
រមួគ្នា គ្រប់
ជំនាន់

៣៣,៩ លានដុលាលា រ
• ប្រា�ក់ច់ំំណូូលមុុនបង់ព់នធដ៏ខ៏្ពពស់់បំផុុតចាបត់ាំងំ់ ពី 

ការ ចុំ�បញីី្ជី ក់ុុង់ប្រាស់ុក់

ការកើ�ើនកើ�ើងផលប័គ�គ��់កើរៀល
• លើលើស់ពីការ ក់ំណូតល់ើ�យ បទបញ្ញាា តិ�  ក់ុុង់ការស់លើប្រាមុចំ 

ឲ្យ�ននូវ ឥណូទាន ជាប្រា�ក់ល់ើរៀលឲ្យ�ន១០%

ការទទួលស្គាា ល ់និង�ិ�ិិយស �នាងុឆ្នាំនា ២ំ០១៩ 
• ធនាគារលើ�ុើមុបំផុុត ផ្នែផុុក់អាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ លើ�ក់មុពុជា
• ធនាគារបុគ្គគលលើ�ុើមុបំផុុត ប្រាបចាបំ្រាបលើទស់ក់មុពុជា
• ធនាគារផ្នែផុុក់គ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុលើ�ុើមុបំផុុត



នៅ�នៅ�លអាលីយ៉ាា� មានអាយុុ៦ឆ្នាំំ�� ឪ�ុករបស់់នាងបានឲ្�យប្របអប ់
ខ្លាា�នៅ�យុប៊ែបែង    នៅ�ើ�អ��ីដីីឥដីឋស់ប្រមាប់ស់ន�សំ�លុយុ   (Maybank  

tabung harimau)  នៅ�នាង នៅដី���បីីបនៅប្រងៀននាងអ��ីទមាា�ប់ស់ន�សំ� 
លុយុ។  នៅ�នៅ�លប៊ែដីលប្របអប់នៅនាះនៅ�ញ នាង  និងឪ�ុកនាង 
នឹងនៅ�ើ�ដី�នៅ��រនៅ�កាន់សាខ្លា�នាគារ  នៅ�យុប៊ែបែង  ប៊ែដីលនៅ�ប៊ែក�បីរ 
ផ្ទះះះ  នៅដី���បីីដាក់ប្របាក់ស់ន�សំ�នៅនាះ  ចូូលនៅ�កុ�ងគ�នី�នាគារ។  
ជានៅប្រចូ�ន  ទស់វត្�សំន៍នៅប្រកាយុ�ក  អាលីយ៉ាា�នៅ�ប៊ែត្បនតនៅប្រប�ប្របាស់ ់ 
និងនៅ�ឿជាក់នៅល�ពា�ិ�ជស់ញ្ញាា��នាគារ   នៅ�យុប៊ែបែង   ស់ប្រមាប់ 
ត្ប្រ�ូវការនៅស់វា�នាគារ   នៅ��យុបានចាប់នៅផ្ទះត ��ឲ្�យនៅ�ប្របុស់ 
របស់់នាង ប៊ែដីលមានអាយុុ១២ឆ្នាំំ�� នៅ�ះ�ះអូមាា� ចាប់នៅផ្ទះត�� ដី�នៅ��រ 
ប្រគប់ប្រគង�ិរញ្ញញវត្ុ�   នៅដាយុនៅប្រប�ប្របាស់់នៅស់វា�ិរញ្ញញវត្ុ�ចូុងនៅប្រកាយុ 
របស់់�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង គឺក�មវិ�ី  MAE ប៊ែដីលជានៅស់វាក�ម 
 �នាគារកិចូចតា�ប្រប�័នធឌីី�ីថល (e-wallet)។ 

លើ�យ�នបលើប្រាមុើអត�ថិ�ជីនជាលើប្រាចំើនជីំនានក់់នលង់មុក់    ព�ក់លើយើង់ 
ចាប់លើផិុើមុពីសាខ្នា   ផ្នែដ៏លមានទីតាំំង់ជី�តតំបន់ហាង់កាលើ�េលើ� 
តាំមុទីប្រាក់ុង់តូចំៗ    រ�ូតកាល យខ្ពល�នជាធនាគារ    ផ្នែដ៏លផុិល់ជូីននូវ 
លើស់វាក់មុមផ្នែបបឌីីជីីថិលលើ�ើយអត�ថិ�ជីនអាចំលើធេើប្រាបត�បតិ�ការ    ពី 
លើគ្គ��ា នលើរៀង់ៗខ្ពល�ន។   ធនាគារ   លើមុយផ្នែបែង់   �នវ �វតិនខ៍្ពល�នកាល យ 
ជាធនាគារ  ផ្នែដ៏លធំជាង់លើគ្គលើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់លើ�ើយក់ជ៏ា 
ធនាគារមុ�យ   ផ្នែដ៏លធំជាង់លើគ្គ  លើ�តំបនអ់ាសាែ នផុង់ផ្នែដ៏រ។ 

លើ�ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �ន�លង់កាតនូ់វដំ៏លើណូើ រ 
វ �វតិនប៍្រាស់លើដ៏ៀង់គុាលើន�ផ្នែដ៏រ តាំងំ់ពីឆុ្១ំ៩៩៣ តាំមុរយៈការលើធេើ 
ប្រាបត�បតិ�ការ ន�ង់រ�មុចំំផ្នែណូក់ដ៏ល់ការអភ�វឌី្ឍប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ក់ុុង់

 រយៈលើពល២៦ឆុ្កំ់នលង់មុក់លើន�។

ការរកី់ចំលើប្រាមុើនរបស់់លើយើង់ស់លើប្រាមុចំ�ន លើ�យការប្រាបកានខី់្នាបនូ់វ 
លើបស់ក់ក់មុម លើស់វា��រញ្ជីា វតុុប្រាបក់បលើ�យអរ �យ្យភាព ផ្នែដ៏លជីំរុញ 
ឲ្យការខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់របស់់ព�ក់លើយើង់ មានភាពច្នៃចុំប្រាបឌី�ត លើ�ើយ ការស់លើប្រាមុចំចំ�តិទាងំ់ឡាយរបស់់លើយើង់ គ្គឺផ្នែតង់ផ្នែតគ្គ�តគូ្គអំពីចំីរភាព

 លើដ៏ើមុីបីនិបំលើពញតប្រាមូុវការរបស់់ភាគី្គពាក់ព់ន័ធ  នាលើពលបចុុំបីនុ 
 

ន�ង់តលើ�ជំីនានល់ើប្រាកាយ។

រមួគ្នា គ្រប់
ជំនាន់

២០១២
សាខ្នាធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់  
�នចុះបញ្ជី�នាងុគសរុ� កាល យជា  
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់

១៩៩៣
ស់លើមាព ធ ស្គាខាធនាគ្រ 
កើមយបបែង ដំបូង 
បំផុុតលើ�ក់ុុង់រាជីធានីភុលំើពញ  
ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា

២០១២
ស់លើមាព ធលើស់វាធនាគារតាំមុប្រាបពន័ធ 
អុីនធឺផ្នែណូត Maybank2u  

ផ្នែដ៏លធាល ប�់នទទ�លពានរង្វាេ ន ់
�ក់ឲ់្យលើប្រាបើប្រា�ស់់លើ�ក់មុពុជា

២០១៦
នាយំក់ក់មុមវ �ធីទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុចំមុីង់ របស់់មុូលន�ធ� 
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ផ្នែដ៏លមានលើ�ម �ថា �មមវិិធជីស្រ្តីសិជី 
និង�មាញ ន�ង់ក់មុមវ �ធីបណុិូ�បណិាល

 
ចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុ Maybank 
CashVille Kidz 

២០១៦
ស់លើមាព ធជាផុលូវការ អគ្រកើមយបបែង  
កើ�កើវិើរ ផ្នែដ៏លជាអគារ ខ្ពពស់់ថិមីមុ�យ 
លើ�ក់ណិាល រាជីធានីភុលំើពញ ផ្នែដ៏លលើន��នបង្វាា ញពី 
ការលើបិជាា ចំ�តិរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ក់ុុង់ការលើធេើជាច្នៃដ៏គូ្គជា 
មុ�យប្រាបលើទស់ក់មុពុជាក់ុុង់ដំ៏លើណូើ រច្នៃនការរកី់ចំលើប្រាមុើនរបស់់ខ្ពល�ន

២០១៦
ស់លើមាព ធ�ក់ឲ់្យលើប្រាបើប្រា�ស់់ 
ប័ណ្ណណ ឥណ្ណពនធវិជីស្គារបូភាព
ដ៏ំបូង់លើគ្គបំផុុតលើ�ក់ុុង់ទីផុារ



២០១៥
ស់លើមាព ធ�ក់ឲ់្យលើប្រាបើប្រា�ស់់ 
ប័ណ្ណណ ឥណ្ណពនធវិជីស្គា ផ្នែដ៏លជាបណ័ូណ ដ៏ំបូង់លើគ្គបំផុុត មាន 

មុុខ្ពង្វារពីរផ្នែដ៏លអនុញ្ញាា តឲ្យមុាស់់បណ័ូណ អាចំលើប្រាបើប្រា�ស់់ 
�នទាងំ់លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ ន�ង់លើប្រា�ប្រាបលើទស់

២០១៤
ស់លើមាព ធ Maybank Premier 
Wealth ផ្នែដ៏លជាការផុិល់ជូីនថិមីមុ�យ  
ប្រាតូវ�នរចំនាលើ�ើង់លើដ៏ើមុីបីំលើពញតប្រាមុូវការអត�ថិ�ជីន ជានខ់្ពពស់់ 
តាំមុរយៈដ៏ំលើណា�ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លមានលក់ខណូៈ 
ផ្ទាា ល់ខ្ពល�នន�ង់ទូលំទូលាយ

២០១៥
�នចុំ�អាជាា បណ័ូណ ភាពជាច្នៃដ៏គូ្គជាមុ�យ  
American Express 
ផ្នែដ៏លលើធេើឲ្យធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ 
កាល យជាធនាគារផ្នែតមុ�យគ្គត ់ផ្នែដ៏លអាចំទទ�ល 
យក់ការទូទាតត់ាំមុរយៈបណ័ូណ  American Express 

២០១៨
ស់លើមាព ធក់មុមវ �ធីអភ�វឌី្ឍនជ៍ំនាញ 
បផនា�ឌីជីជជីថល FutureReady 
ក់ុុង់លើគាលបំណូង់ពប្រាងឹ់ង់ចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ 
របស់់ន�លើោជី�តផ្នែផុុក់ជំីនាញឌីីជីីថិល

២០១៩
បផ្នែនុមុស់មុតុភាព Host-to-
Host Capabilities លើ�លើលើ 
ប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់M់2Eរបស់់លើយើង់ឲ្យ មានដំ៏លើណូើ ការ 
លើ�យផ្ទាា ល់តាំមុរយៈSTP ផ្នែដ៏លភីាបផ់្ទាា ល់លើ�នឹង់ប្រាបពន័ធ 
ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ក់់ុុង់ប្រាស់ុក់របស់់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់

២០១៩
ដ៏ំលើណូើ រការសាក់លីង់ �មមវិិធជីធនាគ្រ 
ចល�័ Maybank2u KH ថិមីប្រាស់ឡាង់
ជាមុ�យនឹង់  បទព�លើសាធនល៍ើស់វាក់មុម ន�ង់ការ រចំនា 
ផ្នែបបថិមី UX/UI ផ្នែដ៏លការរចំនាលើន� មាន 
លក់ខណូៈ ស់ិង់�់រ ដូ៏ចំលើ�នឹង់ ក់មុមវ �ធីច្នៃនបណិាប្រាបលើទស់នានា
ផ្នែដ៏លធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ក់ំពុង់លើធេើប្រាបត�បតិ�ការ



រ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្រំបស់់  ធនាគារ  លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ គ្គឺជារ�យការណ៍ូចំមុីង់ របស់់ធនាគារ ផ្នែដ៏លបង្វាា ញនូវរ�យការណ៍ូ ក់�ចំុការ
 

ប្រាក់ុមុ�ែុន ន�ង់ រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏ល ផុិល់ជូីន នូវ ការ�ា នប់្រាបមាណូ អំពីស់មុ�ទធ�ផុល របស់់ ធនាគារ លើ�ក់ុុង់ ឆុ្២ំ០១៩ ន�ង់ ទស់្សនៈវ �ស័់យរបស់់លើយើង់

  លើ�ក់ុុង់ ឆុ្ ំ២០២០។ 

ធនធាន��រញ្ជីា វតុុ

ធនធានមុនុស់្ស

ធនធានស់ង់គមុ  
ន�ង់ទំនាក់ទ់ំនង់

ធនធានបញ្ញាា

ធនធានផុល�តភាព

ភាគី្គពាក់ព់ន័ធរបស់់លើយើង់ប្រាតូវ�ន 
បង្វាា ញតាំមុរយៈ ៖ 

អត�ថិ�ជីន

 ន�យតក់រ

ស់�គ្គមុន៍

វ �ន�លើោគ្គ�ន

ន�លើោជី�ត

ធនធានទាងំ់៥ ផ្នែដ៏ល�នលើប្រាបើប្រា�ស់់ស់ប្រាមាប ់
បលើង់កើនគុ្គណូតច្នៃមុលរបស់់លើយើង់មានដូ៏ចំជា៖

បញ្ញាា ចំមុីង់ផ្នែដ៏លលើយើង់�នក់ំណូតម់ានដូ៏ចំជា ៖

វបីធមុហ៌ាន�ភយ័

ចំីរភាពច្នៃន
ក់ំលើណូើ នអាជីីវក់មុម

ការទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវលើលើ
��រញ្ជីាបីទាន

បរ �ោបនុ  
��រញ្ជីា វតុុ

អភ��លក់�ចំុល្អ

ស់និ�សុ់ខ្ព 
ប្រាបពន័ធអុីនធឺផ្នែណូត

ឥទធ�ពលរបស់់លើយើង់ 
លើលើបរ �សុាន

លើស់ដ៏ាក់�ចំុផ្នែដ៏ល 
លើប្រាបើប្រា�ស់់កាបូនទាប

គុ្គណូភាព
លើស់វាក់មុម

ការបលើង់កើតថិមីច្នៃន
ផុល�តផុល ន�ង់លើស់វាក់មុម

ភាពជាអុក់ដឹ៏ក់នា ំ ន�ង់ 
ការបលើង់កើតលើទពលើកាស់ល្យ

សុ់ខុ្ពមាលភាព ការ�ក់ប់ញូុ្ជីល 
ភាពចំប្រាមុុ� ច្នៃនន�លើោជី�ត

ការលើលើក់ក់មុពស់់ស់�គ្គមុន៍

ឯក់សារលើោង់បផ្នែនុមុ៖

បង្វាា ញពីទីតាំងំ់ ផ្នែដ៏លលើលាក់អុក់
អាចំផ្នែស់េង់រក់ពត័ម៌ានលើផុ្សង់ៗ 
ក់ុុង់រ�យការណ៍ូលើន�។

បង្វាា ញពីទីតាំងំ់ ផ្នែដ៏លលើលាក់អុក់
អាចំផ្នែស់េង់រក់ពត័ម៌ានលើផុ្សង់ៗលើ�
លើលើអនឡានតាំមុរយៈលើគ្គ�ទំពរ័ 
www.maybank2u.com.kh។

ន�មុ�តិស់ញ្ញាា  ផ្នែដ៏លមានលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៌ូលើន�៖

អំពជី
រ�យការណ៍្ណ គបចាឆំ្នាំនា  ំ



ទ��័រ. ០២ - ១៣
ទិដីឋភា�ទូនៅ�

០២ ព�ក់លើយើង់ គឺ្គជាលើមុយផ្នែបែង់
០៤ បណិាញសាខ្នាលើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់
០៦ មុុខ្ពង្វារអាជីីវក់មុមជាយុទធសាសស់ ិ
 ច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ
០៨ រចំនាស់មុពន័ធរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារ
០៩ រចំនាស់មុពន័ធរបស់់ធនាគារ 
១០ សារសំ់ខ្នានព់ីប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល
១២ សារសំ់ខ្នានព់ីនាយក់ប្រាបត�បតិ�

មា�ិកា
រ�យការណ៍្ណ គបចាឆំ្នាំនា  ំ

ទ��័រ. ១៤ - ១៥
យុុទធសាសត�ដ���បីីបង្ក�ត្គុ�ត្ម្ល�

១៤ គ្គំរូច្នៃនអាជីីវក់មុមរបស់់លើយើង់

ទ��័រ. ១៦ - ២២
�នធាន�ិរញ្ញញវត្ុ�

១៦ ទស់្សនៈ�លុ�បញំុ្ញាង់របស់់នាយក់
 នាយក់�ា ន��រញ្ជីា វតុុ
១៨ នាយក់�ា នលើស់វា��រញ្ជីា វតុុស់�គ្គមុន៍
២១ នាយក់�ា នធនាគារក់�ចំុសាជីីវក់មុម

ទ��័រ. ២៣ - ២៧
�នធានបញ្ញាា�

២៣ ឧតិមុភាព ច្នៃនបលើចំុក់វ �ទយា ន�ង់ប្រាបត�បត�ិការ
២៥ ការផុិល់ជូីនគុ្គណូភាពលើស់វាក់មុម
២៦ នាយក់�ា នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័
២៧ នាយក់�ា នប្រាបត�បតិ�តាំមុ

ទ��័រ. ២៨ - ៣៥
�នធាន�នុស់�សំ

២៨ នាយក់�ា ន ធនធានមុនុស់្ស
៣២ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល
៣៤ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាបត�បតិ� 

ទ��័រ. ៣៦ - ៤៨
អភិបាលកិចូចប�កបដោយុទ�នួលខុស់ត�ូវ

៣៦ រ�យការណ៍ូស់ិីពីអភ��លក់�ចំុប្រាក់ុមុ�ែុន
៤០ រ�យការណ៍ូលើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័
 ន�ង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់
៤៥ រ�យការណ៍ូគ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមច្នៃន 
 ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល

ទ��័រ. ៥២ - ១០៦
របាយុការ�៍�ិរញ្ញញវត្ុ�

៥៣ រ�យការណ៍ូប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល
៥៥ រ�យការណ៍ូរបស់់ស់វនក់រឯក់រាជី្យ
៥៧ រ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុ
៥៨ រ�យការណ៍ូលទធផុលលើពញលើលញ
៥៩ រ�យការណ៍ូបផ្នែប្រាមុបប្រាមុរួលមុូលធន 
៦០ រ�យការណ៍ូលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់់
៦១ កំ់ណូតស់់មាគ ល់លើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ

ទ��័រ. ៤៩ - ៥១
�នធានស់ង្គ� និងទ�នាក់ទ�នង

៤៩ ក់�ចំុការទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុ

ទ��័រ. ១០៧ - ១១៤
�័ត្៌មានផ�សំ�ងៗ

១០៧ ប្រាពឹតិ�ការណ៍ូសំ់ខ្នាន់ៗ ប្រាបចាឆុំ្២ំ០១៩
១១០ ពត័ម៌ានសាជីីវក់មុម
១១១ អាស់យ�ា នស់មុពន័ធធនាគារ
១១៤ ទីតាំងំ់សាខ្នា ន�ង់អាស់យ�ា ន 
 ទំនាក់ទ់ំនង់
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បលើង់កើត ក់ុុង់ឆុ្១ំ៩៦០ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់  គ្គឺជាស់មុពន័ធលើស់វា��រញ្ជីា វតុុធំជាង់លើគ្គបំផុុតលើ�ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ ជាមុ�យនឹង់ការពប្រាងី់ក់វតិមានរបស់់ខ្ពល�នលើ�ក់ុុង់តំបនអ់ាសាែ ន។ 
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ� ប្រាបលើទស់ក់មុពុជាកុុ់ង់ឆុ្ ំ១៩៩៣ ន�ង់�នចាបល់ើផិុើមុរកី់ចំលើប្រាមុើនតាំងំ់ពី មានសាខ្នាផ្នែតមុ�យ  រ�ូតដ៏ល់កាល យជាធនាគារ ផ្នែដ៏ល�នចុំ�បញីី្ជី 
ក់ុុង់ ប្រាស់ុក់ លើ�ក់ុុង់ឆុ្ ំ២០១២។ 

ពួ�កើយើង ្រឺជា

កើបស��មមរបសក់ើយើង

្រុណ្ណ�មមលា
របសក់ើយើង

ការលើធេើការជាប្រាក់ុមុ

ភាពសុ់ចំរ �ត 

ការរកី់ចំលើប្រាមុើន

ឧតិមុភាព ន�ង់ប្រាបស់�ទធភាព

ការក់សាង់ទំនាក់ទ់ំនង់ 

គុ្គណូតច្នៃមុល T.I.G.E.R គ្គឺជា លើគាលការណ៍ូផ្នែណូនា ំ
ន�លើោជី�តធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ទាងំ់អស់់ក់ុុង់ 
ការបំលើពញ                   លើបស់ក់ក់មុមលើស់វា��រញ្ជីា វតុុ ប្រាបក់ប 
លើ�យអរ �យ្យភាព។

និងរចនាសម្័នធ 
របសក់ើយើង

ច�្វុិិសយ័របសក់ើយើង

កើសវា�មមហរិញ្ញវិ�្ុ   
គប�បកើោយ អរយិ្យភាព

ព�ក់លើយើង់ ពយាោមុបំលើពញនូវតប្រាមុូវការអត�ថិ�ជីន 

របស់់ព�ក់លើយើង់ លើ�យក់សាង់ទំនាក់ទ់ំនង់ដ៏គ៏្គ�រ 

ឲ្យទុក់ចំ�តិ ផ្នែដ៏លបនិពីមុ�យជីំនានល់ើ�មុ�យជីំនាន ់
តាំមុរយៈប្រាគ្គបវ់ �ធីសាសស់ិ ផ្នែដ៏លអាចំលើធេើ�ន។ 
ព�ក់លើយើង់លើជីឿជាក់ល់ើលើការផុិល់ជូីន ដ៏ល់ច្នៃដ៏គូ្គ 
ពាក់ព់ន័ធទាងំ់អស់់នូវ ដ៏ំលើណា�ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុ 
ផ្នែដ៏លលើស់មើភាព ន�ង់ង្វាយប្រាស់រួល។ 

ផ្នែណូនា ំ 

បំលើពញ

និកើោជិ� ធនាគ្រ កើមយបបែង 
ជាង់៤៣.០០០នាក់ ់ផ្នែដ៏លក់ំពុង់បំលើពញលើបស់ក់ក់មុម 

របស់់ខ្ពល�នជូីនស់�គ្គមុន ៍   ផ្នែតង់ផ្នែតលើគារពនូវគុ្គណូតច្នៃមុល 

T.I.G.E.R។

សកើគមចកើគ្លបំណ្ណង 

របសអ់ាសុជីជាមួយកើលា�អនា�

លើ�យសារផ្នែតភាពរកី់ចំលើប្រាមុើន ជាមុ�យនឹង់ 
អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់ ពាណូ� ជីីស់ញ្ញាា របស់់ 
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់   �នបង្វាា ញវតិមានលើ� 
ប្រាបលើទស់អាសាែ នទាងំ់១០ ប្រាបលើទស់ចំ�ន ន�ង់ 
បណិា ទីផុារស់ក់លសំ់ខ្នាន់ៗ លើផុ្សង់លើទៀត។ 
ចំក់ខុវ �ស័់យរបស់់លើយើង់ គ្គឺកាល យខ្ពល�នលើ�ជា

 ធនាគារធំជាង់លើគ្គក់ុុង់អាសាែ ន តាំមុរយៈ 
ការបំលើពញមុ��ចំ្ឆតាំរបស់់អត�ថិ�ជីន លើ�ក់ុុង់ 
តំបន ់ ន�ង់តភីាបព់�ក់លើគ្គលើ�កានប់ណិាប្រាបលើទស់ 
ក់ុុង់តំបនអ់ាសីុ់ ន�ង់ព�ភពលើលាក់។ 

ជាមួយនឹង 
ភាពកើលចកើ ល្ា
របសក់ើយើង

ព�ក់លើយើង់ ផុិល់លើស់វាក់មុមជូីនស់�គ្គមុន ៍ ប្រាបក់បលើ�យ 
ភាពសាមុញ្ជីា  លើស់មើភាព ន�ង់ការគ្គ�តគូ្គរពីមុនុស់្សជាត� 

បដល�នបណ្ណនាកំើោយ 
កើបស��មមរបស ់កើយជីង។

កើ�រ ិិ៍កើ ម្ ះ កើសវា�មម 
ហរិញ្ញវិ�្ុសហ្រមន៍  
បផនា�បុ្រាល 
ដ៏ខាលា ងំរបសក់ើយើង 

�នផុ្សពេផុាយទូទាងំ់តំបនអ់ាសាែ ន។

លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំ�ននូវលើបស់ក់ ក់មុមរបស់់លើយើង់ ព�ក់លើយើង់�នផិុល់ជូីនលើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ របស់់លើយើង់ 

តាំមុរយៈស់រស់រស់ិមុ្ភអាជីីវក់មុមចំំន�ន៣សំ់ខ្នាន់ៗ  ន�ង់ទទ�ល�នការគាបំ្រាទលើ�យមុុខ្ពង្វារក់�ចុំកា

រប្រាក់ុមុ�ែុននានា លើ�១៨ប្រាបលើទស់ ជំុីវ �ញព�ភពលើលាក់។ 

លើ�ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ស់រស់រស់ិមុ្ភអាជីីវក់មុម ន�ង់ មុុខ្ពង្វារក់�ចំុការប្រាក់ុមុ�ែុនរបស់់លើយើង់ មាន 
 

រចំនាស់មុពន័ធដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

ស់ស់រស់ត�្ភអា�ីវក�ម

នាយុកដា្�ននៅស់វា�ិរញ្ញញវត្ុ�ស់�គ�ន៍

ស់ប្រមាប់ ៖

បុគ្គគល អាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ សាជីីវក់មុមខុ្នាតមុធ្យមុ

នៅស់វាក�ម ផ្ទះតល់�ូន៖  

ឥណូទានអាជីវីក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ ឥណូទានបគុ្គគល លើស់វាធនាគាររបូវន័ដ 
បគុ្គគលជានខ់្ពពស់់ Premiere Wealth មូុលន�ធ�ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរ ធានារាា បរ់ ាង់ 
Bancassurance ធានាគារក់�ចុំ ផ្នែបបន�មុម�តិ ន�ង់ទូទាត ់ន�ង់អាជីវីក់មុមបណ័ូណ ។

 

នាយុកដ្ា�ន�នាគារកចិូច និងសា�ីវក�ម

ស់ប្រមាប់ ៖

ប្រាកុ់មុ�ែុនសាជីីវក់មុម  ន�ង់ ប្រាគឹ្គ�សុាន

នៅស់វាក�ម ផ្ទះតល់�ូន៖  

ឥណូទានអាជីវីក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ ធនាគារក់�ចុំពាណូ� ជីីក់មុម ឥណូទានរយៈលើពលខ្ពលី 
ន�ង់ឥណូទាន រយៈ លើពល ផ្នែវង់ ឥណូទាន វ ��របូន ៍��រញ្ជីាបីទានពាណូ� ជីីក់មុម  លើស់វាក់មុម 
 ពាណូ� ជីីក់មុម  ដ៏លំើណា�ប្រាសាយ ទូទាត ់ន�ង់ការ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ សាចំប់្រា�ក់។់

នាយុកដា្�នទីផ្ទះ�សារស់កល

ស់ប្រមាប់ ៖

បុគ្គគល ន�ង់សាជីីវក់មុម 

នៅស់វាក�ម ផ្ទះតល់�ូន៖  

ទីផុាររូប�យបណ័ូណ  ប្រាបឹក់ាលើោបល់ លើលើប្រាបត�បតិ�ការសាចំប់្រា�ក់ ់ ន�ង់ ការផ្ទាល ស់់បិូរ 

រូប�យបណ័ូណ ។

�ុខងារកិចូចការប្រកុ��ែុន

នាយក់�ា នប្រាបត�បតិ�ការអាជីវីក់មុម | នាយក់�ា ន ក់�ចុំការប្រាកុ់មុ�ែុន ន�ង់ទំនាក់ទ់នំង់សាជីីវក់មុម
 

នាយក់�ា ន��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់យុទធសាសស់ ិ |  នាយក់�ា នធនធានមុនុស់្ស 
នាយក់�ា នប្រាបត�បតិ�តាំមុ  |  នាយក់�ា នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័  |  នាយក់�ា នស់វក់មុមច្នៃផុាកុុ់ង់ 

2 



កើមយបបែង
ព�ក់លើយើង់ផុិល់ជូីននូវលើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុដ៏ល៏ើពញលើលញ ផ្នែដ៏លរ�មុមាន លើស់វា��រញ្ជីា វតុុទូលើ� ន�ង់លើស់វា��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លអនុលើលាមុលើ�តាំមុចំាប ់Shariah ក់ុុង់វ �ស័់យធនាគារ 
ក់�ចំុពាណូ� ជីី ធនាគារវ �ន�លើោគ្គ ន�ង់ប្រាក់ុមុ�ែុនធានារាា បរ់ង់។

ការផិលជ់ូន្រុណ្ណ�មមលា 
ទូទាងំ�ំបន់អាស្គាែ ន

និងទូទាងំពិភពកើលា�

ព�ក់លើយើង់  លើដ៏ើរត�ោា ង់សំ់ខ្នានល់ើ�ក់ុុង់អាសាែ ន  ក់ុុង់ការជំីរុញ
 

ក់ំលើណូើ នលើស់ដ៏ាក់�ចុំ  ន�ង់ជី�យ�ស់�គ្គមុនទូ៍ទាងំ់តំបន ់ លើដ៏ើមុីលីើឆ្ព � 
 

លើ�រក់ការអភ�វឌី្ឍ ប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព  លើ�លើពលអនាគ្គត។ 
យុទធសាសស់ិរបស់់លើយើង់ គ្គឺលើផិ្ទាតសំ់ខ្នានល់ើ�លើលើផ្នែផុុក់ ផ្នែដ៏លលើយើង់ 
លើជីឿជាក់់ថា   លើយើង់អាចំលើធេើឲ្យមានភាពខុ្ពស់គុាខ្នាល ំង់   ក់ុុង់ 
ការបំលើពញនូវមុ��ចំ្ឆតាំរបស់់អត�ថិ�ជីន ន�ង់ស់�គ្គមុន ផ្នែដ៏លរ�មុមាន 
បរ �ោបនុ��រញ្ជីា វតុុ ខ្ពណូៈលើពលផ្នែដ៏លលើយើង់ជី�យជំីរញុការគាបំ្រាទ

 
ដ៏ល់អាជីីវក់មុមធតូំចំ   លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំ �នលើជាគ្គជីយ័លើ�ក់ុុង់អាសាែ ន 
ន�ង់ទូទាងំ់ព�ភពលើលាក់។

៧៣២លានដុលាលា
(៣,០បែលីានរងី់�គីត)

ឥណូទានទ�ញផុា�ផ្នែដ៏លមានតច្នៃមុលស់មុរមុ្យ ផ្នែដ៏ល�នអនុមុត័   
លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩។

ជាង់១,១លាន
ចំំន�នគ្គណូនី  MAE   ផ្នែដ៏ល�នបលើង់កើត   ចាបត់ាំងំ់ពី 
ការស់លើមាព ធលើ�ឆុ្២ំ០១៩ លើដ៏ើមុីរី�មុចំំផ្នែណូក់ ក់ុុង់ក់�ចំុខ្ព�តខ្ពំ

 
ប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់ លើឆ្ព �លើ�កាន ់ស់ង់គមុមុ�នលើប្រាបើប្រា�ស់់សាចំប់្រា�ក់។់ 

២,២បែជីលានដុលាលា
(៩,០បែលីានរងី់�គីត)

ឥណូទានថិមី ស់ប្រាមាបអ់ាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុលើ� 
ទូទាងំ់តំបនស់់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០១៩។

៧.៣៣២នា�់
អុក់ចូំលរ�មុផ្នែដ៏លទទ�លការបណុិូ�បណិាល  ន�ង់ការក់សាង់ 
ស់មុតុភាពពី ក់មុមវ �ធី  R.I.S.E  ចាបត់ាំងំ់ពីការចាបល់ើផុិើមុក់ុុង់ 
ឆុ្២ំ០១៤។

២០៨.៧៤៦
ស់�ស់ានុស់�ស់្ស  ផ្នែដ៏លទទ�ល�នអតុប្រាបលើោជីន ៍ពីក់មុមវ �ធី 
បណុិូ�បណិាលចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុ Cashville Kidz 

តាំងំ់ពីការស់លើមាព ធឲ្យដំ៏លើណូើ រការកុុ់ង់ឆុ្២ំ០១៣។

ព�ក់លើយើង់មានវតិមានលើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ចំំន�ន១៨* ប្រាបលើទស់ ផ្នែដ៏លរ�មុមានប្រាបលើទស់អាសាែ នទាងំ់១០ លើ�ើយប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ ស់�ង់ាបុរ ី ន�ង់ 

ឥណូ្ូលើនសីុ់ ជាទីផុារក់ុុង់ប្រាស់ុក់។ ព�ក់លើយើង់ ក់ម៏ានវតិមានផុង់ផ្នែដ៏រ លើ�ក់ុុង់មុជី្ឈមុណ្ូល��រញ្ជីា វតុុអនិរជាត�ដូ៏ចំជា ទីប្រាក់ុង់�ុង់ដ៏ ៍ ញាូ វយក់

 
ទីប្រាក់ុង់�ុង់កុ់ង់ ន�ង់ទីប្រាកុ់ង់ឌូីច្នៃប។

២.៦២៩
បណិាញសាខ្នាទូទាងំ់ព�ភពលើលាក់

៦៥
បណិាញសាខ្នាឈម�ញក់ណិាលទូទាងំ់ព�ភពលើលាក់

ចំំន�នបណិាញសាខ្នា ចំំន�នបណិាញសាខ្នាឈម�ញក់ណិាល

ស់ប្រាមាបព់ត័ម៌ានលំអ�តអំព ីបណិាញស់ក់លរបស់់ព�ក់លើយើង់ សូ់មុចូំលលើ�កានល់ើគ្គ�ទំពរ័ www.maybank.com/worldwide

* ប្រាបលើទស់មុ�នផ្នែមុនអាសាែ នរ�មុមាន ប្រាបលើទស់ចំ�ន ប្រាបលើទស់អារាា ប ់ឥណ្ា �ា គ្គសុីាន ចំប្រាក់ភពអង់ល់ើគ្គលស់ ស់�រដ៏ាអាលើមុរ �ក់ ប្រាបលើទស់អែលូើប�គសុីាន ន�ង់ អារាា បរ់�មុ។

១៦៧ ៦

២

១

៣៥

២១

៣៥៤ ៦

១៨ ២

២

៣៧៣ ១១

៧៣ ១
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នៅខត្តឧត្តរមាន�័យុ 

ខ�ត្តបនា្ទ�យុមាន�័យុ 
ខ�ត្តសៀ�រាប ខ�ត្តព�ះវិហារ 

ខ�ត្តក��ង់��

កំ់ពង់់ធំ

ផ្នែតីង់មានជីយ័

ស់ាឹង់ផ្នែប្រាតង់

 ក់ំពង់ស់់ពឺ

ខ�ត្តបាត់្ដី�បង 

ខ�ត្តពោ�ិ៍សាត់្

ខ�ត្តក��ង់ឆំ្នាំ��ង

លើពាធិ៍សាត់

ក់ំពង់ឆុ់្ងំ់

លើកា�កុ់ង់

លើស់ៀមុរាប

សំ់លើរាង់

ស់�រលីើសាភណ័ូ

�តដ់៏ំបង់

ខ�ត្តប៉�លិន

ខ�ត្តកោះកុង 

ខ�ត្តក��ត្
ខ�ត្តតាក�វ

តាំផ្នែក់វ

ខ�ត្តព�ះសី់�នុ កំ់ពត

ផ្នែក់ប

ខ�ត្តក��ង់ស់្ពឺ
រា�ធានីភុ�ព�ញ

ខ�ត្តព��វ�ង

ខ�ត្តសា្វ�យុរៀង

សាេ យលើរៀង់

ច្នៃប្រាពផ្នែវង់

ខ�ត្តស់ះងឹត��ង 
ខ�ត្តរត្នគីរី

ផ្នែស់នមុលើនារមុ្យ

�នលុង់

ខ�ត្តក�ច�ះ
ខ�ត្ត��្ឌលគីរី

ខ�ត្តក��ង់ចា�

ប្រាក់លើចំ�

កំ់ពង់់ចំាមុ

ធនាគា រ លើមុយផ្នែបែង់   ជាធនាគារមុ�យ ក់ុុង់ចំំលើណាមុធនាគារក់ំពូលទាងំ់ ១០   លើ�ក់ុុង់ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា លើោង់ លើលើប្រាទព្យស់ក់មុម។   ធនាគារលើន�
 �នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ� រាជីធានីភុពំញ  ក់ុុង់ឆុ្ ំ១៩៩៣    ន�ង់�នចាបល់ើផុិើមុរកី់ចំលើប្រាមុើន តាំងំ់ពី មានសាខ្នាផ្នែតមុ�យ រ�ូតដ៏ល់កាល យជាធនាគារ  
 ផ្នែដ៏ល�នចុំ�បញីី្ជី ក់ុុង់ ប្រាស់ុក់ លើ�ឆុ្ ំ២០១២។ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នផុិល់នូវលើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាគ្គបលំ់�ប ់ចាបពី់ សាជីីវក់មុម ពាណូ� ជីីក់មុម  ន�ង់
 លើស់វាក់មុមធនាគារក់�ចំុ ក់ដូ៏៏ចំជា ធនាគារតាំមុអុីនធឺផ្នែណូត ន�ង់ទូរស័់ពាច្នៃដ៏ផុង់ផ្នែដ៏រ។ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់   មានប្រាបត�បតិ�ការក់ុុង់រាជីធានីភុលំើពញ
 ន�ង់តាំមុបណិាលើខ្ពតិសំ់ខ្នាន់ៗ មុ�យចំំន�នក់ុុង់ ប្រាបលើទស់ ក់មុពុជា ជាមុ�យនឹង់បណិាញសាខ្នាចំំន�ន២១។
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ស្គាខាកើៅរាជ្នជីភនាំកើពញ

ស្គាខាកើៅបណិ្កើេ�ិ

សាខ្លាចូ�បារអ�នៅ�

ច្នៃថិងៃទី១០ ផ្នែខ្ពសី់ហា ឆុ្២ំ០០៩

សាខ្លាក�្ព�ជានៅប្រកា�

ច្នៃថិងៃទី២៨ ផ្នែខ្ពតុលា ឆុ្២ំ០១៣

ការិយ៉ាល័យុកណ្តាា� ល 

ច្នៃថិងៃទី១៨ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្១ំ៩៩៣

សាខ្លាអូរឬស់�សំី

ច្នៃថិងៃទី២៩ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៤

សាខ្លាអូរប៊ែបកកអ�

ច្នៃថិងៃទី២៨ ផ្នែខ្ពតុលា ឆុ្២ំ០១៣

សាខ្លានៅ�ា�នៅស់ទុង

ច្នៃថិងៃទី២១ ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្២ំ០០៩

សាខ្លាស់ះឹងមាន�័យុ

ច្នៃថិងៃទី២៦ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១១

សាខ្លាបឹងនៅកងកងទី១

ច្នៃថិងៃទី១៨ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៤

សាខ្លាទួលនៅគាក

ច្នៃថិងៃទី២៨ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០០៩

សាខ្លានៅប្រជាយុចូងា្វ�

ច្នៃថិងៃទី២៨ ផ្នែខ្ពតុលា ឆុ្២ំ០១៣

សាខ្លាទឹកថ្លាា�

ច្នៃថិងៃទី១៧ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០០៨

សាខ្លាត្�បន់នៅស់ដីឋកិចូច�ិនៅស់ស់ភុ�នៅ�ញ 

ច្នៃថិងៃទី២៨ ផ្នែខ្ពតុលា ឆុ្២ំ០១២

សាខ្លាអូឡាំ��ិក

ច្នៃថិងៃទី១៩ ផ្នែខ្ពតុលា ឆុ្២ំ០០៩

សាខ្លាប្រ�ះស់ី�នុ

ច្នៃថិងៃទី១៣ ផ្នែខ្ពតុលា ឆុ្២ំ០១០

សាខ្លាបាត្់ដី�បង

ច្នៃថិងៃទី២១ ផ្នែខ្ពមុ�ថុិនា ឆុ្២ំ០១០

សាខ្លាប្រកុងស់ួង

ច្នៃថិងៃទី២៩ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៤

សាខ្លាតាប៊ែកវ

ច្នៃថិងៃទី២៩ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៤

សាខ្លាក��ង់ចា�

ច្នៃថិងៃទី២៩ ផ្នែខ្ពលើមុសា ឆុ្២ំ០១១

សាខ្លាតានៅ�ះ�

ច្នៃថិងៃទី០៩ ផ្នែខ្ពមុ�ថុិនា ឆុ្២ំ០១៤

សាខ្លាស់ិរីនៅសាភ័�

ច្នៃថិងៃទី២៨ ផ្នែខ្ពតុលា ឆុ្២ំ០១៣

សាខ្លានៅស់ៀ�រាប

ច្នៃថិងៃទី១៥ ផ្នែខ្ពមុ�ថុិនា ឆុ្២ំ០០៩

សូ់មុ ចូំលលើ�កានល់ើគ្គ�ទំពរ័ www.maybank2u.com.kh/about us ស់ប្រាមាបព់ត័ម៌ាន បផ្នែនុមុ



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី០២-១៣

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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មុេងារអាជជីវិ�មមជាយទុធស្គាស្រ្តីស ិមនសម្័នធធនាគ្រ

Malayan Banking Berhad គឺជាប្រកុ��ែុន�ូល�ននៅ� និងប្រត្វូបានចូុះបញ្ញជ ីជាស់�្ពន័ធ�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង។ ប្រកុ��ែុន 
បុប្រត្ស់�្ព័នធ និងស់�ការីស់�ខ្លាន់ៗរបស់់នៅយុ�ងមានដីូចូត្នៅ�៖

ការធានារា៉�ប់រង និង TAKAFUL�នាគារប៊ែបបឥសាា��

ស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ផ្នែបបឥសាល មុ គ្គឺជាស់មុពន័ធធំមុ�យច្នៃនធនាគារផ្នែបបឥសាល មុ ផ្នែដ៏លមានប្រាទព្យស់ក់មុម 
លើប្រាចំើនជាង់លើគ្គលើ�ក់ុុង់តំបនអ់ាសាែ ន។ ព�ក់លើយើង់ បលើង់កើនអានុភាពរបស់់លើយើង់ លើ�យលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាបពន័ធ

 ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់បលើចំុក់លើទស់ ន�ង់បណិាញផ្នែចំក់ចាយរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ក់ុុង់ការផុិល់ជូីននូវប្រាគ្គប ់
ផុល�តផុល��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់លើស់វា��រញ្ជីា វតុុផ្នែបបឥសាល មុ តាំមុរយៈបណិាញធនាគារទាងំ់៣៥៤ លើ�ទូទាងំ់

 ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ការលើ�ប្រាបលើទស់ដ៏ច្នៃទលើទៀត ដូ៏ចំជាប្រាបលើទស់ឥណូ្ូលើនសីុ់ ប្រាបលើទស់ស់�ង់ាបុរ ី
 ទីប្រាក់ុង់�ុង់កុ់ង់ ទីប្រាក់ុង់�ុង់ដ៏ ៍តំបនឡ់ាបែន ន�ង់ទីប្រាក់ុង់ឌូីច្នៃប។

លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ផ្នែបបឥសាល មុ លើ�ផ្នែតបនិភាព�នមុុខ្ពច្នៃនពាណូ� ជីីក់មុម 
លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើ ប្រាទព្យស់ក់មុមស់រុប ��រញ្ជីា វតុុស់រុប ន�ង់មុូលន�ធ�ស់រុប (ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ ន�ង់គ្គណូនីវ �ន�លើោគ្គ

 គាម នក់ប្រាមុ�ត) ប្រាពមុទាងំ់ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញពីអាជីីវក់មុមលើផុ្សង់ៗជាលើប្រាចំើនលើទៀត។

ស់មុពន័ធធនាគារលើយើង់ �នលើធេើឲ្យលើគាលការណ៍ូចំាបឥ់សាល មុទីមុ�យ កាល យជាលើស់វាធនាគារក់�ចំុទូលើ� លើដ៏ើមុីី
 ផុិល់ជូីនអត�ថិ�ជីននូវលើស់វាក់មុម ន�ង់ផុល�តផុល��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លអនុលើលាមុលើ�តាំមុចំាប ់ Shariah។ 

ធនាគារក់�ចំុផ្នែបបឥសាល មុ �នផុិល់ឥណូទានប្រាបមាណូជាង់ ៦០,៧% លើ�ក់ុុង់ឥណូទានស់រុបរបស់់ 
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ លើ�យគ្គ�តប្រាតឹមុច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩។

�នាគារវិនិនៅយ៉ាគ

ស់មុពន័ធ Maybank Kim Eng (MKE) គឺ្គជាធនាគារ ផ្នែដ៏លលើផិ្ទាតសំ់ខ្នានល់ើលើការវ �ន�លើោគ្គច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ 
លើមុយផ្នែបែង់។ ស់មុពន័ធលើន� គ្គឺជាលទធផុលច្នៃនការរ�មុបញូុ្ជីលគុាច្នៃនប្រាក់ុមុ�ែុនពីរគឺ្គ Maybank Investment  

Bank Berhad (MIBB) ន�ង់ Maybank Kim Eng Holdings Limited (MKEH)។ តាំមុរយៈការស់�ការ 
រវាង់ MIBB ន�ង់ MKEH �នលើធេើឲ្យស់មុពន័ធ MKE មានដំ៏លើណូើ រប្រាបត�បតិ�ការវ �ន�លើោគ្គលើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់

 ប្រាបលើទស់ស់�ង់ាបុរ ី ប្រាបលើទស់ច្នៃថិ ប្រាបលើទស់�េីលីពីន ប្រាបលើទស់ឥណូ្ូលើនសីុ់ ប្រាបលើទស់លើវៀតណាមុ  
ទីប្រាក់ុង់�ុង់កុ់ង់ ប្រាបលើទស់ឥណ្ា ទីប្រាក់ុង់ញូវយាក់ ន�ង់ទីប្រាក់ុង់�ុង់ដ៏ ៍ ផ្នែដ៏លមានសាខ្នាស់រុប៦៥សាខ្នា 

 ន�ង់ការ �ោល័យចំំន�ន៨៧។

ស់មុពន័ធ MKE �នផុិល់ជូីននូវលើស់វាក់មុមធនាគារ ស់ប្រាមាបក់ារវ �ន�លើោគ្គ ន�ង់ផុិល់ជូីនដំ៏លើណា�ប្រាសាយលើផុ្សង់ៗ 
ជូីនដ៏ល់សុាបន័លក់រ់ាយ ប្រាក់ុមុ�ែុនទីផុារក់ណិាល ន�ង់ប្រាគឹ្គ�សុាននានា ផ្នែដ៏លរ�មុមានការប្រាបឹក់ាអំពី

 
បំណុូល ន�ង់ការលើរៀបចំំតាំមុរយៈមុូលបប័្រាតបំណុូល ន�ង់ Sakuk ��រញ្ជីាបីទានគ្គលើប្រាមាង់ ��រញ្ជីាបីទាន 
អានុភាព ន�ង់ការបញូី្ជីលប្រា�ក់ក់់មុី ី ក់ដូ៏៏ចំជាដំ៏លើណា�ប្រាសាយទីផុារមុូលធន ការប្រាបឹក់ាលើោបល់

 ផ្នែដ៏លរ�មុមាន ការជី�ញដូ៏រប្រាក់ុមុ�ែុន ន�ង់ការប្រាបឹក់ាលើោបល់យុទធសាសស់ិ ន�ង់អាជីីវក់មុមតាំមុផ្នែផុុក់លើផុ្សង់ៗ។

ស់មុពន័ធ MKE ក់ផ៏ុិល់នូវលើស់វា��រញ្ជីា វតុុន�ស់្សនាវតុុ ការលើ��ជំីហានចូំលទីផុារ ន�ង់ការផុិល់��រញ្ជីាបីទាន
 តាំមុរយៈប្រាបត�បតិ�ការមុូលបប័្រាត ផ្នែដ៏លរ�មុមានទាងំ់អនិរការបីុគ្គគល អនិរការវី �ន�លើោគ្គ ន�ង់អនិរការ ី
 ប្រាគឹ្គ�សុាន ផ្នែដ៏លទទ�ល�នការគាបំ្រាទលើ�យបណិាប្រាក់ុមុ�ែុនលើ�ថុាក់ត់ំបន ់សាជីីវក់មុមលើ�ក់ុុង់តំបនអ់ាសាែ ន 

វ �ស័់យនានា បណិាប្រាបលើទស់លើផុ្សង់ៗ ន�ង់ការស់�ក់ាប្រាសាវប្រាជាវមាា ប្រាក់ូ។

ប្រាក់ុមុ�ែុនធានារាា បរ់ង់ Etiqa គ្គឺជាប្រាក់ុមុ�ែុនផ្នែដ៏ល�នមុុខ្ពលើគ្គក់ុុង់ពាណូ� ជីីស់ញ្ញាា ច្នៃនអាជីីវក់មុមធានារាា បរ់ង់ 
ន�ង់ពាណូ� ជីីក់មុម Takaful លើ�ក់ុុង់តំបនអ់ាសាែ ន ផ្នែដ៏លផុិល់ជូីននូវលើស់វាធានារាា បរ់ង់អាយុជីីវ �ត ន�ង់លើស់វា 
ធានារាា បរ់ង់ទូលើ�ស់ប្រាមាបប់្រាក់ុមុប្រាគ្គរួសារ ន�ង់គ្គលើប្រាមាង់ Takaful តាំមុរយៈភុាក់ង់្វារផ្នែចំក់ចាយប្រាបមាណូជាង់ 
១០.០០០នាក់ ់ ៤៦សាខ្នា ន�ង់១៧ការ �ោល័យ ន�ង់រ�មុទាងំ់បណិាញលើផុ្សង់ៗលើទៀត ដូ៏ចំជាតាំមុ  
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ធនាគារច្នៃដ៏គូ្គឈម�ញក់ណិាល ន�ង់តាំមុប្រាបពន័ធអនឡាញ លើ�ទូទាងំ់ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់  
ប្រាបលើទស់ស់�ង់ាបុរ ី ប្រាបលើទស់ឥណូ្ូលើនសីុ់ ប្រាបលើទស់�េីលីពីន ន�ង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា។ ព�ក់លើយើង់ ក់ជ៏ាប្រាក់ុមុ�ែុន 

 ផ្នែដ៏ល�នមុុខ្ពលើគ្គ ក់ុុង់ការផុិល់ជូីនលើស់វាធានារាា បរ់ង់ តាំមុបលើចំុក់វ �ទយាឌីីជីីថិល ន�ង់ Takaful ផ្នែដ៏ល 
ស់ក់មុមជាង់លើគ្គ លើ�ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ ជាមុ�យនឹង់ចំំផ្នែណូក់ទីផុារជាង់ ៦០% ច្នៃនបុពេលាភធានារាា បរ់ង់ 
អនឡាន រយៈលើពលបីឆុ្ជំាបគុ់ាក់នលង់លើ�។

ការប្រគប់ប្រគងប្រទ��យស់ក�ម

ស់មុពន័ធ Maybank Asset Management Group Berhad (MAMG)  គ្គឺជាច្នៃដ៏គូ្គប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យស់ក់មុមមុ�យ  
ច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។ ព�ក់លើយើង់ មានប្រាក់ុមុការង្វារប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ផ្នែដ៏លមានព�លើសាធនល៍ើពញលើលញ 
រ�ូតដ៏ល់ជាង់២០ឆុ្ ំ ក់ុុង់ការវ �ន�លើោគ្គជាបុគ្គគល លើ�ើយក់ជ៏ាប្រាក់ុមុអុក់ជំីនាញក់ុុង់ទីផុារអាសាែ នលើន�

 ផ្នែតមុិង់។ MAMG ផុិល់ជូីននូវការវ �ន�លើោគ្គទូលើ� ន�ង់ដំ៏លើណា�ប្រាសាយលើលើការវ �ន�លើោគ្គតាំមុផ្នែបបឥសាល មុ
 

ក់ដូ៏៏ចំជាការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ផុលបប័្រាត ផ្នែដ៏លមានស់មុភាពចំំណូូលជាក់ល់ាក់ ់ ផ្នែដ៏លជាឧបក់រណ៍ូក់ុុង់ទីផុារ 
រូប�យបណ័ូណ  លើដ៏ើមុីបីលើង់កើនតច្នៃមុលរូប�យបប័្រាត ក់ុុង់លក់ខខ្ពណ្ូជាបុគ្គគល ជាសា�ជីីវក់មុម ន�ង់ជាសុាបន័។ ស់មុពន័ធ

 ប្រាក់ុមុ�ែុនប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យស់ក់មុមលើមុយផ្នែបែង់ ក់ផ៏ុិល់ជូីននូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយលើលើការវ �ន�លើោគ្គជំីន�ស់ ន�ង់រក់ា 
យុទធសាសស់ិរបស់់ច្នៃដ៏គូ្គ ជាមុ�យនឹង់អុក់ជំីនាញក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យស់ក់មុម។ MAMG មានប្រាបត�បតិ�ការ  
លើ�ជំុីវ �ញទីផុាររបស់់ស់មុពន័ធដូ៏ចំជា ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ ប្រាបលើទស់ស់�ង់ាបុរ ីន�ង់ប្រាបលើទស់ឥណូ្ូលើនសីុ់។ MAMG 

មានប្រាទព្យស់ក់មុម លើប្រាកាមុការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ចំំន�ន ២៦,៧ បែលីានរងី់�គីត គ្គ�តប្រាតឹមុច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩។
 



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី០២-១៣

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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មុេងារអាជជីវិ�មមជាយទុធស្គាស្រ្តីស ិមនសម្័នធធនាគ្រ

 
 
 
 

ប្របត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង ស់ិង្ហបុរី

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ស់�ង់ាបុរ ីមានប្រាទព្យស់ក់មុមសុ់ទធស់រុបប្រាបមាណូជាង់ ៧៦,៥ 
បែលីានដុ៏លាល រស់�ង់ាបុរ ី ន�ង់មានន�លើោជី�តប្រាបមាណូជាង់ ២.០០០ នាក់។់

 
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ស់�ង់ាបុរ ី ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើ�យសុាបន័រូប�យវតុុ 
ប្រាបចាបំ្រាបលើទស់ស់�ង់ាបុរ ី ថាជាធនាគារក់ុុង់ប្រាស់ុក់ដ៏សំ៏់ខ្នានម់ុ�យ (D-SIBs)  

លើ�ើយ Maybank Singapore Limited (MSL) ប្រាតូវ�នបលើង់កើតជា 
បុប្រាតស់មុពន័ធសាជីីវក់មុម ស់ប្រាមាបប់្រាបត�បតិ�ការលើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ស់�ង់ាបុរ ី ជាមុ�យ

 ន�ង់បុពេស់�ទធ�លើស់មើ នឹង់ធនាគារពាណូ� ជីីក់មុមលើពញលើលញ (Qualifying Full 

Bank-QFB) លើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៨ផុង់ផ្នែដ៏រ។ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ស់�ង់ាបុរ ី
មានតំបនល់ើស់វាក់មុមចំំន�ន២៧ក់ផ្នែនលង់ លើដ៏ើមុីផីុិល់ប្រាបត�បតិ�ការជាអាជីីវក់មុមខុ្នាត 
តូចំ ន�ង់ពាណូ� ជីីក់មុម ផ្នែដ៏លផុិល់ជូីន (ធនាគារក់�ចំុបុគ្គគល លើស់វាក់មុម Privilege 

Wealth ន�ង់Premier Wealth) ប្រាទព្យស់មុីតិ�ឯក់ជីន ន�ង់លើស់វាក់មុម 
ធនាគារខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ។ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ស់�ង់ាបុរ ី គ្គឺជាផ្នែផុុក់មុ�យ 
ច្នៃនបណិាញផ្នែចំក់ចាយមាា សីុ់នលើអធីអឹមុ ដ៏ល់ធនាគាររបស់់ស់�ង់ាបុរ ី ចំំន�ន៦ 

 
ផ្នែដ៏លទទ�ល�ន ស់�ទធ�ពាណូ� ជីីក់មុមលើពញលើលញ ស់រុបមានមាា សីុ់នលើអធីអឹមុ

 ប្រាបមាណូជាង់ ២០០មាា សីុ់ន ន�ង់មានទីតាំងំ់លើ�ទូទាងំ់ប្រាបលើទស់ស់�ង់ាបុរ។ី
 

ទនាឹមុនឹង់លើន�  សាជីីវក់មុម ន�ង់សុាបន័ផ្នែដ៏លក់ំពុង់ផ្នែតដំ៏លើណូើ រការលើ�លើប្រាកាមុ 
សាខ្នាច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ស់�ង់ាបុរ ី �នផុិល់ជូីននូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយដ៏ល់ 
អត�ថិ�ជីនលើលើ អាជីីវក់មុមខុ្នាតធំ ន�ង់ការវ �ន�លើោគ្គោា ង់ទូលំទូលាយ លើ�ើយ

 លើស់វាក់មុមធនាគារក់�ចំុរបស់់លើយើង់ មានសាខ្នាស់រុបចំំន�ន ១០សាខ្នា។ 
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ស់�ង់ាបុរ�ីនផុិល់ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញលើ� ដ៏ល់ស់មុពន័ធមុុនលើពល 
បង់ព់នធចំំន�ន ០,៧% ន�ង់ឥណូទានដុ៏លចំំន�ន ២៤,៤% ស់ប្រាមាបឆុ់្ ំ
សារលើពើពនធឆុ្ ំ២០១៩លើន�។

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង ឥ�្ឌឌូនៅនស់ុី

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ឥណូ្ូលើនសីុ់ គ្គឺជាបុប្រាតស់មុពន័ធរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់  
ន�ង់ជាធនាគារពាណូ� ជីីក់មុមដ៏ធ៏ំមុ�យ ផ្នែដ៏ល�នចុំ�បញីី្ជី ក់ុុង់ទីផុារ ភាគ្គ�ែុន

 ច្នៃនប្រាបលើទស់ឥណូ្ូលើនសីុ់។ ធនាគារមុ�យលើន� �នផុិល់លើស់វាក់មុម ន�ង់ផុល�តផុល
 

��រញ្ជីា វតុុដ៏ទូ៏លំទូលាយស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីនជាបុគ្គគល ន�ង់ប្រាក់ុមុ�ែុន តាំមុរយៈ
 

លើស់វា��រញ្ជីា វតុុស់�គ្គមុន ៍ (ធនាគារក់�ចំុបុគ្គគល ន�ង់សាជីីវក់មុម) ន�ង់ធនាគារ
 ក់�ចំុពាណូ� ជីីស់ក់ល តាំមុរយៈបលើណិូញ សាខ្នាចំំន�ន ៣៧៤សាខ្នា (រ�មុ 

បញូុ្ជីលទាងំ់សាខ្នា Shariah ចំំន�ន១៦សាខ្នា ន�ង់សាខ្នាលើ�ទីប្រាក់ុង់មុាុមុច្នៃបែ  
ចំំន�ន១សាខ្នា) ន�ង់មាា សីុ់នលើអធីអឹមុ ចំំន�ន ១.៥៧១លើប្រាគ្គឿង់ លើ�យរ�មុ 
បញូុ្ជីលទាងំ់មាា សីុ់ន�ក់ប់្រា�ក់ច់ំំន�ន៨៧លើប្រាគ្គឿង់។ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ 
ឥណូ្ូលើនសីុ់ គ្គឺជាធនាគារពាណូ� ជីីធំមុ�យ លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើប្រាទព្យស់ក់មុមចំំន�ន

 ១៦៩,០៨ប្រាទីលានរូលើពៀរ ៍ ន�ង់មានប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ របស់់អត�ថិ�ជីនចំំន�ន
 

១១០,៦០ប្រាទីលានរូលើពៀរ ៍ គ្គ�តប្រាតឹមុច្នៃថិងៃ៣១ ផ្នែខ្ពធូុ ឆុ្២ំ០១៩។ ធនាគារ
 

លើមុយផ្នែបែង់ ឥណូ្ូលើនសីុ់ �នផុិល់ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញលើ�ដ៏ល់ស់មុពន័ធមុុនលើពលបង់ ់
ពនធចំំន�ន ៦,០% ន�ង់ឥណូទានដុ៏ល ចំំន�ន  ៧,១%ស់ប្រាមាបឆុ់្សំារលើពើពនធ 
ឆុ្ ំ២០១៩លើន�។

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង ប្របែុយុនៅ�

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង (នៅខ�បូឌា) ភីអិលស់ុី

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង នៅវៀត្ណ្តា�

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង ឡាំវ

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង �ីយ៉ាា�នមាា�

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ប្រាបែុយលើណូ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�ក់ុុង់ឆុ្១ំ៩៦០ ន�ង់ 
មានបណិាញសាខ្នាចំំន�ន២ ផ្នែដ៏លមានទីតាំងំ់លើ� Bander Seri Begawan  

ន�ង់លើ� Seria លើ�ើយ�នផុិល់ជូីនលើស់វាក់មុមធនាគារក់�ចំុខុ្នាតតូចំ ន�ង់ 
ពាណូ� ជីីក់មុមប្រាគ្គបប់្រាបលើភទរ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់លើស់វាក់មុមបញំុ្ញា ��រញ្ជីា វតុុពាណូ� ជីីក់មុម

 ន�ង់ការលើផុារប្រា�ក់ល់ើ�លើប្រា�ប្រាបលើទស់។

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�ក់ុុង់
 ឆុ្១ំ៩៩៣ ន�ង់�នចុំ�បញីី្ជីពាណូ� ជីីក់មុមក់ុុង់ប្រាស់ុក់លើ�ឆុ្២ំ០១២ ជាមុ�យ
 

បណិាញសាខ្នាចំំន�ន២១សាខ្នា លើ�ទូទាងំ់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា។ ធនាគារ  
លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ �នផុិល់លើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុដ៏ល់អត�ថិ�ជីន

 ក់ុុង់ប្រាស់ុក់ដូ៏ចំជា ឥណូទានបុគ្គគល ឥណូទានស់ប្រាមាបស់់�ប្រាគាស់ខុ្នាតតូចំ  
ន�ង់មុធ្យមុ ន�ង់ស់�ប្រាគាស់ខុ្នាតធំ។

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ លើវៀតណាមុ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�ក់ុុង់ឆុ្១ំ៩៩៥ 
ន�ង់មានបណិាញសាខ្នាចំំន�ន២ ផ្នែដ៏លមានទីតាំងំ់លើ�ទីប្រាក់ុង់�ូជីីមុ�ញ ន�ង់

 
ទីប្រាក់ុង់ហាណូូយ លើ�ើយ�នផុិល់លើស់វាក់មុមធនាគារពាណូ� ជីីក់មុមខុ្នាតធំ លើ�យ 
រ�មុបញូី្ជីលទាងំ់ការផុិល់��រញ្ជីា វតុុ ស់ប្រាមាបព់ប្រាងី់ក់លើដ៏ើមុទុន តប្រាមុូវការលើដ៏ើមុទុន

 ស់ប្រាមាប ់ អាជីីវក់មុមពាណូ� ជីីក់មុម ន�ង់ផុល�តផុលជី�ញដូ៏ររូប�យបណ័ូណ បរលើទស់ 
(FX) ដ៏ល់អត�ថិ�ជីនក់ុុង់តំបន។់

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ឡាវ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១២ ន�ង់មាន
 

បណិាញសាខ្នាចំំន�ន២ផ្នែដ៏លមានទីតាំំង់លើ�ទីប្រាក់ុង់លើវៀតលើទៀង់លើ�ើយ�ន 
ផុិល់លើស់វាក់មុមធនាគារពាណូ� ជីីស់ប្រាមាប�់�រញ្ជីា វតុុពាណូ� ជីីក់មុម ន�ង់ការលើផុារ

 ប្រា�ក់ល់ើ�កានស់់�ប្រាគាស់ខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុក់ដូ៏៏ចំជាដ៏ល់អត�ថិ�ជីន 
សាជីីវក់មុមក់ប្រាមុ�តក់ណិាល លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ន�ង់អត�ថិ�ជីនសាជីីវក់មុមលើ�តំបន់

 អាសាែ ន។

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ មុោីា នមាា  គ្គឺជាធនាគារមាា លើ�សីុ់ដ៏ំបូង់លើគ្គបង់្អស់់ ផ្នែដ៏ល 
�នទទ�លអាជាា បណ័ូណ ពី ធនាគារជាត�ច្នៃនមុោីា នមាា លើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៥។

 
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ មុោីា នមាា  �នផុិល់លើស់វាក់មុមធនាគារក់�ចំុខុ្នាតធ ំ
រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ការ ផុិល់��រញ្ជីា វតុុស់ប្រាមាប ់ ការពប្រាងី់ក់លើដ៏ើមុទុន តប្រាមុូវការ

 ស់ប្រាមាបអ់ាជីីវក់មុម គ្គលើប្រាមាង់��រញ្ជីា វតុុ ��រញ្ជីា វតុុពាណូ� ជីីក់មុម ន�ង់ការលើផុារប្រា�ក់ ់
 លើ�កានអ់ត�ថិ�ជីនថុាក់ត់ំបន ់ជាព�លើស់ស់លើ�ជុីំវ �ញ តំបន ់អាសាែ ន។

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង �ើីលី�ីន

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង ចូិន

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង ទីប្រកុងញូវយុ៉ក

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �េីលីពីន ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�ក់ុុង់ឆុ្១ំ៩៩៧ ន�ង់
 ជាធនាគារពាណូ� ជីី ផ្នែដ៏លមានសាខ្នាចំំន�ន ៧៣សាខ្នា លើ�ក់ុុង់ ប្រាបលើទស់ 

�េីលីពីន។ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �េីលីពីន �នផុិល់លើស់វាក់មុមធនាគារក់�ចំុ
 ប្រាគ្គបប់្រាបលើភទ ផ្នែដ៏លជី�យ�លើ��ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុដូ៏ចំជាផុិល់ ឥណូទាន ស់ប្រាមាប ់

បុគ្គគល ន�ង់អាជីីវក់មុមខុ្នាតធំ តាំមុរយៈដំ៏លើណា�ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុ ោា ង់ 
ស់មុីូរផ្នែបប ផ្នែដ៏លរ�មុមានលើស់វា��រញ្ជីា វតុុ ស់ប្រាមាប ់ អត�ថិ�ជីនជានខ់្ពពស់់ 
អាជីីវក់រខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ សាជីីវក់មុមក់ប្រាមុ�តមុធ្យមុ ន�ង់ខ្ពពស់់។

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ចំ�ន ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�ក់ុុង់ឆុ្១ំ៩៦២ ជាមុ�យ
 

សាខ្នាដ៏ំបូង់លើ�ទីប្រាក់ុង់�ុង់កុ់ង់ លើ�ើយ�នពប្រាងី់ក់ ខ្ពល�នជាបនិបនាា បល់ើ�កាន ់
ទីប្រាក់ុង់លើស់ៀង់ច្នៃ� ទីប្រាក់ុង់លើបាកាងំ់ ទីប្រាក់ុង់គុ្គនមុនី ន�ង់ទីប្រាក់ុង់ស់�នជី�ន។ ធនាគារ

 លើមុយផ្នែបែង់ ចំ�ន �នផុិល់នូវលើស់វាក់មុមធនាគារក់�ចំុខុ្នាតធំ ដ៏ល់បណិា 
សាជីីវក់មុមធំៗនានា លើ�ក់ុុង់ទីប្រាក់ុង់�ុង់កុ់ង់ ន�ង់តំបនច់ំ�នដី៏លើគាក់ ផ្នែដ៏ល

 ភាគ្គលើប្រាចំើនជាសាជីីវក់មុមលើ�ក់ុុង់តំបនអ់ាសាែ ន ជាព�លើស់ស់ សាជីីវក់មុមចំ�ន ន�ង់
 �ុង់កុ់ង់  ផ្នែដ៏លមានប្រាបត�បតិ�ការលើ�ក់ុុង់តំបន ់ន�ង់គ្គលើប្រាមាង់ប្រាគឹ្គ�សុាន��រញ្ជីា វតុុ
 នានា។ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ លើ�ទីប្រាក់ុង់�ុង់កុ់ង់ ក់�៏នផុិល់នូវ លើស់វាក់មុម 

ធនាគារក់�ចំុព�លើស់ស់ ដ៏ល់អត�ថិ�ជីនលំ�បធ់ំរបស់់លើយើង់ផុង់ផ្នែដ៏រ។ 

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង ទីប្រកុងឡ�ងដី៍

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ទីប្រាក់ុង់ញូវយាក់ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�ក់ុុង់ឆុ្១ំ៩៨៤ 
លើ�ើយ�នផុិល់នូវ លើស់វាក់មុមធនាគារក់�ចំុខុ្នាតធំ ផ្នែដ៏លលើផិ្ទាតសំ់ខ្នានល់ើលើ  
ការផុិល់��រញ្ជីា វតុុ ស់ប្រាមាបក់ារពប្រាងី់ក់លើដ៏ើមុទុន តប្រាមុូវការស់ប្រាមាបអ់ាជីីវក់មុម

 
គ្គលើប្រាមាង់��រញ្ជីា វតុុ ការជី�ញដូ៏រ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ការលើផុារប្រា�ក់ ់ លើ�កាន់

 មុាស់់ស់�ប្រាគាស់។

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ទីប្រាកុ់ង់�ុង់ដ៏ ៍ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�ក់ុុង់ឆុ្១ំ៩៦២ 
 លើ�ើយ�នផុិល់នូវលើស់វាក់មុមធនាគារក់�ចំុខុ្នាតធំ ដ៏ល់អត�ថិ�ជីន ច្នៃន ស់�ប្រាគាស់ 

លើ�ក់ុុង់តំបនអ់ាសាែ ន ន�ង់ប្រាគឹ្គ�សុាន��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លលើផិ្ទាតសំ់ខ្នានល់ើលើការផុិល់
 ��រញ្ជីា វតុុស់ប្រាមាបក់ារពប្រាងី់ក់លើដ៏ើមុទុនតប្រាមុូវការ ស់ប្រាមាបអ់ាជីីវក់មុម រតនាគារ
 

ន�ង់ការជី�ញដូ៏រ��រញ្ជីា វតុុ។ លើយើង់ក់�៏នផុិល់ជូីននូវលើស់វាក់មុម ន�ង់ផុល�តផុល
 ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លអនុលើលាមុលើ�តាំមុចំាប ់ Shariah ដ៏ល់សាជីីវក់មុម ន�ង់ 

អត�ថិ�ជីនលំ�បធ់ំរបស់់លើយើង់ផ្នែដ៏រ។

 

ស់�ការី

�នាគារ អឹ�ស់ុីបែី  អិល�ីឌីី

ធនាគារ អឹមុសីុ់បែ ី អ�លធីឌីី (MCB) គ្គឺជាធនាគារ ផ្នែដ៏លស់មុពន័ធធនាគារ 
លើមុយផ្នែបែង់ មានភាគ្គ�ែុនចំំន�ន១៨,៧៨%។ MCB ប្រាតូវ�នចុំ�បញីី្ជី 
ពាណូ� ជីីក់មុមលើ�ក់ុុង់ឆុ្១ំ៩៤៧ ន�ង់ប្រាតូវ�នលើធេើឯក់ជីនភាវូបនីយក់មុមលើ�ក់ុុង់

 ឆុ្១ំ៩៩១ លើ�ើយ MCB គ្គឺជាសុាបន័��រញ្ជីា វតុុជានខ់្ពពស់់មុ�យលើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់
 

�ា គី្គសុានផ្នែដ៏លមានបទព�លើសាធនជ៍ាង់៧០ឆុ្។ំ MCB �នបលើប្រាមុើលើស់វាក់មុម 
របស់់ខ្ពល�នលើ�យមាន សាខ្នាចំំន�ន ១.៥៩៨ សាខ្នាស់ប្រាមាបក់់ុុង់ប្រាបលើទស់ 
�ា គី្គសុាន ន�ង់ចំំន�ន ១០ សាខ្នាលើទៀតលើ�លើប្រា�ប្រាបលើទស់លើន�ដូ៏ចំជា ប្រាបលើទស់ 
ប្រាសី់លង្វាក រ ទីប្រាក់ុង់ឌូីច្នៃប ទីប្រាក់ុង់�ផ្នែរ ាន (Bahrain) ន�ង់សាធារណូរដ៏ា 
អាលើ�្សលើបស់ង់។់ MCB ក់ជ៏ាសុាបន័��រញ្ជីា វតុុមុ�យផ្នែដ៏លមាន ឥទធ�ពលក់ុុង់ការ

 
ផុិល់លើស់វា��រញ្ជីា វតុុតាំមុផ្នែបបផ្នែផុនច្នៃនធនាគារ អុីសាល មុតាំមុរយៈប្រាក់ុមុ�ែុនជា 
បុប្រាតស់មុពន័ធ ច្នៃន ធនាគារ អឹមុសីុ់បែ ីអុីសាល មុ លីមុតីធីត។

�នាគារ AN BINH

ធនាគារ AN BINH (ABBank) គ្គឺជាស់�ការផី្នែដ៏លមានភាគ្គ�ែុន 
លើ�យស់មុពន័ធ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ចំំន�ន ២០%។ ABBank ប្រាតូវ�ន 
បលើង់កើតលើ�ើង់លើ�ផ្នែខ្ពឧស់ភា ឆុ្១ំ៩៩៣ ផ្នែដ៏ល�នផុិល់លើស់វាក់មុមផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុ 
ទាងំ់ប្រាស់ុង់លើ�លើលើឥណូទានខុ្នាតតូចំ ន�ង់ពាណូ� ជីីក់មុម លើ�យមានសាខ្នា 
ចំំន�ន ១៦៥សាខ្នា ន�ង់ការ �ោល័យតំណាង់ទូទាងំ់លើខ្ពតិទាងំ់៣៤ច្នៃនប្រាបលើទស់ 
លើវៀតណាមុ។

UZBEK LEASING INTERNATIONAL A.O. (Uzbek Leasing) 

គ្គឺជាធនាគារ ផ្នែដ៏លមានភាគ្គ�ែុនលើ�យស់មុពន័ធ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ 
ចំំន�ន១៩,៧០%។ Uzbek Leasing មានឯក់លើទស់ ក់ុុង់ការផុិល់ជូីននូវលើស់វា 
��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ភត�ក់មុមដ៏ធ៏ំទូលាយ តាំមុរយៈការ �ោល័យតំណាង់លើ�ក់ុុង់

 តំបនច់ំំន�ន១០ការ �ោល័យលើ�ទូទាងំ់ប្រាបលើទស់។

UZBEK INTERNATIONAL A.O.

* រ�មុទាងំ់ប្រា�ក់ក់់មុុតីាំមុផ្នែបបផ្នែផុនអុីសាល មុផ្នែដ៏ល�នលក់ល់ើ�ឲ្យ Cagamas ន�ង់មុ�នរ�មុបញូុ្ជីលការប្រា�ក់ផ់្នែដ៏លប្រាតូវ �នបនុូរបនុយរ�ចំមុក់លើនា�។
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Notes:
1. This chart is not the complete list of Maybank subsidiaries and associates. Companies that are not shown include those that are dormant, under liquidation, have ceased operations, or are property investment or nominee 

services companies. For the complete list refer to Note 66: Details of Subsidiaries, Deemed Controlled Structured Entities, Associates and Joint Ventures in the Financial Book.
2. Where investment holding companies are omitted, shareholdings are shown as effective interest.
* Effective interest held by the Group. Refer to the Maybank Group Annual Report for the details.
** 0.01% is held by Dourado Tora Holdings Sdn Bhd.
^ Joint Venture.
# New subsidiaries incorporated in Cambodia. Refer to the Maybank Group Annual Reportfor the details.
@ Effective interest held by the Group. 54.66% is held by Etiqa International Holdings Sdn Bhd and 40.58% is held by Maybank ATR Kim Eng Capital Partners, Inc.
@@ 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).

MALAYAN BANKING BERHAD

ISLAMIC BANKING
100% Maybank Islamic Berhad
 (Islamic Banking)

98.54%* PT Bank Maybank Indonesia Tbk
 (Banking)

99.99% PT Maybank Indonesia Finance
 (Multi-financing)

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

99.98% 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)

COMMERCIAL BANKING

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
 (Business/Economic consultancy and advisory)

35.33% Anfaal Capital^
 (Investment Banking)

Other Subsidiaries

INVESTMENT BANKING

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

OTHERS

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)

ASSET MANAGEMENT

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 businesses)

100% Etiqa Life Insurance Berhad
 (Life insurance and investment-linked businesses)

100% Etiqa General Takaful Berhad
 (General Takaful business)

100% Etiqa Insurance Pte Ltd
 (General insurance and life insurance businesses)

100% Etiqa Life International (L) Limited
 (Offshore investment-linked business)

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

100% Etiqa Overseas Investment Pte Ltd
 (Investment Holding)

32.50% Pak-Kuwait Takaful  
Company Limited

 (General Takaful business)

80% PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia
 (Formerly known as PT Asuransi Asoka Mas)  

(General insurance business)

95.24%@ Etiqa Life and General Assurance Philippines Inc
 (Formerly known as AsianLife and General Assurance)  

(General insurance and life insurance businesses)

100% Etiqa General Insurance (Cambodia) Plc#

 (General insurance business)

100% Etiqa Life Insurance (Cambodia) Plc#

 (Life insurance and investment-linked businesses)

INSURANCE & TAKAFUL

នាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩

រចនាសម្័នធរបសស់ម្័នធធនាគ្រ
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី០២-១៣

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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បលើង់កើតយុទធសាសស់ិស់ប្រាមាបធ់នាគាររយៈលើពលផ្នែវង់ ន�ង់ដឹ៏ក់នា ំ
ការលើធេើផ្នែផុនការ��រញ្ជីា វតុុ គ្គលើប្រាមាង់ថិវ �កា ន�ង់រ�យការណ៍ូ

 ន�យតក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់មុូលធន ន�ង់
 ស់នានីយភាព លើដ៏ើមុីធីានាថាធនាគារ នឹង់បនិរកី់ចំលើប្រាមុើន

 ប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព។ 

កើលា� កើអកាវា ន់ ចានជី

នាយក់ នាយក់�ា ន��រញ្ជីា វតុុ - ឥណូ្ូចំ�ន

ក់សាង់ ន�ង់ផ្នែថិរក់ា យុទធសាសស់ិធនធានមុនុស់្ស ផ្នែដ៏ល 
ប្រាបក់បលើ�យការច្នៃចំុប្រាបឌី�ត ន�ង់មានអតុនយ័ បលើង់កើត ន�ង់ 
លើរៀបចំំលើគាលនលើោ�យ លើដ៏ើមុីអីភ�វឌី្ឍ ន�ង់ផុិល់ 
ភាពលើលើក់មុពស់់ដ៏ល់ន�លើោជី�ត ផ្នែដ៏លមានស់មុតុភាពខ្ពពស់់  
ក់ុុង់ការបនិជំីរុញដ៏ល់ការរកី់ចំលើប្រាមុើនច្នៃនអាជីីវក់មុមរបស់់ធនាគារ 
ប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព។

កើលា�គសជី ហ្ា សរ ជីន ចាន់ 

អាប់ឌីុលឡា

នាយ�កា នាយក់�ា នធនធានមុនុស់្ស - 
ឥណូ្ូចំ�ន

ក់សាង់ ន�ង់ដឹ៏ក់នាកំារអនុវតិក់�ចំុការប្រាក់ុមុ�ែុន លើស់វាក់មុម 
ផ្នែផុុក់ចំាប ់ពាណូ� ជីីស់ញ្ញាា  ទំនាក់ទ់ំនង់សា ជីីវក់មុម ទំនាក់ទ់ំនង់ 
ទីផុារ គុ្គណូភាពលើស់វាក់មុម ន�ង់ ដឹ៏ក់នាផំ្នែផុនការការអនុវត ិ
ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុ របស់់ធនាគារ។ 

កើលា�គសជី ហ្ា សរ ជីន ចាន់ 

អាប់ឌីុលឡា

នាយ�កា នាយក់�ា នក់�ចំុការប្រាក់ុមុ�ែុន 
ន�ង់ទំនាក់ទ់ំនង់សាជីីវក់មុម

បលើង់កើតយុទធសាសស់ិ ន�ង់ដឹ៏ក់នាកំារប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ 
ស់�ប្រាគាស់ ក់ុុង់ធនាគារ ន�ង់បនិអនុវតិការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ 
ហាន�ភយ័ោា ង់ស់ក់មុម ន�ង់លើប្រាតៀមុលក់ខណូៈប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ លើដ៏ើមុី ី
រ�មុចំំផ្នែណូក់ក់ុុង់ការគាបំ្រាទដ៏ល់ការស់លើប្រាមុចំឲ្យ�ននូវចំក់ខុវ �ស័់យ

 
របស់់ធនាគារ។ 

កើលា� អុឹង យ�ុ ជជីន

នាយក់ នាយក់�ា នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័- 
ឥណូ្ូចំ�ន

ដ៏ឹក់នា ំ ការរកី់ចំលើប្រាមុើនច្នៃនអាជីីវក់មុម ន�ង់ទ�ស់លើៅយុទធសាសស់ិ 
 ច្នៃននាយក់�ា នលើស់វា��រញ្ជីា វតុុស់�គ្គមុន ៍ ផ្នែដ៏លរ�មុមាន  

ឥណូទានអាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ ឥណូទានបុគ្គគល  
លើស់វាក់មុមPremier Wealth មុូលន�ធ�ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ លើស់វាក់មុម 
ធានារាា បរ់ង់Bancassurance  ធនាគារក់�ចំុផ្នែបបន�មុ�តិ ន�ង់ 
អាជីីវក់មុមទូទាត ់ អាជីីវក់មុមបណ័ូណ  ន�ង់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់បណិាញសាខ្នា។

កើលា� រ�័នា កើស្គាភ័ណ្ណ

នាយក់ នាយក់�ា នលើស់វា��រញ្ជីា វតុុ 
ស់�គ្គមុន៍

ដ៏ឹក់នា ំការរកី់ចំលើប្រាមុើនច្នៃនអាជីីវក់មុម ន�ង់ទ�ស់លើៅយុទធសាសស់ិ 
 ច្នៃននាយក់�ា នធនាគារក់�ចំុ ន�ង់សាជីីវក់មុម ផ្នែដ៏លរ�មុមាន 

ធនាគារក់�ចំុពាណូ� ជីីក់មុម (រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់  ប្រាគឹ្គ�សុាន ��រញ្ជីា វតុុ) 
 ធនាគារក់�ចំុសាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ការ

 ធនាគារ។

កើលា� គ្ររួច ស�យា

នាយក់ នាយក់�ា នធនាគារក់�ចំុ 
ន�ង់សាជីីវក់មុម

ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ប្រាតរួតព�ន�ត្យផ្នែផុុក់ទីផុាររូប�យវតុុ រតនាគារ ប្រាបឹក់ា
 លើោបល់លើលើប្រាបត�បតិ�ការសាចំប់្រា�ក់ ់ ន�ង់ការបិូររូប�យបណ័ូណ

 បរលើទស់។

�ញ្្ញ  ហុង គសជីនួន

នាយ�កា នាយក់�ា នទីផុារស់ក់ល - 
ឥណូ្ូចំ�ន

 សាវតាំរបស់់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាបត�បតិ� អាចំផ្នែស់េង់រក់�នលើ�ទំពរ័ទី៣៤ច្នៃនរ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្លំើន�។

នាផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០២០

កើលា�គសជី ហ្ា សរ ជីន ចាន់ អាប់ឌីុលឡា

កើលា� �ងុ សមុាា រទិធ

លើលខ្នាធ�ការប្រាក់ុមុ�ែុន

ដ៏ឹក់នាមំុុខ្ពង្វារលើលខ្នាធ�ការរបស់់ប្រាក់ុមុ�ែុន ន�ង់ផុិល់ប្រាបឹក់ាលើលើការអនុវតិ
 

ន�ង់ចំាបស់់ិីពីអភ��លក់�ចំុប្រាក់ុមុ�ែុន។

កើលា� សេុ ច័នទតារា

នាយក់ នាយក់�ា ន ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់

ដ៏ឹក់នាសំ់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ក់ុុង់ការពប្រាងឹ់ង់ ន�ង់ការពារគុ្គណូតច្នៃមុលរបស់់ធនាគារ 
 តាំមុរយៈការផុិល់ជូីននូវការធានាលើលើលើគាលលើៅ ន�ង់ហាន�ភយ័នានា ផុិល់ 

ប្រាបឹក់ា ន�ង់ការយល់លើ�ើញលើលើលទធផុលស់វនក់មុម។

នាយក់ នាយក់�ា នប្រាបត�បតិ�តាំមុ

ព�ន�ត្យលើមុើល  ប្រាក់បខ្ពណ្ូ ការង្វារ របស់់ធនាគារ លើដ៏ើមុី ីធានា ថា ការង្វារទាងំ់លើនា�
 

នឹង់ ប្រាបត�បតិ�តាំមុ ចំាប ់ ន�ង់បទបញ្ជីា តិ�នានា។ 

បលើង់កើត ន�ង់អភ�វឌី្ឍយុទធសាសស់ិប្រាបត�បតិ�ការរបស់់ធនាគារ 
 

ន�ង់ព�ន�ត្យលើមុើលការផុិល់ជូីននូវគុ្គណូភាពលើស់វាក់មុមទាងំ់មុូល 
លើដ៏ើមុីគីាបំ្រាទដ៏ល់ការស់លើប្រាមុចំនូវចំក់ខុវ �ស័់យ ន�ង់លើបស់ក់ក់មុម

 
របស់់ធនាគារ ផ្នែដ៏លរ�មុ បញូុ្ជីលទាងំ់ ការ ពប្រាងឹ់ង់ បលើចំុក់វ �ទយា 
លើដ៏ើមុីអីាចំប្រាបក់�តប្រាបផ្នែជីង់លើ�ក់ុុង់ ទីផុារ ។ 

កើលា� ឃ ូកើអង ហូ

នាយក់ នាយក់�ា នប្រាបត�បតិ�ការអាជីីវក់មុម

រចនាសម្័នធរបសធ់នាគ្រ

ដ៏ឹក់នាកំាររកី់ចំលើប្រាមុើន ន�ង់យុទធសាសស់ិអាជីីវក់មុមប្រាគ្គបប់្រាបលើភទរបស់់ធនាគារទាងំ់មុូល ន�ង់ធានានូវការផុិល់ជូីនគុ្គណូតច្នៃមុល រយៈលើពលផ្នែវង់ 
 

ជូីន ដ៏ល់ ភាគ្គ ទុន�ក់ អត�ថិ�ជីន ន�លើោជី�ត ន�ង់ ភាគ្គីពាក់ព់ន័ធទាងំ់អស់់។ 

ោ�ុ មាូហ្មាដ ហ្នជីវិ សែអូាឌីជី
នាយក់ប្រាបត�បតិ�

មុេងារអាជជីវិ�មម មុេងារ គប�ិប�ិិការ

នាយុកដា្�ននៅស់វា�ិរញ្ញញវត្ុ�ស់�គ�ន៍ នាយុកដា្�ន�ិរញ្ញញវត្ុ� និងយុុទធសាសស់ត

នាយុកដា្�ន�នធាន�នុស់�សំ 

នាយុកដា្�នប្រគប់ប្រគង ហានិភ័យុ

នាយុកដា្�ន�នាគារកិចូច និងសា�ីវក�ម

នាយុកដា្�នទីផ្ទះ�សារស់កល 

នាយុកដា្�នប្របត្ិបត្តិការអា�ីវក�ម

នាយុកដា្�នកិចូចការប្រកុ��ែុន និងទ�នាក់ទ�នងសា�ីវក�ម

នៅលខ្លា�ិការប្រកុ��ែុន នាយុកដា្�ន ស់វនក�មផផ្ទះះកុ�ង នាយុកដា្�នប្របត្ិបត្តិតា�



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី០២-១៣

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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ក់ុុង់នាមុជាអុក់ផ្នែថិរក់ាគុ្គណូប្រាបលើោជីនជូ៍ីនភាគី្គពាក់ព់ន័ធរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ព�ក់លើយើង់ 
ផ្នែតង់ផ្នែតយក់ចំ�តិទុក់�ក់ល់ើលើផុលបា�ពាល់នានាមុក់លើលើស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ផ្នែដ៏លបណិាល 
មុក់ពីក់តិាំលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ស់ង់គមុ នលើោ�យ ន�ង់បរ �សុាន។ ព�ក់លើយើង់ ព�ចារណា តាំមុ�ន ន�ង់កាត់

 បនុយក់តិាំផ្នែដ៏លបា�ពាល់ទាងំ់លើន� លើ�យលើប្រាបើប្រា�ស់់យុទធសាសស់ិអាជីីវក់មុមដ៏រ៏ងឹ់មា ំ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ
 

សាជីីវក់មុមយូរអផ្នែង់េង់ ន�ង់ប្រាក់បខ្ពណ្័ូប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័។ ព�ក់លើយើង់ �នបលើង់កើតនូវលទធផុលគ្គ�រជាទី
 

ក់តស់់មាគ ល់លើលើការអនុវតិយុទធសាសស់ិរបស់់លើយើង់ លើ�ើយប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នលើធេើការោា ង់
 ជី�តស់ុ�ទធជាមុ�យគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើលើការស់លើប្រាមុចំសំ់ខ្នាន់ៗ ។ ខ្ពាុ ំ មានលើស់ចំក់ិីលើសាមុនស់្សរកី់រាយ ក់ុុង់
 ការផ្នែចំក់រផំ្នែលក់នូវក់ំណូតប់្រាតាំថិមី ច្នៃនប្រា�ក់ច់ំំលើណូញមុុនបង់ព់នធចំំន�ន ៣៣,៩ លានដុ៏លាល រក់ុុង់ឆុ្ ំ

២០១៩ (ឆុ្ ំ ២០១៨៖ ២៨,៣ លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់) ជាមុ�យនឹង់ការផុិល់ជូីនប្រាតលបម់ុក់វ �ញដ៏ ៏
ប្រាបលើស់ើរនូវផុលចំំលើណូញលើធៀបនឹង់មុូលធន ១៦,២% (២០១៨៖ ១៦,៦%)។ ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញ 
មុុនលើពលបង់ព់នធរបស់់ធនាគារលើមុយផ្នែបែង់ គ្គឺជាចំំន�នដ៏ល៏ើប្រាចំើនបំផុុតចាបត់ាំងំ់ 
ពីការចុំ�បញីី្ជីក់ុុង់ប្រាស់ុក់របស់់ធនាគារ លើ�ើយប្រាតូវ�នគាបំ្រាទលើ�យក់ំលើណូើ ន

 
ោា ង់ខ្នាល ងំ់នូវចំំណូូលក់ច្នៃប្រាមុ លើស់វាក់មុម សុ់ទធ ចំំន�ន ២៩,៥% លើស់មើនឹង់ ៧,៦ លាន 
ដុ៏លាល រ (ឆុ្ ំ ២០១៨៖ ៥,៨ លានដុ៏លាល រ)។ ក់�ចំុខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់របស់់លើយើង់ 
ក់ុុង់ការក់សាង់សុាបន័មុ�យប្រាបក់បលើ�យភាពរ�័ស់ រ��ន ន�ង់រងឹ់មាជំាង់មុុន 
�នលើធេើឲ្យស់មុតុភាពរបស់់លើយើង់ប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ ក់ុុង់ការលូតលាស់់លើ�ក់ុុង់

 សុានភាពទីផុារលើផុ្សង់ៗ ន�ង់លើធេើការចាបយ់ក់ឱកាស់ថិមីៗ�នោា ង់ឆ្បរ់�័ស់ 
ផ្នែដ៏លក់ំពុង់លើក់ើតមានលើ�ើង់។

ការលើបិជាា ចំ�តិរបស់់ព�ក់លើយើង់ក់ុុង់ការអភ�វឌី្ឍ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ប្រាតូវ�ន
 

បង្វាា ញ តាំមុរយៈការលើក់ើនលើ�ើង់នូវប្រាទព្យស់ក់មុមស់រុបចំំន�ន ១,៤បែលីាន 
ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ លើ�ដ៏ំណាចំឆុ់្២ំ០១៩។ អាជីីវក់មុមបុគ្គគល �នរ�មុចំំផ្នែណូក់ 
ប្រាបមាណូជា៧៩,៧% ច្នៃនឥណូទានស់រុបរបស់់ធនាគារ។ ព�ក់លើយើង់ លើផិ្ទាត 
សំ់ខ្នានល់ើលើធនាគារក់�ចំុបុគ្គគល ផ្នែដ៏លប្រាស់បលើ�នឹង់ចំក់ខុវ �ស័់យរបស់់លើយើង់ លើដ៏ើមុីី

 កាល យលើ�ជា “ជីលើប្រាមុើស់ច្នៃដ៏គូ្គធនាគាររបស់់ស់�គ្គមុន ៍ លើ�ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា”។ 
មុូលន�ធ�ភាគ្គីទីបីស់រុបរបស់់ធនាគារ �នលើក់ើនលើ�ើង់ដ៏ល់ ១,១បែលីាន

 ដុ៏លាល រ (ឆុ្២ំ០១៨៖ ០,៩បែលីានដុ៏លាល រ) លើ�ដ៏ំណាចំឆុ់្២ំ០១៩ ផ្នែដ៏ល 
ក់ុុង់លើនា� ៦៧,៣% ជាគ្គណូនីបលើញ្ជីា ើស់ន្សនំ�ង់ចំរនិ (ឆុ្២ំ០១៨៖ ៧០,០%)។

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរបស់់អត�ថិ�ជីនបុគ្គគលស់រុបមានដ៏ល់ ០,៧ បែលីានដុ៏លាល រ (ឆុ្២ំ០១៨៖  
០,៦បែលីានដុ៏លាល រ) ផ្នែដ៏លជាស់ក់ខីភាពបង្វាា ញអំពីទំនុក់ចំ�តិរបស់់សាធារណូៈជីនមុក់លើលើ 
ធនាគារលើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់គុ្គណូតច្នៃមុលច្នៃនពាណូ� ជីីស់ញ្ញាា ដ៏រ៏ងឹ់មារំបស់់លើយើង់។ 

ជីំ�រមុូលធនរបស់់លើយើង់ លើ�ផ្នែតមានភាពរងឹ់មាលំើពញមុ�យឆុ្ជំាមុ�យនឹង់អនុ�តមុូលធន 
ធមុមតាំថុាក់ទ់ី១ (CET 1) ១៧,៥% ខ្ពពស់់ជាង់តប្រាមុូវការបទបីញ្ជីាតិ�១៥%។ ធនាគារ  
លើ�ផ្នែតមានមុូលធនល្អ លើ�យមានអនុ�តសាធនភាពចំំន�ន២២,២% (ឆុ្២ំ០១៨៖ 
២៥,៨%)។ ក់ប្រាមុ�តមុូលធន ន�ង់មុូលធនបប្រាមុុង់របស់់លើយើង់ គ្គឺលើលើស់ពីតប្រាមុូវការបទបីញ្ជីាតិ� 

 ន�ង់ជំី�ររបស់់ធនាគារ លើដ៏ើមុីទីាញយក់អតុប្រាបលើោជីនព៍ីឱកាស់ច្នៃនក់ំលើណូើ នសំ់ខ្នាន់ៗ  ផ្នែដ៏ល 
លើក់ើតមានលើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា។

យុទធសាសស់ិរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ គ្គឺប្រាតូវ�នអនុវតិប្រាស់បលើ�យ 
ចំីរភាពតាំមុលើបស់ក់ក់មុមរបស់់លើយើង់ ក់ុុង់ការផុិល់លើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ

 ប្រាបក់បលើ�យអរ �យ្យភាព។ លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំ�ននូវលើបស់ក់ក់មុមរបស់់ 
ព�ក់លើយើង់ គ្គឺព�ក់លើយើង់ខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់បលើប្រាមុើប្រាបលើោជីន ៍ ដ៏ល់ភាគី្គ

 ពាក់ព់ន័ធនានា លើ�ក់ុុង់ក់ផ្នែនលង់ ផ្នែដ៏លលើយើង់លើធេើប្រាបត�បតិ�ការ។ ព�ក់លើយើង់ 
 ខ្ព�តខ្ពំពយាោមុ លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំឲ្យ�នភាព�នមុុខ្ពលើលើការ�ក់ ់

បញូុ្ជីល ន�ង់ក់មាល ងំ់មុនុស់្សធមុ ៌ លើ�ប្រាគ្គបទ់ីក់ផ្នែនលង់ ផ្នែដ៏លលើយើង់មាន
 

ប្រាបត�បតិ�ការ។ ព�ក់លើយើង់ ក់ំពុង់�នលើ�រក់ភាពជាអុក់ដឹ៏ក់នាលំើលើ 
ស់ក់មុមភាពអាជីីវក់មុមប្រាបក់បលើ�យចីំរភាពលើ�ក់ុុង់តំបន ់ ន�ង់ប្រាបលើទស់

 
ក់មុពុជាផុង់ផ្នែដ៏រ។ ព�ក់លើយើង់ អាចំស់លើប្រាមុចំលើគាលលើៅលើន��ន តាំមុរយៈ 
ការលើផិ្ទាតលើលើបរ �ោបន័ុ��រញ្ជីា វតុុ ដូ៏ចំជាការលើធេើឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់នូវ

 ការទទ�ល�ន��រញ្ជីាបីទានស់ប្រាមាបផ់្នែផុុក់ទីផុារលើផុ្សង់ៗ លើ�ក់ុុង់ 
ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ការបលើង់កើនចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ការយក់ចំ�តិ

 ទុក់�ក់ជ់ាអាទ�ភាពលើលើបរ �សុាន ស់ង់គមុ ន�ង់អភ��លក់�ចំុលើ�ក់ុុង់
 ការលើធេើប្រាបត�បតិ�ការរបស់់លើយើង់ប្រាស់បលើពល ផ្នែដ៏លលើយើង់លើធេើការោា ង់
 ជី�តស់ុ�ទធជាមុ�យនឹង់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំឲ្យ�ននូវ
 ការរកី់ចំលើប្រាមុើនអាជីីវក់មុមោា ង់ល្អប្រាបលើស់ើរ។

ឆុ្២ំ០១៩ គ្គឺជាឆុ្ដំំ៏បូង់របស់់ខ្ពាុ ំ ក់ុុង់នាមុជាប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់។ ខ្ពាុ ំមានលើស់ចំក់ិី

 លើសាមុនស់្សរកី់រាយ ក់ុុង់ការបង្វាា ញនូវរ�យការណ៍ូក់ុុង់រយៈលើពលមុ�យឆុ្កំ់នលង់មុក់លើន�  ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នបនិអនុវតិលើគាលលើៅ
 

របស់់ខ្ពល�នលើ�ើយដ៏ំលើណូើ រការអាជីីវក់មុមរបស់់លើយើង់ប្រាបក់បលើ�យទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវ ន�ង់ប្រាក់មុសី់លធមុប៌្រាគ្គបល់ើពលលើវលា។

ចំំណូូលមុុនបង់ព់នធខ្ពពស់់បំផុុត

៣៣,៩ 
លានដុលាលា រ

ការរកី់ចំលើប្រាមុើនោា ង់ខ្នាល ងំ់ 
លើលើចំំណូូលក់ច្នៃប្រាមុលើស់វាក់មុម

២៩,៥% 
ប្រាទព្យស់ក់មុមស់រុប 

១,៤
បែជីលានដុលាលា រ

សារសំខាន់
ពីប្រធានប្រុមប្ររឹ្្សាភិបាល

អានតូនី បប្រនបេឡាម

ប្រធានប្រុមប្ររឹ្្សាភិបាល



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី០២-១៣

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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យុទធសាសស់ិចីំរភាពរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ គឺ្គប្រាតូវ�នអនុវត ិ
ប្រាស់បតាំមុលើបស់ក់ក់មុមរបស់់លើយើង់ ការផ្ទះតល់នៅស់វាក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ� 

ប្របកបនៅដាយុអរិយុ�យភា� តាំមុរយៈការខ្ព�តខ្ពំពយាោមុ លើដ៏ើមុីកីាល យ 
ជាសុាបន័�នមុុខ្ពលើលើការ�ក់ប់ញូុ្ជីល ន�ង់ក់មាល ងំ់មុនុស់្សធមុ ៌

លើ�ប្រាគ្គបទី់ក់ផ្នែនលង់ផ្នែដ៏លលើយើង់មានប្រាបត�បតិ�ការ។

លើដ៏ើមុីរី�មុបញូុ្ជីលចំីរភាពលើ�ក់ុុង់អាជីីវក់មុមស់ុូលរបស់់លើយើង់�ន ព�ក់លើយើង់លើផិ្ទាតសំ់ខ្នានល់ើ�លើលើ

 ដ៏ំលើណា�ប្រាសាយផ្នែផុ្អក់លើលើផុលបា�ពាល់ ន�ង់ការលើលើក់ក់មុពស់់ស់�គ្គមុន។៍ ព�ក់លើយើង់ ចូំលរ�មុក់ុុង់ 
ការលើលើក់ក់មុពស់់ស់�គ្គមុនត៍ាំមុរយៈ ការក់ំណូតក់ារវ �ន�លើោគ្គស់ង់គមុ ការស់ម័ប្រាគ្គចំ�តិរបស់់ 
ន�លើោជី�ត ន�ង់ភាពលើធេើការជាច្នៃដ៏គូ្គក់ុុង់រយៈលើពលយូរអផ្នែង់េង់។ តាំមុរយៈគ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុទាងំ់លើន�

 ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នចូំលរ�មុលើ�យផ្ទាា ល់ជាមុ�យអត�ថិ�ជីន ន�ង់ភាគ្គីពាក់ព់ន័ធរបស់់លើយើង់ 
លើ�ើយបលើង់កើតចំំណូង់ដ៏រ៏ងឹ់មាជំាមុ�យស់�គ្គមុនម៍ុូល�ា ន។ លើ�ឆុ្២ំ០១៩ ព�ក់លើយើង់ �នលើធេើការ

 
ោា ង់ជី�តស់ុ�ទធជាមុ�យមុូលន�ធ�ចំក់ខុផ្នែខ្ពមរ លើដ៏ើមុីផីុិល់ការព�ន�ត្យ ន�ង់វ�កាតផ់្នែភុក់ស់ប្រាមាបប់្រាបជាជីនប្រាកី់ប្រាក់

 ក់ដូ៏៏ចំជាបនិការឧបតុមុដ៏ល់កុ់មារ លើ�អង់គការលើលើក់ស់ា�យប្រាបជាពលរដ៏ា (ភ ី អាយ អូ)។ តាំមុរយៈ 
ក់�ចំុស់�ការជាមុ�យមុូលន�ធ�ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ផ្នែដ៏លជាលើស់នាធ�ការច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ 
លើមុយផ្នែបែង់ ទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវផ្នែផុុក់ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុ ព�ក់លើយើង់ �នអនុវតិក់មុមវ �ធីលើលើក់ក់មុពស់់ 
ស់�គ្គមុនស៍់ុូលលើផុ្សង់ៗដូ៏ចំជា ក់មុមវ �ធីលើលើក់ក់មុពស់់ស់មុតុភាពយុវជីនលើ�ទូទាងំ់អាសាែ ន ក់មុមវ �ធីសស់ិី

 ន�ង់តមុាញរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់ក់មុមវ �ធីបណុិូ�បណិាលចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតិុ
 CashVille Kidz។ លើយើង់ ព�តជាមានអារមុមណ៍ូរលំើភើបោា ង់ខ្នាល ងំ់ លើ�យលើ�ើញពីផុលវ �ជីីមាន
 

ន�ង់ចីំរភាពផ្នែដ៏លលើក់ើតលើចំញពីក់មុមវ �ធីរបស់់លើយើង់ លើ�លើលើលើលើស់�គ្គមុនន៍ានាលើ�ទូទាងំ់ប្រាបលើទស់
 ក់មុពុជាន�ង់តំបន។់

លើ�ក់ុុង់កាលៈលើទស់ៈ ផ្នែដ៏លក់ំលើណូើ នប្រាបត�បតិ�ការអាជីីវក់មុមលើ�ទេីបអាសីុ់ ង្វាយនឹង់រង់ផុលបា�ពាល់
 លទធផុលផ្នែដ៏លធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នស់លើប្រាមុចំលើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ ក់ុុង់ការផុិល់ក់មុុ ី បលើង់កើនប្រា�ក់់
 

ចំំណូូល ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញ ន�ង់ប្រាបស់�ទធភាពការង្វារ �នបង្វាា ញឲ្យកានផ់្នែតចំាស់់នូវការអនុវតិផ្នែផុនការ 
យុទធសាសស់ិរបស់់លើយើង់។ ការអនុវតិនានារបស់់ធនគារក់នលង់មុក់ លើដ៏ើមុីលីើ�លើយតបលើ�នឹង់ការផ្ទាល ស់់បិូរ

 ោា ង់ឆ្បរ់�័ស់ច្នៃនទ�ដ៏ាភាពមាា ប្រាក់ូ��រញ្ជីា វតុុ �នបង្វាា ញនូវភាពជាអុក់ដឹ៏ក់នាបំ្រាបក់បលើ�យភាពបត់
 

ផ្នែបន ន�ង់ប្រាបស់�ទធភាពផ្នែដ៏លធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នលើធេើក់នលង់មុក់។ ជាមុ�យនឹង់ប្រាបពន័ធ��រញ្ជីា វតុុដ៏រ៏ងឹ់
 មា ំន�ង់ការបនិការលើបិជាា ចំ�តិរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លលើជីឿជាក់ថ់ា ធនាគារលើ�ផ្នែត 

អាចំរក់ាជំី�រោា ង់ប្រាបលើស់ើរក់ុុង់ការលើ��ប្រាសាយការប្រាបឈមុនានា ផ្នែដ៏លលើយើង់ក់ំពុង់ជី�បប្រាបទ�លើ� 
ក់ុុង់ទីផុារ ខ្ពណូៈលើពលផ្នែដ៏លលើយើង់បនិផុិល់គុ្គណូតច្នៃមុលដ៏ល់ភាគី្គពាក់ព់ន័ធរបស់់លើយើង់។ វ �ស័់យធនាគារ

 លើ�ផ្នែតជាឧស់ា�ក់មុមផ្នែដ៏លលើធេើការផ្នែផុ្អក់លើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័។ ព�ក់លើយើង់ នឹង់បនិការប្រាបុង់
 

ប្រាបយត័ុក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ក់ំណូតត់ច្នៃមុលហាន�ភយ័។ ការលើធេើផ្នែបបលើន� មានសារៈសំ់ខ្នានោ់ា ង់ខ្នាល ងំ់
 

លើ�លើពលផ្នែដ៏លលើយើង់ប្រាបឈមុមុុខ្ពនឹង់ការរកី់រាល�ល ន�ង់ផុលបា�ពាល់អវ �ជីីមានច្នៃនជំីង់ឺ�លង់កូ់វតី
 

១៩ លើ�លើលើស់�គ្គមុនជំុ៍ីវ �ញព�ភពលើលាក់។ ក់ុុង់នយ័លើន� ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ លើបិជាា ក់ុុង់ការអនុវតិ
 

ផ្នែផុនការលើដ៏ើមុីបីលើញី្ជីៀស់លើលើការផុគតផ់ុគង់ ់តប្រាមុូវការ ទីផុារ ន�ង់ធនធាននានា ផ្នែដ៏លអាចំរង់ការបា�ពាល់
 

ពីវ �បតដ�ជីំង់ឺ�លង់កូ់វតី១៩ លើ�ើយអេីផ្នែដ៏លសំ់ខ្នានប់ំផុុតលើនា� គ្គឺការចូំលរ�មុចំំផ្នែណូក់ជី�យ�ដ៏ល់អត�ថិ�ជីន 
 ន�ង់ស់�គ្គមុនរ៍បស់់លើយើង់ក់ុុង់ប្រាពឹតិ�ការណ៍ូផ្នែដ៏លមុ�នធាល បម់ានពីមុុនមុក់លើន� ប្រាស់បនឹង់លើបស់ក់ក់មុម
 របស់់លើយើង់ក់ុុង់ការផុិល់លើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាបក់បលើ�យអរ �យ្យភាព។

ខ្ពាុ ំ សូ់មុលើ�លៀតឱកាស់លើន�ផ្នែថិលង់អំណូរគុ្គណូ ដ៏ល់ស់មាជី�ក់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លស់ប្រាមាបក់ារគាបំ្រាទក់នលង់
 

មុក់ក់ុុង់ឆុ្ដំ៏ំបូង់របស់់ខ្ពាុ ំក់ុុង់នាមុជាប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។ ខ្ពាុ ំក់សូ៏់មុផ្នែថិលង់
 អំណូរគុ្គណូ ន�ង់លើកាតស់រលើស់ើរចំំលើពា�នាយក់ប្រាបត�បតិ� ស់មាជី�ក់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាបត�បតិ� ន�ង់
 ស់មាជី�ក់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ទាងំ់អស់់ លើ�ទូទាងំ់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ស់ប្រាមាបក់ារល�បង់ ់ការខ្ព�តខ្ពំ ន�ង់ 

ការលើបិជាា ចំ�តិចំំលើពា� ធនាគារ ន�ង់ស់លើប្រាមុចំ�ននូវយុទធសាសស់ិរបស់់លើយើង់ក់ុុង់ឆុ្ដំ៏លំ៏�ក់លើន�។ ខ្ពាុ ំ
 សូ់មុផ្នែថិលង់អំណូរគុ្គណូចំំលើពា�ភាគី្គពាក់ព់ន័ធ ន�ង់ច្នៃដ៏គូ្គអាជីីវក់មុម ន�ង់ស់�គ្គមុនទ៍ាងំ់អស់់ស់ប្រាមាប ់ 

ការគាបំ្រាទ ការលើជីឿជាក់ ់ន�ង់ទំនុក់ចំ�តិរបស់់អុក់ចំំលើពា�ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។

ស្គារសខំាន់ពជីគប្នគ�រុមគបឹ�សាភិ�ល



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី០២-១៣

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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ពាណិ្ណជ្សញ្្ញ ដ៏រងឹមា ំន�ង់បណិាញសាខ្នាទូលំទូលាយលើ�ក់ុុង់តំបនរ់បស់់លើយើង់ ផ្នែដ៏ល�នពប្រាងឹ់ង់ជំី�ររបស់់លើយើង់កាល យលើ�ជា
 

ពាណិ្ណជ្សញ្្ញ ដ៏្រួរឱ្យទុ�ចិ�ិបំផុ�មួយកើៅ�ំបន់អាស្គាែ ន លើ�យផុិល់ជូីនអត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់នូវការប្រាបឹក់ាលើោបល់ពី
 

អនា�ឯ�កើទសទាងំ�នាងុគសរុ�និង�នាងុ�ំបន់ លើដ៏ើមុីជីី�យ�ឲ្យព�ក់គាតអ់ាចំពប្រាងី់ក់អាជីីវក់មុមរបស់់ព�ក់គាតល់ើ�ក់ុុង់ 
ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ន�ង់លើ�ទូទាងំ់តំបន។់ 

ឆុ្២ំ០១៩ លើ�ផ្នែតជាឆុ្ផំ្នែដ៏លផុិល់ជូីននូវលទធផុលដ៏ល៏្អប្រាបលើស់ើរស់ប្រាមាបល់ើយើង់ទាងំ់អស់់គុា លើ�ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ លើ�យសារការលើក់ើនលើ�ើង់គ្គ�រឲ្យ
 ក់តស់់មាគ ល់លើលើផ្នែផុុក់ជាលើប្រាចំើន លើ�យលើយើង់�នអនុវតិលើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់យុទធសាសស់ិ ក់ុុង់ការបលើង់កើនអាជីីវក់មុមរបស់់លើយើង់ប្រាបក់បលើ�យទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវ ប្រាស់បលើពលផ្នែដ៏លលើយើង់
 ក់ំពុង់លើផិ្ទាតលើ�លើលើការកាល យខ្ពល�នជា “ជីលើប្រាមុើស់ច្នៃដ៏គូ្គធនាគាររបស់់ស់�គ្គមុន”៍ ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជាលើ�ឆុ្២ំ០២៥។

ស់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០១៩ លើយើង់�នលើ�ើញថាប្រា�ក់ច់ំំលើណូញមុុនបង់ព់នធរបស់់លើយើង់�នលើក់ើនលើ�ើង់បផ្នែនុមុ
 

រ�ូតដ៏ល់ ២០% ផ្នែដ៏លលើស់មើនឹង់ទឹក់ប្រា�ក់ច់ំំន�ន៣៣,៩លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ លើ�យលើធៀបលើ�នឹង់ប្រា�ក់់
 

ចំំលើណូញមុុនបង់ព់នធឆុ្មំុុន  មានចំំន�នប្រាតឹមុផ្នែត២៨,២លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់។ ស់ប្រាមាបប់្រា�ក់ច់ំំណូូល 
ប្រាបត�បតិ�ការសុ់ទធ (ប្រា�ក់ច់ំំណូូល) �នចុំ�បញីី្ជីមានក់ំលើណូើ នចំំន�នពីរខ្ពាង់គ់្គឺ ១៥,២% ផ្នែដ៏លលើស់មើនឹង់

 ទឹក់ប្រា�ក់ច់ំំន�ន ៥១,៤ លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ (ឆុ្២ំ០១៨៖ ៤៤,៧ លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់) លើ�យមាន 
ក់ំលើណូើ នោា ង់រងឹ់មាលំើ�លើលើ ចំំណូូលពីការប្រា�ក់សុ់់ទធចំំន�ន១៣,៥% ន�ង់ចំំណូូលច្នៃថិលលើស់វា ន�ង់ក់ច្នៃប្រាមុ 
លើជីើង់សារន�ង់ចំំណូូលលើផុ្សង់ៗសុ់ទធ ចំំន�ន២១% លើបើលើធៀបលើ�នឹង់ឆុ្ចំាស់់។ ក់ំលើណូើ ន ច្នៃនប្រា�ក់ច់ំំណូូល 
ពីការប្រា�ក់សុ់់ទធ ប្រាតូវ�នរ�មុចំំផ្នែណូក់ពីការលើរៀបចំំឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ច្នៃនតាំរាង់តុល្យការលើ�យក់ំលើណូើ ន 
ឥណូទានស់រុបចំំន�ន ១៧,២% លើបើលើធៀបលើ�ឆុ្ចំាស់់ (២០១៨៖ ៤,៣%)។ ជាមុ�យនឹង់ឧបស់គ្គគ 
ជាលើប្រាចំើន ផ្នែដ៏លលើយើង់�នជី�បប្រាបទ�ក់នលង់មុក់លើន� ព�ក់លើយើង់ លើ�ផ្នែត�នបនិខ្ព�តខ្ពំក់ុុង់ការជំីរុញឲ្យមាន

 ឥណូទានជាប្រា�ក់ល់ើរៀល លើ�ើយការខ្ព�តខ្ពំលើន� ក់�៏នល្អប្រាបលើស់ើរជាង់ការក់ំណូតល់ើ�យបទបញ្ញាា តិ� 
ផ្នែដ៏លតប្រាមុូវប្រាតឹមុផ្នែត១០%ច្នៃនឥណូទានជាប្រា�ក់ល់ើរៀល។ យនិការលើន� នឹង់លើ�ផ្នែតបនិជាអាទ�ភាពមុ�យ 
ស់ប្រាមាបធ់នាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ស់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០២០ លើដ៏ើមុីបីលើង់កើននូវក់ំលើណូើ នអាជីីវក់មុមជាប្រា�ក់ល់ើរៀលរបស់់ 
លើយើង់ប្រាបក់បលើ�យចីំរភាពជាមុ�យនឹង់យុទធនាការ “លុយលើយើង់ លុយលើរៀល” ន�ង់ជាការគាបំ្រាទដ៏ល់

 
រលើបៀបវារៈថុាក់ជ់ាត�។

ព�ក់លើយើង់ �នបនិក់�ចំុខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់ក់ុុង់ការបលើង់កើនអាជីីវក់មុមប្រាបក់បលើ�យទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវជាមុ�យនឹង់
 ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ប្រាទព្យស់ក់មុមប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់�នស់លើប្រាមុចំជាស់មុ�ទធផុលនូវការថិយចុំ� 

៤០%លើលើអនុ�តឥណូទានអុីមុផ្នែភមុ�ន មុក់ប្រាតឹមុផ្នែតមុ�យខ្ពាង់ប់ាុលើណាណ �ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩។ លើយើង់ លើ�ផ្នែតបនិ
 ការឃ្លាំល លំើមុើល នូវ ការពប្រាងី់ក់ ន�ង់ ច្នៃថិលចំំណាយ ន�ង់លើ�ផ្នែតលើផិ្ទាតលើលើភាពល្អប្រាបលើស់ើរខ្នាង់ផុល�តភាព ន�ង់
 ឧតិមុភាពច្នៃនប្រាបត�បតិ�ការ ផ្នែដ៏លទាងំ់លើន� �នបង្វាា ញនូវការធាល ក់ចុ់ំ�៤% ចំំលើពា�អនុ�តចំំណាយ 

លើធៀបនឹង់ចំំណូូល លើ�ើយលើយើង់ក់ស៏់លើប្រាមុចំ�ននូវក់ំលើណូើ នចំំណាយទាបប្រាតឹមុផ្នែត១ខ្ពាង់ ់ ផ្នែដ៏លលើធេើឲ្យ
 អនុ�តចំំណូូលលើធៀបនឹង់ចំំណាយមានភាពវ �ជីីមាន។ 

ការលើបិជាា របស់់ព�ក់លើយើង់ក់ុុង់ការលើ��ជំីហានលើ�មុុខ្ពជាមុ�យនឹង់លើបស់ក់ក់មុម ក់ុុង់ការផុិល់លើស់វា��រញ្ជីា វតុុ
 ប្រាបក់បលើ�យអារ �យ្យភាពប្រាពមុទាងំ់ការផុិល់ជូីននូវផុល�តផុល ន�ង់លើស់វាក់មុម ន�ង់បទព�លើសាធនជូ៍ីន
 

លើ�ើយ ព�ក់លើយើង់ ក់ម៏ាន លើមាទនភាព ក់ុុង់ការទទ�លរង្វាេ នក់់�តិ�យស់  ដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

• ពានរង្វាេ ន ់“ធនាគារលើ�ុើមុបំផុុត ផ្នែផុុក់ផុិល់ក់មុុអីាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ ប្រាបចាបំ្រាបលើទស់ក់មុពុជា 
ឆុ្២ំ០១៩” ពី Global Banking & Finance Awards

• ពានរង្វាេ ន ់ “ធនាគារបុគ្គគលលើ�ុើមុបំផុុត ប្រាបចាបំ្រាបលើទស់ក់មុពុជា” ពី Retail Banker International 

Asia Trailblazer Awards 2019

• ពានរង្វាេ ន ់ “ធនាគារផ្នែផុុក់គ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុលើ�ុើមុបំផុុត” ពី Retail Banker 

International Asia Trailblazer Awards 2019

សារសំខាន់
ពីនាយ្ប្រតិ្រត្ិ

ដាតរុ ម៉ូហាមាដ ហានីវស៊ូអាឌី

នាយ្ប្រតិ្រត្ិ

ការ�ស្គាងធនាគ្រ គប�បកើោយចជីរភាព តាមរយៈវិបបធម៌មន 
ការគប�ិប�ិិតាមកើគ្លការណ៍្ណ

ក់ុុង់ការលើរៀបចំំខ្ពល�នស់ប្រាមាបយុ់គ្គស់មុយ័លើស់ដ៏ាក់�ចំុឌីីជីីថិល ព�ក់លើយើង់ �នបនិដំ៏លើណូើ ររបស់់លើយើង់ក់ុុង់

 ការផុិល់ជូីននូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុ ឲ្យប្រាស់បលើ�នឹង់ការលើក់ើនលើ�ើង់ច្នៃនតប្រាមុូវការរបស់់អត�ថិ�ជីន។ 
 លើយើង់ លើជីឿជាក់ថ់ាការលើប្រាតៀមុខ្ពល�នខ្នាង់លើលើលើន� នឹង់ធានាឲ្យ�នថា ព�ក់លើយើង់នឹង់លើ�ផ្នែតផុិល់ជូីននូវគុ្គណូ
 ប្រាបលើោជីនព៍ាក់ព់ន័ធនានាជូីនដ៏ល់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់។ លើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ លើយើង់�ន�ក់ស់ាក់លីង់
 ក់មុមវ �ធីស់ប្រាមាបល់ើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាបពន័ធធនាគារ តាំមុរយៈទូរស័់ពាចំល័តផ្នែដ៏លលើ�ថា M2U ផ្នែដ៏ល�នបលើង់កើន 

នូវភាពង្វាយប្រាស់រួលតាំមុរយៈរូបរាង់ ន�ង់បទព�លើសាធនច៍្នៃនការលើប្រាបើប្រា�ស់់ថិម ី(UIUX) ន�ង់លើធេើឲ្យក់មុមវ �ធីលើន� 
មានលក់ខណូៈបុគ្គគល ស់មុញ្ជីា  ង្វាយប្រាស់រួលក់ុុង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ជូីនដ៏ល់អត�ថិ�ជីន ន�ង់មានភាពរ�័ស់។

 លើយើង់ នឹង់លើ�ផ្នែតបនិអភ�វឌី្ឍប្រាបពន័ធឌីីជីីថិល ប្រាបក់បលើ�យ លើជាគ្គជីយ័លើ�យស់មុតុភាពច្នៃនទូទាតរ់បស់់
 

លើយើង់កានផ់្នែតលើប្រាចំើន ន�ង់ទូលំទូលាយ តាំមុរយៈច្នៃដ៏គូ្គយុទធសាសស់ិទី៣ ន�ង់ការបលើង់កើតប្រាបពន័ធឌីីជីីថិលថិមីៗ
 បផ្នែនុមុលើទៀតជាប្រា�ក់ល់ើរៀល  លើ�តាំមុ សាខ្នា របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។ លើយើង់ នឹង់ លើ�ផ្នែតបនិ អភ�វឌី្ឍ 

ប្រាបពន័ធទូទាត ់ឌីីជីីថិល របស់់លើយើង់ លើ�យពប្រាង់ឹង់ ស់មុតុភាព ទូទាតឲ់្យ  កានផ់្នែតទូលំទូលាយ  តាំមុរយៈ 
ការស់�ការ ជាមុ�យ ច្នៃដ៏គូ្គ យុទធសាសស់ិ ទី៣  នឹង់ ការបលើង់កើត  ប្រាបពន័ធ ឌីីជីីថិល ថិមីៗបផ្នែនុមុលើទៀត។  ព�ក់លើយើង់

 ក់�៏នបនិក់ុុង់ការពប្រាងី់ក់លើស់វាក់មុមលើ�យបុគ្គគល រ�មុទាងំ់ការគាបំ្រាទដ៏ល់រលើបៀបវរីៈថុាក់ជ់ាត�ក់ុុង់ការលើលើក់
 តលើមុកើង់ប្រា�ក់ល់ើរៀល ប្រាពមុទាងំ់ការ�ក់ព់ប្រាង្វាយឲ្យលើប្រាបើប្រា�ស់់មាា សីុ់នដ៏ក់ប្រា�ក់ល់ើរៀលលើ�ទូទាងំ់ប្រាបលើទស់។

ប្រាស់បលើពលផ្នែដ៏លធនាគាររបស់់ព�ក់លើយើង់ ក់ំពុង់ ផ្នែតផ្ទាល ស់់បិូរលើ�ជា ឌីីជីីថិល លើយើង់ ក់ទ៏ទ�ល សាគ ល់ថា
 ប្រាបត�បតិ�ការតាំមុសាខ្នា  លើ�ផ្នែត មានតប្រាមុូវការ ពីសំ់ណាក់ ់អត�ថិ�ជីនមុ�យផ្នែផុុក់ ណាមុ�យ  ពី លើប្រាពា� ព�ក់គាត់
 លើ�ផ្នែតចូំលចំ�តិលើធេើការទំនាក់ទ់ំនង់ លើ�យផ្ទាា ល់  ជាជាង់ តាំមុរយៈឌីីជីីថិល។ លើ�យលើោង់លើ� តាំមុ 

ក់រណីូលើន�លើ�ើយ �នជាគ្គលើប្រាមាង់ ផ្ទាល ស់់បិូរ លើ�ជាឌីីជីីថិលរបស់់លើយើង់ ប្រាតូវ�ន រចំនា លើ�ើង់លើ�យ
 រក់ាទុក់នូវ ភាពខ្នាល ងំ់ ច្នៃនគ្គំរូអាជីីវក់មុម ទំនាក់ទ់ំនង់ លើ�យ ផ្ទាា ល់   ផ្នែបបអភ�រក់្ស  បាុផ្នែនិមាន គុ្គណូតច្នៃមុល  លើដ៏ើមុី ី

ង្វាយប្រាស់រួល ក់ុុង់ ការលើមុើលឲ្យ លើ�ើញពី ភាពខុ្ពស់គុា រវាង់លើយើង់ ន�ង់ ច្នៃដ៏គូ្គប្រាបក់�តប្រាបផ្នែជីង់។ តាំមុរយៈលើន� 
 លើយើង់លើ�ផ្នែតបនិ ក់ុុង់ការវ �ន�លើោគ្គលើលើការផ្នែក់លមុ្អសាខ្នានីមុ�យៗរបស់់លើយើង់ឲ្យមានលក់ខណូៈសា្អ ត ន�ង់
 ប្រាបក់បលើ�យផ្ទាសុ់ខ្ពភាព លើដ៏ើមុីផីុិល់លើស់វាក់មុមជូីនអត�ថិ�ជីន ផ្នែដ៏លមានតប្រាមុូវការធនាគារក់�ចំុ ផ្នែដ៏លមាន 

លក់ខណូៈស់មុគ្គសាម ញ ន�ង់ប្រាតូវការការផុិល់ប្រាបឹក់ា��រញ្ជីា វតុុជាលក់ខណូៈឯក់ជីន។ ទាងំ់លើន�លើ�ើយ ផ្នែដ៏ល
 លើយើង់អាចំក់សាង់�ននូវទំនាក់ទ់ំនង់ដ៏រ៏ងឹ់មាជំាមុ�យអត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ ផ្នែដ៏លលើធេើឲ្យព�ក់គាតល់ើ�ផ្នែត
 លើប្រាបើប្រា�ស់់លើស់វាក់មុមរបស់់លើយើង់ លើបើលើទា�ជាលើ�ក់ុុង់ស់មុយ័ឌីីជីីថិលក់ល៏ើ�យ។

ពាណូ� ជីីស់ញ្ញាា ដ៏រ៏ងឹ់មា ំន�ង់ការបណិាញសាខ្នាក់ុុង់តំបនរ់បស់់លើយើង់ �នពប្រាងឹ់ង់ជំី�ររបស់់លើយើង់ឲ្យកាល យ
 លើ�ជាពាណូ� ជីីស់ញ្ញាា ដ៏គ៏្គ�រឱ្យទុក់ចំ�តិបំផុុតមុ�យលើ�តំបនអ់ាសាែ ន លើ�យផុិល់ជូីនអត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ 

នូវការប្រាបឹក់ាលើោបល់ពីអុក់ឯក់លើទស់ទាងំ់ក់ុុង់ប្រាស់ុក់ន�ង់ក់ុុង់តំបន ់ លើដ៏ើមុីជីី�យឲ្យព�ក់គាតអ់ាចំពប្រាងី់ក់
 អាជីីវក់មុមរបស់់ព�ក់គាតល់ើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ន�ង់លើ�ទូទាងំ់តំបន។់ លើ�ក់ុុង់បរ �បទលើន�ផ្នែដ៏រ ព�ក់លើយើង់
 �នបនិពប្រាងឹ់ង់ប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ ់M2E លើ�ក់ុុង់តំបន ់លើដ៏ើមុីឲី្យអត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ទទ�ល�ន
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ប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ស់េ័យប្រាបវតិ�ក់មុមក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់រ់បស់់ព�ក់គាតប់្រាគ្គបល់ើពលលើវលា ន�ង់
 ប្រាគ្គបទ់ីក់ផ្នែនលង់។ ក់មុមវ �ធី M2E របស់់លើយើង់ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ជាព�លើស់ស់ លើដ៏ើមុីឲី្យលើស់វាក់មុម
 ធនាគាររបស់់ព�ក់លើយើង់មានភាពង្វាយប្រាស់រួល ន�ង់សុ់វតុ�ភាព។ លើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ ព�ក់លើយើង់ �នបផ្នែនុមុ
 ស់មុតុភាព ពីប្រាបពន័ធមុ�យលើ�កានប់្រាបពន័ធមុ�យលើទៀត (Host-to-Host capabilities) លើ�លើលើប្រាបពន័ធ 

ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់M់2Eរបស់់លើយើង់ឲ្យ មានដំ៏លើណូើ ការលើ�យផ្ទាា ល់តាំមុរយៈSTP ផ្នែដ៏លភីាបផ់្ទាា ល់ 
លើ�នឹង់ប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ក់់ុុង់ប្រាស់ុក់របស់់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ លើ�យផុិល់នូវគុ្គណូភាព

 លើស់វាក់មុមប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ប្រាបស់�ទធផុល។

វ �ស័់យមុ�យលើទៀតផ្នែដ៏លស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ របស់់លើយើង់ក់ំពុង់ផ្នែតលើធេើការពប្រាងឹ់ង់បផ្នែនុមុលើទៀតលើនា� គ្គឺ 
ការច្នៃចំុប្រាបឌី�តផ្នែផុុក់បលើចំុក់វ �ទយា ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នរចំនាលើ�ើង់លើដ៏ើមុីលីើ�លើយតបលើ�នឹង់តប្រាមុូវការតាំមុផ្នែផុុក់នានា

 ផ្នែដ៏លមុ�នទាន�់នលើប្រាបើប្រា�ស់់លើស់វាក់មុមធនាគារក់�ចំុ ឬលើប្រាបើប្រា�ស់់លើស់វាក់មុមធនាគារក់�ចំុ�នត�ចំត�ចំបំផុុត
 លើ�ចំំលើពលផ្នែដ៏លព�ក់លើយើង់ក់ំពុង់លើធេើការលើ��ប្រាសាយ នឹង់ការប្រាបឈមុនានាក់ល៏ើ�យ។ លើន� គ្គឺជាផ្នែផុុក់ទីផុារ
 

មុ�យ ផ្នែដ៏លលើ�ផ្នែតមុ�នមានការលើប្រាបើប្រា�ស់់ជាលើប្រាចំើនលើ�ទូទាងំ់តំបនអ់ាសាែ ន។ លើ�ក់ុុង់បរ �បទលើន� លើ�ចុំង់ឆុ្ំ
 ២០១៩ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់  លើ�យមានការស់�ការពីធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ច្នៃនប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ �ន 

ស់លើប្រាមុចំនូវស់មុ�ទធ�ផុលដ៏សំ៏់ខ្នានម់ុ�យលើផុ្សង់លើទៀតលើនា� គ្គឺការចុំ�អនុស់ារណូៈលើោគ្គយល់ជាមុ�យនឹង់ 
ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា លើដ៏ើមុីលីើធេើជាច្នៃដ៏គូ្គជីំរុញក់ុុង់ការលើផុារប្រា�ក់ ់ ន�ង់ទូទាតល់ើ�លើប្រា�ប្រាបលើទស់ រវាង់

 ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ន�ង់ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ តាំមុរយៈប្រាបពន័ធប្រាបត�បតិ�ការធនាគារតាំមុអុីនធឺផ្នែណូត M2U ន�ង់ 
ប្រាបពន័ធទូទាត�់គ្គង់របស់់ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា។ ក់�ចំុស់�ការលើន� មានបំណូង់ក់ុុង់ការផុិល់ជូីន

 អត�ថិ�ជីននូវប្រាបត�បតិ�ការផ្នែដ៏លអាចំលើធេើ�នភាល មុៗ សុ់វតុ�ភាព ន�ង់ង្វាយប្រាស់រួល លើ�ើយនឹង់ប្រាបស់�ទធ�ភាពច្នៃន
 ការផុិល់ជូីនវ �ធីសាសស់ិក់ុុង់ការលើផុារសាចំប់្រា�ក់�់លង់ប្រាបលើទស់ លើ�ើយនឹង់អាចំពប្រាងី់ក់លើ�ក់ុុង់បណិាញទំនាក់់
 ទំនង់ច្នៃនតំបនអ់ាសាែ នទាងំ់មុូល ន�ង់តាំមុរយៈប្រាបពន័ធឌីីជីីថិលរបស់់លើយើង់។

លើ�លើពលផ្នែដ៏លលើយើង់ក់ំពុង់បនិដំ៏លើណូើ រច្នៃនវបីធមុក៌ារប្រាបត�បតិ�តាំមុ ព�ក់លើយើង់ក់�៏នចាបល់ើផុិើមុលើរៀបចំំ ផ្នែផុន
 ការស់ប្រាមាបក់់មុមវ �ធីផ្ទាល ស់់បិូរការប្រាបត�បតិ�តាំមុ ផ្នែដ៏លអាចំប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើលើការព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញ ច្នៃនការពប្រាងឹ់ង់
 ស់មុតុភាពលើលើការប្រាបឆ្ងំ់នឹង់ការលាង់លុយ ន�ង់ការប្រាបឆ្ងំ់��រញ្ជីាបីទានលើភវរក់មុម (AML/CFT) 

របស់់លើយើង់។ ការវ �ន�លើោគ្គសំ់ខ្នាន់ៗ  ប្រាតូវ�នលើធេើលើ�ើង់ចំំលើពា�ការផ្ទាល ស់់បិូរខ្នាង់លើលើលើន� នឹង់ប្រាតូវ�នរពឹំង់
 ថាប្រាតូវបញុ្ជីបល់ើ�ឆុ្២ំ០២០។

ទស្សនៈវិិសយ័សគមាប់ឆ្នាំនា ២ំ០២០

បចំុុបីនុលើន� ព�ក់លើយើង់ក់ំពុង់រស់់លើ�ក់ុុង់សុានភាពដ៏លំ៏�ក់ ច្នៃនការប្រាបឈមុផ្នែផុុក់លើស់ដ៏ាក់�ចំុ មុ�នធាល បម់ាន
 ពីមុុនមុក់ ផ្នែដ៏លបណិាលមុក់ពីការរកី់រាល�លច្នៃនជំីង់ឺកូ់វតី១៩ រកី់រាល�លលើ�ទូទាងំ់ព�ភពលើលាក់
 ក់ុុង់លើនា�រ�មុទាងំ់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជាផុង់ផ្នែដ៏រ លើបើលើទា�បីជាសុានភាពលើ�ទីលើន� ប្រាតូវ�នលើគ្គចាតទុ់ក់ថាល្អ
 ប្រាបលើស់ើរជាង់លើគ្គលើបើលើប្រាបៀបលើធៀបលើ�នឹង់ប្រាបលើទស់ជាលើប្រាចំើនលើទៀតក់ុុង់តំបន ់ ន�ង់ក់ផ្នែនលង់លើផុ្សង់លើទៀតលើ�លើលើ
 ព�ភពលើលាក់ក់ល៏ើ�យ។

វា �នបង្វាា ញឲ្យលើ�ើញនូវសារៈសំ់ខ្នាន ់ន�ង់លើពារលើពញលើ�លើ�យការជំីរុញទឹក់ចំ�តិលើ�លើពលផ្នែដ៏លលើ�ើញ 
ប្រាគ្គបគុ់ា ប្រាបកានភី់ាបនូ់វទមាល បរ់ស់់លើ�ថិមីជាប្រាបចា ំ តាំមុរយៈការអនុវតិអនាមុយ័ផ្ទាា ល់ខ្ពល�ន ន�ង់ការរក់ា 
គ្គមាល តក់ុុង់ស់ង់គមុ លើ�ក់ុុង់ទីសាធារណូៈ។

