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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង
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អតិថិជន
២២លាននាក់

ទ្រព្យសកម្មសរុប
១៦២មកាដ
ដុលា្លារអាមេរិក

ទរាក់ចំណេញសរុប
១,៨៨មកាដ
ដុលា្លារអាមេរិក

ការណ្វើមូល្នកម្ម
នន្រីផ្សា
២៥មកាដ
ដុលា្លារអាមេរិក



មាតិការ

៤ ២៤ ៤០្រស្សនៈវិស័យ

របស់ណយើង
ររាយការេ៍

អាជីវកម្ម

ការ្រ្រួលខុសទតរូវ

របស់ណយើង

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំមនះមានមៅម�ើមេហទំព័រ 
www.maybank2u.com.kh

មដើេលាបីទំនាក់ទំនងេកខាងមយើងខ្ញំ សូេមៅកាន់ទំព័រ ១៤៤ 
សបមា្រ់ព័ត៌មានពីសាជីវកេ្ម និងទំព័រ ១៤៧ សបមា្រ់ 
បសវែងរកអសយដ្លានរ្រស់សាខារ្រស់មយើង

ណសចក្ីសណងខេប
៣     ព័ត៌មានសំខាន់ៗការិយ្ររិម ឆ្េទ  ២០១២

្រស្សនៈវិស័យរបស់ណយើង
៤    របាយការណ៏រ្រស់ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�
៦    របាយការណ៏រ្រស់នាយកប្រតិ្រត្ិ

អំពី្នាគារ
១០   ្ក្ញវិស័យ មគា�្រំណង តមេលៃស្នូ�
១១   ្លាបា្រ់  និងបកេសី�ធេ៌
១២   សាវតាបកុេហ៊ុន ្រណ្លាញជាសក�   
         និង្រណ្លាញក្ញងបសុក
១៤   រ្នាសេ្ពន័រ្រស់សេ្ពន្័ធនាគារ
១៥   រ្នាសេ្ព័ន្រ្រស់ធនាគារ

យុ្រ្ធសាសស្ & សមិ្រ្ធិផលរបស់ណយើង
១៨   យុទ្សាសស្សំខាន់ៗរ្រស់មយើង
១៩   ធនាគារ មេយប្រ៊ង ក្ញងសារព័ត៌មាន
២០   បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ

ររាយការេ៍អាជីវកម្ម
២៤   ការវិភាេហិរញ្ញវត្ញ
២៦   មសវាហិរញ្ញ្រលាបទានសហេេន៍ / 
         ការបេ្រ់បេង្រណ្លាញសាខា
២៨   ធនាគារកិ្្ចសក�
៣០   កិ្្ចការបកុេហុ៊ន និងមសវាកេ្ម
៣២   ធនធានេនុសលាស
៣៦   ជំនួយប្រត្ិ្រតិ្ការ/រដ្ឋបា�ឥណទាននិងការបេ្រ់បេងកេ្ចី

ការ្រ្រួលខុសទតរូវរបស់ណយើង
៤០   ទំនួ�ខុសបតរូវកិ្្ចការសង្គេ

ការដឹកនាំរបស់ណយើង
៤៦   បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�
៤៨   ព័ត៌មានទូមៅអំពីបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�
៥៤   េណៈកមា្លាការប្រតិ្រត្ិ

អភិរាលកិច្ចទកុមហ៊ុន
៦០   របាយការណ៍អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន
៦៩    របាយការណ៍ម�ើការបតរួតពិនិបតម្ទៃក្ញង
៧២   របាយការណ៍រ្រស់េណកមា្លាការសវនកេ្ម
៧៦   ការបេ្រ់បេងហានិភ័យ
៧៩    ការប្រឆាំងសមា្លាតបបាក់/ហិរញ្ញ្រលាបទានមភរវកេ្ម

ររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
៨១    របាយការណ៍ រ្រស់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� 
 ៨៤    របាយការណ៍រ្រស់ សវនករឯករាជលាយ
៨៥    តារាងតុ�លាយការ
៨៦    របាយការណ៍�ទ្្�
៨៧    របាយការណ៍្របបេ្របេរួ�េូ�ធន
៨៨    របាយការណ៍�ំហូរសា្់បបាក់
៨៩    កំណត់សំគា�់ម�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ
១២៧ ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ្របន្េ និងកំណត់សមា្លា�់
          ម្លាសងៗ តបេរូវមដយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា

ព័ត៌មានណផ្សងៗ
១៤៣ ព័ត៌មានសាជីវកេ្ម
១៤៤  អសយដ្លានសេ្ព័ន្ធនាគារ
១៤៧  ទីតាំងសាខា និងអសយដ្លានទំនាក់ទំនង
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មស្ក្ីសមង្្រ

ព័ត៌មានសំខាន់ៗការិយបរិណចឆេ្រ  ២០១២

មយើងបានមធវែើឱលាយមានភាពខុសគា្នលានូវជីវិតរស់មៅក្ញងសហេេន៍ បដ�មយើងមធវែើ 
ប្រតិ្រត្ិការជាេួយនរឹងការឈ្ះពានរង្លាន់្្តួ្ម្្ើេនរឹងការទទួ�ខុសបតរូវបកុេហ៊ុន 
ជាេួយ និងអង្គការម�ើកសទៃតួយប្រជាព�រដ្ឋ។

កំណត់្ំណំ៖

ធនាគារមេយប្រ៊ងបានមធវែើសាជីវកេ្មក្ញងបសុកមៅមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ។ របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំ រួេមានព័ត៌មាន និងរបាយការណ៍បដ�បានមធវែើសវនកេ្ម ពីមថងៃទី២ 
បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ ។

សាខាធនាគារមេយប្រ៊ងរាជធានីភ្ំមពញបានមធវែើសាជីវកេ្មក្ញងបសុកជាធនាគារមេយ
ប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី ក្ញងការអះអាងជាថ្មីមៅម�ើការម្រ្ជា្លារយៈមព�បវងមៅប្រ
មទសកេ្ពញជា និងការកំណត់ទសលាសនៈវិសលាស័យកា្លាយជាធនាគារកំពូ�ទាំង៥ មៅក្ញងបពះ
រាជាណ្បកកេ្ពញជាក្ញងឆា្នលាំ២០១៥ ។

មយើងទទួ�បានបបាក់្ំមណញមបកាយ្រង់ពន្្ំនួន៦.១លានដុលា្លារអាមេរិកសបមា្រ់
ការិយ្ររិ្ឆេទពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ បដ� 
មានកំមណើនបបាក់កេ្ចីដ៏រឹងមាំ បដ�ជាការបេ្រ់បេង្ំណយប្រតិ្រត្ិការយ៉លាងមាន 
ប្រសិទ្ិទនទៃរឹេនរឹងការម�ើកកេ្ពស់បទបពសកេ្ម។

១២
សាខាក្ថុងទបណ្រសកម្ថុជា

MAYBANK GROUP BEST 
OVERALL CR PROGAMME 

2012

មយើងបានពបងរឹងវត្មានរ្រស់មយើង និងក្ញងមព�្រ្្ចញ្រលាបន្មនះមយើងមាន១២សាខា 
មដយបានម្រើកសាខា្ុងមបកាយ្រំ្ុតរ្រស់មយើងមៅក្ញងតំ្រន់មសដ្ឋកិ្្ចពិមសស
ភ្ំមពញមៅក្ញងឆា្នលាំ២០១២ ។

មយើងបានដក់ដំមណើរការមសវា M2U បដ�ទទួ�ពានរង្លាន់ធនាគារកិ្្ចតាេប្រព័ន ្
អិុនធឺណិតរ្រស់មេយប្រ៊ងតាេរយៈ www.maybank2u.com.kh សបមា្រ់អតិថិជន
មៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា បដ�មធវែើឱលាយមយើងឈានេុខមេម�ើ្រម្្ចកវិទលាយា 
អិុនធឺណិតធនាគារមៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា។

មយងទំព័រ ៤ និង ៦ ស្ីពីរបាយការណ៍ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�និងនាយកប្រតិ្រត្ិការ

មយងទំព័រ ២៦ ស្ីពីមសវាហិរញ្ញ្រលាបទានសហេេន៍/បេ្រ់បេង្រណ្លាញសាខា

មយងទំព័រ ២៦ ស្ីពីមសវាហិរញ្ញ្រលាបទានសហេេន៍/បេ្រ់បេង្រណ្លាញសាខា

មយងទំព័រ ៤០ ស្ីពីទំនួ�ខុសបតរូវកិ្្ចការសង្គេ

មយងទំព័រ ២៤ ស្ីពីការវិភាេហិរញ្ញវត្ញ

ធនាគារ មេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី
Maybank (Cambodia) Plc.

ទរាក់ចំណេញសុ្រ្ធ ៦,១
លានដុលា្្រអាណមរិក

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

“

“

ឆ្្ំ ២០១២ គឺឆ្្ំណគាលដ៏សំខាន់មួយសទមាប់្នាគារ ណមយបប៊ងក្ថុង 
ទពរះរាជាណាចទកកម្ថុជា។ ណៅន្ងៃ្រី ២ បខ ណមសា ឆ្្ំ ២០១២ ណយើងរានណ្វើសា

ជីវកម្មក្ថុងទសុករបស់ធានាគារណមយបប៊ងសាខាភ្ំណពញមកជា្នាគារ ណមយបប៊ង 
(ណខមបូឌា) ភីអិលសុី របស់ណយើងក្ថុងរាជធានីភ្ំណពញ។ ្នាគារ ណមយបប៊ង 

(ណខមបូឌា) ភីអិលសុ ី អរះអាងសារជា្្មីនូវការណប្ជា្្ ចិត្ក្ថុងរយៈណពលបវងរបស់ណយើង
សទមាប់ក្ថុងទបណ្រសកម្ថុជា និងការណរៀបចំចកខេថុវិស័យ 

របស់ណយើងណដើម្បីកា្្យ ជា្នាគារកំពូលទាំង ៥ ណៅក្ថុងទបណ្រសទតឹមឆ្្ំ ២០១៥។

ជា តិកមសង

សូមណគារពជូនមា្្ស់ភាគហ៊ុន
ជា្រីណគារព
ខ្ញំមានមស្ក្ីមសាេនសលាសរីករាយក្ញងការ្រង្លាញជូននូវ   
របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំ និងរបាយការណ៍បដ�បានមធវែើ 
សវនកេ្មរួ្រ្រស់មយើងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទបដ�្រញ្ច្រ់មៅ 
មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២។ ធនាគារមេយប្រ៊ងបានទទួ� 
នូវបបាក់្ំណូ�េួរឲលាយកត់សមា្លា�់្រនា្លា្រ់ពីកាត់ពន្្ំនួន 
៦,១លានដុលា្លារអាមេរិកសបមា្រ់រយៈមព�ហិរញ្ញកិ្្ចព ី
មថងៃទី២បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ រហូតដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ  
ឆា្នលាំ២០១២។ ្ំណូ�បានេកពីភាេហ៊ុននិងបទពលាយសកេ្ម 
ឈរនមរៀងគា្នលា១០,៩% និង១,៤៨%។ សេិទ្ិ្� 
ទាំងមនះជា្េលាបងបានេកពី្ំណូ�ការបបាក់សុទ ្
ខ្ពស់្ំនួន ១១,៥លានដុលា្លារអាមេរិកនិងមដយសារ 
សា្លានភាពកេ្ចីរ្រស់មយើងមានសភាព�្អ។ បទពលាយសកេ្ម 
សរុ្រមៅមថងៃទី៣១បខធ្នូឆា្នលាំ២០១២មកើនមៅដ�់៤១៤លាន 
ដុលា្លារអាមេរិកជាេួយនរឹងការរីក្ំមរីនយ៉លាងខា្លាំងមន្ំណូ�ព ី
កេ្ចីឈានមៅដ�់២៣៨លានដុលា្លារអាមេរិក។្រមញ្ញើសរុ្រ 
អតិថិជនឈរមៅ២១២លានដុលា្លារអាមេរិក។

ទបធានទកុមទបឹក្សាភិរាល
ររាយការេ៍

ទសលាសនៈវិសយ័រ្រស់មយើង
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្នាគារណមយបប៊ងទតរូវរានដឹកនាំយ៉្ងហ្មត់ចត់ជាមួយណបសកកម្មរបស់ខ្លួនណដើម្បីកា្្យជា្នាគារណសវាហិរញ្ញវត្ថុទបកបណោយ
អារ្យ្ម៌ណៅ្រូទាំងអាសុី  បដលឥឡូវណនរះទតរូវរានណដើរតួជាកមា្្ំងរួមមួយណៅ្រូទាំងសម្័ន្ធ្នាគារណមយបប៊ង។ ការណ្ត្តអារម្មេ៍ 
របស់ណយើងគឺអំពីការផ្ល់ណសវាកម្មល្អហួសពីការរំពឹង្រុករបស់អតិ្ិជននិងនដគូនានា។

“ “

ឆា្នលាំ ២០១២ េឺឆា្នលាំមគា�ដ៏សំខាន់េួយសបមា្រ់ធនាគារ មេយប្រ៊ងក្ញង 
បពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា។ មៅមថងៃទី ២ បខ មេសា ឆា្នលាំ ២០១២ មយើងបាន
មធវែើសាជីវកេ្មក្ញងបសុករ្រស់ធានាគារមេយប្រ៊ងសាខាភ្ំមពញេកជាធនាគារ 
មេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី រ្រស់មយើងក្ញងរាជធានីភ្ំមពញ។ ធនាគារ 
មេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី អះអាងសារជាថ្មីនូវការម្រ្ជា្លា ្ិត្ក្ញងរយៈ 
មព�បវងរ្រស់មយើងសបមា្រ់ក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា និងការមរៀ្រ្ំ្ក្ញវិស័យ 
រ្រស់មយើងមដើេលាបីកា្លាយ ជាធនាគារកំពូ�ទាំង ៥ មៅក្ញងប្រមទសបតរឹេឆា្នលាំ 
២០១៥។ មយើងទទូ�បានអភ័យឯកសិទ្ិមដយមយើងមានមទសាភិបា� 
មនធនាគារជាតិកេ្ពញជាបាន្ូ�រួេក្ញងការដក់ឲលាយដំមណើរសាជីវកេ្ម 
ក្ញងបសុករ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ងមបកាេវត្មានរ្រស់នាយករដ្ឋេសន្ ី
ទាំងពីរ ប្រមទសកេ្ពញជា និងប្រមទសមា៉លាមេសីុ។

ធនាគារមេយប្រ៊ងបានដំមណើរការមៅប្រមទសកេ្ពញជាតាំងពីឆា្នលាំ១៩៩៣។ េុន 
ឆា្នលាំ២០០៨ មយើងបានម្តលាតម�ើការប្រតិ្រតិ្ការធនាគារកិ្្ចរ្រស់មយើងក្ញង 
រាជធានីភ្ំមពញ។ ចា្រ់តាំងពីឆា្នលាំ២០០៨ មយើងបានទទួ�យកយុទ្សាសស្ក្ញង
ការសមបេ្្ិត្មដើេលាបីភាពរីក្ំមរីននិងមានវត្មានមៅមពញម្ទៃប្រមទសមហើយ 
មយើងបានចា្់រម្្ើេមធវែើការបប្រក្ាលាយដំមណើររ្រស់មយើងមដើេលាបីស្ាលា្រនាសិទិ្មប្រើបបាស់ 
សា្លាកសញ្លាមពញប្រមទស។ ដំមណើការឈានដ�់កបេិតកំពូ�មៅក្ញងសាជីវកេ្ម 
ក្ញងបសុកក្ញងបសុកមៅរយៈមព�្រួនបខដំ្រូងក្ញងឆា្នលាំ ២០១២។ ក្ញងនាេជា 
ធនាគារបដ�រួេ្រញ្ចនូ�គា្នលាថ្មី ធនាគារមេយប្រ៊ងតាំង្ិត្ប្រកួតប្របជងយ៉លាងមកលៃៀវ
ក្ាលាក្ញងទី ល្ាសារប្្កហិរញ្ញវត្ញរ្រស់កេ្ពញជានិង្្�់នូវ្រទពិមសាធន៍ប្្ក 
មសវាធនាគារកាន់បតប្រមសើរមេើងសបមា្រ់ប្រជាជនមៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជាជាេួយ
នរឹង្ក្ញវិស័យមដើេលាបីកា្លាយជាមដេូរជមបេើសទីេួយប្្កហិរញ្ញវត្ញមៅក្ញងប្រមទស 
កេ្ពញជា។ ជាេួយនរឹងទុនមកើនពី៣០លានដុល្ាលារអាមេរិករហូតដ�់៥០លានដុល្ាលារ 
អាមេរិកជាមហតុមធវែើឲលាយធនាគារមេយប្៊រងទទួ�បានការគំាបទយ៉លាងខ្ាលាងំពីអតិថិជន 
មៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា។ ធនាគារមេយប្រ៊ងបតរូវបានដរឹកនាំយ៉លាងហ្មត់្ត់ជាេួយ
ម្រសកកេ្មរ្រស់ខលៃតួនមដើេលាបីកា្លាយជាធនាគារមសវាហិរញ្ញវត្ញប្រក្រមដយអារលាយធេ៌
មៅទូទាំងអាសុី បដ�ឥេនូវមនះបតរូវបានមដើរតួជាកមា្លាំងរួេេួយមៅទូទាំងសេ្ព័ន ្
ធនាគារមេយប្រ៊ង។ ការម្តលាតអារេ្មណ៍រ្រស់មយើងេឺអំពីការ្្�់មសវាកេ្ម�្អ 
ហួសពីការរំពរឹងទុករ្រស់អតិថិជននិងមដេូនានា។

ជាេួយនរឹងការយក្ិត្ទុកដក់សារជាថ្មីនិងកេលៃំំាងជបេុញដ៏ខា្លាំងរ្រស់បកុេ 
្រុេ្គ�ិក ដំមណើរការរីក្មបេើនរ្រស់ធនាគារមេយប្៊រងបាន្រន្របពេជាេួយ 
ការពបងីក្រណ្លាញកាន់បតធំទូលាយក៏ដូ្ជាមធវែើឲលាយកាន់បតប្រមសើរមេើង មាន 
សេត្ភាព និងប្រសិទ្ិភាពក្ញងការប្រតិ្រត្ិការងរ។មយើងបានទទួ�សា្លា� ់
យុទ្សាសស្អភិវឌលាឍន៍ប្្កហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ប្រមទសសបមា្រ់ឆា្នលាំ២០០៦ ដ�់ 
ឆា្នលាំ២០១៥ បដ�ប្្កហិរញ្ញវត្ញបានរំពរឹងទុកថានរឹងមដើរតួសំខាន់្រំ្ុតក្ញងការ 
អភិវឌលាឍន៍ប្្កឯកជន និងជួយរកលាសាបទបទង់ការរីក�ូតលាស់មនមសដ្ឋកិ្្ច។  
្រណ្លាញសាខារ្រស់មយើងបានរីកដុះដ�រហូតដ�់១២សាខា ជាេួយនរឹង 
ការឧមទទៃសនាេនូវ្រណ្លាញមសវាកេ្ម្របន្េតាេប្រព័ន្អុិនធឺណិតេួយមទៀត 

សបមា្រ់ជាមសវាកេ្មធនាគារជមបេើសថ្មី មហើយមយើងបានពបងីកសកាតលានុព�្របន្េមៅ
ក្ញងប្រមទសកេ្ពញជាដូ្ជា៖  ្្�់ភាពងយបសួ�សបមា្រ់អតិថិជនក្ញងការមប្រើបបាស់
ជាេួយនរឹងមាគា៌លារួេ្រញ្ចនូ�ជាសសាជីវកេ្មក្ញងបសុកមយើងអា្ពបងរឹងបក្រខណ្ឌ 
អភិបា�កិ្្ចបដ�មយើងអា្្្�់្របន្េនូវការធានាការរីក�ូតលាស់អាជីវកេ្ម 
រ្រស់មយើងមៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា។ មយើងបានម្តលាតម�ើកិ្្ចខិតខំប្ររឹងបប្រងនានា 
មដើេលាបីពបងរឹងេូ�ដ្លានបេរឹះសបមា្រ់កំមណើនរ្រស់មយើងនាមព�អនាេត។ មដើេលាបី្រំមពញ
្រំណងបបាថា្នលាកំមណើនរ្រស់មយើង មយើងបានម្តលាត្ងបដរនូវកិ្្ចខិតខំប្ររឹងបប្រងរ្រស់
មយើងម�ើការកសាង តមេលៃនិមយជកបដ�គំាបទម្រសកកេ្មអារយលាយធេ៌រ្រស់មយើង និង
្រមង្ើតកិត្នាេនិមយជកេួយថ្មីប្រលៃកមដើេលាបីទាក់ទាញនិងរកលាសា្រុេ្គ�ិកបដ�មាន 
មទពមកាស�លាយ បានកសាងកបនលៃងមធវែើការបដ�្្ដ�់អត្ប្រមយជន៍មប្ើនេិនបគាន់បត 
ជាអាជីពេួយមេើយ វាក៏ជាកបនលៃង្រុេ្គ�ិកមទពមកាស�លាយរ្រស់មយើងអា្�ូតលាស ់
និងបសវែងរកអត្ន័យក្ញងការងររ្រស់ខលៃតួន។

មដើេលាបីកា្លាយជាម្រះដូងរ្រស់សហេេន៍មយើង្រន្យ៉លាងកា្លាវកា្លាម�ើសកេ្មភាពទំនួ� 
ខុសបតរូវកិ្្ចការសង្គេរ្រស់មយើងជាេួយនរឹងអត្ន័យនិងគាំបទកេ្មវិធីេួយ្ំនួន 
ជា�ំដ្រ់រហូតមពញេួយឆា្នលាំ។ ការ្ូ�រួេរ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ងជាេួយនរឹងសេ្ព័ន ្
ធនាគារមេយប្រ៊ងCahayaKasih ២០១២បដ�ជា្រណ្លាញអនុញ្លាតឲលាយ្រុេ្គ�ិក 
អា្ភា្លា្រ់ទំនាក់ទំនងមដយ្្លា�់ជាេួយសហេេ៍តាេរយៈការិយ�័យសេ្ព័ន្ 
ធនាគារមយើង មហើយមយើងទទួ�បានរង្លាន់សបមា្រ់ភាព�្អ្រំ្ុតទូទាំងកេ្មវិធ ី
ទំនួ�ខុសបតរូវកិ្្ចការសង្គេម្្ើងឆា្នលាំ ២០១២ ក្ញងសេ្ព័ន្ធានាគារមេយប្រ៊ង។  
ពានរង្លាន់មនះបតរូវបានទទួ�សា្លា�់សបមា្រ“់អ្កឧ្រត្េ្ភកុមារមនធនាគារមេយប្រ៊ង:
ការចាកម្ញពីេំនរសំរាេ” កេ្មវិធីមនះបានមធវែើសហប្រតិ្រត្ិការជាេួយនរឹងអង្គការ 
មបរៅរដ្លាភិបា�ក្ញងបសុកេួយមឈា្លាះថាអង្គការម�ើកសទៃតួយប្រជាព�រដ្ឋ (PIO)។  
កេ្មវិធីមនះអា្ឲលាយមយើងពបងីកវត្មានរ្រស់មយើងមៅក្ញងម្រះដូងរ្រស់សហេេន៍និង 
្្�់នូវការ្្លាស់្រ្នូរជាវិជ្ជមានដ�់ការរស់មៅមដយ្្�់សិទ្ិពិមសសដ�់កុមារបដ� 
បតរូវការកេ្មវិធីមនះ្រំ្ុត។ ខ្ញំមានមមាទនភាពក្ញងការនិយយថាធនាគារមេយប្រ៊ង 
បានមជាេជ័យក្ញងការ្រមង្ើតស្ង់ដរក្ញងសកេ្មភាពបដ�មៅក្ញង្ុរព្្រទមស្ហា 
េនុសលាសជាតិនរឹង្រញ្ជនូនកេ្មវិធីបដ�មានអត្ន័យមនះជាេួយនរឹងអត្ប្រមយជន៍ក្ញងរយៈ
មព�យូរ។

តំណងឲលាយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ខ្ញំសូេមថលៃងអំណរេុណដ�់មា្លាស់ភាេហ៊ុនទាំងអស់ 
បដ�្្�់ការគាំបទ្ំមពាះមយើងខ្ញំកនលៃងេក។ មជាេជ័យរ្រស់មយើខ្ញំេឺសុទ្បតបានេក
ពីភក្ីភាពរ្រស់អតិថិជននិងការម្រ្ជា្លា្ិត្រ្រស់្រុេ្គ�ិកធានាគាមេយប្រ៊ង។ មយើងក៏
សំបដងការដរឹងេុណ្ំមពាះធនាគារជាតិមនកេ្ពញជានិងអាជា្លាធរប្រតិ្រត្ិ្លាបា្រ់ម្លាសងមទៀត
បដ�បាន្្�់ការបណនាំនិងគាំបទ។

ជា តិកមសង
ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

របស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ៊ុ

ន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ



6
របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

សូមណគារពជូនមា្្ស់ភាគហ៊ុនជា្រីណគារព
ជាេួយនរឹងការមធវែើសាជីវកេ្មក្ញងបសុករ្រស់ ធានាគារ មេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) 
ភីអិ�សុីមៅមថងៃទី ២ បខមេសា ឆា្នលាំ ២០១២ ជាការចា្រ់ម្្ើេម្រើកទំព័រថ្មី
សបមា្រ់មយើងទាំងអស់គា្នលា។ មនះជាការពបងីកខលៃតួនយ៉លាងធំបដ�មយើងបានមធវែើ 
ក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា មហើយមយើងមជឿជាក់ថាមនះជាប្រ្្នូ��្អសបមា្រ់មយើង្ងបដរ។ 
មយើងបានចា្រ់ម្្ើេ បតរួតពិនិបតម�ើេមបមាងយុទ្សាសស្មយើងឆា្នលាំ ២០១៣-២០១៥ 
្ក្ញវិស័យ មគា�មៅ និង មគា�្រំណងយុទ្សាសស្ បពេទាំងរំ�រឹកសារជាថ្មីនូវអវែី
បដ�មយើង្រមង្ើតមេើងក្ញងឆា្នលាំ ២០០៨។  

្ក្ញវិស័យកំបណថ្មរី្រស់មយើងេឺមដើេលាបីក្ាលាយជាធនាគារមដេូជមបេើសទីេួយ ប្្ក 
ហិរញ្ញវត្ញមៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា ជាេួយនរឹងម្រសកកេ្មរ្រស់មសវាហិរញ្ញវត្ញ 
ប្រក្រមដយអារលាយធេ៌មៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជាេួយ។េូ�ដ្លានមនការការម្្រជ្ាល្ា ត្ិ 
រ្រស់មយើងេឺជាការ្្�់ជូន នូវមសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញ ក្ញង�ក្ខណ្ឌនិងតមេលៃយុត្ិធេ៌  
្្�់ប្ររឹកលាសាជូនអតិថិជនប ្្អកមៅម�ើមសវាកេ្មបដ�គាត់មានតបេរូវការ និងបតងបត 
សិ្តក្ញងម្រះដូងសហេេន៍។ មយើងបាន្រមង្ើតនូវមគា�្ំរណងយុទ្សាសស្បបំា 
មដើេលាបីបបាកដពីភាពរ�ូនមនដំមណើរការការងររ្រស់មយើងមដើេលាបីសមបេ្នូវ្ក្ញវិស័យ 
និងមគា�មៅរ្រស់មយើង។ មគា�្ំរណងយុទ្សាសស្ទំាងបបំាមាន៖

•	 មដើេលាបីទទួ�បានការទទួ�ស្ាលា�់ជាធនាគារបដ�្្�់មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញ�្អ្ំរ្ុត។
•	 មដើេលាបីទទួ�បានការទទួ�ស្ាលា�់ថាជាធនាគារបដ�្្�់នូវមសវាកេ្មប្រក្រ 

មដយការម្្ប្រឌិតថ្មនិីងតមេលៃអត្ប្រមយជន៍្របន្េម�ើ្ �ិត្�និងមសវាកេ្ម 
តាេរយៈ្រម ្្ចកវិជ្ាលាព័ត៌មានវិទលាយា។

•	 មដើេលាបីសំមរ្បានការស្ាលា�់ស្ាលាកសញ្លាមេយប្៊រងយ៉លាងទូ�ំទូលាយ និងវត្មាន
មៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជាជានិមយជកមនជមបេើសេួយមៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា។

•	 មដើេលាបីប្រងប្កបបាក់្ំមណញេុនមព�្រង់ពន្េួរជាទីមពញ្ិត្មៅឲលាយម្ាលាស់ 
ភាេហុ៊នទំាងអស់។

ចា្់រតំាលាងពីឆា្នលា ំ ២០០៨ មយើងបាន្របន្េសាខា្ំនួន ១១ សាខាមទៀត មហើយ្្�់
ការយក្ិត្ទុកដក់រ្រស់មយើងសារជាថ្មដូី្ខាងមបកាេ៖

•	 ្រន្អាជីវកេ្មប្្កធនាគារមដយយក្ិត្ទុកដក់ម�ើការគំាបទពីសហបគាស 
ម៉ាលាមេសីុ និងសិង្ហ្ុររីក្ញងការវិនិមយេមៅក្ញងប្រមទស។

•	 ្រន្ម ត្លាតម�ើប្្កពាណិជ្ជកេ្មខា្នលាតតូ្និងេធលាយេក្ញងបសុកនិងក្ញងទី ល្ាសារមដយបេក 
ពីវិស័យបកុេហុ៊ន្រន្ការកសាងមសវាធនាគារអតិថិជនតាេរយៈការ្្�់ 
ឥណទាន�ំមៅដ្លាននិងការបណនំា្�ិត្�បបាក់កេ្ចអីតិថិជនម ល្ាសងមទៀត  
បស្រមៅនរឹងការ្្លាស់្្រនូរតបេរូវរ្រស់ប្រជាជនកេ្ពញជា។

•	 	 ដក់ឲលាយដំមណើរការ្័រណ្ណឥណពន្ និងកាតមអធីអរឹេ និងបសវែងរកភា្នលាក់ងរបបាក់ 
្រមញ្ញើមដយ្្លា�់មៅ្រណ្លាប្រមទសេួយ្ំនួន។ 

ជាេួយនរឹងការយក្ិត្ទុកដក់សារជាថ្ម ី និងមគា�្ំរណងធនាគារមេយប្៊រង 
(មខេ្ូរឌា) ភីអិ�សីុ  តំាង្ិត្ប្រកួតប្របជងយ៉លាងមកលៃៀវក្ាលាក្ញងទិដ្ឋភាពទី ល្ាសារ 
ធនាគារមៅកេ្ពញជា។

ល្រ្ធផលបដលរានផ្ល់
ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី បាន្លាសពវែ្លាសាយរបាយការណ៍មនការ 
សមមាភលាធន៍នូវបបាក់្ំមណញ្រនា្លា្រ់ពី្រង់ពន្ឋ ៦,១ លានដុលា្លារអាមេរិក សបមា្រ់ 
ការិយ្ររិម្ឆេទហិរញ្ញវត្ញចា្រ់ពីមថងៃទី ២ បខមេសា ឆា្នលាំ ២០១២ រហូតដ�់មថងៃទី ៣១ 
បខធ្នូ ឆា្នលាំ ២០១២។ ក្ញងឆា្នលាំ ២០១២ មយើងទទួ�បានការបបាក់្ំមណញសុទ្្ 
២,៧៨% ជាេួយនរឹង្ំណូ�ម�ើបទពលាយសកេ្ម ១,៤៨%។ �ទ្្�្ំណូ�ម�ើ 

ទសលាសនៈវិសយ័រ្រស់មយើង

�ី មទៀន្ូ៉រ

នាយកទបតិបត្ិ
ររាយការេ៍
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ភាេហ៊ុន ១០,៩0%។ តារាងសេតុ�លាយរ្រស់មយើង្រន្រមកើនមេើង។ ្ំណូ�កេ្ចី  
សរុ្រមកើនដ�់ ២៣៨ លានដុលា្លារអាមេរិក កំមណើនបានេកពីការពបងីក 
្រណ្លាញសាខា និងការម ត្លាតមៅម�ើ្ បំណកទី ល្ាសារអ្កមប្រើបបាស់។ ឥណទានសបមា្់រ 
អ្កមប្រើបបាស់មាន្ំនួន ៥៤,៦២%មនឥណទានសរុ្រ។ សូ្នករេុណភាព 
បទពលាយសកេ្មមដយមប្រើបបាក់កេ្ចីេិនដំមណើរការមធៀ្រមៅនរឹងអនុបាតឥណទានសរុ្រ
ឈរមៅ ៤,៤១% មហើយមយើងចាត់ទុកថាមយើងបេ្រ់បេងបានតាេរយៈការអនុេ័ត
មគា�នមយបាយសំវិធានធនតរឹងរឹុង។្រមញ្ញើររ្រស់អតិថិជនសរុ្រឈរមៅ ២១២លាន
ដុល្ាលារអាមេរិកសបមា្់ររយៈមព�ហិរញ្ញវត្ញបាន្រញ្ច្់រមៅមថងៃទី ៣១ បខធ្នូឆា្នលា ំ ២០១២ ។

ការ្្្ស់ប្ូរ្រទមង់អាជីវកម្មនិងការសណទមចនូវណគាលបំេង
បស្រជាេួយនរឹង្ក្ញវិស័យមដើេលាបីកា្លាយជាមដេូហិរញ្ញវត្ញជមបេើសដំ្រូងមៅក្ញងប្រមទស 
កេ្ពញជា និងម្រសកកេ្ម្្�់មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញប្រក្រមដយអារលាយធេ៌ មយើងបានម្តលាត
ជាពិមសសម�ើតំ្រន់ដូ្ខាងមបកាេមដើេលាបីឱលាយខលៃតួនមយើងពីភាពខុសប្រលៃកពិមសសមៅម�ើ
ទី្លាសារ។ េំនិត្្តួ្ម្្ើេេំមរាងជាមប្ើនបតរូវបានដក់ឱលាយដំមណើរការក្ញងអំេញងមព�េួយ
ឆា្នលាំ មហើយប្នការេួយ្ំនួនក៏មាន្ងបដរសបមា្រ់ឆា្នលាំខាងេុខមដើេលាបីមឆាពលាះមៅរកការ 
សមបេ្បាននូវមគា�្រំណងជាយុទ្សាសស្រ្រស់មយើង។

ផ្ល់ជូនអតិ្ិជនជាមួយនឹងការណទបើទរាស់ណសវកម្មហិរញ្ញកិច្ច 
ក្ថុងលកខេខេ្ឌ និងតនម្សមរម្យ ទពមទាំង ផ្ល់ណយបល់ជូនអតិ្ិជន 
តាមតទមរូវការបដលគាត់ចង់រាន។

ក្ញងឆា្នលា ំ ២០១២ ធនាគារមេយប្៊រង (មខេ្ូរឌា) ភីអិ�សីុ បានអនុវត្មដយមជាេជ័យ
នូវយុទ្សាសស្មដើេលាបីពបងរឹងសកាតលានុព�រ្រស់មយើងមៅទូទាំងប្រមទសកេ្ពញជា ្ ្�់ភាព 
ងយបសួ�សបមា្រ់អតិថិជន។ មបរៅពីការម្រើក្រណ្លាញសាខា្របន្េមទៀត មយើងបាន 
បណនាំមដយមជាេជ័យនូវមសវាមអធីអរឹេសក�តាេសាខា មា៉លាសុីន ATM ជាមប្ើន 
កបនលៃងមទៀត និងមសវាកេ្មធនាគារតាេប្រព័ន្អីុនធឺណិត M2U ។ 

មយើងមជឿថាមសវាកេ្មរ្រស់មយើងខាងម�ើនរឹងកា្លាយជាកតាតលាសំខាន់បដ�ជួយជំរុញ
ភាពមជាេជ័យមៅក្ញងអាជីវកេ្មរ្រស់មយើង។ បេ្រ់ទីកបនលៃងបដ�មយើងមធវែើប្រតិ្រតិ្ការ 
មយើងពបងរឹងនូវ្រទពិមសាធន៍�្អជូនអតិថិជនមយើងឲលាយបានកាន់បតប្រមសើរ។ប្នការ 
ពបងីក្រណ្លាញសាខាក្ញងរយៈមព�ជាង្រីឆា្នលាំេកមនះ សាខារហូតដ�់្ំនួន ១១  
បតរូវបានពបងីកមៅទូទាំងទីបកុងភ្ំមពញ និងតាេមខត្សំខាន់ៗមៅក្ញងប្រមទស  
មហើយការពបងីកសាខាមនះបាននាំេកនូវកំមណើនអាជីវកេ្មជាវិជ្ជមានសបមា្រ់មយើង។ 
មៅក្ញងបខ ធ្នូ ឆា្នលាំ ២០១២ សាខាទី ១២ រ្រស់មយើងបានម្រើកមៅតំ្រន់មសដ្ឋកិ្្ច 
ពិមសសភ្ំមពញ មដើេលាបី្រំមពញ្របន្េតបេរូវការកាន់បតមប្ើនរ្រស់អតិថិជន និង 
ពបងរឹងនូវសកាតលានុព�រ្រស់មយើងមៅក្ញងប្រមទស។ មៅឆា្នលាំ២០១៥មយើងនរឹងមាន 
្រណ្លាញ្របន្េមប្ើនជាង ២០ សាខាមទៀត។ 

មយើង្រន្រការមធវែើដំមណើរមដយដក់ឲលាយមប្រើបបាស់មសវាកេ្ម ATM មៅក្ញងតំ្រន់បដ� 
អតិថិជនរ្រស់មយើងនរឹងទទួ�បានការរីករាយកាន់បតអសា្លារលាយ និងងយបសួ�ក្ញង 
ការមប្រើបបាស់ក្ញងតំ្រន់។ មយើងក៏បាន្របន្េ្ងបដរនូវមា៉លាសុីន ATM មៅតាេទីតាំង 
យុទ្សាសស្សំខាន់ក្ញងកំេញងឆា្នលាំមនះ និងពបងីក្របន្េប្រព័ន្ ATM រហូតដ�់ ១៦ 
មា៉លាសុីន បដ�រួេមានមា៉លាសុីន ATM ១៤ កបនលៃងមៅធនាគារ្្លា�់ និង ATM ២  
កបនលៃងមទៀតមៅមបរៅធនាគារ។ េមបមាងរ្រស់មយើងេឺដក់្របន្េមា៉លាសុីន ATM មប្ើន 
ជាង ៤០ មា៉លាសុីនបតរឹេឆា្នលាំ ២០១៥។ អតិថិជនរ្រស់មយើងនរឹងរីករាយមៅមព�បដ�
បានដរឹងថាពួកមេអា្មប្រើបបាស់មា៉លាសុីន ATM រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ងបដ�មាន 
វត្មានទូទាំងសក�មលាក។

មដើេលាបី្រន្រ្រមង្ើនមេើងនូវអវែីបដ�មយើងធា្លា្រ់មានពីេុន  មយើងបានដក់ដំមណើរការ 
យ៉លាងមជាេជ័យនូវមសវាកេ្មធនាគារតាេប្រពន្័អីុនធឺណិតរ្រស់មយើងមៅថា M2U 
បដ�ជា្រណ្លាញមសវាមប្រើបបាស់ម ល្ាសងេួយមទៀត បដ�នំាេកនូវ្រម ្្ចកវិជ្ាលាព័ត៌មានវិទលាយា  

ថ្មីមៅក្ញងបខធ្នូ ឆា្នលាំ ២០១២ មដើេលាបី្រំមពញរា�់តបេរូវការអតិថិជនបដ�្ង់បានការ 
មប្រើបបាស់េណនីជា�ក្ណៈ្�័ត និងភា្លាេៗ។ M2U ្្�់ ឲលាយអ្កមប្រើបបាស់អា្ 
ពិនិតលាយេណនីរ្រស់ខលៃតួនបានរហ័ស និងម្ទៃរបបាក់មដយសុវត្ិភាព និងសន្ិសុខ។  
មយើងទទួ�បានអតិថិជនយ៉លាងមប្ើនពីការ្ុះមឈា្លាះមប្រើបបាស់មសវាកេ្មធនាគារ 
តាេប្រពន្័អីុនធឺណិត M2U មនះ។

ជាណបរះដូងរបស់សហគមន៍

មគា�ការណ៍រ្រស់មយើងេឺ មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញប្រក្រមដយអារលាយធេ៌ បដ� 
មយើងមជឿជាក់ថាមជាេជ័យមនការបទបទង់ហរិញ្ញវត្ញបតរូវការដុះដ�ឲលាយសេបស្រនរឹង 
ការអភិវឌលាឍន៍មនសហេន៍។ ជា�ទ្្� ្រុេ្គ�ិកធនាគារមេយប្រ៊ងរ្រស់មយើងបាន 
ខិតខំតស៊ូមធវែើអវែីបដ�ម�ើសពីការសងលាឃរឹេទុកមដយម្្ើេេុខមេ យ៉លាងសកេ្មនូវកេ្មវិធ ី
កិ្្ចការសង្គេយ៉លាងមប្ើន  និងម្លាសងៗគា្នលា មដើេលាបីមធវែើឲលាយមានឥទ្ិព�វិជ្ជមានដ� ់
សហេេន៍មៅតាេេូ�ដ្លានបដ�មយើងកំពុងបតមធវែើប្រត្ិ្រត្ិការ។ ខ្ញំមានមមាទនភាព 
យ៉លាងខា្លាំងបដ�បកុេរ្រស់មយើងមានភាពរស់រមវីកក្ញងការប្រណំងប្របជងអស់ពី្ិត្  
ភាពម្្ប្រឌិត និងការម្្ើេេំនិត មដើេលាបីមធវែើមានភាពខុសប្រលៃកគា្នលាជាវិជ្ជមានមៅក្ញងការ 
រស់មៅរ្រស់កុមារកេ្ពញជាជាេួយនរឹងកេ្មវិធី “ការឧ្រត្េ្ភកុមាររ្រស់ធនាគារមេយប្៊រង៖  
ការចាកម្ញពីេំនរសំរាេ” បដ�មធវែើឲលាយបកុេការងរធនគារមេយប្រ៊ងឈ្ះរង្លាន់ម្្ើេ  
មនកេ្មវិធីកិ្្ចការសង្គេទាំងេូ�សបមា្រ់ Cahaya Kasih  ២០១២។

ការសម្ឹងណៅមុខ
្�ិត្�ក្ញងបសុកសរុ្ររ្រស់ប្រមទសកេ្ពញជាពិតបបាកដេឺបតរូវបានរំពរឹងថានរឹង្រន ្
មកើនមេើង៧% ក្ញងឆា្នលាំ ២០១៣។ ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី មបតៀេ 
ខលៃតួនរួ្ជាមបស្ និងស្ិតក្ញងទីតាំងដ៏�្អេួយមដើេលាបីម្លៃើយត្រនូវកំមណើនមនះ។
មជាេជ័យពីប្នការមនការពបងីកដំណក់កា�ទីេួយ្រ្្ចញ្រលាបន្រ្រស់មយើងបាន 
មរៀ្រ្ំបកបប្រយុទ្សាសស្េមបមាងដំណក់កា�ទីពីរមេើងវិញសបមា្រ់្រីឆា្នលាំ្រនា្លា្រ ់
មដើេលាបីកា្លាយជាធនាគារបដ�នាំលាេុខមេមៅប្រមទសកេ្ពញជា។ េមបមាងមនះអា្សមបេ្ 
មៅបានមដយមធវែើការពបងរឹងមហដ្លារ្នាសេ្ព័ន្រ្រស់ធនាគារ បពេទាំងម្រើកសាខា 
និងមា៉លាសុីន ATM ្របន្េ មដើេលាបីពបងីកនូវសកាតលានុព�បដ�មានកនលៃងេក។ មយើងក ៏
កំពុងមរៀ្រ្ំប្នការបណនាំ្�ិត្�ថ្មី ម្្ប្រឌិតថ្មី្របន្េមទៀតមៅឆា្នលាំខាងេុខមនះ។

ការណកាតសរណសើរ
ជា្ុងមបកាយមនះ ខ្ញំសូេ្រង្លាញនូវមស្ក្ីបថលៃងអំណរេុណ្ំមពាះ្រុេ្គ�ិកធនាគារ  
មេយប្រ៊ងទាំងអស់ សបមា្រ់ការម្រ្ជា្លា្ិត្រ្រស់ពួកគាត់បដ�បាន្្�់ក្ញងរយៈកា� 
កនលៃងេក្ំមពាះការ្រង្លាត់្រមបងៀន និងដរឹកនំានូវការ្្លាស់្រ្នូរ (សាជីវកេ្មក្ញងបសុក)  
និង្រមង្ើតនូវ�ទ្្�េួរឲលាយសរមសើរមនះ។ ខ្ញំក៏សូេបថលៃងអំណរេុណ្ំមពាះសមាជិក 
មនេណៈបេ្រ់បេងមន ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុីក៏ដូ្ជាអតិថិជន 
រ្រស់មយើង និងមដេូអាជីវកេ្មទាំលាងអស់។ ជាពិមសសខ្ញំសូេបថលៃងអំណរេុណ្ំមពាះ 
ការបណនាំ និងគាំបទបដ�មយើងបានទទួ�ពីធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា និងអាជា្លាធរ 
អនុវត្្លាបា្រ់ទាំងអស់បដ�បានគាំបទអស់រយៈមព�កនលៃងេកមនះ។

សូេអរេុណ!

