩.៣០៤ - - - - - ៨៨៩.៣០៤

ឥណទាន និងេុបរ្េទានសុទ្ធ ៣៧.៥២០.៩៥៥ ៦.៧២៦.៨៣៧ ១៥២.៤៩៨.០២៦ ២៧០.២៤៦.៤៤៣ ៣៩.១៣៨.៩៨២ ៥៨.៨៥១.៧៥០ ៥៦៤.៩៨២.៩៩៣

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ ៨៣២.៥៧៩ ៨៣២.៥៧៩

សរុេជ្ដុល្ារអាបមរកិ ៤៣០.៤៣៣.៤២២ ៦.៧២៦.៨៣៧ ១៥២.៤៩៨.០២៦ ២៧០.២៤៦.៤៤៣ ៣៩.១៣៨.៩៨២ ៥៨.៨៥១.៧៥០ ៩៥៧.៨៩៥.៤៦០

សមមូលពានប់រៀល 
(កំណតស់មា្គ ល់បលខ ២.១.៥)

១.៧២៩.៤៨១.៤៩០ ២៧.០២៨.៤៣១ ៦១២.៧៣៧.០៦៨ ១.០៨៥.៨៥០.២០៨ ១៥៧.២៦០.៤៣០ ២៣៦.៤៦៦.៣៣២ ៣.៨៤៨.៨២៣.៩៥៩

២០១៧ នសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ អាហរព័ែនិង
នីហរព័ែ អ្កនតបើតបាស់ លក់រាយ

និងលក់ដុំ
ផលិតកម្ម

និងនតបងឥន្ធនៈ នផាសងៗ សរុប

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារជ្តិ ចនកម្ពុជ្ ១៣៨.០៧១.៧៦១  -   -   -   -   -   ១៣៨.០៧១.៧៦១  

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ៥៥.៩៩២.៩៦០ -   - - -   -   ៥៥.៩៩២.៩៦០ 

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម និងសម្ពន័្ធញាតិ ១.៦៥១.៥៧២ -   -   -   -   -   ១.៦៥១.៥៧២ 

ឥណទាន និងេុបរ្េទានសុទ្ធ ៣៤.៨៧០.៤៦០ ៧.១៨៥.៧៣៧ ១២៨.៩០២.៣៦៥ ២៥៦.៦២៩.៨៤៩ ៤២.០៨០.៦៦៦ ៦៥.២៦៣.៥០៩ ៥៣៤.៩៣២.៥៨៦

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ ១.០៨៦.៣០៥  - - - - - ១.០៨៦.៣០៥

សរុេជ្ដុល្ារអាបមរកិ ២៣១.៦៧៣.០៥៨ ៧.១៨៥.៧៣៧ ១២៨.៩០២.៣៦៥ ២៥៦.៦២៩.៨៤៩ ៤២.០៨០.៦៦៦ ៦៥.២៦៣.៥០៩ ៧៣១.៧៣៥.១៨៤

សមមូលពានប់រៀល
(កំណតស់មា្គ ល់បលខ ២.១.៥)

៩៣៥.២៦៤.១៣៥ ២៩.០០៨.៨២០ ៥២០.៣៧៨.៨៤៨ ១.០៣៦.០១៤.៧០០ ១៦៩.៨៧៩.៦៤៩ ២៦៣.៤៦៨.៧៨៦ ២.៩៥៤.០១៤.៩៣៨

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



២៣. ការសគបស់គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)

២៣.២ហានិភព័យឥែទាន(តពីទំពព័រមុន)

(គ) េណ្តុ ំ ចនហានិភ�័ចន្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ុជ្មូ�នឹងហានិភ�័ឥណទាន (តពតីទំពរ័មុន)

(២) រោរវភិាគតាមភូមសិសស្ត៖

២០១៨ កម្នុជា អានមរិកខាងនជើង នផាសងៗ(*) សរុប

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ ២៤៩.៩០៩.៨៨៩ - - ២៤៩.៩០៩.៨៨៩

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ១១.៣៨៣.៤៧៣ ១៧.៣៦៣.៨៨៧ ១១២.៥៣៣.៣៣៥ ១៤១.២៨០.៦៩៥

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម និងសម្ពន័្ធញាតិ - ២៧០.៨៧៨ ៦១៨.៤២៦ ៨៨៩.៣០៤

ឥណទាន និងេុបរ្េទានសុទ្ធ ៥៦៤.៩៨២.៩៩៣ ៥៦៤.៩៨២.៩៩៣

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ ៨៣២.៥៧៩ ៨៣២.៥៧៩

សរុេជ្ដុល្ារអាបមរកិ ៨២៧.១០៨.៩៣៤ ១៧.៦៣៤.៧៦៥ ១១៣.១៥១.៧៦១ ៩៥៧.៨៩៥.៤៦០

សមមូលពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់បលខ ២.១.៥) ៣.៣២៣.៣២៣.៦៩៧ ៧០.៨៥៦.៤៨៦ ៤៥៤.៦៤៣.៧៧៦ ៣.៨៤៨.៨២៣.៩៥៩

២០១៧ កម្នុជា អានមរិកខាងនជើង នផាសងៗ(*) សរុប

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ ១៣៨.០៧១.៧៦១ -   -   ១៣៨.០៧១.៧៦១  

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ៣៣.២៣០.៧៦៨ ២០.៧៦៧.២៣៥ ១.៩៩៤.៩៥៧ ៥៥.៩៩២.៩៦០ 

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម និងសម្ពន័្ធញាតិ -   ៤៨៤.៥៤៣ ១.១៦៧.០២៩ ១.៦៥១.៥៧២ 

ឥណទាន និងេុបរ្េទានសុទ្ធ ៥៣៤.៩៣២.៥៨៦ -   -   ៥៣៤.៩៣២.៥៨៦ 

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ ១.០៨៦.៣០៥  -   -   ១.០៨៦.៣០៥  

សរុេជ្ដុល្ារអាបមរកិ ៧០៧.៣២១.៤២០ ២១.២៥១.៧៧៨ ៣.១៦១.៩៨៦ ៧៣១.៧៣៥.១៨៤

សមមូល ពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់បលខ ២.១.៥) ២.៨៥៥.៤៥៦.៥៧៣ ៨៥.៧៩៣.៤២៨ ១២.៧៦៤.៩៣៧ ២.៩៥៤.០១៤.៩៣៨

* បផ្សងៗ គឺរាេេ់ញ្ចូ ល្េបទសមា៉ា ប�សុតី និងច្កភពអងប់គ្ស។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



២៣. ការសគបស់គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)

២៣.២ហានិភព័យឥែទាន(តពីទំពព័រមុន)

(�) គុណភាពឥណទានតាមចំណាតថ្់ាក់្ ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ុ

គុណភាពឥណទានចន្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ុ្តរូវបាន្គេ់្ គងបោ�ធនាគារបោ�ប្េើក្មតិឥណទានចផ្ទក្ុង។ តារាងខាងប្រោមេង្ហា ញពតីគុណភាព ឥណទានតាមថ្ាកច់ន្ទព្យសកម្មស្មាេ់
 ្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វតុ្ទំាងអស់ដដលមានហានិភ័�ឥណទាន បោ�បោងតាម្េព័ន្ធក្មិតឥណទានចផ្ទកុ្ងរេស់ធនាគារ។ ទឹក្បាក់េង្ហា ញខាងប្រោម គឺជ្ទឹក្បាក់ដុលចនត្មរូវរោរសំវធិានធនអុតីមដភមិន។

២០១៨
មិនហួសកំែត់ និង

មិនថយចុះតមមលៃ
ហួសកំែត់

បតថយចុះតមមលៃ
ថយចុះតមមលៃជាឯកនតា សរុប

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ ២៤៩.៩០៩.៨៨៩ - - ២៤៩.៩០៩.៨៨៩

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ១៤២.៦៧៥.៧០១ - - ១៤២.៦៧៥.៧០១

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម និងសម្ពន័្ធញាតិ ៨៨៩.៣០៤ - - ៨៨៩.៣០៤

ឥណទាន និង្បាកេ់ុបរ្េទានដុល ៥៦៣.០៧១.២០៣ ៦៨៩.៣០៧ ២២.៥៤៩.៩១៨ ៥៨៦.៣១០.៤២៨

្ទព្យសកម្មបផ្សង ៨៣២.៥៧៩ - - ៨៣២.៥៧៩

សរុេជ្ដុល្ារអាបមរកិ ៩៥៧.៣៧៨.៦៧៦ ៦៨៩.៣០៧ ២២.៥៤៩.៩១៨ ៩៨០.៦១៧.៩០១

សមមូលពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់បលខ ២.១.៥) ៣.៨៤៦.៧៤៧.៥២០ ២.៧៦៩.៦៣៦ ៩០.៦០៥.៥៧១ ៣.៩៤០.១២២.៧២៧

២០១៧
មិនហួសកំែត់ និង

មិនថយចុះតមមលៃ
ហួសកំែត់

បតថយចុះតមមលៃ
ថយចុះតមមលៃជាឯកនតា សរុប

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ ១៣៨.០៧១.៧៦១  -   -   ១៣៨.០៧១.៧៦១

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ៥៥.៩៩២.៩៦០ -   -   ៥៥.៩៩២.៩៦០ 

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម និងសម្ពន័្ធញាតិ ១.៦៥១.៥៧២ -   -   ១.៦៥១.៥៧២ 