ការ ចូំលរ�មុ  របស់់ព�ក់លើយើង់ ជាមុ�យនឹង់ ន�យតក់រ  ន�ង់រាជីរ�ា ភ��ល លើដ៏ើមុីលីើធេើការការរ�មុគុាក់ុុង់ការជី�យ
 លើប្រាជាមុផ្នែប្រាជីង់ដ៏ល់ប្រាបជាពលរដ៏ាឲ្យមានការង្វារ លើ�ើយអាជីីវក់មុម លើ�ផ្នែតដំ៏លើណូើ រការ ព�ក់លើយើង់ ក់�៏នលើបិជាា  

ចំ�តិក់ុុង់ការរ�មុចំំផ្នែណូក់លើដ៏ើមុីជីី�យដ៏ល់អត�ថិ�ជីន ន�ង់ស់�គ្គមុនរ៍បស់់លើយើង់ក់ុុង់ការ�លង់កាតនូ់វ
 ប្រាពឹតិ�ការណ៍ូ ផ្នែដ៏លមុ�ន�នលើប្រាពៀង់ទុក់មុ�យលើនា� ន�ង់ប្រាស់បតាំមុលើបស់ក់ក់មុមរបស់់លើយើង់ ក់ុុង់ការផុិល់
 

លើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាបក់បលើ�យអារ �យ្យភាព។ លើន� គ្គឺជាសាម រតីរ�មុក់ុុង់នាមុជាបុគ្គគល អង់គភាព ន�ង់
 ប្រាបជាជាត�ទាងំ់មុូល លើដ៏ើមុីធីានាឲ្យ�ននូវការរស់់លើ�ដ៏ល៏្អប្រាបលើស់ើរ។ វ �ធានការចា�ំចំន់ានា ប្រាតូវ�ន 

បលើង់កើតលើ�ើង់ លើ�យរ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់វ �ធានការកាតប់នុយបំណុូល ស់នានីយភាព ន�ង់លើដ៏ើមុទុន ប្រាតូវ�ន
 ប្រាបកាស់លើ�យធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា ប្រាពមុទាងំ់ក់ញុ្ជីបជ់ីំន�យផ្នែផុុក់លើស់ដ៏ាក់�ចំុ ន�ង់ក់មុមវ �ធីស់បីុរស់ធមុ៌
 លើផុ្សង់ៗលើទៀត ផ្នែដ៏លដឹ៏ក់នាលំើ�យរាជីរ�ា ភ��លក់ុុង់ការជី�យស់ប្រាមុរួលដ៏ល់លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ជ់ាបលើណិា� 

អាស់នុដ៏ល់ប្រាបជាជីន ន�ង់ស់�ប្រាគាស់ពាណូ� ជីីក់មុម រ�ូតដ៏ល់លើយើង់អាចំប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើលើការរកី់រាល�ល
 

ច្នៃនជីមុងៃលឺើន��ន ផ្នែដ៏លអាចំលើធេើលើស់ដ៏ាក់�ចំុចាបដ់៏ំលើណូើ រការលើ�ើង់វ �ញ�នសារជាថិមី។ 

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ នឹង់ជី�យអត�ថិ�ជីនរបស់់ខ្ពល�នលើលើបញ្ញាា ឥណូទានតាំមុរយៈការលើរៀបចំំសារលើ�ើង់វ �ញ
 ឲ្យមានភាពង្វាយប្រាស់រួល ន�ង់ឆ្បរ់�័ស់ លើដ៏ើមុីរីក់ាអត�ថិ�ជីន “លើ�យការគាពំារលើអាយព�ក់គាតម់ាន 

លទធភាពល្អប្រាបលើស់ើលើ�ើង់វ �ញ”  ដូ៏ចំផ្នែដ៏លលើយើង់�នលើធេើរ�ចំមុក់លើ�ើយ លើ�ស់មុពន័ធធនាគាររបស់់លើយើង់ជាលើប្រាចំើន
 ទស់វត្សក់នលង់មុក់លើន�។ លើយើង់ នឹង់មុ�នទុក់លើចាលស់�គ្គមុនរ៍បស់់លើយើង់លើចាលជា�ចំខ់្នាត លើ�ើយព�ក់
 

លើយើង់ នឹង់បនិជី�យលើប្រាជាមុផ្នែប្រាជីង់ដ៏ល់ស់�គ្គមុននូ៍វជំីន�យលើផុ្សង់ៗផ្នែដ៏លចា�ំចំ ់ លើដ៏ើមុីបី្រាបយុទធប្រាបឆ្ងំ់ 
លើ�នឹង់ភាពវកឹ់វរមុ�យលើន� មុក់ដ៏ល់លើពលលើន�ទាងំ់ស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ 
ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា �នរ�មុចំំផ្នែណូក់ក់ុុង់ការជី�យជាមុូលន�ធ�លើផុ្សង់ៗ ក់ុុង់លើគាលបំណូង់ ក់ុុង់ ការ កាតប់នុយ

 ផុលបា�ពាល់មុក់លើលើប្រាបពន័ធសុ់ខ្នាភ��លសាធារណូៈ ន�ង់ក់ង់េ�ខ្នាតន�លើោជី�តលើ�ជី�រមុុខ្ព ន�ង់អុក់ស់ម័ប្រាគ្គ
 ចំ�តិក់ុុង់ការទបស់ាក តក់ាររកី់រាល�លច្នៃនជីមុងៃលឺើន�។

កើសច�ិជីបថលាងអំណ្ណរ្រុណ្ណ

ខ្ពាុ ំ�ទ សូ់មុផ្នែថិលង់អំណូរគុ្គណូោា ង់ប្រាជាលលើប្រា�ចំំលើពា�ភាគី្គពាក់ព់ន័ធ ទាងំ់អស់់របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ក់ដូ៏៏ចំជាមុាស់់ភាគ្គ�ែុន អត�ថិ�ជីន អង់គភាព ន�យតក់រ  ន�ង់ស់�គ្គមុនទ៍ាងំ់មុូលស់ប្រាមាប់
 ការលើជីឿជាក់ ់ ន�ង់ការគាបំ្រាទលើយើង់ជាបនិបនាា បក់់ុុង់រយៈលើពលលើពញមុ�យឆុ្កំ់នលង់មុក់លើន�។  ខ្ពាុ ំសូ់មុផ្នែថិលង់អំណូរគុ្គណូជាព�លើស់ស់ដ៏ល់ស់មាជី�ក់ ន�ង់ស់មាជី�ការច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លច្នៃនធនាគារ

 លើមុយផ្នែបែង់ ក់ដូ៏៏ចំជាស់មាជី�ក់ដ៏ច្នៃទលើទៀតលើ�ក់ុុង់ស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ លើ�ើយខ្ពាុ ំ�នដ៏ឹង់ថាក់ុុង់សុានភាពដ៏លំ៏�ក់មុ�យលើន� លើយើង់�នចំង់គុាជាធលុង់មុ�យ ន�ង់លើធេើឲ្យលើយើង់កានផ់្នែតរងឹ់មា ំ ន�ង់

 
ខ្នាល ងំ់កាល ។ ខ្ពាុ ំសូ់មុផ្នែថិលង់អំណូរគុ្គណូ ចំំលើពា�ការផុិល់ប្រាបឹក់ា ភាពលើសាម �ស់ម័ប្រាគ្គ ន�ង់ការគាបំ្រាទរបស់់លើលាក់អុក់លើ�ក់ុុង់ដំ៏លើណូើ ររបស់់លើយើង់ លើដ៏ើមុីកីាល យជាធនាគារ ផ្នែដ៏លប្រាបកានខី់្នាបនូ់វវបីធមុប៌្រាបត�បតិ�តាំមុ

 ប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព។

ខ្ពាុ ំសូ់មុអរគុ្គណូជាព�លើស់ស់ ដ៏ល់ន�លើោជី�តជី�រមុុខ្ពរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ផ្នែដ៏លលើ�ផ្នែតបនិបលើប្រាមុើលើស់វាក់មុមជូីនដ៏ល់អត�ថិ�ជីនលើ�យអស់់ពីចំ�តិ ក់ុុង់ក់ំ�ុង់លើពលច្នៃនជីមុងៃកូឺ់វ �ត១៩លើន�។ លើយើង់ខ្ពាុ ំក់សូ៏់មុ

 
ស់ផ្នែមុិង់ការលើគារពដ៏ល់ន�លើោជី�តជី�រមុុខ្ពទូទាងំ់ព�ភពលើលាក់ ផ្នែដ៏ល�នល�បង់សុ់់ខ្ពភាព ផ្ទាា ល់ខ្ពល�ន លើដ៏ើមុីសី់លើសង្វាគ � ជីីវ �តមុនុស់្សជាលើប្រាចំើន។  សូ់មុអរគុ្គណូចំំលើពា� “ក់មាល ងំ់ច្នៃនមុនុស់្សធមុ”៌ ។

អរគុ្គណូលើប្រាចំើន

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែងរបស់់នៅយុ�ង អនាគត្របស់់នៅយុ�ង

ចំំលើពា�មុាស់់ភាគ្គ�ែុន ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ នឹង់លើ�ផ្នែតបនិពប្រាងឹ់ង់ជាអាទ�ភាពដ៏ល់លើដ៏ើមុទុនរបស់់លើយើង់ 
ឲ្យមាន ភាពរងឹ់មា ំរក់ាការពប្រាងី់ក់តុល្យការប្រាស់បគុាជាមុ�យនឹង់លើគាលការណ៍ូច្នៃននាយក់�ា ន ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ 
ហាន�ភយ័របស់់ធនាគារ លើ�ើយនឹង់លើ�ផ្នែតបនិលើផិ្ទាតការយក់ចំ�តិទុក់�ក់ល់ើលើវ �ធានការច្នៃនការចំំណាយ

 លើផុ្សង់ៗ ន�ង់ការចូំលរ�មុោា ង់ស់ក់មុមពីអត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់លើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់គុ្គណូភាពប្រាទព្យស់ក់មុម
 លើ�ក់ុុង់លើពល ផ្នែដ៏លទ�ដ៏ាភាពលើស់ដ៏ាក់�ចំុក់ំពុង់ផ្នែតចុំ�លើខ្ពាយលើន�។ ព�ក់លើយើង់ មានទ�ស់លើៅក់ុុង់ការបនិ
 ជីំរុញក់ុុង់ការបលើង់កើនប្រា�ក់ច់ំំណូូល ផ្នែក់ផ្នែប្រាបបទព�លើសាធនអ៍ត�ថិ�ជីនឲ្យល្អប្រាបលើស់ើរជាង់មុុន ក់ុុង់
 ការលើប្រាបើប្រា�ស់់លើស់វាក់មុម ធនាគារតាំមុរយៈការច្នៃចំុប្រាបឌី�តតាំមុផ្នែបបឌីីជីីថិល ន�ង់បនិបលើង់កើនក់មាល ងំ់
 ចំលក់ររបស់់លើយើង់ លើដ៏ើមុីបីលើង់កើនផុល�តភាពច្នៃនការង្វារឲ្យរតឹផ្នែតប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់។ 

ព�ក់លើយើង់ នឹង់លើ�ផ្នែតបនិប្រាបុង់ប្រាបយត័ុខ្ពពស់់ ក់ុុង់ការស់ប្រាមុបខ្ពល�នលើ�នឹង់សុានភាពធមុមតាំថិមីក់ុុង់ក់ំ�ុង់លើពល

 ការរកី់រាតតាតច្នៃនជីមុងៃកូឺ់វ �ត១៩លើន� ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើគ្គំរូប្រាបត�បតដ�ការប្រាបក់ប
 លើ�យប្រាបស់�ទធភាពខ្ពពស់់ លើដ៏ើមុីផីុិល់ជូីនគុ្គណូភាពលើស់វាក់មុមជូីនដ៏ល់អត�ថិ�ជីនឲ្យទទ�ល�នការលើពញ 

ចំ�តិ ន�ង់ប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព ដ៏ល់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ទាងំ់អស់់គុាប្រាពមុទាងំ់ផុិល់នូវគុ្គណូតច្នៃមុលជូីន
 ដ៏ល់មុាស់់ភាគ្គ�ែុនរបស់់លើយើង់ផុង់ផ្នែដ៏រ។

ធនាគ្រ កើមយបបែង កើបិជាញា ចិ�ិ 
ក់ុុង់ការរ�មុចំំផ្នែណូក់ជួយដលអ់�ិថិជន  

និងសហ្រមន ៍�លង់កាតនូ់វលើពលលើវលា ផ្នែដ៏លមុ�ន�ន 
លើប្រាពៀង់ទុក់មុ�យលើន� ប្រាស់បតាំមុ លើបស់ក់ក់មុម របស់់លើយើង់  
កើសវា�មមហរិញ្ញវិ�្ុគប�បកើោយអរយិ្យភាព 

ស្គារសខំាន់ពជីនាយ�គប�ិប�ិិ



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី១៤-១៥

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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ធន្នហរិញ្ញវិ�ិុ
គាបំ្រាទលើ�យ៖
 ការបលើង់កើតលើដ៏ើមុទុនខ្នាង់ក់ុុង់ដ៏រ៏ងឹ់មាជំាមុ�យនឹង់ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញសុ់ទធ ២៦,៨៩លានដុ៏លាល រ 

 
ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩  ន�ង់សុានភាពលើដ៏ើមុទុនចំមុីង់  ផ្នែដ៏លមានលើស់ុរភាពជាមុ�យនឹង់អនុ�ត

 
សំ់វ �ធានធនចំំន�ន២២,២%។

 ការពប្រាងី់ក់លើក់រ ិិ៍លើ�ម �ច្នៃនធនាគារបុគ្គគល ផ្នែដ៏លបលើង់កើតមុូលន�ធ�ជាមុូល�ា នដ៏ធ៏ំជូីនអត�ថិ�ជីន។

ធន្នសងាម និងទំនា�់ទំនង
ការលើបិជាា របស់់លើយើង់ស់ប្រាមាបស់់�គ្គមុនផ៍្នែដ៏លលើយើង់ក់ំពុង់មានវតិមានគឺ្គ៖
 ពប្រាងី់ក់ការវ �ន�លើោគ្គលើ�លើលើក់មុមវ �ធីទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុ លើ�ើយន�លើោជី�តធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់  

 �នចំំណាយលើពល ស់រុបចំំន�ន ១៤៦.០០០ លើមាា ង់ស់ម័ប្រាគ្គចំ�តិ ក់ុុង់ក់មុមវ �ធីទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុ 
 

លើ�ទូទាងំ់ស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។
 ការក់សាង់ទំនាក់ទ់ំនង់ ន�ង់ការព�ភាក់ាជាមុ�យ ន�យតក់រ  រាជីរ�ា ភ��ល ន�ង់អង់គការលើប្រា�

 
រ�ា ភ��ល។

្រុណ្ណគបកើោជន៍បដលគប�បកើោយការគប��ួ 
គបបជងរបសក់ើយើង
ព�ក់លើយើង់ប្រាតូវ�នផ្នែណូនាលំើ�យលើបស់ក់ក់មុម លើស់វា��រញ្ជីា វតិុប្រាបក់បលើ�យអរ �យ្យភាព លើ�

 
ទូទាងំ់តំបនអ់ាសីុ់។ ការលើបិជាា ចំ�តិលើន��នបលើង់កើតជាគុ្គណូប្រាបលើោជីនប៍្រាបក់បលើ�យ 
ការប្រាបក់�តប្រាបផ្នែជីង់ ផ្នែដ៏លគាបំ្រាទក់ុុង់យុទធសាសស់ិ របស់់លើយើង់ ក់ុុង់ការរកី់ចំលើប្រាមុើនក់ុុង់រយៈ

 លើពលផ្នែវង់។ 

គុ្គណូតច្នៃមុល T.I.G.E.R របស់់លើយើង់ ប្រាតូវ�ន 
លើប្រាបើប្រា�ស់់ជាលើគាលការណ៍ូផ្នែណូនា ំលើដ៏ើមុីផីុិល់ 
ការលើលើក់ទឹក់ចំ�តិដ៏ល់ការអនុវតិ ផ្នែដ៏លបលើង់កើត�ន 
ជាវបីធមុដ៌៏ល៏ើលចំលើធាល ផ្នែតមុ�យគ្គតរ់បស់់លើយើង់។

និងភាពកើលចកើ ល្ា  បដលជួយដលព់ួ�កើយើង�នាងុ 
ការបកើងកើ�្រុណ្ណ�មមលា

បណិ្ញស�ល 

ជាមួយនឹង 

ការពគងជី�េលាួន 
ទូទាងំ�ំបន់

្រំរមូនអាជជីវិ�មមរបសក់ើយើង

ធន្នរបសក់ើយើង

ធន្នបញ្្ញ
ក់សាង់លើ�យ៖
 លើក់រ ិិ៍លើ�ម �ច្នៃនពាណូ� ជីីស់ញ្ញាា ដ៏រ៏ងឹ់មាផំ្នែដ៏ល�នផុិល់ឲ្យនូវប្រាបវតិ�ដ៏ស៏់មុីូរផ្នែបប ន�ង់វតិមានដ៏៏

 
ទូលំទូលាយលើ�ក់ុុង់តំបនអ់ាសាែ ន ។ 

 វបីធមុ ៌ ន�ង់ប្រាក់បខ្ពណ្័ូប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ផ្នែដ៏ល�នរ�មុបញូុ្ជីលគុា ក់ុុង់ការការពារ 
 

យុទធសាសស់ិ ប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ដំ៏លើណូើ រការ ន�ង់ន�លើោជី�ត។
 ច្នៃដ៏គូ្គយុទធសាសស់ិជាមុ�យនឹង់ភាពប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ច្នៃនបលើចំុក់វ �ទយាតាំមុទូរស័់ពាច្នៃដ៏។

ធន្នផល�ិភាព
សំ់លើៅលើលើការផុិល់ជូីនលើស់វាក់មុមលើ�យ៖
 មានភាពង្វាយប្រាស់រួលក់ុុង់ការទទ�លយក់លើស់វាក់មុមពីបណិាញសាខ្នាទាងំ់២១ ន�ង់លើស់វាក់មុម 

មាា សីុ់នដ៏ក់ប្រា�ក់ទ់ាងំ់៤៨
 ផ្នែក់ស់ប្រាមុរួលដំ៏លើណូើ រការច្នៃនប្រាបត�បតិ�ការ លើដ៏ើមុីបីលើង់កើនប្រាបស់�ទធភាពឲ្យកានផ់្នែតប្រាបលើស់ើរ តាំមុរយៈ

 ប្រាបពន័ធស់េ័យប្រាបវតិ�ក់មុម ន�ង់ឌីីជីីថិល។
 លើស់វាក់មុមធនាគារតាំមុប្រាបពន័ធអុីនធឺផ្នែណូត ន�ង់ទូរស័់ពាច្នៃដ៏ ផ្នែដ៏លមានភាព�នមុុខ្ព។

ធន្នមនុស្ស
ក់ំណូតល់ើ�យគុ្គណូតច្នៃមុល T.I.G.E.R៖
 រ�មុមានន�លើោជី�តចំប្រាមុុ�ជាត�សាស់នច៍ំំន�នប្រាបមាណូជាង់ ៤៣.០០០នាក់ ់ លើ�ទូទាងំ់១៨ 

ប្រាបលើទស់
 លើ�យលើផិ្ទាតលើលើការអភ�វឌី្ឍលើទពលើកាស់ល្យ ន�ង់ការក់សាង់អុក់បនិលើវណូប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព  

តាំមុរយៈការវ �ន�លើោគ្គលើលើការបលើង់កើនស់មុតុភាពន�លើោជី�ត តាំមុរយៈក់មុមវ �ធីបណុិូ�បណិាល
 លើផុ្សង់ៗរបស់់ស់មុពន័ធ  ធនាគារ លើ�យចំំណាយថិវ �ការប្រាបមាណូជា ៣៤,៩លានដុ៏លាល រ  

(១៤៣លានរងី់�គីត)។

អនុ��ស្គាច់ 

គ��់ និងជំហរ 

កើដើមទុនរងឹមា ំ

ការកើគបើគ�ស ់

របសអ់�ិថិជន 

តាមរយៈ 

មកើធយា�យនានា

១៨
ប្រាបលើទស់

២.៦២៩
បណិាញសាខ្នា

៦៤ កើសន
សាចំប់្រា�ក់ផ់្នែដ៏លផ្នែចំក់ជា 
ចំំផ្នែណូក់ទាងំ់អស់់ 

+២៦
ព�នាុច្នៃនការលើពញចំ�តិ 
ន�ង់បនិលើប្រាបើប្រា�ស់់របស់់អត�ថិ�ជីន

១៤១,០%  
អនុ�តស់នានីយភាពរបស់់ 
ស់មុពន័ធធនាគារ 

៨,៦៨ បែជីលាន 
ប្រាបត�បតិ�ការធនាគារក់�ចំុតាំមុ 
អុីនធឺផ្នែណូត M2U ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩

ការគ�រួ�ពិនិ�្យ 

កើលើអភិ�ល�ិច្ច 

ល្អ

៧៥% 
អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ� 
ឯក់រាជី្យ

៣៣%  
អភ��លជាសស់ិី

ការនៅ�ើ�ការជាប្រកុ�  

ព�ក់លើយើង់លើធេើការរ�មុគុាជាប្រាក់ុមុលើ�យ 
ផ្នែផុ្អក់លើលើការលើគារព ន�ង់លើស់ចំក់ិីច្នៃថិលថិុូរ 
ចំំលើពា�គុាលើ�វ �ញលើ�មុក់។

ភា�ស់ុចូរិត្ 

ព�ក់លើយើង់លើធេើការប្រាបក់បលើ�យភាពលើសាម �ប្រាតង់ ់
វ �ជីាជីីវៈ ន�ង់ប្រាក់មុសី់លធមុល៌ើ�ក់ុុង់ 
ការលើ��ប្រាសាយបញ្ញាា របស់់ព�ក់លើយើង់។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី១៤-១៥

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

14 15 

គុ្គណូតច្នៃមុលពាក់ព់ន័ធ��រញ្ជីា វតុុ ឬមុ�នពាក់ព់ន័ធប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ ន�ង់ផុិល់ជូីនលើ�ភាគី្គពាក់ព់ន័ធរបស់់លើយើង់។

អ�ិថិជន
 ការច្នៃចំុប្រាបឌី�តឌីីជីីថិលថិមីស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីន ជាមុ�យការបលើង់កើនមុុខ្ពង្វារថិមីលើ�ក់ុុង់លើស់វាក់មុម

 ធនាគារក់�ចំុតាំមុទូរស័់ពាច្នៃដ៏ M2U។
 ការលើពញចំ�តិពីអត�ថិ�ជីនផ្នែដ៏ល�នចូំលរ�មុក់ុុង់ការស់ាង់ម់ុត� មានព�នាុជាមុធ្យមុ ៤,១ ក់ុុង់រយៈ

 លើពលប�នឆុ្ចុំំង់លើប្រាកាយ។
 ដឹ៏ក់នាកំ់ុុង់ឧស់ា�ក់មុម លើដ៏ើមុីលីើ��ប្រាសាយក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ ់ តាំមុរយៈការរ�មុ

 
បញូុ្ជីលគុា ច្នៃនប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ ់M2E។

ពជីស�មមភាពអាជជីវិ�មមបដលកើ្ិ�កើលើ 
យទុធស្គាស្រ្តីសរិបសក់ើយើង

នាយក់�ា ន លើស់វា��រញ្ជីា វតិុស់�គ្គមុន ៍ន�ង់ 
នាយក់�ា នធនាគារក់�ចំុ ន�ង់សាជីីវក់មុមមាន 
លើគាលបំណូង់ស់លើប្រាមុចំលើគាលលើៅលើន� តាំមុរយៈ 
ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ជីំនាញធនាគារនាមំុុខ្ពលើគ្គក់ុុង់តំបន ់
របស់់លើយើង់ ស់មុតុភាពដឹ៏ក់នា ំន�ង់ឱកាស់រកី់ចំលើប្រាមុើន 
ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា។

ពត័ម៌ានបផ្នែនុមុលើ�ទំពរ័ទី១៨ ន�ង់២១។

គបព័នធកើអ�បូដល 

បបងបច�តាមបផនា�

ការពគងឹង្រុណ្ណភាព 

កើសវា�មម និង 

ការកើគបើគ�ស ់

បណិ្ញគប�ប 

កើោយគបសទិធភាព

វិបបធម៌មន 

ការគប�ិប�ិិតាម

្រំរមូនអាជជីវិ�មមរបសក់ើយើង

កើដើមប ជីបំកើពញ�គមូវិការរបសម់ដ្រូពា�់ព័នធ

ការរីកចូនៅប្រ��ន  

ព�ក់លើយើង់ ចំង់�់ននូវការរកី់ចំលើប្រាមុើន 
ន�ង់ការច្នៃចំុប្រាបឌី�តខ្ពពស់់។

ឧត្ត�ភា� និងប្របស់ិទធភា�  

ព�ក់លើយើង់ លើបិជាា ចំ�តិក់ុុង់ការផុិល់នូវប្រាបត�បតិ�ការ
 ដ៏ល៏ើ�ុើមុ ន�ង់លើស់វាក់មុមល្អប្រាបលើស់ើរបំផុុត។

ការកសាងទ�នាក់ទ�នង 

ព�ក់លើយើង់ ក់សាង់ភាពជាច្នៃដ៏គូ្គក់ុុង់រយៈលើពល 
ផ្នែវង់ ន�ង់ផុិល់ផុលប្រាបលើោជីនជូ៍ីនច្នៃដ៏គូ្គលើ�វ �ញ 
លើ�មុក់។

អាជជីវិ�មម និងយទុធស្គាស្រ្តីសរិបសក់ើយើង
ចំក់ខុវ �ស័់យរបស់់លើយើង់ ក់ុុង់ការកាល យខ្ពល�នជាសុាបន័ផុិល់លើស់វា��រញ្ជីា វវតុុ�នមុុខ្ពលើគ្គក់ុុង់

 អាសាែ ន គ្គឺប្រាតូវ�នក់ំណូតល់ើ�យផ្នែផុនការយុទធសាសស់ិ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ២០២០ 
ផ្នែដ៏ល�នបលើសញី្ជីៀបលើ�ក់ុុង់ស់ក់មុមភាពប្រាបត�បតិ�អាជីីវក់មុមសំ់ខ្នាន់ៗ របស់់លើយើង់។

នាយក់�ា ន ប្រាបត�បតិ�តាំមុ ស់�ការជាមុ�យមុុខ្ពង្វារ 
អាជីីវក់មុម ន�ង់មុុខ្ពង្វារគាបំ្រាទទាងំ់អស់់ លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំ 
ឲ្យ�ននូវក់មុមវ �ធីផ្ទាល ស់់បិូរការប្រាបត�បតិ�តាំមុរបស់់
លើយើង់។

ពត័ម៌ានបផ្នែនុមុលើ�ទំពរ័ទី២៧។

វិិនិកើោ្រ
 ផុលចំំលើណូញលើធៀបនឹង់មុូលធនចំំន�ន ១៦,២% ស់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០១៩។

ពត័ម៌ានបផ្នែនុមុអំពី នាយក់�ា ន ��រញ្ជីា វតុុស់�គ្គមុន ៍នាយក់�ា ន ធនាគារក់�ចំុ ន�ង់សាជីីវក់មុម ឧតិមុភាពច្នៃន
 បលើចំុក់វ �ទយា ន�ង់ ប្រាបត�បតិ�ការ ន�ង់ការផុិល់ជូីនគុ្គណូភាពលើស់វាក់មុម លើ�ទំពរ័ទី១៨ ២១ ២៣ ន�ង់២៥។

ពត័ម៌ានបផ្នែនុមុអំពីសារសំ់ខ្នានព់ីប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ន�ង់ទស់្សនៈ�លុ�បញុ្ញាំង់របស់់នាយក់ 
 នាយក់�ា ន ��រញ្ជីា វតុុ លើ�ទំពរ័ទី១០ ន�ង់១៦។

 និយ��រ
 ប្រាបត�បតិ�តាំមុតប្រាមុូវការរបស់់ ន�យតក់រ ។
 ការអនុមុត័ស់ិង់�់គ្គណូលើនយ្យថិមី CIFRS លើ�លើ�យរលូន ។

សហ្រមន៍
 ស់�ស់ានុស់�ស់្សចំំន�ន ២០៨.៧៤៦នាក់ ់លើ�៦ប្រាបលើទស់ ជំុីវ �ញតំបនអ់ាសាែ ន រ�មុទាងំ់ប្រាបលើទស់ 
ក់មុពុជា �នចូំលរ�មុក់ុុង់ក់មុមវ �ធីបណុិូ�បណិាលចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតិុ CashVille Kidz។

ពត័ម៌ានបផ្នែនុមុ  អំពី រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ លើ�ទំពរ័ទី៥២។

ពត័ម៌ានបផ្នែនុមុអំពីទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុ លើ�ទំពរ័ទី៤៩។

និកើោជិ�
 ន�លើោជី�តមុាក់់ៗ  ទទ�ល�នការបណុិូ�បណិាលជាមុធ្យមុចំំន�ន ៤៥,១លើមាា ង់។

ពត័ម៌ានបផ្នែនុមុអំពីនាយក់�ា នធនធានមុនុស់្ស លើ�ទំពរ័ទី២៨។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ១៦-២២

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

16 17 

ទស្សនៈឆ្លុះ្រញ្្ំងរ្រស់នាយ្ 
នាយ្ដា្្នហិរញ្ញវត្ល

ការវិិភា្ររ�យការណ៍្ណលទធផលកើលើផលចំកើណ្ណញសគមាប់ឆ្នាំនា សំ្គារកើពើពនធ២០១៩

នៅស់ចូកតីស់នៅងខេបចូ�នៅ�ញខ្លាត្  ២០១៩
ពានដុ់៏លាល រ

២០១៨
ពានដុ់៏លាល រ

នៅ�ៀបនឹង
ឆ្នាំំ��ចាស់់

ចំំណូូលពីការប្រា�ក់សុ់់ទធ ៣៩.៤៥៥ ៣៤.៧៦៦ ១៣,៥%

ចំំណូូលច្នៃថិលលើស់វា ន�ង់ក់ច្នៃប្រាមុលើជីើង់សារន�ង់ចំំណូូលលើផុ្សង់ៗសុ់ទធ ១១.៩៨៩ ៩.៨៩៥ ២១,២%

ចូ��ូលប្របត្ិបត្តិការស់ុទធស់រុប ៥១.៤៤៣ ៤៤.៦៦១ ១៥,២%

ចំំណាយ��រញ្ជីា វតុុ (៧៩១) (៨០៧) (១,៩%)

ចំំណាយរដ៏ា�លទូលើ� (២០.៨៩៧) (១៩.៧៨៩) ៥,៦%

ចូ��ូលប្របត្ិបត្តិការ�ុនការនៅ�ើ�ស់�វិធាន�ន ២៩.៧៥៥ ២៤.០៦៤ ២៣,៦%

សំ់វ �ធានធនលើលើឥណូទាន�តប់ង់សុ់់ទធ ៤.១៤៦ ៤.១៨៧  (១.០%)

ប្របាក់ចូ�នៅ�ញ�ុនបង់�នធ ៣៣.៩០១ ២៨.២៥០ ២០,០%

ប្របាក់ចូ�នៅ�ញស់ុទធ ២៦.៨៩៣ ២៣.១៣៩ ១៦,២%

ការធាល ក់ចុ់ំ�ច្នៃនមាា ប្រាក់ូលើស់ដ៏ាក់�ចំុក់ុុង់ប្រាស់ុក់លើ�ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ន�ង់លើស់ដ៏ាក់�ចំុស់ក់លលើលាក់ រ�មុជាមុ�យនឹង់ការផ្ទាល ស់់បិូរច្នៃនបទបីញ្ជីាតិ� ន�ង់ប្រាក់បខ្ពណ្័ូថិមីៗ �នបណិាល

 ឲ្យសុានភាពប្រាបត�បតដ�ការរបស់់ធនាគារ កានផ់្នែតមានភាពស់មុគ្គសាម ញ ន�ង់ប្រាបឈមុជាង់មុុន។ លើដ៏ើមុីបីនិដំ៏លើណូើ រក់ុុង់បរ �បទលើន� ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ 

 (“ធនាគារ”) �នលើផិ្ទាតលើ�លើលើការរកី់លូតលាស់់អាជីីវក់មុមប្រាបក់បលើ�យវ �នយ័ គុ្គណូភាពលើដ៏ើមុទុន ន�ង់ស់នានីយសាចំប់្រា�ក់ ់ ខ្ពណូៈលើពលក់ំពុង់បនិបលើង់កើនផុល�តភាព
 ការង្វារ ន�ង់ឧតិមុភាពប្រាបត�បតិ�ការ។ ជាលទធផុល ធនាគារ ស់លើប្រាមុចំ�ននូវប្រា�ក់ច់ំំលើណូញមុុនបង់ព់នធដ៏ខ៏្ពពស់់មុ�យលើទៀត ចាបត់ាំងំ់ពីការចុំ�បញីី្ជីអាជីីវក់មុមក់ុុង់ប្រាស់ុក់ 
 ចំំន�ន ៣៣,៩លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ (២០១៨៖ ២៨,២លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់)។

• ចំំណូូលពីការប្រា�ក់សុ់់ទធលើក់ើនលើ�ើង់ប្រាបចាឆុំ្ចំំំន�ន ១៣,៥% លើស់មើនឹង់ 
ទឹក់ប្រា�ក់ច់ំំន�ន ៣៩,៤លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ (ឆុ្២ំ០១៨៖ ៣៤,៧ 
លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់)  លើ�យសារក់ំលើណូើ នប្រាទព្យស់ក់មុមចំំន�ន ១៧,២%  
លើធៀប នឹង់ឆុ្មំុុន (ឆុ្២ំ០១៨៖៤,៣%)។ ោា ង់ណាមុ�ញ ក់ំលើណូើ នច្នៃន 
ចំំណូូលពីការប្រា�ក់សុ់់ទា�នថិមុថិយ លើ�យសារការកាតប់នុយច្នៃន 
ក់ប្រាមុ�តការប្រា�ក់ ់ពី ២០bps មុក់លើ�ប្រាតឹមុ ២,៦% ។

• ការកាតប់នុយក់ប្រាមុ�តចំំណូូលការប្រា�ក់ ់គឺ្គលើោង់តាំមុយុទធសាសស់ិចំមុីង់ 
របស់់លើយើង់ ក់ុុង់ការបលើង់កើនប្រា�ក់ល់ើរៀល ផ្នែដ៏លលើន��នលើធេើឲ្យ បា�ពាល់ ដ៏ល់

 
ប្រា�ក់ ់ចំំណូូលពីការ ប្រា�ក់រ់បស់់លើយើង់ ។ ជាលទធផុល ធនាគារ�ន 
ស់លើប្រាមុចំនូវប្រា�ក់ក់់មុុជីាប្រា�ក់ល់ើរៀល តាំមុការក់ំណូតរ់បស់់ន�យតក់រ ។

• ចំំណូូលច្នៃថិលលើស់វាក់ច្នៃប្រាមុលើជីើង់សារ  នឹង់ចំំណូូលលើផុ្សង់ៗលើ�ផ្នែតបនិលើក់ើន 
លើ�ើង់ចំំន�ន ២១,២% លើស់មើនឹង់ទឹក់ប្រា�ក់ច់ំំន�ន ១២,០លានដុ៏លាល រ  
ផ្នែដ៏លអនុ�តក់ច្នៃប្រាមុប្រា�ក់ឈ់ុ�លលើធៀបនឹង់ចំំណូូលប្រាបត�បតិ�ការ 

 
ឬ២៣,៣%(ឆុ្២ំ០១៨៖ ២២,២%) លើធៀបលើ�នឹង់ប្រា�ក់ច់ំំណូូលពី 
ប្រាបពន័ធប្រាបតិ�បតិ�ការសុ់ទធ (ឆុ្២ំ០១៨៖ ៩,៩លានដុ៏លាល រ) �នបង្វាា ញ 
ឲ្យលើ�ើញនូវលទធផុលល្អប្រាបលើស់ើរច្នៃនអាជីីវក់មុមទូទាត ់ផ្នែដ៏លអនុញ្ញាា ត� 
ឲ្យធនាគារ លើ�ផ្នែតបនិលើផ្ទាដ តលើលើការផុដល់នូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយ លើលើការ 
ទូទាតរ់ូប�យបណ័ូណ �លង់ប្រាបលើទស់ ន�ង់ព�ុរូប�យបណ័ូណ ។

• ចំំណាយរដ៏ា�លទូលើ�លើក់ើនលើ�ើង់ចំំន�ន ៥,៦% ប្រាស់បនឹង់ក់ំលើណូើ ន 
អាជីីវក់មុម បាុផ្នែនិត�ចំជាង់ក់ំលើណូើ នប្រា�ក់ច់ំំណូូល លើ�យសារផ្នែតលើយើង់លើផិ្ទាត 
លើលើភាពល្អប្រាបលើស់ើរច្នៃនផុល�តភាព ន�ង់ឧតិមុភាពប្រាបត�បតិ�ការ។ 

 ជាលទធផុលអនុ�តចំំណាយលើធៀបនឹង់ចំំណូូលថិយចុំ�ចំំន�ន ៤,១%  
មុក់លើ�ប្រាតឹមុចំំន�ន ៤២,២% (២០១៨៖ ៤៦,១%)។

• ធនាគារ  លើមុយផ្នែបែង់ �នពប្រាងឹ់ង់ ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ លើលើដ៏ំលើណូើ រការ ច្នៃន 
ការអនុមុត័ ឥណូទាន ស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីន  ប្រាបក់បលើ�យ ប្រាបស់�ទធភាព  
ជាលទធផុលការរពំឹង់ ទុក់ ការខ្នាតបង់ ់�នប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ រយៈលើពល ពីរឆុ្ ំ
ជាបគុ់ា។

• លើ�យសារ ផ្នែតក់ំលើណូើ ន ច្នៃនប្រា�ក់ច់ំំណូូលខ្ពពស់់ ន�ង់ភាពប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ ច្នៃន 
ការរពំឹង់ ទុក់ ច្នៃនការខ្នាតបង់ ់ប្រា�ក់ច់ំំណូូល មុុនបង់ព់នធ លើពញ១ឆុ្ ំមាន 
ការលើក់ើនលើ�ើង់ រ�ូតដ៏ល់២០% លើស់ុើនឹង់ ចំំន�ន៣៣,៩ លានដុ៏លាល រ 
អាលើមុរ �ក់  (ឆុ្២ំ០១៨៖២៨,២លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់)។ 

• ផុលចំំលើណូញ លើធៀបនឹង់ មុូលធន មានចំំន�ន ១៦,២% បាុផ្នែនិ ទាបជាង់ឆុ្ ំ
មុុនបនិ�ចំបនិ�ចំ៤០pbs (ឆុ្២ំ០១៨៖ ១៦,៦%)។

ការសកើគមច�ននូវិស្គានា មដ ដ៏ល្អ កើៅ�នាងុបរបិទគប��ួគបបជង

ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញមុុនបង់ព់នធ  

៣៣,៩លានដីុលាា�រអានៅ�រិក  

ផ្នែដ៏លជាចំំន�នខ្ពស់ថ់ិមីមុ�យលើទៀត

លើធៀបនឹង់ឆុ្ ំមុុនៗ

(២០១៨៖ ២៨,២លាន)

លើធេើឲ្យផ្ទះលិត្ភា�ប្របនៅស់�រ 
លើ�ើង់ លើ�យអនុបាត្ 
ចូ�ណ្តាយុនៅ�ៀបនឹងចូ��ូល 
ចូ�នួន៤២,២%  

(២០១៨៖ ៤៦,១%)

ប្របស់ិទធភា�ផនការគុ�ភា� 
ប្រទ��យស់ក�ម �នលើធេើឲ្យអនុ�ត

ឥណូទានមុ�នដំ៏លើណូើ រការមាន 
ភាពប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់មុក់ប្រាតឹមុ២,៦%  
(ឆុ្២ំ០១៨៖ ៤,៤%)។

ភាព រងឹ់មាចំ្នៃន សុានភាព លើដ៏ើមុទុន 
ន�ង់សាចំប់្រា�ក់ង់្វាយប្រាស់រួល  តាំមុរយៈ

អនុ�តសាធនភាពចំំន�ន ២២,២%  
អនុ�តប្រាក់បខ្ពណ្ូស់នានីយ្យភាព  
ចំំន�ន ១៣៤,៣%។

សមិទ្ិផលសំខាន់ៗ្្លងឆ្្ំ

២០១៩



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ១៦-២២

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

16 17 

ការវិិភា្រតារាង�ុល្យការ នាមថងៃទជី ៣១ បេធនាូ ឆ្នាំនា ២ំ០១៩

�នាគារ បនតរីកចូនៅប្រ��នប្របកបនៅដាយុវិន័យុ ជា�ួយុនឹងការនៅ្ត�ត្នៅល�ប្របាក់នៅរៀល

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ មានក់ំលើណូើ នឥណូទានដុ៏លចំំន�ន ១៧,២% (ឆុ្២ំ០១៨៖ ៤,៣%) ដ៏ល់ចំំន�ន ៦៨៧,៩លាន 
ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ផ្នែដ៏លក់ុុង់លើនា� មាន១២% ជាឥណូទានប្រា�ក់ល់ើរៀល។ ការរកី់ចំលើប្រាមុើនលើន� ជីំរុញលើ�យអាជីីវក់មុម

 
លក់រ់ាយ ៧៧,៥% ច្នៃនឥណូទានស់រុបរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។ ផុលបប័្រាតអាជីីវក់មុមលក់រ់ាយមានដូ៏ចំជា  
ក់មុុទី�ញលើគ្គ��ា ន ន�ង់ផុលបប័្រាតអាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ �នលើក់ើនលើ�ើង់ ២៨,៨%លើធៀបនឹង់ឆុ្មំុុន

 (ឆុ្២ំ០១៨៖ ១០,៩%)។ 

ក់ំលើណូើ នោា ង់លើលឿនច្នៃនអាជីីវក់មុមលក់រ់ាយ គ្គឺប្រាស់បតាំមុចំក់ខុវ �ស័់យរបស់់ធនាគារ “ច្នៃដ៏គូ្គធនាគារក់�ចំុ ជីលើប្រាមុើស់របស់់
 ស់�គ្គមុន”៍ ។  

៤៣២ ៥៤៤

១៥០

ធុូ ២០១៨ ធុូ ២០១៩

ឥណូទានលក់រ់ាយ

ឥណូទានពាណូ� ជីីក់មុម

១៣៩

ក�នៅ��នប្របាក់បនៅញ្ញញ�អត្ិថិ�នដី៏រឹងមា� ប៊ែដីលគា�ប្រទនៅដាយុក�នៅ��នប្របាក់បនៅញ្ញញ�ចូរនត និងស់ន�សំ�

ការផុិល់លើស់វាទំនាក់ទ់ំនង់លើ�យផ្ទាា ល់ដ៏ល់អត�ថិ�ជីន ផុគ�បផុ្សនឹំង់លើក់រ ិិ៍លើ�ម �ប្រាពមុជាមុ�យវតិមានក់ុុង់តំបន ់�នទាក់់
 ទាញប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើអត�ថិ�ជីន�ន ១.០៧៩,៥ លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ (២០១៨៖ ៩២៩,៤ លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់) 

 
លើក់ើនលើ�ើង់ ១៦,២%លើធៀបនឹង់ឆុ្មំុុន។ ក់ំលើណូើ នលើន� �នមុក់ពីក់ំលើណូើ នបលើញ្ជីា ើចំរនិ ន�ង់ស់ន្ស ំ១១,៧%លើធៀប

 នឹង់ឆុ្ចំាស់់។

ក់ំលើណូើ នប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើចំរនិ ន�ង់ស់ន្ស ំប្រាតូវ�នជំីរុញលើ�យប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើពាណូ� ជីីក់មុមផ្នែដ៏លលើក់ើនលើ�ើង់ ៤៥,៣%លើធៀប
 នឹង់ឆុ្មំុុន (ឆុ្២ំ០១៨៖៣៣,៥%) ដ៏ល់ចំំន�ន៣៦៨,៧លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់។ ចំំផ្នែណូក់ទីផុារបុគ្គគល ក់ល៏ើ�ផ្នែត 

បនិរ�មុចំំផ្នែណូក់ក់ំលើណូើ ន៥,២% លើធៀបនឹង់ឆុ្មំុុន (ឆុ្២ំ០១៨៖៣១.០%) ដ៏ល់៧១០,៧លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់។ 

+១៧,២% 

ឥ�ទាន ដីុល (លានដីុលាា�រអានៅ�រិក)

ការរក�សាគុ�ភា�ប្រទ��យស់ក�មនៅដាយុការប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុប៊ែបបបុនៅរស់ក�ម 

ធនាគារ �នលើផិ្ទាតយក់ចំ�តិទុក់�ក់ល់ើ�លើលើ យនិការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់គុ្គណូភាពប្រាទព្យស់ក់មុមរបស់់ខ្ពល�ន លើដ៏ើមុីធីានា�ននូវ
 គុ្គណូភាពប្រាទព្យស់ក់មុមចាបត់ាំងំ់ពីដ៏ំលើណូើ រការដ៏ំបូង់លើពលទទ�ល�នអត�ថិ�ជីន។ វ �ធីសាសស់ិលើន� �នបង្វាា ញនូវ

 
ប្រាបស់�ទធភាពោា ង់ខ្នាល ងំ់ ជាមុ�យនឹង់ភស់ិុតាំង់ច្នៃនភាពប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់លើលើ អនុ�តប្រា�ក់ក់់មុុមីុ�នដំ៏លើណូើ រការ

 ("អ�នភអី�ល") �នធាល ក់ចុ់ំ�ដ៏ល់ ២,៦៣% (២០១៨៖ ៤,៣៦%) ។

ការគ្របគ់្រងមលូធន នងិសនទនជីយភាពកើោយមានគបសទិធភាព

១. ការប្រគប់ប្រគង�ូល�ន

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើដ៏ើមុទុនរបស់់ខ្ពល�ន លើដ៏ើមុីបីលើង់កើនជាអត�បរមាលើ�លើលើតច្នៃមុលភាគ្គ�ែុន លើ�យ
 បលើង់កើនប្រាបស់�ទធភាពក់ប្រាមុ�ត ន�ង់ការលាយបញូុ្ជីលគុាច្នៃនធនធានមុូលធនក់ដូ៏៏ចំជាការរក់ាភាពរងឹ់មានំឹង់ភាព

 បតផ់្នែបន��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លអាចំធានា�ននូវការ�លង់កាតវ់ដ៏ិលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ទាញយក់អតុប្រាបលើោជីនច៍្នៃនក់ំលើណូើ ន 
 

ន�ង់ឱកាស់ជាយុទធសាសស់ិ លើដ៏ើមុីរីក់ា�ននូវលទធភាពទទ�ល�ន��រញ្ជីា វតុុទីផុារ ន�ង់លើ�ផ្នែតជាប្រាបភពច្នៃន
 ក់មាល ងំ់��រញ្ជីា វតុុ។

វាមានសារៈសំ់ខ្នានណ់ាស់់ ក់ុុង់ការផ្នែថិរក់ារចំនាស់មុពន័ធលើដ៏ើមុទុនដ៏ប៏្រាបលើស់ើរបំផុុតលើ�យលើធេើការព�ចារណា
 លើផិ្ទាតលើលើទស់្សនៈរបស់់ភាគ្គីពាក់ព់ន័ធនានា លើដ៏ើមុីកីាតប់នុយការចំំណាយលើដ៏ើមុទុន។

ផ្នែផុ្អក់តាំមុតប្រាមុូវការរបស់់ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា សូ់ចំនាក់រដ៏សំ៏់ខ្នានល់ើប្រាបើប្រា�ស់់ក់ុុង់ការវាស់់ផ្នែវង់
 ភាពប្រាគ្គបប់្រាគានច់្នៃនលើដ៏ើមុទុន គ្គឺអនុ�តលើសាធនភាព លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើមុូលធនផ្ទាា ល់សុ់ទាលើធៀបនឹង់ ប្រាទព្យស់ក់មុម  

ផ្នែដ៏ល�នថិលឹង់តាំមុក់ប្រាមុ�តហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លអប្រាតាំលើន� មុ�នអាចំត�ចំជាង់១៥%លើនា�លើទ។ គ្គ�តប្រាតឹមុច្នៃថិងៃទី៣១ 
 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩ អនុ�តលើសាធនភាពរបស់់ធនាគារ មានអប្រាតាំរ�ូតដ៏ល់ ២២,២% ផ្នែដ៏លមានលើដ៏ើមុទុន 

ថុាក់ទ់ី១លើស់មើ ១៧,៥% ន�ង់លើដ៏ើមុទុនថុាក់ទ់ី២លើស់មើ ៤,៧%។

អនុបាត្ស់�ខ្លាន់ៗ
ឆ្នាំំ��សារនៅ���នធ

២០១៩
ឆ្នាំំ��សារនៅ���នធ

២០១៨

មុូលធនថុាក់ទ់ី១ ១៧,៥% ២០,៣%

មុូលធនបនាា បប់ន្ស ំថុាក់ទ់ី២ ៤,៧% ៥,៥%

អនុ�តសាធនភាព ២២,២% ២៥,៨%

មុូលន�ធ�ផ្ទាា ល់សុ់ទធ (គ្គ�តជាលានដុ៏លាល រ) ១៨៧,៦ ១៧៦,៦

ប្រទ��យស់ក�ម ប៊ែដីលបានថ្លឹងតា�កប្រ�ិត្ហានិភ័យុ 
(គិត្ជាលានដីុលាា�រ)

៨៤៦,៥ ៦៨៣,៩

២. ការប្រគប់ប្រគងស់នះនីយុភា�

តាំមុរយៈគ្គនលឹ�មុូលន�ធ�យុទធសាសស់ិរបស់់ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ព�ក់លើយើង់�នរក់ា�ននូវសូ់ចំនាក់រ 
ហាន�ភយ័ សាចំប់្រា�ក់ង់្វាយប្រាស់រួលផ្នែដ៏លមានលើស់ុរភាព ជាមុ�យអនុ�តប្រាក់បខ្ពណ្ូស់នានីយ្យភាព  
១៣៤,៣% ប្រាតឹមុច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្ ំ២០១៩ ខ្ពពស់់ជាង់ក់ប្រាមុ�តក់ំណូតរ់បស់់ធនាគារជាត�៩០%។ 

 សូ់ចំនាក់រស់នានីយភាពមុ�យលើទៀត គឺ្គអនុ�តឥណូទានលើធៀបនឹង់ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើលើស់មើនឹង់ ៦៣,១% (២០១៨៖
៦២,៦%)។  អនុ�តឥណូទានលើធៀបនឹង់ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើលើន� លើ�ផ្នែតស់ុ�តក់ុុង់អប្រាតាំអភ�រក់្សដ៏ផ្នែដ៏ល លើ�យសារ

 ផ្នែតថុាក់ប់្រាគ្គបប់្រាគ្គង់យក់ចំ�តិទុក់�ក់ខ់្នាល ងំ់លើ�លើលើគុ្គណូភាពច្នៃនប្រា�ក់ក់់មុុ។ី

អនុបាត្ស់�ខ្លាន់ៗ
ឆ្នាំំ��សារនៅ���នធ

២០១៩
ឆ្នាំំ��សារនៅ���នធ

២០១៨

ក់ំលើណូើ នច្នៃនប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើចំរនិ ន�ង់ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើស់ន្សំ ៦៧,៣% ៧០,០%

អនុ�តឥណូទានលើធៀបនឹង់ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ ៦០,៧% ៦១,២%

អនុ�តប្រាក់បខ្ពណ្ូស់នានីយ្យភាព ១៣៤,៣% ២៦៨,៩%

ទស្សនៈវិិសយ័ឆ្នាំនា ២ំ០២០

ការរកី់រាល�ល�លង់ច្នៃនលើមុលើរាគ្គកូ់វដី៏១៩ �នបលើង់កើតឲ្យមានចំលាចំល ន�ង់វ �បតិ�លើស់ដ៏ាក់�ចំុឥតលើប្រាពៀង់ទុក់
 លើ�ជំុីវ �ញព�ភពលើលាក់ បូក់រ�មុទាងំ់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជាផុង់ផ្នែដ៏រ។ ខ្ពណូៈលើពលផ្នែដ៏លលើយើង់ក់ំពុង់ស់ប្រាមុបខ្ពល�ន តាំមុការធាល ក់ចុ់ំ�លើស់ដ៏ាក់�ចំុ ន�ង់របតជ់ីីវ �តថិមី ធនាគារនឹង់លើ�ផ្នែតបនិការពយាោមុ ន�ង់ស់ក់មុមក់ុុង់ការអនុវតិ
 យុទធសាសស់ិសំ់ខ្នាន់ៗ របស់់ធនាគារ។ ក់ុុង់កាលៈលើទស់ៈលើន� ធនាគារនឹង់បនិការប្រាបុង់ប្រាបយត័ុ ន�ង់ការជី�យ� 

លើ�ដ៏ល់ជីំន�ញរបស់់អត�ថិ�ជីន ឲ្យ�នធូរប្រាសាលលើ�ើង់វ �ញក់ុុង់រយៈលើពលខ្ពលី លើ�រយៈលើពលក់ំណូត់
 ណាមុ�យ។ 

ក់�ចំុការ ផ្នែដ៏លសំ់ខ្នានម់ុ�យលើទៀតលើនា� គ្គឺការរក់ានូវប្រាបស់�ទធភាពចំំណាយ ន�ង់ផុល�តភាពលើ�ក់ុុង់បរ �ោបទ
 ខ្ព្សតល់ើខ្ពាយ ន�ង់បនិរក់ាឲ្យ�ននូវភាពរងឹ់មាមំុូលន�ធ� ន�ង់ស់នានីយភាព លើដ៏ើមុីឲី្យប្រាស់បជាមុ�យនឹង់
 លើគាលការណ៍ូលើផុ្សង់ៗក់ំណូតរ់បស់់ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា។

ប្របាក់បនៅញ្ញញ�ស់រុប (លានដីុលាា�រអានៅ�រិក)

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូត់

គ្គណូនីស់ន្សំ

គ្គណូនីចំរនិ

ធុូ ២០១៨ ធុូ ២០១៩

+៣២,០% 

+១៦,២% 

ទស្សនៈឆលាុះបញ្្ច ងំ របសន់ាយ� នាយ�ោឋា នហរិញ្ញវិ�្ុ



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ១៦-២២

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

18 19 

កើគ្លកើៅយទុធស្គាស្រ្តីស្ដ

នាយក់�ា នលើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុស់�គ្គមុន ៍ មានលើគាលលើៅក់ុុង់ការកាល យខ្ពល�នលើ�ជាច្នៃដ៏គូ្គធនាគារស់�គ្គមុនដ៍៏គ៏្គ�រឲ្យទុក់ចំ�តិ ផ្នែដ៏លជាលើគាលលើៅយុទធសាសស់ិ
 របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់នាឆុ្២ំ០២០។ លើយើង់ លើបិជាា នឹង់ផុិល់ជូីននូវលើស់វាក់មុមដ៏ប៏្រាបលើស់ើរជូីនដ៏ល់អត�ថិ�ជីន ន�ង់គុ្គណូតច្នៃមុលស់ប្រាមាបភ់ាគី្គពាក់ព់ន័ធ ក់ុុង់ការបលើប្រាមុើ
 ដ៏ល់ទីផុារ ន�ង់ស់�គ្គមុនច៍្នៃនប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ប្រាស់បលើ�តាំមុលើបស់ក់ក់មុមរបស់់ធនាគារលើយើង់ក់ុុង់ការផុដល់លើស់វា��រញ្ជីា វតុុប្រាបក់បលើ�យអរ �យ្យភាព។

នាយក់�ា នលើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុស់�គ្គមុន ៍ បលើប្រាមុើ ន�ង់គាបំ្រាទដ៏ល់ការរកី់ចំលើប្រាមុើន ក់ដូ៏៏ចំជាការប្រាទប្រាទង់អ់ត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ ក់ុុង់លើពលលំ�ក់ លើ�យការក់សាង់

 ទំនុក់ចំ�តិក់ុុង់ទំនាក់ទ់ំនង់ ផ្នែដ៏លលើ�លើយតបលើ�នឹង់តប្រាមុូវការបចំុុបីនុ ន�ង់អនាគ្គត។

ការនៅបតជា្�ចូិត្តរបស់់នៅយុ�ងរួ�មាន៖ 

• នា ំមុក់នូវ បទព�លើសាធនធ៍នាគារ ប្រាបក់បលើ�យ ផ្នែផុលផ្ទាក ដ៏ល់អត�ថិ�ជីនលើ�យការបនិបលើង់កើនគុ្គណូភាពលើស់វាក់មុម ន�ង់ផុិល់ជូីននូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុ
 ប្រាបក់បលើ�យភាពច្នៃចំុប្រាបឌី�ត។ 

• រក់ា ន�ង់បនិភាព�នមុុខ្ពក់ុុង់នាមុជាធនាគារក់ំពូលមុ�យលើ�ប្រាបលើទស់ក់មុពុជាលើលើផ្នែផុុក់នានា។ 

• ពប្រាងឹ់ង់វបីធមុអ៌ភ�វឌី្ឍ ន�ង់ផុិល់ភាពអង់អ់ាចំដ៏ល់ន�លើោជី�ត លើដ៏ើមុីឲី្យព�ក់គាតអ់ាចំបលើប្រាមុើតប្រាមុូវការរបស់់អត�ថិ�ជីនឲ្យកានផ់្នែតប្រាបលើស់ើរ។

ការរពំឹងទុ�មនភា្រជីពា�់ព័នធ

នាយ្ដា្្ន 
បសវាហិរញ្ញវត្ល 
សហគមន៍

ក�នៅ��នឥ�ទានបុគ្គល 
អា�ីវក�មខ្លាំ�ត្ត្ូចូ និង���យ� 
ប្រាបចាឆុំ្គំ្គ�រឱ្យក់តស់់មាគ ល់ ក់ុុង់ 
អប្រតា ៣២,៦%

រក់ា�ននូវក�នៅ��នប្របាក់បនៅញ្ញញ�ដី៏
រឹងមា� ជាមុ�យនឹង់រ�យប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ
ស់ន្សនំ�ង់ចំរនិដ៏ប៏្រាបលើស់ើរ

ចូំលរ�មុចំំផ្នែណូក់ោា ង់សំ់ខ្នាន ់ក់ុុង់ 
ការពប្រាងឹ់ង់ ន�ង់ស់លើប្រាមុចំនូវផ្នែផុនការក់មុុ ី
ប្រា�ក់ល់ើរៀលរបស់់ធនាគារផ្នែដ៏លប្រាស់ប 

លើ�នឹង់បទបញ្ជីាតិ� ផ្នែដ៏លតប្រាមុូវឲ្យ  
១០% ផនឥ�ទាន 
ស់រុបជាប្របាក់នៅរៀល

រក់ា�ននូវគុ្គណូភាពប្រាទព្យស់ក់មុមជាមុ�យ 

នឹង់អនុ�តឥណូទានមុ�នដំ៏លើណូើ រការ 
ស់ប្រាមាបឥ់�ទានបុគ្គលនៅ�ប្រត្ឹ�  
០,៤៥% និងឥ�ទានអា�ីវក�ម 
ខ្លាំ�ត្ត្ូចូនិង���យ�នៅ�ប្រត្ឹ�០,៩៧%  

លើធៀបនឹង់ក់ំលើណូើ នឥណូទានដ៏ប៏្រាបលើស់ើរបំផុុត 
ក់ុុង់ផ្នែផុុក់ទាងំ់លើន�

សមិទ្ិផលសំខាន់ៗ្្លងឆ្្ំ

២០១៩

អត្ិថិ�ន
• ដំ៏លើណា�ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លមានភាពសាមុញ្ជីា  ន�ង់ង្វាយប្រាស់រួល ប្រាបក់បលើ�យស់មុភាព ន�ង់តច្នៃមុលស់មុរមុ្យ។
• ការផុដល់ជូីននូវដំ៏បូនាម ន��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លបំលើពញតប្រាមុូវការផ្ទាា ល់ខ្ពល�នរបស់់អត�ថិ�ជីន។

វិនិនៅយ៉ាគិន
• ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ធនធានប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព លើដ៏ើមុីជីីំរុញឲ្យមានឱកាស់រកី់ចំលើប្រាមុើន។
• ការរកី់ចំលើប្រាមុើនរយៈលើពលផ្នែវង់ប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព តាំមុរយៈការអនុវតិអាជីីវក់មុម ផ្នែដ៏លប្រាស់បនឹង់លើគាលនលើោ�យបរ �សុាន ស់ង់គមុ

 ន�ង់អភ��លក់�ចំុ (ESG) ។

 និយុត្ករ
• ធានានូវប្រាបត�បតិ�ការអាជីីវក់មុម ន�ង់ដំ៏លើណា�ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុប្រាបក់បលើ�យភាពច្នៃចំុប្រាបឌី�ត ផ្នែដ៏លប្រាបកានខី់្នាបល់ើ�តាំមុបទបញ្ជីាតិ�នានា។
• រក់ាសុ់ចំុរ �តភាពលើ�យប្រាបត�បតិ�លើ�តាំមុប្រាក់បខ្ពណ្ូច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់វ �ធានការណ៍ូប្រាបត�បតិ�តាំមុ។

ស់�គ�ន៍
• ដំ៏លើណា�ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែផុ្អក់លើលើគុ្គណូប្រាបលើោជីនប៍្រាបក់បលើ�យចីំរភាព ផ្នែដ៏លជីប្រាមុុញដ៏ល់ក់ំលើណូើ នលើស់ដ៏ាក់�ចំុតាំមុរយៈការបលើង់កើន

 លទធភាពទទ�ល�នលើស់វា��រញ្ជីា វតុុរបស់់ស់�គ្គមុនល៍ើ�ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា។

និនៅយ៉ា�ិត្
• អភ�វឌី្ឍស់មុតុភាពតាំមុរយៈក់មុមវ �ធីពប្រាងឹ់ង់ជំីនាញ លើដ៏ើមុីឲី្យន�លើោជី�តលើ�ផ្នែតមានចំំលើណូ�ជំីនាញ ស់មុប្រាស់បក់ុុង់លើស់ដ៏ាក់�ចុំ ផ្នែដ៏លមាន

 លក់ខណូៈឌីីជីីថិលកានផ់្នែតខ្នាល ងំ់។ 
• ការចូំលរ�មុជាមុ�យថុាក់ដ់៏ឹក់នាជំានខ់្ពពស់់ លើដ៏ើមុីផី្នែស់េង់យល់ ន�ង់តប្រាមុង់ត់ាំមុទ�ស់លើៅ ន�ង់យុទធសាសស់ិ របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ១៦-២២

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

18 19 

នាយ�ោឋា នកើសវាហរិញ្ញវិ�្ុសហ្រមន៍

សមិទធិផលសខំាន់ៗគបចាឆំ្នាំនា ២ំ០១៩

• ក់ំលើណូើ នប្រាបចាឆុំ្គំ្គ�រឱ្យក់តស់់មាគ ល់ ច្នៃនឥណូទានបុគ្គគល ឥណូទានអាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ  រ�ូតដ៏ល់ ៣២,៦% លើបើលើធៀបនឹង់ឆុ្ចំាស់់។

• រក់ា�ននូវក់ំលើណូើ នប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើដ៏រ៏ងឹ់មា ំជាមុ�យនឹង់ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើស់ន្ស ំន�ង់ចំរនិដ៏ប៏្រាបលើស់ើរ។

• ចូំលរ�មុចំំផ្នែណូក់ោា ង់សំ់ខ្នានក់់ុុង់ការពប្រាងឹ់ង់ ន�ង់ស់លើប្រាមុចំនូវផ្នែផុនការក់មុុជីាប្រា�ក់ល់ើរៀលរបស់់ធនាគារ ផ្នែដ៏លប្រាស់បលើ�នឹង់បទបីញ្ជីាតិ� ផ្នែដ៏លតប្រាមុូវឲ្យ ១០% 
 ច្នៃនឥណូទានស់រុបជាប្រា�ក់ល់ើរៀល។

• រក់ា�ននូវគុ្គណូភាពប្រាទព្យស់ក់មុមជាមុ�យនឹង់អនុ�តឥណូទានមុ�នដំ៏លើណូើ រការ ស់ប្រាមាបឥ់ណូទានបុគ្គគលលើ�ប្រាតឹមុ ០,៤៥% ន�ង់ស់ប្រាមាបឥ់ណូទាន
 

អាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំន�ង់មុធ្យមុ លើ�ប្រាតឹមុ០,៩៧% លើធៀបនឹង់ក់ំលើណូើ នឥណូទានដ៏ប៏្រាបលើស់ើរបំផុុតក់ុុង់ផ្នែផុុក់ទាងំ់ពីរលើន�។

ចំណុ្ណចកើ្ិ�សខំាន់ៗសគមាប់ឆ្នាំនា ២ំ០១៩

ឥ�ទានបុគ្គល អា�ីវក�មខ្លាំ�ត្ត្ូចូ និង���យ�

ព�ក់លើយើង់ លើបិជាា ចំ�តិោា ង់មុុតមាកំ់ុុង់ការគាបំ្រាទ ន�ង់ផុិល់ជូីនលើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុស់ប្រាមាប ់ អាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ ក់ដូ៏៏ចំជាលើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុស់ប្រាមាប់

 បុគ្គគល លើដ៏ើមុីបីំលើពញនូវលើគាលលើៅ��រញ្ជីា វតុុផ្ទាា ល់ខ្ពល�នរបស់់ព�ក់គាត។់ ព�ក់លើយើង់ក់�៏នគាបំ្រាទដ៏ល់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់រូប�យបណ័ូណ ជាត�ោា ង់ស់ក់មុម តាំមុរយៈ
 ការលើលើក់ក់មុពស់់ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ ន�ង់ក់មុុជីាប្រា�ក់ល់ើរៀល លើ�យឥណូទានជាប្រា�ក់ល់ើរៀលរបស់់លើយើង់ �នលើក់ើនលើ�ើង់ដ៏ល់២៧៣ពានល់ានលើរៀល។ លទធផុលលើន� ក់�៏ន
 លើធេើឱ្យព�ក់លើយើង់មានលទធភាពក់ុុង់ការផុិល់ជូីននូវលើស់វា��រញ្ជីា វតុុកានផ់្នែតទូលំទូលាយដ៏ល់មុាស់់អាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ ប្រាពមុទាងំ់បុគ្គគលអុក់លើប្រាបើប្រា�ស់់កាន់
 ផ្នែតលើប្រាចំើន ផ្នែថិមុលើទៀត។ 

ក់ុុង់នាមុជាច្នៃដ៏គូ្គធនាគារស់�គ្គមុន ៍ ព�ក់លើយើង់�នបលើង់កើតនូវយុទធនាការទីផុារ ផ្នែដ៏លផុដល់ឲ្យអត�ថិ�ជីន នូវក់ញុ្ជីប�់�រញ្ជីាបីទានព�លើស់ស់ រ�មុជាមុ�យនឹង់
 អប្រាតាំការប្រា�ក់ប់្រាពមុទាងំ់លក់ខខ្ពណ្ូដ៏ទ៏ាក់ទ់ាញ។ ទនាឹមុនឹង់លើន� លើយើង់ក់�៏នប្រាបកានខី់្នាបនូ់វការអនុវតិ ក់ដូ៏៏ចំជាប្រាក់បខ្ពណ្ូច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លមាន 

ស់ិង់�់ខ្ពពស់់។ ព�ក់លើយើង់ �នបនិពប្រាងឹ់ង់ការប្រាបុង់ប្រាបយត័ុក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់គុ្គណូភាពប្រាទព្យស់ក់មុមរបស់់លើយើង់ តាំមុរយៈការផុិល់ឥណូទានដ៏ម៏ុាតច់ំត ់ ប្រាពមុទាងំ់
 

ការភីាបទ់ំនាក់ទ់ំនង់ោា ង់ល្អជាមុ�យអត�ថិ�ជីន លើដ៏ើមុីយីល់ឲ្យកានផ់្នែតចំាស់់អំពីតប្រាមុូវការរបស់់ព�ក់គាត។់

លើ�ក់ុុង់ឆុ្ ំ ២០១៩ ការទំនាក់ទ់ំនង់ចំាស់់លាស់់ ន�ង់ការអនុវតិប្រាស់បតាំមុទ�ស់លើៅអាទ�ភាពសំ់ខ្នាន់ៗ  របស់់ន�លើោជី�តលើ�ទូទាងំ់សាខ្នា ន�ង់ផ្នែផុុក់ប្រាបត�បតិ�ការ 
 ការផុិ�ចំលើផុិើមុនូវយុទធនាការលក់ផ់្នែដ៏លប្រាស់បលើ�នឹង់យុទធសាសស់ិទីផុារ ក់ដូ៏៏ចំជាការផ្នែក់លមុ្អផុល�តផុលន�ង់លើស់វាក់មុមជាបនិបនាា ប ់ �នលើធេើឱ្យលើយើង់ស់លើប្រាមុចំនូវ
 លទធផុលដ៏ល៏ើលចំលើធាល លើន�។ ក់�ចំុការទាងំ់អស់់លើន� �នផុិល់ជាលទធផុលោា ង់វ �ជីីមាន ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នស់បញី្ញាក់ល់ើ�យការរកី់ចំលើប្រាមុើនដ៏គ៏្គ�រឲ្យក់តស់់មាគ ល់ច្នៃន 

ឥណូទានបុគ្គគល អាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩។ 

នាលើពលខ្នាង់មុុខ្ពលើន� លើយើង់លើបិជាា នឹង់បនិផុិល់ជូីននូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុប្រាបក់បលើ�យភាពច្នៃចំុប្រាបឌី�ត - ការផុិល់��រញ្ជីាបីទាន  ការផុិល់លើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ 
 ន�ង់ធនាគារក់�ចំុ  លើដ៏ើមុីធីានាថាអត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ នឹង់បនិទទ�ល�ននូវបទព�លើសាធនធ៍នាគារក់�ចំុ ផ្នែដ៏លកានផ់្នែតប្រាបលើស់ើរ។

ប្របាក់បនៅញ្ញញ�

លើ�ឆុ្២ំ០១៩ ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើស់រុបរបស់់លើយើង់លើ�ផ្នែតមានភាពរងឹ់មា ំលើ�យបញី្ញាក់ត់ាំមុរយៈអនុ�តប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើស់ន្ស ំន�ង់ចំរនិដ៏ប៏្រាបលើស់ើរលើ�ក់ុុង់អប្រាតាំ៦៦,២%។ 
 លើ�ើយស់មុ�ទធ�ផុលដ៏ល៏្អមុ�យលើន� អាចំស់លើប្រាមុចំលើ��នតាំមុរយៈការរក់ាទំនាក់ទ់ំនង់ជាមុ�យអត�ថិ�ជីនប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ការលើរៀបចំំផ្នែផុនការគ្គណូនីដ៏៏
 ស់មុប្រាស់បស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីន លើ�ទូទាងំ់សាខ្នា ន�ង់បណិាញផ្នែចំក់ចាយរបស់់លើយើង់។ លើលើស់ពីលើន�លើទៀត ព�ក់លើយើង់�នលើលើក់ក់មុពស់់ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើជាប្រា�ក់ល់ើរៀលលើ�យ
 ពឹង់ផ្នែផុ្អក់លើលើ ស់នានីយភាពសាចំប់្រា�ក់ដុ់៏លាល រដ៏រ៏ងឹ់មា ំ ប្រាពមុទាងំ់បណិាញអត�ថិ�ជីនដ៏ធ៏ំទូលាយរបស់់លើយើង់ តាំមុរយៈការផុិល់ជូីនផុល�តផុល ន�ង់លើស់វា��រញ្ជីា វតុុ
 ោា ង់ទូលំទូលាយដ៏ល់អត�ថិ�ជីនសាជីីវក់មុមរបស់់លើយើង់។ ជាមុ�យគុាលើន�ផ្នែដ៏រ លើយើង់�នស់លើប្រាមុចំនូវក់ំលើណូើ នប្រាទព្យស់ក់មុមដ៏ល៏ើលចំលើធាល  ខ្ពណូៈលើពលផ្នែដ៏លលើយើង់រក់ា
 �ននូវស់នានីយភាព ផ្នែដ៏លស់បញី្ញាក់ល់ើ�យ អនុ�តឥណូទានលើធៀបលើ�នឹង់ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើដ៏ស៏់មុប្រាស់ប។

�នលើ�ឆុ្២ំ០២០ ន�ង់លើពលខ្នាង់មុុខ្ព លើយើង់នឹង់លើ�ផ្នែតលើបិជាា ចំ�តិខ្ពពស់់ក់ុុង់ការបលើង់កើនប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរបស់់លើយើង់ ជាព�លើស់ស់លើលើប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើជាប្រា�ក់ល់ើរៀល តាំមុរយៈ

 ការផុិ�ចំលើផុិើមុនានា យុទធនាការ ន�ង់ក់មុមវ �ធីលើផុ្សង់ៗ  លើដ៏ើមុីលីើ�លើយតបលើ�នឹង់តប្រាមុូវការរបស់់អត�ថិ�ជីន ផ្នែដ៏លស់ុ�តលើ�ក់ុុង់សុានភាពផ្នែដ៏លមានការផ្នែប្រាបប្រាបរួល ន�ង់

 ការប្រាបក់�តប្រាបផ្នែជីង់កានផ់្នែតខ្នាល ងំ់លើ�ើង់។

នៅស់វា�នាគាររូបវ័នដបុគ្គលជាន់ខ្ពស់់ Premiere Wealth

លើស់វាធនាគាររូបវន័ដបុគ្គគលជានខ់្ពពស់់ Premiere Wealth របស់់លើយើង់ ផុដល់ជូីនអត�ថិ�ជីននូវការស់លើប្រាមុចំចំ�តិ ន�ង់វ �ធីសាសស់ដស់ប្រាមាបក់ារប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យស់មុីតិ� ផ្នែដ៏ល
 មានអុក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ផ្នែផុុក់ទំនាក់ទ់ំនង់ប្រាបក់បលើ�យភាពរ�ស់រាយរាក់ទ់ាក់ ់ ក់ុុង់ការជី�យ�ស់លើប្រាមុចំក់ដីបំណូង់អត�ថិ�ជីនឲ្យកាល យជាការព�ត។ លើស់វាធនាគាររូបវន័ិបុគ្គគល
 

ជានខ់្ពពស់់ Premiere Wealth របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់  ផុដល់ជូីនអត�ថិ�ជីននូវបទព�លើសាធនធ៍នាគារដ៏ឥ៏តលើខុ្នា� ទាងំ់ក់ុុង់ ន�ង់លើប្រា�ប្រាបលើទស់។ មុ�នថាការរកី់ចំលើប្រាមុើន
 ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុស់ប្រាមាបស់់�ប្រាគាស់ ឬផ្ទាា ល់ខ្ពល�ន ព�ក់លើយើង់ផ្នែតង់ផ្នែតនាមំុក់នូវការខ្ព�តខ្ពំរ�មុគុា លើ�ទូទាងំ់តំបនអ់ាសាែ ន លើប្រាកាមុពាណូ� ជីីស់ញ្ញាា ផ្នែតមុ�យច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ 
 លើមុយផ្នែបែង់ ។

ជាមុ�យនឹង់បទព�លើសាធនជ៍ាង់២៥ឆុ្ ំ ន�ង់ភាពចាស់់ទំុលើ�ក់ុុង់វ �ស័់យធនាគារលើ�ក់មុពុជា ព�ក់លើយើង់នឹង់លើ�ទីលើន�ក់ុុង់រយៈលើពលផ្នែវង់ លើដ៏ើមុីផីុិល់ជូីននូវដំ៏លើណា�

 ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុប្រាបក់បលើ�យភាពច្នៃចំុប្រាបឌី�ត ន�ង់ទូលំទូលាយ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ោា ង់ព�លើស់ស់លើដ៏ើមុីបីលើប្រាមុើនូវលើស់វារូបវន័ដបុគ្គគលជានខ់្ពពស់់ ផ្នែដ៏លមាន
 លក់ខណូៈ�នមុុខ្ព ន�ង់មានភាពល្អឥតលើខុ្នា�។

អា�ីវក�មប័�្ណ

ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ អាជីីវក់មុមបណ័ូណ របស់់លើយើង់ ទទ�ល�នលទធផុលគ្គ�រឱ្យលើកាតស់រលើស់ើរ លើ�យការលើក់ើនលើ�ើង់ច្នៃនប្រា�ក់ច់ំំណូូលក់ុុង់អប្រាតាំ ១៦,៨% ពីមុ�យឆុ្លំើ�មុ�យ
 ឆុ្ ំ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នស់លើប្រាមុចំលើ�យក់ំលើណូើ នការទូទាតច់្នៃថិលទំន�ញ តាំមុរយៈមាា សីុ់ន�ូតកាត រ�មុជាមុ�យនឹង់ក់ំលើណូើ នច្នៃនប្រាបត�បតិ�ការជាមុ�យបណ័ូណ ឥណូពនធរបស់់
 អត�ថិ�ជីនលើយើង់។ ជាមុ�យនឹង់ការលើបិជាា ចំ�តិ ន�ង់ការខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់របស់់លើយើង់ក់ុុង់ការរក់ាទំនាក់ទ់ំនង់ជាមុ�យពាណូ� ជីីក់រ ន�ង់អត�ថិ�ជីនក់ុុង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់បណ័ូណ

 
ឥណូពនធ លើយើង់�នពប្រាង់ឹង់ពាណូ� ជីីស់ញ្ញាា  ក់�ចំុទំនាក់ទ់ំនង់ ប្រាពមុទាងំ់លើគាលជីំ�រផុល�តផុលរបស់់លើយើង់ តាំមុរយៈយុទធនាការទីផុារលើគាលលើៅ ន�ង់បណិាញ

 ផ្នែបបឌីីជីីថិល។

ស់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០២០ខ្នាង់មុុខ្ពលើន� ព�ក់លើយើង់នឹង់បនិការវ �ន�លើោគ្គលើលើការអភ�វឌី្ឍផុល�តផុល ន�ង់លើស់វាក់មុមលើដ៏ើមុីបីនិបំលើពញតប្រាមុូវការ��រញ្ជីា វតុុរបស់់អត�ថិ�ជីន។

ក់ំលើណូើ នប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏លប្រាបក់បលើ�យ 
គុ្គណូភាព ប្រាស់បជាមុ�យនឹង់ក់ំលើណូើ ន 
ប្រាបចាឆុំ្ដំ៏គ៏្គ�រឱ្យក់តស់់មាគ ល់ កុ�ងអប្រតា  
៣៥,១% ស់ប្រមាប់ឥ�ទាន 
អា�ីវក�មខ្លាំ�ត្ត្ូចូ និង���យ� និង 
២៩,៦% ស់ប្រមាប់ឥ�ទានបុគ្គល

ការដាក់ឲ្�យនៅប្រប�ប្របាស់់នូវនៅស់វា 
�នាគារជាប្របាក់នៅរៀល រ�មុមាន លើស់វា 

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ ផ្នែដ៏លរ�មុមានលើស់វាប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ 
ស់ន្សនំ�ង់ចំរនិ ប្រាពមុទាងំ់ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមាន 
កាលក់ំណូត ់យុទធនាការផុ្សពេផុាយប្រា�ក់ ់

លើរៀល មាា សីុ់នដ៏ក់ប្រា�ក់ល់ើរៀលលើ�យ 
ស់េ័យប្រាបវតិ� ក់ដូ៏៏ចំជាយុទធនាការឥណូទាន 
ជាប្រា�ក់ល់ើរៀលផ្នែដ៏ល�នលើធេើឲ្យលើយើង់ 
ស់លើប្រាមុចំ�ននូវក់ំលើណូើ នឥណូទានជា 
ប្រា�ក់ល់ើរៀល ចូ�នួន ២៧៣ បែីលាននៅរៀល 
ខ្ពណូៈផ្នែដ៏លប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើជាប្រា�ក់ល់ើរៀលរបស់់ 
លើយើង់មានចំំន�ន ១៧៣ បែីលាននៅរៀល  
ប្រាស់បលើ�តាំមុតប្រាមុូវការបទបីញ្ជីាតិ�ច្នៃន 
ធនាគារជាត�។ ស់មុ�ទធ�ផុលលើន� �លុ�បញំុ្ញាង់ពី

 
ការលើបិជាា ចំ�តិោា ង់លើមា�មុុតរបស់់លើយើង់ក់ុុង់ 
ការគាបំ្រាទដ៏ល់ការលើលើក់ក់មុពស់់ 
ការលើប្រាបើប្រា�ស់់រូប�យបណ័ូណ ជាត�

រក�សាបាននូវរបាយុប្របាក់បនៅញ្ញញ�ស់ន�សំ� 
និងចូរនត ក់ុុង់ក់ប្រាមុ�តខ្ពពស់់ តាំមុរយៈ 
កិចូចខិត្ខ�ប្របឹងប៊ែប្របង ន�ង់ វិ�ីសាសស់ត 
កុ�ងការទាក់ទាញ ន�ង់រក់ាទំនាក់ទ់ំនង់ 
ជាមុ�យអត�ថិ�ជីន ក់ុុង់ការលើធេើប្រាបត�បតិ�ការ

 
��រញ្ជីា វតុុសំ់ខ្នាន់ៗ  ន�ង់ជាប្រាបចាជំាមុ�យ 
ធនាគាររបស់់លើយើង់ជាធនាគារចំមុីង់

ក់ំលើណូើ នប្របាក់ចូ��ូលស់ុទធកុ�ងអប្រតា 
២៣,៩% ពីមុ�យឆុ្លំើ�មុ�យឆុ្ ំ

ជាមុ�យនឹង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ចំំណាយស់រុប 

ផ្នែដ៏លមានប្រាបស់�ទធភាព



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ១៦-២២

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

20 21 

នាយ�ោឋា នកើសវាហរិញ្ញវិ�្ុសហ្រមន៍

ទស្សនៈវិិសយ័ និងអាទិភាពសគមាប់ឆ្នាំនា ២ំ០២០
ទស់្សនៈវ �ស័់យប្រាបក់បលើ�យភាពសុ់ទ�ដ៏ា�ន�យមុស់ប្រាមាបឆុ់្ ំ ២០២០ ប្រាតូវ�នបង្វា្អ ក់ភ់ាល មុៗ លើ�យជីំង់ឺរាតតាត Covid-19 ផ្នែដ៏ល�នលើធេើឱ្យព�ភពលើលាក់លើ�ប្រាទឹង់ ប្រាពមុទាងំ់មានផុលបា�ពាល់ដ៏ល់លើស់ដ៏ាក់�ចំុ បទ�ា នការង្វារ 
ន�ង់ស់ង់គមុ ប្រាពមុទាងំ់លើធេើឲ្យប្រាបពន័ធសុ់ខ្នាភ��ល លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់អភ�វឌី្ឍន ៍ ន�ង់ក់ំពុង់អភ�វឌី្ឍនល៍ើ�ទូទាងំ់ព�ភពលើលាក់ ទទ�លផុលបា�ពាល់។ ក់ុុង់ការប្រាបឈមុមុុខ្ពនឹង់លើពលលើវលាដ៏លំ៏�ក់ផ្នែដ៏លមុ�នធាល បម់ានពីមុុនមុក់លើន� លើយើង់

 
�នចាតវ់ �ធានការោា ង់ស់ក់មុមក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់អាជីីវក់មុមរបស់់លើយើង់ លើ�យការស់ុ�តលើ�ោា ង់ជី�តស់ុ�តជាមុ�យអត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ លើដ៏ើមុី�ីលង់កាតក់់ំ�ុង់លើពលដ៏លំ៏�ក់បំផុុតលើន�ជាមុ�យគុា ខ្ពណូៈផ្នែដ៏លព�ក់លើយើង់លើ�ផ្នែត

 លើផិ្ទាតការយក់ចំ�តិទុក់�ក់ល់ើលើគ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុសំ់ខ្នាន់ៗ  លើដ៏ើមុីលីើលើក់ក់មុពស់់ការផុិល់ជូីននូវលើស់វាធនាគារក់�ចំុផ្នែបបឌីីជីីថិល។

អាទិភា�ស់ប្រមាប់ឆ្នាំំ�� ២០២០ 
• រក់ាតាំរាង់តុល្យការរបស់់លើយើង់ លើ�យលើផិ្ទាតការយក់ចំ�តិទុក់�ក់ខ់្ពពស់់ក់ុុង់ការប្រាទប្រាទង់អ់ាជីីវក់មុមរបស់់អត�ថិ�ជីន ក់ុុង់ប្រាគាលំ�ក់លើន� ន�ង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់គុ្គណូភាពប្រាទព្យស់ក់មុមរបស់់លើយើង់។ 
• បលើង់កើនឱកាស់អាជីីវក់មុមរបស់់លើយើង់ក់ុុង់វ �ស័់យ ផ្នែដ៏លលើ�ផ្នែតមានស់នាុ�ពាណូ� ជីីក់មុម ន�ង់ឱកាស់រកី់ចំលើប្រាមុើនថិមី។ 
• ផុិល់នូវភាពកានផ់្នែតង្វាយប្រាស់រួល ក់ុុង់ការទទ�ល�នលើស់វាក់មុមធនាគារ ២៤/៧ លើ�យការ�ក់ឲ់្យលើប្រាបើប្រា�ស់់នូវមាា សីុ់ន�ក់ដ់៏ក់ប្រា�ក់ល់ើ�យស់េ័យប្រាបវតិ� (Smart Recycling Machines) លើ�តាំមុបណិាញសាខ្នារបស់់លើយើង់។ 
• បនិពប្រាងឹ់ង់ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើជាប្រា�ក់ល់ើរៀល តាំមុរយ:យុទធនាការទីផុារ ន�ង់បណិាញប្រាទប្រាទង់ប់្រា�ក់ល់ើរៀលសំ់ខ្នាន់ៗ ដូ៏ចំជា មាា សីុ់នដ៏ក់ប្រា�ក់ល់ើ�យស់េ័យប្រាបវតិ� ATMs ក់មុមវ �ធីធនាគារក់�ចំុM2U ន�ង់ក់មុមវ �ធីប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ ់M2E ។ 
• បនិអភ�វឌី្ឍការផុិល់ជូីនលើស់វាធនាគារផ្នែបបឌីីជីីថិលរបស់់លើយើង់ ជាមុ�យនឹង់ការទូទាតក់ានផ់្នែតទូលំទូលាយ តាំមុរយៈការផុារភីាបល់ើ�នឹង់ច្នៃដ៏គូ្គយុទធសាសស់ដនានា រ�មុទាងំ់ការស់លើប្រាមុចំនូវគ្គលើប្រាមាង់ ការទូទាត ់ ន�ង់លើផុារប្រា�ក់់

 �លង់ប្រាបលើទស់តាំមុរយៈប្រាបពន័ធ�គ្គង់ជាមុ�យធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា។

> ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នទទ�លពានរង្វាេ ន ់“មុុខ្ពង្វារអាជីីវក់មុមល្អបំផុុត ប្រាបចាឆុំ្២ំ០១៨” ន�ង់ពានរង្វាេ ន ់“គ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុ ផ្នែផុុក់អបរ់ដំ៏ល៏្អបំផុុត ប្រាបចាឆុំ្២ំ០១៨” ពីស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។

នៅស់វាក�មធានារា៉�ប់រង Bancassurance 

ប្រាស់បលើ�តាំមុលើគាលលើៅរបស់់លើយើង់ ក់ុុង់ការកាល យខ្ពល�នជាច្នៃដ៏គូ្គធនាគារស់�គ្គមុន ៍ ផ្នែដ៏លមានទំនុក់ចំ�តិលើ�ក់ុុង់ទីផុារ លើយើង់�នស់�ការជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុនូឡាយ�េ៍ លើដ៏ើមុីផីុិល់ជូីននូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយធានារាា បរ់ង់ ជាមុ�យនឹង់

 ការវាយតច្នៃមុលហាន�ភយ័របស់់អត�ថិ�ជីន ពីសំ់ណាក់អ់ុក់វាយតច្នៃមុលផ្នែដ៏លមានវ �ជីាជីីវៈប្រាតឹមុប្រាតូវ។ ការស់�ការលើន� �ននាមំុក់នូវការការពារផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុ ក់ដូ៏៏ចំជាជីលើប្រាមុើស់ច្នៃនការស់ន្ស ំ ក់ុុង់ការការពារអនាគ្គត��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់

 
សុ់ខ្ពមាលភាពរបស់់អត�ថិ�ជីន។ លើ�ឆុ្បំនាា ប ់ លើយើង់នឹង់�នលើ�រក់ភាពជាច្នៃដ៏គូ្គថិមីជាមុ�យ ប្រាក់ុមុ�ែុនធានារាា បរ់ង់ លើអទីកា ក់មុពុជា លើដ៏ើមុីបីនិផុិល់ជូីននូវការធានារាា បរ់ង់អាយុជីីវ �ត ន�ង់ការធានារាា បរ់ង់ទូលើ� ដ៏ល់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់

 ជាមុ�យនឹង់តច្នៃមុលកានផ់្នែតប្រាបលើស់ើរ លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើបទព�លើសាធនស៍់�ការជាលើប្រាចំើនឆុ្ ំន�ង់ភាពជី�តស់ុ�ទធរវាង់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់ប្រាក់ុមុ�ែុនធានារាា បរ់ង់លើអទីកា លើ�ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ ក់ដូ៏៏ចំជាទីផុារលើផុ្សង់លើទៀតលើ�ក់ុុង់តំបន។់

នៅស់វាក�ម�នាគារនិ�មិត្ និងការទូទាត្់

ក់ុុង់នាមុជាអុក់ផុដល់លើស់វាធនាគារតាំមុអុីនធឺផ្នែណូត�នមុុខ្ពលើគ្គ ព�ក់លើយើង់�នពប្រាងឹ់ង់ការផុិល់ជូីនលើស់វាក់មុមធនាគារក់�ចំុឌីីជីីថិល តាំមុរយៈការបផ្នែនុមុមុុខ្ពង្វារសំ់ខ្នាន់ៗ លើប្រាចំើនជាង់មុុន។ បនាា បព់ីការ�ក់ឲ់្យលើប្រាបើប្រា�ស់់នូវក់មុមវ �ធីធនាគារក់�ចំុ

 ន�ង់ក់មុមវ �ធីទូរស័់ពា M2U ផ្នែដ៏លជាក់មុមវ �ធីផ្នែដ៏លឈ�ុពានរង្វាេ នម់ុ�យលើន�មុក់ លើយើង់លើ�ើញស់នាុ�ច្នៃនការលើប្រាបើប្រា�ស់់ក់មុមវ �ធីលើន�លើ�ើង់រ�ូតដ៏ល់១០.០០០គ្គណូនី។ ព�ក់លើយើង់ �នលើធេើការពប្រាងឹ់ង់លើ�ើង់វ �ញនូវក់មុមវ �ធីទូរស័់ពាចំល័ត M2U ន�ង់ 
ការលើប្រាបើប្រា�ស់់សាក់លីង់នូវក់មុមវ �ធីថិមី ផ្នែដ៏លមានការផ្នែក់ស់ប្រាមុរួលលើ�លើលើបទព�លើសាធនល៍ើប្រាបើប្រា�ស់់ ន�ង់រូបរាង់ថិមី (UXUI) ផ្នែដ៏លអនុញ្ញាា ត�ឲ្យអត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់អាចំចូំលលើ�លើប្រាបើប្រា�ស់់�នតាំមុរយៈការលើស់កនប្រាក់លើ�ច្នៃដ៏ លើស់កនមុុខ្ព ឬ ប្រា�ក់ក់់ុុង់

 លើប្រាបើប្រា�ស់់លើលខ្ពស់មាងៃ ត ់ បផ្នែនុមុលើ�លើលើមុុខ្ពង្វារសំ់ខ្នាន់ៗ មុ�យចំំន�នលើទៀត ផ្នែដ៏លរ�មុមានក់មុមវ �ធីផ្នែស់េង់រក់ទីតាំងំ់មាា សីុ់នដ៏ក់ប្រា�ក់ស់់េ័យប្រាបវតិ� ការគ្គណូនាប្រា�ក់ក់់មុុ ី ការព�ន�ត្យលើមុើលស់មុតុល្យឥណូទាន ន�ង់ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ ន�ង់ការលើផុាើរ

 ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នលើរៀបចំំលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីផីុិល់ជូីនភាពង្វាយប្រាស់រួលដ៏ល់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ ក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់��រញ្ជីា វតុុប្រាបក់បលើ�យភាពង្វាយប្រាស់រួលប្រាគ្គបល់ើពលលើវលា ន�ង់ប្រាគ្គបទ់ីក់ផ្នែនលង់។

ព�ក់លើយើង់ ក់�៏នចុំ��តុលើលខ្នាលើលើអនុស់្សរណូៈលើោគ្គយល់ជាមុ�យធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា លើដ៏ើមុីជីីប្រាមុុញការស់�ការគុាក់ុុង់ការទូទាត ់ន�ង់លើផុារប្រា�ក់�់លង់ប្រាបលើទស់ រវាង់ក់មុពុជា ន�ង់មាា លើ�សីុ់តាំមុរយៈM2U ន�ង់ប្រាបពន័ធទូទាត�់គ្គង់របស់់ 
ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា។ លើគាលបំណូង់ច្នៃនភាពជាច្នៃដ៏គូ្គលើន� គ្គឺលើដ៏ើមុីផីុិល់ជូីនអត�ថិ�ជីននូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយ ការលើផុារប្រា�ក់ល់ើ�លើប្រា�ប្រាបលើទស់ ផ្នែដ៏លមានភាពរ�័ស់ សុ់វតុ�ភាពន�ង់ភាពង្វាយប្រាស់រួល ប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាពន�ង់ការចំំណាយ

 ត�ចំ លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើបណិាញទូទាងំ់អាសាែ ន ន�ង់ ប្រាបពន័ធឌីីជីីថិល M2U របស់់ធនាគារលើមុយផ្នែបែង់។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ១៦-២២

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ
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និងទំនាក់ទំនង
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កើគ្លកើៅយទុធស្គាស្រ្តីសិ

នាយក់�ា នធនាគារក់�ចំុ ន�ង់សាជីីវក់មុម ផុិល់ជូីននូវលើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើ�ដ៏ល់អត�ថិ�ជីនសាជីីវក់មុមជាត� ន�ង់អនិរជាត� ប្រាពមុទាងំ់ផុិល់នូវលើស់វាក់មុមោា ង់
 ទូលំទូលាយរ�មុមាន ��រញ្ជីា វតុុសាជីីវក់មុម ពាណូ� ជីីក់មុម ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ ់ន�ង់លើស់វាក់មុមរតនាគារ។

ការលើបិជាា ចំ�តិរបស់់ព�ក់លើយើង់ លើដ៏ើមុីកីាល យជាច្នៃដ៏គូ្គពាណូ� ជីីក់មុមផ្នែដ៏លអាចំលើជីឿទុក់ចំ�តិ�នស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ ក់ុុង់ការលើធេើប្រាបត�បតិ�ការក់ុុង់ប្រាស់ុក់ ន�ង់

 
ទូទាងំ់តំបន។់ ព�ក់លើយើង់ នឹង់ស់លើប្រាមុចំនូវការលើបិជាា ចំ�តិលើន�តាំមុរយៈ៖

• ពាណូ� ជីីស់ញ្ញាា ធនាគារដ៏រ៏ងឹ់មា ំជាមុ�យនឹង់បណិាញសាខ្នាោា ង់ទូលំទូលាយប្រាគ្គបត់ំបន៖់ ក់ុុង់នាមុជាធនាគារមុ�យផ្នែដ៏លអាចំទុក់ចំ�តិ�ន លើ�ក់ុុង់តំបន់
 អាសីុ់អាលើគ្គុយ ៍ លើយើង់ផុិល់ជូីនអត�ថិ�ជីននូវអុក់ជំីនាញប្រាបឹក់ា��រញ្ជីា វតុុទាងំ់ក់ុុង់ ន�ង់លើប្រា�ប្រាបលើទស់ លើដ៏ើមុីសី់ប្រាមុរួលដ៏ល់អត�ថិ�ជីន ក់ុុង់ការពប្រាងី់ក់អាជីីវក់មុម

 
ទូទាងំ់តំបន។់ តាំមុរយៈចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ ន�ង់ការយល់ចំាស់់ពីទ�ដ៏ាភាពនានាក់ុុង់តំបន ់ ព�ក់លើយើង់អាចំក់សាង់ភាពជាច្នៃដ៏គូ្គជាមុ�យអត�ថិ�ជីនលើ�ក់ុុង់តំបន់

 របស់់លើយើង់ ន�ង់ផុាភីាបព់�ក់គាតល់ើ�កានអ់ត�ថិ�ជីនដ៏ច៏្នៃទលើទៀតលើ�លើប្រា�តំបនអ់ាសាែ ន។

• ចំំណុូចំលើផិ្ទាតរបស់់លើយើង់៖ ព�ក់លើយើង់ផុិល់ជូីននូវលើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លប្រាស់បលើ�នឹង់តប្រាមូុវការរបស់់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ តាំមុរយៈ ស់�ការផី្នែផុុក់
ទំនាក់ទ់ំនង់ ន�ង់ការគាបំ្រាទ ពី អុក់ជំីនាញផុល�តផុល។

• ស់មុតុភាពរបស់់លើយើង់៖ ព�ក់លើយើង់បនិការលើធេើវ �ន�លើោគ្គ ន�ង់អភ�វឌី្ឈធនធានផ្នែដ៏លមានលើទពលើកាស់ល្យ ការច្នៃចំុប្រាបឌី�តថិមីៗ ន�ង់ពប្រាងឹ់ង់
 លើ��ា រចំនាស់មុពន័ធនានា លើដ៏ើមុីបី្រា�ក់ដ៏ថាអត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ នឹង់ទទ�ល�នលើស់វាក់មុមផ្នែដ៏លប្រាបក់បលើ�យគុ្គណូភាព ន�ង់ផុល�តភាព។

ការរពំឹងទុ�របសភ់ា្រជីពា�់ព័នធ

នាយ្ដា្្នធនាគារ្ិច្ចច 
និងសាជីីវ្មម

ក់ំលើណូើ នប្របាក់ចូ�នៅ�ញ�ុន 
បង់�នធកុ�ងអប្រតា ៣៤,៩%

ក់ំលើណូើ នច្នៃនចូ��ូលកផប្រ�ឈុនួល 
លើ�ើង់ដ៏ល់ ២៧,៨% លើធៀបនឹង់ឆុ្មំុុន  
ផ្នែដ៏លរ�មុចំំផ្នែណូក់ពីក់ច្នៃប្រាមុឈុ�លប្រាបត�បតិ�ការ

 
ធនាគារ ន�ង់ក់ច្នៃប្រាមុឈុ�លពីការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ 
សាចំប់្រា�ក់់

រក់ានូវរ�យប្របាក់បនៅញ្ញញ�ស់ន�សំ�និងចូរនត  
ក់ុុង់អប្រាតាំ ៦៥,៧% ផ្នែដ៏លទទ�ល�នមុក់ពី 
ការលើធេើឲ្យប្រាបលើស់ើរនូវប្រាបពន័ធ Maybank2E  

ន�ង់ផុិល់ភាពបតផ់្នែបន ន�ង់ប្រាបស់�ទធភាពក់ុុង់ 
ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់��រញ្ជីា វតុុ

ចូំលរ�មុចំំផ្នែណូក់ក់ុុង់ការលើធេើលើអាយទំ�ំ 
ឥ�ទានជាប្របាក់នៅរៀល�នលើក់ើនលើ�ើង់ 
លើលើស់ផ្នែផុនការ ១០% ជាមុ�យនឹង់ 
ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើជាប្រា�ក់ល់ើរៀលស់រុបចំំន�ន 

២៧៨បែីលាននៅរៀល

ការបនិយក់ចំ�តិទុក់�ក់ ់ន�ង់ទំនាក់ទ់ំនង់ 
ោា ង់ស់ក់មុមជាមុ�យអត�ថិ�ជីនក់ុុង់ការ�ប្រងឹង 
គុ�ភា�ប្រទ��យស់ក�ម ផ្នែដ៏ល�ន 

ស់បញី្ញាក់ល់ើ�យការថិយចុំ�ច្នៃនអនុ�ត 

ឥណូទានមុ�នដំ៏លើណូើ រការ

សមិទ្ិផលសំខាន់ៗ្្លងឆ្្ំ

២០១៩

អត្ិថិ�ន
• ផុិល់នូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លស់មុប្រាស់ប ន�ង់បំលើពញនូវតប្រាមុូវការរបស់់អត�ថិ�ជីន។

វិនិនៅយ៉ាគិន
• ផិុល់ជូីននូវផុលចំំលើណូញប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព លើ�យការលើប្រាបើប្រា�ស់់ឲ្យអស់់ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនមូុលធននានាច្នៃនបណិាញលើក់រ ិិ៍លើ�ម �  

ស់នានីយភាព ការលើរៀបចំំផ្នែផុនការ ន�ង់ការប្រាបុង់ប្រាបយត័ុលើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់លើសា�ែុយចំំណាយលើផុ្សង់ៗ។

• ការវ �ន�លើោគ្គដ៏ស៏់មុរមុ្យលើលើប្រាទព្យស់ក់មុម លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើយុទធសាសស់ិច្នៃនការរកី់ចំលើប្រាមុើនរបស់់លើយើង់។

 និយុត្ករ
• ធានាការអនុវតិអាជីីវក់មុម គ្គឺប្រាស់បលើ�តាំមុបទ�ា ន ន�ង់ប្រាក់មុសី់លធមុប៌្រាគ្គបល់ើពលលើវលា។

ស់�គ�ន៍
• លើលើក់ក់មុពស់់ស់�គ្គមុន ៍ផ្នែដ៏លមានភាពខ្ពេ�ខ្នាត តាំមុរយៈក់មុមវ �ធីអបរ់ ំផ្នែដ៏លមានឥទធ�ពលជាវ �ជីីមាន។

និនៅយ៉ា�ិត្
• ផុាភីាបប់រ �ោកាស់ការង្វារ ផ្នែដ៏លមានការជីំរុញទឹក់ចំ�តិ ប្រាពមុទាងំ់ឱកាស់កុុ់ង់ការលើរៀនសូ់ប្រាត លើដ៏ើមុីទីទ�ល�នការយល់ដ៏ឹង់ឆ្ប់

 រ�័ស់។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ២៣-២៧

22 23 

ទស្សនៈវិិសយ័ និងអាទិភាពសគមាប់ឆ្នាំនា ២ំ០២០

ព�ក់លើយើង់ រពំឹង់ទុក់ថាក់ំលើណូើ នលើស់ដ៏ាក់�ចំុជាសាក់លទាងំ់ក់ុុង់ ន�ង់លើប្រា�តំបន ់ នឹង់មានការលើក់ើនលើ�ើង់យឺតជាង់មុុនលើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០២០លើន� លើ�ើយព�ក់លើយើង់នឹង់ប្រាបកានជ់ីំ�រប្រាបុង់ប្រាបយត័ុខ្ពពស់់លើលើការអនុវតិវ �ធីសាសស់ិក់ុុង់

 
ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លអាចំទទ�លយក់�ន។ ព�ក់លើយើង់ លើបិជាា ចំ�តិកុុ់ង់ការពប្រាងី់ក់អាជីីវក់មុមរបស់់លើយើង់ប្រាបក់បលើ�យទនំ�លខុ្ពស់ប្រាតូវ បលើង់កើតនូវគុ្គណូតច្នៃមុល ប្រាពមុទាងំ់ ក់សាង់លើក់រ ិិ៍លើ�ម �ដ៏ម៏ានលើស់រុភាពស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់លើ�

 ក់ុុង់តំបនអ់ាសាែ ន។

អាទិភា�ស់ប្រមាប់ឆ្នាំំ��២០២០

• បនិលើលើក់ក់មុពស់់រូប�យបណ័ូណ ជាត� តាំមុរយៈការផុិល់ជូីននូវផុល�តផុល ន�ង់លើស់វាក់មុមជាប្រា�ក់ល់ើរៀល ផ្នែដ៏លរ�មុមាន ឥណូទានជាប្រា�ក់ល់ើរៀល ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើជាប្រា�ក់ល់ើរៀល មាា សីុ់នដ៏ក់ប្រា�ក់ស់់េ័យប្រាបវតិ�ជាប្រា�ក់ល់ើរៀល 
 ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ការនានាជាប្រា�ក់ល់ើរៀល តាំមុរយៈប្រាបពន័ធ Maybank2U ន�ង់ Maybank2E។

• អភ�វឌី្ឍប្រាបពន័ធលើអកូ់ពាណូ� ជីីក់មុមោា ង់ទូលំទូលាយ ន�ង់ជីប្រាមុុញការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ត់ាំមុប្រាបពន័ធ Maybank2E លើ�ក់ុុង់តំបនក់់ុុង់លំ�ូរអាជីីវក់មុម លើដ៏ើមុីបីលើង់កើតនូវឱកាស់��រញ្ជីាបីទានថិមី ប្រាស់បលើ�នឹង់ចំង្វាេ ក់ផ់ុល�តក់មុម។

• ដឹ៏ក់នា ំន�ង់ពប្រាងី់ក់នូវយុទធសាសស់ិរបស់់លើយើង់ក់ុុង់ការលើធេើជាច្នៃដ៏គូ្គស់ប្រាមាបដ់៏ំលើណូើ រការអាជីីវក់មុមរបស់់អត�ថិ�ជីន ផ្នែដ៏លអនុវតិតាំមុលើគាលការណ៍ូបរ �សុាន ស់ង់គមុ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ លើដ៏ើមុីគីាបំ្រាទដ៏ល់ការអភ�វឌី្ឍលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ន�ង់ស់ង់គមុ

 
ក់ុុង់រយៈលើពលផ្នែវង់។

• បនិលើធេើការវ �ន�លើោគ្គលើលើធនធានមុនុស់្ស ន�ង់លើ��ា រចំនាស់មុពន័ធ លើដ៏ើមុីបីំលើពញនូវលំ�ូរអាជីីវក់មុម។

• ផ្នែស់េង់យល់បផ្នែនុមុលើ�លើលើការពប្រាងី់ក់នូវលើស់វាក់មុមការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យស់ក់មុម តាំមុរយៈការបង្វាា ញនូវផុល�តផុល ន�ង់បណិាញផ្នែចំក់ចាយថិមីៗ។

• បនិការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើលើគុ្គណូភាពប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ផ្នែផុនការដំ៏លើណា�ប្រាសាយរ�មុគុាជាមុ�យអត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ ក់ុុង់សុានភាពមុ�នទានច់ំាស់់លាស់់ច្នៃនលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ន�ង់អាជីីវក់មុម តាំមុរយៈការផុាភីាបអ់ត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់

 លើ�កានឱ់កាស់រកី់ចំលើប្រាមុើនថិមីៗក់ុុង់តំបន។់

ចំណុ្ណចកើ្ិ�សខំាន់ៗសគមាប់ឆ្នាំនា ២ំ០១៩

�នាគារកិចូចពា�ិ�ជក�ម និងសា�ីវក�ម

ព�ក់លើយើង់ �នបនិការលើបិជាា ចំ�តិក់ុុង់ការជី�យ�ជីប្រាមុុញការរកី់លូតលាស់់របស់់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ តាំមុរយៈការពប្រាងឹ់ង់គុ្គណូភាពផុល�តផុល ន�ង់លើស់វាក់មុម ប្រាស់បលើពលបនិពយាោមុលើប្រាបើប្រា�ស់់នូវចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ ន�ង់ការគាបំ្រាទពី

 
សំ់ណាក់ម់ុុខ្ពង្វារអាជីីវក់មុមនានាច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់លើ�លើប្រា�ប្រាបលើទស់ លើដ៏ើមុីភីីាបទ់ំនាក់ទ់ំនង់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ លើ�កានអ់ុក់ជំីនាញផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុក់ុុង់តំបន។់

ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ លើយើង់�នរ�មុចំំផ្នែណូក់ក់ុុង់ការលើធេើឲ្យទំ�ំឥណូទានប្រា�ក់ល់ើរៀលលើក់ើនលើ�ើង់លើលើស់ផ្នែផុនការក់ំណូត ់ ១០% ជាព�លើស់ស់លើ�លើលើផ្នែផុុក់ទុនជាប្រា�ក់ល់ើរៀល។ តាំមុរយៈការផុាភីាបោ់ា ង់ស់ក់មុមលើ�កានអ់ត�ថិ�ជីនទាងំ់ក់ុុង់ ន�ង់លើប្រា�

 
ប្រាបលើទស់ លើយើង់�នលើធេើការលើលើក់ក់មុពស់់ ន�ង់ផុ្សពេផុាយោា ង់ស់ក់មុមលើ�លើលើការលើប្រាបើប្រា�ស់់រូប�ណូណ បណ័ូណ ជាត� ផ្នែដ៏លលើធេើឲ្យលើយើង់ទទ�ល�ននូវប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើជាប្រា�ក់ល់ើរៀលចំំន�ន ២៧៨បែលីានលើរៀល ន�ង់ផុិល់នូវឥណូទានជាប្រា�ក់ល់ើរៀលចំំន�ន 

 ៣៦បែលីានលើរៀល។

ព�ក់លើយើង់លើ�ផ្នែតប្រាបុង់ប្រាបយត័ុក់ុុង់ការបលើង់កើនប្រាទព្យស់ក់មុមរបស់់លើយើង់ លើ�យការអនុវតិនូវប្រាក់បខ្ពណ្័ូដ៏រ៏ងឹ់មាចំ្នៃនការវាយតច្នៃមុលឥណូទាន ន�ង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័។ ជាមុ�យគុាលើន� លើ�យមានការប្រាបុង់ប្រាបយត័ុលើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់គុ្គណូភាព
 ប្រាទព្យស់ក់មុម រ�មុទាងំ់ទំនាក់ទ់ំនង់ជាមុ�យអត�ថិ�ជីនជាប្រាបចា ំព�ក់លើយើង់ អាចំប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់�ននូវអនុ�តឥណូទានមុ�នដំ៏លើណូើ រការ ឲ្យថិយចុំ�ក់ុុង់អប្រាតាំ ៤៣,៥% លើប្រាបៀបលើធៀបលើ�ឆុ្២ំ០១៨។

ការប្រគប់ប្រគងសាចូ់ប្របាក់ និងប្របត្ិបត្តិការ�នាគារ

ជាមុ�យពាណូ� ជីីស់ញ្ញាា ធនាគារដ៏រ៏ងឹ់មា ំប្រាពមុទាងំ់បណិាញសាខ្នាោា ង់ទូលំទូលាយប្រាគ្គបត់ំបន ់លើយើង់លើ�ផ្នែតបនិពប្រាងី់ក់ស់មុតុភាពប្រាបឹក់ាលើោបល់ ការផុិល់ដ៏ំលើណា�ប្រាសាយពាណូ� ជីីក់មុម ន�ង់រតនាគារ ដ៏ល់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ទាងំ់លើ�ក់ុុង់
 តំបនអ់ាសាែ ន ន�ង់តំបនអ់ាសីុ់ទាងំ់មុូល។ ក់ំលើណូើ នអាជីីវក់មុមប្រាបត�បតិ�ការធនាគាររបស់់លើយើង់ ទទ�ល�នការលើក់ើនលើ�ើង់ជាវ �ជីីមាន លើ�យចំំណូូលពី��រញ្ជីាបីទានពាណូ� ជីីក់មុម�នលើក់ើនលើ�ើង់ចំនំ�ន ៤២,២% ន�ង់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីាបីទាន

 
ពាណូ� ជីីក់មុម�នលើក់ើនលើ�ើង់ចំំន�ន ៦,៤% លើធៀបនឹង់ឆុ្មំុុន។

ព�ក់លើយើង់ ក់�៏នបនិលើលើការលើធេើឲ្យប្រាបលើស់ើរនូវប្រាបពន័ធ Maybank2E ស់ប្រាមាបក់ារប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ក់់ុុង់តំបន ់ លើដ៏ើមុីលីើធេើឲ្យដំ៏លើណូើ រប្រាបត�បតិ�ការធនាគាររបស់់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់កានផ់្នែតមានប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ស់េ័យប្រាបវតិ�ក់មុមប្រាគ្គប់

 លើពលលើវលា ប្រាគ្គបទ់ីក់ផ្នែនលង់។ ប្រាបពន័ធMaybank2E  របស់់លើយើង់ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�យមានលក់ខណូៈបតផ់្នែបន ន�ង់មុុខ្ពង្វារអនុមុត័ង្វាយប្រាស់រួល ផ្នែដ៏លមានសុ់វតុ�ភាព លើដ៏ើមុីលីើ�លើយតបលើ�នឹង់ភាគ្គស់មុគ្គសាម ញច្នៃនប្រាបត�បតិ�ការរបស់់សាជីីវក់មុម។

 ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ ព�ក់លើយើង់ �នបផ្នែនុមុមុុខ្ពង្វារថិមី គ្គឺ Host-to-Host ផ្នែដ៏លអាចំឲ្យអត�ថិ�ជីនលើធេើប្រាបត�បតិ�ការលើ�យផ្ទាា ល់មុក់លើលើប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ក់់ុុង់តំបនរ់បស់់លើយើង់ (STP) ផ្នែដ៏លជី�យស់ប្រាមុរួលដ៏ល់ការបលើង់កើនប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ 
ប្រាបស់�ទធផុលច្នៃនប្រាបពន័ធ។ ជាលទធផុល ក់ំលើណូើ នប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើពីអត�ថិ�ជីនសាជីីវក់មុម�នលើក់ើនលើ�ើង់ដ៏ល់លើ� ៥៩,៥% ន�ង់ក់ច្នៃប្រាមុឈុ�លពីការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ល់ើក់ើនចំំន�ន ៥០,២% លើធៀបនឹង់ឆុ្មំុុន។

លើ�លើពលអនាគ្គត ព�ក់លើយើង់លើបិជាា នឹង់ផុិល់ជូីននូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយ��រញ្ជីា វតុុដ៏ល៏ើពញលើលញ ផ្នែដ៏លបំលើពញ�ននូវតប្រាមុូវការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់��រញ្ជីា វតុុរបស់់អត�ថិ�ជីនទាងំ់ក់ុុង់ ន�ង់លើប្រា�ប្រាបលើទស់ ប្រាពមុទាងំ់ផុិល់ជូីននូវបទព�លើសាធនក៍ានផ់្នែតល្អប្រាបលើស់ើរ

 លើ�ទូទាងំ់តំបន ់ន�ង់ប្រាគ្គបប់ណិាញរបស់់លើយើង់។ បផ្នែនុមុពីលើន� ព�ក់លើយើង់នឹង់លើធេើការវ �ន�លើោគ្គក់ុុង់ការពប្រាងឹ់ង់នូវប្រាបពន័ធ Maybank2E (M2E) ប្រាស់ប ជាមុ�យនឹង់ Maybank2U (M2U) លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំនូវទស់្សនៈវ �ស់្សយ័របស់់លើយើង់ ក់ុុង់ការកាល យ
 

ខ្ពល�នជាធនាគារឌីីជីីថិល ផ្នែដ៏លជាជីលើប្រាមុើស់របស់់អត�ថិ�ជីនទាងំ់បុគ្គគល ន�ង់សាជីីវក់មុម។

នាយ�ោឋា នធនាគ្រ�ិច្ច និងស្គាជជីវិ�មម



ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផញាសញាងៗយុទ្ធសាស្តញាដើមញាបី 
បង្កើតគុណតម្លញា

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ២៣-២៧

អភិបាលកិច្ចបញាកបដោយ 
ទំនួលខុសតញាូវ

ធនធានសង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសញាស

22 23 

ឧ�ិមភាពមន 
បកើច្ច�វិិទយា និង
គប�ិប�ិិការ

�នលើធេើឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់នូវ ក�មវិ�ី�នាគារ
កិចូចតា�ទូរស់័�ះផដី M2U ជាមុ�យនឹង់ 
ការ�ក់ឲ់្យដំ៏លើណូើ រការសាក់លីង់ជាមុ�យ 
បលើចំុក់វ �ទយា UI/UX ថិមី ន�ង់ទំលើនើប ផ្នែដ៏ល 
លើធេើឲ្យក់មុមវ �ធីលើន�មានលក់ខណូៈស់ិង់�់រ 
ទូទាងំ់បណិាប្រាបលើទស់សំ់ខ្នាន់ៗ ផ្នែដ៏លធនាគារ  

លើមុយផ្នែបែង់ ក់ំពុង់លើធេើប្រាបត�បតិ�ការដូ៏ចំជា 
ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ ស់�ង់ាបុរ ីឥណូ្ូលើនសីុ់ 

�េីលីពីន ន�ង់ក់មុពុជា។

សមិទ្ិផលសំខាន់ៗ្្លងឆ្្ំ

២០១៩

�នចុំ��តុលើលខ្នាលើលើ អនុស់្សរណូៈ 
លើោគ្គយល់ ជាមុ�យធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា  
ស់ប្រាមាបក់់�ចំុស់�ការរវាង់ ក�មវិ�ី�នាគារ 
កិចូចតា�ទូរស់័�ះផដី M2U ន�ង់ប្រប�័នធ 
ទូទាត្់ប្របាក់បាគង របស់់ធនាគារជាត� 

ច្នៃនក់មុពុជា លើដ៏ើមុីផីុិល់ជូីននូវ ដ៏ំលើណា�ប្រាសាយ 
ក់ុុង់ការលើផុារប្រា�ក់ផ់្នែដ៏លរ�័ស់ប្រាបក់បលើ�យ 
សុ់វតុ�ភាព ង្វាយប្រាស់រួល ន�ង់ចំំណាយត�ចំ 
រវាង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ន�ង់ប្រាបលើទស់ មាា លើ�សីុ់។

�នបលើង់កើតការលើផុារប្រា�ក់ជ់ា ប្របាក់នៅរៀល 
នៅល�ប្រប�័នធ M2U លើដ៏ើមុីគីាបំ្រាទដ៏ល់ 
ការផ្ទាល ស់់បិូររបស់់ប្រាបលើទស់ ក់ុុង់ការជំីរុញ 
ដ៏ល់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់រូប�យបណ័ូណ ជាត�ឲ្យកាន់

ផ្នែតលើប្រាចំើន។

បគាលបៅយរុទ្សាសស្

លើដ៏ើមុីកីាល យជាធនាគារជីលើប្រាមុើស់ឌីីជីីថិល ផ្នែដ៏លជាផ្នែផុុក់មុ�យច្នៃនលើគាលលើៅយុទធសាសស់ិរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ព�ក់លើយើង់ �នលើធេើការលើផិ្ទាតសំ់ខ្នានល់ើ�
 

លើលើការបលើង់កើតប្រាបពន័ធលើអកូ់ឌីីជីីថិល ផ្នែដ៏លមានភាពលើលចំលើធាល  រងឹ់មា ំង្វាយបតផ់្នែបន ន�ង់ចីំរភាព លើដ៏ើមុីបីលើប្រាមុើដ៏ល់អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់។ លើគាលបំណូង់របស់់

 ព�ក់លើយើង់ គ្គឺលើដ៏ើមុីអីភ�វឌី្ឍ ន�ង់បនិរក់ាទំនាក់ទ់ំនង់រយៈលើពលយូរអផ្នែង់េង់ តាំមុរយៈការបលើង់កើតជំីលើនឿទុក់ចំ�តិ ផុិល់ការលើលើក់ទឹក់ចំ�តិ ន�ង់បំលើពញតប្រាមុូវការ ន�ង់

 ផុិល់ជូីននូវបទព�លើសាធន ៍ ប្រាបក់បលើ�យលក់ខណូៈបុគ្គគល ន�ង់ឧតិមុភាព ជូីនដ៏ល់អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់។ ចំក់ខុវ �ស័់យទាងំ់លើន� នឹង់អាចំស់លើប្រាមុចំ�ន
 តាំមុរយៈ៖

• ការបនិលើធេើឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ជាលំ�ប ់ ផុិល់ជូីនរបស់់អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់នូវបទព�លើសាធន ៍ ន�ង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ធនាគារក់�ចំុតាំមុឌីីជីីថិល តាំមុរយៈ

 ការបលើង់កើនស់មុតុភាព ន�ង់លក់ខណូៈព�លើស់ស់ឌីីជីីថិល ផ្នែដ៏លនឹង់បនិក់សាង់ទំនាក់ទ់ំនង់ជាមុ�យអត�ថិ�ជីនឲ្យកានផ់្នែតជី�តស់ុ�ត។
• ការជីំរុញទំនាក់ទ់ំនង់ ន�ង់ភាពជាច្នៃដ៏គូ្គជាមុ�យយុទធសាសស់ិបលើចំុក់វ �ទយា រ�មុមាន FinTechs ន�ង់ TechFins ផ្នែដ៏លបំលើពញបផ្នែនុមុលើ�លើលើប្រាបពន័ធលើអកូ់ឌីីជីីថិល 

ឬបលើង់កើនដំ៏លើណា�ប្រាសាយឌីីជីីថិលរបស់់ព�ក់លើយើង់។
• ការព�ចារណាលើ�ើង់វ �ញ នូវគ្គំរូអាជីីវក់មុមរបស់់ព�ក់លើយើង់ជាប្រាបចា ំ ប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់មានអតុប្រាបលើោជីន ៍ ដូ៏ចំជាការលើធេើឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់លើលើ

 លើស់វាក់មុមឌីីជីីថិល ការកាតប់នុយច្នៃថិលលើដ៏ើមុច្នៃនប្រាបត�បតិ�ការ ន�ង់ការបលើង់កើនផុល�តភាព។ 
• ការ�ក់ឲ់្យលើប្រាបើប្រា�ស់់នូវការបលើង់កើតថិមី ច្នៃនប្រាបពន័ធឌីីជីីថិលរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ លើ�លើលើទីផុារទាងំ់មុូលរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់លើធេើការ

 លើរៀនសូ់ប្រាតនូវបទព�លើសាធនក៍់នលង់មុក់ លើដ៏ើមុីបីលើង់កើនគុ្គណូប្រាបលើោជីនឲ៍្យកានផ់្នែតលើប្រាចំើនបំផុុតតាំមុផ្នែតអាចំលើធេើលើ��ន ជូីនភាគី្គពាក់ព់ន័ធរបស់់ព�ក់លើយើង់។

បសច្ច្្ីរំពរឹងទរុ្រ្រស់ភាគីពា្់ព័ន្

អត្ិថិ�ន
• ផុិល់ជូីននូវការប្រា�ប្រាស័់យទាក់ទ់ង់ប្រាបក់បលើ�យភាពង្វាយប្រាស់រួល លក់ខណូៈបុគ្គគល ន�ង់គាម នផ្នែដ៏នក់ំណូត។់
• ផុិល់ជូីននូវបរ �សុានប្រាបត�បតិ�ការធនាគារក់�ចំុ ន�ង់ទ�នុនយ័ផ្ទាា ល់ខ្ពល�ន ប្រាបក់បលើ�យសុ់វតុ�ភាព។

វិនិនៅយ៉ាគនិ
• ការវ �ន�លើោគ្គផ្នែបបបលើចំុក់វ �ទយា ផ្នែដ៏លមានការការពារ ន�ង់ប្រាបស់�ទធភាពខ្ពពស់់ ផ្នែដ៏លអាចំផុិល់អតុប្រាបលើោជីនោ៍ា ង់ព�តប្រា�ក់ដ៏ជូីនដ៏ល់

 អត�ថិ�ជីន ន�ង់បលើង់កើនគុ្គណូតច្នៃមុលជូីនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។
• រក់ាភាព�នមុុខ្ពលើគ្គលើ�ក់ុុង់ការប្រាបក់�តប្រាបផ្នែជីង់លើលើវ �ស័់យ FinTechs ន�ង់ TechFins។

 និយុត្ករ
• លើធេើការប្រាបកានខី់្នាប ់ ន�ង់អនុវតិតាំមុវ �ធានការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ការកាតប់នុយហាន�ភយ័ ក់ដូ៏៏ចំជាការធានាថា ប្រាបពន័ធប្រាបត�បតិ�ការនានា 

ប្រាតូវ�នលើធេើការផ្នែថិទាោំា ង់ល្អ លើដ៏ើមុីបីង្វាក នូវភាពរអាក់រ់អ�ល។

ស់�គ�ន៍
• លើលើក់ក់មុពស់់ការ�ក់ប់ញូុ្ជីលវ �ស័់យ��រញ្ជីា វតុុ តាំមុរយៈការអភ�វឌី្ឍភាពច្នៃចំុប្រាបឌី�ត ផ្នែបបឌីីជីីថិល ផ្នែដ៏លនាឲំ្យមានការចំំណាយទាប ន�ង់មាន

 ភាពង្វាយប្រាស់រួលស់ប្រាមាបស់់ង់គមុទាងំ់មុូល ក់ុុង់ការទទ�ល�នផុល�តផុល ន�ង់លើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ។
• បលើង់កើនការយល់ដ៏ឹង់ លើ�លើលើការគ្គំរាមុក់ំផ្នែ�ង់ តាំមុអុីនធឺណូ� ត ន�ង់ការការពារ តាំមុរយៈវ �ធានការបង្វាក នានា។

និនៅយ៉ា�ិត្
• បលើង់កើនការយល់ដ៏ឹង់ ន�ង់បនិផ្នែស់េង់យល់បផ្នែនុមុលើលើភាពពាក់ព់ន័ធឌីីជីីថិលលើផុ្សង់ៗ។
• ការភីាបទ់ំនាក់ទ់ំនង់ ផ្នែដ៏លមានលក់ខណូៈលើ��ា រចំនាស់មុពន័ធ ន�ង់ង្វាយប្រាស់រួល ផ្នែដ៏លយល់ពីការលើរៀបចំំការង្វារប្រាបក់បលើ�យភាពបតផ់្នែបន។
• ប្រាបពន័ធ ន�ង់ទប្រាមុង់ប់្រាបត�បតិ� ផ្នែដ៏លមានលើស់ុរភាព ន�ង់សុ់វតុ�ភាព ផ្នែដ៏លអាចំបលើង់កើនផុល�តភាពការង្វារខ្ពពស់់។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ២៣-២៧

24 25 

�នវ �ន�លើោគ្គលើលើដ៏ំលើណា�ប្រាសាយ ច្នៃន 
ការយុល់ដីឹងតា�ប៊ែបបឌីី�ីថល ផ្នែដ៏ល 
ផុិល់បទព�លើសាធនច៍្នៃនការយល់ដ៏ឹង់ផ្ទាា ល់ខ្ពល�ន 
ន�ង់ជី�យ�ឲ្យមានភាពរកី់ចំំលើរ ើន។ ន�លើោជី�ត 
អាចំអភ�វឌី្ឍអាជីីពរបស់់ខ្ពល�ន តាំមុរយៈ 
ការប�្តះបណ្តាា�ល ប្របកបនៅដាយុ 
គុ�ភា�ខ្ពស់់ប�ផ្ទះុត្ ពីសំ់ណាក់ ់
សាសសិាចារ្យ មុក់ពីសាក់លវ �ទយាល័យ  
Harvard ន�ង់អុក់ជំីនាញលើផុ្សង់ៗលើទៀត។

�ននាមំុក់នូវ Online Python  
ន�ង់ការស់�ក់ាតាំមុផ្នែបបឌីីជីីថិលលើផុ្សង់លើទៀត 
ស់ប្រាមាបន់�លើោជី�តឲ្យ យល់ដ៏ឹង់ពីការស់រ
លើស់រកូ់ដ៏ស់ប្រាមាបល់ើធេើការវ �ភាគ្គ លើ�យ 
មុ�នចា�ំចំម់ានចំំលើណូ�ដឹ៏ង់លើលើការស់រលើស់រ
ក់មុមវ �ធីលើ�ើយ។

ឧ�ិមភាពមនបកើច្ច�វិិទយា និងគប�ិប�ិិការ

ចំនុចកើ្ិ�សខំាន់ៗសគមាប់ឆ្នាំនា  ំ២០១៩

លើ�យសារផ្នែតទ�ដ៏ាភាពច្នៃនការប្រាបក់�តប្រាបផ្នែជីង់ក់ុុង់វ �ស័់យធនាគារ លើ�ផ្នែតបនិទទ�លឥទធ�ពលពី FinTech ន�ង់ TechFin ន�ង់ច្នៃដ៏គូ្គឌីីជីីថិលលើនា� ការលើផិ្ទាតសំ់ខ្នានច់្នៃនប្រាបពន័ធ 
ឌីីជីីថិលរបស់់ព�ក់លើយើង់ គ្គឺលើធេើោា ង់ណាលើដ៏ើមុីកីាល យជា ធនាគារជីលើប្រាមុើស់ឌីីជីីថិល ក់ុុង់ការជី�យ�ស់ប្រាមុរួលដ៏ល់លើស់វាក់មុមនានា តាំមុរយៈការជី�យ�ស់ប្រាមុរួលដ៏ល់ទប្រាមុង់់

 ប្រាបត�បតិ�ការផ្នែបបឌីីជីីថិលជាលើប្រាចំើនរបស់់ព�ក់លើយើង់ លើដ៏ើមុីឲី្យមានលើលីឿនលើលឿន ង្វាយប្រាស់រួល ន�ង់មានសុ់វតុ�ភាព ស់ប្រាមាបផ់ុិល់ជូីនដ៏ល់អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់។ 

 យុទធសាសស់ិឌីីជីីថិលរបស់់ព�ក់លើយើង់ ប្រាតូវ�នពប្រាងី់ក់លើលើស់ពីអេី ផ្នែដ៏លលើយើង់ធាល បផ់ុិល់ជូីនអត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់  លើ�យសារផ្នែតព�ក់លើយើង់�នលើធេើការពប្រាងឹ់ង់

 ស់មុតុភាពន�លើោជី�តរបស់់ព�ក់លើយើង់ឲ្យលើប្រាតៀមុខ្ពល�នរ�ចំជាលើប្រាស់ចំស់ប្រាមាបល់ើពលអនាគ្គត តាំមុរយៈគ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុនានា ន�ង់ការបលើង់កើនប្រាបស់�ទធភាពបលើចំុក់វ �ទយា លើដ៏ើមុីលីើធេើ

 ឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់នូវប្រាបស់�ទធផុលច្នៃនប្រាបពន័ធ ន�ង់ដំ៏លើណូើ រការច្នៃផុាក់ុុង់។

ការបនៅង្ក�នគុ�ភា�នៅស់វាក�ម�ូនអត្ិថិ�ន

ក់មុមវ �ធីធនាគារក់�ចំុតាំមុទូរស័់ពាច្នៃដ៏  របស់់ធនាគារ  លើមុយផ្នែបែង់  បចំុុបីនុ មានបទ�ា នដូ៏ចំគុាលើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ចំំន�ន៥  (ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់  ស់�ង់ាបុរ ី  ឥណូ្ូលើនសីុ់ 
 �េីលីពីន ន�ង់ក់មុពុជា)។ ទាងំ់លើន� �នផុិល់ជូីនអត�ថិ�ជីន នូវការទទ�ល�នបទព�លើសាធនធ៍នាគារក់�ចំុប្រាស់លើដ៏ៀង់ ន�ង់រ�មុគុាមុ�យ។ ស់ប្រាមាបប់្រាបលើទស់ក់មុពុជាលើយើង់វ �ញ 

 ក់មុមវ �ធីធនាគារក់�ចំុតាំមុទូរស័់ពាច្នៃដ៏របស់់ធនាគារ  លើមុយផ្នែបែង់  ប្រាតូវ�នលើធេើបចំុុបីនុភាព  ជាមុ�យនឹង់ការរ�មុបញូុ្ជីលនូវបលើចំុក់វ �ទយា  UI/UX   ចុំង់លើប្រាកាយបំផុុត  
ក់ដូ៏៏ចំជាមុុខ្ពង្វារលើផុ្សង់ៗជាលើប្រាចំើនលើទៀត ផ្នែដ៏លផុិល់ជូីននូវលើស់វាក់មុមកានផ់្នែតល្អប្រាបលើស់ើរ លើដ៏ើមុីបីំលើពញតប្រាមុូវការរបស់់អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់ ន�ង់បលើង់កើននូវបទព�លើសាធនច៍្នៃន
ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ធនាគារក់�ចំុតាំមុទូរស័់ពាច្នៃដ៏ឲ្យកានផ់្នែតប្រាបលើស់ើរជាង់មុុន។ 

ការបនៅង្ក�នភា�ជាផដីគូយុុទធសាសស់តរបស់់�ួកនៅយុ�ង

ព�ក់លើយើង់ លើ�ផ្នែតបនិភីាបទ់ំនាក់ទ់ំនង់ផ្នែដ៏លមានប្រាសាបរ់បស់់ព�ក់លើយើង់ ជាមុ�យភាគ្គីពាក់ព់ន័ធនានារ�មុមាន  ន�យតក់រ  ន�ង់ប្រាកុ់មុ�ែុនផិុល់លើស់វាក់មុម ឬប្រាកុ់មុ�ែុនបលើចុំក់វ �ទយា
 

លើដ៏ើមុីពីប្រាងឹ់ង់គ្គលើប្រាមាង់លើស់វាក់មុមរបស់់ព�ក់លើយើង់ ជូីនដ៏ល់អត�ថិ�ជីនទាងំ់អស់់ តាំមុរយៈការចូំលរ�មុបលើង់កើតគ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុ ស់ិីពីបទបីញ្ជីាតិ�លើផុ្សង់ៗ ដូ៏ចំជា គ្គលើប្រាមាង់Central 

Shared Switch ន�ង់គ្គលើប្រាមាង់�គ្គង់ច្នៃនធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា (ស់ប្រាមាបប់្រាបត�បតិ�ការក់ុុង់ប្រាបលើទស់ ន�ង់អនិរជាត�) ក់ដូ៏៏ចំជាការចាបច់្នៃដ៏គូ្គជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនផុិល់លើស់វាក់មុម
 ទី៣  លើដ៏ើមុីផីុិល់ជូីននូវផុល�តផុល ន�ង់លើស់វាក់មុមរបស់់លើយើង់លើ�លើលើទប្រាមុង់ប់្រាបត�បតិ�ការរបស់់ប្រាក់ុមុ�ែុនភាគី្គទីបី�ន។ លើដ៏ើមុីជីីំរុញឲ្យមានការរ�មុបញូុ្ជីលច្នៃនការលើធេើ

 
ប្រាបត�បតិ�ការ ន�ង់លើស់វាក់មុមធនាគារក់�ចំុនានារបស់់ព�ក់លើយើង់ លើ�ក់ុុង់ការរស់់លើ�ប្រាបចាចំ្នៃថិងៃរបស់់អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់ ន�ង់តាំមុរយៈការបលើង់កើនការទំនាក់ទ់ំនង់ជាមុ�យ

 អត�ថិ�ជីន  ព�ក់លើយើង់លើ�ផ្នែតបនិពប្រាងឹ់ង់ភាពពាក់ព់ន័ធនានារបស់់ព�ក់លើយើង់ លើ�ក់ុុង់យុគ្គស់មុយ័ឌីីជីីថិលលើន�។ 

ការបនៅង្ក�នឧត្ត�ភា�ប្របត្ិបត្ិតការ

លើដ៏ើមុីបីនិលើធេើឲ្យក់�ចំុខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់របស់់លើយើង់ មានស់នាុ�ប្រាស់បលើ�នឹង់ន�នុាការច្នៃនការផ្ទាល ស់់បិូរក់ុុង់រយៈលើពលបាុនាម នឆុ្កំ់នលង់មុក់លើន� ព�ក់លើយើង់ លើ�ផ្នែតបនិផ្នែក់លមុ្អក់ុុង់

 ការទទ�លយក់បលើចំុក់វ �ទយាថិមីៗ ជាព�លើស់ស់ក់ុុង់ការវ �ភាគ្គទ�នុនយ័ ន�ង់អភ�វឌី្ឍស់េ័យប្រាបវតិ�ក់មុម ផ្នែដ៏លជាឧបក់រណ៍ូជីំន�យក់ុុង់ការបលើង់កើនប្រាបស់�ទធផុលលើលើការចំំណាយលើលើ