�ី មទៀន្ូ៉រ
នាយកប្រតិ្រត្ិ

ទសលាសនៈវិសយ័រ្រស់មយើង

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

របស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ៊ុ

ន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

នាយកទបតិបត្ិ
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ការពន្ឿនសន្ទថុរះរបស់យើង
្ូរទំាងអាសីុ

នៅក្ញងឆា្នលាំ ២០១២ យើងបានពងលាីកវត្មានរ្រស់យើងក្ញង ១០ បលាទលាសនៅអាសុីអាគ្លាយ៍
ដោយ្្�់នូវការបលាើបលាលាស់បលាសើរជាងេុនជូនអតិថិជនរ្រស់យើងក្ញងការឈានទៅ 

កាន់ទី្លាសារថ្មីៗ។ នៅក្ញងបលាទលាសកេ្ពញជាយើងបានបើកសាខា្ំនួន ១២ សាខា។ យើង្រន្
ពងលាីកអាជីវកេ្មរ្រស់យើងទូទាំងតំ្រន់ដើេលាបី្រង្ើត្រណ្លាញ  

Pan-Asian។ យើងមាន្រំណងបលាលាថា្នលាដើេលាបីកា្លាយជាអ្កនាំេុខគលាលើសលាវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញ
ក្ញងតំ្រន់ និងដើរតួយ៉លាងសំខាន់ក្ញងសលាដ្ឋកិ្្ចនៅអាសុីអាគ្លាយ៍។
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តម្្ស្ូល

ចកខេថុវិស័យ
កា្្យខ្លួនជាអ្កនាំមុខក្មថុងតំបន់
ណលើណសវាហិរញ្ញវត្ថុ

ប្សកកម្ម
ណសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទបកបណោយអរ្យ្ម៍
្រូទាំងអាសុី

អំពីធនាគារ

ការងារជាទកុម

មយើងមធវែើការជាបកុេមដយ 
ប ្្អកម�ើការមគារពគា្នលាមៅវិញ 
មៅេក និងមស្កី្មថលៃថ្នូរ។

ភាពសុច្ចរិត

មយើងមានភាពមស្ាលាះបតង់  
មានវិជ្ាលាជីវៈ និងមានសី�ធេ៌ 
ក្ញងការមធវែើការងរ។

ការរីកចណទមើន

មយើងយក្ិត្ទុកដក់
យ៉លាងខ្ាលាងំ្ំមពាះការវិវត្ 
និងភាពម្្ប្រឌិតជាប្រចំា។

ឧត្មភាព 
និងទបសិ្រ្ធភិាព

មយើងម្្រជ្ាល្ា �់្នូវការអនុវត្
ការងរយ៉លាងវិមសសវិសា� 
និងមសវាកេ្មដ៏ឧត្ញងឧត្េ

ការកសាង
្ំរនាក់្ំរនង

មយើង្រន្ការកសាងភាពជាមដេូ 
រយៈមព�បវង និង្្�់ 
្�ប្រមយជន៍មៅវិញមៅេក។
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ក្មសីល្ម៌

ណគាលបំេងននទកមសីល្ម៌៖
១.ម�ើកកេ្ពស់កិត្នាេ�្អរ្រស់ធនាគារ 

មេយប្រ៊ង និងរកលាសានូវការទុក្ិត្ព ី
សាធារណៈ្ំមពាះធនាគារមេយប្រ៊ង។

២.រកលាសាទំនុក្ិត្ពីសាធារណៈក្ញងប្្កសុវតិ្ភាព 
និងភាពសុ្្ចរិតមនប្រព័ន្ធនាគារ។

៣.រកលាសាទំនាក់ទំនងនិងភាពេិន�ំមអៀងរវាង 
ធនាគារមេយប្រ៊ង និងអតិថិជនរ្រស់ខលៃតួន។

៤.ម�ើកកេ្ពស់ស្ង់ដខ្ពស់មនភាពសុ្្ចរិត 
រ្រស់្រុេ្គ� និងភាពមានវិជា្លាជីវៈរ្រស់

 ធនាគារ មេយប្រ៊ង។

ក្ថុងណសចក្ីបបន្ម បុគ្គលិកគួរ៖
១.ធានាឲលាយបាននូវសុ្្ចរិតភាព និងភាពបតរឹេបតរូវមនការកត់បតានិង/

ឬប្រតិ្រត្ិការ។

២.ធានាឲលាយបាននូវការទទួ�បានយុត្ិធេ៌ និងសេធេ៌មៅបេ្រ់ដំមណះ 
បសាយអាជីវកេ្មក្ញងនាេធនាគារមេយប្រ៊ង។

៣.បថទាំ្រទដ្លានខ្ពស់្រំ្ុតក្ញងការ្្�់មសវាមៅមព�ទំនាក់ទំនង 
 ជាេួយនរឹងអតិថិជន។

៤.រកលាសាការសមា្លាត់នូវរា�់ទំនាក់ទំនង និងជំនួញរវាងធនាគារ 
និងអតិថិជន។  ្រ៉ុបន្ព័ត៌មានសមា្លាត់រ្រស់អតិថិជនអា្ឲលាយ 
តតិយជនដរឹង�ឺ�ុះបតាបតមានការយ�់បពេជាេុនពីអតិថិជន 
ឬអនុញ្លាតមដយ្លាបា្រ់ធនាគារ និងសា្លា្រ័នហិរញ្ញវត្ញឆា្នលាំ ១៩៩៩។

៥.មដះបសាយរា�់្រញ្លាហិរញ្ញវត្ញឲលាយបាន�្អ និងេិនទាក់ទងនរឹងកមបេ 
នានាបដ�េិនសេបស្រ។

៦.សមង្ត និងមគារពតាេ្លាបា្រ់ និង្រទ្រលាបញ្លាត្ិទាក់ទងនរឹង 
ប្រតិ្រត្ិការធនាគារ។ 

ទកមសីល្ម៌បចងពីអវីបដល
បុគ្គលិកមិនគួរណ្វើ៖
១.្ូ�រួេមដយ្្លា�់ ឬមដយប្រមយ�ក្ញង

សកេ្មភាពពាណិជ្ជកេ្មណេួយបដ�មាន
ការប្រកួតប្របជង ឬ្ទៃញយនរឹងអបតាការបបាក់ 
រ្រស់ធនាគារ។

២.មប្រើបបាស់ខុស ឬរំមលាភតួនាទ ី
រ្រស់ខលៃតួនមៅក្ញងធនាគារមដើេលាប ី
្�ប្រមយជន៍្្លា�់ខលៃតួន ឬសបមា្រ់ 
ជាប្រមយជន៍ដ�់អ្កដមទមទៀត។

្នាគារណមយបប៊ងជាអ្កគាំពារមូលនិ្ិសាធារេៈ មាន្រំនួលខុសទតរូវណដើម្បីការពារនូវភាពសុច្ចរិត និងភាពណជឿជាក់ 
របស់ខ្លួន។ ណនរះគឺបផ្អកណលើការយល់ដឹងបដលសា្្ប័នកំេត់យ៉្ងច្បាស់នូវទកមសីល្ម៌ និងការអនុវត្ន៍សទមាប់បុគ្គលិក 
របស់ខ្លួន។ ទកមសីល្ម៌បចងពីណគាលការេ៍ទាំ្ងមូលសទមាប់បេនាំដល់បុគ្គលិក្នាគារណមយបប៊ងទាំងអស់ក្ថុងការ 
អនុវត្ភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់។ ទកមសីល្ម៌ណនរះកំេត់ណចញពីស្ង់ោរននការអនុវត្ទបព័ន្ធ្នាគារល្អ។

អំពីធនាគារ

៣.មប្រើបបាស់ខុសពត៌មាន។ ្រុេ្គ�ិក 
  េិនេួរ្េលៃងម្ញ ្្លាស់្រ្នូ ឬមប្រើបបាស ់
 ព័ត៌មានបដ�ទទួ� បានក្ញងការមធវែើ 
 អាជីវកេ្មសបមា្រ់អត្ប្រមយជន៍្្លា� ់
 ខលៃតួន ឬអ្កដមទមទៀតមដយ្្លា�់ ឬមដយ  
 ប្រមយ�។



12
របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ធនាគារមេយប្រ៊ងេឺជាធនាគារទី្រួនបដ�ធំជាងមេ្រង្អស់មៅអាសុីអាមេ្យ៍មដយ
មយងមៅម�ើបទពលាយសកេ្ម។ ធនាគារបាន្ុះ្រញ្ជីការិយ�័យកណ្លា�មៅ 
េូឡាឡាំពួរ និងជាធនាគារធំ ជាងមេ្រង្អស់មៅប្រមទសមា៉លាមេសុី។ 

សេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ងមាន្រណ្លាញជាសក�ម�ើសពី ២,២០០ 
ការិយ�័យមៅក្ញងប្រមទស ្ំនួន ២០ រួេទាំងប្រមទសសមាជិកអាសា៊លានទាំង 
១០។ សេ្ព័ន្ធនាគារមនះចា្រ់ម្្ើេ ប្រតិ្រត្ិការធនាគារពាណិជ្ជកេ្មមៅប្រមទស 
មា៉លាមេសុីក្ញងឆា្នលាំ ១៩៦០ មហើយសពវែមថងៃមនះមដើរ តួនាទីសំខាន់ក្ញងទី្លាសាររ្រស ់
ប្រមទសមា៉លាមេសុី ប្រមទសសិង្ហ្រុរី និងប្រមទសឥណ្ឌឌូមនសុី បពេទាំងប្រមទសមៅ
ក្ញងតំ្រន់អាសុីបា៉លាសុីហវែិក និងេជលាឈេណ្ឌ�ហិរញ្ញវត្ញអន្រជាតិសំខាន់ៗ ជាមប្ើន។ 
មនះរួេមានប្រមទសហវែី�ីពីន ប្រ៊ុយមណ កេ្ពញជា មវៀតណេ ឡាវ មថ ភូមា 
្ិន ហុងកុង បា៉លាពូញនូហ្គីមនៀ បា៉លាេីសា្លាន ឥណ្លា ឧម្រេីសា្លាន អារា៉លា្រ់ បាមរេន 
្បកភពអង់មេលៃស និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ 

ជាេួយនរឹង្រទពិមសាធន៍ជាង ៥០ ឆា្នលាំ និងវត្មានធនាគារកិ្្ចសក� 
សេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ង ្្�់ជូននូវពាណិជ្ជករ និងវិនិមយេិននូវ�ទ្ភាពក្ញង
ការមប្រើបបាស់ធនធាន បពេទាំង្រណ្លាញ រ្រស់ខលៃតួនមដើេលាបីទទួ�បាននូវតបេរូវការ
ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ពួកមេ។ មសវាកេ្មជាមប្ើនរ្រស់មយើងមាន ធនាគារកិ្្ចសាជីវកេ្ម 
និងអ្កមប្រើបបាស់ ធនាគារកិ្្ចវិនិមយេ ការធានារា៉លា្រ់រង និងTakaful 
ការបេ្រ់បេងបទពលាយសកេ្ម ធនាគារកិ្្ចប្រ្រអី៊សា្លាេ ធនាគារកិ្្ចមបរៅបសុក 
មជើងសារេូ�្រ័បត ហិរញ្ញ្រលាបទានមដើេទុន និងមសវាកេ្មជាមប្ើនមទៀត។ 

ក្ញងឆា្នលាំកនលៃងេកធនាគារមេយប្រ៊ងបានដក់ម្ញនូវ្រម្្ចកវិជា្លាថ្មីសបមា្រ់្�ិត្� 
និងមសវាកេ្មនានាក៏ដូ្ជាពបងរឹងនូវប្រសិទ្ិភាព និងកសាងភាពប្រកួតប្របជងមៅក្ញង 

តំ្រន់។ ការទទួ�បាននូវពានរង្លាន់នានាក្ញងថា្នលាក់តំ្រន់ និងអន្រជាតិជាសក្ីភាព 
ពីការម្រ្ជា្លាយ៉លាងមមាះេុតរ្រស់សេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ងឲលាយទទួ�បាននូវសុបករឹត
ភាព។ សពវែមថងៃធនាគារ មេយប្រ៊ងេិនបគាន់បតជាធនាគារបដ�មានកិត្នាេមថលៃថ្នូរ 
្រ៉ុមណណលាះមទ មហើយក៏ជាធនាគារ �ំដ្រ់ថា្នលាក់ម�ខេួយក្ញង្ំមណេធនាគារមា៉លាមេសុី 
និងក្ញង្ំមណេធនាគារកំពូ�ទាំង ២០០ មៅសក�មលាកមយងតាេទសលាសនាវដ្ី  
The Banker រ្រស់្បកភពអង់មេលៃស មហើយ ក៏ជាបកុេហ៊ុននាំេុខរ្រស់មា៉លាមេសុី
មៅក្ញង្រញ្ជី ២,០០០ រ្រស់ FORBES Global។ 

បពរឹទា្លាចារលាយបដ�្រមង្ើតធនាគារមេយប្រ៊ងបាន្្�់ទសលាសនៈវិស័យថាធនាគារមនះអា្ 
កា្លាយមៅជាកាត�ីករសបមា្រ់ការអភិវឌលាឍន៍មសដ្ឋកិ្្ច និងសង្គេមៅមព�បដ�មាន 
វត្មាន មនធនាគារ មនះ។ ទសលាសនៈេូ�ដ្លានមនះមៅបត្រន្ និងេិន្្លាស់្រ្នូររហូត
ដ�់្រ្្ចញ្រលាបន្ តាេរយៈម្រសកកេ្មរ្រស់ខលៃតួនកា្លាយជាមសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញប្រកមដយ
អារលាយធេ៌ទូទាំងអាសុី។ វាបាន្រង្លាញតាេរយៈការម្រ្ជា្លារ្រស់សេ្ព័ន្ធានាគារបដ�
អនុញ្លាតឲលាយប្រជាព�រដ្ឋបេ្រ់រូ្រមប្រើបបាស់មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញប្រក្រមដយ�ក្ខណ្ឌ 
និងតមេលៃសេរេលាយ ្្�់ប្ររឹកលាសាដ�់អតិថិជន បដ�ប្្អកម�ើតបេរូវការរ្រស់ពួកគាត់  
មហើយបតងបតស្ិតមៅក្ញង្ំនុ្កណ្លា�មនសហេេន៍។ 

តាេរយៈេូ�និធិធនាគារមេយប្រ៊ង - ការ្្តួ្ម្្ើេមនទំនួ�ខុសបតរូវក្ញងសង្គេក្ញង 
ថា្នលាក់តំ្រន់ ធនាគារមេយប្រ៊ងមដើរតួយ៉លាងសកេ្មក្ញងការសបេរួ្អនាេតសបមា្រ ់
សហេេន៍ជាមប្ើនមៅក្ញង អាសុីនាមព�្រ្្ចញ្រលាបន្។ មបកាេការគាំបទរ្រស់្រុេ្គ�ិក 
៤៧០០០ នាក់បដ�្ូ�រួេកេ្មវិធី ស្ម័បេ្ិត្យ៉លាងសកេ្ម វាបាន្្�់នូវការ 
គាំបទដ�់សង្គេក្ញងការ្រមង្ើតឲលាយបាននូវអនាេតដ៏ ប្រមសើរ និងម្រភាព 
សបមា្រ់េនុសលាសជាតិ។

សាវតាទកុមហ៊ុន បណា្្ញជាសកល 
និងបណា្្ញក្ថុងទសុក

New York
Bahrain

Saudi Arabia

London
Uzbekistan

Pakistan

Singapore

Indonesia

Brunei

Labuan

Philippines

Cambodia

Papua New
Guinea

China

India

Hong Kong
Vietnam

Loas

Thailand

Myanmar

Malaysia

អំពីធនាគារ
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មសៀេរា្រ
(១៥/៦/២០០៩)

សាខាធំ
(១៨/១២/១៩៩៣)

ទរឹកថា្លា
(១៧/៣/២០០៨)

ម�៉លាមសទុង
(២១/១/២០០៩)

្លាបារអំមៅ
(១០/៨/២០០៩)

អូឡាំពិក
(១៩/១០/២០០៩)

ទួម�មគាក
(២៨/១២/២០០៩)

សទៃរឹងមានជ័យ
(២៦/១២/២០១១)

តំ្រន់មសដ្ឋកិ្្ចពិមសស
ភ្ំមពញ
(២៨/១២/២០១២)

បាត់ដំ្រង
(២១/៦/២០១០)

កំពង់ចាេ

(២៩/៣/២០១១)

បពះសីហនុ
(១៣/១០/២០១០)

•	បាមរន ១ សាខា •	 ប្រ៊ុយមណ ៣ សាខា •	 ប្រមទសកេ្ពញជា ១២ សាខា •	 ប្រមទស្ិន ២ សាខា •	 ប្រមទសហុងកុង ១ សាខា ១ សាខាតាេរយៈេីេ មអង •	
ប្រមទសឥណ្ឌឌូមនសុី ១ សាខា តាេរយៈសាខាធនាគារមេយប្រ៊ង Syariah ប្រមទសឥណ្ឌឌូមនសុី ៤១៥ សាខា តាេរយៈ ៩៧.៥០% បេ្រ់បេងមដយ BII 
៦ សាខាតាេរយៈេីេ មអង •	 ប្រមទសឥណ្លា ១ សាខា តាេរយៈេីេ មអង •	Labuan ១ សាខា •	 	ទីបកុងេញងដុន ១ សាខា ១ សាខាតាេរយៈេីេ មអង  
•	ទីបកុងញនូយ៉ក ១ សាខា ១ សាខាតាេរយៈេីេ មអង •	 ប្រមទសមា៉លាមេសុី ៤០១ សាខា ៤ សាខា តាេរយៈធនាគារមេយប្រ៊ង IB •	បា៉លាពូញនូហ្គីមនៀ ២ សាខា •	បា៉លាេីសា្លាន 
១១៩៣ សាខា តាេរយៈ ២០% បេ្រ់បេងមដយ MCB ៤ សាខាតាេរយៈ ២៥% បេ្រ់បេងមដយបកុេហ៊ុន Pak-Kuwait Takaful •	 ប្រមទសហវែី�ីពីន ៥៥ សាខា 
៣ សាខាតាេរយៈេីេ មអង •	 ប្រមទសសិង្ហ្រុរី ២២ សាខា ៤សាខាតាេរយៈេីេ មអង ប្រមទសមថ ៤៧ សាខាតាេរយៈេីេ មអង •	ឧម្រេីសា្លាន ការិយ�័យ ១ 
តាេរយៈ ៣៥% ជាកេ្មសិទ្ិ Uzbek បដ�ជួ�មដយអន្រជាតិ •ប្រមទសមវៀតណេ ២ សាខា ១៤០ សាខាតាេរយៈ ២០% បេ្រ់បេងមដយធនាគារ An Binh  
៧ សាខាតាេរយៈេីេ មអង •	 ប្រមទស អារា៉លា្រ់ ការិយ�័យ ១ តាេរយៈ Anfaal Capital •	 ប្រមទសភូមាការិយ�័យតំណង ១។

តាមបណា្្ណខត្ រាជធានីភ្ំណពញ

អំពីធនាគារ

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

របស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ៊ុ

ន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

GROUP CORPORATE
STRUCTURE 
as at 31 January 2013

InvestMent BankIng asset ManageMent

Maybank IB Holdings sdn Bhd
(formerly known as Mayban IB Holdings 
sdn Bhd) (Investment Holdings)

 100%

note:
1. Where investment holding companies are omitted, shareholdings are shown as effective interest.
2. Companies that are not shown include those dormant, under member’s voluntary liquidation, have ceased operations or provide nominee services.

 100%  Maybank Islamic Bhd 
(Islamic Banking)

 99.97%  Maybank Philippines Incorporated 
(Banking)

 100%  Maybank (Png) Limited 
(Banking)

 100%  Maybank International (L) Limited 
(Offshore Banking)

 20%   MCB Bank Limited 
(Banking)

 20%  an Binh Commercial Joint stock Bank 
(Banking)

 35% Uzbek Leasing International a.O. (Leasing)
 97.40%  Pt Bank Internasional Indonesia tbk 

(Banking)
    100% Pt BII Finance Center 
     (Multi financing)
    62% Pt Wahana Ottomitra  
     Multiartha tbk (Multi financing) 
     

 100%  Pt Bank Maybank syariah Indonesia 
(Islamic Banking)

 100% Maybank (Cambodia) Plc
  (Banking)

 100%  etiqa International Holdings sdn Bhd (formerly known as 
Mayban ageas Holdings Bhd) (Investment Holding)

   69.05% Maybank ageas Holdings Bhd 
    (Investment Holding)

   100% etiqa Insurance Berhad 
    (Life & general Insurance)
   100% etiqa takaful Berhad 
    (Family & general takaful)
   100% etiqa Life International (L) Limited 
    (Offshore Life Insurance)
   100% etiqa Offshore  
    Insurance (L) Limited 
    (Offshore Insurance)
   32.5% Pak-kuwait takaful  
    Company Limited 
    (general takaful)
   Other subsidiaries

 100%  Maybank Investment Bank 
          Berhad (Investment Banking)
   100%  BinaFikir sdn Bhd
   Other subsidiaries

 100%  Maybank asset Management group Bhd
       (formerly known as aseamlease Bhd)

 100% Maybank asset Management  
  sdn Bhd (formerly known as  
  Mayban Investment Management  
  sdn Bhd) (Fund Management) 

 100% Maybank kim eng Holdings Limited 

  100% Maybank kim eng securities Pte Ltd  
    (Dealing in securities)
  83.50% Maybank kim eng securities (thailand) Plc 
   (Dealing in securities)
  89.75% Maybank atR kim eng Financial Corporation  
   (Investment Holding)
  80% Pt kim eng securities (Dealing in securities)
  100% Maybank kim eng securities (London)  
    Limited (Dealing in securities)
  100% Maybank kim eng securities Usa Inc.  
   (Dealing in securities)
  100% Maybank kim eng securities Joint stock  
    Company
  100% kim eng securities (Hong kong) Limited
   (Dealing in securities)
  75% kim eng securities India Private Limited  
   (Dealing in securities)
  Other subsidiaries

 100% Maybank trustee Bhd
  (trustee services)

 Other subsidiaries

 100% Maybank ventures sdn Bhd 
  (formerly known as Mayban 
  v e n t u r e s  s d n  B h d ) 
  (Private equity Investments)

COMMeRCIaL BankIng OtHeRsInsURanCe

រចនាសម្័ន្ធរបស់សម្័ន្ធ្នាគារ
(គិតទតឹមន្ងៃ្រី ៣១ បខមករា ឆ្្ំ២០១៣)

អំពីធនាគារ
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រចនាសម្័ន្ធរបស់
្នាគារ
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អំពីធនាគារ
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GROUP CORPORATE
STRUCTURE 
as at 31 January 2013
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង
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សវង្រកចំេុចរួម
នៅ្ូរទំាងតំបន់
ជាេួយនរឹងភាពរុឹងមាំដលា�យើងបានកសាងឡើងនៅក្ញងបលាទលាស 
មា៉លាឡលាសុី សិង្ហ្រុរី និងឥណ្ឌឌូនលាសុី យើងអា្ទាញយកេុណ 
តមលៃលាពីការរួេសហការគា្នលានលាផ្លាកអាជីវកេ្មរ្រស់យើងដើេលាបីជួយ 
លោកអ្កទទួ�បានឱកាសទូទាំងអាសុី។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

្រិសណៅយុ្រ្ធសាសស្ឆ្្ំ២០១៥
ចកខេថុវិស័យ
កា្លាយជាជមបេើសមដេូប្្ក 

ហិរញ្ញវត្ញទី ១ ក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា

ណបសកម្ម
មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញប្រកមដយ 

អារលាយធេ៌ក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា

ទី១ មដើេលាបីទទួ�បានការទទួ�សា្លា�់ជាធនាគារេួយបដ�្្�់ជូនមសវាធនាគារ�្អឥមខា្លាះ

ទី២ មដើេលាបីទទួ�បានការទទួ�សា្លា�់ជាអ្ក្្�់មសវាប្រក្រមដយការម្្ប្រឌិតថ្មី និង
្�ិត្�មានតមេលៃ្របន្េ និងមសវាកេ្មតាេរយៈ្រម្្ចកវិជា្លាព័ត៌មានវិទលាយា

ទី៣ មដើេលាបីសមបេ្បាននូវកបេិតខ្ពស់មនមករ្តិ៍មឈា្លាះ និងវត្មានរ្រស់ធនាគារ មេយប្រ៊ង 
មៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា

ទី៤ មដើេលាបីកា្លាយជានិមយជកបដ�បតរូវបានទទួ�សា្លា�់មៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា

ទី៥ មដើេលាបី្្�់ជូនបបាក់្ំមណញេុនមព�្រង់ពន្ជាទីគា្រ់្ិត្មៅមា្លាស់ភាេហ៊ុន

យុ្រ្ធសាសស្សំខាន់ៗរបស់ណយើង

•	 ការ្្�់ជូននូវភាពងយបសួ�
 ដ�់អតិថិជនក្ញងការទទួ�យក
 មសវាហិរញ្ញវត្ញ
•	 មានភាពសុបកិតម�ើ�ក្ខណ្ឌ
 និងតមេលៃ
•	 ការ្្�់ប្ររឹកលាសាជូនអតិថិជនប្្អក
 មៅម�ើតបេរូវការរ្រស់ពួកគាត់
•	 កា្លាយជាម្រះដូងមនសហេេន៍
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

មថងៃទី ២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២

ធនាគារមេយប្រ៊ងសាខាភ្ំមពញបានមធវែើសាជីវកេ្មក្ញងបសុកជាធនាគារមេយប្រ៊ង 
(មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី។

មថងៃទី ៥ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២

ធនាគារមេយប្៊រងបាន្្�់នូវការធានាអះអាងជាថ្មមី�ើកិ ្្ចសនលាយាយូរអបងវែងជាេួយ 

ប្រមទសកេ្ពញជា្ំមពាះការសហការណ៍ក្ញងតំ្រន់មបកាេកិ ្្ចប្រតិ្រតិ្ការរ្រស់ ធនាគារ 
មេយប្៊រង (មខេ្ូរឌា) ភីអិ�សីុ បដ�បានទទួ�នូវកិតិ្យសក្ញងការដក់សមមាភលាធជា 

ល្ៃនូវការពី ឯកឧត្េ ជា ជាន់តូ អភិបា�ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា មដយមានសមេ្្ 
មតមជា ហុ៊ន បសន នាយករដ្ឋេសនី្មនបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា និង 
Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak នាយករដ្ឋេសនី្មនប្រមទសម៉ាលាមេសីុជា 
កសលាសិនសាកលាសី មៅក្ញងកិ ្្ចប្រជុំថា្នលាក់កំពូ�អាស៊ាលានម�ើកទី ៩ បដ�បានប្របពរឹត្មេើង
មៅរាជធានីភំ្មពញមនបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា។

មថងៃទី ៥ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២

ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី បានមរៀ្រ្ំកិ្្ចប្រជុំបកុេប្ររឹកលាសាភិបា
�ម�ើកទី១មៅរាជធានីភ្ំមពញមដយមានការ្ូ�រួេពី        មលាក ជា តិកមសង 
(អេ្គនាយក) មលាក មស្ពនសឺរ �ី មលាក ហាេីរុ�ឡា ្រ៊ូរា៉លាន់  
មលាក �ី មទៀន្រ៉ូ និងមលាក ជូ្រលៃ៊ី បា៉លា។

មថងៃទី ៨ បខឧសភា ឆា្នលាំ២០១២

ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា)ភីអិ�សុីបាន្្�់ជំនួយឧ្រត្េ្ភដ�់កាកបាទ  
បកហេក្ញងពិធីខួ្រម�ើកទី ១៤៩ រ្រស់កាកបាទបកហេ និងអឌលាឍ្នទៃបកហេ 
ពិភពមលាក មៅមបកាេប្រធាន្រទ “យុវជនឈានេុខ”មបកាេអធិ្រតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស ់
ពីសមេ្្មតមជាហ៊ុនបសននាយករដ្ឋេសន្ីមនបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា និង 
មលាកជំទាវ ្រ៊ុន រា៉លានី ហ៊ុនបសនបដ�ជាប្រធានកាកបាទបកហេកេ្ពញជា។

មថងៃទី ១៤ បខេិថុនា ឆា្នលាំ២០១២

ការដក់មអាយមប្រើបបាស់មា៉លាសុីនATMតាេទីសាធារណៈដំ្រូង្រង្អស់មៅ្លាសារ 
ទំមនើ្របាយ័ន។ 

មថងៃទី ៣០ បខេិថុនា ឆា្នលាំ២០១២

មដើេលាបី្រន្នូវទំនួ�ខុសបតរូវកិ្្ចការសង្គេរ្រស់ខលៃតួន ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) 
ភីអិ�សុីបានមធវែើការសហការជាេួយនរឹងសមាេេសស្ីមន សា្លានទូតមា៉លាមេសុី
ប្រចាំមៅកេ្ពញជាមដយ្្�់ការឧ្រត្េ្ភជាអណ្ឌូងទរឹកជាមប្ើនដ�់សហេេន៍ 
កំពង់សំមរាងក្ញងមខត្តាបកវ។

ទពឹត្ិការេ៍សំខាន់ៗ
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មថងៃទី ២៣ បខសីហា ឆា្នលាំ២០១២

្រុេ្គ�ិកធនាគារមេយប្រ៊ង បានមរៀ្រ្ំ្រមង្ើតេូ�និធិ្រុេ្គ�ិកស្ម័បេ្ិត្មដើេលាបមីធវែើ
ការឧ្រត្េ្ភដ�់េនទៃីរមពទលាយកុមារ េន្្រុបា្លា បដ�ជាេនទៃីរមពទលាយ្្�់ការពលាយាបា� 
មដយឥតេិតមថលៃដ�់កុមារកេ្ពញជា។

មថងៃទី ២៦ បខកញ្លា ឆា្នលាំ២០១២

ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា)ភីអិ�សុីបានទទួ�ពានរង្លាន់ម្្ើេក្ញងការ 
ប្រតិ្រត្ិការ្្លា�(់Straight Through Processing “STP”) ពCីitibank NA 
សបមា្រ់ប្្កសា្នលាមដម្្ើេ។ ការមកាតសរមសើរមនះ បតរូវបាន្្�់មេើងមបកាយ 
មព�ទទួ�មជាេជ័យមនកំមណើនប្រតិ្រត្ិការ MT១០៣ STP ដ�់មៅ ៩៥%ឬ 
ខ្ពស់ជាង និងការមកើនមេើងមនប្រត្ិ្រត្ិការ MT២០២ STP ដ�់មៅ ៩៨%ឬ 
ខ្ពស់ជាង។

មថងៃទី ១២ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

M2U បដ�បានឈ្ះពានរង្លាន់ប្្កធនាគារតាេប្រព័ន្អីុនធឺណិតបតរូវបានដក់ឲលាយ
មប្រើបបាស់មៅកេ្ពញជាតាេរយៈមេហទំព័រ www.maybank2u.com.kh។  
មសវាM2U ្រំមពញ្របន្េមៅតាេ្រណ្លាសាខារ្រស់ធនាគារ និងមាន 
មគា�្រំណង្រង្លាញមៅ្រម្្ចកវិទលាយានាំេុខមៅកេ្ពញជា។ មសវាមនះ បតរូវបានភា្លា្រ ់
ជាេួយនរឹងមសវា WIFI មដយឥតេិតមថលៃតាេរយៈមដេូសហការ Ezecom  

បដ�ជាបកុេហ៊ុនមសវាទូរេេនាេេន៍ដ៏�្អ្រំ្ុត។

មថងៃទី ១២ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ការដក់មអាយមប្រើបបាស់ម៉ាលាសីុនATMទីសាធារណៈទី ២ មៅ 
អាកាសយន្ដ្លានអន្រជាតិភំ្មពញ។  

មថងៃទី ២៨ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ធនាគារមេយប្៊រង បានពបងីកនូវ្រណ្លាញសាខាក្ញងប្រមទសកេ្ពញជាទី១២  
បដ�មានទីតំាងមៅតាេតំ្រន់មសដ្ឋកិ ្្ចពិមសសភំ្មពញ។ សាខាថ្មមីនះដក់ 
្រង្លាញ្ងបដរនូវ រូ្ររាងម៉ាលាកថ្ម ីនិងមសាភណ្ឌភ័ាព សកេ្មភាពមនការវិវឌលាឍន៍បដ�
្្�់នូវទំនុក្ិត្ខ្ពស់សបមា្់រអតិថិជនជាេួយនរឹង្រទពិមសាធន៍េួជាទីរីករាយ 
្របន្េមទៀតមៅមព�មប្រើបបាស់ធនាគារមយើង។ 

មថងៃទី ២២ បខកញ្លា ឆា្នលាំ២០១២

មដយមានភាពមជឿជាក់យ៉លាងេុតមំាក្ញងការ្រមង្ើនបទង់បទាយកាតពវែកិ ្្ចម�ើកិ ្្ច 
ការសង្គេធំក្ញងមថងៃបតេួយរ្រស់បកុេហុ៊នម៉ាលាមេសីុ ធនាគារមេយប្៊រងបានបបារព្កេ្ម 
វិធី Group CR Day សបមា្់រឆា្នលាទីំ ៣ រ្រស់ខលៃតួន្រន្មទៀត។  ធនាគារ 
មេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា)ភីអិ�សុី រួេជាេួយ្ុរេ្គ�ិក មេយប្៊រង ទំាងអស់ជាង 
២១,០០០ នាក់ បដ�េកពី្រណ្លាការិយ�័យនានាមៅទូទំាងសក�មលាក  
មដើេលាបី្ូ�រួេ្្�់នូវការម្្រជ្ាល្ា ត្ិរួេគា្នលាជាថ្មេ្ីងមទៀតរ្រស់ពួកគាត់សបមា្់រអភិវឌលាឍន៍ 
កិ ្្ចការសង្គេ និងសហេេន៍។ ធនាគារមេយប្៊រង (មខេ្ូរឌា)ភីអិ�សីុ បាន្ូ� 
រួេក្ញងកិ ្្ចការសម្ាលាតសាលាមរៀន និង្រមង្ើតនូវសកេ្មភាពស្រលាបាយៗជាេួយនរឹង 
កុមារបដ�េកពីអង្គការម�ើកសទៃតួយប្រជាព�រដ្ឋ (PIO) សទៃរឹងមានជ័យ។

មថងៃទី ២៤ បខកក្ដ ឆា្នលាំ២០១២

ជាេួយនរឹងកិ្្ចសហការេួយម្លាសងមទៀតជាេួយនរឹងសមាេេសស្ីមនសា្លានទូត 
មា៉លាមេសុី ប្រចាំមៅកេ្ពញជាធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា)ភីអិ�សុី ក៏បាន្្�់ 
ការឧ្រត្េ្ភជាអាហារនិងសំម�ៀក្រំពាក់ បពេទាំងសមាភលារៈនានាជាមប្ើនដ�់ 
សហេេន៍ឫសលាសីបកវ្ងបដរ។

យុទ្សាសស្ & សេិទ្ិ្�រ្រស់មយើង

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

របស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ៊ុ

ន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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ការផ្ល់ជំនាញខាងឧស្សាហកម្ម 
ដើម្បីបង្កើនអនុភាពលើ 
អាជីវកម្មរបស់អ្ក
ក្ញងនាេជាធនាគារធំ្រំ្ុតេួយនៅតំ្រន់អាសុីអាគ្លាយ៍ ពលាេជាេួយនរឹងបលាវត្ិដ៏យូររ្រស ់
ធនាគារកិ្្ចផ្លាកអាជីវកេ្ម យើងមានគលារឹះ និង្រទពិសោធន៍ផ្លាកធនាគារដើេលាបី្រំពលាញតាេ 
តមលារូវការសពវែបលា្រយ៉លាងរ្រស់អតិថិជន។
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ល្រ្ធផលននទបតិបត្ិការរបស់្នាគារណមយបប៊ង សំរាប់ឆ្្ំ ២០១២ 
រានឆ្ថុរះបញ្្ំងពីដំណេើរ ននកំបេ្រទមង់ បដលរានចាប់ណផ្ើមណឡើងក្ថុង ឆ្្ំ 
២០០៨ ជាមួយការសំណរចចិត្ជា យុ្រ្ធសាសស្ ណដើម្បីវិវដ្ខ្លួនរហូតមកដល់ដំណាក់
កាលបច្ចថុប្បន្ ជាមួយ នឹងការខិតខំទបឺងបទបងឥតឈប់ឈរ បនា្្ប់ពីរានចុរះបញ្ី
ជាទកុមហ៊ុនក្ថុងទសុក ណៅណដើមទតីមាស្រី ១ ឆ្្ំ ២០១២ ។ ណយើងរានសំណរចនូវ 
ទរាក់ចំណេញសុ្រ្ឋជាណលើកដំបូង ចំនួន៦.១ លានដុលារអាណមរិក បដលរានមកពី 
កំណេើនឥេទាន ការទគប់ទគងចំណាយយ៉្ងមានទបសិ្រ្ឋិភាព ្រន្ទឹមនឹងណនរះ
ណយើងក៏បន្ណ្វើណអាយទបណសើរណឡើងនូវការទគប់ទគងគុេភាពទ្រព្យសកម្មផងបដរ។ 
ជាល្រ្ឋផល ណយើងក៏្រ្រួលរានផលចំណេញណ្ៀបនឹងមូល្នណលើកដំបូង ចំនួន 
១០.៩០%។

ឡង ខាយ សីុម
នាយកនាយកដ្លានហិរញ្ញវត្ញ និងយុទ្សាសស្

ព័ត៌មានសំខាន់ៗមនរបាយការណ៏�ទ្្�សំរា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទឆា្នលាំ ២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក

្ំណូ�ពីការបបាក់សុទ្ ១១.៤៨៨.៥០៦

្ំណូ�កមបេឈ្តួ�និងកមបេមជើងសារសុទ្ ១.៨៤៨.៧៧២

្ំណូ�ប្រតិ្រត្ដិការសុទ្សរុ្រ ១៣.៣៤៩.១០៩

្ំណយរដ្ឋបា�ទូមៅ ៥.៣២៧.៥៦២

សំវិធានធនម�ើការបាត់្រង់មនឥណទាន ៦១៤.៤៣៧

បបាក់្ំមណញេុន្រង់ពន្ ៧.៦០០.១៧១

បបាក់្ំមណញសុទ្សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទ ៦.១១៧.៣៤៩

ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី បាន្្�់នូវបបាក់្ំមណញសុទ្ឋម�ើកដំ្រូង  
្ំនួន ៦,១ លានដុលារអាមេរិក សំរា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទពីចា្រ់ពីបថ្ទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ 
២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២។  បបាក់្ំមណញសំមរ្បាន មដយសារ 
មកើនមេើងយ៉លាងខា្លាំង នូវឥណទាន ការបេ្់របេង្ំណយយ៉លាងមានប្រសិទ្ឋិភាព ទនទៃរឹេ
នរឹងមនះមយើង្រន្មធវែើមអាយប្រមសើរមេើងនូវការបេ្រ់បេងេុណភាពបទពលាយសកេ្ម។

ការមកើនមេើងនូវ្ំណយរដ្ឋបា�ទូមៅ ្ំនួន ៥,៣៣ លានដុលារអាមេរិក 
េឺសេបស្រ មៅនរឹងការពបងីកនូវេំមរាងអាជីវកេ្មរ្រស់ធនាគារ ។ ភាកមប្ើន 
មន្ំណយរដ្ឋបា�ទូមៅ េឺ េកពី្ំណយម�ើ្រុេ្គ�ិក បដ�តំណងមអាយ 
៤៦,៦០% មន្ំណយមនះសរុ្រ។ ការមកើនមេើងខ្ពស់នុវ្ំណយម�ើ្រុេ្គ�ិក  
្រណ្លា�េកពីការមរីស្រុេ្គ�ិក្របន្េ និង ្ំណយេកពីទីសា្នលាក់ការកណ្លា�មដយ

សារ បតធនាគារស្ិតក្ញងអន្រភាពពីប្រតិ្រតិ្ការជាសាខាមៅជាធនាគារ។  
ជាេួយនរឹងការ្្តួ្ម្្ើេនូវការបេ្រ់បេង្ំណយ ធនាគារសំមរ្បាន 
នូវការបេ្រ់បេងអនុបាត្ំណយ មធៀ្រនរឹង្ំណូ�សំរា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទ  
្ំនួន ៣៩,៩៤%។

សំវិធានធនម�ើការបាត់្រង់មនឥណទានសំរា្រ់ការិយ្ររិ្ឆេទ 
្ំនួន៦១៤.៤៣៧ដុលារអាមេរិក េឺភាេមប្ើនេកពីសំវិធានធនទូមៅ។

ព័ត៌មានសំខាន់ៗននតារាងតុល្យការ
សមង្្រនូវសា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារនាមថងៃទី៣១បខធ្នូឆា្នលាំ២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក

បទពលាយសកេ្ម ៤១៣.៧៤១.៣២៣

ឥណទាននិង្រុមរប្រទានដុ� ២៣៨.០២៤.៩៤៥

ឥណទាននិង្រុមរប្រទានសុទ្ ២២៧.៨៩៤.៥២២

ឥណទានេិនដំមណើរការ ១០.៥០៣.១៨៨

បបាក់្រមញ្ញើរ្រស់អតិថិជនសរុ្រ ២១២.១៣៣.១៥០

អនុបាតឥណទានមធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្ម ៥៥,០៨%

អនុបាតឥណទានេិនដំំមណើរការមធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្ម ៤,៤១%

មដើេទុន ៥០.០០០.០០០

ការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានសំខាន់សទមាប់ការិយបរិណច្ច្រឆ្្ំ២០១២

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម
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បទពលាយសកេ្មសរុ្ររ្រស់ធនាគារ មាន្ំនួន ៤១៤ លានដុលា្លារអាមេរិក េិតបតរឹេ 
មថងៃទី ៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ ជាេួយឥណទាន នរឹង ្រុមរប្រទានដុ�្ំនួន ២៣៨ 
លានដុលា្លារអាមេរិក បដ�តំណងមអាយ ៥៧,៤៨% មនបទពលាយសកេ្មសរុ្រ។ 
ឥណទានពាណិជ្ជកេ្ម និង ឥណទានសបមា្រ់អ្កមប្រើបបាស់ តំណងមអាយ 
៤៥,៣៨% នរឹង ៥៤,៦២% មរៀងគា្នលាមន្ំនួនឥណទានសរុ្រ។ 
េុណភាពបទពលាយសកេ្មរ្រស់ធនាគារ រកលាសាបានជំមនឿទុក្ិត្ជាេួយនរឹងអនុបាត 
ឥណទានេិនដំមណើរការ នរឹង ឥណទានសរុ្រ ្ំនួន ៤,៤១%។

បបាក់្រមញ្ញើសរុ្ររ្រស់អតិថិជន េិតបតរឹេមថងៃទី៣១បខធ្នូឆា្នលាំ២០១២ មាន្ំនួន 
២១២ លានដុលា្លារអាមេរិក បដ�បានេកពី បបាក់្រមញ្ញើ្រន្ដ្ំនួន៨៦,៨ 
លានដុលា្លារអាមេរិក បបាក់្រមញ្ញើសនលាសំ្ំនួន៣៦,២ លានដុលា្លារអាមេរិក 
បបាក់្រមញ្ញើមានកា�កំណត់្ំនួន៨៨,៦ លានដុលា្លារអាមេរិក និង 
បបាក់្រមញ្ញើកបេិតទុក ្ំនួន០,៤ លានដុលា្លារអាមេរិក។ មដយសារឥណទាន 
មានកំមនើនហួសម�ើបបាក់្រមញ្ញើសរុ្ររ្រស់អតិថិជន មធវែើមអាយអនុបាត 
ឥណទានមធៀ្រនរឹង បបាក់្រមញ្ញើមាន្ំនួន ១១២,២១% នាការិយ្ររិម្ឆេទមថងៃទី៣១ 
បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២។

េូ�និធិមា្លាស់ហ៊ុន ្ំនួន៥០លានដុលា្លារអាមេរិក េឺជាមដើេទុនដំ្រូងរ្រស់ធនាគារ 
មៅមព�បដ�្ុះ្រញ្ជីជាបកុេហ៊ុន្រុត្សេ្ព័ន្ នាមថងៃទី ២ បខមេសា ឆា្នលាំ ២០១២។ 
មដើេទុនមនះ បានេកពីការ្ូ�រួេ្ំបណកបទពលាយសកេ្មសរុ្ររ្រស់ធនាគារ 
មេយប្រ៊ង សាខាភ្ំមពញ្ំនួន ៣៣.០៨០.៦៨៨ ដុលា្លារអាមេរិក (តួម�ខមយង 
តាេបទពលាយសកេ្មសរុ្រសុទ្នាមថងៃទី ១ បខមេសា ឆា្នលាំ ២០១២ បដ�មធវែើសវនកេ្ម 
រួ្មហើយ) នរឹងការ្រមង្ើនមដើេទុន្របន្េ្ំនួន ១៦.៩១៩.៣១២ ដុលា្លារអាមេរិក។

អនុរាតសំខាន់ៗ
តមេលៃ្របន្េមនការបបាក់សុទ្ ២,៧៨%

្�្ំមណញមធៀ្រនរឹង េូ�ធន ១០,៩០%

្ំណូ�កមបេឈ្តួ�មធៀ្រ នរឹង ្ំណូ� ១៣,៨៥%

្ំណយមធៀ្រ នរឹង ្ំណូ� ៣៩,៩៤%

ឥណទានមធៀ្រ នរឹង បបាក់្រមញ្ញើ ១១២,២១%

េុណភាពបទពលាយសកេ្ម

ឥណទានេិនដំមណើរការមធៀ្រ នរឹងឥណទានសរុ្រ ៤,៤១%

អនុបាតសាធនភាព ២២,១៤%

បន្រក្សានូវទរាក់ចំណេញ នឹង កំណេើនអាជីវកម្ម
ក្ញងកំេញងការិយ្ររិម្្ជទមនះ តមេលៃ្របន្េមនការបបាក់សុទ្មាន្ំនួន ២,៧៨% 
បដ�្ូ�រួេ្ំបណកេកពីការថយ្ុះនូវបបាក់្ំមណញពីការ្្�់ឥណទាន 
មដយសារការប្រកួតប្របជងដ៏្មង្អៀត មនទី្លាសារក្ញងកំេញងការិយ្ររិម្្ជទមនការបតរួត 
ពិនិតលាយ។ ្ំណូ�កមបេឈ្តួ� មាន្ំនួន ១៣,៨៥%មន្ំណូ�ប្រតិ្រត្ិ
ការសុទ្សរុ្រ បដ�បានេកពី ្ំណូ�ពីការម្ទៃរបបាក់ ្ំណូ�ពីមសវាកេ្ម 
នឺង្ំណយទំរង់ការ។ ្ំណយមធៀ្រនរឹង្ំណូ� ្ំនួន៣៩,៩៤% ស្ិត
មៅក្ញងភាេរយបដ�អា្ទទួ�យកបាន ម្រើេិតពីកំរិតមៅក្ញងការ្្តួ្ម្្ើេ 
នូវការបេ្រ់បេង្ំណយ។

ភាពទគប់ទគាន់ននណដើម្រុន រក្សារាននូវភាពខា្្ំង
មយើងអា្រកលាសាបាននូវអនុបាតសាធនភាព ្ំនួន២២,១៤% បដ�ស្ិតក្ញងកំរិត
េួយខា្លាំងម្រើមប្រៀ្រមធៀ្រនរឹងការដក់កំណត់ពីធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាបដ�មានបតរឹេ
បត១៥%។ ធនាគារ ខិតខំរកលាសាមអាយបានបេ្រ់បគាន់នូវមដើេទុនមដើេលាបីការពារនូវ 
ហានិភ័យប្្កពាណិជ្ជកេ្ម មដើេលាបីពបងីកកំមនើនអាជីវកេ្មមដយសុទិដ្ឋិនិយេ និងមដើេលាបី
ទ្រ់ទ�់នរឹងតំរូវការមដើេទុន។

ណសចក្ីសន្ិោ្្ន
�ទ្្�មនប្រតិ្រត្ដិការរ្រស់ធនាគារប្រចាំឆា្នលាំ ២០១២ មានភាពខា្លាំងកា្លា
្រណ្លា�េកពីកតាតលាេួយ្ំនួន ដូ្បដ�បាន្រញ្លាក់នូវ្ំណុ្ខាងម�ើ។ 
ធាតុមនតារាងតុ�លាយការមៅរកលាសាបាន ភាពខ្ាលាងំ រួេជាេួយនរឹងការអនុវត្មនការបេ្់របេង 
ហានិភ័យមដើេលាបីធានាមអាយ បាននូវេុណភាពបទពលាយសកេ្ម នរឹង បេរឹះមនប្រតិ្រត្ិការេួ
យ្ំនួនមដើេលាបី្រន្នូវភាព មកលៃៀងកា្លាមនអាជីវកេ្មរ្រស់មយើង។

ជំហាន្រនា្លា្រ់មទៀត ធនាគារ នរឹងខិតខំម្តលាតសំខាន់ មហើយមធវែើមអាយបាននូវកំមនើន 
បបាក់្ំមណញ ជាេួយនរឹងការប្រុងប្រយ័ត្ខ្ពស់ក្ញងការមធវែើប្រតិ្រតិ្ការអាជីវកេ្មរ្រស់
ខលៃតួនមដើេលាបីធានាមអាយបាននូវេុណភាពមនការបេ្រ់បេង្ំណយបដ�ជា្ំណុ្ឈាន
មៅរកការបេ្រ់បេងអាជីវកេ្មយ៉លាងមានប្រសិទ្ិភាព។

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

របស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ៊ុ

ន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ក្ថុងឆ្្ំ២០១២ ណសវាហិរញ្ញប្បទានសហគមន៍ ទតរូវរានចាប់ណផ្ើមនូ
វការរីកចំណរីនទបណសើរមួយននននណបសកកម្មចំបងរបស់ណយើងក្ថុងការ 
បណទមើសហគមន៍។ ណោយយល់ដឹងច្បាស់អំពីតទមរូវការ និងការ 
ទ្រទ្រង់ណលើការលូតលាស់ក្ថុងវិស័យ ណយើងខ្ថុំអាចបណង្កើតណឡើងនូវការ 
ផ្ល់ជូនវិភាគទានសទមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ដ៏ពិតទរាកដ។ 
បផ្អកណលើចំនុចណនរះ ជាការភា្្ប់ននការណប្ជា្្នូវ្រំនួលខុសទតរូវននការ 
រីកលូតលាស់ បដលនឹងពណន្ឿនការរីកលូតលាស់របស់ណយើងណៅ 
អនាគត។  

ជីម គុងហ៊ុយ
នាយក នាយកដ្លានមសវាហិរញ្ញ្រលាបទានសហេេន៍

ណយើងខ្ថុំរានបន្ការពទងីកយុ្រ្ធសាសស្បបន្មណោយណ្ត្តណៅណលើការ 
ពទងីកននការឈានណៅរកភាពណជាគជ័យជាមួយនឹងការបបងបចកនូវបណា្្ញ 
ណផ្សងៗគា្្។ បណា្្ញសាខារបស់ណយើងទតរូវរានពទងីករហូតដល់ណៅ១២សាខា 
ណោយោក់ដំណេើរការបបន្មមា៉្សុីនណអ្ីអ៊ឹមរហូតដល់ ១៦ និងណសវា្នាគារ 
តាមទបព័ន្ធអ៊ីន្ឺេិត បដលទតរូវរានបូកបញ្ចូលនូវគំរូបចកចាយ ក៏ដូចជាការ 
តាំងជំហររបស់ណយើងណោយណឆព្រះណៅកាន់ចកខេថុវិស័យណដើម្បីកា្្យជាជណទមើស្រី ១ 
ក្ថុងការផ្ល់ជូនណសវាកម្មហិរញ្ញប្បទានណៅកម្ថុជា។ 

ឃូ ណអងហូ
នាយក នាយកដ្លានបេ្រ់បេង្រណ្លាញសាខា

មសវាហិរញ្ញ្រលាបទានសហេេន័ េឺជាបេកធាងមសវាធនាគារខា្នលាតតូ្រ្រស់ធនាគារ។ ្ក្ញវិស័យរ្រស់មយើងេឺក្ាលាយជាជមបេើសទី១ 
ក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា ក្ញងការ្្�់ជូននូវមសវាហិរញ្ញ្រលាបទានតាេរយៈម្រសកកេ្មមនមសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញប្រក្រមដយអារលាយធេ៌។ រា�់អតិថិជនបតរូវបាន
្រមបេើជូនតាេរយៈប្រមភទម ល្ាសងគា្នលា និងកំពុង្រន្ការពបងីក្រណ្លាញបដ�ដរឹកនំាមដយការ្រមង្ើតថ្មមីនប្្កបេ្់របេង្រណ្លាញសាខារ្រស់មយើង។

•	 មដើេលាបីពមនលៃឿនការ�ូតលាស់ប្រចាំមថងៃរ្រស់អ្កមប្រើបបាស់ ្រណ្លាញបេ្រ់បេងបតរូវបាន្រមង្ើតមេើងមៅក្ញងបខ កញ្លា ២០១២។ តួនាទីសំខាន់ 
រ្រស់វាេឺការពបងីក្រណ្លាញប្កចាយក៏ដូ្ជាការបេ្រ់បេង និងការគាំបទដ�់សាខារ្រស់មយើងមដើេលាបីបបាកដថាប្រព័ន្ដំមណើរការមាន 
ប្រសិទ្ភាព និងសេត្ភាពខ្ពស់។

•	 កា�ពីមថងៃទី ១២ បខធ្នូ ២០១២ មយើងបានដក់មអាយដំមណើរការ M2U បដ�មវទិការមនធនាគារតាេប្រព័ន្អ៊ីនធឺណិត។ ក្ញងអំេញងមព� 
៥ បខ មយើងទទួ�បាន្ំនួនអតិថិជន្ុះមឈា្លាះមប្រើបបាស់មសវាមនះបានរហូតដ�់មៅ ១៤៦៨ នាក់ បដ�មនះជា្ំណុ្្រញ្លាក់មន 
សេិទ្្�រ្រស់មយើង។ 

 

ចំេុចកត់សមា្្ល់

ស្វាហិរញ្ញប្បទានសហគមន៍ / 
ការគ្ប់គ្ងបណា្្ញសាខា

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម
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•	 មយើងបានម្រើកដំមណើរការសាខាទី ១២ មៅក្ញងតំ្រន់មសដ្ឋកិ្្ចពិមសសភ្ំមពញ ក្ញងបខធ្នូ ២០១២ មដើេលាបីចា្រ់យកឱលាយបាននូវយុទ្សាសស្ 
អភិវឌលាឍន៍ទីបកុងក្ញងប្រមទស សបមា្រ់ទីបកុងភ្ំមពញ និងតំ្រន់ជាយបកុងបដ�បានសមា្លា�់ជាមគា�មៅធំទី ២ បដ�បតរូវបានប្រមេើ� 
មេើ�មដើេលាបីពបងីកសកេ្មភាពពាណិជ្ជកេ្មនាមព�អនាេត។ សាខាថ្មីក៏បាន្រង្លាញអំពីអវែីបដ�ថ្មី និងការមកើនមេើងជា�ំដ្់រមដើេលាបី្្�់ 
ជូនអតិថិជននូវ្រទពិមសាធន៍ធនាគារប្រក្រមដយភាពរីរាយ។ េំរូសាខាដ៏ថ្មីបសឡាង និងការរ្នា�េ្អ នរឹងកំណត់តួនាទីជាថ្មីមនសាខា
ធនាគារ មេយប្រ៊ង បដ�ជា្ំនុ្្ំ្រងមនមគា�មៅរ្រស់សហេេន៍សបមា្រ់មសវាកេ្មហិរញ្ញ្រលាបទាន និង ដំមណះបសាយ។

ជាេួយការមរៀ្រ្ំយុទ្សាសស្ថ្មីបដ�មកាតលា្ររា�់វិសា�ភាពមនេមបមាងប្នការ ការរ្នាមរៀ្រ្ំប្្កខាងក្ញង និងមបេឿងសង្លារឹេ និងមធវែើឱលាយ 
មេើ�ម�ើញមនការសមបេ្ម�ើការទំនាក់ទំនងប្្កទី្លាសារ និង្�ិត្�មសវាកេ្មរ្រស់ធនាគារ បដ�អតិថិជននរឹងរីករាយនូវ្រទពិមសាធន៍
ធនាគារថ្មីជាេួយ មេយប្៊រង។ 

•	 មយើងបានចា្រ់ម្្ើេដក់ដំមណើរការមា៉លាសុីនមអធីអ៊ឹេ្របន្េមៅ ២ ទីតាំង បដ�មានមៅខាងក្ញង្លាសារបាយ័ន និង 
អាកាសយនដ្លានអន្រជាតិភ្ំមពញ។