ឥណទាន និង្បាកេ់ុបរ្េទានដុល ៥១៩.៤៩៧.៩៩០ ១៣.៨៨៤.៣៧៧ ២៤.៩៩៨.៧៨៧ ៥៥៨.៣៨១.១៥៤ 

្ទព្យសកម្មបផ្សង ១.០៨៦.៣០៥ -   -   ១.០៨៦.៣០៥  

សរុេជ្ដុល្ារអាបមរកិ ៧១៦.៣០០.៥៨៨ ១៣.៨៨៤.៣៧៧ ២៤.៩៩៨.៧៨៧ ៧៥៥.១៨៣.៧៥២

សមមូលពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់បលខ ២.១.៥) ២.៨៩១.៧០៥.៤៧៤ ៥៦.០៥១.២៣០ ១០០.៩២០.១០៣ ៣.០៤៨.៦៧៦.៨០៧

្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ុដដលហួសកំណត ់ េ៉ាុដន្តមនិបធវើទានថ់�ចុះតចម្ ជ្ឥណទានដដល្តរូវបានចាតថ្់ាកជ់្ជ្ឥណទានឃ្្បំមើល ជ្ម�ួនឹងអា�ុរោលតិចជ្ង ៣១ចថងៃ ស្មាេឥ់ណទានរ�ៈបពលខ្តី 
 និង៩០ចថងៃស្មាេឥ់ណទានរ�ៈបពលដវង (កំណតស់មា្គ ល់ ២.៣.៥)។

(ង) វត្ុេញ្្ច ំដដលបានេដងវរកម្មសិទ្ធិឲ្យបៅធនាគារ

ក្ុងអំ�ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទ ធនាគារពំុបានទទួល្ទព្យសកម្ម និងរ្ោ�ជ្មា្ច ស់កម្មសិទ្ធិបលើវត្ុេញ្្ច ំណាបទ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

101100

កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



២៣. ការសគបស់គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)

២៣.៣ហានិភព័យទីផាសារ

ហានិភ�័ទតីផសារ គឺជ្ហានិភ�័ចនរោរខាតេងប់កើតប�ើងពតីរោរដ្េ្េរួលមនិអំបណា�ផលបៅក្ុង ក្មតិតចម្ ឬអ្តាទតីផសារ ដដលមានសមាសធាតុសំខានព់តីរគឺ ហានិភ�័រូេិ�េណ័្ណ េរបទស និង 
ហានិភ�័អ្តារោរ្បាក។់

២៣.៣.១ហានិភព័យរូបិយបព័ែ្ណបរនទស

ហានិភ�័រូេិ�េណ័្ណ េរបទស គឺសំបៅបៅបលើរោរដ្េ្េរួលអ្តាេូ្រ្បាក ់ដដលមនិអំបណា�ផល បលើស្នភាពបោះដូររូេិ�េណ័្ណ  េរបទសដដលបកើតប�ើងពតីបពលម�ួបៅបពលម�ួ។ ធនាគារបាន

 រកសានូវបគាលនបោបា�មួ� បោ�មិនេងកឲ្យមាននូវ ហានិភ័�ចនស្នភាពបលើរោរេូ្ររូេិ�េ័ណ្ណ េរបទសធំបនាះបទ។  រាល់រោរេូ្ររូេិ�េ័ណ្ណ េរបទសបេើកចំហ ្ តរូវបាន្តរួតពិនិត្យ ជ្មួ�នឹងត្មរូវរោរ

 ្េតិេត្ិរោរ ក្មតិចនស្នភាពកំណតទុ់កជ្មុន និងរោរកំណតរ់ោតេ់ន្�ភាពខាតេង។់

នារោលេរបិច្ឆទតារាងតុល្យរោរ សមតុល្យ្ទព្យសកម្ម និង្ទព្យអកម្មដដលជ្រូេិ�េណ័្ណ ប្រៅពតី ្បាកដុ់ល្ារអាបមរកិ មនិមានផលេ៉ាះពាល់ជ្សរវន្បនាះបទ។ ដូចបនះ ពំុមានេង្ហា ញបលើ
 រោរវភិាគបវត�ិទភាពបលើហានិភ�័រូេិ�េណ័្ណ េរបទសបៅក្ុងរបា�រោរណ៍បនះបទ។

២៣.៣.២ហានិភព័យអតតាការតបាក់

ហានិភ័�អ្តារោរ្បាក់ គឺសំបៅបៅបលើរោរខាតេង់នូវ្បាក់ចំណូលរោរ្បាក់សុទ្ធ បោ�សររោរដ្េ្េរួលចនក្មិតអ្តារោរ្បាក់ និងរោរ្្ស់េូ្របៅកុ្ងសមាសភាពចន្ទព្យសកម្ម និង្ទព្យអកម្ម។ 
 ហានិភ�័អ្តារោរ្បាក ់ ្តរូវបាន្គេ់្ គងតាមរ�ៈរោរ្តរួតពិនិត្យោ៉ា ងហ្មតច់តប់ៅបលើចំណូលបលើរោរេណ្ាកទុ់ន តចម្ទតីផសារ តចម្បដើមចនមូលនិធិ និងតាមរ�ៈរោរវភិាគបវទ�ិទភាពចបន្ាះ

 អ្តារោរ្បាក។់ សរ្ោនុពលចនរោរធ្ាកចុ់ះនូវចំណូលរោរ្បាកសុ់ទ្ធពតីរោរដ្េ្េរួលអ្តារោរ្បាកដ់ដលមនិអំបណា�ផល ្តរូវបានតាមោនបោ�បធៀេបៅនឹងក្មតិហានិភ�័ដដលកំណតថ់ា
 

អាចទទួល�កបាន។

ការវិភាគនវទយិទភាពតមមលៃទីផាសារសតមាប់ឧបករែ៍ហិរញ្ញវត្នុបដលមានអតតាការតបាក់នថរ

ធនាគារមនិបានកត់្ តាឧេករណ៍ដដលមានអ្តារោរ្បាកប់ថរតាមតចម្ទតីផសារបៅក្ុងរបា�រោរណ៍លទ្ធផលបនាះបទ បហើ�ធនាគារកម៏និមានឧេករណ៍និស្សន្ទនាចុងរោរ�ិេរបិច្ឆទបនះដដរ។ ដូបច្ះ
បហើ�រាល់េដ្មេ្មរួលអ្តារោរ្បាកន់ារោលេរបិច្ឆទចនរបា�រោរណ៍ មនិមានផលេ៉ាះពាល់ដល់្បាកច់ំបណញ ឬខាតបទ។

ការវិភាគនវទយិទភាពនលើលំហូរសច់តបាក់សតមាប់ឧបករែ៍ហិរញ្ញវត្នុបដលមានអតតាការតបាក់បតបតបរួល

ធនាគារមិនមានឧេករណ៍ហិរញ្ញ វតុ្ដដលមានអ្តារោរ្បាក់ដ្េ្េរួលជ្សរវន្បទ។ ដូបច្ះពំុមាន រោរវភិាគបវទ�ិទភាពបលើលំហូរសច់្បាក់ស្មាេ់ឧេករណ៍ហិរញ្ញ វតុ្ ដដលមានអ្តារោរ្បាក់ដ្េ្េរួល 
្តរូវបានេង្ហា ញបៅក្ុងរបា�រោរណ៍បនះប�ើ�។

២៣.៤ហានិភព័យសច់តបាក់ងយតសួល

ហានិភ�័សច់្ បាកង់្�្សរួល ទាកទ់ងបៅនឹងលទ្ធភាពក្ុងរោររកសាសច់្ បាកង់្�្សរួលឲ្យបាន្គេ់្ គាន ់ បដើម្តីេំបពញបានរោរទូទាតរ់ោរសនយា និងរោតពវកិច្ចហិរញ្ញ វត្ុបៅបពលដល់រោលកំណតស់ង
 បៅតាមតចម្សមបហតុផលម�ួ។

គណៈ្គេ់្ គង បជឿជ្កថ់ាធនាគារអនុវត្បានបពញបលញ តាមត្មរូវរោរចនសច់្ បាកង់្�្សរួល ចនធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ បោ�សរដតខួ្នបាន្តរួតពិនិត្យោ៉ា ងហ្មតច់តប់ៅបលើ្គេច់លនាសច់្ បាកប់ចញ 
 និងចូល បហើ�និងភាពចបន្ាះចនរោលវសនតាមរ�ៈរបា�រោរណ៍ជ្្េចា។ំ ជ្ងបនះបៅបទៀត េដ្មេ្មរួលចនឥណទាន េុបរ្េទាន និង ្បាកេ់បញ្ញ ើអតិថិជន ក៏្ តរូវបាន្តរួតពិនិត្យ  តាមោនផងដដរ 
 បហើ�ត្មរូវរោរចនសច់្ បាកង់្�្សរួលក៏្ តរូវបានបធវើរោរដកត្មរូវបដើម្តីកំណតឲ់្យចបាស់លាស់នូវ្ទព្យសកម្មជ្សច់្ បាកម់ានភាព្គេ់្ គាន ់បដើម្តីេំបពញបានរោរទូទាតរ់ោរសនយា និងរោតពវកិច្ចហិរញ្ញ វតុ្បៅ
 បពលដដលដល់រោលកំណតស់ង។