 ប្រាបត�បតិ�ការ ក់ដូ៏៏ចំជាការផ្នែក់លមុ្អគុ្គណូភាពលើស់វាក់មុមស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីន។ គ្គលើប្រាមាង់ ផ្នែដ៏លរ�មុមាន ប្រាបពន័ធផុាុក់ទ�នុនយ័អនិរជាត� ឥណូទានស់េ័យប្រាបវតិ� សាខ្នាចំមុីង់ 
 ការអភ�វឌី្ឍលើលើប្រាបត�បតិ�ការទូទាតវ់ �ក់យ័បប័្រាត ន�ង់ការផ្នែក់លមុ្អលើលើប្រាបត�បតិ�ការលើបើក់គ្គណូនី ផ្នែដ៏លនឹង់ផុិល់ឲ្យព�ក់លើយើង់នូវភាពរងឹ់មា ំ ក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ទ�នុនយ័អត�ថិ�ជីន

 
របស់់ព�ក់លើយើង់ ក់ដូ៏៏ចំជារ�យការណ៍ូប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ផ្នែដ៏លមានប្រាបស់�ទធផុល ន�ង់ពប្រាងឹ់ង់ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនប្រាបត�បតិ�ការក់ុុង់ការ �ោល័យ ផ្នែដ៏លជាលទធផុលក់ុុង់ការផ្នែក់លមុ្អ

 គុ្គណូភាពលើស់វាក់មុមស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីន។

ទស្សនៈវិិសយ័ និងអាទិភាពសគមាប់ឆ្នាំនា  ំ២០២០

វ �ស័់យធនាគារលើ�ទូទាងំ់ព�ភពលើលាក់ ក់ំពុង់មានការវ �វឌី្ឍោា ង់ឆ្បរ់�័ស់ រ�មុទាងំ់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជាផុង់ផ្នែដ៏រ លើ�យបង្វាា ញតាំមុរយៈការលើប្រាបើប្រា�ស់់នូវបលើចំុក់វ �ទយាថិមីៗោា ង់ឆ្បរ់�័ស់ ក់ុុង់រយៈលើពលបាុនាម នឆុ្កំ់នលង់មុក់លើន�។ 
 ការអភ�វឌី្ឍថិមីៗ �ននាមំុក់នូវការប្រាបឈមុ ន�ង់ឱកាស់ស់ប្រាមាបធ់នាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ប្រាស់បលើពលផ្នែដ៏លព�ក់លើយើង់ពយាោមុកាល យខ្ពល�នជាធនាគារជីលើប្រាមុើស់ឌីីជីីថិល ស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់។ ព�ក់លើយើង់ នឹង់បនិបលើង់កើនការវ �ន�លើោគ្គ

 
លើលើបលើចំុក់វ �ទយា ន�ង់លើផិ្ទាតលើលើឧតិមុភាពច្នៃនប្រាបត�បតិ�ការ លើដ៏ើមុីពីប្រាងឹ់ង់បទព�លើសាធនធ៍នាគារក់�ចំុជូីនអត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ លើ�យលើប្រាបើប្រា�ស់់មុលើធយា�យ ផ្នែដ៏លស់មុប្រាស់ប លើ�ើយអាចំកាតប់នុយការចំំណាយ ន�ង់បលើង់កើនការលើប្រាបើប្រា�ស់់

 
ទ�នុនយ័ផ្នែដ៏ល�នវ �ភាគ្គ លើដ៏ើមុីកី់ំណូតទ់�ស់លើៅទីផុារ ន�ង់ក់ំណូតអ់ត�ថិ�ជីនលើគាលលើៅឲ្យ�នប្រាតឹមុប្រាតូវ ជាមុ�យនឹង់ផុល�តផុល ន�ង់លើស់វាក់មុមផ្នែដ៏លស់មុប្រាស់ប។

អាទិភា�ស់ប្រមាប់ឆ្នាំំ�� ២០២០៖

• បនិពប្រាងឹ់ង់គុ្គណូភាពលើស់វាក់មុមស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីន ក់ដូ៏៏ចំជាអភ�វឌី្ឍបផ្នែនុមុនូវប្រាបពន័ធលើអកូ់ របស់់ព�ក់លើយើង់ ផ្នែដ៏លបលើង់កើនលើលីឿន ន�ង់ផុិល់ភាពង្វាយប្រាស់រួលច្នៃនទប្រាមុង់ប់្រាបត�បតិ�ការ ផ្នែដ៏លក់ំពុង់លើប្រាបើប្រា�ស់់របស់់លើយើង់។
• ការអភ�វឌី្ឍបផ្នែនុមុនូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយតាំមុផ្នែបបឌីីជីីថិលថិមី ន�ង់ប្រាបលើស់ើរជាង់មុុន លើដ៏ើមុីផី្នែក់លមុ្អគុ្គណូភាពលើស់វាក់មុមស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីន រ�មុមានការ�ក់ឲ់្យដ៏ំលើណូើ រការលើពញលើលញ ន�ង់ការផ្នែក់ពប្រាងឹ់ង់ដំ៏ណាក់ក់ាលទី២ ច្នៃនទប្រាមុង់់

 ប្រាបត�បតិ�ការច្នៃនធនាគារក់�ចំុតាំមុទូរស័់ពាច្នៃដ៏ M2U  ន�ង់មាា សីុ់នដ៏ក់ ន�ង់�ក់ប់្រា�ក់ស់់េ័យប្រាបវតិ� ក់ដូ៏៏ចំជាការ�ក់ឲ់្យលើប្រាបើប្រា�ស់់នូវប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ ់M2E  ប្រាបចាតំំបន ់  ក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សាចំប់្រា�ក់ ់  ស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីនជាលក់ខណូៈ 
ប្រាក់ុមុ�ែុន ន�ង់ពាណូ� ជីីក់មុម។

• បលើង់កើនស់មុតុភាព STP លើ�លើលើដ៏ំលើណូើ រការប្រាបត�បតដ�ការចំមុីង់របស់់លើយើង់ លើដ៏ើមុីកីាតប់នុយការចំំណាយក់ុុង់ការផុិល់លើស់វាក់មុម ន�ង់បលើង់កើនប្រាបស់�ទធភាពលើលើប្រាបត�បតិ�ការ។
• បលើង់កើនស់មុតុភាពវ �ភាគ្គទ�នុនយ័ឲ្យកានផ់្នែតសីុ់ជីលើប្រារៅ លើដ៏ើមុីជីីំរុញការយល់ដ៏ឹង់អំពីតប្រាមុូវការរបស់់អត�ថិ�ជីន ន�ង់បលើង់កើនឱកាស់ឲ្យ�នលើប្រាចំើនបំផុុត តាំមុរយៈការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាបពន័ធផុាុក់ទ�នុនយ័អនិរជាត�របស់់ព�ក់លើយើង់។
• អភ�វឌី្ឍផ្នែផុនការឆ្ល តច្នៃវ ស់ប្រាមាបក់់មាល ងំ់ពលក់មុមនាលើពលអនាគ្គត លើ�យផុិល់នូវវគ្គគបណុិូ�បណិាលលើផុ្សង់ៗគុាទាងំ់ក់ុុង់ ន�ង់ខ្នាង់លើប្រា�ប្រាក់ុមុ�ែុន ជាព�លើស់ស់វគ្គគបណុិូ�បណិាល តាំមុអុីនធឺផ្នែណូត ផ្នែដ៏លបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�យសុាបន័ 

 ផ្នែដ៏លមានលើក់រ ិិ៍លើ�ម �។
• ពប្រាងឹ់ង់វ �ធានការណ៍ូសុ់វតុ�ភាពផ្នែផុុក់ពត័ម៌ានវ �ទយា រ�មុមានការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់អតិស់ញ្ញាា ណូក់មុមឯក់ស់�ទធ� ការការពារលើមុលើរាគ្គ ការបង្វាក រការ�តប់ង់ទ់�នុនយ័ ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សុ់វតុ�ភាព ការប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់ក់ំណូតក់ារគ្គំរាមុក់ំផ្នែ�ង់

 ជារ�មុ ការការពារ ន�ង់ប្រាតរួតព�ន�ត្យទ�នុនយ័ លើដ៏ើមុីកីាតប់នុយការគ្គំរាមុក់ំផ្នែ�ង់ ផ្នែដ៏លអាចំលើក់ើតមាន។



ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផញាសញាងៗយុទ្ធសាស្តញាដើមញាបី 
បង្កើតគុណតម្លញា

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ២៣-២៧

អភិបាលកិច្ចបញាកបដោយ 
ទំនួលខុសតញាូវ

ធនធានសង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសញាស
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ការពគងឹងការផិលជ់ូន្រុណ្ណភាពកើសវា�មម

គុ្គណូភាពលើស់វាក់មុម លើ�ផ្នែតជាអាទ�ភាពខ្ពពស់់បំផុុតក់ុុង់ការខ្ព�តខ្ពំផ្នែក់លមុ្អផុល�តផុល ន�ង់លើស់វាក់មុមរបស់់ព�ក់លើយើង់ជា
 បនិបនាា ប់ជាមុ�យនឹង់តប្រាមូុវការ ន�ង់ការចំង់់�នរបស់់អត�ថិ�ជីន។  លើ�ឆុ្លំើន� ព�ក់លើយើង់ �នចាប់លើផិុើមុគំ្គន�ត
 ផុិ�ចំលើផុិើមុមុ�យចំំន�នលើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើការស់ាង់ម់ុត� ( ប្រាតូវ�នលើគ្គសាគ ល់ថាជាសំ់លើ�ង់អត�ថិ�ជីន)  ផ្នែដ៏លទទ�ល�នពី
 ការស់ាង់ម់ុត� ការចូំលរ�មុរបស់់អត�ថិ�ជីនខ្នាង់លើប្រា� (ECES) ផ្នែដ៏ល�នលើធេើលើ�ើង់លើ�ក់ុុង់ឆុ្មំុុនៗ ផ្នែដ៏លរ�មុមាន៖ 

ការកើធវាើឱ្យគបកើសើរកើ�ើងគបព័នធឌីជីជជីថល និងគប�ិប�ិិការ

ការផុិល់ជូីននូវគុ្គណូភាពលើស់វាក់មុមអត�ថិ�ជីនព�លើស់ស់     ប្រាតូវ�នផុាភីាបោ់ា ង់រងឹ់មាលំើ�នឹង់ចំក់ខុវ �ស័់យរបស់់
 ព�ក់លើយើង់ លើដ៏ើមុីកីាល យខ្ពល�នជាធនាគារជីលើប្រាមុើស់ឌីីជីីថិល។  លើន� អាចំស់លើប្រាមុចំលើ��ន តាំមុរយៈការផុិ�ចំលើផុិើមុនានា 
 ផ្នែដ៏លយក់អត�ថិ�ជីនជាលើគាល  ផ្នែដ៏លលើធេើឱ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់នូវដំ៏លើណូើ រការប្រាបត�បតដ�ការ ន�ង់ការរកី់ចំលើប្រាមុើនខ្នាង់បលើចំុក់វ �ទយា

 លើ�លើលើលើវទ�កាឌីីជីីថិលរបស់់ព�ក់លើយើង់។  

លើ�ឆុ្២ំ០១៩ ព�ក់លើយើង់ �នបនិអនុវតិការផ្នែក់លមុ្អដ៏ំលើណូើ រការលើផុ្សង់ៗ  លើដ៏ើមុីបីលើង់កើនប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ប្រាបស់�ទធផុល
 ច្នៃនបទព�លើសាធនល៍ើស់វាក់មុម ជូីនអត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់។  ព�ក់លើយើង់ ក់ល៏ើ�ផ្នែតបនិលើលើក់ទឹក់ចំ�តិោា ង់ស់ក់មុមលើលើ
 ការផ្ទាល ស់់បិូរពីការលើធេើប្រាបត�បត�ិការលើ�លើលើបញី្ជីរ លើ�ប្រាបត�បតិ�ការតាំមុប្រាបពន័ធអុីនធឺផ្នែណូត។ 

ព�ក់លើយើង់  �នបនិជូីននូវការយក់ចំ�តិទុក់�ក់ល់ើលើសារៈសំ់ខ្នាន ់  លើ�លើលើសុ់វតុ�ភាពតាំមុប្រាបពន័ធអុីនធឺផ្នែណូត
 ន�ង់វ �ធានការណ៍ូបង្វាក  លើ�លើពលផ្នែដ៏លលើស់វាក់មុមធនាគារ កានផ់្នែតមានភាពទូលំទូលាយ លើ�ើយអត�ថិ�ជីន 

របស់់ព�ក់លើយើង់ ចាបល់ើផុិើមុលើប្រាបើប្រា�ស់់បលើចំុក់វ �ទយាលើន� លើ�ក់ុុង់ជីីវភាពប្រាបចាចំ្នៃថិងៃរបស់់ព�ក់គាត ់ កានផ់្នែតលើប្រាចំើន។ លើប្រា�ពី
 ការបនិការតាំមុ�នលើ�លើលើលើពលលើវលាជាក់ផ់្នែស់ិង់ លើដ៏ើមុីកី់ំណូត ់ ន�ង់លើ�លើយតបចំំលើពា�ការវាយប្រាបហារតាំមុ
 

ប្រាបពន័ធអុីនធឺផ្នែណូត ព�ក់លើយើង់ក់�៏នលើលើក់ក់មុពស់់ការយល់ដ៏ឹង់អំពីសុ់វតុ�ភាពតាំមុប្រាបពន័ធអុីនលើធើផ្នែណូតោា ង់
 ស់ក់មុម តាំមុរយៈយុទធនាការជាមុ�យន�លើោជី�តច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់ជាមុ�យអត�ថិ�ជីន ប្រាពមុទាងំ់លើធេើការស់�ការជាមុ�យ
 ន�យតក់រ ន�ង់ភាគ្គីអនិរជាត� លើដ៏ើមុីផី្នែស់េង់យល់បផ្នែនុមុអំពីការគ្គំរាមុក់ំផ្នែ�ង់ ផ្នែដ៏លអាចំលើក់ើតមាន។

ពប្រាងឹ់ង់ដំ៏លើណូើ រការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់បណឹិូង់អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់  តាំមុរយៈការពប្រាងឹ់ង់ស់មុតុភាពស់�ការ ី
 ផ្នែដ៏លជី�បផ្ទាា ល់ជាមុ�យអត�ថិ�ជីន លើដ៏ើមុីឲី្យព�ក់គាតអ់ាចំលើ�លើយសំ់ណូ� រ ន�ង់លើ��ប្រាសាយនូវបណឹិូង់អត�ថិ�ជីន 
 លើ�ចំំណុូចំដំ៏បូង់ច្នៃនការទំនាក់ទ់ំនង់។  ការលើធេើផ្នែបបលើន� នឹង់ជី�យ�កាតប់នុយលើពលលើវលា លើដ៏ើមុីលីើ��ប្រាសាយ 

បណឹិូង់អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់។  

ពប្រាងឹ់ង់គុ្គណូភាពលើស់វាក់មុម របស់់ន�លើោជី�តជី�រមុុខ្ពរបស់់ព�ក់លើយើង់ លើដ៏ើមុីផីុិល់ជូីនអត�ថិ�ជីននូវគុ្គណូភាព
 លើស់វាក់មុម ន�ង់ការប្រាបឹក់ាលើោបល់ ប្រាបក់បលើ�យគុ្គណូភាព មានភាពពាក់ព់ន័ធ ន�ង់ជំីន�យលើផុ្សង់ៗប្រាបក់ប 

លើ�យវ �ជីាជីីវៈ តាំមុរយៈការអភ�វឌី្ឍជំីនាញទំនាក់ទ់ំនង់ ន�ង់ស់មុតុភាពពាក់ព់ន័ធក់ុុង់ឧស់ា�ក់មុមលើន�។ 

ការផុិ�ចំលើផុិើមុទាងំ់លើន� �នចូំលរ�មុចំំផ្នែណូក់ក់ុុង់ការស់លើប្រាមុចំ�នដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖ 

���យ�ភាគ ផនការប្រស់ង់�ត្ិនៅយ៉ាបល ់
�ីអត្ិថិ�ននៅល�ការផ្ទះតល់�ូនគុ�ភា� 
នៅស់វាក�មរយុៈនៅ�ល៤ឆ្នាំំ��កន្លង�កនៅនះ 

ផនប�្ឹងរបស់់អត្ិថិ�ន ប្រត្ូវបាន 
នៅដាះប្រសាយុកុ�ងរយុៈនៅ�លប៊ែដីល 
បានក��ត្់

៤,១ ៩៣% 

ការផិលជ់ូន្រុណ្ណភាពកើសវា�មម

ពា�ិ�ជស់ញ្ញាា��នាគារ�ិរញ្ញញវត្ុ�ទា�ង៥០០ កុ�ងឆ្នាំំ��២០២០

ជាបច់ំំណាតថុ់ាក់ទី់៤ ក់ុុង់ចំំលើណាមុ ធនាគារអាសាែ ន ន�ង់ទី៧២ 
 

ក់ុុង់ចំំលើណាមុពាណូ� ជីីស់ញ្ញាា ច្នៃនធនាគារជំុីវ �ញព�ភពលើលាក់។

្រុណ្ណ�មមលាពាណិ្ណជ្សញ្្ញ   
៣,៩៨ បែជីលានដុលាលា រ ពានរងា្វ�ន់ Putra Brand Awards ឆ្នាំំ�� ២០១៩ 

�នចូំលរ�មុក់ុុង់សាលក់�តិ�នាមុស់ប្រាមាបក់ារឈ�ុពានរង្វាេ នក់់ំពូលៗ 
ក់ុុង់វ �ស័់យធនាគារវ �ន�លើោគ្គ ន�ង់វ �ស័់យធានារាា បរ់ង់ រយៈលើពល 

 ១០ឆុ្ជំាប់ៗ គុា។ 

ពានរងាវា ន់ ល្ា �ទជីនជីម
ពា�ិ�ជស់ញ្ញាា�កប្រ�ិត្�ិភ�នៅលាកប្របចា�ឆ្នាំំ�� ២០១៩ 

ព�ក់លើយើង់គឺ្គជាធនាគារផ្នែតមុ�យបាុលើណាណ �លើ�ក់ុុង់តំបនអ់ាសីុ់អាលើគ្គុយ ៍
ផ្នែដ៏លទទ�ល�នពានរង្វាេ នល់ើន�រយៈលើពល ៦ឆុ្ជំាប់ៗ គុា។  

ពាណិ្ណជ្សញ្្ញ គបចាឆំ្នាំនា ំ

លើគាលការណ៍ូសំ់ខ្នានម់ុ�យច្នៃនលើបស់ក់ក់មុមរបស់់ព�ក់លើយើង់ ក់ុុង់ការផុិល់ជូីននូវលើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាបក់បលើ�យអរ �យ្យភាព គ្គឺជាការលើបិជាា ចំ�តិរបស់់ព�ក់លើយើង់ ក់ុុង់ការផុិល់ជូីន

 អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់ នូវបទព�លើសាធនច៍្នៃនគុ្គណូភាពលើស់វាក់មុម ផ្នែដ៏លមានលក់ខណូៈផ្ទាា ល់ខ្ពល�ន ន�ង់ង្វាយប្រាស់រួល។ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នក់ំពុង់លើធេើការលើផិ្ទាតកានផ់្នែតខ្នាល ងំ់
 លើ�លើលើការពប្រាងឹ់ង់ផ្នែផុុក់ឌីីជីីថិលរបស់់ព�ក់លើយើង់ លើដ៏ើមុីបីំលើពញឲ្យ�ននូវការរពឹំង់ទុក់របស់់អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់ លើ�យុគ្គស់មុយ័បលើចំុក់វ �ទយាថិមីលើន�។ អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់ 

 ក់ំពុង់ផ្នែតវ �វតិខ្ពល�នលើ�កានស់់ក់លរូបនីយក់មុម ន�ង់ភាពលើជីឿនលើលឿន លើ�ើយព�ក់លើយើង់ប្រាតូវផ្នែតចា�ំចំប់ំលើពញ ន�ង់លើ��ប្រាសាយនូវភាពជាក់ល់ាក់ ់ន�ង់ភាពស់មុគ្គសាម ញច្នៃនតប្រាមុូវការរបស់់
 អត�ថិ�ជីនរបស់់ព�ក់លើយើង់។ ការចូំលរ�មុចំំផ្នែណូក់របស់់ព�ក់លើយើង់ លើ�ផ្នែតបនិប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ លើ�ើយក់ុុង់នាមុព�ក់លើយើង់លើ�ក់ុុង់ស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ មានលើមាទនភាព
 ចំំលើពា�ពានរង្វាេ ន ់ន�ង់ក់�តិ�យស់ជាលើប្រាចំើន ផ្នែដ៏លព�ក់លើយើង់ �នទទ�លក់ុុង់រយៈលើពលបាុនាម នឆុ្កំ់នលង់មុក់លើន�។ 



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ២៣-២៧

26 27 

ហានិភ័យុចូ��បីង និងដី�នៅណ្តាះប្រសាយុ ផ្ទះលប៉ះពាល់ប៊ែដីលមាន�កនៅល�នៅយុ�ង ការនៅ្្ល�យុត្បរបស់់នៅយុ�ង

ហានិភ័យុ៖  
• ការរពឹំង់ទុក់ដ៏ធ៏ំ ន�ង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យពីភាគ្គីពាក់ព់ន័ធមុក់លើលើ

 ធនាគារ ន�ង់អត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ លើលើការព�ចារណាន�ង់លើធេើ
 លើស់ចំក់ិីស់លើប្រាមុចំចំ�តិ ផ្នែដ៏លផ្នែផុ្អក់លើ�លើលើលើគាលការណ៍ូបរ �សុាន  

ស់ង់គមុ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ។

• យុទធសាសស់ិ ន�ង់លើគាលនលើោ�យទាងំ់ឡាយ ផ្នែដ៏លមុ�នមាន 
រចំនាស់មុពន័ធចំាស់់លាស់់ ន�ង់មុ�នស់មុប្រាស់បតាំមុលើគាលការណ៍ូ 
បរ �សុាន ស់ង់គមុ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ អាចំនឹង់ជី�ឥទធ�ពលមុ�នល្អដ៏ល់

 វ �ធីសាសស់ិក់ុុង់ការចូំលរ�មុ វាយតច្នៃមុល ន�ង់ផុិល់��រញ្ជីាបីទានដ៏ល់
 អត�ធ�ជីន ផ្នែដ៏លមានប្រាសាប ់ ន�ង់អត�ថិ�ជីនលើគាលលើៅ ផ្នែដ៏លនឹង់នាមំុក់
 នូវផុលបា�ពាល់ដ៏ល់អាជីីវក់មុម។

• ការលើធេើឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ នូវក់ប្រាមុ�តលក់ខណូៈវ �ន�ចំ្ឆយ័ហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏ល
 អាចំទទ�លយក់�ន លើដ៏ើមុីធីានាឲ្យ�នថាប្រាបត�បតិ�ការរបស់់អត�ថិ�ជីន
 លើយើង់ប្រាស់បលើ�នឹង់ការអនុវតិប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព។

ហានិភ័យុ៖  
• ការលើក់ើនលើ�ើង់នូវតប្រាមុូវការលើលើដ៏ំលើណា�ប្រាសាយខ្នាង់ផ្នែផុុក់បរ �សុាន  

ន�ង់/ឬ ការកាតប់នុយកាបូន លើដ៏ើមុីកី់ំណូតក់ារផ្ទាល ស់់បិូរអាកាស់
 

ធាតុ �ននា�ំនលើ�ដ៏ល់ ឱកាស់ផុិល់��រញ្ជីាបីទាន ន�ង់ក់�ចំុ 
ស់�ប្រាបត�បតិ�ការប្រាបក់បលើ�យគុ្គណូប្រាបលើោជីន។៍ 

• ក់�ចំុស់�ប្រាបត�បតិ�ការកានផ់្នែតល្អប្រាបលើស់ើរ ន�ង់ដំ៏លើណា�ប្រាសាយ
 

ទូលំទូលាយ តប្រាមុូវឲ្យមានវ �ធីសាសស់ិជារ�មុបផ្នែនុមុលើទៀត ក់ុុង់ 
ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ន�ង់កាតប់នុយហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធលើ�នឹង់ 
លើគាលការណ៍ូបរ �សុាន ស់ង់គមុ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ។

• ការលើធេើឲ្យកានផ់្នែតប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ នូវលើគាលនលើោ�យស់ិីអំពីបរ �សុាន 
 ស់ង់គមុ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ លើលើក់តិាំលក់ខណូៈវ �ន�ចំ្ឆយ័ ន�ង់ក់តិាំបទបញ្ជីាតិ�
 នានា លើដ៏ើមុីគីាបំ្រាទដ៏ល់ការវ �វឌី្ឍនល៍ើឆ្ព �លើ�កានល់ើស់ដ៏ាក់�ចំុមុ�យ ផ្នែដ៏ល 

កាតប់នុយកាបូន។

នាយ�ោឋា នគ្រប់គ្រង ហ្និភ័យ

កើគ្លកើៅយទុធស្គាស្រ្តីសិ

លើគាលលើៅអាទ�ភាពចំមុីង់របស់់នាយក់�ា នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ក់ុុង់ធនាគារ គ្គឺប្រាតូវព�ន�ត្យលើមុើលលើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ជី�យមុុខ្ពង្វារនានាច្នៃនធនាគារ ក់ុុង់ការលើធេើលើស់ចំក់ិីស់លើប្រាមុចំចំ�តិអាជីីវក់មុមនានាផ្នែដ៏លមានហាន�ភយ័។ 

 
លើ�យសារផ្នែតការលើក់ើនលើ�ើង់ច្នៃនទំលើនើបក់មុមផ្នែផុុក់បលើចំុក់វ �ទយា ន�ង់ការវ �វតិច្នៃនបរ �ោកាស់អាជីីវក់មុម តប្រាមុូវឲ្យព�ក់លើយើង់ប្រាតូវខ្ព�តខ្ពំពប្រាងឹ់ង់ផ្នែផុុក់ប្រាបពន័ធបលើចំុក់វ �ទយា ដ៏ំលើណូើ រការ  ន�ង់ធនធាននានា លើដ៏ើមុីបីលើង់កើនប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់

 
ហាន�ភយ័។ ដូ៏ចំលើន� ភាពចា�ំចំច់្នៃនយុទធសាសស់ិរបស់់លើយើង់ គ្គឺលើផ្ទាដ តលើ�លើលើការលើធេើឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់នូវការផុាភីាបគុ់ារវាង់ផ្នែខ្ព្សចំង្វាេ ក់អ់ាជីីវក់មុមទាងំ់អស់់លើ�នឹង់វបីធមុហ៌ាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លលើផិ្ទាតលើ�លើលើបទព�លើសាធនជ៍ាវ �ជីីមានរបស់់

 អត�ថិ�ជីនជាចំមុីង់ ន�ង់ការដំ៏លើណូើ រការលើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើទប្រាមុង់អ់ាជីីវក់មុមប្រាបក់បលើ�យតុល្យភាព ចំាស់់លាស់់ ន�ង់ចីំរភាព។

ហ្និភ័យចមបង និងឱកាស

ទស្សនៈវិិសយ័ និងអាទិភាព សគមាប់ឆ្នាំនា  ំ២០២០

ប្រាស់បលើពលនឹង់ន�នុាការផ្ទាល ស់់បិូរច្នៃនបរ �បទឌីីជីីថិល បទបីញ្ជីាតិ� ន�ង់ភូមុ�សាសស់ិនលើោ�យ លើ�ផ្នែតបនិបលើង់កើតនូវទំលើនារលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ផ្នែដ៏លតប្រាមុូវឲ្យមាន ការព�ចារណា ពាក់ព់ន័ធនឹង់លើគាលការណ៍ូបរ �សុាន ស់ង់គមុ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ

 
ដូ៏ចំជាការផ្ទាល ស់់បិូរអាកាស់ធាតុកានផ់្នែតមានស់មាព ធលើប្រាចំើនលើ�ើង់។ ជាមុ�យនឹង់ការគ្គ�តទាងំ់លើន� ក់តិាំអាទ�ភាពសំ់ខ្នាន់ៗ ស់ប្រាមាបន់ាយក់�ា នហាន�ភយ័លើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០២០ រ�មុមាន៖

• ពលើនលឿនតប្រាមុូវការស់ប្រាមាបព់�ចារណាលើលើលើគាលការណ៍ូបរ �សុាន ស់ង់គមុ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ លើ�ក់ុុង់ការដឹ៏ក់នាជំាទូលើ� ន�ង់ស់លើប្រាមុចំ�ន នូវប្រាបពន័ធលើអកូ់��រញ្ជីា វតុុប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព។
• ការអភ�វឌី្ឍស់មុតុភាពវ �ភាគ្គ ផ្នែដ៏លនឹង់ផុល់ិការផ្ទាល ស់់បិូររូបរាង់ោា ង់រ�័ស់ នូវផុលបប័្រាតរបស់់អាជីីវក់មុម ជាមុ�យនឹង់ការស់លើប្រាមុចំចំ�តិលើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើទ�នុនយ័សំ់ខ្នាន់ៗ ។ 
• គាបំ្រាទការខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់របស់់ស់មុពន័ធធនាគារ លើដ៏ើមុីកីាល យជា ធនាគារដ៏សំ៏់បូរផ្នែបបខ្នាង់ផ្នែផុុក់ឌីីជីីថិល ជាមុ�យនឹង់ការបលើង់កើនប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនមុលើធយា�យប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ បលើចំុក់វ �ទយា ន�ង់ស់មុតុភាពក់សាង់ទំនុក់ចំ�តិ ន�ង់

 ភាពរងឹ់មាខំ្នាង់ផ្នែផុុក់ប្រាបត�បតិការ ។
• បនិអភ�វឌី្ឍ ន�ង់លើប្រាបើប្រា�ស់់មុលើធយា�យ បលើចំុក់វ �ទយា ន�ង់ហាន�ភយ័ មុ�នផ្នែមុន��រញ្ជីា វតុុ លើដ៏ើមុីអីនុញ្ញាា តឲ្យផ្នែខ្ព្សចំង្វាេ ក់អ់ាជីីវក់មុមលើផុ្សង់ៗ មានវ �ធានការទបទ់ល់ ន�ង់អាចំប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លក់ំពុង់លើក់ើតមាន ន�ង់បំរុង់

 
នឹង់លើក់ើតលើ�ើង់។

• បនិការអភ�វឌី្ឍតាំមុរយៈភាពជាអុក់ដឹ៏ក់នា ំវបីធមុហ៌ាន�ភយ័ ន�ង់ការបលើង់កើនជំីនាញបលើចំុក់លើទស់ទូទាងំ់ធនាគារ។

បនតការនៅ�ើ�ឲ្�យប្របនៅស់�រនៅឡ�ងនូវការអនុវត្ត ប្រប�័នធប្រគប់ប្រគង និងវប�បី��៌ប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុ នៅដី���បីីឲ្�យប្រស់ប 
ជា�ួយុនឹងក�នៅ��នត្ប្រ�ូវការ និងការ្ា�ស់់បតូរយ៉ាា�ងឆ្នាំប់រ�័ស់នៅ�កុ�ងទិដីឋភា�ប្របត្ិបត្តិការទូនៅ�។ 

ធនាគារ ប្រាតូវការប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័មុ�យ ផ្នែដ៏លមុ�នប្រាតឹមុផ្នែតមានភាពរ�័ស់ ន�ង់ង្វាយប្រាស់រួល 
ស់ប្រាមុបតាំមុបាុលើណាណ �លើទ គ្គឺផ្នែថិមុទាងំ់រ�មុបញូុ្ជីលគុា ន�ង់អាចំលើប្រាបើប្រា�ស់់�នលើ�តាំមុផ្នែផុុក់អាជីីវក់មុមនានា លើ�

 ក់ុុង់ធនាគារ។ ការស់�ការជាមុ�យផ្នែផុុក់បលើចំុក់វ �ទយា ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់អុក់ពាក់ព់ន័ធលើផុ្សង់ៗលើទៀត លើ�ក់ុុង់
 ធនាគារគឺ្គលើដ៏ើមុីលីើធេើការអភ�វឌី្ឍ អនុវតិ ន�ង់លើលើក់ក់ំពស់់ ប្រាបពន័ធបលើចំុក់វ �ទយា ន�ង់ដំ៏លើណូើ រការនានា លើដ៏ើមុី៖ី

• ជីំរុញដ៏ំលើណូើ រការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ោា ង់ស់ក់មុមលើ�លើលើផុលបប័្រាតរបស់់ធនាគារ
• ពប្រាងឹ់ង់គុ្គណូភាពប្រាទព្យស់ក់មុម 
• ផុិល់ប្រាក់បខ្ពណ្័ូការប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់ធានាឲ្យ�ននូវការវ �ភាគ្គវាយតច្នៃមុលដ៏ប៏្រាតឹមុប្រាតូវ
• លើលើក់ក់មុពស់់ភាពរ�័ស់រ��នច្នៃនអភ��លក់�ចំុលើ�ក់ុុង់រចំនាស់មុពន័ធហាន�ភយ័របស់់លើយើង់
• បលើង់កើនប្រាបស់�ទធភាពតាំរាង់តុល្យការប្រាស់បតាំមុការផ្ទាល ស់់បិូរបរ �ោកាស់ប្រាបត�បតិ�ការអាជីីវក់មុម 
• ជីំរុញឱ្យមានការស់លើប្រាមុចំចំ�តិ ក់ុុង់ការលើធេើអាជីីវក់មុមលើលឿនជាង់មុុនលើ�យលើោង់តាំមុទ�ដ៏ាភាព

 
ហាន�ភយ័។

ការកសាងស់�ត្ុភា�នៅទ�នៅកាស់ល�យហានិភ័យុ

ជាមុ�យនឹង់ការបលើង់កើតមុជី្ឈមុណ្ូលស់�ក់ា លើ�លើលើហាន�ភយ័របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ស់ុ�តលើប្រាកាមុ
 ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់របស់់នាយក់�ា នធនធានមុនុស់្ស លើ�ក់ុុង់ឆុ្មំុុន លើយើង់នឹង់បនិពឹង់ផ្នែផុ្អក់លើលើវគ្គគបណុិូ�បណិាល 
 អភ�វឌី្ឍនក៍ាលវ �ភាគ្គស់�ក់ា ន�ង់ដំ៏លើណូើ រការវាយតច្នៃមុល លើដ៏ើមុីបីំលើពញបផ្នែនុមុនូវ ជីំនាញចា�ំចំឲ់្យដ៏ល់អុក់
 ជីំនាញផ្នែផុុក់ហាន�ភយ័របស់់លើយើង់ ស់ប្រាមាបអ់នុវតិ ន�ង់លើ�លើយតបលើ�នឹង់ការផ្ទាល ស់់បិូរោា ង់ឆ្បរ់�័ស់លើ�ក់ុុង់
 បរ �ោកាស់ប្រាបត�បតិ�ការដ៏ម៏ានស់កិានុពលលើន�។

• អនុវតិយនិការោា ង់ស់ក់មុម ក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ផុលបប័្រាតរបស់់ធនាគារ ផ្នែដ៏លលើប្រាបើទស់្សនៈរ�មុបញូុ្ជីលគុា
 

មុ�យលើ�លើលើទំលើនារលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ន�ង់វដ៏ិឧស់ា�ក់មុម ផ្នែដ៏លអាចំលើប្រាបើប្រា�ស់់�នលើ�ទូទាងំ់ធនាគារ។

• បលើង់កើតនូវតាំរាង់Dashboard ធានាអ�អាង់តាំមុមុុខ្ពង្វាររ�មុមុ�យ  ផ្នែដ៏លជី�យ�ស់ប្រាមុរួលដ៏ល់ការលើធេើ 
អតិស់ញ្ញាា ណូក់មុមចំំណុូចំ ផ្នែដ៏លង្វាយលើក់ើតមានហាន�ភយ័ ឲ្យ�នទានល់ើពលលើវលា

• ការផ្នែក់ស់ប្រាមុរួលទំរង់រ់�យការណ៍ូនាយក់ នាយក់�ា នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ក់ដូ៏៏ចំជាទំនាក់ទ់ំនង់ 
ហាន�ភយ័ស់ប្រាមាបក់ារវ �ភាគ្គសីុ់ជីំលើៅលើ�លើលើហាន�ភយ័ ន�ង់ឱកាស់ ន�ង់ផ្នែផុនការស់ក់មុមភាពនានា។

• បប្រាង់រួមុនូវដំ៏លើណូើ រការអនុមុត័ឥណូទានលើ�យប្រាស់ប លើ�នឹង់ការផុិល់ស់�ទធ�អំណាចំ ផ្នែដ៏ល�នក់ំណូត ់
លើ�ទូទាងំ់ធនាគារ។ 

• បនិការលើប្រាបើប្រា�ស់់នូវការបណុិូ�បណិាលដ៏ទូ៏លំទូលាយ ន�ង់ការអភ�វឌី្ឍកាលវ �ភាគ្គស់�ក់ារបស់់ស់មុពន័ធ
 ធនាគារ ផ្នែដ៏លលើផិ្ទាតលើលើការក់សាង់ជំីនាញផ្នែផុុក់ហាន�ភយ័ស់ប្រាមាបក់ារពយាក់រណ៍ូ ន�ង់វ �ភាគ្គ។

• ដឹ៏ក់នាកំារវាយតច្នៃមុលលើលើក់ប្រាមុ�តជំីនាញ ន�ង់ការលើធេើអតិស់ញ្ញាា ណូក់មុម នូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយផ្នែដ៏លស់មុប្រាស់ប  
ចំំលើពា�ចំលើនាល �ខ្ពេ�ខ្នាតការស់�ក់ា។

• តាំមុរយៈការវាយតច្នៃមុលលើលើភាពខ្ពេ�ខ្នាត ន�លើោជី�តខ្នាង់ផ្នែផុុក់ហាន�ភយ័ ប្រាតូវ�នផុិល់នូវការស់�ក់ា 
 

តាំមុរយៈបណិាញលើផុ្សង់ៗ រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ការបណុិូ�បណិាលក់ុុង់អំ�ុង់លើពលបំលើពញការង្វារផ្ទាា ល់។

ការកើ្ិ�សខំាន់ៗសគមាប់ឆ្នាំនា ២ំ០១៩
ការផ្ទះតនួចូនៅផ្ទះត�� លទធផ្ទះល



ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផញាសញាងៗយុទ្ធសាស្តញាដើមញាបី 
បង្កើតគុណតម្លញា

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ២៣-២៧

អភិបាលកិច្ចបញាកបដោយ 
ទំនួលខុសតញាូវ

ធនធានសង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសញាស

26 27 

ហានិភ័យុចូ��បីង និងដី�នៅណ្តាះប្រសាយុ ផ្ទះលប៉ះពាល់ប៊ែដីលមាន�កនៅល�នៅយុ�ង ការនៅ្្ល�យុត្បរបស់់នៅយុ�ង

ហានិភ័យុ៖  
• បញ្ញាា ប្រាបឈមុ ក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ច្នៃនឧប្រាក់�ដ៏ាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ

 ផ្នែដ៏លបណិាលមុក់ពីការផ្នែប្រាបប្រាបរួលក់ុុង់បលើចំុក់វ �ទយា ន�ង់ការវ �វតិន៍
 

ថិមីៗច្នៃនផុល�តផុល។

• ការផ្ទាល ស់់បិូរទ�ដ៏ាភាព បលើង់កើតឱ្យមានភាពប្រាស់ព�ចំប្រាស់ព�ល ន�ង់ផុល
 បា�ពាល់ដ៏ល់ភាពធនច់្នៃនយនិការការពាររបស់់ធនាគារ។ ការផ្នែក់លមុ្អ 

ដ៏ំលើណូើ រការ ន�ង់វ �ធានការប្រាបឆ្ងំ់អំពីលើលមើស់ថិមីៗច្នៃនការស់មា្អ តប្រា�ក់ ់
 

ន�ង់��រញ្ជីាបីទានលើភរវក់មុម ឱ្យរក់ារភាពអនុវតិ�ននាលើពលអនាគ្គត  
គ្គឺមានសារៈសំ់ខ្នានណ់ាស់់ លើដ៏ើមុីធីានាចំីរភាពដ៏យូ៏រអផ្នែង់េង់។

• លើធេើការប្រាតរួតព�ន�ត្យលើទៀង់ទាត ់ន�ង់អនុវតិយនិការស់មុប្រាស់ប ឱ្យ�នទាន ់
លើពលលើវលា ប្រាពមុទាងំ់ លើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាបពន័ធវ �ភាគ្គទ�នុនយ័ លើដ៏ើមុីបី្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ 
ហាន�ភយ័ច្នៃនការស់មា្អ តប្រា�ក់ ់ន�ង់��រញ្ជីាបីទានលើភរវក់មុម។

ហានិភ័យុ៖  
• ការវ �វតិ�នល៍ក់ខខ្ពណ្ូតប្រាមុូវលើ�យចំាប ់ន�ង់ការរពុំង់ទុក់។

• ការយឺតោា វ ឬការអនុវតិវ �ធានការមុ�នមានប្រាបស់�ទធ�ភាព លើដ៏ើមុីី
 ប្រាបត�បតិ�តាំមុបទបីញ្ជីាតិ�ថិមីៗ ន�ង់ប្រាបការផ្នែក់ផ្នែប្រាប  អាចំនាឱំ្យរង់ការព�នយ័ 
 

ន�ង់/ឬ ការប្រាពមាននានា ប្រាពមុទាងំ់បា�ពាល់ដ៏ល់លើក់រ ិិ៍លើ�ម �។

• រក់ារភាពខ្នាល ងំ់កាល ច្នៃនវបីធមុប៌្រាបត�បតិ�តាំមុទូទាងំ់ធនាគារ ប្រាពមុទាងំ់ 
ពប្រាងឹ់ង់បផ្នែនុមុស់មុតុភាព ន�ង់លទធភាពក់ុុង់នាយ�ា នប្រាបត�បតិ�តាំមុ។

 នាយ�ោឋា នគប�ិប�ិិតាម

ទស្សនៈវិិសយ័ និងអាទិភាពសគមាប់ឆ្នាំនា  ំ២០២០

អាទ�ភាពរបស់់លើយើង់ស់ប្រាមាបឆុ់្ ំ ២០២០ គ្គឺពលើនលឿនក់មុមវ �ធីក់ំផ្នែណូទប្រាមុង់ម់ុុខ្ពង្វាររបស់់ផ្នែផុុក់ប្រាបត�បតិ�តាំមុឧប្រាក់�ដ៏ាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ លើដ៏ើមុីលីើ�លើយតបលើ�នឹង់ភាពស់មុញសាម ញបចំុុបីនុច្នៃនហាន�ភយ័ច្នៃនការស់មា្អ តប្រា�ក់ ់ ន�ង់��រញ្ជីាបីទាន

 
លើភរវក់មុម ជាមុ�យនឹង់ការរក់ាឱ្យមានការរខំ្នានត�ចំត�ចំលើ�លើលើគុ្គណូភាពលើស់វាក់មុម។ 

លើយើង់លើ�ផ្នែតបនិលើធេើការព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញ ន�ង់ពប្រាងឹ់ង់បផ្នែនុមុស់មុតុភាពរបស់់លើយើង់ លើដ៏ើមុីធីានាថា រាល់បទបីញ្ញាា តិ�ទាងំ់ចាស់់ ន�ង់ថិមីៗ ប្រាតូវ�នលើគារពតាំមុការរពំឹង់ទុក់របស់់ន�យតក់រ។

ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ ធនាគារ �ន�ក់ដ់៏ំលើណូើ រការក់មុមវ �ធីក់ំផ្នែណូទប្រាមុង់ ់ផ្នែដ៏លក់មុមវ �ធីលើន�ប្រាគ្គបដ៏ណិូបរ់ាល់ជីំហាន
 

ច្នៃនដំ៏ណាក់ក់ាលប្រាតរួតព�ន�ត្យនីមុ�យៗ ចាបត់ាំងំ់ពីដ៏ំណាក់ក់ាលដ៏ំបូង់ដ៏ល់ដ៏ំណាក់ក់ាលបញុ្ជីប ់លើដ៏ើមុីបីលើង់កើន 
បផ្នែនុមុស់មុតុភាពច្នៃនប្រាបឆ្ងំ់ការស់មា្អ តប្រា�ក់ ់ ន�ង់��រញ្ជីាបីទានលើភរវក់មុម។ ការវ �ន�លើោគ្គគ្គ�រឱ្យគ្គតស់់មាគ ល់  
ផ្នែស់ិង់អំពីការលើបិជាា ចំ�តិលើមា�មុុត ចំំលើពា�ក់មុមវ �ធីក់ំផ្នែណូទប្រាមុង់ ់ ផ្នែដ៏លលើប្រាគាង់នឹង់ស់លើប្រាមុចំឱ្យ�នក់ុុង់

 ឆុ្២ំ០២០។

• បលើង់កើនលទធភាពទាងំ់ស់ង់ខ្នាង់ ក់ុុង់នាយក់�ា នអាជីីវក់មុម ន�ង់នាយក់�ា នប្រាបត�បតិ�តាំមុ លើដ៏ើមុីពីប្រាងឹ់ង់
 បផ្នែនុមុលទធភាពរបស់់ខ្ពល�ន ក់ុុង់ការប្រាបឆ្ងំ់ការស់មា្អ តប្រា�ក់ ់ន�ង់��រញ្ជីាបីទានលើភរវក់មុម។ 

• មុជី្ឈការប្រាក់ុមុការង្វារជំីនាញផ្នែផុុក់យក់ចំ�តិទុក់�ក់ស់ាគ ល់អត�ថិ�ជីន ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីគីាបំ្រាទ
 

ស់មុតុភាពក់ុុង់ការប្រាបឆ្ងំ់ការស់មា្អ តប្រា�ក់ ់ន�ង់��រញ្ជីាបីទានលើភរវក់មុម។

• ការយល់ដ៏ឹង់ថិមីៗ ន�ង់ក់មុមវ �ធីបណុិូ�បណិាល�នក់ំពុង់ផ្នែតអភ�វឌី្ឍ លើដ៏ើមុីជីីំរុញបនិឱ្យ�ន
 វបីធមុប៌្រាបត�បតិ�តាំមុដ៏ខ៏្នាល ងំ់កាល មុ�យ។ រាល់វ �ធានការ�នក់ំពុង់ផ្នែតព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញ ន�ង់ពប្រាងឹ់ង់បផ្នែនុមុ
 លើដ៏ើមុីបីលើង់កើនប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ប្រាបស់�ទធផុល ក់ុុង់ការរុក់រក់ ន�ង់បង្វាក រនូវស់ក់មុមភាពច្នៃនការស់មា្អ តប្រា�ក់ ់
 ន�ង់��រញ្ជីាបីទានលើភរវក់មុម។

ការកើ្ិ�សខំាន់ៗសគមាប់ឆ្នាំនា ២ំ០១៩
ការផ្ទះតនួចូនៅផ្ទះត�� លទធផ្ទះល

កើគ្លកើៅយទុធស្គាស្រ្តីសិ

នាយក់�ា នប្រាបត�បតិ�តាំមុ លើបិជាា ចំ�តិថា៖
• ក់សាង់ស់មុតុភាព ន�ង់លើ��ា រចំនាស់មុពន័ធចា�ំចំន់ានា លើដ៏ើមុីធីានាថា ធនាគារអនុលើលាមុតាំមុចំាប ់ន�ង់បទបីញ្ជីាតិ�នានា ន�ង់ការលើធេើអាជីីវក់មុមប្រាបក់បលើ�យវ �ជីាជីីវៈ។
• បលើង់កើនភាពខ្នាល ងំ់កាល ច្នៃនវបីធមុប៌្រាបត�បតិ�តាំមុ តាំមុរយៈការបណុិូ�សាម រតីទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវដ៏ល់ន�លើោជី�តទាងំ់អស់់ ឱ្យមានភាពប្រាបុង់ប្រាបយត័ុខ្ពពស់់ តតាំងំ់នឹង់ការស់មា្អ តប្រា�ក់ន់�ង់��រញ្ជីាបីទានលើភរវក់មុម ន�ង់ចូំលរ�មុអនុវតិត�នាទីរបស់់ខ្ពល�ន

 លើ�យស់ក់មុម ក់ុុង់ការរក់ារទំនុក់ចំ�តិសាធារណូៈក់ុុង់ប្រាបពន័ធ��រញ្ជីា វតុុ។

ហ្និភ័យចមបង និងឱកាស



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី២៨-៣៥

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

28 29 

កើគ្លកើៅយទុធស្គាស្រ្តីសិ

នាយក់�ា នធនធានមុនុស់្ស �នលើបិជាា ចំ�តិក់ុុង់ “ការអភ�វឌី្ឍធនធានមុនុស់្សលំ�បព់�ភពលើលាក់ លើដ៏ើមុីផីុិល់នូវស់មុ�ទធ�ផុលស់ិង់�់រលំ�បព់�ភពលើលាក់ ” ផ្នែដ៏លជាការខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់រយៈលើពលផ្នែវង់ លើ�ើយប្រាស់បលើ�នឹង់ផ្នែផុនការចីំរភាព 

 
ន�ង់យុទធសាសស់ិរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។ លើ�យមានការផ្នែណូនាលំើ�យលើបស់ក់ក់មុមប្រាបក់បលើ�យអរ �យ្យភាព ន�ង់លើគាលលើៅអភ�វឌី្ឍនធ៍នធានមុនុស់្សចំំន�ន៦ចំំនុចំ ច្នៃននាយក់�ា នធនធានមុនុស់្ស ព�ក់លើយើង់ខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់ លើដ៏ើមុីកី់សាង់

 សុាបន័មុ�យផ្នែដ៏លភាពង្វាយបតផ់្នែបន ន�ង់រ�័ស់រ��ន ប្រាស់បលើពលផ្នែដ៏លលើយើង់ពយាោមុពប្រាងឹ់ង់ប្រាបពន័ធការង្វារ ន�ង់ប្រាបពន័ធលើអកូ់�ូសីុ់ក់មាល ងំ់ចំលក់របស់់លើយើង់ ប្រាបក់បលើ�យស់មុតុភាពឌីីជីីថិល ការអនុវតិលើគាលនលើោ�យប្រាបក់បលើ�យ
 ប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ការអនុវតិស់�ទធ�ស់ក់លដ៏ប៏្រាតឹមុប្រាតូវ។ ព�ក់លើយើង់ លើលើក់ទឹក់ចំ�តិឲ្យន�លើោជី�តមានភាពរ�័ស់រ��ន ផុិល់គុ្គណូភាពការង្វារ ន�ង់លើប្រាតៀមុខ្ពល�នស់ប្រាមាបក់ាររកី់ចំលើប្រាមុើនោា ង់ឆ្បរ់�័ស់លើដ៏ើមុីសី់ប្រាមុបខ្ពល�ន ន�ង់តប្រាមុង់ទ់�ស់លើ�សុាន

 

ភាពចំប្រាមុុ�នាលើពលអនាគ្គត។ ព�ក់លើយើង់ ក់�៏នផុិល់ឱកាស់ឲ្យន�លើោជី�តស់លើប្រាមុចំ�ននូវស់កិានុពលរបស់់ព�ក់លើគ្គ ប្រាពមុទាងំ់ធានានូវទំនាក់ទ់ំនង់ក់ុុង់លើពលបចំុុបីនុ ន�ង់នាច្នៃថិងៃអនាគ្គតរបស់់ព�ក់លើគ្គ តាំមុរយៈក់មុមវ �ធីបលើង់កើនចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ 
 ការបណុិូ�បណិាល ន�ង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យលើផុ្សង់ៗ។ 

ហ្និភ័យសខំាន់ៗ និងឱកាសចមបង

ហានិភ័យុចូ��បីង និងដី�នៅណ្តាះប្រសាយុ ផ្ទះលប៉ះពាល់ប៊ែដីលមាន�កនៅល�នៅយុ�ង ការនៅ្្ល�យុត្បរបស់់នៅយុ�ង

ឱកាស់៖  
• ភាពចំប្រាមុុ� ផ្នែដ៏លជំីរុញឲ្យមាន 

ភាពទាក់ទ់ាញ ន�ង់រក់ាទុក់ន�លើោជី�ត  
ផ្នែដ៏លមានស់មុតុភាពខ្ពពស់់ បលើង់កើន 
ផុល�តភាពការង្វារ ន�ង់ផុិល់ជូីននូវ 
ការចំលើប្រាមុើនប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព។

• ការលើក់ើនលើ�ើង់នូវតប្រាមុូវការលើលើដ៏ំលើណា�ប្រាសាយស់មុប្រាស់ប  
ផ្នែដ៏លបំលើពញតប្រាមុូវការលើផុ្សង់ៗ លើដ៏ើមុីបីលើង់កើតឲ្យ�ននូវសុាបន័ 
ការង្វារប្រាបក់បលើ�យភាពចំប្រាមុុ�។

• ផុិល់ជូីននូវក់មុមវ �ធីតុល្យភាពរវាង់ការង្វារ ន�ង់ការរស់់លើ�។

• ផុិល់ជូីនន�លើោជី�តនូវឱកាស់ លើដ៏ើមុីលីើធេើការសាក់លីង់ លើ�យលើប្រាបើប្រា�ស់់ដ៏ំលើណា�ប្រាសាយប្រាបក់ប
 

លើ�យភាពច្នៃចំុប្រាបឌី�ត បលើង់កើតន�ង់លើធេើឲ្យស់មុតុភាព ន�ង់ជំីនាញរបស់់ន�លើោជី�តប្រាបទាក់សីុ់់គុា។

• ផុិល់នូវក់មុមវ �ធីសុ់ខ្ពមាលភាពដ៏ល៏្អប្រាបលើស់ើរជាលើប្រាចំើន ប្រាពមុទាងំ់�ក់ប់ញូុ្ជីលក់មុមវធីីសុ់ខ្ពភាព 
 ន�ង់ការវកឹ់ហាតក់ាយស់មុីទា លើ�ក់ុុង់ការផុិ�ចំលើផុិើមុនានាផ្នែដ៏លទាក់ទ់ង់នឹង់សុ់ខ្ពមាលភាព
 របស់់ន�លើោជី�ត។

• ផុិល់នូវឱកាស់ស់ប្រាមាបយុ់វជីន លើដ៏ើមុីឲី្យទទ�ល�នបទព�លើសាធនក៍ារង្វារតាំមុរយៈការចុំ� 
ក់មុមស់�ក់ា ន�ង់ការ�េឹក់ហាតក់ារង្វារលើ�ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។

ឱកាស់៖  
• បលើង់កើតឲ្យមាននូវវបីធមុយ៌ក់ចំ�តិទុក់�ក់ ់

ន�ង់មានទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវ ផ្នែដ៏លលើធេើឲ្យ 
ន�លើោជី�តរបស់់លើយើង់មានលើមាទនភាព។

• វាព�តជាមានសារៈសំ់ខ្នានខ់្នាល ងំ់ជាង់មុុន ក់ុុង់ការអភ�វឌី្ឍក់ផ្នែនលង់ 
ការង្វារមុ�យ ផ្នែដ៏លអាចំបលើង់កើតគុ្គណូតច្នៃមុលប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព 
ស់ប្រាមាបសុ់ាបន័។

• ផុិល់នូវឱកាស់ស់ប្រាមាបន់�លើោជី�តលើធេើការស់ម័ប្រាគ្គចំ�តិតាំមុរយៈលើវទ�ការស់ម័ប្រាគ្គចំ�តិរបស់់ស់មុពន័ធ
 ធនាគារ Cahaya Kasih ន�ង់ផុិល់គុ្គណូប្រាបលើោជីនជូ៍ីនដ៏ល់ស់�គ្គមុន។៍

• ផុិល់ជូីនជំីនាញនាលើពលអនាគ្គត ន�ង់ក់មុមវ �ធីស់�ក់ា រ�មុមានក់មុមវ �ធីក់ស់�ក់មុមតាំមុទីប្រាបជំុីជីន។

• បលើង់កើតទមាល បល់ើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព តាំមុរយៈយុទធនាការន�លើោជី�ត ផ្នែដ៏លលើគារពតាំមុ 
លើគាលការណ៍ូបរ �សុាន ស់ង់គមុ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ។

ឱកាស់ និងហានិភ័យុ៖  
• ការវ �វតិច្នៃនវ �ជីាជីីវៈការង្វារ លើដ៏ើមុី�ីន 

ដ៏ល់ក់ប្រាមុ�តស់មុតុភាពឧស់ា�ក់មុម ន�ង់ 
លើប្រាតៀមុស់ប្រាមាបន់�នុាការផ្នែដ៏លក់ំពុង់រកី់ 
ចំលើប្រាមុើនលើ�ក់ុុង់វ �ស័់យឧស់ា�ក់មុម  
ផ្នែផុុក់ផុិល់លើស់វា��រញ្ជីា វតុុស់ក់ល។

• ក់មុមវ �ធីបលើង់កើនជំីនាញផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធ ផ្នែដ៏លប្រាតូវការជាចា�ំចំ ់ 
លើដ៏ើមុីធីានាថាន�លើោជី�ត ន�ង់សុាបន័របស់់លើយើង់ មាន

 ស់មុតុភាពប្រាគ្គបប់្រាគានស់់ប្រាមាបល់ើពលអនាគ្គត។

• ការក់ំណូតន់�លើោជី�ត ផ្នែដ៏លមានស់មុតុភាពស់មុប្រាស់ប គឺ្គមាន 
សារៈសំ់ខ្នានក់ានផ់្នែតខ្នាល ងំ់លើ�ើង់ស់ប្រាមាបក់ារបនិប្រាបត�បតិ�ការ 
របស់់ស់មុពន័ធ ធនាគារ ន�ង់ស់មុតុភាពក់ុុង់ការបនិយុទធសាសស់ិ 
អាជីីវក់មុម។

• អភ�វឌី្ឍ ន�ង់ពប្រាងឹ់ង់លើទពលើកាស់ល្យន�លើោជី�តចំល័តរបស់់លើយើង់ លើដ៏ើមុីលីើប្រាតៀមុខ្ពល�នស់ប្រាមាប់
 អនាគ្គត ទាងំ់ស់មុតុភាពបលើចំុក់លើទស់ ន�ង់ភាពជាអុក់ដឹ៏ក់នា ំតាំមុរយៈក់មុមវ �ធីពប្រាងឹ់ង់ជំីនាញ 

ស់ប្រាមាបអ់នាគ្គត ន�ង់វបីធមុច៌្នៃនការផុិ�ចំលើផុិើមុនានា ផ្នែដ៏លដ៏ឹក់នាគំ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាបត�បតិ�។

• លើលើក់ទឹក់ចំ�តិន�លើោជី�តឲ្យលើធេើការប្រាបក់បលើ�យភាពរ�័ស់រ��ន ន�ង់លើ�លើយតបលើ�នឹង់ការផ្ទាល ស់់
 បិូរ�នោា ង់ឆ្បរ់�័ស់ តាំមុរយៈការផុិ�ចំលើផុិើមុភាពរ�័ស់រ��នលើ�ក់ផ្នែនលង់លើធេើការ (Agility@

Work) ន�ង់ក់មុមវ �ធីលើផុ្សង់ៗលើទៀត ។

• ផុិល់នូវលើវទ�កាជាលើប្រាចំើនស់ប្រាមាបន់�លើោជី�ត លើដ៏ើមុីបីលើង់កើនចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ផ្នែផុុក់ឌីីជីីថិលរបស់់ព�ក់លើគ្គ 
 រ�មុជាមុ�យជីំនាញទំនាក់ទ់ំនង់ទូលើ�ផ្នែដ៏លលើ�ថា FutureReady Bytes។

ចំណុ្ណចកើ្ិ�សខំាន់ៗសគមាប់ឆ្នាំនា  ំ២០១៩

ប្រាស់បជាមុ�យនឹង់យុទធសាសស់ិចំមុីង់ទាងំ់៦ចំំនុចំ ច្នៃននាយក់�ា នធនធានមុនុស់្ស ព�ក់លើយើង់ �នលើធេើឲ្យក់ផ្នែនលង់លើធេើការរបស់់លើយើង់មានលក់ខណូៈស់មុប្រាស់បស់ប្រាមាបល់ើពលអនាគ្គត ពប្រាងឹ់ង់លក់ខខ្ពណ្ូធនធានមុនុស់្សឲ្យមានភាពបតផ់្នែបន ន�ង់
 ផ្នែស់េង់រក់ដំ៏លើណា�ប្រាសាយផ្ទាា ល់ខ្ពល�នស់ប្រាមាបន់�លើោជី�តមុាក់់ៗ  លើដ៏ើមុីឲី្យព�ក់គាតអ់ាចំស់លើប្រាមុចំ�ននូវបរ �ោកាស់ការង្វារផ្នែដ៏លមានផុល�តភាពខ្ពពស់់ ន�ង់មានការចុំ�ស់ប្រាមុុង់គុា ផ្នែដ៏លវាអាចំលើ�លើយតបលើ�នឹង់ការផ្ទាល ស់់បិូរវ �ជីាជីីវៈ ន�ង់

 តប្រាមុូវការផ្ទាា ល់ខ្ពល�នរបស់់ន�លើោជី�តនាស់មុយ័កាលបចំុុបីនុ។ ព�ក់លើយើង់ ក់ប៏និគាបំ្រាទដ៏ល់ន�លើោជី�តក់ុុង់ការទទ�លយក់នូវការច្នៃចំុប្រាបឌី�តផ្នែបបឌីីជីីថិល ន�ង់ការចូំលរ�មុចំំផ្នែណូក់ដ៏ល់ប្រាក់ុមុ�ែុន ន�ង់ស់�គ្គមុន។៍

អុក់ដឹ៏ក់នាកំ់ុុង់យុគ្គស់មុយ័ឌីីជីីថិល

ការបលើង់កើនផុល�តភាពដ៏ខ៏្ពពស់់ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនការលើប្រាបើប្រា�ស់់ទ�នុនយ័ន�លើោជី�ត

ក់ផ្នែនលង់ការង្វារស់ប្រាមាបល់ើពលអនាគ្គត ប្រាបស់�ទធភាពការង្វារនាលើពលអនាគ្គត

សុ់ខ្ពភាព ន�ង់សុ់ខ្ពមាលភាពលើ�ក់ផ្នែនលង់លើធេើការ

នាយ�ោឋា នធន្នមនុស្ស

នៅគាលនៅ�្ា�ស់់បតូរ�នធាន�នុស់�សំចូ�នួន៦ចូ�នុចូ ផននាយុកដា្�ន�នធាន�នុស់�សំ 

ក់សាង់ភាពជាអុក់ដឹ៏ក់នាដំ៏អ៍សុារ្យ
ន�ង់បណុិូ�បណិាលន�លើោជី�ត

ទទ�ល�នក់ប្រាមុ�តផុល�តភាព 
លំ�បថុ់ាក់ព់�ភពលើលាក់

បលើង់កើតប្រាក់មុសី់លធមុ ៌
ជាស់ក់ល

ក់សាង់ក់មាល ងំ់ពលក់មុមផ្នែដ៏លមានជំីនាញវ �ជីាជីីវៈ
ផ្នែផុុក់បលើចំុក់វ �ទយា ភាពច្នៃចំុប្រាបឌី�ត ន�ង់រ�័ស់រ��ន

បលើង់កើតបរ �ោកាស់ការង្វារផ្នែដ៏លមានការយក់ 
ចំ�តិទុក់�ក់ ់អតុនយ័ ន�ង់ភាពទាក់ទ់ាញ

ក់សាង់ភាពជាអុក់ដឹ៏ក់នាកំ់ុុង់   
វ �ស័់យលើស់វា��រញ្ជីា វតុុ

យុុទធសាសស់តចូ��បីងទា�ង៦ចូ�នុចូ



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី២៨-៣៥

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

28 29 

 ក់ផ្នែនលង់ការង្វារស់ប្រាមាបល់ើពលអនាគ្គត

ការផ្ទះតនួចូនៅផ្ទះត�� លទធផ្ទះល

ភា�រ�័ស់រ�ួននៅ�កប៊ែន្លងនៅ�ើ�ការ (Agility@Work) 

លើក់ើតលើ�ើង់ពីវ �ធីសាសស់ិ៥លើផុ្សង់ៗគុា៖ វ �ធីសាសស់ិក់ំណូតម់ុូលលើ�តុ ការយល់ដ៏ឹង់អំពីភាគ្គីពាក់ព់ន័ធ ន�ង់
 អត�ថិ�ជីន គ្គំន�ត ប្រាបត�បតិ�ការន�ង់ការគ្គ�តពីអតីតកាល ផ្នែដ៏លអាចំយក់មុក់អនុវតិ�នលើ�ក់ុុង់ប្រាបត�បតិ�

 ការប្រាបចាចំ្នៃថិងៃ ន�ង់គ្គលើប្រាមាង់នានា ផ្នែដ៏លគ្គំន�តផិុ�ចំលើផុិើមុទាងំ់លើន��នបលើង់កើតឲ្យមានវ �ធីលើផុ្សង់ៗ ផ្នែដ៏លជំីរុញ
 ន�លើោជី�តឲ្យមានភាពរ�័ស់រ��ន ន�ង់លើ�លើយតបលើ�នឹង់ការផ្ទាល ស់់បិូរ�នោា ង់ឆ្បរ់�័ស់ ន�ង់មាន
 ប្រាបស់�ទធភាព។ 

វ �ធីសាសស់ិទាងំ់លើន� ប្រាគ្គបដ៏ណិូបល់ើលើការអនុវតិលើ�យភាពរ�័ស់រ��ន  ការព�ចារណាប្រាបក់បលើ�យភាពច្នៃចំ ុ
ប្រាបឌី�ត ការកាតប់នុយដំ៏លើណូើ រការ ន�ង់វ �ធីសាសស់ិស់�ស់មុយ័លើផុ្សង់លើទៀត លើ�យលើផិ្ទាតសំ់ខ្នានល់ើ�លើលើ លទធផុល ន�ង់ការលើ�លើយតបតាំមុតប្រាមុូវការរបស់់អត�ថិ�ជីន។

ន�លើោជី�ត១.៤១១នាក់ (លើ�ទូទាងំ់ស់មុពន័ធធនាគារ  រ�មុទាងំ់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់)  
�នទទ�លការ�េឹក់ហាត ់ ន�ង់បណុិូ�បណិាលអំពីវ �ធីសាសស់ិលើធេើឲ្យមានភាពរ�័ស់រ��ន លើ�ើយអប្រាតាំ

 ចំំណាតថុ់ាក់ជ់ាមុធ្យមុរបស់់លើយើង់គឺ្គ៤,៥ លើលើ៥។

ការអនុវតិលើ�ក់ុុង់ប្រាបត�បតិ�ការប្រាបចាចំ្នៃថិងៃ ន�ង់គ្គលើប្រាមាង់នានា ទទ�ល�ននូវលទធផុលដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

• បលើង់កើនតមាល ភាពលើ�ក់ុុង់ប្រាក់ុមុ - វ �ធីសាសស់ិលើន�បង្វាា ញឲ្យចំាស់់នូវកាលវ �ភាគ្គ ន�ង់ស់ក់មុមភាពការង្វារ
 របស់់ប្រាក់ុមុទាងំ់មុូល។

• បលើង់កើនផុល�តភាព - ប្រាក់ុមុនីមុ�យៗមានភាពរ�័ស់រ��នជាង់មុុនក់ុុង់ប្រាបត�បតិ�ការ ខ្ពណូៈគ្គំន�ត
 ផុិ�ចំលើផុិើមុប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីឲី្យដំ៏លើណូើ រការមានភាពរលូន ន�ង់សាមុញ្ជីា ។

• ប្រាបប្រាពឹតិលើ�លើ�យមានលើគាលលើៅជាក់ល់ាក់ជ់ាង់មុុន - ប្រាក់ុមុនីមុ�យៗ ផ្នែស់េង់រក់លើគាលបំណូង់ ឬ 
លើ�តុផុល មុុនលើពលអនុវតិតាំមុគ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុ។

ចំណុ្ណចកើ្ិ�សខំាន់ៗសគមាប់ឆ្នាំនា  ំ២០១៩ (បនិ)

ក�មវិ�ីស់នះនាប៊ែដីលដីឹកនា�នៅដាយុគ�ៈកមាះ��ិការប្របត្ិបត្តិ និងការប្រប�ុ�នៅប្រ�ការិយ៉ាល័យុ 

លើយើង់ �នបនិក់មុមវ �ធីផ្នែដ៏លមានការចូំលរ�មុពីសំ់ណាក់ ់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាបត�បតិ� ន�ង់ក់�ចំុព�ភាក់ានានា 
 ផ្នែដ៏លរ�មុមានការប្រាបជំុីលើប្រា�ការ �ោល័យ ផ្នែដ៏លជាផ្នែផុុក់មុ�យច្នៃនក់មុមវ �ធីចូំលរ�មុរបស់់ន�លើោជី�តរបស់់លើយើង់ 

ទាងំ់មុូល។

ន�លើោជី�តលើ�ទូទាងំ់ធនាគារ ទទ�ល�នការជី�បផ្ទាា ល់លើដ៏ើមុីពី�ភាក់ាជាមុ�យនឹង់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ
 ប្រាបត�បតិ�ប្រាបក់បលើ�យគុ្គណូប្រាបលើោជីន ៍ ន�ង់លើគាលលើៅចំាស់់លាស់់។ ព�ក់លើគ្គផ្ទាល ស់់បិូរគ្គំន�តលើោបល់ 
 ផ្នែចំក់រផំ្នែលក់ទស់្សនៈវ �ស័់យរបស់់ខ្ពល�ន ប្រាពមុទាងំ់ផុដល់មុត�លើោបល់លើ�លើលើការកាតប់នុយឧបស់គ្គគស់ប្រាមាប់
 

ការអនុវតិការង្វារនានា។

កិចូច�ិភាក�សារវាងនិនៅយ៉ា�ិត្ និងប្របធានប៊ែផ្ទះុក - ការប្រគប់ប្រគងស់�ិទធិផ្ទះលការងារបានរបស់់និនៅយ៉ា�ិត្ 
(Time Out)

មុត�លើោបល់លើដ៏ើមុីសុីាបនា ន�ង់ការលើ�លើយតបដ៏ស៏់មុប្រាស់ប គ្គឺជាការលើផិ្ទាតដ៏សំ៏់ខ្នានម់ុ�យច្នៃនប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់
 ស់មុ�ទធ�ផុលស់លើប្រាមុចំ�នរបស់់ន�លើោជី�ត ក់ុុង់នយ័បលើង់កើនគុ្គណូភាពស់មុ�ទធផុលការង្វារ ន�ង់ផុល�តភាព
 របស់់ព�ក់គាត។់

ការរពំឹង់ទុក់លើលើការអនុវតិ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�លើដ៏ើមុឆុ្សំារលើពើពនធ ន�ង់ព�ន�ត្យតាំមុ�នលើពញមុ�យឆុ្ ំ
 លើ�ក់ុុង់ការស់នានាលើលើក់�ចំុព�ភាក់ារវាង់ន�លើោជី�ត ន�ង់ប្រាបធានផ្នែផុុក់ ផ្នែដ៏លអាចំលើក់ើតលើ�ើង់ប្រាគ្គបល់ើពលលើវលា 
 ប្រាគ្គបទ់ីក់ផ្នែនលង់ ស់ប្រាមាបស់់ក់មុមភាពបនាា ន ់ក់ុុង់តប្រាមុូវការផ្នែក់លមុ្អ។ យុទធសាសស់ិ ន�ង់វ �ធីសាសស់ិលើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំ
 �ននូវលទធផុល ផ្នែដ៏ល�នប្រាពមុលើប្រាពៀង់ក់ុុង់ការអនុវតិ ន�ង់តាំមុ�នលើ�ក់ុុង់ក់ំណូតល់ើ�តុស់នានា។

ន�លើោជី�ត ប្រាតូវ�នអនុញ្ញាា តឲ្យផុិល់ជូីននូវលទធផុល ន�ង់លើធេើឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ោា ង់ឆ្បរ់�័ស់តាំមុរយៈ
 ការលើ�លើយតបភាល មុៗ ន�ង់ចំំណាតក់ារស់មុប្រាស់ប។

ក��ត្់នៅ�ត្ុស់នះនា (ទូទា�ងស់�្ព័នធ�នាគារ)៖

១.២៥៧

២៤.៨០០

៤៦.៣៧០

៦២.២៩៨

២០១៦ 

២០១៧ 

២០១៨ 

២០១៩ 

ការផ្ទះតល់�ូននូវបទ�ិនៅសា�ន៍ស់ិក�សា ប៊ែដីលមានលកខេ�ៈបុគ្គល នៅ�តា���នាញ និងចូ�នៅ�ះដីឹងស់តង់ដារ 
ល�ដាប់�ិភ�នៅលាក

ជាផ្នែផុុក់មុ�យច្នៃនក់មុមវ �ធី FutureReady ផ្នែបបឌីីជីីថិល លើដ៏ើមុីបីលើង់កើតបរ �ោកាស់ ផ្នែដ៏លអាចំលើធេើឲ្យមាន
 ភាពរ�័ស់រ��នលើ�ក់ុុង់ក់ផ្នែនលង់លើធេើការ ព�ក់លើយើង់ �នវ �ន�លើោគ្គលើលើដ៏ំលើណា�ប្រាសាយ ក់ុុង់ការលើរៀនផ្នែបប
 ឌីីជីីថិលប្រាបក់បលើ�យភាពច្នៃចំុប្រាបឌី�ត ផ្នែដ៏លអាចំជី�យស់ប្រាមុរួលដ៏ល់ការលើរៀនោា ង់ស់ក់មុម។ ទ�នុនយ័លើផុ្សង់ៗ 

ប្រាតូវ�នផុិល់ជូីនដ៏ល់ន�លើោជី�តប្រាគ្គបទ់ីក់ផ្នែនលង់ ន�ង់ប្រាគ្គបល់ើពលលើវលាលើដ៏ើមុីបីលើង់កើនផុល�តភាព ន�ង់ស់មុតុភាព
 ការង្វារ។

ជាមុ�យនឹង់មាត�ការលើមុលើរៀនរាបព់ានម់ុុខ្ពជំីនាញលំ�បថុ់ាក់ព់�ភពលើលាក់ ន�លើោជី�តទទ�ល�ននូវជំីនាញ 
ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ភាពជាអុក់ដឹ៏ក់នា ំផ្នែដ៏លបលើប្រាង់ៀនលើ�យសាសសិាចារ្យមុក់ពីសាក់លវ �ទយាល័យ Harvard ន�ង់ 
អុក់ជំីនាញក់ុុង់ផ្នែផុុក់ឧស់ា�ក់មុមលើន�ជាលើប្រាចំើន។

�ត្ិនៅយ៉ាបល់របស់់និនៅយ៉ា�ិត្៖

“វាព�តជាមានភាពង្វាយប្រាស់រួលខ្នាល ងំ់ណាស់់ ពីលើប្រាពា�ខ្ពាុ ំអាចំចូំលលើរៀន�នប្រាគ្គបល់ើពលលើវលា ប្រាគ្គបទ់ីក់ផ្នែនលង់
 

តាំមុទូរស័់ពាច្នៃដ៏។ វាគឺ្គជាលើវទ�ការស់�ក់ាមុ�យ ផ្នែដ៏លមានប្រាគ្គបវ់ �ជីាជីីវៈ ស់ប្រាមាបក់ារស់េ័យស់�ក់ាអំពី
 ជីំនាញថិមីៗ លើដ៏ើមុីអីភ�វឌី្ឍជំីនាញ ន�ង់វ �ជីាជីីវៈ។ ជាមុ�យនឹង់ដំ៏លើណា�ប្រាសាយ តាំមុរយៈការលើរៀន
 

តាំមុផ្នែបបឌីីជីីថិលទាងំ់លើន� វានឹង់បលើង់កើនប្រាបស់�ទធភាពក់ុុង់ការប្រាបក់បការង្វារប្រាបចាចំ្នៃថិងៃរបស់់ខ្ពាុ ំ”។ 

“គុ្គណូប្រាបលើោជីនច៍្នៃនវគ្គគស់�ក់ាខ្ពលីៗលើ�ប្រាគ្គបល់ើពលលើវលា ន�ង់ប្រាគ្គបទ់ីក់ផ្នែនលង់លើន� �នផុិល់នូវភាពង្វាយប្រាស់រួល 
ស់ប្រាមាបខ់្ពាុ ំ ក់ុុង់ការបលើង់កើនស់មុតុភាព ន�ង់អាជីីពការង្វារ។  ប្រាបពន័ធលើន� លើធេើឲ្យការលើរៀនសូ់ប្រាតមានភាពង្វាយ

 ប្រាស់រួល ន�ង់ផុិល់ឲ្យន�លើោជី�តផ្នែដ៏លមានកាលវ �ភាគ្គប្រាបចាចំ្នៃថិងៃមុមាញឹក់អាចំចូំលរ�មុ�ន”។

អុក់លើប្រាបើប្រា�ស់់ ២១.១២៩នាក់ (ទូទាងំ់ស់មុពន័ធធនាគារ)

នាយ�ោឋា នធន្នមនុស្ស

 ប្រាបស់�ទធភាពការង្វារនាលើពលអនាគ្គត

ការផ្ទះតនួចូនៅផ្ទះត�� លទធផ្ទះល



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី២៨-៣៥

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

30 31 

Outcome
ក�មវិ� ីMaybank Go Ahead. Challenge (MGAC)

MGAC គ្គឺជាក់មុមវ �ធីក់ំណូតអ់តិស់ញ្ញាា ណូលើទពលើកាស់ល្យច្នៃចំុប្រាបឌី�ត ការលើប្រាជីើស់លើរ ើស់ ន�ង់ការអភ�វឌី្ឍ
 ស់មុតុភាព ផ្នែដ៏លមានការសាក់លីង់លើ�លើលើភាពរ�័ស់រ��ន ភាពរងឹ់បុឹង់ ភាពជាអុក់ដឹ៏ក់នា ំន�ង់ភាពឆ្ល តច្នៃវ
 

របស់់អុក់ចូំលរ�មុ លើ�យទាក់ទ់ង់លើ�នឹង់អាជីីវក់មុម ផ្នែដ៏លលើពារលើពញលើ�លើ�យការយល់ដ៏ឹង់អំពីអាជីីវក់មុម  
បញ្ញាា ប្រាបឈមុនាលើពលបចំុុបីនុ ន�ង់ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុ។ ក់មុមវ �ធីលើន� ក់�៏នជី�យជីំរុញឲ្យអុក់ចូំលរ�មុលើធេើ 
ការប្រាបក់�តប្រាបផ្នែជីង់ស់មុតុភាព លើលើស់ពីការស់�ក់ាលើ�សាក់លវ �ទយាល័យ ន�ង់ការស់�ក់ាក់ុុង់ថុាក់ល់ើរៀន លើដ៏ើមុីឲី្យ

 ព�ក់គាតល់ើប្រាតៀមុខ្ពល�នរ�ចំជាលើប្រាស់ចំ លើដ៏ើមុីលីើ��ប្រាសាយភាពមុ�នចំាស់់លាស់់ ផ្នែដ៏លបណិាលមុក់
 

ពីក់តិាំណាមុ�យលើ�ក់ុុង់ជីីវ �តព�ត។

លើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ ប្រាបធានបទ #ChallengeOfChoice ប្រាតូវ�នលើប្រាជីើស់លើរ ើស់ លើ�ើយអុក់ចូំលរ�មុប្រាតូវ�នផុិល់ 
ឱកាស់លើដ៏ើមុី�ីលុ�បញំុ្ញាង់ ន�ង់បង្វាា ញបទព�លើសាធនផ៍្ទាា ល់ខ្ពល�នរបស់់ព�ក់លើគ្គលើ�ទូទាងំ់ការប្រាបក់�ត។

ការប្រាបក់�តប្រាបផ្នែជីង់តាំមុផ្នែបបចីំវចំល ប្រាតូវ�នបញូុ្ជីលលើ�ក់ុុង់គ្គំន�តអាជីីវក់មុមលើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ លើដ៏ើមុីបី្រាបក់�ត
 ប្រាបផ្នែជីង់ន�ង់ពប្រាងឹ់ង់បទព�លើសាធនរ៍បស់់អុក់ចូំលរ�មុប្រាបក់�ត។ ក់មុមវ �ធីលើន� �នបលើង់កើនស់មុតុភាពអុក់ចូំលរ�មុ
 

ប្រាបក់�ត ន�ង់ពប្រាងឹ់ង់លើ�ើង់វ �ញនូវលើមុលើរៀនផ្នែដ៏ល�នលើរៀនសូ់ប្រាតក់នលង់មុក់។

អុក់�ក់ព់ាក់្យមានចំំន�នជាង់ ៣៥.០០០ នាក់់

ប្រាក់មុសី់លធមុ/៌អភ��លក់�ចំុនឹង់ប្រាតូវ�ន�ក់ប់ញូុ្ជីលលើ�ក់ុុង់ផ្នែផុុក់នីមុ�យៗច្នៃន FutureReady

ក�មវិ�ីនៅល�កក��ស់់ស់�ត្ុភា� និងការអភិវឌី�ឍស់�ត្ុភា�តា�រយុៈក�មវិ�ី Maybank’s FutureReady

លើលើក់ក់ំពស់់ស់មុតុភាព ន�ង់ការអភ�វឌី្ឍស់មុតុភាពតាំមុរយៈក់មុមវ �ធី Maybank’s FutureReady (FR) ក់ុុង់ 
ឆុ្២ំ០១៨ FutureReady �នលើផិ្ទាតលើ�លើលើការពប្រាងឹ់ង់ស់មុុភាពលើលើការយល់ដ៏ឹង់ ការលើបិជាា ចំ�តិ ន�ង់ ចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ក់ុុង់ប្រាបពន័ធឌីីជីីថិល ចំំផ្នែណូក់ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ ក់មុមវ �ធីលើន��នលើផិ្ទាតលើ�លើលើការអនុវតិជំីនាញ

 ឌីីជីីថិលលើ�ក់ុុង់ការង្វារផ្ទាា ល់។ 

ន�លើោជី�ត ផ្នែដ៏ល�នចូំលរ�មុថុាក់ស់់�ក់ានានា លើ�ក់ុុង់ក់មុមវ �ធី FutureReady ដូ៏ចំជាក់មុមវ �ធីវ �ភាគ្គ ន�ង់ 
ស់�ក់ាអំពីមាា សីុ់ន ទាក់ទ់ង់នឹង់អាជីីវក់មុម ន�ង់ក់មុមវ �ធីស់រលើស់រកូ់ដ៏ Python �នផុិល់នូវចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ ន�ង់ជំីនាញ 
ទាក់ទ់ង់នឹង់ប្រាបពន័ធឌីីជីីថិលស់ប្រាមាបយ់ក់លើ�អនុវតិបផ្នែនុមុលើលើជីំនាញឌីីជីីថិល ផ្នែដ៏លព�ក់លើគ្គ�នលើរៀន លើដ៏ើមុីលីើធេើ

 ឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់នូវប្រាបត�បតិ�ការទាងំ់មុូល។

ការប្របកួត្ប្របប៊ែ�ងនៅ�នៅល�ការរស់រនៅស់រកូដីក�មវិ�ី និងវិភាគទិនុន័យុ

ន�លើោជី�ត ប្រាតូវ�នជំីរុញ ន�ង់លើលើក់ទឹក់ចំ�តិឲ្យស់�ក់ាក់មុមវ �ធីស់រលើស់រកូ់ដ៏ភាសាថិមីៗ លើ�ើយអនុវតិជំីនាញ
 ទាងំ់លើន� លើដ៏ើមុីបីំលើពញតប្រាមុូវការរបស់់អាជីីវក់មុម។

ឧបក់រណ៍ូស់េ័យប្រាបវតិ�ក់មុមលើផុ្សង់ៗ ន�ង់ការផ្នែក់លមុ្អដំ៏លើណូើ រការច្នៃផុាក់ុុង់ ប្រាតូវ�នលើប្រាបើប្រា�ស់់លើ�យន�លើោជី�តរបស់់
 លើយើង់ប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព។

ក�មវិ�ីអភិវឌី�ឍអុកដីឹកនា�នៅ�ជានាយុកប្របត្ិបត្តិ (TLC)

លើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ ព�ក់លើយើង់�នរ�មុបញូុ្ជីលស់មាស់ភាពថិមីលើ�លើលើជីំនាញ ន�ង់ចំំលើណូ�ដឹ៏ង់របស់់ក់មុមវ �ធី  
FutureReady លើ�ក់ុុង់ក់មុមវ �ធីអភ�វឌី្ឍភាពជាអុក់ដឹ៏ក់នាកំ់ំពូលស់ប្រាមាបអ់ុក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ថុាក់ក់់ណិាល ផ្នែដ៏ល

 
មានស់កិានុពលខ្ពពស់់។ លើ�ទីលើន� អុក់ចូំលរ�មុ�នស់�ក់ាអំពីយុទធសាសស់ ិAI ស់ប្រាមាបល់ើប្រាបើប្រា�ស់់ក់ុុង់ក់មុមវ �ធី 
ផ្នែដ៏លទាក់ទ់ង់លើ�នឹង់អាជីីវក់មុម ន�ង់ក់មុមវ �ធីបណុិូ�បណិាលឌីីជីីថិល ផ្នែដ៏លបណុិូ�បណិាលលើ�យសាលា

 ធនាគារអាសីុ់ (Asian Banking School)។

៣៦នាក់ ច្នៃនអុក់ចូំលរ�មុក់ុុង់ ក់មុមវ �ធីអភ�វឌី្ឍអុក់ដឹ៏ក់នាលំើ�ជានាយក់ប្រាបត�បតិ� �នបលើង់កើនស់មុតុភាពបនាា បព់ី
 �នចូំលរ�មុលើ�ក់ុុង់ក់មុមវ �ធីលើន� លើ�យលើផិ្ទាតសំ់ខ្នានល់ើ�លើលើ “ក់មុមវ �ធី ន�ង់ឥទធ�ពល”។ 

៥៥% ច្នៃនអុក់ចូំលរ�មុស់រុប ជីំនានទ់ី១០ ផ្នែដ៏ល�នបញុ្ជីបក់់មុមវ �ធីអភ�វឌី្ឍអុក់ដឹ៏ក់នាលំើ�ជានាយក់ប្រាបត�បតិ� 
 ឆុ្២ំ០១៩ ដំ៏បូង់លើនា� ប្រាតូវ�នតំលើ�ើង់ឲ្យកានត់�នាទីធំជាង់មុុន។

ការប្រត្ួត្�ិនិត្�យជាប់លាប់ផនការប្រគប់ប្រគង�នធាន�នុស់�សំ

ព�ក់លើយើង់ ផ្នែតង់ផ្នែតផុិល់នូវឱកាស់លើរៀនសូ់ប្រាត ន�ង់ការអភ�វឌី្ឍដ៏ល់ន�លើោជី�តរបស់់លើយើង់ ន�ង់តាំមុ�នការវ �វតិ
 ច្នៃនលើទពលើកាស់ល្យ លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំ�ននូវលើជាគ្គជីយ័ច្នៃនអាជីីពរបស់់ព�ក់លើគ្គ។

ការអភ�វឌី្ឍជាក់ផ់្នែស់ិង់ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ចាបត់ាំងំ់ពីការចាបល់ើផុិើមុ ច្នៃនដំ៏លើណូើ រផ្ទាល ស់់បិូររបស់់ធនាគារ
 លើមុយផ្នែបែង់ ក់ុុង់ឆុ្២ំ០០៩ លើដ៏ើមុីធីានាថាទាងំ់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់ន�លើោជី�តរបស់់លើយើង់ទទ�លយក់
 ភាពចំប្រាមុុ� ន�ង់ការ�ក់ប់ញូុ្ជីលគុា។

ការតាំមុ�នអំពីតុល្យភាព ច្នៃនភាពចំប្រាមុុ� ន�ង់លើយនឌីរ័ប្រាគ្គបច់ំំណាតថុ់ាក់ទ់ាងំ់អស់់របស់់សុាបន័ប្រាតូវ�ន 
ចាតទុ់ក់ជាថាផ្នែផុុក់មុ�យលើ�ក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ធនធានមុនុស់្ស។ ទាងំ់លើន� ប្រាតូវ�នចាបល់ើផុិើមុតាំងំ់ពីឆុ្២ំ០០៩  
ន�ង់ប្រាតូវ�នព�ន�ត្យតាំមុ�នជាលើរៀង់រាល់ផ្នែខ្ព។

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាសស់ិីអុក់ផ្នែណូនាសំស់ិីច្នៃនស់មុពន័ធ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (WMW) ប្រាតូវ�នចាបល់ើផុិើមុលើ�កុុ់ង់ឆុ្២ំ០១៣  
ក់ុុង់លើគាលបំណូង់ផុិល់ការគាបំ្រាទដ៏ល់ការអភ�វឌី្ឍជំីនាញវ �ជីាជីីវៈរបស់់សស់ិីទូទាងំ់ស់មុពន័ធធនាគារ តាំមុរយៈ

 
ការបលើង់កើនតំណាង់សស់ិីលើ�ក់ុុង់ជី�រថុាក់ដ់៏ឹក់នា ំន�ង់បលើង់កើនឱកាស់ចូំលរ�មុក់ុុង់ការបលើង់កើនប្រាទព្យស់មុីតិ�លើដ៏ើមុីជីី�យ

 ប្រាបជាពលរដ៏ាលើ�តាំមុបណិាប្រាបលើទស់នានា ផ្នែដ៏លធនាគារក់ំពុង់មានប្រាបត�បតិ�ការ ជាព�លើស់ស់លើ�ក់ុុង់ 
ស់មាគ្គមុនអ៍ាជីីវក់មុមខុ្នាតតូចំ ន�ង់មុធ្យមុ។

ការបនិការខ្ព�តខ្ពំរបស់់ព�ក់លើយើង់ក់ុុង់ការអភ�វឌី្ឍន�លើោជី�ត ន�ង់រក់ាន�លើោជី�តផ្នែដ៏លមានស់មុតុភាព�ន
 នាមំុក់លើ�លទធផុលល្អ ន�ង់�នលើលើក់ទឹក់ចំ�តិឲ្យព�ក់លើយើង់បនិរក់ាស់ក់មុមភាពលើន�៖

ស់ូចូនាករ��នាញស់�ខ្លាន់ ២០១៩% ២០១៨%

ការលើធេើឲ្យកាល យលើ�ជាការព�តច្នៃនអុក់បនិលើវន លើដ៏ើមុីបីនិ
លើបស់ក់ក់មុមក់ុុង់តំផ្នែណូង់សំ់ខ្នាន់ៗ

៨៣ ៨៦

អុក់បនិលើវនបចំុុបីនុ ផ្នែដ៏ល�នលើប្រាតៀមុខ្ពល�នរ�ចំជាលើប្រាស់ចំ ២៥ ២៣

នាយ�ោឋា នធន្នមនុស្ស

ចំណុ្ណចកើ្ិ�សខំាន់ៗសគមាប់ឆ្នាំនា  ំ២០១៩ (បនិ)

 ប្រាបស់�ទធភាពការង្វារនាលើពលអនាគ្គត (បនិ)

ការផ្ទះតនួចូនៅផ្ទះត�� លទធផ្ទះល

១០៥ស់ញី្ញាត�

 អុក់ដឹ៏ក់នាកំ់ុុង់យុគ្គគស់មុយ័ឌីីជីីថិល
ការផ្ទះតនួចូនៅផ្ទះត��

��នាញទា�ង៦របស់់  FutureReady 

លទធផ្ទះល

ការយល់ដ៏ឹង់ 
អំពីឌីីជីីថិល

ការលើធេើលើស់ចំក់ិីស់លើប្រាមុចំ 
លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើទ�នុនយ័

ផ្នែផុនការផ្នែដ៏លលើផិ្ទាតលើលើ 
ធនធានមុនុស់្ស

ភាពរ�័ស់រ��ន
ទំនាក់ទ់ំនង់ 
នាលើពលអនាគ្គត

ហាន�ភយ័ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ 
លើ�ក់ុុង់ព�ភពឌីីជីីថិល

 ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនការលើប្រាបើប្រា�ស់់ទ�នុនយ័ន�លើោជី�ត

ការផ្ទះតនួចូនៅផ្ទះត�� លទធផ្ទះល



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី២៨-៣៥

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

30 31 

Cahaya Kasih Challenge (CKC)

ក់ុុង់ក់មុមវ �ធីទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុស់ក់លធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់លើលើក់ទី១០ (ច្នៃថិងៃផ្នែដ៏លក់មុមវ �ធី Cahaya Kasih ប្រាតូវ 
�នបង្វាា ញ ន�ង់ប្រា�រពធលើធេើលើ�ើង់) ន�លើោជី�ត លើ�ទូទាងំ់ស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នលើធេើការស់ម័ប្រាគ្គចំ�តិក់ុុង់

 ការផុិ�ចំលើផុិើមុនានា លើ�តាំមុស់�គ្គមុន ៍ ផ្នែដ៏លលើផិ្ទាតលើ�លើលើស់រស់រស់ិមុ្ភទាងំ់៦ របស់់មុូលន�ធ�ធនាគារ
 លើមុយផ្នែបែង់ ផ្នែដ៏លរ�មុមានការអបរ់ ំ ការលើលើក់ក់ំពស់់ស់�គ្គមុន ៍ ស់�លីៈន�ង់វបីធមុ ៌ ការរស់់លើ�ប្រាបក់បលើ�យ 

សុ់ខ្ពមាលភាព ភាពចំប្រាមុុ�ច្នៃនបរ �សុាន ន�ង់ជំីន�យមុនុស់្សធមុ។៌

លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ន�លើោជី�តរបស់់លើយើង់�នចូំលរ�មុក់ុុង់គ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុ “ក់ិីស់ង់្ឈមឹុថិមីច្នៃនចំក់ខុ” ក់ុុង់ក់�ចំុ

 
ស់�ការជាមុ�យ មុូលន�ធ�ចំក់ខុផ្នែខ្ពមរ។

ព�ក់លើយើង់ �នបនិប្រាបកានខី់្នាបនូ់វវបីធមុយ៌ក់ចំ�តិទុក់�ក់ក់់ុុង់ចំំលើណាមុន�លើោជី�តរបស់់លើយើង់ ន�ង់លើ�ក់ុុង់
 ចំំលើណាមុអត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់ រ�មុទាងំ់ស់ង់គមុជាត�ទាងំ់មុូល។

 ស់ប្រាមាបព់ត័ម៌ានបផ្នែនុមុអំពី ក់�ចំុការទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុ លើ�ទំពរ័៤៩។

> ន�លើោជី�តរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ជាមុ�យន�ង់មុូលន�ធ�ចំក់ខុផ្នែខ្ពមរ �នស់�ការគុាក់ុុង់ក់មុមវ �ធីមុ�យផ្នែដ៏លមានលើ�ម �ថា 
“ក់ិីស់ង់្ឈមឹុថិមីច្នៃនចំក់ខុ”  ផ្នែដ៏លផុិល់ការព�ន�ត្យផ្នែភុក់ ន�ង់វ�កាតផ់្នែភុក់សំ់រាបប់្រាបជាជីនប្រាកី់ប្រាក់។

ស់ុខភា� និងស់ុខមាលភា�

យុទធសាសស់ិរបស់់លើយើង់លើ�ក់ុុង់ការបលើង់កើនការចូំលរ�មុរបស់់ន�លើោជី�ត ន�ង់ផុល�តភាពរបស់់ន�លើោជី�តរ�មុមាន  
 ក់មុមវ �ធីសុ់ខ្ពភាព ន�ង់សុ់ខ្ពមាលភាពរបស់់ន�លើោជី�ត លើ�ើយក់មុមវ �ធីលើន�ក់ប៏្រាបកានភី់ាបនូ់វប្រាក់បខ្ពណ្័ូសុ់ខ្ពភាព
 ល្អទាងំ់៤ោា ង់ ផ្នែដ៏លមានដូ៏ចំជា៖ ការលើធេើលំហាតប់្រា�ណូជាប្រាបចា ំការញាំំអាហារប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ការគ្គ�តវ �ជីីមាន  

ន�ង់ការស់ប្រាមាក់ឲ្យ�នល្អ។

ការលើធេើអនិរាគ្គមុន ៍ផ្នែដ៏លប្រាគ្គបដ៏ណិូបល់ើលើរូបវន័ិ ន�ង់ផុលូវចំ�តិ/ផុលូវអារមុមណ៍ូ ច្នៃនសុ់ខ្ពមាលភាពរបស់់បុគ្គគល ប្រាតូវ�ន
 លើធេើលើ�ើង់តាំមុរយៈការទំនាក់ទ់ំនង់ ការជីផ្នែជីក់ យុទធនាការសុ់ខ្ពភាពកី់ឡា ន�ង់ការផុិល់ជូីនផុល�តផុល
 

សុ់ខ្ពភាពជាប្រាបចា។ំ

ន�លើោជី�ត ប្រាតូវ�នជី�យគាបំ្រាទ ន�ង់លើលើក់ទឹក់ចំ�តិឲ្យរស់់លើ�ក់ុុង់បរ �បទផ្នែដ៏លមានផ្ទាសុ់ខ្ពភាព ន�ង់ផុល�តភាព
 ល្អប្រាបលើស់ើរ។

> ន�លើោជី�តទូទាងំ់ព�ភពលើលាក់ �នប្រា�រពធខ្ព�បលើលើក់ទី៥៩របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ជាមុ�យការ�ក់ផ់្នែផុលលើឈើប្រាគ្គបម់ុុខ្ពលើ�
 ក់ុុង់ការ �ោល័យលើដ៏ើមុីជីីំរុញ ន�ង់លើលើក់ទឹក់ចំ�តិឲ្យបរ �លើភាគ្គផុល�តផុលផ្នែដ៏លមានជី�យដ៏ល់សុ់ខ្ពភាព ន�ង់មានសុ់ខ្ពភាពល្អ។

ទស្សនៈវិិសយ័ និងអាទិភាពសគមាប់ឆ្នាំនា ២ំ០២០

ក់ុុង់ការជី�យគាបំ្រាទធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ឲ្យស់លើប្រាមុចំ�ននូវយុទធសាសស់ិអាជីីវក់មុមរបស់់ខ្ពល�ន ន�ង់កាល យជាសុាបន័ ផ្នែដ៏លយក់ចំ�តិទុក់�ក់ច់ំំលើពា�អត�ថិ�ជីន ន�ង់ជាសុាបន័ផ្នែដ៏លមានទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវលើលើស់ង់គមុ ន�ង់បរ �សុាន ព�ក់លើយើង់

 ផ្នែតង់ផ្នែតផិុល់ការយក់ចំ�តិទុក់�ក់ល់ើលើសារៈសំ់ខ្នានច់្នៃនការផិុល់ភាពអង់អ់ាចំដ៏ល់ន�លើោជី�ត ន�ង់ជី�យស់ប្រាមុរួលដ៏ល់ការលើធេើការរបស់់ព�ក់លើយើង់។ លើ�យ�នចំង់្អុលបង្វាា ញលើ�យលើគាលលើៅច្នៃនការផ្ទាល ស់់បូិរ ធនធានមុនុស់្សទាងំ់៦ចំំនុចំ
 របស់់លើយើង់ នាយក់�ា នធនធានមុនុស់្ស លើ�ផ្នែតបនិ៖

• បលើង់កើតក់ផ្នែនលង់លើធេើការផ្នែដ៏លមានការយក់ចំ�តិទុក់�ក់ ់ ន�ង់ភាពរកី់រាយ តាំមុរយៈការជី�យស់ប្រាមុរួល ការគាបំ្រាទ ន�ង់លើ��ប្រាសាយបញ្ញាា នានាប្រាបក់បលើ�យអតុនយ័ ផ្នែដ៏លអាចំជំីរុញទឹក់ចំ�តិន�លើោជី�តរបស់់លើយើង់លើដ៏ើមុី�ីនដ៏ល់

 ចំំណុូចំដ៏ខ៏្ពពស់់ថិមីមុ�យលើទៀត ទាងំ់ការង្វារផ្ទាា ល់ខ្ពល�ន ន�ង់វ �ជីាជីីវៈ ន�ង់ការលើធេើលើស់ចំក់ិីស់លើប្រាមុចំចំ�តិលើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើមុូល�ា នរងឹ់មា។ំ

• ផុិល់ភាពបតផ់្នែបន ន�ង់អាចំលើប្រាជីើស់លើរ ើស់ក់មុមវ �ធីលើរៀនសូ់ប្រាត ន�ង់អភ�វឌី្ឍ រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ក់មុមវ �ធីពប្រាងឹ់ង់ស់មុតុភាពស់ប្រាមាបច្នៃថិងៃអនាគ្គត ក់ដូ៏៏ចំជាការអភ�វឌី្ឍលើទពលើកាស់ល្យ ន�ង់ការលើ��ប្រាសាយបញ្ញាា  លើដ៏ើមុីអីាចំលើបើក់ឱកាស់ 

 
ន�លើោជី�តឲ្យទទ�ល�នបទព�លើសាធន ៍ការបលើង់កើនស់មុតុភាព ការពប្រាងឹ់ង់ភាពរ�័ស់រ��ន ន�ង់ពលើនលឿនការបលើង់កើនផុល�តភាព។

• វ �ន�លើោគ្គ ន�ង់បលើង់កើនការច្នៃចំុប្រាបឌី�តខ្នាង់បលើចុំក់វ �ទយាលើដ៏ើមុីបីញី្ញាក់ព់ីលើ��ា រចំនាស់មុពន័ធនាលើពលអនាគ្គត ផុិល់ឧបក់រណ៍ូ ន�ង់ដំ៏លើណូើ រការផ្នែដ៏លអាចំឲ្យន�លើោជី�តរបស់់លើយើង់អាចំផុិល់នូវលទធផុលគ្គ�រឲ្យក់តស់់មាគ ល់ ន�ង់មាន

 ប្រាបស់�ទធភាព។

• លើលើក់ទឹក់ចំ�តិន�លើោជី�តឲ្យចាបយ់ក់ការវ �ភាគ្គទ�នុនយ័ ន�ង់ការលើ��ប្រាសាយការរខំ្នាននានាប្រាបក់បលើ�យភាពច្នៃចំុប្រាបឌី�ត លើដ៏ើមុីផីុិល់នូវដំ៏លើណា�ប្រាសាយស់មុប្រាស់បស់ប្រាមាបអ់ត�ថិ�ជីនរបស់់លើយើង់។

ព�ក់លើយើង់ លើ�ផ្នែតបនិកំ់ណូតល់ើ�ើង់វ �ញនូវវបីធមុប៌្រាបត�បតិ�ការរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ តាំមុរយៈលើគាល
 

នលើោ�យ ដ៏ំលើណូើ រការ ន�ង់លើ��ា រចំនាស់មុពន័ធ។ ផ្នែផុុក់ទាងំ់លើន� ផ្នែតង់ផ្នែតប្រាតូវ�នព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញ ន�ង់
 �នផ្នែក់ស់ប្រាមុរួល លើដ៏ើមុីជីីំរុញឲ្យន�លើោជី�ត មានការរកី់ចំលើប្រាមុើន លើ��ប្រាសាយបញ្ញាា ប្រាបក់បលើ�យការច្នៃចំុប្រាបឌី�ត 
 ន�ង់ភាពវ �ជីីមាន ន�ង់ផុិល់ជូីននូវលទធផុលអាជីីវក់មុមដ៏ម៏ានស់កាក នុពល លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំ�ននូវចំក់ខុវ �ស័់យរបស់់
 ធនាគារ ប្រាស់បលើពលផ្នែដ៏លបង្វាា ញអំពីវបីធមុច៌្នៃនការអភ�វឌី្ឍ។

ព�ក់លើយើង់ លើ�ផ្នែតបនិបលើង់កើនផុល�តភាពរបស់់ន�លើោជី�ត ផ្នែដ៏លមានជាភស់ិុតាំង់ដូ៏ចំជា៖

• ចំំណូូលស់ប្រាមាបន់�លើោជី�តមុាក់ល់ើក់ើនលើ�ើង់ចំំន�នរ�ូតដ៏ល់ ១៣៩.៧២៧ដុ៏លាល រ ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩។

• អនុ�តចំំណូូលមុុនពនធច្នៃនន�លើោជី�តមុាក់ ់លើ�ដ៏ល់ ៦២.២០២ដុ៏លាល រ ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩។

នាយ�ោឋា នធន្នមនុស្ស

ចំណុ្ណចកើ្ិ�សខំាន់ៗសគមាប់ឆ្នាំនា  ំ២០១៩ (បនិ)

 សុ់ខ្ពភាព ន�ង់សុ់ខ្ពមាលភាពលើ�ក់ផ្នែនលង់លើធេើការ

ការផ្ទះតនួចូនៅផ្ទះត�� លទធផ្ទះល

 ការបលើង់កើនផុល�តភាពដ៏ខ៏្ពពស់់

ការផ្ទះតនួចូនៅផ្ទះត�� លទធផ្ទះល



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី២៨-៣៥

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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គ�រុមគបឹ�សាភិ�ល 

កើលា� អាន�ូនជី  កើគបន កើអឡាម
អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ឯក់រាជី្យ
ប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល
ផ្នែតង់តាំងំ់៖ ៣  ធុូ ២០១៨

កើលា� កើសន្ស ឺលជី
អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ឯក់រាជី្យ
ផ្នែតង់តាំងំ់៖ ២៣ មុនីា ២០១២

ោ�ុ ហ្មជី រលុឡា បែូហ្ន់

អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�មុ�នឯក់រាជី្យ
ផ្នែតង់តាំងំ់៖ ២៣ មុនីា ២០១២

កើលា� សែនូ សែ ូ�ងុ

អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�មុ�នឯក់រាជី្យ
ផ្នែតង់តាំងំ់៖ ៣១  មុនីា ២០១៥

កើលា� ហសារ ជីហវាហវាូឌីជីន ខាល�ជី�

អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ឯក់រាជី្យ
ផ្នែតង់តាំងំ់៖ ២៩ មុនីា ២០១៩



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី២៨-៣៥

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

32 33 

គ�រុមគបឹ�សាភិ�ល 

RMC

AC

RMCAC

RMCAC

RMCAC

RMCAC

កើលា� អាន�ូនជី  កើគបន កើអឡាម
អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ឯក់រាជី្យ
ប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល

ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃទី៣  ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៨

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖
• អនុបណ្ូ� ត ផ្នែផុុក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់អាជីីវក់មុម (��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ពាណូ� ជីីក់មុមអនិរជាត�)

 ពីសាក់លវ �ទយាល័យ New York ស់�រដ៏ាអាលើមុរ �ក់
• បរ �ញ្ញាា បប្រាតផ្នែផុុក់វ �ទយាសាសស់ិ លើស់វាក់មុមបរលើទស់ ពីសាក់លវ �ទយាល័យ 

Georgetown ស់�រដ៏ាអាលើមុរ �ក់

បទ�ិនៅសា�ន៍៖
មានបទព�លើសាធនជ៍ាង់៣ ០ ឆុ្ ំ ក់ុុង់តំផ្នែណូង់ថុាក់ដ់៏ឹក់នាជំានខ់្ពពស់់ លើ�ក់ុុង់ 
សុាបន័លើផុ្សង់ៗដូ៏ចំជា នាយក់ផ្នែផុុក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ លើ� P T  B a n k 

Central Asia Tbk ន�ង់ជា អភ��លឯក់រាជី្យ លើ� PT Sarana Menara 

Nusantara Tbk ន�ង់ Citibank ក់ដូ៏៏ចំជា បលើប្រាមុើការជា ទីប្រាបឹក់ា ដ៏ល់   ប្រាបធាន  
ប្រាក់មុុប្រាបកឹ់ាភ��ល  ច្នៃនប្រាក់មុុ�ែុន Indonesian Bank Restructuring Agency 
ន�ង់ជាស់ុង់ការច្នៃន PT Bank International Indonesia។

បចូច�ប�បីនុ ជាអភិបាល នៅ�កុ�ងស់�្ព័នធ�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង ក៏ដីូចូជា ប្រកុ��ែុន 
សា�ីវក�ម និងប្រកុ��ែុន �ហា�ន�ួយុចូ�នួនដីូចូជា៖
• អភ��លច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់
• អភ��លច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ស់�ង់ាបុរ ី

ោ�ុ ហ្មជី រលុឡា បែូហ្ន់

អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�មុ�នឯក់រាជី្យ

ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃ២៣ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១២

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖
• អនុបណ្ូ� តប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ពាណូ� ជីីក់មុម លើ�សាក់លវ �ទយាល័យ International 

Islamic ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់
• ស់ញ្ញាា បប្រាតផ្នែផុុក់ គ្គណូលើនយ្យពីវ �ទយាសុាន Mara Institute of 

Technlogy ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់
• ធនាគារ �ក់ផ្នែផុុក់បុគ្គគល ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លក់ខណូៈអនិរជាត�ពី 

London Executive Management – International Academy 

of Retail Banker

បទ�ិនៅសា�ន៍៖
មានបទព�លើសាធនជ៍ាង់២០ឆុ្ ំ ក់ុុង់ផ្នែផុុក់ធនាគារក់�ចំុបុគ្គគល។ បចំុុបីនុ ក់ំពុង់

 
កានត់ំផ្នែណូង់ជាប្រាបធានស់ិីទីជានខ់្ពពស់់ ន�ង់ជានាយក់ផ្នែផុុក់លើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ស់�គ្គមុន ៍ ច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។

កើលា� ហសារ ជីហវាហវាូឌីជីន ខាល�ជី�

អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ឯក់រាជី្យ

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖
• ស់�ជីីវ �នច្នៃនវ �ទយាសុានគ្គណូលើនយ្យក់រធមុមនុញ្ជីា  លើ�ចំប្រាក់ភពអង់ល់ើគ្គលស់

បទ�ិនៅសា�ន៍៖
មានបទព�លើសាធនជ៍ាង់៣០ឆុ្ ំ ក់ុុង់ផ្នែផុុក់ធនាគារក់�ចំុ ន�ង់ក់�ចំុការប្រាក់ុមុ�ែុន ន�ង់ 
ធនាគារក់ណិាលប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់  (Bank Negara Malaysia)។  លើលាក់ 
ធាល បប់លើប្រាមុើការជាអភ��ល  ផ្នែផុុក់ទំនាក់ទ់ំនង់ យុទធសាសស់ិ  លើ� មុជី្ឈមុណ្ូល  
��រញ្ជីា វតុុ ឥសាល មុ មាា លើ�សីុ់អនិរជាត� ។ លើលាក់ ក់ជ៏ាថុាក់ដឹ់៏ក់នាមុំាក់ ់ផ្នែដ៏ល�នរ�មុ 

 
ចំំផ្នែណូក់ កុុ់ង់ការបលើង់កើតប្រាក់ុមុ�ែុន Pengurusan Danaharta Nasional Bhd។ 
 
បចូច�ប�បីនុ ជាអភិបាល នៅ�កុ�ងស់�្ព័នធ�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង ក៏ដីូចូជា ប្រកុ��ែុន 
សា�ីវក�ម និងប្រកុ��ែុន �ហា�ន�ួយុចូ�នួនដីូចូជា៖
• អភ��ល ច្នៃន  ស់មុពន័ធ ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់
• អភ��ល ច្នៃន  MCB Bank Ltd (�ា គី្គសុាន)
• អភ��ល ច្នៃន  Maybank Islamic Berhad

• អភ��ល ច្នៃន  Marine & General Berhad

កើលា� កើសន្ស ឺលជី

អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ឯក់រាជី្យ

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖
• ស់�ជីីវ �នច្នៃនវ �ទយាសុានគ្គណូលើនយ្យក់រធមុមនុញ្ជីា  លើ�ចំប្រាក់ភពអង់ល់ើគ្គលស់ ន�ង់ 

Wales

• ស់មាជី�ក់ច្នៃនវ �ទយាសុានគ្គណូលើនយ្យក់រច្នៃនប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់

បទ�ិនៅសា�ន៍៖
មានបទព�លើសាធនជ៍ាង់៣០ឆុ្ ំ ក់ុុង់ផ្នែផុុក់ធនាគារក់�ចំុ លើ�យធាល បប់លើប្រាមុើការ

 
លើ�ក់ុុង់តំផ្នែណូង់ជាថុាក់ដ់៏ឹក់នាជំានខ់្ពពស់់ជាលើប្រាចំើន លើ�ក់ុុង់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ 

 
ន�ង់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។ 

បចូច�ប�បីនុ ជាអភិបាល នៅ�កុ�ងស់�្ព័នធ�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង ក៏ដីូចូជា ប្រកុ��ែុន 
សា�ីវក�ម និងប្រកុ��ែុន �ហា�ន�ួយុចូ�នួនដីូចូជា៖
• អភ��ល ច្នៃន  ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ស់�ង់ាបុរ ី
• អភ��ល ច្នៃន  Boardroom Pte Ltd

កើលា� សែនូ សែ ូ�ងុ

អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�មុ�នឯក់រាជី្យ

ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃ៣១  ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១៥

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖
• បរ �ញ្ញាា បប្រាតវ �ទយាសាសស់លិើស់ដ៏ាក់�ចុំ ជំីនាញគ្គណូលើនយ្យ ន�ង់��រញ្ជីា វតុុ

 ពសីាក់លវ �ទយាល័យប្រាកុ់ង់�ុង់ដ៏៍

• ស់�ជីីវ �នគ្គណូលើនយ្យក់រ ច្នៃនវ �ទយាសុានChartered Accountants 
លើ�ចំប្រាក់ភពអង់ល់ើគ្គលស់ ន�ង់Wales

បទ�ិនៅសា�ន៍៖
ធាល បក់ានត់ំផ្នែណូង់ជានខ់្ពពស់់ជាលើប្រាចំើនលើ�ក់ុុង់ធនាគារ លើ�ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ ន�ង់ 
ស់�ង់ាបុរ ី លើលើផ្នែផុុក់ធនាគារក់�ចំុផ្នែផុុក់វ �ន�លើោគ្គ ធនាគារក់�ចំុពាណូ� ជីីក់មុម ន�ង់

 ធនាគារក់�ចំុផ្នែបបឥសាល មុ។ បចំុុបីនុ គ្គឺជានាយក់ប្រាបត�បតិ�ច្នៃនធនាគារ 
លើមុយផ្នែបែង់ លើវៀតណាមុ។ 

ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃ២៩ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១៩ ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃ២៣ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១២

នៅស់ចូកតីអះអាង៖

អភ��លទាងំ់អស់់ មុ�នមាន៖

• ទំនាក់ទ់នំង់ជាលក់ខណូៈប្រាគ្គរួសារជាមុ�យអភ��លណាមុាក់ ់ន�ង់ / ឬភាគ្គទុន�ក់សំ់ខ្នានរ់បស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់

• ទំនាស់់ផុលប្រាបលើោជីនជ៍ាមុ�យធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ លើ�ើយក់ម៏ុ�នធាល ប�់នប្រាបប្រាពតិឹនូវបទលើលមើស់អេលីើ�ើយ។

 គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់វនក់មុម ប្រាបធាន

 គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ស់មាជី�ក់

ស់មា�ិកភា�ផនគ�ៈកមាះ��ិការ របស់ប់្រកុ�ប្របឹក�សា ភិបាល ផន�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង៖



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី២៨-៣៥

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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្រណ្ណៈ�មាម ធិការគប�ិប�ិិ 

ោ�ុ មាូហ្មាដ ហ្នជីវិ សែអូាឌីជី
នាយក់ប្រាបត�បតិ�

កើលា� កើអកាវា ន់ បែជីន ចានជី
នាយក់ នាយក់�ា ន��រញ្ជីា វតុុ - ឥណូ្ូចំ�ន

កើលា� រ�័នា កើស្គាភ័ណ្ណ
នាយក់ នាយក់�ា នលើស់វា��រញ្ជីា វតុុ 
ស់�គ្គមុន៍

កើលា� អុឹង យ�ុ ជជីន 
នាយក់ នាយក់�ា នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ 
ហាន�ភយ័- ឥណូ្ូចំ�ន

កើលា� គ្ររួច ស�យា
នាយក់ នាយក់�ា នធនាគារក់�ចំុ 
សាជីីវក់មុម

កើលា�គសជី ហ្ា សរ ជីន ចាន់ 
អាប់ឌីុលឡា
នាយ�កា នាយក់�ា នធនធាន 
មុនុស់្ស - ឥណូ្ូចំ�ន
នាយ�កា នាយក់�ា នក់�ចំុការ 
ប្រាក់ុមុ�ែុន ន�ង់ទំនាក់ទ់ំនង់ 
សាជីីវក់មុម

�ញ្្ញ  ហុង គសជីនួន 
នាយ�កា នាយក់�ា នទីផុារ 
ស់ក់ល - ឥណូ្ូចំ�ន

កើលា� ឃ ូកើអង ហូ
នាយក់ នាយក់�ា នប្រាបត�បតិ�ការ 
អាជីីវក់មុម



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី២៨-៣៥

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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្រណ្ណៈ�មាម ធិការគប�ិប�ិិ 

ោ�ុ មាូហ្មាដ ហ្នជីវិ សែអូាឌីជី
នាយក់ប្រាបត�បតិ�

ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃទី១ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១៨

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖

• បញុ្ជីបក់ារស់�ក់ាផ្នែផុុក់ធនាគារ ចំាប�់�រញ្ជីា វតុុប្រាក់ុមុ�ែុន 
ន�ង់ មុូលបប័្រាត ពីសាក់លវ �ទយាល័យ UiTM

• បញុ្ជីបក់់មុមវ �ធី ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ជានខ់្ពពស់់ ពីសាលា INSEAD 
Business School, Fontainbleu �ា រសី់

• អនុបណ្ូ� តប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ពាណូ� ជីីក់មុម   ពីស់ក់លវ �ទយាល័យ 
Wales រដ៏ាCardiff។

• ស់�ព័នធប្រាបឹក់ាលើោបល់អនិរជាត� ផ្នែដ៏លជាអុក់ ផិុល់ 
ប្រាបឹក់ាលើោបល់  ផ្នែដ៏លទទ�ល�នការបណុិូ�បណិាល

បទ�ិនៅសា�ន៍៖

បទព�លើសាធន៍ជាង់៤០ឆុ្ ំ   លើ�លើលើការង្វារប្រាគ្គប់ផ្នែផុុក់ច្នៃន 
ធនាគារក់�ចំុពាណូ� ជីីក់មុម  ច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ  លើមុយផ្នែបែង់ រ�មុ 
មានការប្រាគ្គប់ប្រាគ្គង់ប្រាបត�បតិ�ការសាខ្នា        រ�ូតដ៏ល់ 
ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ជានខ់្ពពស់់លើលើការបលើង់កើតលើគាលនលើោ�យ ន�ង់ 
យុទធសាសស់ិ         ប្រាពមុទាងំ់ប្រាតូវ�នផ្នែតង់តាំងំ់ជាគ្គណូៈ 
ក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមច្នៃផុាកុុ់ង់   ច្នៃនស់មុព័នធធនាគារ   គ្គណូៈ 
ក់មាម ធ�ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យស់មុីតិ�   ន�ង់លទធក់មុម   ន�ង់ជា 
អភ��លច្នៃនប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��លច្នៃនMaybank Trustees 

Berhad។ 

កើលា� គ្ររួច ស�យា
នាយក់ នាយក់�ា នធនាគារក់�ចំុ ន�ង់សាជីីវក់មុម

ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃទី១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៧

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖

• បរ �ញ្ញាា បប្រាត ផ្នែផុុក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់អាជីីវក់មុម  គ្គណូលើនយ្យ  ន�ង់ 
��រញ្ជីា វតុុពីសាក់លវ �ទយាល័យជាត�ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់   ប្រាបលើទស់

 ក់មុពុជា
• អនុបណ្ូ� ត ផ្នែផុុក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់អាជីីវក់មុម     (��រញ្ជីា វតុុ)    ពី

 សាក់លវ �ទយាល័យ  Charles Sturt  ស់�ប្រាបត�ិការ 
ជាមុ�យវ �ទយាសុាន លើស់ដ៏ាក់�ចុំ ន�ង់��រញ្ជីា វតុុ ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា។

បទ�ិនៅសា�ន៍៖

បទព�លើសាធនជ៍ាង់២០ឆុ្ ំ លើ�ក់ុុង់ផ្នែផុុក់ធនាគារក់�ចំុ ន�ង់ 
ធាល បក់ានត់ំផ្នែណូង់ជានខ់្ពពស់់សំ់ខ្នាន់ៗ ជាលើប្រាចំើន ផ្នែដ៏លរ�មុ 
មានផ្នែផុុក់លក់ ់ ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ទំនាក់ទ់ំនង់ជាមុ�យអត�ថិ�ជីន 
ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ផុលបប័្រាតផ្នែដ៏លមានបញ្ញាា  
(Distressed Portfolio)       ន�ង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ 
ឥណូទាន។ កាលពីមុុន ធាល បក់ានត់ំផ្នែណូង់ជានខ់្ពពស់់លើ� 
ផ្នែផុុក់ពាណូ� ជីីក់មុម ន�ង់ធនាគារក់�ចំុសារជីីវក់មុម ប្រាពមុទាងំ់ 
ឥណូទាន ន�ង់ក់មុុ។ី  

កើលា� រ�័នា កើស្គាភ័ណ្ណ
នាយក់ នាយក់�ា នលើស់វា��រញ្ជីា វតុុស់�គ្គមុន ៍

ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃទី២៤ ផ្នែខ្ពក់ក់ក� ឆុ្២ំ០១៨

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖

• អនុបណ្ូ� តផ្នែផុុក់នីត�លើប្រាបៀបលើធៀប  ន�ង់អនិរជាត�  លើ� សាក់លវ �ទយាល័យជាត�ស់�ង់ាបុរ ី  (NUS)  ជាស់�ជីីវ �ន 
អាសាែ ន

• បរ �ញ្ញាា ប័ប្រាតចំាប់     ផ្នែផុុក់ចំាប់ពាណូ� ជីីក់មុម     ន�ង់ 
រដ៏ា�លអាជីីវក់មុម   លើ�ក់ុុង់ក់មុមវ �ធីបរ �ញ្ញាា បប័្រាត   ផ្នែដ៏ល

 បលើង់កើតលើ�ើង់  លើ�យសាក់លវ �ទយាល័យជាត�ប្រាគ្គប់ប្រាគ្គង់  
ន�ង់សាក់លវ �ទយាល័យសានស់ហាេ នសីុ់់ស់ស់គូ (USF)។ 

បទ�ិនៅសា�ន៍៖

បទព�លើសាធនជ៍ាង់ ១៥ឆុ្ ំ លើ�កុុ់ង់វ �ស័់យ��រញ្ជីា វតុុ  ផ្នែផុុក់
 ធនាគារក់�ចុំ    ន�ង់ធានារាា បរ់ង់    ផ្នែដ៏លរ�មុមានអាជីីវក់មុម 

ន�លើោជី�តប្រាបត�បតិ�ការ    ន�ង់ពត័ម៌ានវ �ទយា     ប្រាពមុទាងំ់
 

ហាន�ភ័យ ន�ង់ការប្រាបត�បតិ�តាំមុ។ កាលពីមុុន លើលាក់ 
 

ធាល ប់កាន់តំផ្នែណូង់ជាន់ខ្ពពស់់    លើ�លើលើផ្នែផុុក់ធនាគារក់�ចុំ 
បុគ្គគល ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ការធនាគារ។  

កើលា� កើអកាវា ន់ បែជីន ចានជី
នាយក់ នាយក់�ា ន��រញ្ជីា វតុុ - ឥណូ្ូចំ�ន

ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃទី១ ផ្នែខ្ពមុ�ថុិនា ឆុ្២ំ០១៨

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖

• បរ �ញ្ញាា បប្រាតផ្នែផុុក់គ្គណូលើនយ្យ ន�ង់��រញ្ជីា វតុុ លើ�សាក់ល
 

វ �ទយាល័យ Liverpool John Moores ន�ង់សាលា 
ពាណូ� ជីីក់មុម Dublin Business ប្រាបលើទស់លើអៀរ�ង់ ់

• ស់�ជីីវ �នច្នៃន Association of Chartered Certified 
Accounts (FCCA) ចំប្រាក់ភពអង់ល់ើគ្គលស់

• ស់មាជី�ក់គ្គណូលើនយ្យក់រ     ច្នៃនវ �ទយាសុានគ្គណូលើនយ្យ 
មាា លើ�សីុ់។

បទ�ិនៅសា�ន៍៖

បទព�លើសាធនជ៍ាង់១៩ឆុ្ ំ  លើលើស់វនក់មុម  គ្គណូលើនយ្យ  
ន�ង់��រញ្ជីា វតុុ លើ�យ�នបលើប្រាមុើការលើ�តាំមុសុាបន័ស់វនក់មុម

 
ន�ង់��រញ្ជីា វតុុជាលើប្រាចំើននានា។ ធាល បក់ានត់ំផ្នែណូង់ជានខ់្ពពស់់ 
ជាប្រាបធានស់ិីទី ផ្នែផុុក់ប្រាបត�បតិ�ការ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់រតនាគារ

 លើ�ធនាគារវ �ន�លើោគ្គ លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់នាយក់ផ្នែផុុក់អាជីីវក់មុម 
ថុាក់់តំបន់ លើដ៏ើមុីជីី�យ�គំាប្រាទដ៏ល់ប្រាកុ់មុ�ែុន Maybank Kim Eng។  
កាលពីមុុន ធាល បប់លើប្រាមុើការជានាយក់ នាយក់�ា ន��រញ្ជីា វតុុ  
ន�ង់ជាប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ច្នៃនស់មុពន័ធប្រាក់ុមុ�ែុន Maybank 

ATR Kim Eng ប្រាបលើទស់�េីលីពីន។

�ញ្្ញ  ហុង គសជីនួន 
នាយ�កា នាយក់�ា នទីផុារស់ក់ល - ឥណូ្ូចំ�ន

ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃទី១ ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្២ំ០២០

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖

• អនុបណ្ូ� តផ្នែផុុក់គ្គណូលើនយ្យ ន�ង់ ��រញ្ជីា វតុុ ច្នៃន 
សាក់លវ �ទយាល័យ Melbourne។

បទ�ិនៅសា�ន៍៖

បទព�លើសាធនជ៍ាង់១០ឆុ្ ំ លើ�លើលើផ្នែផុុក់រតនាគារ ការជី�ញ 
ដូ៏ររូប�យបណ័ូណ ��រញ្ជីា វតុុបរលើទស់ ន�ង់ទីផុាររូប�យវតុុ។ 

 កាលពីមុុន ក់ញ្ញាា ធាល បក់ានត់ំផ្នែណូង់ជានខ់្ពពស់់ ជានាយ�កា 
ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ជាន�យ�កាផ្នែផុុក់ រតនាគារ។

កើលា� អុឹង យ�ុ ជជីន 
នាយក់ នាយក់�ា នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័- ឥណូ្ូចំ�ន

ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃទី១១ ផ្នែខ្ពឧស់ភា ឆុ្២ំ០១៨

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖

• បរ �ញ្ញាា បប័្រាតផ្នែផុុក់លើស់ដ៏ាក់�ចំុ ច្នៃនសាក់លវ �ទយាល័យ 
មាា ឡាោា  (University Malaya) 
ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់។

បទ�ិនៅសា�ន៍៖

បទព�លើសាធនជ៍ាង់៣០ឆុ្ ំលើលើផ្នែផុុក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ឥណូទាន ន�ង់ 
ហាន�ភយ័។ លើលាក់ធាល បក់ានត់ំផ្នែណូង់ជាថុាក់ដ់៏ឹក់នាជំាន ់
ខ្ពពស់់ ជានាយក់ ច្នៃននាយក់�ា នហាន�ភយ័ ច្នៃនធនាគារ 
លើមុយផ្នែបែង់ �េីលីពីន ន�ង់ជានាយក់គ្គលើប្រាមាង់ព�លើស់ស់ ន�ង់

 អនិរជាត� ច្នៃននាយក់�ា នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ច្នៃនស់មុពន័ធ 
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។

 

កើលា� ឃ ូកើអង ហូ
នាយក់ នាយក់�ា នប្រាបត�បតិ�ការអាជីីវក់មុម

ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃទី៨ ផ្នែខ្ពឧស់ភា ឆុ្២ំ០១៥

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖

• ស់ញ្ញាា បប្រាតវ �ជីាជីីវៈឥណូទាន ( CCP  -  អត�ថិ�ជីន) 
វ �ទយាសុានធនាគារ �ក់ ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់។

បទ�ិនៅសា�ន៍៖

បទព�លើសាធនជ៍ាង់៣០ឆុ្ ំ លើលើវ �ស័់យធនាគារក់�ចំុ ផ្នែដ៏ល 
រ�មុមានផ្នែផុុក់លក់ ់ ប្រាបត�បតិ�ការសាខ្នា ប្រាបត�បតិ�ការជី�ញ 
ដូ៏រ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់រដ៏ា�លឥណូទាន។ 

កើលា�គសជី ហ្ា សរ ជីន ចាន់ អាប់ឌីុលឡា
នាយ�កា នាយក់�ា នធនធានមុនុស់្ស - ឥណូ្ូចំ�ន
នាយ�កា នាយក់�ា នក់�ចំុការប្រាក់ុមុ�ែុន ន�ង់ទំនាក់ទ់ំនង់  
សាជីីវក់មុម
ប៊ែត្ងតា�ង៖ ច្នៃថិងៃទី១ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១៧ / ច្នៃថិងៃទី២ ផ្នែខ្ពលើមុសា   
ឆុ្២ំ០១២ 

ក ប្រ�ិត្ វប�បី��៌ / វិជា្��ីវៈ៖

• អនុបណ្ូ� តប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ពាណូ� ជីីក់មុម ច្នៃនសាក់លវ �ទយាល័យ  
Bath ចំប្រាក់ភពអង់ល់ើគ្គលស់

• បរ �ញ្ញាា បប្រាតផ្នែផុុក់អបរ់ ំ ( មុគ្គគុលើទស់ក់ ៍ ន�ង់ផុិល់ប្រាបឹក់ា) 
 

សាក់លវ �ទយាល័យ Putra ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់
• វ �ញ្ញាា បនបប្រាតទំនាក់ទ់ំនង់ឧស់ា�ក់មុម  ច្នៃនវ �ទយាសុាន 

ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់មាា លើ�សីុ់
• វ �ញ្ញាា បនបប្រាតប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ផុល�តផុលទីផុារ ស់មាគ្គមុច្នៃន 

ផុល�តផុលទីផុារអនដរជាត�  ន�ង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ស់�រដ៏ា 
អាលើមុរ �ក់។

បទ�ិនៅសា�ន៍៖

បទព�លើសាធនជ៍ាង់២០ឆុ្ ំ លើលើផ្នែផុុក់ទំនាក់ទ់ំនង់ប្រាក់ុមុ�ែុន  
ទំនាក់ទ់ំនង់ទីផុារ គុ្គណូភាពលើស់វាក់មុម អភ��លក់�ចំុ ន�ង់ 
ធនធានមុនុស់្ស ផ្នែដ៏លបញូុ្ជីលទាងំ់ ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ការផ្ទាល ស់់បិូរ 
ការទំនាក់ទ់ំនង់ន�លើោជី�ត ការប្រា�ប្រាស័់យទាក់ទ់ង់ជាមុ�យ 
ន�លើោជី�ត ន�ង់ការចូំលរ�មុរបស់់ន�លើោជី�ត។ 

កើសច�ិជីអះអាង៖

គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាបត�បតិ� មុ�ន មាន ទំនាក់ទ់ំនង់ ជាលក់ខណូៈប្រាគ្គរួសារ ជាមុ�យនឹង់ ស់មាជី�ក់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ន�ង់/ឬភាគ្គទុន�ក់សំ់ខ្នានរ់បស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ ពំុមានទំនាស់់ផុលប្រាបលើោជីនជ៍ាមុ�យធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ 

 លើ�ើយក់ម៏ុ�នធាល ប�់នប្រាបប្រាពឹតិនូវបទលើលមើស់អេីលើ�ើយ ពំុមានការផុិនាា លើទាស់  ក់ុុង់រយៈលើពល៥ឆុ្ចុំំង់លើប្រាកាយ ន�ង់ពំុមានការទទ�លទណ្ូក់មុម ឬការព�នយ័ ពី សុាបន័ពាក់ព់ន័ធ  លើ�អំ�ុង់ ឆុ្ ំសារលើពើពនធ។ 



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញាាេ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ៣៦-៤៨

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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រ�យការណ៍្ណសិជីពជីអភិ�ល�ិច្ចគ�រុមហែុន

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ (ផ្នែដ៏លតលើ�លើន�ប្រាតូវលើ�ថា ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល) �នចាតទុ់ក់ថាអភ��លក់�ចំុប្រាក់ុមុ�ែុន គ្គឺជាកាតាំលីក់រដ៏៏

 សំ់ខ្នានច់្នៃនដំ៏លើណូើ រការលើឆ្ព �លើ�កានក់ារស់លើប្រាមុចំ�ននូវ គុ្គណូតច្នៃមុលរបស់់មុាស់់ភាគ្គ�ែុន ក់ុុង់រយៈលើពលផ្នែវង់ លើ�ើយក់ជ៏ាទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវក់ុុង់ការការពារអតុប្រាបលើោជីនរ៍បស់់
 ភាគ្គីពាក់ព់ន័ធផុង់ផ្នែដ៏រ។ លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំ�ននូវលើគាលបំណូង់លើន� ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នបនិខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់ផ្នែក់លមុ្អការអនុវតិ ន�ង់ដំ៏លើណូើ រការលើផុ្សង់ៗលើទៀតលើលើអភ��លក់�ចំុ

 របស់់ធនាគារ លើដ៏ើមុីលីើ�លើយតបលើ�នឹង់ការលើក់ើនលើ�ើង់ច្នៃនឧបស់គ្គគទាងំ់ឡាយក់ុុង់បរ �លើវណូប្រាបត�បតិ�ការ។ ក់�ចំុខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់លើន� គ្គឺលើដ៏ើមុីធីានាឲ្យ�នថា ធនាគារលើ�ផ្នែតបនិ

 
ភាពរកី់ចំលើប្រាមុើនមុ�នឈបឈ់រទាងំ់ក់ុុង់ប្រាស់ុក់ ន�ង់តាំមុថុាក់ត់ំបន។់

អភ��លក់�ចំុប្រាក់ុមុ�ែុន តប្រាមុូវឲ្យមានការវ �វតិ ន�ង់ប្រាបឈមុនូវបញ្ញាា ថិមីៗជាបនិបនាា ប។់ ក់ុុង់បរ �បទលើន�ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើបិជាា ក់ុុង់ការធានាថា រចំនាស់មុពន័ធច្នៃនអភ��លក់�ចំុច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ប្រាតូវ�នលើរៀបចំំលើ�ើង់លើ�យអនុលើលាមុ

 លើ�តាំមុលក់ខនិ�ក់ៈច្នៃនប្រាក់ុមុ�ែុន ការអនុវតិល្អ លើគាលនលើោ�យ ន�ង់លើគាលការណ៍ូដូ៏ចំជា៖

១.  ចំាបស់់ិីពី ស់�ប្រាគាស់ពាណូ� ជីីក់មុម
២.  ប្រាបកាស់ស់ិីពី អភ��លក់�ចំុរបស់់ធនាគារ ន�ង់ប្រាគឹ្គ�សុាន��រញ្ជីា វតុុ ច្នៃនប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា ន�ង់
៣.  រចំនាស់មុពន័ធច្នៃនអភ��លក់�ចំុប្រាក់ុមុ�ែុនរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់

ការប្រាបត�បតិ�តាំមុ អាចំស់លើប្រាមុចំលើ��នលើ�យសារផ្នែតមានដំ៏លើណូើ រការ ន�ង់រចំនាស់មុពន័ធ ផ្នែដ៏លអាចំធានា�នថា អាជីីវក់មុមលើ�ផ្នែតបនិនូវចីំរភាព ន�ង់គុ្គណូតច្នៃមុលរបស់់មុាស់់ភាគ្គ�ែុន ន�ង់ភាគ្គីពាក់ព់ន័ធអាចំស់លើប្រាមុចំ�នជាអត�បរ �មា។ 
 រ�យការណ៍ូលើន� នឹង់បង្វាា ញលើ�យស់លើង់ខបអំពីរចំនាស់មុពន័ធច្នៃនអភ��លក់�ចំុប្រាក់ុមុ�ែុន ប្រាតឹមុច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩  (ស់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០១៩)។