•	 េុខងររ្រស់មសវាហិរញ្ញ្រលាបទានសបមា្រ់អ្កមប្រើបបាស់បានមដើរតួនាទីសំខាន់ក្ញងការធានាមនការមកើនមេើងបទពលាយសកេ្មជាេួយេុណភាព
ខ្ពស់។ វាបាន្្�់ជូនយ៉លាង្លាបាស់ និងការបណនាំបដ�ជាេុណប្រមយជន៍សបមា្រ់បកុេ្រុេ្គ�ិកប្្ក�ក់មដើេលាបីភាពរីក�ូតលាស់មនការ
្្�់បបាក់កេ្ចីក្ញងមព�កំពុងរកលាសានូវការបេ្រ់បេងកបេិតហានិភ័យខ្ពស់ក្ញងការមបជើសមរីសប្្កអតិថិជន។ ថវែីម្រើមានទី្លាសារប្រកួតប្របជងដ៏
ខា្លាំងក៏មដយ ក៏េណៈបេ្រ់បេងរ្រស់មយើងអា្មធវែើឲលាយមានការមកើនមេើងេួរឲលាយកត់សំគា�់ ម�ើការ្្�់នូវបបាក់កេ្ចីក្ញងឆា្នលាំ២០១២ មដយ
មគារពតាេមនការបេ្រ់បេងឥណទានដ៏�្អ។

្រស្សនៈវិស័យ

ឆា្នលាំ ២០១៣ នរឹងកា្លាយជាឆា្នលាំបដ�មានការប្រកួតប្របជងជាេួយភាពរំមភើ្ររីករាយមនមសវាហិរញ្ញ្រលាបទានសហេេន៍ និងបេ្រ់បេង្រណ្លាញសាខា។ មដយ្រន្ការយក 
្ិត្ទុកដក់មៅម�ើការពបងីកប្រព័ន្យុទ្សាសស្ មយើងនរឹងអា្ពមនលៃឿនការពបងីក្រណ្លាញសាខា និង្ំណុ្ទំនាក់ទំនងមដយ្របន្េយ៉លាងតិ្ ៤ សាខា្របន្េមទៀត និងដក់ដំ
មណើរការមា៉លាសុីនមអធីអ៊ឹេ្ំនួន ១១ ម្លាសងមទៀត បពេទាំលាងការដក់្រញ្ជ�ក់មដើេលាបីមឈាងចា្រ់នូវ្ំនួនអតិថិជនដ៏មប្ើន។ មយើងខ្ញំក៏មធវែើការបសវែងរកប្្ក្របន្េមនការដក ់
ដំមណើរការថ្មីរ្រស់មយើងM2U ជាេួយការបណនាំ M2U BIZ បដ�នរឹង្្�់មអាយអតិថិជនបដ�អាជីវករ។ មដើេេំនិតទាំលាងមនះនរឹងជួយឱលាយមយើងអា្ពបងីកមគា�មៅកាន់បត 
ខិតជិតនរឹងម្រះដូងសហេេន៍ និង្្�់ជូនពួកគាត់នូវមសវាអតិថិជនដ៏ប្រមសើរ្រំ្ុត។   

មយើងនរឹង្រន្្រមង្ើនការ្្�់បបាក់ខណៈមព�មនការបថទាំកបេិតខ្ពស់មនការបេ្រ់បេងហានិភ័យឥណទាន។ មសវាហិរញ្ញ្រលាបទានសហេេន៍ក៏នរឹងមធវែើការឧ្រត្េ្ភមដយ 
ខលៃតួនឯងមដើេលាបីធានាមអាយបាននូវបបាក់្ំមនញដ៏ប្រមសើរមដយ្រមង្ើនបបាក់្រមញ្ញើសបមា្រ់ការ្្�់កេ្ចីបដ�មយើងមាន។ 

្របន្េពីម�ើមនះ មយើងនរឹងមធវែើការបកបប្រជាថ្មីនូវ្�ិត្� និងមសវា ក៏ដូ្ជាការម្រើកនូវដំមណើរការថ្មីេួយមដើេលាបីពបងរឹងនូវការ្្�់ជូនដ�់អតិថិជន។ 
ជាេួយនរឹងការម្តលាតសំខាន់ម�ើការ�ក់ និងមធវែើឱលាយកាន់បតប្រមសើរមេើង្�ិត្�ធនាគារ បពេទាំលាងពបងីកសកាតលានុព�រ្រស់ធនាគារឱលាយកាន់បតធំ មយើងមានការមជឿជាក់្ំមពាះ 
ទសលាសនៈវិស័យរ្រស់មយើងមៅក្ញងឆា្នលាំ ២០១៣។

ក្ញងការឈានមៅដ�់ការម្្រជ្ាលារ្រស់មយើងមៅឆា្នលា ំ ២០១៥ មយើងនរឹងម ត្លាតសំខាន់មៅម�ើការកសាងកម្ាលាងំព�កេ្ម រួេ្រញ្ចនូ�ទំាងសេត្ភាពក្ញងការ�ក់ដ៏ខ្ាលាងំ្រន្ម ត្លាតជា 
សំខាន់មៅម�ើការបក�េ្្អ �ិត្�ធនាគារពី្ុរេ្គ�ិកប្្ក�ក់ ្ុរេ្គ�ិកមសវាកេ្មខាងេុខ និងការគំាបទរ្រស់្ុរេ្គ�ិកមៅការិយ�័យខាងមបកាយ។ េនលៃរឹះអាទិភាពសំខាន់ 
ម ល្ាសងមទៀតេឺការពបងរឹងមសវាអតិថិជន និងការមបាះជំហានមៅេុខបដ�្្ត្ួ ម្្ើេជាយុទ្សាសស្រ្រស់មយើងក្ញងមគា�្ំរណងជំរុញ្ីរភាពរយៈមព�បវង។ 
ក្ញងមព�ជាេួយគា្នលាមនាះបដរ មយើងនរឹងអា្ចា្់រយកបាននូវការ្្ត្ួ ម្្ើេមៅក្ញងតំ្រន់មដយគ្ាលានបពំបដនមដើេលាបីសមបេ្បាន្ំណុ្រួេេួយបដ�ជាធនាគារេួយក្ញងតំ្រន់។

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម
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ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

របស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ៊ុ

ន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ណគាលសំខាន់

•	 ក្ញងឆា្នលា ំ២០១២ ធនាគារកិ ្្ចសក�រួេគា្នលាជាេួយនរឹងហិរញ្ញ្រលាបទាន 
អ្កមប្រើបបាស់ទទួ�បានមជាេជ័យសំខាន់ថ្មីេួយក្ញងសកេ្មភាព
្្�់បបាក់កេ្ចីរ្រស់មយើងមដយម�ើសពី២០០លាន 
ដុលា្លារជាម�ើកដំ្ូរងចា្រ់តាំងពីសាខាធនគារមេយប្រ៊ងក្ញង 
រាជធានីភ្ំមពញបតរូវ បាន្រមង្ើតមេើងមៅក្ញងឆា្នលាំ១៩៩៣។

កេ្ចី និង្រុមរប្រទាន ២០១២

កេ្ចីមនពាណិជ្ជកេ្ម ១០៨ លានដុលា្លារ

កេ្ចីអ្កមប្រើបបាស់ ១៣០ លានដុលា្លារ

             ២៣៨ លានដុលា្លារ

ធនាគារកិ្្ចសក�ជួយគាំបទដ�់អតិថិជនរ្រស់មយើងតាេរយៈការ្្�់មសវាដូ្ជាមសវា ធនាគារកិ្្ចសាជីវកេ្ម  ធនាគារកិ្្ចពាណិជ្ជកេ្ម  
សហបគាសធុនតូ្ និងេធលាយេ បពេទាំងធនាគារកិ្្ចអ្កមប្រើបបាស់សបមា្់រអាជីវកេ្ម  ក៏ដូ្ជាការ្្�់ហិរញ្ញ្រលាបទានពាណិជ្ជកេ្ម 
និងប្រតិ្រត្ិការធនាគារ។
  
ជាេួយនរឹងការម្រើកសាខាធនាគារមេយប្រ៊ងមៅប្រមទសឡាវក្ញងបខវិ្ឆេិកា ឆា្នលាំ ២០១២ ឥេនូវមនះមយើងជាធនាគារដំ្រូងមេមៅក្ញងតំ្រន់បដ�
មានវត្មានក្ញងប្រជាជាតិជាសមាជិកអាសា៊លានទាំងដ្រ់ មហើយមយើងមជឿជាក់ថាវត្មានដ៏រុឹងមាំរ្រស់មយើងនរឹងអា្មធវែើឲលាយពួកមយើងមដើេលាបីគាំបទ 
ដ�់អតិថិជនរ្រស់មយើងមៅទីមនះក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា ក៏ដូ្ជាក្ញងតំ្រន់្ងបដរខណៈបដ�អតិថិជនកំពុងពបងីកប្រតិ្រត្ដិការអាជីវកេ្មរ្រស់ 
ខលៃតួនមៅទូទាំងតំ្រន់អាសុីអាមេ្យ៍ និងប្្កដមទមទៀតក្ញងពិភពមលាក។

ការ្្្ស់ប្ូរននអត្សញ្្េណៅជា្នាគារកិច្ចសកលជាការឆ្ថុរះ 
បញ្្ំងពីក្ីទរាថ្្យ៉្ងមុតមា៉្ំរបស់្នាគារណមយបប៊ងជា្នាគារ 
ក្ថុងតំបន់ និងណៅក្ថុងទបណ្រសកម្ថុជានិងរានឆ្ថុរះបញ្្ំងពីវិសាល
ភាព ផលិតផល ជំនាញរបស់ណយើង និងការយល់ដឹងននផលិតផល
របស់ណយើងណៅក្ថុងទបណ្រសកម្ថុជា រូមទាំង្រីផ្សារជាណទចើនបដលជា 
កបន្ងបដលណយើងរានោក់បងា្្ញ។ វាជាការបងា្្ញផងបដរនូវ  
ភាពរឹងមា៉្ំនូវបណា្្ញជាសកលរបស់ណយើងក្ថុងការជួយអតិ្ិជន 
របស់ណយើងសណទមចណគាលណៅ និងបំេងទរាថ្្របស់ពួគណគ។

ឆយ នវខវថុង
នាយក នាយកដ្លានធនាគារកិ្្ចសក�

្នាគារកិច្ចសកល
 (សា្្ល់ថជាសាជីវកម្មខា្្ត្ំ)

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម

“

“



29

•	 មៅក្ញងឆា្នលាំ ២០១២ មយើងបាន្រន្មស្ក្ីអង់អា្រ្រស់មយើង
មដើេលាបីអភិវឌលាឍន៍និង្រណ្តះអាជីវកេ្មហិរញ្ញ្រលាបទានពាណិជ្ជកេ្ម
មៅប្រមទសកេ្ពញជា មហើយមយើងបានដក់ដំមណើរការ Trade 

Connex ដំណក់កា�ទី២ បដ�ជាប្្កេួយមនយុទ្សាសស្ 
រ្រស់មយើងមដើេលាបីមធវែើសវែ័យប្រវត្ិកេ្ម និងមធវែើេជលាឈរឹេការមសវា 
ហិរញ្ញ្រលាបទានរ្រស់មយើង មដើេលាបី្រញ្លាក់ពីភាពរឹងមាុលាំនិងជំនាញ
តាេរយះរង្លាន់បកុេហិរញ្ញ្រលាបទានពាណិជ្ជកេ្ម និងេជលាឈេណ្ឌ� 
ប្រតិ្រត្ិការពាណិជ្ជកេ្មរ្រស់មយើងមៅប្រមទសមា៉លាមេសុី។

•	 មយើងក៏បានចា្់រម្្ដើេដំមណើរការកញ្ច្រ់ពាណិជ្ជកេ្មធនាគារ 
មេយប្រ៊ងរ្រស់មយើងជាកញ្ច្រ់”ចា្រ់ម្្ើេ” មដើេលាបីបណនាំពី 
េមធលាយាបាយពាណិជ្ជកេ្មដ�់អតិថិជនបដ�មានបសា្រ់រ្រស់
មយើង និងអតិថិជនថ្មីក្ញងមគា�្រំណងជំរុញការមប្រើបបាស់ 
និងអត្ប្រមយជន៍មសវាកេ្មមនះ។

•	 មៅធនាគារមេរ្រស់មយើង ធនាគារកិ្្ចសក�បានដក់ដំមណើរ
ការបកុេការងរ Client Coverage រ្រស់មយើងសបមា្រ់តំ្រន់ 
បដ�ជាអ្កជំនាញក្ញងបសុកក្ញងការឈានមៅមធវែើជាមដេូជា 
េួយនរឹងប្្កតំ្រន់ និង្រំមពញ្របន្េតាេវិស័យ/្រទពិមសាធន៍
ឧសលាសាហកេ្មមដើេលាបី្្�់ដំមណះបសាយសបមា្រ់អតិថិជនមៅ 
ក្ញងតំ្រន់រ្រស់មយើង។

•	 ធនាគារកិ្្ចសាជីវកេ្មេកពីធនាគារមេរ្រស់មយើងបានពបងរឹង 
នីតិវិធីក្ញងការ្្�់ឥណទានបបាក់កេ្ចីមៅក្ញងកបនលៃងបតេួយ  
និងមធវែើឲលាយកាន់បតម�ឿននូវនីតិវិធីក្ញងការ្្�់ឥណទានតាេ 
្�នាទី្លាសារនិងមធវែើប្រមសើរមេើងនូវកបេិតមសវាកេ្ម។

•	 មយើងមៅបត្រន្ការអភិវឌលាឍ និងពបងរឹងជំនាញរ្រស់្រុេ្គ�ិក 
ធនាគារមេយប្រ៊ងកេ្ពញជាេួយនរឹងការទទួ�សា្លា�់អន្រជាតិម�ើ
ការវាយតមេលៃឥណទាន។

្រស្សនៈវិស័យ
សំមណើរបតេួយេត់រ្រស់មយើងេឺ្រង្លាញពីវត្មានមពញម�ញរ្រស់មយើងមៅ 
ក្ញងប្រមទសកេ្ពញជាមដយ្រំមពញម្រសកកេ្មក្ញងការកា្លាយជាអ្កដរឹកនាំមៅទីមនះ 
មហើយនិងចា្រ់យកអាជីវកេ្មតាេ្រណ្លាប្រមទសអាសា៊លានខណៈបដ�មយើង 
្រមង្ើនការបេ្រ់ដណ្្រ់ម�ើរា�់សាជីវកេ្មក្ញងអាសា៊លានជាេួយភាពតំ្រន់រ្រស ់
ធនាគារមេយប្រ៊ង។ មយើងក៏បានមធវែើការយ៉លាងជិតស្ិទជាេួយនរឹងអតិថិជនកេ្ពញជា 
មដើេលាបីជំរុញអាជីវកេ្មរ្រស់កេ្ពញជាមៅកបេិតខ្ពស់េួយមទៀតទាំងក្ញងបសុក និង 
អន្រជាតិ និងមដើេលាបីជបេុញ្�ិត្� និងមសវាកេ្មរ្រស់ប្រមទសកេ្ពញជាម�ើឆាក 
ពិភពមលាកមដើេលាបីប្រកួតប្របជងមៅក្ញងទី្លាសារពិភពមលាកមដើេលាបីទទួ�បាន្ំបណក
េួយមៅក្ញងមសដ្ឋកិ្្ចពិភពមលាក។

រយៈមព�ជាង១២បខ្រនា្លា្រ់មទៀត មយើងនរឹងពបងរឹងសេត្ភាពរ្រស់មយើងក្ញងការ 
ខិតខំប្ររឹងបប្រងមដើេលាបីសមបេ្មស្ក្ីបបាថា្នលារ្រស់មយើងក្ញងឆា្នលាំ ២០១៥។ ការ 
ម្តលាតសំខាន់រ្រស់មយើងសបមា្រ់ឆា្នលាំ ២០១៣ េឺមៅម�ើពបងីក និងការពបងរឹង 
ថានះរ្រស់មយើងមៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជាជាេួយនរឹង្ក្ញវិស័យរ្រស់មយើងមដើេលាប ី
ជាជមបេើសទីេួយក្ញងការ្្�់មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញមៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា។ មដើេលាប ី
សមបេ្បាននូវមគា�្រំណងមនះ មយើងនរឹង្រន្មធវែើការវិនិមយេម�ើប្្កធនធាន 
េនុសលាស និង្រម្្ចកវិទលាយារ្រស់មយើង មដើេលាបី្រមង្ើតនូវេំរូប្រតិ្រត្ដិការនិងជាមវទិកា 
�្អ្រំ្ុតក្ញងការ្រំមពញនូវតបេរូវការរ្រស់អតិថិជន។ 

មយើងមានេំមរាងដក់ឲលាយដំមណើរការបកុេ Client Coverage បដ�ជាប្ក 
ម្ញ្ូ�បតេួយសំរា្រ់្រទពិមសាធន៍មនការទំនាក់ទំនង រ្រស់អតិថិជនរ្រស់មយើង
មៅទូទាំងប្រមទសកេ្ពញជានិងក្ញងតំ្រន់។ មយើងនរឹង្រន្អភិវឌលាឍ្�ិត្�និង 
មសវាកេ្មរ្រស់មយើងជា�ំដ្រ់និងសេបស្រសបមា្រ់អតិថិជនមៅក្ញងប្រមទស 
កេ្ពញជា បដ�រួេទាំងការដក់ដំមណើរការមន TradeConnex ដំណក់កា�ទី៣ 
បដ�អតិថិជនអា្មប្រើបបាស់មសវាកេ្មហិរញ្ញ្រលាបទានពាណិជ្ជកេ្មតាេប្រព័ន្មអេិ្
បតរូនិកក៏ដូ្ជាការដក់ដំមណើរការនូវមសវាកេ្មធនាគារតាេប្រព័ន្អីុនធឺណិត 
សបមា្រ់បកុេហ៊ុន។

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

របស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ៊ុ

ន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ប្្កកិ្្ចការបកុេហ៊ុន & មសវាកេ្ម ទទួ�ខុសបតរូវ្ំមពាះមសវាកេ្មសាជីវកេ្ម និងតួនាទីមសវាកេ្ម ប្្ក្លាបា្រ់មដើេលាបីធានារកលាសាស្ង់ដរខ្ពស់
រ្រស់ធនាគារ មនអភិបា�កិ ្្ចសាជីវកេ្មក៏ដូ្ជា្្�់នូវមសវាកេ្មប្ររឹកលាសាប្្ក ល្ាបា្់រ ។ នាយកដ្លានមនះក៏្រមង្ើតនូវយុទ្សាសស្ និងអនុវត្ 
តួនាទីទំនាក់ទំនងសាជីវកេ្មរ្រស់ធនាគារ រួេ្រញ្ចនូ�ទាំងទំនាក់ទំនងទី្លាសារ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ / ប្រព័ន្្លាសពវែ្លាសាយព័ត៌មាន 
ការមបាះពុេ្ព្លាសាយ កេ្មវិធី្�ិត្�ពិមសស ការបេ្រ់បេងបពរឹត្ិការណ៍ ការឧ្រត្េ្ភ និង្ិរភាពមនសាជីវកេ្ម/ ការគាំបទដ�់សហេេន៍/ 
កេ្មវិធីទំនួ�ខុសបតរូវកិ្្ចការសង្គេរ្រស់ធនាគារ ។ ប្្កកិ្្ចការបកុេហ៊ុន & មសវាកេ្ម ជាអ្កទទួ�ខុសបតរូវនិងបណនាំសា្លាយីមហារ្រស់ 
ធនាគារ  ការពារ និងម�ើកកំពស់កិត្ិនាេរ្រស់ធនាគារ មករ្តិ៍មឈា្លាះនិងការ្រង្លាញខលៃតួនតាេរយៈការ្្តួ្ម្្ើេជាមប្ើនបដ�បតរូវបានមរៀ្រ្ំមេើ
ងមដើេលាបីគាំបទដ�់្ក្ញវិស័យ និងម្រសកកេ្មរ្រស់ធនាគារ។ វាក៏បានជំរុញយុទ្សាសស្ប្្ក្រមបេើមសវាអតិថិជនមដើេលាបី្រមង្ើន្រទពិមសាធន៍ 
ភាពមពញ្ិត្ និងការ្ូ�រួេរ្រស់អតិថិជន។

កិច្ចការទកុមហ៊ុន និងណសវាកម្មបផ្កច្បាប់
្រនា្លា្រ់ពីការមធវែើសាជីវកេ្មក្ញងបសុកមនធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី   
នាយកដ្លានកិ្្ចការបកុេហ៊ុន និងមសវាកេ្មប្្ក្លាបា្រ់បតរូវបានមរៀ្រ្ំមដើេលាប ី
ធានាថាធនាគាររកលាសាស្ង់ដរខ្ពស់មនការអភិបា�កិ្្ចក៏ដូ្ជាការ្្�់នូវមសវា
ប្ររឹកលាសាប្្ក្លាបា្រ់ម�ើ្រញ្លាទាំងអស់បដ�្រ៉ះពា�់ដ�់អាជីវកេ្ម / ប្រតិ្រត្ដិការ 
និងប្្កគាំបទដ៏មទមទៀត ។ វាបាន្្�់ការគាំបទចាំបា្់មដើេលាបីធានាបាននូវប្រតិ្រត្ិ
ការ មនបក្រខណ្ឌអភិបា�កិ្្ចសាជីវកេ្មបដ�បតរូវបាន្រមង្ើតមេើងក្ញងកំេញងមព�
ដំមណើរការមធវែើសាជីវកេ្មក្ញងបសុក ។

ក្ញងឆា្នលាំ២០១២ ធនាគារម្តលាតសំខាន់មៅម�ើការ្រមង្ើតេំរូអភិបា�កិ្្ច និងការ 
ធានាថាធនាគារប្រតិ្រត្ិតាេមគា�ការណ៍បដ�បានកំណត់មដយធនាគារជាតិមន
កេ្ពញជាស្ីពីអភិបា�កិ្្ចក៏ដូ្ជាមគារពតាេស្ង់ដនិងការអនុវត្អភិបា�កិ្្ចរ្រស់
សេ្ព័ន្ធនាគារ។ ជាេួយការមឆាពលាះមៅេុខមយើងនរឹង្រន្មដើេលាបីធានាឲលាយមានស្ង់ដរ 
អភិបា�កិ្្ចខ្ពស់ ជាេួយនរឹងការពបងរឹងតមេលៃរ្រស់មដេូ ការ្រមង្ើនទំនុក្ិត្រ្រស ់
វិនិមយេិន ការ្រមង្ើតជំមនឿទុក្ិត្រ្រស់អតិថិជន និងការ្រមង្ើតជាអង្គភាពប្រក្រ
មដយការប្រកួតប្របជង។

្រំនាក់្រំនងកិច្ចការទកុមហ៊ុន និងការទគប់ទគងសា្្កសញ្្
ក្ញងឆា្នលាំ២០១២ ជាេួយការកសាងសា្លាកសញ្លា និងវត្មានបដ�ជាប្្កេួយមនមគា�
មៅយុទ្សាសស្បដ�បានកំណត់សបមា្រ់ធនាគារមដើេលាបីសមបេ្េហិ្ឆេិតារ្រស់មយើង 
ក្ញងឆា្នលាំ២០១៥ មយើងម្្ើេ្្តួ្ម្្ើេនូវការ្រមង្ើនភាពម�្មធា្លានូវសា្លាកសញ្លារ្រស់
មយើងនិងស្ិតមៅក្មញង្្ត់េំនិតរ្រស់កេ្ពញជា។ ក្ញងដំមណើរមនះ មយើងចា្រ់ម្្ើេពីការ
មធវែើសាជីវកេ្មក្ញងបសុករ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ងមៅក្ញងពិធីដ៏អសា្លារលាយមដយមានការ 
្ូ�រួេជាសក្ីភាពរ្រស់នាយករដ្ឋេសន្ីរ្រស់បពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា  
សមេ្្តិមជា ហ៊ុនបសន និងនាយករដ្ឋេសន្ីមា៉លាមេសុី Dato’ Sri Mohd Najib 

Tun Razak មៅក្ញងកិ្្ចប្រជុំថា្នលាក់ដរឹកនាំកំពូ�រ្រស់អាស៊ាលានម�ើកទី៩បដ�បាន 
ប្របពរឹត្មៅរាជធានីភ្ំមពញ។ ធនាគារមេយប្រ៊ង្រន្វត្មានរ្រស់ខលៃតួនក្ញងកេ្មវិធ ី
ពាណិជ្ជកេ្មសំខាន់ៗ និងតាេ្រណ្លាប្រព័ន្្លាសពវែ្លាសាយបពេទាំងកេ្មវិធីធំៗរ្រស ់
ធនាគារមេយប្រ៊ងមៅក្ញងសហេេន៍។

ទំនួ�ខុសបតរូវកិ្្ចការសង្គេក៏ជាយុទ្សាសស្េនលៃរឹះេួយមដើេលាបីជំរុញមគា�្រំណង 
រ្រស់មយើងកា្លាយជា “ធនាគារបដ�មានម្រះដូង” មដយ្រមង្ើតឱលាយមានការ្ង់បាន  
និងការម្រ្ជា្លា្ិត្មននិមយជិតទាំងអស់ក្ញងការទំនាក់ទំនងជាេួយអតិថិជនរ្រស ់

កិច្ចការក្ុមហ៊ុន
និងស្វាកម្ម

ដូចបដលអវីណយើងបន្ជំរុញការរីកលូតលាស់ ការបណង្កើតសមត្ភាព 
្្មី និងពទងីកបណ្្ាញពាេិជ្កម្មរបស់ណយើង តួនា្រីរបស់ណយើង 
នឹងជួយក្ថុងការធានានូវចិរភាពណោយផ្ល់នូវអភិរាលកិច្ច និងការ 
បណង្កើតភាពណផ្សងគា្្ននការទបកួតទបបជងតាមរយៈណបសកកម្មរបស់
ណយើងបដលជាណសវាហិរញ្ញវត្ថុទបកបណោយអារ្យ្ម៌្រូទាំងអាសុី។

ហ្្សរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
នាយក នាយកដ្លានកិ្្ចការបកុេហ៊ុន និងមសវាកេ្ម

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម

“

“
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មយើង និងកសាងកិត្ិនាេរឹងមាំេួយសបមា្់រការទទួ�ខុសបតរូវសង្គេរ្រស់បកុេហ៊ុន  
មដយ្រមង្ើតសុ្នទៃៈ និងការមជឿទុក្ិត្ក្ញង្ំមណេមដេូខាងមបរៅរ្រស់មយើង។  
របាយការណ៍មពញម�ញស្ីពីទំនួ�ខុសបតរូវកិ្្ចការសង្គេបដ�មានមៅក្ញងទំព័រ ៤០ 
មនរបាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំមនះ។ ្រន្មទៀត រា�់ទំនាក់ទំនងកិ្្ចការបកុេហ៊ុននិងការ 
ពបងរឹងសា្លាកសញ្លានរឹងមានសនទៃញះខា្លាំងជាងេុននរឹងបានដក់ឲលាយដំមណើរការឲលាយបស្រតាេ 
េហិ្ឆេិតារ្រស់ធនាគារ។

ទគប់ទគងណសវាកម្ម 
សហការជាេួយ្រណ្លាញបេ្រ់បេងមានមគា�មៅក្ញងការមធវែើឲលាយឈានធនាគារមៅរកការ
្្�់នូវ្រទពិមសាធន៏�្អគា្លានេូមប្រៀ្រជូនរ្រស់អតិថិជន។ មៅក្ញងឆា្នលាំ២០១២ មយើងបាន
្រន្ដ្្តួ្ម្្ើេជំរុញនិង្រំមពញនូវរា�់សនលាយាបដ�មយើងបាន្្�់ជូនអតិថិជនរ្រស់មយើង។ 
មនះជាការ្រង្លាញនូវការបថទាំទរឹក្ិត្  េំនិត  និងឥរិយ្រថ។ មដើេលាបីឱលាយប្រមសើរមេើងនូវ
ការមដះបសាយ្រញ្លាជូនអតិថិជនភា្លាេៗ មយើងបានអភិវឌលាឍមគា�នមយបាយ និង 
ដំមណើរការក្ញងការមដះបសាយពាកលាយ្រណ្រឹងតវា៉លារ្រស់អតិថិជន / ការសាកសួរមដើេលាប ី
ធានាបានទាន់មព�នូវការតាំង្ិត្ក្ញងការយក្ិត្ទុកដក់្ំមពាះអតិថិជន។ 

្រណ្លាញបេ្រ់បេងបាន្រន្ការ្ូ�រួេយ៉លាងសកេ្មក្ញងការទំនាក់ទំនងជាេួយ្រុេ្គ�ិក 
សាខាតាេរយៈទសលាសនកិ្្ច និងវេ្គ្រណ្តះ្រណ្លា�ខលៃីៗមដើេលាបីមធវែើឱលាយពបងរឹងនូវ្ំមនះដរឹងម�ើ 
្�ិត្�និងប្រតិ្រតិ្ការ ្ំមពាះ្រុេ្គ�ិកបដ�ប្រឈេេុខនរឹងអតិថិជនមដយ្្លា� ់
មដើេលាបីឱលាយពួកមេអា្ម្លៃើយសំណួរ និងមដះបសាយពាកលាយ្រណ្រឹងតវា៉លាកាន់បតប្រមសើរមេើង 
ជាពិមសស្ំមពាះរា�់្រញ្លាបដ�្្�់្�្រ៉ះពា�់ខា្លាំងម�ើកបេិតមនការមពញ្ិត្រ្រស ់
អតិថិជនរ្រស់មយើងទាំងេូ�។

មយើងក៏មានកេ្មវិធី្្ត្ួ ម្្ើេសបមា្់រ្ុរេ្គ�ិក្ងបដរដូ្ជាកេ្មវិធីមៅ្ូ�មដយអាថ៌កំបំាង 
មដើេលាបីធានាំរា�់្រុេ្គ�ិ�ធនាគារទទួ�ទូរស័ពទៃតាេស្ង់ដររ្រស់ធនាគារមដើេលាបីធានាឲលាយ
បាននូវមសវា្រមបេើអតិថិជនដ៏ប្រមសើរ។ រា�់កេ្មវិធីេឺ្រមង្ើនសា្លារតីបកុេ ជំមនឿ និង 
កិ្្ចសហការក្ញងការ្រមបេើដ�់អតិថិជនខាងមបរៅនិងម្ទៃក្ញងឲលាយប្រមសើរបស្រតាេភាសិត 
រ្រស់មយើង ម្រះដូង H.E.A.R.T. (Humility, Efficiency, Appreciation, Respect 

and Trust) (ភាពរាក់ទាក់ ប្រសិទ្ិភាព ការសរមសើរ ការមគារព និងជំមនឿ)។

មដើេលាបីកំណត់កបេិតមពញ្ិត្រ្រស់អតិថិជន  ការសទៃង់េតិជាេួយនរឹងអតិថិជនបានមធវែើ 
មេើងមៅ្ុងឆា្នលាំ២០១២។  មដយប្្អកម�ើ�ទ្្� អតិថិជនមពញ្ិត្ជាទូមៅជាេួយ 
ធនាគារមេយប្រ៊ង និងមាន្នទៃៈក្ញងការ្រន្មបជើសមរីសមយើង និង្្ដ�់អនុសាសន៍ដ�់ 
មយើង។ ឈានមៅេុខ មយើងនរឹងបសវែងយ�់្របន្េមទៀតវិធី�្អៗមដើេលាបីបសវែងយ�់អំព ី
កបេិតមនភាពមពញ្ិត្រ្រស់អតិថិជន។ អវែីបដ�សំខាន់ជាងមនះ មយើងបានម្រ្ជា្លា និង 
យ�់ពីតបេរូវការរ្រស់អតិថិជនរ្រស់មយើង  ្្�់កបេិត្រទពិមសាធមសវាកេ្ម�្អ្រំ្ុត  
និងធានាភាពស្ិតមស្រមនមសវាកេ្មអតិថិជនរ្រស់ធនាគារ។

ការ្រ្រួលសា្្ល់
ក្ញងឆា្នលាំ២០១២ ធនាគារបាន្ូ�រួេមៅក្ញងការប្រកួតប្របជងសក�រ្រស់សេ្ព័ន្ ធនាគារ 
មេយប្រ៊ង បដ�្រុេ្គ�ិករ្រស់មយើងបាន្្តួ្ម្្ើេ និងការម្្ប្រឌិតបដ�នរឹងមធវែើឱលាយមាន 
ភាពវិជ្ជមានខុសគា្នលាេួយមៅក្ញងជីវិតរស់មៅរ្រស់សហេេន៍បដ�មយើងបាន្ុះ 
ប្រតិ្រត្ិការ និងជា�ទ្្�មយើងបានឈ្ះពានរង្លាន់  Maybank Group Best 

Overall Programme Award។

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
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មិ្រ្ធផល
របស
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ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

របស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ៊ុ

ន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ



32
របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

្នធានមនុស្ស

រាល់ការផ្លួចណផ្ើមបដលណយើងរានអនុវត្ណៅក្ថុុងណគាលនណយរាយ 
្នធានមនុស្សរបស់ណយើងរាន្រ្រួលនូវការទាក់ទាញ និង 
ការ្រ្រួលសា្្ល់។ អទតាននការបំណពញតួនា្រីរបស់បុគ្គលិកមាន 
ការរីកចណទមើនណៅតាម្រិសណៅបដលណយើងចង់រានណោយការបណង្កើន 
តនម្ការងារ និងការទបគល់ដល់បុគ្កលិកនូវគុេភាព និងគុេ 
សម្បត្ិយ៉្ងទតឹមទតរូវមួយ។ ណយើងនឹងបន្ការផ្លួចណផ្ើមនានាណដើម្ប ី
ទគប់ទគង និងអភិវឌ្ឍន៍្នធានមនុស្សរបស់ណយើង្រូទាំង្នាគារ 
ណដើម្បីសណទមចឲ្យរានចកខេថុវិស័យរបស់ណយើង។

ហួត សាន់នី
នាយក នាយកដ្លាន ប្្កធនធានេនុសលាស

វិធីសាសស្ និងការអនុវត្រ្រស់នាយកដ្លានធនធានេនុសលាសរ្រស់មេយប្រ៊ងឈរម�ើមគា�ការណ៏�្អ្ំរ្ុតរ្រស់ពិភពមលាក។ វាបតរូវបាន 
្រមង្ើតមេើងមដើេលាបី្រំមពញតបេរូវការរ្រស់អាជីវកេ្មមយើង សមបេ្ឲលាយបាន្ក្ញវិស័យរ្រស់មយើង និងមធវែើឲលាយមគា�មៅសាជីវកេ្មទទួ�បាន 
មជាេជ័យហួសពីការរំពរឹងទុក។

ការណ្វើឲ្យទបណសើរណឡើងននផលិតភាព 
និងការចូលរួមពីបុគ្គលិក
ចា្រ់តាំងពីការមធវែើសារជីវកេ្មក្ញងបសុកេក មយើងបាន្រន្មធវែើឲលាយប្រមសើរមេើងក្ញង 
្�ិត្�ការងររ្រស់មយើងខណៈមព�បដ�មយើងបាន្រមង្ើនទិន្្�តាេរយៈ
ការ្រមង្ើតេុណតមេលៃការងរឱលាយកាន់បតខ្ពស់ការមប្រើបបាស់ធនធានយ៉លាងមាន 
ប្រសិទ្ិភាព រ្រស់មយើង្្�់នូវ្ររិកា្លារការងរ�្អប្រមសើរជាងេុននិង្រង្្រ់្្ត ់
េំនិតសនលាសំការ្ំណយ។

របាយការណ៍អមង្ត្ូ�រួេរ្រស់និមយជិតឆា្នលាំ ២០១២ រ្រស់មយើងបានឱលាយដរឹងថា 
កបេិតមនការ្ូ�រួេរ្រស់្រុេ្គ�ិកមាន ៧៧% មស្មើនរឹង្រទដ្លានបកុេហ៊ុនសា្នលាបដខ្ពស ់
សក�TowerWatson (Towers Watson Global High Performance 

Companies Norm)។ មយើងខ្ញកំំពុងបសវែងរក្ំនុ្មធវែើឱលាយកាន់បតប្រមសើរមេើងសបមា្់រ 
កបេិតមនភាពមពញ្ិត្រ្រស់និមយជិតក្ញងមព�ពបងរឹង្�ិតកេ្មរ្រស់្រុេ្គ�ិក។ 

អបតារកលាសាការលាឈ្រ់្រុេ្គ�ិកមាន�ក្ណៈេួរឲលាយកត់សមា្លា�់ក្ញងឆា្នលាំ ២០១២។ 
មនះេឺជាភស្ញតាងជាក់បស្ងសមអាយម�ើញថា្រុេ្គ�ិកមយើងខ្ញំគាំបទម�ើដំមណើរការ
មនការ អភិវឌលាឍន៍ធនធានេនុសលាស និង្រង្លាញឱលាយម�ើញនូវប្រសិទ្ភាពមនការម្តលាត 
យក្ិត្ទុកដក់ ការអភិវឌលាឍន៍យុទ្សាសស្និមយជិត។
 

ការសាបណទពារះវប្ប្ម៌រួម
ម្រសកកេ្មរ្រស់មយើងមដើេលាបីមធវែើឱលាយមានមសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញប្រក្រមដយអារលាយធេ ៌
ទូទាំងអាសុីបានជំរុញនូវវិធីបដ�មយើង្្�់ជូននូវមសវាកេ្មរ្រស់មយើង ្រមង្ើត 

្រស្សនៈ
រា�់ការ្្តួ្ម្្ើេបដ�មយើងបានអនុវត្មៅក្ញុងមគា�នមយបាយធនធានេនុសលាស 
រ្រស់មយើងបានទទួ�នូវការទាក់ទាញ និងការទទួ�សា្លា�់។ អបតាមនការ្រំមពញ 
តួនាទីរ្រស់្រុេ្គ�ិកមានការរីក្មបេើនមៅតាេទិសមៅបដ�មយើង្ង់បានមដយ
ការ្រមង្ើនតមេលៃការងរ និងការប្រេ�់ដ�់្រុេ្�ិកនូវេុណភាព និងេុណសេលាបត្ ិ
យ៉លាងបតរឹេបតរូវេួយ។ មយើងនរឹង្រន្ការ្្តួ្ម្្ើេនានាមដើេលាបីបេ្រ់បេង និងអភិវឌលាឍន ៍
ធនធានេនុសលាសរ្រស់មយើងទូទាំងធនាគារមដើេលាបីសមបេ្ឲលាយបាន្ក្ញវិស័យ 
រ្រស់មយើង។

មហដ្លារ្នាសេ្ពន្័រ្រស់មយើងបតរូវបានកសាងមៅម�ើេូ�ដ្លានបេរឹះ និងការរួេ 
្រញ្ចនូ�រួេគា្នលា  ដ៏រឹងមំាេួយបដ�ក្ញងមនាះរួេមាន មគា�ការណ៍បដ�បតរឹេបតរូវ 
មគា�នមយបាយ េនុសលាសនិង្�ិត្� បដ�អវែីទាំងមនះបានជំរុញឱលាយមាន 
វ្រលាបធេ៏្រមង្ើតសា្នលាមដការងរខ្ពស់ បស្រតាេេុណតមេលៃរ្រស់ធនាគារ។ ការមគារព 
និងមស្ក្ីមថលៃថ្នូរជាេូ�ដ្លាន ្ំ្រងបដ�េូ� ដ្លានបេរឹះមនះបតរូវបានពបងរឹង មហើយ 
េូ�ដ្លានបេរឹះទាំលាងមនះមៅបតមានមៅក្ញងម្រសកេ្មមនអារលាយធេ៌មថងៃមនះរ្រស់មយើង។

មយើងប្រកាន់យកភាពម្លាសងៗគា្នលានិងការម�ើកទរឹក្ិត្្រុេ្គ�ិក បដ�អវែីទាំងមនះ 
្រមង្ើត ឱលាយមានកបនលៃងការងរបដ�្្ដ�់ឲលាយម�ើសពីអាជីព។ មយើង្រណ្តះ្រណ្លា�
្រុេ្គ�ិករ្រស់មយើងមដើេលាបី្រំមពញតាេសកាតលានុព�រ្រស់ពួកមេនិងការសមបេ្បាន 
នូវមគា�មៅ្្លា�់ខលៃតួននិងរ្រស់សាជីវកេ្ម។

កេ្មវិធីបេ្់របេងធនធានេនុសលាសរ្រស់មយើងបានពបងរឹង្ររិយកាសកបនលៃងមធវែើការរ្រស់មយើ
ងនិងអា្ឱលាយពួកមយើងទាក់ទាញនិងរកលាសាបាននូវធនធានបដ�មានមទពមកាស�លាយ។

“

“

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម
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�លាបីេួយក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា។

ការអភិវឌ្ឍន៍នូវទបសិ្រ្ធិភាព តួនា្រី និងបរិកា្្រ
មយើង្រន្មដើេលាបីពបងីកតួនាទីធនធានេនុសលាសរ្រស់មយើងមដើេលាបីគាំបទដ�់ការពបងីក 
េមបមាងរ្រស់មយើង ្រមងើ្ននូវេុណភាពរបាយការណ៍ ការ្រមង្ើតមគា�នមយបាយ 
បេ្រ់បេងប្រព័ន្ការងរ។មយើងបានតបេរឹេតួនាទីធនធានេនុសលាសរ្រស់មយើងបស្រ
មៅតាេការអនុវត្ដ៏�្អ្រំ្ុតរ្រស់សេ្ព័ន្ធនាគាររ្រស់មយើង។

ក្ញងកំេញងឆា្នលាំមនះមយើងបានពិនិតលាយមេើ�មេើងវិញនូវរ្នាសេ្ព័ន្ការងរ និង 
ដំមណើរការ រ្រស់មយើងមដើេលាបីគាំបទដ�់យុទ្សាសស្និងប្នការពបងីកពាណិជ្ជកេ្ម។ 
នាយកដ្លានបដ�ពាក់ព័ន្រួេមានដូ្ជានាយកដ្លានប្្ក្្�់បបាក់កេ្ចីខា្នលាត
ធំនាយកដ្លានមសវាកេ្មហិរញ្ញទានសហេេន៌ នាយកដ្លានបេ្រ់បេងធុរៈកិ្្ច
និង្រណ្លាញសាខា ហិរញ្ញវត្ញនិងយុទ្សាសស្ ទំនាក់ទំនងកិ្្ចការបកុេហ៊ុន 
ការបេ្រ់បេងឥណទាននិងហានិភ័យ និងនាយកដ្លានប្្កប្រតិ្រិត្។ 
ការមរៀ្រ្ំនូវរ្នាសេ្ព័ន្ការងរ មេើងវិញរ្រស់ធនាគារ នរឹង្រមង្ើតមេើង 
នូវការម្តលាតសំខាន់ ការទទួ�ខុសបតរូវនិងប្រសិទ្ភាព ឱលាយបានកាន់បត 
ប្រមសើរជាងេុន មៅក្ញងការ្រន្្ក្ញវិស័យរ្រស់ធនាគារ។

ជំរុញការទគប់ទគងផលិតភាពបុគ្គលិក
មៅក្ញងឆា្នលា ំ ២០១២ មយើងបានប្ររឹងបប្រងក្ញងការពបងរឹង្របន្េមទៀតនូវប្រព័ន្បេ្់របេង 
្�ិតភាព្រុេ្គ�ិកមដយប្្អកម�ើប្រតិកេ្មពីសំណក់្រុេ្គ�ិក។មយើងបានពបងរឹង 
ប្រព័ន្បេ្រ់បេង្�ិតភាព្រុេ្គ�ិករ្រស់មយើងនិងតារាងរង្លាស់្�ិតភាព 
(BALANCE SCORECARD) មដើេលាបី្្�់សិទ្ិអំណ្ដ�់្រុេ្គ�ិករ្រស់មយើង 
ទទួ�យកភាពជាមា្លាស់ការម�ើខលៃតួនឯងក្ញងការរួេ្ំបណក្រំមពញនូវការងរបដ� 
បានកំណត់ដ�់ធនាគារខណៈមព�មធវែើឱលាយបស្រតាេរង្លាស់្�ិតភាពរ្រស ់
ធនាគារ (KPIS) ។

ការផ្ល់រងា្្ន់ណលើការងារណជាគជ័យ
រ្នាសេ្ព័ន្សំណងរ្រស់មយើង មធវែើមអាយមយើងឈានេុខមៅក្ញងទី្លាសារ ។ 

្ររិយកាសការងរេួយបដ�្រុេ្គ�ិកអា្មធវែើឱលាយេុណតមេលៃស្នូ� TIGER 

values :ការរួ្ររួេគា្នលា (Teamwork) មស្ក្ីសុ្្ចរឹត (Integrity) ការរីក្មបេើន 
(Growth) ភាព�្អឥតមខា្ះនិងប្រសិទ្ភាព (Excellence & Efficiency) 
និងការ្រមង្ើតទំនាក់ទំនង (Relationship building) បពេទាំងវ្រលាបធេ៌ HOT 

culture ភាពមសា្លាះបតង់ (Honest) ការហា៊លាននិយយមដយម្រើក្ំហនិងការ
ទុក្ិត្ (Open and Trusting)   ឱលាយកាន់បត�្អប្រមសើរមេើង តមេលៃទាំងមនះ
មធវែើសេកា�ភាពមនការប្រតិ្រិត្ការងរកបេិតមសវាបដ�បតរូវ្្�់ជូនអតិថិជន 
និងភាពជាអ្កដរឹកនាំ បដ�អវែីទាំងមនះបតរូវបានមធវែើេជលាឈន្ិកៈមៅទូទាំងធនាគារបដ�
ជាប្្ក េួយមនការ្្តួ្ម្្ើេអាជីវកេ្មឱលាយដំមណើរការរ�ូន។

មគា�តមេលៃស្នូ�រ្រស់មយើងមាន ៧៨% មៅក្ញងឆា្នលាំ ២០១២ (្រទដ្លានមសវាកេ្ម 
ហិរញ្ញវត្ញសក� មន The Towers Watson េឺ៧២% (The Towers  Watson 

Global Financial Services Norm ) ។ មនះជាការ្រង្លាញពីការប្រកាន់ខា្លា្រ ់
បានយ៉លាង�្អមនកបេិតតមេលៃស្នូ� រ្រស់ធនាគារពីសំណក់្រុេ្គ�ិករ្រស់មយើង។  
យុទ្នាការប្រក្រមដយ្ីរភាពមដើេលាបីជំរុញមគា�តមេលៃស្នូ� និងវ្រលាបធេ៌ Hot 

Culture បតរូវបានមរៀ្រ្ំមធវែើមេើងមពញេួយឆា្នលាំ។ 

បណងើ្កនគុេតនម្និណយជក
មយើងបតរូវបានតបេង់្លៃនូវមដយេុណតមេលៃនិមយជករ្រស់សេ្ព័ន្ធនាគារមយើង
( Group’s Employer Value Proposition) បដ�េុណតមេលៃមនះគាំបទមៅ 
ដ�់ម្រសកកេ្ម មធវែើឱលាយ្រុេ្គ�ិកមានភាព�្អប្រមសើរ  និង្រមងើ្តនូវភាពខុសគា្នលាមន 
មករ្តិ៍មឈា្លាះនិមយជកមដើេលាបីទាក់ទាញ និងរកលាសាបាននូវអ្កបដ�មានមទពមកាស�លាយ។ 
Go Ahead EVP រ្រស់មយើង េឺជាឃ្លាេួយមនការតាំង្ិត្ដ៏េុតមាំ: ធនាគារ 
មេយប្រ៊ងមធវែើម�ើសពីការសនលាយាមដើេលាបីសមបេ្ ឱលាយបានម�ើសពីអវែីបដ�ខលៃតួនបាន 
រំពរឹងទុក។កតាតលាសំខាន់ទាំលាង ៤ រួេមានដូ្ជា GO Ahead Create, GO  

Ahead Grow, GO Ahead Lead និង GO Ahead Fly អា្ជំរុញនិង 
ម�ើកទរឹក្ិត្ឲលាយ្រុេ្គ�ិកកាតលា្រ់យកឱកាសការងរជាមប្ើនបាន។

មយើងនរឹង្រន្ជាេួយនរឹងកិ្្ចខិតខំប្ររឹងបប្រងមដើេលាបីកសាង្ររិយកាសការងរេួយ 
បដ�ធនធានេនុសលាសរ្រស់មយើងអា្�ូតលាស់និងប្រក្រមដយអត្ន័យ រួេគា្នលា 
គាំបទមគា�្រំណងជាយុទ្សាសស្រ្រស់មយើងមដើេលាបីកា្លាយជាជមបេើសនិមយជកដ ៏

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

របស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ៊ុ

ន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ការគាំទ្របុគ្គលិកបដលមានណ្រពណកាសល្យ
េំមរាងបេ្រ់បេងបកុេ្រុេ្គ�ិកបដ�មានមទពមកាស�លាយរ្រស់មយើង្្�់ដំ្រនូា្លាន 
មអាយមយើង ្្�់នូវទសលាសនៈរួេមនជំនាញរ្រស់្រុេ្គ�ិក សេិទ្ិ្� និង្រំណង 
បបាថា្នលាការងរ បដ�មធវែើឱលាយការអនុវត្ការងរ និងការពិនិតលាយវិជា្លាជីវៈ រឹតបតប្រមសើរ 
មេើង។ វាអា្ជួយមយើងក្ញងការកំណត់បានយ៉លាងឆា្រ់រហ័សនូវ្រុេ្គ�ិកបដ�មាន
�ក្ណៈសេលាបត្ិ�្អ្រំ្ុតសបមា្រ់េុខដំបណងបដ�បតរូវការ ។

េំមរាងការបេ្រ់បេងអ្កបដ�មានមទពមកាស�លាយរ្រស់មយើងបតរួតពិនិតលាយអ្កបដ� 
មានមទពមកាស�លាយ េិនបតរឹេបតប្្អកម�ើការវាយតមេលៃរ្រស់ពួកមេមនាះមទ 
្រ៉ុបន្ក៏ប្្អកមៅម�ើការ មបតៀេខលៃតួនរ្រស់ពួកមេសបមា្រ់ភាព�ូតលាស់្ងបដរ។ 
មយើងម្តលាតម�ើការរកម�ើញ អ្កបដ�មានមទពមកាស�លាយមៅទូទាំងសេ្ព័ន្ធនាគារ 
មដើេលាបីធានាឲលាយបានក្ញងការកំណត់តួនាទីឲលាយ្រុេ្គ�ិកសេបស្រមៅតាេជំនាញឱលាយ 
បានបតរឹេបតរូវ។ មយើងម�ើកទរឹក្ិត្ឱលាយ្រុេ្គ�ិកមធវែើការ ្្លាស់្រ្នូរ ទីតាំង ភូេិសាសស្ 
ការងរ និងមានឱកាស មដើេលាបីមធវែើការក្ញងតំ្រន់ ឫប្រមទសដ៏មទមៅក្ញងសេ្ព័ន ្
ធនាគារមេយប្រ៊ង ។