 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



២៣. ការសគបស់គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)

២៣.៤ហានិភព័យសច់តបាក់ងយតសួល(តពីទំពព័រមុន)

រោរវភិាគ្ទព្យសកម្ម និង្ទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ បោ�បធវើចំណាតថ្់ាកត់ាមរោលវសនបោ�ដផ្អកបៅបលើរ�ៈបពលបៅសល់ស្មាេស់ងមាន េង្ហា ញខាងប្រោម៖

២០១៨
តាមតតមរូវការ
ដុោ្ារអានមរិក

រហូតដល់ ១ បខ
ដុោ្ារអានមរិក

>១ -៣ បខ
ដុោ្ារអានមរិក

>៣ - ១២ បខ
ដុោ្ារអានមរិក

>១ - ៥ឆ្នាំ
ដុោ្ារអានមរិក

នលើសពី ៥ឆ្នាំ
ដុោ្ារអានមរិក

សរុប
ដុោ្ារអានមរិក

្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ុ

សច់្ បាកក់្ុងចដ ៤១.៩៥៥.៧៥៨ - - - - - ៤១.៩៥៥.៧៥៨

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ ២៣៩.៩០៩.៨៨៩ ១០.០០០.០០០ - - - - ២៤៩.៩០៩.៨៨៩

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ៣.៤៣៥.៨៦៣ ៨៤.២៣៩.៨៣៨ ៥៥.០០០.០០០ - - - ១៤២.៦៧៥.៧០១

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម ១.៧៤៥ - - - - - ១.៧៤៥

សមតុល្យជ្ម�ួសម្ពន័្ធញាតិ ៨៨៧.៥៥៩ - - - - - ៨៨៧.៥៥៩

ឥណទាន និងេុបរ្េទានដុល ១២៣.៦៦៧.០៦៦ ៨.៧២៣.៩៧៩ ១៩.៩៨៨.៥៥៣ ៩.៩៨៥.៦៦៦ ៦៨.៩១៧.៦៨៩ ៣៥៥.៣០៣.២០៧ ៥៨៦.៥៨៦.១៦០

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ - ៦៧៦.៨០១ ១៥៥.៧៧៨ - - - ៨៣២.៥៧៩

្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ុសរុេ ៤០៩.៨៥៧.៨៨០ ១០៣.៦៤០.៦១៨ ៧៥.១៤៤.៣៣១ ៩.៩៨៥.៦៦៦ ៦៨.៩១៧.៦៨៩ ៣៥៥.៣០៣.២០៧ ១.០២២.៨៤៩.៣៩១

្ទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្ុ

្បាកេ់បញ្ញ ើរេស់អតិថិជន និងស្េន័ហិរញ្ញ វត្ុបផ្សងៗ ៦៧៣.៣០០.៩៧៧ ៨៣.១៨០.០១២ ៦១.១៦៤.៦៥៧ ១២៧.០៩៧.៥៧៩ ១៤.៣០១.៤៤៩ - ៩៥៩.០៤៤.៦៧៤

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម ៣.១៧៨.៩៨៧ - - - - - ៣.១៧៨.៩៨៧

េំណុលេនា្ទ េេ់ន្សំ - - - - ៣០.០០០.០០០ - ៣០.០០០.០០០

្ទព្យអកម្មបផ្សងៗ - ៩.៤៧៧.០៤១ - - ១.២៨៧.៩២១ - ១០.៧៦៤.៩៦២  

សរុេ្ទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្ុ ៦៧៦.៤៧៩.៩៦៤ ៩២.៦៥៧.០៥៣ ៦១.១៦៤.៦៥៧ ១២៧.០៩៧.៥៧៩ ៤៥.៥៨៩.៣៧០ - ១.០០២.៩៨៨.៦២៣

អតិបរកសច់្ បាកង់្�្សរួលសុទ្ធ (គម្ាត) (២៦៦.៦២២.០៨៤) ១០.៩៨៣.៥៦៥ ១៣.៩៧៩.៦៧៤ (១១៧.១១១.៩១៣) ២៣.៣២៨.៣១៩ ៣៥៥.៣០៣.២០៧ ១៩.៨៦០.៧៦៨

សមមូលពានប់រៀល 

(កំណតស់មា្គ ល់បលខ ២.១.៥)
(១.០៧១.២៨៧.៥៣៤) ៤៤.១៣១.៩៦៣ ៥៦.១៧០.៣៣០ (៤៧០.៥៥៥.៦៦៦) ៩៣.៧៣៣.១៨៧ ១.៤២៧.៦០៨.២៨៦ ៧៩.៨០០.៥៦៦

២០១៧
តាមតតមរូវការ
ដុោ្ារអានមរិក

រហូតដល់ ១ បខ
ដុោ្ារអានមរិក

>១ -៣ បខ
ដុោ្ារអានមរិក

>៣ - ១២ បខ
ដុោ្ារអានមរិក

>១ - ៥ឆ្នាំ
ដុោ្ារអានមរិក

នលើសពី ៥ឆ្នាំ
ដុោ្ារអានមរិក

សរុប
ដុោ្ារអានមរិក

្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ុ

សច់្ បាកក់្ុងចដ ៤៦.២០០.៥៤៦ - - - - - ៤៦.២០០.៥៤៦ 

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ ១២៣.០៧១.៧៦១ ១៥.០០០.០០០ - - - - ១៣៨.០៧១.៧៦១ 

សមតុល្យជ្ម�ួធនាគារបផ្សងៗ ២.៣២៥.៦៣៦ ២៧.៧៦៧.៣២៤ ២៣.៧០០.០០០ ២.២០០.០០០ - - ៥៥.៩៩២.៩៦០ 

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម ៤.៤១៥ - - - - - ៤.៤១៥ 

សមតុល្យជ្ម�ួសម្ពន័្ធញាតិ ១.៦៤៧.១៥៧ - - - - - ១.៦៤៧.១៥៧ 

ឥណទាន និងេុបរ្េទានដុល ១២៧.៥៨២.០៦៧ ៣.៧៣២.២៤៨ ២៤.០៥៣.៧១៨ ១៧.៣៣៣.៨១៣ ៧០.៤៦០.០៣៧ ៣១៥.៤៩១.០៥១ ៥៥៨.៦៥២.៩៣៤ 

្ទព្យសកម្មបផ្សងៗ -   ១.០៨៦.៣០៥  -   -   -   -   ១.០៨៦.៣០៥  

្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ុសរុេ ៣០០.៨៣១.៥៨២ ៤៧.៥៨៥.៨៧៧ ៤៧.៧៥៣.៧១៨ ១៩.៥៣៣.៨១៣ ៧០.៤៦០.០៣៧ ៣១៥.៤៩១.០៥១ ៨០១.៦៥៦.០៧៨

្ទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្ុ

្បាកេ់បញ្ញ ើរេស់អតិថិជន និងស្េន័ហិរញ្ញ វត្ុបផ្សងៗ ៤៣២.៦៣១.០៧២ ៨១.៨៤៦.០៨៣ ៧១.០២០.៨៧៩ ១៣១.០៦៧.៨១៦   ១៤.៣៧៩.៨៥៣ -   ៧៣០.៩៤៥.៧០៣ 

សមតុល្យជ្ម�ួ្ករុមហ៊ាុនបម ១.៧៧០.០៥១ -   -   -   -   -   ១.៧៧០.០៥១

េំណុលេនា្ទ េេ់ន្សំ -   -   -   -   ៣០.០០០.០០០ -   ៣០.០០០.០០០ 

្ទព្យអកម្មបផ្សងៗ -   ៧.៧៦៧.៨១៥ -   -   ៨២២.៧៣៣    -   ៨.៥៩០.៥៤៨

សរុេ្ទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្ុ ៤៣៤.៤០១.១២៣ ៨៩.៦១៣.៨៩៨ ៧១.០២០.៨៧៩ ១៣១.០៦៧.៨១៦ ៤៥.២០២.៥៨៦ - ៧៧១.៣០៦.៣០២

អតិបរកសច់្ បាកង់្�្សរួលសុទ្ធ (គម្ាត) (១៣៣.៥៦៩.៥៤១) (៤២.០២៨.០២១) (២៣.២៦៧.១៦១) (១១១.៥៣៤.០០៣) ២៥.២៥៧.៤៥១ ៣១៥.៤៩១.០៥១ ៣០.៣៤៩.៧៧៦

សមមូលពានប់រៀល 

(កំណតស់មា្គ ល់បលខ ២.១.៥)
(៥៣៩.២២០.២៣៧) (១៦៩.៦៦៧.១២១) (៩៣.៩២៩.៥២៩) (៤៥០.២៦២.៧៧០) ១០១.៩៦៤.៣៣០ ១.២៧៣.៦៣៧.៣៧៣ ១២២.៥២២.០៤៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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កណំតស់ម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (តពទីពំរ័មថុន)
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨



២៣. ការសគបស់គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)

២៣.៥ការតគប់តគងនដើមទុន

២៣.៣.១ហានិភព័យរូបិយបព័ែ្ណបរនទស

និ�ត័ករធនាគារដដលជ្ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ ជ្អ្កកំណត ់ និង្តរួតពិនិត្យបៅបលើក្មតិបដើមទុនអេ្េរមារេស់ធនាគារជ្រមួ។