រចូនាស់�្ព័នធអភិបាលកិចូចក�ុ��ែុន

ភាគទុនិក

ប្រកុ�ប្របឹក�សាភិបាល

នាយុកប�ត្ិបត្តិ

គ�ៈកមាះ��ិការប្របត្ិបត្តិ

គ�ៈកមាះ��ិការគ�ប់គ�ង

គ�ៈកមាះ��ិការ 
ប�ត្ិបត្តិតា�

គ�ៈកមាះ��ិការត�ងតា�ង 
និងលាភការន� 
ស់�្ព័នធ�នាគារ

គ�ៈកមាះ��ិការ 
ស់វនក�ម

គ�ៈកមាះ��ិការ 
គ�ប់គ�ង 
ហានិភ័យុ

ក�បខ�្ឌន�ការគ�ប់គ�ង

ទស់�សំនៈវិស់័យុ
ប�ស់កក�ម
គុ�ត្ម្ល�

បទដា្�នន�ការគ�ប់គ�ង

បទដា្�នន�ប�ត្ិបត្តិការ

ផុ�កត�ួត្�ិនិត្�យ 
ឯករា��យ  

ផុ�កគ�ប់គ�ង
ហានិភ័យុ

ផុ�កស់វនករ
ឯករា��យ

ផុ�កស់វនករ
ផះ�កុ�ង

ល�ខ្លា�ិការក�ុ��ែុន

 ប្រាបត�ភូ  

នៅគាលការ�៍ប្រកុ��ែុន

ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវ

កម�ិត្ន�ដ�នស់�ត្ុកិចូច



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញាាេ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ៣៦-៤៨

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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រ�យការណ៍្ណសិជីពជីអភិ�ល�ិច្ចគ�រុមហែុន

ភាពជាអនា�ដឹ�នា ំនិងគបសទិធភាពមនគ�រុមគបឹ�សាភិ�ល

ត្ួនាទីរបស់់ប្រកុ�ប្របឹក�សាភិបាល

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លដ៏ឹក់នា ំន�ង់ប្រាតរួតព�ន�ត្យស់ក់មុមភាពពាណូ� ជីីក់មុម ន�ង់ក់�ចំុការលើផុ្សង់ៗរបស់់ធនាគារ តាំមុរយៈការព�ន�ត្យ ន�ង់ស់លើប្រាមុចំលើលើយុទធសាសស់ិ ន�ង់លើគាលការណ៍ូសំ់ខ្នាន់ៗ របស់់ធនាគារ។ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ក់ម៏ានត�នាទីបលើង់កើត

 
គុ្គណូតច្នៃមុលរបស់់ធនាគារ ន�ង់អនុមុត័ លើលើបទ�ា នលើផុ្សង់ៗ លើដ៏ើមុីធីានាឲ្យ�នថា ការប្រាបត�បតិ�របស់់ធនាគារប្រាបប្រាពឹតិ�លើ�លើ�យសុ់ប្រាក់�តភាព ន�ង់ប្រាបត�បត�ិតាំមុចំាប ់ ន�ង់បទ�ា នគ្គត�យុតិ�ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធ។ ត�នាទី ន�ង់ភារៈក់�ចំុរបស់់ប្រាក់ុមុ

 
ប្រាបឹក់ាភ��ល មានផ្នែចំង់លមុ្អ�ត លើ�ក់ុុង់លក់ខនិ�ក់ៈប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លធនាគារ។

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើជីឿជាក់ថ់ា ភាពលើជាគ្គជីយ័ច្នៃនយុទធសាសស់ិធនាគារ ទាមុទារនូវភាពសីុ់ស់ង្វាេ ក់គុ់ារវាង់យុទធសាសស់ិ ន�ង់អភ��លក់�ចំុល្អ។  អាប្រាស័់យលើ�តុលើន� ប្រាបពន័ធផ្នែដ៏លមានភាពរងឹ់មាកំ់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ 
 ន�ង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ ប្រាតូវ�នលើរៀបចំំលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីធីានាឲ្យ�នថា ក់ប្រាមុ�តហាន�ភយ័របស់់ធនាគារប្រាតូវ�នក់ំណូត ់លើ�ើយហាន�ភយ័ផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតប់្រាតូវ�នវ �ភាគ្គ ន�ង់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព។

 ស់ប្រាមាបព់ត័ម៌ានស់ិីអំពីការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ អាចំផ្នែស់េង់រក់�នលើ�ទំពរ័ទី ៤០ ដ៏ល់ ៤៤ ច្នៃនរ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្លំើន�។

លើប្រា�ពីការក់ំណូតផ់្នែផុនការយុទធសាសស់ិ ន�ង់ការបលើង់កើតនូវគុ្គណូតច្នៃមុលរបស់់ធនាគារ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ក់ម៏ានត�នាទីតាំមុ�ន លើលើការអនុវតិផ្នែផុនការយុទធសាសស់ិរបស់់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ធនាគារ ន�ង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុជាប្រាប
ចា។ំ លើទា�បីជាប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នលើផិ្ទាតការយក់ចំ�តិទុក់�ក់ល់ើលើការរកី់ចំលើប្រាមុើន ក់ុុង់រយៈលើពលផ្នែវង់ក់ល៏ើ�យ ផ្នែតក់អ៏ាចំធានា�នថាគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់មានស់មុតុភាព ក់ុុង់ការថិលឹង់ផ្នែថិលង់ឲ្យមានស់មុតុល្យរវាង់ លើគាលលើៅរយៈលើពលខ្ពលី 
ន�ង់លើគាលលើៅរយៈលើពលផ្នែវង់។ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ផ្នែតង់ផ្នែតយក់ចំ�តិទុក់�ក់ភ់ារៈក់�ចំុ ន�ង់ការព�ចារណាលើលើផុលបា�ពាល់ផ្នែដ៏លលើក់ើតលើ�ើង់ពីលើស់ចំក់ិីស់លើប្រាមុចំរបស់់ខ្ពល�នមុក់លើលើភាគ្គីពាក់ព់ន័ធរ�មុមាន ន�លើោជី�ត មុាស់់ភាគ្គ�ែុន អត�ថិ�ជីន 
ន�ង់ស់�គ្គមុនជ៍ាលើដ៏ើមុ។

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នលើរៀបចំំផ្នែផុនការជាក់ល់ាក់ក់់ុុង់ការលើធេើលើស់ចំក់ិីស់លើប្រាមុចំ ដូ៏ចំមានផ្នែចំង់លមុ្អ�តលើ�ក់ុុង់លើ�ក់ុុង់លក់ខនិ�ក់ៈរបស់់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លធនាគារ។

កិចូចប្រប�ុ�ប្រកុ�ប្របឹក�សាភិបាល

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ប្រាតូវជី�បប្រាបជំុីជាលើរៀង់រាល់២ផ្នែខ្ពមុិង់ លើ�យកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនក់�ចំុប្រាបជំុី ប្រាតូវ�នលើរៀបចំំជាមុុន (មុុនលើពលចាបល់ើផុិើមុការ �យបរ �លើចំ្ឆទនីមុ�យៗ) លើដ៏ើមុីអីនុញ្ញាា តឲ្យស់មាជី�ក់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល អាចំលើរៀបចំំផ្នែផុនការទុក់ជាមុុន។ 
ក់ុុង់ក់រណីូចា�ំចំ ់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល អាចំនឹង់លើរៀបចំំក់�ចំុប្រាបជំុីព�លើស់ស់ លើដ៏ើមុីពី�ភាក់ាពីបញ្ញាា បនាា នល់ើផុ្សង់ៗ។

អំ�ុង់ឆុ្២ំ០១៩ ប្រាក់ុមុបឹប្រាក់ាភ��ល �នជី�បប្រាបជំុីចំំន�ន៨លើលើក់  លើដ៏ើមុីជីីផ្នែជីក់ព�ភាក់ាលើលើបញ្ញាា សំ់ខ្នាន់ៗ  លើស់ុើសំុ់មុត�លើោបល់ ន�ង់ការអនុមុត័របស់់ប្រាក់ុមុបឹប្រាក់ាភ��ល។ ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩  អភ��លទាងំ់អស់់ �នប្រាបត�បតិ�តាំមុលើគាលការណ៍ូ 
ក់ុុង់ការចូំលរ�មុក់�ចំុប្រាបជំុី ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ផ្នែដ៏លតប្រាមុូវឲ្យអភ��លនីមុ�យៗមានវតិមានោា ង់លើហាចំណាស់់ ៧៥%។ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ក់�៏នជី�បប្រាបជំុីលើ�យផ្នែ�ក់ជាមុ�យគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ លើដ៏ើមុីពី�ភាក់ាលើលើយុទធសាសស់ិរបស់់ធនាគារ 
ជាព�លើស់ស់លើលើការផុិ�ចំលើផុិើមុឌីីជីីថិល ន�ង់បញ្ញាា ប្រាបឈមុនានា។

ក់ុុង់ចំំលើណាមុប្រាបធានបទ ន�ង់ផ្នែផុនការយុទធសាសស់ិផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នព�ន�ត្យ ព�ភាក់ា ន�ង់អនុមុត័លើ�យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ រ�មុមាន៖

២ អភ��ល២រូប គឺ្គជាអភ��លមុ�នឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ�

៣ អភ��ល៣រូប គ្គឺជាអភ��លឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ�

• យុទធសាសស់ិពាណូ� ជីីក់មុមស់ប្រាមាបន់ាយក់�ា ននីមុ�យៗរបស់់ 
ធនាគារ

• ផ្នែផុនការ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ពាណូ� ជីីក់មុមរបស់់ធនាគារស់ប្រាមាប់
 

ឆុ្២ំ០២០
• យុទធសាសស់ិស់ិីពី ភាគ្គ�ែុន ន�ង់ភាគ្គលាភរបស់់ធនាគារ
• យុទធសាសស់ិស់ិីពី ចំីរភាព ន�ង់ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុរបស់់ 

ធនាគារ
• យុទធសាសស់ិស់ប្រាមាបប់្រាបពន័ធឌីីជីីថិលរបស់់ធនាគារ
• យុទធសាសស់ិស់ិីពី បរ �សុាន ស់ង់គមុ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ
• យុទធសាសស់ិស់ិីពី ក់មុុ ីន�ង់បលើញ្ជីា ើប្រា�ក់ល់ើរៀល
• ការអនុវតិ CIFRS

យុុទធសាសស់ត

• រ�យការណ៍ូផ្នែផុុក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័របស់់នាយក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ 
ហាន�ភយ័

• រ�យការណ៍ូស់ិីពី ក់ប្រាមុ�តហាន�ភយ័ស់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០១៩
• រ�យការណ៍ូហាន�ភយ័ប្រាបចាបំ្រាតីមាស់ ន�ង់រ�យការណ៍ូ 

ដ៏ំលើណូើ ការវាយតច្នៃមុលមុូលធន
• ផ្នែផុនការរបស់់ផ្នែផុុក់ប្រាបត�បតិ�តាំមុប្រាបចាឆុំ្២ំ០១៩
• រ�យការណ៍ូផ្នែផុុក់ប្រាបត�បតិ�តាំមុប្រាបចាផំ្នែខ្ព
• ផ្នែផុនការស់ិីពី ក់ំផ្នែណូទប្រាមុង់ផ់្នែផុុក់ប្រាបត�បតិ�តាំមុ
• ផ្នែផុនការស់ិីពី ការប្រាបឆ្ងំ់ការលាង់លុយក់ខ្ពេក់ ់ន�ង់ការប្រាបឆ្ងំ់ 

នឹង់ការប្រាបឆ្ងំ់��រញ្ជីាបីទានលើភរវក់មុម
• ផ្នែផុនការស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ប្រាបចាឆុំ្២ំ០១៩
• លើគាលការណ៍ូប្រាបឆ្ងំ់ នឹង់ការសូ់ក់�ា ន ់ន�ង់អំលើពើពុក់រល�យ 

លើ�ក់ុុង់ធនាគារ

• ការវាយតច្នៃមុលប្រាបស់�ទធភាពប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល
• ប្រា�ក់ល់ើលើក់ទឹក់ចំ�តិ (ក់ប្រាមុ�តប្រា�ក់ប់ំណាចំប់្រាបចាឆុំ្ ំន�ង់ 

ការតំលើ�ើង់ប្រា�ក់ល់ើបៀវត្ស) ន�ង់លាភការស់ប្រាមាបធ់នាគារ
• ការផ្នែតង់តាំងំ់ស់វនក់រឯក់រាជី្យរបស់់ធនាគារ
• រ�យការណ៍ូស់ិីពី អភ��លក់�ចំុស់ប្រាមាបល់ើ��ពុមុពក់ុុង់ 

រ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្២ំ០១៨
• ការលើធេើបចំុុបីនុភាពអភ��លក់�ចំុប្រាក់ុមុ�ែុន

ប្រកុ�ប្របឹក�សាភិបាល

ស់មាស់ភាពប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល គ្គឺ�នប្រាបត�បតិ�តាំមុបទបីញ្ជីាត� របស់់ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា ផ្នែដ៏លតប្រាមុូវឲ្យមាន
 ោា ង់លើហាចំណាស់់អភ��ល២រូបជា អភ��លឯក់រាជី្យ។

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នលើបិជាា ចំ�តិក់ុុង់ការធានាឲ្យមានភាពចំប្រាមុុ� ន�ង់បរ �ោបន័ុលើ�ក់ុុង់ស់មាស់ភាពប្រាក់ុមុ
 ប្រាបឹក់ាភ��ល ន�ង់ដំ៏លើណូើ រការក់ុុង់ការលើធេើលើស់ចំក់ិីស់លើប្រាមុចំ។ លើ�ក់ុុង់បរ �បទលើន� ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �ន

 ព�ចារណាលើលើភាពចំប្រាមុុ� លើ�យលើផិ្ទាតលើលើក់តិាំលើផុ្សង់ៗដូ៏ចំជា លើភទ អាយុ  វបីធមុ ៌ ន�ង់ការអបរ់ ំ ស់ញី្ញាត�  
បទព�លើសាធនច៍្នៃនវ �ជីាជីីវៈ ជំីនាញ ចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ ន�ង់រយៈលើពលច្នៃនការបំលើពញការង្វារ។

លើ�យគ្គ�តប្រាតឹមុច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល មានស់មាស់ភាពចំំន�ន៥រូប រ�មុមាន៖

ការប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុ ប្របត្ិបត្តិតា� និង�ិនិត្�យនៅឡ�ងវិញ

ស់មាស់ភា� និងភា�ចូប្រ�ុះរបស់់ប្រកុ�ប្របឹក�សាភិបាល

អភិបាលកិចូច



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញាាេ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ៣៦-៤៨

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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ស់មាជី�ក់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ប្រាតូវមានជំីនាញ ន�ង់បទព�លើសាធនព៍ាក់ព់ន័ធដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖
• ធនាគារក់�ចំុ
• ធានារាា បរ់ង់ ន�ង់ Takaful

• ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យស់ក់មុម
• ផ្នែផុនការយុទធសាសស់ិ ន�ង់ផ្នែផុនការពាណូ� ជីីក់មុម

• ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័

រ�យការណ៍្ណសិជីពជីអភិ�ល�ិច្ចគ�រុមហែុន

ឯករា��យភា� 

លើដ៏ើមុីជីាជីំន�យរបស់់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការផ្នែតង់តាំងំ់ ន�ង់លាភការច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ ក់ុុង់ការវាយតច្នៃមុលឯក់រាជី្យភាព
 

ច្នៃនអភ��លឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ� ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នបលើង់កើតនូវលើគាលនលើោ�យស់ិីពីឯក់រាជី្យភាពច្នៃន
 អភ��ល (លើគាលនលើោ�យស់ិីពីឯក់រាជី្យភាព) ផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតនូ់វវ �ធីសាសស់ិរបស់់ធនាគារ ក់ុុង់ការក់ំណូត់
 ឯក់រាជី្យភាពរបស់់អភ��ល។ ដូ៏ចំមានផ្នែចំង់ក់ុុង់លើគាលនលើោ�យស់ិីពីឯក់រាជី្យភាព គ្គណូៈក់មាម ធ�ការផ្នែតង់តាំងំ់ 
 

ន�ង់លាភការច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ ន�ង់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល�នវាយតច្នៃមុលលើលើឯក់រាជី្យភាពរបស់់អភ��លឯក់រាជី្យមុ�ន
 ប្រាបត�បតិ� លើ�ចុំង់ឆុ្២ំ០១៩             បផ្នែនុមុពីលើលើការវាយតច្នៃមុលប្រាបចាឆុំ្សំ់ិីពី ភាពស់មុប្រាស់ប ន�ង់ជាក់ល់ាក់ ់           លើ�ើយជាលទធផុល
 អភ��លឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ� �នបំលើពញលក់ខខ្ពណ្ូស់ិីពីឯក់រាជី្យភាព លើ�ើយអាចំបំលើពញភារៈក់�ចំុលើ�យឯក់រាជី្យ 
 ន�ង់ស់តយានុមុត័។  លើលើស់ពីលើន�លើ�លើទៀត អភ��លឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ�នីមុ�យៗ �នប្រាបកាស់ ន�ង់បញី្ញាក់អ់ំពី
 ឯក់រាជី្យភាពរបស់់ខ្ពល�នក់ុុង់លើពលវាយតច្នៃមុលប្រាបចាឆុំ្សំ់ិីពីភាពស់មុប្រាស់ប ន�ង់ជាក់ល់ាក់។់ អភ��លឯក់រាជី្យមុ�ន
 ប្រាបត�បតិ� មានកាតពេក់�ចំុក់ុុង់ការរាយការណ៍ូជូីនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លប្រាគ្គបក់ាលៈលើទស់ៈ ផ្នែដ៏លអាចំនាឲំ្យបា�ពាល់
 ដ៏ល់ឯក់រាជី្យភាពរបស់់ខ្ពល�ន។ 

គ�ៈកមាះ��ិការប៊ែត្ងតា�ង និងលាភការ

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់  ពងឹ់ផ្នែផុ្អក់លើលើគ្គណូៈក់មាម ធ�ការផ្នែតង់តាំងំ់ ន�ង់លាភការរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារ។ 
 គ្គណូៈក់មាម ធ�ការផ្នែតង់តាំងំ់ ន�ង់លាភការ មានស់មាស់ភាពភាគ្គលើប្រាចំើនជាអភ��លឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ� ន�ង់ប្រាតូវ
 �នដឹ៏ក់នាលំើ�យអភ��លឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ�ជានខ់្ពពស់់។ ត�នាទី ន�ង់ភារៈក់�ចំុរបស់់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការផ្នែតង់តាំងំ់
 ន�ង់លាភការ ប្រាតូវ�នក់ំណូតក់់ុុង់ប្រាក់មុប្រាបត�បតិ� ផ្នែដ៏លអាចំផ្នែស់េង់រក់�នលើ�លើលើលើគ្គ�ទំពរ័ផុលូវការរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារ
 លើមុយផ្នែបែង់ www.maybank.com។

ការប៊ែត្ងតា�ងប្រកុ�ប្របឹក�សាភិបាល និងប៊ែផ្ទះនការបនតនៅវន

គ្គណូៈក់មាម ធ�ការផ្នែតង់តាំងំ់ ន�ង់លាភការ មានត�នាទីសំ់ខ្នានក់់ុុង់ការផ្នែតង់តាំងំ់លើ�ក់ុុង់ដំ៏លើណូើ រការលើប្រាជីើស់លើរ ើស់
 លើបក់ខជីន ផ្នែដ៏លមានសុ់កិានុពល ស់ប្រាមាបផ់្នែតង់តាំងំ់ជាប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល។ ការលើប្រាជីើស់លើរ ើស់ ន�ង់ផ្នែតង់តាំងំ់អភ��លថិមី 
 ប្រាតូវ�នផ្នែណូនាលំើ�យលើគាលនលើោ�យ ន�ង់នីត�វ �ធី ផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតដូ់៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

១.  លើគាលនលើោ�យស់ិីពី លក់ខខ្ពណ្ូច្នៃនភាពស់មុប្រាស់ប ន�ង់ជាក់ល់ាក់ស់់ប្រាមាបក់ារផ្នែតង់តាំងំ់ ន�ង់ផ្នែតង់តាំងំ់ 
សារជាថិមី ច្នៃនបុគ្គគលផ្នែដ៏ល មានត�នាទីសំ់ខ្នានរ់បស់់សុាបន័វ �ជីាជីីវៈរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារ

២. លើគាលនលើោ�យស់ិីពី នីត�វ �ធីលើប្រាជីើស់លើរ ើស់ ស់ប្រាមាបក់ារផ្នែតង់តាំងំ់ប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល អភ��ល ន�ង់

 នាយក់ប្រាបត�បតិ�ច្នៃន  សុាបន័វ �ជីាជីីវៈរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារ
៣. លើគាលនលើោ�យស់ិីពី អាណូ� តិរបស់់អភ��ល
៤. លើគាលនលើោ�យស់ិីពី ឯក់រាជី្យភាពរបស់់អភ��ល ន�ង់
៥. លើគាលនលើោ�យស់ិីពី ភាពចំប្រាមុុ�លើលើលើយនឌីរ័ក់ុុង់ស់មាស់ភាពប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល

នីត�វ �ធីក់ុុង់ការលើប្រាជីើស់លើរ ើស់ ន�ង់ផ្នែតង់តាំងំ់អភ��លថិមីមានដូ៏ចំតលើ�៖

១. ការក់ំណូតអ់តិស់ញ្ញាា ណូលើបក់ខជីន
២. វាយតច្នៃមុលភាពសាក់ស់មុរបស់់លើបក់ខជីន
៣. ជំីន�បជាមុ�យលើបក់ខជីន
៤. ការព�ភាក់ារបស់់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការផ្នែតង់តាំងំ់ ន�ង់លាភការ
៥. ការលើរៀបចំំសំ់លើណូើ លើ�ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើជីឿជាក់ថ់ា ផ្នែផុនការបនិលើវន ផ្នែដ៏លប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព អាចំកាតប់នុយហាន�ភយ័  
ពាក់ព់ន័ធជាមុ�យការចាក់លើចំញ ន�ង់អវតិមានរបស់់ស់មាជី�ក់ ផ្នែដ៏លមានបទព�លើសាធន ៍ ន�ង់ស់មុតុភាពណាមុ�យ 
�ន។ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ទទ�លសាគ ល់ ន�ង់មានលើគាលបំណូង់ក់ុុង់ការធានាឲ្យ�នថា ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ន�ង់

 គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ មានធនធានលើពារលើពញលើ�យជីំនាញ ន�ង់បទព�លើសាធនផ៍្ទាា ល់ខ្ពល�ន លើដ៏ើមុីជីី�យ�ឲ្យយុទធសាសស់ិ
 

• បទព�លើសាធនថុ៍ាក់ត់ំបន់
• អភ��លក់�ចំុប្រាក់ុមុ�ែុន
• ចំាប ់ន�ង់ការប្រាបត�បតិ�តាំមុ
• លើគាលនលើោ�យ សាធារណូៈ  

ន�ង់បទបីញ្ជីា ត�ិ

ធនាគារ ប្រាបប្រាពឹតិលើ�ប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់លើជាគ្គជីយ័។ ជាផ្នែផុុក់មុ�យច្នៃនផ្នែផុនការបនិលើវន គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ 
ផ្នែតង់តាំងំ់ ន�ង់លាភការ �នបលើង់កើតនូវបញីី្ជីលើបក់ខជីន ផ្នែដ៏លមានលើទពលើកាស់ល្យ ជាស់កិានុពលស់ប្រាមាប ់
ការព�ចារណាក់ុុង់ការលើប្រាជីើស់តាំងំ់ ជាអភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ� ច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ក់ដូ៏៏ចំជាប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល

 ច្នៃនបុប្រាតស់មុពន័ធ។ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការផ្នែតង់តាំងំ់ ន�ង់លាភការ ផ្នែតង់ផ្នែតព�ន�ត្យលើលើប្រាបវតិ�រូបរបស់់លើបក់ខជីន ផ្នែដ៏ល�ន
 មុក់ពីប្រាបភពខ្នាង់ក់ុុង់ ន�ង់ខ្នាង់លើប្រា�សុាបន័ លើដ៏ើមុីយីក់មុក់ព�ចារណា។ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការផ្នែតង់តាំងំ់ ន�ង់លាភការ
 ក់ផ៏្នែតង់ផ្នែតព�ន�ត្យជាលើទៀង់ទាតផ់ុង់ផ្នែដ៏រ នូវបញីី្ជីលើបក់ខជីន ផ្នែដ៏លមានលើទពលើកាស់ល្យរបស់់ស់មុពន័ធ ធនាគារ លើដ៏ើមុីធីានា
 

ឲ្យ�នថាប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លមានលើបក់ខជីន ផ្នែដ៏លមានលើទពលើកាស់ល្យស់ប្រាមាបល់ើប្រាជីើស់លើរ ើស់ លើ�លើពលមានតប្រាមុូវការ 
ក់ុុង់ការ ផ្នែតង់តាំងំ់អភ��លថិមី។ 

លើគាលនលើោ�យរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារ ស់ិីពីអាណូ� តិរបស់់អភ��ល (លើគាលនលើោ�យអាណូ� តិ) 
 

�នជី�យ�ស់ប្រាមុបស់ប្រាមុរួលផ្នែផុនការបនិលើវន លើ�យផុិល់ឲ្យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លនូវឱកាស់ ក់ុុង់ការព�ចារណា ន�ង់វាយ
 

តច្នៃមុលសារជាថិមីលើលើស់មាជី�ក់របស់់ខ្ពល�នជាដ៏ំណាក់ក់ាល។ ទាងំ់លើន�អាចំធានា�ននូវ ការបនិស់លើប្រាមុចំលើគាលលើៅ  
ន�ង់វតុុបំណូង់រយៈលើពលផ្នែវង់ លើ�ើយផ្នែថិមុទាងំ់អាចំធានាផុង់ផ្នែដ៏រ ថាស់មាជី�ក់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លមាន ចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ 

 បទព�លើសាធន ៍ ន�ង់ជំីនាញ ផ្នែដ៏លអាចំលើ�លើយតប�នោា ង់ប្រាបលើស់ើរចំំលើពា�តប្រាមុូវការ ច្នៃនការផ្ទាល ស់់បិូរស់ណាា ន ផ្នែដ៏ល
 

មុ�នធាល បម់ានលើ�ក់ុុង់វ �ស័់យ��រញ្ជីា វតុុ។ លើោង់តាំមុលើគាលនលើោ�យអាណូ� តិ  អភ��លឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ� 

 ប្រាតូវ�នក់ំណូតអ់ាណូ� តិប្រាតឹមុផ្នែត៩ឆុ្។ំ គ្គ�តប្រាតឹមុច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩ មុ�នមានអភ��លឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ�

 ណាមុ�យ មានអាណូ� តិលើលើស់ពី៩ឆុ្លំើ�ើយ។

ការវាយុត្ផ�្លប្របស់ិទធភា�របស់់ប្រកុ�ប្របឹក�សាភិបាល

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើធេើការវាយតច្នៃមុលលើលើស់មាជី�ក់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លទាងំ់អស់់ ន�ង់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការបស់់ប្រាក់ុមុ
 ប្រាបឹក់ាភ��លជាលើរៀង់រាល់ឆុ្។ំ ការវាយតច្នៃមុលប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លស់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០១៩ ប្រាតូវ�នលើធេើលើ�ើង់តាំមុរយៈ
 ក់ប្រាមុង់សំ់ណូ� រ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នបំលើពញលើ�យ ស់មាជី�ក់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លទាងំ់អស់់។

ជារ�មុលទធផុលច្នៃនការវាយតច្នៃមុលប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លប្រាបចាឆុំ្២ំ០១៩ គ្គឺវ �ជីីមាន ន�ង់លើពញចំ�តិ ក់ដូ៏៏ចំជា�លុ�បញុ្ញាំង់
 អំពីភាពខ្នាល ងំ់ ន�ង់ភាពប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ច្នៃនស់មុ�ទធ�ផុល ផ្នែដ៏លលើធេើលើ�ើង់លើ�យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ន�ង់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ

 របស់់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លទាងំ់អស់់។

ក់ុុង់អំ�ុង់លើពលច្នៃនការវាយតច្នៃមុលលើលើប្រាបស់�ទធភាពរបស់់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ស់មាជី�ក់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លទាងំ់អស់់ 
 �នផុិល់មុត�លើោបល់ មុ�នប្រាតឹមុផ្នែតចំំលើពា�ផ្នែផុុក់ ផ្នែដ៏លប្រាតូវវាយតច្នៃមុលបាុលើណាណ �លើទ គ្គឺរ�មុបញូុ្ជីលចំំលើពា�ផ្នែផុុក់ 
 

ផ្នែដ៏លប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល អាចំនឹង់លើធេើឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់នាលើពលខ្នាង់មុុខ្ពផុង់ផ្នែដ៏រ។

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ក់�៏នលើធេើការវាយតច្នៃមុលលើលើលទធផុលការង្វាររបស់់នាយក់ប្រាបត�បតិ�ជាលើរៀង់រាល់ឆុ្ ំ តាំមុរយៈ
 ក់ប្រាមុង់សំ់ណូ� រមុ�យលើផុ្សង់លើទៀត ផ្នែដ៏លប្រាតូវបំលើពញលើ�យស់មាជី�ក់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លទាងំ់អស់់។  ការវាយតច្នៃមុលលើន�  

ប្រាតូវក់ំណូតថ់ាមានតច្នៃមុលលើស់មើនឹង់ ២០%ច្នៃនព�នាុស់រុប ផ្នែដ៏លមានលើ�ក់ុុង់ផ្នែផុនការប្រាបចាឆុំ្រំបស់់នាយក់ប្រាបត�បតិ�។ 
 លើោង់លើ�លើលើលទធផុលជារ�មុច្នៃនការវាយតច្នៃមុលស់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០១៩ គ្គឺប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លលើពញចំ�តិលើលើស់មុ�ទធ�ផុល
 ស់លើប្រាមុចំ�នរបស់់នាយក់ប្រាបត�បតិ�។

ការប�្តះបណ្តាា�លអភិបាល

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នទទ�លសាគ ល់ពីសារៈសំ់ខ្នាន ់ ច្នៃនការបនិការបណុិូ�បណិាលដ៏ល់អភ��លរបស់់ខ្ពល�ន លើដ៏ើមុីី
 ធានាថាអភ��លប្រាតូវ�នផុិល់នូវជំីនាញ ន�ង់ចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ចា�ំចំក់់ុុង់ការបំលើពញត�នាទី ន�ង់លើ�លើយតបបញ្ញាា ប្រាបឈមុ 
 ផ្នែដ៏លប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លក់ំពុង់ជី�បប្រាបទ�។

លើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩លើន� ស់មាជី�ក់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លទាងំ់អស់់ �នចូំលរ�មុការបណុិូ�បណិាលនានា ន�ង់ស់�កាខ
 សាលាលើផុ្សង់ៗ ផ្នែដ៏លលើរៀបចំំលើ�យស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។  ស់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០២០ ប្រាបធានបទសំ់ខ្នានស់់ប្រាមាប ់

ការបណុិូ�បណិាល ប្រាតូវ�នក់ំណូត ់ តាំមុរយៈការវាយតច្នៃមុលរបស់់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ផ្នែដ៏ល�នលើធេើលើ�ើង់ លើ�យ
 

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល។

ក�មវិ�ីប៊ែ�នា�ដី�បូង

ក់មុមវ �ធីផ្នែណូនាដំ៏ល៏ើពញលើលញមុ�យ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីសី់ប្រាមុរួលដ៏ល់អភ��លថិមីស់ិីពីត�នាទីថិមីរបស់់អភ��ល

 ន�ង់ស់ប្រាមុរួលដ៏ល់អភ��លក់ុុង់ការផ្នែស់េង់យល់ពីផ្នែផុនការអាជីីវក់មុម ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ការរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារក់ដូ៏៏ចំជា
 ធនាគារ។ អភ��លថិមីទាងំ់អស់់ ប្រាតូវចូំលរ�មុក់មុមវ �ធីឲ្យ�នឆ្បប់ំផុុតបនាា បពី់ប្រាតូវ�នផ្នែតង់តាំងំ់។ ជាទូលើ�ក់មុមវ �ធីលើន� 
 

មានរយៈលើពលពីរច្នៃថិងៃ ផ្នែដ៏លរ�មុបញូុ្ជីលរលើបៀបវារៈ ការជី�បស់មាងៃ តជ់ាមុ�យ នាយក់ប្រាបត�បតិ� ក់ដូ៏៏ចំជាស់មាជី�ក់
 

គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាបត�បតិ� លើ�ើយតាំមុរយៈក់មុមវ �ធីលើន�អភ��លថិមី នឹង់ប្រាតូវ�នទទ�លពត័ម៌ានលើ�យស់លើង់ខប 
 ន�ង់បចំុុបីនុភាពអំពីឧបស់គ្គគ ន�ង់បញ្ញាា ផ្នែដ៏លធនាគារក់ំពុង់ប្រាបឈមុ។

ក់ំ�ុង់ឆុ្២ំ០១៩ ក់មុមវ �ធីផ្នែណូនាដំ៏ំបូង់ប្រាតូវ�នលើរៀបចំំលើ�ើង់ស់ប្រាមាប ់លើលាក់ �ារ�ីេ�េូឌីីន ខ្នាល�ីត ជាអភ��ល
 ថិមីផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នផ្នែតង់តាំងំ់ក់ុុង់ឆុ្លំើន�។

ត�នាទី ន�ង់ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវច្នៃនប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ន�ង់នាយក់ប្រាបត�បតិ� ប្រាតូវ�នផ្នែបង់ផ្នែចំក់លើចំញពីគុា ោា ង់
 ចំាស់់លាស់់ លើ�ើយប្រាតូវ�នចំង់ប្រាក់ង់ ន�ង់អនុមុត័លើ�យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើដ៏ើមុីធីានាថា គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់
 

�នដឹ៏ក់នាលំើ�យស់មុប្រាស់ប។ ការផ្នែបង់ផ្នែចំក់លើន� �នផុិល់ភាពង្វាយប្រាស់រួលក់ុុង់ការផ្នែស់េង់យល់ ន�ង់�ន 
ក់ំណូតត់�នាទី ន�ង់ការទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវោា ង់ចំាស់់លាស់់។ រចំនាស់មុពន័ធ ផ្នែដ៏លប្រាបក់បលើ�យឋានានុប្រាក់មុជាក់ល់ាក់ ់ 
នឹង់ជី�យ�ឲ្យមានការស់លើប្រាមុចំចំ�តិ ផ្នែដ៏លប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ឆ្បរ់�័ស់។

 សាវតាំរបស់់អភ��លនីមុ�យៗ អាចំផ្នែស់េង់រក់�នលើ�ទំពរ័ទី៣២ ដ៏ល់ ៣៣ច្នៃនរ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្លំើន�។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញាាេ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ៣៦-៤៨

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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រ�យការណ៍្ណសិជីពជីអភិ�ល�ិច្ចគ�រុមហែុន

គបសទិធភាពមនសវិន�មម និងការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យ

ការប្រគប់ប្រគងផផ្ទះះកុ�ង និងការប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុ

ធនាគារ មានប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ោា ង់លើពញលើលញ ផ្នែដ៏ល�នលើរៀបចំំលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីធីានាថារាល់ហាន�ភយ័
 ប្រាតូវ�នកាតប់នុយ ន�ង់វតុុបំណូង់របស់់ធនាគារអាចំស់លើប្រាមុចំ�ន។ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ចាតទុ់ក់ថា លើន�ជា
 

ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវក់ុុង់ការបង្វាា ញឲ្យលើ�ើញនូវ ភាពលើស់មើគុា តុល្យភាព ន�ង់ការយល់ដ៏ឹង់ពីដ៏ំលើណូើ រការ លើ�លើលើជីំ�រ 
 ន�ង់ការពយាក់រណ៍ូរបស់់ធនាគារ។ លើន�ជាត�នាទីរបស់់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លក់ុុង់ការព�ន�ត្យ ន�ង់អនុមុត័លើលើ
 ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នអនុវតិលើ�យធនាគារ រ�មុជាមុ�យការប្រាតរួតព�ន�ត្យ��រញ្ជីា វតុុ
 ការប្រាតរួតព�ន�ត្យប្រាបត�បតិ�ការ ន�ង់ប្រាបត�បតិ�តាំមុ ន�ង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័។ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ចាតទុ់ក់ថាលើន� ជា

 ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវរបស់់ខ្ពល�ន ក់ុុង់ការលើគារពតាំមុដំ៏លើណូើ រការ ច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់
 របស់់ធនាគារ   ន�ង់តាំមុ�នស់ក់មុមភាពរបស់់ស់នវក់រឯក់រាជី្យ ក់ដូ៏៏ចំជាមុុខ្ពង្វារច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័របស់់ 

ធនាគារ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នប្រាបគ្គល់ភារៈក់�ចំុជូីនគ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម ន�ង់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័។

គ�ៈកមាះ��ិការស់វនក�ម

គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល (គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម) រ�មុមានស់មាស់ភាពច្នៃនអភ��ល
 

ឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ� ន�ង់អភ��លមុ�នឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ� ផ្នែដ៏លដឹ៏ក់នាលំើ�យអភ��លឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ�មុ�យ
រូប។ 

ស់មាស់ភាព ន�ង់លើស់ចំក់ិីលមុ្អ�ត ច្នៃនការចូំលរ�មុក់�ចំុប្រាបជំុីអាចំផ្នែស់េង់រក់�នចាបពី់ទំពរ័ទី  ៤៥ ដ៏ល់ ៤៦ ច្នៃន
 

រ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្លំើន�។ ស់មាស់ភាពច្នៃនគ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម ច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លស់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០១៩  
គ្គឺអនុលើលាមុលើ�តាំមុលើគាលនលើោ�យស់ិីពីអភ��លក់�ចំុប្រាក់ុមុ�ែុនរបស់់ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា។

ស់មាជី�ក់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម ប្រាតូវមានបទព�លើសាធនោ៍ា ង់ស់មុីូរផ្នែបបលើលើប្រាគ្គបវ់ �ស័់យ ន�ង់អាចំផុិល់
 អនុសាស់នជូ៍ីនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល មុ�នប្រាតឹមុផ្នែតលើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុបាុលើណាណ �លើទ លើ�ើយរ�មុទាងំ់ស់វនក់មុម
 ច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់រ�យការណ៍ូស់ិីពីហាន�ភយ័របស់់ធនាគារ ន�ង់សុានភាពលើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ច្នៃផុាក់ុុង់ផុង់ផ្នែដ៏រ។ 

គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម ន�ង់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នយក់ចំ�តិទុក់�ក់ោ់ា ង់ខ្នាល ងំ់ លើលើវតុុបំណូង់ ន�ង់ឯក់រាជី្យភាព
 របស់់ស់វនក់រឯក់រាជី្យក់ុុង់ការផុិល់រ�យការណ៍ូពាក់ព់ន័ធ ផ្នែដ៏លមានតមាល ភាពជូីនភាគ្គទុន�ក់។ ប្រាស់បជាមុ�យគុា 

លើន�ផ្នែដ៏រ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នប្រាបគ្គល់ភារៈក់�ចំុដ៏ល់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម ក់ុុង់ការព�ន�ត្យលើលើចំីរភាព 
 វតុុបំណូង់ ន�ង់ឯក់រាជី្យភាពរបស់់ស់នវក់រឯក់រាជី្យ ផ្នែដ៏លធនាគារ�នផ្នែតង់តាំងំ់។ ភារៈក់�ចំុទាងំ់លើន� ប្រាតូវ�ន 

បញី្ញាក់ោ់ា ង់ចំាស់់ លើ�ក់ុុង់ប្រាក់មុប្រាបត�បតិ�ច្នៃនគ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមខ្ពណូៈលើពលផ្នែដ៏លដំ៏លើណូើ រការ នីត�វ �ធី ក់ុុង់

 ការវាយតច្នៃមុល ប្រាតូវ�នក់ំណូតល់ើ�ក់ុុង់លើគាលនលើោ�យរបស់់ធនាគារ ស់ិីពីការចាតត់ាំងំ់ស់នវក់រ 
ឯក់រាជី្យតាំមុចំាប ់ ជីំពូក់ស់ិីពីស់វនក់មុមតាំមុចំាប ់ ន�ង់លើស់វាក់មុមមុ�នផ្នែមុនស់វនក់មុម។ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម 

 
លើធេើការវាយតច្នៃមុលប្រាបលើភទលើន� ជាលើរៀង់រាល់ឆុ្។ំ លើលើស់ពីលើន� ស់នវក់រឯក់រាជី្យ �នផុិល់នូវការធានាអ�អាង់ជា 
លាយលក់ខអក់្សរ អំពីឯក់រាជី្យភាពរបស់់ខ្ពល�នជូីនធនាគារស់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០១៩ផុង់ផ្នែដ៏រ។ លើដ៏ើមុីធីានាថា រាល់បញ្ញាា

 
ប្រាតូវ�នបញុ្ជីបស់់ពេប្រាគ្គប ់ស់នវក់រឯក់រាជី្យប្រាតូវអលើញី្ជីើញមុក់ចូំលរ�មុ ក់ុុង់ក់�ចំុប្រាបជំុីគ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមផុង់ផ្នែដ៏រ។ 

គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម ក់�៏នផុិល់ជាជំីន�យដ៏ល់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ក់ុុង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យដំ៏លើណូើ រការលើរៀបចំំ
 រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់គុ្គណូភាពច្នៃនរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ។ លើន�លើដ៏ើមុីធីានាថា ប្រាក់ុមុ
 ប្រាបឹក់ាភ��ល �នរ�មុចំំផ្នែណូក់ជាមុ�យ ន�ង់ការទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវលើលើភារៈក់�ចំុក់ុុង់ការបង្វាា ញជូីនភាគ្គទុន�ក់ ន�ង់
 សាធារណូៈជីននូវការវាយតច្នៃមុលជារ�មុ ចំាស់់លាស់់  មានតុល្យភាព ន�ង់ប្រាបក់បលើ�យអតុនយ័ពី សុានភាព 

��រញ្ជីា វតុុ លទធផុល��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ការពយាក់រណ៍ូ។  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម ក់ម៏ានត�នាទី ព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញលើលើ

 ភាពស់មុប្រាស់បច្នៃនលើគាលនលើោ�យគ្គណូលើនយ្យ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នអនុវតិលើ�យធនាគារ ក់ដូ៏៏ចំជាការផ្ទាល ស់់បិូរ ក់ុុង់ 
លើគាលនលើោ�យទាងំ់អស់់លើនា�។ លើោង់លើលើអនុសាស់នរ៍បស់់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល 
ប្រាតូវធានាថា រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ �នលើរៀបចំំជាលើរៀង់រាល់ឆុ្ ំ ផ្នែដ៏ល�ន�លុ�បញំុ្ញាង់នូវទស់្សនៈប្រាតឹមុប្រាតូវ ន�ង់

 លើស់មើភាព លើ�ើយប្រាស់បតាំមុបទ�ា នក់ុុង់ការលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុលើ�ក់មុពុជា បទ�ា នក់ុុង់ការលើរៀបចំំ
 រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុអនិរជាត� ន�ង់លក់ខខ្ពណ្ូតប្រាមុូវរបស់់ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា។ រ�យការណ៍ូស់ិីពីភារៈក់�ចំុ

 របស់់អភ��ល  ក់ុុង់ការលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូស់វនក់មុមរបស់់ធនាគារ មានផ្នែចំង់លើ�ក់ុុង់ទំពរ័៥៣ ច្នៃនរ�យការណ៍ូ
 

��រញ្ជីា វតុុប្រាបចាឆុំ្។ំ លើស់ចំក់ិីស់លើង់ខប ន�ង់សូ់ចំនាក់រ��រញ្ជីា វតុុធនាគារស់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០១៩ ប្រាតូវក់ំណូតក់់ុុង់ទំពរ័១៦
 ច្នៃនរ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្លំើន�។ រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នបញូុ្ជីលលើ�ក់ុុង់ទំពរ័៥២ ដ៏ល់១០៦ ច្នៃន
 រ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្លំើន�។

ត្ួនាទីរបស់់ស់វនក�មផផ្ទះះកុ�ង

ត�នាទីរបស់់ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើដ៏ើមុីបី្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់វាយតច្នៃមុលលើ�យ

 ឯក់រាជី្យ លើលើភាពប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ ប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ប្រាបស់�ទធផុលច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ការប្រាតូតព�ន�ត្យ ន�ង់ដំ៏លើណូើ រ
 លើលើការអនុវតិអភ��លក់�ចំុ ផ្នែដ៏លប្រាតូវអនុវតិលើ�យគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់។ ន�លើោជី�តច្នៃននាយក់�ា នស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់
 គ្គឺស់ុ�តលើប្រាកាមុការដឹ៏ក់នារំបស់់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម លើដ៏ើមុីធីានាឲ្យ�ននូវឯក់រាជី្យភាព។ នាយក់ នាយក់�ា ន
 

ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ផ្នែដ៏លមានត�នាទីក់ុុង់ការរាយការណ៍ូជូីនដ៏ល់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម ន�ង់តាំមុផ្នែបបបទ
 រដ៏ា�លជូីនលើ� នាយក់ប្រាបត�បតិ�។ ត�នាទីរបស់់ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ គ្គឺឯក់រាជី្យលើលើស់ក់មុមភាព ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ការទាងំ់អស់់ 
 លើលើផ្នែផុុក់ប្រាបត�បតិ�ការលើផុ្សង់ៗលើ�ក់ុុង់ធនាគារ។ ត�នាទីរបស់់ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ប្រាតូវ�នផ្នែណូនាលំើ�យលក់ខនិ�ក់ៈ
 ស់ិីពីស់វនក់មុម (អនុមុត័លើ�យគ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម) ផ្នែដ៏ល�នបញី្ញាក់ពី់លើបស់ក់ក់មុម ន�ង់វតុុបំណូង់ ត�នាទី 

ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវ អំណាចំ ឯក់រាជី្យភាព ស់ចំុភាព ន�ង់ការបំលើពញការង្វារប្រាបក់បលើ�យវ �ជីាជីីវៈ ន�ង់បទ�ា នច្នៃន 
ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់របស់់ធនាគារ។  

មុុខ្ពង្វារបស់់ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ មុ�នប្រាតូវ�នក់ប្រាមុ�តលើ�ក់ុុង់ការចូំលរ�មុជាមុ�យគ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម លើ�ើយនាយក់
 នាយក់�ា នស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ប្រាតូវ�នអលើញី្ជីើញចូំលរ�មុក់�ចំុប្រាបជំុីគ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម លើដ៏ើមុីលីើធេើការបក់ប្រាសាយ
 លើលើរ�យការណ៍ូស់វនក់មុម។ ក់ំណូតល់ើ�តុច្នៃនក់�ចំុប្រាបជំុីគ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម ប្រាតូវ�ន�ក់ជូ់ីនប្រាក់ុមុ 

ប្រាបឹក់ាភ��លជាពត័ម៌ាន។ ក់ំណូតល់ើ�តុលើន�ក់ប៏្រាតូវចាតថ់ាជាឯក់សារលើោង់ផ្នែដ៏លមានអតុប្រាបលើោជីន ៍ ប្រាបស់�នលើបើ 
មានបញ្ញាា ពាក់ព់ន័ធ ផ្នែដ៏លអភ��លមុ�យរូបណាមានបំណូង់ក់ុុង់ការលើលើក់លើ�ើង់ ឬបញី្ញាក់ប់ផ្នែនុមុ។

លើដ៏ើមុីធីានាប្រាបស់�ទធភាពក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់   ន�ង់ឯក់រាជី្យភាពច្នៃនស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម�ន
 ផុិល់ស់�ទធ�អំណាចំដូ៏ចំមានផ្នែចំង់ក់ុុង់ប្រាក់មុប្រាបត�បតិ�   ក់ុុង់ការព�ន�ត្យ ន�ង់ស់លើប្រាមុចំលើលើការផ្នែតង់តាំងំ់ ន�ង់បញុ្ជីបភ់ារៈក់�ចំុ

 របស់់ប្រាបធាននាយក់�ា ន ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ទំ�ំការង្វាររបស់់ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់ធនធានផ្នែដ៏លប្រាតូវការ ក់ដូ៏៏ចំជា
 

ត�នាទីរបស់់មុសនិីជានខ់្ពពស់់ លើ�ក់ុុង់នាយក់�ា នស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់។ លើដ៏ើមុីឲី្យកានផ់្នែតចំាស់់លើលើស់ក់មុមភាពច្នៃន
 គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩លើន� ឯក់រាជី្យភាពច្នៃនមុសនិីផ្នែផុុក់ស់វនក់មុម ន�ង់ផ្នែផុនការច្នៃនស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់
 របស់់ធនាគារ អាចំផ្នែស់េង់រក់�នលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូរបស់់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម លើ�ក់ុុង់ទំពរ័ទី ៤៥ ដ៏ល់ 

៤៨ ច្នៃនរ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្លំើន�។

គ�ៈកមាះ��ិការប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុ

គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ រ�មុមានស់មាស់ភាពទាងំ់អភ��លឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ� ន�ង់អភ��លមុ�ន
 ឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ� លើ�ើយដ៏ឹក់នាលំើ�យអភ��លឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ�មុ�យរូប។ 

ស់មាស់ភាព ត�នាទី ន�ង់ភារៈក់�ចំុ អាចំផ្នែស់េង់រក់�នលើ�ទំពរ័ទី៤០ ច្នៃនរ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្លំើន�។

គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ផុិល់ជីំន�យដ៏ល់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លក់ុុង់ការធានាថាហាន�ភយ័ ន�ង់លទធផុល 
 ផ្នែដ៏លមានឥទធ�ពលមុក់លើលើធនាគារ ប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់លើ��ប្រាសាយប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាពពីសំ់ណាក់ប់្រាក់ុមុ
 

ប្រាបឹក់ាភ��ល។ កានផ់្នែតជាក់ជ់ាង់លើន�លើ�លើទៀត គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ មានត�នាទីក់ុុង់ការចំង់ប្រាក់ង់
 លើគាលនលើោ�យ ន�ង់ផ្នែផុនការក់ុុង់ការក់ំណូត ់ តាំមុ�ន ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ប្រាតរួតព�ន�ត្យហាន�ភយ័ទាងំ់ឡាយណា 
 ផ្នែដ៏លមានឥទធ�ពលមុក់ដ៏ល់ធនាគារ។

វិិសយ័កើ្ិ�ចមបង និងអាទិភាពសគមាប់អនា្រ�

លើគាលការណ៍ូ បរ �សុាន ស់ង់គមុ ន�ង់អភ��ល លើ�ផ្នែតជាវ �ស័់យលើផិ្ទាតសំ់ខ្នានស់់ប្រាមាបធ់នាគារនាលើពលអនាគ្គត។ 
ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល នឹង់បនិផុិល់នូវការផ្នែណូនា ំ ន�ង់ការយល់លើ�ើញផ្នែដ៏លស់មុប្រាស់បជូីនដ៏ល់ស់មាជី�ក់ថុាក់ដ់៏ឹក់នាំ

 ជានខ់្ពពស់់ ប្រាស់បលើពលផ្នែដ៏លថុាក់ដ់៏ឹក់នាជំានខ់្ពពស់់ ក់ំពុង់បំលើពញការង្វារ ផ្នែដ៏លនាមំុក់នូវការអភ�វឌី្ឍ ោា ង់ឆ្បរ់�័ស់ 
ប្រាបក់បលើ�យចីំរភាពជូីនធនាគារ។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញាាេ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ៣៦-៤៨

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ
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និងទំនាក់ទំនង
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រ�យការណ៍្ណកើលើការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យ និងការគ�រួ�ពិនិ�្យមផទ�នាងុ

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល មានលើស់ចំក់ិីលើសាមុនស់្សរកី់រាយក់ុុង់ការផុិល់ជូីននូវរ�យការណ៍ូលើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ ផ្នែដ៏លលើ�កាតថ់ា “រ�យការណ៍ូ”  

 ផ្នែដ៏លបង្វាា ញអំពីលក់ខណូៈសំ់ខ្នាន់ៗ ច្នៃនប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់របស់់ធនាគារក់ុុង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ។   រ�យការណ៍ូលើន� �នលើរៀបចំំលើ�ើង់ប្រាស់បលើ�តាំមុ

 ប្រាបកាស់ស់ិីអំពី ការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ច្នៃនសុាបន័ធនាគារ ន�ង់��រញ្ជីា វតុុ លើចំញលើ�យធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា។ 

ទំនួលេុសគ�ូវិរបសគ់�រុមគបឹ�សាភិ�ល

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ទទ�លយក់នូវទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវរ�មុរបស់់ខ្ពល�ន ក់ុុង់ការបលើង់កើតប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់
 ប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ដ៏ស៏់មុប្រាស់បមុ�យ ក់ដូ៏៏ចំជាការប្រាតរួតព�ន�ត្យលើលើភាពប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ ន�ង់ប្រាបស់�ទធភាពក់ុុង់ការក់ំណូត ់

 ការស់�ក់ា ការស់នមត ន�ង់ការលើ�លើយតបចំំលើពា�ហាន�ភយ័ លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំ�ននូវលើគាលបំណូង់របស់់ធនាគារ។ 
 

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លលើដ៏ើរត�នាទីោា ង់សំ់ខ្នានក់់ុុង់ការផុិល់នូវការប្រាតរួតព�ន�ត្យហាន�ភយ័ ន�ង់ការក់ំណូតក់់ប្រាមុ�តស់រុប ន�ង់

 ប្រាបលើភទច្នៃនហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លធនាគារ នឹង់លើធេើការទទ�លយក់ លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំ�ននូវលើគាលបំណូង់យុទធសាសស់ិ 
 

(ហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លអាចំទទ�លយក់�ន)។ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ចូំលរ�មុោា ង់ស់ក់មុមក់ុុង់ការក់ំណូតល់ើគាលបំណូង់ 
ន�ង់យុទធសាសស់ិរបស់់ធនាគារ  ន�ង់ធានាឲ្យ�នថាហាន�ភយ័ប្រាតូវ�នបនធូរបនុយឲ្យស់មុប្រាស់បនឹង់ហាន�ភយ័

 ផ្នែដ៏លអាចំទទ�លយក់�នមុក់អនុមុត័។ លើ�ក់ុុង់ទ�ដ៏ាភាព ផ្នែដ៏លមានផ្នែដ៏នក់ំណូតល់ើលើប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ 
 

ន�ង់ប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ អាចំប្រាតឹមុផ្នែតផុិល់នូវការធានាស់មុលើ�តុផុល ជាជាង់ការធានា�ចំខ់្នាតចំំលើពា�
 

ការស់លើប្រាមុចំលើគាលបំណូង់របស់់ធនាគារ ន�ង់ប្រាបឆ្ងំ់នូវក់ំ�ុស់�គង់ច្នៃនការបង្វាា ញផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុជាសារវនិ ការផ្នែក់លង់ 
បនលំ ន�ង់ការខ្នាតបង់។់

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នបលើង់កើតឲ្យមានការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់រចំនាស់មុពន័ធអភ��លក់�ចំុច្នៃនប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យ
 ច្នៃផុាក់ុុង់ដ៏រ៏ងឹ់មាមំុ�យ ផ្នែដ៏លមានសារៈសំ់ខ្នានល់ើ�ក់ុុង់ការក់ំណូតរ់លើបៀប ន�ង់វបីធមុល៌ើដ៏ើមុីធីានាប្រាបស់�ទធភាពច្នៃន
 ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់។ លើដ៏ើមុីអីនុវតិត�នាទីក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ការប្រាតរួត

 ព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លមានជំីន�យពី គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់
  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម ក់ុុង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យរាល់បញ្ញាា  ផ្នែដ៏លជាបព់ាក់ព់ន័ធនឹង់ហាន�ភយ័ 
 ការប្រាបត�បតិ�តាំមុ ន�ង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យ។ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ទទ�ល�នរ�យការណ៍ូជាលើទៀង់ទាតពី់គ្គណូៈ
 ក់មាម ការ លើដ៏ើមុីផីុិល់ដ៏ំណឹូង់អំពីការង្វារ  ការជីផ្នែជីក់ផ្នែវក់ផ្នែញក់ ការព�ភាក់ា ន�ង់ការស់លើប្រាមុចំលើផុ្សង់ៗលើលើបញ្ញាា នានា។

ការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យ និងគបព័នធគ�រួ�ពិនិ�្យមផទ�នាងុ

ការប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុ

ប្រកបខ័�្ឌប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុ

ការប្រាគ្គង់ប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ �នវ �វឌី្ឍលើ�ជាផ្នែផុុក់មុ�យដ៏សំ៏់ខ្នានម់ុ�យស់ប្រាមាបក់ារស់លើប្រាមុចំចំ�តិជាយុទធសាសស់ិ លើដ៏ើមុីគីាបំ្រាទយុទធសាសស់ិអាជីីវក់មុម ប្រាពមុទាងំ់លើធេើឲ្យមានតុល្យភាពរវាង់ក់ប្រាមុ�តហាន�ភយ័ លើ�នឹង់ក់ប្រាមុ�តរង្វាេ នផ់្នែដ៏លប្រា�ថុា។ 
 លើ�យសារការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ជាមុូល�ា នស់ុូលរបស់់ធនាគារ វាប្រាតូវ�នប្រាទប្រាទង់ល់ើ�យសំ់ណំុូច្នៃនលើគាលការណ៍ូសំ់ខ្នាន់ៗ  ផ្នែដ៏លបំលើពញមុុខ្ពង្វារជាមុូល�ា នប្រាគឹ្គ� លើដ៏ើមុីជីីំរុញឲ្យមាន វបីធមុ ៌ ការអនុវតិ ន�ង់ដំ៏លើណូើ រការការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់
 ហាន�ភយ័ដ៏រ៏ងឹ់មា។ំ

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លមានការលើពញចំ�តិ ផ្នែដ៏លធនាគារ�នអនុវតិការប្រាតរួតព�ន�ត្យជាប្រាបចាលំើ�យក់ំណូត ់ វាយតច្នៃមុល
 

តាំមុ�ន ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់លើ�លើយតបលើ�នឹង់ហាន�ភយ័សំ់ខ្នាន់ៗ  ផ្នែដ៏ល�នជី�បប្រាបទ�លើ�យធនាគារ លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំ
 

�ននូវ លើគាលលើៅ ន�ង់លើគាលបំណូង់អាជីីវក់មុម ន�ង់បរ �ោកាស់អាជីីវក់មុម ផ្នែដ៏លលើពារលើពញលើ�យការប្រាបក់�តប្រាបផ្នែជីង់។  
ដ៏ំលើណូើ រការផ្នែដ៏លក់ំពុង់បនិលើន� ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើពញមុ�យការ �យបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនការប្រាតរួតព�ន�ត្យលើន� រ�ូតដ៏ល់

 ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ ច្នៃនការអនុមុត័លើលើរ�យការណ៍ូលើន� ស់ប្រាមាប�់ក់ប់ញូុ្ជីលលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្។ំ

ទំនួលេុសគ�ូវិរបស្់រណ្ណៈគ្រប់គ្រង

គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ គ្គឺទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវជារ�មុក់ុុង់ការអនុវតិនូវលើគាលនលើោ�យ ន�ង់នីត�វ �ធីរបស់់ប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��ល លើលើ
 ហាន�ភយ័ ន�ង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ លើ�ើយត�នាទីរបស់់ខ្ពល�នរ�មុមាន៖

• ក់ំណូត ់ ន�ង់វាយតច្នៃមុលហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធនឹង់អាជីីវក់មុម ន�ង់ការស់លើប្រាមុចំ�ននូវលើគាលបំណូង់ ន�ង់
 

យុទធសាសស់ិអាជីីវក់មុមរបស់់ធនាគារ

• លើរៀបចំំនូវលើគាលនលើោ�យ ន�ង់នីត�វ �ធី ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធ លើដ៏ើមុីបី្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ទាងំ់លើន� លើ�យអនុលើលាមុ
 លើ�តាំមុចំក់ខុវ �ស័់យជាយុទធសាសស់ិ ន�ង់ក់ប្រាមុ�តហាន�ភយ័មុ�យផ្នែដ៏លអាចំទទ�លយក់�នរបស់់ធនាគារ

• បលើង់កើត អនុវតិ ន�ង់តាំមុ�នលើលើប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់

• អនុវតិដំ៏លើណា�ប្រាសាយលើ�លើយតបលើ�នឹង់ក់ង់េ�ខ្នាតច្នៃនការប្រាបត�បតិ�តាំមុ ដូ៏ចំផ្នែដ៏ល�នចំង់្អុលបង្វាា ញលើ�យ
 

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ន�ង់

• រាយការណ៍ូជូីនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ឲ្យ�នទានល់ើពលលើវលានូវការផ្ទាល ស់់បិូរណាមុ�យច្នៃនហាន�ភយ័ ឬ
 

ហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លនឹង់លើក់ើតលើ�ើង់ ន�ង់ស់ក់មុមភាពផ្នែក់តប្រាមុូវ ឬស់ក់មុមភាពកាតប់នុយលើផុ្សង់ៗ ផ្នែដ៏ល�នអនុវតិ។

ក់ប្រាមុ�តហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លទទ�លយក់�ន ផ្នែដ៏លអនុមុត័លើ�យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នក់ំណូតអ់ំពីស់ណាា ន ប្រាបលើភទ ន�ង់ក់ប្រាមុ�តច្នៃនហាន�ភយ័ 
ផ្នែដ៏លធនាគារអាចំស់នមតទទ�លយក់�ន ។

០១ បនៅង្ក�ត្កប្រ�ិត្ហានិភ័យុ ប៊ែដីលទទួលយុកបាន 
និងយុុទធសាសស់ត

វ �ធីសាសស់ិក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើដ៏ើមុទុន ប្រាតូវ�នជំីរុញលើ�យលើគាលលើៅយុទធសាសស់ិ  ន�ង់ប្រាស់បលើ�តាំមុបទបញ្ជីា តិ� សុានភាពលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ន�ង់
 បរ �ោកាស់អាជីីវក់មុម ផ្នែដ៏លធនាគារក់ំពុង់លើធេើប្រាបត�បតិ�ការ។

មានរចំនាស់មុពន័ធអភ��លក់�ចំុចំាស់់លាស់់មានប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់រងឹ់មា ំរ�មុជាមុ�យនឹង់ក់ប្រាមុ�តទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវក់ុុង់ធនាគារ ផ្នែដ៏ល�នក់ំណូត់
 ោា ង់ល្អ មានតមាល ភាព ន�ង់ថិ�តលើថិរ។

សុាបនាក់មុមច្នៃនវបីធមុហ៌ាន�ភយ័រងឹ់មាមំុ�យ ផ្នែដ៏លគាបំ្រាទ ន�ង់ផុិល់នូវបទ�ា ន ន�ង់ការលើលើក់ទឹក់ចំ�តិស់មុប្រាស់បចំំលើពា�ឥរ �ោបទប្រាបក់បលើ�យ
 ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវ ន�ង់វ �ជីាជីីវៈ។

ការអនុវតិប្រាក់បខ្ពណ្័ូ លើគាលនលើោ�យ ន�ង់នីត�វ �ធីស់មា�រណ័ូក់មុមហាន�ភយ័ លើដ៏ើមុីធីានាឲ្យ�ននូវប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនការអនុវតិ ន�ង់
 ដ៏ំលើណូើ រការច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័លើ�ប្រាគ្គបក់់ប្រាមុ�ត។

ដ៏ំលើណូើ រការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ដ៏រ៏ងឹ់មា ំ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើដ៏ើមុីកី់ំណូត ់វាស់់ផ្នែវង់ ប្រាតរួតព�ន�ត្យ តាំមុ�ន ន�ង់រាយការណ៍ូរាល់ហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏ល
 មានលើ�ប្រាគ្គបផ់ុល�តផុល ន�ង់ស់ក់មុមភាពរបស់់ធនាគារ។

ធានាឲ្យ�ននូវធនធាន លើ��ា រចំនាស់មុពន័ធ ន�ង់បលើចំុក់លើទស់ លើដ៏ើមុីឲី្យការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័មានប្រាបស់�ទធភាព។

ការ �យបរ �លើចំ្ឆទនាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩

០២

០៣

០៤

០៥

០៦

០៧

ផ្ទះតល់នៅដី��ទុនឲ្�យបានប្រគប់ប្រគាន់

ធានាឲ្�យមានអភិបាលកិចូច និង�ុខងារ 
ប្រត្ួត្�ិនិត្�យស់�រ��យ

��រុញឲ្�យមានវប�បី��៌ហានិភ័យុរឹងមា�

អនុវត្តប្រកបខ័�្ឌ និងនៅគាលននៅយ៉ាបាយុ 
ហានិភ័យុស់�ប្រស់ប 

ប្របត្ិបត្តិនូវការអនុវត្ត និងដី�នៅ��រការផន 
ការប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុដី៏រឹងមា�

ធានាឲ្�យបាននូវ�នធាន និងប្រប�័នធ 
នៅ�ដា្�រចូនាស់�្ព័នធប្រគប់ប្រគាន់



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញាាេ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ៣៦-៤៨

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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ហានិភ័យុប៊ែដីលអាចូទទួលយុកបាន

ហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លអាចំទទ�លយក់�នរបស់់ធនាគារ គ្គឺជាធាតុសំ់ខ្នានក់់ុុង់ប្រាក់បខ្ពណ្័ូការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័
 

លើ�ើយប្រាតូវ�នជំីរុញលើ�យការដ៏ឹក់នាពីំថុាក់ល់ើលើ ន�ង់ការចូំលរ�មុពីថុាក់ប់្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ទាងំ់អស់់។ ហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏ល
 អាចំទទ�លយក់�ន �នលើធេើឲ្យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ន�ង់ថុាក់ដ់៏ឹក់នាជំានខ់្ពពស់់អាចំទំនាក់ទ់ំនង់ ផ្នែស់េង់យល់ ន�ង់
 

ស់�ក់ាពីប្រាបលើភទ ន�ង់ក់ប្រាមុ�តច្នៃនហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លធនាគារអាចំ នឹង់ទទ�លយក់�នក់ុុង់ការស់លើប្រាមុចំលើគាលបំណូង់
 អាជីីវក់មុម ខ្ពណូៈ ផ្នែដ៏លសំ់ពាធស់ុ�តលើ�លើប្រាកាមុបរ �ោកាស់តាំនតឹង់លើលើក់យក់មុក់ព�ចារណា។ 

ហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លអាចំទទ�លយក់�ន ប្រាតូវ�នរ�មុបញូុ្ជីលលើ�ក់ុុង់ការលើរៀបចំំផ្នែផុនការយុទធសាសស់ិ លើ�ើយវាលើ�
 

ផ្នែតរក់ាស់នាុ� ន�ង់លើ�លើយតបលើ�នឹង់ក់តិាំផ្នែប្រាបប្រាបរួលខ្នាង់ក់ុុង់ ន�ង់ខ្នាង់លើប្រា�ផ្នែដ៏លមានដូ៏ចំជា លក់ខខ្ពណ្ូទីផុារ 
 ការរពឹំង់ទុក់របស់់ភាគី្គពាក់ព់ន័ធ ន�ង់ស់មុតុភាពច្នៃផុាក់ុុង់។ លើលើស់ពីលើន�លើ�លើទៀត ការលើរៀបចំំផ្នែផុនការថិវ �កា គ្គឺប្រាស់ប
 លើ�នឹង់ហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លអាចំទទ�លយក់�ន លើដ៏ើមុីធីានាថាការពយាក់រចំំណូូល ផ្នែដ៏ល�នមុក់ពីស់ក់មុមភាព
 

អាជីីវក់មុមប្រាស់បតាំមុទប្រាមុង់ហ់ាន�ភយ័ផ្នែដ៏ល�នបលើង់កើតលើ�ើង់។ ហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លអាចំទទ�លយក់�នរបស់់លើយើង់ 
ផុិល់នូវភាពស់មុប្រាស់បជាមុ�យនឹង់រចំនាស់មុពន័ធក់ុុង់ការទទ�លយក់ហាន�ភយ័ ន�ង់ប្រាតូវ�ន�ក់ប់ញូុ្ជីលលើ�ក់ុុង់

 ស់ក់មុមភាពអាជីីវក់មុមប្រាបចាចំ្នៃថិងៃ លើ�ើយលើធេើការស់លើប្រាមុចំតាំមុរយៈធនាគារ។ តាំមុការផ្នែណូនាចំ្នៃនលើគាលការណ៍ូ 
ទាងំ់លើន� ហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លអាចំទទ�លយក់�នរបស់់លើយើង់ ប្រាតូវ�នផុ្សពេផុាយតាំមុរយៈរ�យការណ៍ូ 
ហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លអាចំទទ�លយក់�ន ស់ប្រាមាបប់្រាគ្គបហ់ាន�ភយ័ជាសារវន័ិទូទាងំ់ធនាគារ លើដ៏ើមុីរីក់ាតុល្យភាព 
លើគាលបំណូង់យុទធសាសស់ិរបស់់ធនាគារ។

អភិបាលកិចូច និងការប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុ

គ្គំរូអភ��លក់�ចំុហាន�ភយ័ ផុិល់នូវរចំនាស់មុពន័ធអភ��លក់�ចំុ ផ្នែដ៏លមានតមាល ភាព ន�ង់ប្រាបស់�ទធភាព ផ្នែដ៏លជំីរុញឲ្យ 
 មានការចូំលរ�មុោា ង់ស់ក់មុមពីប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ន�ង់ថុាក់ដ់៏ឹក់នាជំានខ់្ពពស់់លើ�ក់ុុង់ដំ៏លើណូើ រការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ 
 លើដ៏ើមុីធីានាឲ្យ�ននូវទស់្សនៈរ�មុមុ�យលើលើហាន�ភយ័លើ�ក់ុុង់ធនាគារ។ គ្គំរូអភ��លក់�ចំុ មានបំណូង់បលើង់កើតឲ្យមាន
 ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវ ន�ង់ភាពមុាស់់ការ ប្រាពមុទាងំ់លើរៀបចំំឲ្យមានឯក់រាជី្យភាព ន�ង់ការផ្នែបង់ផ្នែចំក់ភារក់�ចំុស់មុប្រាស់បរវាង់ 

ផ្នែខ្ព្សការពារទាងំ់បី។ ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ មានលើ�ប្រាគ្គបក់់ំរ �តឋានានុប្រាក់មុ ន�ង់ប្រាតូវ�នបញី្ញាក់ត់ាំមុរយៈក់ប្រាមុ�ត 
លើផុ្សង់ៗ ច្នៃនគ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់ង្វាេ ក់ព់ាណូ� ជីីក់មុម មុុខ្ពង្វារប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់មុុខ្ពង្វាររាយការណ៍ូ។

វប�បី��៌ហានិភ័យុ  និងការប្របត្ិបត្តិតា�

វបីធមុហ៌ាន�ភយ័ ន�ង់ការប្រាបត�បតិ�តាំមុ ប្រាតូវ�នជំីរុញពីថុាក់ល់ើលើ ន�ង់បំលើពញបផ្នែនុមុលើ�យថុាក់ក់់ណិាល លើដ៏ើមុីី
 ឲ្យប្រាជីរួតប្រាជាបនូវគុ្គណូតច្នៃមុល ន�ង់លើគាលការណ៍ូច្នៃនការប្រាបប្រាពឹតិ ផ្នែដ៏ល�នរពឹំង់ទុក់ ក់ុុង់ការដុ៏�ខ្នាតឥ់រ �ោបទរបស់់
 

ន�លើោជី�តលើ�ប្រាគ្គបក់់ប្រាមុ�តអាជីីវក់មុម ន�ង់ស់ក់មុមភាពរបស់់ធនាគារ។ ប្រាក់បខ្ពណ្័ូ ន�ង់លើគាលការណ៍ូហាន�ភយ័ប្រាតូវ
 �នលើគ្គក់ំណូតោ់ា ង់ចំាស់់ ប្រា�ស័់យទាក់ទ់ង់ជាប្រាបចា ំលើ�ើយបនិពប្រាងឹ់ង់លើ�ក់ុុង់ធនាគារ លើដ៏ើមុីបីលើសញុ្ជីៀបនូវវបីធមុ៌
 

ដ៏រ៏ងឹ់មាមំុ�យ ផ្នែដ៏លបណុិូ�នូវការក់ំណូតអ់តិស់ញ្ញាា ណូ ការវាយតច្នៃមុល ន�ង់ការកាតប់នុយហាន�ភយ័ោា ង់ស់ក់មុម 
 

ផ្នែដ៏លជាផ្នែផុុក់មុ�យច្នៃនទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវរបស់់ន�លើោជី�តទាងំ់អស់់លើ�ក់ុុង់ធនាគារ។

ជាផ្នែផុុក់ច្នៃនវបីធមុហ៌ាន�ភយ័ ន�ង់ប្រាបត�បតិ�តាំមុ ធនាគារ�ន�ក់ប់ញូុ្ជីលវបីធមុប៌្រាបត�បតិ�តាំមុ ផ្នែដ៏លប្រាក់ុមុ
 ប្រាបឹក់ាភ��ល គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ជានខ់្ពពស់់ ន�ង់ន�លើោជី�តប្រាគ្គបរ់ូបរបស់់ធនាគារ លើបិជាា ប្រាបកានខី់្នាបច់ំំលើពា�តប្រាមុូវការ
 

ផ្នែដ៏លទាក់ទ់ង់លើ�នឹង់ចំាប ់ បទបញី្ញា ន�យត័ក់មុម ន�ង់លើគាលការណ៍ូផ្នែណូនាលំើផុ្សង់ៗ។ ការលើបិជាា លើន� ប្រាតូវ�ន 
បង្វាា ញោា ង់ចំាស់់តាំមុរយៈការបលើង់កើតលើគាលការណ៍ូចំាប ់ នីត�វ �ធី ន�ង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ លើដ៏ើមុីធីានាឲ្យ�នថា 

 ហាន�ភយ័ពីការមុ�នប្រាបត�បតិ�តាំមុ ប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព។

ប្របត្ិបត្តិការ�៍ និងនីត្ិវិ�ីផនការប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុ

ប្រាបត�បតិ�ការណ៍ូ ន�ង់នីត�វ �ធីច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ អនុញ្ញាា តឲ្យអាចំក់ំណូត ់វាស់់ផ្នែវង់ ប្រាតរួតព�ន�ត្យ តាំមុ�ន ន�ង់
រាយការណ៍ូពីទំ�ំហាន�ភយ័ទូទាងំ់ធនាគារ។

កា
រក

��
ត្់

• ក់ំណូតអ់តិស់ញ្ញាា ណូ យល់ដ៏ឹង់ ន�ង់វាយតច្នៃមុលហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធនឹង់ 
ផុល�តផុល ស់ក់មុមភាព ន�ង់គ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុអាជីីវក់មុម ។

• ក់ំណូតហ់ាន�ភយ័�នភាល មុៗ ន�ង់ធានាឲ្យមាននូវដំ៏លើណូើ រការច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ 
ហាន�ភយ័ល្អមុ�យ លើដ៏ើមុីចីាតផ់្នែចំង់ ន�ង់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ផុល�តផុល។

• អនុមុត័យក់វ �ធីសាសស់ិស់មុលងឹ់លើមុើលលើ�មុុខ្ព ក់ុុង់ការក់ំណូតអ់តិស់ញ្ញាា ណូ
 ហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លលើលចំលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីធីានាថាស់ក់មុមភាពស់មុប្រាស់បនានាប្រាតូវ�ន 

អនុវតិក់ុុង់ការកាតប់នុយផុលបា�ពាល់របស់់ធនាគារ។

កា
រវា

ស់
់ប៊ែវង

• បលើង់កើតបលើចំុក់លើទស់វាស់់ផ្នែវង់ហាន�ភយ័លើ�វ �មាប្រាតលើផុ្សង់ ច្នៃនក់តិាំហាន�ភយ័ 
លើដ៏ើមុីធីានាឲ្យមានការបនិ នូវការវាយតច្នៃមុលលើ�ើង់វ �ញ ន�ង់ការក់ំណូត ់
អតិស់ញ្ញាា ណូហាន�ភយ័។

• វាស់់ផ្នែវង់ផុលបា�ពាល់រ�មុរបស់់ធនាគារ ជាអាជីីវក់មុមមុ�យ ន�ង់ប្រាបលើទស់មុ�យ តាំមុ 
ប្រាបលើភទហាន�ភយ័ ក់ដូ៏៏ចំជាផុលបា�ពាល់រយៈលើពលខ្ពលី ន�ង់រយៈលើពលផ្នែវង់។

កា
រប្រត្

ួត្�
ិនិត្

�យ

• បលើង់កើតការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ទាងំ់គុ្គណូភាព ន�ង់បរ �មាណូ ផ្នែដ៏លរ�មុមានក់ប្រាមុ�ត ន�ង់ផ្នែដ៏នក់ំណូត់
 

ហាន�ភយ័ លើដ៏ើមុីបី្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ទំ�ំហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតរ់�ចំ។

•  អនុវតិបលើចំុក់លើទស់បលើញុ្ជីៀស់ហាន�ភយ័ក់ុុង់លើគាលបំណូង់កាតប់នុយហាន�ភយ័ 
ផ្នែដ៏លមានប្រាសាប ់ឬបង្វាក រហាន�ភយ័ថិមីៗ ឬក់ំពុង់លើលចំលើ�ើង់កំុ់ឲ្យលើក់ើតមានលើ�ើង់។

កា
រតា

�ដា
ន 

និង
រាយុ

កា
រ�

៍

• ប្រាតរួតព�ន�ត្យសូ់ចំនាក់រហាន�ភយ័សំ់ខ្នាន់ៗ លើ�លើពលខ្នាង់មុុខ្ព ន�ង់ស់ញ្ញាា ប្រាពមាន លើដ៏ើមុីី
 ធានាឲ្យ�នថា ស់ក់មុមភាពប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ន�ង់ទានល់ើពលប្រាតូវ�នលើរៀបចំំលើ�ើង់ លើដ៏ើមុី ី

កាតប់នុយស់កិានុពល ច្នៃនហាន�ភយ័ណាមុ�យ ចំំលើពា�ធនាគារ។

• រាយការណ៍ូអំពីសុានភាពច្នៃនការប្រាបត�បតិ�តាំមុ លើ�កានគ់្គណូៈក់មាម ធ�ការ 
ហាន�ភយ័  ច្នៃនថុាក់គ់្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ថុាក់ប់្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ក់ដូ៏៏ចំជាលើ� 
ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លឲ្យ�នលើទៀង់ទាត។់

រ�យការណ៍្ណកើលើការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យ និងការគ�រួ�ពិនិ�្យមផទ�នាងុ
ការ �យបរ �លើចំ្ឆទនាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩

យទុធស្គាស្រ្តីសិ

លើតើលើយើង់ប្រាតូវក់ំណូត ់
ទ�ស់លើៅយុទធសាសស់ិលើ� 

ក់ផ្នែនលង់ណា? នៅត្�នៅយុ�ងប្រត្ូវប៊ែបងប៊ែចូក 
�នធានប៊ែបបណ្តា 

ស់ប្រមាប់ការរីកចូនៅប្រ��ន 
ប្របកបនៅដាយុ 

ចូីរភា�? 

ហ្និភ័យ

លើតើហាន�ភយ័អេី  
ន�ង់ក់ប្រាមុ�តណាផ្នែដ៏លលើយើង់ 

អាចំទទ�លយក់�ន?

មូលធន

លើតើលើយើង់ប្រាតូវការ 
មុូលធនបាុនាម ន?

នៅគាលការ�៍ហានិភ័យុប៊ែដីលអាចូទទួលយុកបាន



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញាាេ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ៣៦-៤៨

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

42 43 

ប្រកបខ័�្ឌប្រគប់ប្រគងការប្របត្ិបត្តិតា�

ប្រាក់បខ្ពណ្័ូលើន� ផុិល់នូវលើគាលការណ៍ូ ន�ង់លើស់ចំក់ិីផ្នែណូនាជំាមុូល�ា នលើ�លើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ការប្រាបត�បតិ�តាំមុ ន�ង់
 ការប្រាតរួតព�ន�ត្យស់ប្រាមាបធ់នាគារ។ វាប្រាតូវ�នអនុមុត័ ន�ង់អនុវតិលើ�ប្រាគ្គបផ់្នែផុុក់អាជីីវក់មុម ន�ង់ផ្នែផុុក់គាបំ្រាទលើផុ្សង់ៗរបស់់
 

ធនាគារ។ ប្រាក់បខ្ពណ្័ូលើន� បលើប្រាមុើជាឧបក់រណ៍ូសំ់ខ្នានម់ុ�យស់ប្រាមាបម់ុសនិីប្រាបត�បតិ�តាំមុ ជាមុ�យនឹង់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល 
 គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ជានខ់្ពពស់់ ន�ង់ប្រាគ្គបន់�លើោជី�តទាងំ់អស់់ក់ុុង់ការផ្នែស់េង់យល់ អនុវតិតាំមុ ន�ង់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ច្នៃន
 ការប្រាបត�បតិ�តាំមុ។

នៅសស់តស់នៅត្ស់ត (Stress Testing)

ក់មុមវ �ធីលើសស់ិស់លើតស់ិ (Stress Testing) របស់់ធនាគារប្រាតូវ�ន�ក់ប់ញូុ្ជីលលើ�ក់ុុង់ប្រាបត�បតិ�ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់
ហាន�ភយ័ ន�ង់លើដ៏ើមុទុន លើ�ើយក់ជ៏ាមុុខ្ពង្វារគ្គនលឹ�ច្នៃនការលើរៀបចំំផ្នែផុនការអាជីីវក់មុម។ ក់មុមវ �ធីលើន� លើដ៏ើរត�នាទីជា

 ឧបក់រណ៍ូស់ប្រាមាបព់យាក់រណ៍ូ លើដ៏ើមុីសី់ប្រាមុបស់ប្រាមុរួលការយល់ដ៏ឹង់អំពីអតិស់ញ្ញាា ណូហាន�ភយ័ស់ុ�តលើ�លើប្រាកាមុ
 

ប្រាពឹតិ�ការណ៍ូធងៃនធ់ងៃរ                  បាុផ្នែនិអាចំលើជីឿជាក់�់ន ផ្នែដ៏ល�នចូំលរ�មុចំំផ្នែណូក់លើ�យក់តិាំលើផុ្សង់ៗដូ៏ចំជា លើស់ដ៏ាក់�ចំុ នលើោ�យ 
បរ �សុាន ន�ង់បញី្ញាក់អ់ំពីផុលបា�ពាល់ចំំលើពា�ធនាគារ ន�ង់លើធេើោា ង់ណាលើដ៏ើមុីបី្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើ�តុការណ៍ូទាងំ់អស់់

 លើន�ឲ្យ�នទានល់ើពល។ គ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុច្នៃនការ�មុបញូុ្ជីលក់មុមវ �ធីលើសស់ិស់លើតស់ិ (Stress Testing) នាលើពលលើន� 
នឹង់ពប្រាងី់ក់ស់មុតុភាពលើសស់ិស់លើតស់ិ (Stress Testing) ស់មុប្រាស់បលើ�តាំមុតប្រាមុូវការតាំមុជំីនាន ់ ច្នៃនអតិស់ញ្ញាា ណូ 
ហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លស់ុ�តលើប្រាកាមុសុានភាពឬបរ �ោកាស់លើផុ្សង់ៗ។

ការផ្ទះតល់ប្របាក់ក�ចីប្របកបនៅដាយុការទទួលខុស់ប្រត្ូវ

ភាពលើជាគ្គជីយ័លើលើ��រញ្ជីា វតុុរយៈលើពលផ្នែវង់របស់់លើយើង់ ពឹង់ផ្នែផុ្អក់លើលើស់មុតុភាពរបស់់លើយើង់ លើដ៏ើមុីកី់ំណូត់
 អតិស់ញ្ញាា ណូ ន�ង់លើលើក់លើ�ើង់នូវបញ្ញាា បរ �សុាន ស់ង់គមុ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ ផ្នែដ៏លបលើង់កើតហាន�ភយ័ចំំលើពា�ឱកាស់
 អាជីីវក់មុមរបស់់ធនាគារ។ ជាមុ�យគុាលើន�ផ្នែដ៏រ លើយើង់ប្រាបកានភី់ាបនូ់វការលើធេើការជាមុ�យផ្នែផុុក់អាជីីវក់មុម លើដ៏ើមុីផីុិល់
 

ប្រា�ក់ក់់មុុបី្រាបក់បលើ�យការទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវ តាំមុរយៈការបនិប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់ការពប្រាងី់ក់ច្នៃនលើគាលនលើោ�យ ESG  

ស់ប្រាមាបធ់នាគារ។

ប្រកបខ័�្ឌការប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុតា�អុីន�ឺប៊ែ�ត្ និងបនៅចូចកវិទ�យា

ប្រាក់បខ្ពណ្័ូការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័តាំមុអុីនធឺផ្នែណូត �នបលើង់កើតលើ�ើង់ស់ប្រាមាបក់ារក់ំណូតអ់តិស់ញ្ញាា ណូហាន�ភយ័
 

ក់សាង់ភាពធន ់  ការគ្គំរាមុក់ំផ្នែ�ង់តាំមុអុីនធឺផ្នែណូត  ន�ង់លើ�លើយតបោា ង់មានប្រាបស់�ទធភាព  ចំំលើពា�ប្រាពឹតិ�ការណ៍ូ
 ហាន�ភយ័តាំមុអុីនធឺផ្នែណូតនានា។ ប្រាក់បខ្ពណ្័ូលើន�រ�មុមាន យុទធសាសស់ិការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័តាំមុអុីនធឺផ្នែណូត 
 រចំនាស់មុពន័ធអភ��លក់�ចំុ ន�ង់ឧបក់រណ៍ូប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័។ ប្រាក់បខ្ពណ្័ូលើន� បំលើពញបផ្នែនុមុលើលើប្រាក់បខ្ពណ្័ូ 
 

ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័បលើចំុក់វ �ទយា លើ�ើយប្រាគ្គបដ៏ណិូបទ់ាងំ់អាជីីវក់មុម ន�ង់បលើចំុក់វ �ទយា លើ�យលើផិ្ទាតលើលើប្រាស់ទាប់
 

សំ់ខ្នាន់ៗ ច្នៃនមុនុស់្ស ប្រាបត�បតិ�ការ ន�ង់បលើចំុក់វ �ទយា។ ជាមុ�យនឹង់ការលើចំញផុាយច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័
 

បលើចំុក់វ �ទយា លើ�យធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា (NBC) ប្រាក់បខ្ពណ្័ូការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័តាំមុអុីនធឺផ្នែណូត គ្គឺប្រាតូវ�ន 
ប្រាតរួតព�ន�ត្យ លើដ៏ើមុីបីនិអនុលើលាមុជាមុ�យតប្រាមុូវការបទបីញ្ជីាតិ�។

ប្រាក់បខ្ពណ្័ូការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័បលើចំុក់វ �ទយាក់ំណូតស់់ិង់�់រ ស់ប្រាមាបក់ារក់ំណូតអ់តិស់ញ្ញាា ណូហាន�ភយ័ ន�ង់ 
ទាមុទារប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យលើផុ្សង់ៗលើ�ក់ុុង់អង់គភាពបលើចំុក់វ �ទយា ផ្នែដ៏លមានមុុខ្ពង្វារជាបទ់ាក់ទ់ង់ ន�ង់ទទ�លយក់

 
ស់ក់មុមភាពផ្នែក់តប្រាមុូវហាន�ភយ័លើ�យស់មុប្រាស់ប។ ទាងំ់លើន� គ្គឺប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីលីើធើេឲ្យមានបទ�ា នច្នៃន

 បរ �សុានប្រាបត�បតិ�ការបលើចំុក់វ �ទយា ផ្នែដ៏លនឹង់អាចំបលើង់កើនគុ្គណូភាពលើស់វាក់មុមជូីនដ៏ល់អត�ថិ�ជីន ន�ង់អង់គភាពអាជីីវក់មុម
 ផុង់ផ្នែដ៏រ។

ការគ�រួ�ពិនិ�្យមផទ�នាងុ

ធាតុសំ់ខ្នាន់ៗ ច្នៃនប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ �នបលើង់កើតលើ�យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ផ្នែដ៏លផុិល់នូវប្រាបស់�ទធភាពច្នៃន
 អភ��លក់�ចំុ ន�ង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យ ស់ប្រាមាបក់ារប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ ផ្នែដ៏លរ�មុមាន៖

• រចូនាស់�្ព័នធអង្គភា�

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នបលើង់កើតរចំនាស់មុពន័ធអង់គភាពមុ�យ ផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតោ់ា ង់ចំាស់់នូវ ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវ 
ស់�ទធ�អំណាចំ ន�ង់ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវលើ�តាំមុតប្រាមូុវការអាជីីវក់មុម ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ការ ផ្នែដ៏លគាបំ្រាទការផ្នែថិទាចំ្នៃនប្រាបពន័ធ

 ការប្រាតរួតព�ន�ត្យដ៏រ៏ងឹ់មា។ំ

• គនៅប្រមាងអា�ីវក�ម និងថវិកាប្របចា�ឆ្នាំំ��

គ្គលើប្រាមាង់អាជីីវក់មុម ន�ង់ថិវ �កាប្រាបចាឆុំ្ ំ ប្រាតូវ�ន�ក់ល់ើស់ុើលើ�ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើដ៏ើមុីអីនុមុត័។ ស់មុ�ទធ�ផុល
 ប្រាបត�បតិ�ការ ប្រាតូវ�នប្រាតរួតព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញលើធៀបនឹង់លទធផុលលើគាលលើៅជាលើរៀង់រាល់ផ្នែខ្ព ផ្នែដ៏លអនុញ្ញាា តឲ្យមាន
 ការលើ�លើយតប ន�ង់ស់ក់មុមភាពផ្នែក់លមុ្អទានល់ើពលលើវលា លើដ៏ើមុីកីាតប់នុយហាន�ភយ័។ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លព�ន�ត្យ
 លើមុើលជាលើទៀង់ទាតនូ់វរ�យការណ៍ូពីគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ចំំលើពា�ស់ុ�ត�ប្រាបត�បតិ�ការសំ់ខ្នាន ់ ក់ដូ៏៏ចំជាបញ្ញាា ទាក់ទ់ង់
 នឹង់ចំាប ់ ន�ង់បទបីញ្ជីាតិ�លើផុ្សង់ៗ។ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ក់�៏នអនុមុត័ផ្ទាល ស់់បិូរ ឬវ �លើសាធនក់មុមណាមុ�យចំំលើពា� 
 លើគាលនលើោ�យធនាគារផុង់ផ្នែដ៏រ។

• ការប្រត្ួត្�ិនិត្�យនៅដាយុ គ�ៈកមាះ��ិការ ប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុ

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ក់�៏នលើផុារទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវ ច្នៃនការប្រាតរួតព�ន�ត្យប្រាបស់�ទធភាពលើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័លើ�ឲ្យ
  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័។ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ មានទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវក់ុុង់ការបលើង់កើត
 លើគាលនលើោ�យ ន�ង់ប្រាក់បខ្ពណ្័ូ លើដ៏ើមុីកី់ំណូត ់ តាំមុ�ន ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ប្រាតរួតព�ន�ត្យធាតុហាន�ភយ័ជា
 សារវន័ិផ្នែដ៏លបា�ពាល់ដ៏ល់ពាណូ� ជីីក់មុម។ ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនប្រាបពន័ធប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ប្រាតូវ�នប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់
 

វាយតច្នៃមុលលើ�យផ្នែផុុក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ឥណូទានជាប្រាបចា។ំ  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ក់ជ៏ី�យ 
ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លផុង់ផ្នែដ៏រ ក់ុុង់ការវាយតច្នៃមុលលើលើហាន�ភយ័ប្រាបត�បតិ�តាំមុ ន�ង់ធានាថាការប្រាតរួតព�ន�ត្យ�នផុិល់ឲ្យ

 មានការយក់ចំ�តិទុក់�ក់ច់ា�ំចំស់់ុ�តក់ុុង់ក់ប្រាមុ�តខ្ពពស់់បំផុុត លើដ៏ើមុីបីញី្ញាក់ថ់ាហាន�ភយ័ប្រាបត�បតិ�តាំមុបទបញ្ជីាតិ�
 គ្គឺប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព លើដ៏ើមុីគីាបំ្រាទក់ំលើណូើ នអាជីីវក់មុមឲ្យស់មុប្រាស់បជាមុ�យនឹង់លើស់ចំក់ិី
 ប្រា�ថុា ន�ង់ក់ំរ �តហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លអាចំទទ�លយក់�នរបស់់ធនាគារ។  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ 
 

ប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់វាយតច្នៃមុលផុង់ផ្នែដ៏រ នូវភាពប្រាគ្គបប់្រាគានច់្នៃនលើ��ា រចំនាស់មុពន័ធ ធនធាន ន�ង់ប្រាបពន័ធ លើដ៏ើមុីបី្រាគ្គបប់្រាគ្គង់
 

ហាន�ភយ័ប្រាបត�បតិ�តាំមុលើ�ទូទាងំ់ធនាគារ ន�ង់ផុិល់អនុសាស់នល៍ើធេើឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីធីានាប្រាបស់�ទធភាពច្នៃន
 ប្រាក់បខ្ពណ្័ូប្រាបត�បតិ�តាំមុ។

• ការប្រត្ួត្�ិនិត្�យនៅដាយុ គ�ៈកមាះ��ិការស់វនក�មផនប្រកុ�ប្របឹក�សាភិបាល

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល �នបលើង់កើត គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីជីី�យក់ុុង់ការប្រាបត�បតិ�ច្នៃន

 អភ��លក់�ចំុរបស់់ខ្ពល�ន ប្រាតរួតព�ន�ត្យទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវ ន�ង់លើដ៏ើមុីធីានាឲ្យ�នថា ដ៏ំលើណូើ រការច្នៃនរ�យការណ៍ូ
 ��រញ្ជីា វតុុច្នៃនធនាគារ អាចំលើជីឿទុក់ចំ�តិ�ន ន�ង់មានតមាល ភាព។ ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវលើន� រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ 
 ការវាយតច្នៃមុលច្នៃនប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ភាពប្រាគ្គបប់្រាគានច់្នៃនអភ��លក់�ចំុរបស់់ធនាគារ ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ប្រាបពន័ធ
 ប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ តាំមុរយៈមុុខ្ពង្វារស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់។  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម ប្រាតរួតព�ន�ត្យោា ង់
 ស់ក់មុមលើលើឯក់រាជី្យភាពរបស់់ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ វ �សាលភាពការង្វារ ន�ង់ធនធាន។   គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុម ច្នៃន
 

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ា  មាន ការ ប្រាបជំុី តាំមុ កាល វ �ភាគ្គជាមុូល�ា ន លើដ៏ើមុីពី�ន�ត្យ ន�ង់លើសុ់ើបអលើង់កតរ�យការណ៍ូស់វនក់មុម 
 ផ្នែដ៏លលើរៀបចំំលើ�ើង់លើ�យស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ លើ�ើយទទ�លយក់មុក់ព�ចារណា ព�ភាក់ា លើលើរ�យការណ៍ូ ផ្នែដ៏ល
 ដូ៏ចំគុា លើ�ក់ុុង់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់។ ប្រាបស់�នលើបើចា�ំចំ ់ ចំំនុចំ គ្គ�រផ្នែក់លមុ្អក់ុុង់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់
 ផ្នែដ៏លសំ់ខ្នាន់ៗ  ប្រាតូវ�នលើលើក់លើ�ើង់លើ�យ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម លើ�កានប់្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល
 ស់ប្រាមាបព់�ភាក់ាបនិលើទៀត។  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមច្នៃន ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ា ក់ព៏�ភាក់ាលើលើការរក់លើ�ើញលើផុ្សង់ៗ
 របស់់ស់វនក់រ ផ្នែដ៏លមុ�នទាន�់នបញុ្ជីប ់លើដ៏ើមុីធីានាថាគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់អនុវតិស់ក់មុមភាពផ្នែក់តប្រាមុូវសំ់ខ្នាន់ៗ  តាំមុ 

កាលក់ំណូត ់ផ្នែដ៏ល�នលើបិជាា ។

•  គ�ៈកមាះ��ិការ ប្រគប់ប្រគងថ្លាំ�ក់ប្របត្ិបត្តិ

 គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ថុាក់ប់្រាបត�បតិ�លើផុ្សង់ៗ ក់ប៏្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�យថុាក់ប់្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ លើដ៏ើមុីជីី�យ ន�ង់គាបំ្រាទ
  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លនានាក់ុុង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យផ្នែផុុក់សំ់ខ្នាន់ៗ  ច្នៃនប្រាបត�បតិ�ការអាជីីវក់មុម។ គ្គណូៈ
 ក់មាម ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ថុាក់ប់្រាបត�បតិ�ទាងំ់អស់់ រ�មុមាន គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាបត�បតិ�  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ឥណូទាន គ្គណូៈ
 ក់មាម ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុម  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ដឹ៏ក់នាបំលើចំុក់វ �ទយាពត័ម៌ាន  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ 

ដ៏ឹក់នាគំ្គលើប្រាមាង់  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ន�លើោជី�ត។

រ�យការណ៍្ណកើលើការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យ និងការគ�រួ�ពិនិ�្យមផទ�នាងុ
ការ �យបរ �លើចំ្ឆទនាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩
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• ការប្រគប់ប្រគងប្រទ��យស់ក�មប៊ែផ្ទះុក�័ត្៌មាន

ការស់មាងៃ ត ់ សុ់ចំរ �តភាព ន�ង់សុ់ពលភាពច្នៃនពត័ម៌ាន គ្គឺមានសារៈសំ់ខ្នានដ់៏ល់ប្រាបត�បតិ�ការប្រាបចាចំ្នៃថិងៃ
 

ន�ង់លើដ៏ើមុីសី់ប្រាមុបស់ប្រាមុរួល ដ៏ល់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ក់ុុង់ការលើធេើលើស់ចំក់ិីស់លើប្រាមុចំចំ�តិ។ លើគាលការណ៍ូផ្នែណូនាំ
 ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ពត័ម៌ានរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ជាលើគាលការណ៍ូផ្នែណូនាសំ់ប្រាមាបក់ារប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យ 

ស់ក់មុមផ្នែផុុក់ពត័ម៌ានប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព។ តាំមុការផ្នែណូនាលំើ�យចំាបក់់ុុង់ការផុិល់ពត័ម៌ាន ផ្នែដ៏ល 
ប្រាស់បគុា ជាមុ�យនឹង់វដ៏ិច្នៃនពត័ម៌ាន រាល់ពត័ម៌ានទាងំ់អស់់ ប្រាតូវផ្នែតផ្នែថិរក់ា ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ការពារឲ្យ�នប្រាតឹមុប្រាតូវ។  
លើគាលការណ៍ូច្នៃនការលើរៀបចំំឯក់សារ ផ្នែដ៏លមានលើលើតុប្រាតូវ�នពប្រាងឹ់ង់ លើដ៏ើមុីកីាតប់នុយការលើលចំធាល យ ឬការល�ចំ  
ន�ង់ការផ្នែក់លង់បនលំពត័ម៌ាន។ ជាមុ�យនឹង់ការលើក់ើនលើ�ើង់ច្នៃនស់មុតុភាព ន�ង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់បលើចំុក់វ �ទយា ក់ដូ៏៏ចំជា

 ការលើក់ើនលើ�ើង់នូវហាន�ភយ័ច្នៃនការគ្គំរាមុក់ំផ្នែ�ង់តាំមុអុីនធឺផ្នែណូត សុ់វតុ�ភាពពត័ម៌ាន ប្រាតូវ�ន�ក់ច់ាតចូ់ំលជា
 ចំំនុចំលើផិ្ទាតសំ់ខ្នានរ់បស់់ធនាគារ។ ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់បលើចំុក់វ �ទយា ប្រាតូវ�នអនុវតិលើ�ប្រាគ្គបដ់៏ំណាក់ក់ាលច្នៃនវដ៏ ិ

ពត័ម៌ាន។ ក់ុុង់ចំំលើណាមុការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើផុ្សង់ៗ គ្គឺមានការការពារពីការ�តប់ង់ទ់�នុនយ័ លើដ៏ើមុីកីារពារ ន�ង់
 រារាងំ់ស់កិានុពលច្នៃនការ�តប់ង់ ់ន�ង់ការល�ចំទ�នុនយ័។

• ការប្រគប់ប្រគងប្របកបនៅដាយុចូីរភា�

ប្រាបត�បតិ�ការប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព គ្គឺជាផ្នែផុុក់ស់ររីាង់គច្នៃនវ �ធីសាសស់ិរបស់់ធនាគារ ក់ុុង់ការប្រាបក់បអាជីីវក់មុម។
 ភាពលើជាគ្គជីយ័��រញ្ជីា វតុុរយៈលើពលលើពលផ្នែវង់ ពឹង់ផ្នែផុ្អក់លើលើស់មុតុភាពរបស់់លើយើង់ ក់ុុង់ការក់ំណូត ់ន�ង់លើ��ប្រាសាយ
 បញ្ញាា  បរ �សុាន ស់ង់គមុ ន�ង់សី់លធមុ ៌ ផ្នែដ៏លបង្វាា ញអំពីហាន�ភយ័ ឬឱកាស់ស់ប្រាមាបអ់ាជីីវក់មុមរបស់់លើយើង់។ 
 ធនាគារមានគ្គលើប្រាមាង់ន�រនិរភាពប្រា�ឆុំ្ ំ ផ្នែដ៏លជាឯក់សារយុទធសាសស់ិ អមុជាមុ�យលើគាលបំណូង់ក់ុុង់ 

ការបលើង់កើតឥទធ�ពលជារ �ជីីមាន ន�ង់តច្នៃមុលរយៈលើពលផ្នែវង់ចំំលើពា�ស់រស់ិមុ្ភទាងំ់បី (១) ស់�គ្គមុន ៍ ន�ង់ប្រាបជាពលរដ៏ា 
 

(២) ភាពជាប្រាបជាពលរដ៏ា ន�ង់ (៣) ផុល�តផុល ន�ង់លើស់វាក់មុម លើ�យរ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ ការអនុវតិបរ �សុាន ស់ង់គមុ 
 

ន�ង់អភ��លក់�ចំុ លើ�ក់ុុង់អាជីីវក់មុមប្រាបចាចំ្នៃថិងៃរបស់់លើយើង់ ផ្នែដ៏លជាផ្នែផុុក់ច្នៃនការលើបិជាា ចំ�តិរបស់់លើយើង់ចំំលើពា�ភាគី្គ
 ពាក់ព់ន័ធលើផុ្សង់ៗ ផ្នែដ៏ល�នគាបំ្រាទលើ�យលើគាលនលើោ�យ ន�ង់ប្រាបពន័ធពាក់ព់ន័ធ។

• បចូច�ប�បីនុភា� និងការផ្ទះ�សំ�ើផ្ទះ�សាយុនៅទៀងទាត្់ផននៅគាលការ�៍ នៅគាលននៅយ៉ាបាយុ នីត្ិវិ�ី និងការអនុវត្តផន 
ការប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុ

លើគាលការណ៍ូ លើគាលនលើោ�យ នីត�វ �ធី ន�ង់ការអនុវតិច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ប្រាតូវ�នព�ន�ត្យលើមុើលលើ�ើង់វ �ញ 
ន�ង់លើធេើបចំុុបីនុភាពលើ�យលើទៀង់ទាត ់ លើដ៏ើមុីធីានាឲ្យមានការពាក់ព់ន័ធ លើ�នឹង់បរ �សុានអាជីីវក់មុម ក់ដូ៏៏ចំជា

 អនុលើលាមុលើ�តាំមុចំាប ់ន�ង់បទបីញ្ជីា តិ�នាលើពលបចំុុបីនុ។ ប្រាក់បខ្ពណ្័ូ លើគាលនលើោ�យ ន�ង់នីត�វ �ធីហាន�ភយ័ 
 ប្រាតូវ�នអនុមុត័ជាលើគាលការណ៍ូ ផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតល់ើ�យធនាគារ លើ�ើយក់ប៏្រាតូវអនុលើលាមុតាំមុតប្រាមុូវការក់ុុង់ 

តំបនផ់ុង់ផ្នែដ៏រ។ លើដ៏ើមុីពីប្រាងឹ់ង់ការអនុវតិតាំមុបទ�ា នរបស់់ធនាគារ ហាន�ភយ័ប្រាតូវ�នប្រាតរួតព�ន�ត្យលើលើការអនុមុត័
 ន�ង់បិូរតាំមុតប្រាមុូវការលើ�ទូទាងំ់ធនាគារ។

• នៅស់ៀវនៅៅប៊ែ�នា�លទធក�ម និងអ�ណ្តាចូស់នៅប្រ�ចូចូិត្ត�ិនពាក់�័នធនឹងឥ�ទាន

លើស់ៀវលើ�ផ្នែណូនាលំទធក់មុមប្រាតូវ�នរចំនាលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីជីី�យជំីរុញមុុខ្ពង្វារលទធក់មុមលើ�ក់ុុង់ធនាគារ។ លើស់ៀវលើ�លើន�  
បលើប្រាមុើជាការផ្នែណូនាបំទ�ា នមុ�យ ស់ប្រាមាបក់ារអនុវតិការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ល្អ ផ្នែដ៏ល�នរពំឹង់ទុក់ក់ុុង់ដំ៏លើណូើ រការ ន�ង់

 
នីត�វ �ធីលទធក់មុម។ អុក់ មានស់�ទធក់ុុង់ការអនុមុត័សំ់ណូូមុពរណាមុ�យលើ�តាំមុគ្គលើប្រាមាង់ថិវ �កា ឬការចំំណាយ ផ្នែដ៏ល

 មុ�ន�នប្រាពាង់ទុក់ជាមុុន ប្រាតូវផ្នែតលើគារពលើ�តាំមុលើគាលនលើោ�យអំណាចំអនុមុត័ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធ ឧទា�រណ៍ូ៖ 
លើគាលនលើោ�យស់ិីពីស់លើប្រាមុចំចំ�តិមុ�នពាក់ព់ន័ធនឹង់ឥណូទាន ការប្រាបគ្គល់អំណាចំ ឬអេីផ្នែដ៏លមានតច្នៃមុលលើស់មើ។ 

 លើគាលនលើោ�យលើន� ស់លើប្រាមុចំចំ�តិមុ�នពាក់ព់ន័ធនឹង់ឥណូទាន ក់ំណូតោ់ា ង់ចំាស់់លាស់់ពីស់�ទធ�ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ា
 ភ��ល ស់ប្រាមាបស់់ក់មុមភាពលទធក់មុម ការទ�ញ ន�ង់លក់ប់្រាទព្យស់ក់មុម ការលុបលើចាលប្រាបត�បតិ�ការ ការបរ �ចុាគ្គ
 ក់ដូ៏៏ចំជាការអនុមុត័លើលើចំំណាយទូលើ� ន�ង់ចំំណាយប្រាបត�បតិ�ការ។

• នៅស់ចូកតីប៊ែ�នា�ស់តី�ីបទដា្�នកុ�ងការអនុវត្ត

លើគាលនលើោ�យ ន�ង់នីត�វ �ធី ប្រាតូវ�នបង់កីតលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីធីានាឲ្យ�ននូវការប្រាបត�បតិ�តាំមុ ការប្រាតរួតព�ន�ត្យ

 ច្នៃផុាក់ុុង់ ចំាប ់ ន�ង់បទបីញ្ជីាតិ�នានាផ្នែដ៏លមានជាធរមាន។ លើគាលការណ៍ូនលើោ�យ ន�ង់នីត�វ �ធីទាងំ់លើន�ប្រាតូវ
 �នក់ំណូតក់់ុុង់លើស់ចំក់ិីផ្នែណូនាសំ់ិីពីបទ�ា នក់ុុង់ការអនុវតិ�របស់់ធនាគារ ន�ង់ប្រាតូវ�នលើធេើបចំុុបីនុភាពជាបនិ

 បនាា ប ់ ប្រាស់បតាំមុការផ្ទាល ស់់បិូរបរ �សុានអាជីីវក់មុម ឬចំាប។់ ស់ិង់�់រទាងំ់លើន� ប្រាតូវ�នលើ��ផុាយជូីនដ៏ល់ 
ន�លើោជី�តទាងំ់អស់់ផ្នែដ៏លជាបព់ាក់ព់ន័ធក់ុុង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់។ 

• នៅគាលននៅយ៉ាបាយុ និងនៅស់ចូកតីប៊ែ�នា��នធាន�នុស់�សំ

លើគាលនលើោ�យន�លើោជី�តរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ លើប្រាបើជាមុូល�ា នប្រាគឹ្គ�លើលើទស់្សនវ �ជីា ន�ង់លើគាលការណ៍ូ
 ស់ប្រាមាបក់ារប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ការអភ�វឌី្ឍន�លើោជី�តលើ�ក់ុុង់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។ លើគាលនលើោ�យលើន� រ�មុ
 

បញូុ្ជីលលើគាលការណ៍ូ ន�ង់ទស់្សនវ �ជីាសំ់ខ្នាន់ៗ  ផ្នែដ៏លគាបំ្រាទលើបស់ក់ក់មុមស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ក់ុុង់ការផុដល់
 

លើស់វា��រញ្ជីា វតុុប្រាបក់បលើ�យអរ �យ្យភាព។ លើគាលនលើោ�យន�លើោជី�តរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ មានសំ់ណំុូ
 

ច្នៃនលើគាលនលើោ�យ ន�ង់លើគាលការណ៍ូផ្នែណូនា ំ ផ្នែដ៏លប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាគ្គបទ់�ដ៏ាភាពទាងំ់អស់់ច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ធនធាន 
មុនុស់្ស ផ្នែដ៏លរ�មុមានការលើប្រាជីើស់លើរ ើស់ន�លើោជី�ត ន�ង់ការអភ�វឌី្ឍន�លើោជី�ត ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លទធផុល ន�ង់ប្រាក់មុ 

 ប្រាបត�បតិ�ច្នៃនការប្រាបប្រាពឹតិ ន�ង់ការលាឈបព់ីការង្វារ។ លើគាលនលើោ�យវ �នយ័ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ផុង់ផ្នែដ៏រ លើដ៏ើមុីី
 ផុិល់នូវរចំនាស់មុពន័ធមុ�យ ផ្នែដ៏លបញ្ញាា វ �នយ័ប្រាតូវ�នលើ��ប្រាសាយលើ�យលើស់មើភាពដូ៏ចំគុា លើ�ើយប្រាស់បតាំមុចំាប ់ 

ន�ង់បទបញ្ជីា តិ�ការង្វារជាទូលើ�។

• គុ�ត្ផ�្ល និងប្រក�ផនស់ីល��៌

គុ្គណូតច្នៃមុលរបស់់ធនាគារ T.I.G.E.R. (ការង្វារជាប្រាក់ុមុ ភាពសុ់ចំរ �ត ភាពរកី់ចំលើប្រាមុើន ឧតិមុភាព ន�ង់ 
ប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ការក់សាង់ទំនាក់ទ់ំនង់) គ្គឺជាលើគាលការណ៍ូផ្នែណូនាដំ៏សំ៏់ខ្នាន ់ លើដ៏ើមុីជីីំរុញនូវការប្រាបប្រាពឹតិ

 
ប្រាបក់បលើ�យប្រាក់មុសី់លធមុ។៌ គុ្គណូតច្នៃមុលទាងំ់លើន� ប្រាតូវ�នបំលើពញបផ្នែនុមុលើ�យប្រាក់មុសី់លធមុ ៌ ន�ង់ការប្រាបប្រាពឹតិ  
ផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតល់ើគាលការណ៍ូ ន�ង់បទ�ា នក់ុុង់ការអនុវតិល្អស់ប្រាមាបន់�លើោជី�តទាងំ់អស់់។

• ការប្រគប់ប្រគងការលួចូបន្ល�

ធនាគារ �នបណុិូ�បណិាលវបីធមុច៌្នៃនការប្រាបុង់ប្រាបយត័ុមុ�យដ៏ល់ន�លើោជី�តទាងំ់អស់់ ក់ុុង់ការលើ��ប្រាសាយ ន�ង់
 ការប្រាបយុទធនឹង់ការល�ចំបនលំ ន�ង់លើដ៏ើមុីកីារពារមុ�នឲ្យមានការលើក់ើតលើ�ើង់ នាច្នៃថិងៃអនាគ្គត។ ឧបក់រណ៍ូ 
 លើ��ា រចំនាស់មុ័ពនធ ន�ង់ក់មុមវ �ធីលើផុ្សង់ៗដ៏ទូ៏លំទូលាយ ប្រាតូវ�ន�ក់ឲ់្យលើប្រាបើប្រា�ស់់ លើដ៏ើមុីធីានាថាហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏ល
 លើក់ើតលើចំញលើ�ើង់អំពីការល�ចំបនលំ  ប្រាតូវ�នរាយការណ៍ូ ន�ង់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ឲ្យទានល់ើពលលើវលា។ ការ�ក់វ់ �នយ័ធងៃនធ់ងៃរ 
 

នឹង់ប្រាតូវអនុវតិចំំលើពា�ន�លើោជី�តណា ផ្នែដ៏លជាបព់ាក់ព់ន័ធជាមុ�យនឹង់ការល�ចំបនលំ។

• ការប្រគប់ប្រគងហានិភ័យុនៅករ្តិ៍នៅ�ះ�ះ

ធនាគារអនុវតិនូវវ �ធីសាសស់ិរ�មុ ន�ង់អភ��លក់�ចំុល្អក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័លើក់រ ិិ៍លើ�ម � ន�ង់លើដ៏ើមុីលីើលើក់ក់មុពស់់

 ការយល់ដ៏ឹង់ពីសុាបន័ ន�ង់ផុលវ ��ក់។ ការការពារលើក់រ ិិ៍លើ�ម �របស់់ធនាគារ មានសារៈសំ់ខ្នានប់ំផុុតក់ុុង់ការលើធេើ
 ប្រាបត�បតិ�ការជាសុាបន័ផ្នែដ៏លផុិល់លើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ។ ការលើលើក់ក់មុពស់់ទំនុក់ចំ�តិ បទព�លើសាធនដ៍៏ល៏្អប្រាបលើស់ើរ 
 ន�ង់សុ់វតុ�ភាពអត�ថិ�ជីន បលើង់កើត�នជាផ្នែផុុក់មុ�យដ៏សំ៏់ខ្នានច់្នៃនកាតពេក់�ចំុរបស់់លើយើង់ក់ុុង់នាមុជាសុាបន័��រញ្ជីា វតុុ។

 ដូ៏ចំលើន� ធនាគារ�ន�ក់ល់ើចំញនូវលើគាលនលើោ�យ អំពីត�នាទី ន�ង់ការទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវច្នៃនភាគ្គីពាក់ព់ន័ធ ន�ង់ 
ដ៏ំលើណូើ រការសំ់ខ្នាន់ៗ  លើដ៏ើមុីជីី�យ�ស់ប្រាមុរួលដ៏ល់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័លើក់រ ិិ៍លើ�ម � ប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព  
ន�ង់តាំមុ�នហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លមានលើ�ក់ុុង់ហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លអាចំលើក់ើតមានលើ�ើង់។

• នៅគាលននៅយ៉ាបាយុស់ប្រមាប់រាយុការ�៍

លើគាលនលើោ�យស់ប្រាមាបរ់ាយការណ៍ូប្រាតូវ�នផ្នែក់ស់ប្រាមុរួល លើដ៏ើមុីផីុិល់ឲ្យនូវវ �ធីសាសស់ិ ផ្នែដ៏លស់មុប្រាស់ប ន�ង់មាន 
សុ់វតុ�ភាពស់ប្រាមាបន់�លើោជី�តធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ឬសាធារណូៈជីន ផ្នែដ៏លដឹ៏ង់អំពីការប្រាបប្រាពឹតិមុ�នប្រាតឹមុប្រាតូវ លើដ៏ើមុីី

 រាយការណ៍ូពីការល�ចំបនលំ ពុក់រល�យ ស់ក់មុមភាពឧប្រាក់�ដ៏ា ផ្នែដ៏លគ្គ�រឲ្យស់ង់្សយ័ ឬការប្រាបប្រាពឹតិ អាក់បីក់�រ �ោ 
គាម នសី់លធមុ ៌ណាមុ�យលើ�ក់ុុង់ក់ផ្នែនលង់ការង្វារ លើ�យគាម នការភយ័ខ្នាល ចំពីផុលវ ��ក់អវ �ជីីមានណាមុ�យ។

ការទទ�ល�នពត័ម៌ានតាំមុរយៈការរាយការណ៍ូលើន� ប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើ�យការរក់ាការស់មាងៃ តប់ំផុុតលើប្រាកាមុ 
ការប្រាតរួតព�ន�ត្យរបស់់អភ��លឯក់រាជី្យមុ�នប្រាបត�បតិ�ច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល។

• នៅគាលននៅយ៉ាបាយុប្របឆ្នាំ�ងការស់ូកបាា�ន់ និងអ�នៅ���ុករលួយុ

លើគាលនលើោ�យប្រាបឆ្ងំ់ការសូ់ក់�ា ន ់ ន�ង់អំលើពើពុក់រល�យរបស់់ធនាគារ ស់ង់កតធ់ងៃនល់ើ�យគាម នការអតឱ់ន  
ចំំលើពា�ការផុិល់ជូីន ការលើស់ុើសំុ់ ន�ង់ការទទ�លយក់សំ់ណូូក់។ លើគាលការណ៍ូលើន� គ្គឺលើដ៏ើមុីធីានាថាន�លើោជី�ត 

 អុក់តំណាង់ ឬភុាក់ង់្វាររបស់់ធនាគារណាមុ�យមុ�នពាក់ព់ន័ធនឹង់អំលើពើសូ់ក់�ា ន ់ន�ង់អំលើពើពុក់រល�យ។

រ�យការណ៍្ណកើលើការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យ និងការគ�រួ�ពិនិ�្យមផទ�នាងុ
ការ �យបរ �លើចំ្ឆទនាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញាាេ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ៣៦-៤៨

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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• ការប្របត្ិបត្តិតា�ឧប្រកិដីឋក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�

ធនាគារ �នលើបិជាា ប្រាបយុទធប្រាបឆ្ងំ់ឧប្រាក់�ដ៏ាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់លើធេើការធានាលើលើការប្រាបត�បតិ�តាំមុចំាប ់ ន�ង់
 បទបីញ្ជីាតិ�ទាងំ់អស់់ ផ្នែដ៏លជាបទ់ាក់ទ់ង់។ ហាន�ភយ័លើលើបទឧប្រាក់�ដ៏ា��រញ្ជីា វតុុ គ្គឺប្រាតូវ�នខ្ព�តខំ្ពប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ លើដ៏ើមុីី
 ការពារសុ់ចំរ �តភាព ន�ង់ក់�តិ�នាមុច្នៃនធនាគារ ន�ង់ប្រាបពន័ធ��រញ្ជីា វតុុ។ ធនាគារ មានលើគាលបំណូង់បលើង់កើត
 ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព លើដ៏ើមុីកីារពារ ន�ង់លើ�លើយតបចំំលើពា�ការស់មា្អ តប្រា�ក់ក់់ខ្ពេក់ ់ន�ង់ហាន�ភយ័
 ��រញ្ជីាបីទានលើភរវក់មុម។ ការលើផុិើមុគ្គំន�ត ន�ង់ការវ �ន�លើោគ្គលើផុ្សង់ៗប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីពីប្រាងឹ់ង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់
 លើលើការប្រាបត�បតិ�តាំមុឧប្រាក់�ដ៏ាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ លើ�ក់ុុង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ២០១៩ ន�ង់លើ�ក់ុុង់ឆុ្បំនិបនាា បល់ើទៀត។ 

 ទាងំ់លើន� គ្គឺ�នរ�មុបញូុ្ជីលការបលើង់កើត ន�ង់ការពប្រាងឹ់ង់អង់គភាព ការប្រាបត�បតិ�តាំមុមុុខ្ពង្វារ បទឧប្រាក់�ដ៏ា��រញ្ជីា វតុុ
 ផ្នែដ៏លលើផិ្ទាតសំ់ខ្នានល់ើលើ  ការធានាប្រាបស់�ទធភាព  ការអនុវតិ  ការថិលឹង់ផ្នែថិលង់លើ�ក់ុុង់ចំំនុចំលើផុ្សង់ៗច្នៃនការប្រាបឆ្ងំ់នឹង់
 

ការស់មា្អ តប្រា�ក់ក់់ខ្ពេក់ ់ ន�ង់��រញ្ជីាបីទានលើភរវក់មុម ការ�ក់ទ់ណ្ូក់មុម ន�ង់ការប្រាបឆ្ងំ់នឹង់សំ់ណូូក់ ន�ង់អំលើពើ
 ពុក់រល�យ។ បផ្នែនុមុពីលើន�លើ�លើទៀត ការបនិលើធេើឲ្យមានគុ្គណូភាពលើលើមុនុស់្ស វបីធមុ ៌ ដ៏ំលើណូើ រការ ន�ង់ប្រាបពន័ធ
 

ក់ំពុង់បនិអនុវតិលើធើេឲ្យប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ច្នៃនស់មុតុភាពរបស់់ធនាគារ លើដ៏ើមុីកីារពារ រារាងំ់ ន�ង់ក់ំណូតរ់ាល់ស់ក់មុមភាព
 

ឧប្រាក់�ដ៏ាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ។

• ការធានាឯករា��យនៅដាយុស់វនក�មផផ្ទះះកុ�ង  

មុុខ្ពង្វារស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ គ្គឺប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើដ៏ើមុីបីនិប្រាតរួតព�ន�ត្យលើលើការធានា

 ឯក់រាជី្យលើលើភាពប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ន�ង់ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនអភ��លក់�ចំុ ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់។ 

 មុុខ្ពង្វារស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់មានឯក់រាជី្យច្នៃនរាល់ស់ក់មុមភាព ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ការ ច្នៃនអង់គភាពប្រាបត�បតិ�ការលើផុ្សង់លើទៀតលើ�
 ក់ុុង់ធនាគារ។ មុុខ្ពង្វារលើន� គ្គឺប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើ�យ នាយក់ នាយក់�ា នស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ផ្នែដ៏លជាអុក់
 

រាយការណ៍ូផ្ទាា ល់ លើ�កានប់្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ន�ង់រាយការណ៍ូលក់ខណូៈរដ៏ា�លជូីននាយក់ប្រាបត�បតិ�។ 
 

ដ៏ំលើណូើ រការ ន�ង់ស់ក់មុមភាពរបស់់ស់វនក់មុមច្នៃផុាកុុ់ង់ ប្រាតូវ�នផ្នែណូនាលំើ�យធមុមនុញ្ជីាស់វនក់មុម ន�ង់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើ�យ
 

ប្រាក់បខ្ពណ្័ូបទបញ្ញាា តិ� ផ្នែដ៏លជាបទ់ាក់ទ់ង់នឹង់ប្រាក់មុសី់លធមុរ៌បស់់ធនាគារ ន�ង់លើគាលការណ៍ូផ្នែណូនាជំាចា�ំចំ ់
ច្នៃនវ �ទយាសុានស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់ ផ្នែដ៏ល�នបលើង់កើតលើ�ើង់ស់ុ�តលើ�លើប្រាកាមុប្រាក់បខ្ពណ្័ូអនុវតិវ �ជីាជីីវៈអនិរជាត�។

ការ្នាពជី្រណ្ណៈគ្រប់គ្រង

នាយក់ប្រាបត�បតិ� ន�ង់នាយក់នាយក់�ា ន��រញ្ជីា វតុុ �នផុិល់នូវការធានារបស់់ខ្ពល�នោា ង់ស់មុប្រាស់បចំំលើពា�
 ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លថា ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ របស់់ធនាគារ ក់ំពុង់ប្រាបត�បតិ�
 ោា ង់លើពញលើលញ ន�ង់មានប្រាបស់�ទធភាពជាសារវន័ិ ក់ុុង់អំ�ុង់លើពលការ �យបរ �លើចំ្ឆទស់ុ�តលើប្រាកាមុការប្រាតរួតព�ន�ត្យរ�ូត
 ដ៏ល់ការបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនការអនុមុត័លើលើរ�យការណ៍ូលើន� ស់ប្រាមាប�់ក់ប់ញូុ្ជីលលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្។ំ លើ�យ
 

ព�ចារណាលើលើការធានាពីគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់មុត�លើោបល់ពីអុក់ធានា ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធលើផុ្សង់ៗលើទៀត ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ា
 ភ��លមានទស់្សនៈថា ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់របស់់ធនាគារ ក់ំពុង់ដំ៏លើណូើ រការ
 ោា ង់លើពញលើលញ ន�ង់មានប្រាបស់�ទធភាព លើដ៏ើមុីកីារពារការវ �ន�លើោគ្គរបស់់មុាស់់ភាគ្គ�ែុន ន�ង់ប្រាទព្យស់ក់មុមរបស់់
 ប្រាក់ុមុ�ែុន។

ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លមានលើស់ចំក់ិីលើពញចំ�តិ ផ្នែដ៏លធនាគារ�នអនុវតិដំ៏លើណូើ រការក់ំពុង់បនិមុ�យ លើដ៏ើមុីកី់ំណូត់
 អតិស់ញ្ញាា ណូ វាយតច្នៃមុល តាំមុ�ន ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់លើ�លើយតបលើ�កានហ់ាន�ភយ័សំ់ខ្នាន់ៗ  ផ្នែដ៏ល�នជី�បប្រាបទ� 

លើ�យធនាគារ ក់ុុង់ការស់លើប្រាមុចំ�នលើគាលលើៅ ន�ង់លើគាលបំណូង់អាជីីវក់មុមរបស់់ខ្ពល�ន ក់ុុង់ខ្ពណូៈលើពល ផ្នែដ៏ល
 បរ �ោកាស់អាជីីវក់មុម ក់ំពុង់មានភាពស់មុគ្គសាម ញ ន�ង់ប្រាបក់�តប្រាបផ្នែជីង់។ ដ៏ំលើណូើ រការក់ំពុង់បនិលើន� �ន�ក់ឲ់្យមាន
 

ស់ប្រាមាបល់ើពញមុ�យការ �យបរ �លើចំ្ឆទ ស់ុ�តលើប្រាកាមុការប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់បចំុុបីនុភាពច្នៃនការយល់ប្រាពមុច្នៃនលើស់ចំក់ិី
 ផ្នែថិលង់ការណ៍ូលើន� ស់ប្រាមាប�់ក់ប់ញូុ្ជីលក់ុុង់រ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្។ំ 

រ�យការណ៍្ណកើលើការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យ និងការគ�រួ�ពិនិ�្យមផទ�នាងុ
ការ �យបរ �លើចំ្ឆទនាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញាាេ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ៣៦-៤៨

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ
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និងទំនាក់ទំនង
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�. សមាសភាព និង �ួនាទជី

ស់មាស់ភា�

 គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ លើន� ប្រាតូវមានស់មាជី�ក់ោា ង់ត�ចំបី(៣)រូប ក់ុុង់លើនា�ពីរ(២)រូប ជាអភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ� ផ្នែដ៏ល
 ផ្នែតង់តាំងំ់លើ�យ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ក់ុុង់ចំំលើណាមុអភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ច្នៃនធនាគារ៖

១.  ប្រាបធាន ប្រាតូវផ្នែតជាអភ��លឯក់រាជី្យ លើ�ើយោា ង់លើហាចំណាស់់អភ��លឯក់រាជី្យមុាក់ ់ ច្នៃន 
 គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ  ប្រាតូវផ្នែតមានជំីនាញ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់គ្គណូលើនយ្យ ន�ង់អភ��លឯក់រាជី្យមុាក់ល់ើទៀត 

 ប្រាតូវមានជំីនាញផ្នែផុុក់ចំាប ់ន�ង់ធនាគារ។ 

២. លើ�លើពលផ្នែដ៏លប្រាបធាន មុ�នអាចំចូំលរ�មុប្រាបជំុី�ន ស់មាជី�ក់ទាងំ់អស់់ ប្រាតូវលើប្រាជីើស់លើរ ើស់ស់មាជី�ក់មុាក់ ់
លើ�ក់ុុង់ប្រាក់ុមុលើធេើជាប្រាបធាន។

៣. ការព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញនូវស់មាស់ភាពរបស់់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាតូវប្រាបប្រាពឹតិលើ�ើង់លើរៀង់រាល់បីឆុ្មំុិង់។
 ការព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញលើន� ទាក់ទ់ង់លើ�នឹង់អាណូតិ� ន�ង់លទធផុលស់លើប្រាមុចំ�នរបស់់ស់មាជី�ក់
 ទាងំ់ឡាយ។

កិចូចប្រប�ុ�

១.  ក់�ចំុប្រាបជំុី នឹង់ប្រាបប្រាពឹតិលើ�ើង់ោា ង់ត�ចំមុ�យប្រាតីមាស់មុិង់ លើដ៏ើមុីឲី្យប្រាស់បជាមុ�យ នឹង់ក់�ចំុប្រាបជំុីប្រាក់ុមុ
 ប្រាបឹក់ាភ��ល ឬអាចំញឹក់ញាំបជ់ាង់លើន� អាប្រាស័់យលើ�លើលើ លើស់ចំក់ិីស់លើប្រាមុចំរបស់់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ។ 
  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ  អាចំលើកា�អលើញី្ជីើញបុគ្គគលណាមុាក់ក់់�៏ន ឲ្យចូំលរ�មុក់ុុង់អង់គប្រាបជំុី លើដ៏ើមុីជីី�យ
 

ស់ប្រាមុរួលក់ុុង់ការព�ភាក់ា។ ជាធមុមតាំនាយក់ប្រាបត�បតិ� ន�ង់នាយក់ នាយក់�ា នស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ នឹង់
 ប្រាតូវចូំលរ�មុក់ុុង់អង់គប្រាបជំុីលើន�។ ោា ង់លើហាចំណាស់់មុិង់ក់ុុង់មុ�យឆុ្ ំ  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ  នឹង់ប្រាតូវជី�ប
 

ជាមុ�យស់វនក់រឯក់រាជី្យលើ�យមុ�នមានវតិមានគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់។

២.   គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ  នឹង់ក់ំណូតន់ីត�វ �ធីរបស់់ខ្ពល�នជាព�លើស់ស់ទាក់ទ់ង់នឹង់ការលើកា�ប្រាបជំុី ការជូីនដំ៏ណឹូង់ពី
 ការប្រាបជំុី ការលើ��លើឆុ្ត ន�ង់នីត�វ �ធីច្នៃនការប្រាបជំុី ការក់តប់្រាតាំ ន�ង់ការរក់ា ការបលើង់កើត ន�ង់ការអលើង់កត
 លើលើក់ំណូតល់ើ�តុប្រាបជំុី។

៣. លើោង់លើ�តាំមុសំ់លើណូើ របស់់ស់វនក់រឯក់រាជី្យ ក់�ចំុប្រាបជំុីនឹង់ប្រាតូវលើបើក់ លើដ៏ើមុីពី�ចារណានូវរាល់បញ្ញាា  
 ផ្នែដ៏លស់វនក់រយល់ថាអភ��ល ន�ង់មុាស់់ភាគ្គ�ែុនគ្គ�រផ្នែតយក់ចំ�តិទុក់�ក់។់

កូរ៉ុ�

ោា ង់ត�ចំណាស់់៥១% ច្នៃនចំំន�នស់មាជី�ក់ទាងំ់អស់់ប្រាតូវផ្នែតមានវតិមាន លើដ៏ើមុីបីលើង់កើតជាកូ់រ ាុមុ។

នៅលខ្លា�ិការ

លើលខ្នាធ�ការរ�មុរបស់់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមច្នៃន ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល រ�មុមាននាយ�កា នាយក់�ា នក់�ចំុការ
 ប្រាក់ុមុ�ែុន ន�ង់ទំនាក់ទ់ំនង់សាជីីវក់មុម ន�ង់នាយក់ ផ្នែផុុក់ក់�ចំុការចំាបប់្រាក់ុមុ�ែុន។

ស់ិទធិ

 គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ  ប្រាតូវ�នអនុញ្ញាា តលើ�យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លក់ុុង់៖

• ការលើសីុ់បអលើង់កតលើលើប្រាគ្គបស់់ក់មុមភាព ឬបញ្ញាា លើ�ក់ុុង់ប្រាក់បខ្ពណ្ូរបស់់ខ្ពល�ន។

• មានធនធាន ផ្នែដ៏លចា�ំចំ ់លើដ៏ើមុីបីំលើពញភារក់�ចំុរបស់់ខ្ពល�ន។

• មានស់�ទធ�លើប្រាបើប្រា�ស់់នូវរាល់ពត័ម៌ាន ន�ង់ឯក់សារផ្នែដ៏លទាក់ទ់ង់ នឹង់ស់ក់មុមភាពរបស់់ខ្ពល�នលើ�យមុ�នមាន
 ការ�ក់ក់់ំ��ត។

• មានបណិាញទំនាក់ទ់ំនង់លើ�យផ្ទាា ល់ជាមុ�យ ន�ង់ស់វនក់រឯក់រាជី្យបុគ្គគល ផ្នែដ៏លទទ�លបនាុក់មុុខ្ពង្វារ  
ឬស់ក់មុមភាពស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ជានខ់្ពពស់់របស់់ធនាគារ។

• ទទ�លយក់ការប្រាបឹក់ាចំាបពី់ខ្នាង់លើប្រា�        ឬពីអុក់ជំីនាញឯក់រាជី្យលើផុ្សង់ៗលើទៀត        ន�ង់ធានាឲ្យមានការចូំលរ�មុ 
ពីអុក់ខ្នាង់លើប្រា� ផ្នែដ៏លមានបទព�លើសាធន ៍ន�ង់ជំីនាញក់ុុង់ក់រណីូចា�ំចំ។់

• លើកា�ប្រាបជំុីជាមុ�យ នឹង់ស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់ស់វនក់រឯក់រាជី្យលើ�យមុ�នចា�ំចំម់ានវតិមានរបស់់គ្គណូៈ
 

ក់មាម ការប្រាបត�បតិ�លើ�លើពលផ្នែដ៏លចា�ំចំ។់

េ. កា�ពវា�ិច្ច និងការទទួលេុសគ�ូវិ

កាតពេក់�ចំុ ន�ង់ការទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវចំមុីង់របស់់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមច្នៃន ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លផ្នែដ៏លទាក់ទ់ង់
 

នឹង់មុុខ្ពង្វារស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់   ស់វនក់រឯក់រាជី្យ    រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ   ប្រាបត�បតិ�ការជាមុ�យស់មុពន័ធញ្ញាា តិ�
 រ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្ ំន�ង់ការលើសីុ់បអលើង់កតរបស់់ធនាគារមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

១.  ស់វនក�មផផ្ទះះកុ�ង

• ប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់អនុមុត័នូវភាពប្រាគ្គបប់្រាគានច់្នៃនវ �សាលភាព ន�ង់ផ្នែផុនការ មុុខ្ពង្វារ ធនធានច្នៃន
 

ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់លក់ខនិ�ក់ៈស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ផ្នែដ៏លផុិល់ជាស់�ទធ�អំណាចំចា�ំចំក់់ុុង់
 ការអនុវតិការង្វាររបស់់ខ្ពល�ន។

• ប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់វាយតច្នៃមុលរ�យការណ៍ូស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់ធានាថាដ៏ំលើណា�ប្រាសាយស់មុរមុ្យ
 

ន�ង់ឆ្បរ់�័ស់�នលើធេើលើ�ើង់លើ�យគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើលើក់ង់េ�ខ្នាតច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ឬនីត�វ �ធី 
 ផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតក់់នលង់មុក់លើ�យស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់។

• វាយតច្នៃមុល ន�ង់អនុមុត័លើលើការផ្នែតង់តាំងំ់ ឬការបពា្ឈបន់ាយក់ នាយក់�ា នស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់។