មយងតាេទសលាសនៈ មនការ្រណ្តះ្រណ្លា�្រុេ្គ�ិកខាងក្ញងបដ�មាន 
មទពមកាស�លាយ េឺមានន័យថា ឱកាសការងរបតរូវបាន្្�់ឲលាយ្រុេ្គ�ិកខាងក្ញង 
បដ�មានមទពមកាស�លាយម�ើកប�ងបតជំនាញជាក់លាក់េិនទាន់មានបេ្រ់បគាន់។  
រា�់េុខដំបណងទំមនរទាំង មនាះបតរូវបាន្លាសពវែ្លាសាយមៅខាងក្ញងេុនមេ ។

មយើងរកលាសារមគា�ជំហររ្រស់មយើងជា និមយជិកបដ�ជាជមបេើសសបមា្រ់អ្កបសវែង 
រកការងរថ្មីៗ ។  មដើេលាបីទាក់ទាញយុវជនជំនាន់មបកាយ មយើងម្តលាតអារេ្មណ៍ 
មៅម�ើការម្រ្ជា្លា ្ិត្រ្រស់ មយើងមដើេលាបីមធវែើការអភិវឌលាឍន៍អ្កបដ�មានមទពមកាស�លាយ
វ័យមក្មងមដើេលាបី្្�់ឱលាយពួកមេនូវការបេ្រ់បេងអាជីពរ្រស់ពួកមេ និងមដើេលាបី្្� ់
នូវឱកាសក្ញងការទទួ�បានរង្លាន់ បដ�មានការប្រកួតប្របជង ។  
មយើងជួ្រអ្កបដ�មានមទពមកាស�លាយ វ័យមក្មងមដយ្្លា�់ក្ញងបពរឹត្ិការណ ៍
ពិពរណ៍ការងរ និងការ្ង្អញ�្រង្លាញ្លៃនូវមៅសាក�វិទលាយា�័យ មដយអនុញ្លាត 
ឱលាយពួកមយើងមបជើសមរីសអ្កបដ�មានេំនិតឆា្លាតមវជាងមេក្ញងប្រមទស។ ក្ញងឆា្នលាំ 

ទាំងមនាះរួេមានសំណងបដ�កំណត់ និងសំណងមៅតាេទមងវែើការងរ មដយ 

រួេជាេួយសំណងរយៈមព�ខលៃី និងរយៈមព�បវងមពា�េឺ បបាក់ម្រៀវតលាសរ ៌

េូ�ដ្លាន អត្ប្រមយជន៍្របន្េ បបាក់ម�ើកទរឹក្ិត្តាេទមងវែើការងរ និងេំមរាង 
ម�ើកទរឹក្ិត្ជាភាេហ៊ុនសបមា្រ់្រុេ្គ�ិករយៈមព�បវង ។ កពា្លា្រ់មនះក៏រួេ្រញ្ចនូ�
ទាំងធាតុបដ�េិនបេនជាប្្កហិរញ្ញវត្ញដូ្ជាឱកាសមនការអភិវឌលាឍន៌មដើេលាបីមអាយ 

ដិតជា្រ់នូវវ្រលាបធេ៌សំណងតាេរយៈការងរបដ�មានប្រសិទ្ភាពខ្ពស់បតរូវបាន្្�់

សំណងមដយ�ក្ណៈបតរឹេបតរូវ។

មយើង្្�់រង្លាន់មៅមអាយអ្កបដ�្រំមពញភារៈកិ្្ចបាន�្អ រួេមាន្រុេ្គ�ិក 

បេ្រ់បេង ្រុេ្គ�ិកប្រតិ្រត្ិ និង្រុេ្គ�ិកម្លាសងៗមទៀត ។  មយើងបបារព្មធវែើការ 

អ្រអរសាទរនូវសេិទទៃិ្�មជាេជ័យទាំងមនាះតាេរយៈកេ្មវិធីទទួ�សា្លា�់សា្នលាមដ

ជាមប្ើន មដយរួេ្រញ្ចនូ� ការមធវែើទសលាសនៈកិ្្ចសិកលាសាមៅមបរៅប្រមទស ។

ការបណង្កើនការអភិវឌ្ឍន៍
កេ្មវិធីអភិវឌលាឍន៍ជាមប្ើនរ្រស់មយើង្្�់មអាយ្រុេ្គ�ិកនូវ្ំមណះដរឹង ទំនុក្ិត្ និង 

ជំនាញមដើេលាបីមធវែើឱលាយកាន់បតប្រមសើរជាងមេ ។ មយើងម�ើកទរឹក្ិត្យ៉លាងេុតមាំដ� ់

្រុេ្គ�ិកមដើេលាបីមរៀននូវជំនាញថ្មីមដើេលាបីការរីក�ូតលាស់ ទាំងជំនាញវិជា្លាជីវៈនិង្្លា�់

ខលៃតួន។ ធនាគារមេយប្រ៊ងមធវែើការវិនិមយេម�ើធនធានបដ�អា្ទុក្ិត្បានក្ញងការ

ពបងរឹងសេត្ភាព្រុេ្គ�ិកមៅក្ញងតំ្រន់បដ�គាំបទប្នការអភិវឌលាឍន៍រ្រស់ធនាគារ។

ការអភិវឌ្ឍន៌ភាពជាអ្កដឹកនាំ
ថា្នលាក់ដរឹកនាំរ្រស់មយើង្រន្មដើរតួនាទីដ៏សំខាន់េួយ ក្ញងការជួយជំរុញការ 

អភិវឌលាឍន៌ធនាគារ។ មៅក្ញងសេ័យប្រជុំទាំងជា្លៃនូវការ និងេិន្លៃនូវការ 

ពួកមេមធវែើការបបាបស័យទាក់ទងគា្នលា អំពីទិសមៅរ្រស់ធនាគារ និងមធវែើ 

ការកំណត់នូវ្ររិយកាស និងវ្រលាបធេ៌ការងររ្រស់ ធនាគារដ៏បតរឹេបតរូវ ។ 

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងេណៈថា្នលាក់ដរឹកនាំរ្រស់មយើង ដរឹកនាំកិ្្ចប្រជុំពិភាកលាសាទាំង 

្លៃនូវការ និងេិន្លៃនូវការ បពេទាំងមានកិ្្ចប្រជុំពី្រុេ្គ�ិកបេ្រ់�ំដ្រ់ថា្នលាក់។

្នធានមនុស្ស

អភិបា�ជាេួយនរឹងកុមារ អង្គការម�ើកសទៃតួយប្រជាព�រដ្ឋ

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម
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មានការ្ូ�រួេមដយ្រុេ្គ�ិកធនាគារ មេយប្រ៊ងជាង ២១.០០០ នាក់មៅទូទាំង 
ពិភពមលាក មដើេលាបីអនុវត្េមបមាង្្�់មសវាសាធារណៈជាង ១០០ ក្ញង ១៥ 
ប្រមទស។ មេយប្រ៊ង មខេ្រូឌា មាន្ំនួនជាង ១៥០ នាក់បាន្ូ�រួេក្ញងកេ្មវិធី
េួយបដ�មានកុមារមប្ើនជាង ៤៥០ នាក់េកពីអង្គការអភិវឌលាឍប្រជាជន។

ការជំរុញឱ្យមានសុខុមាលភាព
មយើងម�ើកទរឹក្ិត្ឱលាយ្រុេ្គ�ិករ្រស់មយើង្ូ�រួេមៅក្ញងការម�ងកីឡាមដើេលាបមី�ើក 
កេ្ពស់សុខុមា�ភាព និងមានសុខភាព�្អទាំលាងរាងកាយ និងសា្លារតី។ មយើងបាន 
មរៀ្រ ្ំបពរឹតិ្ការណ៍កីឡា្្លា�់ខលៃតួនមដើេលាបីសាេេ្គីមនភាពរីក្មបេើនទូទាំងធនាគារ។  
មយើងរំពរឹងមធវែើការមឆាពលាះមៅកាន់កេ្មវិធីកាន់បតមប្ើនបដ�ធានាឱលាយបាននូវវិធានការ 
សុខភាព និងសុវត្ិភាពមៅកបនលៃងមដើេលាបីការពារសុខភាព្រុេ្គ�ិករ្រស់មយើង និង 
សុខុមា�ភាព។

ការណលើកកម្ស់ននការផ្ល់ឱកាសណស្មើគា្្
ធនាគារ មេយប្រ៊ង ្្ដ�់នូវឱកាសការងរមស្មើភាពគា្នលា េិនថាសបមា្រ់ការមបជើស 
មរីស្រុេ្គ�ិក ការតំម�ើងឋានៈ ការ្្លាស់្រ្នូរ ឬ ការអភិវឌលាឍន៍ ជាេួយភាពបតរឹេបតរូវ 
និងយុត្ិធេ៌បដ�ជាមគា�ការណ៍េូ�ដ្លានមនះ។ កមា្លាំងព�កេ្មរ្រស់មយើងមាន 
វិសា�ភាពអាយុ ២០ ដ�់ ៥៥។ បកុេមានអាយុេធលាយេេឺ ២៥ ដ�់ ៣០ ។ 
សមាមាបតរ្រស់្រុរសមធៀ្រនរឹងសស្ីមាន្ំនួនជិតមស្មើគា្នលា មដយ្ំនួនសស្ីមស្មើនរឹង 
៤០ % មន្ំនួនសរុ្រមៅបខធ្នូឆា្នលាំ ២០១២ ។

២០១២ ការខិតខំប្ររឹងបប្រងក្ញងការមបជើសមរីសធនធានេនុសលាសរ្រស់មយើង 
បតរូវបាន ពបងីកតាេរយៈ កេ្មវិធី Maybank GO Ahead Challenge។ 
ការប្រកួតប្របជងមនះបាន ទាក់ទាញម្រក្ជនទូទាំងពិភពមលាកជាង ១.០០០នាក់  
និងមានម្រក្ជន្តលា្់បព័ត ៦ រូ្រ ពីប្រមទសកេ្ពញជាឈានមៅដ�់ការប្រកួតឈ្ះ 
រង្លាន់សរុ្រ ៤៥, ០០០ដុលា្លារអាមេរិក ។

ការណលើក្រឹកចិត្បុគ្គលិកស្ម័ទគចិត្
្រុេ្គ�ិករ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង ្រន្្រង្លាញឱលាយយ�់ពីមមាទនភាព និងការពបងរឹង 
ម្រសកកេ្មេនុសលាសធេ៌រ្រស់មយើងមៅក្ញងសហេេន៍បដ�មយើង្រមបេើមដយការ 
អនុវត្នូវកេ្មវិធីទំនួ�ខុសបតរូវម�ើសហេេន៌ជា�ក្ណៈនិរន្ន៍។

្ុរេ្គ�ិករ្រស់ធនាគារមេយប្៊រង បានបថលៃងថាពួកមេពិតជាមានតំម�បដ�បានក្ាលាយ 
ជាប្្កេួយមនធនាគារ បដ�ម ត្លាតអារេ្មរណ៍ម�ើកេ្មវិធីទំនួ�ខុសបតរូវម�ើសហេេន៌។  
ពួកមេ ្ូ�រួេការងរ ស្មប័េ្ិត្យ៉លាងសកេ្មមបកាេការគំាបទមដយ Maybank Group  

Cahaya Kasih (CK) ។ េមបមាង្្ត្ួ ម្្ើេជាសក�មនះ ្រមង្ើនមអាយមានេមបមាង 
រយៈមព�បវង មធវែើមេើងតាេរយៈ CK Challenge បដ�ឧ្រត្េ្ភមដយេូ�និធិ  

Maybank ។ និមយជិកបានដក់សំមណើរ សបមា្់រេំនិត្្ត្ួ ម្្ើេជាក់បស្ដង និង 
ជានិរន្រភាពមដើេលាបី ជួយកុមារ េនុសលាសចាស់ ជនពិការ និង្ររិស្ាលាន។

ទិវាកេ្មវិធីទំនួ�ខុសបតរូវម�ើសហេេន៌ជា�ក្ណៈសក� (Global CR) 

ប្រចាំឆា្នលាំម�ើកទី៣ រ្រស់ធនាគារ មេយប្រ៊ង មៅមថងៃទី ២២ បខកញ្លា ឆា្នលាំ២០១២ 

អភិបា�ជាេួយនរឹងកុមារ អង្គការម�ើកសទៃតួយប្រជាព�រដ្ឋ

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ការយកចិត្្រុកោក់ចំបងរបស់ណយើងគឺការទ្រ្រង់ការណ្វើពាេិជ្កម្មរបស់ណយើងក្ថុងការសណទមចរានការរីកចំណរីនណោយការជំរុញកំណេើន
យ៉្ងណលឿនននបណច្ចកវិ្រ្យា ណ្វើឱ្យមានភាពទបណសើរណឡើងណៅជំរុញដំណេើរទបតិបត្ិការកាន់បតណលឿន និងឧត្មភាពណសវាកម្មននទបសិ្រ្ធិភាព 
តនម្ផលិតកម្ម។

យូ ្រិកសាន
នាយករដ្ឋបា�ឥណទាន & 
បេ្រ់បេងបបាក់កេ្ចី

េុខងរជំនួយ មដយ្រូក្រញ្ចនូ�ជំនួយប្រតិ្រត្ិការ និងរដ្ឋបា�ឥណទាន & បេ្រ់បេងបបាក់កេ្ចីេឺជា្្ត់បេរឹះរ្រស់ធនាគារ។ 

ជំនួយប្រតិ្រត្ិការ រួេមាន៣ប្្កសំខាន់   េឺ ប្រតិ្រត្ិការេជលាឈការ ព័ត៌មានវិទលាយានិង បទពលាយសេលាបត្ិ & សុវត្ិភាព បដ�បតរូវម្តលាតម�ើការ 

្្�់ជូន�ំដ្រ់ថា្នលាក់មសវាកេ្ម�្អ្រំ្ុតសបមា្់រ្រុេ្គ�ិក និង្្�់ជូនភាពខុសគា្នលាមនកេ្មវិធីសបមា្រ់អតិថិជន។ 

ប្រតិ្រត្ិការេជលាឈការេឺជាប្្កបដ�ធនាម�ើប្រតិ្រត្ិការហិរញ្ញវត្ញមដយបតរូវបានមរៀ្រ្ំដំមណើរការយ៉លាងរហ័សមដយធានាបាននូវ

្ររិសា្លានស្ង់ដរ និង ទំនុក្ិត្េួយតាេរយៈការម្ទៃរសា្់បបាក់ SWIFT បដ�ភា្លា្រ់ជាេួយសា្លា្រ័នហិរញ្ញវត្ញមប្ើនជាង ៩,០០០ 

មៅតាេ្រណ្លាប្រមទស្ំនួន២០៩ ប្រមទស។   ប្្កព័ត៌មានវិទលាយា្្�់ជូន និងពបងរឹងកេ្មវិធីព័ត៌មានវិទលាយាបដ�អា្ឱលាយមដេូពាណិជ្ជកេ្មនិង

គាំបទរ្រស់មយើងអា្ដក់ម្ញយ៉លាងឆា្រ់រហ័សមនការម្្ប្រឌិត និង្�ិ្�និងមសវាកេ្មសបមា្រ់ទី្លាសារកេ្ពញជា។ ប្្កបទពលាយសេលាបត្ិ &  

សុវត្ិភាពទទួ�្រនទៃញក្រមង្ើត្ររិសា្លានការងរេួយប្រក្រមដយសុវត្ិភាពសំរា្រ់្រុេ្គ�ិក ក៏ដូ្ជាអតិថិជនរ្រស់មយើង។

រដ្ឋបា�ឥណទាន & បេ្រ់បេងបបាក់កេ្ចី េឺជាប្្កេួយធានាឯកសារបបាក់កេ្ចី និង្រុមរប្រទានបតរឹេបតរូវមដើេលាបី្រមញ្ចញបបាក់ទុនមៅកាន់អ្កខ្ចី

ខណៈមព�ប្្កបេ្រ់បេងបបាក់កេ្ចីធានាការបេ្រ់បេងយ៉លាងជិតស្ិទ្មនការសងបបាក់ ក៏ដូ្ជាការប្រេូ�បបាក់កេ្ចីេកវិញ្ំមពាះកេ្ចីអាបកក់ 

និងកេ្ចីមានការជា្រ់សងលាស័យ។ 

មយើងម្រ្ជា្លា្្�់ជូននូវសនទៃញះមៅេុខមនេុណភាពធនាគារមដើេលាបីសមបេ្នូវការប្រកួតប្របជងប្រក្រមដយ្ិរភាពតាេរយៈ្រម្្ចកវិទលាយា 

ប្រតិ្រត្ិការ និងឧត្េភាពមសវាកេ្ម។ 

ជំនួយប្តិបត្ិការ/រដ្ឋរាលឥេទាន  &  
គ្ប់គ្ងប្្ក់កម្ចី

មា៉្្រីន ឃ្យូ
នាយកជំនួយប្រតិ្រត្ិការ

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម

“

“
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បផ្កព័ត៌មានវិ្រ្យា 

ប្្កព័ត៌មានវិទលាយា្រន្ក្ញងការម្តលាតម�ើការកសាងសេត្ភាពខាងក្ញងបដ�អា្ជួយ 
ឱលាយធនាគារសមបេ្បាននូវអវែីបដ�បានក្ីបបាថា្នលារ្រស់ខលៃតួន។ មៅក្ញងសនទៃញះមនកំមណើន 
្ីរភាព មយើងបាន្រន្វិនិមយេមៅម�ើធនធានេនុសលាស និង្រម្្ចកវិជា្លាមដើេលាបី្រំមពញមន
ការប្រកួតប្របជង និងនវកេ្មដំមណះបសាយហិរញ្ញវត្ញ បពេទាំលាងការ្្�់ជូន 
្�ិត្�សបមា្រ់មដេូនិងអតិថិជន។ 

មដយសបេ្រតាេ្ក្ញវិស័យរ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង(មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី និង  
មស្ក្ីបបាថា្នលាមដើេលាបីកា្លាយជាអ្ក្្�់មសវាហិរញ្ញវត្ញនាំេុខមេក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា  
្ក្ញវិស័យរ្រស់មយើងេឺកា្លាយជាធនាគារប្រក្រមដយថាេវន្ និងអា្ទុក្ិត្បាន 
សំរា្រ់មដេូពាណិជ្ជកេ្ម និងមដេូជំនួយរ្រស់មយើងជាេួយម្រសកកេ្ម្្�់ជូន  
និងម�ើកកំពស់កេ្មវិធី្រម្្ចកវិជា្លាពត៌មានបដ�អា្ជួយមអាយមដេូពាណិជ្ជកេ្ម  
និងមដេូជំនួយរ្រស់មយើងក្ញងការដក់ពបងយការបកបប្រថ្ីមអាយមាន�ក្ណៈឆា្រ់
រហ័ស និងតំម�្របន្េម�ើ្�ិត្� និងមសវាកេ្មមៅទី្លាសារមនប្រមទសកេ្ពញជា។ 
ជាេួយនរឹងវត្មានមនះ ពួកមេអា្សំមរ្បានពាណិជ្ជកេ្មតាេ្រំណងបបាថា្នលាតាេរយៈ
ការមប្រើបបាស់នូវ្រម្្ចកវិទលាយា។

TradeConnex េឺជាប្រ្រប្នពាណិជ្ជកេ្មហិរញ្ញវត្ញថា្នលាក់តំ្រន់ថ្មីរ្រស់ធនាគារ 
មេយប្រ៊ងបដ�្្�់ជូននូវមសវាយ៉លាងូរហ័ស និងទំមនើ្រ្រំ្ុត។ មនះេឺជា្រណ្លាញ 
តាេអ៊ីនធឺណិតបដ�ធានាការមប្រើបបាស់ ភាព្�័ត និងភាពងយបសួ�សបមា្រ់ 
អតិថិជន មហើយវាក៏មានការដក់ជូនទិន្ន័យទី្លាសារថ្មីៗ ការដក់ពាកលាយសុំតាេប្រព័ន្
អ៊ីនធឺណិត និងការម្លៃើយ្លៃងជាេួយនិងបកុេអ្កជំនាញប្្កពាណិជ្ជកេ្មហិរញ្ញវត្ញ 

រ្រស់ធនាគារសបមា្រ់ជាប្រមយជន៍រ្រស់អតិថជន។ ក្ញងឆា្នលាំ២០១២ TradeConnex  
បតរូវបានប្រតិ្រត្ិមនតំណក់កា�្រន្្រនា្លា្រ់ និងប្រមទសកេ្ពញជាេឺជាប្រមទសទី ១ ក្ញង 
្ំមណេប្រមទសជាមប្ើនបដ�ធនាគារមេយប្រ៊ងមានទីតាំង បដ�ទទួ�បាន 
អត្ប្រមយជន៍មនះ។   

ក្ញងមថងៃទី ១២ បខធ្នូ ២០១២ ធនាគារមេយប្រ៊ងដក់ឲលាយដំមណើរការមសវាធនាគារ 
តាេប្រព័ន្អ៊ីធឺណិតបដ�ទទួ�បានរង្លាន់ជ័យលាភីរួ្េកមហើយមនាះេឺមសវា M2U 
មៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា។ M2U មប្រើបបាស់្រម្្ចកវិទលាយាសុវត្ិភាពអ៊ីនធឺណិត្ុងមបកាយ 

មេ និងរា�់ព័ត៌មានបតរូវបាន្រញ្ជនូនមដយ្រណ្លាញអ៊ីនមធើណិតេឺបតរូវបានដក់្រញ្ចនូ� 
ម�ខកូដសំងត់។ ដំមណើរការមនប្្ក្ុងមបកាយមនការដក់្រញ្ចនូ�ម�ខកូដសំងត់ 
បតរូវបានមបជើសយក និងសុវត្ិភាពមនការប្រតិ្រតិ្បដ��្អ្រំ្ុតបដ�បតរូវបានមបជើស 
យកដំមណើរការមន្មនា្លាះមនប្រព័ន្កុំពលាយនូទ័រធនាគារ និងធនធានម្លាសងៗ។ ជាេួយ 
ការមឆាពលាះមៅេុខ មយើងនរឹង្រន្មប្រើបបាស់និងនាំេកនូវ្រម្្ចកវិទលាយាទំមនើ្រមដើេលាបីមសវាកេ្ម 
ធនាគារកាន់បតមានភាពងយបសួ� និងកាន់បតសេលាបនូរប្រ្រដ�់អតិថិជនមដើេលាប ី
បបាកដថាពួកគាត់រីករាយ និង្រំមពញតបេរូវការមសវាកេ្មធនាគាររ្រស់ខលៃតួនបេ្រ់មព� 
និងបេ្រ់ទីកបនលៃងក្ញងពិភពមលាក។ 

បផ្កទបតិបត្ិការ

ប្្កប្រតិ្រតិ្ការេឺជាការិយ�័យប្្កខាងមបកាយសបមា្់រដំមណើរការមនប្្កខាងមបកាយ
រ្រស់សាខា ជាសា្លានីយគាបទដ�់មសវាដំមណើរការមដយខលៃតួន្្លា�់ ប្រព័ន្បេ្រ់បេង 
បបាតិមភាេ រដ្ឋបា�ឥណទាន ក៏ដូ្ជាការម្ទៃរបបាក់មនប្្កខាងក្ញង និង ខាងមបរៅ។ 

មយើងនរឹង្រន្រការពបងីកនូវ្រណ្លាញមា៉លាសុីនមអធីអរឹេក្ញងតំ្រន់មៅទូទាំងអាសុី។  
ប្រមទសកេ្ពញជាេឺជាប្រមទសទី១បដ�ដក់ម្ញនូវការ្្តួ្ម្្ើេេំនិតមនមា៉លាសុីនមអធីអរឹេ
ក្ញងតំ្រន់ តាេរយះមនះអតិថិជនរ្រស់ធនាគារមេយម្៊រងអា្រីករាយជាេួយនរឹងការដក
សា្់បបាក់មៅបេ្រ់មា៉លាសុីនមអធីអរឹេក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា មា៉លាមេសុី សិង្ហ្រូរី 
ប្រ៊ុយមណ ហវែី�ីពីន និង Papua New Guinea មដយេិនមានកំមរ្របន្េ។ 

ធនាគារមេយប្រ៊ង(មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី ទទួ�បានមជាេជ័យក្ញងការម្រើនូវសាខា 
ទាំង១២ និងដំមណើរការនូវមា៉លាសុីនមអធីអរឹេ្ំនួន១៦ ក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា បដ�មធវែើ 
ខលៃតួនកា្លាយជាធនាគារមេយប្រ៊ង្ររមទសេួយមនធនាគារមេយម្រ៊ងមៅមបរៅប្រមទស  
បដ�មានការរីក�ូតលាស់ខា្លាំងមបរៅពីមេយប្រ៊ងសិង្ហ្រូរី មេយប្រ៊ងហវែី�ីពីន និង 
ធនាគារអន្រជាតិ មៅឥណ្ឌឌូមណសុី។

ជាេួយនរឹងការដក់ឲលាយដំមណើរការ TradeConnex េជលាឈេណ្ឌ�ប្រតិ្រត្ិការ 
ពាណិជ្ជកេ្មក្ញងប្រមទសមា៉លាមេសុីបានកា្លាយជាេជលាឈេណ្ឌ�បដ�កំពុងដំមណើរការ 
សំរា្រ់ទទួ�ពាកលាយសុំពាណិជ្ជកេ្មរ្រស់មយើង។ ធនាគារមេយប្រ៊ង(មខេ្រូឌា)  
ភីអិ�សុីេឺស្ិតក្ញង្ំមណេេួយមនធនាគារមបរៅប្រមទសបដ�គាំបទមដយ 
េជលាឈេណ្ឌ�ប្រតិ្រត្ិការពាណិជ្ជកេ្ម មបរៅពីហវែី�ីពីន ប្រ៊ុយមណ មវៀតណេ 
និងមសៀងមហ។ តាេរយៈេជលាឈត្ការេុខងររដ្ឋបា�មនេជលាឈេណ្ឌ�ប្រតិ្រត្ិការ 
ពាណិជ្ជកេ្ម បដ�ជាកបនលៃងបដ�្រុេ្គ�ិកមធវែើការ្រញ្លាក់្ំមពាះការបតរួតពិនិតលាយឯកសារ  
េជលាឈេណ្ឌ�ពាណិជ្ជកេ្មហិរញ្ញវត្ញរ្រស់មយើងអា្ម្តលាតមៅការជំរុញការ�ក់ និង 
បបាក់្ំណូ�សំរា្រ់ធនាគារ។ ការមធវែើប្រតិ្រត្ិការ្ូ� និងម្ញរ្រស់ធនាគារេឺជា 
ដំមណើរការមដយប្រព័នS្WIFT។

រដ្ឋបា�ឥណទាន និងបេ្រ់បេងបបាក់កេ្ចីរ្រស់មយើងមៅ្រន្ម្តលាតមៅម�ើមគា�
មៅមនការ្រមង្ើនប្រសិទ្ិភាព បដ�រួេមានមធវែើឲលាយមានភាពងយបសួ�ម�ើនីតិវិធី 
កាត់្រន្យការងរប្ំបដ� ពមនលៃឿនដំមណើរការ និងកាត់្រន្យអបតាកំហុសឲលាយបាន 
ទា្រសំរា្រ់បកុេការងរម្ទៃក្ញង និងប្្កនីតិកេ្ម។

ការ្រ្រួលសា្្ល់

ក្ញងឆា្នលាំ២០១២ ប្្កប្រតិ្រត្ិការេជលាឈត្ការបានទទួ�រង្លាន ់ Straight 

Through Processing (STP)ពី Citibank NA (ធនាគារមដេូរ្រស់មយើង) 
សំរា្រ់ការ្រំមពញការងរម្្មើេ។ ការមកាតសរមសើរបតរូវបានមេ្្�់មៅម�ើការសំមរ្
នូវ MT103 STP ក្ញងអបតា៩៥% និងខ្ពស់ជាងមនះ និងសំមរ្បានMT202 STP 
ក្ញងអបតា៩៨% រឺខ្ពស់ជាងមនះ។

របាយការណ៍អាជីវកេ្ម
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ការបង្កើតភាពខុសគ្្ានៅក្ថុង
សហគមន៍យើងដ្លយើង 

រានផ្ល់ជូន
នៅក្ញងបលាសកកេ្មរ្រស់យើងដើេលាបីកា្លាយជាសលាវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញបលាក្រដោយអារលាយធេ៌ ្រុេ្គ�ិក 

ធនាគារមលាយប៊លាងបានជួយយ៉លាងសកេ្មក្ញងការរៀ្រ្ំអនាេតដ៏ភលៃឺសា្លាងេួយសមលាលា្រ ់
សហេេន៍ អាសុី។ តាេរយៈការ្្តួ្ផ្ើេកេ្មវិធីសហេេន៍ និងសកេ្មភាពស្ម័គលា្ិត្រ្រស ់

្រុេ្គ�ិកដោយ យើងជឿជាក់ថាយើងអា្្រង្ើតនិរន្រភាព និងភាពកាន់តលាបលាសើរសមលាលា្រ ់
ថងៃលាស្អលាក្ំពោះ អ្កទាំងអស់គា្នលា។
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្រំនួលខុសត្រូវ

ស្ិតមបកាេការម្រ្ជា្លា្ិត្រ្រស់មយើង្ំមពាះទំនួ�ខុសបតរូវកិ្្ចការសង្គេ េឺជាការសនលាយារ្រស ់
មយើងមដើេលាបីម�ើកកេ្ពស់្រទដ្លានសី�ធេ៌និងភាពជាព�រដ្ឋឲលាយបានខ្ពស់្រំ្ុត ។ តមេលៃស្នូ� 
រ្រស់មយើងបតរូវបាន្រង្្រ់មៅទូទាំងធនាគារមេយប្រ៊ងនិងតមេលៃស្នូ�មនះបតរូវបាន្លៃញះ្រញ្លាំងមៅ 
ក្ញងមគា�នមយបាយនិងដំមណើរការរ្រស់មយើងមៅម�ើការទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់បកុេហ៊ុន។

យុទ្សាសស្្ីរភាពនិងវិធីសាសស្រ្រស់មយើងេឺមធវែើការបបាបស័យទាក់ទងជាប្រចាំជាេួយភាេី 
ពាក់ព័ន្ឲលាយ្ូ�រួេជានិ្្ចមៅក្ញងមវនរ្រស់ខលៃតួនមដើេលាបី្រំមពញកិ្្ចការេំរូថ្មីប្រមសើរ។  ្រ៉ុនា្លាន 
ឆា្នលាំេកមនះការម្រ្ជា្លា្ិត្រ្រស់មយើងមធវែើឲលាយភាេទុនិកទទួ�បាន្�្ំមណញខ្ពស់ កសាងកមា្លាំង 
ព�កេ្មសេលាបនូរប្រ្រ ពូបកក្ញងការ្រមបេើអតិថិជននិង្ូ�រួេ្ំបណកក្ញងកិ្្ចការសហេេន៍។

កិច្ចការសហគមន៍
វិស័យការអ្រ់រំ

ការម ត្លាតយក្ិត្ទុកដក់េួយដ៏សំខាន់មនការ្្ត្ួ ម្្ើេសបមា្់រសហេេន៍រ្រស់មយើងេឺវិស័យអ្់ររំ។
ក្ញងឆា្នលាំ២០១២ធនាគារមេយប្រ៊ងបាន្ូ�រួេក្ញងការប្រកួតប្របជងសេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ង 
CahayaKasih បដ�បតរូវកេ្មវិធីការងរស្ម័្ិត្រ្រស់្រុេ្គ�ិក។វាេឺជា្រណ្លាញបដ�អនុញ្លាតឱលាយ
និមយជិត្ូ�រួេមដយ្្លា�់ជាេួយសហេេន៍តាេរយៈការិយ�័ក្ញងតំ្រន់ តាេប្្ក និង 
ប្រតិ្រត្ដិការមៅមបរៅប្រមទសបដ�សេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ងមានវត្មានមៅទីមនាះ ។មៅឆា្នលាំ 
២០១២សេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ងបានសមបេ្ពបងីកេ្មវិធីការងរស្ម័បេ្ិត្រ្រស់្រុេ្គ�ិកមៅកបេិត
ប្រកួតប្របជងេួយមទៀតបដ�តបេរូវឲលាយ្រុេ្គ�ិកធនាគារមេយប្រ៊ង្្តួ្ម្្ើមដើេប្រក្រមដយ
ការម្្ប្រឌិតថ្មីេួយបដ�អា្មធវែើឱលាយមានភាពខុសគា្នលាជាវិជ្ជមានមៅក្ញងជីវិតរស់មៅរ្រស់

សហេេន៍បដ�ពួកមេបានមបជើសមរីស។

សំមណើេមបមាងជាង២០០ បតរូវបានទទួ�។សំមណើរនីេួយៗទទួ�បាននូវការគាំបទជា 
ហិរញ្ញវត្ញដំ្រូងេួយមដើេលាបីចា្រ់ម្្ើេេមបមាងរ្រស់ពួកមេ។េមបមាងធំ២០ទទួ�បាន 
RM២០០០០្របន្េមទៀត។មៅ្ុង្រញ្ច្រ់មនការប្រកួតប្របជង េមបមាងនីេួយបតរូវបានវិនិ្ឆេ័យ
ម�ើ�ិទ្្�និង្�្រ៉ះពា�់រ្រស់វា។េំនិត្្តួ្ម្្ើេមនះបតរូវ្រង្លាញឱលាយម�ើញនូវ�ទ្្�បដ�
មាននិរន្រភាពនិង្�្រ៉ះពា�់ជារយៈមព�បវងក្ញងរយៈមពញេួយឆា្នលាំបដ�ជាការសង្ត់ធងៃន ់
រ្រស់មយើងេឺម�ើនិរន្រភាពមន ការ្្តួ្ម្្ើេ។កេ្មវិធីអនុវត្�្អ្រំ្ុតក្ញងប្រមភទនីេួយៗបតរូវបាន 
ប្រេ�់ជូនពានរង្លាន់រូ្រិយវត្ញមដើេលាបី្រន្ការអភិវឌលាឍន៍េមបមាង្របន្េមទៀត។

សបមា្រ់អ្កឈ្ះក្ញងកេ្មវិធBីest Overall CRសបមា្រ់CahayaKasihក្ញងឆា្នលាំ២០១២ 
មនះេឺធនាគារមេយប្រ៊ងកេ្ពញជា ការឧ្រត្េគំាបទដ�់កុមារ ៖ MCP’s Maybank Child 

Sponsorship: វិធីចាកម្ញពីកបនលៃងចាកសំរាេ!បដ�ជាការម្លៃើយត្រមៅនរឹង្រញ្លាភាពបកីបក
បដ�្រ៉ះពា�់ដ�់្ំនួនប្រជាជនកេ្ពញជាប្រមាណ៣០% កេ្មវិធីមនះ្្តួ្ម្្ើេការជួយសមសង្លាះ 
កុមារបាន២០ នាក់ពីកបនលៃងចាក់សំរាេមៅជុំវិញរាជធានីភ្ំមពញបដ�ប្រក្ររ្ររមដយមដើរមរីស
សំរាេពីេំនរភ្ំសំរាេមដើេលាបីជួយដ�់បកុេបេរួសាររ្រស់ពួកមេ។

កិច្ចការសង្គម

មលាក �ី មទៀន្រ៉ូ ជាេួយនរឹងកុមារ អង្គការម�ើកសទៃតួយប្រជាព�រដ្ឋបដ�ឧ្រត្េ្ភ
មដយធនាគារមេយប្រ៊ង

ការទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់មយើង
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មលាក �ី មទៀន្រ៉ូ ជាេួយនរឹងកុមារ អង្គការម�ើកសទៃតួយប្រជាព�រដ្ឋបដ�ឧ្រត្េ្ភ
មដយធនាគារមេយប្រ៊ង
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កុមារទាំងមនះធានាបាននូវការអ្រ់រំបតរឹេបតរូវក៏ដូ្ជាការទទួ�បានអាហាររូ្រត្េ្ភនិងការបថទាំសុខភាពជាេូ�ដ្លានមដយមានកេ្មវត្ញ្េលាបង្រញ្ច្រ់ភាពបកីបកបដ�ជាឧ្រសេ្គ 
ជាមប្ើនមៅក្ញងសា្លានភាពដូ្គា្នលាមនះ។កេ្មវិធីមនះមធវែើមេើងមដយសហការជាេួយអង្គការម�ើកសទៃតួយប្រជាព�រដ្ឋ ("PIO"), បដ�ជាអង្គការមបរៅរដ្លាភិបា�េួយបដ�មធវែើការ 
ជាេួយកុមារបដ�ខវែះខាត។

តាេរយៈកេ្មវិធីមនះមយើងបាន្ូ�ស្ិតមៅក្ញងម្រះដូងនិង្្ត់េំនិតរ្រស់សហេេន៍។កេ្មវិធីបាន្រន្មដយមានកេ្មវិធី្្តួ្ម្្ើេនានាជា្រន្្រនា្លា្រ់សបមា្រ់កុមារទាំង២០ និង 
កុមារ៥០០ម្លាសងមទៀតបដ�ស្ិក្ញងPIOរួេមានការស្ម័បេ្ិត្រ្រស់្រុេ្គ�ិក យុវជនស្ម័បេ្ិត្ ជាមរៀងរា�់បខកេ្មវិធីពានរង្លាន់សំរា្រ់កុមារ ការ្ររិចា្លាេរ្រស់្រុេ្គ�ិកនិងអតិថិជន  
និងសេ្ព័ន្ភាពយុទ្សាសស្ម្លាសងមទៀតនិងកិ្្ចសហប្រតិ្រត្ិការជាេួយមដេូសេរេលាយេួយមដើេលាបី្រន្ក្ញងការម�ើកកំពស់កេ្មវិធីសបមា្រ់កុមារទាំងមនះ។

សុខភាពនិងេនុសលាសធេ៌

្រ៉ុនា្លានឆា្នលាំេកមនះធនាគារមេយប្រ៊ងកេ្ពញជាបានជួយគាំបទការអភិវឌលាឍការបថទាំសុខភាពសាធារណៈ ប្រតិន្ិនា្នលានមនការម្រ្ជា្លា្ិត្រ្រស់មយើងមដើេលាបីជាមសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញប្រក្រមដយ 
អារលាយធេ៌។មគា�្រំណងរ្រស់មយើងេឺមដើេលាបីជួយឱលាយសហេេន៍ទទួ�បាននូវដំមណើរការមសវាសុខាភិបា�និង្រមង្ើនេុណភាពមនប្រ្រប្នជីវិតរស់មៅ។មៅឆា្នលាំ២០១២បកុេការងរ
រ្រស់មយើងបានខិតខំប្ររឹងបប្រងរួេគា្នលាក្ញងមរអង្លាសេូ�និធិមដើេលាបីម្លៃើយត្រការអំពាវនាវរកជំនួយឧ្រត្េរ្រស់េនទៃីមពទលាយកុមារេន្្រុ្្លា។ មនះេឺពិតជាបស្រជាេួយនរឹងទសលាសនៈ 
"កំមណើនក្ញងការទទួ�ខុស" មៅក្ញងសហេេន៍រ្រស់មយើង និងមធវែើកិ្្ចការខុសប្រលៃកវិជ្ជមានមដើេលាបីម្លៃើយត្រមៅនរឹងតបេរូវការរ្រស់សហេេន៍និងអ្កជិតខាង ក្ញងសា្លារតីពិតរ្រស់
ធនាគារមេយប្រ៊ង។

េំនិត្្តួ្ម្្ើេមរអង្លាសេូ�និធិរ្រស់្រុេ្គ�ិកមនះបានទទួ�ការគាំបទ្របន្េពីធនាគារមេយប្រ៊ងមៅរា�់មព�្រុេ្គ�ិក្ូ�រួេេូ�និធិ១ដុលា្លារអាមេរិក ធនាគារមេយប្រ៊ងនរឹង 
្ូ�រួេេូ�និធិ្របន្េ ២ដុលា្លារអាមេរិក។

ធនាគារមេយប្រ៊ងក៏បាន្រន្ការគាំបទដ�់កាកបាទបកហេកេ្ពញជាបដ�ជាអង្គការេនុសលាសធេ៌ដ៏ធំ្រំ្ុតមៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជានិងបតរូវបានទទួ�សា្លា�់ជា្លៃនូវការមដយរាជរដ្លាភិបា�
មនប្រមទសកេ្ពញជាបដ�ជា អាជា្លាធរសាធារណៈ ្្�់មសវាេនុសលាសធេ៌មដើេលាបីជួយសបមា�ទុក្�ំបាកដ�់មនប្រជាជនបដ�ងយរងមបគាះ្រំ្ុត។ ការរួេ្ំបណករ្រស់ធនាគារ 
មេយប្រ៊ងនរឹងមៅមឆាពលាះមៅជួយដ�់កាកបាទបកហេកេ្ពញជាក្ញងការ្្ដ�់នូវកេ្មវិធីជាមប្ើនរួេមាន ការបថទាំសុខភាព ម�ើកកេ្ពស់មគា�ការណ៍បេរឹះរ្រស់្�នានិងតមេលៃ 
េនុសលាសធេ៌ក៏ដូ្ជាការម្លៃើយត្រមៅនរឹងមបគាះេហន្រាយនិងការមបតៀេសកេ្មភាពទូទាំងប្រមទស។

្រុេ្គ�ិកធនាគារមេយប្រ៊ងកេ្ពញជាក្ញងកេ្មវិធ ី  Best Overall CR Programme Award

ការ្រ្រួលខុសទតរូវកិច្ចការសង្គម

ការទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់មយើង
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ការគាំបទសហេេន៍

តាេរយៈកិ្្ចសហប្រតិ្រត្ិការជាេួយសា្លានទូតមនប្រមទសមា៉លាមេសុី ធនាគារមេយប្រ៊ងបានចា្រ់ម្្ើេ្ងបដរមៅ េ្មវិធីគាំបទជួយ សហេេន៍មគា�មៅនានាបដ� មានអាបតា 
បេរួសារ មានការខវែះខាតចាំបា្់ ។ ការរួេ្ំបណកជាសំម�ៀក្រំពាក់ េ្ហនូ្រអាហារ និងតបេរូវការេូ�ដ្លានដូ្ជាសាងសង់អណ្ឌូងទរឹក បតរូវបានមធវែើមេើង្្�់ជូនមៅសហេេន៍ 
មខត្តាបកវនិងសហេេន៍ឬសលាសីបកវ។ េំនិត្្តួ្ម្្ើទាំងមនះបស្រជាេួយនរឹងការម្រ្ជា្លា្ិត្ទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់មយើងក្ញងការម�ើកកំពស់ជីវភាពរស់មៅរ្រស់សហេេន៍បដ� 
មយើង្រមបេើ។

កបន្ងណ្វើការ
និរន្រភាពេឺការយក្ិត្ទុកដក់ជាសំខាន់ម�ើធនធានេនុសលាស។ មហតុមនះមហើយ មយើងបានសបេរួ� 
េុខងរធនធានេនុសលាសរ្រស់មយើងឲលាយប្រហាក់ប្របហ�មៅនរឹងមគា�មៅមនការទទួ�ខុសបតរូវរ្រស ់
បកុេហ៊ុន និងរកលាសាទំនួ�ខុសបតរូវរួេបេ្រ់កបេិត្រុេ្គ�ិកទាំងអស់មៅកបនលៃងមធវែើការ។ ប្រសិនម្រើ 
និមយជិកបេ្រ់រូ្រ្រង្លាញពី្ំណ្រ់អារេ្មណ៍រ្រស់ខលៃតួនខា្លាំងនិង្លាសា្្លា្រ់មៅនរឹងកិ្្ចការមនះមៅកបនលៃងមធវែើ
ការេឺមនះ្រង្លាញពី្ររិយកាសការងរវិជ្ជមាន។

ការម�ើកទរឹក្ិត្្រុេ្គ�ិក

និមយជិកទាំលាងអស់មានការ�ូតលាស់ប្្កសី�ធេ៌ ្ររិសា្លាន្បេុះនិងសុខភាព�្អ។ មយើងមាន 
កបេិតពហុបក្រខ័ណ្ឌក្ញងការ្ូ�រួេ្្�់ជូនដ�់្រុេ្គ�ិក្បេុះរ្រស់មយើង។ ប្រព័ន្្លាសពវែ្លាសាយនិង 
្រណ្លាញរ្រស់មយើង ជំរុញមៅកបនលៃងមធវែើការរួេ ្្�់នូវេមធលាយាបាយសបមា្រ់ទទួ�បានព័ត៌មានប្រតិកេ្ម 
និង ការគាំបទពីនិមយជិត។ តាេរយៈការ្្តួ្ម្្ើេេួយ្ំនួនដូ្ជាពានរង្លាន់េំនិតម្្ប្រឌិតនិងការ 
ប្រជុំរួេរ្រស់នាយកប្រតិ្រត្ិ មយើងបានម�ើកទរឹក្ិត្ឲលាយមានទំនាក់ទំនងពីថា្នលាក់មបកាេដ�់ថា្នលាក់ម�ើ  
ការម្្ប្រឌិតនិងេំនិត។

ភាពជាអ្កដរឹកនាំ និងមទពមកាស�លាយ

មយើងទទួ�យកតួនាទីយ៉លាងហ្មត់្ត់ក្ញងការការអភិវឌលាឍន៍្រុេ្គ�ិកជំនាញនិងមទពមកាស�លាយ ។  
្រុេ្គ�ិកមានជំនាញកា្លាយមៅជាបកុេ្រុេ្គ�ិកមានមទពមកាស�លាយ្រមបេើអង្គភាពនិងក៏បានរួេ្ំបណក 
ដ�់មសដ្ឋកិ្្្ុងប្រមទសកេ្ពញជា។ ការបតរួតពិនិតលាយមេើងវិញនូវកបេិតបក្រខ័ណ្ឌពហុមទពមកាស�លាយ 
រ្រស់មយើងបតរូវបានបាន្រមង្ើនម�លាបឿន អភិវឌលាឍមទពមកាស�លាយនិងបតរូវបានអនុញ្លាតឲលាយ្្លាស់្រ្នូរ្ំមណេ
្រុេ្គ�ិកជាមប្ើន ។មយើងធានាមធវែើអន្រការអភិវឌលាឈន៍ភាពជាអ្កដរឹកនាំឲលាយបានមជាេជ័យមដើេលាបី អ្ក 
ដរឹកនាំជំនាន់្រនា្លា្រ់។

្រីផ្សារ
ការមធវែើឲលាយប្រមសើរដ�់ការ្្�់មសវា ធនាគារកិ្្ចនិងការម�ើកទរឹក្ិត្មសវាហិរញ្ញវត្ញេឺជាធាតុ្លាសំដ ៏
សំខាន់ក្ញងការបតរួតបតាមៅក្ញងទី្លាសារ។ មគា�្រំណងរ្រស់មយើងេឺមដើេលាបី្្�់នូវ្�ិត្� និង 

មសវាកេ្មបដ�មានភាពសុបកិតសុវត្ិភាពនិងមានតំម�សេរេលាយ។ វាជាការសំខាន់ណស់បដ�មយើងបតរូវបានមេមេើ�ម�ើញថាមានទំនួ�ខុសបតរូវតមា្លាភាពនិងជាកមា្លាំងវិជ្ជមាន
មៅក្ញងកំមណើនមសដ្ឋកិ្្ចមន្រណ្លាប្រមទសបដ�មយើងប្រតិ្រត្ិការ។

មយើង្រន្ជំរុញកិ្្ចខិតខំប្ររឹងបប្រងមដើេលាបី្រមង្ើនេូ�ដ្លានមសវាធនាគារកិ្្ចនិងការ្្�់ឥណទានបដ�មានតំម�សេរេលាយ។មយើងកំពុង្រមង្ើន្រណ្លាញមសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញមៅក្ញង 
ប្រមទសកេ្ពញជា មដយរួេទាំងប្នការមធវែើប្រតិ្រត្ិការមៅក្ញងតំ្រន់តាេមខត្ជាមប្ើនមទៀត។

ឥណទានទទួ�ខុសបតរូវ

ធនាគារកិ្្ចេឺជាឧសលាសាហកេ្មេួយមានទំនាក់ទំនងនិង្�្រ៉ះពា�់មដយ្្លា�់ ្រ៉ុបន្មយើងអា្ប្រឈេនរឹង្�្រ៉ះពា�់េួរឱលាយកត់សមា្លា�់តាេរយៈបកុេហ៊ុនបដ�មយើង្្�់
ទុន។ មយើងទទួ�សា្លា�់ថាសកេ្មភាពនិងអតិថិជនរ្រស់មយើងទាំលាងមនាះ្រង្លាញនូវសា្លានភាពហានិភ័យសង្គេនិងអភិបា�កិ្្ច។ ហានិភ័យទាំងមនះមានសកាតលានុព�បដ�្្� ់
ឱលាយមយើងអា្្រន្បា៉លាន់ប្រមាណពីការ្្�់បបាក់កេ្ចីរ្រស់មយើងមៅក្ញង វិស័យរមសើ្រនិងអនុវត្ការ្្�់បបាក់កេ្ចីសេរេលាយនិងអា្មធវែើការពិនិតលាយមេើងវិញ។

្រុេ្គ�ិកមេយប្រ៊ងមៅេនទៃីរមពទលាយ េន្ ្រុបា្លា

អតិថិជនមៅសាខាធានាគារមេយប្រ៊ង

ការទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់មយើង
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

បម្ើឲ្យអស់ពីសមត្ភាព
ដើម្បីរកដំណោរះស្្យ 

សម្្ប់បម្ើតាមតម្រូវការ
យើង្្�់អំណ្ជូនអតិថិជនរ្រស់យើងជាេួយនរឹងការឆ្លាបលាឌិតជាបលាចាំក្ញង 

ការរកដំណោះសលាលាយ រៀ្រ្ំេមលាលាងសលា្រទៅតាេតមលារូវការជាក់លាក់រ្រស ់
អតិថិជនពីពលាលាះយើងជឿជាក់ថាអតិថិជនមា្នលាក់ៗ េិនដូ្គា្នលានោះទលា។ ្រុេ្គ�ិក 

រ្រស់យើងសហការជាេួយអ្កជំនាញ្�ិត្�ទូទាំងសេ្ព័ន្ធនាគារ  
មលាយប៊លាងដើេលាបី្្�់ជូនអតិថិជននូវសលាវាកេ្មពលាញលលាញេួយ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ពីម្វែងមៅសា្លាំ

 មស្ពនសឺរ �ី មទៀន ឈ,ី ដទុ ករុណការា៉លាន់ រា៉លាមា៉លាសាេ,ី ហាេី រុ�ឡា ្រ៊ូហាន,់ ជា តិកមសង

កុ្មបឹ្ក្សាភិរាល

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង
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ពីម្វែងមៅសា្លាំ

�ី មទៀន្រ៉,ូ ដ មអង  ហាហវែី អារា៉លាហា្លាដ ហលាសនូ៊ហ៊ុដ, មអៀវ ឆាយ, ហា្លាសរីន ចាន់ អា្រ់ឌុ�ឡា

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

អភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� (អភិបា�)