បគាលនបោបា�រេស់ធនាគារ គឺរកសាឲ្យបាននូវមូលោ្ឋ នទុនដរ៏ងឹមា ំ កដូ៏ចជ្រកសាបានជំបនឿជ្កប់លើទតីផសារ និងបដើម្តីធានាស្ិរភាពអភវិឌ្ឍន�ូ៍រអដងវងរេស់អាជតីវកម្ម។

ផលេ៉ាះពាល់បៅបលើក្មតិបដើមទុនបលើភាគលាភមា្ច ស់ភាគហ៊ាុនក៏្ តរូវបានទទួលស្គ ល់។ ដូចបនះ ធនាគារបានពយាោមរកសាតុល្យភាពរវាងផលរេរខ្ពស់ដដលអាចនឹងបកើតមានប�ើង ជ្ម�ួ នឹង ្បាក ់
 េ្មរុង ក្មតិខ្ពស់ អត្្េបោជន ៍ និងរោរធានាដដលផ្ល់បោ�ស្នភាពបដើមទុនដល៏្អ។ 

ធនាគារបានបគារពបៅតាមត្មរូវរោរបដើមទុនដដលកំណតប់ោ�ចបាេប់ៅក្ុងរោរ�ិេរបិច្ឆទ។ 

២៣.៥.២ការបបងបចកនដើមទុន

រោរដេងដចកបដើមទុនរវាង្េតិេត្ិរោរជ្កល់ាក ់ និងសកម្មភាពអាជតីវកម្ម (ស្មាេវ់សិលភាពដធ៏ំបធង) ្តរូវបាននា�ំកមកបោ�រោរព្ងតីកក្មតិផលដដលទទួលបានពតីរោរដេងដចកបដើមទុនបនាះ។ 
 បដើមទុនដដលបានដេងដចកបៅតាម្េតិេត្ិរោរ ឬសកម្មភាពនតីម�ួៗ ្តរូវដផ្អកបៅតាមបដើមទុនដដលបានកំណតប់ោ�ចបាេ។់

២៤. តមេលៃទជ្ី សារមនសទព្យ្កេ្ម និងសទព្យអកេ្មហរិញ្ញវតថែុ

តចម្ទតីផសារតំណាងឲ្យេរមិាណដដល្ទព្យសកម្មអាច្តរូវបានបោះដូរ ឬកេ៏រមិាណដដល្ទព្យអកម្មអាច្តរូវបានទូទាតត់ាមមូលោ្ឋ នបេើកចំហរ។ ខណៈដដលកតា្ត ទតីផសារដដលអាចបជឿជ្កប់ានមនិទានម់ានមុខចូលស្មាេ់
 រោរវភិាគតចម្ទតីផសារបលើដផ្កជ្ប្ចើនរេស់្ទព្យសកម្ម និង្ទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារមនិ្តរូវបានបគអបងកតបានបនាះប�ើ�។ បហតុដូចបនះ តចម្ទតីផសារ្តរូវបានដផ្អកបលើរោរសន្មតរ់េស់គណៈ្គេ់្ គងបោ�

 បោងតាមមូលោ្ឋ ន្ទព្យសកម្ម និង្ទព្យអកម្ម។ តាមមតិបោេល់រេស់គណៈ្គេ់្ គង តចម្ចុះេញជា តីរេស់្ទព្យសកម្ម និង្ទព្យអកម្មហិរញ្ញ វត្ុបៅក្ុងតារាងតុល្យរោរជ្រោរបា៉ា នស់្ម នសម្សេចនតចម្ទតីផសាររេស់្ទព្យ
ទាងំបនាះ។  

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១

103102

កណំត់្ មា្គ លម់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថែុ (តពជីទពំរ័េនុ)
សតមាប់ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់មថងៃទី៣១បខធ្តូឆ្នាំ២០១៨



មថងៃទី២២បខមករា

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង មានកិត្តិ�សោ៉ា ងខ្ពងខ់្ពស់ក្ុងរោរទទួលសវ គមន ៍
្ពះមហាក្ស្តិោនតី Azizah ចនរដ្ឋ Pahang  ្េបទសមា៉ា ប�សុតី និង 
គណៈ្េតិភូអមដំបណើ រ បៅឯមជ្ឈមណ្លតមបាញសូ្តរេស់ធនាគារ  
បម�ដេ៊ាង បខត្តតាដកវ ក្ុងឱរោសដំបណើ រោងទស្សនៈកិច្ចរេស់្ពះ 
មហាក្ស្តិោនតី។

ក្ុងឱរោសបនាះផងដដរ ប�ើងបានដចករដំលកបោ�សបង្ខេថាវ � ្ពះ 
មហាក្ស្តិោនតី និងគណៈ្េតិភូអមដំបណើ រ អំពតីកម្មវធិតីសស្តតី និងតមបាញ

 រេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ដដលជ្កម្មវធិតីទំនួលខុស្តរូវសង្គមបគាលរេស់ 
មូលនិធិធនាគារ បម�ដេ៊ាងអនុវត្តបោ�ធនាគារ បម�ដេ៊ាង សហរោរ 
ជ្ម�ួស្េន័ចដគូ ដដលកម្មវធិតីបនះ ្តរូវបានទទួលស្គ ល់ និងរោរគាំ្ ទពតី 
សំណាកម់ូលនិធិសហគមនអ៍ាស៊ា ន ផងដដរ។

មថងៃទី២៥បខកុម្ភៈ

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានចូលរមួក្ុងកម្មវធិតីេុណ្យ្េចពណតី ចិន ជ្ម�ួ
 

សមាគមជនជ្តិមា៉ា ប�សុតី ដដល្បារព្ធបធវើប�ើងបោ�ស្នទូត្េបទស 
មា៉ា ប�សុតី ្េចាបំៅកម្ពុជ្។

កម្មវធិតីបនះ មានរោរចូលរមួពតីសំណាកប់ភញាៀវ្េមាណជ្ង ៤០០នាក ់ដដល 
រមួមានជនជ្តិមា៉ា ប�សុតីដដលមកបធវើរោរបៅ្េបទសកម្ពុជ្ ឯកអគ្គរាជទូត

 
ចនសមាគមអាស៊ា ន កដូ៏ចជ្ថ្ាកដឹ់កនា ំនិងអ្កជំនួញធំៗបៅក្ុង្េបទស 
កម្ពុជ្ផងដដរ។

បខេករា បខេជីនា បខឧ្ភា

បខកេុ្ៈ

បខឧ្ភា

APRIL

មថងៃទី១៦បខមីនា

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានសហរោរជ្ម�ួ ្ករុមហ៊ាុន AIMS ដដលជ្ 
្ករុមហ៊ាុនឯកបទសអបនា្ត ្េបវសន ៍និង្្ស់ទតីលំបៅកម្ពុជ្ បានបរៀេច ំ
កម្មវធិតី អាហារបពលលាងៃ ចប្រោម្េធានេទទាកទ់ងនឹង "រោរ្គេ់្ គង 
្ទព្យសម្ត្តិ និងរោរវនិិបោគ" ស្មាេអ់តិថិជន Primer Wealth។ 
កម្មវធិតីបនះ បាននា�ំកអ្កជំនាញដផ្ក្គេ់្ គង្ទព្យសម្ត្តិ និង 
រោរវនិិបោគ និងអ្កឯកបទសដផ្កអបនា្ត ្េបវសន ៍បដើម្តីបធវើរោរដចករដំលក

 
អំពតីពត័ម៌ានទាកទ់ងនឹងរោរវនិិបោគក្ុង និងប្រៅ្េបទស។

មថងៃទី៥បខឧសភា

េនា្ទ េព់តីទទួលបានបជ្គជ�័ក្ុងរោរអនុវត្តដំណាករ់ោលសកល្ងចន 
កម្មវធិតីេណ្តុ ះេណា្ត លចំបនះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ Maybank CashVille 

Kidz បៅ្េបទសកម្ពុជ្រចួមក កម្មវធិតីបនះ្តរូវបានរោរោកឲ់្យអនុវត្តជ្ 
ផ្ូវរោរបៅតាម សលាេឋមសិកសារដ្ឋ ដដលរោរ្េរោសបនះ ្តរូវបាន 
បធវើប�ើងបៅក្ុងកម្មវធិតីេណ្តុ ះេណា្ត ល្គរូេបង្្គ ល បៅអគារ បម�ដេ៊ាង 

 បថាបវ ើ។ កម្មវធិតីេណ្តុ ះេណា្ត លចំបនះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ Maybank 

CashVille Kidz គឺជ្កម្មវធិតីទំនួលខុស្តរូវសង្គមបគាលម�ួរេស់ 
ធនាគារ តាមរ�ៈមូលនិធិធនាគារ បម�ដេ៊ាង ដដលមានបគាលេំណង 
បលើកកម្ពស់រោរ�ល់ដឹងអំពតីចំបណះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុស្មាេសិ់សសានុ

 សិស្ស។ កម្មវធិតីផ្តល់ចំបណះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ តាមរ�ៈគំនូរជតីវចលបនះ 
 ប ្្ត តសំខានប់ៅបលើបមបរៀនដផ្កហិរញ្ញ វត្ុដដលេងកេនូ់វខ្ឹមសរឲ្យកុមារ 
 