• វាយតច្នៃមុលការបំលើពញការង្វាររបស់់ស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់ ក់ំណូត ់ ឬអនុមុត័ប្រា�ក់ល់ើបៀវត្ស ន�ង់ 
ការដ៏ំលើ�ើង់ប្រា�ក់ល់ើបៀវត្សប្រាបចាឆុំ្រំបស់់ស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់។

• ទទ�លដឹ៏ង់ពីការលាផ្នែលង់ច្នៃនន�លើោជី�តស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់លើ�តុផុលច្នៃនការលាផ្នែលង់។

២.  ស់វនក�មឯករា��យ

• ប្រាតរួតព�ន�ត្យការផ្នែតង់តាំងំ់ ន�ង់ការបំលើពញការង្វាររបស់់ស់វនក់រឯក់រាជី្យ ក់ច្នៃប្រាមុលើស់វាស់វនក់មុម  
ន�ង់លើធេើការផ្នែណូនាផំុិល់អនុសាស់នជូ៍ីនដ៏ល់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល។

• វាយតច្នៃមុលក់ប្រាមុ�តវបីធមុ ៌វ �ជីាជីីវៈ ជំីនាញធនធាន ន�ង់ប្រាបស់�ទធភាពរបស់់ស់វនក់រឯក់រាជី្យ។

• ប្រាតរួតព�ន�ត្យពីប្រាបស់�ទធភាពការង្វារ ន�ង់ឯក់រាជី្យភាពប្រាពមុទាងំ់វតុុវ �ស័់យរបស់់ស់វនក់រឯក់រាជី្យ។

• ប្រាតរួតព�ន�ត្យវ �សាលភាព ន�ង់ផ្នែផុនការស់វនក់មុមរបស់់ស់វនក់រឯក់រាជី្យ រ�មុទាងំ់ការផ្ទាល ស់់បិូរ  
វ �សាលភាពច្នៃនផ្នែផុនការស់វនក់មុម។

• ប្រាតរួតព�ន�ត្យរ�យការណ៍ូស់វនក់មុមសំ់ខ្នាន់ៗ  ន�ង់លទធផុល ផ្នែដ៏លលើលើក់លើ�ើង់លើ�យស់វនក់រ
 

ឯក់រាជី្យ ន�ង់ការលើ�លើយតបរបស់់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ រ�មុទាងំ់ការវ �វតិនានាច្នៃនការផុិល់អនុសាស់ន ៍
ស់វនក់មុមក់នលង់មុក់។

• ប្រាតរួតព�ន�ត្យលើលើការជី�យ�លើប្រាជាមុផ្នែប្រាជីង់ពីន�លើោជី�តធនាគារ លើ�ដ៏ល់ស់វនក់រឯក់រាជី្យ ន�ង់រាល់
 បញ្ញាា លំ�ក់ ផ្នែដ៏ល�នជី�បប្រាបទ�ក់ុុង់ដំ៏លើណូើ រការស់វនក់មុម រ�មុទាងំ់ការ�ក់ក់់ំ��តលើលើ 

វ �សាលភាពការង្វារ ឬការទទ�លពត័ម៌ានផ្នែដ៏លចា�ំចំ។់

• អនុមុត័លើលើលើស់វាក់មុមលើផុ្សង់ៗ មុ�នផ្នែមុនជាស់វនក់មុម ផ្នែដ៏លផុិល់លើ�យស់វនក់រឯក់រាជី្យ។

៣.  ប្រប�័នធប្រត្ួត្�ិនិត្�យផផ្ទះះកុ�ង

  ប្រាតរួតព�ន�ត្យ វាយតច្នៃមុល ន�ង់រាយការណ៍ូជូីនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លលើលើ៖

• ភាពប្រាគ្គបប់្រាគានច់្នៃនលើគាលនលើោ�យ នីត�វ �ធី ន�ង់លើគាលការណ៍ូផ្នែណូនាលំើលើប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យ
 ច្នៃផុាក់ុុង់ ផ្នែដ៏ល�នបលើង់កើតលើ�ើង់។

• ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់ការវាយតច្នៃមុលរបស់់ស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់ឯក់រាជី្យ
 លើលើប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យ ជាព�លើស់ស់អនុសាស់នរ៍បស់់ស់វនក់រឯក់រាជី្យចំំលើពា�គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់  

ន�ង់ការលើ�លើយតបរបស់់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់។

៤.  របាយុការ�៍�ិរញ្ញញវត្ុ�

  ប្រាតរួតព�ន�ត្យរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុប្រាបចាបំ្រាតីមាស់ ន�ង់ចុំង់ឆុ្លំើ�យលើផិ្ទាតលើលើ៖

• ការផ្ទាល ស់់បិូរលើលើលើគាលនលើោ�យគ្គណូលើនយ្យ ន�ង់ការអនុវតិ។

• ប្រាពឹតិ�ការណ៍ូសំ់ខ្នាន់ៗ  ន�ង់គ្គ�រឲ្យក់តសំ់់គាល់។

• ការអនុវតិតាំមុបទ�ា នរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់តប្រាមុូវការផ្នែផុុក់ចំាប ់ ន�ង់បទបីញ្ជីាតិ�លើផុ្សង់ៗ
 

លើទៀត។

រ�យការណ៍្ណ្រណ្ណៈ�មាម ធិការសវិន�មមមនគ�រុមគបឹ�សាភិ�ល



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញាាេ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ៣៦-៤៨

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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៥.   ប្របត្ិបត្តិការជា�ួយុស់�្ព័នធញ្ញាា�ត្តិ

ប្រាតរួតព�ន�ត្យរាល់ប្រាបត�បតិ�ការជាមុ�យស់មុពន័ធញ្ញាា តិ� ន�ង់សុានភាពទំនាស់់ច្នៃនផុលប្រាបលើោជីន ៍ផ្នែដ៏លអាចំ
 លើក់ើតមានលើ�ើង់លើ�ក់ុុង់ធនាគារ ឬស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ រ�មុទាងំ់ប្រាបត�បតិ�ការ នីត�វ �ធី ឬ
 ប្រាក់មុសី់លធមុ ៌ផ្នែដ៏លនឹង់អាចំលើលើក់ជាចំំលើណាទស់ប្រាមាបសុ់់ចំរ �តភាពរបស់់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់។

៦.   របាយុការ�៍ប្របចា�ឆ្នាំំ��

លើរៀបចំំរ�យការណ៍ូ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់វនក់មុម លើ�រាល់ចុំង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទនីមុ�យៗ 
លើ�ើយរ�យការណ៍ូលើន� នឹង់�ក់ចូ់ំលលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្។ំ

៧.  ការនៅស់ុីបអនៅង្កត្

ផ្នែណូនាឲំ្យលើធេើការលើសុ់ើបអលើង់កតលើលើស់ក់មុមភាព ឬបញ្ញាា ណាមុ�យផ្នែដ៏លស់ុ�តក់ុុង់ប្រាក់បខ្ពណ្័ូការង្វាររបស់់
ខ្ពល�ន។

៨.  បញ្ញា្�នៅផ្ទះ�សំងៗ

ចាតក់ារលើលើបញ្ញាា លើផុ្សង់ៗផ្នែដ៏លគ្គណូៈក់មាម ធ�ការយល់លើ�ើញថាស់មុប្រាស់ប ឬដូ៏ចំផ្នែដ៏ល�នផុិល់ស់�ទធ� 
អំណាចំ លើ�យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល។ ទទ�ល ន�ង់ព�ចារណារ�យការណ៍ូ ផ្នែដ៏លជាបទ់ាក់ទ់ង់នឹង់

 
ការបំពាន ន�ង់ការការពារច្នៃនការល�ចំបនលំ។

្រ. ស�មមភាពរបស ់្រណ្ណៈ�មាម ធិការសវិន�មមមន គ�រុមគបឹ�សាភិ�ល 
សគមាប់ការយិបរកិើច្ចទបញ្ចប់មថងៃទជី៣១ បេធនាូ ឆ្នាំនា ២ំ០១៩

វត្តមានកុ�ងកិចូចប្រប�ុ�

ក់�ចំុប្រាបជំុីច្នៃនគ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ចំំន�នប្រា�មំុ�យ(៦)ដ៏ង់ �នលើធេើលើ�ើង់ក់ុុង់អំ�ុង់
 ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ២០១៩ លើ�ើយលើស់ចំក់ិីលំអ�តច្នៃនវតិមានស់មាជី�ក់នីមុ�យៗច្នៃនអង់គប្រាបជំុីមានដូ៏ចំជា៖

នៅ�ះ�ះស់មា�ិក គ�ៈកមាះ��ិការ
ចូ�នួនផនអង្គប្រប�ុ� ប៊ែដីលបាន 
ប្របារ�ធនៅឡ�ង និងចូូលរួ�កុ�ង 
អ�ឡ�ងការិយុបរិនៅចូឆេទ២០១៩

លើលាក់ �ារ�ីេ�េូឌីីន ខ្នា�ីត (ប្រាបធាន)*
- ផ្នែតង់តាំងំ់លើ�ច្នៃថិងៃទី ២៩ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១៩
- អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ឯក់រាជី្យ

៤/៤

លើលាក់ លើស់ពនសឺ់ លី លើទៀនឈ ី(ស់មាជី�ក់)**
- ផ្នែតង់តាំងំ់លើ�ច្នៃថិងៃទី ២៣ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១២
- អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ឯក់រាជី្យ

៦/៦

លើលាក់ អានតូនី លើប្រាបនលើអឡាមុ (ស់មាជី�ក់)***
- ផ្នែតង់តាំងំ់លើ�ច្នៃថិងៃទី ៣១ ផ្នែខ្ពតុលា ឆុ្២ំ០១៧
- អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ឯក់រាជី្យ

២/២

�តុ ហាមុ ីរុលឡា បែូហាន ់(ស់មាជី�ក់)
- ផ្នែតង់តាំងំ់លើ�ច្នៃថិងៃទី ២៣ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១២
- អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�មុ�នឯក់រាជី្យ

៦/៦

លើលាក់ ស់ែូន ស់ែូ  �ុង់ (ស់មាជី�ក់)
- ផ្នែតង់តាំងំ់លើ�ច្នៃថិងៃ ៣១ ផ្នែខ្ពមុនីា ២០១៥
- អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�មុ�នឯក់រាជី្យ

៦/៦

* ផ្នែតង់តាំងំ់ជាប្រាបធានច្នៃន គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុមលើ�ច្នៃថិងៃទី ២៩ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១៩

** ផ្នែតង់តាំងំ់ជាប្រាបធានច្នៃន គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័លើ�ច្នៃថិងៃទី ២៩ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១៩

*** ផ្នែតង់តាំងំ់ជាប្រាបធានច្នៃនប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��លលើ�ច្នៃថិងៃទី ២៩ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១៩។ លាផ្នែលង់ពីដ៏ំផ្នែណូង់ជាប្រាបធានច្នៃន គ្គណូៈ
 ក់មាម ធ�ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ជាស់មាជី�ក់ ច្នៃន គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម លើ�ច្នៃថិងៃទី ២៩ ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០១៩។

លើដ៏ើមុីសី់ប្រាមុបស់ប្រាមុរួលក់�ចំុព�ភាក់ាច្នៃនលទធផុលស់វនក់មុម នាយក់ នាយក់�ា នស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់ប្រាបធាន
 ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ �នចូំលរ�មុក់ុុង់ក់�ចំុប្រាបជំុី គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមច្នៃន ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើដ៏ើមុីលីើធេើ
 បទបង្វាា ញអំពីរ�យការណ៍ូស់វនក់មុម ន�ង់លើសុ់ើបអលើង់កតរបស់់ខ្ពល�ន។ នាយក់ នាយក់�ា ន��រញ្ជីា វតុុ គ្គឺជា
 ប្រាបធានច្នៃនគ្គណូៈក់មាម ការស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់ជាតំណាង់ច្នៃន គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ លើដ៏ើមុីផីុិល់នូវ
 

ការធានា ន�ង់ការលើបិជាា  ចំំលើពា� គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុមលើលើ ដ៏ំលើណា�ប្រាសាយឲ្យទានល់ើពលលើវលា 
ច្នៃនលទធផុលស់វនក់មុម ន�ង់រាល់បញ្ញាា លើផុ្សង់ៗ ផ្នែដ៏ល�នលើលើក់លើ�ើង់លើ�យស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់។ 
ប្រាបស់�នលើបើចា�ំចំ ់  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធលើ� នឹង់ប្រាបធានបទច្នៃនការព�ភាក់ា ក់ប៏្រាតូវ�ន

 

អលើញី្ជីើញឲ្យចូំលរ�មុក់ុុង់ ក់�ចំុប្រាបជំុីច្នៃន គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើន�ផុង់ផ្នែដ៏រ លើដ៏ើមុីផីុិល់
 នូវការបក់ប្រាសាយលើលើចំំនុចំខ្ពេ�ខ្នាតច្នៃនការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់បញ្ញាា ផ្នែដ៏ល�នលើលើក់លើ�ើង់លើ� ក់ុុង់
 រ�យការណ៍ូស់វនក់មុមជូីនដ៏ល់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ។

ចំំលើពា�ស់វនក់រឯក់រាជី្យ   ប្រាតូវ�នអលើញី្ជីើញចូំលរ�មុអង់គប្រាបជំុី គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម   លើដ៏ើមុី ី
បង្វាា ញនូវអនុស់្សរណូៈផ្នែផុនការស់វនក់មុម    អនុសាស់ន ៍  ចំំលើពា� គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់    ន�ង់បញ្ញាា  
ផ្នែដ៏លជាបព់ាក់ព់ន័ធលើផុ្សង់ៗលើទៀត។ ស់វនក់រឯក់រាជី្យ រ�មុជាមុ�យ នឹង់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាបត�បតិ� ន�ង់នាយក់ 

 
នាយក់�ា ន��រញ្ជីា វតុុ    �នចូំលរ�មុប្រាបជំុីជាមុ�យគ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល   លើដ៏ើមុីី

 ព�ភាក់ា     ន�ង់ព�ន�ត្យលើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ     ផ្នែដ៏ល�នលើធេើស់វនក់មុម។    ក់ុុង់អំ�ុង់

 កាលរ �យបរ �លើចំ្ឆទ២០១៩  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុមមានក់�ចំុប្រាបជំុីលើ�យផ្នែ�ក់ ២លើលើក់ជាមុ�យ
 

ស់វនក់រ លើ�យមុ�នមានវតិមានច្នៃនគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់។ មុ�យវគ្គគជាមុ�យស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់មុ�យវគ្គគលើផុ្សង់លើទៀត 
ជាមុ�យនឹង់ស់វនក់រឯក់រាជី្យ។

ក់ុុង់អំ�ុង់ឆុ្ចំ្នៃនការប្រាតរួតព�ន�ត្យ  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការស់វនក់មុមច្នៃន ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល�នអនុវតិនូវភារក់�ចំុ ន�ង់

 មុុខ្ពង្វារ ផ្នែដ៏លមានស់ក់មុមភាពដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖ 

ស់វនក�មផផ្ទះះកុ�ង

១. ព�ន�ត្យ ន�ង់អនុមុត័លើលើផ្នែផុនការស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ប្រាបចាឆុំ្សំ់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទ២០២០ លើដ៏ើមុីធីានា
 ឲ្យ�ននូវវ �សាលភាពប្រាគ្គបដ៏ណិូបន់ឹង់ធនធានប្រាគ្គបប់្រាគានស់់ប្រាមាបស់់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ក់ុុង់ការអនុវតិ
 

មុុខ្ពង្វាររបស់់ខ្ពល�នប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព។  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម យល់ប្រាស់បលើលើ
 

តប្រាមុូវការក់ញុ្ជីបថ់ិវ �កាប្រាបត�បតិ�ការប្រាបចាឆុំ្ ំ របស់់ស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទ២០២០ 
 ផ្នែដ៏លនឹង់ប្រាតូវ�ក់ជូ់ីន ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លលើធេើការស់លើប្រាមុចំ ជាមុ�យគុានឹង់ក់ញុ្ជីបថ់ិវ �កាប្រាបត�បតិ�ការ
 ស់ប្រាមាបធ់នាគារទាងំ់មុូល។

២. �នព�ភាក់ា ន�ង់អនុមុត័លើលើការព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញចំំលើពា�ផ្នែផុនការស់វនក់មុមឆុ្២ំ០១៩ ផ្នែដ៏ល�ន
 អនុមុត័រ�ចំ ក់ុុង់ការព�ចារណាច្នៃនហាន�ភយ័ក់ំពុង់លើក់ើតលើ�ើង់ ពីការផ្ទាល ស់់បិូរបរ �ោកាស់អាជីីវក់មុមនឹង់

 ដ៏ំលើណូើ រការច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់ការលើ�លើយតបលើ� នឹង់ការលើស់ុើសំុ់ពីគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុ
 ប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម។

៣. វាយតំច្នៃល ន�ង់អនុមុត័លើលើរង្វាេ នល់ទធផុលការង្វារស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទ២០១៨ របស់់ស់វនក់រ 
ច្នៃផុាក់ុុង់ រ�មុទាងំ់នាយក់ នាយក់�ា នស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ លទធផុលការង្វាររបស់់ន�លើោជី�ត ន�ង់ប្រាស់បគុាលើ� 

 នឹង់មាា ប្រាទីស់ ផ្នែដ៏ល�នអនុមុត័លើ�យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើប្រាកាយពីការព�ចារណាលទធ�ផុលស់លើប្រាមុចំ
 �នជារ�មុច្នៃនស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់ប្រាបចាឆុំ្។ំ

៤. ព�ភាក់ា ន�ង់អនុមុត័លើលើការក់ំណូតល់ើគាលលើៅរបស់់ នាយក់ នាយក់�ា នស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ស់ប្រាមាប់
 

ឆុ្២ំ០១៩ ផ្នែដ៏ល�នព�ចារណាលើ�លើលើគ្គនលឹ�សូ់ចំនាក់រលទធផុលការង្វារសំ់ខ្នាន់ៗ ។

៥. ប្រាតរួតព�ន�ត្យរ�យការណ៍ូលទធផុលស់វនក់មុមប្រាបចាផំ្នែខ្ព ផ្នែដ៏លន�ោយលមុ្អ�តពីការបញុ្ជីបច់្នៃនផ្នែផុនការ
 

ស់វនក់មុមលើ�ក់ុុង់ផ្នែផុនការអនុមុត័ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ ប្រាពមុជាមុ�យការផ្ទាល ស់់បិូរន�លើោជី�តស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់
 ផុង់ផ្នែដ៏រ។

៦. ព�ភាក់ាលើ�លើលើរ�យការណ៍ូស់វនក់មុម ន�ង់រ�យការណ៍ូលើសុ់ើអលើង់កត ន�ង់ផុិល់អនុសាស់នដ៍៏ល់
 

គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ឲ្យលើរៀបចំំ ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ក់�ចំុការចា�ំចំ ់ លើដ៏ើមុីពីប្រាងឹ់ង់ប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ លើ�ើយ

 ន�ង់ការពារការលើក់ើតមានលើ�ើង់វ �ញ។ ក់ុុង់ក់រណីូចា�ំចំ ់ នាយក់ នាយក់�ា ន��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�ន
 ផ្នែណូនាឲំ្យលើលើក់យក់ភាពចំលើនាល �ខ្ពេ�ខ្នាតច្នៃនការប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់អនុសាស់នទ៍ាងំ់លើនា�លើ�ព�ភាក់ា 
 

លើ�ក់ុុង់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាបត�បតិ�។

៧.  ព�ន�ត្យរ�យការណ៍ូសុានភាពច្នៃនការរក់លើ�ើញរបស់់ស់វនក់មុមប្រាបចាផំ្នែខ្ព ន�ង់ព�ភាក់ាស់ក់មុមភាព ន�ង់
 លើពលលើវលាផ្នែក់តប្រាមុូវ ផ្នែដ៏លក់ំណូតល់ើ�យគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ លើដ៏ើមុីធីានាថា ចំលើនាល �ប្រាបលើហាង់ប្រាតូវ�ន 

ប្រាតរួតព�ន�ត្យ �នផ្នែក់តប្រាមូុវ ន�ង់លើ��ប្រាសាយទានល់ើពលលើវលា។  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម 
 

ក់�៏នព�ភាក់ាអំពីការពនយាលើពលក់ុុង់ការផ្នែក់តប្រាមុូវលើស់ុើលើ�យគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់អនុមុត័ការលើស់ុើសំុ់
 ប្រាបស់�នលើបើអំណូ�អំណាង់អាចំទទ�លយក់�ន។

៨. ព�ន�ត្យ ន�ង់ក់តច់ំំណាំក់ំណូតល់ើ�តុប្រាបជំុីរបស់់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ស់ប្រាមាបទ់�ដ៏ាភាពទូលើ�
 ច្នៃនការព�ភាក់ា ន�ង់ស់ក់មុមភាពផ្នែក់លមុ្អប្រាបត�បតិ�លើ�យគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ចំំលើពា�ចំលើនាល �ប្រាបលើហាង់ច្នៃនការ 

ប្រាតរួតព�ន�ត្យ ផ្នែដ៏លលើលើក់លើ�ើង់លើ�យស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់។

៩. ព�ភាក់ារ�យការណ៍ូគុ្គណូភាពច្នៃនស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ផ្នែដ៏ល�នលើរៀបចំំលើ�ើង់លើ�យស់មុពន័ធស់វនក់មុម 
លើលើការង្វារផ្នែដ៏ល�នអនុវតិលើ�យស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់ លើដ៏ើមុីធីានាក់ុុង់ការបនិប្រាបត�បតិ�ជាមុ�យនឹង់

 បទ�ា នអនិរជាត� ផ្នែដ៏ល�នផុ្សពេផុាយលើ�យវ �ទយាសុានស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់។

រ�យការណ៍្ណ្រណ្ណៈ�មាម ធិការសវិន�មមមនគ�រុមគបឹ�សាភិ�ល



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្ញាាេ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំំព័រ័ទីំ៣៦-៤៨

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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របាយុការ�៍ប្របចា�ឆ្នាំំ��

១០. ប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់អនុមុត័រ�យការណ៍ូលើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់លើដ៏ើមុីលីើស់ុើសំុ់

 ការអនុមុត័ពីប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ន�ង់�ក់ប់ញូី្ជីលលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្ ំ ន�ង់ប្រាបគ្គល់ជូីនលើ�
 ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទឆុ្២ំ០១៨។

១១. ប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់អនុមុត័រ�យការណ៍ូ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់វនក់មុម ស់ប្រាមាប�់ក់ប់ញូុ្ជីលលើ�ក់ុុង់
 រ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្២ំ០១៨ ន�ង់�ក់ល់ើស់ុើជូីនធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា។

របាយុការ�៍�ិរញ្ញញវត្ុ�

១២. ប្រាតរួតព�ន�ត្យរ�យការណ៍ូស់វនក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាបចាឆុំ្រំបស់់ធនាគារ លើដ៏ើមុីធីានាថា រ�យការណ៍ូ
 ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ការក់ំណូតន់ានា ប្រាតូវ�នអនុលើលាមុតាំមុបទ�ា នគ្គណូលើនយ្យ លើ�យលើផិ្ទាតលើលើ 

ការផ្ទាល ស់់បិូរលើគាលការណ៍ូគ្គណូលើនយ្យ ក់ដូ៏៏ចំជាប្រាពឹតិ�ការណ៍ូ ប្រាបត�បតិ�ការមុ�នធមុមតាំ ន�ង់គ្គ�រឲ្យក់ត់
 ស់មាគ ល់។

ស់វនក�មឯករា��យ

១៣. ប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់ឯក់ភាពលើលើការផ្នែតង់តាំងំ់លើ�ើង់វ �ញច្នៃនស់វនក់រឯក់រាជី្យ ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទ
 ឆុ្២ំ០២០ ន�ង់ច្នៃថិលឈុ�លស់វនក់មុមស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទ២០១៩។ វាយតច្នៃមុលឯក់រាជី្យភាព 
 

លើគាលលើៅ ក់ប្រាមុ�តវបីធមុ ៌ជំីនាញ ធនធាន ន�ង់ប្រាបស់�ទធភាពការង្វារច្នៃនស់វនក់រឯក់រាជី្យ។

១៤. ប្រាតរួតព�ន�ត្យនូវលទធផុលស់វនក់មុម រ�យការណ៍ូស់វនក់មុម ន�ង់ល�ខ្ព�តរបស់់ស់វនក់រឯក់រាជី្យចំំលើពា�
 

គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ប្រាពមុទាងំ់ការលើ�លើយតបរបស់់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់។

១៥. ប្រាតរួតព�ន�ត្យការធានាជាលាយលក់ខណ៍ូអក់្សរ ផ្នែដ៏ល�នផុិល់លើ�យស់វនក់រឯក់រាជី្យ លើ�យលើគារព 
ឯក់រាជី្យភាពរបស់់ព�ក់លើគ្គ។ ព�ន�ត្យលើលើការជី�យ�លើប្រាជាមុផ្នែប្រាជីង់ពីន�លើោជី�តធនាគារលើ�កានស់់វនក់រ

 
ឯក់រាជី្យ ន�ង់រាល់បញ្ញាា លំ�ក់ ផ្នែដ៏ល�នជី�បប្រាបទ�ក់ុុង់អំ�ុង់លើពលលើធេើស់វនក់មុម រ�មុមានការ�ក់់

 
ក់ំ��តលើលើវ �សាលភាពការង្វារ ឬការទទ�ល�នពត័ម៌ានផ្នែដ៏លចា�ំចំ។់

១៦. ប្រាតរួតព�ន�ត្យប្រាបត�បតិ�ការជាមុ�យស់មុពន័ធញ្ញាា តិ� ផ្នែដ៏ល�នប្រាបកាស់លើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់

 ភាពស់មុប្រាស់បច្នៃននីត�វ �ធីរបស់់ធនាគារលើ�ក់ុុង់ការក់ំណូត ់ ការប្រាតរួតព�ន�ត្យ ការរាយការណ៍ូ ន�ង់
 ការប្រាតរួតព�ន�ត្យប្រាបត�បតិ�ការជាមុ�យស់មុពន័ធញ្ញាា តិ�។

ឃ. �ួនាទជីរបសស់វិន�មមមផទ�នាងុ

អង្គភា�ឯករា��យ

ត�នាទីស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ គ្គឺប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល  លើដ៏ើមុីអីនុវតិការប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់

 វាយតំច្នៃលឯក់រាជី្យ លើដ៏ើមុីផីុិល់នូវការធានាឯក់រាជី្យភាព ន�ង់លើគាលបំណូង់លើលើភាពលើពញលើលញ ន�ង់ 
ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនការអនុវតិការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ការប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់ដំ៏លើណូើ រការអភ��លក់�ចំុរបស់់គ្គណូៈ

 ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់។ មុុខ្ពង្វារស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ 
 ន�ង់មានមុុខ្ពង្វាររាយការណ៍ូជូីន គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់វនក់មុមច្នៃន ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ន�ង់រាយការណ៍ូជូីន
 

នាយក់ប្រាបត�បតិ�។ មុុខ្ពង្វាររបស់់ស់វនក់មុមច្នៃផុាកុុ់ង់ ប្រាតូវ�នអនុលើលាមុតាំមុធមុមនុញ្ជីាស់វនក់មុមរបស់់ខ្ពល�ន (ដូ៏ចំ
 

ផ្នែដ៏ល�នអនុមុត័លើ�យ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម) ផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតល់ើ�យលើបស់ក់ក់មុម ន�ង់ 
ទ�ស់លើៅទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវ តមាល ភាព ស់�ទធ�អំណាចំ ឯក់រាជី្យភាព ន�ង់ចំក់ខុវ �ស័់យ វ �ជីាជីីវៈ ន�ង់ប្រាក់មុសី់លធមុ ៌ច្នៃន

 មុុខ្ពង្វារស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ច្នៃនធនាគារ។ មុុខ្ពង្វាររបស់់ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ គ្គឺមានភាពឯក់រាជី្យ ពីស់ក់មុមភាព ឬ
 

ប្រាបត�បតិ�ការរបស់់អង់គភាពប្រាបត�បតិ�ការរបស់់ធនាគារ។

លើដ៏ើមុីរីក់ានូវភាពមុ�នលំលើអៀង់ ន�ង់វតុុបំណូង់របស់់ខ្ពល�នដូ៏ចំមានផ្នែចំង់ក់ុុង់ធមុមនុញ្ជីាស់វនក់មុម (ផ្នែដ៏ល�ន
 អនុមុត័លើ�យ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម) អង់គភាពស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ មានត�នាទីរាយការណ៍ូជូីន 
 

 គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម ន�ង់រាយការណ៍ូផ្នែបបការង្វាររដ៏ា�លជូីន នាយក់ប្រាបត�បតិ� ន�ង់
 រាយការណ៍ូតាំមុផ្នែខ្ព្សបណិាញជូីន នាយក់ នាយក់�ា នស់វនក់មុម ច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ។ អង់គភាពស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ 

បចំុុបីនុលើន�មាន លើលាក់ សុ់ខ្ព ចំន័ាតាំរា ជានាយក់ នាយក់�ា នស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់។ លើលាក់ មាន 
បទព�លើសាធនជ៍ាង់១០ឆុ្ ំក់ុុង់វ �ស័់យ��រញ្ជីា វតុុក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា។ លើលាក់ ទទ�ល�នបរ �ញ្ញាា បប័្រាត២ ផ្នែដ៏ល

 ក់ុុង់លើនា�រ�មុមានស់ញ្ញាា បប័្រាត ផ្នែផុុក់ពត័ម៌ានវ �ទយា ន�ង់មុ�យលើទៀត គ្គឺស់ញ្ញាា បប័្រាតក់អភ�វឌី្ឍលើស់ដ៏ាក់�ចំុ។ ក់ុុង់
 លើពលបចំុុបីនុ លើលាក់សុ់ខ្ព ចំន័ាតាំរា ក់ំពុង់ផ្នែតបនិយក់ឯក់លើទស់ ជីំនាញធនាគារអាជីីព (Professional 

Banker) ផ្នែដ៏លលើរៀបចំំលើ�យ វ �ទយាសុាន អាសីុ់ សំ់រាបជ់ីំនាញធនាគារអាជីីព (Asian Institute of Chartered 

Bankers) ន�ង់វ �ជីាជីីវៈផ្នែផុុក់ ស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់ ផ្នែដ៏លលើរៀបចំំលើ�យវ �ទយាសុានស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់។

ទ�នួលខុស់ប្រត្ូវ វិសាលភា� និងវិ�ីសាសស់ត

ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវចំមុីង់ច្នៃនស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ គ្គឺវាយតច្នៃមុលលើលើប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនអភ��លក់�ចំុ ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់
 ហាន�ភយ័ ន�ង់ប្រាក់បខ្ពណ្័ូប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់វាយតច្នៃមុលថាលើតើហាន�ភយ័លើផុ្សង់ៗ ផ្នែដ៏លអាចំរារាងំ់
 ធនាគារពីការស់លើប្រាមុចំ�នវតុុបំណូង់របស់់ខ្ពល�ន ប្រាតូវ�នវាយតច្នៃមុល ចាតផ់្នែចំង់ ន�ង់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាគ្គបប់្រាគាន។់ 
 

ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ផុិល់ជូីននូវកាធានា អាប្រាស័់យលើលើហាន�ភយ័ ន�ង់លើគាលបំណូង់ ផុិល់លើោបល់ ន�ង់
 

បក់ប្រាសាយជូីនអុក់ពាក់ព់ន័ធជាមុ�យ ន�ង់បំណូង់ច្នៃនការពប្រាងី់ក់ ន�ង់ការពារគុ្គណូតច្នៃមុលរបស់់អង់គភាព ន�ង់គាបំ្រាទ 
ធនាគារឲ្យស់លើប្រាមុចំ�នវតុុបំណូង់របស់់ខ្ពល�ន។

វ �សាលភាពច្នៃនការង្វាររបស់់ស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់ឆុ្លំើន� ប្រាគ្គបដ៏ណិូបម់ុុខ្ពង្វារអាជីីវក់មុម ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ការច្នៃន
 ធនាគារ ផ្នែដ៏លប្រាតូវក់ំណូតរ់�ចំលើ�ក់ុុង់ផ្នែផុនការណ៍ូស់វនក់មុមប្រាបចាឆុំ្ ំ ផ្នែដ៏ល�នអនុមុត័លើ�យ 

គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់វនក់មុមច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ក់ុុង់ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៨។ ក់ុុង់ការបលើង់កើតផ្នែផុនការ អង់គភាព 
 ផ្នែដ៏លអាចំលើធេើស់វនក់មុម�នទាងំ់អស់់ ប្រាតូវ�នលើរៀបតាំមុលំ�បច់្នៃនហាន�ភយ័ អាប្រាស័់យតាំមុវ �ធីសាសស់ិ 

ក់ំណូតហ់ាន�ភយ័របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ខ្ពណូៈលើគាលការណ៍ូ COSO ប្រាតូវ�នយក់មុក់លើប្រាបើប្រា�ស់់ 
ស់ប្រាមាបក់ារវាយតច្នៃមុលភាពប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ ន�ង់ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់។ ផ្នែផុនការស់វនក់មុម

 
ប្រាបចាឆុំ្២ំ០១៩ គ្គឺប្រាស់បលើ�នឹង់យុទធសាសស់ិ លើគាលបំណូង់ ន�ង់ហាន�ភយ័លើផុ្សង់ៗរបស់់ធនាគារ ន�ង់ប្រាតូវ

 
�នអភ�វឌី្ឍលើ�យ�នព�ភាក់ាជាមុ�យនាយក់�ា នស់វនក់មុមច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ ន�ង់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់។ 

ដ៏ំលើណូើ រការ ន�ង់ស់ក់មុមភាពរបស់់ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើ�យលើគាលការណ៍ូផ្នែណូនាបំទបីញ្ជីាតិ� 
ក់ដូ៏៏ចំជាប្រាក់មុសី់លធមុ ៌ ន�ង់លើគាលការណ៍ូផ្នែណូនាចំា�ំចំរ់បស់់វ �ទយាសុានស់វនក់មុមអនិរជាត� (IIA) ច្នៃន 
ប្រាក់បខ្ពណ្័ូអនុវតិវ �ជីាជីីវៈអនិរជាត� (IPPF)។ រ�យការណ៍ូស់វនក់មុម គ្គឺប្រាតូវ�ន�ក់ជូ់ីនលើ� គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ 
ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម ស់ប្រាមាបប់្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់ព�ភាក់ា ពាក់ព់ន័ធលើ�នឹង់អនុសាស់នស៍់វនក់មុម ការលើ�លើយតប

 របស់់ថុាក់ដ់៏ឹក់នា ំ ន�ង់ផ្នែផុនការស់ក់មុមភាពស់ប្រាមាបផ់្នែក់លមុ្អជាមុ�យការផ្នែក់តប្រាមុូវ។ ការផ្នែក់តប្រាមុូវច្នៃន 
ការរក់លើ�ើញ របស់់ស់វនក់មុម ប្រាតូវ�នតាំមុ�ន ន�ង់រាយការណ៍ូ ជូីនលើ� គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់វនក់មុម ជា 
ដ៏ំណាក់ក់ាលលើទៀង់ទាត ់ លើដ៏ើមុីធីានា�ននូវការលើ��ប្រាសាយទានល់ើពលលើវលា ន�ង់រាល់ការលើស់ុើសំុ់សំ់រាប ់
លើពលលើវលាបផ្នែនុមុប្រាតូវ�ន�ក់ចូ់ំលក់ុុង់ក់�ចំុប្រាបជំុីសំ់រាប ់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់វនក់មុមលើធេើការអនុមុត័។

ការធានាគុ្គណូភាព ន�ង់ក់មុមវ �ធីផ្នែក់លំអ នឹង់ប្រាតូវ�ន�ក់ប់និឲ្យលើប្រាបើប្រា�ស់់ លើដ៏ើមុីវីាយតំច្នៃល លើ�លើលើគុ្គណូភាព 
 ច្នៃនដំ៏លើណូើ រការរបស់់ស់វនក់មុមលើប្រាបៀបលើធៀបលើ� នឹង់បទ�ា នអនិរជាត� ផ្នែដ៏ល�នប្រាបកាស់ឲ្យលើប្រាបើលើ�យ  

វ �ទយាសុានស់វនក់មុមអនិរជាត�។ អនុសាស់ន ៍ ន�ង់ឱកាស់ស់ប្រាមាបផ់្នែក់លំអ ប្រាតូវ�នក់ំណូត ់ តាំមុរយៈ 
ការវាយតច្នៃមុលច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់ការវាយតច្នៃមុលឯក់រាជី្យ។ ការវាយតច្នៃមុលច្នៃផុាក់ុុង់ គ្គឺប្រាតូវ�នអនុវតិប្រាបចាឆុំ្ ំ លើ�យ

 
ប្រាក់ុមុអុក់វាយតច្នៃមុលការធានាគុ្គណូភាពឯក់រាជី្យច្នៃផុាក់ុុង់ពីនាយក់�ា នស់វនក់មុម ច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ ផ្នែដ៏លលើប្រាកាមុ 
ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ផ្ទាា ល់លើ�យ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លច្នៃនស់វនក់មុម ច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ។ ការវាយតច្នៃមុលឯក់រាជី្យ  
គ្គឺប្រាតូវ�នលើរៀបចំំលើរៀង់រាល់៥ឆុ្មំុិង់ លើ�យអុក់វាយតច្នៃមុលឯក់រាជី្យ ន�ង់វ �ជីាជីីវៈ។ ការវាយតច្នៃមុលឯក់រាជី្យ 
លើលើក់ចុំង់លើប្រាកាយគ្គឺ�នលើធេើលើ�ើង់លើ�យប្រាក់ុមុ�ែុនស់វនក់មុម KPMG លើ�ក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៧ ផ្នែដ៏លកាលលើនា� 

 
ស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់របស់់ធនាគារ ប្រាតូវ�នវាយតច្នៃមុលថា �នអនុលើលាមុជាមុ�យនឹង់ស់ិង់�់រស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ 
អនិរជាត� ន�ង់អនុវតិនាមំុុខ្ព។

លើ�ច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩ ស់វនក់មុមច្នៃផុាកុុ់ង់ច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ មានន�លើោជី�តស់រុបចំំន�ន៩នាក់ ់
 ផ្នែដ៏លមានប្រាបវតិ�រូប ន�ង់វ �ជីាជីីវៈលើផុ្សង់ៗគុា។ លើដ៏ើមុីបីំលើពញមុុខ្ពង្វារប្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាព ស់វនក់រទាងំ់អស់់ 
 

�នបនិការបណុិូ�បណិាលក់ុុង់អំ�ុង់ឆុ្លំើន� លើដ៏ើមុីពីប្រាងឹ់ង់ស់មុតុភាពខ្ពល�ន ប្រាបក់បលើ�យចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ 
 ផ្នែដ៏លចា�ំចំផ់្នែផុុក់ស់វនក់មុម ផុល�តផុល ន�ង់លើស់វាក់មុមលើ�ប្រាគ្គបជ់ីំនាញលើផុ្សង់ៗ ផ្នែដ៏លបង្វាា តប់ង្វាា ញ 

តាំមុរយៈការបណុិូ�បណិាលខ្នាង់ក់ុុង់ ន�ង់ខ្នាង់លើប្រា�។ បចំុុបីនុលើន� ស់វនក់រទាងំ់អស់់ �នក់ំពុង់បនិ
 ការស់�ក់ាលើលើជីំនាញវ �ជីាជីីវៈលើផុ្សង់ៗ មានដូ៏ចំជាគ្គណូលើនយ្យក់រអាជីីព ស់ញ្ញាា បប័្រាតវាយតច្នៃមុលឥណូទាន  

វ �ជីាជីីវៈធនាគារអាជីីព ស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់អាជីីព ន�ង់ជំីនាញលើផុ្សង់ៗលើទៀត។ វគ្គគបណុិូ�បណិាល ន�ង់
 ការផ្នែណូនា ំ ផ្នែដ៏លជាបព់ាក់ព់ន័ធ ប្រាតូវ�នផុិល់លើ�យស់មុពន័ធស់វនក់មុម ដ៏ល់ស់វនក់រច្នៃផុាក់ុុង់របស់់ធនាគារ 

លើមុយផ្នែបែង់ លើដ៏ើមុីធីានាភាពប្រាស់បគុាក់ុុង់ក់មុមវ �ធីច្នៃនបទ�ា នស់វនក់មុម ដំ៏លើណូើ រការ ន�ង់ការសាក់លីង់។ 

នៅស់ចូកតីស់នៅងខេបផនស់ក�មភា�របស់់ស់វនក�មផផ្ទះះកុ�ងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទ ២០១៩

១. ចូំលរ�មុក់ុុង់ក់�ចំុប្រាបជំុីរបស់់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់នានាដូ៏ចំជា  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ បលើចុំក់វ �ទយា
 

ពត័ម៌ាន ន�ង់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាបត�បតិ� លើលើស់មុតុភាពប្រាបឹក់ា ន�ង់ផុិល់លើោបល់ លើដ៏ើមុីផីុិល់នូវ
 ទស់្សនៈឯក់រាជី្យលើ�លើលើទ�ដ៏ាភាពច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ការប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់អភ��លក់�ចំុ។

២. �នបលើង់កើតផ្នែផុនការស់វនក់មុមប្រាបចាឆុំ្ ំ ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទ២០១៩ ន�ង់ផ្នែក់តប្រាមុូវផ្នែផុនការ លើ�យ 
�នព�ចារណាលើលើ ផ្នែផុនការយុទធសាសស់ិរបស់់ធនាគារ ទ�ដ៏ាភាពអាជីីវក់មុម តប្រាមុូវការបទបីញ្ញាា តិ�  
ក់ដូ៏៏ចំជាការផុិល់លើោបល់ពី  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់វនក់មុមច្នៃនប្រាក់ុមុ 
ប្រាបឹក់ាភ��ល។

រ�យការណ៍្ណ្រណ្ណៈ�មាម ធិការសវិន�មមមនគ�រុមគបឹ�សាភិ�ល
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ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០១៩

ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ� ធនធានបញ្ញាាេយុទិ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិិរញ្ញញវត្ត�

៣. �នចូំលរ�មុស់មុយ័ប្រាបជំុីការពារផ្នែផុនការស់វនក់មុម ក់ុុង់តំបនរ់យៈលើពលបីច្នៃថិងៃ លើដ៏ើមុីពី�ភាក់ាវ �ធីសាសស់ិ
 ស់វនក់មុម ន�ង់ការប្រាគ្គបដ់៏ណិូបស់់ប្រាមាបឆុ់្២ំ០២០ មុុនលើពលការស់លើប្រាមុចំចុំង់លើប្រាកាយផ្នែផុនការ 

ស់វនក់មុមប្រាបចាឆុំ្សំ់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទ២០២០។ ផ្នែផុនការស់វនក់មុមប្រាបចាឆុំ្សំ់ប្រាមាបក់ារ �យ 
បរ �លើចំ្ឆទ២០២០�ន�ក់ ់ ន�ង់អនុមុត័ លើ�យ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម ន�ង់លើប្រាកាយមុក់

 
លើទៀត �នលើធេើបទបង្វាា ញជូីនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លស់ប្រាមាបជ់ាពត័ម៌ានលើ�ក់ុុង់ផ្នែខ្ពវ �ចំ្ឆកា ឆុ្២ំ០១៩។ 

៤. �នលើធេើលើតស់ិប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ជាប្រាបចាលំើ�លើលើអង់គភាពអាជីីវក់មុម ប្រាបត�បតិ�ការ ន�ង់ដំ៏លើណូើ រការលើ�
 ក់ុុង់ធនាគារ ដូ៏ចំផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតល់ើ�ក់ុុង់ផ្នែផុនការស់វនក់មុមប្រាបចាឆុំ្២ំ០១៩ លើ�ើយ�នផុិល់
 

នូវការវាយតច្នៃមុលលើ�យឯក់រាជី្យ ន�ង់អំណូ�អំណាង់លើលើភាពលើពញលើលញ ន�ង់ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃន 
ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់អភ��លក់�ចំុរបស់់អង់គភាព ផ្នែដ៏ល�នលើធេើ

 ស់វនក់មុមរ�ចំ។ ក់ុុង់ចំំលើណាមុផ្នែផុុក់នានា ផ្នែដ៏ល�នវាយតច្នៃមុលក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៩ រ�មុមាន បណិាញសាខ្នា  
លើ��ា រចំនាស់មុពន័ធបលើចំុក់វ �ទយា ន�ង់សុ់វតុ�ភាព ឥណូទានប្រាគ្គបផ់្នែផុុក់ មុុខ្ពង្វារហាន�ភយ័ ប្រាបត�បតិ�ការ

 
បណ័ូណ  ន�ង់លើអធីអឹមុ អង់គភាពប្រាបឆ្ងំ់នឹង់ការស់មា្អ តប្រា�ក់ក់់ខ្ពេក់ ់ ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់គុ្គណូភាពប្រាទព្យស់ក់មុម  
លើស់វាក់មុមធនាគារន�មុម�ត ន�ង់ការទូទាត ់រដ៏ា�លឥណូទាន។ល។

៥. �នលើធេើស់វនក់មុមក់ុុង់តំបន ់ ជាមុ�យស់មុពន័ធស់វនក់មុមលើលើផ្នែផុុក់គ្គនលឹ�ដូ៏ចំជា ដ៏ំលើណូើ រការវាយតច្នៃមុល
 

ភាពប្រាគ្គបប់្រាគានច់្នៃនលើដ៏ើមុទុនធនាគារ ដ៏ំលើណូើ រការវាយតច្នៃមុល នូវភាពប្រាគ្គបប់្រាគានច់្នៃនលើដ៏ើមុទុនខ្នាង់ក់ុុង់  
ការព�លើសាធនភ៍ាពតាំនតឹង់ច្នៃនស់មុពន័ធ ន�ង់ឱនភាពឥណូទានរបស់់ស់មុពន័ធធនាគារ។ល។ លទធ�ផុល  
លើធេើស់វនក់មុមទាងំ់លើន� ប្រាតូវ�ន�ក់ល់ើស់ុើជូីនលើ�នាយក់�ា នស់វនក់មុម ច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារស់ប្រាមាបក់ារ 
�ក់ប់ញូុ្ជីលគុា។

៦. លើរៀបចំំ ន�ង់លើចំញរ�យការណ៍ូស់វនក់មុម លើ�ស់វនក់រ គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុ 
ប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម ជាមុ�យស់មុ�ទធ�ផុលច្នៃនការវាតតច្នៃមុលប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ លើ�យរ�មុទាងំ់ការវ �ភាគ្គលមុ្អ�ត 

 ការលើ�លើយតបរបស់់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់អនុសាស់នរ៍បស់់ស់វនក់មុមពត័ម៌ាន លើដ៏ើមុីពីប្រាងឹ់ង់ប្រាបពន័ធប្រាតរួត 
ព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័។

៧. ផុិល់នូវការប្រាតរួតព�ន�ត្យឯក់រាជី្យ ន�ង់ជាក់ល់ាក់ល់ើលើភាពលើពញលើលញច្នៃនការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់  លើដ៏ើមុីី
 កាតប់នុយការប្រាបឈមុ ន�ង់ក់ំណូតអ់តិស់ញ្ញាា ណូហាន�ភយ័ច្នៃនការ�ក់ឲ់្យលើប្រាបើប្រា�ស់់នូវផុល�តផុល 

ក់ដូ៏៏ចំជាលើស់វាក់មុម  ន�ង់ប្រាបពន័ធបលើចំុក់វ �ទយាថិមីៗ ន�ង់ពប្រាងី់ក់ផុល�តផុល ន�ង់ការអនុវតិ ផ្នែដ៏លមានប្រាសាប។់

៨. អនុវតិភារក់�ចំុបផ្នែនុមុ ការប្រាតរួតព�ន�ត្យព�លើស់ស់ ន�ង់ការលើសុ់ើបអលើង់កត លើ�តាំមុការផ្នែណូនាពីំ 
  គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម ឬលើស់ុើលើ�យគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់។ លទធ�ផុលផ្នែដ៏ល�នមុក់ពី
 

ការប្រាតរួតព�ន�ត្យផ្នែដ៏លប្រាតូវ�ន�ក់ជូ់ីន គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់វនក់មុមច្នៃផុាក់ុុង់ ន�ង់គ្គណូៈក់មុមការប្រាក់ុមុ
 

ប្រាបឹក់ាស់វនក់មុមស់ប្រាមាបព់�ភាក់ា។

៩. លើរៀបចំំរ�យការណ៍ូ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ស់វនក់មុម ន�ង់រ�យការណ៍ូលើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ន�ង់ 
ការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ ស់ប្រាមាប�់ក់ប់ញូុ្ជីលលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូប្រាបចាឆុំ្កំារ �យបរ �លើចំ្ឆទ ឆុ្២ំ០១៨ 

 លើ�លើពលមានការយល់ប្រាពមុពី គ្គណូៈក់មាម ធ�ការ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់វនក់មុម ន�ង់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល។

១០. ចូំលរ�មុក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់បនិអាជីីវក់មុម រ�មុជាមុ�យលំហាតស់់មុក់ុុង់ក់រណីូមានវ �បតិ� ន�ង់លំហាតស់់មុ
 ច្នៃនការសិារសុានការលើប្រាគា�មុ�និរាយ លើដ៏ើមុីផីុិល់ជាការលើស់ែើបអលើង់កតឯក់រាជី្យលើលើការលើប្រាតៀមុខ្ពល�នច្នៃន
 

អាជីីវក់មុម ឬប្រាបពន័ធនានា លើដ៏ើមុីអីាចំបនិ ឬចាបដ់៏ំលើណូើ រការលើ�ើង់វ �ញ (ក់ុុង់លើពលមានលើប្រាគា�មុ�និរាយ) 
 ក់ុុង់រយៈលើពលមុ�យដូ៏ចំផ្នែដ៏ល�នក់ំណូត។់

១១. ចូំលរ�មុជាមុ�យ ន�ង់អង់គភាពផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធលើផុ្សង់ៗ លើដ៏ើមុីពី�ភាក់ា ន�ង់លើលើក់លើ�ើង់ពីហាន�ភយ័ ន�ង់
 ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់បរ �លើវណូ លើ�ក់ុុង់តំបនល់ើផុ្សង់ៗរបស់់ព�ក់លើគ្គ។

រ�យការណ៍្ណ្រណ្ណៈ�មាម ធិការសវិន�មមមនគ�រុមគបឹ�សាភិ�ល
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ព័ត្ថុ៌មានផ្ស្ងៗ

ទំំព័រ័ទីំ៤៩-៥១

អភិិបាលកិិច្ចចប្រ�កិ�ដោ�យ 
ទំំនួលខុុសប្រត្ថុូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំំនាកិ់ទំំនង

ធនធានមនុស្ស

�ិច្ចការទំនួលេុសគ�ូវិ�នាងុសងាម

លើ�ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ចំីរភាព ប្រាតូវ�នចាតទុ់ក់ជាធាតុស់ុូលច្នៃនការលើធេើអាជីីវក់មុមរបស់់ព�ក់លើយើង់។ យុទធសាសស់ិ
 

របស់់ព�ក់លើយើង់ គ្គឺប្រាតូវ�នផុាភីាបល់ើ�នឹង់លើបស់ក់ក់មុម ក់ុុង់ការផុិល់លើស់វា��រញ្ជីា វតិុប្រាបក់បលើ�យអរ �យ្យភាព
 ផ្នែដ៏លយក់មុនុស់្សជាត�ជាអាទ�ភាពចំមុីង់ លើ�រាល់ស់ក់មុមភាពរបស់់ព�ក់លើយើង់ តាំងំ់ពីការលើធេើលើស់ចំក់ិីស់លើប្រាមុចំចំ�តិ
 ប្រាបក់បលើ�យប្រាក់មុសី់លធមុ ៌ន�ង់ការផុិល់ជូីននូវលើស់វាក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់លើស់វាក់មុមវ �ន�លើោគ្គប្រាបក់បលើ�យភាពច្នៃចំុប្រាបឌី�ត
 លើដ៏ើមុីចូីំលរ�មុផុិល់ភាពលើលើក់មុពស់់ដ៏ល់ស់�គ្គមុន ៍ន�ង់ផ្នែថិរក់ាបរ �សុាន។

គ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ប្រាតូវ�នអនុវតិតាំមុរយៈផ្នែផុនការចីំរភាព ២០/២០
 

ច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ។ ចាបល់ើផុិើមុលើបើក់ដំ៏លើណូើ រការក់ុុង់ឆុ្២ំ០១៤ ផ្នែផុនការលើន� មានស់ស់រស់ិមុ្ភចំំន�ន៣ ផ្នែដ៏លចូំលរ�មុ 

ចំំផ្នែណូក់ក់ុុង់ លើគាលបំណូង់ រក់ាតច្នៃមុលរយៈលើពលផ្នែវង់៖ ស់�គ្គមុនន៍�ង់ប្រាបជាជាត� ន�លើោជី�ត ន�ង់ការទទ�ល�ន
 លើស់វាក់មុមន�ង់ផុល�តផុល។ ចាបត់ាំងំ់ពីដ៏ំលើណូើ រការដ៏ំបូង់ ផ្នែផុនការចីំរភាព �នផុិល់ នូវការផ្នែណូនាឲំ្យគ្គំន�តផុិ�ចំលើផុិើមុ
 នានាច្នៃនស់ស់រស់ិមុ្ភទាងំ់៣ ស់លើប្រាមុចំ�នោា ង់លើជាគ្គជីយ័។ ឆុ្លំើន� ជាឆុ្ចុំំង់លើប្រាកាយច្នៃនផ្នែផុនការ៥ឆុ្រំបស់់លើយើង់ 

លើ�ើយព�ក់លើយើង់ ក់ក៏់ំពុង់ផ្នែតលើធេើការលើដ៏ើមុីកី់ំណូត ់ ដ៏ំណាក់ក់ាលបនាា បច់្នៃនផ្នែផុនការចីំរភាព តាំមុរយៈលើគាលលើៅ
 

ផ្នែដ៏លមានការចូំលរ�មុពីភាគ្គីពាក់ព់ន័ធ ន�ង់ការក់ំណូតឲ់្យកានផ់្នែតប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ ច្នៃនស់ក់មុមភាពរបស់់លើយើង់ឲ្យប្រាស់ប
 នឹង់អាទ�ភាពស់ក់ល ផ្នែដ៏ល�ន�ក់ល់ើចំញ តាំមុរយៈលើគាលលើៅអភ�វឌី្ឍនប៍្រាបក់បលើ�យចីំរភាពរបស់់អង់គការ 

ស់�ប្រាបជាជាត� (SDGs)។ 

បផនការចជីរភាព ២០/២០ របសស់ម្័នធ ធនាគ្រ កើមយបបែង

សសរសមិ្ភបផនការចជីរភាព 

២០/២០

ការកើបជាញា ចិ�ិទាងំ១០

ការរមួចំបណ្ណ�ដលក់ើគ្លកើៅ 
អភិវិឌី្ឍគប�បកើោយចជីរភាព

សហ្រមន៍ និង
គបជាជា�ិ

វ �ន�លើោគ្គលើដ៏ើមុីផីុិល់ផុលប្រាបលើោជីន៍

• ការអបរ់ ំ
• ការលើលើក់ក់មុពស់់ ស់�គ្គមុន៍
• ស់�លីៈ ន�ង់វបីធមុ៌
• ភាពចំប្រាមុុ�ច្នៃនបរ �សុាន
• ការរស់់លើ�ប្រាបក់បលើ�យសុ់ខុ្ពមាលភាព
• ជីំន�យមុនុស់្សធមុ៌

ការចូំលរ�មុរបស់់ន�លើោជី�ត 

ភាពជាអុក់ដឹ៏ក់នា ំន�ង់ធនធានមុនុស់្ស

ការបណុិូ�បណិាល ន�ង់ក់សាង់ស់មុតុភាព

  ក់ផ្នែនលង់ការង្វារផ្នែដ៏លមានភាពចំប្រាមុុ� 
ន�ង់ការ�ក់ប់ញូុ្ជីល

សុ់វតុ�ភាព សុ់ខ្ពភាព ន�ង់សុ់ខុ្ពមាលភាព

និកើោជិ�
របសក់ើយើង 

ការទទួល�នកើសវា�មម  

និងផល�ិផល

ការលើបិជាា ចំ�តិចំំលើពា�បរ �សុាន

ការលើផិ្ទាតលើ�លើលើអត�ថិ�ជីន

ប្រាបពន័ធឌីីជីីថិល

 លើស់វាក់មុមប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់��រញ្ជីា វតុុ

ក់ប្រាមុង់រូបភាពផ្នែដ៏លមានការចូំលរ�មុពី ឯក់ឧតិមុ រត័ុ សុ់វណូណ នរៈ អគ្គគនាយក់ប្រាតរួតព�ន�ត្យ ច្នៃនធនាគារជាត�ក់មុពុជា លើលាក់ សាលើរៀល អាស់ែូជីីមុនី នាយក់ប្រាបត�បតិ� ច្នៃនមុូលន�ធ�ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ លើលាក់ �តុ ហានីវស់ែូអាឌីី នាយក់ប្រាបត�បតិ� ច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ប្រាបចាលំើ�ក់មុពុជា លើលាក់ Michael  

Reyes នាយក់ប្រាបត�បតិ� ច្នៃន MoneyTree ប្រាបចាតំំបនអ់ាសីុ់ �ា សីុ់�េ�ក់ គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់ស់មាជី�ក់ ច្នៃនមុូលន�ធ�ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់ស់�ស់ានុស់�ស់្ស លើ�ក់ំ�ុង់លើពលលើធេើក់មុមវ �ធីផុ្សពេផុាយស់ិីពី “ចំំលើណូ�ដឹ៏ង់��រញ្ជីា វតុុលើ�ក់មុពុជា” ផ្នែដ៏លលើរៀបចំំលើ�ើង់លើ�យធនាគារជាត� 

 

ច្នៃនក់មុពុជា។



50 51 

ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០១៩

ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ� ធនធានបញ្ញាាេយុទិ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិិរញ្ញញវត្ត�

ការ្្ល�ះបញ្ញា្��ងស់�ខ្លាន់ៗឆ្នាំំ��២០១៩៖

• �នបណុិូ�បណិាលដ៏ល់លើ�កានស់ាលាបឋមុស់�ក់ារដ៏ា ន�ង់ឯក់ជីនចំំន�ន ៣០សាលា ន�ង់�ន
 

បណុិូ�បណិាលស់�ស់ានុស់�ស់្សចំំន�ន ១០.៣៥៣នាក់់

• �នពប្រាងី់ក់លើ�កានល់ើខ្ពតិចំំន�ន៤ លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា

• �នបង្វាា ញ លើ�ក់ុុង់ក់មុមវ �ធី “ចំំលើណូ�ដឹ៏ង់��រញ្ជីា វតុុលើ�ក់មុពុជា” ផ្នែដ៏លលើរៀបចំំលើ�ើង់លើ�យ ធនាគារជាត� 

 ច្នៃនក់មុពុជា

�ិច្ចការទំនួលេុសគ�ូវិ�នាងុសងាម

�មមវិិធជីកើលើ��ម្សស់ហ្រមន៍
ព�ក់លើយើង់ លើលើក់ក់មុពស់់ស់�គ្គមុន ៍ ផ្នែដ៏លលើយើង់ក់ំពុង់មានប្រាបត�បតិ�ការ តាំមុរយៈការលើផិ្ទាតលើ�លើលើការវ �ន�លើោគ្គស់ង់គមុ ការស់ម័ប្រាគ្គចំ�តិ ន�ង់ការលើធេើការជាច្នៃដ៏គូ្គរយៈលើពលផ្នែវង់។ ព�ក់លើយើង់ លើធេើការជាច្នៃដ៏គូ្គជាមុ�យមុូលន�ធ�ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ 
លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើលើគាលលើៅអាទ�ភាព លើ�ក់ុុង់ផ្នែផុនការអភ�វឌី្ឍនប៍្រាបក់បលើ�យចីំរភាព២០/២០ច្នៃនស់មុពន័ធធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។

ក់មុមវ �ធីស់�គ្គមុនរ៍បស់់លើយើង់ ប្រាតូវ�នពប្រាងី់ក់លើ�ពាស់លើពញតំបនអ់ាសាែ ន លើ�ើយព�ក់លើយើង់ខ្ព�តខ្ពំលើធេើការវ �ន�លើោគ្គ លើដ៏ើមុីបីលើង់កើតនូវឥទធ�ពលយូរអផ្នែង់េង់ លើលើការអបរ់ ំ ការលើលើក់មុពស់់ស់�គ្គមុន ៍ ស់�លីៈន�ង់វបីធមុ ៌ ភាពចំប្រាមុុ�ច្នៃនបរ �សុាន

 
ការរស់់លើ�ប្រាបក់បលើ�យសុ់ខុ្ពមាលភាព ន�ង់ជំីន�យមុនុស់្សធមុ។៌ 

�មមវិិធជីបណុិ្ណះបណិ្លចំកើណ្ណះដឹងបផនា�ហរិញ្ញវិ�ិុ Cashville Kidz

ក់មុមវ �ធីបណុិូ�បណិាលចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតិុ ផ្នែដ៏លលើផិ្ទាតសំ់ខ្នានល់ើលើ
 ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់��រញ្ជីា វតិុផ្ទាា ល់ខ្ពល�ន ផ្នែដ៏ល�នផុិល់ឲ្យស់�ស់ានុស់�ស់្ស 
 តាំមុរយៈ ការផ្នែណូនាអំំពីការព�ចារណាសីុ់ជីលើប្រារៅច្នៃនលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ចំំណូូល  

ចំំណាយ ការទ�ញ ន�ង់ការស់ន្ស។ំ

• អនុវតិក់ុុង់៥លើខ្ពតិក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា (រាធានីភុលំើពញ លើខ្ពតិលើស់ៀមុរាប លើខ្ពតិ�តដ់៏ំបង់ លើខ្ពតិក់ពំង់ច់ាមុ ន�ង់
 លើខ្ពតិប្រាព�សី់�នុ

• �នបណុិូ�បណិាលដ៏ល់សាលាបឋមុស់�ក់ារដ៏ា ន�ង់ឯក់ជីនចំំន�ន ៥៣សាលា ន�ង់�នបណុិូ�បណិាល
 ស់�ស់ានុស់�ស់្សចំំន�ន ១៥.៣៥៩នាក់ ់គ្គ�តមុក់ប្រាតឹមុលើពលបចំុុបីនុ

• ក់ំលើណូើ នចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតិុរបស់់ស់�ស់ានុស់�ស់្ស �នលើក់ើនលើ�ើង់ជាមុធ្យមុប្រាបមាណូជា២៧%

�មមវិិធជីស្រ្តីសិជី និង�មាញ

លើលើក់ក់មុពស់់ដ៏ល់សស់ិីតមុាញ ឲ្យចាក់លើចំញពីភាពប្រាកី់ប្រាក់ ន�ង់ឱកាស់
 

លើ�ក់ុុង់ស់�គ្គមុន ៍ ន�ង់ការបណុិូ�បណិាល ការក់សាង់ស់មុតុភាព
 

ជីំនាញ ន�ង់បរ �ោបនុ��រញ្ជីា វតិុ លើដ៏ើមុីសិីារនូវ ការអនុវតិតមុាញ
 តាំមុផ្នែបបប្រាបច្នៃពណីូ ន�ង់ទទ�ល�នឯក់រាជី្យភាពផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតិុ។

បផ្នែនុមុពីលើន�គឺ្គ ក់មុមវ �ធី�ដំ៏ំណាំមុន ផុិល់ឲ្យក់ស់�ក់រនូវការ�ដំ៏ំណាំមុន លើដ៏ើមុីរីក់ាការផុគតផ់ុគង់ផ់ុល�តភាព
 ច្នៃនសូ់ប្រាតផ្នែដ៏លជាប្រាបភពចំំណូូលបផ្នែនុមុស់ប្រាមាបស់់�គ្គមុន។៍

• ក់ំពុង់លើធេើប្រាបត�បតិ�ការតាំមុលើខ្ពតិចំំន�ន២ ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា (លើខ្ពតិតាំផ្នែក់វ ន�ង់លើខ្ពតិលើស់ៀមុរាប)

• �នបណុិូ�បណិាលសស់ិីតមុាញចំំន�ន ១៩០នាក់ ់តាំងំ់ពីចាបល់ើផុិើមុ

• គាបំ្រាទដ៏ល់ក់ស់�ក់រ�ដំ៏ំណាំមុនចំំន�ន ៤៦៨នាក់ ់ជាមុ�យន�ង់ដំ៏ណាំមុនជាង់ ៨០.៨០០លើដ៏ើមុ

ការ្្ល�ះបញ្ញា្��ងស់�ខ្លាន់ៗឆ្នាំំ��២០១៩៖

• �នបណុិូ�បណិាលសស់ិីតមុាញចំំន�ន ៦៥នាក់់

• �នបណុិូ�បណិាលក់ស់�ក់រ�ដំ៏ំណាំមុនចំំន�ន ១៨០នាក់ ់ ជាមុ�យន�ង់ដំ៏ណាំលើដ៏ើមុមុនជាង់  
៣៩.៦៩៤លើដ៏ើមុ

• �នលើរៀបចំំក់មុមវ �ធីលើបើក់ស់លើមាព ធការ�ា នសាង់ស់ង់ជ់ាផុលូវការ ច្នៃនមុជី្ឈមុណ្ូល បណុិូ�បណិាល
 ជីំនាញតមុាញសូ់ប្រាតធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ទី២ លើ�ក់ុុង់លើខ្ពតិលើស់ៀមុរាប

• សស់ិីតមុាញ �នចូំលរ�មុក់ុុង់ព�ពរ័ណ៍ូEntwine ផ្នែដ៏លជាការ�ក់ប់ង្វាា ញក់មុមវ �ធីសស់ិី ន�ង់តមុាញ  
ន�ង់ស់�លីៈតមុាញ របស់់ស់�លីៈក់រផ្នែដ៏ល�នលើធេើដ៏ំលើណូើ រជំុីវ �ញតំបនអ់ាសីុ់អាលើគ្គុយ ៍ លើ�

 សារៈមុនាីរជាត�ស់�ង់ាបុរ។ី



50 51 

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ព័ត្ថុ៌មានផ្ស្ងៗ

ទំំព័រ័ទីំ៤៩-៥១

អភិិបាលកិិច្ចចប្រ�កិ�ដោ�យ 
ទំំនួលខុុសប្រត្ថុូវ

ធនធាន សងគម 
និងទំំនាកិ់ទំំនង

ធនធានមនុស្ស

�ិច្ចការទំនួលេុសគ�ូវិ�នាងុសងាម

�មមវិិធជីកើលើ��ម្សស់ម�្ភាពយវុិជនអាស្គាែ ន

ការផុិល់ថិវ �កាគាបំ្រាទដ៏ល់ប្រាក់ុមុយុវជីន លើដ៏ើមុីដី៏ំលើណូើ រការគ្គលើប្រាមាង់  
ផ្នែដ៏លផុិល់ឥទធ�ពលជាវ �ជីីមាន លើ�លើលើអប្រាតាំច្នៃនភាពប្រាកី់ប្រាក់ ក់ដូ៏៏ចំជា 
ការរស់់លើ�ដ៏ល៏្អប្រាបលើស់ើរលើ�ក់ុុង់ស់�គ្គមុនអ៍ាសាែ ន។

• �នផុិល់ឥទធ�ពលជាវ �ជីីមានដ៏ល់ប្រាបជាជីនចំំន�ន ១.៥៥៨នាក់ ់ តាំមុរយៈការអនុវតិគ្គលើប្រាមាង់ចំំន�ន៣  
ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា

• យុវជីនអាសាែ នចំំន�ន២៧នាក់ ់�នចូំលរ�មុក់ុុង់គ្គលើប្រាមាង់លើន� ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា

ការ្្ល�ះបញ្ញា្��ងស់�ខ្លាន់ៗឆ្នាំំ��២០១៩៖

• លើដ៏ើមុលើកាង់កាង់ចំំន�ន១.០០០លើដ៏ើមុ ប្រាតូវ�ន�កំ់ុុង់គ្គលើប្រាមាង់ Econurture - លើខ្ពតិក់ំពត

• បណុិូ�បណិាលប្រាក់ុមុយុវជីន ក់ុុង់គ្គលើប្រាមាង់ EduSparks - លើខ្ពតិ�តដ់៏ំបង់

• បលើង់កើតស់�នជីីវសាសស់ិ ច្នៃនលក់ខពណ៍័ូ ន�ង់ដំ៏ណាំបផ្នែនល លើ�មុជី្ឈមុណ្ូល បណុិូ�បណិាលជីំនាញ 
តមុាញសូ់ប្រាត ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ក់ុុង់គ្គលើប្រាមាង់ SilkWave - លើខ្ពតិតាំផ្នែក់វ

�មមវិិធជី�ិជីសង្មឹថមជីមនច�្ុ

លើផិ្ទាតសំ់ខ្នានល់ើលើ លើបស់ក់ក់មុមលុបបំ�តព់�ការភាព ផ្នែដ៏លអាចំ 
លើចំៀស់លើវៀង់�នក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា លើ�យផុិល់ជូីននូវការព�ន�ត្យផ្នែភុក់ 

 ន�ង់វ�កាតផ់្នែភុក់ ស់ប្រាមាបប់្រាបជាជីនប្រាកី់ប្រាក់ ផ្នែដ៏លរ�មុស់�ការជាមុ�យ 
នឹង់អង់គការមុូលន�ធ�ចំក់ខុផ្នែខ្ពមរ។

• �នផុិល់ឥទធ�ពលជាវ �ជីីមានដ៏ល់ប្រាបជាជីនជាង់ ១.៧០០នាក់ ់តាំមុរយៈលើបស់ក់ក់មុមក់ុុង់ការព�ន�ត្យផ្នែភុក់
 ន�ង់វ�កាតផ់្នែភុក់ ន�ង់វគ្គគបណុិូ�បណិាលពីការផ្នែថិរក់ាផ្នែភុក់

• ការចូំលរ�មុស់ម័ប្រាគ្គចំ�តិ ពីន�លើោជី�ក់ច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ជាង់ ៣៨០នាក់ ់

ការ្្ល�ះបញ្ញា្��ងស់�ខ្លាន់ៗឆ្នាំំ��២០១៩៖

• ចូំលរ�មុជី�យ� អង់គការមុូលន�ធ�ចំក់ខុផ្នែខ្ពមរ ក់ុុង់ការផុិល់ជូីននូវការព�ន�ត្យផ្នែភុក់ ន�ង់វ�កាតផ់្នែភុក់លើ�កាន់
 ប្រាបជាជីនជាង់ ១.២០០នាក់ ់ក់ុុង់ឱកាស់ប្រា�រពធក់មុមវ �ធីទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុឆុ្២ំ០១៩

• ស់�ស់ានុស់�ស់្ស ន�ង់ប្រាបជាជីនក់ុុង់ស់�គ្គមុនជ៍ី�ត៥០០នាក់ ់ �នចូំលរ�មុក់ុុង់វគ្គគបណុិូ�បណិាល
 ស់ិីពីការផ្នែថិរក់ាផ្នែភុក់ ផ្នែដ៏លលើធេើលើ�ើង់លើ�រាជីធានីភុលំើពញ ន�ង់លើខ្ពតិចំំន�ន៤ ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នលើធេើការឧបតុមុ្ភដ៏ល់កាក់�ទប្រាក់�មុក់មុពុជា ក់ុុង់ការខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់លើលើជីំន�យ
 មុនុស់្សធមុ ៌ លើដ៏ើមុីកីាតប់នុយការរង់លើប្រាគា�របស់់ជីនផ្នែដ៏លង្វាយរង់លើប្រាគា�បំផុុតលើ�ក់ុុង់ស់ង់គមុ រ�មុទាងំ់ 

ការផ្នែថិរក់ាសុ់ខ្ពភាពជំីន�យមុនុស់្សធមុ ៌ ក់ដូ៏៏ចំជាការលើ�លើយតបន�ង់ការលើរៀបចំំទុក់ជាមុុន ចំំលើពា�លើប្រាគា� 
ធមុមជាត� ផ្នែដ៏លអាចំលើក់ើតមានលើ�ើង់លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់។ ចូំលរ�មុជាសាក់្សភីាពលើ�យនាយក់រដ៏ាមុសនិីច្នៃន

 ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា ន�ង់ប្រាបធានច្នៃនកាក់�ទប្រាក់�មុក់មុពុជា (ភរ �ោនាយក់រដ៏ាមុសនិីច្នៃន
 ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា)។

ការឧប�្ម្ភដលក់ា��ទគ�ហម�ម្ុជា �មមវិិធជីសបបសុធម៌រាា មាា ោន 

ក់ុុង់ឱកាស់បុណូ្យរាា មាា �ន ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នប្រា�រពធក់មុមវ �ធីស់បីុស់ធមុរ៌ាា មាា �ន ជាមុ�យ ន�ង់
 ការផ្នែចំក់ជូីននូវលើស់ីៀង់អាហារលើ�ជាង់២០០ប្រាគ្គរួសារ ផ្នែដ៏លខ្ពល�រស់់លើ�លើលើទូក់ ន�ង់ខ្ពល�រស់់លើ�លើលើដ៏ីតាំមុ 

ដ៏ង់ទលើនល ឯលើស់ីៀង់អាហារខ្ពល�លើទៀត�នផ្នែចំក់ជូីន៣០០ប្រាគ្គរួសារលើផុ្សង់លើទៀត លើ�ក់ុុង់ភូមុ�អូលើប្រាត� ភូមុ�អណូិូង់ថិម 
 ន�ង់ភូមុ�ផ្នែប្រាស់ខ្ពុុង់ លើ�ក់ុុង់ប្រាក់ុង់ប្រាព�សី់�នុ។

ទ�នុនយ័រ�មុបញូី្ជីលគុា ច្នៃនទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវក់ុុង់ស់ង់គមុ ច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់លើបស់ក់មុុស់ម័ប្រាគ្គចំ�តិលើរៀង់រាល់ផ្នែខ្ព
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង
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៥៣ រ�យការណ៍ូរបស់់ប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��ល
៥៥ រ�យការណ៍ូរបស់់ស់វនក់រឯក់រាជី្យ
៥៧ រ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុ 
៥៨ រ�យការណ៍ូលទធផុលលើពញលើលញ

៥៩ រ�យការណ៍ូបផ្នែប្រាមុបប្រាមុរួលមុូលធន
៦០ រ�យការណ៍ូលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់់
៦១ ក់ំណូតស់់មាគ ល់លើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ 

រ�យការណ៍្ណ
ហរិញ្ញវិ�្ុ
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ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លរបស់់ ធនាគារលើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ (“ធនាគារ”) បង្វាា ញរ�យការណ៍ូរបស់់ខ្ពល�ន ន�ង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ នាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩ ន�ង់ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីប។់

ព័�៌មានអំពជីធនាគ្រ

ធនាគារលើមុយផ្នែបែង់ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតចាបត់ាំងំ់ពីឆុ្១ំ៩៩៣ ន�ង់លើធេើប្រាបត�បតិ�ការជាដំ៏បូង់លើ�សាខ្នាភុលំើពញ (“សាខ្នា”) ច្នៃនធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”) ផ្នែដ៏ល�នចុំ�បញីី្ជីអាជីីវក់មុមលើ�ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់។ 
លើ�ច្នៃថិងៃទី០២ ផ្នែខ្ពលើមុសា ឆុ្២ំ០១២ សាខ្នា ប្រាតូវ�នចុំ�បញីី្ជីអាជីីវក់មុមជាប្រាកុ់មុ�ែុនមុហាជីន ទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវមានក់ប្រាមុ�ត លើ�យមានលើ�ម �ថា ធនាគារលើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ ន�ង់ជាប្រាកុ់មុ�ែុនបុប្រាតស់មុពន័ធរបស់់ MBB។

 ធនាគារប្រាតូវ�នចុំ�បញីី្ជីអាជីីវក់មុម លើ�យអនុលើលាមុតាំមុចំាបស់់ិីពី ស់�ប្រាគាស់ពាណូ� ជីីក់មុមច្នៃន ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា ន�ង់ប្រាតូវ�នផិុល់ អាជាា បណ័ូណ លើប្រាកាមុបទបីញ្ជីា តិ�របស់់ ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា។ 

 ធនាគារផិុល់លើស់វាក់មុមធនាគារទូលំទូលាយ ន�ង់លើស់វា��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធជាលើប្រាចំើនលើទៀតលើ�កុុ់ង់ ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា លើ�យអនុលើលាមុលើ�តាំមុអាជាា បណ័ូណ លើលខ្ព ០២ លើចំញលើ�យ ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជាលើ�យមុ�នមាន

 កាលកំ់ណូត។់

ទីសុាក់ក់ារចុំ�បញីី្ជីរបស់់ធនាគារមានទីតាំងំ់លើ�អគារលើលខ្ព៤៣ មុហាវ �ថិី ប្រាព�នលើរាតិមុ ស់ង្វាក តផ់ុារថិមី៣ ខ្ពណ្ូដូ៏នលើពញ រាជីធានីភុលំើពញ ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា។ លើ�ក់ុុង់អំ�ុង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ��រញ្ជីា វតុុលើន�ពំុមាន

 
ការផ្ទាល ស់់បូិរជាសារវនិលើលើស់ក់មុមភាពចំមុីង់របស់់ធនាគារ លើនា�លើទ។

លទធផលហរិញ្ញវិ�្ុ
លទធផុល��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារនាការ �យបរ �ចំ្ឆទបញុ្ជីប ់នាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធូុ ឆុ្២ំ០១៩ ប្រាតូវ�នលាតប្រាត�ង់ដូ៏ចំ ផ្នែដ៏ល�នបង្វាា ញលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូលទធផុលលើពញលើលញ។ 

កើដើមទុន

លើដ៏ើមុទុនស់រុបរបស់់ធនាគារ នាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធូុ ឆុ្២ំ០១៩ មានចំំន�ន ៧៥ លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ (៣០០ ពានល់ានលើរៀល) (ឆុ្២ំ០១៨៖ ៧៥ លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ឬ ៣០០ ពានល់ានលើរៀល)។

ទុនបគមរុង និងសវំិិ្នធន

ពំុមានការផ្នែប្រាបប្រាបរួលជាសារវនដលើ�លើលើទុនបប្រាមុុង់ ន�ង់សំ់វ �ធានធនលើ�កុុ់ង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទលើន�លើទលើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែត បផ្នែប្រាមុបប្រាមុរួល ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នបង្វាា ញក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ។

ការរពំឹងទុ�ការខា�បង់ឥណ្ណទាន និងបុកើរគបទាន

មុុនលើពល ផ្នែដ៏លរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារប្រាតូវ�នលើរៀបចំំលើ�ើង់ ប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��លធនាគារ�នចាតវ់ �ធានការស់មុប្រាស់បនានា លើដ៏ើមុី�ីនដ៏ល់ការអ�អាង់ថានីត�វ �ធីក់ុុង់ការលុបលើចាលឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទានអាប្រាក់ក់់

 
ន�ង់ការលើធេើសំ់វ �ធានធនលើលើឥណូទានអាប្រាក់ក់ ់ប្រាតូវ�នយក់មុក់អនុវតដន ៍លើ�ើយន�ង់លើជីឿជាក់ថ់ា រាល់ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទានអាប្រាក់ក់ប់្រាតូវ�នលុបលើចាល លើ�ើយសំ់វ �ធានធនប្រាគ្គបប់្រាគានប់្រាតូវ�នកំ់ណូតល់ើ�ើង់ ស់ប្រាមាបឥ់ណូទាន

 ន�ង់បុលើរប្រាបទានអាប្រាក់ក់ ់ន�ង់ជាបស់់ង់្សយ័។ 

នាការ �យបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនរ�យការណ៍ូលើន� ប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��លធនាគារ ពំុ�នដ៏ឹង់ពីកាលៈលើទស់ៈណាមុ�យ ផ្នែដ៏លអាចំនឹង់បណិាលឲ្យចំំន�នច្នៃនការលុបលើចំញ ឥណូទានអាប្រាក់ក់ព់ីបញីី្ជី ឬចំំន�នច្នៃនការលើធេើសំ់វ �ធានធនលើលើ ឥណូទានជាប់

 ស់ង់្សយ័ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុក់ុុង់ប្រាគាមានចំំន�នមុ�នប្រាគ្គបប់្រាគានជ់ាសារវនិលើនា�លើ�ើយ។

គទព្យស�មម

មុុនលើពល ផ្នែដ៏លរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារប្រាតូវ�នលើរៀបចំំលើ�ើង់ ប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��លធនាគារ �នចាតវ់ �ធានការស់មុប្រាស់បនានា លើដ៏ើមុី�ីនដ៏ល់ការអ�អាង់ថាប្រាទព្យស់ក់មុម ផ្នែដ៏លទំនង់ជាមុ�នអាចំលក់�់នក់ុុង់តច្នៃមុលដូ៏ចំ

 ផ្នែដ៏លក់តប់្រាតាំក់ុុង់បញីី្ជីគ្គណូលើនយ្យរបស់់ធនាគារលើនា�ប្រាតូវ�នក់តប់្រាតាំ ឲ្យលើស់មើនឹង់តច្នៃមុលផ្នែដ៏ល នឹង់អាចំប្រាបមូុលមុក់វ �ញ�នជាក់ផ់្នែស់ិង់។

នាកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនរ�យកាណ៍ូលើន� ប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��លធនាគារ ពំុ�នដ៏ឹង់ពីប្រាពឹតដ�ការណ៍ូណាមុ�យ ផ្នែដ៏លអាចំបណាដ លឲ្យតច្នៃមុលច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុមលើ�កុុ់ង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារមានការយល់ប្រាចំ�ំ ឬមុ�នស់មុប្រាស់បជា

 សារវនដលើនា�លើទ។

វិិធជីស្គាស្រ្តីស្ដ�ំណ្ណ�់�មមលា

នាកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនរ�យការណ៍ូលើន� ប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��លធនាគារពំុ�នដ៏ឹង់ពីកាលៈលើទស់ៈណាមុ�យផ្នែដ៏ល�នលើក់ើតលើ�ើង់ លើ�ើយលើធេើឲ្យបា�ពាល់ដ៏ល់ការអនុវតដវ �ធីសាសស់ដកំ់ណូតត់ច្នៃមុលប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុមលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ

 ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារមានការយល់ប្រាចំលំ ឬមុ�នស់មុប្រាស់បជាសារវនិលើនា�លើទ។

បំណុ្ណលយថាកើហ�ុ និងបំណុ្ណលកើផ្សងៗ

នាកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនរ�យការណ៍ូលើន�៖

• ពំុមានបនាុក់លើលើប្រាទព្យស់ក់មុម របស់់ធនាគារ ផ្នែដ៏លលើក់ើតមានស់ប្រាមាបក់ារធានាបំណុូលរបស់់បុគ្គគលណាមុាក់ល់ើ�ើយចាបព់ីកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនការ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីប ់ន�ង់

• ពំុមានបំណុូល យថាលើ�តុទាក់ទ់ង់ នឹង់ធនាគារ ផ្នែដ៏ល�នលើក់ើតលើ�ើង់ចាបព់ីកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនការ �យបរ �លើចំ្ឆទ បញុ្ជីប ់លើប្រា�ពីបំណុូល ផ្នែដ៏លមានទាក់ទ់ង់ នឹង់ស់ក់មុមភាពអាជីីវក់មុមប្រាបប្រាក់តីរបស់់ធនាគារ។ 

ផ្នែផុ្អក់តាំមុមុត�លើោបល់របស់់ ប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��លធនាគារ ពំុមានបំណុូលយថាលើ�តុ ឬបំណុូលលើផុ្សង់លើទៀត របស់់ធនាគារ ផ្នែដ៏លអាចំ ឬទំនង់កាល យជាកាតពេក់�ចុំកុុ់ង់អំ�ុង់រយៈលើពលដ៏បព់ីរផ្នែខ្ពខ្នាង់មុុខ្ព បនាា បព់ីការ �យបរ �លើចំ្ឆទ

 បញុ្ជីបល់ើន� ផ្នែដ៏លនឹង់មាន ឬអាចំមានឥទធ�ពលជាសារវនដលើ�លើលើលទធភាពរបស់់ធនាគារកុុ់ង់ការ បំលើពញកាតពេក់�ចុំរបស់់ខ្ពល�នលើ�លើពលបំណុូលទាងំ់លើនា�ដ៏ល់ការកំ់ណូតស់់ង់លើនា�លើទ។

គពឹ�្ដិការណ៍្ណកើគកាយកាលបរកិើចេទ

លើ�យសារនាលើពលថិមីៗលើន�ការរកី់រាល�លច្នៃនលើមុលើរាគ្គវរីុស់ថិមី (COVID-19) មានប្រាបលើទស់ជាលើប្រាចំើន�ន�ក់ក់់ប្រាមុ�ត ឬផ្ទា្អ ក់ប្រាបត�បតិ�ការអាជីីវក់មុម ន�ង់អនុវតិនក៍ាររតឹបនឹិង់លើលើការលើធេើដ៏ំលើណូើ រ ន�ង់ចាតវ់ �ធានការជាបនាា ន ់លើផុ្សង់លើទៀត

 ផ្នែដ៏ល�នបង្វា្អ ក់ ់(ឬប្រាតូវ�នរពំឹង់ថានឹង់រខំ្នាន) ដ៏ល់ស់ក់មុមភាពរបស់់សុាបន័លើផុ្សង់ៗ។ ការផុាុ�លើ�ើង់លើក់ើតមានប្រាស់បលើពលជី�ត ន�ង់កាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនរ�យការណ៍ូ លើ�ើយសុានភាពក់�៍នបនិការវ �វតិនោ៍ា ង់ឆ្បរ់�័ស់។ 
 ក់ុុង់កំ់�ុង់លើពលច្នៃនការផុាុ�ជំីង់ឺលើន�ប្រាបលើទស់ក់មុពុជាស់ុ�តកុុ់ង់ចំំលើណាមុប្រាបលើទស់ ផ្នែដ៏លរង់ផុលបា�ពាល់។ នាផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្២ំ០២០ ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា �នលើស់ុើសំុ់ធនាគារ ន�ង់សុាបន័��រញ្ជីា វតុុទាងំ់អស់់ លើដ៏ើមុីពីនយាលើពល ឬ ផ្ទា្អ ក់រាល់

 
ការប្រាបមូុលប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុ ន�ង់ការប្រា�ក់ ់លើដ៏ើមុីបីនានឥ់ទធ�ពលដ៏ល់លើស់ដ៏ាក់�ចុំ ន�ង់អុក់ខីុ្ព។ គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ នឹង់យក់ចំ�តិទុក់�ក់ជ់ាន�ចុំចំំលើពា�ការអភ�វឌី្ឍច្នៃនការរកី់រាល�លច្នៃនលើមុលើរាគ្គវរីុស់ (COVID-19) លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ផ្នែដ៏លជី� 
ឥទធ�ពលដ៏ល់អុក់ខីុ្ពរបស់់ធនាគារ ក់ដូ៏៏ចំជាស់មុតុភាពក់ុុង់ការផិុល់ប្រា�ក់ក់់មុុ។ី

លើប្រា�ពីប្រាពឹតិ�ការណ៍ូ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នបង្វាា ញលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ នាកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនរ�យការណ៍ូលើន� មុ�នមានប្រាពឹតិ�ការណ៍ូណាមុ�យ ផ្នែដ៏ល�នលើក់ើតលើ�ើង់បនាា បព់ីច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធូុ ឆុ្២ំ០១៩ ផ្នែដ៏លមានឥទធ�ពលជាសារវនិគ្គ�រ

 
ឱ្យក់តស់់មាគ ល់លើ�លើលើរ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារនាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩។

រ�យការណ៍្ណរបសគ់�រុមគបឹ�សាភិ�ល



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

54 55 

គ�រុមគបឹ�សាភិ�ល

ស់មាស់ភាពច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើ�ក់ុុង់អំ�ុង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ ន�ង់នាកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនរ�យការណ៍ូលើន�រ�មុមាន៖ 

លើលាក់ Anthony Brent Elam   ប្រាបធាន / អភ��លឯក់រាជី្យ ន�ង់មុ�នប្រាបត�បតិ�

លើលាក់ Spencer Lee Tien Chye   អភ��លឯក់រាជី្យ ន�ង់មុ�នប្រាបត�បតិ� 

លើលាក់ Datuk Hamirullah Boorhan  អភ��លមុ�នឯក់រាជី្យ ន�ង់មុ�នប្រាបត�បតិ� 

លើលាក់ Soon Su Long    អភ��លមុ�នឯក់រាជី្យ ន�ង់មុ�នប្រាបត�បតិ� 

លើលាក់ Sharifffuddin Khalid   អភ��លឯក់រាជី្យ ន�ង់មុ�នប្រាបត�បតិ� 

សវិន�រ

ប្រាក់ុមុ�ែុនស់វនក់មុមឯក់រាជី្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ជាស់វនក់ររបស់់ធនាគារ។ 

អ�្គបកើោជន៏របសអ់ភិ�ល 

ក់ុុង់អំ�ុង់ ន�ង់នាការ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីបល់ើន�ពំុមានក់�ចំុប្រាពមុលើប្រាពៀង់ណាមុ�យ ផ្នែដ៏លក់ុុង់លើនា�ធនាគារជាភាគី្គមាខ ង់ ផ្នែដ៏លក់មុមវតុុច្នៃនក់�ចំុប្រាពមុលើប្រាពៀង់លើនា�អាចំបង់កលទធភាពដ៏ល់ស់មាជី�ក់ប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��លណាមុាក់ ់ ឲ្យទទ�ល�ននូវ

 
អតុប្រាបលើោជីនត៍ាំមុមុលើធយា�យលើផុ្សង់ៗដូ៏ចំជាការទ�ញភាគ្គ�ែុន ឬបណ័ូណ បំណុូលរបស់់ធនាគារ ឬរបស់់សាជីីវក់មុមដ៏ច្នៃទ។ ពំុមានអភ��លណាមុាក់រ់បស់់ធនាគារ�នទទ�ល ឬមានស់�ទធ� នឹង់ទទ�ល�ននូវអតុប្រាបលើោជីនណ៍ាមុ�យ

 
តាំមុ រយៈលើ�តុផុលច្នៃនក់�ចំុស់នយា ផ្នែដ៏ល�នលើធេើលើ�ើង់លើ�យធនាគារ ឬជាមុ�យនឹង់ស់�ប្រាគាស់ ផ្នែដ៏លអភ��លលើនា� ជាស់មាជី�ក់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ឬក់ជ៏ាមុ�យធនាគារណាមុ�យ ផ្នែដ៏លអភ��លលើនា�មានភាគ្គក់មុម��រញ្ជីា វតុុជា

 សារវនដ លើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតអតុប្រាបលើោជីនទ៍ាងំ់ឡាយណា ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នលាតប្រាត�ង់ពត័ម៌ានក់ុុង់រ�យការណ៍ូ ��រញ្ជីា វតុុ។

រ�យការណ៍្ណស្ដជីពជីការទទួលេុសគ�ូវិរបសគ់�រុមគបឹ�សាភិ�លកើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ
ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ជាអុក់ទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវលើដ៏ើមុីធីានាអ�អាង់ថា រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុផុដល់នូវទ�ដ៏ាភាពព�ត ន�ង់ ប្រាតឹមុប្រាតូវអំពីសុានភាព��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ នាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩ ន�ង់លទធផុល��រញ្ជីា វតុុ លើ�ើយន�ង់លំ�ូ

 

រសាចំប់្រា�ក់ស់់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីប។់ ក់ុុង់ការលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុទាងំ់លើន� ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ប្រាតរួតព�ន�ត្យនូវការលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុលើន� ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នលើរៀបចំំលើ�យគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ផ្នែដ៏លតប្រាមុូវឲ្យគ្គណូៈ

 ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ចា�ំចំប់្រាតូវ៖
• អនុមុត័នូវលើគាលនលើោ�យគ្គណូលើនយ្យ ផ្នែដ៏លស់មុប្រាស់បលើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើការវ �ន�ចំ្ឆយ័ ន�ង់ការ�ា នស់ាម ន លើ�យស់មុលើ�តុផុល ន�ង់ប្រាបក់បលើ�យការប្រាបុង់ប្រាបយត័ុ លើ�ើយន�ង់ប្រាតូវអនុវតដលើគាលនលើោ�យទាងំ់លើនា�លើ�យមាន

 ស់ង់គតភាព។
• អនុលើលាមុលើ�តាំមុស់ដង់�់ររ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុអនិរជាត�ច្នៃនក់មុពុជា លើ�ើយប្រាបស់�នលើបើមានការប្រា�ស់ចាក់ពីការបង្វាា ញនូវទ�ដ៏ាភាពព�ត ន�ង់ប្រាតឹមុប្រាតូវច្នៃនរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវធានាឲ្យ�នថាការប្រា�ស់ចាក់លើន�ប្រាតូវ�ន

 
�ក់ប់ង្វាា ញ ន�ង់ពន្យល់ ន�ង់ក់ំណូតជ់ាបរ �មាណូសាចំប់្រា�ក់ល់ើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុឲ្យ�នស់មុប្រាស់ប។ 

• រក់ាទុក់បញីី្ជីគ្គណូលើនយ្យឲ្យ�នប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ន�ង់ប្រាបពន័ធច្នៃនការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ឲ្យមានប្រាបស់�ទធភាព។

• លើរៀបចំំរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ លើ�យឈរលើលើមុូល�ា នចីំរភាពច្នៃនដំ៏លើណូើ រការអាជីីវក់មុមលើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែត ក់ុុង់ក់រណីូ ផ្នែដ៏លធនាគារមុ�នអាចំបនដស់ក់មុមភាពអាជីីវក់មុមនាលើពលអនាគ្គត ផ្នែដ៏លគ្គ�តទុក់ជាមុុន�ន ន�ង់

• ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ដឹ៏ក់នាបំ្រាបក់បលើ�យប្រាបស់�ទធភាពរាល់ការស់លើប្រាមុចំជាសារវនិ ផ្នែដ៏លមានឥទធ�ពលលើលើប្រាបត�បតិ�ការអាជីីវក់មុម ន�ង់លទធផុលច្នៃនប្រាបត�បតិ�ការ លើ�ើយប្រាតូវប្រា�ក់ដ៏ថាក់�ចំុការទាងំ់លើន�ប្រាតូវ�ន�លុ�បញុ្ញាំង់ោា ង់

 ស់មុប្រាស់បក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ។ 

គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ជាអុក់ទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវ លើដ៏ើមុីធីានាថាបញីី្ជីគ្គណូលើនយ្យស់មុប្រាស់បប្រាតូវ�នរក់ាទុក់ ឲ្យ�ន ប្រាតឹមុប្រាតូវស់មុលើ�តុផុលប្រាគ្គបល់ើពល ផ្នែដ៏លលាតប្រាត�ង់បង្វាា ញអំពីសុានភាព��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ លើ�ើយន�ង់ធានាថា
 បញីី្ជីគ្គណូលើនយ្យអនុលើលាមុតាំមុប្រាបពន័ធគ្គណូលើនយ្យ ផ្នែដ៏ល�នចុំ�បញីី្ជី។ គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ក់ជ៏ាអុក់ទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវក់ុុង់ការផ្នែថិរក់ាប្រាទព្យស់ក់មុមរបស់់ធនាគារ ផ្នែដ៏លលើ�តុដូ៏ចំលើន�លើ�ើយប្រាតូវចាតវ់ �ធានការស់មុប្រាស់បស់ប្រាមាបក់ារទបស់ាក ត ់
 

ន�ង់ផ្នែស់េង់រក់ក់ំ�ុស់លើចំតនា លើ�ើយន�ង់ភាពមុ�នប្រាបប្រាក់តីលើផុ្សង់ៗ។ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លបញី្ញាក់ថ់ា ធនាគារ�នអនុវតដនត៍ាំមុលក់ខខ្ពណ្ូតប្រាមុូវចា�ំចំន់ានា ដូ៏ចំផ្នែដ៏ល�នបញី្ញាក់ ់ខ្នាង់លើលើក់ុុង់ការលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ។

ការអនុម័�កើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ
លើយើង់ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លធនាគារ សូ់មុអនុមុត័លើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លមានភីាបជ់ាមុ�យលើន� ថា�នផុដល់នូវទ�ដ៏ាភាពព�ត ន�ង់ប្រាតឹមុប្រាតូវលើ�លើលើសុានភាព��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ នាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩ ន�ង់

 
លទធផុល��រញ្ជីា វតុុ លើ�ើយន�ង់លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ ់ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីប ់លើ�យអនុលើលាមុតាំមុស់ដង់�់ររ�យការណ៍ូទាក់ទ់ង់ នឹង់��រញ្ជីា វតុុអនិរជាត�ក់មុពុជា។

តំណាង់ឲ្យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ៖

 

លើលាក់ Anthony Brent Elam  

ប្រាបធាន / អភ��លឯក់រាជី្យ ន�ង់មុ�នប្រាបត�បតិ�

រាជីធានីភុលំើពញ ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា

ច្នៃថិងៃទី២១ ផ្នែខ្ពលើមុសា ឆុ្២ំ០២០

រ�យការណ៍្ណរបសគ់�រុមគបឹ�សាភិ�ល



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

54 55 

រ�យការណ៍្ណរបសស់វិន�រឯ�រាជ្យ
�ូនចូ�នៅពាះ៖ ភាគទុនិកផន �នាគារនៅ�យុប៊ែបែង (នៅខ�បូឌា) ភីអិលស់ុី

�ត្ិនៅយ៉ាបល់

លើយើង់ខ្ពាុ ំ�នលើធេើស់វនក់មុមលើ�លើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ ធនាគារលើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ (“ធនាគារ”) ផ្នែដ៏លមានរ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុនាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធូុ ឆុ្២ំ០១៩ ន�ង់រ�យការណ៍ូលទធផុលលើពញលើលញ 

 
រ�យការណ៍ូបផ្នែប្រាមុបប្រាមុរួលមូុលធន ន�ង់ រ�យការណ៍ូលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ស់់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីប ់លើ�ើយន�ង់កំ់ណូតស់់មាគ ល់លើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លរ�មុមានលើស់ចំកីិ់ស់លើង់ខបច្នៃនលើគាលនលើោ�យគ្គណូលើនយ្យសំ់ខ្នាន់ៗ ។

តាំមុមុត�លើោបល់របស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំ រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុបង្វាា ញនូវទ�ដ៏ាភាពព�តប្រា�ក់ដ៏ ន�ង់ប្រាតឹមុប្រាតូវលើលើសុានភាព��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ នាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធូុ ឆុ្២ំ០១៩ ប្រាពមុទាងំ់លទធផុល��រញ្ជីា វតុុ លើ�ើយន�ង់លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់់

 

ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីប ់លើ�យអនុលើលាមុលើ�តាំមុស់ិង់�់ររ�យការណ៍ូទាក់ទ់ង់ នឹង់��រញ្ជីា វតុុអនិរជាត�ច្នៃនក់មុពុជា (“CIFRSs”)។ 

�ូលដា្�នកុ�ងការផ្ទះតល់�ត្ិនៅយ៉ាបល់ 

លើយើង់ខ្ពាុ ំ�នលើធេើស់វនក់មុមលើ�យអនុលើលាមុលើ�តាំមុស់ិង់�់រអនិរជាត�ស់ិីពីស់វនក់មុមច្នៃនក់មុពុជា (“CISAs”)។ ការទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវរបស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំ លើោង់តាំមុស់ិង់�់រអនិរជាត�ស់ិីពីស់វនក់មុមច្នៃនក់មុពុជា ប្រាតូវ�នបរ �ោយបផ្នែនុមុលើ�ក់ុុង់ផ្នែផុុក់
 ច្នៃន “ការទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវរបស់់ស់វនក់រចំំលើពា�ការលើធេើស់វនក់មុមលើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ”  ច្នៃនរ�យការណ៍ូរបស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំ។ លើយើង់ខ្ពាុ ំមានឯក់រាជី្យភាពពីធនាគារ លើ�យលើោង់តាំមុអនុប្រាកឹ់ត្យ លើ�លើលើប្រាក់មុសី់លធមុស៌់ប្រាមាបវ់ �ជីាជីីវៈ

 
របស់់គ្គណូលើនយ្យក់រ ន�ង់ស់វនក់រជំីនាញ ផ្នែដ៏លលើចំញលើ�យរាជីរ�ា ភ��លច្នៃនប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា លើ�ើយលើយើង់ខ្ពាុ ំក់�៏នបំលើពញនូវទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវដ៏ច្នៃទលើទៀត ផ្នែដ៏លតប្រាមុូវលើ�យប្រាក់មុសី់លធម៌ុលើន�ផ្នែដ៏រ។ លើយើង់ខ្ពាុ ំលើជីឿជាក់ថ់ា

 ភស់ដុតាំង់ស់វនក់មុម ផ្នែដ៏លលើយើង់ខ្ពាុ ំទទ�ល�នមានលក់ខណូៈប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ន�ង់ស់មុប្រាស់ប លើដ៏ើមុីផីុិល់ជាមុូល�ា នក់ុុង់ការបលើញុ្ជីញមុត�លើោបល់របស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំ។

�័ត្៌មាននៅប្រ��ីរបាយុការ�៍�ិរញ្ញញវត្ុ� និង របាយុការ�៍របស់់ស់វនករ

ពត័ម៌ានលើផុ្សង់លើទៀត ផ្នែដ៏លទទ�ល�ននាកាលបរ �លើចំ្ឆទរ�យការណ៍ូស់វនក់រ រ�មុមានរ�យការណ៍ូរបស់់ ប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��លផ្នែដ៏លមានផ្នែចំង់កុុ់ង់ ទំពរ័ទី ១ ដ៏ល់ ៥។  គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់មានទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវ ចំំលើពា�ពត័ម៌ានលើផុ្សង់ៗលើន�។

មុត�លើោបល់របស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំលើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុពំុប្រាគ្គបដ៏ណូដ បល់ើលើពត័ម៌ានលើផុ្សង់ៗលើន�លើទ លើ�ើយលើយើង់ខ្ពាុ ំក់ម៏ុ�នបង្វាា ញលើស់ចំកិ់ីស់នុ��ា នធានាអ�អាង់កុុ់ង់ទប្រាមុង់ណ់ាមុ�យលើ�លើលើពត័ម៌ានលើផុ្សង់ៗលើន�ផ្នែដ៏រ។ ទាក់ទ់ង់ នឹង់ការលើធេើ

 
ស់វនក់មុមរបស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំលើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវរបស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំ គ្គឺការអានពត័ម៌ានលើផុ្សង់ៗលើន� លើ�ើយព�ចារណាថា លើតើពត័ម៌ានលើផុ្សង់ៗលើន� មានភាពខុ្ពស់គុាជាសារវនិ ឬលើទជាមុ�យ រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ឬ

 
ចំំលើណូ�ដឹ៏ង់របស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំ ផ្នែដ៏លទទ�ល�នលើ�កុុ់ង់ការលើធេើស់វនក់មុម ឬថាលើតើពត័ម៌ាន លើផុ្សង់ៗលើន�មាន ក់ំ�ុស់�គង់ជាសារវនិឬលើទ លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើការង្វារ ផ្នែដ៏ល�នអនុវតិន ៍ ប្រាបស់�នលើបើលើយើង់ខ្ពាុ ំស់នុ��ា នថា មានកំ់�ុស់�គង់ជាសារវនដ

 លើលើពត័ម៌ានលើផុ្សង់ៗលើន� លើយើង់ខ្ពាុ ំតប្រាមូុវឲ្យរាយការណ៍ូតាំមុភាពជាក់ផ់្នែស់ដង់។ លើយើង់ខ្ពាុ ំពំុមានលើ�តុការណ៍ូអេី ផ្នែដ៏លប្រាតូវរាយការណ៍ូចំំលើពា�ពត័ម៌ានលើផុ្សង់ៗលើន�លើទ។

ការទទួលខុស់ប្រត្ូវរបស់់គ�ៈប្រគប់ប្រគង និងអុកទទួលបនះ�កនៅល�អភិបាលកិចូចចូ�នៅពាះរបាយុការ�៍�ិរញ្ញញវត្ុ�

គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ជាអុក់ទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវចំំលើពា�ការលើរៀបចំំ ន�ង់ការបង្វាា ញទ�ដ៏ាភាពព�តប្រា�ក់ដ៏ ន�ង់ប្រាតឹមុប្រាតូវច្នៃន   រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ លើ�យអនុលើលាមុលើ�តាំមុ CIFRSs លើ�ើយន�ង់មានការទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវចំំលើពា�ប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យ 
ច្នៃផុាកុុ់ង់ ផ្នែដ៏លគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់គ្គ�តថាមានភាពចា�ំចំក់់ុុង់ការលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លពំុមានកំ់�ុស់�គង់ជាសារវនិ ផ្នែដ៏លបណិាលមុក់ពីការផ្នែក់លង់បនលំ ឬការភានប់្រាចំ�ំ។

លើ�ក់ុុង់ការលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ជាអុក់ទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវកុុ់ង់ការវាយតច្នៃមុលលទធភាព ន�រនិរភាពអាជីីវក់មុមរបស់់ធនាគារ ន�ង់លើធេើការលាតប្រាត�ង់នូវបញ្ញាា ទាងំ់ឡាយណា ផ្នែដ៏លទាក់ទ់ង់ នឹង់ចីំរភាពអាជីីវក់មុម

 ន�ង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់មុូល�ា ន ន�រនិរភាព អាជីីវក់មុមលើ�កុុ់ង់ប្រាបពន័ធគ្គណូលើនយ្យរបស់់ ធនាគារលើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតកុុ់ង់ក់រណីូគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់មានបំណូង់រលំាយ ឬបញ្ជី្ឈបដ់៏ំលើណូើ រការប្រាបត�បតិ�ការធនាគារឬក់គ៏ាម នមុលើធយា�យជាក់ល់ាក់់

 ណាមុ�យលើទៀតលើប្រា�ពីលើន�។ 

អុក់ទទ�លបនាុក់លើលើអភ��លក់�ចុំមានទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវកុុ់ង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យលើមុើលលើលើដ៏ំលើណូើ រ ច្នៃនការរាយការណ៍ូអំពី��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ។

ការទទួលខុស់ប្រត្ូវរបស់់ស់វនករចូ�នៅពាះការនៅ�ើ�ស់វនក�មនៅល�របាយុការ�៍�ិរញ្ញញវត្ុ�

លើគាលបំណូង់របស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំ គ្គឺលើដ៏ើមុីទីទ�ល�ននូវការធានាអ�អាង់ ផ្នែដ៏លស់មុលើ�តុផុលថា រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ទាងំ់មុូលមុ�នមានក់ំ�ុស់�គង់ជាសារវនដ ផ្នែដ៏លបណាដ លមុក់ពីការផ្នែក់លង់បនលំ ឬការភានប់្រាចំ�ំ លើ�ើយលើធេើការលើចំញផុាយ

 រ�យការណ៍ូរបស់់ស់វនក់រ ផ្នែដ៏លរ�មុមានមុត�លើោបល់របស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំ។ ការធានាអ�អាង់ ផ្នែដ៏លស់មុលើ�តុផុល គ្គឺជាការធានាអ�អាង់ក់ប្រាមុ�តខ្ពពស់់មុ�យ បាុផ្នែនិមុ�នផ្នែមុនជាការធានាថាការង្វារស់វនក់មុម ផ្នែដ៏លប្រាបប្រាពឹតិលើ�លើ�យអនុលើលាមុតាំមុ 
 CISAs ផ្នែតង់ផ្នែតរក់លើ�ើញក់ំ�ុស់�គង់ជាសារវនិ ផ្នែដ៏លមានលើនា�លើទ ។ ក់ំ�ុស់�គង់អាចំលើក់ើតលើចំញពីការផ្នែក់លង់បនលំ ឬការភានប់្រាចំ�ំ ន�ង់ប្រាតូវ�នចាតទុ់ក់ថាជាសារវនិ ប្រាបស់�នលើបើក់ំ�ុស់�គង់ទាងំ់អស់់លើនា� (ផ្នែតមុ�យ ឬបញូុ្ជីលគុាជារ�មុ) 
 អាចំមានឥទធ�ពលលើលើការស់លើប្រាមុចំចំ�តិផ្នែផុុក់លើស់ដ៏ាក់�ចំុរបស់់អុក់លើប្រាបើប្រា�ស់់ លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើមុូល�ា នរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុទាងំ់លើន�។

ជាផ្នែផុុក់មុ�យច្នៃនការង្វារស់វនក់មុម ផ្នែដ៏លអនុលើលាមុតាំមុ CISAs លើយើង់ខ្ពាុ ំ�នលើធេើការវ �ន�ចំ្ឆយ័ ន�ង់រក់ារនូវចំមុងៃល់ប្រាបក់បលើ�យវ �ជីាជីីវៈក់ុុង់ដំ៏លើណូើ រការស់វនក់មុម។ លើយើង់ខ្ពាុ ំក់�៏ន៖

• ក់ំណូត ់ ន�ង់វាយតច្នៃមុលហាន�ភយ័ច្នៃនក់ំ�ុស់�គង់ជាសារវនិ ច្នៃនរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លបណិាលមុក់ពីការផ្នែក់លង់បនលំ ឬការភានប់្រាចំ�ំ បលើង់កើត ន�ង់អនុវតិននី៍ត�វ �ធីស់វនក់មុម ផ្នែដ៏លលើ�លើយតបលើ� នឹង់ហាន�ភយ័ទាងំ់លើនា� លើ�ើយ

 
ប្រាបមុូលភស់ិុតាំង់ស់វនក់មុមឲ្យ�នប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ ន�ង់ស់មុប្រាស់បស់ប្រាមាបផ់ុិល់ជាមុូល�ា នក់ុុង់ការបលើញុ្ជីញមុត�លើោបល់របស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំ។ ហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លមុ�នអាចំរក់លើ�ើញក់ំ�ុស់�គង់ជាសារវនិ ផ្នែដ៏លបណិាលមុក់ពីការផ្នែក់លង់បនលំមាន

 ក់ប្រាមុ�តខ្ពពស់់ជាង់ហាន�ភយ័ ផ្នែដ៏លមុ�នអាចំរក់លើ�ើញក់ំ�ុស់�គង់ ផ្នែដ៏លបណិាលមុក់ពីការភានប់្រាចំ�ំ លើប្រាពា�ថាការផ្នែក់លង់បនលំអាចំពាក់ព់ន័ធ នឹង់ការខុ្ពបខ្ព�ត ការបនលំ ការលុបលើចំញលើ�យលើចំតនា ការរាយការណ៍ូមុ�នប្រាតឹមុប្រាតូវ ឬមុ�ន
 លើគារពតាំមុប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់។

• ផ្នែស់េង់យល់អំពីប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យផ្នែផុាក់ុុង់ ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធ នឹង់ការង្វារស់វនក់មុម លើដ៏ើមុីបីលើង់កើតជានីត�វ �ធីស់វនក់មុម ផ្នែដ៏លស់មុប្រាស់បលើ�តាំមុកាលៈលើទស់ៈ បាុផ្នែនិមុ�នផ្នែមុនស់ប្រាមាបល់ើគាលបំណូង់ លើដ៏ើមុីបីលើញុ្ជីញមុត�លើោបល់លើលើ

 
ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនការប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់របស់់ធនាគារលើទ។

• វាយតច្នៃមុលភាពស់មុប្រាស់បច្នៃនលើគាលនលើោ�យគ្គណូលើនយ្យ ផ្នែដ៏ល�នលើប្រាបើប្រា�ស់់ ន�ង់ភាពស់មុលើ�តុផុលច្នៃនការ�ា នស់ាម នគ្គណូលើនយ្យ ន�ង់ការបង្វាា ញ ផ្នែដ៏លជាបទ់ាក់ទ់ង់លើផុ្សង់លើទៀត ផ្នែដ៏លលើធេើលើ�ើង់លើ�យ គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ។
• លើធេើលើស់ចំកីិ់ស់នុ��ា នលើ�លើលើភាពស់មុប្រាស់បច្នៃនការលើប្រាបើប្រា�ស់់មុូល�ា ន ន�រនិរភាព អាជីីវក់មុម លើ�កុុ់ង់ប្រាបពន័ធគ្គណូលើនយ្យលើ�យ គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់តាំមុរយៈភស់ិុតាំង់ស់វនក់មុម ផ្នែដ៏លទទ�ល�នលើយើង់ខ្ពាុ ំលើធេើការស់នុ��ា ន ថាលើតើមា

នវតិមានច្នៃនភាពមុ�នប្រា�ក់ដ៏ប្រាបជាជាសារវនិទាក់ទ់ង់ នឹង់ប្រាពឹតិ�ការណ៍ូ ឬកាលៈលើទស់ៈទាងំ់ឡាយណា ផ្នែដ៏លនាឲំ្យមានការស់ង់្សយ័ជាសារវនិលើ�លើលើចំីរភាពច្នៃនដំ៏លើណូើ រការអាជីីវក់មុមរបស់់
 ធនាគារ។ ប្រាបស់�នលើបើលើយើង់ស់នុ��ា នថាមានវតិមាន ច្នៃនភាពមុ�នប្រា�ក់ដ៏ប្រាបជាជាសារវនិ លើយើង់ខ្ពាុ ំតប្រាមុូវឲ្យទាញចំំណាបអ់ារមុមណ៍ូ ក់ុុង់រ�យការណ៍ូស់វនក់រលើលើក់ំណូតស់់មាគ ល់ពាក់ព់ន័ធ ផ្នែដ៏លមានលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ ��រញ្ជីា វតុុ 

 
ឬប្រាបស់�នលើបើក់ំណូតស់់មាគ ល់លើន�ពំុមានលក់ខណូៈប្រាគ្គបប់្រាគានល់ើទលើនា� លើយើង់ខ្ពាុ ំនឹង់លើធេើការផ្នែក់ផ្នែប្រាបមុត�លើោបល់របស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំ។ ការស់នុ��ា នរបស់់លើយើង់ខ្ពាុ ំ គ្គឺពឹង់ផ្នែផុ្អក់លើលើភស់ិុតាំង់ស់វនក់មុម ផ្នែដ៏លទទ�ល�នរ�ូតដ៏ល់ច្នៃថិងៃលើចំញ

 
រ�យការណ៍ូស់វនក់រ ។ ផ្នែតលើទា�ជាោា ង់ណាក់ល៏ើ�យ ប្រាពឹតិ�ការណ៍ូ ឬកាលៈលើទស់ៈនាលើពលអនាគ្គត ក់អ៏ាចំបង់កឲ្យធនាគារមុ�នអាចំបនិចីំរភាពរបស់់អាជីីវក់មុម�នផុង់ផ្នែដ៏រ។

• វាយតច្នៃមុលការ�ក់ប់ង្វាា ញទប្រាមុង់ ់ន�ង់មាត�កាទាងំ់ប្រាស់ុង់ច្នៃនរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ក់ំណូតស់់មាគ ល់លើផុ្សង់ៗ ន�ង់វាយតច្នៃមុលថាលើតើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ តំណាង់ឲ្យប្រាបត�បតិ�ការណ៍ូន�ង់ប្រាពឹតិ�ការណ៍ូផ្នែដ៏លជា

 
មុូល�ា ន លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុចំ�ននូវការបង្វាា ញដ៏ប៏្រាតឹមុប្រាតូវ។
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ក់ុុង់ចំំលើណាមុបញ្ញាា ដ៏ច្នៃទលើទៀត លើយើង់ខ្ពាុ ំ�នលើធេើការទំនាក់ទ់ំនង់ជាមុ�យអុក់ទទ�លបនាុក់លើលើអភ��លក់�ចំុអំពីវ �សាលភាព ផ្នែដ៏ល�នលើប្រាគាង់ទុក់ន�ង់លើពលលើវលាច្នៃនការង្វារ ស់វនក់មុម ន�ង់របក់គ្គំលើ�ើញសំ់ខ្នាន់ៗ  រ�មុបញូុ្ជីលផុង់ផ្នែដ៏រនូវក់ង់េ�

 
ខ្នាតសំ់ខ្នាន់ៗ លើ�លើលើប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាក់ុុង់ ផ្នែដ៏លលើយើង់ខ្ពាុ ំរក់លើ�ើញក់ុុង់លើពលលើធេើស់វនក់មុម។

Maria Cristina M. Calimbas 

Partner

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.