•	 ្ររិញ្លា្របតវិទលាយាសាសស្មនសាក�វិទលាយា�័យ មេនម្មសទៃើ ្បកភពអង់មេលៃស។ 
•	 សមាជិកមនវិទលាយាស្ាលានេណមនយលាយករឆាតមទើបរតមៅប្រមទសអង់មេលៃសនិងបវ�លាស។

ជា តិកណសង
មលាក ជា តិកមសង បតរូវបានបតងតាំងជាអភិបា� និងជាប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� 
ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី បដ�មធវែើសាជីវកេ្មក្ញងបសុកមៅមថងៃទី ២ 
មេសា ឆា្នលាំ ២០១២ (ទទួ�បានការអនុេ័តពីធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាមៅមថងៃទី ២៣ 
បខេីនាឆា្នលាំ ២០១២)។

ក្ញងនាេជាអ្កកាន់អាហារូ្រករណ៍ននាយកដ្លានមសវាកេ្មសាធារណៈសហពន័្   
មលាកបាន្រមបេើការេសន្ីរាជការមៅមដើេទសលាសវតលាសទី៨០។្រនា្លា្រ់ពីបាន្រញ្ច្រ់ជា 
េសន្ីរាជការ មលាក្រមបេើ ការងរជាមប្ើនមៅក្ញងវិស័យធនាគារនិងមសវា 
ឧសលាសាហកេ្មហិរញ្ញវត្ញទាំងក្ញងបសុកក៏ដូ្ជាមៅក្ញងទីបកុងេញងដ៍ ហុងកុង និង 
ប្រមទសសិង្ហ្រុរី។មលាកបានកាន់តំបណងជានាយកបេ្រ់បេងមៅតាេ្រណ្លាធនាគារ 
ជាមប្ើនដូ្ជា ធនាគារសាធារណៈ ម្ស មា៉លានហាតាន់ មេើរី��ីនលាស UBS និង  
BNP Paribas អស់រយៈមព� ៩ ឆា្នលាំេកមហើយ។ មលាកបតរូវបាន បតងតាំងជា 
នាយកប្រតិ្រត្ិមៅ ECM Libra Avenue Group ក្ញងឆា្នលាំ ២០០៦។ ្រ្្ចញ្រលាបន្
មលាកេឺជាអភិបា�និងជាមដេូរ្រស់ Aktis Capital Singapore Pte Ltd។

ភាពជាអភិបា�រ្រស់គាត់្រ្្ចញ្រលាបន្មៅក្ញងសេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ងមានដូ្ជា ជា 
ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�មនធនាគារមេយប្រ៊ង េីេមអងហូ�ឌីងអិ�ធីឌី និង 
ធនាគារមេយប្រ៊ងអ៊ិនមវសមេន ្ររ័ហាដនិង មេយប្រ៊ងVenture Capital 

Company SdnBhdនិងមេយប្រ៊ងAgro Fund SdnBhd។

មលាក ជា តិកមសងមានេុខងរមៅក្ញងបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�មនបកុេហ៊ុនេូ�និធិទុន 
ឯកជននានាមៅក្ញងទីបកុងហុងកុងប្រមទស្ិននិងប្រមទសមា៉លាមេសុី។ គាត់ក៏ជាអភិ
បា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិកាការពារេូ�និធិ ្ំនួន ២ ្ងបដរ។

មលាកបាន្ូ�រួេក្ញងកិ្្ចប្រជុំបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�្ំនួនបបាំបដ�បានបបារព្មេើង 
មៅក្ញងការិយ្ររិម្ឆេទឆា្នលាំមៅមថងៃទី ៣១ បខធ្នូឆា្នលាំ ២០១២ ។

មលាក ជា តិកមសង េិនមានទំនាក់ទំនងជា�ក្ណៈបេរួសារជាេួយអភិបា�ណ 
មា្នលាក់ និង /ឬភាេទុនិកសំខាន់រ្រស់ មេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា)ភីអិ�សុីមេើយ។  
ក្ញងមនាះគាត់ពុំមានទំនាស់្�ប្រមយជន៍ជាេួយធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រ៊ូឌា) 
ភីអិ�សុី មហើយមលាកក៏េិនបដ�បានប្របពរឹត្នូវ្រទម�្មើសអវែីមេើយ ។

ជា តិក មសង

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង

 ព័ត៌មាន្រូទៅអំពកី្ុមប្ឹក្សាភិរាល



49

អភិបា�េិនឯករាជលាយ ប្រតិ្រត្ិ

•	 ្ររិញ្លា្រ័បតេណិតវិទលាយាមនសាក�វិទលាយា�័យមា៉លាមេយ៉លា មា៉លាមេសុី
•	 សមាជិកមនវិទលាយាសា្លានេណមនយលាយករជាតិមា៉លាមេសុី

លី ណ្រៀនប៉ូ
មលាក�ី បតរូវបានបតងតាំងជានាយកប្រតិ្រត្ិនិងជា អភិបា�េិនឯករាជលាយ ប្រតិ្រត្ិ
មនធនាគារមេយប្រ៊ង(មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី មៅមថងៃទី ២ បខ ឧសភា ឆា្នលាំ ២០១២។ 
មលាកបាន្រមបេើការជាប្រធានេណៈកមា្លាការប្រតិ្រត្ិ។គាត់ជាសិកា្លាកាេរ្រស់ 
(Maybank Graduate Trainee) មហើយ្ូ�្រមបេើការងរមៅធនាគារមេយប្រ៊ង 
ក្ញងឆា្នលាំ ១៩៨៨។ មលាកមាន្រទពិមសាធន៍២៥ ឆា្នលាំមៅក្ញងការងរធនាគារកិ្្ចមដយ
បានមធវែើការមៅតាេសាខាក៏ដូ្ជាមៅទីសា្នលាក់ការកណ្លា�។ មលាកបានកាន់តំបណង
ជាថា្នលាក់បេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់ ដូ្ជាអភិបា�នាយកប្្កមសវាកេ្ម ធនាគារមេយប្រ៊ង 
Philippines Inc និងជានាយកប្្កយុទ្សាសស្ដអន្ដរជាតិនិងប្រតិ្រត្ិការមៅ 
សេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ង ។ មលាកបតរូវបានចាត់តាំងជាអេ្គនាយកធនាគារមេយប្រ៊ង 
(មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី និងមានេុខងរជាអភិបា�េិនឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ។

ភាពដរឹកនាំរ្រស់គាត់្រ្្ចញ្រលាបន្ មៅក្ញងសេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ងរួេមាន 
អភិបា�ធនាគារ AnhBink ប្រមទសមវៀតណេ និងជាប្រធានេណៈកមា្លាការ 
បេ្រ់បេងហានិភ័យ។

មហើយ្រ្្ចញ្រលាបន្មនះមលាកក៏ជាសមាជិកេណៈកមា្លាការប្រត្ិ្រត្ិ មៅក្ញងសមាេេ 
ធនាគារប្រចាំមៅកេ្ពញជា។

មលាកបាន្ូ�រួេក្ញងកិ្្ចប្រជុំបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�្ំនួនបបាំបដ�បានបបារព្មេើងមៅ
ការិយ្ររិ្ឆេទមៅមថងៃទី ៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ ២០១២ ។

មលាក�ី េិនមានទំនាក់ទំនងជា�ក្ណៈបេរួសារជាេួយនាយកណមា្នលាក់ និង / 
ឬភាេទុនិកសំខាន់រ្រស់ ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌ) ភីអិ�សុីមេើយ។ ក្ញងមនាះ
មលាកពុំមានទំនាស់្�ប្រមយជន៍ជាេួយធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី 
មហើយមលាកក៏េិនបដ�បានប្របពរឹត្នូវ្រទម�្មើសអវែីមេើយ។

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

អំេញងមព�បដ�មលាក្រមបេើការមៅ MIDA ដទុ ទទួ�ខុសបតរូវម�ើប្្ក្លាសពវែ្លាសាយ 
និងសបេ្រសបេរួ�ការអភិវឌលាឍន៍ម�ើវិស័យមសវាកេ្ម មៅក្ញងប្រមទសមា៉លាមេសុី  
រួេទាំងការម�ើកកេ្ពស់ការវិនិមយេក្ញង និងមបរៅបសុកមៅប្រមទសមា៉លាមេសុី។ គាត់ 
ក៏ជាសមាជិកមនេណទីស្ីការម�ើការវិនិមយេ្ងបដរ។

្រ្្ចញ្រលាបន្មនះ មលាកេឺជាអភិបា�ប្រចាំសេ្ព័នធនាគារមេយប្រ៊ង ធនាគារវិនិមយេ 
Benk Berhad និង Maybank Asset Management Group Berhad 
(បតរូវបានមេសា្លា�់ថាជាអតីត Aseamlease Berhad) និង Etiqa Insurance 

Berhad និង Maybank Agro Fund Sdn Bhd។

ដទុ ករុណការា៉លាន់ ក៏មានេុខងរមៅក្ញងបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�មនសាជីវកេ្ម Lion 
Berhad ប្្ក ភស្ញភារ Berhad បកុេហ៊ុនេីេី Berhad មា៉លាមេសុី សាជីវកេ្ម IOI 
Berhad និង Bursa Malaysia Berhad ។ មលាកក៏ធា្លា្រ់មធវែើជាប្រធាន 
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�មៅតាេ្រណ្លាបកុេហ៊ុនឯកជនជាមប្ើន្ងបដរ។

មលាកបាន្ូ�រួេក្ញងកិ្្ចប្រជុំបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�្ំនួនបបាំបដ�បានបបារព្មេើង 
មៅក្ញងការិយ្ររិម្ឆេទឆា្នលាំមៅមថងៃទី ៣១ បខធ្នូឆា្នលាំ ២០១២ ។

ដទុ ករុណការ៉ាលាន់ េិនមានទំនាក់ទំនងជា�ក្ណៈបេរួសារជាេួយនាយក 
ណមា្នលាក់ និង / ឬភាេទុនិកសំខាន់រ្រស់ ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី 
មនាះមេើយ។ ក្ញងមនាះមលាកពុំមានទំនាស់្�ប្រមយជន៍ជាេួយធនាគារមេយប្រ៊ង 
(មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី មហើយមលាកក៏េិនបដ�បានប្របពរឹត្នូវ្រទម�្មើសអវែីមេើយ ។

អភិបា�េិនឯករាជលាយេិនប្រត្ិ្រត្ិ

•	 អនុ្រណ្ឌិតប្្កបេ្រ់បេងពាណិជ្ជកេ្មមៅសក�វិទលាយា�័យអ៊ីសា្លាេអន្ដរជាតិមន 

ប្រមទសមា៉លាមេសុី។

•	 សញ្លា្រ័បតប្្កេណមនយលាយករ មៅវិទលាយាសា្លាន្រម ្្ចកវិទលាយាមា៉លារា៉លា មនប្រមទសមា៉លាមេសុី។

ហមី រុលឡា ប៊ូហន់
មលាក្រ៊ូហាន់ បតរូវបានបតងតាំងជាអភិបា�ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា)ភីអិ�សុី  
បដ�បានមធវែើសាជីវកេ្មក្ញងបសុកមៅមថងៃទី២ មេសាឆា្នលា ំ២០១២ (ទទួ�បានការអនុេ័ត 
ពីធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាមៅមថងៃទី ២៣ បខេីនាឆា្នលាំ ២០១២)។ មលាកក៏ជាសមាជិក 
មនេណៈកមា្លាធិការសវនកេ្មនិងេណៈកមា្លាការបេ្រ់បេងហានិភ័យេួយរូ្រ្ងបដរ។

្រ ្្ចញ្រលាបន្មនះមលាកេឺជានាយកសី្ទីប្រតិ្រតិ្និងជាប្រធានប្្កហិរញ្ញ្រលាបទានអ្ក 
មប្រើបបាស់មៅសេ្ពន័្ធនាគារមេយប្៊រង ។ មលាក្ូ�្រមបេើការងរមៅធនាគារ 
មេយប្៊រងមបកាយ្រញ្ច្់រការសិកលាសាមៅឆា្នលា ំ ១៩៨៥ មហើយមលាកមាន្រទពិមសាធន៍២៧ 
ឆា្នលាមំ�ើរា�់ធនាគារកិ ្្ច ការបេ្់របេងសាខា  ធនាគារកិ ្្ចក្ញងតំ្រន់ ធនាគារកិ ្្ច 
អតិថិជននិងការ្្�់ហិរញ្ញ្រលាបទានម�ើ្ �នបទពលាយ បដ�ពាក់ព័ន្នរឹងការពបងីកទី ល្ាសារ
និងការរីក�ូតលាស់មនការទិញជួ�ម�ើទី ល្ាសារក្ញងនិងមបរៅតំ្រន់។ មលាកបតរូវបាន 
ទទួ�ស្ាលា�់មដយេណៈប្រតិ្រតិ្ទីបកុងេញងដ៍ជាអ្កជំនាញការខ្ពស់ខាងទី ល្ាសារ 
�ក់រាយអន្រជាតិ -្រណ្ឌតិសភាអន្រជាតិមនធនាគារ�ក់រាយចា្់រតំាងពីមថងៃទី ២៧ 
បខកញ្លាឆា្នលា ំ ២០១២។ មលាកក៏ជាអេ្គម�ខាធិការកិត្ដយិសមនសមាេេ បកុេហុ៊ន 
ហិរញ្ញវត្ញប្រមទសម៉ាលាមេសីុ (AFCM) ្ងបដរ។

មលាកបាន្ូ�រួេក្ញងកិ្្ចប្រជុំបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�្ំនួនបបាំបដ�បានបបារព្មេើង 
មៅក្ញងការិយ្ររិម្ឆេទមៅមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ ២០១២។

មលាក្រ៊ូហាន់េិនមានទំនាក់ទំនងជា�ក្ណៈបេរួសារជាេួយនាយកណមា្នលាក់ និង 
/ឬ ភាេទុនិកសំខាន់រ្រស់មេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុីមេើយ។ ក្ញងមនាះមលាក
ពុំមានទំនាស់្�ប្រមយជន៍ជាេួយធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រ៊ូឌា) ភីអិ�សុី  
មហើយមលាកក៏េិនបដ�បានប្របពរឹត្នូវ្រទម�្មើសអវែីមេើយ ។

អភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ

•	 សហជីវិនមន វិទលាយាស្ាលានេណមនយលាយករធេ្មនុញ្ញ មៅប្រមទសអង់មេលៃស និង  
 Wales បពេទំាងជាសមាជិកមន វិទលាយាស្ាលានេណមនយលាយករមនម៉ាលាមេសីុ។

ណស្នសឺរ លី ណ្រៀន ឈី
មលាក មស្ពនសឺរ �ី បតរូវបានបតងតាំងជាអភិបា�រ្រស់ធនាគារ មេយប្រ៊ង 
(មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី បដ�បានមធវែើកិ្្ចសហការក្ញងតំ្រន់កា�ពីមថងៃទី ២ មេសា 
២០១២ (បានទទួ�ការអនុញ្លាតពីធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាមៅមថងៃទី ២៩ េីនា 
២០១២)។ មលាកជាប្រធានមនេណៈកម្ាលាការបេ្រ់បេងហានិភ័យ និងជាសមាជិក 
រ្រស់េណៈកមា្លាការសវនកេ្ម។

មលាក មស្ពនសឺរ �ី បាន្ូ�្រមបេើការមៅសេ្ព័ន្ធនាគារ មេយប្រ៊ង កា�ពីឆា្នលាំ  
១៩៧៥ និង្រមបេើតួនាទីជាមប្ើនដូ្ជា អនុប្រធានប្រតិ្រត្ិជាន់ខ្ពស់ និង  
នាយកពាណិជ្ជកេ្មអន្រជាតិ អនុប្រធានប្រតិ្រត្ិជាន់ខ្ពស់ និងនាយកប្្ក 
អតិថិជនមនធនាគារ និងជានាយកប្រចាំប្រមទសមនធនាគារ មេយប្រ៊ង ប្រមទស 
សិង្ហ្រុរី េុននរឹងមលាក្ូ�និវត្ន៍កា្លាយជាទីប្ររឹកលាសាធនាគារ មេយប្រ៊ង ក្ញងបខវិ្ឆេិកា 
ឆា្នលាំ ២០០៨។ មលាកក៏ធា្លា្រ់កាន់េុខតំបណងជាអភិបា�មៅធនាគារ មេយប្រ៊ង 
ក្ញងអំេញងមព�ចា្រ់ពីបខធ្នូ ឆា្នលាំ ២០០៨ ដ�់បខតុលា ឆា្នលាំ ២០០៩ និង្រមបេើជា 
សមាជិកេណៈកមា្លាការប្្កបតរួតពិនិតលាយឥណទាន សវនកេ្មនិងបេ្រ់បេងហានិភ័យ។ 

ភាពជាអភិបា�រ្រស់គាត់្រ្្ចញ្រលាបន្ មៅក្ញងសេ្ពន្័ធនាគារមេយប្រ៊ងបេុ្រ មានជា 
ស្ងការមនធនាគារ PT Internasional Indonesia Tbk និងជាអភិបា�មន 
មេយប្រ៊ង Philippines Incorporated។ មលាកក៏មានតំបណងមៅក្ញងបកុេ 
ប្ររឹកលាសាភិបា�េូ�និធិ រ្រស់មេយប្រ៊ងមនប្រតិសិទ្ជន។

មលាកបាន្ូ�រួេក្ញងកិ្្ចប្រជុំបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�្ំនួនបបាំបដ�បានបបារព្មេើង 
មៅក្ញងការិយ្ររិម្ឆេទឆា្នលាំមៅមថងៃទី ៣១ បខធ្នូឆា្នលាំ ២០១២ ។

មលាក មស្ពនសឺរ �ី េិនមានទំនាក់ទំនងជា�ក្ណៈបេរួសារជាេួយនាយកណមា្នលាក់ 
និង / ឬម្ាលាស់ភាេហុ៊នសំខាន់រ្រស់ មេយប្៊រង (កេ្ពញជា) ភីអិ�សីុ មនាះមេើយ។ បតក្ញង
មនាះេឺេិនបាន្្�់្�្៉រះពា�់្ំមពាះ្ំណ្់រអារេ្មណ៏រ្រស់មលាកជាេួយ Maybank 

(កេ្ពញជា) ភីអិ�សីុ មហើយមលាកក៏េិនបដ�បានប្របពរឹត្នូវ្រទម�្មើសអវែមីេើយ ។

អភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ 

•  ្ររិញ្លា្រតមសដ្ឋកិ្្ច (េណមនយលាយ) មៅសាក�វិទលាយា�័យ Hons មន Malaya   

   ប្រមទសមា៉លាមេសុី។

•   វេ្គសិកលាសាប្្កឧសលាសាហកេ្មប្នការ មៅសាក�វិទលាយា�័យ Bradford ប្រមទសអង់មេលៃស។

ោ្រុ ករុណាការា៉្ន់ រា៉្មា៉្សាមី
ដទុ ករុណការា៉លាន់ បតរូវបានបតងតាំងជាអភិបា�មនធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា)  
ភីអិ�សុីមៅមថងៃទី ១២ បខតុលាឆា្នលាំ ២០១២។ មលាកជាប្រធានមនេណៈកមា្លាការ 
សវនកេ្មនិងជាសមាជិកេណៈកមា្លាការបេ្រ់បេងហានិភ័យ។ដទុ បានចា្រ់
ម្្ើេជាអ្កវិភាេហិរញ្ញវត្ញមៅអាជា្លាធរអភិវឌលាឍន៍ឧសលាសាហកេ្មមា៉លាមេសុី (MIDA) 
មៅក្ញងឆា្នលាំ ១៩៧២ និងជាអភិបា�រ្រស់MIDA ប្រមទសសិង្ហ្រុរី ទីបកុងេញងដ៍ 
និងប្រមទសអា�លៃឺេ៉ង់ពីឆា្នលាំ ១៩៧៨ ដ�់ឆា្នលាំ ១៩៩៥។ ្រនា្លា្រ់េកមលាកក៏បានកា្លាយ
ជានាយកប្្កជបេុញឧសលាសាហកេ្មមដយទទួ�ខុសបតរូវម�ើប្្កយុទ្សាសស ្
ជំរុញការវិនិមយេរ្រស់ប្រមទសមា៉លាមេសុី និងេមបមាងប្នការសក�មលាក និង 
ក្ញងបសុក បពេទាំងបេ្រ់បេងការបតរួតពិនិតលាយ ការិយ�័យ MIDA ១៦ មៅមបរៅ 
ប្រមទស។ ដទុ បាន្រំមរីការជាអេ្គនាយករង MIDA ក្ញងឆា្នលាំ ២០០១ មហើយជា 
អេ្គនាយកមៅឆា្នលាំ ២០០៤ និងបាន្ូ�និវត្ន៍ពី MIDA មៅឆា្នលាំ ២០០៨ ។ ក្ញង 

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង

ព័ត៌មាន្រូណៅអំពីទកុមទបឹក្សាភិរាល
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ពីម្វែងមៅសាតលាំ
• មស្ពនសឺរ �ី មទៀន ឈី
• ដទុ ករុណការា៉លាន់ រា៉លាមា៉លាសាេី
• ហាេី រុ�ឡា ្រ៊ូហាន់

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ណអៀវ ឆយ
មលាក មអៀវ ឆាយ េឺជាម�ខាធិការរូេរ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា)  
ភីអិ�សុី និងេសន្ីជាន់ខ្ពស់ប្្ក្លាបា្រ់ និងកិ្្ចការបកុេហ៊ុន។ មលាកបាន 
្រញ្ច្រ់្ររិញ្លា្រ័បត្លាបា្រ់ ពីសាក�វិទលាយា�័យ Lumiere Lyon ២ ប្រមទសបារាំង  
និងជាអនុ្រណ្ឌិត្លាបា្រ់ពីសាក�វិទលាយា�័យភូេិនទៃនីតិសាសស្ដ និងមសដ្ឋកិ្្ច 
ប្រមទសកេ្ពញជា បពេទាំងជាអនុ្រណ្ឌិតនីតិអន្រជាតិ និងពាណិជ្ជកេ្ម 
សាក�វិទលាយា�័យជាតិ Yokohama ប្រមទសជ្រ៉ុន។

េុនមព�្ូ�្រមបេើការមៅធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី ក្ញងឆា្នលាំ ២០១១ 
មលាកធា្លា្រ់្រមបេើជាទីប្ររឹកលាសាប្្ក្លាបា្រ់មៅ DFDL បដ�ជាការិយ�័យ្លាបា្រ់ និង 
ពន្ករ បដ�ជាបកុេហ៊ុនបដ�មានឯកមទសខាងពាណិជ្ជកេ្ម និងបកុេហ៊ុន។  
មលាកក៏ជាសាសសាតលាចារលាយប្្ក្លាបា្រ់សាជីវកេ្ម មៅ សាក�វិទលាយា�័យ Limkokwing 

(ប្រមទសកេ្ពញជា)្ងបដរ។

ោ ណអង  ហហវី អារា៉្ហ្្ដ ហ្សូ៊ហ៊ុដ
មលាកដមអងេឺជាម�ខាធិការធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី  
មលាកមានតួនាទីជាជំនួយការអនុប្រធាន ប្្កសេ្ពន័្កិ្្ចការម�ខាធិការធនាគារ 
មេយប្រ៊ង។ មលាកបាន្រញ្ច្រ់ការសិកលាសាប្្ក LLB (កិត្ិយស) ពីសាក�វិទលាយា�័យ 
អន្ដរជាតិអ៊ីសា្លាេមៅប្រមទសមា៉លាមេសុី។ គាត់បតរូវបានអមញ្ជើញ្ូ�រួេជាេួយ 
Malaysian Bar ក្ញងឆា្នលាំ ១៩៩៥ និងបានទទួ�អាជា្លា្រ័ណ្ណម�ខាធិការរ្រស់ 
បកុេហ៊ុនមដយេណកេ្មការបកុេហ៊ុនប្រមទសមា៉លាមេសុីចា្រ់តាំងពីឆា្នលាំ ១៩៩៨។

ពីេុនមលាកធា្លា្រ់មធវែើការជាេួយ Intraline Group មនបកុេហ៊ុនចា្រ់តាំងពីឆា្នលាំ 
២០០៣ បដ�ជាបកុេហ៊ុនពាក់ព័ន្មៅក្ញងវិស័យឧសលាសាហកេ្មមប្រងនិងឧស្ម័នមដយ
មលាកបានទទួ�េុខងរ្ុងមបកាយជានាយកជាន់ខ្ពស់ប្្ក្លាបា្រ់និងធនធានេនុសលាស 
និងជាម�ខាធិការមនបកុេហ៊ុន។មលាកបាន្ូ�្រមបេើការងរមៅមេយប្រ៊ងក្ញងបខធ្នូ
ឆា្នលាំ ២០១១ ។

ម�ខាធិការបកុេហ៊ុន

ហ្្សរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
មលាកបសី ខាបហលាសីនេឺជាម�ខាធិការមនធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី 
(ក៏ជានាយកកិ្្ចការបកុេហ៊ុន និងមសវាកេ្ម)។មលាកបសីបាន្រញ្ច្រ់្ររិញ្លា្រ័បត 
ប្្កអ្់ររំការដរឹកនំានិងទីប្ររឹកលាសាមយ្រ�់ពីសាក�វិទលាយា�័យ Putra  ប្រមទសម៉ាលាមេសីុ 
និង្រញ្ច្រ់អនុ្រណ្ឌិតប្្កបេ្រ់បេងអាជីវកេ្មពីសាក�វិទលាយា�័យ Bath រ្រស់ 
្បកភពអង់មេលៃស។

មលាកបសីបាន្ូ�្រមបេើការងរមៅធនាគារមេយប្រ៊ងមៅក្ញងឆា្នលាំ ១៩៩៥ និងមៅ 
មបកាេការ្រណ្តះ្រណ្លា�ម�ើវិស័យធនាគារក្ញងអំេញងមព�ប្រតិ្រត្ដិការដំ្រូង។  
មលាកបសីបានទទួ�តួនាទីជាមប្ើនក្ញងប្្កធនធានេនុសលាសបដ�ចា្រ់ម្្ើេជាេួយ 
នរឹងកិ្្ចទំនាក់ទំនងឧសលាសាហកេ្ម។ ្រនា្លា្រ់េកមលាកបសីបានទទួ�ភារកិ្្ចក្ញងការ 
មរៀ្រ្ំកិ្្ចពិភាកលាសាសហេេន៍ក្ញងបកុេបដ�ជួយពបងរឹងតួនាទីរ្រស់មលាកបសីជាថា្នលាក ់
ដរឹកនាំម�ើប្្កទំនាក់ទំនង្រុេ្គ�ិក្ងបដរ។ មលាកបសីបាន្ក់យកឱកាសដរឹកនា ំ
កិ្្ច្្តួ្ម្្ើេ្្លាស់្រ្នូរមយ្រ�់ទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់រ្រស់បកុេរួេទាំងការរួេ្រញ្ចនូ�គា្នលា
និងមស្ក្ីតបេរូវការក៏ដូ្ជាការហវែរឹកហវែឺនមធវែើសមាហរណកេ្មពាក់ព័ន្នរឹងធនាគារ  
ធនាគារវិនិមយេនិងការធានារា៉លា្រ់រងអាជីវកេ្ម។េុនមព�្ូ�្រមបេើការមៅមេយប្រ៊ង   
មលាកបសីេឺជាប្្កេួយមនបកុេការងរបតរួសបតាយ្លៃនូវរ្រស់ Carrefour មដយ 
បាន្រមង្ើត្លាសារទំមនើ្រដំ្រូងមៅប្រមទសមា៉លាមេសុី។ មលាកបសីេឺជាអ្កនាំេុខមេម�ើ
េមបមាងការ្រញ្ចនូ�េូ�ដ្លានសាខាប្រតិ្រត្ដិការមេយប្រ៊ងភ្ំមពញមៅជាមេយប្រ៊ង 
(មខេ្រូឌា)ភីអិ�សុី។

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង

ព័ត៌មាន្រូណៅអំពីទកុមទបឹក្សាភិរាល
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ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

ពីម្វែងមៅសាតលាំ
• ហា្លាសរីន ចាន់ អា្រ់ឌុ�ឡា
• មអៀវ ឆាយ
• ដ មអង  ហាហវែី អារា៉លាហា្លាដ ហលាសនូ៊ហ៊ុដ

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង



របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

លី ណ្រៀន ប៉ូ
នាយកប្រតិ្រត្ិធនាគារ មេយប្រ៊ង(មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី និងជានាយកធនាគារ 
មេយប្រ៊ងប្រចាំតំ្រន់ឥណ្ឌឌូ្ិន

មលាក�ី មទៀន ្រ៉ូ បានទទួ�ការចាត់តាំងជានាយកប្រតិ្រត្ិធនាគារ មេយប្រ៊ង 
(មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី និងជានាយកធនាគារមេយប្រ៊ងប្រចាំតំ្រន់ឥណ្ឌឌូ្ិន
 មៅមថងៃទី ២ បខឧសភាឆា្នលាំ ២០១២។

ប្រពិណសា្ន៍

មលាក �ី ធា្លា្រ់ជា្រុេ្គ�ិកបដ�បាន្រញ្ច្រ់វេ្គហវែរឹកហវែឺនរ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង 
និងបាន្ូ�្រមបេើការងរមៅធនាគារក្ញងឆា្នលាំ ១៩៨៨ ។ មលាកមាន្រទពិមសាធន ៍
២៥ ឆា្នលាំក្ញងវិស័យធនាគារមដយបានមធវែើការមៅក្ញងសាខានានាក៏ដូ្ជាមៅទីសា្នលាក ់
ការកណ្លា�។ មលាកបានទទួ�តំបណងជានាយកបេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់ជាអភិបា�/ 
នាយកនាយកដ្លានមសវាកេ្មរ្រស់មេយប្រ៊ង Philippines Inc និងជានាយកប្្ក 
យុទ្សាសស្ដអន្ដរជាតិ និងប្រតិ្រត្ិការមៅក្ញងសេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ង។

្រំនួលខុសទតរូវ

មលាកមានតួនាទីទទួ�ខុសបតរូវម�ើការជបេុញប្្កបេ្រ់បេងទូមៅនិងភាព 
រីក�ូតលាស់រ្រស់ធនាគារមេយប្៊រង (មខេ្ូរឌា) ភីអិ�សីុ ។

លកខេេៈសម្បត្ិ

្ររិញ្លា្របតេណិតវិទលាយាមនសាក�វិទលាយា�័យ Malaya ប្រមទសមា៉លាមេសុី។  
េណមនយលាយករឆាតមទើបរតមនវិទលាយាសា្លានេណមនយលាយករជាតិមា៉លាមេសុី (MIA) ។

សមាជិកគេៈកមា្្្ិការ/ចាត់តាំង

មលាក �ី េឺជាសមាជិកបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�េួយរូ្រនិងជាប្រធានមន 
េណៈកម្ាលាការបេ្់របេងហានិភ័យមៅធនាគារ Anh Binh ប្រមទសមវៀតណេ។ 
មលាកក៏ជាសមាជិកេណៈកេ្មការប្រតិ្រតិ្ (EXCO) មៅក្ញងសមាេេធនាគារប្រចំា
មៅប្រមទសកេ្ពញជា។

�ី មទៀន ្រ៉ូ

គេៈកមា្្ការ
ប្តិបតិ្

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង
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ឡង ខាយ សីុម
នាយកនាយកដ្លានហិរញ្ញវត្ញ និងយុទ្សាសស្

មលាក េង ខាយ សីុេ ទទួ�បានការចាត់តាំងជា នាយកនាយកដ្លានហិរញ្ញវត្ញ និង យុទ្សាសស្មៅមថងៃទី ១ បខមេសា ឆា្នលាំ ២០១២។

ប្រពិណសា្ន៍

មលាក េង ខាយ សីុេមាន្រទពិមសាធន៍មប្ើនជាង ២៥ ឆា្នលាំ ក្ញងការបេ្រ់បេងម�ើប្្កសំខាន់ៗមនវិស័យ ធនាគារពាណិជ្ជកេ្ម ជាទូមៅម្តលាតមៅម�ើការ្្�់បបាក់កេ្ច ី  
សាជីវកេ្មនិងពាណិជ្ជកេ្ម ការបេ្រ់បេងសាខានិង េុខងរហិរញ្ញវត្ញេនលៃរឹះដូ្ជា ហិរញ្ញវត្ញនិងការបេ្រ់បេងរបាយការណ៍ េណមនយលាយទី្លាសាររូ្រិយវត្ញបពេទាំងកិ្្ចការ 
សវនកេ្មម្ទៃក្ញង។ េុនមព�មលាកទទួ�បានការចាត់តាំង្រមបេើការមៅធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី មលាកបាន្រំមរីការមៅសេ្ព័ធនាគារមេយប្រ៊ង កាន់តួនាទីជា
មប្ើនក្ញងប្្កប្រតិ្រត្ិការហិរញ្ញវត្ញនិងរតនាកិ្្ច យុទ្សាបស្&ហិរញ្ញវត្ញសាជីវកេ្ម ។ មលាកធា្លា្រ់្រមបេើការមៅធនាគារ បា៉លាសុីហវែិក Berhad មានតួនាទីជាមប្ើនម�ើប្្ក 
សាជីវកេ្មធនាគារ និងវិនិមយេបេ្រ់បេងប្្កហិរញ្ញវត្ញនិងេណមនយលាយបពេទាំងបេ្រ់បេងសាខានិងមានតួនាទីជាមប្ើនក្ញងការបេ្រ់បេងសវនកេ្មម្ទៃក្ញងនិងេណនីស្ិតិ
បពេទាំងប្្កយុទ្សាសស្ & ទី្លាសារហិរញ្ញវត្ញមៅ Visia Finance Berhad។

្រំនួលខុសទតរូវ

ក្ញងនាេជានាយកនាយកដ្លានហិរញ្ញវត្ញនិងយុទ្សាសស្មលាក ទទួ�ខុសបតរូវម�ើប្្កយុទ្សាសស្ ធនាគារកិ ្្ច ហិរញ្ញវត្ញ មដើេទុននិងការបេ្់របេងេូ�និធិ។ មលាកជាអ្កបតរួត 
ពិនិតលាយម�ើការ្្�់េូ�និធិនិងការបេ្រ់បេងសា្់បបាក់ងយបសួ� ប្នការយុទ្សាសស្និងអាជីវកេ្ម ហិរញ្ញកិ្្ចនិងេណមនយលាយ។ 

លកខេេៈសម្បត្ិ

អនុ្រណ្ឌិតបេ្រ់បេងពាណិជ្ជកេ្មមៅសាក�វិទលាយា�័យ Hull មនប្រមទសអង់មេលៃស។ ្ររិញ្លា្របតពាណិជ្ជកេ្មមៅសាក�វិទលាយា�័យ New South Wales មនប្រមទស 
អូសសាតលា�ី។ ជាសមាជិកមៅ សញ្លា្របតេណមនយលាយករប្រមទសអូសសាតលា�ី (Certified Practising Accountants Australia)។ េណមនយលាយករមៅវិទលាយាសា្លាន 
េណមនយលាយករឆាតមទើបរត មនប្រមទសមា៉លាមេសុី។ សញ្លា្របតវិជា្លាជីវៈឥណទាន  មៅវិទលាយាសា្លានវិស័យធនាគារមនប្រមទសមា៉លាមេសុី។

សមាជិកគេៈកមា្្្ិការ/ចាត់តាំង

គ្ាលាន

េង ខាយ សីុេ

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

គេៈកមា្្ការទបតិបតិ្

ជីម គង់ហ៊ុយ 
នាយកនាយកដ្លាន មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញសហេេន៍

មលាកជីេ េង់ហុ៊យ បានទទួ�ការចាត់តំាងជា នាយកមសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញសហេេន៍ 
មៅមថងៃទី ១០ បខធ្នូ ឆា្នលាំ ២០១២។

ប្រពិណសា្ន៍

េុន្ូ�រួេ្រមបេើការមៅធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី  មលាក េង់ហ៊ុយ
ធា្លា្រ់្រមបេើការក្ញងវិសយ័មសវាធនាគារខា្នលាតតូ្អស់រយៈមព�បបាំេួយឆា្នលាំនិងប្រតិ្រត្ ិ
ការងរក្ញងតួនាទីជានាយកប្រតិ្រត្ដិកា្ងបដរមៅធនាគារ មអអ៊ិនមហលាសតរេូយ៉លា�់ ។ 
មលាកក៏ធា្លា្រ់្រមបេើការមៅបកុេហ៊ុនថា្នលាំជក់កេ្ពញជា អង់មេលៃស អាមេរិកកាំងអស់រយៈ 
មព�បបាំេួយឆា្នលាំេកមហើយជាេួយនរឹងតួនាទីជាមប្ើនម�ើប្្កទី្លាសារពាណិជ្ជកេ្ម រួេ 
មានតួនាទីជាអ្កបេ្រ់បេងការអភិវឌលាឍន៍ពាណិជ្ជកេ្មនិងបពេទាំងជាទីប្ររឹកលាសាឲលាយ 
បកុេហ៊ុនក្ញងបសុកអស់រយៈមព� ២ ឆា្នលាំ។

្រំនួលខុសទតរូវ

ក្ញងនាេជានាយក នាយកដ្លានមសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញសហេេន៍មលាកេឺជាអ្កទទួ�ខុស 
បតរូវម�ើប្្កបេ្់របេងទូមៅនិងការអនុវត្ន៍ការប្រងប្កអតិថិជនមគា�មៅរ្រស់ធនាគារ។ 
ទំាងមនះរួេមាន ហិរញ្ញ្រលាបទានសបមា្់រអ្កបបាស់ ្�ិត្� ការប្រងប្កអតិថិជន 
មគា�មៅ មសវាទូទាត់និងយុទ្សាសស្អាជីវកេ្មក៏ដូ្ជាការមរៀ្រ្ំប្នការ និងការ 
អភិវឌលាឍន៍។

លកខេេៈសម្បត្ិ

អនុ្រណ្ឌតិសិ�លាបៈប្្កភាសានិងវ្រលាបធេ៌មនអាសីុខាងមកើតមៅសាក�វិទលាយា�័យ 
Kansas សហរដ្ឋអាមេរិក។ ្ររិញ្លា្របតប្្កអ្់ររំមៅសាក�វិទលាយា�័យភូេិនទៃភំ្មពញ 
ប្រមទសកេ្ពញជា។ វិញ្លា្រន្របតប្្កភាសា្ិនកុកងឺមៅសាក�វិទលាយា�័យ Nankai 

មនប្រមទស្ិន។

សមាជិកគេៈកមា្្្ិការ/ចាត់តាំង

គ្ាលាន

ពីម្វែងមៅសាតលាំ

• ជីេ េង់ហ៊ុយ
• ្យ មវ ខវែញង

ឆយ នវ ខវថុង
នាយក នាយកដ្លានធនាគារកិ្្ចសក�

នាយក នាយកដ្លានធនាគារកិ្្ចសក� (ពីេុនសា្លា�់ថាជាធនាគារកិ្្ចអាជីវកេ្ម)។ 

ប្រពិណសា្ន៍

មលាក មវ ខវែញង មាន្រទពិមសាធន៍មប្ើនជាង ១០ ឆា្នលាំ ជាេួយសេ្ព័ធនាគារមេយប្រ៊ង 
គាត់ចា្់រម្្ើេពីតួនាទីប្្កប្រតិ្រត្ដសិាខា មៅប្្កធនាគារពាណិជ្ជ/សាជីវកេ្ម។  
េុននរឹងទទួ�បានេុខងរ្រ ្្ចញ្រលាបន្មនះ មលាកមានេុខងរជានាយកនាយកដ្លាន 
ប្្កមហត្ាលារ្នាសេ្ពន្័ពាណិជ្ជកេ្មនិងហិរញ្ញវត្ញទំនិញមៅទីសា្នលាក់ការកណ្លា�រ្រស់ 
មេយប្៊រង មេនណរ៉ាលា។ មលាកធ្ាលា្់រជានាយកប្្កអភិវឌលាឍន៍អាជីវកេ្មមៅធនាគារ 
មេយប្៊រង សាខារាជធានីភំ្មពញពីឆា្នលា ំ ២០០៦ ដ�់ឆា្នលា ំ ២០០៨ ។

្រំនួលខុសទតរូវ

ក្ញងនាេមលាកជានាយកនាយកដ្លានប្្ក ធនាគារកិ ្្ចសក� មលាកមានតួនាទីជា 
នាយកប្្កធនាគារកិ ្្ចសាជីវកេ្ម នាយកកិ ្្ចការប្្កអតិថិជន និងជានាយកប្្ក 
ធនាគារកិ ្្ចប្រតិ្រតិ្ការ មៅធនាគារមេយប្៊រងកេ្ពញជា។ ប្្កបដ�មលាកទទួ�ខុសបតរូវ 
រួេមានវិស័យធនាគារកិ ្្ចសាជីវកេ្ម ធនាគារកិ ្្ចវិនិមយេ ធនាគារកិ ្្ចប្រតិ្រតិ្ការ 
(ហិរញ្ញវត្ញពាណិជ្ជកេ្ម) និងកិ ្្ចការប្្កអតិថិជននិងធនាគារកិ ្្ចអាជីវកេ្មខា្នលាតតូ្និង 
េធលាយេ បដ�មាន�ក្ណៈជាអាជីវកេ្ម សិ្តមៅមបកាេប្្កធនាគារកិ ្្ចសក�។

លកខេេៈសម្បត្ិ

្ររិញ្លា្របតបេ្់របេងពាណិជ្ជកេ្ម (Hons) មៅសាក�វិទលាយា�័យជាតិម៉ាលាមេសីុ។ 
សញ្លា្របត វិជ្ាលាជីវៈឥណទាន មៅវិទលាយាស្ាលានធនាគារិក មនប្រមទសម៉ាលាមេសីុ។

សមាជិកគេៈកមា្្្ិការ/ចាត់តាំង

គ្ាលាន

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង
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ឃូ ណអង ហូ
នាយកបេ្រ់បេងប្្ក្រណ្លាញសាខា

មលាក �ូ មអង ហូ បានទទួ�ការចាត់តាំងជា នាយកបេ្រ់បេងប្្ក្រណ្លាញសាខា 
មៅមថងៃទី ១ បខកញ្លា ឆា្នលាំ ២០១២។

ប្រពិណសា្ន៍

មលាក �ូ បានចា្រ់ម្្ើេមធវែើការប្្កធនាគារជាេួយធនាគារសាជីវកេ្ម 
សហប្រជាជាតិ Malayan (UMBC បដ�មេសា្លា�់ជាធនាគារ RHB) ក្ញងឆា្នលាំ 
១៩៨១។ មលាកមាន្រទពិមសាធន៍៣២ ឆា្នលាំម�ើប្្កម្លាសងៗ ជាមប្ើនមានដូ្ជា 
មសវាហិរញ្ញ្រលាបទានពាណិជ្ជកេ្ម េណនីប្រតិ្រត្ិការ និងឥណទាន។ មលាកបាន្ូ� 
្រមបេើការងរមៅធនាគារ PhileoAllied Bank (PAB) ក្ញងឆា្នលាំ ១៩៩៥ មដយមាន 
េុខងរជានាយកប្រតិ្រត្ដិសាជីវកេ្មជាន់ខ្ពស់និងបានតំមេើងតួនាទីជាជំនួយការ 
សាខាមៅក្ញងឆា្នលាំ២០០០។ មលាកបានកា្លាយជាប្រធានសាខាធនាគារមេយប្រ៊ងក្ញង
ឆា្នលាំ ២០០៣្រនា្លា្រ់ពីមានការរួេ្រញ្ចនូ�គា្នលារវាង PAB ជាេួយធនាគារមេយប្រ៊ងក្ញង 
បខេករាឆា្នលាំ ២០០១។ មលាកបតរូវបានបតងតាំងជានាយកបេ្រ់បេងបកុេមសវាកេ្ម 
្រញ្លាំ្�័តមៅ Perak ក្ញងបខេករាឆា្នលាំ ២០១០ មដើេលាបីមរៀ្រ្ំបកុេមសវាកេ្ម្រញ្លា ំ
្�័តមៅ Perak។ ្រនា្លា្រ់េកមលាកបតរូវបានបតងតាំងជាប្រធានសាខាសបមា្រ់ 
តំណងសាខាេួយមៅក្ញងបខសីហាឆា្នលាំ ២០១៣។

្រំនួលខុសទតរូវ

មលាកេឺជាអ្កទទួ�ខុសបតរូវម�ើការបេ្់របេង និងការអនុវត្មៅសាខា។ មលាកទទួ� 
ខុសបតរូវម�ើប្្កមនការបេ្់របេងការ�ក់ ប្្កជំនួយប្រតិ្រត្ដកិារសាខា និងការបណនំា
ការកំណត់អត្សញ្លាណមន្ំណុ្ទំនាក់ទំនងជាយុទ្សាសស្ក្ញងការ្រមង្ើតសាខាថ្មី  
និងម៉ាលាសីុនATM តាេទីសាធារណៈ និងមសវាកេ្មធនាគារតាេអិ៊នមធើណិត  (M2U)។

លកខេេៈសម្បត្ិ

សញ្លា្របតវិជ្ាលាជីវៈឥណទាន (CCP - អតិថិជន) មៅវិទលាយាស្ាលានវិស័យធនាគារិក 
មនប្រមទសម៉ាលាមេសីុ។

សមាជិកគេៈកមា្្្ិការ/ចាត់តាំង

គ្ាលាន

ពីម្វែងមៅសាតលាំ

• ហា្លាសរីន ចាន់ អា្រ់ឌុ�ឡា
• �ូ មអង ហូ

ហ្្សរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
នាយក នាយកដ្លានកិ្្ចការសាជីវកេ្ម &មសវាកេ

មលាកបសី ហា្លាសរីន ចាន់ អា្រ់ឌុ�ឡា នាយក នាយការដ្លានប្្កកិ្្ច
ការសាជីវក្ម & មសវាកេ្ម

ប្រពិណសា្ន៍

មលាកបសី ហា្លាសរីន  បាន្ូ�្រមបេើការងរក្ញងសេ្ព័ន្មេយប្រ៊ងមៅឆា្នលាំ ១៩៩៥ 
មបកាេការ្រណ្តះ្រណ្លា�ម�ើវិស័យធនាគារក្ញងអំេញងមព�ប្រតិ្រត្ដិការដំ្រូង។ 
មលាកបសីបានទទួ�តួនាទីជាមប្ើនក្ញងប្្កធនធានេនុសលាស ចា្រ់ម្្ើេជាេួយនរឹង 
កិ្្ចការទំនាក់ទំនងឧសលាសាហកេ្ម។ ្រនា្លា្រ់េកមលាកបសីបានទទួ�ភារកិ្្ចមរៀ្រ្ំកិ្្ច 
ពិភាកលាសាសហេេន៍បដ�ជួយពបងរឹងតួនាទីរ្រស់មលាកបសីជាថា្នលាក់ដរឹកនាំម�ើប្្ក 
ទំនាក់ទំនង្រុេ្គ�ិក្ងបដរ។ មលាកបសីមានឱកាសដរឹកនាំកិ្្ច្្តួ្ម្្ើេ្្លាស់្រ្នូរ 
មយ្រ�់ដ៏សំខាន់រ្រស់បកុេរួេទាំងការរួេ្រញ្ចនូ�គា្នលា និងមស្ក្ីបតរូវការក៏ដូ្ជាការ 
ហវែរឹកហវែឺនមធវែើសមាហរណកេ្មពាក់ព័ន្នរឹងធនាគារ ធនាគារវិនិមយេ និងពាណិជ្ជកេ្ម 
ធានារ៉ាលា្់ររង។ េុនមព�្ូ�្រមបេើការមៅ ធនាគារមេយប្៊រង មលាកបសីជាអ្ក 
បតរួសបតាយ ល្ៃនូវរ្រស់ Carrefour បដ�បាន្រមង្ើត ល្ាសារទំមនើ្រដំ្ូរងមៅប្រមទសម៉ាលាមេសីុ។ 

្រំនួលខុសទតរូវ

មលាកបសី ហ្ាលាសរីន មានតួនាទីបេ្់របេងប្្កសាជីវកេ្មនិងការ្្�់មសវាប្្ក ល្ាបា្់រ ការ 
ទំនាក់ទំនងសាជីវកេ្មនិងស្ាលាកសញ្លា ក៏ដូ្ជាការបេ្់របេងមសវាកេ្ម។ មលាកបសីមាន 
តួនាទីជាជំនួយការសបមា្់របកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ក្ញងការធានា្្�់នូវស្ង់ដខ្ពស់្ំរ្ុតក្ញង 
អភិបា�កិ ្្ចសាជីវកេ្ម។ មលាកបសីក៏ជាអ្ក្្�់ប្ររឹកលាសាបណនំាបេ្់របេងម�ើស្ាលាកសញ្លា 
រ្រស់ធនាគារនិង្្�់នូវយុទ្សាសស្ម�ើប្្កមសវា្រមបេើអតិថិជនមដើេលាបី្រមង្ើន្រទពិមសាធន៍ 
តបេរូវការម ល្ាសងៗ និងរកលាសាទំនាក់ទំនងការ្ូ�រួេ�្អជាេួយអតិថិជនអតិថិជន។

លកខេេៈសម្បត្ិ

អនុ្រណ្ឌតិប្្កបេ្់របេងពាណិជ្ជកេ្មពីសាក�វិទលាយា�័យ Bath ្បកភពអង់មេលៃស។ 
្ររិញ្លា្របតមនការអ្់ររំ (ទីប្ររឹកលាសាបណនំានិង្្�់មយ្រ�់) ពីសាក�វិទលាយា�័យ Putra 
ប្រមទសម៉ាលាមេសីុ។ ្ររិញ្លា្របតប្្កទំនាក់ទំនងឧសលាសាហកេ្មពីវិទលាយាស្ាលានម៉ាលាមេសីុបេ្់របេង។

សមាជិកគេៈកមា្្្ិការ/ចាត់តាំង
គ្ាលាន

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

 មា៉្រីយ៉្  អូរ៉ូរា៉្ ណអរ៉ូអីុស
នាយក នាយកដ្លានប្្កបេ្រ់បេងឥណទាន & ហានិភ័យ

កញ្លា មា៉លារីយ៉លា អូរេូរា៉លា មអរេូអីុស បានទទួ�ការចាត់តាំងជានាយកនាយកដ្លានប្្ក 
បេ្រ់បេងឥណទាន & ហានិភ័យក្ញងបខមេសាឆា្នលាំ ២០១២

ប្រពិណសា្ន៍

កញ្លាមាន្រទពិមសាធន៍ប្្កធនាគារ ១៥ ឆា្នលាំបដ�ភាេមប្ើនេឺមៅក្ញងប្្ក 
បេ្រ់បេងឥណទានហានិភ័យ ។ កញ្លាក៏មាន្រទពិមសាធន៍ម�ើប្្កទី្លាសារ
ហានិភ័យ និងការបេ្រ់បេង្រញ្ជីសំណងហានិភ័យ។ មគា�មៅសំខាន់ក្ញងការចាត់ 
តាំងកញ្លាមៅមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) អិ�ភីសុីមដយសារមលាកបសីមាន្រទពិមសាធន៍
ខ្ពស់ម�ើប្្កបេ្រ់បេងហានិភ័យឥណទានមៅ ធនាគារមេយប្រ៊ង Philippines Inc  

(MPI) កា�ពីឆា្នលាំ ២០០១ ដ�់ឆា្នលាំ ២០១២។ កញ្លាបាន្រមង្ើត និងមរៀ្រ្ ំ
េមបមាងធនាគារដ៏ធំទូលាយសបមា្រ់ការបេ្រ់បេងហានិភ័យមៅក្ញង MPI រួេទាំង 
IFRS, បាហលាស� II និងការអនុវត្ដមន ICAAP ។

្រំនួលខុសទតរូវ

កញ្លាមានតួនាទីជាអ្កទទួ�ខុសបតរូវក្ញងការ្្�់នូវទិសមៅមដើេលាបីមរៀ្រ្ ំ
និងអនុវត្បក្រខណ្ឌ័មនការ បេ្រ់បេងឥណទាន ហានិភ័យ្លាបា្រ់មគា�ការណ៍មស្ក្ី  
បណនាំ/នីតិវិធី វិធីសាសស្និងអភិបា�កិ្្ចតបេរូវតាេមគា�្រំណងអាជីវកេ្មរ្រស់ 
ធនាគារ។

លកខេេៈសម្បត្ិ

្ររិញ្លា្របតវិទលាយាសាសស្មសដ្ឋកិ្្ចពាណិជ្ជកេ្មពីសាក�វិទលាយា�័យមនប្រមទស 
ហវែី�ីពីន។

សមាជិកគេៈកមា្្្ិការ/ចាត់តាំង

គ្ាលាន

ហួត សាន់នី
នាយកនាយកដ្លានប្្កធនធានេនុសលាស

មលាកបសីហួត សាន់នី ជានាយកនាយកដ្លានប្្កធនធានេនុសលាស

ប្រពិណសា្ន៍

មលាកបសីសាន់នីមាន្រទពិមសាធន៍ជាង ១០ឆា្នលាំេកមហើយក្ញងតួនាទីទទួ�្រនទៃញកប្្ក 
ធនធានេនុសលាស បដ�បេ្រដណ្្រ់ទាំង្រួន្ំនុ្មនការបេ្រ់បេងធនធានេនុសលាស 
រួេមាន ការមបជើសមរីស្រុេ្គ�ិក ការ្រណ្តះ្រណ្លា�និងការអភិវឌលាឍន៏ សំណង 
និងអត្ប្រមយជន៍ និងការទំនាក់ទំនង្រុេ្គ�ិកជាេួយបកុេហ៊ុនពហុជាតិជាមប្ើន។
មលាកបសីទទួ�្រនទៃញកម�ើតួនាទីជានាយកប្្កទំនាក់ទំនងនិមយជិកបដ�មលាកបសី
ចាំបា្់បតរូវមរៀ្រ្ំប្នការនិង្លាបា្រ់មគា�ការអនុវត្រ្រស់បកុេហ៊ុន�ក្ខណ្ឌនិងកិ្្ច
បពេមបពៀងបពេទាំងដរឹកនាំការអនុវត្យ៉លាងសកេ្មក្ញងការ្្�់ដំ្រូនា្លាននិងដំមណះ
បសាយនីតិនិយេសបមា្រ់រា�់្រញ្លា្រណ្រឹងជាមប្ើនមៅក្ញងបកុេហ៊ុន។

េូ�មហតុ្េលាបងក្ញងការ្ូ�រួេ្រមបេើការមៅមេយប្រ៊ងកេ្ពញជាមលាកបសីសាន់នីធា្លា្រ ់
្រមបេើការងរមៅបកុេហ៊ុន First Cambodia Co. Ltd., បដ�ជាបកុេហ៊ុនឈាន 
េុខមេម�ើប្្កភា្លា្រ់ប្រព័ន្បេ្រ់បេងប្រចាំមៅកេ្ពញជា មដយមលាកបសីជាអ្កទទួ� 
្រនទៃញកម�ើប្្កអភិវឌលាឍន៍ និងមរៀ្រ្ំយុទ្សាសស្ធនធានេនុសលាសអស់រយៈមព�ជាង  
២ ឆា្នលាំេកមហើយជាេួយនរឹងេុខតំបណង្ុងមបកាយរ្រស់មលាកបសីជានាយកបេ្រ់បេង 
រដ្ឋបា� និងធនធានេនុសលាស។

្រំនួលខុសទតរូវ

មលាកបសីសាន់នីជាអ្កដរឹកនំាកេ្មវិធីធនធានេនុសលាសមដើេលាបីគំាបទដ�់យុទ្សាសស្ពបងីក 
អាជីវកេ្មមៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា និងមដើេលាបីសមបេ្បាននូវ្រំណងបបាថា្នលារ្រស ់
ធនាគ̀ារជាមដេូហិរញ្ញវត្ញជមបេើសទី ១ មៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា។

លកខេេៈសម្បត្ិ

្រញ្ច្់រការសិកលាសា ថា្នលាក់្ររិញ្លា្របត័ប្្កអ្់ររំមៅសាក�វិទលាយា�័យ ម្៊រៀ�បបាយកេ្ពញជា។

សមាជិកគេៈកមា្្្ិការ/ចាត់តាំង

មលាកបសីសាន់នីេឺជាសមាជិកកលៃរឹ្រធនធានេនុសលាស មបកាេការ្្ត្ួ ម្្ើេេំនិតពី 
សហព័ន្និមយជិក និង កិ្្ចសហការពាណិជ្ជកេ្មកេ្ពញជា (CAMFEBA).