�ល់ដឹងអំពតីសរៈសំខានច់នរោរសន្សលុំ� រោរចា�វា�ដដល្តឹម្តរូវ  
និងរោរវនិិបោគដដលមានភាពឆ្្តចវ។

មថងៃទី៨បខឧសភា

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានចូលរមួចំដណកក្ុងរោរឧេត្ម្ភបៅដល់រោកបាទ 
្កហមកម្ពុជ្បៅក្ុងឱរោស្បារព្ធពិធតីរលឹំកខួេបលើកទតី១៥៥ ចនទិវាពិភព

 បលាករោកបាទ្កហម និងអឌ្ឍចន្ទ្កហម បៅចថងៃទតី៨ ដខឧសភា ឆ្្ ំ
២០១៨ ប្រោម្េធានេទ "រោកបាទ្កហមកម្ពុជ្ មាន្គេទ់តីកដន្ង  
ស្មាេ់្ គេ់ៗ គ្ា បោ�មនិទុកនរណាម្ាកប់ចាល" ប្រោមអធិេតតីភាពដ ៏
មហាខ្ពងខ់្ពស់រេស់សបម្តចអគ្គមហាបសនាេតតីបតបជ្ ហ៊ាុន ដសន នា�ក 
រដ្ឋមសន្តតីចន្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្។

មថងៃទី១២បខឧសភា

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានេន្តរោរសហរោរជ្ម�ួអង្គរោរ បលើកស្ទួ� 
្េជ្ពលរដ្ឋ (PIO) ក្ុងឆ្្ទំតី៦ តាមរ�ៈរោរឧេត្ម្ភដល់សិសសានុសិស្ស

 
ចំនួន៥២នាក។់ ចូលរមួក្ុងកម្មវធិតីសបមា្ព ធ  “កម្មវធិតីឧេត្ម្ភដល់កុមារ

 
រេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង” រមួមាន្ករុម្េឹកសាភបិាល និងថ្ាកដឹ់កនារំេស់ 
ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ដដលដឹកនាបំោ�្េធាន្ករុម្េឹកសាភបិាល ោតុ  
ចូហាន ់អារ តីហវតីន និង ោតុ ម៉ាូដ ហានតីវ ស៊ាូអាឌតី នា�ក្េតិេត្តិចនធនាគារ 

 បម�ដេ៊ាង។

កម្មវធិតីឧេត្ម្ភដល់កុមាររេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង រមួមានរោរផ្តល់្បាក ់
ឧេត្ម្ភជ្បរៀងរាល់ដខស្មាេត់្មរូវរោរសំខានច់ាបំាច ់និងត្មរូវរោរ 
ស្មាេរ់ោរសិកសា កដូ៏ចជ្កម្មវធិតីសំបណះសំណាល និងដចករដំលក 
ចំបណះដឹងពតីសំណាកនិ់បោជិតស្ម័្គចិត្តរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង 
ផងដដរ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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សពរឹត្កិារណ៍្ខំាន់ៗ សបចាឆ្ំ្២ំ០១៨ សពរឹត្កិារណ៍្ខំាន់ៗ សបចាឆ្ំ្២ំ០១៨



បខឧ្ភា

បខេិថុនា

បខ្ជីហា បខ្ជីហា

មថងៃទី១៣បខឧសភា

បៅក្ុងឱរោសពិធតីេុណ្យេសួ រា៉ា មា៉ា ោន ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ដេេឥស្ម 
សហរោរជ្ម�ួ ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បៅ្េបទស កម្ពុជ្ ្បារព្ធកម្មវធិតី  
Ramadhan Relief ដដលស្ិតបៅតាមដងទបន្បមគង្គ រាជធានតីភ្បំពញ  
បឈា្ម ះភូមចុិងបរោះ ប្ជ្�ចង្វ រ ជ្ម�ួនឹងរោរដចកប្គឿងឧេបភាគ 
េរបិភាគ ជូនដល់្ករុម្គរួសរកម្ពុជ្ចំនួន ២៩០្គរួសរដដល្េជ្ជន 
ខ្ះរស់បៅបលើទូក និងខ្ះបៅ្ចាងំទបន្។ 

កម្មវធិតីទំនួលខុស្តរូវសង្គម្េចាឆ្ំ្រំេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង Ramadhan 

Relief ្តរូវបានេបងកើតប�ើងបៅក្ុងឆ្្ ំ២០១៣។ ្េជ្ជនដដលជួេ 
រោរខវះខាតចំនួន ១៤.០០០្គរួសរ បៅក្ុងតំេនអ់ាស៊ា នទាងំ១០ 
្េបទសទទួលបានរោរឧេត្ម្ភ ប្គឿងឧេបភាគេរបិភាគ ដដលមានទឹក 
្បាកស់រុេចំនួន ២.២លានរ តីងហ្គតីត ពតីធនាគារ បម�ដេ៊ាង ដេេឥស្ម។

មថងៃទី២៣បខមិថុនា

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បាន្បារព្ធកម្មវធិតី Maybank Go Ahead. 

Challenge ឆ្្ ំ២០១៨ ដដលបានទាកទ់ាញបេក្ខជនរាេរ់�នាក ់បៅ 
ទូទាងំ្េបទសកម្ពុជ្។ បេក្ខជនបឆ្ើមទាងំ ៥៣ រូេ បានបធវើរោរ្េកួត 
្េដជងគ្ាបៅតាមវគ្គនតីម�ួៗ ដដលបានបរៀេចំប�ើងក្ុងរោរសកល្ង 
គំនិតចច្្េឌិតខាង�ុទ្ធសសស្ត វធិតីសសស្តបរៀេចំគប្មាង និង្េតិកម្ម

 
រហ័ស រមួេញ្ចូ លទាងំពត័ម៌ានពាកព់ន័្ធនឹងរោរ្េកេអាជតីវកម្មក្ុង 
រោរ្េកួត្េដជង ្ពមទាងំរោររលឹំកខ្ួនឯងថាពួកគាតក់ំពុង្េកួត 
្េដជងស្មាេរ់ង្វ នធ់ំក្ុងវគ្គ ្្ត ច់្ ព័្ តថ្ាកអ់ន្តរជ្តិ ផងដដរ។

មថងៃទី២៥បខសីហា

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បានបធវើរោរសបមា្ព ធបលើរោរព្ងតីកមជ្ឈមណ្លេណ្តុ ះ 
េណា្ត លជំនាញតមបាញសូ្ត បៅក្ុងបខត្តតាដកវ បោ�បានបធវើពិធតី 
េញ្ចុ ះេឋមសិលា បៅក្ុងទតីតាងំចនមជ្ឈមណ្លេណ្តុ ះេណា្ត ល។ 

 ស្មាេរ់ោរព្ងតីកមជ្ឈមណ្លបនះ្តរូវបាន បធវើប�ើងក្ុងទិសបៅជំរុញ
 

េដន្មបទៀតបៅបលើវស័ិ�វា�នភណ្័តាមដេេ្េចពណតី ជ្សកល 
្េកេបោ�និរន្តរភាព បហើ�ក្ុងបពលជ្ម�ួគ្ាបនះដដរ កប៏ានេបងកើត 
ឱរោសរោរង្រស្មាេស់ស្តតីដដលពំុមានលទ្ធភាពក្ុងរោរដសវងរកចំណូល។

រោរបេើកសបមា្ព ធកម្មវធិតីេញ្ចុ ះេឋមសិលាចនមជ្ឈមណ្លេណ្តុ ះេណា្ត ល
 ជំនាញវជិ្ជា ជតីវៈតមបាញបនះ្តរូវបានបធវើប�ើងបោ�វត្តមានរេស់ បលាក 

ជំទាវ ចន័្ទ សូរ តី� ៍រដ្ឋបលខាធិរោរ ចន្កសួងកិច្ចរោរនារ តី បលាកជំទាវ 
ជ្ សិរ តី អគ្គនា�ិរោ េបច្ចកបទស និងទតី្េឹកសាចនអគ្គបទសភបិាលចន 
ធនាគារជ្តិចនកម្ពុជ្ មសន្តតីចនស្នទូត្េបទសមា៉ា ប�សុតី្េចាកំម្ពុជ្ 
្ករុម្េឹកសាភបិាល និងថ្ាកដឹ់កនាចំនធនាគារ បម�ដេ៊ាង មូលនិធិធនាគារ 
បម�ដេ៊ាង និងអ្កចូលរមួសិរោ្ខ សលាស្តតីពតីកម្មវធិតីទំនួលខុស្តរូវចំនួន

 
៤០នាក ់ផងដដរ។ តាមរ�ៈសុន្ទរកថាបៅក្ុងកម្មវធិតីបនាះផងដដរ បលាក 
ជំទាវ ជ្ សិរ តី បានបរោតសរបសើរចំបពាះធនាគារ បម�ដេ៊ាង ស្មាេរ់ោរ 
េន្តកិច្ចខិតខំ្េឹងដ្េងក្ុងរោរផ្តល់បសវាហិរញ្ញ វត្ុ្េកេបោ�អរ�ិ្យភាព 

 តាមរ�ៈរោរេបងកើនលទ្ធផលជូនសហគមន ៍និងសង្គម។

មថងៃទី២៤-២៧បខសីហា

ធនាគារ បម�ដេ៊ាងបានបរៀេចំកម្មវធិតីសិរោ្ខ សលាស្តតីពតីកម្មវធិតីទំនួលខុស
 ្តរូវ ជ្បលើកទតី ២ បោ�សរមានរោរទទួលស្គ ល់ពតីភាពបជ្គជ�័ ក្ុង 