ប្រាក់ុមុ�ែុនគ្គណូលើនយ្យក់រជំីនាញ ន�ង់

ស់វនក់រប្រាបត�ប្រាស់ុត

រាជីធានីភុលំើពញ ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា

ច្នៃថិងៃទី២១ ផ្នែខ្ពលើមុសា ឆុ្២ំ០២០

រ�យការណ៍្ណរបសស់វិន�រឯ�រាជ្យ
�ូនចូ�នៅពាះ៖ ភាគទុនិកផន �នាគារនៅ�យុប៊ែបែង (នៅខ�បូឌា) ភីអិលស់ុី
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រ�យការណ៍្ណស្្គានភាពហរិញ្ញវិ�្ុ
ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីបច់្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩

ផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ�� 2019 ផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ�� 2018 ផថងៃទ1ី ប៊ែខ�ករា ឆ្នាំំ�� 2018

ក��ត្់ស់មា្�ល់ ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់ 
នៅលខ2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់ 
នៅលខ2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់ 
នៅលខ2.1.4)

ប្រទ��យស់ក�ម

សាចំប់្រា�ក់ក់់ុុង់ច្នៃដ៏ 43,865,242 178,750,861 41,955,758 168,578,236 46,200,546 186,511,604

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា 3 395,510,749 1,611,706,302 386,426,166 1,552,660,335 248,596,929 1,003,585,802

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ 4 231,242,408 942,312,813 142,557,487 572,795,983 55,420,934 223,734,311

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 5 10,378 42,290 1,745 7,011 4,415 17,823

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនស់មុពន័ធញាំត� 6 1,017,554 4,146,533 887,559 3,566,212 1,647,157 6,649,573

ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទាន 7 674,515,974 2,748,652,594 568,500,231 2,284,233,928 531,171,080 2,144,337,650

អចំលក់មុម ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ 8 3,671,526 14,961,468 4,399,603 17,677,605 5,543,920 22,380,805

ក់មុមវ �ធីកំុ់ព្ូយទរ័ 9 1,093,390 4,455,564 811,601 3,261,013 1,071,751 4,326,659

ស់�ទធ�ច្នៃនការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម 10 19,219,240 78,318,403 18,249,187 73,325,235 20,133,142 81,277,494

ពនធពនយាជាប្រាទព្យស់ក់មុមសុ់ទធ 13 2,135,731 8,703,104 2,257,555 9,070,856 3,722,549 15,027,930

ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ 11 3,250,120 13,244,240 2,797,977 11,242,272 3,001,611 12,117,504

ប្រទ��យស់ក�មស់រុប 1,375,532,312 5,605,294,172 1,168,844,869 4,696,418,686 916,514,034 3,699,967,155

ផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ�� 2019 ផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ�� 2018 ផថងៃទ1ី ប៊ែខ�ករា ឆ្នាំំ�� 2018

ក��ត្់ស់មា្�ល់ ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់ 
នៅលខ2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់ 
នៅលខ2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់ 
នៅលខ2.1.4)

ប្រទ��យអក�ម និង�ូលនិ�ិភាគទុនិក

ប្រាទព្យអក់មុម

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរបស់់អត�ថិ�ជីន 12 1,079,464,510 4,398,817,878 929,362,752 3,734,179,538 705,829,271 2,849,432,767

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរបស់់សុាបន័��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់ៗ 12 53,958,368 219,880,350 29,681,922 119,261,963 25,116,432 101,395,036

បំណុូលភត�ស់នយា 15 20,373,978 83,023,960 19,008,996 76,378,146 20,332,119 82,080,764

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 5 3,102,957 12,644,550 3,178,987 12,773,170 1,770,051 7,145,696

បំណុូលពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូល 13 6,179,875 25,182,991 3,028,002 12,166,512 2,172,803 8,771,606

បំណុូលបនាា បប់ន្សំ 5 30,000,000 122,250,000 30,000,000 120,540,000 30,000,000 121,110,000

ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ 14 16,434,877 66,972,124 15,459,934 62,118,016 15,307,589 61,796,737

ប្រទ��យអក�មស់រុប 1,209,514,565 4,928,771,853 1,029,720,593 4,137,417,345 800,528,265 3,231,732,606

�ូលនិ�ិភាគទុនិក

លើដ៏ើមុទុន 17 75,000,000 300,000,000 75,000,000 300,000,000 65,000,000 260,000,000

ទុនបប្រាមុុង់ទូលើ� 10,000,000 40,000,000 10,000,000 40,000,000 10,000,000 40,000,000

ទុនបប្រាមុុង់បទបីញ្ជីា ត�ិ 7,612,089 30,815,426 4,108,337 16,618,223 - -

ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញរក់ាទុក់ 73,405,658 297,539,616 50,015,939 202,764,474 40,985,769 165,787,437

លលើមុ្អៀង់បង់គរពីការផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលរូប�យបណ័ូណ - 8,167,277 - (381,356) 2,447,112

�ូលនិ�ិភាគទុនិកស់រុប 166,017,747 676,522,319 139,124,276    559,001,341 115,985,769 468,234,549

ប្រទ��យអក�ម និង�ូលនិ�ិភាគទុនិកស់រុប 1,375,532,312 5,605,294,172 1,168,844,869 4,696,418,686 916,514,034 3,699,967,155

ក់ំណូតស់់មាគ ល់ភីាបពី់លើលខ្ព 1 ដ៏ល់ 29 ជាផ្នែផុុក់ច្នៃនរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ 

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4) (ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)

(ការរាយការណ៍ូលើ�ើង់វ �ញ-ក់ំណូតស់់មាគ ល់ 2.4) (ការរាយការណ៍ូលើ�ើង់វ �ញ-ក់ំណូតស់់មាគ ល់ 2.4)
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រ�យការណ៍្ណលទធផលកើពញកើលញ
ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីបច់្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩

2019 2018

ក��ត្់ស់មា្�ល់ ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់��ូលពាន់នៅរៀល 
(ក��ត្់ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)

ចំំណូូលពីការប្រា�ក់់ 18 58,104,845 235,440,832 51,556,293 208,545,205

ចំំណាយលើលើការប្រា�ក់ ់ 19 (18,650,211) (75,570,656) (16,790,214) (67,916,416)

ចំំណូូលពីការប្រា�ក់សុ់់ទធ 39,454,634 159,870,176 34,766,079 140,628,789

ចំំណូូលលើលើច្នៃថិលលើស់វា ន�ង់ក់ច្នៃប្រាមុលើជីើង់សារ 21 8,982,967 36,398,982 7,240,383 29,287,349

ចំំណាយលើលើច្នៃថិលលើស់វា ន�ង់ក់ច្នៃប្រាមុលើជីើង់សារ (1,408,639) (5,707,805) (1,392,766) (5,633,738)

ចំំណូូលច្នៃថិលលើស់វា ន�ង់ក់ច្នៃប្រាមុលើជីើង់សារសុ់ទធ 7,574,328 30,691,177 5,847,617 23,653,611

ចំំណូូលលើផុ្សង់ៗ 22 4,414,519 17,887,631 4,047,009 16,370,151

ចូ��ូលប្របត្ិបត្ដិការស់ុទធស់រុប 51,443,481 208,448,984 44,660,705 180,652,551

ចំំណាយ��រញ្ជីា វតុុ 20 (791,386) (3,206,695) (807,446) (3,266,119)

ចំំណាយទូលើ� ន�ង់រដ៏ា�ល 23 (20,896,754) (84,673,647) (19,789,481) (80,048,451)

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាបក់ារខ្នាតបង់ ់ឥណូទានរពឹំង់ទុក់ 4, 7, 14 4,145,575 16,797,870 4,186,524 16,934,490

ចូ�នៅ�ញ�ុនបង់�នធ 33,900,916 137,366,512 28,250,302 114,272,471

ចំំណាយពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូល 13.1 (7,007,445) (28,394,167) (5,111,795) (20,677,211)

ចូ�នៅ�ញស់ុទធស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទ 26,893,471 108,972,345 23,138,507 93,595,260

លលើមុ្អៀង់ពីការផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលរូប�យបណ័ូណ - 8,548,633 - (2,828,468)

ចូ��ូលនៅ�ញនៅលញស់រុបស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទ 26,893,471 117,520,978 23,138,507 90,766,792

 

ក់ំណូតស់់មាគ ល់ភីាបពី់លើលខ្ព 1 ដ៏ល់ 29 ជាផ្នែផុុក់ច្នៃនរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ 

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

58 59 

រ�យការណ៍្ណបបគមបគមរួលមូលធន
ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីបច់្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩

នៅដី��ទុន

ដីុលាា�រអានៅ�រកិ
ទុនបប្រ�ុងទូនៅ� ទុនបប្រ�ុងតា�បទប�បីញ្ញញត្តិ ប្របាក់ចូ�នៅ�ញរក�សាទុក

លនៅ�អៀងបង្គរ�ីការប៊ែប្រប

ស់ប្រ�ួលរូបិយុប័�្ណ
ស់រុប

ស់��ូលពាន់នៅរៀល
 (ក��ត់្ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់��ូលពាន់នៅរៀល
 (ក��ត់្ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់��ូលពាន់នៅរៀល
 (ក��ត់្ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់��ូលពាន់នៅរៀល
 (ក��ត់្ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)

ស់��ូលពាន់នៅរៀល
 (ក��ត់្ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់��ូលពាន់នៅរៀល
 (ក��ត់្ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)

ស់មុតុល្យនាច្នៃថិងៃទី 1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ019 តាំមុ 
ការរាយការណ៍ូពីមុុន

75,000,000 300,000,000 10,000,000 40,000,000 - - 51,161,214 206,947,111 148,647 136,161,214 547,095,758

ផុលបា�ពាល់ច្នៃនការផ្ទាល ស់់បិូរលើ�ជាCIFRSs 
      CIFRS 9 - - - - - - 4,995,381 20,206,316 - 4,995,381 20,206,316

      CIFRS 16 - - - - - - (1,949,546) (7,885,914) - (1,949,546) (7,885,914)

      ពនធពនយា - - - - - - (82,773) (334,816) - (82,773) (334,816)

ការលើផុារលើ�ទុនបប្រាមុុង់តាំមុបទបីញ្ជីាតិ� - - - - 4,108,337 16,618,223 (4,108,337) (16,618,223) - - -

លលើមុ្អៀង់ពីការផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលរូប�យបណ័ូណ - - - - - - - - (530,003) - (530,003)

ស់�ត្ុល�យនាផថងៃទី 1 ប៊ែខ�ករា ឆ្នាំំ��2019 ការរាយុការ�៍ 
នៅឡ�ងវិញ (ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4) 

75,000,000 300,000,000 10,000,000 40,000,000 4,108,337 16,618,223 50,015,939 202,314,474 (381,356) 139,124,276 558,551,341

ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញសុ់ទធស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទ - - - - - - 26,893,471 108,972,345 - 26,893,471 108,972,345

ការលើផុារលើ�ទុនបប្រាមុុង់តាំមុបទបីញ្ជីាតិ� - - - - 3,503,752 14,197,203 (3,503,752) (14,197,203) - - -

លលើមុ្អៀង់ពីការផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលរូប�យបណ័ូណ - - - - - - - - 8,548,633 - 8,548,633

ស់�ត្ុល�យនាផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ូុ ឆ្នាំំ��2019 75,000,000 300,000,000 10,000,000 40,000,000 7,612,089 30,815,426 73,405,658 297,539,616 8,167,277 166,017,747 676,522,319

នៅដី��ទុនដីុលាា�រអានៅ�រិក ទុនបប្រ�ុងទូនៅ� ទុនបប្រ�ុងតា�បទប�បីញ្ញញត្តិ ប្របាក់ចូ�នៅ�ញរក�សាទុក
លនៅ�អៀងបង្គរ�ីការប៊ែប្រប

ស់ប្រ�ួលរូបិយុប័�្ណ
ស់រុប

ស់��ូលពាន់នៅរៀល
 (ក��ត់្ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់��ូលពាន់នៅរៀល
 (ក��ត់្ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់��ូលពាន់នៅរៀល
 (ក��ត់្ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់��ូលពាន់នៅរៀល
 (ក��ត់្ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)

ស់��ូលពាន់នៅរៀល
 (ក��ត់្ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់��ូលពាន់នៅរៀល
 (ក��ត់្ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)

ស់មុតុល្យនាច្នៃថិងៃទី 1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 

តាំមុការរាយការណ៍ូពីមុុន
65,000,000 260,000,000 10,000,000 40,000,000 - - 46,418,792 187,764,014 2,403,649 121,418,792 490,167,663

ផុលបា�ពាល់ច្នៃនការផ្ទាល ស់់បិូរលើ�ជាCIFRSs

      CIFRS9 - - - - - - (5,022,626) (20,316,522) - (5,022,626) (20,316,522)

      CIFRS16 - - - - - (1,414,922) (5,723,359) - (1,414,922) (5,723,359)

     ពនធពនយា - - - - - - 1,004,525 4,063,304 - 1,004,525 4,063,304

លលើមុ្អៀង់ពីការផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលរូប�យបណ័ូណ - - - - - - 43,463 - 43,463

ស់�ត្ុល�យនាផថងៃទ1ី ប៊ែខ�ករា ឆ្នាំំ��2018 ការរាយុការ�៍ 

នៅឡ�ងវិញ (ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)
65,000,000 260,000,000 10,000,000 40,000,000 - - 40,985,769 165,787,437 2,447,112 115,985,769 468,234,549

ចំំលើណូញសុ់ទធស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទការរាយការណ៍ូ 
លើ�ើង់វ �ញ (ក់ំណូតស់់មាគ ល់ 2.4)

- - - - - - 23,138,507 93,595,260 - 23,138,507 93,595,260

បូក់បផ្នែនុមុលើដ៏ើមុទុន 10,000,000 40,000,000 - - - - (10,000,000) (40,000,000) - - -

ការលើផុារចូំលទុនបប្រាមុុង់តាំមុបទបីញ្ជីា តិ� - - - - 4,108,337 16,618,223 (4,108,337) (16,618,223) - - -

លលើមុ្អៀង់ពីការផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលរូប�យបណ័ូណ - - - - - - - - (2,828,468) - (2,828,468)

ស់�ត្ុល�យនាផថងៃទី 31 ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��2018 ការរាយុការ�៍ 

នៅឡ�ងវិញ (ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)
75,000,000 300,000,000 10,000,000 40,000,000 4,108,337 16,618,223 50,015,939 202,764,474 (381,356) 139,124,276 559,001,341

ក់ំណូតស់់មាគ ល់ភីាបពី់លើលខ្ព 1 ដ៏ល់ 29 ជាផ្នែផុុក់ច្នៃនរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ 



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

60 61 

រ�យការណ៍្ណលហូំរស្គាច់គ��់
ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីបច់្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្២ំ០១៩

2019 2018

ក��ត្់ស់មា្�ល់ ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់��ូលពាន់នៅរៀល 
(ក��ត្់ស់មា្�ល់ 

នៅលខ2.1.4)

សាចំប់្រា�ក់សុ់់ទធ�នពីស់ក់មុមភាពប្រាបត�បតដ�ការ 24 80,605,059 323,583,748 197,892,369 795,789,148

ស់ក់មុមភាពវ �ន�លើោគ្គ

ការទ�ញ ៖

     អចំលក់មុម ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ 8 (735,136) (2,978,771) (640,432) (2,590,547)

     ក់មុមវ �ធីកំុ់ព្ូយទរ័ 9 (700,380) (2,837,940) (122,051) (493,696)

សាចំប់្រា�ក់�់នពីការលក់អ់ចំលក់មុមន�ង់ �តុូបក់រណ៍ូ - - 11,517 46,586

សាចំប់្រា�ក់សុ់់ទធលើប្រាបើប្រា�ស់់ក់ុុង់ស់ក់មុមភាពវ �ន�លើោគ្គ (1,435,516) (5,816,711) (750,966) (3,037,657)

ស់ក់មុមភាព��រញ្ជីាបីទាន

ការទូទាតច់ំំផ្នែណូក់ប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុច្នៃនបំណុូលភត�ស់នយា (1,602,067) (6,491,575) (1,427,590) (5,774,602)

ការនៅក�ននៅឡ�ងផនសាច់ូប្របាក់ និងសាច់ូប្របាក់ស់��ូល 77,567,476 311,275,462 195,713,813 786,976,889

សាចំប់្រា�ក់ ់ន�ង់សាចំប់្រា�ក់ស់់មុមុូលនាលើដ៏ើមុការ �យបរ �លើចំ្ឆទ 435,430,652 1,749,560,360 239,716,839 967,736,879

លលើមុ្អៀង់ពីការផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលរូប�យបណ័ូណ - 29,631,550 - (5,153,408)

សាចូ់ប្របាក់ និងសាចូ់ប្របាក់ស់��ូល នាចូុងការិយុបរិនៅចូឆេទ 3 512,998,128 2,090,467,372 435,430,652 1,749,560,360

ក់ំណូតស់់មាគ ល់ភីាបពី់ លើលខ្ព 1 ដ៏ល់ 29 ជាផ្នែផុុក់ច្នៃនរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុទាងំ់លើន�

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

60 61 

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ 
នាច្នៃថិងៃទី៣១ ផ្នែខ្ពធូុ ឆុ្២ំ០១៩ ន�ង់ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីប់

១. ព័�៌មានអំពជីធនាគ្រ
ការបនៅង្ក�ត្ និងប្របត្ិបត្តិការ

ធនាគារលើមុយផ្នែបែង់ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតចាបត់ាំងំ់ពីឆុ្1ំ993 ន�ង់លើធេើប្រាបត�បតិ�ការជាសាខ្នាភុលំើពញ (“សាខ្នា”) 
ច្នៃនធនាគារ MALAYAN BANKING BERHAD (ប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ ឬ “MBB”) ផ្នែដ៏លជាធនាគារមុ�យចុំ�បញីី្ជី 
អាជីីវក់មុមលើ�ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់។

លើ�ច្នៃថិងៃទី2 ផ្នែខ្ពលើមុសា ឆុ្2ំ012 សាខ្នា ប្រាតូវ�នចុំ�បញីី្ជីអាជីីក់មុមជាប្រាក់ុមុ�ែុនសាធារណូៈ ទទ�ល 
ខុ្ពស់ប្រាតូវមានក់ប្រាមុ�តលើ�យមានលើ�ម �ថា ធនាគារលើមុយផ្នែបែង់ (លើខ្ពមុបូឌា) ភអី�លសីុ់ (“ធនាគារ )  
ន�ង់ជាប្រាក់ុមុ�ែុនបុប្រាតស់មុពន័ធរបស់់ MBB។ ធនាគារ ប្រាតូវ�នចុំ�បញីី្ជីអាជីីវក់មុម លើ�យអនុលើលាមុតាំមុ  
ចំាបស់់ិីពីស់�ប្រាគាស់ពាណូ� ជីីក់មុមច្នៃនប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា ន�ង់ប្រាតូវ�នផុិល់អាជាា បណ័ូណ លើប្រាកាមុ

 
បទបីញ្ជីា តិ�ទាងំ់ឡាយច្នៃនធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា (“NBC”)។ 

ធនាគារផុិល់លើស់វាក់មុមធនាគារទូលំទូលាយ ន�ង់លើស់វា��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធជាលើប្រាចំើនលើទៀត 
 

លើ�ក់ុុង់ ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា លើ�យអនុលើលាមុលើ�តាំមុអាជាា បណ័ូណ ធនាគារលើលខ្ព 02  
លើចំញលើ�យធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា លើ�យមុ�នមានកាលក់ំណូត។់ 

នៅដី��ទុន

លើដ៏ើមុទុនស់រុបរបស់់ធនាគារ នាច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ019 មានចំំន�ន 75 លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់  
(ឬ 300 ពានល់ានលើរៀល) (ឆុ្2ំ018៖ 75 លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ឬ 300 ពានល់ានលើរៀល)។

ប្រកុ�ប្របឹក�សាភិបាល

ស់មាស់ភាពច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើ�ក់ុុង់អំ�ុង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ ន�ង់នាកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនរ�យការណ៍ូ 
លើន�រ�មុមាន៖

លើលាក់ Anthony Brent Elam  
ប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល / អភ��លឯក់រាជី្យ 
ន�ង់មុ�នប្រាបត�បតិ�

លើលាក់ Spencer Lee Tien Chye អភ��លឯក់រាជី្យ ន�ង់មុ�នប្រាបត�បតិ�
លើលាក់ Datuk Hamirullah Bin Boorhan អភ��លមុ�នឯក់រាជី្យ ន�ង់មុ�នប្រាបត�បតិ� 

លើលាក់ Soon Su Long អភ��លមុ�នឯក់រាជី្យ ន�ង់មុ�នប្រាបត�បតិ� 

លើលាក់ Shariffuddin Khalid អភ��លឯក់រាជី្យ ន�ង់មុ�នប្រាបត�បតិ�

ទីតា�ង

ទីសុាក់ក់ារចុំ�បញីី្ជីរបស់់ធនាគារមានទីតាំងំ់លើ�អគារលើលខ្ព43 មុហាវ �ថិីប្រាព�នលើរាតិមុ ស់ង្វាក តផ់ុារថិមី3  
ខ្ពណ្ូដូ៏នលើពញ រាជីធានីភុលំើពញ ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជានាច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ019។  
ធនាគារមានសាខ្នាស់រុបចំំន�នច្នៃមុ្ភមុ�យ (21) ផ្នែដ៏លមានទីតាំងំ់លើ�ក់ុុង់រាជីធានីភុលំើពញ លើខ្ពតិលើស់ៀមុរាប  
លើខ្ពតិប្រាព�សី់�នុលើខ្ពតិ�តដ់៏ំបង់ លើខ្ពតិតីូង់�មុ ំ លើខ្ពតិក់ំពង់ច់ាមុ លើខ្ពតិបនាា យមានជីយ័ ន�ង់លើខ្ពតិតាំផ្នែក់វ។

បុគ្គលិក

នាច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ019 ធនាគារមានបុគ្គគល�ក់ស់រុបចំំន�ន 405 នាក់ ់(ឆុ្2ំ018 មានចំំន�ន396 នាក់)់។

កាលបរិនៅចូឆេទផនការអនុ�័ត្នៅល�របាយុការ�៍�ិរញ្ញញវត្ុ�

រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នអនុមុត័លើ�យប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល លើ�ច្នៃថិងៃទី21 ផ្នែខ្ពលើមុសា ឆុ្2ំ020។

២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ

២.១ �ូលដា្�នផនការបងា្�ញរបាយុការ�៍�ិរញ្ញញវត្ុ�

រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នលើរៀបចំំលើ�ើង់ប្រាស់បតាំមុស់ដង់�់ររ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុអនិរជាត�
 ច្នៃនក់មុពុជា (“CIFRSs”) ផ្នែដ៏លដូ៏ចំគុាលើ�នឹង់ IFRSs ផ្នែដ៏លលើចំញផុាយលើ�យ ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាស់ិង់�់រ 

គ្គណូលើនយ្យអនិរជាត� (“IASB”)។

ពត័ម៌ានលមុ្អ�ត ន�ង់ផុលបា�ពាល់ច្នៃនរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លអនុវតិ (“CIFRSs”) ប្រាតូវ�ន 
លាតប្រាត�ង់បង្វាា ញលើ�ក់ុុង់ក់ំណូតស់់មាគ ល់លើលខ្ព 2.4 ច្នៃនរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុលើន�។

លើគាលនលើោ�យគ្គណូលើនយ្យផ្នែដ៏ល�ក់ប់ង្វាា ញដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុលើន� ប្រាតូវ�នអនុវតដជាអចំ�ច្នៃសនដយ ៍
លើ�យធនាគារ។

២.១.១ �ូលដា្�នផនការវាស់់ប៊ែវង

រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ ប្រាតូវ�នលើរៀបចំំលើទីើង់ផ្នែផុ្អក់តាំមុមូុល�ា ន 
ច្នៃថិលលើដ៏ើមុប្រាបវតិ� តាំមុការផ្នែក់ផ្នែប្រាបស់ប្រាមាបក់ារវាស់់ផ្នែវង់របស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើ�

 
តច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់តាំមុរយៈចំំណូូលលើពញលើលញលើផុ្សង់លើទៀត ។

២.១.២ ការិយុបរិនៅចូឆេទសារនៅ���នធ 

ការ �យបរ �លើចំ្ឆទសារលើពើពនធរបស់់ធនាគារចាបល់ើផុិើមុពីច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ន�ង់បញុ្ជីបល់ើ� 
ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ។ 

២.១.៣  រូបិយុប័�្ណនៅគាល និងរូបិយុប័�្ណស់ប្រមាប់ក��ត្់បងា្�ញ

រូប�យវតុុច្នៃនប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជាគ្គឺ ប្រា�ក់ល់ើរៀល (“KHR”)។លើទា�ជាោា ង់លើន�ក់ិី 
ធនាគារលើធេើប្រាបត�បតដ�ការ ន�ង់ក់តប់្រាតាំរាល់បញីី្ជីគ្គណូលើនយ្យរបស់់ខ្ពល�នជាចំមុីង់ជា

 ប្រា�ក់ដុ់៏លាល រអាលើមុរ �ក់។ គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់�នក់ំណូតប់្រា�ក់ដុ់៏លាល រអាលើមុរ �ក់ជារូប�យ 
បណ័ូណ វាស់់ផ្នែវង់ ន�ង់ជារូប�យបណ័ូណ ស់ប្រាមាបក់់ំណូតប់ង្វាា ញ លើប្រាពា�វា�ន�លុ�បញុ្ញាំង់ពី 

 
សារធាតុលើស់ដ៏ាក់�ចំុច្នៃនប្រាបភពប្រាពឹតដ�ការណ៍ូ ន�ង់កាលៈលើទស់ៈរបស់់   ធនាគារ។  
ការបង្វាា ញលើន� គ្គឺអនុលើលាមុតាំមុប្រាបកាស់លើលខ្ព ធ7-07-164 ចុំ�ច្នៃថិងៃទី13 ផ្នែខ្ពធុូ 
ឆុ្2ំ007។

ស់ក់មុមភាពប្រាបត�បតដ�ការជារូប�យបណ័ូណ លើផុ្សង់ៗលើទៀត ប្រាតូវ�នបដូរលើ�ជាប្រា�ក់ដុ់៏លាល រ
 

អាលើមុរ �ក់ លើ�យលើប្រាបើប្រា�ស់់អប្រាតាំបដូរប្រា�ក់ ់ នាកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនប្រាបត�បតដ�ការលើនា�។
 ប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុមផ្នែដ៏លជារូប�យបណ័ូណ លើផុ្សង់លើទៀតលើប្រា�ពីដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ 

មានលើ�កាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនរ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នបដូរលើ�ជាប្រា�ក់់
 

ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់លើ�យ លើប្រាបើប្រា�ស់់អប្រាតាំនាកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនរ�យការណ៍ូសុានភាព 
��រញ្ជីា វតុុ។ ភាពលលើមុ្អៀង់ពីការបដូររូប�យបណ័ូណ  ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើ�ក់ុុង់

 រ�យការណ៍ូលទធផុលលើពញលើលញ។

២.១.៤ ការប៊ែប្របស់ប្រ�ួលទឹកប្របាក់ដីុលាា�រអានៅ�រិកនៅ�ជាប្របាក់នៅរៀល

ការផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលទឹក់ប្រា�ក់ដុ់៏លាល រអាលើមុរ �ក់ លើ�ជាប្រា�ក់ល់ើរៀលប្រាតូវ�នបង្វាា ញ ក់ុុង់ 
រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ លើដ៏ើមុីអីនុលើលាមុលើ�តាំមុចំាបស់់ដីពីគ្គណូលើនយ្យ ន�ង់

 ស់វនក់មុម លើ�យលើប្រាបើអប្រាតាំបិូរប្រា�ក់ចុ់ំង់ប្រាគា ន�ង់អប្រាតាំបិូរប្រា�ក់ជ់ាមុធ្យមុស់ប្រាមាប់
 

ចុំង់ឆ្ំុ ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ ដូ៏ចំផ្នែដ៏ល�នប្រាបកាស់លើ�យអគ្គគនាយក់�ា នពនធ�រ 
(“GDT”)។

ប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់បំណុូលផ្នែដ៏លមានលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុ 
ប្រាតូវផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលតាំមុ    អប្រាតាំបិូរប្រា�ក់ល់ើ�ចុំង់ប្រាគា លើ�ចុំង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទស់ប្រាមាប ់
រ�យការណ៍ូ ចំំផ្នែណូក់ឯចំំណូូល ន�ង់ចំំណាយ ផ្នែដ៏ល�នបង្វាា ញលើ�ក់ុុង់  
រ�យការណ៍ូលទធផុលលើពញលើលញប្រាតូវ�នផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលលើ�តាំមុអប្រាតាំបិូរប្រា�ក់ ់
ជាមុធ្យមុស់ប្រាមាបចុ់ំង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ។ ភាពលលើមុ្អៀង់ច្នៃនបផ្នែប្រាមុបប្រាមុរួលលទធផុល 
ទាងំ់អស់់ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ លើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូលទធផុលលើពញលើលញ។ 
ការផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលមុ�នគ្គ�របក់ប្រាសាយបរ �មាណូដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ជាតំណាង់ ឬធាល ប�់ន  
ឬអាចំប្រាតូវ�នផ្នែក់ស់ប្រាមុរួល លើ�ជាប្រា�ក់ល់ើរៀលក់ុុង់អប្រាតាំណាមុ�យ។ តច្នៃមុលទាងំ់អស់់ 
គ្គ�តជាប្រា�ក់ល់ើរៀល ប្រាតូវ�នបង់គតល់ើ�ជាខ្ពាង់ព់ានផ់្នែដ៏លលើ�ជី�តបំផុុត (“KHR’000”)  
លើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតមានការចំង់្អុលបង្វាា ញ។

រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នបង្វាា ញជាប្រា�ក់ល់ើរៀលលើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើអប្រាតាំបិូរ 
ប្រា�ក់ផ់្នែដ៏លប្រាតូវអនុវតិក់ុុង់ 1 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

                                                   2019   2018

   អប្រាតាំចុំង់ប្រាគា                                         4,075  4,018

   អប្រាតាំមុធ្យមុ                                          4,052    4,045



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់

62 63 

២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.២ នៅស់ចូកដីស់នៅងខេបផននៅគាលការ�៍គ�នៅនយុ�យស់�ខ្លាន់ៗ 

២.២.១  បប៊ែប្រ�បប្រ�ួលកុ�ងនៅគាលននៅយ៉ាបាយុគ�នៅនយុ�យ 

លើគាលនលើោ�យគ្គណូលើនយ្យ ផ្នែដ៏ល�នបង្វាា ញខ្នាង់លើប្រាកាមុ ប្រាតូវ�នអនុវត ិ
លើ�យធនាគារក់ុុង់អំ�ុង់លើពល�នបង្វាា ញលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់

 ក់ុុង់ការលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុតាំមុ (“CIFRSs”) នាច្នៃថិងៃទី01 

ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ស់ប្រាមាបល់ើគាលបំណូង់ច្នៃនការផ្ទាល ស់់បដូរលើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតមានការ 
បញី្ញាក់ល់ើផុ្សង់ពីលើន�។ 

២.២.២ ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�

ក.កាលបរិនៅចូឆេទផនការទទួលសា្�ល់

រាល់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុទាងំ់អស់់ ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ជាដំ៏បូង់លើ�ច្នៃថិងៃផ្នែដ៏ល 
ជី�ញដូ៏រលើពាល គ្គឺច្នៃថិងៃផ្នែដ៏លធនាគារ កាល យជាភាគ្គីមុ�យច្នៃនក់�ចុំស់នយារបស់់ 
ឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ។ លើន�រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ការជី�ញដូ៏រជាប្រាបចា ំ ទ�ញ ឬ លក់ច់្នៃន

 
ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លតប្រាមុូវឲ្យប្រាបគ្គល់ប្រាទព្យស់ក់មុមក់ុុង់រយៈលើពលក់ំណូត់

 
ផ្នែដ៏ល�នបលើង់កើតលើ�ើង់លើ�យបទបញី្ញា ឬអនុស់ញ្ញាា លើ�ក់ុុង់ទីផុារ។

ខ.ការទទួលសា្�ល់នៅល�កដី�បូង និងការវាស់់ប៊ែវងជាបនតបនា្ទ�ប់

រាល់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុទាងំ់អស់់ ប្រាតូវ�នវាស់់ផ្នែវង់លើលើក់ដំ៏បូង់តាំមុតច្នៃមុល 
ជាក់ផ់្នែស់ដង់ បូក់នឹង់ចំំណាយច្នៃថិលលើដ៏ើមុប្រាបត�បតិ�ការ លើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតក់ុុង់ក់រណីូ

 ផ្នែដ៏លប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ�នក់តប់្រាតាំតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់ តាំមុរយៈចំំលើណូញ  
ឬខ្នាត។ ចាបពី់ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ធនាគារលើធេើចំំណាតថុ់ាក់រ់ាល់ 
ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែផុ្អក់លើលើមុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុមស់ប្រាមាបប់្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យស់ក់មុម 

 
ន�ង់ចំរ �តលក់ខណូៈក់�ចំុស់នយាលំ�ូរ សាចំប់្រា�ក់ច់្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម�នវាស់់ផ្នែវង់៖

• ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុតាំមុច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់

• តច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ដង់តាំមុរយៈលទធផុលលើពញលើលញលើផុ្សង់ៗ (“FVOCI”) 

• តច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ដង់តាំមុរយៈចំំណូូលចំំណាយ (“FVTPL”)

មុុនច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ធនាគារ�នចាតច់ំំណាតថុ់ាក់ប់្រាទព្យស់ក់មុម 
��រញ្ជីា វតុុរបស់់ខ្ពល�នដូ៏ចំជាឥណូទាន ន�ង់ប្រា�ក់ប់ុលើរប្រាបទានលើ�យវាស់់ផ្នែវង់តាំមុ

 
ច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់) ន�ង់FVTPL។ ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុរ�មុបញូុ្ជីលដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�តា�ផថ្លនៅដី��រំលស់់

ចាបពី់ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ធនាគារវាស់់ផ្នែវង់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុតាំមុច្នៃថិល 
លើដ៏ើមុរលំស់់ ប្រាបស់�នលើបើលក់ខខ្ពណ្ូទាងំ់ពីរប្រាតូវ�នបំលើពញដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

• លក់ខខ្ពណ្ូក់�ចំុស់នយាច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើលើក់លើ�ើង់លើ�កាលបរ �លើចំ្ឆទ
 ជាក់ល់ាក់ ់ ច្នៃនលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ផ់្នែដ៏លផ្នែផុ្អក់លើលើការទូទាតប់្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុ ន�ង់ 

ការប្រា�ក់ផ់្នែតឯង់(“SPPI”) លើលើចំំន�នប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុផ្នែដ៏លលើ�ស់ល់ ន�ង់

• ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវ�នអនុវតិតាំមុ មុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុមមុ�យផ្នែដ៏លមាន 
លើគាលលើៅកានក់ាបប់្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ លើដ៏ើមុីបី្រាបមុូលនូវលំ�ូរសាចំ់

 
ប្រា�ក់ត់ាំមុក់�ចំុស់នយា។

ពត័ម៌ានលមុ្អ�តច្នៃនលក់ខខ្ពណ្ូទាងំ់លើន�ដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

(i) ការលើធេើលើតស់ដ SPPI

តាំមុជំីហានដំ៏បូង់ច្នៃនដំ៏លើណូើ រការលើធេើចំំណាតថុ់ាក់រ់បស់់ខ្ពល�ន ធនាគារ 
វាយតច្នៃមុលលើលើលក់ខខ្ពណ្ូក់�ចំុស់នយាច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ លើដ៏ើមុីី

 ក់ំណូតថ់ា លើតើព�ក់លើគ្គលើ�លើយតបនឹង់លើតស់ដ SPPI ផ្នែដ៏រឬលើទ។ “ប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុ” 
ស់ប្រាមាបល់ើគាលលើៅច្នៃនការលើធេើលើតស់ិលើន� ប្រាតូវ�នក់ំណូតត់ាំមុតច្នៃមុល 
ជាក់ផ់្នែស់ិង់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើ�លើពលមានការទទ�លសាគ ល់ 
លើលើក់ដំ៏បូង់ ន�ង់អាចំផ្ទាល ស់់បិូរអាយុកាលច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ

 (ឧទា�រណ៍ូ ប្រាបស់�នលើបើមានការទូទាតស់់ង់លើលើប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុឬ រលំស់់ 
តាំមុបុពេលាភ / អបីហារ)។ 

ធាតុសំ់ខ្នាន់ៗ  ច្នៃនការប្រា�ក់ក់់ុុង់ការលើរៀបចំំប្រា�ក់ក់់មុុ ីប្រាតូវ�នព�ចារណា 
ជាធមុមតាំលើលើតច្នៃមុលតាំមុលើវលាច្នៃនសាចំប់្រា�ក់ ់ ន�ង់ហាន�ភយ័ឥណូទាន។  
លើដ៏ើមុីលីើធេើការវាយតច្នៃមុលលើលើការទូទាតប់្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុ ន�ង់ ការប្រា�ក់ ់ (SPPI)  
ធនាគារអនុវតិការវ �ន�ចំ្ឆយ័ ន�ង់ព�ចារណាលើលើក់តិាំពាក់ព់ន័ធដូ៏ចំជា

 
រូប�យបណ័ូណ ផ្នែដ៏លប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវ�នក់ំណូត ់ ន�ង់រយៈលើពល

 
ផ្នែដ៏លអប្រាតាំការប្រា�ក់ប់្រាតូវ�នក់ំណូត។់

ផុាុយលើ�វ �ញ លក់ខខ្ពណ្ូក់�ចំុស់នយាផ្នែដ៏លបង្វាា ញពីការបា�ពាល់លើ�
 

នឹង់ហាន�ភយ័ ឬ ភាពមុ�នចុំ�ស់ប្រាមុុង់ក់ុុង់លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ត់ាំមុ
 

ក់�ចំុស់នយា ផ្នែដ៏លមុ�នទាក់ទ់ង់នឹង់ការលើរៀបចំំប្រា�ក់ក់់មុុជីាមុូល�ា ន 
មុ�នបង់កឱ្យមានលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ត់ាំមុក់�ចំុស់នយាផ្នែដ៏ល�នទូទាតផ់្នែត 
ឯង់នូវប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុ ន�ង់ការប្រា�ក់ល់ើ�លើលើចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ផ់្នែដ៏លលើ�ស់ល់ 
លើទ។ ក់ុុង់ក់រណីូផ្នែបបលើន� ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ�នតប្រាមុូវឲ្យមានការ

 
វាស់់ផ្នែវង់តាំមុ FVTPL។

(ii) ការវាយតច្នៃមុលមុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុម

ធនាគារ �នក់ំណូតម់ុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុមរបស់់ខ្ពល�ន លើ�ក់ប្រាមុ�តមុ�យផ្នែដ៏ល 
�លុ�បញំុ្ញាង់ពីរលើបៀបផ្នែដ៏លចាតប់្រាក់ុមុច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�ន

 
ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើដ៏ើមុីសី់លើប្រាមុលើគាលបំណូង់អាជីីវក់មុមរបស់់ខ្ពល�ន។

មុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុមរបស់់ធនាគារ មុ�នប្រាតូវ�នវាយតច្នៃមុលលើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើ 
មុូល�ា នឧបក់រណ៍ូ នីមុ�យៗលើនា�លើទ បាុផ្នែនិវាយតច្នៃមុលក់ុុង់ក់ប្រាមុ�តខ្ពពស់់ 
លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើឧបក់រណ៍ូលើ�ក់ុុង់ស់មាព ធស់រុប ន�ង់ផ្នែផុ្អក់លើលើក់តិាំ

 
ផ្នែដ៏លអាចំស់លើង់កត�នដូ៏ចំជា៖

• រលើបៀបច្នៃនការអនុវតិមុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ 
ផ្នែដ៏លមានលើ�ក់ុុង់មុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុមលើនា� ប្រាតូវ�នវាយតច្នៃមុល ន�ង់ 
រាយការណ៍ូលើ�បុគ្គគល�ក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សំ់ខ្នាន់ៗ

• ហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លជី�ឥទធ�ពល ដ៏ល់ការអនុវតិលើលើគ្គំរូអាជីីវក់មុម (ន�ង់ 
ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លរក់ាទុក់លើ�ក់ុុង់មុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុម)

 
ន�ង់ ជាព�លើស់ស់វ �ធីសាសស់ិ ផ្នែដ៏លលើប្រាបើក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់

 ហាន�ភយ័។

• រលើបៀបផ្នែដ៏លអុក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់អាជីីវក់មុម ទទ�ល�នសំ់ណូង់  
(ឧទា�រណ៍ូ ថាលើតើសំ់ណូង់គឺ្គផ្នែផុ្អក់លើលើតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ដង់ច្នៃនប្រាទព្យ 
ស់មុីតិ�ផ្នែដ៏ល�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ឬ លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ត់ាំមុក់�ចំុស់នយា 
ផ្នែដ៏ល�នប្រាបមុូល)។

• ភាពញឹក់ញាំប ់តច្នៃមុល ន�ង់ការក់ំណូតល់ើពលច្នៃនការលក់ផ់្នែដ៏ល�ន 
រពឹំង់ទុក់ ជាទ�ដ៏ាភាពសំ់ខ្នាន់ៗ ច្នៃនការវាយតច្នៃមុលរបស់់ធនាគារ។ 

ការវាយតច្នៃមុលមុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុម គ្គឺផ្នែផុ្អក់លើលើលើស់ណារយីាូផ្នែដ៏លរពឹំង់ទុក់
 

លើ�យស់មុលើ�តុផុល ន�ង់មុ�នរ�មុបញូុ្ជីលក់រណីូអាប្រាក់ក់ប់ំផុុត ឬ
 

ក់រណីូមានភាពតាំនតឹង់។ ប្រាបស់�នលើបើលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ ់ បនាា បពី់
 

ការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់ ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ក់ុុង់វ �ធីសាសស់ិខុ្ពស់ពី 
ការរពំឹង់ទុក់របស់់ធនាគារ ធនាគារមុ�នផ្ទាល ស់់បិូរចំំណាតថុ់ាក់ ់
��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លលើ�ស់ល់លើទ។ បាុផ្នែនិធនាគារបញូុ្ជីលទ�នុនយ័នាលើពល

 
វាយតច្នៃមុលប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លលើទើបនឹង់ទទ�ល�ន។

ប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏លប្រាតូវបូក់បញូុ្ជីលជាប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ វាស់់ផ្នែវង់
 

តាំមុច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់មានដូ៏ចំជាសាចំប់្រា�ក់ ់ ន�ង់មុូលន�ធ�រយៈលើពលខ្ពលី 
ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ ន�ង់ ប្រា�ក់ក់់មុុជីាមុ�យសុាបន័��រញ្ជីា វតុុ ប្រាទព្យស់ក់មុម

 
��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏ល�នទ�ញលើប្រាកាមុក់�ចំុប្រាពមុលើប្រាពៀង់លក់ប់និ ការវ �ន�លើោគ្គ 
��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ឥណូទាន បុលើរប្រាបទាន ន�ង់��រញ្ជីាបីទានដូ៏ចំ�ន

 
បង្វាា ញលើ�ក់ុុង់ក់ំណូតប់្រាតាំលើរៀង់ៗខ្ពល�នលើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.២ នៅស់ចូកដីស់នៅងខេបផននៅគាលការ�៍គ�នៅនយុ�យស់�ខ្លាន់ៗ (ត្�ីទ��័រ�ុន) 

២.២.២ ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ� (ត្�ីទ��័រ�ុន)

ខ.ការទទួលសា្�ល់នៅល�កដី�បូង និងការវាស់់ប៊ែវងជាបនតបនា្ទ�ប់ (ត្�ីទ��័រ�ុន)

តច្នៃមុលស់មុរមុ្យតាំមុរយៈលទធផុលលើពញលើលញលើផុ្សង់ៗ (“FVOCI”)

ធនាគារអនុវតិនូវប្រាបលើភទថិមីលើប្រាកាមុ CIFRS 9 ច្នៃនល�ខ្ព�តុបក់រណ៍ូផ្នែដ៏ល�ន 
អនុវតិតាំមុ FVOCI លើ�លើពលលក់ខខ្ពណ្ូទាងំ់ពីរខ្នាង់លើប្រាកាមុ ប្រាតូវ�នបំលើពញ៖

• ល�ខ្ព�តុបក់រណ៍ូលើន� ប្រាតូវ�នលើធេើលើ�ើង់តាំមុគ្គំរូអាជីីវក់មុមលើគាល ផ្នែដ៏ល
 

បំណូង់ច្នៃនល�ខ្ព�តុបក់រណ៍ូលើន� ប្រាតូវ�នស់លើប្រាមុចំលើ�យការប្រាបមុូលលំ�ូរ 
សាចំប់្រា�ក់ត់ាំមុក់�ចំុស់នយាន�ង់ការលក់ប់្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុន�ង់

• លក់ខខ្ពណ្ូក់�ចំុស់នយាច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវគុានឹង់ការសាក់លីង់លើលើ 
SPPI។ 

ល�ខ្ព�តុបក់រណ៍ូភាគ្គលើប្រាចំើន    ជាប្រាទព្យស់ក់មុម      ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នចាតថុ់ាក់ជ់ា 
ការវ �ន�លើោគ្គ��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លអាចំលក់�់ន មានផ្នែចំង់ក់ុុង់ CAS 39។

ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើ� FVOCI ប្រាតូវ�នគ្គណូនាជាបនិបនាា បត់ាំមុតច្នៃមុល 
ជាក់ផ់្នែស់ដង់ជាមុ�យនឹង់ការចំំលើណូញ  ន�ង់ខ្នាត   ផ្នែដ៏លលើក់ើតលើ�ើង់លើ�យសារ 
ការបំលាស់់បិូរតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ដង់ផ្នែដ៏ល�នទទ�លសាគ ល់ក់ុុង់លទធផុលលើពញលើលញ  
(“OCI”)។ ចំំណូូលការប្រា�ក់ ់ ន�ង់ ការចំំលើណូញឬខ្នាតលើលើអប្រាតាំបិូរប្រា�ក់ ់
បរលើទស់ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ លើ�ក់ុុង់ការចំំលើណូញឬខ្នាត ផ្នែដ៏លមាន 
ឥរ �ោបទច្នៃនវ �ធានដូ៏ចំគុានឹង់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏ល�នគ្គណូនាលើលើ

 ចំំណាយរលំស់់។ �តប់ង់ត់ាំមុរលើបៀបដូ៏ចំគុានឹង់ស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លប្រាតូវ 
�នវាស់់លើ�យច្នៃថិលរលំស់់។ លើ�លើពលធនាគារលើធេើការវ �ន�លើោគ្គលើប្រាចំើនជាង់មុ�យ 
លើលើមុូលបប័្រាតដូ៏ចំគុា ធនាគារប្រាតូវលើ��បង់ល់ើចាលការគ្គណូនាតាំមុរលើបៀប  
first-in first-out។  តាំមុការមុ�នទទ�លសាគ ល់ការចំំលើណូញ  ឬ  ការខ្នាតបង់ ់
ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ពីមុុន  លើ�ក់ុុង់លទធផុលលើពញលើលញប្រាតូវ�នលើធេើ 
ចំំណាតថុ់ាក់ល់ើ�ើង់វ �ញពីលទធផុលលើពញលើលញលើ�ការចំំលើណូញ ឬ ខ្នាតវ �ញ។

ឧបក់រណ៍ូលើដ៏ើមុទុនជាធមុមតាំប្រាតូវ�នគ្គណូនាតាំមុ FVTPL។ លើទា�ោា ង់ 
ណាក់ល៏ើ�យ ចំំលើពា�ឧបក់រណ៍ូលើដ៏ើមុទុនផ្នែដ៏លមុ�ន�នលើធេើពាណូ� ជីីក់មុមជាមុ�យ  
ជីលើប្រាមុើស់ផ្នែដ៏លមុ�នអាចំផ្នែក់ផ្នែប្រាប�នលើ�លើពលចាបល់ើផិុើមុ ធនាគារ�នលើធេើការវា
ស់់ផ្នែវង់លើលើបំលាស់់បូិរតាំមុរយៈ FVOCI (លើ�យមុ�នមានការផ្នែក់លើ�ើង់វ �ញយក់ 
ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញឬខ្នាត រ�ូតដ៏ល់មានការផ្នែលង់ទទ�លសាគ ល់)។

ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�កុ�ងត្ផ�្លស់�រ��យ តា�រយុៈប្របាក់ចូ�នៅ�ញឬខ្លាត្ 
(“FVTPL”)

មុុនច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018  ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើ� FVTPL រ�មុមាន 
ឥណូទាន ន�ង់ បុលើរប្រាបទាន ន�ង់ការផុិល់��រញ្ជីាបីទានដ៏ល់អត�ថិ�ជីន

 
ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លប្រាតូវលើប្រាបើស់ប្រាមាបប់្រាបត�បតិ�ការពាណូ� ជីីក់មុម (HFT)

ន�ង់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លក់ំណូតត់ាំមុ FVTPL នាលើពលមានការទទ�ល 
សាគ ល់ដ៏ំបូង់។ ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវ�នចាតថុ់ាក់ល់ើដ៏ើមុីបី្រាបត�បត�ិកា

 រពាណូ� ជីីក់មុម ប្រាបស់�នលើបើធនាគារ�នទទ�លស់ប្រាមាបល់ើគាលបំណូង់លើដ៏ើមុីលីក់់
 

ឬ ទទ�លទ�ញវ �ញក់ុុង់រយៈលើពលខ្ពលីខ្នាង់មុុខ្ព។ ឧបក់រណ៍ូន�ស់្សនារ�មុទាងំ់ ន�ស់្សនា
 បង់កក់�់ចំល់ើ�យផ្នែ�ក់  ប្រាតូវ�នចាតថុ់ាក់ជ់ាប្រាទព្យស់ក់មុមស់ប្រាមាបប់្រាបត�បត�ិកា

រពាណូ� ជីីក់មុមលុ�ប្រាតាំផ្នែតឧបក់រណ៏ូន�ស់្សនាទាំង់លើនា�ប្រាតូវ�នលើរៀបចំំជាវ �ធាន 
ការពារហាន�ភយ័តាំមុការក់ំណូតក់់ុុង់CAS39។ 

ចាបព់ីច្នៃថិងៃទី 1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើ� FVTPL គ្គឺជា 
ប្រាទព្យផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នរក់ាទុក់ស់ប្រាមាបប់្រាបត�បត�ិការពាណូ� ជីីក់មុម ន�ង់ប្រាតូវ�ន 
ក់ំណូតល់ើ�យគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើលើការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់ ឬ ប្រាតូវ�នតប្រាមូុវជា 
ចា�ំចំក់់ុុង់ការគ្គណូនាតាំមុតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ដង់លើប្រាកាមុ CIFRS 9។ 
គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើរៀបចំំឧបក់រណ៍ូន�ស់្សនាតាំមុ FVTPL លើលើការទទ�លសាគ ល់ 
ដ៏ំបូង់នាលើពលមានលក់ខណូៈវ �ន�ចំ្ឆយ័ខ្នាង់លើប្រាកាមុ ប្រាតូវ�នបំលើពញ។ ការលើរៀប 
ចំំផ្នែបបលើន�ប្រាតូវ�នក់ំណូតល់ើ�យផ្នែផុ្អក់មុូល�ា ន ឧបក់រណ៍ូលើ�យឧបក់រណ៍ូ៖

• ការលើរៀបចំំលើន�លុបបំ�ត ់ ឬ កាតប់នុយការផ្នែដ៏លមុ�នសីុ់ចំង្វាេ ក់គុ់ាផ្នែដ៏ល 
អាចំនឹង់លើក់ើតលើ�ើង់ពីការគ្គណូនាប្រាទព្យស់ក់មុម  ឬ បំណុូលឬការទទ�ល 
សាគ ល់លើលើការចំំលើណូញឬខ្នាតរបស់់ព�ក់លើគ្គ លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើមុូល�ា ន 
លើផុ្សង់គុា ឬ

• ប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ បំណុូល គ្គឺជាផ្នែផុុក់មុ�យច្នៃនប្រាក់ុមុប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ 
ឥណូទាន ��រញ្ជីា វតុុ ឬ ទាងំ់ពីរផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ន�ង់ការវាយ

 
តច្នៃមុលការអនុវតិរបស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើមុូល�ា នតច្នៃមុលជាក់ ់
ផ្នែស់ដង់ អនុលើលាមុតាំមុឯក់សារប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ហាន�ភយ័ ឬ យុទធសាសស់ិ 
វ �ន�លើោគ្គ។

រាបប់ញូី្ជីលប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុតាំមុ FVTPL រ�មុមានការវ �ន�លើោគ្គ��រញ្ជីា វតុុ 
ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នក់ំណូតល់ើលើការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់ 
ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទាន ន�ង់��រញ្ជីាបីទានដ៏ល់អត�ថិ�ជីន ន�ង់ន�ស់្សនាបង់កក់។់

បនាា បពី់ការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់ ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏ល�នទុក់ស់ប្រាមាប ់
ប្រាបត�បត�ិការពាណូ� ជីីក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ�នក់ំណូតត់ាំមុ FVTPL 
ប្រាតូវ�នក់តប់្រាតាំលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុលើ�យតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ដង់

 
បំលាស់់បិូរតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ដង់ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូលទធផុល 
លើប្រាកាមុចំំណូង់លើជីើង់ច្នៃន “ប្រា�ក់ច់ំំណូូលប្រាបត�បតិ�ការលើផុ្សង់លើទៀត” ។

ឥ�ទាន និងបុនៅរប្របទាន

ឥណូទាន ន�ង់ បុលើរប្រាបទាន ក់ុុង់រ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុ រ�មុមាន
 

ឥណូទាន ន�ង់ បុលើរប្រាបទានផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នវាស់់ផ្នែវង់លើ�យច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់វា ប្រាតូវ 
�នលើគ្គវាស់់ផ្នែវង់លើលើក់ដំ៏បូង់ តាំមុតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ដង់បូក់នឹង់ចំំណាយប្រាបត�បតិ� 
ការបផ្នែនុមុ ន�ង់ បនិបនាា បវ់ាស់់ផ្នែវង់ លើ�យលើប្រាបើច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ផ្នែដ៏លមានអប្រាតាំ 
ការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធភាព។ 

គ. ការប៊ែលងទទួលសា្�ល់នៅដាយុសារមានការប៊ែកស់ប្រ�ួលស់�ខ្លាន់ៗផនលកខេ�្ឌ

ធនាគារផ្នែលង់ទទ�លសាគ ល់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ដូ៏ចំជាឥណូទាន ន�ង់  
បុលើរប្រាបទាន នាលើពលផ្នែដ៏លលក់ខនិ�ក់ៈ ប្រាតូវ�នព�ភាក់ាលើ�ើង់វ �ញក់ុុង់ក់ំរ �ត

 មុ�យ។ ភាគ្គលើប្រាចំើនវាកាល យជាប្រា�ក់ក់់មុុថីិមីជាមុ�យនឹង់ការទទ�លសាគ ល់លើផុ្សង់ 
ផ្នែដ៏លជាការមុ�នទទ�លសាគ ល់លើលើការចំំលើណូញ ឬ ខ្នាត ដ៏ល់ក់ំរ �តមុ�យផ្នែដ៏ល 
អុីមុផ្នែភមុ�នមុ�នប្រាតូវ�នក់តប់្រាតាំ។

ប្រា�ក់ក់់មុុផី្នែដ៏លលើទើបផ្នែត�នទទ�លសាគ ល់ថិមីប្រាតូវ�នចាតក់់ុុង់ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 1 
ស់ប្រាមាបល់ើគាលបំណូង់គ្គណូនា ECL លើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតប្រា�ក់ក់់មុុថីិមីផ្នែដ៏ល�ន 
ចាតទុ់ក់ថាប្រាតូវ�នទ�ញ ឬមានអុីមុផ្នែភមុ�នច្នៃនឥណូទាន(“POCI”) ។

ប្រាបស់�នលើបើការផ្នែក់ស់ប្រាមុរួលលើន�មុ�នបណិាលឱ្យមានលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ខុ់្ពស់ 
ផ្នែបលក់ខ្នាល ងំ់ លើនា�ការផ្នែក់ស់ប្រាមុរួលមុ�នបណិាលឱ្យមានការមុ�នទទ�លសាគ ល់ 
លើទ។ ផ្នែផុ្អក់លើលើបផ្នែប្រាមុបប្រាមុរួលលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ផ់្នែដ៏ល�នបញុុ្ជី�តាំមុអប្រាតាំ 
ការប្រា�ក់ម់ានស់ពុលភាព (EIR) ធនាគារប្រាតូវក់តប់្រាតាំបផ្នែប្រាមុបប្រាមុរួលលើលើ 
ការចំំលើណូញ ឬ ខ្នាត លើដ៏ើមុី�ីនដ៏ល់ក់ំរ �តមុ�យផ្នែដ៏លអុីមុផ្នែភមុ�នមុ�នប្រាតូវ

 
�នក់តប់្រាតាំ។

ឃ. អីុ�ប៊ែភ�ិនផនប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ� 

លើគាលនលើោ�យមានប្រាបស់�ទធ�ភាពចាបព់ីច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ន�ង់ 
អនុវតិលើ�ក់មុពុជាចាបពី់ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ019តប្រាមុូវការច្នៃនអុីមុផ្នែភមុ�នរបស់់ 
CIFRS 9 គឺ្គផ្នែផុ្អក់លើលើវ �ធាន ECL ផ្នែដ៏លជំីន�ស់វ �ធានច្នៃនការខ្នាតបង់ផ់្នែដ៏ល 
�នលើក់ើតលើ�ើង់លើប្រាកាមុ CAS 9។ វ �ធាន ECL ប្រាតូវ�នអនុវតិចំំលើពា�ប្រាទព្យ 
ស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នគ្គណូនាលើ�យចំំណាយរលំស់់ ឬ តាំមុ 
FVOCI ក់�ចំុស់នយាប្រា�ក់ក់់មុុផី្នែដ៏លមុ�នអាចំដ៏ក់�ូត�ន ន�ង់ក់�ចំុស់នយាធានា

 
��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លរ�មុមានឥណូទាន បុលើរប្រាបទាន ��រញ្ជីាបីទាន ន�ង់ 
ល�ខ្ព�តុបក់រណ៍ូច្នៃនឥណូទានផ្នែដ៏លធនាគារកានក់ាប។់ វ �ធាន ECL ក់ប៏្រាតូវ�ន 
អនុវតិចំំលើពា�ក់�ចំុស់នយាប្រាទព្យស់ក់មុមលើប្រាកាមុ CIFRS 15 ប្រា�ក់ច់ំំណូូលពីក់�ចំុ 
ស់នយាជាមុ�យអត�ថិ�ជីន ន�ង់គ្គណូនីប្រាតូវទទ�ល�នពីការជី�ល�នផ្នែចំង់ក់ុុង់ 

 
CIFRS 16។ 



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់

64 65 

២ កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.២ នៅស់ចូកដីស់នៅងខេបផននៅគាលការ�៍គ�នៅនយុ�យស់�ខ្លាន់ៗ (ត្�ីទ��័រ�ុន) 

២.២ .២  ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ� (ត្�ីទ��័រ�ុន) 

ឃ. អីុ�ប៊ែភ�ិនផនប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ� (ត្�ីទ��័រ�ុន)

ការគ្គណូនាច្នៃនការខ្នាតបង់ឥ់ណូទាន រពំឹង់ទុក់ ពាក់ព់ន័ធនឹង់ការលើក់ើនលើ�ើង់
ច្នៃនភាពស់មុគ្គសាម ញ ន�ង់ការវ �ន�ចំ្ឆយ័រ�មុមាន៖ 

(i) ក់ំណូតពី់ការលើក់ើនលើ�ើង់នូវហាន�ភយ័ឥណូទាន ចាបត់ាំងំ់ពីមាន
 

ការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់

ការវាយតច្នៃមុលលើលើអុីមុផ្នែភ មុ�នផ្នែដ៏លគ្គ�រឲ្យក់តសំ់់គាល់ចាបត់ាំងំ់ពី 
ការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់ជាគ្គនលឹ� ក់ុុង់ការបលើង់កើតការផ្ទាល ស់់បិូររវាង់

 
តប្រាមុូវការគ្គណូនាប្រា�ក់ឧ់បតុមុ្ភលើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើ ECL 12ផ្នែខ្ព ន�ង់ផ្នែផុ្អក់ 
លើលើ ECL លើពញមុ�យជីីវ �ត។ ការវាយតច្នៃមុលលើលើបរ �មាណូ ន�ង់ 
គុ្គណូភាពតប្រាមុូវឲ្យ�ា នស់ាម នល់ើលើការលើក់ើនលើ�ើង់គ្គ�រឱ្យក់តស់់មាគ ល់ច្នៃន 
ហាន�ភយ័ឥណូទាន លើ�យលើប្រាបៀបលើធៀបហាន�ភយ័ច្នៃនការលើក់ើតលើ�ើង់ 
ជាប្រាបចាលំើលើប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ កាលបរ �លើចំ្ឆទរ�យការណ៍ូ 

 
ជាមុ�យនឹង់ហាន�ភយ័ច្នៃនការលើក់ើតលើ�ើង់ជាប្រាបចា ំ លើលើប្រាទព្យស់ក់មុម

 
��រញ្ជីា វតុុលើ�កាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់។

ធនាគារអនុវតិវ �ធីសាសស់ិបីដ៏ំណាក់ក់ាល លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើការផ្ទាល ស់់បិូរ 
គុ្គណូភាពឥណូទានចាបត់ាំងំ់ពីមានការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់៖

វ�ធាន 

3ដ៏ំណូាក់់ក់ាល ដ៏ំណូាក់់ក់ាលទី 1 ដ៏ំណូាក់់ក់ាលទី 2 ដ៏ំណូាក់់ក់ាលទី 3

ដ៏ំលើណូើ រការ ក់ំពុង់ដំ៏លើណូើ រការ មុ�នដំ៏លើណូើ រការ

វ �ធាន ECL ECL 12 ផ្នែខ្ព
ECL 
លើពញមុ�យជីីវ �ត

ECL 

លើពញមុ�យជីីវ �ត

លក់ខណូៈវ �ន�ចំ្ឆយ័

មុ�នមានការលើក់ើន 
លើ�ើង់គ្គ�រឱ្យក់ត ់
ស់មាគ ល់លើលើ 
ហាន�ភយ័ 
ឥណូទានលើទ

ហាន�ភយ័ឥណូទាន
លើក់ើនលើ�ើង់គ្គ�រឱ្យក់ត់
ស់មាគ ល់

ប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏ល
�នលើធេើលើប្រាក់ឌីីតអុីមុ
ផ្នែភមុ�ន

ការទទ�លសាគ ល់ 
ចំំណូូលការប្រា�ក់់

តច្នៃមុលដុ៏លលើោង់ តច្នៃមុលដុ៏លលើោង់ តច្នៃមុលសុ់ទធលើោង់

(ii) ការគ្គណូនា ECL

មានស់មាស់ធាតុសំ់ខ្នានបី់លើដ៏ើមុីគី្គណូនា ECL ដូ៏ចំជាប្រាបូ�បែលីីលើត 
ច្នៃនការគាម នលទធភាពស់ង់ (“PD”) ការខ្នាតបង់ច់្នៃនការគាម នលទធភាព 
ស់ង់ (“LGD”) ន�ង់ហាន�ភយ័ច្នៃនការគាម នលទធភាពស់ង់(“EAD”)។  
មុាូផ្នែឌីលលើន�គឺ្គលើដ៏ើមុីផីុិល់លទធភាពឱ្យ�នលើប្រាចំើនតាំមុផ្នែតអាចំលើធេើលើ� 
�ននូវមុាូផ្នែឌីល�ផ្នែស់ល ទី2 របស់់ធនាគារ ន�ង់ អនុវតិការផ្នែក់ 
ស់ប្រាមុរួលលើដ៏ើមុីឲី្យស់មុប្រាស់បលើ�តាំមុការអនុលើលាមុរបស់់ CIFRS9។ 
CIFRS 9 មុ�នផ្នែបង់ផ្នែចំក់រវាង់ការវាយតច្នៃមុលបគុ្គគលន�ង់ការវាយតច្នៃមុល 
ស់មុូ�ភាពលើ�ើយ។ ដូ៏លើចំុ� ធនាគារ�នស់លើប្រាមុចំចំ�តិបនិគ្គណូនា 
អុីមុផ្នែភមុ�នជាចំមុីង់លើលើមុូល�ា នប្រាបត�បតិ�ការបុគ្គគល ស់ប្រាមាបប់្រាទព្យ

 
ស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នចាតទុ់ក់ថាមានលក់ខណូៈបុគ្គគល ន�ង់ 
វាយតច្នៃមុលជារ�មុស់ប្រាមាបប់្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់លើទៀតក់ុុង់លើគាល

 
នលើោ�យរបស់់ធនាគារ។

(iii) ការរពឹំង់ទុក់ច្នៃនអាយុកាលប្រាទព្យស់ក់មុម

ECL លើពញមុ�យជីីវ �ត ប្រាតូវផ្នែតគ្គណូនាតាំមុអាយុកាលរពឹំង់ទុក់។  
ECL លើពញមុ�យជីីវ �ត ប្រាតូវ�នក់ប្រាមុ�តអាយុកាលអត�បរមាលើលើក់�ចំុ

 ស់នយា លើ�ើយប្រាតូវយក់ចំ�តិទុក់�ក់ពី់ការទូទាតម់ុុនផ្នែដ៏ល�នរពឹំង់ 
ទុក់ ការពនយា ន�ង់ call and options លើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតឧបក់រណ៍ូ 
��រញ្ជីា វតុុជាក់ល់ាក់ផ់្នែដ៏លអាចំបង់េ�ល�ន ដូ៏ចំជាកាតឥណូទាន  
ន�ង់ឥណូទានក់ំណូត។់ អាយុកាលរពំឹង់ទុក់ស់ប្រាមាបឧ់បក់រណ៍ូ 
��រញ្ជីា វតុុ បង់េ�លជាទូលើ�សំ់លើៅលើ�លើលើសុានភាពអាយុកាលរបស់់

 
ឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុទាងំ់លើនា�។

(iv) ការវ �ន�លើោគ្គ��រញ្ជីា វតុុតាំមុ FVOCI

ECLs ស់ប្រាមាបក់ារវ �ន�លើោគ្គ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏ល�នគ្គណូនាតាំមុ 
 

FVOCI មុ�នកាតប់នុយតច្នៃមុលលើោង់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុទាងំ់ 
លើន� លើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុលើទ លើ�ើយលើ�រក់ា

 តច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ដង់ដ៏ផ្នែដ៏ល។ ផុាុយលើ�វ �ញ តច្នៃមុលលើស់មើនឹង់សំ់វ �ធានធន នឹង់
 លើក់ើតលើ�ើង់ប្រាបស់�នលើបើប្រាទព្យស់ក់មុម ប្រាតូវ�នវាស់់ផ្នែវង់តាំមុច្នៃថិលលើដ៏ើមុ 

រលំស់់ ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើ�ក់ុុង់លទធផុលលើពញលើលញជា 
អុីមុផ្នែភមុ�នបង់គរ ន�ង់ប្រាតូវចាតទុ់ក់ជាចំំណាយក់ុុង់ រ�យការណ៍ូ

 
ចំំណូូលចំំណាយ។ ការខ្នាតបង់ប់ង់គរផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់
លើ�កុុ់ង់លទធផុលលើពញលើលញ ប្រាតូវ�នលើរៀបចំំផ្នែក់ច្នៃចុំលើ�ើង់វ �ញក់ុុង់ រ�យការណ៍ូចំំណូូលចំំណាយ បនាា បពី់មានការមុ�នទទ�លសាគ ល់ 
ប្រាទព្យស់ក់មុម។

(v) ពត័ម៌ាននាលើពលខ្នាង់មុុខ្ព

ECLគ្គឺមុ�នលលើមុ្អៀង់ប្រាបូ�បែលីីលើតច្នៃនឱនភាពឥណូទាន ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�ន 
ក់ំណូតល់ើ�យការវាយតច្នៃមុលលទធផុល ផ្នែដ៏លអាចំលើក់ើតមាន ន�ង់ 
ព�ចារណាលើលើលក់ខខ្ពណ្ូលើស់ដ៏ាក់�ចំុនាលើពលអនាគ្គត។ ពត័ម៌ាន 
នាលើពលខ្នាង់មុុខ្ពផ្នែដ៏លស់មុលើ�តុផុល ន�ង់អាចំប្រាទប្រាទង់ ់ គ្គឺផ្នែផុ្អក់លើ� 
លើលើប្រាក់ុមុប្រាសាវប្រាជាវ ន�ង់ប្រាក់ុមុរបស់់ធនាគារលើមុយផ្នែបែង់គឹ្គមុលើអង់MKE។ 
លើលើស់ពីលើន�លើទៀត ការស់នមតន់�ង់ការវ �ភាគ្គប្រាសាវប្រាជាវរបស់់ MKE  

ផ្នែផុ្អក់លើលើការប្រាបមូុលផុិុំទ�នុនយ័មាា ប្រាកូ់លើស់ដ៏ាក់�ចុំផុង់ផ្នែដ៏រ ផ្នែដ៏លទទ�ល
 

�នពីប្រាបភពលើផុ្សង់ៗ បាុផ្នែនិមុ�នមានកំ់ណូតចំ់ំលើពា� ន�យតក់រ រ�ា  
ភ��លន�ង់ប្រាក់ស់�ង់ក់�ចំុការបរលើទស់ ដូ៏ចំជាអង់គការប្រាសាវប្រាជាវ 
ឯក់រាជី្យ។

នាលើពលអាចំអនុវតិ�ន ធនាគាររ�មុបញូុ្ជីលន�យត័ក់មុមលើលើពត័ម៌ាន 
នាលើពលខ្នាង់មុុខ្ពលើ�ក់ុុង់ក់តិាំហាន�ភយ័ឥណូទានរបស់់ PD ន�ង់  
LGD ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នលើប្រាបើក់ុុង់ការគ្គណូនា ECL បង់កក់ល់ើ�ក់ុុង់ ECL គ្គឺ
ព័ត៌មានទូលំទូលាយនាលើពលអនាគ្គតផ្នែដ៏លជាសូ់ចំនក់រលើស់ដ៏ាក់�ចុំ 
ដូ៏ចំជា៖

• ក់ំលើណូើ នផុល�តផុលក់ុុង់ប្រាស់ុក់ស់រុប (“GDP”) 

• អប្រាតាំគាម នការង្វារលើធេើ 
• ស់នាស់្សនច៍្នៃថិលផុា� 
• អប្រាតាំលើគាលនលើោ�យរបស់់ធនាគារក់ណិាល

ធនាគារអនុវតិ លើស់ណារយីាូមាា ប្រាក់ូលើស់ដ៏ាក់�ចំុ បីលើផុ្សង់លើទៀតលើដ៏ើមុី�ីលុ�
 បញុ្ញាំង់ពី ប្រាបូ�បែលីីលើតច្នៃនលទធផុលនា លើពលអនាគ្គតផ្នែដ៏លអាចំលើក់ើត 

មានក់ុុង់ការ�ា នស់ាម ន ECL៖

លើស់ណារយីាូជាមុូល�ា ន៖ លើស់ណារយីាូលើន��លុ�បញុ្ញាំង់ពីសុានភាព
 

មាា ប្រាក់ូលើស់ដ៏ាក់�ចំុនាលើពលបចំុុបីនុផ្នែដ៏លបនិលើក់ើតមាន។

លើស់ណារយីាូច្នៃនការលើ�ើង់ចុំ�៖ លើស់ណារយីាូលើន� គ្គឺជាសំ់ណំុូផ្នែដ៏ល 
ទាក់ទ់ង់ នឹង់លើស់ណារយីាូ មុូល�ា ន�លុ�បញុ្ញាំង់ពីសុានភាពមាា ប្រាក់ូ

 
លើស់ដ៏ាក់�ចំុល្អបំផុុត ន�ង់អាប្រាក់ក់ប់ំផុុតផ្នែដ៏លផ្នែផុ្អក់លើលើការវ �ន�ចំ្ឆយ័ល្អបំផុុត

 
របស់់អុក់ជំីនាញពីសុានភាពលើស់ដ៏ាក់�ចំុបចំុុបីនុ។

(vi) ការវាយតច្នៃមុលវតុុបញុ្ញាំប្រាតូវ�នធានាជាប្រាទព្យស់មុីតដ���រញ្ជីា វតុុ

លើគាលនលើោ�យគ្គណូលើនយ្យរបស់់ធនាគារ ស់ប្រាមាបប់្រាទព្យបញំុ្ញា 
�នចាតត់ាំងំ់ តាំមុរយៈការលើរៀបចំំការផុិល់ប្រា�ក់ក់់មុុលីើប្រាកាមុ CIFRSs 9 

គ្គឺដូ៏ចំគុានឹង់ GAAP ផ្នែដ៏រ។

លើគាលនលើោ�យអនុវតិមុុន ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ019អនុលើលាមុតាំមុ 
លើគាលការណ៍ូផ្នែណូនារំបស់់ ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា រាល់ហាេ សីុ់លីធីប្រាតូវ�ន

 ចាតច់ំំណាតថុ់ាក់ ់ លើ�យលើោង់លើ�តាំមុលទធភាពច្នៃនការទូទាតស់់ង់របស់់ 
បដ៏�ភាគ្គី។ លទធភាពច្នៃនការទូទាតស់់ង់លើន�ប្រាតូវ�នវាយតច្នៃមុលលើ�យផ្នែផុ្អក់លើ� 
តាំមុបទព�លើសាធនច៍្នៃនការទូទាតស់់ង់ពីមុុនសុានភាព��រញ្ជីា វតុុរបស់់កូ់ន

 
បំណុូល សុានភាពអាជីីវក់មុមន�ង់លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ព់យាក់រណ៍ូលទធភាព ន�ង់ 
�នាៈច្នៃនស់ង់ប្រាតលបរ់បស់់កូ់នបំណុូល បរ �ោកាស់��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់គុ្គណូភាព

 
ច្នៃនឯក់សារ។ 



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់

64 65 

២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.២ នៅស់ចូកដីស់នៅងខេបផននៅគាលការ�៍គ�នៅនយុ�យស់�ខ្លាន់ៗ (ត្�ីទ��័រ�ុន) 

២.២.២  ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ� (ត្�ីទ��័រ�ុន)

ឃ. អុី�ប៊ែភ�ិនផនប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ� (ត្�ីទ��័រ�ុន)

លើគាលនលើោ�យអនុវតិមុុន ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ019 (តពីទំពរ័មុុន)

លើលើស់ពីលើន�លើទៀត ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា�នលើចំញប្រាបកាស់លើលខ្ព
 

ធ7-017-344 ចុំ�ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ017 ស់ិីពីចំំណាតថុ់ាក់ហ់ាន�ភយ័ឥណូទាន 
 

ន�ង់សំ់វ �ធានធនលើលើអុីមុផ្នែភរមុ�ន ន�ង់ សារាចំរលើលខ្ព ធ7-018001
 

ចុំ�ច្នៃថិងៃទី16 ផ្នែខ្ពកុ់មុ្ភៈ ឆុ្2ំ018 ប្រាបកាស់ស់ិីពីចំំណាតថុ់ាក់ហ់ាន�ភយ័ 
ឥណូទានន�ង់សំ់វ �ធានធនលើលើអុីមុផ្នែភមុ�ន ផ្នែដ៏លតប្រាមុូវឲ្យធនាគារន�ង់សុាបន័

 
��រញ្ជីា វតុុ ទាងំ់អស់់លើធេើការវាស់់ផ្នែវង់លើលើអុីមុផ្នែភមុ�នន�ង់ ផុិល់សំ់វ �ធានធន

 ប្រាគ្គបប់្រាគានល់ើលើហាេ សីុ់លីធីទាងំ់អស់់ លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើចំំណាតថុ់ាក់ហ់ាន�ភយ័
 ឥណូទាន ន�ង់សំ់វ �ធានធនថិមី មានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

ស់ប្រាមាបប់្រាគឹ្គ�សុានទាងំ់អស់់ លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើចំំណាតថុ់ាក់ ់ ន�ង់ការផុិល់ 
ឥណូទានថិមីដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

ចំំណាតថុ់ាក់់
ចំំន�នផ្នែថិងៃផ្នែដ៏ល��ស់ 
កាលក់ំណូតស់់ង់ សំ់វ �ធានធន

ឥណូទានរយៈលើពលខ្ពលី (ត�ចំជាង់ ឬមុ�យឆុ្)ំ

ឥណូទានធមុមតាំ 14ច្នៃថិងៃ ឬ ត�ចំជាង់ 1%

ឥណូទានឃ្លាំល លំើមុើល 15 ដ៏ល់ 30ច្នៃថិងៃ 3%

ឥណូទានលើប្រាកាមុស់ដង់�់រ 31 ដ៏ល់ 60ច្នៃថិងៃ 20%

ឥណូទានជាបស់់ង់្សយ័ 61 ដ៏ល់ 90ច្នៃថិងៃ 50%

ឥណូទាន�តប់ង់់ លើលើស់ពី 91ច្នៃថិងៃ 100%

ឥណូទានរយៈលើពលផ្នែវង់ (លើប្រាចំើនជាង់មុ�យឆុ្)ំ

ឥណូទានធមុមតាំ 29ច្នៃថិងៃ ឬ ត�ចំជាង់ 1%

ឥណូទានឃ្លាំល លំើមុើល 30 ដ៏ល់ 89ច្នៃថិងៃ 3%

ឥណូទានលើប្រាកាមុស់ដង់�់រ 90 ដ៏ល់ 179ច្នៃថិងៃ 20%

ឥណូទានជាបស់់ង់្សយ័ 180 ដ៏ល់ 359ច្នៃថិងៃ 50%

ឥណូទាន�តប់ង់់ លើលើស់ពី 360ច្នៃថិងៃ 100%

ការក់ំណូតសំ់់វ �ធានធនខ្នាង់លើលើលើន� ប្រាតូវ�នលើធេើលើ�ើង់លើ�យមុ�នគ្គ�តពីតច្នៃមុល
 ច្នៃនប្រាទព្យបញំុ្ញាលើទ លើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតប្រាទព្យបញំុ្ញាជាសាចំប់្រា�ក់ផ់្នែដ៏ល�នតមុកល់ 

លើ�ធនាគារ។ ក់ុុង់ក់រណីូផ្នែដ៏លឥណូទានប្រាតូវ�នលើធេើចំំណាតថុ់ាក់ជ់ា 
”ឥណូទាន�តប់ង់”់ ប្រាទព្យបញំុ្ញាទាងំ់អស់់ប្រាតូវ�នលើប្រាបើប្រា�ស់់តាំមុតច្នៃមុលទីផុារ 
ផ្នែដ៏លអនុមុត័លើ�យ ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា។

ភាពលើពញលើលញច្នៃនសំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាបហ់ាេ សីុ់លីធីទាងំ់អស់់ ប្រាតូវ�នវាយ 
តច្នៃមុលជាលើរៀង់រាល់ផ្នែខ្ព លើ�យគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់។់ ក់តិាំផ្នែដ៏លជំីរុញក់ុុង់ការវាយ 
តច្នៃមុលលើលើភាពប្រាគ្គបប់្រាគានច់្នៃនសំ់វ �ធានធនរ�មុមានទំ�ំច្នៃនសំ់ពាធឥណូទាន 
បទព�លើសាធនច៍្នៃនការ�តប់ង់ពី់មុុនៗមុក់ លក់ខខ្ពណ្ូលើស់ដ៏ាក់�ចំុបចំុុបីនុ ន�ង់

 
ផុលបា�ពាល់ដ៏ល់សុានភាព��រញ្ជីា វតុុរបស់់អត�ថិ�ជីន ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ការលើ�

 តាំមុលក់ខខ្ពណ្ូច្នៃនលើពលក់�ចំុស់នយា។ 

ហាេ សីុ់លីធីមុ�នអាចំទារ�ន ឬ ចំំផ្នែណូក់ច្នៃនហាេ សីុ់លីធីផ្នែដ៏ល�នចាតថុ់ាក់់
 ជាហាេ សីុ់លីធីអាប្រាក់ក់ ់ នឹង់ប្រាតូវលើ��ប្រាសាយបនាា បពី់មានការគ្គ�តគូ្គរលើ�លើលើ
 តច្នៃមុលលក់�់នច្នៃនប្រាទព្យបញំុ្ញា លើ�ើយប្រាបស់�នលើបើលើ�លើពលផ្នែដ៏លគ្គណូៈ 

ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់វ �ន�ចំ្ឆយ័លើ�ើញថា ពំុមានស់ង់្មឹុនឹង់ទារ�ននូវហាេ សីុ់លីធីទាងំ់
 លើនា�មុក់វ �ញលើទ។

ការប្រាបមុូលមុក់វ �ញនូវហាេ សីុ់លីធីផុិល់ឲ្យអត�ថិ�ជីនផ្នែដ៏ល�នលើ��ប្រាសាយ
 

ន�ង់ការបញូុ្ជីលមុក់វ �ញនូវសំ់វ �ធានធនពីមុុនប្រាតវូ�នបង្វាា ញជាចំំណូូល 
លើផុ្សង់ៗ លើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូលទធផុលលើពញលើលញ។

ង់. ការលើធេើចំំណាតថុ់ាក់ល់ើ�ើង់វ �ញនូវប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ចាបពី់ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា 
ឆុ្2ំ018

ចាបព់ីច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ការលើធេើចំំណាតថុ់ាក់ល់ើ�ើង់វ �ញនូវប្រាទព្យ 
ស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ គ្គឺអនុញ្ញាា តលើ�លើពលមានការផ្ទាល ស់់បិូរមុាូផ្នែដ៏លអាជីីវក់មុម 

 ស់ប្រាមាបក់ារប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ។

• ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លធាល បជ់ាឧបក់រណ៍ូបង្វាក រហាន�ភយ័ប្រាតូវ�ន 
លើរៀបចំំ ន�ង់មានប្រាបស់�ទធភាពពីមុុនលើ�ក់ុុង់ លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ទ់បស់ាក ត់

 
ហាន�ភយ័ ឬ វ �ន�លើោគ្គសុ់ទធទបស់ាក តហ់ាន�ភយ័មុ�នមានលក់ខណូៈ

 
ស់មុីតិ�ប្រាគ្គបប់្រាគានល់ើទៀតលើ�ើយ។

• ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ �នកាល យជាការលើរៀបចំំឧបក់រណ៍ូទបស់ាក ត ់
ហាន�ភយ័ ន�ង់មានប្រាបស់�ទធភាពក់ុុង់លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ប់ង្វាក រហាន�ភយ័ 

 
ន�ង់វ �ន�លើោគ្គសុ់ទធទបស់ាក តហ់ាន�ភយ័

• ការផ្នែប្រាបប្រាបរួលក់ុុង់ការវាស់់ផ្នែវង់ លើ�លើពលផ្នែដ៏លធនាគារលើប្រាបើប្រា�ស់់ 
ជីលើប្រាមុើស់ច្នៃនតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់។

២.២.៣ ប្រទ��យអក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�

ក.  កាលបរិនៅចូឆេទផនការទទួលសា្�ល់

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុទាងំ់អស់់ ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ជាលើលើក់ដំ៏បូង់នាកាល 
បរ �លើចំ្ឆទប្រាបត�បតិ�ការពាណូ� ជីីក់មុម។ ឧទា�រណ៍ូ កាលបរ �លើចំ្ឆទផ្នែដ៏លធនាគារ

 
�នកាល យជាភាគ្គីច្នៃនការផុិល់ក់�ចំុស់នយាសំ់វ �ធានធនលើ�លើលើឧបក់រណ៍ូ។ 
 ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើន�រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ ប្រាបត�បតិ�ការជាប្រាបចាដូំ៏ចំជា ការទ�ញ ឬ 

 លក់ច់្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លតប្រាមុូវឲ្យមានការប្រាបគ្គល់ប្រាទព្យស់ក់មុមក់ុុង់ 
លើពលក់ំណូតផ់្នែដ៏ល�នបលើង់កើតលើ�ើង់តាំមុបទបីញ្ជីា តិ� ឬ អនុស់ញ្ញាា លើ�ក់ុុង់ 
ទីផុារ។ 

ខ. ការទទួលសា្�ល់នៅល�កដី�បូង និងការវាស់់ប៊ែវងជាបនតបនា្ទ�ប់

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នលើធេើចំំណាតថុ់ាក់ត់ាំមុការអនុលើលាមុក់ុុង់ 
ក់�ចំុស់នយាផ្នែដ៏ល�ន�ក់ប់ញូុ្ជីល ន�ង់ផុដល់ន�យមុនយ័ដ៏ល់ប្រាទព្យអក់មុម

 
��រញ្ជីា វតុុលើនា�។ រាល់ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ គ្គឺគ្គណូនាជាលើលើក់ដំ៏បូង់តាំមុ

 តច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់ លើ�ើយបូក់នឹង់ច្នៃថិលលើដ៏ើមុច្នៃនប្រាបត�បតិ�ការផ្នែដ៏ល�នផ្នែបង់ផ្នែចំក់
 

លើ�យផ្ទាា ល់ លើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតក់រណីូច្នៃនប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុតាំមុរយៈFVTPL។

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវ�នចាតថុ់ាក់ជ់ាប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុតាំមុរយៈ
 

FVTPL ឬ ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់លើទៀត។

(i) ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុតាំមុ FVTPL

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុតាំមុ FVTPL រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ប្រាទព្យ 
អក់មុម��រញ្ជីា វតុុ HFT ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នក់ំណូត ់
លើ�លើពលមានការទទ�លសាគ ល់លើលើក់ដំ៏បូង់តាំមុFVTPL។

ប្រទ��យអក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�រក�សាទុកស់ប្រមាប់នៅ�ើ�ការ�ួញដីូរ (HFT)

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នលើធេើចំំណាតថុ់ាក់ជ់ាប្រាទព្យអក់មុមស់ប្រាមាប ់
ប្រាបត�បតិ�ការពាណូ� ជីីក់មុម ប្រាបស់�នលើបើពូក់លើគ្គប្រាតូវ�នលើក់ើតលើ�ើង់ស់ប្រាមាប់

 លើគាលបំណូង់លើដ៏ើមុីទី�ញលើ�ើង់វ �ញក់ុុង់រយៈលើពលដ៏៏ខ្ពលី។ប្រាបលើភទទាំង់
លើន�រ�មុបញូុ្ជីល ន�ស់្សនាផ្នែដ៏ល�ន�ក់ប់ញូុ្ជីល លើ�យធនាគារផ្នែដ៏លមុ�ន

 
បំលើពញតាំមុលក់ខណូៈគ្គណូលើនយ្យទបស់ាក តហ់ាន�ភយ័។ 

ការចំំលើណូញ ឬ ខ្នាតលើលើប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ HFT ប្រាតូវ�នទទ�ល 
សាគ ល់ក់ុុង់ រ�យការណ៍ូលទធផុលលើពញលើលញ។

ជាមុ�យនឹង់ការអនុវត ិCIFRS 9 មានប្រាបស់�ទធភាពចាបព់ីច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា 
ឆុ្2ំ018 ធនាគារពំុ�នផ្ទាល ស់់បិូរការទទ�លសាគ ល់លើលើក់ដំ៏បូង់ន�ង់កា
រវាស់់ផ្នែវង់នាការ �យបរ �លើចំ្ឆទជាបនិបនាា ប់ច្នៃនប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុតាំមុ 
FVTPL។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.២ នៅស់ចូកដីស់នៅងខេបផននៅគាលការ�៍គ�នៅនយុ�យស់�ខ្លាន់ៗ (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២.២.៣ ប្រទ��យអក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ� (ត្�ីទ��័រ�ុន)

ខ្ព. ការទទ�លសាគ ល់លើលើក់ដំ៏បូង់ ន�ង់ការវាស់់ផ្នែវង់ជាបនិបនាា ប ់(តពីទំពរ័មុុន)

(i) ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុតាំមុ FVTPL (តពីទំពរ័មុនុ)

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវ�នក់ំណូតត់ាំមុតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នក់ំណូតត់ាំមុ FVTPL លើ�លើពល 
ទទ�លសាគ ល់លើលើក់ដំ៏បូង់ ប្រាតូវ�នក់ំណូតល់ើ�កាលបរ �លើចំ្ឆទដំ៏បូង់ច្នៃន 
ការទទ�លសាគ ល់ ន�ង់ប្រាបស់�ន លើបើមានលក់ខណូៈវ �ន�ចំ្ឆយ័ផ្នែដ៏លប្រាស់បតាំមុ 

 
CAS 39។

CIFRS 9 មុ�ន�នដ៏ក់លើចំញពីវធីានទទ�លសាគ ល់លើលើក់ដំ៏បូង់ ន�ង់ការ 
គ្គណូនាជាបនិបនាា បច់្នៃនប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ។ 

លើទា�ោា ង់ណា ការផ្ទាល ស់់បិូរតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់ ប្រាតូវ�នបង្វាា ញខុ្ពស់ៗគុា 
ដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

• ការផ្ទាល ស់់បិូរតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់ លើ�យសារហាន�ភយ័ឥណូទាន 
ផ្ទាា ល់ខ្ពល�ន ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នបង្វាា ញលើ�ក់ុុង់ចំំណូូលលើពញលើលញលើផុ្សង់ៗ 
លើទៀត។

• ការផ្ទាល ស់់បិូរតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់លើ�យសារហាន�ភយ័ទីផុារ ឬ ក់តិាំ 
លើផុ្សង់ៗផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នបង្វាា ញ លើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូលទធផុល 
ចំំណូូល។

(ii) ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់ៗ

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់លើទៀតរបស់់ធនាគាររ�មុមាន៖ ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ 
របស់់អត�ថិ�ជីន ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើពីសុាបន័��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់លើទៀត បំណុូល

 ភត�ស់នយា ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ បំណុូលបនាា បប់ន្ស ំ ន�ង់ 
បំណុូលលើផុ្សង់លើទៀត។

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់លើទៀត ប្រាតូវ�នវាស់់ផ្នែវង់តច្នៃមុលលើោង់តាំមុច្នៃថិល 
លើដ៏ើមុរលំស់់លើ�យលើប្រាបើវ �ធីសាសស់ិការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធភាព EIR ។

គ្គ. ការផ្នែលង់ទទ�លសាគ ល់

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នលើគ្គផ្នែលង់ទទ�លសាគ ល់លើ�លើពលផ្នែដ៏លកាតពេ 
ក់�ចុំបំណុូល ប្រាតូវ�នលុបលើចាល រសំាយ ឬផុុតកំ់ណូត។់ លើ�លើពលផ្នែដ៏ល 
បំណុូល��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លមានប្រាសាប ់ ប្រាតូវ�នជំីន�ស់លើ�យអុក់ផិុល់ប្រា�ក់ក់់មុុ ី
ដូ៏ចំគុាលើ�យមានលក់ខខ្ពណ្ូខុ្ពស់គុា ឬ លក់ខខ្ពណ្ូច្នៃនបំណុូលផ្នែដ៏លមាន 
ប្រាសាបប់្រាតូវ�នផ្នែក់ផ្នែប្រាប ដូ៏ចំជាការលើ��ដូ៏រ ឬការផ្នែក់ផ្នែប្រាប ប្រាតូវ�នចាតទុ់ក់ជា 
ការមុ�នទទ�លសាគ ល់នូវបំណុូលលើដ៏ើមុ ន�ង់ការទទ�លសាគ ល់លើលើបំណុូលថិមី។  
ភាពខុ្ពស់គុារវាង់ចំំន�នកុុ់ង់បញីី្ជីច្នៃនបំណុូល��រញ្ជីា វតុុលើដ៏ើមុ ន�ង់ការព�ចារណា

 ផ្នែដ៏ល�នទូទាត ់ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូលទធផុលលើពញ 
លើលញ។

�. ការកាតក់់ង់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ

ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់បំណុូល��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវ�នទូទាត ់ ន�ង់ចំំន�នទឹក់
 ប្រា�ក់សុ់់ទធប្រាតូវ�នរាយការណ៍ូ លើ�កុុ់ង់រ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុ
 

របស់់ធនាគារ ប្រាបស់�នលើបើមានស់�ទធ�អាចំប្រាបត�បតិ��នលើ�យប្រាស់បចំាបន់ា
 លើពលបចំុុបីនុ លើដ៏ើមុីទូីទាតច់ំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ផ់្នែដ៏ល�នទទ�លសាគ ល់ ន�ង់ទូទាត់
 

លើលើមុូល�ា នសុ់ទធ ឬលើដ៏ើមុី ី ប្រាទព្យស់ក់មុមព�តប្រា�ក់ដ៏ ន�ង់ទូទាតប់ំណុូលក់ុុ
ង់លើពលដំ៏ណាលគុា។ មុ�នផ្នែមុនជាទូលើ�លើទផ្នែដ៏លក់�ចុំប្រាពមុលើប្រាពៀង់អាចំកាត ់
ក់ង់�ន លើ�ើយប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ បំណុូល ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធប្រាតូវ�នបង្វាា ញ 
ជាចំំន�នដុ៏ល លើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុ។ 

ង់. ន�ស់្សនាឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ

ធនាគារជី�ញដូ៏រន�ស់្សនាដូ៏ចំជាការផ្ទាល ស់់បិូរអប្រាតាំការប្រា�ក់ ់ ន�ង់អនាគ្គតការ 
ផ្ទាល ស់់បិូរឥណូទានផ្នែដ៏លខ្ពក់ខ្នានទូទាតស់់ង់ ការផ្ទាល ស់់បិូរកំុ់មុាូឌីីធី ការផ្ទាល ស់់

 
បិូររូប�យបណ័ូណ  ន�ង់ជីលើប្រាមុើស់លើលើអប្រាតាំការប្រា�ក់រ់ូប�យបណ័ូណ បរលើទស់ មុូលធន 

 ន�ង់ទំន�ញ។

ន�ស់្សនាឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើលើក់ដំ៏បូង់លើ�តច្នៃមុលជាក់់
 

ផ្នែស់ិង់។ ចំំលើពា�ន�ស់្សនាផ្នែដ៏លមុ�នមានជាជីលើប្រាមុើស់ ជាធមុមតាំតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់គឺ្គ 
សូ់ន្យ ឬ លើ�លើពលចាបល់ើផុិើមុ។ ចំំលើពា�ជីលើប្រាមុើស់ផ្នែដ៏ល�នទ�ញ ឬ ស់រលើស់រ 
តច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់ គ្គឺលើស់មើនឹង់តច្នៃមុលទីផុារផ្នែដ៏ល�នបង់ ់ ឬទទ�ល។ ន�ស់្សនាប្រាតូវ

 
�នវាស់់ផ្នែវង់លើ�ើង់វ �ញជាបនិបនាា ប ់ លើ�តាំមុតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់របស់់ព�ក់លើគ្គ។  
តច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់ទទ�ល�នពីស់ប្រាមុង់ត់ច្នៃមុលទីផុារលើ�ក់ុុង់ទីផុារស់ក់មុមរ�មុទាងំ់

 
ប្រាបត�បតិ�ការទីផុារថិមីៗ ន�ង់បលើចំុក់លើទស់វាយតច្នៃមុលផ្នែដ៏លស់មុប្រាស់បរ�មុបញូុ្ជីល

 ទាងំ់មុាូផ្នែឌីលលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់អ់បីហារ ន�ង់មុាូផ្នែឌីល Option Pricing។  
រាល់ន�ស់្សនាប្រាតូវ�នចាតទុ់ក់ជាប្រាទព្យស់ក់មុមលើ�លើពលផ្នែដ៏លតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់  
វ �ជីីមាន ន�ង់ជាបំណុូលលើ�លើពលផ្នែដ៏លតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់អវ �ជីីមាន។

២.២.៤ កិចូចស់ន�យាធានា�ិរញ្ញញវត្ុ�

ក់�ចំុស់នយាធានា��រញ្ជីា វតុុ គ្គឺជាក់�ចំុស់នយាផ្នែដ៏លតប្រាមុូវឲ្យធនាគារលើធេើការទូទាតស់់ង់
 ក់ុុង់ទំ�ំជាក់ល់ាក់ល់ើ�ឲ្យអុក់កានក់ាប ់ ស់ប្រាមាបក់ារខ្នាតបង់ផ់្នែដ៏លលើក់ើតលើ�ើង់ 

លើ�យសារផ្នែតភាគី្គជាក់ល់ាក់ ់ មុ�ន�នលើគារពតាំមុកាតពេក់�ចំុរបស់់ខ្ពល�នលើ�លើពល
 

ផ្នែដ៏លកាតពេក់�ចំុលើន� �នអនុលើលាមុជាមុ�យលក់ខន�ិក់ៈច្នៃនក់�ចំុស់នយា។ ចំំលើពា� 
អាជីីវក់មុមធមុមតាំ ធនាគារ�នផុិល់ការធានា��រញ្ជីា វតុុ រ�មុមានល�ខ្ព�តឥណូទាន

 
ការធានា ន�ង់ការទទ�លសាគ ល់លើលើការទូទាត។់

បុពេលាភធានា��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើលើក់ដំ៏បូង់លើ�តច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់នា 
កាលបរ �លើចំ្ឆទធានា ផ្នែដ៏ល�នលើចំញផុាយ។ បនាា បពី់ការទទ�លសាគ ល់ លើលើក់ 
ដ៏ំបូង់ បុពេលាភទទ�ល�ន គ្គឺប្រាតូវរលំស់់លើ�អាយុកាលច្នៃនការធានា��រញ្ជីា វតុុ។ 
ការធានាបំណុូល (notional amount) គឺ្គការទទ�លសាគ ល់ជាបនិ បនាា បល់ើ�តច្នៃមុល 
ខ្ពពស់់រវាង់បរ �មាណូរលំស់់ ន�ង់តច្នៃមុលបចំុុបីនុច្នៃនការទ�ទាតរ់ពឹំង់ទុក់ (លើ�លើពលផ្នែដ៏ល

 
ការ ទូទាតល់ើប្រាកាមុការធានាអាចំនឹង់លើក់ើតលើ�ើង់)។ 

បុពេលាភផ្នែដ៏លមុ�នរលំស់់ទទ�ល�នលើលើការធានា��រញ្ជីា វតុុ រ�មុបញូុ្ជីល “បំណុូល
 លើផុ្សង់ៗ” ក់ុុង់រ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុ។ 

២.២.៥ សាចូ់ប្របាក់ និងសាចូ់ប្របាក់ស់��ូល

ស់ប្រាមាបល់ើគាលបំណូង់ច្នៃនការលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ ់ ស់មុតុល្យ 
សាចំប់្រា�ក់ ់ ន�ង់សាចំប់្រា�ក់ស់់មុមុូលរ�មុមាន សាចំប់្រា�ក់ ់ ន�ង់ស់មុតុល្យធនាគារ  
ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើគាម នកាលក់ំណូតន់�ង់ការវ �ន�លើោគ្គរយៈលើពលខ្ពលីផ្នែដ៏លង្វាយប្រាស់រួល

 
បដូរជាសាចំប់្រា�ក់�់ន ជាមុ�យនឹង់កាលអវសានិលើដ៏ើមុ បីផ្នែខ្ព ឬ ត�ចំជាង់លើន�

 
ពីលើពលទ�ញ លើ�ើយន�ង់ផ្នែដ៏លអាចំបដូរជាសាចំប់្រា�ក់ផ់្នែដ៏លក់ំណូត�់ន ន�ង់មាន

 ហាន�ភយ័ត�ចំត�ចំលើលើការផ្ទាល ស់់បដូរតច្នៃមុល។

២.២.៦ ប្របាក់បនៅញ្ញញ� និងស់�ត្ុល�យជា�ួយុ�នាគារនៅផ្ទះ�សំងៗ

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ ន�ង់ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ ប្រាតូវលាតប្រាត�ង់លើ�យច្នៃថិលលើដ៏ើមុ 
ដ៏ក់ ECL។

២.២.៧ ប្រទ��យស់ក�មនៅផ្ទះ�សំងៗ

គ្គណូនីប្រាតូវទទ�លលើផុ្សង់ៗ ផ្នែដ៏លរ�មុបញូុ្ជីលលើ�ក់ុុង់ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ ប្រាតូវ�ន
 

ក់តប់្រាតាំលើ�តាំមុតច្នៃមុលផ្នែដ៏លរពំឹង់ទុក់ថា នឹង់អាចំប្រាបមុូលមុក់វ �ញ�ន។ ការ�ា ន ់
សាម នប្រាតូវលើធេើលើ�ើង់ស់ប្រាមាបប់ំណុូលជាបស់់ង់្សយ័លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើ ការប្រាតរួតព�ន�ត្យ

 
លើលើស់មុតុល្យផ្នែដ៏លលើ�ស់ល់ទាងំ់អស់់ នាកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនរ�យការណ៍ូសុាន 
ភាព��រញ្ជីា វតុុ។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)

២.២ នៅស់ចូកដីស់នៅងខេបផននៅគាលការ�៍គ�នៅនយុ�យស់�ខ្លាន់ៗ (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២.២.៨ �ូល�ន

ភាគ្គ�ែុនធមុមតាំប្រាតូវ�នចាតថុ់ាក់ជ់ាមុូលធន ។ ច្នៃថិលលើដ៏ើមុបផ្នែនុមុប្រាតូវ�នបញូុ្ជីល 
លើ�យផ្ទាា ល់ចំំលើពា�ការលើ��ផុាយរបស់់ភាគ្គ�ែុនធមុមតាំ នឹង់ទទ�លសាគ ល់ជាការ 
កាតក់់ង់ពីមុូលធន ផុលបា�ពាល់សុ់ទធលើលើពនធណាមុ�យ។ ភាគ្គ�ែុនលើផុ្សង់លើទៀតប្រាតូវ 
�នចាតថុ់ាក់ជ់ា មុូលធន ន�ង់/ឬ បំណុូល លើោង់លើ�តាំមុខ្ពលឹមុសារលើស់ដ៏ាក់�ចំុ 
ស់ប្រាមាបឧ់បក់រណ៍ូជាក់ល់ាក់។់ ការផ្នែបង់ផ្នែចំក់លើ�ឲ្យ អុក់កានក់ាបឧ់បក់រណ៍ូ 
��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នចាតថុ់ាក់ជ់ា ឧបក់រណ៍ូមុូលធនផ្នែដ៏លចំំណាយលើ�យផ្ទាា ល់លើលើ 
មុូលធន។

២.២.៩ ទុនបប្រ�ុងទូនៅ� និង ទុនបប្រ�ុងបទប�បីញ្ញញត្តិ

ទុនបប្រាមុុង់ទូលើ� ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ ស់ប្រាមាបហ់ាន�ភយ័��រញ្ជីា វតុុទូលើ�។ ប្រាក់ុមុ
 

ប្រាបឹក់ាភ��លអនុវតិការស់លើប្រាមុចំចំ�តិរបស់់ខ្ពល�នស់ប្រាមាបក់ារលើប្រាបើប្រា�ស់់ ន�ង់ការ
 ផ្នែថិរក់ាទុនបប្រាមុុង់ទូលើ�។ ការលើផុារពីប្រា�ក់ច់ំំលើណូញស់ន្សទុំក់លើ�ទុនបប្រាមុុង់ទូលើ�គ្គឺ 

ប្រាតូវមានការយល់ប្រាពមុពីប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លច្នៃនធនាគារ។

ទុនបប្រាមុុង់បទបីញ្ជីា តិ� ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ស់ប្រាមាបគ់្គមាល តច្នៃនសំ់វ �ធានធន រវាង់ 
ECL អនុលើលាមុតាំមុ CIFRSs 9 ន�ង់សំ់វ �ធានធនបទបីញ្ជីាតិ�ប្រាស់បតាំមុប្រាបកាស់ 
របស់់ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជាលើលខ្ពធ7-017-344 ចុំ�ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ017 ន�ង់ 
សារាចំរលើលខ្ព ធ7-018-001 ស់.រ.�.ណូ ចុំ�ច្នៃថិងៃទី16 ផ្នែខ្ពកុ់មុ្ភៈ ឆុ្2ំ018 ស់ិីពី 
ការផ្នែបង់ផ្នែចំក់ហាន�ភយ័ឥណូទាន ន�ង់សំ់វ �ធានធនលើលើអុីមុផ្នែភរមុ�នស់ប្រាមាប់

 
ធនាគារ ន�ង់សុាបន័��រញ្ជីា វតុុ។

សំ់វ �ធានធនបទបីញ្ជីាតិ�តប្រាមុូវឱ្យធនាគារ ន�ង់សុាបន័��រញ្ជីា វតុុចាតច់ំំណាតថុ់ាក់់
 

ស់មាព ធឥណូទានរបស់់ព�ក់លើគ្គជាប្រា�ថុំាក់ន់�ង់ផុិល់សំ់វ �ធានធនទូលើ� ន�ង់ជាក់ ់
លាក់ល់ើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើចំំណាតថុ់ាក់ឥ់ណូទានផ្នែដ៏ល�នលាតប្រាត�ង់ក់ុុង់ក់ំណូត ់
ស់មាគ ល់លើលខ្ព 2.2.2 (�)។ 

ធនាគារប្រាតូវលើប្រាបៀបលើធៀបសំ់វ �ធានធនផ្នែដ៏លអនុលើលាមុតាំមុស់ិង់�់រ CIFRS 9 ន�ង់  
សំ់វ �ធានធនផ្នែដ៏លអនុលើលាមុតាំមុបទបីញ្ញាា តិ� ៖

(i) កុុ់ង់ក់រណីូសំ់វ �ធានធនបទបីញ្ជីា តិ� ទាបជាង់សំ់វ �ធានធនផ្នែដ៏ល�នគ្គណូនា
 

អនុលើលាមុតាំមុ CIFRS 9 ធនាគារ នឹង់ក់តប់្រាតាំនូវសំ់វ �ធានធន ផ្នែដ៏ល�ន 
គ្គណូនាប្រាស់បតាំមុ CIFRS 9 ន�ង់

(ii) កុុ់ង់ក់រណីូផ្នែដ៏លសំ់វ �ធានធនបទបីញ្ជីា តិ� ខ្ពពស់់ជាង់សំ់វ �ធានធនផ្នែដ៏ល�ន
 

គ្គណូនាអនុលើលាមុតាំមុ CIFRS 9 ធនាគារនឹង់ក់តប់្រាតាំនូវសំ់វ �ធានធន 
ផ្នែដ៏ល�នគ្គណូនាប្រាស់បតាំមុ CIFRS 9 ន�ង់លើផុារភាពលលើមុ្អៀង់ពីគ្គណូនី 
ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញរក់ាទុក់ ឬគ្គណូនីខ្នាតបង់គរលើ�ជា ទុនបប្រាមុុង់បទបីញ្ជីាតិ�លើ� 
ក់ុុង់មុូលធនភាគ្គ�ែុនច្នៃនរ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុ។

២.២.១០ អចូលក�ម និង�ត្ុូបករ�៍

(i) អចំលក់មុម ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ ប្រាតូវ�នក់តប់្រាតាំតាំមុតច្នៃមុលលើដ៏ើមុលើ�យដ៏ក់រលំស់់ 
បង់គរ ន�ង់ការខ្នាតបង់ពី់ឱនភាពតច្នៃមុលបង់គរប្រាបស់�នលើបើមាន។ លើ�លើពលផ្នែដ៏ល 
ធាតុច្នៃនអចំលក់មុមរ�មុបញូុ្ជីលនូវ ស់មាស់ធាតុសំ់ខ្នាន់ៗ  ផ្នែដ៏លមានអាយុ 
កាលក់ំណូតល់ើប្រាបើប្រា�ស់់ខុ្ពស់ៗគុា អចំលប្រាទព្យទាងំ់លើនា�ប្រាតូវ�នចាតទុ់ក់ 
ជាធាតុលើផុ្សង់គុាច្នៃនអចំលប្រាទព្យ ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ។

(ii) ការរលំស់់ច្នៃនអចំលក់មុម ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ ប្រាតូវ�នក់តប់្រាតាំក់ុុង់រ�យការណ៍ូ
 

លទធផុលលើពញលើលញ លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើវ �ធីសាសស់ិរលំស់់លើថិរលើ�លើលើអាយុ 
កាល�ា នស់ាម នច្នៃនប្រាទព្យនីមុ�យៗ លើ�តាំមុអប្រាតាំដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

ឆុ្ំ

ការផ្នែក់លមុ្អអគារ 5លើ�15

�តុូបក់រណ៍ូការ �ោល័យ 4លើ�5

ស់ង្វាា រមឹុ ន�ង់លើប្រាគ្គឿង់បំពាក់់ 5

ោនយនិ 4

(iii) ការចំំណាយបនិបនាា ប ់ ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធលើ�នឹង់ធាតុណាមុ�យច្នៃនអចំលក់មុម  
ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូផ្នែដ៏ល�នទទ�លសាគ ល់រ�ចំមុក់លើ�ើយ នឹង់ប្រាតូវបូក់បញូុ្ជីល

 លើ�ក់ុុង់តច្នៃមុលលើោង់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុមលើនា� ប្រាបស់�នលើបើអតុប្រាបលើោជីនល៍ើស់ដ៏ាក់�ចំុ
 

នាលើពលអនាគ្គតអាចំនឹង់លើក់ើតលើ�ើង់ ផ្នែដ៏លលើលើស់ពីប្រាបត�បតិ�ការលើដ៏ើមុ 
 ស់ដង់�់រការអនុវតិច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏លក់ំពុង់មានអាចំនឹង់�ូរចូំលលើ�ក់ុុង់ 

ធនាគារ។ រាល់ការចំំណាយបនាា បប់ន្សលំើផុ្សង់លើទៀត ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ 
ជាបនាុក់ចំំណាយលើ�ក់ុុង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទផ្នែដ៏ល�នលើក់ើតលើ�ើង់។

(iv) ការចំំលើណូញ ឬ ខ្នាតលើក់ើតលើចំញពីការឈបល់ើប្រាបើ ឬការលក់ល់ើចំញច្នៃន 
អចំលក់មុម ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូណាមុ�យប្រាតូវ�នក់ំណូតល់ើ�យភាពលលើមុ្អៀង់ 
រវាង់ប្រា�ក់ច់ំំណូូលសុ់ទធ�ា នស់ាម នពីការលក់ ់ ន�ង់តច្នៃមុលលើោង់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម 
លើនា� លើ�ើយប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូលទធផុលលើពញលើលញ
លើ�ច្នៃថិងៃឈបល់ើប្រាបើ ឬ លក់ល់ើចំញ។

(v) អចំលក់មុម ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូផ្នែដ៏ល�នរលំស់់អស់់លើ�ើយ ប្រាតូវ�នរក់ាទុក់ 
ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរ�ូតដ៏ល់ច្នៃថិងៃផ្នែដ៏លអចំលក់មុម ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ

 ទាងំ់លើនា�ប្រាតូវ�នលក់ ់ឬ លុបបំ�តល់ើចាល។

(vi) តច្នៃមុលលើោង់ច្នៃនអចំលក់មុម ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ ប្រាតូវ�នលើធេើការប្រាតរួតព�ន�ត្យលើ�ើង់
 វ �ញស់ប្រាមាប ់ អុីមុផ្នែភមុ�នតច្នៃមុលលើ�លើពលផ្នែដ៏លមានការគូ្គស់បញី្ញាក់ណ់ាមុ�យឲ្យ 

ដ៏ឹង់ថាប្រាទព្យស់ក់មុមលើនា�ប្រាបផ្នែ�លជាប្រាតូវលើធេើអុីមុផ្នែភមុ�នច្នៃនតច្នៃមុល។ អុីមុផ្នែភមុ�ន
 

ប្រាតូវ�នវាស់់ផ្នែវង់លើ�យការលើប្រាបៀបលើធៀបតច្នៃមុលលើោង់របស់់ប្រាទព្យស់ក់មុមជា 
មុ�យនឹង់តច្នៃមុលផ្នែដ៏លអាចំប្រាបមុូល�នវ �ញ។ ការខ្នាតបង់ល់ើលើអុីមុផ្នែភមុ�នច្នៃនតច្នៃមុល 

 
ប្រាតូវ�នចាតចូ់ំលជាចំំណាយក់ុុង់រ�យការណ៍ូលទធផុលលើពញលើលញ។

(vii) ការក់តប់្រាតាំបសញុ្ញាស់មុក់វ �ញនូវការខ្នាតបង់ល់ើលើអុីមុផ្នែភមុ�នច្នៃនតច្នៃមុល ផ្នែដ៏ល�ន 
ទទ�លសាគ ល់ពីឆុ្មំុុនៗ នឹង់ប្រាតូវ�នក់តប់្រាតាំលើ�លើពលផ្នែដ៏លមានការគូ្គស់ 
បញី្ញាក់ឲ់្យដឹ៏ង់ថាការខ្នាតបង់ល់ើលើអុីមុផ្នែភមុ�នច្នៃនតច្នៃមុល ផ្នែដ៏ល�នទទ�លសាគ ល់ 
ស់ប្រាមាបប់្រាទព្យស់ក់មុមលើនា�ផ្នែលង់លើក់ើតមានលើទៀត ឬប្រាតូវ�នថិយចុំ�លើ�ើយ។  
1ការក់តប់្រាតាំបសញុ្ញាស់មុក់វ �ញលើន� ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ប្រាតឹមុក់ប្រាមុ�តតច្នៃមុល 
លើោង់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នកំ់ណូត ់ (តច្នៃមុលសុ់ទធបនាា បព់ីដ៏ក់រលំស់់)  
ប្រាបស់�នលើបើពំុមានការខ្នាតបង់ល់ើលើអុីមុផ្នែភមុ�ន មុ�នប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់។ 

 ការក់តប់្រាតាំបសញុ្ញាស់មុក់វ �ញលើន� ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ 
លទធផុលលើពញលើលញភាល មុៗ។ 

(viii) សំ់ណូង់ក់់ំពុង់ដំ៏លើណូើ រការប្រាតូវ�នលើផុារលើ�កានថុ់ាក់នី់មុ�យៗ ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម 
លើ�លើពលផ្នែដ៏លវារ�ចំរាល់ស់ពេប្រាគ្គបស់់ប្រាមាបល់ើប្រាបើប្រា�ស់់។ សំ់ណូង់ក់់ំពុង់ 
ដ៏ំលើណូើ រការ មុ�នប្រាតូវ�នលើធេើរលំស់់លើទរ�ូតទាល់ផ្នែតដ៏ល់លើពលផ្នែដ៏លប្រាទព្យ 
ស់ក់មុមពាក់ព់ន័ធទាងំ់ឡាយរ�ចំរាល់ស់ប្រាមាបល់ើប្រាបើប្រា�ស់់។

២.២.១១ ក�មវិ�ីកុ���យូទ័រ

ក់មុមវ �ធីកំុ់ព្ូយទរ័ផ្នែដ៏លធនាគារ�នទ�ញ ប្រាតូវ�នបង្វាា ញតាំមុច្នៃថិលលើដ៏ើមុ ដ៏ក់រលំស់់
 

បង់គរ ន�ង់អុីមុផ្នែភមុ�នខ្នាតបង់ប់្រាបស់�នលើបើមាន។ ក់មុមវ �ធីកំុ់ព្ូយទរ័ប្រាតូវ�នរលំស់់លើ�យ
 ផ្នែផុ្អក់លើលើវ �ធីសាសស់ដរលំស់់លើថិរ ផ្នែដ៏លមានស់ប្រាមាបរ់យៈលើពលពី5 លើ� 7 ឆុ្។ំ



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.២ នៅស់ចូកដីស់នៅងខេបផននៅគាលការ�៍គ�នៅនយុ�យស់�ខ្លាន់ៗ (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២.២.១២ ភត្ិស់ន�យា

លើ�លើពលចាបល់ើផុិើមុក់�ចំុស់នយា ធនាគារវាយតច្នៃមុលថាលើតើក់�ចំុស់នយាមាន ឬ មុ�នមាន
 

ភត�ស់នយា។ក់�ចំុស់នយាជី�ល ឬ មានក់�ចំុស់នយាជី�ល ប្រាបស់�នលើបើក់�ចំុស់នយាមានស់�ទធ�
 ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើលើការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតក់់ុុង់រយៈលើពលក់ំណូតជ់ា 

ថូុិរនឹង់ការព�ចារណា។ 

លើដ៏ើមុីវីាយតច្នៃមុលថាលើតើក់�ចុំស់នយា មានស់�ទធ�ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម
 ផ្នែដ៏ល�នកំ់ណូត ់ធនាគារវាយតច្នៃមុលថាលើតើ៖

• ក់�ចុំស់នយាពាក់ព់ន័ធនឹង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យផ្នែដ៏ល�នក់ំណូត ់ - លើន�អាចំ 
ប្រាតូវ�នបញី្ញាក់ច់ំាស់់ ឬ ចំាស់់លាស់់ លើ�ើយគ្គ�រផ្នែតមានភាពខុ្ពស់គុា 
ជារូបវនិ ឬ តំណាង់ឱ្យស់មុតុភាពទាងំ់អស់់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏លមាន 
លក់ខណូៈរូបវនិ។ ប្រាបស់�នលើបើអុក់ផុគតផ់ុគង់ម់ានស់�ទធ�ជីំន�ស់ក់ុុង់រយៈលើពលច្នៃន

 ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ បនាា បម់ុក់ប្រាទព្យស់ក់មុមមុ�នប្រាតូវ�នក់ំណូតល់ើទ។ 

• ធនាគារមានស់�ទធ� ទទ�ល�នអតុប្រាបលើោជីនល៍ើស់ដ៏ាក់�ចុំោា ង់លើប្រាចំើនពីការលើប្រាបើ
 ប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុមក់ុុង់ក់ំ�ុង់លើពលលើប្រាបើប្រា�ស់់ ន�ង់

• ធនាគារមានស់�ទធ�ក់ុុង់ការលើប្រាបើប្រាទព្យស់ក់មុមលើ�យផ្ទាា ល់។ ធនាគារមានស់�ទធ�
 លើ�លើពលផ្នែដ៏លខ្ពល�នលើធេើការស់លើប្រាមុចំចំ�តិ ផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធបំផុុតក់ុុង់ការផ្ទាល ស់់បិូរ
 រលើបៀប ន�ង់លើគាលបំណូង់ស់ប្រាមាបប់្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នលើប្រាបើប្រា�ស់់។  

ក់ុុង់ក់រណីូ ផ្នែដ៏លការស់លើប្រាមុចំចំ�តិទាងំ់អស់់ អំពីរលើបៀបន�ង់ស់ប្រាមាបល់ើគាល
 បំណូង់ច្នៃនប្រាទព្យប្រាតូវ�នលើប្រាបើប្រា�ស់់ ប្រាតូវ�នក់ំណូតទុ់ក់ជាមុុន ធនាគារមាន 

ស់�ទធ�ដ៏ឹក់នាកំារលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុមលើ�យផ្ទាា ល់ប្រាបស់�នលើបើ៖

- ធនាគារមានស់�ទធ�លើធេើប្រាបត�បតិ�ការប្រាទព្យស់ក់មុម ឬ

- ធនាគារ�នរចំនាបលង់ប់្រាទព្យស់ក់មុមតាំមុរលើបៀបផ្នែដ៏លក់ំណូតទុ់ក់ជាមុុន 
នូវរលើបៀប ន�ង់ស់ប្រាមាបល់ើគាលបំណូង់អេីផ្នែដ៏លនឹង់ប្រាតូវលើប្រាបើប្រា�ស់់។

លើគាលការណ៍ូលើន�ប្រាតូវ�នអនុវតិចំំលើពា�ក់�ចំុស់នយាផ្នែដ៏ល�នបញូុ្ជីល ឬ 
ផ្ទាល ស់់បិូរលើ�ឬលើប្រាកាយច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018។

លើ�លើពលចាបល់ើផុិើមុ ឬ វាយតច្នៃមុលលើ�ើង់វ �ញនូវក់�ចំុស់នយាផ្នែដ៏លមានស់មាស់ធាតុជា 
ភត�ស់នយា ន�ង់មុ�នផ្នែមុនភត�ស់នយា ធនាគារផ្នែបង់ផ្នែចំក់ការព�ចារណាលើ�ក់ុុង់ក់�ចំុ

 ស់នយាចំំលើពា�ស់មាស់ធាតុជាភត�ស់នយានីមុ�យៗ ន�ង់ស់មាស់ធាតុផុ្ស ំ ផ្នែដ៏លមុ�ន 
ផ្នែមុន ជាភត�ស់នយា លើ�លើលើមុូល�ា នច្នៃនតច្នៃមុល�ចំល់ើ�យផ្នែ�ក់របស់់ព�ក់លើគ្គ។  
លើទា�ោា ង់ណា ស់ប្រាមាបភ់ត�ស់នយាលើលើអគារផ្នែដ៏លខ្ពល�នជាអុក់ជី�ល ធនាគារ�ន 
លើប្រាជីើស់លើរ ើស់មុ�នបំផ្នែបក់ស់មាស់ធាតុ ផ្នែដ៏លមុ�នផ្នែមុនភត�ស់នយា ន�ង់ស់មាស់ធាតុជា

 ភត�ស់នយា ន�ង់មុ�នស់ប្រាមាបជ់ាស់មាស់ធាតុច្នៃនភត�ស់នយាផ្នែតមុ�យ។

ភត្ិស់ន�យាប៊ែដីល�នាគារជាអុក�ួល

ធនាគារទទ�លសាគ ល់នូវស់�ទធ�លើប្រាបើប្រា�ស់់ ន�ង់បំណុូលភត�ស់នយាលើ�កាលបរ �លើចំ្ឆទ
 ចាបល់ើផុិើមុជី�ល។ការលើរៀបចំំមុ�យ�នបង្វាា ញពីស់�ទធ�ក់ុុង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម

 ប្រាបស់�នលើបើមុ�យប្រាតូវ�នបំលើពញតាំមុ៖

• អុក់ទ�ញមានស់មុតុភាព ឬស់�ទធ�ក់ុុង់ប្រាបត�បតិ�ការប្រាទព្យស់ក់មុមខ្ពណូៈលើពល
 ផ្នែដ៏លទទ�ល�នឬប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើលើស់ពីបរ �មាណូមុ�នសំ់ខ្នានច់្នៃនលទធផុល។

• អុក់ទ�ញមានស់មុតុភាព ឬស់�ទធ�ក់ុុង់ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ស់�ទធ�លើប្រាបើប្រា�ស់់រូបវន័ិក់ុុង់
 ក់ំ�ុង់លើពលទទ�ល�នឬប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើលើស់ពីបរ �មាណូផ្នែដ៏លមុ�នសំ់ខ្នាន។់ ឬ

• អង់គលើ�តុ ន�ង់កាលៈលើទស់ៈ�នបង្វាា ញថាវាជាការ�ចំឆ់្ងៃ យផ្នែដ៏លថាភាគ្គី 
លើផុ្សង់លើទៀតនឹង់ទទ�ល�នលើប្រាចំើនជាង់បរ �មាណូផ្នែដ៏លមុ�នសំ់ខ្នានល់ើ�ើយតច្នៃមុល

 
ក់ុុង់មុ�យឯក់តាំមុ�នប្រាតូវ�នក់ំណូតក់់ុុង់មុ�យឯក់តាំច្នៃនទ�នុផុលលើទលើ�ើយលើស់មើ

 នឹង់តច្នៃមុលទីផុារបចំុុបីនុក់ុុង់មុ�យឯក់តាំច្នៃនលទធផុល ស់�ទធ�លើប្រាបើប្រា�ស់់លើលើប្រាទព្យ
 ស់ក់មុមប្រាតូវ�នគ្គណូនាលើលើក់ដំ៏បូង់លើ�យច្នៃថិលលើដ៏ើមុ ផ្នែដ៏លរ�មុបញូុ្ជីលចំំន�នទឹក់ 

ប្រា�ក់់ដ៏ំបូង់ច្នៃនបំណុូលភត�ស់នយាផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នផ្នែក់តប្រាមូុវស់ប្រាមាប់ការទូទាត់
ភត�ស់នយា ផ្នែដ៏ល�នលើធេើលើ�ើង់លើ� ឬមុុនកាលបរ �លើចំ្ឆទចាបល់ើផិុើមុបូក់រ�មុនឹង់ថិ ្
ច្នៃលលើដ៏ើមុដំ៏បងូ់ផ្នែដ៏ល�នលើក់ើតលើ�ើង់ ន�ង់ការ�ា នប់្រាបមាណូច្នៃនចំំណាយលើដ៏ើមុីរុី�លើរ ើ

 ន�ង់ដ៏ក់លើចំញ ប្រាទព្យស់ក់មុម ឬ លើដ៏ើមុីសិីារលើ�ើង់វ �ញនូវប្រាទព្យស់ក់មុម ឬ ទីតាំងំ់
 ផ្នែដ៏លមានទីតាំងំ់ស់ុ�តលើ�ត�ចំជាង់ការលើលើក់ទឹក់ចំ�តិផ្នែដ៏លទទ�ល�ន។ 

ធនាគារទទ�លសាគ ល់នូវស់�ទធ�លើប្រាបើប្រា�ស់់ ន�ង់បំណុូលភត�ស់នយាលើ�កាលបរ �លើចំ្ឆទ
 ចាបល់ើផិុើមុជី�ល។ ស់�ទធ�លើប្រាបើប្រា�ស់់លើលើប្រាទព្យស់ក់មុមប្រាតូវ�នគ្គណូនាលើលើក់ដំ៏បូង់
 លើ�យច្នៃថិលលើដ៏ើមុ ផ្នែដ៏លរ�មុបញូុ្ជីលចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ដ់៏ំបូង់ច្នៃនបំណុូលភត�ស់នយាផ្នែដ៏ល 

ប្រាតូវ�នផ្នែក់តប្រាមូុវស់ប្រាមាបក់ារទូទាតភ់ត�ស់នយា ផ្នែដ៏ល�នលើធេើលើ�ើង់លើ� ឬមុុនកាល 
បរ �លើចំ្ឆទចាបល់ើផិុើមុបូក់រ�មុនឹង់ច្នៃថិលលើដ៏ើមុដំ៏បូង់ផ្នែដ៏ល�នលើក់ើតលើ�ើង់ ន�ង់ការ�ា ន់

 ប្រាបមាណូច្នៃនចំំណាយលើដ៏ើមុីរុី�លើរ ើន�ង់ដ៏ក់លើចំញ ប្រាទព្យស់ក់មុម ឬ លើដ៏ើមុីសិីារលើ�ើង់វ �ញ
 នូវប្រាទព្យស់ក់មុម ឬ ទីតាំងំ់ផ្នែដ៏លមានទីតាំងំ់ស់ុ�តលើ�ត�ចំជាង់ការលើលើក់ទឹក់ចំ�តិផ្នែដ៏ល
 ទទ�ល�ន។

ស់�ទធ�លើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏លប្រាតូវលើប្រាបើ ប្រាតូវ�នរលំស់់ជាបនិបនាា បល់ើ�យលើប្រាបើវ �ធី
 សាសស់ិរលំស់់លើថិរចាបព់ីកាលបរ �លើចំ្ឆទចាបល់ើផិុើមុ រ�ូតដ៏ល់ចុំង់បញុ្ជីបច់្នៃនអាយុកាល 

ស់�ទធ�លើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម ឬចុំង់បញុ្ជីបច់្នៃនរយៈលើពលជី�ល។លើលើស់ពីលើន�លើទៀត
 

ប្រាទព្យស់មុីតិ�ច្នៃនការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាតូវ�នកាតប់នុយជាលើទៀង់ទាតល់ើ�យការខ្នាតបង់ ់
លើលើអុីមុផ្នែភរមុ�នលើបើមាន លើ�ើយប្រាតូវ�នផ្នែក់តប្រាមុូវស់ប្រាមាបក់ារវាស់់ផ្នែវង់ជាក់ល់ាក់ច់្នៃន

 
បំណុូលភត�ស់នយា។

បំណុូលភត�ស់នយា ប្រាតូវ�នគ្គណូនាលើលើក់ដំ៏បូង់លើ�តច្នៃមុលបចុុំបីនុច្នៃនការទូទាត ់
ភត�ស់នយា ផ្នែដ៏លមុ�នប្រាតូវ�នបង់ល់ើ�កាលបរ �លើចំ្ឆទចាបល់ើផិុើមុ ការបញុុ្ជី�តច្នៃមុលលើ�យ

 លើប្រាបើអប្រាតាំការប្រា�ក់ជ់ាក់ផ់្នែស់ិង់លើ�កុុ់ង់ភត�ស់នយា ឬប្រាបស់�នលើបើអប្រាតាំលើន�មុ�នអាចំប្រាតូវ
 �នកំ់ណូតរ់�ចំរាល់លើ�នឹង់ការលើក់ើនលើ�ើង់ច្នៃនអប្រាតាំក់មុុ ីរបស់់អុក់ជី�ល។ 

ជាទូលើ� ធនាគារលើប្រាបើអប្រាតាំប្រា�ក់ក់់មុុបីផ្នែនុមុរបស់់ខ្ពល�ន ជាអប្រាតាំបញុុ្ជី�តច្នៃមុល។ 
ការទូទាតភ់ត�ស់នយា ផ្នែដ៏លមានលើ�ក់ុុង់ការគ្គណូនាច្នៃនបំណុូលភត�ស់នយារ�មុមាន៖
• ការទូទាតល់ើថិររ�មុទាងំ់ការទូទាតផ់្នែដ៏លអាចំលើថិរ

• លើ�លើពលផ្នែដ៏លបំណុូលភត�ស់នយាប្រាតូវ�នគ្គណូនាលើ�ើង់វ �ញ ការផ្នែក់តប្រាមុូវ�ន 
លើធេើលើ�ើង់លើ�តាំមុតច្នៃមុលលើ�ស់ល់ច្នៃនស់�ទធ�លើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម ឬ �នក់តប់្រាតាំ

 
ក់ុុង់ចំំលើណូញ ឬ ខ្នាត ប្រាបស់�នលើបើតច្នៃមុលលើ�ស់ល់ច្នៃនស់�ទធ�លើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យ

 ស់ក់មុម�នបនុយមុក់សូ់ន្យ។

បំណុូលភត�ស់នយា ប្រាតូវ�នវាស់់ផ្នែវង់លើ�យច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ លើ�យលើប្រាបើវ �ធីសាសស់ ិ
ការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធភាព។ វាប្រាតូវ�នគ្គណូនាលើ�ើង់វ �ញលើ�លើពលមានការផ្ទាល ស់់បូិរ

 
រយៈលើពលជី�លការផ្ទាល ស់់បូិរ ការវាយតច្នៃមុលច្នៃនជីលើប្រាមុើស់ក់ុុង់ការទ�ញប្រាទព្យស់មុីតិ�

 មុូល�ា នការផ្ទាល ស់់បូិរការទូទាតប់្រា�ក់ជ់ី�លលើ�លើពលអនាគ្គតលើក់ើតលើ�ើង់ពីការផ្ទាល ស់់
 

បូិរស់នាស់្សន ៍ឬអប្រាតាំឬប្រាបស់�នលើបើមានការផ្ទាល ស់់បូិរការ�ា នប់្រាបមាណូរបស់់ធនាគារ
 លើលើចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ ់ផ្នែដ៏លរពំឹង់ថានឹង់ប្រាតូវបង់ល់ើប្រាកាមុការធានាតច្នៃមុលលើ�ស់ល់។ 

លើ�លើពលផ្នែដ៏លបំណុូលភត�ស់នយា ប្រាតូវ�នគ្គណូនាតាំមុវ �ធីលើន� ការផ្នែក់តប្រាមូុវ  
ផ្នែដ៏លប្រាតូវគុា ប្រាតូវ�នលើធេើលើ�ើង់ចំំលើពា�ចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ផ់្នែដ៏ល�ន�ក់ច់្នៃន�នក់ត ់
ក់ុុង់ប្រា�ក់ចំ់ំលើណូញ ន�ង់ខ្នាត ប្រាបស់�នលើបើចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ផ់្នែដ៏ល�នកានក់ាបច់្នៃនប្រាទព្យ

 ស់មុីតិ�លើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាតឹមុប្រាតូវប្រាតូវ�នកាតប់នុយឲ្យលើស់មើសូ់ន្យ។

ការ�ួលរយុៈនៅ�លខ្លីនិងការ�ួលប្រទ��យស់ក�មមានត្�ផលទាប

ធនាគារ �នលើប្រាជីើស់លើរ ើស់មុ�នទទ�លសាគ ល់ប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏លអាចំលើប្រាបើ�នន�ង់ បំណុូលជី�លស់ប្រាមាបក់ារជី�លមាា សីុ់នរយៈលើពលខ្ពលី ទីតាំងំ់មាា សីុ់នលើអធីអឹមុផ្នែដ៏ល
 មានរយៈលើពលជី�លរយៈលើពល 12 ផ្នែខ្ពឬត�ចំជាង់លើន�ន�ង់ការជី�លប្រាទព្យស់ក់មុមមាន 

តច្នៃមុលទាបរ�មុទាងំ់ឧបក់រណ៍ូ។ ធនាគារទទ�លសាគ ល់ការទូទាតភ់ត�ស់នយា ផ្នែដ៏ល 
ទាក់ទ់ង់នឹង់ការជី�លទាងំ់លើន� ជាការចំំណាយផ្នែផុ្អក់លើលើមុូល�ា នប្រាតង់ក់់ុុង់រយៈ 
លើពលជី�ល។

បប៊ែប្រ�បប្រ�ួល

ធនាគារអនុវត ិ CIFRS 16 ដ៏ំបូង់លើ�ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 លើ�យលើប្រាបើវ �ធី 
សាសស់ិផ្នែក់ផ្នែប្រាបលើ�ើង់វ �ញ។ដូ៏លើចំុ�ផុលបូក់ស់រុបច្នៃនការទទ�លយក់CIFRS 16 នឹង់ 
ប្រាតូវ�នលើគ្គទទ�លសាគ ល់ថាជាការផ្នែក់តប្រាមុូវតុល្យភាពលើបើក់ប្រា�ក់ច់ំំណូូលផ្នែដ៏ល�ន 
រក់ាទុក់លើ�ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 លើ�យមុ�នមានការបូក់ស់រុបពត័ម៌ានលើប្រាបៀប 
លើធៀបលើទ។ 

ធនាគារ មុ�នប្រាតូវ�នអនុញ្ញាា ត�ឱ្យអនុវតិការអនុវតិនជ៍ាក់ផ់្នែស់ិង់លើដ៏ើមុីផីុិល់ន�យមុ
 

នយ័ច្នៃនការជី�លលើប្រាកាមុស់ិង់�់រគ្គណូលើនយ្យក់មុពុជាស់ិីពីការផ្ទាល ស់់បិូរលើទ។ លើន�មាន
 នយ័ថាវានឹង់អនុវតិ CIFRS16 ស់ប្រាមាបក់់�ចំុស់នយាទាងំ់អស់់ផ្នែដ៏ល�នចូំលមុុន 

ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ន�ង់វាយតច្នៃមុលថាលើតើក់�ចំុស់នយាទាងំ់លើនា�មានក់�ចំុស់នយា 
ជី�លផ្នែដ៏រឬលើទ។ លើទា�ោា ង់ណា CIFRS16 ផ្នែណូនាអំំពីការលើធេើវ �លើសាធនក់មុមផ្នែដ៏ល 
មានសារៈសំ់ខ្នានច់ំំលើពា� CIFRS 1 ផ្នែដ៏លរ�មុមានជីលើប្រាមុើស់ស់ប្រាមាបអ់ុក់អនុមុត័ 
លើលើក់ដំ៏បូង់លើដ៏ើមុីអីនុវតិន�យមុនយ័ភត�ស់នយាថិមី ចំំលើពា�ក់�ចំុស់នយាផ្នែដ៏លមានប្រាសាប់

 លើ�កាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនការផ្ទាល ស់់បិូរលើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើអង់គលើ�តុន�ង់កាលៈលើទស់ៈលើ�
 កាលបរ �លើចំ្ឆទលើនា�។

២.២.១៣ ប្របាក់បនៅញ្ញញ�របស់់អត្ិថិ�ន និងប្រគឹះសា្�ន�ិរញ្ញញវត្ុ�នៅផ្ទះ�សំងៗ

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើររបស់់អត�ថិ�ជីន ន�ង់ប្រាគឹ្គ�សុាន��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់ៗ ប្រាតូវក់តប់្រាតាំក់ុុង់តច្នៃមុល 
�ក់ប់លើញ្ជីា ើ។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.២ នៅស់ចូកដីស់នៅងខេបផននៅគាលការ�៍គ�នៅនយុ�យស់�ខ្លាន់ៗ (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២.២.១៤ ប��ុលបនា្ទ�ប់បន�សំ�

បំណុូលបនាា បប់ន្សតំំណាង់ឲ្យបំណុូលរយៈលើពលផ្នែវង់ ផ្នែដ៏លលើ�លើប្រាកាមុបំណុូល 
លើផុ្សង់ៗ របស់់ធនាគារ។ វាប្រាតូវ�នចាតទុ់ក់ជាផ្នែផុុក់មុ�យច្នៃនប្រាទព្យអក់មុមរបស់់ 
ធនាគារ ន�ង់បញូុ្ជីលកុុ់ង់ការគ្គណូនា ចំំណូូលសុ់ទធរបស់់ធនាគារ តាំមុការ 
អនុលើលាមុរបស់់ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា។

២.២.១៥ ប្រទ��យអក�មនៅផ្ទះ�សំងៗ

ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗប្រាតូវ�នក់តប់្រាតាំជាច្នៃថិលលើដ៏ើមុ

២.២.១៦ ស់�វិធាន�ននៅល�ប្រទ��យអក�ម

សំ់វ �ធានធនលើលើប្រាទព្យអក់មុម ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់នាលើពល ផ្នែដ៏លធនាគារមាន 
កាតពេក់�ចំុក់ុុង់បចំុុបីនុ ភាពជាលទធផុលច្នៃនប្រាពឹតដ�ការណ៍ូលើក់ើតលើ�ើង់ក់ុុង់អតីតកាល

 តាំមុផុលូវចំាប ់ ឬ តាំមុរយៈការបលើង់កើតលើ�ើង់ ផ្នែដ៏លអាចំនាឲំ្យមានលំ�ូរលើចំញនូវ 
ធនធានផ្នែដ៏លជាផ្នែផុុក់ច្នៃនអតុប្រាបលើោជីនល៍ើស់ដ៏ាក់�ចំុ លើដ៏ើមុីទូីទាតនូ់វកាតពេក់�ចំុលើនា�  
លើ�ើយការ�ា នស់ាម នជាក់ល់ាក់ច់្នៃនតច្នៃមុលរបស់់បំណុូលលើនា�អាចំលើធេើលើ�ើង់លើ��ន។

សំ់វ �ធានធនប្រាតូវ�នប្រាតរួតព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញក់ុុង់កាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនតាំរាង់តុល្យការ
 នីមុ�យៗ លើ�ើយមានការផ្នែក់តប្រាមុូវឲ្យប្រាស់បលើ�នឹង់ការ�ា នស់ាម នល្អបំផុុតនាលើពល 

បចំុុបីនុ។ លើ�លើពលតច្នៃមុលច្នៃនសាចំប់្រា�ក់ម់ានឥទធ�ពលជាសារវនដ បរ �មាណូសំ់វ �ធាន
 

ធនគឺ្គជាតច្នៃមុលបចំុុបីនុច្នៃនការចំំណាយផ្នែដ៏លរពឹំង់ទុក់ លើដ៏ើមុីទូីទាតនូ់វកាតពេក់�ចំុ។

២.២.១៧ អត្ុប្របនៅយ៉ា�ន៍និនៅយ៉ា�ិត្

ប្រា�ក់ល់ើបៀវត្ស ប្រា�ក់ឈ់ុ�ល ប្រា�ក់ឧ់បតុមុ្ភ ន�ង់អតុប្រាបលើោជីនល៍ើផុ្សង់ៗ ប្រាតូវ�នបង់គរ 
លើ�កុុ់ង់កំ់�ុង់លើពល បុគ្គគល�ក់ចាបល់ើផិុើមុបលើប្រាមុើការង្វារជាមុ�យនឹង់ប្រាកុ់មុ�ែុន។

 ក់ុុង់ឆុ្2ំ018 ប្រាក់ស់�ង់ការង្វារ ន�ង់បណុិូ�បណិាលវ �ជីាជីីវៈ (MoLVT) �នលើចំញ 
ផុាយប្រាបកាស់លើលខ្ព 443 ចុំ�ច្នៃថិងៃទី21 ផ្នែខ្ពក់ញ្ញាា  ឆុ្2ំ018 ស់ិីពីការទូទាតសំ់់ណូង់ 
អតីតភាពការង្វារ ស់ប្រាមាបប់ុគ្គគល�ក់កុុ់ង់ក់�ចុំស់នយាគាម នលើថិរលើវលាកំ់ណូតច់ំាស់់
លាស់់ ប្រាពមុជាមុ�យនឹង់លើស់ចំកីិ់ផ្នែណូនា ំលើលខ្ព 042 ចុំ�ច្នៃថិងៃទី22 ផ្នែខ្ពមុនីាឆុ្2ំ019 ។  
ប្រាបកាស់តប្រាមូុវឲ្យសុាបន័ លើធេើការបង់គរប្រាបត�ស់ក់មុម ទូទាតអ់តីតភាពការង្វារ លើស់មើនឹង់ 
15ច្នៃថិងៃជាលើរៀលរាល់ ឆុ្ចំ្នៃនរយៈលើពលផ្នែដ៏លបុគ្គគល�ក់�នបំលើពញការង្វារ បាុផ្នែនិមុ�ន 
ឲ្យលើលើស់ពី 6ផ្នែខ្ពច្នៃនប្រា�ក់ល់ើបៀវត្សសុ់ទធ ប្រាបចាឆុំ្។ំ ការទូទាតសំ់់ណូង់អតីតភាព 
ការង្វារប្រាតូវចាបល់ើផិុើមុពីផ្នែខ្ពធូុឆុ្ ំ2021 ដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖
• លើស់មើនឹង់បំណុូល 3ច្នៃថិងៃលើរៀង់រាល់ផ្នែខ្ពមុ�ថុិនា ន�ង់
• លើស់មើនឹង់បំណុូល 3ច្នៃថិងៃលើរៀង់រាល់ផ្នែខ្ពធូុ។

២.២.១៨ �នធនៅល�ប្របាក់ចូ��ូល

ការចំំណាយពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលរ�មុមានពនធបចំុុបីនុន�ង់ពនធពនយា។ វាប្រាតូវ�ន 
ទទ�លសាគ ល់លើ�ក់ុុង់ចំំលើណូញន�ង់ខ្នាត លើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតវតុុផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នទទ�ល

 
សាគ ល់លើ�យផ្ទាា ល់លើ�ក់ុុង់មុូលធនឬលើ�ក់ុុង់ ចំំណូូល លើផុ្សង់លើទៀត។

ធនាគារ�នក់ំណូតថ់ា ការប្រា�ក់ ់ ន�ង់ការ�ក់ព់�នយ័ទាក់ទ់ង់នឹង់ពនធលើលើប្រា�ក់ ់
ចំំណូូលរ�មុទាងំ់ការពយា�លពនធ មុ�នប្រា�ក់ដ៏ប្រាបជាមុ�នប្រាតូវនឹង់ន�យមុនយ័ច្នៃនពនធ 
លើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូល លើ�ើយដូ៏លើចំុ��នរាបប់ញូុ្ជីលព�ក់លើគ្គលើ�លើប្រាកាមុ IAS 37  

Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets �នទទ�ល 
សាគ ល់ការចំំណាយផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធលើ�ក់ុុង់ ‘ការចំំណាយលើផុ្សង់លើទៀត។

បនាា បពី់ការអនុមុត័ CIFRSs អាជាា ធរពនធ�រលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូល មុ�ន�នបង្វាា ញ 
ពីការផ្ទាល ស់់បិូរមុូល�ា នពនធ ស់ប្រាមាបក់ារគ្គណូនាពនធស់ប្រាមាបផ់ុលបា�ពាល់ពនធ 
ច្នៃនការផ្ទាល ស់់បិូរលើ�CIFRSsលើទ។ ធនាគារ�នលើធេើការស់នមត ថាការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ 
វាយតច្នៃមុលប្រាតូវមានភាពស់មុលើ�តុផុលន�ង់ប្រាបុង់ប្រាបយត័ុក់ុុង់ការវាយតច្នៃមុលពនធ ផ្នែដ៏ល 
ប្រាតូវបង់ន់�ង់ពនធពនយា។ ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ការស់នមតខុ់្ពស់ៗគុាអាចំនាឱំ្យមានផុល 
បា�ពាល់ជា ស់មា្ភ រៈលើ�លើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ។ បំណុូលពនធចុំង់លើប្រាកាយ 
ន�ង់ពនធពនយារបស់់ធនាគារ ប្រាតូវស់ុ�តលើប្រាកាមុការក់ំណូតន់�ង់ក់�ចំុប្រាពមុលើប្រាពៀង់ជាមុ�យ 
អាជាា ធរពនធ�រ។

(i) ពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលក់ុុង់ប្រាគា

ពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលក់ុុង់ប្រាគាជាប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុម ស់ប្រាមាប ់
ការ �យបរ �លើចំ្ឆទបចំុុបីនុន�ង់មុុនៗ ប្រាតូវ�នវាស់់ផ្នែវង់ជាទឹក់ប្រា�ក់ផ់្នែដ៏លប្រាតូវ

 
�នរពឹំង់ទុក់ថា ប្រាតូវ�នប្រាបមុូលមុក់វ �ញ ឬប្រាតូវបង់ ់ លើ�អាជាា ធរពនធ�រ។  

អប្រាតាំពនធ ន�ង់ចំាបព់នធ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នលើប្រាបើលើដ៏ើមុីគី្គណូនាទឹក់ប្រា�ក់ទ់ាងំ់
 

លើន� គ្គឺជាអប្រាតាំ ន�ង់ចំាបព់នធ ផ្នែដ៏លមានសុ់ពលភាពរ�ូតដ៏ល់កាល 
បរ �លើចំ្ឆទច្នៃនតាំរាង់តុល្យការលើន�។

(ii) ពនធពនយាលើលើប្រា�ក់ចំ់ំណូូល

ពនធពនយាលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូល ប្រាតូវ�នគ្គណូនាលើ�យលើប្រាបើវ �ធីសាសស់ដប្រាទព្យ 
អក់មុមតាំរាង់តុល្យការលើលើចំំន�នខុ្ពស់គុាបលើណាដ �អាស់នុ នាកាលបរ �លើចំ្ឆទ 
ច្នៃនតាំរាង់តុល្យការរវាង់មុូល�ា នពនធច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុម  
លើ�ើយន�ង់តច្នៃមុលព�តគ្គណូលើនយ្យរបស់់ប្រាទព្យទាងំ់លើនា� ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ

 
��រញ្ជីា វតុុ។

ពនធពនយាលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលជាប្រាទព្យអក់មុម ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើលើចំំន�ន 
ខុ្ពស់គុាបលើណាដ �អាស់នុ ជាបព់នធទាងំ់អស់់ លើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតលើ�លើពលពនធ 
ពនយាជាប្រាទព្យអក់មុមលើក់ើតលើ�ើង់ពីការទទ�លសាគ ល់លើ�ប្រាគាដ៏ំបូង់ច្នៃនប្រាទព្យ 
ស់ក់មុម ឬ ប្រាទព្យអក់មុមលើ�ក់ុុង់ប្រាបត�បតដ�ការមុ�យផ្នែដ៏លលើ�លើពលលើនា�  
ប្រាបត�បតិ�ការមុ�នជី�ឥទធ�ពលដ៏ល់ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញគ្គណូលើនយ្យ ន�ង់ប្រា�ក់់

 
ចំំលើណូញ ឬ ខ្នាតជាបព់នធ។

ពនធពនយាលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូល ជាប្រាទព្យស់ក់មុម ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ស់ប្រាមាប ់
ភាពខុ្ពស់គុាបលើណាដ � អាស់នុទាងំ់អស់់ ផ្នែដ៏លអាចំកាតប់នុយ�នរ�ូត 
ដ៏ល់ទំ�ំមុ�យ ផ្នែដ៏លទំនង់ថាប្រា�ក់ច់ំំលើណូញជាបព់នធ នឹង់អាចំមាន 
លើដ៏ើមុីកីាតក់់ង់ជាមុ�យភាពខុ្ពស់គុាបលើណាដ �អាស់នុ ផ្នែដ៏លអាចំលើប្រាបើប្រា�ស់់ 
�ន លើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតលើ�លើពលពនធពនយាលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលជាប្រាទព្យស់ក់មុម 
លើក់ើតលើ�ើង់ពីការទទ�លសាគ ល់នាប្រាគាដ៏ំបូង់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម ឬ ប្រាទព្យអក់មុម 
ក់ុុង់ប្រាបត�បតដ�ការមុ�យ ផ្នែដ៏លលើ�លើពលលើនា�ប្រាបត�បតិ�ការមុ�នជី�ឥទធ�ពលដ៏ល់

 ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញគ្គណូលើនយ្យ ន�ង់ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញ ឬ ខ្នាតជាបព់នធ។ 

តច្នៃមុលលើោង់ច្នៃនពនធពនយាលើលើប្រា�ក់ច់ំំលើណូញជាប្រាទព្យស់ក់មុម ប្រាតូវ�ន 
ព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញលើ�លើរៀង់រាល់ចុំង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទរ�យកាណ៍ូនីមុ�យៗ 

 ន�ង់ប្រាតូវ�នកាតប់នុយមុក់ដ៏ល់ក់ប្រាមុ�តមុ�យ ផ្នែដ៏លលើគ្គលើជីឿថានឹង់ ពំុមាន 
ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញជាបព់នធប្រាគាបប់្រាគាន ់ ផ្នែដ៏លអាចំពនធពនយាជាប្រាទព្យស់ក់មុម 
ទាងំ់អស់់ ឬផ្នែផុុក់ណាមុ�យប្រាតូវ�នលើប្រាបើប្រា�ស់់។ ពនធពនយាលើលើប្រា�ក់ ់
ចំំណូញជាប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏លមុ�នប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ប្រាតូវ�នវាយតំច្នៃល 
លើ�ើង់វ �ញលើ�ចុំង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទរ�យកាណ៍ូនីមុ�យៗ លើ�ើយប្រាតូវ�ន

 
ទទ�លសាគ ល់ដ៏ល់ក់ប្រាមុ�តមុ�យផ្នែដ៏លលើគ្គលើជីៀថានឹង់មានប្រា�ក់ច់ំំលើណូញជាប ់
ពនធនាលើពលអនាគ្គត ផ្នែដ៏លលើធេើឲ្យពនធពនយាជាប្រាទព្យស់ក់មុមលើនា�អាចំប្រាតូវ 
�នទទ�លប្រាត�បម់ុក់វ �ញ។

២.២.១៩ ការទទួលសា្�ល់ចូ��ូល និងចូ�ណ្តាយុ

អប្រាតាំការប្រា�ក់ម់ានប្រាបស់�ទធ�ភាព

ចំំណូូលពីការប្រា�ក់ ់ ន�ង់ ចំំណាយ ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ជាប្រា�ក់ចំ់ំលើណូញ ន�ង់ 
ខ្នាតលើ�យលើប្រាបើវ �ធីសាសស់ិការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធភាព។ “អប្រាតាំការប្រា�ក់ម់ាន 
ប្រាបស់�ទធ�ភាព” គ្គឺជាអប្រាតាំផ្នែដ៏លមានការបញុុ្ជី�តច្នៃមុលព�តប្រា�ក់ដ៏ផ្នែដ៏ល�ន�ា នស់ាម ន

 
អំពីការទូទាតស់ាចំប់្រា�ក់ន់ាលើពលអនាគ្គត ឬ ចំំណូូលតាំមុរយៈអាយុកាលរពំឹង់ 
ទុក់របស់់ឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ៖
• តច្នៃមុលលើោង់ដុ៏លរបស់់រ�យការណ៏ូ��រញ្ជីា វតុុ
• ការចំំណាយរលំស់់លើលើបំណុូល��រញ្ជីា វតុ

លើ�លើពលគ្គណូនាអប្រាតាំការប្រា�ក់់ប្រាបស់�ទធ�ភាពស់ប្រាមាប់ឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ លើប្រា�ពី
 

ទ�ញ ប្រាទព្យស់ក់មុមអនថ់ិយឥណូទាន លើនា� ធនាគារ�ា នប់្រាបមាណូលំ�ូរសាចំ ់
ប្រា�ក់ ់ នាលើពលអនាគ្គតលើ�យព�ចារណាលើលើលក់ខខ្ពណ្ូក់�ចុំស់នយាទាងំ់អស់់ច្នៃន 
ឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ។ ចំំលើពា�ការទ�ញ ឬ ការអនថ់ិយឥណូទានប្រាទព្យស់ក់មុម 
��រញ្ជីា វតុុ អប្រាតាំការប្រា�ក់ម់ានប្រាបស់�ទធភាពឥណូទានផ្នែក់តប្រាមូុវ ប្រាតូវ�នគ្គណូនា 
លើ�យលើប្រាបើលំ�ូរទឹក់ប្រា�ក់ន់ាលើពលអនាគ្គតផ្នែដ៏ល�ន�ា នស់ាម ន រ�មុមាន ECL។

ការគ្គណូនាអប្រាតាំការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធ�ភាពរ�មុមាន ច្នៃថិលប្រាបត�បតិ�ការ ន�ង់ ច្នៃថិលឈុ�ល ន�ង់
 ក់ំរ �តប្រាតូវ�នបង់ ់ ឬ ប្រាតូវ�នទទ�លផ្នែដ៏លជាផ្នែផុុក់សំ់ខ្នានច់្នៃនអប្រាតាំការប្រា�ក់ ់

ប្រាបស់�ទធភាព។ ច្នៃថិលលើដ៏ើមុប្រាបត�បតិ�ការ រ�មុបញូុ្ជីល ការចំំណាយបផ្នែនុមុផ្នែដ៏លប្រាតូវ�ន
 

បង់កលើ�ើង់លើ�យផ្ទាា ល់អាចំក់ំណូត�់នលើ�នឹង់ការទទ�ល�ន ឬ លើ��ផុាយប្រាទព្យ 
ស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ឬ ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ។

 



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.២ នៅស់ចូកដីស់នៅងខេបផននៅគាលការ�៍គ�នៅនយុ�យស់�ខ្លាន់ៗ (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២.២.១៩ ការទទួលសា្�ល់ចូ��ូល និងចូ�ណ្តាយុ (ត្�ីទ��័រ�ុន)

រំលស់់ផថ្លនៅដី��និងត្ផ�្លនៅយ៉ាងដីុល

“ច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់” ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុមឬបំណុូល��រញ្ជីា វតុុ គ្គឺជាចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ផ់្នែដ៏ល
 ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ឬ ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវ�នគ្គណូនាលើ�លើលើការទទ�ល
 សាគ ល់ដ៏ំបូង់ដ៏ក់ការស់ង់ប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុ បូក់ ឬ ដ៏ក់ តច្នៃមុលបូក់លើោង់ លើ�យលើប្រាបើប្រា�ស់់ 

អប្រាតាំការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធភាពខុ្ពស់គុារវាង់ចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ដ់៏ំបូង់ ន�ង់ចំំន�នកាល 
ក់ំណូត ់ ចំំផ្នែណូក់ឯប្រាទព្យស់ក់មុម��រញវតុុផ្នែដ៏ល�នផ្នែក់តប្រាមុូវស់ប្រាមាបក់ារអនុញ្ញាា ត 
ចុំ�ច្នៃថិលរាល់សំ់វ �ធានធនច្នៃនការ�តប់ង់ឥ់ណូទានរពឹំង់ទុក់ (ឬ សំ់វ �ធានធនច្នៃនការ 
�តប់ង់ ់មុុនច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018)។

ចំំន�នតច្នៃមុលលើោង់ដុ៏ល ច្នៃនប្រាទព្យស់មុីតិ�ស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ គ្គឺជាតច្នៃមុលរលំស់់ច្នៃន
 

រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុមុុន នឹង់លើធេើការផ្នែក់តប្រាមុូវលើលើការអនុញ្ញាា តចុំ�ច្នៃថិលរាល់ 
ការ�តប់ង់ឥ់ណូទានផ្នែដ៏ល�នរពំឹង់ទុក់

ការគ�នាចូ��ូលការប្របាក់ និងចូ�ណ្តាយុ

អប្រាតាំការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធ�ភាពច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម ឬ ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវ�ន
 

គ្គណូនាផ្នែផុ្អក់លើលើការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ឬ ប្រាទព្យអក់មុម 
��រញ្ជីា វតុុ។

ក់ុុង់ការគ្គណូនាចំំណូូលពីការប្រា�ក់ ់ ន�ង់ចំំណាយការប្រា�ក់ ់ អប្រាតាំការប្រា�ក់ ់
ប្រាបស់�ទធ�ភាពប្រាតូវ�នអនុវតិលើ�លើលើចំំន�នតច្នៃមុលលើោង់ដុ៏លច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម (នាលើពល 
ផ្នែដ៏លប្រាទព្យលើនា�មុ�នមានការថិយចុំ�ឥណូទាន) ឬ ចំំលើពា�ការចំំណាយរលំើលា�ច្នៃន 
ប្រាទព្យអក់មុម។ អប្រាតាំការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធ�ភាពក់ប៏្រាតូវ�នផ្នែក់ស់ប្រាមុរួលស់ប្រាមាបត់ច្នៃមុល 
ស់មុប្រាស់បផ្នែដ៏ល�នផ្នែក់តប្រាមុូវរ�ចំនាកាលបរ �លើចំ្ឆទផ្នែដ៏ល�នរលំើលា�ច្នៃនការការពារ 
ហាន�ភយ័ចាបល់ើផុិើមុ។

លើទា�ជាោា ង់ណាក់ល៏ើ�យ ចំំលើពា�ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លមានអុីមុផ្នែភមុ�ន 
ឥណូទានជាបនិបនាា បល់ើ�នឹង់ការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់ ប្រា�ក់ច់ំំណូូលពីការប្រា�ក់ ់ 
ប្រាតូវ�នគ្គណូនាតាំមុអប្រាតាំការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធ�ភាពលើ�នឹង់ការចំំណាយរលំើលា�ច្នៃន 
ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ។ ក់ុុង់ក់រណីូ ប្រាទព្យស់ក់មុមលើនា�ផ្នែលង់មានអុីមុផ្នែភមុ�ន

 ឥណូទាន ការគ្គណូនាចំំណូូលការប្រា�ក់នឹ់ង់ប្រាតូវគ្គណូនាប្រាតលបល់ើ�មុូល�ា ន 
ដុ៏លវ �ញ។

ចំំលើពា�ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លធាល ប�់នទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់ នូវអុីមុផ្នែភមុ�ន 
 

ឥណូទាន លើនា�ចំំណូូលពីការប្រា�ក់ប់្រាតូវគ្គណូនាលើ�យ អនុវតិតាំមុអប្រាតាំការប្រា�ក់ ់
ឥណូទានផ្នែក់តប្រាមុូវផ្នែដ៏លមានប្រាបស់�ទធ�ភាព លើ�នឹង់ច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ច្នៃនប្រាទព្យស់មុីតិ�។ 

 
ការគ្គណូនាចំំណូូលការប្រា�ក់នឹ់ង់មុ�នមានការផ្ទាល ស់់បិូរ លើបើលើទា�បីជា ហាន�ភយ័

 ឥណូទានរបស់់ប្រាទព្យស់មុីតិ�មានភាពប្រាបលើស់ើរលើ�ើង់ក់ល៏ើ�យ។

ការបងា្�ញ

ចំំណូូលការប្រា�ក់ប់្រាតូវ�នគ្គណូនាលើ�យ លើប្រាបើវ �ធីសាសស់ិការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធភាព 
ផ្នែដ៏ល�នបង្វាា ញលើ�ក់ុុង់ រ�យការណ៍ូប្រា�ក់ច់ំំលើណូញ ឬ ខ្នាត ន�ង់ប្រា�ក់ច់ំំណូូល 
លើពញលើលញលើផុ្សង់លើទៀត រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ការប្រា�ក់ល់ើលើប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់

 ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លគ្គណូនាលើ�យច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់។

ចំំណាយការប្រា�ក់ផ់្នែដ៏លប្រាតូវ�នបង្វាា ញលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូអំពីប្រា�ក់ច់ំំលើណូញ  
ឬ ខ្នាត ន�ង់ ប្រា�ក់ច់ំំណូូលលើពញលើលញលើផុ្សង់លើទៀត រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ប្រាទព្យអក់មុម 
��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏ល�នគ្គណូនាលើ�យច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់។

២.២.២០  ចូ��ូល�ីផថ្លឈុនួល និងកផប្រ�នៅ��ងសារ

ចំំណូូល ន�ង់ចំំណាយពីច្នៃថិលឈុ�ល ន�ង់ក់ច្នៃប្រាមុលើជីើង់សារ ផ្នែដ៏លជាស់ុូលសំ់ខ្នាន់
 ចំំលើពា�អប្រាតាំការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធភាពលើលើប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ឬ បំណុូល��រញ្ជីា វតុុ 
 ប្រាតូវ�នរាបប់ញូុ្ជីលលើ�ក់ុុង់អប្រាតាំការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធភាព។

ក់ច្នៃប្រាមុលើផុ្សង់ៗ ន�ង់ចំំណូូលពីក់ច្នៃប្រាមុលើជីើង់សារ រ�មុមានក់ច្នៃប្រាមុលើជីើង់សារលើលើលើស់វាក់មុម 
ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើ�លើពលប្រាបត�បតិ�ការលើក់ើតលើ�ើង់។

ក់�ចំុស់នយាជាមុ�យអត�ថិ�ជីន ផ្នែដ៏ល�នទទ�លសាគ ល់ជាឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ លើ�
 ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ អាចំជាផ្នែផុុក់ខ្ពល�ច្នៃនវ �សាលភាព CIFRSs 9

ន�ង់ផ្នែផុុក់ខ្ពល�ច្នៃនវ �សាលភាពច្នៃន CIFRSs 15 ប្រាបស់�នលើបើមានក់រណីូលើន�ដំ៏បូង់ ធនាគារ 
ប្រាតូវអនុវតិតាំមុ CIFRSs 9 លើដ៏ើមុីបីំផ្នែបក់ ន�ង់ គ្គណូនាផ្នែផុុក់ខ្ពល�ច្នៃនក់�ចំុស់នយា 
ផ្នែដ៏លមានលើ�ក់ុុង់វ �សាលភាពច្នៃន CIFRSs 9 លើ�ើយបនាា បម់ុក់អនុវតិ CIFRSs 15 

លើ�នឹង់តច្នៃមុលលើ�ស់ល់។

២.២.២១ ចូ�ណ្តាយុនៅល�ការប្របាក់

ចំំណាយការប្រា�ក់ល់ើលើប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរបស់់អត�ថិ�ជីន គ្គណូនីទូទាតរ់បស់់ធនាគារ
 

លើផុ្សង់ៗ ន�ង់ប្រា�ក់ក់់មុុ ីប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់តាំមុមុូល�ា នបង់គរ។

២.២.២២ ចូ�ណ្តាយុនៅល�ផថ្លឈុនួល និងនៅ��ងសារ

ចំំណាយលើលើច្នៃថិលឈុ�ល ន�ង់លើជីើង់សារប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើ�លើពលចំំណាយលើនា�
 

លើក់ើតមាន។

២.២.២៣ ស់�្ព័នធញាត្ិ

ភាគ្គីទាងំ់ឡាយប្រាតូវ�នចាតទុ់ក់ថាជាស់មុពន័ធញាំត� ប្រាបស់�នលើបើធនាគារមាន 
លទធភាពប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ផ្ទាា ល់ ឬ ប្រាបលើោល លើលើភាគ្គីលើផុ្សង់លើទៀត ឬមានឥទធ�ពល 
សារវនិក់ុុង់ការលើធេើលើស់ចំក់ដីស់លើប្រាមុចំចំ�តដផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ប្រាបត�បតដ�ការ ឬ ផុាុយមុក់

 វ �ញ ប្រាបស់�នលើបើធនាគារន�ង់ភាគ្គីលើនា�ស់ុ�តលើ�លើប្រាកាមុការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់រ�មុមុ�យ ឬ ក់៏
 លើប្រាកាមុឥទធ�ពលជាសារវនិរ�មុ។ ស់មុពន័ធញាំត�អាចំជារូបវន័ដបុគ្គគល ឬ នីត�បុគ្គគល  

លើ�ើយក់�៏នរ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់បុគ្គគលជី�តស់ុ�តលើ�ក់ុុង់ស់មាជី�ក់ស់មុពន័ធញាំត�ផុង់ផ្នែដ៏រ។

២.២.២៤ ប្រទ��យស់ក�មប៊ែដីលស់ុិត្នៅប្រកា�កិចូចស់ន�យាធានា

ប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏លលើផុាើរក់ាទុក់ ឬ ក់ុុង់ស់មាស់ភាពជាប្រាទព្យ�ក់ធ់ានា គ្គឺមុ�នប្រាតូវ
 

�នបង្វាា ញក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុលើទ ពីលើប្រាពា�ប្រាទព្យទាងំ់លើន�មុ�នផ្នែមុនជា
 ប្រាទព្យស់ក់មុមរបស់់ធនាគារលើ�ើយ។

២.២.២៥ ការកាត្់ខះង់ផនចូ�នួនទឹកប្របាក់

ចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ក់់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នកាតខ់្ពាង់ជ់ាចំំន�នគ្គតឯ់ក់តាំ
 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ចំំលើពា�ចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ដុ់៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ន�ង់ឯក់តាំពានល់ើរៀលចំំលើពា� 

ចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ល់ើរៀលលើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតមានការបញី្ញាក់ល់ើផុ្សង់ពីលើន�។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.៣ ការវិនិចូឆេយ័ ន�ង់ការ�ា នស់ាម នគ្គណូលើនយ្យសំ់ខ្នាន់ៗ

ក់ុុង់ការលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុលើ�យអនុលើលាមុតាំមុ (“CIFRSs”) តប្រាមុូវឲ្យធនាគារលើធេើ 
ការវ �ន�ចំ្ឆយ័ ន�ង់�ា នស់ាម នផ្នែដ៏លមានឥទធ�ពលលើលើបរ �មាណូធនធាន បំណុូល ចំំណូូល ន�ង់

 ចំំណាយផ្នែដ៏ល�នរាយការណ៍ូ ន�ង់ការលាតប្រាត�ង់ពត័ម៌ានច្នៃនធនធានយថាលើ�តុ ន�ង់ 
បំណុូលយថាលើ�តុ។ ប្រាពឹតិ�ការណ៍ូនាលើពលអនាគ្គតអាចំនឹង់លើក់ើតលើ�ើង់ ផ្នែដ៏លអាចំលើធេើឲ្យការ�ា ន់

 សាម នផ្នែដ៏លលើប្រាបើប្រា�ស់់ក់ុុង់ការ វ �ន�ចំ្ឆយ័ផ្នែប្រាបប្រាបរួល។ ផុលបា�ពាល់ក់ុុង់ការផ្នែប្រាបប្រាបរួលច្នៃនការវ �ន�ចំ្ឆយ័ 
 គ្គឺ�លុ�បញុ្ញាំង់ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុដូ៏ចំផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតោ់ា ង់ស់មុប្រាស់ប។ 

២.៣.១ ការវិនិចូឆេ័យុ

ការវ �ន�ចំ្ឆយ័សំ់ខ្នាន ់ន�ង់គ្គនលឹ�ច្នៃនការ�ា នស់ាម ន ផ្នែដ៏លមានហាន�ភយ័ចំមុីង់លើ�លើលើ
 ការផ្នែក់ផ្នែប្រាបជាសារវនដលើ�តច្នៃមុលលើោង់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់បំណុូល ក់ុុង់អំ�ុង់ឆុ្ំ

 
លើប្រាកាយមានដូ៏ចំតលើ�៖

ក. ចូ�ណ្តាត្់ថ្លាំ�ក់ផនប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�

ធនាគារលើធេើចំំណាតថុ់ាក់ប់្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុរបស់់ខ្ពល�ន លើ�យពឹង់ផ្នែផុ្អក់លើ�
 លើលើមុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុម ស់ប្រាមាបប់្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុទាងំ់លើនា� ន�ង់
 លក់ខខ្ពណ្ូច្នៃនក់�ចំុស់នយារបស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវ�នទូទាតផ់្នែតមុដង់ 

ទាងំ់ប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុ ន�ង់ការប្រា�ក់ត់ាំមុស់មុតុល្យប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុលើ�ស់ល់។ ធនាគារ 
អនុវតិការវាយតច្នៃមុលមុាូផ្នែឌីលអាជីីវមុមអាប្រាស័់យលើ�លើលើក់តិាំអលើង់កតដូ៏ចំជា៖

• ការអនុវតិច្នៃនមុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុម ន�ង់ ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លកានក់ាប់
 

ក់ុុង់មុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុម ប្រាតូវ�នវាយតច្នៃមុល ន�ង់រាយការណ៍ូលើ�ឲ្យអុក់ 
ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សំ់ខ្នានរ់បស់់ធនាគារ

• ហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លបា�ពាល់ការអនុវតិច្នៃនមុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុម (ន�ង់ប្រាទព្យស់ក់មុម 
��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏ល កានក់ាបក់់ុុង់មុាូផ្នែឌីលអាជីីវក់មុម) ន�ង់ រលើបៀបផ្នែដ៏ល

 ហាន�ភយ័ទាងំ់លើនា�ប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់

• សំ់ណូង់របស់់អង់គភាពអាជីីវក់មុម ផ្នែផុ្អក់លើ�លើលើតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់ច្នៃនប្រាទព្យ 
ស់ក់មុមផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ឬលំ�ូរសាចំ ់ ប្រា�ក់ត់ាំមុក់�ចំុស់នយា 
ផ្នែដ៏ល�នប្រាបមុូល។

• លើប្រាបក់ង់ផ់្នែដ៏លរពឹំង់ទុក់ តច្នៃមុល ន�ង់ លើពលលើវលាច្នៃនការលក់។់

លើ�ក់ុុង់ការអនុវតិលើតស់ដ SPPI ធនាគារ�នលើប្រាបើប្រា�ស់់ការវ �ន�ចំ្ឆយ័ ន�ង់ 
 ព�ចារណាក់តិាំផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធដូ៏ចំជា រូប�យបណ័ូណ លើ�កុុ់ង់ប្រាទព្យស់ក់មុម 

��រញ្ជីា វតុុគ្គឺ�នក់ំណូត ់ ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទផ្នែដ៏លអប្រាតាំការប្រា�ក់�់ន
 ក់ំណូត ់ ប្រាពឹតិ�ការណ៍ូយថាលើ�តុផ្នែដ៏លអាចំផ្នែក់ផ្នែប្រាបបរ �មាណូ ន�ង់លើពលលើវលា 

ច្នៃនលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ ់ លក់ខណូៈផ្នែបង់ផ្នែចំក់លក់ខខ្ពណ្ូច្នៃនការបង់ប់្រា�ក់មុ់ុន ន�ង់ 
ការពនយាលើពល ន�ង់លក់ខណូៈព�លើស់ស់ដ៏ច្នៃទលើទៀតផ្នែដ៏លអាចំផ្នែក់ស់ប្រាមុរួល 
ការព�ចារណាលើ�លើលើតច្នៃមុលរូប�យបណ័ូណ តាំមុលើពលលើវលា។

ខ. ត្ផ�្លជាក់ប៊ែស់តងផនឧបករ�៍�ិរញ្ញញវត្ុ�

តច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏ល�ន
 ក់តប់្រាតាំក់ុុង់រ�យការណ៍ូសុានភាព��រញ្ជីា វតុុ ឬ ការបង្វាា ញក់ុុង់ក់ំណូត់
 ស់មាគ ល់របស់់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ មុ�នអាចំទាញយក់ពីទីផុារស់ក់មុម
 លើទ លើ�ើយទាងំ់លើន� ប្រាតូវ�នក់ំណូតល់ើ�យលើប្រាបើប្រា�ស់់បលើចំុក់លើទស់វាយ 

តច្នៃមុលច្នៃផុាក់ុុង់ លើ�យលើប្រាបើមុាូផ្នែឌីលវាយតច្នៃមុលទីផុារផ្នែដ៏លទទ�លសាគ ល់ជាទូលើ�។  
ទ�នុនយ័ច្នៃនមុាូផ្នែឌីលទាងំ់លើន� ប្រាតូវ�នយក់លើចំញពីការអលើង់កតទីផុារផ្នែដ៏ល 
អាចំលើក់ើតមាន បាុផ្នែនិក់ផ្នែនលង់ផ្នែដ៏លមុ�នអាចំលើក់ើតមានក់ប្រាមុ�តច្នៃនការវ �ន�ចំ្ឆយ័�ន

 តប្រាមុូវឲ្យមានការបលើង់កើតតច្នៃមុលជាក់ផ់្នែស់ិង់។

គ. វិ�ីសាសស់តអប្រតាការប្របាក់ប្របស់ិទធភា� (EIR)

វ �ធីសាសស់ិ EIR របស់់ធនាគារទទ�លសាគ ល់ជាចំំណូូលការប្រា�ក់ ់ លើ�យ 
លើប្រាបើប្រា�ស់់អប្រាតាំចំំណូូលពីការវ �ន�លើោគ្គផ្នែដ៏លជាការ�ា នស់ាម នល្អបំផុុត ច្នៃន 
អប្រាតាំប្រាត�បម់ុក់វ �ញលើថិរច្នៃនអាយុកាលរពឹំង់ទុក់ច្នៃនចំរ �តលក់ខណូៈប្រា�ក់ក់់មុុ ី
ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ ន�ង់ការទទ�លសាគ ល់នូវផុលបា�ពាល់ច្នៃនភាពខុ្ពស់គុាច្នៃនការគ្គ�ត 
អប្រាតាំការប្រា�ក់ល់ើ�ដ៏ំណាក់ក់ាលលើផុ្សង់គុា ន�ង់ចំរ �តលក់ខណូៈដ៏ច្នៃទលើទៀតច្នៃន 
ខ្ព�បជីីវ �តផុល�តផុល (រ�មុមានការបង់ប់្រា�ក់ជ់ាមុុន ន�ង់ការប្រា�ក់ព់�នយ័ ន�ង់ ការចំំណាយ)។ តាំមុការ�ា នប់្រាបមាណូ លើ�យលក់ខណូៈ ក់តិាំតប្រាមុូវច្នៃនការ 
វ �ន�ចំ្ឆយ័ទាក់ទ់ង់នឹង់ការពឹង់ទុក់ចំរ �តលក់ខណូៈ ន�ង់វដ៏ិជីីវ �តច្នៃនឧបក់រណ៍ូ

 ក់ដូ៏៏ចំជាការផ្ទាល ស់់បិូរផ្នែដ៏លរពឹំង់ទុក់លើលើអប្រាតាំមុូល�ា នរ់បស់់ធនាគារ ន�ង់ច្នៃថិល
 

លើស់វាលើផុ្សង់លើទៀត ចំំណូូល/ចំំណាយផ្នែដ៏លជាផ្នែផុុក់សំ់ខ្នានច់្នៃនឧបក់រណ៍ូ។

ឃ. ភត្ិស់ន�យា

ធនាគារ�នក់ំណូតរ់យៈលើពលជី�លអគារ ជារយៈលើពលផ្នែដ៏លមុ�នអាចំ 
លុបលើចាល�ន ជាមុ�យនឹង់រយៈលើពលផ្នែដ៏លមានជីលើប្រាមុើស់ក់ុុង់ការពនយាភត� 
ស់នយា លើបើស់�នជាវាស់មុលើ�តុផុលផ្នែដ៏លប្រាតូវអនុវតិ ឬរយៈលើពលណាមុ�យ 
ផ្នែដ៏លមានជីលើប្រាមុើស់ក់ុុង់ការបញ្ឈបភ់ត�ស់នយា ប្រាបស់�នលើបើស់មុលើ�តុផុលផ្នែដ៏ល

 មុ�នប្រាតូវអនុវតិ។

�នៅប្រ��ស់កុ�ងការ�ន�យា និងបញ្ញ�ឈប់

ធនាគារមានភត�ស់នយាលើប្រាចំើនផ្នែដ៏លរ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ជីលើប្រាមុើស់ក់ុុង់ការពនយា ន�ង់
 បញ្ឈប។់ ធនាគារលើប្រាបើប្រា�ស់់ការវ �ន�ចំ្ឆយ័ក់ុុង់ការវាយតច្នៃមុល ថាលើតើវាស់មុ
 លើ�តុផុល ឬលើទក់ុុង់ការអនុវតិជីលើប្រាមុើស់ក់ុុង់ការលើធេើភត�ស់នយាលើ�ើង់វ �ញ ឬ
 បញ្ឈប។់ មុាយាង់លើទៀតការព�ចារណាលើ�លើលើក់តិាំផ្នែដ៏លពាក់ព់ន័ធទាងំ់អស់់ដូ៏ចំ 

ជា ការផ្នែក់លមុ្អរអគារ ន�ង់ទីតាំងំ់ផ្នែដ៏លបលើង់កើតការជីប្រាមុុញផ្នែផុុក់លើស់ដ៏ាក់�ចំុ 
ស់ប្រាមាបអ់នុវតិទាងំ់ការបនិក់�ចំុស់នយាថិមី ឬបញ្ឈប។់ 

បនាា បពី់កាលបរ �លើចំ្ឆទចាបល់ើផុដើមុ ធនាគារ ន�ង់វាយតច្នៃមុលលើ�ើង់វ �ញលើ�លើលើ
 រយៈលើពលជី�ល ប្រាបស់�នលើបើមានប្រាពឹតិ�ការណ៍ូសំ់ខ្នាន ់ ឬការផ្នែប្រាបប្រាបរួល 

សុានការណ៍ូផ្នែដ៏លលើ�ស់ុ�តលើប្រាកាមុការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់បា�ពាល់ដ៏ល់ស់មុតុភាព 
ក់ុុង់ការអនុវតិរបស់់ខ្ពល�ន ឬ មុ�នអនុវតិនូវជីលើប្រាមុើស់ក់ុុង់ការលើធេើក់�ចំុស់នយាថិមី

 ឬលើដ៏ើមុីបីញ្ឈប។់ 

ការបាា�ន់ប្របមា� IBR ស់ប្រមាប់ប��ុលភត្ិស់ន�យា 
ធនាគារមុ�នអាចំក់ំណូត�់ននូវអប្រាតាំការប្រា�ក់ជ់ាក់ផ់្នែស់ិង់លើ�ក់ុុង់ភត�ស់នយា 
លើ�ើយ ដូ៏លើចំុ�លើ�ើយធនាគារ�នលើប្រាបើប្រា�ស់់ IBR លើដ៏ើមុីវីាស់់ផ្នែវង់បំណុូល 
ភត�ស់នយា។ IBR ស់ប្រាមាបប់ំណុូលក់ុុង់ភត�ស់នយា គ្គឺជាអប្រាតាំការប្រា�ក់ផ់្នែដ៏ល 
ធនាគារប្រាតូវទ�ទាតល់ើ�លើលើក់មុុកី់ុុង់ប្រាគា ន�ង់ការធានាប្រាស់លើដ៏ៀង់គុា មុូលន�ធ�ចាំ

 �ចំ ់ទទ�ល�នប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏លមានតច្នៃមុលដូ៏ចំគុាលើ�នឹង់ ស់�ទធ�លើប្រាបើ 
ប្រា�ស់់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម លើ�ក់ុុង់បរ �ោកាស់លើស់ដ៏ាក់�ចំុប្រាស់លើដ៏ៀង់គុា។ ធនាគារ 
�ា នស់ាម ន IBR ស់ប្រាមាបប់ំណុូល       ភត�ស់នយា ផ្នែដ៏លលើប្រាបើប្រា�ស់់ទ�នុនយ័ 
អាចំអលើង់កត�ន (លើ�យលើោង់លើ�លើលើអប្រាតាំគាម នហាន�ភយ័) ផ្នែក់តប្រាមុូវលើ� 
ក់ុុង់គ្គណូនីហាន�ភយ័របស់់ធនាគារ (ឧទា�រណ៍ូ គ្គមាល តឥណូទាន)។

២.៣.២ រូបិយុប័�្ណ�ុខងារ

ស់ដង់�់រគ្គណូលើនយ្យក់មុពុជាលើលខ្ព 21 តប្រាមុូវឲ្យគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើប្រាបើប្រា�ស់់ 
ការវ �ន�ចំ្ឆយ័របស់់ខ្ពល�នក់ុុង់ការក់ំណូតរ់ូប�យបណ័ូណ មុុខ្ពង្វាររបស់់ធនាគារ ផ្នែដ៏ល�ន

 �លុ�បញំុ្ញាង់ការព�តច្នៃនឥទធ�ពលលើស់ដ៏ាក់�ចំុលើលើប្រាបត�បតិ�ការ ប្រាពឹតិ�ការណ៍ូ ន�ង់

 លក់ខខ្ពណ្ូទាងំ់ឡាយណាផ្នែដ៏លមានការពាក់ព់ន័ធលើ�នឹង់ធនាគារ។ ក់ុុង់ការវ �ន�ចំ្ឆយ័
 លើន� ធនាគារព�ចារណាលើលើចំំណុូចំដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

- រូប�យបណ័ូណ ផ្នែដ៏លមានឥទធ�ពលជាសាវនិលើលើតច្នៃមុលឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់លើស់វា 
(លើន�លើប្រាចំើនផ្នែតជារូប�យបណ័ូណ ផ្នែដ៏ល�ក់ត់ច្នៃមុលលើលើឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ខ្ពល�ន ន�ង់ 
លើស់វាប្រាតូវ�នក់ំណូត ់ន�ង់លើធេើការទូទាត)់

- រូប�យបណ័ូណ មានក់ុុង់មុូលន�ធ�ផ្នែដ៏លទទ�ល�នពីស់ក់មុមភាព��រញ្ជីាបីទាន ន�ង់

- រូប�យបណ័ូណ  ផ្នែដ៏លប្រា�ក់ទ់ទ�ល�នពីស់ក់មុមភាពប្រាបត�បតិ�ការ ផ្នែតង់ផ្នែតប្រាតូវ�ន 
រក់ាទុក់។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.៣ ការវិនិចូឆេ័យុ និងការបាា�ន់សាះ�នគ�នៅនយុ�យស់�ខ្លាន់ៗ (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២.៣.៣ ការបាា�ន់សាះ�ន

ការខ្លាត្បង់ឥ�ទានរំ�ឹងទុកនៅល�ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�

ការវាស់់ផ្នែវង់ច្នៃនអុីមុផ្នែភរមុ�នខ្នាតបង់ល់ើលើឥណូទាន បុលើរប្រាបទាន ន�ង់��រញ្ជីាបីទាន 
 

តប្រាមុូវឱ្យមានការវ �ន�ចំ្ឆយ័។ ជាព�លើស់ស់ការ�ា នប់្រាបមាណូចំំន�ន ន�ង់លើពលលើវលាច្នៃន 
លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ន់ាលើពលអនាគ្គត ការវាយតច្នៃមុលច្នៃនការលើក់ើនលើ�ើង់គ្គ�រឱ្យក់ត ់
ស់មាគ ល់ច្នៃនហាន�ភយ័ឥណូទាន ន�ង់ការបញូុ្ជីលពត័ម៌ាននាលើពលខ្នាង់មុុខ្ពក់ុុង់ការ

 
វាស់់ផ្នែវង់ច្នៃនអុីមុផ្នែភមុ�នខ្នាតបង់។់ ការ�ា នប់្រាបមាណូទាងំ់លើន�ប្រាតូវ�នជំីរុញលើ�យ 
ក់តិាំមុ�យចំំន�ន ការផ្ទាល ស់់បិូរផ្នែដ៏លអាចំបណិាលឱ្យលទធផុលមានអុីមុផ្នែភមុ�នខ្នាត 
បង់ក់់ុុង់ក់ប្រាមុ�តលើផុ្សង់គុា។

អុីមុផ្នែភមុ�នខ្នាតបង់ ់ �នគ្គណូនាលើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើមុាូផ្នែឌីលការខ្នាតបង់ឥ់ណូទាន 
រពឹំង់ទុក់(ECL) គ្គឺជាលទធផុលច្នៃនមុាូផ្នែដ៏លស់មុគ្គសាម ញ ជាមុ�យចំំន�នច្នៃនការស់នមត ់
ទាក់ទ់ង់នឹង់ជីលើប្រាមុើស់ច្នៃនធាតុបញូុ្ជីលអលើថិរ ន�ង់ភាពអាប្រាស័់យគុាលើ�វ �ញលើ�មុក់។

 
ការវ �ន�ចំ្ឆយ័សំ់ខ្នាន់ៗ មុ�យចំំន�នប្រាតូវ�នតប្រាមុូវផុង់ផ្នែដ៏រក់ុុង់ការអនុវតិតប្រាមុូវការ 
គ្គណូលើនយ្យស់ប្រាមាបវ់ាស់់ផ្នែវង់អុីមុផ្នែភមុ�នខ្នាតបង់ ់ ដូ៏ចំជាការក់ំណូតល់ក់ខណូៈ 
វ �ន�ចំ្ឆយ័ ស់ប្រាមាបក់ារលើក់ើនលើ�ើង់ហាន�ភយ័ឥណូទាន (SICR) លើប្រាជីើស់លើរ ើស់មុាូផ្នែឌីល 
ឲ្យស់មុប្រាស់ប ន�ង់ការស់នមតស់់ប្រាមាបក់ារវាស់់ផ្នែវង់ច្នៃនអុីមុផ្នែភមុ�នខ្នាតបង់ ់ លើ�យ 
បលើង់កើតចំំផ្នែណូក់ច្នៃនប្រា�ក់ក់់មុុសី់ប្រាមាបល់ើគាលបំណូង់ក់ុុង់ការវាស់់ផ្នែវង់ អុីមុផ្នែភមុ�ន

 
ខ្នាតបង់ល់ើលើមុូល�ា នប្រាបមុូល ក់ំណូតច់ំំន�នធាតុចូំលលើស់ដ៏ាក់�ចំុ (ឧទា�រណ៍ូ អប្រាតាំ 
ក់ំលើណូើ នផុល�តផុលក់ុុង់ប្រាស់ុក់ដុ៏ល ស់នាស់្សនត៍ច្នៃមុលទំន�ញ ស់នាស់្សនត៍ច្នៃមុលផុា�-ល-)

 
ក់ដូ៏៏ចំជាផុលបា�ពាល់លើលើអប្រាតាំខ្ពក់ខ្នានទូទាតស់់ង់ ន�ង់អប្រាតាំប្រាតលប�់នមុក់ 
វ �ញ ន�ង់ការលើប្រាជីើស់លើរ ើស់ការបង្វាា ញពីការស់មុលងឹ់លើ�មុុខ្ពច្នៃនមាា ប្រាក់ូលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ន�ង់ ការ

 ក់ំណូតពី់ទមុងៃនច់្នៃនប្រាបូ�បែលីីលើត។

ចំំលើពា�ឥណូទានផ្នែដ៏លមានថិយចុំ�តច្នៃមុល បុលើរប្រាបទាន ន�ង់ការផុិល់��រញ្ជីាបីទាន  
(“ប្រា�ក់ក់់មុុ”ី) ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នវាយតច្នៃមុលជាលក់ខណូៈបុគ្គគល ការវ �ន�ចំ្ឆយ័លើ�យអុក់ 
ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ គ្គឺប្រាតូវ�នទាមុទារក់ុុង់ការ�ា នស់ាម នចំំន�ន ន�ង់លើពលលើវលាច្នៃនលំ�ូរ 
សាចំប់្រា�ក់ន់ាលើពលអនាគ្គតក់ុុង់ការក់ំណូតអ់ុីមុផ្នែភរមុ�នខ្នាតបង់។់ ក់ុុង់ការ�ា ន់

 
សាម នលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ទ់ាងំ់លើន� ការវ �ន�ចំ្ឆយ័ប្រាតូវ�នលើធេើលើ�ើង់លើលើតច្នៃមុលព�ត

 
ប្រា�ក់ដ៏ច្នៃនវតុុបញុ្ញាំ ន�ង់សុានភាព��រញ្ជីា វតុុរបស់់អុក់ខ្ពុី។ ការ�ា នស់ាម នទាងំ់លើន�

 ផ្នែផុ្អក់លើលើការស់នមត ់ ន�ង់លទធផុលជាក់ផ់្នែស់ិង់ផ្នែដ៏លអាចំនឹង់ខុ្ពស់គុា ដូ៏លើចំុ�លទធផុល 
ផ្នែដ៏លបណិាលឱ្យមានការផ្ទាល ស់់បិូរលើលើអុីមុផ្នែភមុ�នខ្នាតបង់ប់្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់។

ការគ្គណូនា ECL របស់់ធនាគារ គ្គឺជាទ�នុផុលច្នៃនមុាូផ្នែឌីលស់មុគ្គសាម ញជាមុ�យនឹង់ 
ចំំន�នច្នៃនការ�ា នស់ាម នមុូល�ា នទាក់ទ់ង់នឹង់ជីលើប្រាមុើស់លើលើធាតុចូំលអលើថិរ ន�ង់ភាព 
អាប្រាស័់យលើ�វ �ញលើ�មុក់របស់់ព�ក់លើគ្គ។ ក់តិាំច្នៃនមុាូផ្នែឌីល ECL ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នលើគ្គ 
ព�ចារណាលើលើការវ �ន�ចំ្ឆយ័គ្គណូលើនយ្យ ន�ង់ �ា នស់ាម នរ�មុបញូុ្ជីលដូ៏ចំជា៖

• ការផ្នែបង់ផ្នែចំក់ស់មាព ធ លើ�លើពលផ្នែដ៏លមុាូផ្នែឌីលស់មុប្រាស់ប ឬវ �ធីសាសស់ិ ECL ប្រាតូវ 
�នលើប្រាបើប្រា�ស់់

• លក់ខណូៈស់ប្រាមាបវ់ាយតច្នៃមុល ប្រាបស់�នលើបើ SICR ន�ង់សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាបប់ំណុូល 
ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ គ្គ�រផ្នែតវាស់់ផ្នែវង់លើលើមុូល�ា នអាយុកាល ECL ន�ង់ 
ការវាយតច្នៃមុលលើលើគុ្គណូភាព

• ការផ្នែបង់ផ្នែចំក់បំណុូលច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ លើ�លើពលផ្នែដ៏ល ECL វាយតច្នៃមុល 
លើលើមុូល�ា ន ស់មុូ�ភាព

ការខ្លាត្បង់ឥ�ទានរំ�ឹងទុកនៅល�ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ� (ត្�ីទ��័រ�ុន)

• ការអភ�វឌី្ឍនច៍្នៃនមុាូផ្នែដ៏ល ECL រ�មុបញូុ្ជីលនូវរូបមុនិជាលើប្រាចំើន ន�ង់ជីលើប្រាមុើស់ច្នៃន
 

ធាតុចូំល

• ការក់ំណូតច់្នៃនទំនាក់ទ់ំនង់រវាង់ការបង្វាា ញមាា ប្រាក់ូលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ន�ង់ធាតុចូំល 
លើស់ដ៏ាក់�ចំុ ន�ង់ឥទធ�ពលលើលើ PDs EADs ន�ង់ LGDs

• ការលើប្រាជីើស់លើរ ើស់បង្វាា ញការស់មុលងឹ់លើ�មុុខ្ពច្នៃនមាា ប្រាក់ូលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ន�ង់ការថិលឹង់ផ្នែថិលង់
 ផ្នែដ៏លអាចំលើក់ើតមានលើ�ើង់ លើដ៏ើមុីទីាញយក់ធាតុចូំលលើស់ដ៏ាក់�ចំុលើ�ក់ុុង់ ECL  

មុាូផ្នែដ៏ល។

២.៣.៤ ការទទួលសា្�ល់�នធ�ន�យាជាប្រទ��យស់ក�ម

ពនធពនយាជាប្រាទព្យស់ក់មុមប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ចំំលើពា�រាល់ការខ្នាតបង់ព់នធ ផ្នែដ៏ល 
មុ�ន�នលើប្រាបើប្រា�ស់់ន�ង់ភាពខុ្ពស់គុាបលើណិា�អាស់នុក់ុុង់ទំ�ំផ្នែដ៏លអាចំនឹង់ទទ�ល

 �ន ប្រា�ក់ច់ំំណូញជាបព់នធនាលើពលអនាគ្គតលើបើលើធៀបនឹង់ការខ្នាតបង់ផ់្នែដ៏លអាចំ 
ផ្នែបង់ផ្នែចំក់�ន។ ការវ �ន�ចំ្ឆយ័ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់មានសារៈសំ់ខ្នានប់្រាតូវ�នក់ំណូតល់ើដ៏ើមុី ី
ក់ំណូតច់ំំន�នច្នៃនពនធពនយាជាប្រាទព្យស់ក់មុម ផ្នែដ៏លអាចំប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើ�យ 
ផ្នែផុ្អក់លើលើលើពលលើវលា ន�ង់ក់ប្រាមុ�តច្នៃនប្រា�ក់ច់ំំណូូលជាបព់នធនាលើពលអនាគ្គតរ�មុ 
ជាមុ�យនឹង់យុទធសាសស់ិផ្នែផុនការពនធនាលើពលអនាគ្គត។

២.៣.៥ អីុ�ប៊ែភរ�ិនផនប្រទ��យស់ក�ម�ិនប៊ែ�ន�ិរញ្ញញវត្ុ�

អុីមុផ្នែភរមុ�នច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុមមុ�នផ្នែមុន��រញ្ជីា វតុុ លើក់ើតមានលើ�លើពលផ្នែដ៏លតច្នៃមុលចុំ�
 បញីី្ជីច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម ឬ ឯក់តាំបលើង់កើតសាចំប់្រា�ក់ម់ានតច្នៃមុលលើលើស់ពីចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់់
 

ផ្នែដ៏លអាចំប្រាបមុូលមុក់វ �ញ�ន លើ�ើយផ្នែដ៏លជាតច្នៃមុលខ្ពពស់់ជាង់រវាង់តច្នៃមុលទីផុារដ៏ក់ 
លើចំញច្នៃថិលលើដ៏ើមុពាក់ព់ន័ធនឹង់ការលក់ន់�ង់តច្នៃមុល�នពីការលើប្រាបើប្រា�ស់់។ ការគ្គណូនា

 
តច្នៃមុលទីផុារដ៏ក់លើចំញច្នៃថិលលើដ៏ើមុពាក់ព់ន័ធនឹង់ការលក់ ់ គ្គឺផ្នែផុ្អក់លើលើទ�នុនយ័ផ្នែដ៏លទទ�ល

 �នពីប្រាបត�បតិ�ការលក់ ់ ក់ុុង់ប្រាបត�បតិ�ការលើបើក់ចំំ�ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏លប្រាស់លើដ៏ៀង់
 គុា ឬតច្នៃមុលផ្នែដ៏លអាចំអលើង់កត�នលើ�លើលើទីផុារដ៏ក់ច្នៃថិលលើដ៏ើមុផ្នែដ៏លលើក់ើតមានលើដ៏ើមុី
 ីលក់ប់្រាទព្យស់ក់មុមលើនា�។ ការគ្គណូនាតច្នៃមុល�នពីការលើប្រាបើប្រា�ស់់ គ្គឺផ្នែផុ្អក់លើលើមុាូផ្នែដ៏ល 

លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់អ់បីហារ។ ធនាគារវាយតច្នៃមុលការថិយចុំ�ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម
លើ�លើពលណាផ្នែដ៏លមានប្រាពឹតិ�ការណ៍ូ ឬការផ្ទាល ស់់បិូរទាងំ់ឡាយណា ផ្នែដ៏ល 
បង្វាា ញថាអុីមុផ្នែភរមុ�ន ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុមមុ�នអាចំប្រាបមុូលមុក់វ �ញ�ន។ ក់តិាំនានា 
ផ្នែដ៏លធនាគារព�ចារណាថាមានសារៈសំ់ខ្នាន ់ ផ្នែដ៏លតប្រាមុូវឲ្យមានការព�ន�ត្យលើលើ 
អុីមុផ្នែភរមុ�នរ�មុមាន៖

• លទធផុលប្រាបត�បតិ�ការ មានក់ប្រាមុ�តទាបខ្នាល ងំ់ជាង់ លើធៀបលើ�នឹង់លទធផុល 
ប្រាបត�បតិ�ការរពំឹង់ទុក់នាលើពលក់នលង់មុក់ ឬ នាលើពលអនាគ្គត។

• ការផ្ទាល ស់់បិូរសារវនិ ច្នៃនរលើបៀបលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុមផ្នែដ៏ល�នទ�ញ ឬ 
យុទធសាសស់ិស់ប្រាមាបអ់ាជីីវក់មុមទាងំ់មុូល។

• ន�នុាការលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ឬភាពអវ �ជីីមានសំ់ខ្នាន់ៗ កុុ់ង់វ �ស័់យ។

២.៣.៦ ការបាា�ន់សាះ�នអាយុុកាលផនការនៅប្រប�ប្របាស់់អចូលក�ម �ត្ុូបករ�៍ និងក�មវិ� ី
កុ���យូទ័រ

ធនាគារ លើធេើការ�ា នស់ាម នអាយុកាលលើប្រាបើប្រា�ស់់ច្នៃនអចំលក់មុម ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ 
 

ន�ង់ក់មុមវ �ធីកំុ់ព្ូយទរ័។ ការ�ា នស់ាម នលើន�ប្រាតូវ�នប្រាតរួតព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញជាលើរឿយៗ
 តាំមុកាលក់ំណូត ់ លើដ៏ើមុីធីានាថាការរលំស់់មានស់ង់គតភាពជាមុ�យនឹង់គ្គំរ ូ

�ា នស់ាម នច្នៃនអតុប្រាបលើោជីនល៍ើស់ដ៏ាក់�ចំុពីអចំលក់មុម ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ ន�ង់ក់មុមវ �ធី
 កំុ់ព្ូយទរ័។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.៤ ការអនុវត្ត CIFRSs នៅល�កដី�បូង

រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុនា ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ019 គ្គឺជារ�យការណ៍ូដ៏ំបូង់ផ្នែដ៏លធនាគារ�ន 
លើរៀបចំំប្រាស់បតាំមុ CIFRSs។ ស់ប្រាមាបរ់យៈលើពលក់នលង់មុក់ ន�ង់ រាបប់ញូុ្ជីលទាងំ់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ

 
ផ្នែដ៏ល�នបញុ្ជីបន់ា ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ018 ធនាគារ�នលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុប្រាស់បតាំមុ 
ស់ិង់�់រគ្គណូលើនយ្យក់មុពុជា ន�ង់ បទបីញ្ជីាតិ� ន�ង់ លើគាលការណ៍ូផ្នែណូនាសំំ់ខ្នាន់ៗ  ផ្នែដ៏ល�ន�ក់់

 
លើអាយលើប្រាបើប្រា�ស់់លើ�យធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា ផ្នែដ៏លលើ�ថា GAAP ពីមុុន។

នាច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ019 ធនាគារ�នលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លអនុលើលាមុតាំមុ  
CIFRSs រ�មុជាមុ�យការលើប្រាបៀបលើធៀបទ�នុនយ័ជាមុ�យនឹង់ ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ018 ដូ៏ចំផ្នែដ៏ល�ន 
ព�ពណ៌ូនា លើ�ក់ុុង់លើស់ចំក់ិីស់លើង់ខបច្នៃនលើគាលនលើោ�យគ្គណូលើនយ្យសំ់ខ្នាន់ៗ ។ ក់ុុង់ការលើរៀប

 ចំំរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុលើន� រ�យការណ៍ូស់ិីពីសុានភាព��រញ្ជីា វតុុលើ�លើដ៏ើមុប្រាគារបស់់ធនាគារ
 ប្រាតូវ�នលើរៀបចំំលើ�ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រាឆុ្2ំ018 កាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនការផ្ទាល ស់់បិូរលើ� CIFRSs។ ក់ំណូត ់

ស់មាគ ល់ទាងំ់លើន�នឹង់ពន្យល់អំពីការផ្នែក់សំ់រ�លសំ់ខ្នាន់ៗ របស់់ធនាគារក់ុុង់រ�យការណ៍ូ 
��រញ្ជីា វតុុតាំមុ GAAP រ�មុទាងំ់រ�យការណ៍ូស់ិីពីសុានភាព��រញ្ជីា វតុុ គ្គ�តប្រាតឹមុច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា  
ឆុ្2ំ018 ន�ង់ ស់ប្រាមាបក់ារ �យបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីប ់ ន�ង់ ស់ប្រាមាបក់ាលបរ �លើចំ្ឆទបញុ្ជីប ់ ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ  
ឆុ្2ំ018។

២.៤.១ �នៅប្រ��ស់នៅល�កប៊ែលងប៊ែដីលបានអនុវត្ត

CIFRS 1 �នលើធេើការលើលើក់ផ្នែលង់មុ�យចំំន�នលើលើអុក់អនុវតិលើលើក់ដំ៏បូង់ ពីការអនុវតិន៍
 

លើ�ើង់វ �ញនូវតប្រាមុូវការជាក់ល់ាក់ម់ុ�យចំំន�ន ស់ុ�តលើប្រាកាមុ CIFRSs។ ធនាគារ�ន 
អនុវតិការលើលើក់ផ្នែលង់ដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

តច្នៃមុលទីផុារ ឬ ការវាយតំច្នៃលលើ�ើង់វ �ញលើ�យចាតទុ់ក់ជាច្នៃថិលលើដ៏ើមុ - អចំលក់មុម ន�ង់ 
�តុូបក់រណ៍ូ

ធនាគារ�នលើប្រាជីើស់លើរ ើស់ការវាស់់ផ្នែវង់ប្រាទព្យស់មុីតិ�បុគ្គគល ន�ង់ ឧបក់រណ៍ូផ្នែដ៏ល 
�នលើប្រាបើ លើគាលការណ៍ូគ្គណូលើនយ្យផ្នែដ៏លទទ�លសាគ ល់ជាទូលើ�លើ�យ (GAAP)  

មុុនផ្នែដ៏លអាចំលើប្រាបៀបលើធៀប�នលើ�នឹង់ច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ប្រាស់បតាំមុ CIFRSs លើ� 
កាលបរ �លើចំ្ឆទផ្ទាល ស់់បិូរលើ� CIFRSs។

ភត្ិស់ន�យា

CIFRS 16 ផ្នែណូនាអំំពីការលើធេើវ �លើសាធនក់មុមផ្នែដ៏លចា�ំចំស់់ប្រាមាប ់ CIFRS 1 ផ្នែដ៏លរ�មុ 
បញូុ្ជីលជីលើប្រាមុើស់ស់ប្រាមាបអ់ុក់អនុមុត័លើលើក់ដំ៏បូង់លើដ៏ើមុីអីនុវតិន�យមុនយ័ភត�ស់នយា

 ថិមីចំំលើពា�ក់�ចំុស់នយាផ្នែដ៏លមានប្រាសាប ់ លើ�កាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនការផ្ទាល ស់់បិូរលើ�យផ្នែផុ្អក់
 

លើលើអង់គលើ�តុ ន�ង់ កាលៈលើទស់ៈនាកាលបរ �លើចំ្ឆទលើនា�។

ការលើលើក់ផ្នែលង់មុ�នចា�ំចំដ់៏ច្នៃទលើទៀតផ្នែដ៏លស់ុ�តលើប្រាកាមុ CIFRS 1 ផ្នែដ៏លមុ�នប្រាតូវ 
�នព�ភាក់ាលើ�ខ្នាង់លើលើលើន� គ្គឺមុ�នសំ់ខ្នានច់ំំលើពា�ធនាគារលើ�ើយ។

២.៤.២ ការនៅល�កប៊ែលងជាកាត្�ើកិចូច

ការបាា�ន់សាះ�ន

ការ�ា នស់ាម នលើ�ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ន�ង់ លើ�ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ018 គ្គឺប្រាស់ប 
គុានឹង់ការ�ា នស់ាម នផ្នែដ៏លមានកាលបរ �លើចំ្ឆទដូ៏ចំគុាប្រាស់បតាំមុ GAAP ពីមុុន។  
ការ�ា នស់ាម ន ផ្នែដ៏លធនាគារលើប្រាបើប្រា�ស់់ លើដ៏ើមុីបីង្វាា ញចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ទ់ាងំ់លើន� 
អនុលើលាមុតាំមុ CIFRSs ន�ង់ �លុ�បញុ្ញាំង់ពីលក់ខខ្ពណ្័ូលើ�ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018  
កាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនការផ្ទាល ស់់បិូរលើ� CIFRSs ន�ង់ លើ�ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ018 ។

ការប៊ែលងទទួលសា្�ល់ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ� និងប្រទ��យអក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�

អុក់អនុវតិន ៍ CIFRSs ជាលើលើក់ដំ៏បូង់ ប្រាតូវអនុវតិការផ្នែលង់ទទ�លសាគ ល់ប្រាទព្យ 
ស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុអនុលើលាមុតាំមុ CIFRSs ផ្នែដ៏ល�នរពឹំង់ទុក់ស់ប្រាមាបប់្រាបត�បតិ�ការ 
ផ្នែដ៏លលើក់ើតលើ�ើង់នា ឬ លើប្រាកាយច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ជាកាលបរ �លើចំ្ឆទ ផ្នែដ៏ល 
បិូរលើ� CIFRSs។ លើទា�ោា ង់ណា អង់គភាពមុ�យអាចំអនុវតិតប្រាមុូវការផ្នែលង់ទទ�ល 
សាគ ល់របស់់ CIFRSs ពីកាលបរ �លើចំ្ឆទមុុនច្នៃនការលើប្រាជីើស់លើរ ើស់របស់់អង់គភាពផ្នែដ៏ល 
�នផុិល់ថាពត័ម៌ាន ប្រាតូវ�នលើគ្គទទ�ល�នលើ�លើពលគ្គណូលើនយ្យដំ៏បូង់ស់ប្រាមាប ់
ប្រាបត�បតិ�ការទាងំ់លើនា�។

ធនាគារ �នអនុវតិតាំមុតប្រាមុូវការច្នៃនការផ្នែលង់ទទ�លសាគ ល់របស់់ CIFRSs ផ្នែដ៏ល 
រពឹំង់ទុក់ស់ប្រាមាបប់្រាបត�បតិ�ការផ្នែដ៏លលើក់ើតលើ�ើង់លើ� ឬ លើប្រាកាយច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 
។

តាំរាង់ផុគូរផុគង់ផ់្នែដ៏ល�នបង្វាា ញក់ុុង់ក់ំណូតស់់មាគ ល់ 2 4 3 �នបញូុ្ជីលតច្នៃមុលច្នៃន  
GAAP ពីមុុន ន�ង់តច្នៃមុល CIFRSs។ ផុលបា�ពាល់ពីការផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលលើ�ជា  
CIFRSs �នផុារភីាបជ់ាមុូយតច្នៃមុលក់តប់្រាតាំលើប្រាកាមុតាំរាង់ច្នៃនការផ្នែក់ស់ប្រាមុរួល 
ចំំណាតថុ់ាក់ល់ើ�ើង់វ �ញ ន�ង់ការគ្គណូនាលើ�ើង់វ �ញ ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នផ្នែក់ស់ប្រាមុរួលពី 

 
GAAP ពីមុុន លើ�ជា CIFRSs។

ការពន្យល់អំពីរលើបៀបច្នៃនការផ្ទាល ស់់បិូរពី GAAP ពីមុុន លើ�ជា CIFRSs ន�ង់  
ការអនុវតិ CIFRSs 9 ន�ង់ CIFRS 15 �នជី�ឥទធ�ពលដ៏ល់សុានភាព��រញ្ជីា វតុុរបស់់ 
ធនាគារ ន�ង់ ធនាគារ ក់ដូ៏៏ចំជា លទធផុល��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ ់

 
ប្រាតូវ�នក់ំណូតល់ើ�លើប្រាកាមុលើស់ចំក់ិីស់លើង់ខបច្នៃនផុលបា�ពាល់ជាបរ �មាណូ ន�ង់ ក់ំណូត ់
ស់មាគ ល់ផ្នែដ៏លភីាបម់ុក់ជាមុ�យ។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់

74 75 

២.  កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.៤ ការអនុវត្ត CIFRSs នៅល�កដី�បូង (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២.៤.៣ តារាងផ្ទះ្គូរផ្ទះ្គងរបាយុការ�៍សា្�នភា��ិរញ្ញញវត្ុ�

ផថងៃទី 31 ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ�� 2017 ផថងៃទ1ី ប៊ែខ�ករា ឆ្នាំំ�� 2018 ផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ�� 2018 ផថងៃទ1ី ប៊ែខ�ករា ឆ្នាំំ�� 2019

GAAP  

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ក��ត្់ចូ�ណ្តាត្់ថ្លាំ�ក់នៅឡ�ងវិញ 
ការគ�នានៅឡ�ងវិញ 

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

CIFRSs  

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
GAAP 

 ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ក��ត្់ចូ�ណ្តាត្់ថ្លាំ�ក់នៅឡ�ងវិញ 
ការគ�នានៅឡ�ងវិញ 

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

CIFRSs

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ប្រាទព្យស់មុីតិ�

សាចំប់្រា�ក់ក់់ុុង់ច្នៃដ៏ 46,200,546 - 46,200,546 41,955,758 - 41,955,758

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារជាត� 
ច្នៃនក់មុពុជា

248,596,929 - 248,596,929 386,426,166 -
386,426,166

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ (ក់) 55,992,960 (572,026) 55,420,934 141,280,695 1,276,792 142,557,487

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 4,415 - 4,415 1,745 - 1,745

ស់មុតុល្យជាមុ�យស់មុពន័ធញ្ញាា ត� 1,647,157 - 1,647,157 887,559 - 887,559

ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទាន (ខ្ព) 534,932,586 (3,761,506) 531,171,080 564,982,993 3,517,238 568,500,231

ប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ 5,543,920 - 5,543,920 4,399,603 - 4,399,603

ក់មុមវ �ធីកំុ់ព្ូយរទរ័ 1,071,751 - 1,071,751 811,601 - 811,601

ស់�ទធ�លើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម (គ្គ) - 20,133,142 20,133,142 - 18,249,187 18,249,187

ប្រាទព្យស់ក់មុមពនធពនយា - សុ់ទធ (�) 2,718,024 1,004,525 3,722,549 2,340,328 (82,773) 2,257,555

ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ (គ្គ) 3,692,284 (690,673) 3,001,611 3,439,364 (641,387) 2,797,977

ប្រាទព្យស់ក់មុមស់រុប 900,400,572 16,113,462 916,514,034 1,146,525,812 22,319,057 1,168,844,869

ស់មុមុូលពានល់ើរៀល (ក់ំណូតស់់មាគ ល់លើលខ្ព 2.1.4) 3,634,917,109 65,050,047 3,699,967,155 4,606,740,714 89,677,972 4,696,418,686

ផថងៃទី 31 ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ�� 2017 ផថងៃទ1ី ប៊ែខ�ករា ឆ្នាំំ�� 2018 ផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ�� 2018 ផថងៃទ1ី ប៊ែខ�ករា ឆ្នាំំ�� 2019

GAAP  

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ក��ត្់ចូ�ណ្តាត្់ថ្លាំ�ក់នៅឡ�ងវិញ 
ការគ�នានៅឡ�ងវិញ 

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

CIFRSs  

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
GAAP 

 ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ក��ត្់ចូ�ណ្តាត្់ថ្លាំ�ក់នៅឡ�ងវិញ 
ការគ�នានៅឡ�ងវិញ 

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

CIFRSs

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ប្រាទព្យអក់មុម ន�ង់មុូលធន

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរបស់់អត�ថិ�ជីន 705,829,271 - 705,829,271 929,362,752 - 929,362,752

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរបស់់ធនាគារលើផុ្សង់ៗ 25,116,432 - 25,116,432 29,681,922 - 29,681,922

បំណុូលភត�ស់នយា (គ្គ) - 20,332,119 20,332,119 - 19,008,996 19,008,996

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 1,770,051 - 1,770,051 3,178,987 - 3,178,987

បំណុូលពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូល 2,172,803 - 2,172,803 3,028,002 - 3,028,002

បំណុូលបនាា បប់ន្សំ 30,000,000 - 30,000,000 30,000,000 - 30,000,000

ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ (ចំ) 14,093,223 1,214,366 15,307,589 15,112,935 346,999 15,459,934

ប្រាទព្យអក់មុម 778,981,780 21,546,485 800,528,265 1,010,364,598 19,355,995 1,029,720,593

មុូលធនរបស់់ភាគ្គទុន�ក់

លើដ៏ើមុទុន 65,000,000 - 65,000,000 75,000,000 - 75,000,000

ទុនបប្រាមុុង់ 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000

ទុនបប្រាមុុង់បទបីញ្ជីា តិ� (�) - - - - 4,108,337 4,108,337

ប្រា�ក់ច់ំំណូូល�នរក់ាទុក់ 46,418,792 (5,433,023) 40,985,769 51,161,214 (1,145,275) 50,015,939

មុូលធនរបស់់ភាគ្គទុន�ក់ស់រុប 121,418,792 (5,433,023) 115,985,769 136,161,214 2,963,062 139,124,276

ប្រាទព្យអក់មុម ន�ង់មុូលធនស់រុប 900,400,572 16,113,462 916,514,034 1,146,525,812 22,319,057 1,168,844,869

ស់មុមុូលពានល់ើរៀល(ក់ំណូតស់់មាគ ល់លើលខ្ព 2.1.4) 3,634,917,109 65,050,047 3,699,967,155 4,606,740,714 89,677,972 4,696,418,686



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.៤ ការអនុវត្តស់ុីអាយុនៅអ�ើអរនៅអស់ (CIFRs) នៅល�កដី�បូង (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២.៤.៣ តារាងផ្ទះ្គូរផ្ទះ្គងរបាយុការ�៍សា្�នភា��ិរញ្ញញវត្ុ� (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២.៣.៣.១ ក��ត្់ស់មា្�ល់ផនផ្ទះលប៉ះពាល់ផនការអនុវត្ត CIFRS 9 

ឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ CIFRS 9 �ក់ល់ើចំញនូវតប្រាមូុវការស់ប្រាមាបក់ារទទ�លសាគ ល់ ន�ង់គ្គណូនា         ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុន�ង់ក់�ចំុស់នយាមុ�យចំំន�នលើដ៏ើមុីទី�ញ 
ឬលក់រ់បស់់របរមុ�នផ្នែមុន��រញ្ជីា វតុុ។ វាក់ផ៏្នែណូនានូំវគ្គំរូ “ECL” ន�ង់គ្គំរូគ្គណូលើនយ្យការពារហាន�ភយ័ទូលើ�ថិមី។ ធនាគារ�នអនុវតិ CIFRS 9 ចាបព់ីច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018។

ការផ្ទាល ស់់បិូរលើគាលនលើោ�យគ្គណូលើនយ្យផ្នែដ៏លបណិាលមុក់ពីការអនុវតិ CIFRS 9 ប្រាតូវ�នអនុវតិជាទូលើ�លើ�យធនាគារនាលើពលលើប្រាកាយលើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែត�នព�ពណ៌ូនាដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ។

ការវាយតច្នៃមុលខ្នាង់លើប្រាកាមុប្រាតូវ�នលើធេើលើ�ើង់លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើអង់គលើ�តុ ន�ង់កាលៈលើទស់ៈផ្នែដ៏លមានលើ�ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018។

• ការក់ំណូតច់្នៃនមុាូផ្នែដ៏លអាជីីវក់មុមផ្នែដ៏លប្រាទព្យស់មុីតិ���រញ្ជីា វតុុប្រាតូវ�នកានក់ាប។់

• ការក់ំណូត ់ថាលើតើលក់ខខ្ពណ្ូក់�ចំុស់នយាច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុបលើង់កើតឱ្យមានលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ផ់្នែដ៏លជាការទូទាតផ់្នែតលើលើប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុន�ង់ការប្រា�ក់ ់លើ�លើលើចំំន�នប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុផ្នែដ៏លលើ�ស់ល់

• ការរចំនាច្នៃនការវ �ន�លើោគ្គស់មុធមុផ៌្នែដ៏លមុ�នប្រាតូវ�នលើធេើពាណូ� ជីីក់មុមដូ៏ចំលើ�ឯ FVOCI ន�ង់

ប្រាបស់�នលើបើការវ �ន�លើោគ្គបំណុូលមានហាន�ភយ័ឥណូទានទាបលើ�ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ធនាគារ�នស់នមតថា ហាន�ភយ័ឥណូទានលើលើប្រាទព្យស់ក់មុមមុ�ន�នលើក់ើនលើ�ើង់គ្គ�រឱ្យក់តស់់មាគ ល់ចាបត់ាំងំ់
ពីការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់។

ផុលបា�ពាល់លើលើការអនុវតិ CIFRS 9 រ�មុទាងំ់ផុលបា�ពាល់ពនធប្រាតូវ�នព�ពណ៌ូនាដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

(i) ការចាតថុ់ាក់ប់្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើប្រាកាមុ 

ការចាតច់ំំណាតថុ់ាក់ប់្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុលើប្រាកាមុ CIFRS 9 ជាទូលើ�ផ្នែផុ្អក់លើលើគ្គំរូអាជីីវក់មុមផ្នែដ៏លប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់មានលក់ខណូៈលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ត់ាំមុក់�ចំុស់នយា។

តាំរាង់ខ្នាង់លើប្រាកាមុ ន�ង់កំ់ណូតសំ់់គាល់ផ្នែដ៏លភីាបម់ុក់ជាមុ�យខ្នាង់លើប្រាកាមុពន្យល់ពីប្រាបលើភទរង្វាេ ស់់លើដ៏ើមុលើប្រាកាមុ GAAP លើ�ក់មុពុជាន�ង់ប្រាបលើភទរង្វាេ ស់់ថិមីលើប្រាកាមុ CIFRS 9 ស់ប្រាមាបថុ់ាក់នី់មុ�យៗ ច្នៃន
 ប្រាទព្យស់មុីតិ���រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារគ្គ�តចាបពី់ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ។

ផថងៃទ1ី ប៊ែខ�ករា ឆ្នាំំ��2018

ចូ�ណ្តាត្់ថ្លាំ�ក ់
នៅដី��តា� GAAP

របស់់ក�្ព�ជា

ការចាត្់ថ្លាំ�ក់ថមី 
នៅប្រកា�CIFRS 9

ទឹកប្របាក់នៅដី��នៅប្រកា�

GAAP ក�្ព�ជា

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ទឹកប្របាក់ថមីនៅប្រកា� 
CIFRS 9  

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�

ស់មុតុល្យជាមុ�យ NBC ច្នៃថិលលើដ៏ើមុ ច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ 138,071,761 138,071,761

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារផុ្សង់ៗ ច្នៃថិលលើដ៏ើមុ ច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ 55,992,960 55,420,934

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ ច្នៃថិលលើដ៏ើមុ ច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ 4,415 4,415

ស់មុតុល្យជាមុ�យស់មុពន័ធញ្ញាា ត ច្នៃថិលលើដ៏ើមុ ច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ 1,647,157 1,647,157

ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទាន តច្នៃមុលលើោង់ ច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ 534,932,586 531,171,080

ប្រាទព្យស់ក់មុម តច្នៃមុលលើោង់ ច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ 1,086,305 2,272,586

ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�ស់រុប 731,735,184 728,587,933

ស់មុមុូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 2,954,014,938 2,941,309,486

ប្រទ��យអក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�

បំណុូលភត�ស់នយា ច្នៃថិលលើដ៏ើមុ ច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ - 20,332,119

ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ តច្នៃមុលលើោង់ ច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ 8,590,548 9,118,046

ប្រទ��យអក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�ស់រុប 8,590,548 29,450,165

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 34,680,042 118,890,316



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.៤ ការអនុវត្ត CIFRSs នៅល�កដី�បូង (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២.៤.៣ តារាងផ្ទះ្គូរផ្ទះ្គងរបាយុការ�៍សា្�នភា��ិរញ្ញញវត្ុ� (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២.៤.៣.១ ក��ត្់ស់មា្�ល់ផនផ្ទះលប៉ះពាល់ផនការអនុវត្ត CIFRS 9 (ត្�ីទ��័រ�ុន)

(ii) អុីមុផ្នែភមុ�នច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ

CIFRS 9 ជីំន�ស់ “ការខ្នាតបង់ផ់្នែដ៏ល�នលើក់ើតលើ�ើង់” លើ�ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា GAAP ជាមុ�យនឹង់ ECL Model “ការ�តប់ង់ឥ់ណូទានផ្នែដ៏លរពំឹង់ទុក់”។ គ្គំរូអុីមុផ្នែភមុ�នថិមីអនុវតិចំំលើពា�ប្រាទព្យ 
ស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នវាស់់ផ្នែវង់លើ�យច្នៃថិលលើដ៏ើមុរលំស់់ប្រាទព្យស់ក់មុមក់�ចុំស់នយា ការវ �ន�លើោគ្គបំណុូលលើ� FVOCI ន�ង់ក់�ចុំស់នយាធានា��រញ្ជីា វតុុក់ុុង់ប្រាកុ់មុបាុផ្នែនិមុ�នផ្នែមុនជាទុនស់ប្រាមាប់

 ការវ �ន�លើោគ្គលើទ។ ការអនុវតិនូវគំ្គរូអីុមុផ្នែភមុ�នថិមីលើប្រាកាមុ CIFRS 1 មុ�នបា�ពាល់ដ៏ល់ចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ផ់្នែដ៏លប្រាតូវអនុវតិលើលើក់�ចុំស់នយាធានា��រញ្ជីា វតុុរវាង់ប្រាកុ់មុលើ�ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 លើនា�លើទ  
លើប្រាពា�ថាចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ដ់៏ំបូង់ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ត�ចំជាង់ចំំន�នប្រា�ក់ច់ំំណូូលផ្នែដ៏ល�នទទ�លសាគ ល់ប្រាស់បតាំមុ CIFRS 15 ផ្នែដ៏លមានចំំន�នខ្ពពស់់ជាង់ការ�ា នស់ាម នរបស់់ ECL។ 

ការគ្គណូនាអុីមុ ផ្នែភផ្នែមុន តាំមុCIFRS 9 ប្រាតឹមុច្នៃថិងៃទី១ ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្២ំ០១៩ បណិាលឲ្យ សំ់វ �ធានធន�តប់ង់ ់ មានការលើក់ើនលើ�ើង់ដូ៏ចំតលើ�៖

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ត្ផ�្លពាន់នៅរៀល 

(ក��ត់្ស់មា្�ល់ នៅលខ 2.1.4)

សំ់វ �ធានធន�តប់ង់ល់ើ�ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ017 លើប្រាកាមុ GAAP ក់មុពុជា 23,720,348 95,759,045

សំ់វ �ធានធនប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់បផ្នែនុមុលើ�ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ៖

     ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់លើទៀត 572,026 2,309,269 

     ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទាន 4,302,076 17,367,481 

     ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ 2,226 8,986 

សំ់វ �ធានធន�តប់ង់ល់ើ�ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 លើប្រាកាមុ CIFRS 9 28,596,676 115,444,781 

សំ់វ �ធានធន�តប់ង់ ់ស់ប្រាមាបប់្រាទព្យស់ស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នវាស់់ផ្នែវង់លើ�យច្នៃថិលលើដ៏ើមុ រលំស់់ ប្រាតូវ�នដ៏ក់ពីតច្នៃមុលលើោង់ស់រុបប្រាទព្យស់ក់មុម។

(iii) ការប្រា�ក់់

អនុលើលាមុតាំមុ GAAP ពីមុុន ច្នៃថិលលើស់វាផ្នែដ៏លលើធេើឲ្យមានប្រាទព្យស់ក់មុមន�ង់បំណុូល��រញ្ជីា វតុុមុ�នប្រាតូវ�នលើគ្គចាតទុ់ក់ថាជាការប្រា�ក់ប់្រាបស់�ទធភាព ន�ង់ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ថាជាប្រា�ក់ច់ំំណូូលលើ�
 លើពលផ្នែដ៏លប្រាបត�បតិ�ការលើនា��នលើក់ើតលើ�ើង់។

២.៤.៣.២ ក��ត្់ស់មា្�ល់បកប្រសាយុ�ីតារាងផ្ទះ្គូរផ្ទះ្គងផនរបាយុការ�៍សា្�នភា��ិរញ្ញញវត្ុ�

(ក់) នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗថិយចុំ�ប្រាបផ្នែ�ល 572,026 ដុ៏លាល រអាលើមុររ �ក់លើ�យសារផ្នែតការទទ�លសាគ ល់បផ្នែនុមុនូវសំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាប ់ECL អនុលើលាមុតាំមុ  
CIFRS 9។ នាច្នៃថិងៃទី 1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ019ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗលើក់ើនលើ�ើង់ 1,276,792 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់មានលើ�យសារការក់តប់សញុ្ញាស់់ច្នៃនសំ់វ �ធានធនទូលើ�ចំំន�ន 1,395,006 

ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ន�ង់ការទទ�លសាគ ល់សំ់វ �ធានធនបផ្នែនុមុស់ប្រាមាប ់ECL ចំំន�ន 118,214 អនុលើលាមុតាំមុ CIFRS 9។

(ខ្ព) នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018 ឥណូទាន ន�ង់ប្រា�ក់ប់ុលើរប្រាបទាន ថិយចុំ�ប្រាបផ្នែ�ល 3,761,506  ដុ៏លាល រអាលើមុររ �ក់លើ�យសារផ្នែតការទទ�លសាគ ល់បផ្នែនុមុនូវសំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាប ់ ECL  
អនុលើលាមុតាំមុ CIFRS 9 ចំំន�ន 4,302,076 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ការទទ�លសាគ ល់បង់គរការប្រា�ក់ប់ផ្នែនុមុចំំន�ន 4,225,627 ន�ង់ទទ�លសាគ ល់ច្នៃថិលលើដ៏ើមុដំ៏លើណូើ រការមុ�នទានទ់ទ�លសាគ ល់លើស់មើនឹង់ 

 
3,685,057 ដុ៏លាល រ អាលើមុរ �ក់ផ្នែដ៏លពីមុុនច្នៃថិលលើដ៏ើមុដំ៏លើណូើ ការទាងំ់លើនា�ប្រាតូវ�នលើគ្គទទ�លសាគ ល់ទាងំ់ប្រាស់ុង់លើ�លើលើក់ដំ៏បូង់ អនុលើលាមុតាំមុGAAP។ នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ019 ឥណូទាន ន�ង់ 
ប្រា�ក់ប់ុលើរប្រាបទាន លើក់ើនលើ�ើង់ចំំន�ន 3,517,238 ដុ៏លាល រអាលើមុររ �ក់លើ�យសារផ្នែតការថិយចុំ�ច្នៃនសំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាប ់ ECL ចំំន�ន 3,035,994 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ការទទ�លសាគ ល់បង់គរការប្រា�ក់ ់
បផ្នែនុមុចំំន�ន 4,581,522 ន�ង់ទទ�លសាគ ល់ច្នៃថិលលើដ៏ើមុដំ៏លើណូើ រការមុ�នទានទ់ទ�លសាគ ល់លើស់មើនឹង់ 4,100,278 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់។ 

(គ្គ) លើោង់តាំមុ CIFRS 16 នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018, ស់�ទធ�ច្នៃនការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុមប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់ចំំន�ន 20,133,142ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ (ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធូុ ឆុ្ ំ 2018៖ 18,249,187 

ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់) ន�ង់ បំណុូលភត�ស់នយាច្នៃនទឹក់ប្រា�ក់ចំ់ំន�ន 20,332,119 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ (ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធូុ ឆុ្ ំ 2018៖ 19,008,996 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់) ។បផ្នែនុមុពីលើន�លើទៀត, នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា  
ឆុ្2ំ018, ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ�នថិយចុំ�ចំំន�ន 690,673 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ (ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុ� ឆុ្2ំ018៖ 641,387 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់) លើ�យសារផ្នែតការលើធេើចំំណាតថុ់ាក់ល់ើ�ើង់វ �ញលើ�យលើផុារ  
Day 1 Difference លើលើប្រា�ក់ត់មិុល់ផ្នែដ៏លអាចំស់ង់ប្រាតលបវ់ �ញ�ន លើ�ជាស់�ទធ�ច្នៃនការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុមអនុលើលាមុ តាំមុ CIFRS 16។

(�) លទធផុលច្នៃនការរលើធេើអនិរកាលលើផុ្សង់ៗ �នបង់ករឲ្យមានភាពខុ្ពស់គុាបលើណាដ �អាស់នុជាលើប្រាចំើន។ ធនាគារតប្រាមូុវឲ្យទទ�លសាគ ល់លទធផុលពនធបលើណិា�អាស់នុទាងំ់លើនា�។ ន�យត័ក់មុមលើលើ 
  ពនធពនយា ប្រាតូវទទ�លសាគ ល់លើ�ើយមានឥទធ�ពលលើលើការផ្នែក់តប្រាមូុវលើលើប្រា�ក់ចំ់ំលើណូញរក់ាទុក់នាលើដ៏ើមុប្រាគា។

(ង់) នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ018, ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ�នលើក់ើនលើ�ើង់ចំំន�ន 1,214,366 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ លើ�យសារធនាគារទទ�លសាគ ល់ ចំំណាយបង់គរលើលើច្នៃថិលជី�ស់ជុីលលើ�ើង់វ �ញលើស់មើរនឹង់ទឹក់ប្រា�ក់់
 ចំំន�ន 527,498 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ន�ង់ ការទទ�លសាគ ល់បផ្នែនុមុ សំ់វ �ធានធនច្នៃនការខ្នាតបង់ឥ់ណូទានរពំឹង់ទុក់ លើលើធាតុលើប្រា�តាំរាង់តុល្យការលើស់មើនឹង់ 686,868 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ លើ�យអនុលើលាមុ 

តាំមុស់ដង់�់រ CIFRS 16 ន�ង់ CIFRS 9 លើរៀង់គុា។ នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ019 ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗលើក់ើនលើ�ើង់ចំំន�ន 346,999 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ មុក់ពីផុលបា�ពាល់សុ់ទធផ្នែដ៏លលើក់ើតលើចំញពីការ 
លើក់ើនលើ�ើង់ច្នៃនចំំណាយបង់គរលើលើច្នៃថិលជី�ស់ជុីល លើ�ើង់វ �ញចំំន�ន 548,500 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ន�ង់ ការថិយចុំ�សំ់វ �ធានធនច្នៃនការខ្នាតបង់ឥ់ណូទានរពំឹង់ទុក់លើលើធាតុលើប្រា�តាំរាង់តុល្យការលើស់មើនឹង់ 

 
201,501ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់។ 

(ចំ) ទឹក់ប្រា�ក់ចំ់ំន�ន 4,108,337ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ប្រាតូវ�នលើផុារពីប្រា�ក់ចំ់ំលើណូញរក់ាទុក់លើ�ទុនបប្រាមុុង់តាំមុបទបីញ្ជីា តិ� (ក់ំណូតស់់មាគ ល់លើលខ្ព 2.2.9 ន�ង់ 17) លើ�យអនុលើលាមុតាំមុតប្រាមូុវការរបស់់ 
ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជានាច្នៃថិងៃទី 31 ផ្នែខ្ពធូុ ឆុ្2ំ018 (2017៖សូ់ន្យ)។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់

76 77 

២. កើគ្លនកើោ�យ្រណ្ណកើនយ្យ (�ពជីទំព័រមុន)
២.៤ ការអនុវត្ត CIFRSs នៅល�កដី�បូង (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២.៤.៤ តារាងផ្ទះ្គូរផ្ទះ្គងប្របាក់ចូ�នៅ�ញ និងខ្លាត្កុ�ងរបាយុការ�៍លទធផ្ទះលនៅ�ញនៅលញ

ក��ត្់ស់មា្�ល់ ផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��2018

GAAP

ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់

ក់ំណូតច់ំំណាត ់
ថុាក់ល់ើ�ើង់វ �ញឬ 

ការគ្គណូនាលើ�ើង់វ �ញ 
ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់

CIFRSs
ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់

ប្របាក់ចូ��ូលប្របតិ្បត្តិការ

ចំំណូូលពីការប្រា�ក់់ (ក់) 48,951,889 2,604,404 51,556,293

ចំំណាយលើលើការប្រា�ក់់ (16,790,214) - (16,790,214)

ចូ��ូល�ីការប្របាក់ស់ុទធ 32,161,675 2,604,404 34,766,079

ចំំណូូលលើលើច្នៃថិលលើស់វា ន�ង់ក់ច្នៃប្រាមុលើជីើង់សារ (ខ្ព) 9,185,627 (1,945,244) 7,240,383

ចំំណូូលច្នៃថិលលើស់វា ន�ង់ក់ច្នៃប្រាមុលើជីើង់សារ (1,392,766) -  (1,392,766)

ប្របាក់ចូ�នៅ�ញប្របត្ិបត្តិការស់ុទធស់រុប 7,792,861 (1,945,244) 5,847,617

ប្រា�ក់ច់ំំណូូលប្រាបត�បតិ�ការលើផុ្សង់លើទៀត (គ្គ) 3,998,743 48,266 4,047,009

ប្របាក់ចូ��ូលប្របត្ិបត្តិការស់រុប 43,953,279 707,426 44,660,705

ចំំណាយ��រញ្ជីា វតុុ (គ្គ) - (807,446) (807,446)

ចំំណាយទូលើ�ន�ង់រដ៏ា�ល (គ្គ) (20,014,037) 224,556 (19,789,481)

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាបក់ារ�តប់ង់់ (�) (5,172,323) 9,358,847 4,186,524

ប្របាក់ចូ��ូល�ុន�នធនៅល�ប្របាក់ចូ��ូល 18,766,919 9,483,383 28,250,302

ចំំណាយពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូល (ង់) (4,024,497) (1,087,298) (5,111,795)

ប្របាក់ចូ��ូលស់ុទធស់ប្រមាប់ឆ្នាំំ�� 14,742,422 8,396,085 23,138,507

ក់ំណូតស់់មាគ ល់ច្នៃនការពន្យល់ការផុគូរផុគង់ច្នៃនរ�យការណ៍ូច្នៃនប្រា�ក់ច់ំំណូូលទូលើ�មានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

(ក់) ចំំណូូលពីការប្រា�ក់�់នលើក់ើនលើ�ើង់ចំំន�ន 2,604,404 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់លើ�យសារផ្នែតចំំណូូលពីការប្រា�ក់ប់្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើលើក់មុុ ីន�ង់ ចំំណាតថុ់ាក់ផ់្នែដ៏ល�នផ្នែចំង់ជាមុុនថាជាការ�តប់ង់ល់ើ�
 

លើប្រាកាមុ GAAP ន�ង់ មុ�នប្រាតូវ�នអនុញ្ញាា តឲ្យទទ�លសាគ ល់នូវចំំណូូលពីការប្រា�ក់។់

(ខ្ព) ចំំណូូលច្នៃថិលលើស់វា ន�ង់ក់ច្នៃប្រាមុលើជីើង់សារប្រាតូវ�នថិយចុំ�ចំំន�ន1,945,244 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់លើ�យសារផ្នែតការមុ�នទទ�លសាគ ល់នូវច្នៃថិលដំ៏លើណូើ រការឥណូទា អនុលើលាមុតាំមុស់ដង់�់រ CIFRS 9។

(គ្គ) ចំំណូូលលើផុ្សង់ៗប្រាតូវ�នលើក់ើនលើ�ើង់ចំំន�ន 48,266ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់លើ�យសារផ្នែតលើក់ើនលើ�ើង់ច្នៃនក់ំលើណូើ ន��រញ្ជីា វតុុលើលើប្រា�ក់ត់មុកល់ផ្នែដ៏លអាចំបង់េ�លវ �ញ�ន ខ្ពណូៈលើពលផ្នែដ៏លចំំណាយ��រញ្ជីា វតុុ
 លើក់ើនលើ�ើង់ចំំន�ន 807,446ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ផ្នែដ៏លលើក់ើតលើចំញពីក់ំលើណូើ ន��រញ្ជីា វតុុ លើលើបំណុូលភត�ស់នយា ន�ង់ចំំណាយបង់គរលើលើច្នៃថិលជី�ស់ជុីលលើ�ើង់វ �ញចំំន�ន 786,447 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ន�ង់ 20,999 

ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់។ ការចំំណាយទូលើ� ន�ង់ រដ៏ា�ល �នលើក់ើនលើ�ើង់ចំំន�ន 224,556 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ លើ�យសារការទទ�លសាគ ល់ ចំំណាយរលំស់់លើលើស់�ទធ�ច្នៃនការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុមលើ�យប្រាស់ប
 

លើ�តាំមុតប្រាមុូវការច្នៃនស់ដង់�់រ CIFRS 16។

(�) សំ់វ �ធានធនច្នៃនប្រា�ក់ខ់្នាតបង់ផ់្នែដ៏លរពឹំង់ទុក់ប្រាតូវ�នថិយចុំ�ចំំន�ន 9,358,847 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់លើ�យសារផ្នែតការគ្គណូនាលើ�ើង់វ �ញលើ�យប្រាស់បលើ�តាំមុស់ដង់�់រ CIFRS 9។

(ង់) ចំំណាយច្នៃនពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលប្រាតូវ�នលើក់ើនលើ�ើង់ចំំន�ន 1,087,298ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ ស់ប្រាមាបក់ារគ្គណូនាលើ�ើង់វ �ញច្នៃនភាពខុ្ពស់គុាបលើណាដ �អាស់នុផ្នែដ៏លបណិាលឲ្យលើក់ើតមានលើលើពនធពនយាប្រាទព្យ
 

ស់ក់មុម។

ស់ិង់�់រ CIFRS 15 បលើង់កើតប្រាក់បខ្ពណ្័ូទូលើ�ស់ប្រាមាបក់់ំណូតច់ំំន�ន ន�ង់ លើពលលើវលាផ្នែដ៏លប្រាតូវទទ�លសាគ ល់ចំំនូល។ វាក់ផ៏្នែណូនានូំវការចំំនាយថិមីផ្នែដ៏លតប្រាមុូវឲ្យមានចំំនាយជាក់ល់ាក់ច់្នៃនការទទ�ល�ន ន�ង់ បំលើពញ 
ក់�ចំុស់នយាលើដ៏ើមុីទីទ�លសាគ ល់ជាប្រាទព្យស់ក់មុមលើ�យផ្នែ�ក់ លើ�លើពលផ្នែដ៏លលក់ខណូៈវ �ន�ចំ្ឆយ័ផ្នែដ៏ល�នបញី្ញាក់ប់្រាតូវ�នបំលើពញ។ ការលើប្រាបើប្រា�ស់់នូវស់ដង់�់រ CIFRS 15 ពំុមានផុលបា��ល់គ្គ�រឲ្យក់តស់់មាគ ល់លើ�លើលើ 
ធនាគារលើនា�លើទ។

២.៥ ស់តង់ដារប៊ែដីលបាននៅចូញផ្ទះ�សាយុ ប៉ុប៊ែនត�ិនទាន់មានប្របស់ិទធភា�

លើស់ចំក់ិីប្រាបកាស់�ក់ល់ើអាយលើប្រាបើប្រា�ស់់ បាុផ្នែនិមុ�នទានល់ើពញលើលញប្រាតូវ�នរាយក់ុុង់បញីី្ជីខ្នាង់លើប្រាកាមុ។ ធនាគារមានបំណូង់ក់ុុង់ការអនុវតិនល៍ើលើលើស់ចំក់ិីប្រាបកាស់ផ្នែដ៏ល�នរាយក់ុុង់បញីី្ជីទាងំ់លើនា� លើ�លើពលផ្នែដ៏លមានការលើប្រាបើ

 ប្រា�ស់់លើ�យលើពញលើលញ។ ការអនុវតិនល៍ើលើលើស់ចំក់ិីប្រាបកាស់ មុ�នប្រាតូវ�នរពឹំង់ទុក់ថា នឹង់មានផុលបា�ពាល់សំ់ខ្នាន់ៗ  លើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ។

ការនៅប្រប�ប្របាស់់នៅ�ញនៅលញ នឹងចាប់នៅផ្ទះដ���ីផថងៃទ1ី ប៊ែខ�ករា ឆ្នាំំ��2020

• ន�យត័ក់មុមលើ� CIFRS 3 លើលើន�យមុនយ័របស់់ពាណូ� ជីីក់មុម

• ន�យត័ក់មុមលើ� CAS 1 លើលើបទបង្វាា ញច្នៃនរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ CAS 8 លើលើលើគាលការណ៍ូគ្គណូលើនយ្យ ការផ្នែក់ស់ប្រាមុរួលក់ុុង់គ្គណូលើនយ្យ�ា នស់ាម ន ន�ង់ក់ំ�ុស់�គង់ ន�យមុនយ័របស់់ស់មា្ភ រៈ។

ការនៅប្រប�ប្របាស់់នៅ�ញនៅលញ នឹងចាប់នៅផ្ទះដ���ីផថងៃទ1ី ប៊ែខ�ករា ឆ្នាំំ��2021

• CIFRS 18 លើលើក់�ចំុស់នយាធានារាា បរ់ង់

ការនៅប្រប�ប្របាស់់នៅ�ញនៅលញប៊ែដីលនឹងប្រត្ូវ�ន�យា

• ន�យត័ក់មុមលើ� CIFRS 3 លើលើរ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរ�មុ ន�ង់ ការលក់ ់ឬ ការលើធេើវ �ភាគ្គទានច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុមរវាង់វ �ន�លើោគ្គ�ន ន�ង់បុប្រាតស់មុពន័ិ ឬ ច្នៃដ៏គូ្គវ �ន�លើោគ្គរ�មុ។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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៣. សម�ុល្យជាមួយធនាគ្រជា�ិមន�ម្ុជា
2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

គ្គណូនីចំរនដ

     ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់  218,476,586  890,292,088  238,668,788  958,971,190 

     លើរៀល  23,790,849  96,947,710  1,241,101  4,986,744 

គ្គណូនីបលើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូតជ់ាប្រា�ក់ដុ់៏លាល រអាលើមុរ �ក់  9,000,000  36,675,000  10,000,000  40,180,000 

ប្រា�ក់ត់មុកល់កាតពេក់�ចំុ៖

     ប្រា�ក់ប់ប្រាមុុង់កាតពេក់�ចំុ  136,743,314  557,229,004  129,016,277  518,387,401 

     ប្រា�ក់ត់មុកល់ធានាលើលើលើដ៏ើមុទុន  7,500,000  30,562,500  7,500,000  30,135,000 

 395,510,749 1,611,706,302  386,426,166 1,552,660,335

ប្របាក់បប្រ�ុងកាត្�ើកិចូច

លើោង់តាំមុប្រាបកាស់ NBC លើលខ្ព ធ7-012-140 ចុំ�ច្នៃថិងៃទី13 ផ្នែខ្ពក់ញ្ញាា  ឆុ្2ំ012 ធនាគារទាងំ់ឡាយប្រាតូវ�នតប្រាមុូវឲ្យរក់ាចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ប់ប្រាមុុង់ជាក់ល់ាក់ម់ុ�យលើ�នឹង់ ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជាក់ុុង់ទប្រាមុង់ជ់ាប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើកាតពេក់�ចំុ
 លើ�ើយគ្គណូនាតាំមុអប្រាតាំ 8.00 ភាគ្គរយ ន�ង់ 12.50 ភាគ្គរយច្នៃនប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ អត�ថិ�ជីនជារូប�យវតុុលើរៀល ន�ង់ជារូប�យបណ័ូណ បរលើទស់លើរៀង់គុា។ 

ប្របាក់ត្�្កល់ធានានៅល�នៅដី��ទុន

លើោង់តាំមុប្រាបកាស់របស់់ ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា  លើលខ្ព ធ7-01-136 ចុំ�ច្នៃថិងៃទី15 ផ្នែខ្ពតុលា ឆុ្2ំ001 ប្រាគ្គបធ់នាគារប្រាតូវ�នតប្រាមុូវឲ្យតមុកល់ប្រា�ក់ច់ំំន�ន 10.00 ភាគ្គរយ ច្នៃនលើដ៏ើមុទុនចុំ�បញីី្ជីលើ�ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា។ ប្រា�ក់់
 

តមុកល់លើន�គឺ្គមុ�នអាចំលើប្រាបើប្រា�ស់់ក់ុុង់ប្រាបត�បតដ�ការប្រាបចាចំ្នៃថិងៃរបស់់ធនាគារ�នលើ�ើយ បាុផ្នែនដធនាគារអាចំដ៏ក់យក់វ �ញ�ន លើ�លើពលផ្នែដ៏លធនាគារស់លើប្រាមុចំចំ�តដ ឈបល់ើធេើអាជីីវក់មុមលើ�ក់ុុង់ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា។ 

ស់ប្រាមាបល់ើគាលបំណូង់ច្នៃនការលើរៀបចំំរ�យការណ៍ូលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ ់សាចំប់្រា�ក់ ់ន�ង់ស់មុមុូលសាចំប់្រា�ក់រ់�មុមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

សាចំប់្រា�ក់ក់់ុុង់ច្នៃដ៏ 43,865,242 178,750,861 41,955,758 168,578,236

ស់មុតុល្យជាមុ�យNBC៖

     គ្គណូនីចំរនិ 242,267,435 987,239,798 239,909,889 963,957,934

     ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូត់ 9,000,000 36,675,000 10,000,000 40,180,000

គ្គណូនីទូទាតជ់ាមុ�យធនាគាលើផុ្សង់ 2,384,262 9,715,868 3,435,863 13,805,298

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូត៖់

    ជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 120,000,000 489,000,000 112,000,000 450,016,000

     ធនាគារលើផុ្សង់ 94,453,257 384,897,022 27,239,838 109,449,669

គ្គណូនីទូទាត់

    ជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 10,378 42,290 1,745 7,011

    ជាមុ�យស់មុពន័ធញាំត� 1,017,554 4,146,533 887,559 3,566,212

សាចូ់ប្របាក់ និងសាចូ់ប្របាក់ស់��ូលស់រុប 512,998,128 2,090,467,372 435,430,652 1,749,560,360

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូតទ់ាងំ់លើន�មុ�នមានការ�ក់ក់់ប្រាមុ�ត ន�ង់មានបក់កភាពរយៈលើពល 3ផ្នែខ្ព ឬ ត�ចំជាង់។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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៤ សម�ុល្យជាមួយធនាគ្រកើផ្សងៗ

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

គ្គណូនីទូទាតជ់ាមុ�យ៖

     ធនាគារបរលើទស់ 842,920 3,434,899 1,952,015 7,843,196

     ធនាគារក់ុុង់ប្រាស់ុក់ 1,541,342 6,280,969 1,483,848 5,962,101

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូតជ់ាមុ�យធនាគារ 229,453,257 935,022,022 139,239,838 559,465,669

231,837,519 944,737,890 142,675,701 573,270,966

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាបក់ារខ្នាតបង់ល់ើលើស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ (595,111) (2,425,077) (118,214) (474,983)

ស់�ត្ុល�យស់ុទធ 231,242,408 942,312,813 142,557,487 572,795,983

គ្គណូនីទូទាតផ់្នែដ៏លមានជាមុ�យធនាគារក់ុុង់ប្រាស់ុក់ពំុទទ�ល�នការប្រា�ក់ល់ើទ ចំំផ្នែណូក់ឯគ្គណូនីទូទាតផ់្នែដ៏លមានលើ�បរលើទស់វ �ញទទ�ល�នការប្រា�ក់ក់់ុុង់អប្រាតាំ 0.15% ក់ុុង់មុ�យឆុ្ ំ(ក់ុុង់ឆុ្2ំ018 គ្គឺ 0.15% ក់ុុង់មុ�យឆុ្)ំ។ 
ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូត ់ទទ�ល�នការប្រា�ក់ប់្រាបចាឆុំ្ ំក់ុុង់អប្រាតាំពី 1.00 % លើ� 2.50 % (ក់ុុង់ឆុ្2ំ018 គឺ្គពី 0.69% លើ� 4.00 % ក់ុុង់មុ�យឆុ្)ំ។

៥. សម�ុល្យជាមួយគ�រុមហែុនកើម
2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

គ្គណូនីប្រាតូវទទ�លពីប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ

     គ្គណូនីទូទាត់ 10,378 42,290 1,745 7,011

គ្គណូនីប្រាតូវទូទាតល់ើ�ឲ្យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ

     គ្គណូនីទូទាត់ 3,102,957 12,644,550 3,178,987 12,773,170

បំណុូលបនាា បប់ន្សំ

     តច្នៃមុលប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុ 30,000,000 122,250,000 30,000,000 120,540,000

ប��ុលបនា្ទ�ប់បន�សំ�

ក់ុុង់ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ015 ប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ�នផុិល់បំណុូលបនាា បប់ន្សដំ៏ល់ធនាគារចំំន�ន 30 លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ផ្នែដ៏លមានអប្រាតាំការប្រា�ក់ល់ើថិរចំំន�ន 7.00% ក់ុុង់មុ�យឆុ្ ំន�ង់មានរយៈលើពលក់ំណូតច់ំំន�ន 10 ឆុ្។ំ ប្រា�ក់ល់ើដ៏ើមុនឹង់ប្រាតូវ 
ទូទាតស់់ង់នាឥណូប្រាបត�ទាន លើ�ើយការប្រា�ក់ប់្រាតូវទូទាតស់់ង់លើរៀង់រាល់ 6ផ្នែខ្ពមុដង់។ 

៦. សម�ុល្យជាមួយសម្័នធញា�ិ 

ធនាគាររក់ារទុក់ស់មុតុល្យច្នៃនគ្គណូនីទូទាតជ់ាមុ�យនឹង់សាខ្នាធនាគារលើមុយផ្នែបែង់លើ�បរលើទស់ដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

Malayan Banking Berhad (“Maybank”) New York Branch  812,838  3,312,315  262,509  1,054,761 

Maybank Singapore Branch  46,005  187,470  123,370  495,701 
Maybank London Branch  146,697  597,790  482,117  1,937,146 
Maybank Hong Kong  2,307  9,401  10,772  43,282 
Maybank Vietnam, Hanoi Branch  3,209  13,078  1,107  4,448 
Maybank Shanghai  6,498  26,479  7,684  30,874 

 1,017,554  4,146,533  887,559  3,566,212 

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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៧. ឥណ្ណទាន និងបុកើរគបទាន
2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ឥណូទានពាណូ� ជីីក់មុម៖

ឥណូទានមានកាលក់ំណូត់ 70,206,191 286,090,228 67,518,970 271,291,221

ឥណូទានវ ��រូបន៍   37,093,319 151,155,275 51,057,908 205,150,674 

��រញ្ជីាបីទានពាណូ� ជីីក់មុម 31,649,484 128,971,647 31,869,279 128,050,763

138,948,994 566,217,150 150,446,157 604,492,658

ឥណូទានស់ប្រាមាបអ់ុក់លើប្រាបើប្រា�ស់់៖

ឥណូទានមានកាលក់ំណូត់ 251,332,888 1,024,181,519 200,574,884 805,909,884

ឥណូទានលើគ្គ��ា ន 180,831,370 736,887,833 135,030,677 542,553,260

ឥណូទានវ ��រូបន៍ 93,107,774 379,414,179 80,560,330 323,691,406

ឥណូទានស់ប្រាមាបប់ុគ្គគល�ក់ 11,041,872 44,995,628 10,468,023 42,060,516

��រញ្ជីាបីទានពាណូ� ជីីក់មុម 7,810,224 31,826,663 5,130,077 20,612,649

544,124,128 2,217,305,822 431,763,991 1,734,827,715

ឥ�ទាន និងបុនៅរប្របទានដីុល 683,073,122 2,783,522,972 582,210,148 2,339,320,373 

ការប្រា�ក់ប់ង់គរប្រាតូវទទ�ល 4,848,243 19,756,591 4,857,255 19,516,452

ស់រុប 687,921,365 2,803,279,563 587,067,403 2,358,836,825 

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាប ់ECL (13,405,391) (54,626,969) (18,567,172) (74,602,897)

ឥ�ទាន និងបុនៅរប្របទានស់ុទធ 674,515,974 2,748,652,594 568,500,231 2,284,233,928

ចំលនាច្នៃនប្រា�ក់សំ់់វ �ធានធនលើលើការខ្នាតបង់រ់ពឹំក់ទុក់ច្នៃនឥណូទានន�ង់បុលើរប្រាបទានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖
2019

ដី�ណ្តាក់កាលទ1ី 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ដី�ណ្តាក់កាលទ2ី
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ដី�ណ្តាក់កាលទ3ី 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់រុប 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់មុតុល្យនាលើដ៏ើមុប្រាគា 3,779,837 394,696 14,392,639 18,566,572

ប្រាទព្យស់ក់មុមមានប្រាបភពលើដ៏ើមុថិមីផ្នែដ៏លលើ�ផ្នែតស់ុ�តក់ុុង់ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 1 ដូ៏ចំលើ�ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ019 1,499,292 - - 1,499,292

ប្រាទព្យស់ក់មុមមានប្រាបភពលើដ៏ើមុថិមីផ្នែដ៏ល�នផ្ទាល ស់់លើ�ដ៏ំណាក់ក់ាលទី 2 ន�ង់ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 3 ដូ៏ចំលើ�ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ 

ឆុ្2ំ019
- 37,086 83,550 120,636

ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនការប្រាបមុូលន�ង់ចំលនាលើផុ្សង់លើទៀតលើ�ក់ុុង់តុល្យភាពទទ�ល (2,119,117) (1,596,511) (5,303,970) (9,019,598)

លើផុារលើ�ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 1 322,101 (48,342) (273,759) -

លើផុារលើ�ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 2 (133,941) 1,676,035 (1,542,094) -

លើផុារលើ�ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 3 (5,213) (53,291) 58,504 -

ផុលបា�ពាល់លើលើ ECL ច្នៃនការបង្វាា ញរវាង់ដំ៏ណាក់ក់ាលនីមុ�យៗ 518,023 540,432 1,179,434 2,237,889

ស់�វិធាន�នស់ប្រមាប់ ECLs 3,860,982 950,105 8,594,304 13,405,391

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 15,733,502 3,871,678 35,021,789 54,626,969

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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៧. ឥណ្ណទាន និងបុកើរគបទាន (�ពជីទំព័រមុន)

2018

ដី�ណ្តាក់កាលទ1ី 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ដី�ណ្តាក់កាលទ2ី
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ដី�ណ្តាក់កាលទ3ី 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់រុប 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់មុតុល្យនាលើដ៏ើមុប្រាគា 5,958,429 1,070,605 20,993,391 28,022,425

ប្រាទព្យស់ក់មុមមានប្រាបភពលើដ៏ើមុថិមី ផ្នែដ៏លលើ�ផ្នែតស់ុ�តក់ុុង់ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 1 ដូ៏ចំលើ�ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ018 845,637 - - 845,637

ប្រាទព្យស់ក់មុមមានប្រាបភពលើដ៏ើមុថិមី ផ្នែដ៏ល�នផ្ទាល ស់់លើ�ដ៏ំណាក់ក់ាលទី 2 ន�ង់ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 3 ដូ៏ចំលើ�ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ 

ឆុ្2ំ018
- 1,797 3,943 5,740

ប្រាបស់�ទធភាពច្នៃនការប្រាបមុូលន�ង់ចំលនាលើផុ្សង់លើទៀតលើ�ក់ុុង់តុល្យភាពទទ�ល (3,982,732) (1,113,663) (7,944,179) (13,040,574)

លើផុារលើ�ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 1 199,523 (41,483) (158,040) -

លើផុារលើ�ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 2 (281,964) 281,964 - -

លើផុារលើ�ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 3 (822) (1,433) 2,255 -

ឥណូទានលុបលើចំញពីបញីី្ជី - - (6,610,514) (6,610,514)

ផុលបា�ពាល់លើលើ ECL ច្នៃនការបង្វាា ញរវាង់ដំ៏ណាក់ក់ាលនីមុ�យៗ 1,041,766 196,909 8,105,783 9,344,458

ស់�វិធាន�នស់ប្រមាប់ ECLs 3,779,837 394,696 14,392,639 18,567,172

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 15,187,385 1,585,889 57,829,623 74,602,897

ការវ �ភាគ្គបផ្នែនុមុលើទៀតអំពីឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទានមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

(i) ការ�ក់ច់ំំណាតថុ់ាក់ឥ់ណូទានរ�មុទាងំ់ការប្រា�ក់ទ់ទ�លប្រាតូវទទ�ល

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដ៏ំណាក់ក់ាលទី 1 663,523,829 2,703,859,603 561,066,230 2,254,364,112 

ដ៏ំណាក់ក់ាលទី 2 6,400,173 26,080,705  623,172 2,503,905 

ដ៏ំណាក់ក់ាលទី 3 17,997,363 73,339,255  25,378,001 101,968,808 

ស់រុប 687,921,365 2,803,279,563 587,067,403 2,358,836,825 

លើោង់លើលើក់ំណូតសំ់់គាល់ 27.2 (�) ន�ង់ (ង់) ស់ិីពីគុ្គណូភាពឥណូទាន។

(ii) ការវ �ភាគ្គឥណូទានតាំមុវ �ស័់យឧស់ា�ក់មុម

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ពាណូ� ជីីក់មុមលក់ដំុ់៏ ន�ង់រាយ 47,214,198 192,397,857 280,560,621 1,127,292,575

អុក់លើប្រាបើប្រា�ស់់ 315,313,055 1,284,900,699 156,890,133 630,384,554

ផុល�តក់មុម 40,314,665 164,282,260 44,766,317 179,871,062

លើស់វា��រញ្ជីា វតុុ 9,783,738 39,868,732 38,064,206 152,941,980

សំ់ណូង់់ 33,352,936 135,913,214 20,687,030 83,120,487

ការអបរ់ ំ 13,520,376 55,095,532 15,606,078 62,705,221

សុ់ខ្ពភាព ន�ង់លើផុ្សង់ៗ 18,340,183 74,736,246 14,418,833 57,934,871

ក់ស់�ក់មុម 7,306,474 29,773,882 6,527,983 26,229,436

អា�រណ័ូ នី�រណ័ូ 201,482,435 821,040,923 7,069,634 28,405,789

ថាមុពល 1,293,305 5,270,218 2,476,568 9,950,850

687,921,365 2,803,279,563 587,067,403 2,358,836,825

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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៧. ឥណ្ណទាន និងបុកើរគបទាន (�ពជីទំព័រមុន)
ការវ �ភាគ្គបផ្នែនុមុលើទៀតអំពីឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទានមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖ (តពីទំពរ័មុុន)

(iii) ការវ �ភាគ្គតាំមុ ន�វាស់ន�ា ន ស់មុពន័ធញាំត� ហាន�ភយ័ ន�ង់អប្រាតាំការប្រា�ក់ដូ់៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ន�វាស់ន�ា ន

ន�វាស់នជីន 687,921,365 2,803,279,563 587,067,403 2,358,836,825

មុ�នផ្នែមុនន�វាស់នជីន -   -   -   -   

687,921,365 2,803,279,563 587,067,403 2,358,836,825

ស់មុពន័ធញាំត�

ស់មុ័ពនធញាំត� 373,661 1,522,669 373,781 1,501,852

មុ�នផ្នែមុនស់មុ័ពនធញាំត� 687,547,704 2,801,756,894 586,693,622 2,357,334,973

687,921,365 2,803,279,563 587,067,403 2,358,836,825

ហាន�ភយ័
ហាន�ភយ័ធំ 18,523,286 75,482,391 33,132,094 133,124,754

ហាន�ភយ័មុ�នធំ 669,398,079 2,727,797,172 553,935,309 2,225,712,071

687,921,365 2,803,279,563 587,067,403 2,358,836,825

លើោង់តាំមុប្រាបកាស់លើលខ្ព ធ7-06-226 លើចំញផុាយលើ�យ ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា ហាន�ភយ័ច្នៃនឥណូទានធំគឺ្គជាចំំន�នស់រុបច្នៃនឥណូទាន ឬ ក់�ចំុស់នយាឥណូទានផ្នែដ៏លលើក់ើតលើចំញពីប្រាបត�បតដ�ការរបស់់ធនាគារ ជាមុ�យនឹង់  
អតុគា�ក់ផ្នែតមុ�យផ្នែដ៏លមានចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ល់ើលើស់ពី10%ច្នៃនមុូលន�ធ�ផ្ទាា ល់សុ់ទធរបស់់ធនាគារលើនា�។ ឥណូទានហាន�ភយ័ធំ សំ់លើៅដ៏ល់ឥណូទានផ្នែដ៏លមានចំំន�នពីរច្នៃនទឹក់ប្រា�ក់ខ់្ពពស់់បំផុុត៖ (ក់) ស់មុតុល្យឥណូទាន 
ឬកាតពេក់�ចំុឥណូទានន�ង់ (ខ្ព) ចំំន�នឥណូទាន ឬក់�ចំុស់នយាឥណូទានផ្នែដ៏ល�នអនុមុត័។ 

តារាងអប្រតាការប្របាក់ប្របចា�ឆ្នាំំ��ដីូចូខ្លាងនៅប្រកា�៖

2019   2018

ឥណូទានវ ��រូបន៍ 6.00% - 14.75% 6.00% - 14.75%

ឥណូទានមាន កាលក់ំណូត់ 6.50% - 12.25% 6.50% - 12.25%

ស់ក់ខីបប័្រាតជំីលើនឿទុក់ចំ�តិ 7.25% - 9.25% 7.25% - 9.25%

ឥណូទានលើ�បុគ្គគល�ក់ 3.50% - 6.25% 3.50% - 6.25%

(iv) កាលវ �ភាគ្គកាលវសានិ

លើោង់លើ�ក់ំណូតស់់មាគ ល់លើលខ្ព16 ស់ប្រាមាបទ់ប្រាមុង់ក់ាលវសានិ។

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់

82 83 

៨. អចលន�មម និងហ�្ូប�រណ៍្ណ

2019

ស់��ង់ក�មក��ុងដី�នៅ��រការ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ការប៊ែកល�អអគារ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

�ត្ុូបករ�៍ការិយ៉ាល័យុ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់ងា្�រឹ� និងនៅប្រគឿងប�ពាក ់
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

យ៉ានយុនដ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់រុបដីុលាា�រអានៅ�រិក

ត្ផ�្លនៅដី��

នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា 8,793 9,282,315 6,566,778 876,090 373,600 17,107,576

ការទ�ញបផ្នែនុមុ 46,001 2,077 687,058 - - 735,136

ការលើផុារ (42,794) 8,793 15,400 18,601 - -

ការលក់ន់�ង់ការលុបលើចាល - - (685,527) - - (685,527)

នាផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ 12,000 9,293,185 6,583,709 894,691 373,600 17,157,185

រំលស់់បង្គរ

នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា - 6,844,357 4,990,069 594,355 279,192 12,707,973

រលំស់់ក់ុុង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ - 560,179 731,089 124,859 47,021 1,463,148

ការលក់ ់ន�ង់ការលុបលើចាល - - (685,462) - - (685,462)

នាផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ - 7,404,536 5,035,696 719,214 326,213 13,485,659

ត្ផ�្ល�ិត្គ�នៅនយុ�យស់ុទធ

នាផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ 12,000 1,888,649 1,548,013 175,477 47,387 3,671,526

ស់��ូលពាន់នៅរៀល(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 48,900 7,696,245 6,308,153 715,068 193,102 14,961,468

2018

ស់��ង់ក�មក��ុងដី�នៅ��រការ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ការប៊ែកល�អអគារ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

�ត្ុូបករ�៍ការិយ៉ាល័យុ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់ងា្�រឹ� និងនៅប្រគឿងប�ពាក ់
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

យ៉ានយុនដ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់រុបដីុលាា�រអានៅ�រិក

ត្ផ�្លនៅដី��

នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា 61,265 9,157,622 6,085,596 806,075 424,600 16,535,158

ការទ�ញបផ្នែនុមុ 55,778 96,853 457,869 29,932 - 640,432

ការលើផុារ (108,250) 43,842 24,325 40,083 - -

ការលក់ន់�ង់ការលុបលើចាល - (16,002) (1,012) - (51,000) (68,014)

នាផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ 8,793 9,282,315 6,566,778 876,090 373,600 17,107,576

រលំស់់បង់គរ

នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា - 6,083,608 4,173,065 451,394 283,171 10,991,238

រលំស់់ក់ុុង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ - 776,751 817,485 142,961 47,021 1,784,218

ការលក់ ់ន�ង់ការលុបលើចាល - (16,002) (481) - (51,000) (67,483)

នាផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ - 6,844,357 4,990,069 594,355 279,192 12,707,973

ត្ផ�្ល�ិត្គ�នៅនយុ�យស់ុទធ

នាផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ 8,793 2,437,958 1,576,709 281,735 94,408 4,399,603

ស់��ូលពាន់នៅរៀល(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 35,330 9,795,715 6,335,217 1,132,011 379,332 17,677,605



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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៩. �មមវិិធជី�ុំព្យទូ័រ

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក ដីុលាា�រអានៅ�រិក

តច្នៃមុលលើដ៏ើមុ

នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា 2,177,093 2,055,042

ការទ�ញបផ្នែនុមុ 700,380 122,051

នាផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ 2,877,473 2,177,093

ដីក៖ រំលស់់បង្គរ

នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា 1,365,492 983,291

រលំស់់ក់ុុង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ 418,591 382,201

នាផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ 1,784,083 1,365,492

ត្ផ�្ល�ិត្គ�នៅនយុ�យ ស់ុទធ

នាផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ 1,093,390 811,601

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 4,455,564 3,261,013



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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១០. សទិធ�នាងុការកើគបើគ�សគ់ទព្យស�មម

ធនាគារជី�លប្រាទព្យស់ក់មុម រ�មុមានការ �ោល័យ ន�ង់ក់ផ្នែនលង់ទូរATM។ ពតម៌ានទាក់ទ់ង់នឹង់ភត�ស់នយាផ្នែដ៏លធនាគារជាអុក់ជី�ល នឹង់បង្វាា ញខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

2019

ការិយ៉ាល័យុ ទូរ ATM ស់រុប

ដីុលាា�រអានៅ�រិក ដីុលាា�រអានៅ�រិក ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ2.1.4)

តច្នៃមុលលើដ៏ើមុ

នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា 24,615,620 209,981 24,825,601 99,749,266

ការទ�ញបផ្នែនុមុ 3,015,884 32,307 3,048,191 12,421,378

លលើមុ្អៀង់បង់គរពីអប្រាតាំបដូរប្រា�ក់់ - - - 1,415,058

នាផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ 27,631,504 242,288 27,873,792 113,585,702

ដ៏ក់៖ រលំស់់បង់គរ

នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា 6,502,615 73,799 6,576,414 26,424,031

រលំស់់ 1,996,553 81,585 2,078,138 8,420,615

លលើមុ្អៀង់បង់គរពីអប្រាតាំបដូរប្រា�ក់់ - - - 422,653

នាផថងៃទី31 ប៊ែខ�ុូ 8,499,168 155,384 8,654,552 35,267,299

តច្នៃមុលព�តគ្គណូលើនយ្យសុ់ទធ 19,132,336 86,904 19,219,240 78,318,403

2018

ការិយ៉ាល័យុ ទូរ ATM ស់រុប

ដីុលាា�រអានៅ�រិក ដីុលាា�រអានៅ�រិក ដីុលាា�រអានៅ�រិក ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

តច្នៃមុលលើដ៏ើមុ

នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា 24,615,620 104,453 24,720,073 99,794,935

ការទ�ញបផ្នែនុមុ - 105,528 105,528 426,018

លលើមុ្អៀង់បង់គរពីអប្រាតាំបដូរប្រា�ក់់ - - - (471,687)

នាផថងៃទី31 ប៊ែខ�ុូ 24,615,620 209,981 24,825,601 99,749,265

ដ៏ក់៖ រលំស់់បង់គរ

នាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា 4,573,082 13,849 4,586,931 18,517,440

រលំស់់ 1,929,533 59,950 1,989,483 8,047,459

លលើមុ្អៀង់បង់គរពីអប្រាតាំបដូរប្រា�ក់់ - - - (140,868)

នាច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ 6,502,615 73,799 6,576,414 26,424,031

តច្នៃមុលព�តគ្គណូលើនយ្យសុ់ទធ 18,113,005 136,182 18,249,187 73,325,235



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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១១. គទព្យស�មមកើផ្សងៗ

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ប្រា�ក់ត់មុកល់ផ្នែដ៏លអាចំបង់េ�ល�ន 1,397,034 5,692,914 1,244,184 4,999,131 

គ្គណូនីទទ�ល�នទាក់ទ់ង់នឹង់កាត 662,780 2,700,829 554,785 2,229,126

ប្រា�ក់ប់ង់ម់ុុន 554,571 2,259,877 434,615 1,746,283

គ្គណូនីជាមុ�យធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា ន�ង់ធនាគារលើផុ្សង់ៗ 468,258 1,908,151 277,794 1,116,176

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើដ៏ល់អុក់ផុគតផ់ុគង់់ 37,756 153,856 29,199 117,322

ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ 131,931 537,619 257,548 1,034,829

3,252,330 13,253,246 2,798,125 11,242,867 

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាប ់ECL លើលើការប្រា�ក់ផ់្នែដ៏លប្រាតូវទទ�លពីស់មុតុល្យជាមុ�យ NBC ន�ង់ធនាគារដ៏ច្នៃទ (2,210) (9,006) (148) (595)

3,250,120 13,244,240 2,797,977 11,242,272 

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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១២.  គ��់បកើញ្ញ ើរបសអ់�ិថិជន និងស្្គាប័នហរិញ្ញវិ�្ុកើផ្សងៗ

១២.១ប្របាក់បនៅញ្ញញ�របស់់អត្ិថិ�ន

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរបស់់អត�ថិ�ជីនរ�មុមានដូ៏ចំជា៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើចំរនដ 595,770,447 2,427,764,572 503,777,528 2,024,178,108

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូត់ 351,358,786 1,431,787,053 277,829,022 1,116,317,010

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើស់ន្សំ 131,069,501 534,108,216 146,977,601 590,556,001

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើក់ប្រាមុ�តទុក់ 1,265,776 5,158,037 778,601 3,128,419

1,079,464,510 4,398,817,878 929,362,752 3,734,179,538

ការវ �ភាគ្គបផ្នែនុមុច្នៃនប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើពីអត�ថិ�ជីនមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

(i) តាំមុប្រាបលើភទអត�ថិ�ជីន៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

រូបវនិបុគ្គគល 710,709,457 2,896,141,037 675,801,213 2,715,369,274

ស់�ប្រាគាស់ក់ុុង់ប្រាស់ុក់ 368,755,053 1,502,676,841 253,561,539 1,018,810,264

1,079,464,510 4,398,817,878 929,362,752 3,734,179,538

(ii)  តាំមុប្រាបលើភទរូប�យវតុុ៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ប្រា�ក់ដុ់៏លាល រអាលើមុរ �ក់ 983,349,095 4,007,147,562 925,495,299 3,718,640,111

ប្រា�ក់ល់ើរៀល 95,804,147 390,401,899 3,508,181 14,095,871

លើផុ្សង់ៗ 311,268 1,268,417 359,272 1,443,556

1,079,464,510 4,398,817,878 929,362,752 3,734,179,538

(iii) អប្រាតាំការប្រា�ក់ប់្រាបចាឆុំ្៖ំ

2019 2018

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើចំរនដ 0.00% - 3.00% 0.50% - 2.25%

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើស់ន្សំ 0.50% - 2.00% 0.50% - 1.50%

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូត់ 1.25% - 6.00% 1.50% - 5.25%

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើក់ប្រាមុ�តទុក់ មុ�នមាន មុ�នមាន

(iv) ការវ �ភាគ្គលើលើកាលវសានិ 

លើោង់លើ�ក់ំណូតស់់មាគ ល់លើលខ្ព 16 លើលើទប្រាមុង់ក់ាលវសានិ។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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១២.  គ��់បកើញ្ញ ើរបសអ់�ិថិជន (�ពជីទំព័រមុន)

១២.២ ប្របាក់បនៅញ្ញញ�របស់់សា្�ប័ន�ិរញ្ញញវត្ុ�នៅផ្ទះ�សំងៗ

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើពីធនាគារលើផុ្សង់ៗរូមុមាន៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើចំរនដ  28,828,463  117,475,987  21,767,247  87,460,798 

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូត់  25,129,905  102,404,363  7,914,675  31,801,165 

 53,958,368  219,880,350  29,681,922  119,261,963 

ការវ �ភាគ្គបផ្នែនុមុច្នៃនប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើពីអត�ថិ�ជីនមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

(i)  តាំមុប្រាបលើភទរូប�យវតុុ៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ប្រា�ក់ដុ់៏លាល រអាលើមុរ �ក់ 36,636,337 149,293,073 29,003,780 116,537,188

ប្រា�ក់ល់ើរៀល 17,304,690 70,516,612 126,546 508,462

លើផុ្សង់ៗ 17,341 70,665 551,596 2,216,313

53,958,368 219,880,350 29,681,922 119,261,963

(ii) អប្រាតាំការប្រា�ក់ប់្រាបចាឆុំ្៖ំ

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើចំរនិ ន�ង់ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូតទ់ទ�ល�ន ការប្រា�ក់ ់ចាបព់ី0.0% លើ� 2.25% (ឆុ្2ំ018 គ្គឺចាបពី់1.00% ដ៏ល់ 3.85%) ន�ង់ពី 1% លើ� 3.85% លើរៀង់ៗខ្ពល�ន (ឆុ្2ំ018 គ្គឺចាបពី់1.00% ដ៏ល់ 3.85%)។

(iii) ការវ �ភាគ្គលើលើកាលវសានិ 

សូ់មុលើមុើលក់ំណូតប់ង្វាា ញលើលខ្ព 16 លើលើទប្រាមុង់ក់ាលវសានិ។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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១៣. ពនធកើលើគ��់ចំណូ្ណល

ស់មាស់ធាតុសំ់ខ្នាន់ៗ ច្នៃនចំំណាយពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ពនធក់ុុង់ប្រាគា 6,885,621 27,900,536 3,646,801 14,751,310

ពនធពនយា 121,824 493,631 1,464,994 5,925,901

ចូ�ណ្តាយុ�នធនៅល�ប្របាក់ចូ��ូល 7,007,445 28,394,167 5,111,795 20,677,211

១៣.១ �នធនៅល�ប្របាក់ចូ��ូលកុ�ងប្រគា 

អនុលើលាមុលើ�តាំមុចំាបច់្នៃនប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា ធនាគារមានកាតពេក់�ចំុបង់ព់នធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលក់ុុង់ប្រាគាលើ�យគ្គណូនាតាំមុអប្រាតាំ 20% ច្នៃនប្រា�ក់ច់ំំលើណូញជាបព់នធ។

ការលើផុាៀង់ផ្ទាា តព់នធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលផ្នែដ៏លគ្គណូនាតាំមុអប្រាតាំពនធជាផុលូវការ លើធៀបលើ�នឹង់ចំំណាយពនធក់ុុង់ប្រាគា ន�ង់ចំំណាយពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលបង្វាា ញក់ុុង់រ�យការណ៍ូលទធផុលមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញមុុនចំំណាយពនធ 33,900,916 137,366,512 28,250,302 114,272,471
ពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលផ្នែផុ្អក់តាំមុអប្រាតាំពនធជាផុលូវការ 6,780,183 27,473,302 5,650,060 22,854,494

ចំំណាយមុ�នអាចំកាត�់ន 227,262 920,865 (538,265) (2,177,283)

ចូ�ណ្តាយុ�នធនៅល�ប្របាក់ចូ��ូលកុ�ងប្រគា 7,007,445 28,394,167 5,111,795 20,677,211

ការប្រាបកាស់ពនធរបស់់ធនាគារ គឺ្គស់ុ�តលើ�លើប្រាកាមុការប្រាតរួតព�ន�ត្យជាលើទៀង់ទាតល់ើ�យ អាជាា ធរពនធ�រ។ លើ�យសារផ្នែតការអនុវតដចំាប ់ន�ង់បទបីញ្ជីា តិ�ពនធលើ�លើលើប្រាបត�បតដ�ការជាលើប្រាចំើនប្រាបលើភទ អាចំនឹង់ទទ�លយក់ការបក់

 ប្រាសាយលើផុ្សង់ៗគុា តច្នៃមុលផ្នែដ៏លបង្វាា ញក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ អាចំផ្ទាល ស់់បដូរលើ�លើពលលើប្រាកាយតាំមុការស់លើប្រាមុចំចុំង់លើប្រាកាយរបស់់អាជាា ធរពនធ�រ។

បផ្នែប្រាមុបប្រាមុរួលច្នៃនសំ់វ �ធានធនពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលក់ុុង់អំ�ុង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់មុតុល្យនាច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា 3,028,002 2,172,803

ពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូលក់ុុង់ប្រាគា 6,885,621 3,646,801

ពនធផ្នែដ៏ល�នបង់់ (3,733,748) (2,791,602)

ស់�ត្ុល�យនាផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ 6,179,875 3,028,002

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 25,182,991 12,166,512

១៣.២ �នធ�ន�យាជាប្រទ��យស់ក�ម

ពត័ម៌ានលមុ្អ�តច្នៃនពនធពនយាជាប្រាទព្យស់ក់មុម ផ្នែដ៏លទទ�លសាគ ល់លើ�យធនាគារមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ក់ច្នៃប្រាមុដំ៏លើណូើ រការឥណូទានមុ�ន�នរលំស់់ 971,436 3,958,602 820,056 3,294,985

អចំលប្រាទព្យ �តុូបក់រណ៍ូ ន�ង់ក់មុមវ �ធីកំុ់ព្ូយទរ័ 678,472 2,764,773 642,073 2,579,849

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាប ់ECL 436,342 1,778,094 683,027 2,744,402 

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាបអ់តុប្រាបលើោជីនប៍ុគ្គគល�ក់ 33,974 138,444 93,038 373,828

ចំំលើណូញមុ�នទានទ់ទ�លសាគ ល់លើលើការបដូរប្រា�ក់ប់រលើទស់ 15,507 63,191 19,361 77,792

2,135,731 8,703,104 2,257,555 9,070,856

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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១៤.  គទព្យអ�មមកើផ្សងៗ

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

គ្គណូនីការប្រា�ក់ប់្រាតូវទូទាត់ 5,247,556 21,383,791 4,698,741 18,879,541

ចំំណាយបង់គរ 3,199,801 13,039,189 3,109,046 12,492,147

គ្គណូនីផ្ទាតទ់ាត់ 3,036,485 12,373,676 3,144,278 12,633,709

លាភការបង់គរ 1,434,940 5,847,381 1,501,776 6,034,136

មុូលបីទានបប្រាតធនាគារ �ក់ 910,792 3,711,477 647,225 2,600,550

គ្គណូនីការប្រា�ក់ប់្រាតូវទូទាតស់់ប្រាមាបប់ំណុូលបនាា បប់ន្សំ 827,750 3,373,081 822,733 3,305,741

ប្រាទព្យអក់មុមទាក់ទ់ង់នឹង់កាត 684,133 2,787,842 335,599 1,348,437

សំ់វ �ធានធន ECLលើលើកាតពេក់�ចំុឥណូទាន ឬ ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ការធានា��រញ្ជីា វតុុ 545,806 2,224,159 661,773 2,659,004

គ្គណូនីប្រាតូវទូទាតដ់៏ល់អុក់ផុគតផ់ុគង់់ 115,679 471,392 175,914 706,822

គ្គណូនីលើ�វ �ញលើ�មុក់ - - 1,265 5,083

លើផុ្សង់ៗ 431,935 1,760,136 361,584 1,452,846

16,434,877  66,972,124  15,459,934 62,118,016

ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ រ�មុមានប្រា�ក់ត់មុកល់ស់ប្រាមាបក់ារជី�ល ន�ង់ស់មុតុល្យមុ�ន�នទាមុទារវ �ញ។

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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១៥. បំណុ្ណលភ�ិសនយា
2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ការវ �ភាគ្គកាលវសានិ ក់�ចំុស់នយាសាចំប់្រា�ក់ម់ុ�នទានអ់បីហារ

     ត�ចំជាង់មុ�យឆុ្ំ 2,512,986 10,240,418 2,276,775 9,148,082

     មុ�យលើ�ប្រា�ឆុំ្ំ 11,579,053 47,184,641 10,942,573 43,967,258

     លើប្រាចំើនជាង់ប្រា�ឆុំ្ំ 11,138,169 45,388,039 10,377,664 41,697,454

ប��ុលភត្ិស់ន�យាស់រុបប៊ែដីល�ិនទាន់អប�បីហារ 25,230,208 102,813,098 23,597,012 94,812,794

តច្នៃមុលបចំុុបីនុច្នៃនបំណុូលភត�ស់នយា

     ចំរនិ 1,729,665 7,048,385 1,547,479 6,217,771

     អចំរនិ 18,644,313 75,975,575 17,461,517 70,160,375

20,373,978 83,023,960 19,008,996 76,378,146

ចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ផ់្នែដ៏លប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់លើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូចំំណូូលលើពញលើលញមានដូ៏ចំជា៖

2019 2018

. ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

រលំស់់លើលើស់�ទធ�ក់ុុង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម (ក់ំណូតស់់មាគ ល់23) 2,078,138 8,420,615 1,989,481 8,047,451

ការប្រា�ក់ល់ើលើបំណុូលភត�ស់នយា(ក់ំណូតស់់មាគ ល់20) 769,550 3,118,217 786,447 3,181,178

2,847,688 11,538,832 2,775,928 11,228,629

ការបង្វាា ញខ្នាង់លើប្រាកាមុ ជាតច្នៃមុលលើោង់ច្នៃនបំណុូលភត�ស់នយា ន�ង់បផ្នែប្រាមុបប្រាមុរួលក់ុុង់ប្រាគា

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ019 19,008,996 20,332,119

បផ្នែនុមុ 2,967,049 104,467

ការលើក់ើនលើ�ើង់ច្នៃនការប្រា�ក់់ 769,550 786,447

ការទូទាត់ (2,371,617) (2,214,037)

ផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��2019 20,373,978 19,008,996

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 83,023,960 76,378,146



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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១៦.  ទគមង់កាលវិស្គានិ
ការវ �ភាគ្គលើលើប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុមតាំមុរយៈកាលបរ �លើចំ្ឆទផ្នែដ៏លរពឹំង់ថានឹង់ប្រាបមុូលប្រាត�បម់ុក់វ �ញ ន�ង់ការទូទាតពី់កាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនតាំរាង់តុល្យការមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

2019

ត្ិចូជាង 12 ប៊ែខ 

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

នៅប្រចូ�នជាង 12 

ប៊ែខដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់រុបដីុលាា�រអានៅ�រិក

ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ៖

សាចំប់្រា�ក់ ់ន�ង់ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ 526,970,196 - 526,970,196

គ្គណូនីប្រាតូវទទ�លពីប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 10,378 - 10,378

គ្គណូនីប្រាតូវទទ�លពីស់មុពន័ធញាំត� 1,017,554 - 1,017,554

ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទាន 172,682,454 515,238,911 687,921,365

ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ 1,175,923 1,352,149 2,528,072

ប្រទ��យស់ក�ម�ិនប៊ែ�ន�ិរញ្ញញវត្ុ�៖

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើកាតពេក់�ចំុលើ�ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា - 144,243,314 144,243,314

អចំលប្រាទព្យ ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ - 17,157,185 17,157,185

ក់មុមវ �ធីកំុ់ព្ូយទរ័ - 2,877,473 2,877,473

ស់�ទធ�ក់ុុង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម - 27,873,790 27,873,790

ពនធពនយាជាប្រាទព្យស់ក់មុម - 2,135,731 2,135,731

ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ 833,058 - 833,058

ស់រុប 702,689,563 710,878,553 1,413,568,116

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 2,863,459,969 2,896,830,103

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាបក់ារ�តប់ង់ល់ើលើ៖ (597,321)

     ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ (13,405,391)

     ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទាន (108,799)

     ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ

រលំស់់បង់គរលើលើអចំលប្រាទព្យ ន�ង់រលំស់់បង់គរលើលើ�តុូបក់រណ៍ូ (13,485,659)

     រលំស់់បង់គរលើលើក់មុមវ �ធីកំុ់ព្ូយរទរ័ (1,784,083)

     រលំស់់បង់គរលើលើស់�ទធ�ក់ុុង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម (8,654,551)

ត្ផ�្លស់ុទធ 1,375,532,312

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 5,605,294,172

ប្រទ��យអក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�៖

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើពីអត�ថិ�ជីន ន�ង់សុាបន័��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់ៗ 1,118,405,586 15,017,292 1,133,422,878 

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 3,102,957 -   3,102,957 

បំណុូលបនាា បប់ន្សំ -   30,000,000 30,000,000 

ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ 8,021,336 900,546 8,921,882 

បំណុូលភត�ស់នយា 1,729,665 18,644,313 20,373,978

ប្រទ��យអក�ម�ិនប៊ែ�ន�ិរញ្ញញវត្ុ�៖

សំ់វ �ធានធនពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូល 6,179,875 - 6,179,875

ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ 7,512,995 - 7,512,995

ស់រុប 1,144,952,414 64,562,151 1,209,514,565

ស់��ូលពាន់នៅរៀល  (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 4,665,681,087 263,090,765 4,928,771,853



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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១៦.  ទគមង់កាលវិស្គានិ (�ពជីទំព័រមុន)

2018

ត្ិចូជាង 12 ប៊ែខដីុលាា�រអានៅ�រិក
នៅប្រចូ�នជាង 12 

ប៊ែខដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់រុបដីុលាា�រអានៅ�រិក

ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ៖

សាចំប់្រា�ក់ ់ន�ង់ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ 434,541,348 - 434,541,348

គ្គណូនីប្រាតូវទទ�លពីប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 1,745 - 1,745

គ្គណូនីប្រាតូវទទ�លពីស់មុពន័ធញាំត� 887,559 - 887,559

ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទាន 161,987,094 425,080,309 587,067,403

ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ 834,027 1,242,736 2,076,763

ប្រទ��យស់ក�ម�ិនប៊ែ�ន�ិរញ្ញញវត្ុ�៖

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើកាតពេក់�ចំុលើ�ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា - 136,516,277 136,516,277

អចំលក់មុម ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ - 17,107,576 17,107,576

ក់មុមវ �ធីកំុ់ព្ូយទរ័ - 2,177,093 2,177,093

ស់�ទធ�ក់ុុង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម  -    24,825,601  24,825,601 

ពនធពនយាជាប្រាទព្យស់ក់មុម សុ់ទធ - 2,257,555 2,257,555

ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ 830,161 - 830,161

ស់រុប  599,081,934  609,207,147  1,208,289,081 

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 2,407,111,211 2,447,794,317

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាបក់ារ�តប់ង់ល់ើលើ

     ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ (118,214)

     ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទាន (18,567,172)

     ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ (108,947)

រលំស់់បង់គរលើលើអចំលប្រាទព្យ ន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ (12,707,973)

     រលំស់់បង់គរលើលើក់មុមវ �ធីកំុ់ព្ូយរទរ័ (1,365,492)

     រលំស់់បង់គរលើលើស់�ទធ�ក់ុុង់ការលើប្រាបើ ប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម (6,576,414)

ត្ផ�្លស់ុទធ 599,081,934 609,207,147 1,168,844,869

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 4,696,418,686

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ៖

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើពីអត�ថិ�ជីន ន�ង់សុាបន័��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់ៗ 944,743,225 14,301,449 959,044,674

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 3,178,987 - 3,178,987

បំណុូលបនាា បប់ន្សំ - 30,000,000 30,000,000

ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ 7,843,490 1,880,942 9,724,432

បំណុូលភត�ស់នយា  1,547,479  17,461,517  19,008,996 

ប្រាទព្យអក់មុមមុ�នផ្នែមុន��រញ្ជីា វតុុ៖

សំ់វ �ធានធនពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូល 3,028,002 - 3,028,002

ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ 5,735,502 -   5,735,502

ស់រុប 966,076,685 63,643,908 1,029,720,593

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 3,881,696,121 255,721,224 4,137,417,345



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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១៧. កើដើមទុន និងទុនបគមរុងបទបបញ្ញ�ិិ 

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ការលើចំញផុាយ ន�ង់ប្រាតូវ�នទូទាតល់ើពញលើលញ តច្នៃមុលចារ �ក់ 1ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ក់ុុង់1ភាគ្គ�ែុន៖

ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ019  75,000,000 300,000,000  65,000,000 260,000,000 

ការផ្នែប្រាបស់ប្រាមុរួលជាប្រា�ក់ច់ំំលើណូញរក់ាទុក់  -    -    10,000,000  40,000,000 

ផថងៃទ1ី ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��2019  75,000,000 300,000,000  75,000,000 300,000,000 

នាច្នៃថិងៃទី16 ផ្នែខ្ពមុនីា ឆុ្2ំ018 ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា�នអនុមុត័ បំផ្នែលង់នូវប្រា�ក់ច់ំំលើណូញរក់ាទុក់របស់់ធនាគារ លើ�ជាលើដ៏ើមុទុនចំំន�ន 10លានដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ លើដ៏ើមុីអីនុលើលាមុលើពញលើលញតាំមុប្រាបកាស់របស់់ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុ
ជាលើ�លើលើតប្រាមុូវការមុូលធនអបីបរមា។

ទុនបប្រាមុុង់បទបីញ្ជីា តិ� 

បផ្នែប្រាមុបប្រាមុរួលច្នៃនទុនបប្រាមុុង់បទបីញ្ជីាតិ� (ក់ំណូតស់់មាគ ល់ 2.2.9)មានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ច្នៃថិងៃទី1 ផ្នែខ្ពមុក់រា ឆុ្2ំ019 4,108,337 16,618,223 - -

លើផុារលើ�ទុនបប្រាមុុង់ 3,503,752 14,197,203 4,108,337 16,618,223

ផថងៃទ3ី1 ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��2019 7,612,089 30,815,426 4,108,337 16,618,223

១៨. ចំណូ្ណលពជីការគ��់

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ស់ក់មុមភាពផុិល់ក់មុុី 53,259,088 215,805,825 48,976,130 198,108,446

ស់មុតុល្យជាមុ�យNBCន�ង់ធនាគារលើផុ្សង់ៗ 4,845,757 19,635,007 2,580,163 10,436,759

58,104,845 235,440,832 51,556,293 208,545,205

១៩. ចំណ្យកើលើការគ��់

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរបស់់អត�ថិ�ជីន ន�ង់សុាបន័ ��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់ៗ

     ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូត់ 10,192,732 41,300,950 9,681,320 39,160,939

     គ្គណូនីចំរនិ 5,462,301 22,133,244 4,295,181 17,374,008

     គ្គណូនីប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើស់ន្សំ 847,011 3,432,089 682,769 2,761,801

បំណុូលបនាា បប់ន្សំ 2,148,167 8,704,373 2,130,944 8,619,668

18,650,211 75,570,656 16,790,214 67,916,416

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២០. ចំណ្យហរិញ្ញវិ�្ុ
ចំំណាយ��រញ្ជីា វតុុរ�មុបញូុ្ជីលក់ំលើណូើ នការប្រា�ក់៖់

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

បំណុូលភត�ស់នយា 769,550 3,118,217 786,447 3,181,178

ចំំណាយបង់គរលើលើច្នៃថិលជី�ស់ជុីលលើ�ើង់វ �ញ 21,836 88,478 20,999 84,941

791,386 3,206,695 807,446 3,266,119

២១. ចំណូ្ណលកើលើមថលាកើសវា និង�មគមកើជើងស្គារ

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ចំំណូូលពីការលើផុារប្រា�ក់់ 3,501,104 14,186,473 2,742,401 11,093,012

ចំំណូូលពីកាតឥណូពនធ 3,186,000 12,909,672 2,652,420 10,729,039

ចំំណូូលលើលើច្នៃថិលលើស់វាឥណូទានលើផុ្សង់ៗ 834,387 3,380,936 564,925 2,285,122 

ចំំណូូលពីលើស់វាក់មុម 605,978 2,455,423 577,058 2,334,200

ក់ច្នៃប្រាមុលើជីើង់សារពី��រញ្ជីាបីទានពាណូ� ជីីក់មុម 601,526 2,437,383 491,261 1,987,151