ពីម្វែងមៅសាតលាំ

• មា៉លារីយ៉លា អូរេូរា៉លា មអរេូអីុស
• ហួត សាន់នី

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង

គេៈកមា្្ការទបតិបតិ្
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យូ ្រិកសាន
នាយកនាយកដ្លានរដ្ឋបា� ឥណទាន&បេ្រ់បេងកេ្ចី

មលាក យូ ទិកសាន ជាប្រធានបេ្រ់បេងប្្កឥណទាន&បបាក់កេ្ចី

ប្រពិណសា្ន៍

មលាក យូ មាន្រទពិមសាធន៏៣៧ឆា្នលាមំៅធនាគារក្ញងបសុកនិងអន្រជាតិតំាងពីការ្ូ�រួេ
្រមបេើការជាេួយសេ្ពន្័ធនាគារមេយប្៊រង មៅក្ញងឆា្នលា ំ ១៩៧៦ ។មលាកបានមធវែើការ 
បេ្់របេងសាខាធនាគារជាមប ើ្នមៅ Federal Territory និងមៅតាេតំ្រន់ 

Penang/Kedah/Perlis ក្ញងមនាះមានដូ្ជា PulauTikus, NibongTebal, 

BangsarUtama, Kompleks Wilayah និង Jalan Ipoh។ មលាកេឺជាជន្ររមទស
ដំ្ូរងមេ្រង្អស់បដ�បានម្រើកប្រតិ្រតិ្ សាខា មេយប្៊រង ភំ្មពញ ក្ញងឆា្នលា ំ ១៩៩៣ និង 
មានេុខងរជាប្រធានប្រតិ្រតិ្េុនមព� មលាកវិ�មៅកាន់ប្រមទសម៉ាលាមេសីុវិញកា�ពីឆា្នលាំ  
១៩៩៧។ មគា�មៅសំខាន់ក្ញងការ្រមង្ើននូវេូ�ដ្លានដ៏រឹងមំាេួយសបមា្់រប្រមទសកេ្ពញជា  
មលាកបាន្រមបេើការជាអ្កប្រតិ្រតិ្មៅមបរៅប្រមទសនិងជំនួញធនាគារអន្រជាតិ បពេទំាង 
ជាថា្នលាក់ដរឹកនំាការិយ�័យ អស់រយៈមព� ២ ឆា្នលាេំកមហើយ។ មលាកក៏ធ្ាលា្់រមធវែើជាប្រធាន 
បេ្់របេងសាខា បកុងបពះសីហនុ បដ�បានម្រើកសមមាភលាធដក់មអាយមប្រើបបាស់ក្ញងឆា្នលាំ  
២០១០ េុននរឹងមលាក្ូ�កាន់េុខតំបណងសពវែមថងៃមនះ។

្រំនួលខុសទតរូវ

មលាកមានភារៈកិ ្្ចទទួ�ខុសបតរូវ និងបតរួតពិនិតលាយម�ើរា�់ឯកសារកេ្ច ី ការ្ំណយ ការ 
រកលាសាសុវតិ្ភាពឯកសារ មានទំាងការ្្លាស់មឈ្ាលាះ ឯកសារទូទាត់ សំណងបបាក់កេ្ច ី និង 
ការទាេទារប្រេូ�បបាក់កេ្ចេីកវិញ។

លកខេេៈសម្បតិ្

្រញ្ច្់រការសិកលាសាថា្នលាក់្ររិញ្លា្របត័ជាន់ខ្ពស់ ប្្កវិទលាយាសាសស្ (ជំនួញធនាគារ) 
មៅសក�វិទលាយា�័យ អូ៊តារា ម៉ាលាមេសីុ។ វិញ្លា្័រន្័របតវិជ្ាលាជីវៈឥណទាន 
ពីវិទលាយាស្ាលានភា្នលាក់ងរធនាគារ មៅម៉ាលាមេសីុ។

សមាជិកគេៈកម្្ា្ិការ/ចាត់តំាង

គ្ាលាន

មា៉្្រីន ឃ្យូ
នាយកនាយកដ្លានប្្កជំនួយប្រត្ិ្រត្ការ

មលាក មា៉លាទីន �លាយនូបានទទួ�ការចាត់តាំងជានាយកនាយកដ្លានប្្កជំនួយ 
ប្រត្ិ្រត្ការក្ញងបខកញ្លា ឆា្នលាំ ២០១២។

ប្រពិណសា្ន៍

មលាក មា៉លាទីនមាន្រទពិមសាធន៍៣២ ឆា្នលាំក្ញងវិស័យធនាគារពាណិជ្ជកេ្មខា្នលាតូ្ និងការ 
ប្រតិ្រត្ិការសាខា។ មយងតាេតួនាទីរ្រស់មលាកនាមព�្រ្្ចញ្រលាបន្មលាកេឺជា   
ប្រធានប្រតិ្រត្ិសាខានិងបេ្រ់បេង។ មលាកបានក៏មានតួនាទីជាប្រធានសាខាធ ំ
រ្រស់ មេយប្រ៊ងភ្ំមពញបដ�ក្ញងមនាះរួេមានបតរួតពិនិតលាយម�ើប្រតិ្រត្ិសាខានិង      
ប្រតិ្រត្ិការហិរញ្ញវត្ញពាណិជ្ជកេ្មបពេទាំងេជលាឈការប្រតិ្រត្ិ។

្រំនួលខុសទតរូវ

មលាកមា៉លាទីនមានតួនាទីទទួ�ខុសបតរូវរួេម�ើប្្កព័ត៌មានវិទលាយា អ្�នបទពលាយ និង 
សុវត្ិភាពបពេទាំងេជលាឈការប្រតិ្រត្ិការ។ 

មលាកបានជំរុញឲលាយមានការអនុវត្ន៍្រម្្ចកវិជា្លាព័ត៌មានវិទលាយាសបមា្រ់្្គត់្្គង់អាជីវកេ្ម 
មដើេលាបីដក់ពបងយ្�ិត្�ប្រក្រមដយភាពម្្ប្រឌិតនិងមានតមេលៃ្របន្េ និង 
មសវាកេ្មមៅកាន់ទី្លាសារប្រមទសកេ្ពញជា ធានាឲលាយបាននូវការ្្�់សុវត្ិភាពនិងមាន 
សន្ិសុខ សបមា្រ់អតិថិជន ្រុេ្គ�ិកនិងសាធារណៈជន ក៏ដូ្ជាការមដះបសាយ 
្រញ្លាបេ្រ់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ប្្កបបាក់្រមញ្ញើរ និងប្្កេជលាឍការេូ�្រលាបទាន្របត័្ត ់
ទាត់ម្ញ និង្ូ� ។

លកខេេៈសម្បត្ិ

សញ្លា្របតវិជា្លាជីវៈឥណទាន(CCP – Consumer) ពីវិទលាយាសា្លានធនាគារិក 
ប្រមទសមា៉លាមេសុី។

សមាជិកគេៈកមា្្្ិការ/ចាត់តាំង

គ្ាលាន

ពីម្វែងមៅសាតលាំ

• មា៉លាទីន �លាយតួ
• យូ ទ

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

ការដរឹកនាំរ្រស់មយើង
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ណសចក្កីណផ្ើម

ណដើម្បីឲ្យទសបតាមការណ្វើសាជីវកម្មក្ថុងទសុកនន្នាគារ ណមយបប៊ង (ណខមបូឌា) ភីអិលសុី ទកុមទបឹក្សាភិរាលទតរូវរានបណង្កើតណឡើងណដើម្បីធានាឲ្យរាន
នូវស្ង់ោរខ្ស់បំផុតននអភិរាលកិច្ចសាជីវកម្មជាមួយនឹង្រស្សនរះវិស័យននការពទងឹងតនម្មា្្ស់ភាគហ៊ុន បណង្កើនណសចក្កី្រុកចិត្របស់អ្កវិនិណយគ្រុន 
បណង្កើតការណជឿជាក់ពីអតិ្ិជន និងកសាងសា្្នប័នទបកបណោយការទបកួតទបបជង។

េំរូអភិបា�កិ្្ចរ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី បតរូវបានមរៀ្រ្ំឲលាយ 
បស្រតាេតបេរូវការ និងមគា�ការណ៍បណនាំដូ្ខាងមបកាេ៖

(i) ប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា (NBC) ស្ីពីអភិបា�កិ្្ចរ្រស់ធនាគារ 
និងសា្លា្រ័នហិរញ្ញវត្ញ

(ii) េំរូអភិបា�កិ្្ចសារជីវកេ្មរ្រស់សេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ង

មស្ក្ីបថលៃងការណ៍មនអភិបា�កិ្្ចសាជីវកេ្មមនះសំមៅមៅការ្្�់ព៌ត័មាន្េលាបង 
សបមា្រ់វិនិមយេិនឲលាយបានយ�់្លាបាស់ពីការអនុវត្អភិបា�កិ្្ចមៅក្ញងធនាគារ។

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ម្រ្ជា្លាសមបេ្ឲលាយបាននូវស្ង់ដរខ្ពស់្រំ្ុតមនភាពសុ្្ចរិត 
ក្ញងអាជីវកេ្ម សី�ធេ៌ និងវិជា្លាជីវៈម�ើរា�់សកេ្មភាពរ្រស់ធនាគារទាំលាងអស់។  
មគា�ការណ៍បេរឹះមនវិធានការបដ�បានអនុេ័តេឺមដើេលាបីធានាថាថា្នលាក់ដរឹកនា ំ
ប្រតិ្រត្ិ យុទ្សាសស្ និងបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងសបមា្រ់ការបេ្រ់បេងហានិភ័យមានភាព 
បតរឹេបតរូវ និងដំមណើរការ�្អ។ ម�ើសពីមនះ បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�្រន្ការបតរួតពិនិតលាយ 
នូវេំរូអភិបា�កិ្្ចរ្រស់ធនាគារមដើេលាបីបបាកដថាវាមៅបតមានភាពបតរឹេបតរូវ 
មានប្រសិទ្ភាព និងមាន�ទ្ភាពមដើេលាបីប្រឈេនរឹង្រញ្លានូវមថងៃអនាេត។

ររាយការេ៍
អភិរាលកិច្ចក្ុមហ៊ុន

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន
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ទកុមទបឹក្សាភិរាល
លកខេន្ិកៈរបស់ទកុមទបឹក្សាភិរាល

ថ្មីៗមនះ មសៀវមៅបណនាំរ្រស់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�រ្រស់សេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ង 
(មសៀវមៅបណនាំ) េឺជាឯកសារេនលៃរឹះសបមា្រ់អភិបា�សំអាងទាក់ទងនរឹងតួនាទី 
អំណ្ ភារកិ្្ច និងេុខងររ្រស់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។ បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បតងបត 
យក្ិត្ទុកដក់ យ៉លាងខា្លា្រ់ខ្ជតួននូវតបេរូវការមនការការពារ្�ប្រមយជន៍រ្រស់បកុេ
មា្លាស់ភាេហ៊ុន អតិថិជន និងមា្លាស់ភាេហ៊ុនម្លាសងមទៀតមៅក្ញងបសុកក៏ដូ្ជាមៅមបរៅ 
ប្រមទស។ មបរៅពី្លៃញះ្រញ្លាំងពីការអនុវត្ន៍ដ៏�្អ្រំ្ុតនាមព�្រ្្ចញ្រលាបន្និងការអនុវត ្
្លាបា្រ់និង្រទ្រលាបញ្ញត្ិ មសៀវមៅបណនាំមនះ  ្រង្លាញនូវដំមណើរការនិងនីតិវិធីមដើេលាប ី
ធានា  បានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�រ្រស់សេ្ព័ន្ធនាគារ និង  ប្រសិទ្ិភាពការងររ្រស ់
េណៈកមា្លាការ។ វាេឺជាឯកសារថាេវន្បតរូវបានមធវែើ្រ្្ចញ្រលាបន្កេ្មរា�់មព� មដើេលាបីឲលាយ 
បស្រនរឹងការ្្លាស់្រ្នូរមគា�នមយបាយរ្រស់ធនាគារ នីតិវិធីនិងដំមណើរការក៏ដូ្ជា
ការបកបប្រនូវវិធាន និង្រទ្រលាបញ្ញត្ិបដ�ពាក់ព័ន្ ឬមដើេលាបីបតរូវបានពិនិតលាយមេើងវិញ 
យ៉លាងមហា្ណស់េ្ងក្ញងរយៈមព�ពីរឆា្នលាំេួយណបដ�ម�ឿនជាង។

មសៀវមៅបណនាំមនះ ក្ញង្ំមណេមសៀវមៅ្បណនាំដ៏មទមទៀត បានកំណត់ 
�ក្ខណ្ឌមយងយ៉លាង�្អក៏ដូ្ជាបដនកំណត់មនសិទ្ិសបមា្រ់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� 
និង េណកមា្លាការ្រស់ខលៃតួន និងមគា�នមយបាយម្ទៃបដ�ពាក់ព័ន្ម្លាសងមទៀត។

រា�់ជំពូកបដ�មានក្ញងមសៀវមៅបណនាំមនះមានដូ្តមៅ៖

(១) ដំមណើរការមនស្ង់ដរបកេអាជីវកេ្មរ្រស់សេ្ព័ន្ធនាគារ
(២) ភារកិ្្ច និង កាតពវែកិ្្ចរ្រស់អភិបា�
(៣) ការបតងតាំង និងការលាប�ងរ្រស់អភិបា�
(៤) រ្នាសេ្ព័ន្អភិបា�កិ្្ច
(៥) ដំមណើរការរ្រស់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងេណៈកេ្មការបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�
(៦) បបាក់្រំណ្់និងធនលាភសបមា្រ់អភិបា�
(៧) ្្�់ព័ត៌មានមៅបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�
(៨) កេ្មវិធី្រណ្តះ្រណ្លា� និងការ្រណ្តះ្រណ្លា�េូ�ដ្លាន
(៩) ការវាយតមេលៃបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ប្រចាំឆា្នលាំ
(១០) ទំនាស់្�ប្រមយជន៍ និងប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ភាេីពាក់ព័ន្ និង
(១១) មគា�នមយបាយេនលៃរឹះសំខាន់ម្លាសងមទៀតរ្រស់ធនាគារ និងសេ្ព័ន្ធនាគារ

ធនាគារមនះនរឹងអនុេ័តមសៀវមៅបណនាំបដ�បសមដៀងគា្នលាមនះក្ញងអំេញងឆា្នលាំ២០១៣។

តួនា្រីនិងការ្រ្រួលខុសទតរូវរបស់ទកុមទបឹក្សាភិរាល

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�េឺជាអ្កទទួ�ខុសបតរូវ្ំមពាះការអនុេ័ត និងបតងបតពិនិតលាយមេើង 
វិញនូវយុទ្សាសស្អាជីវកេ្មជារួេនរឹងមគា�នមយបាយដ៏សំខាន់រ្រស់ធនាគារ  
យ�់ដរឹងពីហានិភ័យ្េលាបងបដ�ធនាគារ ជួ្រប្រទះ និងកំណត់កបេិតហានិភ័យ 
បដ�អា្ទទួ�យកបាន បពេទាំងធានាថាេណៈបេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់បានមដើរតួនាទ ី
ចាំបា្់ក្ញងការកំណត់អត្សញ្លាណ វាស់បវង តាេដន និងបតរួតពិនិតលាយហានិភ័យ 
ទាំងមនះ អនុេ័តរ្នាសេ្ពន្័រ្រស់អង្គការ និងធានាថាេណៈបេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់បាន
តាេដនពីប្រសិទ្ភាពមនប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង។បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ជាអ្កទទួ� 
ខុសបតរូវ្ំ្រងក្ញងការធានាឲលាយបាននូវការ្រមង្ើតនិងរកលាសាប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងេួយ
បដ�បតរឹេបតរូវនិងមានប្រសិទ្ភាព។

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� មានកា�វិភាេ្លៃនូវការេួយម�ើ្រញ្លា្របេុងទុកសបមា្រ់ការ 
សមបេ្្ិត្រ្រស់ខលៃតួនរួេមាន ៖

១. ទិសមៅពាណិជ្ជកេ្ម

•	 ពិនិតលាយ និងអនុេ័តប្នការយុទ្សាសស្អាជីវកេ្មសបមា្រ់ធនាគារ។  
ប្នការមនះ រួេ្រញ្ចនូ�្រ៉ុបន្េិនកបេរឹតបតរឹេថវិកាប្រចាំឆា្នលាំ និងប្នការ 
សាជីវកេ្មសបមា្រ់រយៈមព�េធលាយេ។

•	 ការអនុេ័តថវិការរ្រស់ធនាគារ។
•	 ពិនិតលាយ និង្្ដ�់អនុសាសន៍ម�ើការវិនិមយេថ្មី ការេិនវិនិមយេ ការរំលាយ 

្ូ�គា្នលា្រញ្ចនូ�ទាំងការ្រមង្ើត្រុបតសេ្ព័ន្ បកុេហ៊ុន្បេុះ ឬសេ្ព័ន្ភាព 
យុទ្សាសស្ក្ញងបសុក។

•	 ការ្រមង្ើតមគា�នមយបាយស្ីពីការ្្�់ឥណទាននិងការវិនិមយេេូ�្របត។

២. ការបេ្រ់បេងហានិភ័យ និងការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង

•	 ធានាប្រសិទ្ិភាពេុខងររ្រស់រ្រស់េណៈកមា្លាការសវនកេ្ម។

•	 ធានានូវប្រសិទ្ិភាពការងររ្រស់នាយកដ្លានសវនកេ្មម្ទៃក្ញងបដ�ប្រក្រ 
្រុេ្គ�ិកបដ�មាន�ក្ណៈសេលាបត្ិបេ្រ់បគាន់មដើេលាបីអនុវត្េុខងរសវនកេ្មម្ទៃក្ញង 
បេ្រដណ្្រ់េុខងរជាប្រមពណីមនការមធវែើសវនកេ្មហិរញ្ញវត្ញក៏ដូ្ជាេុខងរ 
មនសវនកេ្មបេ្រ់បេង។

•	 ការ្រមង្ើត និងអនុេ័តមគា�នមយបាយមដយមគារពមៅការបេ្រ់បេងមន
រា�់ប្រមភទហានិភ័យរួេមានបតេិនកបេិតបតរឹេហានិភ័យឥណទាន ទី្លាសារ 
សនទៃនីយភាព ប្រតិ្រត្ដិការ ្លាបា្រ់ និងមករ្តិ៍មឈា្លាះរ្រស់ធនាគារ។

•	 ការ្រមង្ើតមគា�នមយបាយស្ីពីការទ្រ់សា្លាត់មនការសំអាតបបាក់។

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

៣. ប្រតិ្រត្ិការពាណិជ្ជកេ្ម

•	 បតរួតពិនិតលាយការ្រំមពញអាជីវកេ្មរ្រស់ធនាគារមដើេលាបីវាយតមេលៃថាមតើអាជីវកេ្មទទួ�
បាន្�្ំមណញនិងបតរូវបានបេ្រ់បេងបតរឹេបតរូវ។ 

•	 ការ្្�់មគា�្រំណង្លាបាស់លាស់ និងមគា�នមយបាយបដ�េសន្ីជាន់ខ្ពស់បតរូវ 
្រំមពញ។ ទាំងមនះេួរបតបេ្រដណ្្រ់បេ្រ់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់មនប្រតិ្រត្ិការរួេ 
្រញ្ចនូ�ទាំងការមធវែើប្នការយុទ្សាសស្ រដ្ឋបា�និងការបតរួតពិនិតលាយឥណទាន  
និងការបេ្រ់បេងបទពលាយសកេ្មនិងបទពលាយអកេ្ម រួេទាំង ការបេ្រ់បេងមនរា� ់
ហានិភ័យ ប្រព័ន្េណនីនិងការបតរួតពិនិតលាយ េុណភាពមសវាកេ្ម មរៀ្រ្ំប្នការ 
សវែ័យប្រវត្ិកេ្ម ការទ្រ់សា្លាត់មនការសំអាតបបាក់ ភាពបេ្រ់បគាន់មនមដើេទុន   និង 
ការអភិវឌលាឍន៍ធនធានេនុសលាស។ 

•	 បតរួតពិនិតលាយឥណទានបដ�បតរូវបានអនុេ័ត ឬបានបចានមចា�មដយថា្នលាក់ប្រតិ្រត្ិ 
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បតរូវ្្�់មយ្រ�់ម�ើកេ្ចីបដ�អា្មធវែើឲលាយធនាគារប្រឈេនរឹង
ហានិភ័យហួសកបេិតបដ�េិនបតរឹេបតរូវ។ 

៤. ការបតងតាំងថា្នលាក់បេ្រ់បេង សំណង និងរ្នាសេ្ព័ន្

•	 អនុេ័តការបតងតំាង និងការដកយកម្ញ, �ក្ខណ្ឌមនមសវាកេ្ម និងការ្រញ្ច្រ់ 
មនការជាអេ្គនាយក និងនាយកប្រតិ្រត្ិរ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ងកេ្ពញជា។

•	 ការអនុេ័តការបតងតាំលាង និង�ក្ខណ្ឌមនមសវាកេ្ម JG/BG56 និងក្ញង 
ធនាគារមេយប្រ៊ង។

•	 ការ្្លាស់្្រនូរអនុេ័តមៅរ្នាសេ្ពន្័ស្ាលា្័រនសាជីវកេ្មមនមេយប្៊រងមនប្រមទសកេ្ពញជា។
•	 អនុេ័ត្ំនួនបដ�បតរូវមាន និងេូ�ដ្លានមនការទូទាត់បបាក់រង្លាន់ដ�់ថា្នលាក់ 

បេ្រ់បេង និង្រុេ្គ�ិករ្រស់ធនាគារ មេយប្រ៊ង កេ្ពញជា។
•	 អនុេ័តមគា�ការណ៍បដ�ទាក់ទងនរឹងម្រៀវតលាស្រុេ្គ�ិក និងអត្ប្រមយជន៍។

5. រដ្ឋបា�

•	 អនុេ័តអាណត្ិរ្រស់ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងសមាជិកមនេណកមា្លាការ 
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។

•	 អនុេ័តមគា�នមយបាយបដ�ទាក់ទងនរឹងកិត្ិនាេសាជីវកេ្ម 

ទំនាក់ទំនងសហេេន៍ និងកេ្មវិធី ប្រជាសេ្ព័ន្។
•	 អនុេ័តមគា�នមយបាយម�ើការ្ររិចា្លាកសបមា្រ់ធនាគារមេយប្រ៊ងកេ្ពញជា។

៦. សមាជិកបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងសមាជិក
 េណៈកមា្លាការបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�

•	 អនុេ័តការបតងតំាងអភិបា� និងេណៈប្រតិ្រត្ិសបមា្រ់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�និង
េណៈកមា្លាការបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ងកេ្ពញជា។ 

•	 អនុេ័ត្ររិលាភ និងធនលាភសបមា្រ់អភិបា�េិនប្រតិ្រត្ិមនធនាគារមេយប្រ៊ង
កេ្ពញជាដូ្ក្ញង�ក្ន្ិកៈ។ 

•	 បតងតាំងេណៈកមា្លាការបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�និងប្រតិភូកេ្មអំណ្ឲលាយមៅ 
េណៈកមា្លាការេ្ងមា្លា�បដ�សេបស្រ។ 

មបរៅពីេុខងរបដ�មានប្ងក្ញង�ក្ខណ្ឌមយងរកលាសាទុកសបមា្រ់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� 
ការទទួ�ខុសបតរូវសបមា្រ់ការបេ្រ់បេងសកេ្មភាពអាជីវកេ្មធនាគារមេយប្រ៊ងកេ្ពញជា
បតរូវបាន្្�់ជូននាយកប្រតិ្រត្ិមនធនាគារបដ�បតរូវទទួ�ខុសបតរូវ្ំមពាះេុខបកុេ
ប្ររឹកលាសាភិបា�។

សមាសភាពទកុមទបឹក្សាភិរាលនិងតុល្យភាព

្រ្្ចញ្រលាបន្បកុេ្ររឹបកលាសាភិបា�មានសមាជិកបបាំរូ្រ។ ក្ញងមនាះ្រីរូ្រេឺជាអភិបា�ឯករាជលាយ
េិនប្រតិ្រត្ិ េួយរូ្រជាអភិបា�េិនឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ និងេួយរូ្រជាអភិបា�េិន
ឯករាជលាយប្រតិ្រត្ិ (នាយកប្រតិ្រត្ិ)។ 

សមាសភាពមនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�្រ្្ចញ្រលាបន្មនះអនុមលាេតាេ្រទ្រញ្ញត្ដិរ្រស់ធនាគារ
ជាតិមនកេ្ពញជាបដ�តបេរូវយ៉លាងតិ្ពីររូ្រជាអភិបា�ឯករាជលាយ។

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ម្រ្ជា្លាក្ញងការធានាឲលាយមានភាព្បេុះនិងការដក់្រញ្ចនូ�មៅក្ញង 
សមាសភាព និងការពិភាកលាសារ្រស់ខលៃតួន។ មដយមស្ក្ីប្រុងប្រយ័ត្ម�ើប្រតិ្រត្ដិការ
រស់ធនាគារបដ�កំពុងបតរីក្មបេើនជាងេុនមៅក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� 
មានប្នការមដើេលាបីធានាបាននូវភាព្បេុះតាេរយៈតំណងរ្រស់ខលៃតួនមដយមាន 
តំណងបដ�េិនបេនជាជនជាតិមា៉លាមេសុី និងបតងបតម្តលាតមៅ�ការមបជើសមរីស  
ម្រក្ជនសេបស្រេួយបដ�អា្នាំេកនូវេុណតមេលៃនិងជំនាញដ�់បកុេ 
ប្ររឹកលាសាភិបា�។ អភិបា�្្�់នូវ្ំមនះដរឹង ្រទពិមសាធន៍ និងជំនាញយ៉លាង 
ទូ�ំទូលាយមៅក្ញង្ំណុ្សំខាន់ៗមនេណមនយលាយភាព ្លាបា្រ់ េូ�្រ័បត          
ប្រតិ្រត្ដិការពាណិជ្ជកេ្មអន្ដរជាតិ និងការបេ្រ់បេងការអភិវឌលាឍន៍ ហិរញ្ញវត្ញ និង
ហានិភ័យក្ញង្ំមណេការងរម្លាសងមទៀត។ ព៌ត័មានសមង្្ររ្រស់សមាជិកមន           
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�នីេួយៗបតរូវបាន្រង្លាញពីទំព័រ XX	 XX	 មៅទំព័រ XX	 XX	 (TBC) 
មៅក្ញងរបាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំមនះ។

ដូ្បដ�អះអាងមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ការមបជើសមរីសអភិបា�បតរូវបានប្្អកម�ើ 
េុណសេលាបតិ្ និងដរឹកនំាមដយ�ក្ណៈវិនិ ឆ្េយ័បដ�បានប្ងមៅក្ញងមគា�នមយបាយ 
រ្រស់សេ្ព័ន្ធនាគារមៅម�ើ�ក្ណៈវិនិ្ឆេ័យសេបស្រនរឹងបតរឹេបតរូវសបមា្រ់ការ 
បតងតាំលាង/ការការបតងតាំលាងមេើងវិញរ្រស់្រុេ្គ�បដ�ទទួ�ខុសបតរូវសំខាន ់
មនសា្លា្រ័នទទួ�បានអាជា្លា្រ័ណ្ណក្ញងសេ្ព័ន្ធនាគារមេយប្រ៊ង (មគា�នមយបាយ 
សេរេលាយ និងបតរឹេបតរូវ) បដ�បតរូវបានវាយតមេលៃថាជាបតរឹេបតរូវមដយេណៈកមា្លាការ 
បតងតាំលាង និង្្�់តមេលៃការ (NRC)។

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន

ររាយការេ៍អភិរាលកិច្ចទកុមហ៊ុន
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អភិរាលឯករាជ្យ និងអភិរាលឯករាជ្យមិនទបតិបត្ិ

្រ្្ចញ្រលាបន្សមាសភាពបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� មានសមាសភាពសមាមាបតខ្ពស់មនអភិបា�
ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិជួយដ�់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�មដើេលាបីធានានិង្្�់នូវការបតរួតពិនិតលាយ
ដ៏រុឹងមាំ និងមានប្រសិទ្ភាពម�ើេណៈបេ្់របេង។ អភិបា�េិនប្រតិ្រត្ិេិន្ូ�រួេ 
ក្ញងការបេ្់របេងប្រចំាមថងៃរ្រស់ធនាគារ និង េិនមធវែើអាជីវកេ្មណេួយឬមានទំនាក់ទំនង
ជាេួយនរឹងធនាគារ (ម�ើកប�ងបតមានការអនុញ្លាតមដយ្លាបា្រ់) មដើេលាបីធានាថាពួក
គាត់មៅសេត្ភាពពិតបបាកដម�ើការវិនិ្ឆេ័យមដយឯករាជលាយ និងអនុវត្តួនាទីមដើេលាប ី
ប្រមយជន៍រ្រស់ធនាគារ និងមា្លាស់ភាេហ៊ុន។ ម�ើសពីមនះ បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បតរូវ
បានធានាថាគា្លានអភិបា�ណេួយ ឬបកុេអភិបា�មានអំណ្ក្ញងការសមបេ្ 
មស្ក្ីបដ�អា្្រមង្ើតឲលាយមានសកាតលានុព�មនទំនាស់្�ប្រមយជន៍។

អភិបា�េិនប្រតិ្រត្ិ្រន្យ៉លាងសកេ្មក្ញងការ្ូ�រួេជាេួយនរឹងេណៈបេ្រ់បេង 
ជាន់ខ្ពស់និងភាេីពាក់ព័ន្ម្លាសងមទៀតដូ្ជាសាវនករខាងមបរៅ /សវនករម្ទៃក្ញង ក៏ដូ្ 
ជាប្្កប្រតិ្រត្ិតាេ និងហានិភ័យមដើេលាបីធានាថាមស្ក្ីបារេ្ភ និង្រញ្លាពាក់ព័ន ្
នានាមៅនរឹងការបេ្រ់បេងនិង ការបតរួតពិនិតលាយមនការអាជីវកេ្មបពេទាំងប្រតិ្រត្ដិការ 
រ្រស់ធនាគារបតរូវបានមដះបសាយបានបតរឹេបតរូវ។ ការម្រ្ជា្លា្ិត្រ្រស់បកុេប្ររឹកលាសា 
ភិបា�មដើេលាបីធានាអភិបា�កិ្្ច�្អមៅក្ញងការពិភាកលាសារ្រស់ខលៃតួនម�ើ្រញ្លាេនលៃរឹះសំខាន់
េឺជាភស្ញតាងមន មព�មវលាបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� មដយគា្លានការបេ្រ់បេង”។ 

ម�ើសពីមនះ បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ធានាថា រា�់អភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិមានេុណ
សេលាបត្ិដូ្ខាងមបកាេ: 

•	 មាន�ទ្ភាពក្ញងការប្របជងជាេួយនិងមស្ក្ីសន្មត់នានា មានជំមនឿ
ឬទសលាសនៈមន្រុេ្គ�ម្លាសងមទៀតជាេួយនរឹងការមចាទសួរ ការ្រកបសាយ 
និងការជបជកបវកបញក បពេទាំងការ្្�់មស្ក្ីសមបេ្េិន�ំមអៀងសបមា្រ់ 
ប្រមយជន៍ធនាគារ 

•	 ្នទៃៈក្ញងការពារទសលាសនៈ្្លា�់ខលៃតួន ជំមនឿ និងទសលាសនៈសបមា្រ់សបមា្រ់ 
ប្រមយជន៍ធនាគារ និង 

•	 ការយ�់ដរឹង្លាបាស់លាស់មនសកេ្មភាពអាជីវកេ្មធនាគារមដើេលាបី្្�់នូវការម្លៃើយ 

ត្រមៅនរឹង្រញ្លាយុទ្សាសស្ និង្រញ្លា្រម ្្ចកមទសនានាមដយសេបស្របដ� 
ប្រឈេេុខមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បានចាត់ទុកថាអភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិទាំង្រី រួេមានមលាក 
ជា តិក មសង មលាក មស្ពនសឺ �ី មទៀនឈី និងដទុ អ ការុណការា៉លាន់ មានេុណ
សេលាបត្ិតាេតបេរូវការដូ្បដ�បានប្ង។ 

នីតិវិ្ីបតងតាំងទកុមទបឹក្សាភិរាល

ធនាគារ្្�់សិទ្ិជូនេណៈកមា្លាការបតងតាំងនិង្្�់តមេលៃការ (NRC) ក្ញងដំមណើរការ
បតងតាំងបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�រ្រស់ខលៃតួន។ នីតិវិធីជា្លៃនូវការ និងមានតមា្លាភាពបតរូវបាន
មធវែើមេើង្ំមពាះការបតងតាំងអភិបា�ថ្មីរ្រស់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បដ�ការទទួ�ខុស
បតរូវ្េលាបងការបតងតាំងមនះបតរូវបានម្ទៃរមៅឲលាយេណៈកមា្លាការបតងតាំង និង្្�់តមេលៃ
ការរ្រស់សេ្ព័ន្ធនាគារបដ�ងបតរូវ្្ដ�់អនុសាសន៍ជូនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ធនាគារ 
មេយប្រ៊ងរ្រស់កេ្ពញជាមដើេលាបីអនុេ័ត។ មៅមបកាេនីតិវិធីមនះ េណៈកមា្លាការបតងតាំង
និង្្�់តមេលៃការមស្ើនូវម្រក្ជនបដ�សេរេលាយសបមា្រ់តួនាទីអភិបា�និងការ 

បតងតាំងមនេណៈបេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗរ្រស់ធនាគារ។េណៈកមា្លាការមនះបតរូវ
ធានាថារា�់ម្រក្ភាពបតរូវមានសេត្ភាពនិងជំនាញចាំបា្់បដ�បតរឹេបតរូវនិងសេរេលាយ 
មដើេលាបីបតងតាំងជាអភិបា�មដយមយងតាេមគា�នមយបាយវិនិ្ឆេ័យបតរឹេបតរូវ និង 
សេរេលាយរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា។

មគា�នមយបាយវិនិ្ឆេ័យបតរឹេបតរូវ និងសេបស្រ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង បដ� 
កំណត់ម្ញនូវការសេត្ភាព និងេុណសេលាបត្ិបដ�តបេរូវឲលាយម្រក្ជនកំណត ់
ភាពសេរេលាយរ្រស់ខលៃតួន រួេមាន តបេរូវការ្រទពិមសាធន៍មនភាពជាអ្កដរឹកនាំនិងការ
បេ្រ់បេងរ្រស់ពួកគាត់ បដ�បតរូវមានមៅកបេិតជាន់ខ្ពស់ប្រក្រមដយកិត្នាេមៅ
ក្ញងមសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញក្ញងបសុក ឬមបរៅបសុក សាជីវកេ្មសាធារណៈ ឬបកុេហ៊ុន/
្រុេ្គ�បដ�មានវិជា្លាជីវៈ។ ក្ញងទំនាក់ទំនងមៅនរឹងជំនាញរ្រស់ម្រក្ជន ជំនាញការ  
និងសាវតា ម្រក្ជនបតរូវមានជំនាញម្លាសងៗពីគា្នលា រួេមាន អាជីវកេ្ម ្លាបា្រ់ និង 
ជំនាញការហិរញ្ញវត្ញ ្ំមនះដរឹងវិជា្លាជីវៈ បពេទាំង្រទពិមសាធន៍ប្្កឧសលាសាហកេ្ម 
ហិរញ្ញវត្ញ ក៏ដូ្ជា្រទពិមសាធន៍ក្ញងទី្លាសារក្ញងតំ្រន់ និងអន្រជាតិ។ 

មៅក្ញងនីតិវិធីក្ញងការមបជើសមរីសមដយមានជំនួយពីបកុេប្ររឹកលាសាបតងតាំង 
និង្្�់តមេលៃការ បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ពិចារណទិដ្ឋភាពដូ្ខាងមបកាេ:

(១)ភាពសុ្្ចរិត មស្ក្ីមថលៃថ្នូររ្រស់្រុេ្គ� និងមករ្តិ៍មឈា្លាះ - ្រុេ្គ�បតរូវបតមាន 
េុណសេលាបត្ិេួយ្ំនួន ដូ្ជាភាពមសា្លាះបតង់ មស្ក្ីមថលៃថ្នូរ ឯករាជលាយ 
ភាពមនេំនិត និងភាពយុត្ិធេ៌។

(២)សេត្កិ្្ច និងសេត្ភាព - ្រុេ្គ�បតរូវបតមានសេត្ភាព ជំនាញចាំបា្់ និង
ការម្រ្ជា្លា្ិត្ក្ញងការអនុវត្តួនាទី។

(៣)សុ្្ចរិតភាពប្្កហិរញ្ញវត្ញ - ្រុេ្គ�មនាះបតរូវបតបេ្រ់បេង្រំណុ�ឬកិ្្ចការ 
ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ខលៃតួនក្ញងភាព ប្រយ័ត្ប្របយង។

នីិតិវិធីមនការបតងតាំលាងមនះបតរូវបានកំណត់យ៉លាង្លាបាស់ និងមានតមា្លាភាពដូ្បានប្ង
ក្ញងមគា�នមយបាយស្ីពីនីតិវិធីមនការបតងតាំលាងសបមា្រ់ការបតងតាំលាងមនប្រធានបកុេ 
ប្ររឹកលាសាអភិបា� អភិបា� និង នាយកប្រតិ្រត្ិមនសា្លា្រ័នបដ�ទទួ�អាជា្លា្រ័ណ្ណមៅ
ក្ញងសេ្ព័ន្ធនាគារ (មគា�នមយបាយមន នីិតិវិធីបតងតាំង)។ នីតិវិធីមនការ 
បតងតាំងពាក់ព័ន្នរឹងដំណក់កា�បបាំដូ្ខាងមបកាេ៖

្រនា្លា្រ់ពីមានការអនុេ័តមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ពាកលាយមស្ើសុំសបមា្រ់ការបតងតាំង
ម្រក្ជនបតរូវបានដក់ជូនធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាជា្រន្សបមា្រ់ការអនុេ័តមយងតាេ
ប្រកាសស្ីពី�ក្ណៈវិនិ្ឆេ័យបតរឹេបតរូវ និងសេបស្រសបមា្រ់អង្គភាពដក់ពាកលាយសុំ 
និងធនាគារ និងសា្លា្រ័នហិរញ្ញវត្ញបដ�មានអាជា្លា្រ័ណ្ណ។ 

សបមា្រ់អភិបា�ប្រតិ្រត្ិ ដំមណើរការបតងតំាងមនះមានរួេ្រញ្ចនូ�ទាំងការកំណត ់
អត្សញ្លាណមន ម្រក្ជនបដ�មានសកាតលានុព�មដយេណៈកមា្លាការពិមសសេួយមន
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បដ�បានដរឹកនាំមដយការរំពរឹងទុកមនតួនាទី និងសេត្ភាពបដ�
ប្ងនិងតបេរូវមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។ នីតិវិធីជា្រនា្លា្រ់េឺដក់សជូនបកុេប្ររឹកលាសា 
បតងតាំង និង្្�់តមេលៃការមដើេលាបីពិភាកលាសានិង្្�់អនុសាសន៍ជា្ុងមបកាយជូនបកុេ 
ប្ររឹកលាសាភិបា�យ�់បពេ និងការដក់ជូនធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាសបមា្រ់ការអនុេ័ត 
្ុង្រញ្ច្រ់។ 

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

អនុមលាេតាេ មគា�នមយបាយវិនិ្ឆេ័យបតរឹេបតរូវ និងសេបស្ររ្រស់សេ្ព័ន្ធនាគារ
សបមា្រ់្រុេ្គ�ទទួ�ខុសបតរូវសំខាន់ ធនាគារក៏បាន្រមង្ើតការវាយតមេលៃមទៀតទាត ់
េួយស្ីពីភាពសេរេលាយមនអភិបា�មដើេលាបី្រន្កាន់កា្រ់តំបណងអ្កដរឹកនាំយុទ្សាសស ្
ភាពរ្រស់ពួកគាត់ មដយមគារពតាេនីតិវិធីមនការបតងតាំង។ ការវាយតមេលៃភាព 
បតរឹេបតរូវ និងសេបស្របមា្រ់្រុេ្គ�ទទួ�ខុសបតរូវសំខាន់ បតរូវបានមធវែើមេើងតាេការ 
បតរួតពិនិតលាយយ៉លាងឯករាជលាយនូវមស្ក្ីប្រកាសបដ�មធវែើមេើងមដយអភិបា�្្លា�់ ក៏ដូ្ 
ជា្�ប្រមយជន៍អាជីវកេ្មណេួយរ្រស់ពួកគាត់បដ�ជា្រ់ទាក់ទងនរឹងធនាគារ
ក្ញងមគា�្រំណងធានាថាអភិបា�េឺសេបស្រមដើេលាបី្រន្្រមបេើជាអភិបា�ធនាគារ
មទៀត។ 

ការចូលនិវត្ និងការណទជើសណរីសជា្្មី

មៅឱកាសដំ្រូងមបកាយការបតងតាំងអភិបា�ទាំងអស់មនធនាគារ រួេទាំង 
នាយកប្រតិ្រត្ិ មានសិទ្ិក្ញងការមបាះមឆា្នលាតមេើងវិញមដយមា្លាស់ភាេហ៊ុន មហើយការ
មបាះមឆា្នលាតមេើងវិញបតរូវមធវែើមេើងយ៉លាងតិ្េួយដងក្ញងរយៈមព�្រីឆា្នលាំមដយមយងតាេ
�ក្ន្ិកៈធនាគារ និង្លាបា្រ់ស្ីពីសហបគាសពាណិជ្ជកេ្ម។ ការគាំបទបកុេ 
ប្ររឹកលាសាភិបា�សបមា្រ់ការមបាះមឆា្នលាតមេើងវិញរ្រស់អភិបា�េឺេិនបេនមដយ 
សវែ័យប្រវត្ិមទេឺស្ិតមបកាេការវាយតមេលៃការមពញ្ិត្ម�ើការ្រំមពញភារកិ្្ច។

អភិបា�ណបដ�តបេរូវឲលាយមានការមបជើសមរីសមេើងវិញមៅក្ញងេហាសន្ិបាតប្រចាំ
ឆា្នលាំរ្រស់មា្លាស់ភាេហ៊ុន បតរូវទទួ�បានការពិនិតលាយជាេុនមដយេណៈកមា្លាការបតងតាំង
និង្្�់តមេលៃការ បដ�បតរូវដក់ជូនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ពិចារណនិងអនុេ័ត។

តួនា្រី និងការ្រ្រួលខុសទតរូវរបស់ទបធានទកុម
ទបឹក្សាភិរាល និងនាយកទបតិបត្ិ

តួនាទី និងការទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងនាយកប្រតិ្រត្ ិ
បតរូវបានប្រងប្ក ្លាបាស់លាស់ម�ើការទទួ�ខុសបតរូវ ការកំណត់ ្ងបកងជា 
ឯកសារ និងបានអនុេ័តមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បស្រជាេួយនរឹងការអនុវត្ន៍ដ៏�្អ 
្រំ្ុតមដើេលាបីធានាបាននូវការបតរួតពិនិតលាយដ៏សេរេលាយមនការបេ្រ់បេង។ ការបវកបញកមនះ
បាន្្�់ឲលាយមានការយ�់ដរឹងកាន់បត�្អប្រមសើរេួយ និងប្រងប្កមនការទទួ�ខុស 
បតរូវយុតាតលាធិការបពេទាំងទំនួ�ខុសបតរូវ។ រ្នាសេ្ព័ន្ឋានានុបកេ្លាបាស់លាស ់
ជាេួយនរឹងការម្តលាតម�ើវិធីសាសស្រ្រស់ខលៃតួន និងបដនកំណត់អាជា្លាធរ ជួយដ�់ 
ប្រសិទ្ិភាពការងរ និងមស្ក្ីសមបេ្ដ៏បតរឹេបតរូវ។ 

ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�

មលាកជា តិកមសង េឺជាប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�មនធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) 
ភីអិ�សុី។ ចា្រ់តាំងពីការមធវែើសាជីវកេ្មក្ញងបសុករ្រស់ធនាគារមៅមថងៃទី២ បខមេសា 

ឆា្នលាំ២០១២ ។ គាត់េិនបានកាន់តួនាទីប្រតិ្រត្ិមៅក្ញងធនាគារមេយប្រ៊ងមេើយ។

ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ដរឹកនាំបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងទទួ�ខុសបតរូវ្ងបដរម�ើ 
ប្រសិទ្ភាមនការអនុវត្ការងររ្រស់បកុេប្ររឹកលាសាមនះ។ គាត់្រន្មធវែើការជាេួយនរឹងបកុេ 
ប្ររឹកលាសាដមទមទៀតក្ញងការកំណត់េមបមាងមគា� នមយបាយ និងយុទ្សាសស្មដើេលាប ី
ធានាថារា�់សកេ្មភាពអាជីវកេ្មបដ�ដរឹកនាំមដយេណៈបេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់ បស្រ 
នរឹងមគា�្រំណង និងេហិ្ឆេិតារ្រស់ធនាគារ បពេទាំងតាេដន ការអនុវត្ និង 
ធានាការអនុវត្ិនិងដំមណើរការរ្រស់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�មាន�ក្ណៈបតរឹេបតរូវ បដ� 
មវទិការជំរុញការពិភាកលាសាយ៉លាង�្អមដយគា្លានេនទៃិ�សងលាស័យ និងឯករាជលាយ។
គាត់ដរឹកនាំនូវការធានាឲលាយបាននូវភាពសេបស្រ និងប្រសិទ្ិភាពមនកេ្មវិធីប្នការ 
្រន្សបមា្រ់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�និងេណៈបេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់។ មលាកក៏បានជបេុញឲលាយ 
មានទំនាក់ទំនង�្អក្ញងការងរជាេួយនរឹងនាយកប្រតិ្រត្ិ និង្្�់នូវការគាំបទ 