រោរអនុវត្តកម្មវធិតីសស្តតី និងតមបាញ និងកម្មវធិតីេណ្តុ ះេណា្ត កម្មវធិតីផ្តល់
 ចំបណះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ CashVille Kidz នាបពលកន្ងមក។ សិរោ្ខ  

សលាដដលមានរ�ៈបពល ៣ចថងៃ និងមានរោរចូលរមួពតីអ្កចូលរមួចំនួន  
៤០នាក ់មកពតី្េបទសចំនួន ៧ ក្ុងបគាលេំណងបរៀេចំរោរវភិាគអំពតី 
លទ្ធផលចនគប្មាង�ុទ្ធសសស្តឆ្្ ំ២០១៦-២០១៨ រេស់មូលនិធិ 
ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ពិនិត្យប�ើងវញិ និងវា�តំចលកម្មវធិតីដដលមាន្សេ ់

 ប្េៀេបធៀេនឹងស្នភាពជ្កដ់ស្តង និងអាទិភាពស្មាេប់ពលអនាគត  
កដូ៏ចជ្រោរបរៀេចំគប្មាងស្មាេរ់�ៈបពល ៣ឆ្្ខំាងមុខ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ ចនសិរោ្ខ សលារមួមាន អាហារបពលលាងៃ ចសវ គមន ៍
ជ្ម�ួ្ករុម្េឹកសាភបិាល និងថ្ាកដឹ់កនារំេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង  
ទស្សនៈកិច្ចសិកសាបៅរោនម់ជ្ឈមណ្លេណ្តុ ះេណា្ត លជំនាញតមបាញ 
សូ្តបៅបខត្តតាដកវ រោរេង្ហា ញពតីរោរអនុវត្តថ្ាកច់ំបណះដឹងដផ្ក 
ហិរញ្ញ វត្ុ CashVille Kidz និងសិរោ្ខ សលារ�ៈបពលម�ួចថងៃកន្ះបៅ 
សណា្ឋ គារ សនប់វ� ្េបទសកម្ពុជ្។

ពាណិជ្កេ្ម កិច្ចការសករុេហែុន កិច្ចការទំនួលខុ្សតរូវ្ង្គេ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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មថងៃទី២២បខកញ្ា

ក្ុងឱរោស្បារព្ធកម្មវធិតីទំនួលខុស្តរូវសង្គម ឆ្្ ំ២០១៨ និបោជិតរេស់
 

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ្េមាណជ្ង ៣០០ នាក ់បានបរៀេចំកម្មវធិតីផ្តល់ 
ចំបណះដផ្កហិរញ្ញ វត្ុរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បៅទតីតាងំ៥កដន្ងខុសគ្ា 
ទូទាងំ្េបទស ដដលមានទិសបៅចម្ងក្ុងរោរបលើកកម្ពស់ចំបណះដឹង

 
ដផ្កហិរញ្ញ វត្ុបៅក្ុង្េបទសកម្ពុជ្  រមួចំដណកផ្តល់ចំបនះដឹងដផ្ក

 ហិរញ្ញ វត្ុដល់កុមារជ្ង១.០០០នាក ់និងេន្តរមួចំដណកកសងសង្គម 
េរោិេន្ហិរញ្ញ វត្ុ តាមរ�ៈរោរេប្ងៀនថ្ាកហ់ិរញ្ញ វត្ុ ្េវត្តិចន្បាក ់

 បរៀល កម្មវធិតីកំសន្ត និងរោរបឆ្ើ�សំនួរខ្តីៗ បហ្គមកំសន្ត និងរោរ្េកួត
 

្េដជងដរ៏ តីករា�ជ្ប្ចើនអំពតីហិរញ្ញ វត្ុ។

មថងៃទី៣បខវិចឆេិកា

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង សហរោរជ្ម�ួ ្ករុមហ៊ាុន Sino Great Wall អង្គរោរ 
បលើកស្ទួ�្េជ្ពលរដ្ឋ (PIO) និងរោកបាទ្កហមកម្ពុជ្ បានសបមា្ព ធ 
កម្មវធិតីកសងប�ើងវញិអគារ និងថ្ាកប់រៀន PIO។

រោរសងសងប់�ើងវញិបនះ រមួមានរោរវា�កបម្ទចអគារចាស់ និង 
រោរសងសងអ់គារថ្មតីកម្ពស់ ៥ជ្ន ់ដដលនឹង្តរួវប្េើ្បាស់ជ្អគារស្ក់
បៅស្មាេកុ់មារ ១០០នាក ់ថ្ាកប់រៀន ថ្ាកេ់ណ្តុ ះេណា្ត លជំនាញ 
វជិ្ជា ជតីវៈ និងជ្កដន្ងស្មាេស់កម្មភាពកំសន្តនានា។

មថងៃទី៣បខវិចឆេិកា

ក្ុងពិធតី្េកួតវគ្គ ្្ត ច់្ ពត័្តចនកម្មវធិតីផ្តល់ចំបណះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ
 Maybank CashVille Kidz ឆ្្ទំតី២ មូលនិធិធនាគារ បម�ដេ៊ាង បាន 

្េរោសពតីរោរេញ្ចេប់ោ�បជ្គជ�័ចនកម្មវធិតីបនះ ជ្ម�ួសលាបរៀន 
ចំនួន ១៥ សលា បៅក្ុងរាជធានតីភ្បំពញ និងរោរបេ្តជ្ញា ក្ុងរោរព្ងតីក

 វសិលភាពចនកម្មវធិតីផ្តល់ចំបណះដឹងបនះដល់សលាេឋមសិកសាបៅតាម 
េណា្ត បខត្តម�ួចំនួនក្ុង្េបទសកម្ពុជ្។ 

រហូតមកដល់េច្ចុេ្ន្ កម្មវធិតីផ្តល់ចំបណះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ Maybank 

CashVille Kidz បនះអនុវត្តបៅសលាចំនួន ២១សលា និងបានផ្តល់ 
ចំបណះដឹងដល់សិសសានុសិស្សចំនួន ៥.០០០នាកប់ៅក្ុងរាជធានតីភ្បំពញ 

 
និងបានេបងកើនរោរ�ល់ដឹងពតីចំបណះដឹងដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ ដល់សលាបរៀន

 ដដលបានចូលរមួគួរឲ្យកតស់មា្គ ល់ផងដដរ។

មថងៃទី២បខធ្តូ

បដើម្តីបលើកកម្ពស់របេៀេរស់បៅដដលនាមំកនូវសុខភាពល្អ និបោជិត  
ថ្ាកដឹ់កនា ំនិង្ករុម្េឹកសាភបិាលរេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង ្េមាណជ្ង  
២០០នាកប់ានចូលរមួក្ុងកម្មវធិតីរតអ់ង្គរអន្តរជ្តិពាកក់ណា្ត លមា៉ា រា៉ា តុង 

 
បៅបខត្តបសៀមរាេ។ ថវរិោដដល្េមូលបានពតីកម្មវធិតីបនះ ្តរូវបានេរចិា្ច គ 
បៅរោនម់ន្ទតីរបពទ្យកុមារអង្គរ ស្មាេព់យាបាលកុមារ្កតី្ក។

មថងៃទី១២បខធ្តូ

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង សហរោរជ្ម�ួធនាគារ Mizuho បានបរៀេចំកម្មវធិតី 
សិរោ្ខ សលាអំពតី រោរព្ងតីកវសិលភាពអាជតីវកម្មបៅកម្ពុជ្ បោ�ប ្្ត ត

 
សំខានប់ៅបលើរោរនា�ំកមកនូវរោរផ្តល់ជូនរេស់ធនាគារទាងំពតីរ ក្ុង 
រោរគាំ្ ទដល់រោរព្ងឹងេទពិបសធនធ៍នាគារ និងបសវាកម្មស្មាេច់ដគូ 
អាជតីវកម្មបៅកម្ពុជ្។

មថងៃទី២០បខធ្តូ

ធនាគារ បម�ដេ៊ាង បាន្េគល់រង្វ នដ់ល់សិស្សបឆ្ើមចំនួន ១៨រូេ មកពតី 
អង្គរោរបលើកស្ទួ�្េជ្ពលរដ្ឋ (PIO) ដដលជ្ដផ្កម�ួចន កម្មវធិតីឧេត្ម្ភ 
ដល់កុមាររេស់ធនាគារ បម�ដេ៊ាង។ កម្មវធិតីបនះមានបគាលេំណង ក្ុង 
រោរបលើកកម្ពស់រោរអេរ់សំ្មាេកុ់មារ។

បខកញ្្ញ បខវិចឆេិកា បខធ្ូ

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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មោកស្ជី ហា្គ ្រ ជីន ចាន់ អាប់ ឌុលឡា
បលខាធិរោរ្ករុមហ៊ាុន