មុូលបីទានបប្រាតធនាគារ �ក់ 67,203 272,307 63,513 256,910

លើផុ្សង់ៗ 186,769 756,788 148,805 601,915

8,982,967 36,398,982 7,240,383 29,287,349

២២. ចំណូ្ណលកើផ្សងៗ

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ចំំលើណូញពីអប្រាតាំបិូរប្រា�ក់់ 2,793,832 11,320,607 3,114,786 12,599,309

ចំំណូូលពីការជី�ល 611,916 2,479,484 601,266 2,432,121

ក់ំលើណូើ ន��រញ្ជីា វតុុលើលើប្រា�ក់ត់មុកល់អាចំបង់េ�លវ �ញ 51,731 209,614 48,266 195,236

លើផុ្សង់ៗ 957,040 3,877,926 282,691 1,143,485

4,414,519 17,887,631 4,047,009 16,370,151

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២៣. ចំណ្យទូកើៅ និងរដឋា�ល

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

លើបៀវត្សរ ៍ន�ង់អតុប្រាបលើោជីនប៍ផ្នែនុមុ 8,889,863 36,021,725 8,485,511 34,323,892

ចំំណាយអុក់ទទ�លបណ័ូណ 2,457,081 9,956,092 1,948,287 7,880,821

ចំំណាយរលំស់់លើលើស់�ទធ�ក់ុុង់ ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម 2,078,138 8,420,615 1,989,481 8,047,451

ចំំណាយរលំស់់ 1,881,739 7,624,806 2,166,375 8,762,987

ចំំណាយពនធ ន�ង់អាជាា បណ័ូណ 1,258,710 5,100,293 1,251,596 5,062,706

ចំំណាយលើលើការជី�លជុីល ន�ង់ផ្នែថិទាំ 731,779 2,965,169 683,914 2,766,432

ចំំណាយទឹក់លើភលើង់ 585,869 2,373,941 550,339 2,226,121

ចំំណាយស់និ�សុ់ខ្ពលើលើអគារ 476,857 1,932,225 402,726 1,629,027

ចំំណាយលើស់វាប្រាបឹក់ា 300,403 1,217,233 216,763 876,806

ចំំណាយលើលើការជី�ល 274,063 1,110,503 230,594 932,753

ចំំណាយទំនាក់ទ់ំនង់ 256,124 1,037,814 235,574 952,897

ចំំណាយលើលើអភ��ល ន�ង់ ក់�ចំុប្រាបជំុី 254,402 1,030,837 478,556 1,935,759

ចំំណាយលើលើការផុាយពាណូ� ជីីក់មុម 245,371 994,243 344,209 1,392,325

ចំំណាយវ �ជីាជីីវៈ 233,150 944,724 208,542 843,552

ចំំណាយលើលើស់មា្ភ រៈការ �ោល័យ 227,258 920,849 151,074 611,094

ចំំណាយធានារាា បរ់ង់ 77,685 314,780 82,282 332,831

ចំំណាយលើលើការលើធេើដ៏ំលើណូើ រ 33,622 136,236 47,675 192,845

ចំំណាយលើលើការបណុិូ�បណាដ លន�ង់ស់�កាខ សាលា 93,486 378,805 110,854 448,404

ចំំណាយលើលើការលើធេើជាអុក់តំណាង់ 36,405 147,513 16,757 67,782

ចំំណាយលើផុ្សង់ៗ 504,749 2,045,244 188,372 761,966

20,896,754 84,673,647 19,789,481 80,048,451

ចំំណាយរដ៏ា�លលើផុ្សង់ៗរ�មុមានជាចំមុីង់លើលើចំំណាយស់បីុរស់ធមុ ៌ន�ង់ការទទ�លសាគ ល់លើលើការ�តប់ង់ច់្នៃនអប្រាតាំបិូរប្រា�ក់។់ 

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២៤. ស្គាច់គ��់សទុធ�នពជីស�មមភាពគប�ិប�ិិការ 

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ស់ក�មភា�ប្របត្ិបត្តិការ

ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញមុុនចំំណាយពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូល 33,900,916 137,366,512 28,250,302 114,272,471

ន�យត័ក់មុមលើលើ៖

      ចំំណាយរលំស់់លើលើស់�ទធ�ក់ុុង់ការលើប្រាបើ ប្រា�ស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម 2,078,138 8,420,615 1,989,483 8,047,459

      ចំំណាយរលំស់់ 1,881,739 7,624,806 2,166,419 8,763,165

      ខ្នាតពីការលុបលើចាលអចំលក់មុមន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ 65 263 531 2,148

      ចំំណូូល�នពីការលក់អ់ចំលក់មុមន�ង់�តុូបក់រណ៍ូ - - (11,517) (46,586)

      សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាបE់CL (4,798,789) (19,444,693) (4,186,523) (16,934,485)

ក់ំលើណូើ ន��រញ្ជីា វតុុលើលើប្រា�ក់ត់មុកល់អាចំបង់េ�លវ �ញ (51,731) (209,614) (48,266) (195,236)

ចំំណាយការប្រា�ក់់ 18,650,211 75,570,655 16,790,214 67,916,416

ចំំណូូលការប្រា�ក់់ (58,104,845) (235,440,832) (51,556,293) (208,545,205)

សាចំប់្រា�ក់សុ់់ទធ�នពីស់ក់មុមភាពប្រាបត�បតិការមុុនការផ្នែប្រាបប្រាបរួលប្រាទព្យស់ក់មុមប្រាបត�បតិ�ការសុ់ទធ (6,444,296) (26,112,288) (6,605,650) (26,719,853)

(ការលើក់ើនលើ�ើង់) ការថិយចុំ� ច្នៃន ប្រាទព្យស់ក់មុមប្រាបត�បតិ�ការ៖

      ស់មុតុល្យជាមុ�យ NBC (7,727,037) (31,487,676) (25,991,109) (104,432,276)

      ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ (15,000,000) (61,125,000) 2,200,000 8,839,600

      ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទាន (100,862,974) (405,267,430) (34,124,565) (137,112,502)

      ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ (293,153) (1,177,889)  402,167  1,615,907 

ការលើក់ើនលើ�ើង់ (ថិយចុំ�) ច្នៃនប្រាទព្យអក់មុម ប្រាបត�បតិ�ការ៖

      ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរបស់់អត�ថិ�ជីន ន�ង់សុាបន័��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់ៗ 174,378,204 700,651,624 228,098,971 916,501,665

      ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ (76,030) (305,489) 1,408,936 5,661,105

      ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ 537,079 2,157,983 1,542,113 6,196,210

ការប្រា�ក់�់នទូទាត់ (18,096,379) (73,326,528) (17,294,091) (69,954,598)

ការប្រា�ក់�់នទទ�ល 57,923,393 234,705,588 51,047,199 206,485,920

ពនធលើលើប្រា�ក់ច់ំំណូូល�នទូទាត់ (3,733,748) (15,129,147) (2,791,602) (11,292,030)

សាចូ់ប្របាក់ស់ុទធ បាន�ីស់ក�មភា�ប្របត្ិបត្តិការ 80,605,059 323,583,748 197,892,369 795,789,148

(ការរាយុការ�៍នៅឡ�ងវិញ-ក��ត្់ស់មា្�ល់ 2.4)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២៥. គប�ិប�្ដិការ និងសម�ុល្យជាមួយសម្័នធញា�ិ

(i) ប្រាបត�បតិ�ការសំ់ខ្នាន់ៗ របស់់ធនាគារជាមុ�យស់មុពន័ធញាំត�លើ�ក់ុុង់ប្រាគា ន�ង់ស់មុតុល្យលើ�ស់ល់នាកាលបរ �លើចំ្ឆទតាំរាង់តុល្យការមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

ស់�្ព័នធញាត្ិ ប្របនៅភទផនប្របត្ិបត្តិការ 2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ធនាគារ Malayan Banking Berhad
គ្គណូនីទូទាតផ់្នែដ៏លធនាគារមានស់មុតុល្យលើ�ជាមុ�យ 
ធនាគារដ៏ច្នៃទ

10,378 42,052  1,745  7,011 

បលើញ្ជីា ើលើ�ប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 135,000,000 547,020,000  112,000,000  450,016,000 

គ្គណូនីទូទាតផ់្នែដ៏លធនាគារដ៏ច្នៃទមានស់មុតុល្យលើ�ជា 
មុ�យធនាគារ

3,102,957 12,573,183  3,178,987  12,773,170 

បំណុូលបនាា បប់ន្សំ 30,000,000 121,560,000  30,000,000  120,540,000 

ការប្រា�ក់ប់្រាតូវបង់់ 827,750 3,354,043  822,734  3,305,741 

ចំំណាយការប្រា�ក់់ 2,148,167 8,704,371  2,130,944  8,562,133 

ចំំណូូលការប្រា�ក់់ 3,625,951 14,692,352  1,296,877  5,210,852 

ការប្រា�ក់ប់្រាតូវទទ�ល�ន 339,458 1,375,485  223,225  896,918 

ធនាគារ Maybank Shared Service ចំំណាយលើស់វាប្រាបឹក់ា 300,403 1,217,232  216,763  870,954 

គ្គណូនីប្រាតូវទូទាតល់ើលើលើស់វាប្រាបឹក់ា 262,562 1,069,942  -    -   

ធនាគារ Malayan Banking Berhad. London 
Branch (Maybank London)

គ្គណូនីទូទាត់ 146,697 597,790  482,117  1,937,146

ចំំណូូលការប្រា�ក់់ - - 15,579  62,597  

ធនាគារ Malayan Banking Berhad. New York 

Branch (Maybank New York)
គ្គណូនីទូទាត់ 812,838 3,293,620  270,878  1,088,388 

ធនាគារ Malayan Banking Berhad. Singapore 
Branch (Maybank Singapore)

គ្គណូនីទូទាត់ 46,005 186,410  123,370  495,701 

ធនាគារ Maybank Hong Kong គ្គណូនីទូទាត់ 2,307 9,348  10,086  40,526 

ធនាគារ Maybank Vietnam. Hanoi Branch 
(Maybank Vietnam)

គ្គណូនីទូទាត់ 3,209 13,005  1,108  4,451

ចំំណូូលការប្រា�ក់់ - - 33,286  133,744  

ធនាគារ Maybank Shanghai គ្គណូនីទូទាត់ 6,498 26,330  7,684  30,877 

ធនាគារ Maybank International Labuan Branch ក់ច្នៃប្រាមុលើរៀបចំំឥណូទាន 43,487 176,208  107,915  433,602 

ធនាគារ Maybank Yangon Branch លើស់វាក់មុមនាគារ 42,000 170,184  -    -   

Etiqa Life Insurance (Cambodia) Plc. ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាលក់ំណូត់ 6,025,755 24,416,360  -    -   

ចំំណូូលការជី�ល 2,663 11,900  -    -   

គ្គណូនីការប្រា�ក់ប់្រាតូវទទ�ល 57,395 232,566  -    -   

ចំំណាយការប្រា�ក់់ 86,361 349,934  -    -   

Etiqa International ចំំណូូលការជី�ល 61,227 248,092  -    -   

គ្គណូនីប្រាតូវទទ�ល 65 262  -    -   

Etiqa General Insurance (Cambodia)Plc. ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើលើថិរ 6,985,276 28,304,340  -    -   

ចំំណូូលការជី�ល 2,663 10,788  -    -   

គ្គណូនីការប្រា�ក់ប់្រាតូវទទ�ល 84,047 340,558  -    -   

ចំំណាយការប្រា�ក់់ 99,380 402,689  -    -   

(ii) អតុប្រាបលើោជីនដ៍៏ល់បុគ្គគល�ក់ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សំ់ខ្នាន់ៗ

2019 2018

. ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

លើបៀវត្សរន៍�ង់អតុប្រាបលើោជីនប៍ផ្នែនុមុរបស់់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សំ់ខ្នាន់ៗ 2,032,789 8,236,861 2,037,098 8,225,848

ស់មុតុល្យលើ�ស់ល់នាច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ 274,255 1,117,589 308,672 1,240,244

គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់សំ់ខ្នាន់ៗ  គ្គឺរាបប់ញូុ្ជីលទាងំ់អភ��ល ន�ង់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់របស់់ធនាគារ។ 



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២៦. �ិច្ចសនយា យថាភាព និង ទគមង់ភ�ិសនយា 

២៦.១ កិចូចស់ន�យានៅល�ការឲ្�យខចីប្របាក់

ក់ុុង់ការលើ�លើយតបនឹង់តប្រាមុូវការ��រញ្ជីា វតុុរបស់់អត�ថិ�ជីន ធនាគារ�នចុំ�ក់�ចំុស់នយា ន�ង់ ប្រាទព្យអក់មុមជាយថាលើ�តុមុ�យចំំន�នដូ៏ចំផ្នែដ៏ល�នបង្វាា ញខ្នាង់លើប្រាកាមុ ៖

2019 2018

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ផ្នែផុុក់ឥណូទានវ ��រូបនផ៍្នែដ៏លមុ�នទានប់្រាតូវ�នលើប្រាបើប្រា�ស់់  72,064,029  293,660,918  90,237,711  362,575,123 

ល�ខ្ព�តឥណូទាន  34,562,520 140,842,269  25,636,416  103,007,119 

ការធានា  15,738,546  64,134,575  15,678,046  62,994,389 

ឥណូទានមានកាលក់ំណូតផ់្នែដ៏លមុ�នទានល់ើប្រាបើ  2,351,610  9,582,811  3,502,284  14,072,177 

 124,716,705 508,220,573  135,054,457  542,648,808 

២៦.២ យុថ្លាភា�នៅល��នធ

ប្រាបពន័ធពនធ�រលើ�ក់ុុង់ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជាមានលក់ខណូៈថិមី លើ�ើយពនធទាងំ់លើន�ផ្នែតង់ផ្នែតមានការ ផ្ទាល ស់់បដូរជាញឹក់ញាំប ់ លើ�ើយផ្នែតង់ផ្នែតមានភាពមុ�នចំាស់់លាស់់់ មានភាពផុាុយគុា លើ�ើយតប្រាមុូវឲ្យមានការបក់ប្រាសាយ

 បំភល ឺ ផ្នែដ៏លលើក់ើតមានលើ�ើង់នូវភាពខុ្ពស់គុាក់ុុង់ចំំលើណាមុអាជាា ធរពនធ�រ ន�ង់យុតាំដ ធ�ការ។ ពនធប្រាតូវ�នស់ុ�តលើ�លើប្រាកាមុការប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់តាំមុ�នលើ�យប្រាក់ុមុអាជាា ធរជាលើប្រាចំើន ផ្នែដ៏លមានស់�ទធ�តាំមុចំាបក់់ុុង់ការ�ក់ព់�នយ័ 

 
�ក់ទ់ណ្ូក់មុម ន�ង់បង់ក់ារប្រា�ក់។់

តថិភាពទាងំ់លើន�អាចំបង់កឲ្យមានហាន�ភយ័ពនធ ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជាជាសារវនិជាង់ប្រាបលើទស់ដ៏ច្នៃទលើទៀត។ គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើជីឿជាក់ថ់ា ព�ក់លើគ្គ�នលើធេើសំ់វ �ធានធនប្រាគ្គបប់្រាគានស់់ប្រាមាប់
 បំណុូលពនធ ផ្នែដ៏លផ្នែផុ្អក់លើលើការបក់ប្រាសាយរបស់់ព�ក់លើគ្គលើ�លើលើចំាបព់នធ�រ។ លើទា�ជាោា ង់ណាក់ល៏ើ�យ អាជាា ធរពាក់ព់ន័ធអាចំមានការបក់ប្រាសាយខុ្ពស់គុា លើ�ើយឥទធ�ពលរបស់់វាអាចំមានទំ�ំជាសារវនដ។

២៦.៣ យុថ្លាភា�ប្រស់បចូ�បាប់

លើ�ក់ុុង់ឆុ្ ំធនាគារ�នជំីរុញលើអាយមានការទាមុទារប្រាស់បចំាបល់ើលើមុាស់់បំណុូលផ្នែដ៏លក់ំពុង់មាន ហាន�ភយ័។ ភាគ្គលើប្រាចំើនច្នៃនការទាមុទារក់ំពុង់ស់ុ�តក់ុុង់ដំ៏ណាក់ក់ាលចំរចារ ន�ង់មានការតវាា ពីមុាស់់បំណុូល។ ដូ៏លើចំុ� 
 លទធផុលចុំង់លើប្រាកាយពីការទាមុទារ ន�ង់ចំំន�នផ្នែដ៏លអាចំទទ�លសំ់ណូង់វ �ញមុ�នអាចំក់ំណូតជ់ាក់ល់ាក់ល់ើទក់ំ�ុង់លើពលលើន�។

២៦.៤ កិចូចស់ន�យានៅល�ភត្ិស់ន�យាប្របត្ិបត្តិការ  �នាគារជាភត្ិកៈ

ធនាគារជាភត�ក់ៈច្នៃនផ្នែផុុក់ខ្ពល�ច្នៃនការ �ោល័យ។ ភត�តស់នយាទាងំ់លើន�មានអាយុកាលជាមុធ្យមុចំលើនាល �ពី 5 លើ� 10 ឆុ្លំើ�យ មុ�នមានលក់ខខ្ពណ្ូបនិជាថិមីលើទលើ�ក់ុុង់ក់�ចំុស់នយា។ មុ�នមានការរតឹតី�តលើលើភត�បតីក់ុុង់ការចុំ�

 
ភត�ស់នយាទាងំ់លើន�លើទ។ ប្រា�ក់ច់ំំណូូលពីការជី�លផ្នែដ៏លទទ�លសាគ ល់លើ�យធនាគារក់ុុង់ឆុ្លំើន�មានចំំន�ន 611,916 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់ (ឆុ្ ំ2018 ៖ 901,266 ដុ៏លាល រអាលើមុរ �ក់)។

ការទូទាតភ់ត�ស់នយាអបីបរមានាលើពលអនាគ្គត នាច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ មានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

2019 2018

. ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់��ូលពាន់នៅរៀល 

(ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 
2.1.4)

ត�ចំជាង់ 1ឆុ្ំ  651,060  2,653,070  655,164  2,632,449 

ពី 1ឆុ្ ំលើ� 5ឆុ្ំ  2,368,212  9,650,464  2,595,409  10,428,353 

លើលើស់ពី 5ឆុ្ំ  860,400  3,506,130  1,316,327  5,289,002 

 3,879,672  15,809,664  4,566,900  18,349,804 



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់

100 101 

២៧. ការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យហរិញ្ញវិ�្ុ
ស់ក់មុមភាពធនាគារ ប្រាតូវ�នបលើង់កើតហាន�ភយ័��រញ្ជីា វតុុហាន�ភយ័ឥណូទាន ហាន�ភយ័ទីផុារ (រ�មុមានហាន�ភយ័រូប�យបណ័ូណ  ន�ង់ហាន�ភយ័អប្រាតាំការប្រា�ក់)់ ន�ង់ហាន�ភយ័សាចំប់្រា�ក់ង់្វាយប្រាស់រួល។ការប្រាបឈមុមុុខ្ពជាមុ�យ

 ហាន�ភយ័ គ្គឺជាបញ្ញាា ស់ុូលចំំលើពា�វ �ស័់យ��រញ្ជីា វតុុ លើ�ើយហាន�ភយ័ប្រាបត�បតដ�ការ គ្គឺជាហាន�ភយ័មុ�យផ្នែដ៏លមុ�នអាចំលើចំៀស់�នលើ�ក់ុុង់អាជីីវក់មុម។ធនាគារមុ�នលើប្រាបើប្រា�ស់់ឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុន�ទស់្សនា ដូ៏ចំជាក់�ចុំស់នយាបដូរប្រា�ក់់

 

បរលើទស់ ន�ង់ក់�ចុំស់នយា បដូរប្រា�ក់ ់ លើដ៏ើមុីបី្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ការលើក់ើតលើ�ើង់នូវហាន�ភយ័ខ្នាង់លើលើលើទ។ធនាគារមានលើគាលបំណូង់អនុលើលាមុតាំមុបទបីញ្ជីា តដ�របស់់ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជាចំំលើពា�លើគាលបំណូង់លើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់

 ហាន�ភយ័��រញ្ជីា វតុុ។ បផ្នែនុមុពីលើលើតប្រាមូុវការ ជាអបីបរមារបស់់ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា ធនាគារក់�៏នលើគារពតាំមុនីត�វ �ធីប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័��រញ្ជីា វតុុរបស់់ប្រាកុ់មុ�ែុនលើមុផុង់ផ្នែដ៏រ។

២៧.១ ហានិភ័យុប្របតិ្បត្ដិការ

ហាន�ភយ័ប្រាបត�បតដ�ការផ្នែដ៏លអាចំលើក់ើតមានលើ�ើង់ពីភាពមុ�នប្រាគ្គបស់់ពេ ន�ង់បរាជីយ័ច្នៃនប្រាបត�បតិ�ការច្នៃផុាក់ុុង់ បុគ្គគល�ក់ ន�ង់ប្រាបពន័ធទាងំ់ឡាយផ្នែដ៏លមានក់ង់េ�ខ្នាត ឬផ្នែដ៏លមុ�ន�នអនុវតដឲ្យជាបល់ាប ់ ប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់តាំមុ

 
រយៈការបលើង់កើតដំ៏លើណូើ រការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ ការប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់រ�យការណ៍ូច្នៃនប្រាបត�បតិ�ការអាជីីវក់មុមឲ្យ�នស់មុប្រាស់បតាំមុរយៈការប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់ គាបំ្រាទផ្នែដ៏លមានឯក់រាជី្យភាពពី អង់គភាពអាជីីវក់មុម ន�ង់មាន

 ការប្រាតរួតព�ន�ត្យពីគ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់។ ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើលើហាន�ភយ័ប្រាបត�បតដ�ការរបស់់ធនាគារ តប្រាមុូវឲ្យបលើង់កើតនូវរចំនាស់មុពន័ធរបស់់អង់គភាព ត�នាទី ន�ង់លើគាលការណ៍ូប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ឲ្យ�នចំាស់់លាស់់។ 

លើគាលការណ៍ូប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃផុាកុុ់ង់ ន�ង់ការវាស់់ផ្នែវង់ទាងំ់ឡាយប្រាតូវ�ន�ក់ឲ់្យអនុវតិ។ ទាងំ់លើនា�រ�មុមានការផុដល់ស់�ទធ�ចុំ��តុលើលខ្នា ការបលើង់កើតនូវប្រាបពន័ធប្រាតរួតព�ន�ត្យោា ង់�មតច់ំត ់ ការលើរៀបចំំនូវនីត�វ �ធី ន�ង់ឯក់សារ

 សំ់អាង់នានា។ ការបលើង់កើតទាងំ់លើន� គឺ្គ ប្រាតូវ�នប្រាតរួតព�ន�ត្យលើ�ើង់វ �ញជាប្រាបចា ំលើដ៏ើមុីកី់ំណូតនូ់វហាន�ភយ័ប្រាបត�បតដ�ការរបស់់អាជីីវក់មុមធនាគារ។

២៧.២ ហានិភ័យុឥ�ទាន 

ធនាគារមានហាន�ភយ័ឥណូទាន ផ្នែដ៏លជាហាន�ភយ័អាចំលើធេើឲ្យមានការខ្នាតបង់�់�រញ្ជីា វតុុចំំលើពា�ធនាគារ លើ�យមុ�នមានការអនុវតដននូ៍វកាតពេក់�ចំុរបស់់ខ្ពល�ន។ ហាន�ភយ័ឥណូទាន គ្គឺជាហាន�ភយ័ សំ់ខ្នានប់ំផុុត

 ស់ប្រាមាបអ់ាជីីវក់មុមរបស់់ធនាគារ។ ហាន�ភយ័ឥណូទានលើក់ើតលើ�ើង់ជាមុូល�ា នក់ុុង់ស់ក់មុមភាពផុដល់ប្រា�ក់ក់់មុុចីំំលើពា�ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទាន។ ធនាគារក់ម៏ានហាន�ភយ័ឥណូទាន ចំំលើពា�ឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏ល

 មុ�នបង្វាា ញក់ុុង់តាំរាង់តុល្យការផ្នែដ៏រ ដូ៏ចំជាកាតពេក់�ចំុឥណូទាន។

(ក់)  ការវាស់់ស់ាង់ ់ការទបស់ាក ត ់ន�ង់ការប្រាតរួតព�ន�ត្យជាបណូដុ ំ លើ�លើលើហាន�ភយ័ឥណូទាន

 អភ��លក់�ចំុ

ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវទាងំ់ប្រាស់ុង់ក់ុុង់ការព�ន�ត្យលើមុើលហាន�ភយ័ឥណូទានស់ុ�តលើ�លើប្រាកាមុគ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័របស់់ប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��លរបស់់ធនាគារ។ គ្គ�តប្រាតឹមុក់ប្រាមុ�តច្នៃនការ

 
ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ការប្រាតរួតព�ន�ត្យលើ�លើលើហាន�ភយ័ឥណូទានជាសារវនិប្រាតូវ�នលើធេើលើ�ើង់លើ�យគ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាបត�បតិ� ន�ង់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការឥណូទានរបស់់ធនាគារ។ ហាន�ភយ័តច្នៃមុលជាបនាុក់របស់់គ្គណូៈក់មាម ធ�
ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុម។ គ្គណូៈក់មាម ធ�ការទាងំ់អស់់លើន�នឹង់ធានាថា រាល់ហាន�ភយ័ពាក់ព់ន័ធទាងំ់ឡាយ ប្រាតូវ�នរក់លើ�ើញ វាស់់ផ្នែវង់ ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ក់ំណូតត់ច្នៃមុលប្រាតរួតព�ន�ត្យ ន�ង់លាតប្រាត�ង់ 

 ឲ្យស់មុប្រាស់បលើ�តាំមុលក់ខខ្ពណ្ូលើោង់របស់់គ្គណូៈក់មាម ធ�កាលើរៀង់ៗខ្ពល�ន។

ខ្នាង់លើប្រាកាមុលើន� គ្គឺជាផ្នែផុុក់ហាន�ភយ័សំ់ខ្នាន់ៗ មុ�យចំំន�ន ផ្នែដ៏លធនាគារ�នជី�បប្រាបទ� លើ�ើយន�ង់វ �ធីសាសស់ិច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់របស់់លើគ្គ៖

(i) ប្រាក់បខ្ពណ្័ូច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ឥណូទាន
អភ�វឌី្ឍ ពប្រាងឹ់ង់ ន�ង់លើធេើទំនាក់ទ់ំនង់នូវប្រាក់បខ្ពណ្័ូច្នៃនការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ឥណូទានផ្នែដ៏លមានប្រាបស់�ទធភាព ន�ង់សីុ់ស់ង្វាេ ក់គុ់ា លើ�ើយន�ង់ផុដល់អានុភាពដ៏ល់បុគ្គគល�ក់ ន�ង់បលើចំុក់វ �ទយា។

(ii) លើគាលនលើោ�យឥណូទាន
អភ�វឌី្ឍ ន�ង់ព�ន�ត្យលើលើលើគាលនលើោ�យឥណូទាន រ�មុមានការផុដល់ស់�ទធ�អំណាចំលើលើការអនុមុត័ឥណូទាន។

(iii) ការក់ំណូតល់ើ�យបទបីញ្ជីា តិ�
ធានា�នការអនុលើលាមុតាំមុធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា ន�ង់ តប្រាមុូវការបទបីញ្ជីាតិ�លើផុ្សង់លើទៀតលើលើការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ហាន�ភយ័ឥណូទាន។ 

 (iv) បណូដុ ំ ផ្នែដ៏នក់ំណូតហ់ាន�ភយ័
បលើង់កើត ព�ន�ត្យ ន�ង់តាំមុ�នផ្នែដ៏នក់ំណូតហ់ាន�ភយ័ន�ង់បណូដុ ំ នានាលើ�តាំមុផ្នែផុុក់លើផុ្សង់ៗ ដូ៏ចំជាប្រាក់ុមុអត�ថិ�ជីនផ្នែតមុ�យ ន�ង់តាំមុប្រាបលើភទផុល�តផុល។

(v) ការប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ផុលបប័្រាត
ប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ ន�ង់ប្រាតរួតព�ន�ត្យលើលើផុលបប័្រាតរបស់់ធនាគារ លើ�យរ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ការវ �ភាគ្គលើលើស់មាស់ភាពទាងំ់ប្រាស់ុង់ ន�ង់គុ្គណូភាពច្នៃនផុលបប័្រាតឥណូទានលើផុ្សង់ៗ លើដ៏ើមុីលីើធេើការក់ំណូតល់ើវទយ�ទ

 ភាព ន�ង់ ការប្រាបមុូលផុដុ ំជាក់ល់ាក់ណ់ាមុ�យ។ទនាឹមុនឹង់លើន�ផ្នែដ៏រ លើធេើការការពារ ន�ង់បង្វាក រនូវគុ្គណូភាពប្រាទព្យស់ក់មុមរបស់់ធនាគារ លើ�យវ �ភាគ្គលើលើវ �ស័់យផ្នែដ៏លង្វាយនឹង់រង់លើប្រាគា� ខ្ពណូៈផ្នែដ៏ល
 មានការរពឹំង់ទុក់ថានឹង់មានការផ្នែប្រាបប្រាបរួល ឬ ក់ក៏់ំពុង់បង្វាា ញនូវស់ញ្ញាា អវ �ជីីមានណាមុ�យ។

(vi) ការប្រាតរួតព�ន�ត្យឥណូទាន
លើដ៏ើមុីអីនុវតដការប្រាតរួតព�ន�ត្យ លើប្រាកាយការអនុមុត័លើលើសំ់លើណូើ ឥណូទាន ក់ុុង់ការវាយតច្នៃមុល ថាលើតើអុក់បលើង់កើតឥណូទាន អុក់លើធេើរង្វាេ យតច្នៃមុលដំ៏បូង់ ន�ង់អាជាា ធរអនុមុត័ �នក់តស់់មាគ ល់ ន�ង់វ �ភាគ្គ

 ហាន�ភយ័ប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ន�ង់ផុដល់នូវក់តាំដ ទបស់ាក តម់ុ�យចំំន�នផ្នែដ៏រឬអត។់

(ខ្ព) ហាន�ភយ័ឥណូទានជាអត�បរមាមុុនលើពលមានប្រាទព្យ�ក់ប់ញំុ្ញា ឬការពប្រាងឹ់ង់ឥណូទានលើផុ្សង់ៗលើទៀតស់ប្រាមាបហ់ាន�ភយ័ឥណូទានជាអត�បរមា ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ លើ�លើលើហាន�ភយ័ឥណូទាន
 សូ់មុលើមុើលក់ំណូតស់់មាគ ល់លើលខ្ព 27.2 (គ្គ)។ ហាន�ភយ័ឥណូទានផ្នែដ៏លទាក់ទ់ង់នឹង់ស់ក់មុមភាពលើប្រា�តាំរាង់តុល្យការ ដូ៏ចំជាកាតពេក់�ចំុឥណូទាន ន�ង់ យថាភាពប្រាតូវ�នបង្វាា ញក់ុុង់ក់ំណូត់

 
ស់មាគ ល់លើលខ្ព 26.1 ។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២៧. ការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)

២៧.២ ហានិភ័យុឥ�ទាន (ត្�ីទ��័រ�ុន)

(គ) ប�្ត�ផនហានិភ័យុផនប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវតុ្�ជា�ូយុនឹងហានិភ័យុឥ�ទាន

ការយក់ចំ�តដទុក់�ក់ ់លើក់ើតមានលើ�លើពលផ្នែដ៏លគូ្គភាគី្គមាខ ង់�នចូំលរ�មុក់ុុង់ស់ក់មុមភាពអាជីីវក់មុមប្រាស់លើដ៏ៀង់ៗគុា ឬក់ុុង់ភូមុ�សាសស់ដផ្នែតមុ�យដូ៏ចំគុា ឬមានលក់ខណូៈលើស់ដ៏ាក់�ចំុប្រាស់លើដ៏ៀង់គុា ផ្នែដ៏លអាចំបង់កដ៏ល់
 ស់មុតុភាពកុុ់ង់ការលើគារពតាំមុក់�ចុំស់នយា ផ្នែដ៏លអាចំនឹង់ទទ�លរង់ឥទធ�ពលច្នៃនការផ្ទាល ស់់បដូរច្នៃនលើស់ដ៏ាក់�ចុំ នលើោ�យ ឬលក់ខខ្ពណ្ូដ៏ច្នៃទលើទៀត។ ការយក់ចំ�តដទុក់�ក់�់នគូ្គស់បញី្ញាក់ព់ីលើវទយ�ទភាពច្នៃនការ

 ប្រាបត�បតិ�របស់់ធនាគារលើឆ្ព �លើ�រក់ភាពរកី់ចំលើប្រាមុើន ផ្នែដ៏លមានផុលបា�ពាល់ដ៏ល់វ �ស័់យណាមុ�យ ឬ ទីតាំងំ់ភូមុ�សាសស់ដជាក់ល់ាក់ណ់ាមុ�យ។

ការវ �ភាគ្គតាំមុវ �ស័់យ៖

2019

ស់�ត្ុល�យជា�ួយុ�នាគារ 

ជាត្ិផនក�្ព�ជាដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់�ត្ុល�យជា�ួយុ�នាគារផ្ទះ្

នៅស់ងៗដីុលាា�រអានៅ�រិក

ប��ុល�ីប្រកុ��ែុននៅ�  

និងស់�្ព័នធញ្ញាា�ត្ 

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ឥ�ទាន 

 និងបុនៅរប្របទាន 

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

នៅផ្ទះ�សំងៗ 

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់រុបដីុលាា�រអានៅ�រិក

លើស់វា��រញ្ជីា វតុុ 251,267,435 231,837,519 1,027,932 9,783,738 2,528,072 496,444,696

អុក់លើប្រាបើប្រា�ស់់ - - - 315,313,055 - 315,313,055

ពាណូ� ជីីក់មុមលក់ដំុ់៏ ន�ង់រាយ - - - 47,214,198 - 47,214,198

ផុល�តក់មុម - - - 40,314,665 - 40,314,665

អា�រណ័ូ នី�រណ័ូ - - - 201,482,435 - 201,482,435

សំ់ណូង់់ - - - 33,352,936 - 33,352,936

ក់ស់�ក់មុម - - - 7,306,473 - 7,306,473

ថាមុពល - - - 1,293,305 - 1,293,305

ការអបរ់ ំសុ់ខ្ពភាព ន�ង់លើផុ្សង់ៗ - - - 31,860,560 - 31,860,560

ស់រុប 251,267,435 231,837,519 1,027,932 687,921,365 2,528,072 1,174,582,323

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាប ់ECL - (595,111) - (13,405,391) (2,210) (14,002,712)

ស់ុទធ 251,267,435 231,242,408 1,027,932 674,515,974 2,525,862 1,160,579,611

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្ ់
ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4)

1,023,914,798 942,312,813 4,188,823 2,748,652,594 10,292,888 4,729,361,915

2018

ស់�ត្ុល�យជា�ួយុ�នាគារជា

ត្ិផនក�្ព�ជាដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់�ត្ុល�យជា�ួយុ�នាគារផ្ទះ្

នៅស់ងៗដីុលាា�រអានៅ�រិក

ប��ុល�ីប្រកុ��ែុននៅ�  

និងស់�្ព័នធញ្ញាា�ត្ 

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ឥ�ទាន 

 និងបុនៅរប្របទាន 

ដីុលាា�រអានៅ�រិក

នៅផ្ទះ�សំងៗ 

ដីុលាា�រអានៅ�រិក
ស់រុបដីុលាា�រអានៅ�រិក

លើស់វា��រញ្ជីា វតុុ  249,909,889  142,675,701  889,304 38,064,206 2,076,763 433,615,863

អុក់លើប្រាបើប្រា�ស់់  -    -    -     156,890,133  -   156,890,133

ពាណូ� ជីីក់មុមលក់ដំុ់៏ ន�ង់រាយ  -    -    -     280,560,621  -   280,560,621

ផុល�តក់មុម  -    -    -     44,766,317  -   44,766,317

អា�រណ័ូ នី�រណ័ូ  -    -    -     7,069,634  -   7,069,634

សំ់ណូង់់  -    -    -     20,687,030  -   20,687,030

ក់ស់�ក់មុម  -    -    -     6,527,983  -   6,527,983

ថាមុពល  -    -    -     2,476,567  -   2,476,567

ការអបរ់ ំសុ់ខ្ពភាព ន�ង់លើផុ្សង់ៗ  -    -    -     30,024,912  -   30,024,912

ស់រុប  249,909,889  142,675,701  889,304   587,067,403  2,076,763 982,619,060

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាប ់ECL  -    (118,214)  -    (18,567,172)  -   (18,685,386)

ស់ុទធ 249,909,889 142,557,487 889,304 568,500,231 2,076,763 963,933,674

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្ ់
ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4)

  1,004,137,934 572,795,983 3,573,223 2,284,233,928 8,344,434 3,873,085,502



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់

102 103 

២៧. ការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)

២៧.២ ហានិភ័យុឥ�ទាន (ត្�ីទ��័រ�ុន)

(ឃ) គុ�ភា�ឥ�ទានតា�ចូ�ណ្តាត្់ថ្លាំ�ក់ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�

គុ្គណូភាពឥណូទានច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់លើ�យធនាគារលើ�យលើប្រាបើក់ប្រាមុ�តឥណូទានច្នៃផុាក់ុុង់។ តាំរាង់ខ្នាង់លើប្រាកាមុបង្វាា ញពីគុ្គណូភាពឥណូទានតាំមុថុាក់ច់្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុមស់ប្រាមាបប់្រាទព្យ
 ស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុទាងំ់អស់់ផ្នែដ៏លមានហាន�ភយ័ឥណូទាន លើ�យលើោង់តាំមុប្រាបពន័ធក់ប្រាមុ�តឥណូទានច្នៃផុាក់ុុង់របស់់ធនាគារ។ ទឹក់ប្រា�ក់ប់ង្វាា ញខ្នាង់លើប្រាកាមុ គ្គឺជាទឹក់ប្រា�ក់ដុ់៏លច្នៃនតប្រាមុូវការសំ់វ �ធានធន

 អុីមុផ្នែភមុ�ន។

2019

ដី�ណ្តាក់កាលទ1ី 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ដី�ណ្តាក់កាលទ2ី
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ដី�ណ្តាក់កាលទ3ី 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់រុប 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា 251,267,435 - - 251,267,435

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ 231,837,519 - - 231,837,519

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ ន�ង់ស់មុពន័ធញាំត� 1,027,932 - - 1,027,932

ឥណូទាន ន�ង់ប្រា�ក់ប់ុលើរប្រាបទានដុ៏ល 663,523,829 6,400,173 17,997,363 687,921,365

ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ 2,528,072 - - 2,528,072

ស់រុប 1,150,184,787 6,400,173 17,997,363 1,174,582,323

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាប ់ECL (4,458,303) (950,105) (8,594,304) (14,002,712)

ស់ុទធ 1,145,726,484 5,450,068 9,403,059 1,160,579,611

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 4,668,835,422 22,209,027 38,317,465 4,729,361,914

2018

ដី�ណ្តាក់កាលទ1ី 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ដី�ណ្តាក់កាលទ2ី
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ដី�ណ្តាក់កាលទ3ី 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់រុប 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា 249,909,889 - - 249,909,889

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ 142,675,701 - - 142,675,701

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ ន�ង់ស់មុពន័ធញាំត� 889,304 - - 889,304

ឥណូទាន ន�ង់ប្រា�ក់ប់ុលើរប្រាបទានដុ៏ល 561,066,230 623,172 25,378,001 587,067,403

ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ 2,076,763 - - 2,076,763

ស់រុប 956,617,887 623,172 25,378,001 982,619,060

សំ់វ �ធានធនស់ប្រាមាប ់ECL (3,898,051) (394,696) (14,392,639) (18,685,386)

ស់ុទធ   952,719,836  228,476 10,985,362 963,933,674

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) 3,828,028,301 918,017 44,139,185 3,873,085,502

(ង) គុ�ភា�ឥ�ទាន

ធនាគារអនុវតិវ �ធីសាសស់ិបីដ៏ំណាក់ក់ាល លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើការផ្ទាល ស់់បិូរគុ្គណូភាពឥណូទានចាបត់ាំងំ់ពីមានការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់៖ ប្រា�ក់ឧ់បតុមុ្ភស់ប្រាមាបក់ារថិយចុំ�តផ្នែមុលនឹង់ប្រាតូវលើធេើលើ�ើង់ផ្នែផុ្អក់លើលើវ �ធីសាសស់ិ

 បីដ៏ំណាក់ក់ាលដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុផ្នែដ៏ល�លុ�បញុ្ញាំង់ពីការផ្ទាល ស់់បិូរគុ្គណូភាពឥណូទានច្នៃនឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុចាបត់ាំងំ់ពីមានការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់៖

(i) ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 1: 12 ផ្នែខ្ព ECL - មុ�នមានឱនភាពឥណូទាន

 ចំំលើពា�ការបង្វាា ញលើ�ក់ផ្នែនលង់ ផ្នែដ៏លមុ�នមានការលើក់ើនលើ�ើង់គ្គ�រឱ្យក់តស់់មាគ ល់ច្នៃនហាន�ភយ័ឥណូទានចាបត់ាំងំ់ពីការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់ លើ�ើយផ្នែដ៏លមុ�នមានការថិយចុំ�ឥណូទានអាប្រាស័់យលើលើប្រាបភព
 លើដ៏ើមុ ECL ទាក់ទ់ង់នឹង់ប្រាបូ�បែលីីលើតច្នៃនប្រាពឹតិ�ការណ៍ូផ្នែដ៏លលើក់ើតលើ�ើង់ក់ុុង់រយៈលើពល 12 ផ្នែខ្ពបនាា ប។់

(ii) ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 2: ECL លើពញមុ�យជីីវ �ត - មុ�នមានលំឱនភាពឥណូទាន

 ចំំលើពា�ការបង្វាា ញលើ�ក់ផ្នែនលង់ផ្នែដ៏លមានការលើក់ើនលើ�ើង់គ្គ�រឱ្យក់តស់់មាគ ល់ច្នៃនហាន�ភយ័ឥណូទានចាបត់ាំងំ់ពីការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់បាុផ្នែនិលើនា�មុ�នផ្នែមុនជាការថិយចុំ�ឥណូទានលើនា� ECL លើពញមុ�យជីីវ �តនឹង់ 
ប្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់

102 103 

២៧. ការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)

២៧.២ ហានិភ័យុឥ�ទាន (ត្�ីទ��័រ�ុន)

(iii) ដំ៏ណាក់ក់ាលទី 3៖ ECL លើពញមុ�យជីីវ �តឥណូទានមានភាពអនថ់ិយ

ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុប្រាតូវ�នវាយតច្នៃមុលជាឥណូទាន�នអុីមុផ្នែភរលើ�លើពលលមានប្រាពឹតិ�ការណ៍ូមុ�យ ឬលើប្រាចំើនផ្នែដ៏លលើធេើលើអាយមានផុលបា�ពាល់ធងៃនធ់ងៃរដ៏ល់លំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ន់ាលើពលអនាគ្គតរបស់់ប្រាទព្យ
 ស់ក់មុមលើនា�។ ចំំលើពា�ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លមុ�នមានការខ្នាតបង់ល់ើនា�នឹង់ប្រាតូវទទ�លសាគ ល់ ECL លើពញមុ�យជីីវ �ត។

ដី�ណ្តាក់កាល សា្�នភា�ហានិភ័យុឥ�ទាន ស់ូចូនាករល�នា�នៅដី��

1 ECL- 12 ផ្នែខ្ព 0 - 29 DPD

2 ECL- លើពញមុ�យជីីវ �ត 30 - 89 DPD

3 ECL- លើពញមុ�យជីីវ �ត

លើលើស់ពី 90 DPD

លើរៀបចំំន�ង់ក់ំណូតល់ើពលលើវលាលើ�ើង់វ �ញ 
លំនាលំើដ៏ើមុបង់ខំ 

លំនាលំើដ៏ើមុផ្នែដ៏លទាក់ទ់ង់

ន�យមុនយ័ច្នៃនលំនាលំើដ៏ើមុផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នលើប្រាបើស់ប្រាមាបល់ើគាលបំណូង់ទាងំ់លើន�ប្រាតូវ�នអនុវតិជាបល់ាបល់ើ�នឹង់ប្រាទព្យស់មុីតិ���រញ្ជីា វតុុទាងំ់អស់់លើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតមានពត័ម៌ាន ផ្នែដ៏លអាចំបង្វាា ញ�នផ្នែដ៏លបង្វាា ញ
 ថាន�យមុនយ័លំនាលំើដ៏ើមុគឺ្គស់មុប្រាស់បជាង់ស់ប្រាមាបឧ់បក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុជាក់ល់ាក់ម់ុ�យ។ ផ្នែផុ្អក់លើលើន�យមុនយ័ច្នៃនលំនាលំើដ៏ើមុរបស់់ធនាគារគ្គណូនី ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នចាតជ់ាលំនាលំើដ៏ើមុនឹង់ប្រាតូវ�នបំលើពញថា 
 “យល់ប្រាពមុ” លើ�ក់ុុង់ “សូ់ចំនាក់រភាពអនថ់ិយ” លើ�លើពលផ្នែដ៏លវាល “លើ�តុផុល - លើ�តុផុល “បង្វាា ញពីលើ�តុផុលមុ�យក់ុុង់ចំំលើណាមុលើ�តុផុលទាងំ់ប�នខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

(i) ធមុមតាំ៖ ការបំពានលើលើគ្គណូនីមានលើលើស់ពី 90 DPD ន�ង់អាចំអនុវតិ�នចំំលើពា�ផុល�តផុលទាងំ់អស់់លើលើក់ផ្នែលង់ផ្នែតផុល�តផុល��រញ្ជីាបីទានពាណូ� ជីីក់មុមផ្នែដ៏លមានន�យមុនយ័លើលខ្ព 31 DPD  

លើ�យសារលក់ខណូៈរយៈលើពលខ្ពលីច្នៃនផុល�តផុល។

(ii) លើរៀបចំំលើ�ើង់វ �ញ ន�ង់ក់ំណូតល់ើពលលើវលាលើ�ើង់វ �ញ៖ លើ�លើពលផ្នែដ៏លគ្គណូនីប្រាតូវ�លង់កាតក់ារលើរៀបចំំរចំនាស់មុពន័ធឬលើរៀបចំំបំណុូលលើ�ើង់វ �ញ;

(iii) បង់ខំ៖ លើ�លើពលគ្គណូនីបង្វាា ញពីការលើខ្ពា�ជីីវជាត�លើ�ក់ុុង់ទប្រាមុង់ឥ់ណូទានរបស់់ខ្ពល�នបាុផ្នែនិការបំពានមុ�នលើលើស់ពី 90 DPD ។ ន�ង់

(iv) ពាក់ព់ន័ធៈសំ់លើៅលើលើភាពខុ្ពស់គុារបស់់អុក់ខ្ពុីច្នៃនប្រាបលើភទអុក់ខ្ពុីដូ៏ចំគុាលើ�ក់ុុង់ប្រាបភពចុំ�បញីី្ជីប្រា�ក់ក់់មុុដូី៏ចំគុា។

(v) ការបញូុ្ជីលពត័ម៌ានផ្នែដ៏លលើឆ្ព �លើ�មុុខ្ពធនាគាររ�មុបញូុ្ជីលពត័ម៌ានផ្នែដ៏លលើឆ្ព �លើ�មុុខ្ពទាងំ់ការវាយតំច្នៃល ថាលើតើហាន�ភយ័ឥណូទានរបស់់ឧបក់រណ៍ូ�នលើក់ើនលើ�ើង់គ្គ�រឱ្យក់តស់់មាគ ល់ចាបត់ាំងំ់ពី
 ការទទ�លសាគ ល់ដ៏ំបូង់ ន�ង់ការវាស់់ផ្នែវង់របស់់ ECL ។ ពត័ម៌ានខ្នាង់លើប្រា�ផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នព�ចារណារ�មុមានទ�នុនយ័លើស់ដ៏ាក់�ចំុ ន�ង់ការពយាក់រណ៍ូផ្នែដ៏លលើ��ពុមុពផុាយលើ�យសុាបន័រ�ា ភ��ល ន�ង់
 អាជាា ធររូប�យវតុុលើ�ក់ុុង់បណិាប្រាបលើទស់ផ្នែដ៏លធនាគារប្រាបត�បតិ�ការអង់គការ�នមុុខ្ពដូ៏ចំជាមុូលន�ធ�រូប�យវតុុអនិរជាត� ន�ង់អុក់ជំីនាញ វ �ស័់យឯក់ជីនន�ង់អុក់ពយាក់រណ៍ូផ្នែដ៏ល�នលើប្រាជីើស់លើរ ើស់។ 

 
ធនាគារ�នក់ំណូត ់ ន�ង់ចំង់ប្រាក់ង់ឯក់សារគ្គនលឹ�ច្នៃនហាន�ភយ័ឥណូទាន ន�ង់ការខ្នាតបង់ឥ់ណូទានស់ប្រាមាបផ់ុលបប័្រាត��រញ្ជីា វតុុនីមុ�យៗប្រាស់បតាំមុប្រាបលើទស់នីមុ�យៗ លើ�ើយលើ�យលើប្រាបើការវ �ភាគ្គ

 ទ�នុនយ័ប្រាបវតិ�សាសស់ិ�ន�ា នស់ាម នទំនាក់ទ់ំនង់រវាង់អលើថិរមាា ប្រាក់ូលើស់ដ៏ាក់�ចំុ ន�ង់ហាន�ភយ័ឥណូទានន�ង់ការ�តប់ង់ឥ់ណូទាន។

(ចូ) វត្ុ�បញ្ញា្��ប៊ែដីលបានដីក�ូត្

នាក់ុុង់ឆុ្ ំធនាគារមុ�នទទ�ល�នប្រាទព្យស់ក់មុមលើ�យកានក់ាបវ់តុុបញុ្ញាំទុក់ជាការធានា។

២៧.៣ ហានិភ័យុទីផ្ទះ�សារ

ហាន�ភយ័ទីផុារ គ្គឺជាហាន�ភយ័ច្នៃនការខ្នាតបង់ល់ើក់ើតលើ�ើង់ពីការផ្នែប្រាបប្រាបរួលមុ�នអំលើណាយផុលលើ�ក់ុុង់ ក់ប្រាមុ�តតច្នៃមុល ឬ អប្រាតាំទីផុារ ផ្នែដ៏លមានស់មាស់ធាតុសំ់ខ្នានព់ីរគឺ្គ ហាន�ភយ័រូប�យបណ័ូណ បរលើទស់ ន�ង់ ហាន�ភយ័

 
អប្រាតាំការប្រា�ក់។់

២៧.៣.១ ហានិភ័យុរូបិយុប័�្ណបរនៅទស់

ហាន�ភយ័រូប�យបណ័ូណ បរលើទស់ គ្គឺសំ់លើៅលើ�លើលើការផ្នែប្រាបប្រាបរួលអប្រាតាំបដូរប្រា�ក់ ់ផ្នែដ៏លមុ�នអំលើណាយផុល លើលើសុានភាពលើ��ដូ៏ររូប�យបណ័ូណ  បរលើទស់ផ្នែដ៏លលើក់ើតលើ�ើង់ពីលើពលមុ�យលើ�លើពលមុ�យ។ ធនាគារ�ន 

 រក់ានូវលើគាលនលើោ�យមុ�យ លើ�យមុ�នបង់កឲ្យមាននូវ ហាន�ភយ័ច្នៃនសុានភាពលើលើការបដូររូប�យបណ័ូណ បរលើទស់ធំលើនា�លើទ។ រាល់ការបដូររូប�យបណ័ូណ បរលើទស់លើបើក់ចំំ� ប្រាតូវ�នប្រាតរួតព�ន�ត្យ ជាមុ�យនឹង់

 តប្រាមុូវការប្រាបត�បតដ�ការ ក់ប្រាមុ�តច្នៃនសុានភាពក់ំណូតទុ់ក់ជាមុុន ន�ង់ការក់ំណូតក់ាតប់នុយភាពខ្នាតបង់។់នាកាលបរ �លើចំ្ឆទតាំរាង់តុល្យការ ស់មុតុល្យប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុមផ្នែដ៏លជារូប�យបណ័ូណ លើប្រា�ពី 
 ប្រា�ក់ដុ់៏លាល រអាលើមុរ �ក់ មុ�នមានផុលបា�ពាល់ជាសារវនដលើនា�លើទ។ ដូ៏ចំលើន� ពំុមានបង្វាា ញលើលើការវ �ភាគ្គលើវតយ�ទភាពលើលើហាន�ភយ័រូប�យបណ័ូណ បរលើទស់លើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូលើន�លើទ។



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់
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២៧. ការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)
២៧.៣ ហានិភ័យុទីផ្ទះ�សារ (ត្�ីទ��័រ�ុន)

២៧.៣.២ ហានិភ័យុអប្រតាការប្របាក់

ហាន�ភយ័អប្រាតាំការប្រា�ក់ ់ គ្គឺសំ់លើៅលើ�លើលើការខ្នាតបង់នូ់វប្រា�ក់ច់ំំណូូលការប្រា�ក់សុ់់ទធ លើ�យសារការផ្នែប្រាបប្រាបរួលច្នៃនក់ប្រាមុ�តអប្រាតាំការប្រា�ក់ ់ ន�ង់ការផ្ទាល ស់់បដូរលើ�ក់ុុង់ស់មាស់ភាពច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុម។ 
 ហាន�ភយ័អប្រាតាំការប្រា�ក់ ់ ប្រាតូវ�នប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់តាំមុរយៈការប្រាតរួតព�ន�ត្យោា ង់�មតច់ំតល់ើ�លើលើចំំណូូលលើលើការបណាដ ក់ទុ់ន តច្នៃមុលទីផុារ តច្នៃមុលលើដ៏ើមុច្នៃនមុូលន�ធ� ន�ង់តាំមុរយៈការវ �ភាគ្គលើវទយ�ទភាពចំលើនាល �អប្រាតាំការ

 ប្រា�ក់។់ ស់កាដ នុពលច្នៃនការធាល ក់ចុ់ំ�នូវចំំណូូលការប្រា�ក់សុ់់ទធពីការផ្នែប្រាបប្រាបរួលអប្រាតាំការប្រា�ក់ផ់្នែដ៏លមុ�នអំលើណាយផុល ប្រាតូវ�នតាំមុ�នលើ�យលើធៀបលើ�នឹង់ក់ប្រាមុ�តហាន�ភយ័ផ្នែដ៏លក់ំណូតថ់ាអាចំទទ�លយក់
 

�ន។

ការវ �ភាគ្គលើវទយ�ទភាពតច្នៃមុលទីផុារស់ប្រាមាបឧ់បក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លមានអប្រាតាំការប្រា�ក់ល់ើថិរ

ធនាគារមុ�ន�នក់តប់្រាតាំឧបក់រណ៍ូ ផ្នែដ៏លមានអប្រាតាំការប្រា�ក់ល់ើថិរតាំមុតច្នៃមុលទីផុារលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូលទធផុលលើនា�លើទ លើ�ើយធនាគារក់ម៏ុ�នមានឧបក់រណ៍ូន�ស់្សនានាចុំង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទលើន�ផ្នែដ៏រ។ ដូ៏លើចំុ�
 លើ�ើយរាល់បផ្នែប្រាមុបប្រាមុរួលអប្រាតាំការប្រា�ក់ន់ាកាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនរ�យការណ៍ូ មុ�នមានផុលបា�ពាល់ដ៏ល់ប្រា�ក់ច់ំំលើណូញ ឬខ្នាតលើទ។

ការវ �ភាគ្គលើវទយ�ទភាពលើលើលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ស់់ប្រាមាបឧ់បក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លមានអប្រាតាំការប្រា�ក់ផ់្នែប្រាបប្រាបរួល

ធនាគារមុ�នមានឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លមានអប្រាតាំការប្រា�ក់ផ់្នែប្រាបប្រាបរួលជាសារវនដលើទ។ ដូ៏លើចុំ�ពំុមាន ការវ �ភាគ្គលើវទយ�ទភាពលើលើលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ស់់ប្រាមាបឧ់បក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ ផ្នែដ៏លមានអប្រាតាំការប្រា�ក់់
 ផ្នែប្រាបប្រាបរួល ប្រាតូវ�នបង្វាា ញលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូលើន�លើ�ើយ។

២៧.៤ ហានិភ័យុសាចូ់ប្របាក់ងាយុប្រស់ួល

ហាន�ភយ័សាចំប់្រា�ក់ង់្វាយប្រាស់រួល ទាក់ទ់ង់លើ�នឹង់លទធភាពក់ុុង់ការរក់ាសាចំប់្រា�ក់ង់្វាយប្រាស់រួលឲ្យ�នប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ លើដ៏ើមុីបីំលើពញ�នការទូទាតក់ារស់នយា ន�ង់កាតពេក់�ចំុ��រញ្ជីា វតុុលើ�លើពលដ៏ល់កាលក់ំណូតស់់ង់លើ�
 តាំមុតច្នៃមុលស់មុលើ�តុផុលមុ�យ។

គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ លើជីឿជាក់ថ់ាធនាគារអនុវតដ�នលើពញលើលញ តាំមុតប្រាមុូវការច្នៃនសាចំប់្រា�ក់ង់្វាយប្រាស់រួល ច្នៃនធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា លើ�យសារផ្នែតខ្ពល�ន�នប្រាតរួតព�ន�ត្យោា ង់�មតច់ំតល់ើ�លើលើប្រាគ្គបច់ំលនាសាចំប់្រា�ក់ល់ើចំញ 
 ន�ង់ ចូំល លើ�ើយន�ង់ភាពចំលើនាល �ច្នៃនកាលវសានតាំមុរយៈរ�យការណ៍ូជាប្រាបចា។ំ ជាង់លើន�លើ�លើទៀត បផ្នែប្រាមុបប្រាមុរួលច្នៃនឥណូទាន បុលើរប្រាបទាន ន�ង់ ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើអត�ថិ�ជីន ក់ប៏្រាតូវ�នប្រាតរួតព�ន�ត្យ តាំមុ�នផុង់ផ្នែដ៏រ លើ�ើយ
 តប្រាមុូវការច្នៃនសាចំប់្រា�ក់ង់្វាយប្រាស់រួលក់ប៏្រាតូវ�នលើធេើការផ្នែក់តប្រាមុូវលើដ៏ើមុីកី់ំណូតឲ់្យចំាស់់លាស់់នូវប្រាទព្យស់ក់មុមជាសាចំប់្រា�ក់ម់ានភាពប្រាគ្គបប់្រាគាន ់ លើដ៏ើមុីបីំលើពញ�នការទូទាតត់ាំមុការស់នយា ន�ង់កាតពេក់�ចំុ��រញ្ជីា វតុុលើ�
 លើពលផ្នែដ៏លដ៏ល់កាលក់ំណូតស់់ង់។

ការវ �ភាគ្គប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ លើ�យលើធេើចំំណាតថុ់ាក់ត់ាំមុកាលវសានលើ�យផ្នែផុ្អក់លើ�លើលើរយៈលើពលលើ�ស់ល់ស់ប្រាមាបស់់ង់មាន បង្វាា ញខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

2019

តា�ត្ប្រ�ូវការ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

រ�ូត្ដីល់ 1 ប៊ែខ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

>1 - 3 ប៊ែខ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

>3 - 12 ប៊ែខ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

>1 - 5 ឆ្នាំំ�� 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

នៅល�ស់�ី 5 ឆ្នាំំ�� 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់រុបដីុលាា�រអានៅ�រិក

ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ
សាចំប់្រា�ក់ក់់ុុង់ច្នៃដ៏ 43,865,242 - - - - - 43,865,242

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា 242,267,435 9,000,000 - - - - 251,267,435

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ 2,384,262 117,253,257 97,200,000 15,000,000 - - 231,837,519

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 10,378 - - - - - 10,378

ស់មុតុល្យជាមុ�យស់មុពន័ធញាំត� 1,017,554 - - - - - 1,017,554

ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទានដុ៏ល 130,201,094 5,847,389 22,625,832 14,008,139 105,002,531 410,236,380 687,921,365

ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ - 893,283 189,174 93,466 259,252 1,092,897 2,528,072

ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�ស់រុប 419,745 ,965 132,993,929 120,015,006 29,101,605 105,261,783 411,329,277 1,218,447,565

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ
ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរបស់់អត�ថិ�ជីន ន�ង់សុាបន័��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់ៗ 756,934,187 85,158,740 87,848,496 188,464,163 15,017,292 - 1,133,422,878

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 3,102,957 - - - - - 3,102,957

បំណុូលបនាា បប់ន្សំ - - - - 30,000,000 - 30,000,000

ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ - 1,787,078 2,606,668 3,627,590 330,213 570,333 8,921,882

បំណុូលភត�ស់នយា  -    -    -   1,729,665 8,738,294 9,906,019 20,373,978

ស់រុបប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ 760,037,144 86,945,818 90,455,164 193,821,418 54,085,799 10,476,352 1,195,821,695 

អត្ិនៅរកសាចូ់ប្របាក់ងាយុប្រស់ួលស់ុទធ (គមាា�ត្) (340,291,179) 46,048,111 29,559,842 (164,719,813) 51,175,984 400,852,925 22,625,870 

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) (1,386,686,554) 187,646,052 120,456,356 (671,233,238) 208,542,137 1,633,475,669 92,200,422 



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តថុ

ទំពរ័ទី៥២-១០៦

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)  
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់

104 105 

២៧. ការគ្រប់គ្រងហ្និភ័យហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន)

២៧.៤ ហានិភ័យុសាចូ់ប្របាក់ងាយុប្រស់ួល (ត្�ីទ��័រ�ុន)

2018

តា�ត្ប្រ�ូវការ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

រ�ូត្ដីល់ 1 ប៊ែខ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

>1 - 3 ប៊ែខ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

>3 - 12 ប៊ែខ 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

>1 - 5 ឆ្នាំំ�� 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

នៅល�ស់�ី 5 ឆ្នាំំ�� 
ដីុលាា�រអានៅ�រិក

ស់រុបដីុលាា�រអានៅ�រិក

ប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ
សាចំប់្រា�ក់ក់់ុុង់ច្នៃដ៏ 41,955,758 - - - - - 41,955,758

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា 239,909,889 10,000,000 - - - - 249,909,889

ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារលើផុ្សង់ៗ 3,435,863 84,239,838 55,000,000 - - - 142,675,701

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 1,745 - - - - - 1,745

ស់មុតុល្យជាមុ�យស់មុពន័ធញាំត� 887,559 - - - - - 887,559

ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទានដុ៏ល 123,298,285 8,723,910 19,987,697 9,977,202 68,333,427 356,746,882 587,067,403

ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ - 676,801 155,778 1,448 166,274 1,076,462 2,076,763

ប្រទ��យស់ក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ�ស់រុប 409,489,099 103,640,549 75,143,475 9,978,650 68,499,701 357,823,344 1,024,574,818

ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ
ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើរបស់់អត�ថិ�ជីន ន�ង់សុាបន័��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់ៗ 673,300,977 83,180,012 61,164,657 127,097,579 14,301,449 - 959,044,674

ស់មុតុល្យជាមុ�យប្រាក់ុមុ�ែុនលើមុ 3,178,987 - - - - - 3,178,987

បំណុូលបនាា បប់ន្សំ 30,000,000 - 30,000,000

ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ - 1,914,666 3,674,982 2,253,842 1,332,445 548,497 9,724,432

បំណុូលភត�ស់នយា - - - 1,547,479 8,273,089 9,188,428 19,008,996

ស់រុបប្រទ��យអក�ម�ិរញ្ញញវត្ុ� 676,479,964 85,094,678 64,839,639 130,898,900 53,906,983 9,736,925 1,020,957,089 

អត្ិនៅរកសាចូ់ប្របាក់ងាយុប្រស់ួលស់ុទធ (គមាា�ត្) (266,990,865) 18,545,871 10,303,836 (120,920,250) 14,592,718 348,086,419 3,617,729 

ស់��ូលពាន់នៅរៀល (ក��ត្់ស់មា្�ល់នៅលខ 2.1.4) (1,072,769,296) 74,517,310 41,400,812 (485,857,565) 58,633,542 1,398,611,232 14,536,035 

២៧.៥ ការប្រគប់ប្រគងនៅដី��ទុន

២៧.៥.១ បទប�បីញ្ញញត្ដិនៅដី��ទុន

 ន�យតក់រ ធនាគារផ្នែដ៏លជាធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា ជាអុក់កំ់ណូត ់ន�ង់ប្រាតរួតព�ន�ត្យលើ�លើលើក់ប្រាមុ�តលើដ៏ើមុទុនអបីបរមារបស់់ធនាគារជារ�មុ។លើគាលនលើោ�យរបស់់ធនាគារ គ្គឺរក់ាឲ្យ�ននូវមូុល�ា នទុនដ៏រ៏ងឹ់មា ំ

 ក់ដូ៏៏ចំជារក់ា�នការលើជីឿជាក់ល់ើលើទីផុារ ន�ង់លើដ៏ើមុីធីានាស់ុ�រភាពអភ�វឌី្ឍនយូ៍រអផ្នែង់េង់របស់់អាជីីវក់មុម។ផុលបា�ពាល់លើ�លើលើក់ប្រាមុ�តលើដ៏ើមុទុនលើលើភាគ្គលាភរបស់់មុាស់់ភាគ្គ�ែុនក់ប៏្រាតូវ�នទទ�លសាគ ល់។ 

 ដូ៏ចំលើន� ធនាគារ�នពយាោមុរក់ាតុល្យភាពរវាង់ផុលរបរខ្ពពស់់ផ្នែដ៏លអាចំនឹង់លើក់ើតមានលើ�ើង់ ជាមុ�យនឹង់ប្រា�ក់ប់ប្រាមុុង់ក់ប្រាមុ�តខ្ពពស់់ អតុប្រាបលើោជីន ៍ ន�ង់ការធានាផ្នែដ៏លផុដល់លើ�យសុានភាពលើដ៏ើមុទុនដ៏ល៏្អ។ 
 ធនាគារ�នលើគារពលើ�តាំមុតប្រាមុូវការលើដ៏ើមុទុនផ្នែដ៏លក់ំណូតល់ើ�យចំាបល់ើ�ក់ុុង់ការ �យបរ �លើចំ្ឆទ។ 

២៧.៥.២ ការប៊ែបងប៊ែចូកនៅដី��ទុន

ការផ្នែបង់ផ្នែចំក់លើដ៏ើមុទុនរវាង់ប្រាបត�បតដ�ការជាក់ល់ាក់ម់ុ�យ ន�ង់ស់ក់មុមភាពអាជីីវក់មុម (ស់ប្រាមាបវ់ �សាលភាពដ៏ធ៏ំលើធង់) ប្រាតូវ�ននាយំក់មុក់លើ�យការពប្រាងី់ក់ក់ប្រាមុ�តផុលផ្នែដ៏លស់លើប្រាមុចំ�នពីការផ្នែបង់ផ្នែចំក់លើដ៏ើមុទុន
 លើនា�។ លើដ៏ើមុទុនផ្នែដ៏ល�នផ្នែបង់ផ្នែចំក់លើ�តាំមុប្រាបត�បតដ�ការ ឬស់ក់មុមភាពនីមុ�យៗ ប្រាតូវផ្នែផុ្អក់លើ�តាំមុលើដ៏ើមុទុនផ្នែដ៏ល�នក់ំណូតល់ើ�យចំាប។់

២៨. �មមលាទជីផសារមនគទព្យស�មម និងគទព្យអ�មមហរិញ្ញវិ�្ុ
ជាមុ�យនឹង់ការវ �វឌី្ឍនោ៍ា ង់ឆ្បរ់�័ស់ច្នៃនការផុាុ�លើ�ើង់ច្នៃនវរីុស់ (COVID-19) មានប្រាបលើទស់ជាលើប្រាចំើន�នតប្រាមុូវឱ្យអង់គភាពនានាក់ំណូត ់ ឬ ផ្ទា្អ ក់ប្រាបត�បតិ�ការអាជីីវក់មុម ន�ង់អនុវតិការរតឹបនិឹង់ការលើធេើដ៏ំលើណូើ រ ន�ង់វ �ធានការ

 បនាា នល់ើផុ្សង់ៗ ផ្នែដ៏ល�នរខំ្នានោា ង់ខ្នាល ងំ់ (ឬ រពឹំង់ថានឹង់មានការរខំ្នាន) លើ�លើលើស់ក់មុមភាពរបស់់អង់គភាពជាលើប្រាចំើន។ ការផុាុ�លើ�ើង់ច្នៃនវរីុស់លើន��នលើក់ើតលើ�ើង់ក់ុុង់លើពលលើវលាជី�តដ៏ល់កាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនការរាយការណ៍ូ លើ�ើយ

 សុានភាព�នបនិវ �វឌី្ឍន។៍ អំ�ុង់លើពលមានការផុាុ�លើ�ើង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជាក់ស៏់ុ�តក់ុុង់ចំំលើណាមុប្រាបលើទស់ផ្នែដ៏លរង់ផុលបា�ពាល់ ផ្នែដ៏លបង្វាា ញពីការធាល ក់ចុ់ំ�ច្នៃនលើស់ដ៏ាក់�ចំុលើ�យសារផ្នែតវ �បតិ�លើស់ដ៏ាក់�ចំុព�ភពលើលាក់។ លើ�ផ្នែខ្ពមុនីា

 
ឆុ្2ំ020 ធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា�នផ្នែណូនាដំ៏ល់ធនាគារ ន�ង់សុាបន័��រញ្ជីា វតុុទាងំ់អស់់ឱ្យពនយាលើពល ឬ ផ្ទា្អ ក់រាល់ការទូទាតឥ់ណូទាន ន�ង់ការប្រា�ក់ផ់្នែដ៏លជាផ្នែផុុក់មុ�យច្នៃនវ �ធានការណ៍ូ លើដ៏ើមុីបីនានឥ់ទធ�ពលដ៏ល់លំ�ូរ

 លើស់ដ៏ាក់�ចំុច្នៃនមុាស់់បំណុូលជាអាជីីវក់មុម ន�ង់ផ្នែបបលក់ខណូៈប្រាគ្គរួសារ។ គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់នឹង់បនិតាំមុ�នលើ�យយក់ចំ�តិទុក់�ក់ល់ើលើការវ �វឌី្ឍនច៍្នៃនការរកី់រាល�ល (COVID-19) ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ន�ង់ផុលបា�ពាល់ដ៏ល់
 

មុាស់់បំណុូល ក់ដូ៏៏ចំជាលទធភាពក់ុុង់ការផុិល់លើស់វាឥណូទានផុង់ផ្នែដ៏រ។ លើប្រា�ពីការលាតប្រាត�ង់ពត័ម៌ានលើ�ក់ុុង់រ�យការណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុលើន� ពំុមានប្រាពឹតដ�ការណ៍ូផ្នែដ៏ល�ន លើក់ើតលើ�ើង់លើប្រាកាយ ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ019 ផ្នែដ៏ល 
មានឥទធ�ពលជាសារវន័ិលើលើសុានភាព��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារលើ�ច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ019 លើ�ើយ។ 



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តុ

ទំពរ័ទី១០៧-១១៤

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ
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និងទំនាក់ទំនង
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២៩. �មមលាសមរម្យមនគទព្យស�មមហរិញ្ញវិ�្ុ និងគទព្យអ�មមហរិញ្ញវិ�្ុ
ឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរ�មុមានប្រាទព្យស់ក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ឧបក់រណ៍ូផ្នែដ៏លមុ�នមានលើ�តាំរាង់តុល្យការ។ តច្នៃមុលស់មុរមុ្យគឺ្គជាច្នៃថិលផ្នែដ៏លប្រាតូវទទ�លលើដ៏ើមុីលីក់ប់្រាទព្យស់ក់មុម ឬបង់ល់ើដ៏ើមុីលីើផុារប្រាទព្យអក់មុមក់ុុង់

 
ប្រាបត�បតិ�ការ លើ�កាលបរ �លើចំ្ឆទច្នៃនការវាស់់ផ្នែវង់លើដ៏ើមុ ឬក់ុុង់ក់រណីូផ្នែដ៏លមុ�នមានទីផុារមានអតុប្រាបលើោជីនល៍ើប្រាចំើនបំផុុតផ្នែដ៏លធនាគារ�នចូំលលើប្រាបើលើ�កាលបរ �លើចំ្ឆទលើនា�។ ពត័ម៌ានផ្នែដ៏ល�នបង្វាា ញលើ�ទីលើន�តំណាង់ឱ្យការ�ា ន់

 ប្រាបមាណូច្នៃនតច្នៃមុលស់មុរមុ្យដូ៏ចំកាលបរ �លើចំ្ឆទ��រញ្ជីា វតុុ។

តច្នៃមុលទីផុារផ្នែដ៏លអាចំដ៏ក់ប្រាស់ង់ ់ ន�ង់អាចំអលើង់កត ផ្នែដ៏លអាចំរក់�ន ប្រាតូវ�នលើប្រាបើជារង្វាេ ស់់ច្នៃនតច្នៃមុលប្រាតឹមុប្រាតូវច្នៃនឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុ។ លើ�លើពលផ្នែដ៏លតច្នៃមុលទីផុារផ្នែដ៏លប្រាតូវ�នដ៏ក់ប្រាស់ង់ន់�ង់ស់លើង់កតមុ�នអាចំដឺ៏ង់�ន ប្រាតូវ�នលើគ្គ
 �ា នប់្រាបមាណូលើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើវ �ធីសាសស់ិ ន�ង់ការស់នមតទាក់ទ់ង់នឹង់លក់ខណូៈហាន�ភយ័ច្នៃនឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់ៗ អប្រាតាំបញុុ្ជី�តំច្នៃលការ�ា នស់ាម នច្នៃនលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ន់ាលើពលអនាគ្គតន�ង់ក់តិាំលើផុ្សង់លើទៀត។ ពត័ម៌ាន

 តច្នៃមុលស់មុរមុ្យស់ប្រាមាបប់្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុមមុ�នផ្នែមុន��រញ្ជីា វតុុមុ�នប្រាតូវ�នរាបប់ញូុ្ជីលលើទពីលើប្រាពា�វាមុ�នស់ុ�តក់ុុង់វ �សាលភាពច្នៃន (CIFRS) 7៖ ការបង្វាា ញឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុផ្នែដ៏លទាមុទារឱ្យបង្វាា ញពត័ម៌ានតច្នៃមុល

 
ស់មុរមុ្យ។ ទាងំ់លើន�រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ការវ �ន�លើោគ្គលើ�ក់ុុង់ប្រាក់ុមុ�ែុនបុប្រាតស់មុពន័ធន�ង់ប្រាទព្យន�ង់ឧបក់រណ៍ូ។តច្នៃមុលស់មុរមុ្យរបស់់ ឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុរបស់់ធនាគារ ដូ៏ចំជាសាចំប់្រា�ក់ន់�ង់ មុូលន�ធ�រយៈលើពលខ្ពលី ស់មុតុល្យផ្នែចំង់

 ក់ុុង់ប្រាបកាស់ ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ ន�ង់ប្រា�ក់ត់មុកល់លើ�ធនាគារ ន�ង់សុាបន័��រញ្ជីា វតុុលើផុ្សង់លើទៀត ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើពីអត�ថិ�ជីន ន�ង់ ធនាគារ ប្រាទព្យស់ក់មុមលើផុ្សង់ៗ ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗ ន�ង់ ការខ្ពុីរយៈលើពលមុ�នផុដល់ផុលបា�ចំំលើពា�ការផ្ទាល ស់់បិូរ

 
អប្រាតាំប្រា�ក់ច់ំំលើណូញទីផុារលើ�យសារផ្នែតរយៈលើពលមានក់ំណូតរ់�ូតដ៏ល់ច្នៃថិងៃផុុតក់ំណូតច់្នៃនឧបក់រណ៍ូទាងំ់លើន�។ លើ�តុដូ៏ចំលើន� តច្នៃមុលលើោង់ច្នៃន ប្រាទព្យស់ក់មុមន�ង់ ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ លើ�កាលបរ �លើចំ្ឆទ��រញ្ជីា វតុុ ប្រាតូវប្រាបហាក់់

 ប្រាបផ្នែ�លនឹង់តច្នៃមុលស់មុរមុ្យរបស់់ប្រាទព្យស់ក់មុម។

វ �ធីសាសស់ិ ន�ង់ការស់នមតផ្នែដ៏លលើប្រាបើប្រា�ស់់លើ�យធនាគារ ក់ុុង់ការ�ា នប់្រាបមាណូតច្នៃមុលស់មុរមុ្យច្នៃនឧបក់រណ៍ូ��រញ្ជីា វតុុមាន៖

សាចំប់្រា�ក់ក់់ុុង់ច្នៃដ៏ នឹង់ស់មុតុល្យជាមុ�យធនាគារជាត�ច្នៃនក់មុពុជា ន�ង់ធនាគារលើផុ្សង់ៗលើទៀតតំរូវការមានតំច្នៃលលើោង់ប្រាបហាក់ប់្រាបផ្នែ�លនឹង់តច្នៃមុលស់មុរមុ្យលើ�យសាររយៈលើពលខ្ពលីច្នៃនគ្គណូនីទាងំ់លើន�។

ឥណូទាន ន�ង់បុលើរប្រាបទាន

តច្នៃមុលស់មុរមុ្យប្រាតូវ�ន�ា នប់្រាបមាណូលើ�យឱនភាពលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ន់ាលើពលអនាគ្គត ផ្នែដ៏ល�ន�ា នស់ាម នលើ�យលើប្រាបើអប្រាតាំទីផុារទូលើ�ច្នៃន��រញ្ជីាបីទានមានហាន�ភយ័ឥណូទានប្រាស់លើដ៏ៀង់គុា ន�ង់កាលក់ំណូត។់

ការ�ក់ប់្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើ ន�ង់ប្រា�ក់ក់់មុុី

ការ�ា នស់ាម នតច្នៃមុលស់មុរមុ្យច្នៃនប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានតំរូវការផ្នែដ៏លមុ�នមានកាលបរ �លើចំ្ឆទ, រ�មុមាន ប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមុ�នមានការប្រា�ក់,់ គ្គឺជាចំំន�នទឹក់ប្រា�ក់ផ់្នែដ៏លប្រាតូវស់ង់តាំមុតំរូវការ។ ការ�ា នស់ាម នតច្នៃមុលស់មុរមុ្យច្នៃនប្រា�ក់ប់លើញ្ជីា ើមានកាល
 ក់ំណូតរ់យៈលើពលផ្នែវង់ ន�ង់ប្រា�ក់ក់់មុុលីើផុ្សង់លើទៀតលើ�យមុ�នមានកុុ់ង់តច្នៃមុលទីផុារ គ្គឺផ្នែផុ្អក់លើលើលំ�ូរសាចំប់្រា�ក់ផ់្នែដ៏ល�នបញុុ្ជី�តច្នៃមុលលើ�យលើប្រាបើអប្រាតាំការប្រា�ក់ស់់ប្រាមាបប់ំណុូលថិមីផ្នែដ៏លមានកាលក់ំណូតល់ើ�ស់ល់ប្រាស់លើដ៏ៀង់គុា។

 ប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗលើ�យសារផ្នែតរយៈលើពលខ្ពលីរបស់់ព�ក់លើគ្គ ប្រាទព្យអក់មុមលើផុ្សង់ៗលើ�កុុ់ង់រ�យការណ៍ូតុល្យការប្រាតូវ�នលើគ្គចាតទុ់ក់ថាជាការ�ា នស់ាម នប្រាបហាក់ប់្រាបផ្នែ�ល ន�ង់តច្នៃមុលស់មុរមុ្យប្រាទព្យស់ក់មុម
 

ទាងំ់លើនា�។

ឋានានុប្រាក់មុច្នៃនតច្នៃមុលស់មុរមុ្យ

CIFRS 7 បញី្ញាក់ព់ីឋានានុប្រាក់មុច្នៃនបលើចុំក់លើទស់វាយតច្នៃមុល លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើថាលើតើធាតុចូំលច្នៃនបលើចុំក់លើទស់វាយតច្នៃមុលទាងំ់លើនា�អាចំប្រាតូវ�នលើគ្គស់លើង់កតលើ�ើញ រមឺុ�នអាចំប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់�ន។ ធាតុចូំលផ្នែដ៏លអាចំអលើង់កត�ន�លុ�បញុ្ញាំង់ពី
 ទ�នុនយ័ទីផុារផ្នែដ៏លទទ�ល�នពីប្រាបភពឯក់រាជី្យ ន�ង់ធាតុចូំលផ្នែដ៏លមុ�នអាចំប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់�ន�លុ�បញុ្ញាំង់ពីការ ការស់នមតទ់ីផុាររបស់់ ធនាគារ។ ឋានានុប្រាក់មុតច្នៃមុលស់មុរមុ្យមានដូ៏ចំខ្នាង់លើប្រាកាមុ៖

• ក់ំរ �ត 1 – តច្នៃមុលដ៏ក់ប្រាស់ង់ ់(មុ�នន�យត័ក់មុម) លើ�ក់ុុង់ទីផុារស់ក់មុមស់ប្រាមាបប់្រាទព្យស់ក់មុមឬបំណុូលដូ៏ចំគុា។ ក់ប្រាមុ�តលើន�រាបប់ញូុ្ជីលទាងំ់មុូលបប័្រាតភាគ្គ�ែុនផ្នែដ៏ល�នចុំ�បញីី្ជី ន�ង់ឧបក់រណ៍ូបំណុូល។

• ក់ំរ �ត 2 – ធាតុចូំលលើប្រា�ពីតច្នៃមុលផ្នែដ៏ល�នដ៏ក់ប្រាស់ង់រ់�មុមានក់ុុង់ក់ប្រាមុ�តទី 1 ផ្នែដ៏លអាចំប្រាតូវ�នលើគ្គស់លើង់កតលើ�ើញស់ប្រាមាបប់្រាទព្យស់ក់មុមឬការទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវលើ�យផ្ទាា ល់ (ឧទា�រណ៍ូតច្នៃមុល) ឬលើ�យប្រាបលើោល 
(ឧទា�រណ៍ូពីតច្នៃមុល) ។

• ក់ំរ �ត 3 – ធាតុចូំលស់ប្រាមាបប់្រាទព្យស់ក់មុមឬការទទ�លខុ្ពស់ប្រាតូវផ្នែដ៏លមុ�នផ្នែផុ្អក់លើលើទ�នុនយ័ទីផុារផ្នែដ៏លអាចំអលើង់កត�ន (ធាតុចូំលផ្នែដ៏លមុ�នអាចំប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់�ន) ។ ក់ុុង់ក់ប្រាមុ�តលើន�រ�មុបញូុ្ជីលទាងំ់ឧបក់រណ៍ូទុនវ �ន�លើោគ្គ 

 ន�ង់ឧបក់រណ៍ូបំណុូល ជាមុ�យផ្នែផុុក់មុ�ន�នតាំមុ�នលើផុ្សង់ៗលើទៀត។

នាច្នៃថិងៃទី31 ផ្នែខ្ពធុូ ឆុ្2ំ019 តច្នៃមុលលើោង់ច្នៃនប្រាទព្យស់ក់មុម ន�ង់ប្រាទព្យអក់មុម��រញ្ជីា វតុុ ប្រាបផ្នែ�លលើស់មើរនឹង់តច្នៃមុលស់មុរមុ្យ។

�ំណ្ណ�់សមាា លក់ើលើរ�យការណ៍្ណហរិញ្ញវិ�្ុ (�ពជីទំព័រមុន) 
នាផថងៃទី៣១ ប៊ែខ�ុូ ឆ្នាំំ��២០១៩ និងស់ប្រមាប់ការិយុបរិនៅចូឆេទបញ្ញចប់



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តុ

ទំពរ័ទី១០៧-១១៤

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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        ច្នៃថិងៃទី២៣ ផ្នែខ្ពលើមុសា

បនាា បពី់ដ៏ំលើណូើ រការ ប្រាបក់បលើ�យភាពលើជាគ្គជីយ័ក់នលង់មុក់ច្នៃន ក់មុមវ �ធី 
បណុិូ�បណិាលចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុ Maybank CashVille Kidz 

ឆុ្ទីំ២ លើ�តាំមុសាលាបឋមុស់�ក់ារដ៏ា ន�ង់ឯក់ជីនលើ�រាជីធានីភុលំើពញ  
ក់មុមវ �ធី�នពប្រាងី់ក់វ �សាលភាព ច្នៃនក់មុមវ �ធីលើន�លើ�កានប់ណិាលើខ្ពតិលើផុ្សង់ៗ

 
លើ�ទូទាងំ់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ប្រាតូវ�នលើធេើលើ�ើង់ក់ុុង់ក់មុមវ �ធីផុ្សពេផុាយស់ិីពី 

 “ចំំលើណូ�ដឹ៏ង់��រញ្ជីា វតុុលើ�ក់មុពុជា” ផ្នែដ៏លលើរៀបចំំលើ�ើង់លើ�យធនាគារជាត� 
 ច្នៃនក់មុពុជា ស់�ការជាមុ�យ ស់មាគ្គមុធនាគារលើ�ក់មុពុជា ន�ង់ស់មាគ្គមុ
 

មុបី្រាក់ូ��រញ្ជីា វតុុក់មុពុជា។

លើ�ក់ុុង់ឆុ្ទីំ៣លើន� ក់មុមវ �ធីបណុិូ�បណិាលចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុ
 CashVille Kidz �នបនិផុិល់ចំំលើណូ�ដឹ៏ង់ផ្នែផុុក់��រញ្ជីា វតុុ ជូីនដ៏ល់ 

ស់�ស់ានុស់�ស់្សលើ�ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា តាំមុរយៈភាពជាច្នៃដ៏គូ្គយុទធសាសស់ិ 
ជាមុ�យនឹង់ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា ន�ង់ប្រាក់ស់�ង់អបរ់ ំ យុវជីន ន�ង់កី់ឡា។ 

ក់មុមវ �ធីលើន� ប្រាតូវ�ន�ក់ឲ់្យដំ៏លើណូើ រការជាផុលូវការលើប្រាកាមុអធ�បតីភាពរបស់់
 លើលាក់ជំីទាវ នាវ ចំន័ាថាណា លើទសាភ��លរង់ ច្នៃនធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា 

ឯក់ឧតិមុបណ្ូ� ត អុឹមុ កុ់ចំ រដ៏ាលើលខ្នាធ�ការប្រាក់ស់�ង់អបរ់យុំវជីន  
ន�ង់កី់ឡា លើលាក់ជំីទាវ ចំន័ា សូ់រយី ៍ រដ៏ាលើលខ្នាធ�ការប្រាក់ស់�ង់ក់�ចំុការនារ ី

 
លើលាក់ជំីទាវ ជា ស់�រ ី ឧបការលីើទសាភ��ល ន�ង់អគ្គគនាយក់បលើចំុក់លើទស់ 

 
ច្នៃនធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា ឯក់ឧតិមុ រត័ុ សុ់វណូណ នរៈ អគ្គគនាយក់ 
ប្រាតរួតព�ន�ត្យច្នៃនធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា ន�ង់ឯក់ឧតិមុបណ្ូ� ត មុាុក់ សារ ាុមុ

 អគ្គគនាយក់រង់ ច្នៃន នាយក់�ា នអបរ់ ំច្នៃនប្រាក់ស់�ង់អបរ់យុំវជីន ន�ង់កី់ឡា។

        ច្នៃថិងៃទី២៥ ផ្នែខ្ពមុនីា 

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នស់លើមាព ធយុទធនាការទីផុារ លុយលើយើង់លុយ 
លើរៀល (រូប�យបណ័ូណ របស់់លើយើង់ជាប្រា�ក់ល់ើរៀល) ជាផុលូវការក់ុុង់ឱកាស់ខ្ព�ប

 
លើលើក់ទី ៣៩ ច្នៃនការ�ក់ឱ់្យប្រា�ក់ល់ើរៀលចំរាចំរលើ�ើង់វ �ញ ផ្នែដ៏លលើរៀបចំំលើ�ើង់ 
លើ�យធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា។

យុទធនាការលើន�មានលើគាលបំណូង់លើលើក់ក់មុពស់់ ន�ង់លើលើក់ទឹក់ចំ�តិដ៏ល់ 
 

ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ ប្រា�ក់ល់ើរៀលផ្នែខ្ពមរ ផ្នែដ៏លជារូប�យបណ័ូណ ជាត�របស់់ក់មុពុជា 
 

លើ�យផ្នែផុ្អក់លើលើលើមាទនភាពជាត�ផ្នែខ្ពមរ - ប្រា�ក់ល់ើរៀលលើយើង់ លើមាទនភាពលើយើង់  
លើដ៏ើមុីជីីប្រាមុុញឥរ �ោបទក់ុុង់ការលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រា�ក់ល់ើរៀល ន�ង់លើលើក់ទឹក់ចំ�តិ

 ដ៏ល់អុក់លើប្រាបើប្រា�ស់់ ឲ្យចាបល់ើផុិើមុលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រា�ក់ល់ើរៀលលើ�ើង់វ �ញ ក់ុុង់ ប្រាបត�បតិ�ការធនាគារស់ប្រាមាបក់ារលើប្រាបើប្រា�ស់់ប្រាបចាចំ្នៃថិងៃ ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ការ
 អាជីីវក់មុម របស់់ព�ក់លើគ្គ។ ការស់លើមាព ធយុទធនាការទីផុារលើន� ប្រាតូវ�ន 

ចូំលរ�មុជា អធ�បតីភាពលើ�យ លើលាក់ជំីទាវ  នាវ ចំន័ាថាណា លើទសាភ��ល 
រង់ ច្នៃនធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា លើលាក់ជំីទាវ ជា ស់�រ ីឧបការលីើទសាភ��ល 
ន�ង់អគ្គគនាយក់បលើចំុក់លើទស់ ច្នៃនធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា ន�ង់លើលាក់ជំីទាវ 
ប្រាសី់ សីុ់យុត អគ្គគនាយក់ប្រាតរួតព�ន�ត្យ ច្នៃនធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា រ�មុជាមុ�យ 
�តុ មុាូហាមាដ៏ ហានីវ ស់ែូអាឌីី នាយក់ប្រាបត�បតិ� ច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ 
ន�ង់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់។

       ច្នៃថិងៃ ទី៦ ផ្នែខ្ពលើមុសា 

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ មានក់�តិ�យស់ ផ្នែដ៏ល�នលើរៀបចំំដំ៏លើណូើ រទស់្សនក់�ចំុ 
ស់�គ្គមុនស៍់ប្រាមាបស់់មាគ្គមុនស៍ស់ិី Perwakilan ច្នៃនសុានទូតមាា លើ�សីុ់ 
លើ�កាន ់ មុជី្ឈមុណ្ូលបណុិូ�បណិាលជីំនាញតមុាញសូ់ប្រាតធនាគារ 
លើមុយផ្នែបែង់ លើ�ក់ុុង់លើខ្ពតិតាំផ្នែក់វ។ គ្គណូៈប្រាបត�ភូ �នផ្នែស់េង់យល់ពី 
ក់មុមវ �ធីសស់ិី ន�ង់តមុាញ របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ផ្នែដ៏លជាគ្គំន�ត 
ផុិ�ចំលើផុិើមុក់�ចំុការទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុ របស់់មុូលន�ធ�ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ 
ន�ង់ដឹ៏ក់នាលំើ�យធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ រ�មុជាមុ�យនឹង់ច្នៃដ៏គូ្គពាក់ព់ន័ធដ៏ច្នៃទ 
លើទៀត ។

       ផថងៃទ១ី៦ ផ្នែខ្ពកុ់មុ្ភៈ - ច្នៃថិងៃទី៣ ផ្នែខ្ពមុនីា 

មុូលន�ធ�ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ស់�ការជាមុ�យមុូលន�ធ�អាសាែ ន �ន 
ចូំលរ�មុលើលើក់ក់មុពស់់ស់មុតុភាព ដ៏ល់យុវជីនអាសាែ នចំំន�ន ២៧នាក់ក់់ុុង់ 
ចំំលើណាមុយុវជីនចំំន�ន៩៤នាក់ ់ លើ�ទូទាងំ់តំបនអ់ាសាែ ន ផ្នែដ៏ល�ន 
ចូំលរ�មុបលើញុ្ជីញស់មុតុភាពលើ�ក់ុុង់ ក់មុមវ �ធីលើលើក់ក់មុពស់់ស់មុតុភាពយុវជីន 

 
តាំមុរយៈការចូំលរ�មុលើរៀបចំំគ្គលើប្រាមាង់ស់�គ្គមុន ៍ក់ុុង់រយៈលើពល២ស់�ិ�៍ 
លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា។ យុវជីនទាងំ់លើន��ន ប្រាបមុូលផុដុ ំគុាជា៣ប្រាក់ុមុ

 
ជាមុ�យនឹង់អង់គការស់ង់គមុសីុ់វ �ល ផ្នែដ៏ល�នចាតត់ាំងំ់ឲ្យអនុវតិគ្គលើប្រាមាង់ 
ទាងំ់៣ ដូ៏ចំជា ស់�លីៈន�ង់វបីធមុ ៌ លើ�ក់ុុង់ លើខ្ពតិតាំផ្នែក់វ ភាពចំប្រាមុុ�ច្នៃន 
បរ �សុាន លើ�ក់ុុង់លើខ្ពតិក់ំពត ន�ង់ការអបរ់លំើ� ក់ុុង់លើខ្ពតិ�តដ់៏ំបង់។

គពឹ�ិិការណ៍្ណសខំាន់ៗគបចាឆំ្នាំនា ២ំ០១៩

ពា�ិ�ជក�ម

បេ�មុ្ភៈ

កិចូចការប្រកុ��ែុន កិចូចការទ�នួលខុស់ប្រត្ូវស់ង្គ�

បេមជីនា

បេកើមស្គា

បេកើមស្គា (បនិ)



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តុ

ទំពរ័ទី១០៧-១១៤

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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       ច្នៃថិងៃទី៦ ផ្នែខ្ពឧស់ភា

 

ក់ុុង់ឱកាស់ច្នៃន ព�ធីប�ស់រាា មាា �ន ក់មុមវ �ធីក់�ចំុការទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុ
 របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ផ្នែបបឥសាល មុ ប្រាតូវ�នលើរៀបចំំប្រា�រពធក់មុមវ �ធី 

Ramadhan Relief លើ�យមានប្រាគ្គរួសារចំំន�ន ១៤.៦៤៥ លើ�ក់ុុង់ 
ប្រាបលើទស់អាសាែ នទាងំ់ ១០ប្រាបលើទស់ ទទ�ល�នលើស់ីៀង់អាហារផុគតផ់ុគង់ ់
ចា�ំចំ ់ពីធនាគារ។

លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ការប្រាបគ្គល់លើប្រាគ្គឿង់ឧបលើភាគ្គបរ �លើភាគ្គ ជាន�មុ�តិរូបត ្
រូវ�នប្រាបគ្គល់ជូីនផ្ទាា ល់លើ�យនាយក់ប្រាបត�បតិ� ច្នៃនធនាគារ    លើមុយផ្នែបែង់   
�តុ មុាូហាមាដ៏ ហានីវស់ែូអាឌីី ន�ង់មានការចូំលរ�មុពីសំ់ណាក់ ់
ឯក់អគ្គគរដ៏ាទូតមាា លើ�សីុ់ ប្រាបចាលំើ�ក់មុពុជា ឯក់ឧតិមុ Eldeen Husaini 

Mohd Hashim ន�ង់តំណាង់ច្នៃនអង់គការជំីន�យសាស់នាអុីសាល មុ មាា លើ�សីុ់ 
ន�ង់អង់គការ Cambodia Care ប្រាពមុទាងំ់មុសនិីសុានទូតមាា លើ�សីុ់ ន�ង់ 
ស់មាជី�ក់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់ជានខ់្ពពស់់ច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ជូីនដ៏ល់ 
ប្រាបជាពលរដ៏ាចំំន�ន ២០០ប្រាគ្គរួសារ លើ�ក់ុុង់ ភូមុ�ចុំង់លើកា� (ក់ំពង់ទូ់ក់)  
លើប្រាជាយចំង្វាេ រ រាជីធានីភុលំើពញ លើ�យប្រាគ្គរួសារខ្ពល�រស់់លើ�លើលើទូក់ ន�ង់ 
ខ្ពល�លើទៀតលើ�លើលើដ៏ីជាបម់ាតទ់លើនល។ កាលពីប្រាពឹក់ច្នៃថិងៃទី៤ ផ្នែខ្ពឧស់ភា 

 
ឆុ្២ំ០១៩ ការផ្នែចំក់ចាយលើស់ីៀង់អាហារ ប្រាតូវ�នប្រាបគ្គល់ជូីនដ៏ល់ 
ប្រាបជាពលរដ៏ាចំំន�ន ៣០០ប្រាគ្គរួសារលើផុ្សង់លើទៀត លើ�ក់ុុង់ភូមុ�អូលើប្រាត� 
ភូមុ�អណូិូង់ថិម ន�ង់ភូមុ�ផ្នែប្រាស់ខ្ពុុង់ លើ�ក់ុុង់ប្រាក់ុង់ប្រាព�សី់�នុ។

       ច្នៃថិងៃទី៨ ផ្នែខ្ពឧស់ភា

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នចូំលរ�មុវ �ភាគ្គទានដ៏ល់ កាក់�ទប្រាក់�មុក់មុពុជា 
លើ�ក់ុុង់ព�ធីអបអរសាទរខ្ព�បលើលើក់ទី១៥៦ ច្នៃនទ�វាព�ភពលើលាក់កាក់�ទ

 ប្រាក់�មុ ន�ង់អឌី្ឍចំនាប្រាក់�មុ លើ�ច្នៃថិងៃទី៨ ផ្នែខ្ពឧស់ភា ឆុ្២ំ០១៩ លើ�លើប្រាកាមុ 
ប្រាបធានបទ “ ខ្ពាុ ំប្រាស់ឡាញ់កាក់�ទប្រាក់�មុក់មុពុជា” លើប្រាកាមុអធ�បតីភាពដ៏៏

 
មុហាខ្ពពង់ខ់្ពពស់់ របស់់ស់លើមុិចំអគ្គគមុហាលើស់នាបតីលើតលើជា �ែុន ផ្នែស់ន 
នាយក់រដ៏ាមុសនិី ច្នៃនប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា។

       ច្នៃថិងៃទី២២ ផ្នែខ្ពមុ�ថុិនា

ក់ុុង់ចំំលើណាមុលើបក់ខជីនជាង់៦០០នាក់ ់លើយើង់លើប្រាជីើស់លើរ ើស់�នលើបក់ខជីនស់រុប 
 

ចំំន�ន៧២នាក់ ់ ផ្នែដ៏ល�នចូំលរ�មុក់ុុង់ការប្រាបក់�តថុាក់ជ់ាត�ស់ប្រាមាបម់ុមវ �ធី  
Maybank GO Ahead. Challenge ឆុ្២ំ០១៩ លើ� សាក់លវ �ទយាល័យ  
អនិរជាត�ផ្ទារាា �គន រាធានីភុលំើពញ កាលពីច្នៃថិងៃទី ២២ ផ្នែខ្ពមុ�ថុិនា 

 
ឆុ្២ំ០១៩។ លើប្រាកាយពីបញុ្ជីបក់ារប្រាបក់�តដ៏ស៏់េ�តសាេ ញផ្នែដ៏លទាក់ទ់ង់នឹង់ 
ការលើ��ប្រាសាយបញ្ញាា នានាលើ�ក់ុុង់ធុរក់�ចំុ ន�ស់្ស�តក់មុពុជាប�ននាក់ប់្រាតូវ

 �នលើប្រាជីើស់លើរ ើស់លើអាយចូំលរ�មុប្រាបក់�តប្រាបផ្នែជីង់លើ�ក់ុុង់ក់មុមវ �ធី Maybank  

GO Ahead. Challenge ឆុ្២ំ០១៩ ថុាក់អ់និរជាត� ផ្នែដ៏លប្រាបប្រាពឹតិលើ�លើ� 
ទីប្រាក់ុង់កូ់ឡាឡាពំ� ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ លើ�ចុំង់ផ្នែខ្ពក់ក់ក�ដ៏ល់លើដ៏ើមុផ្នែខ្ពសី់ហា  
ផ្នែដ៏លព�ក់លើគ្គប្រាតូវប្រាបឈមុនឹង់ការប្រាបក់�តប្រាបផ្នែជីង់ ជាមុ�យលើបក់ខជីនមុក់ពី 
ជំុីវ �ញព�ភពលើលាក់ លើ�ក់ុុង់ការលើ��ប្រាសាយបញ្ញាា ជំីន�ញដ៏ស៏់មុគ្គសាម ញ ន�ង់

 
ការលើធេើលើតស់ិោា ង់តាំនតឹង់បំផុុត។

       ច្នៃថិងៃទី២៤ - ២៥ ផ្នែខ្ពសី់ហា

លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ន�លើោជី�តធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ប្រាបមាណូជាង់
 

៣៨០នាក់ ់ �នប្រា�រពធលើធេើក់មុមវ �ធី “ក់ិីស់ង់្ឈមឹុថិមីច្នៃនចំក់ខុ” ផ្នែដ៏លជាក់�ចំុ
 ស់�ប្រាបត�បតិ�ការ រវាង់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់មុូលន�ធ�ចំក់ខុផ្នែខ្ពមរ លើផិ្ទាតលើលើ
 លើបស់ក់ក់មុមកាតប់នុយ លុបបំ�តជ់ីំង់ឺផ្នែភុក់ ន�ង់ព�ការភាព ផ្នែដ៏លអាចំ 

លើចំៀស់វាង់�នលើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា តាំមុរយៈលើបស់ក់ក់មុមព�ន�ត្យផ្នែភុក់ ន�ង់
 វ�កាតផ់្នែភុក់ស់ប្រាមាបប់្រាបជាជីនផ្នែដ៏លមានជីីវភាពខ្ពេ�ខ្នាត។

ន�លើោជី�តស់ម័ប្រាគ្គចំ�តិរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នចូំលរ�មុលើ�ក់ុុង់ 
លើបស់ក់ក់មុមលើន�លើ�ទីតាំងំ់ចំំន�ន៥ លើផុ្សង់ៗគុាទូទាងំ់ប្រាបលើទស់ លើ�ើយ�ន 
ផុិល់អតុប្រាបលើោជីនជូ៍ីនដ៏ល់ ប្រាបជាជីនជាង់១.២០០នាក់ ់ តាំមុរយៈការ 
ប្រាតរួតព�ន�ត្យ ការវ�កាត ់ន�ង់ការយល់ដ៏ឹង់អំពីការផ្នែថិទាផំ្នែភុក់។ លើ�មុនាីលើពទ្យ

 
មុ�តិភាព ផ្នែខ្ពមរ-សូ់លើវៀត ន�លើោជី�តស់ម័ប្រាគ្គចំ�តិរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �ន 
ជី�យ�ប្រាក់ុមុប្រាគ្គូលើពទ្យរបស់់មុូលន�ធ�ចំក់ខុផ្នែខ្ពមរ ក់ុុង់ការព�ន�ត្យ ន�ង់ការវ�កាត់

 ផ្នែភុក់             ផ្នែដ៏លលើធេើលើ�ើង់លើ�យប្រាក់ុមុប្រាគ្គូលើពទ្យមុក់ពីប្រាបលើទស់អូសសិាលី              ខ្ពណូៈផ្នែដ៏ល 
ន�លើោជី�តស់ម័ប្រាគ្គចំ�តិលើផុ្សង់លើទៀត �នលើធេើការផុ្សពេផុាយពីការយល់ដ៏ឹង់អំពី

 
ការផ្នែថិទាផំ្នែភុក់ ដ៏ល់ស់�ស់ានុស់�ស់្ស ន�ង់ប្រាបជាជីន លើ�អង់គការលើលើក់ស់ា�យ 
ប្រាបជាពលរដ៏ា (ភអីាយអូ) ក់ុុង់តំបនស់់ាឹង់មានជីយ័ ន�ង់៤ទីតាំងំ់លើផុ្សង់លើទៀត

 
លើ�តាំមុបណិាលើខ្ពតិ ។

បេឧសភា បេឧសភា (បនិ) បេសជីហ្

បេមិថុនា

គពឹ�ិិការណ៍្ណសខំាន់ៗគបចាឆំ្នាំនា ២ំ០១៩

ពា�ិ�ជក�ម កិចូចការប្រកុ��ែុន កិចូចការទ�នួលខុស់ប្រត្ូវស់ង្គ�



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តុ

ទំពរ័ទី១០៧-១១៤

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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       ច្នៃថិងៃទី៣ ផ្នែខ្ពក់ញ្ញាា

ក់ុុង់ដំ៏លើណូើ រទស់្សនក់�ចំុជាផុលូវការរបស់់ នាយក់រដ៏ាមុសនិីប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ 
 មុក់កានប់្រាបលើទស់ក់មុពុជា លើលាក់ជំីទាវបណ្ូ� ត ផ្នែដ៏លជាភរ �ោរបស់់នាយក់ 

រដ៏ាមុសនិីប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់ ទទ�ល�នការបង្វាា ញជូីនពីក់មុមវ �ធីសស់ិី ន�ង់
 តមុាញរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ផ្នែដ៏លជាក់មុមវ �ធីទំន�លខុ្ពស់ប្រាតូវស់ង់គមុ 

លើគាលរបស់់មុូលន�ធ�ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ក់ុុង់លើគាលបំណូង់ជី�យ�លើលើក់ក់មុពស់់
 

វាយនភណ្ូប្រាបច្នៃពណីូលើ�ទូទាងំ់ព�ភពលើលាក់ ប្រាបក់បលើ�យចីំរភាព ក់ដូ៏៏ចំជា 
ការបលើង់កើតឱកាស់អាជីីវក់មុមក់ុុង់តំបន ់ ស់ប្រាមាបស់ស់ិី ផ្នែដ៏លមានជីីវភាព

 
ខ្ពេ�ខ្នាត។

 

       
ច្នៃថិងៃទី១០ ផ្នែខ្ពតុលា 

ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា �នចុំ��តុលើលខ្នាលើលើអនុស់្សរណូៈលើោគ្គយល់  
(MOU) ជាមុ�យធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ លើដ៏ើមុីជីីំរុញការទូទាត ់ ន�ង់លើផុារប្រា�ក់ ់
�លង់ប្រាបលើទស់ រវាង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ន�ង់ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់។ ព�ធីចុំ��តុលើលខ្នា

 
លើលើអនុស់្សរណូៈលើោគ្គយល់លើន� ប្រាតូវ�នលើធេើលើ�ើង់ប្រាស់បជាមុ�យនឹង់ខ្ព�ប 
លើលើក់ទី៤០ ច្នៃនការបលើង់កើតធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជាលើ�ើង់វ �ញ។

តាំមុរយៈអនុស់្សរណូៈលើោគ្គយល់លើន� ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា ធនាគារ  
លើមុយផ្នែបែង់ ក់មុពុជា ន�ង់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ មាា លើ�សីុ់នឹង់ស់�ការគុាលើដ៏ើមុីី

 ព�ន�ត្យលទធភាពក់ុុង់ការលើធេើឲ្យប្រាបត�បតិ�ការលើផុារប្រា�ក់ ់ ន�ង់ទូទាតភ់ាល មុៗអាចំ
 លើធេើ�នរវាង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា ន�ង់មាា លើ�សីុ់ តាំមុរយៈប្រាបពន័ធ�គ្គង់របស់់
 

ធនាគារជាត� ច្នៃនក់មុពុជា ន�ង់ផ្នែផុលត�េមុឌីីជីីថិល Maybank2u របស់់ធនាគារ 
លើមុយផ្នែបែង់។       ការលើបើក់ដំ៏លើណូើ រការលើស់វាក់មុមលើន�             ប្រាតូវ�នរពឹំង់ថា នឹង់ផុិល់ផុល 
ប្រាបលើោជីនដ៍៏ល់ប្រាបជាជីនក់មុពុជា ផ្នែដ៏លក់ំពុង់រស់់លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់មាា លើ�សីុ់

 
ន�ង់ប្រាបជាជីនមាា លើ�សីុ់ ផ្នែដ៏លរស់់លើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជាក់ដូ៏៏ចំជាធុរក់�ចំុក់ុុង់

 ប្រាបលើទស់ទាងំ់ពីរ         លើ�យលើប្រាបើប្រា�ស់់អុីវាា លើ�តរបស់់ប្រាបពន័ធ�គ្គង់ ន�ង់ផ្នែផុលត�េមុ 
ឌីីជីីថិល Maybank2u លើដ៏ើមុីលីើផុារមុូលន�ធ��លង់ប្រាបលើទស់ ស់ប្រាមាបក់ារទូទាត ់
ពាណូ� ជីីក់មុម ន�ង់ការលើផុារប្រា�ក់។់ ក់�ចំុស់�ប្រាបត�បតិ�ការលើន� នឹង់ជី�យ�

 លើលើក់ក់មុពស់់បរ �ោបនុ��រញ្ជីា វតុុ ន�ង់ក់�ចំុគាបំ្រាទចំំលើពា� ការវ �វឌី្ឍនល៍ើ�រក់
 ស់ង់គមុឌីីជីីថិលក់ុុង់ប្រាបលើទស់ក់មុពុជា។

       ច្នៃថិងៃទី២៥ ផ្នែខ្ពវ �ចំ្ឆ�កា 

ក់ុុង់ឱកាស់ស់នុ�សី់ទធនាគារអាសាែ នលើលើក់ទី ២២ ន�ង់ក់�ចំុប្រាបជំុីប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ា
 ធនាគារអាសាែ នលើលើក់ទី ៤៩ ផ្នែដ៏ល�នលើរៀបចំំលើ�ើង់លើ�ក់មុពុជាពីច្នៃថិងៃទី២៥ 
 ដ៏ល់២៧ ផ្នែខ្ពវ �ចំ្ឆ�កា ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ មានក់�តិ�យស់�នលើរៀបចំំដំ៏លើណូើ រ 

ទស់្សនក់�ចំុ ស់ប្រាមាបភ់រ �ោរបស់់គ្គណូៈប្រាបត�ភូអាសាែ នស់រុបចំំន�ន១៣នាក់ ់
លើ�កាន ់ មុជី្ឈមុណ្ូលបណុិូ�បណិាលជីំនាញតមុាញសូ់ប្រាត ធនាគារ 
លើមុយផ្នែបែង់ ក់ុុង់លើខ្ពតិតាំផ្នែក់វ ផ្នែដ៏លស់ុ�តលើ�ចំំក់ណិាលលើប�ដូ៏ង់ច្នៃនស់�គ្គមុន ៍
ប្រាបច្នៃពណីូតមុាញ ក់ុុង់លើគាលបំណូង់បង្វាា ញឲ្យភរ �ោរបស់់ គ្គណូៈប្រាបត�ភូ 

 
�នផ្នែស់េង់យល់ពីការផុល�តសូ់ប្រាតមាស់លើ�ក់មុពុជា។ ដ៏ំលើណូើ រទស់្សនក់�ចំុ

 
ផ្នែដ៏លដឹ៏ក់នាលំើ�យច្នៃដ៏គូ្គស់�ការ លើលាក់ប្រាសី់ ង់ន វាា នថ់ា គ្គណូៈប្រាបត�ភូ 
របស់់លើយើង់�នផ្នែស់េង់យល់អំពីលើគាលបំណូង់ច្នៃនក់មុមវ �ធីសស់ិី ន�ង់តមុាញ 
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់ប្រាបត�បតិ�ការក់ដូ៏៏ចំជាស់ង្វាេ ក់ផ់ុល�តក់មុមទាងំ់មុូល ច្នៃន 
សូ់ប្រាតធមុមជាត�របស់់ក់មុពុជា ផុង់ផ្នែដ៏រ។

ក់មុមវ �ធីទស់្សនៈក់�ចំុស់ប្រាមាបភ់រ �ោរបស់់គ្គណូៈប្រាបត�ភូអាសាែ នលើន� គ្គឺជា
 

ការបង្វាា ញដ៏ល៏្អប្រាបលើស់ើរមុ�យលើទៀតច្នៃនក់មុមវ �ធីសស់ិី ន�ង់តមុាញ របស់់ធនាគារ
 

លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់ការង្វារស់�គ្គមុន ៍ ក់ុុង់ការផុិល់ឥទធ�ពលជាវ �ជីីមានដ៏ល់
 

ស់�គ្គមុន ៍ លើ�ក់ុុង់បណិាប្រាបលើទស់ផ្នែដ៏លធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ក់ំពុង់លើធេើ 
ប្រាបត�បតិ�ការ ក់ដូ៏៏ចំជាត�នាទីរបស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ក់ុុង់ការលើលើក់ក់មុពស់់

 
ន�ង់អភ�រក់្សលើបត�ក់ភណ្ូអាសាែ នលើន� លើ�យពប្រាង់ឹង់លើបស់ក់ក់មុមមុនុស់្សជាត� 
របស់់លើមុយផ្នែបែង់ ន�ង់លើស់ចំក់ិីប្រា�ថុាអាសាែ ន។

       ច្នៃថិងៃទី៧ ផ្នែខ្ពធុូ 

ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �នពប្រាងី់ក់ក់មុមវ �ធីសស់ិី ន�ង់តមុាញលើ�ក់ុុង់ប្រាបលើទស់
 ក់មុពុជាជាមុ�យនឹង់ការសាង់ស់ង់ ់ មុជី្ឈមុណ្ូលបណុិូ�បណិាលតមុាញ
 

សូ់ប្រាតថិមីមុ�យលើទៀត លើ�ក់ុុង់លើខ្ពតិលើស់ៀមុរាប។ មុជី្ឈមុណ្ូលបណុិូ�បណិាលថិមី
 

ផ្នែដ៏លមានទីតាំងំ់ស់ុ�តលើ�ក់ុុង់ប្រាស់ុក់បនាយប្រាសី់ �នបង្វាា ញពីភាពលើជាគ្គជីយ័
 

មុ�យលើទៀតស់ប្រាមាប ់ ក់មុមវ �ធីសស់ិី ន�ង់តមុាញ របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ 
លើ�ក់មុពុជាផ្នែដ៏លតំណាង់ឱ្យ ក់�ចំុខ្ព�តខ្ពំប្រាបឹង់ផ្នែប្រាបង់រ�មុគុា លើដ៏ើមុីផីុិល់ស់�ទធ�

 អំណាចំដ៏ល់ សស់ិីក់មុពុជាក់ុុង់ការទទ�ល�នឯក់រាជី្យភាពផ្នែផុុក់លើស់ដ៏ាក់�ចំុ
 

ន�ង់ទទ�ល�នអតុប្រាបលើោជីនព៍ីបរ �ោបន័ុ��រញ្ជីា វតុុ ក់ដូ៏៏ចំជាការការពារ
 

លើបត�ក់ភណ្ូតមុាញសូ់ប្រាតរបស់់ប្រាបលើទស់ ផុង់ផ្នែដ៏រ។

មុជី្ឈមុណ្ូលបណុិូ�បណិាលជីំនាញតមុាញសូ់ប្រាតធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ទី២ 
លើ�ក់ុុង់លើខ្ពតិលើស់ៀមុរាបលើន� ប្រាតូវ�នបលើង់កើតលើ�ើង់ បនាា បពី់ការបលើង់កើត

 
មុជី្ឈមុណ្ូលដ៏ំបូង់លើ�ក់ុុង់លើខ្ពតិតាំផ្នែក់វ ផ្នែដ៏ល�ន�ក់ឲ់្យដំ៏លើណូើ រការប្រាបក់ប 
លើ�យលើជាគ្គជីយ័លើ�ក់ុុង់ឆុ្ ំ២០១៦។ ព�ធីលើបើក់ស់លើមាព ធការ�ា នសាង់ស់ង់់

 
ជាផុលូវការប្រាតូវ�នលើធេើលើ�ើង់លើ�យ ប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល ច្នៃនស់មុពន័ធ

 
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ �តុ មុហាោា នី សាមុស់ែូឌី�ន ន�ង់ប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ា 
ភ��លច្នៃនធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ លើលាក់ អានតូនី លើប្រាបនលើអឡាមុ អាជាា ធរ 
មុូល�ា ន ន�ង់គ្គណូៈប្រាគ្គបប់្រាគ្គង់របស់់ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ រ�មុជាមុ�យនឹង់ 
មុូលន�ធ�ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ។

    ច្នៃថិងៃទី៧ ផ្នែខ្ពធុូ 

លើដ៏ើមុីលីើលើក់ក់មុពស់់រលើបៀបរស់់លើ�ប្រាបក់បលើ�យផ្ទាសុ់ក់ភាព ន�លើោជី�ត 
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ជាង់ ២០០នាក់ ់ប្រាបធានប្រាកុ់មុប្រាបឹក់ាភ��ល ច្នៃនស់មុពន័ធ 
ធនាគារ លើមុយផ្នែបែង់ ក់ដូ៏៏ចំជាប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល អភ��ល ន�ង់ 
ស់មាជី�ក់គ្គណូៈក់មាម ធ�ការប្រាបត�បតិ� �នចូំលរ�មុក់ុុង់ ទ�វារតប់្រាបណាំង់

 អនិរជាត�ពាក់ក់់ណិាល មាា រាា តុង់ លើ�អង់គរវតិ ក់ុុង់លើខ្ពតិលើស់ៀមុរាប។ ថិវ �កា 
ផ្នែដ៏លប្រាបមុូល�នពីទ�វាលើន�ប្រាតូវ�នបរ �ចុាគ្គលើ�មុនាីរលើពទ្យ កុ់មារអង់គរ ផ្នែដ៏ល
ផុិល់ការពយា�លលើ�យឥតគ្គ�តច្នៃថិលដ៏ល់កុ់មារ ន�ង់ប្រាគ្គរួសារប្រាកី់ប្រាក់លើ�ក់មុពុជា។

បេ�ញ្្ញ

បេ�ុលា

បេវិិចេិកា

បេធនាូ

បេធនាូ (បនិ)

គពឹ�ិិការណ៍្ណសខំាន់ៗ�នាងុឆ្នាំនា ២ំ០១៩
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តុ

ទំពរ័ទី១០៧-១១៤

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង
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ព័�៌មានស្គាជជីវិ�មម

កើលា�គសជី ហ្ា សរ ជីន ចាន់ អាប់ ឌីុលឡា
លើលខ្នាធ�ការប្រាក់ុមុ�ែុន

កើលា� �ងុ សមុាា រទិធ
ស់�លើលខ្នាធ�ការប្រាក់ុមុ�ែុន

អគារលើលខ្ព ៤៣ មុហាវ �ថិីប្រាព�នលើរាតិមុ
ស់ង្វាក តផ់ុារថិមី៣ ខ្ពណ្ូដូ៏នលើពញ រាជីធានីភុលំើពញ 
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១២៣ 
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ០៩៩
Swift : MBBEKHPP

លើគ្គ�ទំពរ័ : www.maybank2u.com.kh

អុីផ្នែមុាល : contact_us@maybank.com.kh

ប្រកុ��ែុន Ernst & Young (Cambodia) Ltd. 
ប្រាក់ុមុ�ុែន គ្គណូលើនយ្យក់រជំីនាញ ន�ង់ស់វនក់រប្រាបត�ប្រាស់ុត
អគារ Emerald ជានទ់ី៥ មុហាវ �ថិីប្រាព�នលើរាតមិុ
ផ្នែក់ង់ផុលូវលើលខ្ព ១៧៨ ស់ង្វាក តជ់ីយ័ជីំន� ខ្ពណ្ូដូ៏នលើពញ
រាជីធានីភុលំើពញ ប្រាព�រាជាណាចំប្រាក់ក់មុពុជា
ទូរស័់ពា  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦០ ៤៥០ / ៤៥១
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៧ ៨០៥

គ�រុមគបឹ�សាភិ�ល

កើលខាធិការគ�រុមហែុន ការោិលយ័ចុះបញ្ជី សវិន�រឯ�រាជ្យ

ការយិបរកិើចេទបញ្ចប់

កើលា�  អាន�ូនជី  កើគបនកើអឡាម

អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ឯក់រាជី្យ
(ប្រាបធានប្រាក់ុមុប្រាបឹក់ាភ��ល)

កើលា� ហសារ ជីហវាហវាូឌីជីន ខាល�ជី�
អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ឯក់រាជី្យ

កើលា� កើសន្ស ឺលជី
អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�ឯក់រាជី្យ 

ោ�ុ ហ្មជីរលុឡា បែូហ្ន់

អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�មុ�នឯក់រាជី្យ

កើលា� សែនូ សែ�ូងុ

អភ��លមុ�នប្រាបត�បតិ�មុ�នឯក់រាជី្យ

៣១  ធុូ
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តុ

ទំពរ័ទី១០៧-១១៤

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង
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អាសយោឋា នសម័្នធ ធនាគ្រ

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 : publicaffairs@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 100004
China
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
Unit 906, 9th Floor, 115 Nguyen Hue Street
District 1 - Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel : 84-2-8-3827 8165 / 8196 / 8197 / 8198
  84-2-8-3821 9919 / 9917

Malayan Banking Berhad
Hanoi Branch
Suite 909, Floor 9
Corner Stone Building
16 Phan Chu Trinh Street
Hoan Kiem District
Hanoi, Vietnam
Tel : 84-2-4-3824 1791
  84-2-4-3934 5041 / 5042

Malayan Banking Berhad
Maybank Vientiane Lao PDR Branch
Lot 43, 45 & 47 Lane Xang Avenue
Hatsady Village, Chantabouly District
PO Box 1663 Vientiane, Lao PDR
Tel : 856 21 263 100 / 263 101
Fax : 856 21 263 113

Malayan Banking Berhad
Yangon Branch
7th Floor Centrepoint Towers
No. 65 Corner of Sule Pagoda Road & Merchant
St Kyauktada Township
Yangon, Union of 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

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 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.maybank.com/islamic
Email : mgcc@maybank.com

Maybank Singapore Limited
2 Battery Road, #01-01 Maybank Tower
Singapore 049907
Tel : 1800-629 2265;
  (65) 6533 5229 (Overseas)
Website : www.maybank2u.com.sg
Email : cs@maybank.com.sg

P.T. Bank Maybank Syariah Indonesia
Sona Topas Tower, 1st - 3rd Floor
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

Maybank Islamic Berhad (Dubai-DIFC Branch)
Unit 310, Level 3
Gate Precinct Building 3
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 506507
Dubai, United Arab Emirates
Tel : (971)-4240 6688
Fax : (971)-4554 6080
Website : www.maybank.com/islamic

ធ នាគ្រពាណិ្ណជ្
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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 : +66-2 658 6300
Fax : +66-2 658 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 : +632-8849 8988 / 8888 
Fax : +632-8848 5640 / 5738
Website : www.maybank-atrke.com

PT. Maybank Kim Eng Sekuritas 
Sentral Senayan 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 Pvt. Ltd. 
Unit 1101, 11th Floor, A Wing
Kanakia Wall Street, Chakala
Andheri-Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai 400 093 India
Tel : +91-22 4223 2631 / 2600
Fax : +91-22 4223 2604

Kim Eng Investment Limited Shanghai 
(Representative Office)
Unit 605, 6F, CHAMTIME Tower C
2889 Jinke Road, Pudong New District
Shanghai 201203, People’s Republic of China
Tel : +86 21 2050 1688
Fax : +86 21 2050 1677

Maybank Kim Eng Securities Limited 
Floor 4A-15+16
Vincom Center Dong Khoi
72 Le Thanh Ton Street
Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : +84 28 44 555 888 
Fax : +84 28 38 271 030 
 
Maybank Kim Eng Securities (London) Ltd. 
1st Floor, PNB House
77 Queen Victoria Street
London EC4V 4AY, United Kingdom
Tel : +44-20 7332 0221
Email : sales@maybank-ke.co.uk

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
Ground Floor, Kanoo Building No. 1
Al-Faisaliyah, Madina Road P.O Box 126575 
Jeddah 21352, Kingdom of Saudi Arabia
Tel : 920023423 (within KSA)
Tel : +966 12 606 8686
Fax : +966 12 606 8787

Maybank Ageas Holdings Berhad
Level 19, Tower C 
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur 
Tel : (6)03-2297 3888
Fax : (6)03-2297 3800
Website : www.etiqa.com.my
Email : info@etiqa.com.my

Etiqa General Insurance Berhad 
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

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 
Website : www.etiqa.com.sg
Email : customer.service@etiqa.com.sg

បណិ្គ�រុមហែុនវិិនិកើោ្រ គ�រុមហែុន្នារាា ប់រង និង TAKAFUL

អាសយោឋា នសម័្នធ ធនាគ្រ
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បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តុ

ទំពរ័ទី១០៧-១១៤

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
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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 7836
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 7894
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 Private Equity Sdn Bhd
5th Floor, Tower A
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel : (6)03-2297 7831
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

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 Trustees Berhad
8th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur 
Tel : (6)03-2078 8363
Fax  : (6)03-2070 9387
Website : www.maybank.com
Email : securitiesservices@maybank.com.my

Maybank (Nominees) Sendirian Berhad 
Maybank Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
Maybank Nominees (Asing) Sdn Bhd
8th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel : (6)03-2070 8833 / (6)03-2074 8158
Fax : (6)03-2070 0966
Email : maybanknominees@maybank.com

Maybank Securities Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
Maybank Securities Nominees (Asing) Sdn. Bhd.
8th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel : (6)03-2070 8833
Fax : (6)03-2032 1572

បណិ្គ�រុមហែុនគ្រប់គ្រង គទព្យស�មម គ�រុមហែុនកើផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តុ

ទំពរ័ទី១០៧-១១៤

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស

114 115 

ទជីតាងំស្គាខា និងអាសយោឋា នទំនា�់ទំនង

ស្គាខារាជ្នជីភនាំកើពញ ស្គាខាតាមបណិ្កើេ�ិ 

�នាគារ នៅ�យុប៊ែបែង (នៅខ�បូឌា) ភីអិលស់ុី

(ការិយ៉ាល័យុកណ្តាា�ល)

អគារលើលខ្ព ៤៣ មុហាវ �ថិីប្រាព�នលើរាតិមុ
ស់ង្វាក តផ់ុារថិមី៣ ខ្ពណ្ូដូ៏នលើពញ រាជីធានីភុលំើពញ 
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ១២៣ / ២៥៥
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ០៩៩ 

សាខ្លាបឹងនៅកងកងទី១

ផុា�លើលខ្ព ២១០ ផុលូវលើលខ្ព ៦៣ ស់ង្វាក តបឹ់ង់លើក់ង់ក់ង់ទី ១ 
ខ្ពណ្ូបឹង់លើក់ង់ក់ង់ រាជីធានីភុលំើពញ
ទូរស័់ព ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ៤៤៨/ ៤៥០
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ៤៦៧

សាខ្លាចូ�បារអ�នៅ�

អគារលើលខ្ព ២៧ ន�ង់ ២៩ E០+E១ ផុលូវជាត�លើលខ្ព ១
ភូមុ�ក់ណិាល ស់ង្វាក តច់ំារអំលើៅ២ ខ្ពណ្ូមានជីយ័
រាជីធានីភុលំើពញ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩២០ ៥៨៦/ ៥៨៧
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩២០ ៥២៨

សាខ្លានៅប្រជាយុចូងា្វ�រ

ផុា�លើលខ្ព F១៤ & F១៥ ផុលូវជាត�លើលខ្ព ៦A
ស់ង្វាក តល់ើប្រាជាយចំង្វាេ រ ខ្ពណ្ូលើប្រាជាយចំង្វាេ រ រាជីធានីភុលំើពញ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣២ ២៩០/ ២៩១
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣២ ២៨៩

សាខ្លាក�្ព�ជានៅប្រកា�

ផុា�លើលខ្ព៤៧៩ E១ E២ ន�ង់ ៤៨១ E០ E១ E២
ផុលូវលើលខ្ព ១២៨ មុហាវ �ថិីក់មុពុជាលើប្រាកាមុ ស់ង្វាក តផ់ុារលើដ៏បាូ ៣
ខ្ពណ្ូទ�លលើគាក់ រាជីធានីភុលំើពញ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៦៥៤/ ៦៩៤
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨២ ៧១៤

សាខ្លានៅ�ា�នៅស់ទុង

ផុា�លើលខ្ព១៥៨ BCD មុហាវ �ថិីលើរៅា លើស់ទុង់
ស់ង្វាក តទ់ំនបទឹ់ក់ ខ្ពណ្ូចំំការមុន រាជីធានីភុលំើពញ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៤៣៦/ ៤៣៧
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៤៣៨

សាខ្លាអូរប៊ែបកកអ�

ផុា�លើលខ្ព២៨ ន�ង់ ៣០ ផុលូវលើលខ្ព ២៧១
ស់ង្វាក តទឹ់ក់ថាល  ខ្ពណ្ូផ្នែស់នសុ់ខ្ព រាជីធានីភុលំើពញ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៩២០/ ៩២៣
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៩៨២

សាខ្លាអូឡាំ��ិក

ផុា�លើលខ្ព ៣២៣ ន�ង់៣២៥ មុហាវ �ថិីប្រាព�សី់�នុ
ស់ង្វាក តវ់ាលវង់ ់ខ្ពណ្ូ៧មុក់រា រាជីធានីភុលំើពញ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ១៥៤/ ១៥៥
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ១៥៣

សាខ្លាអូរឬស់�សំី

ផុា�លើលខ្ព ៤៦ ផុលូវលើលខ្ព ១១១ ភូមុ� ២ ស់ង្វាក តអ់ូរឬស់្សទីី១ 
 

ខ្ពណ្ូ ៧មុក់រារាជីធានីភុលំើពញ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥)  ២៣ ៩៨៩ ២០០/ ២២០
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ២១០

សាខ្លាស់ះឹងមាន�័យុ

អគារលើលខ្ព ១៤៤ ផុលូវលើលខ្ព ២១៧ (មុហាវ �ថិីមុុនីលើរ ាត
ស់ង្វាក តស់់ាឹង់មានជីយ័ ខ្ពណ្ូមានជីយ័ រាជីធានីភុលំើពញ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩២៤ ៤៨២ / ៤៨៣
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩២៤ ៦៣៥

សាខ្លាត្�បន់នៅស់ដីឋកិចូច�ិនៅស់ស់ភុ�នៅ�ញ

អគារលើលខ្ព A៦ ន�ង់A៨ ផុលូវជាត�លើលខ្ព ៤ ភូមុ�ប្រាតពាងំ់គ្គល់
ស់ង្វាក តក់់លើនាា ក់ ខ្ពណ្ូលើពាធិ៍ផ្នែស់នជីយ័ រាជីធានីភុលំើពញ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៩ ៨៥៧/ ៨៥៨
ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២៩ ៨៥៦

សាខ្លាទួលនៅគាក

អគារលើលខ្ព ៦១A ផុលូវលើលខ្ព៣១៥ ផ្នែក់ង់ ផុលូវ៥៩២ ភូមុ�៦
ស់ង្វាក តបឹ់ង់ក់ក់ទី់២ ខ្ពណ្ូទ�លលើគាក់ រាជីធានីភុលំើពញ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ២០៥ / ២០៦ 
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ២០៣

សាខ្លាទឹកថ្លាា�

អគារលើលខ្ព ១៣ ន�ង់១៧Eo អគារពាណូ� ជីីក់មុមផ្នែអែតវូត (មុហាវ �ថិី
ស់�ពន័ធរុស់្ស)ី ផុលូវ ១១០A ស់ង្វាក តទឹ់ក់ថាល ខ្ពណ្ូផ្នែស់នសុ់ខ្ព 
រាជីធានីភុលំើពញ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ០៥២ / ០៥៣
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ០៥៤

សាខ្លាតានៅ�ះ�
ផុា�លើលខ្ព ៥៦៣ ន�ង់ ៥៦៥ ផុលូវលើលខ្ព ២១ ស់ង្វាក តត់ាំលើ ម្  ប្រាក់ុង់តាំលើ ម្  
លើខ្ពតិក់ណិាល
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៥ ១៧២/ ១៧៣
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៥ ១៧៤

សាខ្លាបាត្់ដី�បង
អគារលើលខ្ព ១៣៦Eoz ផុលូវលើលខ្ព ៣ ប្រាក់ុមុ ៣៩ 
ភូមុ� ២០ឧស់ភា ស់ង្វាក តស់ាេ យលើ�ា  ប្រាក់ុង់�តដ់៏ំបង់ លើខ្ពតិ�តដ់៏ំបង់
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ ២០៧/ ២០៨
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ ២០១

សាខ្លាស់ិរីនៅសាភ័�
ផុា�លើលខ្ព ៣៣៤ ផុលូវជាត�លើលខ្ព ៦ ស់ង្វាក តប់្រាព�ពនាល  
ប្រាក់ុង់ស់�រលីើសាភណ័ូ លើខ្ពតិបនាា យមានជីយ័
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៧១១ ៣៨៦/ ៣៨៧
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៧១១ ៣៨៥

សាខ្លានៅស់ៀ�រាប
ផុលូវសីុ់វុតុាំ ភូមុ�មុណ្ូល ២ ស់ង្វាក តស់ាេ យដ៏ង់គំ ប្រាក់ុង់លើស់ៀមុរាប 
លើខ្ពតិលើស់ៀមុរាប
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៧៦១ ០៦២/ ០៦៣
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៧៦១ ០៦៥

សាខ្លាប្រកុងប្រ�ះស់ី�នុ
ផុា�លើលខ្ព ២១២ ផុលូវឯក់រាជី្យ ស់ង្វាក តល់ើលខ្ព ២ ប្រាក់ុង់ប្រាព�សី់�នុ 
លើខ្ពតិប្រាព�សី់�នុ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៥ ០៥១/ ០៥២
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៥ ០៥៣

សាខ្លាប្រកុងស់ួង
ភូមុ�លើជីើង់�ង់ ស់ង្វាក តស់់�ង់ ប្រាក់ុង់ស់�ង់ លើខ្ពតិតីូង់�មុ ំ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១៨ ៣៨៨/ ៣៨៩
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១៨ ៣៨៧

សាខ្លាក��ង់ចា�
អគារលើលខ្ព ៥៨ ផុលូវប្រាព�មុុនីវង់្ស ស់ង្វាក តក់់ំពង់ច់ាមុ 
ប្រាក់ុង់ក់ំពង់ច់ាមុ លើខ្ពតិក់ំពង់ច់ាមុ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១០ ៥៧២/ ៥៧៣
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១០ ៥៧៤

សាខ្លានៅខត្តតាប៊ែកវ
ផុលូវជាត�លើលខ្ព ២ ភូមុ�ថិុល់ផ្នែបក់ ស់ង្វាក តរ់កាលើប្រា�
ប្រាក់ុង់ដូ៏នផ្នែក់វ លើខ្ពតិតាំផ្នែក់វ
ទូរស័់ពា ៖ (៨៥៥) ៣២ ២១០ ៦៦៤/ ៦៦៥
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៣២ ២១០ ៦៦៣



ធនាគារ មេយប៊េង
របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ធនធានបញ្េ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានផេសេងៗយុទ្ធសាស្តេដើមេបី 
បង្កើតគុណតម្លេ

ធនធានហិរញ្ញវត្តុ

ទំពរ័ទី១០៧-១១៤

អភិបាលកិច្ចបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

ធនធាន សង្គម 
និងទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុសេស
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កម�វិធីធនាគារកិច� Maybank2u KH ថ�្ីរសឡាង

សូមទញយកកម�វធិ ី Maybank2u KH តមរយៈ៖

ដេំណាះ្រសយ ឌជីថីលដេ៏ពញេលញស្រមាប ់បុគ�ល ជាមយួនងឹកររចនា  និងបទពិេសធនេ៍្របើ្របាស់
្របេសើរជាងមុន។ ទទួល បាន បទពិេសធនថ៍� ីេលើកររចនាដថ៏�្ីរសឡាងៃនកម�វធិធីនាគារកចិ�ចល័ត 
Maybank2u KH។ កម�វធិថី�េីនះ គឺ្រត�វបេង�ើតេឡើង  ឲ្យកនែ់តសម��  និងងយ្រស�ល េដើម្បបំីេពញ
ត្រម�វករ្របចៃំថ�របស់េលកអ�ក។