សំខាន់ៗបពេទាំងការប្ររឹកលាសា។ គាត់្រន្្រង្លាញស្ង់ដខ្ពស់្រំ្ុតមនការអនុវត្អភិបា�
កិ្្ច និងធានាថាការអនុវត្ន៍ទាំងមនះបតរូវបានមធវែើជាប្រចាំជាេួយនរឹងបេ្រ់ភាេី។

នាយកប្រតិ្រត្ិ

នាយកប្រតិ្រត្ិដំ្រូងរ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី េឺមលាក 
Jubely Pa បដ�លាប�ងពីតំបណងមៅមថងៃទី៣០ បខមេសា ឆា្នលាំ ២០១២។ 
មលាកមលាក Lee Tien Poh បតរូវបានបតងតាំងជានាយកប្រតិ្រត្ិ្រន្មៅមថងៃទី១ 
បខឧសភា ឆា្នលាំ២០១២។

ក្ញងនាេជានាយកប្រតិ្រត្ិមលាក Lee ទទួ�បានសិទ្ិេួយ្ំនួនបដ�្្�់មដយ 
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងទទួ�ខុសបតរូវ្េលាបងក្ញងការបតរួតពិនិតលាយប្រតិ្រត្ិការប្រចាំមថងៃ
មដើេលាបីធានាភាពរ�ូន និងប្រសិទ្ភាពប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ធនាគារ។ ម�ើសពីមនះ គាត់
ទទួ�ខុសបតរូវមរៀ្រ្ំប្នការក្ញងរយៈមព�េធលាយេ និងបវងសបមា្រ់ការអនុេ័តពីបកុេ 
ប្ររឹកលាសាភិបា� និងទទួ�ខុសបតរូវក្ញងការអនុវត្មគា�នមយបាយ និងមស្កី្សមបេ្ 
រ្រស់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ក៏ដូ្ជាសបេ្រសបេរួ�ការអភិវឌលាឍន៍ និងការអនុវត្យុទ ្
សាសស្សាជីវកេ្មនិងអាជីវកេ្ម ជាពិមសសបតរូវមធវែើឲលាយបបាកដថា ពួកគាត់អនុវត្តាេ 
�ទ្្�បដ�្ង់បាន ជាពិមសសវិធីសាសស្រ្រស់ធនាគារក្ញងការមដះបសាយរា�់ 
្រញ្លា។ គាត់ក៏ជាអ្កទទួ�ខុសបតរូវសបមា្់រការអភិវឌលាឍន៍ និងការបប្រយុទ្សាសស ្
មៅជា្រន្ញំមគា�មៅបេ្រ់បេងនិងវិស័យអាទិភាព និងកំណត់មគា�នមយបាយ 
ជាយុទ្សាសស្ និងទិសមៅប្រតិ្រត្ដិការអាជីវកេ្ម វិនិមយេ និងសកេ្មភាពម្លាសង 
មទៀតមដយប្្អកម�ើការបតរួតពិនិតលាយការបេ្រ់បេងហានិភ័យដ៏មានប្រសិទ្ិភាព។

នាយកប្រតិ្រត្ិបតរូវធានាថាការអនុវត្ន៍ការបេ្រ់បេងហិរញ្ញវត្ញ បានកបេិតខ្ពស់្រំ្តុ 
មនភាពសុ្្ចរិត និងតមា្លាភាពមដើេលាបីជាប្រមយជន៍មនមា្លាស់ភាេហ៊ុន និងធានាថារា�់
អាជីវកេ្មបពេទាំងកិ្្ចការរ្រស់ធនាគារបតរូវបានអនុវត្ក្ញង�ក្ណៈសី�ធេ៌ និង 

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន

ររាយការេ៍អភិរាលកិច្ចទកុមហ៊ុន
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អនុមលាេមពញម�ញជាេួយនរឹង្លាបា្រ់និង្រទ្រលាបញ្ញត្ិបដ�ពាក់ព័ន្ ។

នាយកប្រតិ្រត្ិបតរូវបាន្្�់កាតពវែកិ្្ច្ងបដរក្ញងការធានានូវមគា�មៅ្រមង្ើត 
្ំណូ�អតិ្ររមាជូនមា្លាស់ភាេហ៊ុន កតាតលាសង្គេ និង្ររិសា្លានបដ�េិនបតរូវមធវែស 
ប្របហស និងអភិវឌលាឍនិងបថរកលាសាកេ្មវិធីទំនាក់ទំនងដ៏រុឹងមាំ និងការសនទៃនាជាេួយនរឹង
មា្លាស់ភាេហ៊ុន អ្កវិនិមយេទុន អ្កវិភាេក៏ដូ្ជានិមយជិក និង្្�់ការដរឹកនា ំ
បដ�មានប្រសិទ្ភាពសបមា្រ់ធនាគារ។ គាត់ក៏មានតួនាទីក្ញងការធានានូវសេត្ភាព
បេ្រ់បេងខ្ពស់ក៏ដូ្ជាដក់ប្នការអ្ក្រន្ការបេ្រ់បេងបដ�មានប្រសិទ្ភាព មដើេលាប ី
បទបទង់និរន្ភាពមនប្រតិ្រត្ិការ។ នាយកប្រតិ្រត្ិ បដ�មានេុណសេលាបតិ្កាន់កា្រ ់
តំបណងជាសមាជិកបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� បពេទាំងមានេុខងរជាអន្រការីរវាង 
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងថា្នលាក់ដរឹកនាំជាន់ខ្ពស់។

កិច្ចទបជុំរបស់ទកុមទបឹក្សាភិរាល

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ជួ្រប្រជុំជាមរៀងរា�់ ២ បខជាេួយនរឹងកិ្្ចប្រជុំ្របន្េមទៀតក្ញង 
ករណី្រនា្លាន់និង/ឬការសមបេ្ដ៏សំខាន់បតរូវបានទាេទារមដើេលាបីមដះបសាយរវាងកិ្្ច 
ប្រជុំបដ�កំណត់។ ក្ញងអំេញងឆា្នលាំហិរញ្ញវត្ញបាន្រញ្ច្រ់មថងៃទី ៣១ បខធ្នូ  ឆា្នលាំ ២០១២ 
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� បានជួ្រប្រជុំគា្នលា ៥ ដងមដើេលាបីពិភាកលាសា និងពិចារណម�ើ្រញ្លា 
សំខាន់នានាេួយបដ�តបេរូវឲលាយមានការបណនាំ និងការអនុេ័ត។

អភិបា�បេ្រ់រូ្រមានវត្មានមៅក្ញងបេ្រ់កិ្្ចប្រជុំបដ�បានបបារព្មេើងមៅក្ញងឆា្នលាំ
ហិរញ្ញវត្ញបដ�បាន្រញ្ច្រ់មៅមថងៃទី៣១ បខធ្នូ  ឆា្នលាំ ២០១២។

ពត៌មាន�េ្អិតមនវត្មានរ្រស់អភិបា�រ្រស់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងេណៈកមា្លាការ
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�រ្រស់ធនាគារមៅក្ញងឆា្នលាំហិរញ្ញវត្ញបាន្រញ្ច្រ់មថងៃទី ៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ 
២០១២ មានដូ្ខាងមបកាេ:

្ំណំ៖

១. បតងតំាងជាសមាជិកមនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងជាប្រធានមនេណៈកមា្លាការសវនកេ្ម ក៏ដូ្ជាសមាជិក រ្រស់េណៈកមា្លាការហានិភ័យ បដ�មានប្រសិទ្ិភាពចា្រ់ពីទី១២ 

បខតុលា ឆា្នលាំ ២០១២។

២. បានលាប�ងពីអភិបា�បដ�មានប្រសិទ្ិភាពពីមថងៃទី ១ បខឧសភា ឆា្នលាំ ២០១២ ។

លាភការបស់អភិរាល

កបេិតមនលាភការរ្រស់អភិបា�េឺបតរូវបានកំណត់ជាទូមៅនិងរឹមាន�ក្ណៈប្រកួតប្របជងមដើេលាបីទាក់ទាញ និងរកលាសាអភិបា�បដ�មានេុណសេលាបតិ្ខ្ពស់ក្ញងការ្្�់នូវជំនាញ 
និង្រទពិមសាធន៍ចាំបា្់ សេមាបតជាេួយនរឹងការទទួ�ខុសបតរូវនូវការបេ្រ់បេងនិងប្រតិ្រត្ិការបដ�មានប្រសិទ្ភាពរ្រស់ធនាគារ។

ប្្កមនសមាសភាេលាភការរ្រស់អភិបា�ប្រតិ្រត្ិបតរូវបានមរៀ្រ្ំមេើងមដយភា្លា្រ់នរឹងរង្លាន់ក្ញងរយៈ មព�ខលៃី និងរយៈមព�បវងមយងតាេការ្រំមពញភារកិ្្ចជា្រុេ្គ� 
និងជារួេ។ ្ំបណកកញ្ច្រ់សំណងរ្រស់អភិបា�ប្រតិ្រត្ិេឺអាបស័យម�ើ�ទ្្�ការងររ្រស់ធនាគារក្ញងអំេញងមព�េួយឆា្នលាំបដ�បតរូវបានកំណត់ប្្អកម�ើសូ្នាករេនលៃរឹះ 
អនុវត្ភារកិ្្ចរ្រស់្រុេ្គ� បដ�បស្រជាេួយនរឹងមគា�មៅសាជីវកេ្មបដ�អនុេ័តមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។

កបេិតមនការទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់អភិបា�េិនប្រតិ្រត្ិ ដូ្ជាសមាជិកភាពរ្រស់េណៈកមា្លាការជាមគា�ការណ៍ទូមៅសបមា្រ់កំណត់មនលាភការបដ�បតរូវបានទទួ�។  
ការកំណត់មនកញ្ច្រ់លាភការសបមា្រ់អភិបា�េិនប្រតិ្រត្ិ រួេទាំងប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�េិនប្រតិ្រត្ិ ទទួ�បានលាភការ បដ�្្�់អនុសាសន៍ មដយេណៈកេ្មការ 
បតងតាំង និង្្�់តមេលៃការមដយមានការវិភាេយ៉លាងឯករាជលាយជាេួយនរឹងភាេីខាងមបរៅ ។

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

គុេភាព និងការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានណៅទកុមទបឹក្សាភិរាល

ក្ញងមគា�្រំណងមដើេលាបីមធវែើឲលាយមានប្រសិទ្ភាពក្ញងការ្រំមពញភារកិ្្ច បកុេប្ររឹកលាសា 
ភិបា�មានសិទ្ិពិនិតលាយ រា�់ព័ត៌មានបដ�ទាក់ទងមៅនរឹងអាជីវកេ្មនិងកិ្្ចការរ្រស ់
ធនាគារ ក៏ដូ្ជារា�់ការប្ររឹកលាសា និងមសវាកេ្មរ្រស់េណៈបេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់យ៉លាង 
មពញម�ញ និងគា្លានបពំបដន។ ្របន្េម�ើមនះ កិ្្ចប្រជុំជា្លៃនូវការរ្រស់បកុេប្ររឹកលាសា 
ភិបា� ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�រកលាសាទំនាក់ទំនងជាមទៀងទាត់ជាេួយនរឹងនាយក 
ប្រតិ្រត្ិមដើេលាបីពិភាកលាសាម�ើ្រញ្លាពិមសសនានា មហើយនាយកប្រតិ្រត្ិមដយមានការ 
គាំបទពីម�ខាធិការបកុេហ៊ុនធានាថាវាមានការទំនាក់ទំនងជាប្រចាំ និងទាន ់
មព�មវលារវាងេណៈបេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់ និងបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បតរូវបានរកលាសាបាន 
បេ្រ់មព�មវលាតាេការសេរេលាយ។

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បតរូវបានរកលាសាជាមទៀងទាត់នូវការមធវែើ្រ្្ចញ្រលាបន្កេ្ម និងឲលាយដំណរឹង 
មនរា�់្រទ្រលាបញ្លាត្ិ និងមគា�ការណ៍បណនាំក៏ដូ្ជារា�់វិមសាធនកេ្ម ម្ញមដយ 
ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា និងអាជា្លាធរពាក់ព័ន្រួេទាំងអនុសាសន៍ម�ើកំបណទបេង ់
្លាបា្រ់បកុេហ៊ុនជាពិមសសការ្រ៉ះពា�់មន្រទ្រលាបញ្លាត្ិថ្មី និងរា�់វិមសាធនកេ្ម 
ទាក់ទងនរឹងអភិបា�ធនាគារ និងសេ្ព័ន្ធនាគារជាទូមៅ។

យន្ដការមនេមបមាងរម្រៀ្រវារៈបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ប្រចាំឆា្នលាំ បតរូវបានមរៀ្រ្ំមដើេលាបីជបមា្រ
ជូនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងេណៈកមា្លាការបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បដ�ពាក់ព័ន្ ក៏ដូ្ជា 
េណៈបេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់នូវការងរបដ�េិនបេនជាការងរ “ប្រចា”ំ សបមា្រ់ជួយ 
សបេរួ�ដ�់ការមរៀ្រ្ំប្នការប្រមសើរជាងេុន និងប្រសិទ្ភាពមព�មវលាសបមា្រ ់
បេ្រ់ភាេី។ វាក៏ជាការ្្�់ជាវិន័យសបមា្រ់េណៈបេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់មដើេលាបីម្រ្ជា្លា 
សមបេ្បានដូ្ប្ងក្ញងេមបមាង។ ក្ញងមព�ជាេួយគា្នលាមនះ វាអនុញ្លាតឲលាយបកុេប្ររឹកលាសា
ភិបា�មដើេលាបីមធវែើការ ពិភាកលាសា និងមឆាពលាះមៅរកការសមបេ្បាននូវ�ទ្្�ខ្ពស់មនការ
ពិភាកលាសាម�ើ្រញ្លាបដ�បានកំណត់ និង្រញ្លាពាក់ព័ន្ម្លាសងមទៀត។

េុនមព�មនកិ្្ចប្រជុំបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� រម្រៀ្រវារៈេួយបពេទាំលាងឯកសារនានាបដ�
បានដក់ក្ញងរម្រៀ្រវារៈ សបមា្រ់ពិភាកលាសា បតរូវបាន្រញ្ជនូនមៅឲលាយអភិបា�នីេួយៗ 
យ៉លាងតិ្បបាំមថងៃេុនការម្រើកកិ្្ចប្រជុំ មដើេលាបីបបាកដថាអភិបា�បានពិនិតលាយឯកសារក្ញង

ការមបតៀេប្រជុំ និងទទួ�បានមស្ក្ី្រញ្លាក់ ឬការពនលាយ�់្របន្េមទៀតម្រើចាំបា្ ់
េុនមព�កិ្្ចប្រជុំ។

ម�ើសពីមនះមទៀតមនះ កំណត់មហតុអង្គប្រជំុបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងេណៈកមា្លាការ 
បកុេប្ររឹកលាសារ្រស់ធនាគារបានកត់បតានូវរា�់ការពិភាកលាសារ្រស់សមាជិកមៅក្ញងកិ្្ច 
ប្រជុំបពេទាំងមស្ក្ីសមបេ្មដយឥតម�្អៀង និងបតរឹេបតរូវ។ មស្ក្ីមបពៀងមន 
កំណត់មហតុអង្គប្រជុំ បតរូវបានម្្ើជូនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ក្ញងរយៈមព�េួយសបាតលាហ៍ 
្រនា្លា្រ់ពីកិ្្ចប្រជុំមដើេលាបីជូនបកុេប្ររឹកលាសាបតរួតពិនិតលាយ និង្្�់ការបណនាំេុននរឹង្រញ្លាក ់
ជា្លៃនូវការមៅកិ្្ចប្រជុំ្រនា្លា្រ់។

សមាជិកមនេណៈបេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់បតរូវបានអមញ្ជើញ្ូ�រួេក្ញងកិ្្ចប្រជុំបកុេប្ររឹកលាសា
ភិបា�មដើេលាបីរាយការណ៍ម�ើ្រញ្លាបដ�ទាក់ទងមៅនរឹងទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់ខលៃតួន និង 
្រង្លាញមស្ក្ីសមង្្រ និងមស្ក្ី�េ្អិតជូនអភិបា�ក្ញងការ្្�់អនុសាសន៍ជូនបកុេ
ប្ររឹកលាសាភិបា�សបមា្រ់ការពិចារណ។ ព័ត៌មាន្របន្េ ឬមស្ក្ី្រញ្លាក់អា្តបេរូវឲលាយ
្្�់្របន្េជាពិមសស្រញ្លាស្មញេសា្លាញ និង្រម្្ចកមទសជូនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។ 

ណលខណលខា្ិការននទកុមហ៊ុន

ម�ខាធិការបកុេហ៊ុនទទួ�ខុសបតរូវ្្�់ប្ររឹកលាសាដ�់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ម�ើ្រញ្លាបដ�
ទាក់ទងមៅនរឹងការអនុមលាេតាេ្លាបា្រ់ វិធាន នីតិវិធី និង្រទ្រលាបញ្ញត្ិនានា 
បដ�្រ៉ះពា�់ដ�់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�និងធនាគារក៏ដូ្ជាការអនុវត្ន៍�្អ្រំ្ុតមន 
អភិបា�កិ្្ច។ ម�ខាធិការបកុេហ៊ុនទទួ�ខុសបតរូវ្ងបដរ្ំមពាះការ្្� ់
ប្ររឹកលាសាដ�់អភិបា�មនកាតពវែកិ្្ច និងភារកិ្្ចរ្រស់ពួកគាត់នូវ្�ប្រមយជន ៍
េូ�្រ័បត ប្រកាសនូវទំនាស់្�ប្រមយជន៍ទាក់ទងនរឹងប្រតិ្រត្ិការជាេួយធនាគារ 
ការហាេឃត់ម�ើជំនួញេូ�្រ័បត បពេទាំងការដក់កំហិតម�ើការ្រង្លាញព័ត៌មាន 
តមេលៃរមសើ្រ។ រា�់អភិបា� មានសិទ្ិពិនិតលាយរា�់ការប្ររឹកលាសា និងមសវាកេ្មរ្រស ់
ម�ខាធិការបកុេហ៊ុន។

វិជា្្ជីវៈទកុមទបឹក្សាភិរាល
ជណមា្្រះផលទបណយជន៍

ការអនុវត្រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ងទាេទារឲលាយបេ្រ់សមាជិកបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ប្រកាស
មៅក្ញងអង្គប្រជំុបកុេ ប្ររឹកលាសាភិបា�ថាគាត់បាន្រង្លាញនូវព័ត៌មានទំាងអស់ទាក់ទងនរឹង 
ជមម្ាលាះមន្�ប្រមយជន៍រ្រស់ខលៃតួន្្លា�់ និងសមាជិកបកុេបេរួសារបដ�ទាេទារមដយ 
្លាបា្រ់។ រា�់អភិបា�បដ�មានប្រមយជន៍ទាក់ទងមៅនរឹង ការពិភាកលាសាស្ីពីជមមា្លាះ 
្�ប្រមយជន៍រ្រស់ខលៃតួនក្ញងករណីចាំបា្់អា្មស្ើសុំចាកម្ញពីការពិភាកលាសាមនាះ។

គេៈកមា្្ការទកុមទបឹក្សាភិរាល

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ម្ទៃរអំណ្ខលៃះទាក់ទងនរឹងអភិបា�កិ្្ចរ្រស់ខលៃតួនមៅឲលាយេណៈកមា្លា
ការបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បដ�បតរូវបានកំណត់យ៉លាង្លាបាស់មៅក្ញង�ក្ន្ិកៈ និងមាន 
តួនាទី្េលាបងជួយដ�់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�អនុវត្នូវតួនាទី និងភារកិ្្ចរ្រស់បកុេប្ររឹកលាសា
ភិបា�។ មទាះ្រីជាបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បាន្្�់នូវ្នា្លានុសិទ្ិជូនដ�់េណៈកេ្មការ
ទាំងមនះក្ញងការពិភាកលាសា និងសមបេ្មៅម�ើកិ្្ចការប្រតិ្រត្ិការខលៃះក៏មដយ រា�់ការ
ទទួ�ខុសបតរូវម�ើមស្ក្ីសមបេ្្ុងមបកាយ្រង្អស់មៅបតជាទំនួ�ខុសបតរូវរ្រស់បកុេ
ប្ររឹកលាសាភិបា�ទាំងេូ�។

គេៈកមា្្ការសវនកម្ម

េណៈកមា្លាការសវនកេ្មបតរូវបាន្្�់សិទ្ិមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ក្ញងការមសើ្ុរ 
អមង្តម�ើសកេ្មភាពបដ�មានប្ងក្ញង �ក្ន្ិកៈ និងមានសិទ្ិពិនិតលាយមេើ�មដយ 
គា្លានការកបេិត្ំមពាះរា�់ សវនករខាងមបរៅ និង ម្ទៃក្ញង និងសមាជិកេណៈ 
បេ្រ់បេងរ្រស់ធនាគារ។ រា�់ការងរបដ�មធវែើមេើងមដយេណៈកមា្លាការ  
សវនកេ្មបដ�បានជួ្រប្រជុំរយៈមព�្រួនដងក្ញងឆា្នលាំមនះបតរូវបាន សមង្្រមៅ 
ក្ញងរបាយការណ៍ េណៈកមា្លាការសវនកេ្ម និង�ក្ន្ិកៈមៅទំព័រ ៧២ មៅក្ញង 
របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំមនះ។ សមាជិករ្រស់េណៈកមា្លាការសវនកេ្មមាន្ររិយយមៅ
ទំព័រ ៧២ មៅក្ញងរបាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំមនះ។

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន

ររាយការេ៍អភិរាលកិច្ចទកុមហ៊ុន
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គេៈកម្មការទគប់ទគងហនិភ័យ
ការទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់េណៈកេ្មការបេ្រ់បេងហានិភ័យមៅម�ើ្រញ្លាហានិភ័យរួេ
មាន៖ 

(i). េណៈកេ្មការមនះទទួ�ខុសបតរូវក្ញងការ្រមង្ើតមគា�នមយបាយ 
និងបក្រខ័ណ្ឌការងរមដើេលាបី្្�់ អត្សញ្លាណ វាស់បវង តាេដន បេ្រ់បេង 
និងបតរួតពិនិតលាយ នូវសមាសភាពហានិភ័យដូ្ខាងមបកាយ៖

•	 ហានិភ័យឥណទាន (រួេមានហានិភ័យប្រេូ�្្ញំ 
និងហានិភ័យឥណទាន Couterparty)

•	 ហានិភ័យទី្លាសារ (រួេមានហានិភ័យម�ើតមេលៃ ហានិភ័យម�ើអបតាការបបាក់/
ហានិភ័យម�ើតមេលៃទទួ�យកេកវិញ)

•	 ហានិភ័យសនទៃនិយភាព 

•	 ហានិភ័យ្លាបា្រ ់

•	 ហានិភ័យកិត្នាេ

•	 ហានិភ័យពាណិជ្ជកេ្ម/យុទ្សាសស្

•	 ហានិភ័យេំរូ

•	 ហានិភ័យម�ើការមធវែើបបាតិមភាេ

(ii). តួនាទី និងការទទួ�ខុសបតរូវរួេមាន៖

១.    ពិនិតលាយ និងអនុេ័តម�ើរា�់យុទ្សាសស្បេ្រ់បេងហានិភ័យ បក្រខណ្ឌការងរ 
ហានិភ័យ មគា� នមយបាយហានិភ័យ បាតុភាពហានិភ័យ 
និងការកំណត់ករណីហានិភ័យ។  

២.  ពិនិតលាយ និងវាយតមេលៃភាពសេបស្រមនមគា�នមយបាយ និងបក្រខណ្ឌការងរ 
ហានិភ័យក្ញងការកំណត់ អត្សញ្លាណ វាស់បវង តាេដន បេ្រ់បេង និង 
បតរួតពិនិតលាយហានិភ័យ និងអវែីបដ�ពួកមេប្រតិ្រត្ិបាន មដយប្រសិទ្ភាព។ 

៣.  ធានានូវរា�់ដំមណើរការរ្នាសេ្ពន្័ ធនធាន និងប្រព័ន្មដើេលាបីបេ្់របេងហានិភ័យ  
ដូ្ជាធានាថា ្ុរេ្គ�ិកមានតួនាទីក្ញងការអនុវត្ប្រព័ន្បេ្់របេងហានិភ័យ ្ំរមពញ
តួនាទីមនាះមដយឯករាជលាយពីសា្លា្រ័ន ហិរញ្ញវត្ញបដ�ទទួ�នូវហានិភ័យមនាះ។

៤.   ពិនិតលាយរបាយការណ៍រ្រស់េណៈបេ្រ់បេង periodic reports មៅម�ើការ 
ប្រឈេេុខនរឹង ហានិភ័យ សមាសភាពហានិភ័យ និងសកេ្មភាព 
បេ្រ់បេងហានិភ័យ។ 

៥.   ពិនិតលាយរា�់្�្រ៉ះពា�់រ្រស់ហានិភ័យមៅម�ើមដើេទុន ្�ប្រមយជន៍ 
និងេុណភាពបទពលាយសកេ្ម សមាពលាធមសណរីយ៉ូ។

៦.   ពិនិតលាយ និងវាយតមេលៃម�ើដំមណើរការវាយតមេលៃមដើេទុនម្ទៃក្ញងសេបស្រ 
កបេិត្រទ្រលាបញ្លាត្ិ និងមដើេទុន ម្ទៃក្ញងរ្រស់ធនាគារមៅនរឹងប្រវត្ិហានិភ័យ។ 

៧. ពិនិតលាយ និងវាយតមេលៃម�ើភាពសេរេលាយមនការធានា។

៨.  ពិនិតលាយ និង្្�់អនុសាសន៍ម�ើយុទ្សាសស្បដ�បតរូវអនុវត្ដមដយធនាគារពីការ 
អនុវត្សនិ្សញ្លា បាបស� (Basel) សបមា្់រអនុេ័តមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។

៩.  ពិចារណ និងអនុេ័តមៅការបតងតាំងទីប្ររឹកលាសាខាងមបរៅមៅក្ញងបក្រខ័ណ្ឌការងរ 
បដ�េិន ម�ើសពី ១ លានដុលា្លារអាមេរិកក្ញងការបតងតាំងេួយម�ើក (មទាះ្រ ី
មានមៅក្ញងថវិការ ឬេិនមានក្ញងថវិការ) និង ជូនដំណរឹងជូនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�
មៅក្ញងករណីមនះ។

១០.ពិនិតលាយ និងអនុេ័ត្�ិត្� និងមសវាកេ្មថ្មី និងធានាការប្រតិ្រត្ិតាេមស្ក្ី
បណនាំបដ�ម្ញ មដយធនាគារជាតិមា៉លាមេសុី និងអង្គនិយតករក្ញងបសុក។

១១.ពិនិតលាយនូវរា�់មស្ក្ីសមបេ្រ្រស់ធនាគារជាតិមា៉លាមេសុីម�ើការឲលាយ្ំណត់ថា្នលាក់
ហានិភ័យនិងរា�់ មស្ក្ីសមបេ្រ្រស់អង្គនិយតករក្ញងបសុកសបមា្រ់ធនាគារ
មេយប្រ៊ង។

១២. ្្�់នូវ្រញ្លាទាក់ទងនរឹងប្រតិ្រត្ិការមៅេណៈបេ្រ់បេងមដើេលាបីចាត់ការ្រន្។ 

១៣. អនុវត្នូវតួនាទីម ល្ាសងមទៀតដូ្បដ�បាន្្�់ជូនមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�េ្ងម្ាលា�។

េណៈកមា្លាការបេ្រ់បេងហានិភ័យជួ្រប្រជុំមរៀងរា�់ពីរបខេ្ង និងការប្រជុំ្របនេ្ 
ក្ញងករណីមាន្រញ្លា ្រនា្លាន់បដ�ទាេទាឲលាយមានការពិភាកលាសារ្រស់េណៈកមា្លាការ។  
ក្ញងអំេញងមព�ឆា្នលាំហិរញ្ញវត្ញបដ�្្រ់មៅ មថងៃទី ៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ ២០១២ កិ្្ចប្រជុ ំ
បានមធវែើមេើង ្រួនដង។ ប្រធានេណៈកមា្លាការ និងសមាជិកភាេមប្ើនេឺជាអភិបា� 
ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ។ ព័ត៌មាន�េ្អិតរ្រស់សមាជិករ្រស់េណៈកមា្លាការបេ្រ់បេង 
ហានិភ័យមានប្ងក្ញង ទំព័រ ៦៥ មៅក្ញងរបាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំមនះ។ 

គេៈកមា្្ការគេៈទគប់ទគងណៅកទមិតទបតិបត្ិ
នាយកប្រតិ្រតិ្មដយមានការគំាបទពីបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� បាន្រមង្ើតនូវ េណៈកម្ាលាការ 
េណៈបេ្រ់បេងមៅកបេិតប្រតិ្រត្ិនានា និងបានមធវែើប្រតិភូកេ្មអំណ្រ្រស់ខលៃតួនដ�់
េណៈកមា្លាការទាំងមនះមដើេលាបីជាជំនួយនិងគាំបទដ�់េណៈកមា្លាការបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�

ក្ញងការមធវែើប្រតិ្រត្ិការធនាគារ។ េណៈកមា្លាការេណៈបេ្រ់បេងមៅកបេិតប្រតិ្រត្ ិ
សំខាន់ៗ បដ�ដរឹកនាំមដយនាយកប្រតិ្រតិ្រួេមាន៖ 

•	 េណៈកេ្មការប្រតិ្រតិ្

•	 េណៈកេ្មការឥណទាន

•	 េណៈកេ្មការសវនកេ្មម្ទៃក្ញង

•	 េណៈកេ្មការបេ្់របេងបទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្ម

•	 េណៈកេ្មការ្រុេ្គ�ិក

•	 េណៈកេ្មការ្រម ្្ចកវិជា្លាព័ត៌មានវិទលាយា

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ភាព្រ្រួលខុសទតរូវ និងសវនកម្ម
ររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងការទបកាស

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�មានការទទួ�ខុសបតរូវម�ើ fiduciary និង្រង្លាញ 
ជូនមា្លាស់ភាេហ៊ុន និង សាធារណៈនូវសា្លានភាព ការ្រំមពញការងរ និង 
ទសលាសនៈវិស័យម�ើហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារបដ� បតរូវបានវាយតមេលៃយ៉លាងទូ�ំទូលាយ 
្លាបាស់លាស់ មានតុ�លាយភាព និងប្រក្រមដយអត្ន័យ។ មដើេលាបីមធវែើឲលាយបានសមបេ្ 
នូវការរំពរឹងទុករ្រស់ បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ម�ើការទទួ�ខុសបតរូវម�ើរូ្រីយវត្ញបកុេ 
ប្ររឹកលាសាភិបា�បដ�មាន ការគាំបទពីេណៈកមា្លាការសវនកេ្ម និងពិនិតលាយនូវរា� ់
ដំមណើរ ការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ និងេុណភាពរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ 
ធនាគារមដើេលាបីធានាឲលាយបានថា របាយការណ៍បាន្រង្លាញនូវទិដ្ឋភាពពិតបបាកដ និង
បតរឹេបតរូវ្ំមពាះសា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារ មៅមថងៃទី ៣១ បខ ធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ 
បពេទាំង�ទ្្� និង�ំហូរសា្់បបាក់រ្រស់ធនាគារមៅក្ញងឆា្នលាំ។
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ក៏ធានា្ងបដរថាប្របពរឹត្កេ្មហិរញ្ញវត្ញ (Financial Treatment) 

រ្រស់របាយការណ៏រួេ (consolidated account) រ្រស់ធនាគារ បតរូវបានប្្អកមៅ
ម�ើ�ក្ខណ្ឌតរឹងរុឹង និងធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារបតរូវបានមធវែើ
មេើង មដយមយងតាេស្ង់ដររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញកេ្ពញជា និងមស្ក្ីបណនា ំ
រ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា។ 

វិសា�ភាពសបមា្រ់ការប្រកាសរួេមាន ការពិនិតលាយមៅម�ើប្រភព្ំណូ�្េលាបង 
មដយមយងមៅតាេ សកេ្មភាពពាណិជ្ជកេ្ម និងភូេិសាសស្ ការវិភាេម�ើការ 
្រំមពញការងរពីឆា្នលាំកនលៃងមៅ និងភាពសេបស្រ មនហិរញ្ញវត្ញ រួេជាេួយនរឹងការ 
្ររិយយយ៉លាង�េ្អិតមនការបកបប្រម�ើសា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញ និងរបាយការណ៍  
្ំណូ�មដើេលាបីមធវែើឲលាយមានភាពងយបសួ�ក្ញងការយ�់ ដរឹងម�ើប្រតិ្រត្ិការធនាគារ។

ការទតរួតពិនិត្យនផ្ទក្ថុង

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ទទួ�ខុសបតរូវជារួេក្ញងការរកលាសាបាននូវប្រព័ន្បតរួតពិនតិលាយម្ទៃក្ញង 
សេបស្រេួយបដ� បេ្រដណ្្រ់មៅម�ើការបតរួតពិនិតលាយហិរញ្ញវត្ញ ការបតរួតពិនិតលាយ 
ប្រតិ្រត្ិការ និងប្រតិ្រត្ិតាេការបេ្រ់បេង អភិបា�កិ្្ចមដើេលាបីធានាថាការវិនិមយេ 

រ្រស់មា្លាស់ភាេហ៊ុន ្�ប្រមយជន៍រ្រស់អតិថិជន និង បទពលាយសកេ្មរ្រស់ធនាគារ 
បតរូវបានរកលាសាការពារ។

ប្រសិទ្ភាពមនការបេ្រ់បេងហានិភ័យ និងការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងបតរូវបានពិនិតលាយមេើង
វិញជា្រន្្រនា្លា្រ់ មដើេលាបីធានាថាការបេ្រ់បេងហានិភ័យ និងការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងមៅ
បតអា្អនុវត្បាន។ េណៈកមា្លាការសវនកេ្មវាយតមេលៃជាមទៀងទាត់មៅម�ើប្រសិទ្ិ
ភាព និងភាពសេបស្រមនប្រព័ន្បេ្រ់បេងម្ទៃក្ញងមដយ ពិនិតលាយមេើងវិញនូវរា�់ការ 
ចាត់វិធានការ្ំមពាះ្រញ្លាបតរួតពិនិតលាយម ទ្ៃក្ញងបដ�បតរូវបាន្រញ្លាក់មៅក្ញងរបាយការណ៍ 
មរៀ្រមរៀងមដយសវនកេ្មម្ទៃក្ញងមៅរា�់មព�ប្រជុំ។ េណៈកេ្មការសវនកេ្មក៏ពិនិតលាយ
្ងបដរម�ើ រា�់អនុសាសន៍រ្រស់សវនករ និងការម្លៃើយត្ររ្រស់េណៈបេ្រ់បេងមៅ
ម�ើអនុសាសន៍ទាំលាងមនាះ។ 

របាយការណ៍មនការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងមានមៅក្ញងទំព័រ XX	 មៅក្ញងរបាយការណ៍ 
ប្រចាំឆា្នលាំមនះ និង្រង្លាញ នូវទិដ្ឋភាពទូមៅមនរបាយការណ៍មនការបតរួតពិនិតលាយ 
ម្ទៃក្ញងរ្រស់ធនាគារ។

្រំនាក់្រំនងជាមួយនឹងសវនករ
សវនករម្ទៃក្ញង

សវនករម្ទៃក្ញងរ្រស់ធនាគារបតរូវរាយការណ៍ពីេុខងររ្រស់ខលៃតួនជូនេណៈកេ្មការ 
សវនកេ្មរ្រស់ធនាគារ និងមានសិទ្ិ្ូ�រួេប្រជុំមដយគា្លានការកំណត់មៅក្ញង 
េណៈកេ្មការសវនកេ្ម។ េុខងររ្រស់សវនករ ម្ទៃក្ញងេឺឯករាជលាយពីរា�់សកេ្មភាព  
ឬប្រតិ្រត្ិការនានារ្រស់ធនាគារ។ សវនករម្ទៃក្ញងរ្រស់ធនាគារវាយ តមេលៃជា
មទៀងទាត់ម�ើប្រសិទ្ិភាពមនដំមណើរការបេ្រ់បេងហានិភ័យ ពិនិតលាយពីប្រសិទ្ិភាព 
មនការអនុវត្ ប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង និងការប្រតិ្រត្ិតាេក្ញងធនាគារទាំងេូ�។ 
នាយកសវនករ ម្ទៃក្ញងបតរូវបាន អមញ្ជើញឲលាយ្ូ�រួេកិ្្ចប្រជុំេណៈកេ្មការសវនកេ្ម 
មដើេលាបីជួយសបេរួ�ដ�់កិ្្ចពិភាកលាសាម�ើរបាយការណ៍ សវនកេ្ម។ កំណត់មហត ុ
អង្គប្រជុំរ្រស់េណៈកេ្មការសវនកេ្ម បតរូវដក់ជូនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ទុកជា ព័ត៌មាន 
និងមានតួនាទីជាឯកសារមយងជាពិមសសម្រើមាន្រញ្លាណេួយបដ�សមាជិក 
េណៈកេ្មការសវនកេ្មមាន្រំណងជបមា្រជូនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។ 

សវនករឯករាជលាយ

េណៈកេ្មការសវនកេ្ម និងបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ទទួ�សា្លា�់នូវវិសា�ភាព 
និងឯករាជលាយរ្រស់សវនករ បដ�មានមឈា្លាះថា Messrs. Ernst & Young 

ក្ញងការ្្�់នូវរបាយការណ៍សេបស្រ និងតមា្លាភាព ជូនមា្លាស់ភាេហ៊ុន។ មដើេលាប ី
ធានានូវការប្រកាសឲលាយបានរា�់្រញ្លាសវនករបានពិភាកលាសាជាេួយនរឹង េណៈកេ្មការ 
សវនកេ្មមដយគា្លានវត្មានរ្រស់េណៈបេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់យ៉លាងតិ្េ្ងក្ញងេួយឆា្នលាំ។

របាយការណ៍មពញម�ញរ្រស់េណៈកេ្មការសវនកេ្មបដ�្រង្លាញនូវតួនាទ ី
រ្រស់ខលៃតួនបដ�មានទំនាក់ ទំនងនរឹងសវនករម្ទៃក្ញង និងសវនករឯករាជលាយមានក្ញងទំព័រ 
៧២ ដ�់ ៧៥ មៅក្ញងរបាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំមនះ។

ទកមសីល្ម៌

ធនាគារមានបកេសី�ធេ៌បដ�ប្ងពីស្ង់ដរ និងមគា�ការណ៍មនការអនុវត�្្អមៅ 
ក្ញងឧសលាសាហកេ្ម មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញបដ�បតរូវបានអមង្តមដយអភិបា� និង្ុរេ្គ�ិក។ 
ទាំងអភិបា� និង្រុេ្គ�ិកបតរូវបាន ទាេទាឲលាយប្រកាន់ខា្លា្រ់នូវសី�ធេ៌ខ្ពស់ក្ញងការ 

អនុវត្តួនាទី និងទំនាក់ទំនងជាេួយមដេូពាណិជ្ជកេ្ម អតិថិជន ្រុេ្គ�ិក និង 
និយតករ។ មនះបតរូវឲលាយបស្រជាេួយនរឹងតមេលៃស្នូ� រ្រស់ធនាគារបដ�្រង្លាញពីឥរិយ្រទ 
ប្រក្រមដយសី�ធេ៌មៅមព�ទំនាក់ទំនងជាេួយនរឹងតតិយជន និង្ុរេ្គ�ិក។ 

្រំនួលខុសទតរូវទកុមហ៊ុន

កបុេប្ររឹកលាសាភិបា�បតរូវមពញ្ិត្នូវតុ�លាយភាពេូយដ៏�្អបដ�បតរូវបានសមបេ្រវាងការ្រមង្ើត 
តមេលៃ និងការទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់បកុេហុ៊ន។ ព័ត៌មាន�េ្អតិមនការទទួ�ខុសបតរូវ្្ត្ួ ម្្ើេ 
ធនាគារបតរូវបាន កំណត់មៅទំព័រ ៤០ ដ�់ ៤៣ មនរបាយការណ៍ប្រចំាឆា្នលាមំនះ។

មស្ក្ីបថលៃងការណ៍មនះ បតរូវបានមធវែើមេើងមដយមយងមៅតាេដំមណះបសាយរ្រស ់
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�្ុះមថងៃទី ២ បខឧសភា ឆា្នលាំ ២០១៣។

ជា តិកមសង
ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន

ររាយការេ៍អភិរាលកិច្ចទកុមហ៊ុន
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ដូម្្ះមហើយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�មានភា្រពរីករាយក្ញងការ្្�់របាយការណ៍  
ម�ើការបតរួតពិនិតលាយ ម្ទៃក្ញង បដ�មៅកាត់ថា “របាយការណ៍”	 បដ�បតរូវបាន 
មរៀ្រ្ំមេើងមយងមៅតាេ “ប្រកាស ស្ីពីការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង មនធនាគារ 
និងសា្លា្រ័នហិរញ្ញវត្ញ”	 បដ�ម្ញមដយធនាគារជាតិន កេ្ពញជា បដ�មបគាងមេើង 
នូវដំមណើរការនានាបដ�នរឹងបតរូវអនុេ័តមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ក្ញងការបតរួតពិនិតលាយនូ
វភាពបេ្រ់បគាន់ និងសុ្្ចរិកភាពមនប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងរ្រស់ធនាគារ ។

្រំនួលខុសទតរូវ
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ទទួ�សា្លា�់ការទទួ�ខុសបតរូវរួេរ្រស់ខលៃតួនក្ញងការ្រមង្ើត  
បក្រខ័ណ្ឌការ បេ្រ់បេងហានិភ័យដ៏សេបស្រេួយ និងប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង។  
ក្ញងេតិរ្រស់ បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� បក្រខ័ណ្ឌការបេ្រ់បេងហានិភ័យ និងប្រព័ន ្
បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង េឺបតរូវបានតាក់បតងមេើងមដើេលាបីបេ្រ់បេងហានិភ័យរ្រស់ធនាគារ 
មៅក្ញងកំរិតហានិភ័យេួយ បដ�អា្ទទួ�យកបាន េិនបេនក្ញងមគា�្រំណង 
មដើេលាបី�ុ្រ្រំបាត់នូវហានិភ័យ មនកា្ររាជ័យក្ញងការសមបេ្បាននូវមគា�ការណ៍  
មគា�មៅ និងមគា�្រំណងរ្រស់ធនាគារ មនាះមេើយ។ ដូម្្ះ បក្រខ័ណ្ឌការ 
បេ្រ់បេងហានិភ័យ និងប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយម ទ្ៃក្ញងអា្បានបត្្ដ�់នូវអំណះអំណង
យ៉លាងសេមហតុ្� ជាជាងការធានាជាក់លាក់មនប្រសិទ្ភាព ប្រឆាំងមៅនរឹងការ 
្រង្លាញខុសជាសារវន្ម�ើការបេ្រ់បេង និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ ឬការប្រឆាំងនរឹងការ 
ខាត្រង់ប្្កហិរញ្ញវត្ញនិងការបកលៃង្រនលៃំ ។

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បាន្រមង្ើតរ្នាសេ្ព័ន្បតរួតពិនិតលាយ និងដំមណើការបដ�សេបស្រ 
ក្ញងការកំណត់អត្សញ្លាណ ការវាយតមេលៃ ការបតរួតពិនិតលាយ និងបេ្រ់បេងហានិភ័យ 
ធំៗបដ�នរឹងអា្្រ៉ះពា�់ដ�់ការសមបេ្បាននូវមគា�្រំណងអាជីវកេ្ម ។  
រ្នាសេ្ព័ន្បតរួតពិនិតលាយ និងដំមណើរការបដ�បាន្រមង្ើតមេើងមៅក្ញងធនាគារ  
បតរូវបានមធវែើ្រ្្ចញ្រលាបន្កេ្ម និងបតរួតពិនិតលាយមេើងវិញជាប្រចាំ មដើេលាបីឱលាយបស្រមៅតាេការ
្្លាស់្រ្នូរមន្ររិសា្លានអាជីវកេ្ម មហើយដំមណើរការបដ�កំពុង្រន្មនះ បាន្រមង្ើត 
ឱលាយមានមេើង មពញេួយការិយ្ររិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ញកិ្្ចមនការបតរួតពិនិតលាយមនាះ រហូតដ�់
កា�្ររិម្ឆេទមនការអនុេ័តម�ើរបាយការណ៍មនះ សបមា្រ់ការដក់្រញ្ចនូ�មៅក្ញង 
របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំ។ 

មស្ក្ីម្្ើេ

របាយការណ៍ម�ើការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងមនះ បានមធវែើមេើងបស្រមៅតាេប្រកាសម�ើការបតរួត ពិនិតលាយម្ទៃក្ញងមនសា្លា្រ័នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ញម្ញមដយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា 
បដ�តបេរូវឲលាយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� រួេ្រញ្ចនូ�មៅក្ញងរបាយការណ៍ប្រចាំឆាំលា្រ្រស់បកុេហ៊ុន នូវរបាយការណ៍ ស្ីអំពីសា្លានភាពមនការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងរ្រស់បកុេហ៊ុន ។  
របាយការណ៍េួរពិពណ៍នាអំពីប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងរ្រស់ធនាគារ មគា�ការណ៍ ទបេង់ការ និងយន្ការបដ�ទាក់ទងនានា ។ របាយការណ៍ប្រ្រមនះ  
ក៏នរឹងវាយតមេលៃម�ើប្រសិទ្ិភាពប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង តាេរយៈការរីក�ូតលាស់មនអាជីវកេ្ម ពិពិធកេ្ម និងការ្្លាស់្រ្នូរបដ�បានមកើតមេើងមៅក្ញងធនាគារ ។

តួនាទីមនការបេ្រ់បេងរួេមាន៖

•	 កំណត់ និងវាយតមេលៃការប្រឈេេុខមនហានិភ័យ និងការសមបេ្មនមគា� 
្រំណងពាណិជ្ជកេ្ម និង យុទ្សាសស្

•	 មរៀ្រ្ំនូវមគា�ការណ៍ពាក់ព័ន្ និងនីតិវិធីមដើេលាបីបេ្រ់បេងហានិភ័យ
•	 ្រមង្ើត អនុវត្ និងបតរួតពិនិតលាយភាពសេរេលាយមនប្រព័ន្ការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង
•	 អនុវត្មគា�ការណ៍បដ�សមបេ្មដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និង
•	 រាយការណ៍ជូនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ឱលាយបានមទៀងទាត់នូវរា�់ការ្្លាស់្រ្នូរមន 

ហានិភ័យ និងសកេ្មភាពបកបប្របដ�បានអនុវត្ ។

រចនាសម័្ន្ធននការទតរួតពិនិត្យនផ្ទក្ថុង
ដំមណើរការសំខាន់ៗបដ�បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បាន្រមង្ើតមេើងក្ញងការបតរួតពិនិតលាយ 
ភាពសេរេលាយ និងប្រសិទ្ភាព មនការបេ្រ់បេងហានិភ័យ និងប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយ 
ម្ទៃក្ញង មានដូ្ខាងមបកាេ៖

បក្រខ័ណ្ឌការបេ្រ់បេងហានិភ័យ

•	 បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បាន្រមង្ើតរ្នាសេ្ព័ន្រ្រស់សា្លាន្រ័ន ជាេួយនរឹងការ 
កំណត់យ៉លាង្លាបាស់លាស់នូវការទទួ�ខុសបតរូវ បដនកំណត់មនសិទ្អំណ្  
េណមនយលាយភាពបដ�សេបស្រជាេួយនរឹងអាជីវកេ្ម និងតបេរូវការប្រតិ្រត្ិការ
បដ�ជួយបថរកលាសា្ររិសា្លានមនការបតរួតពិនិតលាយមអាយរឹងមាំ ។ វាបានពបងីកទំនួ� 
ខុសបតរូវរ្រស់េណៈកេ្មការសវនកេ្មរួេ្រញ្ចនូ�ការវាយតមេលៃការបតរួត 
ពិនិតលាយម្ទៃក្ញង តាេរយៈេុខងររ្រស់សវនកេ្មម្ទៃក្ញង។

•	 បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ក៏បានម្ទៃរការទទួ�ខុសបតរូវ្ងបដរ មនការបតរួតពិនិតលាយ 
ប្រសិទ្ភាពមនការបេ្រ់បេងហានិភ័យសបមា្រ់េណៈកេ្មកាបេ្រ់បេង 
ហានិភ័យ។ ប្រសិទ្ភាពមនប្រព័ន្ការបេ្រ់បេងហានិភ័យបតរូវបានបតរួត 
ពិនិតលាយ និងវាយតមេលៃមដយប្្កបេ្រ់បេងឥណទាន និងហានិភ័យជា 
្រន្្រនា្លា្រ់ ។ េណៈកេ្មកាបេ្រ់បេងហានិភ័យ ជួយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�មដើេលាប ី
បតរួតពិនិតលាយ និងមេើ�ខុសបតរូវប្រសិទ្ភាពការបេ្រ់បេងហានិភ័យរ្រស់ធនាគារ  
បដ�េុខងររ្រស់ការបេ្រ់បេងឥណទាន និងហានិភ័យនរឹងជួយសបេរួ�ដ� ់
ការ្រមង្ើតប្រព័ន្្រន្របតរួតពិនិតលាយ និងវាយតមេលៃប្រព័ន្បេ្រ់បេងហានិភ័យ 
រ្រស់ធនាគារ ។ រា�់មគា�ការណ៍ និងបក្រខ័ណ្ឌបដ�បាន្រមង្ើតមេើងមដើេលាប ី

ររាយការេ៍លើការ
ត្រួតពិនិត្យផ្ទ្ក្ថុង
ការិយ្ររិម្ឆេទនាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំណត់ វាស់បវង និងបតរួតពិនិតលាយសមាសភាេហានិភ័យម្លាសងៗ នរឹងបតរូវបតរួត 
ពិនិតលាយមេើងវិញ បពេទាំង្្�់អនុសាសន៍មដយេណៈកេ្មកាបេ្រ់បេង 
ហានិភ័យមនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។ ្របន្េម�ើមនះ េណៈកេ្មកាបេ្រ់បេង 
ហានិភ័យ  បតរួតពិនិតលាយ និងវាយតមេលៃភាពសេរេលាយមនមគា�ការណ៍បេ្រ់បេង 
ហានិភ័យ និងមធវែើឲលាយបបាកដនូវមហដ្លារ្នាសេ្ព័ន្ ធនធាន និងប្រព័ន្ បដ� 
បានដក់សបមា្រ់ការបេ្រ់បេងហានិភ័យ។