ឡងុ ្មុា៉ា រទិ្ធ
សហបលខាធិរោរ្ករុមហ៊ាុន

តកុមហែុនErnst & Young (Cambodia) Ltd.
្ករុមហុ៊ាន គណបន�្យករជំនាញ និងសវនករ្េតិ្សរុត
អគារ Emerald ជ្នទ់តី៥ មហាវថិតី្ពះនបរាត្តម
ដកងផ្ូវបលខ ១៧៨ សង្ក តជ់�័ជំនះ ខណ្ដូនបពញ
រាជធានតីភ្បំពញ ្ពះរាជ្ណាច្កកម្ពុជ្
ទូរស័ព្ទ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦០ ៤៥០ / ៤៥១
ទូរសរ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៧ ៨០៥

៣១  ធ្ូ

អគារបលខ ៤៣ មហាវថិតី្ពះនបរាត្តម
សង្ក តផ់សារថ្មតី៣ ខណ្ដូនបពញ រាជធានតីភ្បំពញ 
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១២៣ / ២៥៥
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ០៩៩
Swift : MBBEKHPP

បគហទំពរ័ : www.maybank2u.com.kh

អុតីដម៉ាល : contact_us@maybank.com.kh

ោតុ ចូហាន់ អារ ជីហវា ជីន

អភបិាលមនិ្េតិេត្តិឯករាជ្យ
(្េធាន្ករុម្េឹកសាភបិាល)

មោក  អានតូនជី  មសបនមអឡាេ

អភបិាលមនិ្េតិេត្តិឯករាជ្យ

មោក ម្ន្្ ឺលជី

អភបិាលមនិ្េតិេត្តិឯករាជ្យ 

ោតុ ហាេជីរលុឡា បែូហាន់

អភបិាលមនិ្េតិេត្តិមនិឯករាជ្យ

មោក ្ែនូ ្ែឡូងុ

អភបិាលមនិ្េតិេត្តិមនិឯករាជ្យ

សករុេសបរឹកសាភិបាល

នលខាធិការតកុមហែុន ការិយាលព័យចុះបញ្ជី សវនករឯករាជាយ

ការិយបរិនចឆេទបញ្ចប់

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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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, 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
29/F, Lee Garden Three
1 Sunning Road, Causeway Bay, Hong Kong
Tel : 852-35188888
Fax : 852-35188889

Malayan Banking Berhad 
Beijing Branch
32nd Floor, China World Tower A
No. 1, Jianguomenwai Avenue
Beijing, China 100004 
Tel : 86-108 5351855
Fax : 86-108 5351825

Malayan Banking Berhad 
Kunming Branch
Unit 3-4, 23rd Floor, The Master
No. 1, Chongren Street
Kunming, Yunnan, P.R. China 650021
Tel : 86-871 63605300
Fax : 86-871 63662061

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 
Maybank Nongduang Branch
Nongduang Village
Sikhottabong District
Vientiane Capital, Lao PDR
Tel : 856 21 258 160 / 258 161
Fax : 856 21 258 162

Malayan Banking Berhad 
Yangon Branch
7th Floor Centrepoint Towers
No. 65 Corner of Sule Pagoda Road & Merchant
St Kyauktada Township
Yangon, Union of Myanmar
Tel : 95 1 377 526 / 95 1 381 173
Fax : 95 1 377 527

Malayan Banking Berhad 
London Branch
Ground & Part 1st Floor
77 Queen Victoria Street
London EC4V4AY
Tel : 44-20-7638 0561
Fax : 44-20-7638 9329

Malayan Banking Berhad 
New York Branch
11th Floor, 400 Park Avenue
New York, NY 10022
United States of America
Tel : 1-212-303 1300
Fax : 1-212-308 0109

Malayan Banking Berhad 
Bandar Seri 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 / 673-2-226 101

Maybank Islamic Berhad
15th Floor, 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

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 8799
Website : www.maybank.co.id
Email : customercare@maybank.co.id

Maybank Singapore Limited
2 Battery Road, Maybank Tower
Singapore 049907
Tel : 1800-629 2265; 
  (65) 6533 5229 (Overseas)
Website : www.maybank2u.com.sg
Email : cs@maybank.com.sg

PT Bank Maybank Syariah Indonesia
3rd 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
Website : www.maybank.com.ph

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

ធ នាគារពាណិជ្

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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Maybank Investment Bank Berhad
32nd Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak 
50050 Kuala Lumpur
Tel : +603-2059 1888
Fax : +603-2078 4217
Website : www.maybank-ib.com

BinaFikir Sdn Bhd
32nd Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel : +603-2059 1888
Fax : +603-2078 4217

Maybank Kim Eng Holdings Limited
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.
50, North Canal Road
#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 Triangle, Ayala Avenue
Makati City, Philippines 1226
Tel : +632-849 8988 / 849 8888
Fax : +632-848 5640 / 848 5738
Website : www.maybank-atrke.com

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

PT. Maybank Kim Eng Securitas
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
1 Sunning Road, 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

Etiqa General Insurance Berhad 
Etiqa Family 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

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

Maybank Kim Eng Securities USA Inc. 
400 Park Avenue, 11th Floor
New York, NY 10022
USA
Tel : 1-212-688-8886
Fax : 1-212-688-3500

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

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

 បណ្្សករុេហែុនវិនិមោគ

សករុេហែុនធានារា៉ា ប់រង និង TAKAFUL

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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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 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 (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

Amanah Mutual Berhad
5th Floor, Tower A
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel : (6)03-2297 7842
Fax : (6)03-2297 7997

MAM DP Ltd
Unit Level 13 (A), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Federal Territory of Labuan
Tel : 60 87 451688
Fax : 60 87 453688

Singapore Unit Trusts Limited
50 North Canal Road 
#03-01 Singapore 059304
Tel : +65 6231 5080 
Fax : +65 6339 1003
Website : www.maybank-am.com.sg

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

សករុេហែុនម្្សងៗ

បណ្្សករុេហែុនសគប់សគង សទព្យ្កេ្ម

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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ធនាគារនមយបបែង(នខមបូឌា)ភីអិលសុី

(ការិយាលព័យកណា្ាល)

អគារបលខ ៤៣ មហាវថិតី្ពះនបរាត្តម
សង្ក តផ់សារថ្មតី៣ ខណ្ដូនបពញ រាជធានតីភ្បំពញ 
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១២៣ / ២៥៥
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ០៩៩ 

សខាបឹងនកងកងទី១

ផ្ទះបលខ ២១០ ផ្ូវបលខ ៦៣ សង្ក តេ់ឹងបកងកងទតី ១ 
ខណ្េឹងបកងកង រាជធានតីភ្បំពញ
ទូរស័ព ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ៤៤៨/ ៤៥០
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ៤៦៧

សខាចាបារអំនៅ

អគារបលខ ២៧ និង ២៩ E០+E១ ផ្ូវជ្តិបលខ ១
ភូមកិណា្ត ល សង្ក តច់បារអំបៅ២ ខណ្មានជ�័
រាជធានតីភ្បំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៥៨៦/ ៥៨៧
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៥២៨

សខានតជាយចង្វារ

ផ្ទះបលខ F១៤ & F១៥ ផ្ូវជ្តិបលខ ៦A
សង្ក តប់្ជ្�ចង្វ រ ខណ្ឫស្សតីដកវ រាជធានតីភ្បំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣៤៣២ ២៩០/ ២៩១
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៤៣២ ២៨៩

សខាតាន្មា
ផ្ទះបលខ ៥៦៣ និង ៥៦៥ ផ្ូវបលខ ២១ សង្ក តត់ាប ្្ម  
្ករុងតាប ្្ម  បខត្តកណា្ត ល
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៥ ១៧២/ ១៧៣
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៥ ១៧៤

សខាបាត់ដំបង
អគារបលខ ១៣៦Eoz ផ្ូវបលខ ៣ ្ករុម ៣៩ 
ភូម ិ២០ឧសភា សង្ក តស់វ �បបា៉ា  ្ករុងបាតដ់ំេង បខត្តបាតដំ់េង
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ ២០៧/ ២០៨
ទូរសរ ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ ២០១

សខាសិរីនសភព័ែ
ផ្ទះបលខ ៣៣៤ ផ្ូវជ្តិបលខ ៦ សង្ក ត់្ ពះពន្ា 
្ករុងសិរ តីបសភណ័ បខត្តេនា្ទ �មានជ�័
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៧១១ ៣៨៦/ ៣៨៧
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)៥៤ ៧១១ ៣៨៥

សខាកម្នុជានតកាម

ផ្ទះបលខ៤៧៩ E១ E២ និង ៤៨១ E០ E១ E២
ផ្ូវបលខ ១២៨ មហាវថិតីកម្ពុជ្ប្រោម សង្ក តផ់សារបដេ៉ាូ ៣
ខណ្ទួលបគាក រាជធានតីភ្បំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨៣ ៦៥៤/ ៦៩៤
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨២ ៧១៤

សខាន�៉ានសទុង

ផ្ទះបលខ១៥៨ BCD មហាវថិតីបរៅ៉ា បសទុង
សង្ក តទ់ំនេទឹ់ក ខណ្ចំរោរមន រាជធានតីភ្បំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៦ ៤៣៦/ ៤៣៧
ទូរសរ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៤៣៨

សខាអូរបបកក្អម

ផ្ទះបលខ២៨ និង ៣០ ផ្ូវបលខ ២៧១
សង្ក តទឹ់កថ្ា ខណ្ដសនសុខ រាជធានតីភ្បំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨៣ ៩២០/ ៩២៣
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨៣ ៩៨២

សខាអូរឡាំពិក

ផ្ទះបលខ ៣២៣-៣២៥ មហាវថិតី្ពះសតីហនុ
សង្ក តវ់ាលវង ់ខណ្៧មករា រាជធានតីភ្បំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៣១៥៤/ ១៥៥
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៣ ១៥

សខានសៀមរាប
ផ្ូវសុតីវុត្ា ភូមមិណ្ល ២ សង្ក តស់វ �ដង្គំ ្ករុងបសៀមរាេ 
បខត្តបសៀមរាេ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦១ ០៦២/ ០៦៣
ទូរសរ ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៧៦១ ០៦៥

សខាតកុងតពះសីហនុ
ផ្ទះបលខ ២១២ ផ្ូវឯករាជ្យ សង្ក តប់លខ ២ ្ករុង្ពះសតីហនុ 
បខត្ត្ពះសតីហនុ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៣៤៩៣៥ ០៥១/ ០៥២
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)៣៤ ៩៣៥ ០៥៣

សខាតកុងសួង
ភូមបិជើង�ង សង្ក តសួ់ង ្ករុងសួង បខត្តត្ូង�្មុ ំ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១៨ ៣៨៨/ ៣៨៩
ទូរសរ ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១៨ ៣៨៧

សខាអូរឬសាសី

ផ្ទះបលខ ៤៦ E១ E២ ផ្ូវបលខ ១១១ ភូម ិ២ 
សង្ក តអ់ូរឬស្សតីទតី១ ខណ្ ៧មករា រាជធានតីភ្បំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៨៩ ២០០/ ២២០
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៨៩ ២១០

សខាស្ទឹងមានជព័យ

អគារបលខ ១៤៤ ផ្ូវបលខ ២១៧ (មហាវថិតីមុនតីបរ ៉ាត
សង្ក តស់្ទឹងមានជ�័ ខណ្មានជ�័ រាជធានតីភ្បំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៤ ៤៨២ / ៤៨៣
ទូរសរ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៤ ៦៣៥

សខាតំបន់នសដ្ឋកិច្ចពិនសសភ្ំនពញ

អគារបលខ A៦-A៨ ផ្ូវជ្តិបលខ ៤ ភូមិ្ តពាងំគល់
សង្ក តក់បនា្ទ ក ខណ្បពាធនដ៍សនជ�័ រាជធានតីភ្បំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៩៨៥៧/ ៨៥៨
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២៩ ៨៥៧៦

សខាទួលនគាក

អគារបលខ ៩៣ A១& A២ ផ្ូវបលខ ២៨៩
សង្ក តេ់ឹងកកទ់តី២ ខណ្ទួលបគាក រាជធានតីភ្បំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ២០៥ / ២០៦ 
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៩ ២០៣

សខាទឹកថា្ា

អគារបលខ ១៣-១៧Eo អគារពាណិជជាកម្មដអ៊ាតវូត (មហាវថិតី
សហពន័្ធរុស្សតី) ផ្ូវ ១១០A សង្ក តទឹ់កថ្ាខណ្ដសនសុខ 
រាជធានតីភ្បំពញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ០៥២ / ០៥៣
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៦៦ ០៥៤

សខាកំពង់ចាម
អគារបលខ ៥៨ ផ្ូវ្ពះមុនតីវង្ស សង្ក តក់ំពងច់ាម 
្ករុងកំពងច់ាម បខត្តកំពងច់ាម
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១០ ៥៧២/ ៥៧៣
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)៤២ ២១០ ៥៧៤

សខានខត្តតាបកវ
ផ្ូវជ្តិបលខ ២ ភូមថិ្ល់ដេក សង្ក តរ់រោប្រៅ
្ករុងដូនដកវ បខត្តតាដកវ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៣២២១០ ៦៦៤/ ៦៦៥
ទូរសរ ៖ (៨៥៥)៣២ ២១០ ៦៦៣

សាខារាជធានជីភ្ំមពញ

សាខាតាេបណ្្មខត្ 

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
ធនាគារ មេយប៊ែង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទំពរ័ទី ០៤-១៧

យុទ្ធសាស្ត្ររ្រ្់តទយើងកនាុងការ្រទងកើនគុណតម្លៃ
ទំពរ័ទី ១៨-១៩

ធនធានហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ២០-២៧

ធនធាន្រញ្្ញ
ទំពរ័ទី ២៨-៣៦

ធនធាន្នុ្ត្ស
ទំពរ័ទី ៣៧-៤៥

អភបិាលកិច្ចប្រក្រទោយទំនួលខុ្តបតរូវ
ទំពរ័ទី ៤៦-៥៩

ធនធាន្តង្គ្ និងទំនាកទ់ំនង
ទំពរ័ទី ៦០-៦២

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
ទំពរ័ទី ៦៣-១០៣

ពត័ម៌ានទ្្សងៗ
ទំពរ័ទី ១០៤-១១១
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១៨,៨លនដុល� រ
្របាក់ចំេណញមុនបង់ពន�

៥១,១% កំេណើ នៃនចំណូល
កៃ្រមឈ�លួ

ពណិជ�ស�� កំពូលទងំ៥០០
ក�ងុពិភពេលក 
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Maybank (Cambodia) Plc.

នាមំុខេនអសុី
របាយករណ៍្របចឆំា� ២ំ០១៨

របា
យ

ក
រណ៍

្រប
ច

ឆា
�២ំ

០
១

៨
ធ�

�
រ �

�យ
�

៊�ង (�
�មបូ�

) ភីអិល
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ធ��រ ��យ�៊�ង (��មបូ�) ភីអិលសុី

�នុ�ព េ�ក��ង 
តំបន់����ន

េឆា� ះេទសេ្រមចេបសកកម�របសេ់យើង ក�ងុ
ករផ�លេ់សវហរិ��វត�ុ្របកបេដយអរយិ្យភាព

េនះ គឺជា
េមយែប៊ងេយើង
អនាគតេយើង

េដយអនុវត�ែផ�កេលើេបសកកម�របស់ េយើង  ក�ុង
ករផ�ល់ “េសវហិរ�� វត�ុ្របកបេដយអរយិ្យភាព” 
ធនាគារ េមយែបង៊ ែតងែតចតទុ់ក ចីរភាពជាធាតុ
ស�ូលមយួៃនដំេណើ រករអជីវកម�របស់ធនាគារ។ 
ពួកេយើង បានផា� ស់ប�ូរពីករផ�ល់ករគា្ំរទរយៈេពល
ខ�ីេទជាករេលើក កម�ស់ ដល់សហគមន ៍និងេឆ�ើយ
តបេទនឹងប��  នានា តមរយៈ ករផា� ស់ប�ូររេបៀប
ែដល ពួកេយើង េធ�ើករជាមយួសហគមន។៍

កម�វធិីទំនួលខុស្រត�វសង�មរបស់េយើង រមួមាន
ករផ�ល់ភាពអងអ់ចដល់្រក�មងយរងេ្រគាះ ែដល
រមួមាន�ស�ី និងកុមារ តមរយៈកម�វធិីគា្ំរទ ដល់ 
សហគមនេ៍ផ្សងៗ។ ករផ�ួចេផ�ើមទងំេនះ បានេផា� ត
េទេលើវស័ិយនានាដូចជា ករអបរ់ ំបរយិាបន�
ហិរ�� វត�ុ ករជំរុញ េលើ វស័ិយេសដ�កិច� និង
សុខភបិាល។

ពួកេយើង បានបេង�ើតនូវកម�វធិីទំនួលខុស្រត�វសង�មនានា េដើម្បជីាករផ�ល់្រតលបេ់ទឲ្យសហគមន ៍និងេធ�ើឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរេនក�ុងសហគមន ៍ែដលពួកេយើង
កំពុងមាន ្របតិបត�ិករ តមរយៈភាពេធ�ើករជាៃដគូ ករស�័្រគចិត� និងករេផា� តេលើករវនិិេយាគសង�ម។ សកម�ភាពទងំេនះ អចេធ�ើេឡើងេទបានេដយសរ
មានកិច�សហ្របតិបត�ិករពីមូលនិធិធនាគារ េមយែបង៊ និេយាជិត និងអ�ក ស�័្រគចិត� កដូ៏ចជាអង�ករែដលជាៃដគូផងែដរ។ 

េនឆា� ២ំ០១៨េនះ ធនាគារ េមយែបង៊ បានទទួលពនរង� ន ់“ធនាគារេឆ�ើមបំផុត ែផ�កទំនួលខុស្រត�វសង�ម” ពី Asiamoney Best Bank Awards for

Cambodia 2018 និង “គំនិតផ�ួចេផ�ើមែផ�កទំនួលខុស្រត�វសង�មល�បំផុត” ែដលផ�ល់េដយ Retail Banker International Asia Trailblazer 2019។ ពនរង� ន់
ទងំេនះ បានបង� ញពីករេប�ជា� ចិត�របស់ពួកេយើង េនក�ុងករបេង�ើតគំនិតផ�ួចេផ�ើម្របកបេដយចីរភាព និងកម�វធិីស�័្រគចិត�របស់និេយាជិតរបស់េយើង ែដល
នឹងេធ�ើឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរជាវជិ�មាន និងភាពខុសែប�កេនក�ុងសហគមនែ៍ដលពួកេយើងកំពុងមាន្របតិបត�ិករ។ 

សកម�ភាព ធនាគារ េមយែប៊ង 
េនក�ងុសហគមន៍