•	 េុខងរមនការបេ្់របេងហានិភ័យ េឺបតរូវបានពបងរឹងមដយប្រធានបេ្រ់បេង 
ឥណទាន និងហានិភ័យ (HCRM) បដ�បានបតរួតពិនិតលាយម�ើអភិបា�កិ្្ច 
ហានិភ័យរ្រស់ធនគារ ។ រ្នាសេ្ព័ន្រ្រស់អភិបា�កិ្្ចហានិភ័យេឺមរៀ្រ្ ំ
តាេប្្កៗមនអាជីវកេ្ម មដយសេបស្រមៅតាេបក្រខ័ណ្ឌហានិភ័យ 
មគា�ការណ៍ និងរ្នាសេ្ព័ន្សា្លា្រ័នមដើេលាបី្រសង្គ្រ់្របន្េនិងពបងរឹងការ 
បេ្រ់បេងហានិភ័យ និងវ្រលាបធេ៌ មនហានិភ័យប្្អកម�ើការរីក�ូតលាស់ 
និងេមបមាងពបងីក្របន្េរ្រស់ធនាគារ ។

•	 មគា�ការណ៍ មគា�នមយបាយ និតិវិធី និងការអនុវត្ការបេ្រ់បេងហានិភ័យ 
បតរូវបានមធវែើ្រ្្ចញ្រលាបន្កេ្មជាប្រចាំមដើេលាបីបបាកដពីភាពទាក់ទង និងអនុមលាេមៅ 
តាេ្លាបា្រ់ និងមគា�ការណ៍ ្រ្្ចញ្រលាបន្ បពេទាំលាង្រមង្ើតមេើងសបមា្រ់្រុេ្គ�ិក 
ទាំងអស់ ។  ធនាគារបានទទួ�យក្ងបដរនូវមគា�ការណ៍រាយការណ ៍
សមា្លាត់ បដ�្្�់ជាេមធលាយាបាយសបមា្រ់្រុេ្គ�ិកទាំងអស់រាយការណ៍ការនូវ
ភាពពិត ឬ ការ្រនទៃិ�សងលាស័យមនការមធវែសប្របហស ការប្របពរឹត្េិនបតរឹេបតរូវ ឬ 
ការរំមលាភ្រំពានម�ើមគា�ការណ៍ និង្លាបា្រ់រ្រស់ធនាគារក្ញង�ក្ណៈបដ� 
មានសុវត្ិភាព និងការសមា្លាត់។ 

•	 មគា�ការណ៍បេ្់របេង (MCP) និងមគា�ការណ៍បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង (ICP)  
ជាលាយ�័ក្អកលាសររ្រស់ថា្នលាក់បេ្រ់បេងបតរូវបាន្រមង្ើតមេើង ។ មគា�ការណ៍ 
បេ្រ់បេង មបគាងមរៀ្រ្ំទំនួ�ខុសបតរូវដ៏ជាក់លាក់េួយសបមា្រ់បេ្រ់បកុេ 
ឧទាហរណ៍ ថា្នលាក់ដរឹកនាំ េណៈកេ្មកាសវនកេ្មម្ទៃក្ញង និងេណៈកេ្មកា  
បកុេប្ររឹកលាសាសវនកេ្មបដ�ជា្រ់ទាក់ទងនរឹងការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងរ្រស់ធនាគារ ។  
ICP េឺ្រមង្ើត ជាសា្លារតីក្ញង្ំមណេ្រុេ្គ�ិកទាំងអស់បដ�ទាក់ទិននរឹង 
សមាសភាេបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង និងមគា�ការណ៍បតរួតពិនិតលាយសំខាន់សបមា្រ ់
ធនាគារ។

•	 បក្រខ័ណ្ឌប្រឆំាងនរឹងកាបកលៃង្រនលៃបំានអនុវត្មដយ្្�់នូវមគា�ការណ៍ទូ�ំទូលាយ  
យុទ្សាសស្ និង មគា�នមយបាយសបមា្រ់ធនាគារទទួ�យកនូវទំនាក់ទំនង 
ក្ញងការបកលៃង ្រនលៃំមដើេលាបីម�ើកតំមកើនស្ង់ដរមនភាពសុ្រិកឲលាយបានខ្ពស់ ។ េមបមាង
ការងរបតរូវបាន្រមង្ើតយ៉លាងរុឹងមាំ និងទូ�ំទូលាយមដើេលាបីបតរួតពិនិតលាយធនាគារ 
ក៏ដូ្ជារំម�្នូវតួនាទី បពេទាំងទំនួ�ខុសបតរូវនូវបេ្រ់កបេិតសបមា្រ់ការពារ 
និងម្លៃើយត្រមៅនរឹងការបកលៃង្រនលៃំ ។

•	 ការ្រមង្ើតនូវមគា�េំនិតបខលាសការពារ្ំនួន្រី រួេមានប្្កប្រឈេនរឹងហានិភ័យ 
ប្្កបតរួតពិនិតលាយហានិភ័យ និងសវនកេ្មម្ទៃក្ញង ។ ប្្កប្រឈេនរឹងហានិភ័យ 
បេ្រ់បេងហានិភ័យបដ�មានក្ញងសកេ្មភាពអាជីវកេ្មប្រចាំមថងៃ ្ំបណកឯប្្ក 
បតរួតពិនិតលាយហានិភ័យ ទទួ�ខុសបតរូវក្ញងការ្រមង្ើតបក្រខ័ណ្ឌការងរបេ្រ់បេង
ហានិភ័យ និងអភិវឌលាឍ និងវិធីសាសស្ ។ ្របន្េម�ើមនះមទៀត សវនកេ្មម្ទៃក្ញងេឺ
្្�់ការធានាជាឯករាជលាយម�ើប្រសិទ្ភាពមនវិធីសាសស្ការបេ្់របេងហានិភ័យ ។

 

េុខងរសវនកេ្មម្ទៃក្ញង

•	 េុខងរមនសវនកេ្មម ទ្ៃក្ញងរួេមានការបតរួតពិនិតលាយជាប្រចាំម�ើប្រតិ្រត្ិការធនាគារ  
ប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង មដយពិនិតលាយជាប្រចាំលាម�ើដំមណើរការអាជីវកេ្ម មដើេលាប ី
វិភាេ និងវាយតមេលៃភាព មពញម�ញ និងប្រសិទ្ភាពមនហិរញ្ញវត្ញ និងការ 
បេ្រ់បេងប្រតិ្រត្ិការ បពេទាំលាង្រង្លាញនូវ ហានិភ័យសំខាន់ៗ និងការេិន 
អនុមលាេតាេ្លាបា្រ់នានា បដ�នាំលាឲលាយ្រ៉ះពា�់ដ�់ធនាគារ ។  សវនករម្ទៃ 
ក្ញង្្�់នូវអនុសាសន៍មដើេលាបី្រមង្ើនប្រសិទ្ភាពមនការបេ្រ់បេងហានិភ័យ ប្រព័ន្ 
បតរួតពិនិតលាយ និងដំមណើរការបេ្រ់បេង។ េណៈបេ្រ់បេងនរឹងតាេដនរា�់សា្លានភា
ពសកេ្មភាព បដ�ម្លៃើយត្រនរឹងអនុសាសន៍រ្រស់សវនកេ្មម្ទៃក្ញង និងឯករាជលាយ។ 
សវនកេ្មបតរូវអនុវត្តាេប្្កនិង នាយកដ្លានអាបស័យតាេកំរិតហានិភ័យ 
កេ្មវត្ញ និងមគា�នមយបាយរ្រស់ធនាគារមៅក្ញង្ររិ្រទបដ�ទាក់ទងនរឹងេុខ 
ជំនួញ និង្ររិយកាសប្្ក្លាបា្រ់ និងតាេការពិចារណរ្រស់េណៈបេ្រ់បេង 
ជាន់ខ្ពស់និងបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។ 

•	 េណៈកមា្លាការសវនកេ្មម្ទៃក្ញងេឺ ជាេណៈកេ្មការបេ្រ់បេងបដ�ដរឹកនាំមដយ 
នាយកប្រតិ្រត្ិ មានសមាសភាពពីតំណងថា្នលាក់បេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់មនអង្គ
ភាពអាជីវកេ្មនិងប្្កគាំបទរ្រស់ធនាគារ ។ េណៈកមា្លាការសវនកេ្មម្ទៃក្ញង 
មធវែើការប្រជុំជាប្រចាំ មដើេលាបីពិភាកលាសាពី្ំណុ្មខលាសាយបដ�សវនករបានរកម�ើញ 
និងរបាយការណ៍មសុើ្រអមង្ត និងសមបេ្ម�ើប្នការសកេ្មភាពបដ�បតរូវ 
ការមដះបសាយរា�់្រញ្លា បដ�្រ៉ះពា�់ដ�់  ប្រតិ្រត្ិការអាជីវកេ្មរ្រស ់
ធនាគារ ។ អ្កតំណងពីបេ្រ់នាយកដ្លាន បដ�បតរូវបានមធវែើសវនកេ្ម នរឹង 
ទទួ�បានការមស្ើសុំឲលាយ្ូ�រួេប្រជុំេណៈកមា្លាការសវនកេ្មម្ទៃក្ញង មដើេលាប ី
ពិភាកលាសា្របន្េ និងជំរុញឲលាយមដះបសាយ្រញ្លាបានកាន់បតម�ឿន។  កំណត់ 
មហតុមនកិ្្ចប្រជុំ រ្រស់េណៈកមា្លាការសវនកេ្មម្ទៃក្ញង នរឹងបតរូវ្្�់ជូនបកុេ
ប្ររឹកលាសាេណៈកមា្លាការសវនកេ្ម បពេជាេួយនរឹងរបាយការណ៍សវនកេ្ម ។ 
េណៈកមា្លាការសវនកេ្មម្ទៃក្ញង ក៏បតរូវអនុវត្តាេសកេ្មភាពបដ�តបេរូវមដយ 
េណៈកមា្លាការសវនកេ្មម្ទៃក្ញងបដរ ។

•	 បកុេប្ររឹកលាសាេណៈកមា្លាការសវនកេ្មប្រជំុតាេកា�វិភាេបដ�បានកំណត់ មដើេលាបី    
បតរួតពិនិតលាយ្រញ្លាការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងបដ�បានរកម�ើញមៅក្ញងរបាយការណ៍ 
បដ�មរៀ្រ្ំមដយសវនកេ្មម្ទៃក្ញង សវនកេ្មខាងមបរៅ អាជា្លាធរអនុវត្្លាបា្រ់ និង 
ការវាយតមេលៃ្របន្េពីប្រសិទ្ភាព និងភាពមពញម�ញមនប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយម្ទៃ 
ក្ញងរ្រស់ធនាគារ ។ បកុេប្ររឹកលាសាេណៈកមា្លាការសវនកេ្ម បានបតរួតពិនិតលាយ
យ៉លាងសកេ្មម�ើឯករាជលាយភាពរ្រស់សវនកេ្មម្ទៃក្ញង ម�ើវិសា�ភាពមនការងរ 
និងធនធាន ។ បកុេប្ររឹកលាសាេណៈកមា្លាការសវនកេ្ម ក៏ពិនិតលាយមេើងវិញនូវេុខងរ 
រ្រស់សវនកេ្មម្ទៃក្ញង ជាពិមសសបដនកំណត់មនប្នការសវនកេ្មប្រចាំឆា្នលាំ  
និងសកេ្មភាពសវនកេ្មម្ទៃក្ញងបដ�មកើតមានជាមរឿយៗ ។ កំនត់មហតុមន
កិ្្ចប្រជុំេណៈកមា្លាការសវនកេ្មម្ទៃក្ញងនរឹងបតរូវជូនមៅបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ។ 
ព័ត៌មាន�េ្អិតមនសកេ្មភាពបដ� បកុេប្ររឹកលាសាេណៈកមា្លាការសវនកេ្មបានកំនត់ 
នរឹងបតរូវសរមសរមៅក្ញងរបាយការណ៍េណៈកមា្លាការសវនកេ្ម ។

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន

ររាយការេ៍ណលើការទតរួតពិនិត្យនផ្ទក្ថុង
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ធាតុសំខាន់ៗម្លាសងមទៀតមនការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង

ធាតុសំខាន់ៗម្លាសងមទៀតមននីតិវិធីបដ�បាន្រមង្ើតមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� 
នរឹង្្�់ប្រសិទ្ភាព មនការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងរួេមាន៖

•	 េមបមាងអាជីវកេ្មប្រចាំឆា្នលាំ និងថវិការបតរូវបានដក់មស្ើមៅកាន់បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� 
មដើេលាបីមធវែើការអនុេ័ត ។ សេិទ្ិ្�ជាក់បស្ងបតរូវបានពិនិតលាយមធៀ្រនរឹងប្នការ 
បដ�បានកំណត់ជាមរៀងរា�់បខ មដើេលាបីឱលាយការម្លៃើយត្របានទាន់មព�មវលា  
និងសកេ្មភាពបកបប្របតរូវបានអនុវត្មដើេលាបីកាត់្រន្យហានិភ័យ។ បកុេ 
ប្ររឹកលាសាភិបា� បតរួតពិនិតលាយជាប្រចាំនូវរបាយការណ៍ពីថា្នក់បេ្រ់បេងម�ើ 
ស្ិតិប្រតិ្រត្ិការណ៍សំខាន់ៗ ក៏ដូ្ជាម�ើ្រញ្លាប្្ក្លាបា្រ់និង្រទ្រញ្ញត្ិ។ 
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ក៏អនុេ័តម�ើការ្្លាស់្្រនូរ ឬការបកបប្រម�ើមគា�ការណ៍រ្រស់
ធនាគារ្ងបដរ ។

•	 េណៈកមា្លាការបេ្រ់បេងប្រតិ្រត្ិបេ្រ់កំរិត (ELC) ក៏បតរូវបាន្រមង្ើតមដយ 
ថា្នលាក់បេ្រ់បេង មដើេលាបីជួយ និងគាំបទបេ្រ់េណៈកេ្មការបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� 
នានា ក្ញងការបតរួតពិនិតលាយប្្កសំខាន់ៗ មនប្រតិ្រត្ិការអាជីវកេ្ម ។ េណៈ
កមា្លាការបេ្រ់បេងប្រតិ្រត្ិបេ្រ់កំរិតទាំងអស់រួេមាន េណៈកេ្មការប្រតិ្រត្ិ 
េណៈកេ្មការបេ្រ់បេងឥណទាន េណៈកមា្លាការបេ្រ់បេង និងទទួ� 
ខុសបតរូវបទពលាយសេលាបត្ិ និង្រំណុ� និងេណៈកេ្មការដរឹកនាំ្រម្្ចកវិទលាយាពត៌មាន 
និងេណៈកេ្មការ្រុេ្គ�ិក ។

•	 មគា�ការណ៍ ឬមស្ក្ីបណនាំមនការមបជើសមរីស្រុេ្គ�ិក និងការតំមេើង 
្រុណលាយស័ក្ រ្រស់ធនាគារបតរូវបាន្រមង្ើតមេើងមដើេលាបីធានាថា ្រុេ្គ�បដ� 
មានសេ្ភាពសេបស្របតរូវបានមបជើសមរីសមដើេលាបី្រំមពញនូវេុខតំបណងបដ� 
មាន។ កេ្មវិធី្រណ្តះ្រណ្លា�ជា្លៃនូវការ មដយការ្រមបងៀនមដយ្្លា�់ 
ឬក៏មរៀនតាេ្រណ្លាញអ៊ីនមធើណិត និងការវាយតមេលៃម�ើការ្រំមពញភារកិ្្ចប្រចាំ
្មាស ឬប្រចាំឆា្នលាំ រួេទាំងនិតិវិធីបដ�ពាក់ព័ន្ម្លាសងៗមទៀតបតរូវបាន្រមង្ើតមេើង 
មដើេលាបីធានាថា្រុេ្គ�ិកនរឹងទទួ�បានការ្រណ្តះ្រណ្លា�សេបស្រ និងមាន 
សេត្ភាពមដើេលាបី្រំមពញភារកិ្្ច និងការទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់ពួកមេមដយប្រសិទ្ិ
ភាព ។ ការបណនាំបតរឹេបតរូវក៏បតរូវបាន្រង្លាញសបមា្រ់ការ្រញលាឈ្រ់្រុេ្គ�ិក ។

•	 ការកំណត់បក្រខ័ណ្ឌដ៏្លាបាស់លាស់េួយជាេួយនរឹងការ្្�់អំណ្សេរេលាយ  
និងការកំណត់មនអំណ្បតរូវបានសមបេ្មដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� សបមា្រ់ 
ការទិញ និងការមបាះមចា�បទពលាយសកេ្ម ការមដញមថលៃ ការ�ុ្រមចា�នូវធាតុ 
ប្រតិ្រត្ិការ និងឥណទាន ការ្ររិចា្លាកក៏ដូ្ជាការសមបេ្មៅម�ើ្ំណយ 
ប្រតិ្រត្ិការ និង្ំណយទូមៅ ។

•	 មគា�ការណ៍ និងនីតិវិធីនានាបតរូវបាន្រមង្ើតមេើង មដើេលាបីធានានូវការ 
អនុមលាេមៅតាេការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង ្លាបា្រ់និង្រទ្រលាបញ្ញត្ិបដ�បានប្ង ។ 
មគា�ការណ៍ និងនីតិវិធីទាំងមនះបតរូវបាន្រមង្ើតមេើងមៅតាេសរា្របណនាំ 
រ្រស់ធនាគារ និងមធវែើ្រ្្ចញ្រលាបន្កេ្មពី ជា្រន្្រនា្លា្រ់ជាេួយនរឹងការ្្លាស់្រ្នូមន 
្ររិសា្លានអាជីវកេ្ម ឬក៏មស្ក្ីបណនាំពី្រទ្រលាបញ្ញត្ិ ។

ការធានាពីថា្នលាក់បេ្រ់បេង

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ក៏ទទួ�បាននូវការធានាសេមហតុ្�ពីនាយកប្រតិ្រត្ ិ  
ថាការបេ្រ់បេងហានិភ័យ និងប្រព័ន្បេ្រ់បេងម្ទៃក្ញងរ្រស់ធនាគារជាសារវន្ 
កំពុងប្រតិ្រត្ិយ៉លាងសេរេលាយ និងមានប្រសិទ្ភាព មដយប្្អកម�ើេំរូបេ្រ់បេង 
ហានិភ័យបដ�បានអនុេ័តមដយធានាគារ។

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

សមាជិកេណៈកេ្មការសវនកេ្ម  
រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) 
ភីអិ�សីុ. ពីម្វែងមៅសាតលាំ 

•	ដទុ ករុណការា៉លាន់ រា៉លាមា៉លាសាេី
   (បលាធាន)
•	 មស្ពនសឺរ �ី មទៀន ឈី 
 (សមាជិក)
•	ហាេី រុ�ឡា ្រ៊ូហាន់
 (សមាជិក)

ក. ការបតងតាំង និងលកខេខេ្ឌណយងណផ្សងៗ
ការបតងតាំ្ង
េណៈកេ្មការបតរូវមានសមាជិកយ៉លាងតិ្ (៣) ្រីរូ្រ បតរូវបានបតងតាំងមដយ 
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ក្ញង្ំមណេអភិបា�េិនប្រតិ្រត្ិមនធនាគារ៖

១  ប្រធានបតរូវបតអភិបា�ឯករាជលាយ និងយ៉លាងតិ្ណស់អភិបា�ឯករាជលាយមា្នលាកម់ន 
េណៈកេ្មការបតរូវបតមានជំនាញហិរញ្ញវត្ញ និងេណមនយលាយ និងអភិបា�ឯករាជលាយ
មា្នលាក់បដ�មានជំនាញប្្ក្លាបា្រ់ និងធនាគារកិ្្ច។

២  េណៈកេ្មការបតរូវមានសមាជិកយ៉លាងតិ្ (៣) ្រីរូ្រ ក្ញងមនាះ (២)
ពីររូ្រជាអភិបា�េិនប្រតិ្រត្ិ បដ�បតងតំាងមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ក្ញង 
្ំមណេអភិបា�េិនប្រតិ្រត្ិមនធនាគារ។

៣  មៅមព�បដ�ប្រធានេិនអា្្ូ�រួេប្រជុំបាន សមាជិកទាំងអស់បតរូវ 
មបជើសមរីសសមាជិកមា្នលាក់មៅក្ញងបកុេជាប្រធាន។

អង្គទបជុំ
១  អង្គប្រជុំនរឹងប្របពរឹត្មៅយ៉លាងតិ្ណស់េួយដងក្ញងរយៈមព�ពីរបខ មដើេលាប ី

ឲលាយបស្រជាេួយនរឹងអង្គប្រជុំបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ឬអា្ជាញរឹកញា្រ់អាបស័យ 
ម�ើមស្ក្ីសំមរ្រ្រស់េណៈកេ្មការ។ យ៉លាងមហា្ណស់េ្ងក្ញងេួយឆា្នលាំ 
េណៈកេ្មការនរឹងបតរូវជួ្រជាេួយសវនករខាងមបរៅមដយេិនមានវត្មាន 
អភិបា�ប្រតិ្រត្ិ។

២  េណៈកេ្មការនរឹងកំណត់នីតិវិធីរ្រស់ខលៃតួនជាពិមសសទាក់ទងនរឹងការមកាះប្រជុំ  
ការជូនដំណរឹងពីការប្រជុំ ការមបាះមឆា្នលាត និងនីតិវិធីមនការប្រជុំ ការកត់បតា 
និងការរកលាសា ការ្រមង្ើត និងការអមង្តម�ើកំណត់បតាប្រជុំ។

៣  មយងមៅតាេការសំមណើររ្រស់សវនករខាងមបរៅ កិ្្ចប្រជុំនរឹងបតរូវម្រើកមដើេលាប ី
ពិចារណនូវរា�់្រញ្លាបដ�សវនករយ�់ថាវាបតរូវមានការយក្ិត្ទុកដក ់
ពីអភិបា� និងមា្លាស់ភាេហ៊ុន។ 

ររាយការេ៍
គេៈកមា្្ការសវនកម្ម

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន
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កូរេុេ

កូរេុេនរឹងបតរូវមានពីរ (២) មប្ើនជាង ៥០% មន្ំនួនសរុ្រទាំងអស់មន 
សមាជិកអ្ិមសន្យ៍។

ម�ខាធិការ

ម�ខាធិការរួេរ្រស់េណៈកេ្មការសវនកេ្ម រួេមាន នាយកមសវាកេ្ម និងកិ្្ចការ 
បកុេហ៊ុន េសន្ីជាន់ខ្ពស់ប្្ក្លាបា្រ់និងកិ្្ចការបកុេហ៊ុន និង AVP Group 

Corporate Secretarial។

អំណ្

េណៈកេ្មការបតរូវបានអនុញ្លាតមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ក្ញងការ៖

•	 មសុើ្រអមង្តម�ើបេ្រ់សកេ្មភាព ឬ្រញ្លាបដ�មានមៅក្ញងបក្រខណ្ឌ 
រ្រស់ខលៃតួន។

•	 មានធនធាន បដ�តបេរូវឲលាយមានមដើេលាបី្ំរមពញភារកិ្្ចរ្រស់ខលៃតួន។
•	 មានសិទ្ិមប្រើបបាស់មដយេិនមានការកំណត់នូវរា�់ព័ត៌មាន និងឯកសារ 

បដ�ទាក់ទងនរឹងសកេ្មភាពទាំលាងមនាះ។
•	 មាន្រណ្លាញទំនាក់ទំនងមដយ្្លា�់ជាេួយនរឹងសវនករខាងមបរៅ 

្រុេ្គ�បដ�ទទួ�្រនទៃញកេុខងរ ឬសកេ្មភាពសវនកេ្មម្ទៃក្ញង និងថា្នលាក ់
បេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់មនធនាគារ។

•	 ទទួ�យកប្ររឹកលាសា្លាបា្់រពីមបរៅ ឬប្ររឹកលាសាពីអ្កជំនាញឯករាជលាយម្លាសងមទៀត 
និង្រង្�ក្ណៈ សុវត្ិភាពសបមា្រ់អ្កខាងមបរៅបដ�មាន្រទពិមសាធន៍ 
និងជំនាញប្រសិនម្រើក្ញងករណី បដ�ចាំបា្់តបេរូវឲលាយ្ូ�រួេ។

•	 មកាះមៅប្រជុំជាេួយនរឹងសវនករម្ទៃក្ញង និងខាងមបរៅមដយេិនចាំបា្់មាន 
េណៈប្រតិ្រត្ិ មៅមព�បដ�ចាំបា្់។

•	 មដយេិនរា្រ់្រញ្ចនូ�តួនាទីខាងម�ើ េណៈកេ្មការសវនកេ្ម បតរូវបាន្្� ់
អំណ្មដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ឲលាយមាន៖

- ធនធានចាំបា្់តបេរូវឲលាយមានសបមា្រ់ការ្រំមពញភារកិ្្ច
- មានសិទ្ិមប្រើបបាស់មដយេិនមានការកំណត់នូវរា�់ព័ត៌មាន 

និងឯកសារបដ�ទាក់ទងនរឹង សកេ្មភាពទាំលាងមនាះ។

ខ. កាតពវកិច្ច & ្រំនួលខុសទតរូវ
កាតពវែកិ្្ច និងការទទួ�ខុសបតរូវ្ំ្រងរ្រស់េណៈកេ្មការសវនកេ្ម ទាក់ទង
នរឹងេុខងររ្រស់សវនករខាងក្ញង សវនករខាងមបរៅ  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ 
ភាេីជា្រ់ប្រតិ្រត្ិការ របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំ និងការមស៊ី្រអមង្តរ្រស់ធនាគារ 
មេយប្រ៊ងកេ្ពញជា មានដូ្ខាងមបកាេ៖

១. ទបព័ន្ធទតរួតពិនិទតនផ្ទក្ថុង
បតរួតពិនិតលាយ វាយតមេលៃ និងរាយការណ៍ជូនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ម�ើ៖

•	 ភាពបតរឹេបតរូវមនការ្រមង្ើតមគា�នមយបាយ នីតិវិធី និងមគា�ការណ៍ 
បណនាំម�ើប្រព័ន្បតរួតពិនិបតម្ទៃក្ញង។

•	 ប្រសិទ្ិភាពមនប្រព័ន្បតរួតពិនិបតម្ទៃក្ញង និងការវាយតមេលៃរ្រស់សវនការ 
ម្ទៃក្ញង និងមបរៅម�ើប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយមនះ និងជាពិមសស�ិខិតរ្រស់សវនករ
ខាងមបរៅ្ំមពាះេណៈបេ្រ់បេង និងការម ល្ៃើយត្ររ្រស់េណៈបេ្រ់បេង។

២. ររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ការបតរួតពិនិតលាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញប្រចាំបតីមាស និង្ុងឆា្នលាំមដយម្តលាតម�ើ៖

•	 ការ្្លាស់្រ្នូរម�ើមគា�នមយបាយេណនី និងការអនុវត្។
•	 កិ្្ចការសំខាន់ និងបពរឹត្ិការណ៍បដ�មានខុសពីធេ្មតា។
•	 អនុវត្តាេស្ង់ដររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ និងតបេរូវការប្្ក្លាបា្រ់និង 

្រទ្រញ្ញត្ិម្លាសងមទៀត។

៣. ទបតិបត្ិការរបស់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធ
បតរួតពិនិបតរា�់្រុេ្គ�បដ�ពាក់ព័ន្នរឹងប្រតិ្រត្ិការ និង្រញ្ហជមមា្លាះមន្� 
ប្រមយជន៍បដ�អា្មកើតមានមេើងមៅ ក្ញងធនាគាររួេទាំងប្រតិ្រត្ិការ នីិតិវិធី  
ឬ បកេសី�ធ៌េបដ�នរឹងអា្ម�ើកជា្ំមណតសបមា្រ់ភាពសុ្្ចរិតរ្រស ់
េណៈបេ្រ់បេង។  

៤. ររាយការេ៍ទបចាំឆ្្ំ
មរៀ្រ្ំរបាយការណ៍េណៈកេ្មការសវនកេ្មមៅរា�់្ុងឆា្នលាំហិរញ្ញវត្ញនីេួយៗ  
មហើយរបាយការណ៍មនះនរឹងដក់្ូ�មៅក្ញងរបាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំ។

៥. ការណស៊ីបអណង្កត
បណនពីការមសី៊្រអមង្តម�ើរា�់សកេ្មភាព ឬ ្រញ្លាសិ្តក្ញងបក្រខណ្ឌការងររ្រស់ខលៃតួន។

៦. បញ្្ណផ្សងៗ
ទទួ� និងចាត់ការក្ញងការរាយការណ៍ទាក់ទងនូវភាពស្ិតមស្រ និងវិធានការការពារ
មនការបកលៃង្រនលៃំ។ ្រញ្លាម្លាសងៗ បដ�េណៈកមា្លាការយ�់ថាសេបស្រ ឬការ្្�់ 
សិទ្ិអំណ្មដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។

គ. សកម្មភាពននគេៈកម្មការសវនកម្ម
   ក្ថុងឆ្្ំកន្ងណៅណនរះ
ក្ញងអំេញងមព�ស្ិតមបកាេការបតរួតពិនិតលាយ េណៈកមា្លាការសវនកេ្មបានអនុវត្នូវ 
ភារកិ្្ច និងេុខងរ បដ�មានសកេ្មភាពដូ្ខាងមបកាេ៖

វត្មានក្ថុងអង្គទបជុំ
ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី បានមធវែើសាវជីវកេ្មក្ញងបសុកមៅមថងៃទី ២ 
បខមេសា ឆា្នលាំ ២០១៣ និង បានមរៀ្រ្ំកិ ្្ចប្រជុំ្ំនួន្រួន (៤) េិតបតរឹេមថងៃទី ៣១ 
បខធ្នូ ឆា្នលាំ ២០១២។ មស្ក្ី�ំអិតមនវត្មានសមាជិកនីេួយៗ មនអង្គប្រជុ ំ
េណៈកេ្មការក្ញងអំេញងឆា្នលាំមានដូ្ជា៖

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

សមាសភាព និងមឈា្លាះសមាជិក

្ំនួនមនអង្គប្រជុំ
ក្ញងអំេញងឆា្នលាំ

មបកាេការបតរួពិនិតលាយ

1 ដទុ ករុណការា៉លាន់ រា៉លាមា៉លាសាេី (ប្រធាន)
- បតងតាំងមៅមថងៃទី១២ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២
- អភិបា�េិនប្រតិ្រត្ិឯករាជលាយ

២/២

2 មស្ពនសឺ �ី មទៀន ឈី  (សមាជិក)
- បតងតាំងមៅមថងៃទី២៣ បខេីនា ឆា្នលាំ២០១២
- អភិបា�េិនប្រតិ្រត្ិឯករាជលាយ

៤/៤

3 ហាេី រុ�ឡា ្រ៊ូហាន់(សមាជិក)
- បតងតាំងមៅមថងៃទី២៣ បខេីនា ឆា្នលាំ២០១២
- អភិបា�េិនប្រតិ្រត្ិេិនឯករាជលាយ

៤/៤

េណៈកមា្លាការសវនកេ្មរួេមានសមាជិក្រីរូ្រ (៣) េិនបេនជាអភិបា�េិន 
ប្រតិ្រត្ិឯករាជលាយ។

អង្គប្រជុំេណៈកមា្លាការសវនកេ្មតាេកា�កំណត់ នាយកប្រតិ្រត្ិ និងនាយក 
សវនកេ្មម្ទៃក្ញង (HIA) បតរូវបានអមញ្ជើញ្ូ�រួេក្ញងកិ្្ចប្រជុំមនះ។ សវនករខាងមបរៅ
ក៏បតរូវបានអមញ្ជើញ្ូ�រួេ្ងបដរមដើេលាបី ពិភាកលាសាអំពី�ិខិតថា្នលាក់បេ្រ់បេងរ្រស់ពួកមេ 
អនុសលាសរណះប្នការសវនកេ្ម និង្រញ្លាទាក់ទងដ៏មទមទៀត។

្របន្េម�ើកា�វិភាេអង្គប្រជុំ សមាជិកមនេណៈកមា្លាការសវនកេ្មក៏មានកិ្្ចប្រជុ ំ
្ំនួនេួយ(១) ជាេួយនរឹងសវនករ ខាងមបរៅមដយេិនតបេរូវឲលាយមានវត្មានមន 
េណៈបេ្រ់បេង។

េណៈកមា្លាការសវនកេ្មបតរូវបានជួ្រមដើេលាបីពិភាកលាសា និងបតរួតពិនិតលាយរបាយការណ៍ 
សវនកេ្មហិរញ្ញវត្ញប្រចាំឆា្នលាំរ្រស់ធនាគារ។ នាយកប្រតិ្រត្ិ និងនាយក 
ប្្កហិរញ្ញវត្ញ និងយុទ្សាសស្បតរូវបានអមញ្ជើញមៅ្ូ�រួេក្ញងរា�់កិ្្ចប្រជុំទាំងមនាះ 
រួេជាេួយនរឹងសវនករខាងមបរៅ។ 

សវនកម្មនផ្ទក្ថុង
១. បតរួតពិនិតលាយភាពបតរឹេបតរូវមនេមបមាងនិងវិសា�ភាពរ្រស់សវនកេ្មម្ទៃក្ញង េុខងរ 

និងធនធានមនេុខងរសវនកេ្មម្ទៃក្ញង �ក្ន្ិកៈសវនកេ្មម្ទៃក្ញង បដ�្្�់សិទ្ិ
អំណ្សំខាន់ក្ញងការអនុវត្ការងរមនះ។

២. បតរួតពិនិតលាយកេ្មវិធីសវនកេ្មម្ទៃក្ញង ដំមណើរការក៏ដូ្ជារបាយការណ៍ និងធានា 
ភាពសេរេលាយ និងការមដះបសាយបដ�មានភាពឆា្រ់រហ័សបដ�មធវែើមេើង
មដយេណៈបេ្រ់បេងម�ើកងវែះខាតការបេ្រ់បេង  ឬនីតិវិធីកនលៃងេកបដ� 
បានកំណត់មដយសវនកេ្មម្ទៃក្ញង។

៣. អនុេ័តម�ើការបតងតាំង ឬ ្រញ្ច្រ់នាយកសវនកេ្មម្ទៃក្ញង និងនាយកមន 
នាយកដ្លានសវនកេ្មម្ទៃក្ញង។

៤. វាយតមេលៃការ្រំមពញការងររ្រស់សវនកេ្មម្ទៃក្ញង កំណត់/អនុេ័តបបាក់្រំណ្់ 
និងការដំមេើងម្រៀវតលាសរ៍ប្រចាំឆា្នលាំរ្រស់សវនករម្ទៃក្ញង។

៥. ទទួ�ដរឹងការលាប�ងមន្រុេ្គ�ិកសវនកម្ទៃក្ញង និងមហតុ្�មនការលាប�ង។

សវនកម្មខាងណទរៅ
១. បតរួតពិនិតលាយការបតងតាំលាង និងការ្រំមពញការងរមនសវនករខាងមបរៅ 

តមេលៃមនការមធវែើសវនកេ្ម និងរា�់សំណួរមនការ្ុះមឈា្លាះ ឬ ការ្រញលាឈ្រ់  
និងអនុសាសន៍ជូនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។

២. វាយតមេលៃេុណសេលាបត្ិ ជំនាញ ធនធាន និងប្រសិទ្ភាពរ្រស ់
សាវនករខាងមបរៅ។

៣. បតរួតពិនិតលាយពីប្រសិទ្ភាពការងររ្រស់សវនករខាងមបរៅ និងឯករាជលាយភាព 
បពេទាំងវត្ញវិស័យ។

៤. បតរួតពិនិតលាយេមបមាងប្នការនិងវិសា�ភាពសវនកេ្មរ្រស់សាវនករខាងមបរៅ រួេ
មានរា�់ការ្្លាស់្រ្នូរវិសា�ភាពមនប្នការសវនកេ្ម។

៥. បតរួតពិនិតលាយមេើងវិញនូវរបាយការណ៍សវនកេ្មសំខាន់ៗ និង�ទ្្�បដ�ម�ើក
មេើងមដយសវនកេ្មខាងមបរៅនិងការម្លៃើយត្ររ្រស់េណៈបេ្រ់បេង  
រួេទាំងសា្លានភាពមនអនុសាសន៍រ្រស់សវនកេ្មកនលៃងេក។

៦. បតរួតពិនិតលាយការជួយពី្រុេ្គ�ិកធនាគារមៅកាន់សវនករខាងមបរៅ និង្រញ្លា�ំបាក
បដ�ជួ្រប្រមទះក្ញងដំមណើរការសវនកេ្ម រួេទាំងការកំណត់បពំបដនមនវិសា� 
ភាពការងរ ឬ មប្រើបបាស់ព័ត៌មានចាំបា្់។

៧. អនុេ័តម�ើមសវាកេ្មបដ�េិនបេនជាសវនកេ្មបដ�្្�់មដយ 
សវនករខាងមបរៅ។

ឃ. មុខងារសវនកម្មនផ្ទក្ថុង
ធនាគារមេយប្រ៊ង(មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី បាន្រមង្ើតសវនកេ្មម្ទៃក្ញងមៅក្ញង 
ធនាគារ (IA) មដើេលាបីជួយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� បតរួតពិនិតលាយម�ើេណៈបេ្រ់បេង 
ពីភាពបតរឹេបតរូវក្ញងការបេ្រ់បេងហានីភ័យ ការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង និងប្រព័ន ្
អភិបា�កិ្្ច។ តមេលៃសរុ្រសបមា្រ់ការគាំពារេុខងររ្រស់សវនកេ្មម្ទៃក្ញង ក្ញងឆា្នលាំ 
២០១២ ប្របហ� ១៣៥០០ ដុលា្លារអាមេរិ្ បដ�រួេ្រញ្ចនូ�សំខាន់ម�ើបបាក់ 
ម្រៀវតលាស ្ំណយម�ើការមធវែើដំមណើរ/ការសា្នលាក់មៅ ឧ្រករណ៍មប្រើបបាស ់
ប្្កព័តមានវិទលាយា និងធនលាភសបមា្រ់ការងរសវនកេ្ម។

េុខងរសវនកេ្មម្ទៃក្ញងបតរូវបានដរឹកនាំមដយ�ក្ន្ិកៈរ្រស់សវនកេ្ម និង 
របាយការណ៍មនេុខងរជូនមៅេណៈកមា្លាការសវនកេ្មមនធនាគារ និង 
រាយការណ៍រដ្ឋបា�ជូននាយកប្រតិ្រត្ិ និងឯករាជលាយពីរា�់សកេ្មភាព និង 
ប្រតិ្រត្ិការមនប្្កប្រតិ្រត្ិការម្លាសងមទៀត ។ មគា�្រំណងមនសវនករម្ទៃក្ញងេ ឺ
្របន្េតមេលៃ និងមធវែើឲលាយដំមណើរការធនាគារកាន់បតប្រមសើរមេើងមដយ្្�់ឲលាយនូវ 

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន

ររាយការេ៍គេៈកមា្្ការសវនកម្ម
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ឯករាជលាយភាព ការធានានូវមគា�្រំណង និងសកេ្មភាពមនការប្ររឹកលាសាបដ�បាន្រមង្ើត
មេើងមដើេលាបីមធវែើការវាយតមេលៃ និងពបងរឹងការបេ្រ់បេងហានិភ័យ ការបតរួតពិនិតលាយ និង 
ដំមណើរការអភិបា�កិ្្ចមដើេលាបីជួយេណៈបេ្រ់បេង់សមបេ្នូវមគា�មៅសាជីវកេ្ម។  
េុខងរសាវនកេ្មជួយធនាគារមដើេលាបី្រំមពញនូវមគា�្រំណងមដយនាំលាេកនូវយថាបកេ  
ភាពមានវិន័យក្ញងការវាយតមេលៃ និងមធវែើឲលាយកាន់បតប្រមសើរមេើងនូវប្រសិទ្ភាពមនការ 
បេ្រ់បេង ហានិភ័យ ការបតរួតពិនិតលាយនិងដំមណើរការបេ្រ់បេងអភិបា�កិ្្ច។ មដើេលាបីមធវែើ
ឲលាយសវនករម្ទៃក្ញងមធវែើការប្រក្រមដយប្រសិទ្ភាព សវនករទាំងអស់បាន្រន្ទទួ� 
ការ្រណ្តះ្រណ្លា�្របន្េសបមា្រ់ខលៃតួនឯងជាេួយនរឹង្ំមណះដរឹង្�ិត្�រ្រស ់
ធនាគារ រួេទាំលាងជំនាញពិមសស បដ�ទាក់ទងនរឹងប្្កបេ្រ់បេងហានិភ័យ 
ឥណទាន និងប្រតិ្រត្ិការធនាគារ។

សវនកេ្មបតរូវបាន្រមង្ើតមេើងមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�មនធនាគារបដ�មានសវនករ 
ប្រក្រមដយេុណភាពមដើេលាបី្រំមពញេុខងរសវនកេ្មសបមា្រ់ធនាគារ។ នាយកមន 
សវនកេ្មម្ទៃក្ញង និង្រុេ្គ�ិកសវនកេ្មបតរូវបាន្្�់សិទ្ិក្ញងការអនុវត្ការងរសវនកេ្ម 
ទូ�ំទូលាយក្ញងធនាគារ បពេទាំង្្តួ្ម្្ើេសវនកេ្ម ការពិនិតលាយ និងអធិការកិ្្ចមៅ
បេ្រ់មព�បដ�បានកំណត់ និងមដយេិនចំាបា្់មានការជូនដំណរឹងជាេុន មដយ
មយងមៅតាេសកេ្មភាពធនាគារណេួយបដ�ចាត់ទុកចាំបា្់។

របាយការណ៍សវនកេ្មបដ�្្�់�ទ្្�មនការមធវែើសវនកេ្មម�ើប្្កការបេ្រ់បេង 
ហានិភ័យ ប្រសិទ្ិភាពមនប្រតិ្រត្ិការក្ញងការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃការប្រតិ្រត្ិតាេតបេរូវការ 
ប្្ក្លាបា្រ់ និងម្ទៃក្ញង បពេទាំងការបេ្រ់បេងជារួេមនប្្កនីេួយៗបតរូវដក់ជូន 
េណៈកមា្លាការសវនកេ្មពិនិតលាយ។ េនលៃរឹះមន្រញ្លា ្ំនុ្សំខាន់មនហានិភ័យ និង 
អនុសាសន៍បតរូវបានម�ើកយកេក្រង្លាញ ភា្លា្រ់ជាេួយនរឹងការម្លៃើយត្ររ្រស់េណៈ 
បេ្់របេង និងេមបមាងសកេ្មភាពសបមា្់រការមធវែើឲលាយប្រមសើរមេើង និង/ឬ្្�់សច្ាលានុេ័ត  
ប្រសិនម្រើមាន។ មនះអា្មធវែើឲលាយេណៈកម្ាលាការសវនកេ្ម អនុវត្នូវេុខងរបតរួតពិនិតលាយ
រ្រស់ខលៃតួនក្ញងការ្្�់មយ្រ�់សបមា្រ់វិធានការសេបស្របដ�បានមធវែើមេើងមដយ 
េណៈបេ្រ់បេង។

េមបមាងការអនុវត្វិជា្លាជីវៈអន្រជាតិ (IPPF) បដ�ម្ញមដយវិទលាយាសា្លានសវនកេ្ម 
ម្ទៃក្ញង (IIA) បកុេប្ររឹកលាសាការអនុវត្បដ� ម្ញមដយ IIA ប្រកាសរ្រស់ 
ធនាគារជាតិកេ្ពញជាម�ើការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងរ្រស់ធនាគារ និងសា្លា្រ័នហិរញ្ញវត្ញ និង 
អភិបា�កិ្្ចសបមា្រធនាគារ និងសា្លា្រ័នហិរញ្ញវត្ញបតរូវបានមប្រើបបាស់ទាក់ទងនរឹងការ
បណនាំមនការមប្រើអំណ្ សបមា្រ់នីតិវិធីរ្រស់សវនកេ្មម្ទៃក្ញង។

េណៈសវនកេ្មម្រ្ជា្លា្រមង្ើត្ររិយកាសការងរមដើេលាបីមធវែើឲលាយធនាគារ�្អប្រមសើរមដយ 
រកលាសានូវស្ង់ដរខ្ពស់មនបកេសី�ធេ៌ ្រមង្ើតជាវ្រលាបធេ៌ការងរសបមា្រ់្រុេ្គ�ិក 
សវនកេ្ម។ បកេសី�ធេ៌រ្រស់ធនាគារ និង បកេសី�ធេ៌រ្រស់ IIA េឺជា 
មគា�ការណ៍េូ�ដ្លានបដ�អនុេ័តមដយេណៈសវនកេ្មសបមា្រ់ជាេេុមទទៃសដ�់
សវនករម្ទៃក្ញង ក្ញងការ្រំមពញការងរសវនកេ្ម។

អំេញងមព�ស្ិតមបកាេការបតរួតពិនិតលាយ សកេ្មភាពខាងមបកាេមនះបតរូវបានអនុវត ្
មដយសវនករម្ទៃក្ញង៖

១. ្រមង្ើតប្នការសវនកេ្មប្រចាំឆា្នលាំ (AAP) មយងម�ើហានិភ័យសំខាន់ 
និងការប្រឈេនូវការបាត់្រង់ ឬកំហុស និងដក់ជូនេណៈកមា្លាការសវនកេ្ម 
ពិនិតលាយ និងអនុេ័ត។

២. អនុវត្ AAP បដ�បានអនុេ័ត រួេទាំងម្រសកកេ្មពិមសស ឬេមបមាងបដ� 
ប្រេ�់ឲលាយមដយេណៈកមា្លាការសវនកេ្ម។

៣. រកលាសាសហេេន៍មន្រុេ្គ�ិកសវនកេ្មប្រក្រមដយវិជា្លាជីវៈជាេួយនរឹងេុណភាពមន
្ំមណះដរឹង ជំនាញ និង្រទពិមសាធន៍ មដើេលាបីឲលាយបស្រនរឹងតបេរូវការ្្លាស់្រ្នូររ្រស់
ធនាគារ។

៤. វាយតមេលៃ និងបា៉លាន់ប្រមាណហានិភ័យសំខាន់ៗ និងការប្រឈេនរឹងដំមណើរការ 
ប្រតិ្រត្ិការ និងការបតរួតពិនិតលាយនាមព�្រ ្្ចញ្រលាបន្និងអនាេត ។ 

៥. ម្ញនូវរបាយការណ៍សបមា្រ់េណៈកមា្លាការសវនករម្ទៃក្ញង និងេណៈកមា្លាការ
សវនកេ្មពីមស្ក្ីសមង្្រមន�ទ្្�សវនកេ្ម។

៦. ្្�់អនុសាសន៍មដើេលាបីការមធវែើឲលាយកាន់បតប្រមសើរមេើង និងការពបងរឹងម�ើប្រព័ន ្
បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងបដ�មានបសា្រ់ និងនីិតិវិធី/ដំមណើរការការងរ។

៧. មធវែើការមសុើ្រអមង្តម�ើសកេ្មភាពបដ�សងលាស័យជាករណីបកលៃង្រនលៃំមៅក្ញងធនាគារ 
និងរាយការណ៍មៅេណៈកមា្លាការសវនករម្ទៃក្ញង និងេណៈកមា្លាការសវនកេ្មនូវ
�ទ្្�មនការមសុើ្រអមង្តទាំងមនាះ។

៨. កាមរៀ្រ្ំរបាយការណ៍េណៈកេ្មការសវនកេ្ម និង�ិខិតស្ីពីការបតរួតពិនិតលាយ 
ម្ទៃក្ញងសបមា្រ់របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នលាំរ្រស់ធនាគារសបមា្រ់្រំណ្់ឆា្នលាំមថងៃទី ៣១ 
បខធ្នូ ឆា្នលាំ ២០១២។

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

្រិដ្ឋភាព្រូណៅ
ក្ញងរវាងអាជីវកេ្មបដ�បតងបតមានការ្្លាស់្រ្នូរជានិ្្ច ការបេ្រ់បេងហានិភ័យ 
បានបេ្រ់បេង្រញ្ចនូ�ថ្មី និង្រង្្រ់នូវ ការបេ្រ់បេងហានិភ័យក្ញងអាជីវកេ្មមដើេលាបីនា ំ
មៅកាន់ការ្រមង្ើតតមេលៃសបមា្រ់ធនាគារ។

មៅក្ញងទិដ្ឋភាពអាជីវកេ្មបដ�ប្រក្រមដយថាេវ័ន្ការបេ្រ់បេងហានិភ័យបាន 
ពបងរឹង និង្រង្្រ់នូវការបេ្រ់បេងហានិភ័យមៅក្ញងអាជីវកេ្មមដើេលាបីជំរុញការ្រមង្ើត 
នូវេុណតមេលៃសបមា្រ់ធនាគារ។

កតាតលាហានិភ័យបដ�ធនាគារបតងបតជួ្រប្រទះបតរូវបានចាត់ថា្នលាក់ដូ្ខាងមបកាេ៖

មសដ្ឋកិ្្ច បេ្រដណ្្់រម�ើ�ំដ្រ់មនមា៉លាបករូមសដ្ឋកិ្្ចទាក់ទងនរឹងហានិភយ័រួេមាន 
្ររិយកាសមសដ្ឋកិ្្ច ប្រព័ន្ ហិរញ្ញវត្ញ មហដ្លារ្នាសេ្ព័ន្ ការ្្លាស់្រ្នូរ និង 
្រទ្រញ្លា។ សា្លានភាពមសដ្ឋកិ្្ចក្ញងបសុក និងមៅសក�មលាកនាមព�្រ្្ចញ្រលាបន្ 
បពេទាំលាង�ក្ខណ្ឌទី្លាសារ ជាកតាតលាមធវែើឲលាយ្រ៉ះពា�់ដ�់�ទ្្�រ្រស់មយើង។ 
ភូេិសាសស្នមយបាយ  បេ្រ់ដណ្្រ់រា�់ហានិភ័យម�ើប្្កនមយបាយ ការទូត 
និងអភិបា�កិ្្ច។ ការ្្លាស់្រ្នូរសំខាន់មៅក្ញងសា្លានភាពភូេិសាសស្នមយបាយក្ញង 
បសុកនរឹងមានការ្រ៉ះពា�់ដ�់ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់មយើង។
ការប្រុងប្រយ័ត្ ជាមា៉លាបករូ និយតកេ្ម និង្លាបា្រ ់ សំមៅម�ើរា�់ហានិភ័យបដ� 
ទាក់ទងនរឹងការ្្លាស់្រ្នូរមននីតិកេ្ម និងទិដ្ឋភាពមននិយតកេ្ម។ អាជីវកេ្មរ្រស ់
ធនាគារេឺស្ិតមបកាេ�ំដ្រ់ដ៏ទូ�ំទូលាយមន្លាបា្រ់ និង្រទ្រញ្លា ក៏ដូ្ជានិយតកេ្ម  
និងការបេ្រ់បេងរ្រស់រដ្លាភិបា�។ ការអភិវឌលាឍន៍មននីតិ្រញ្ញត្ិ និងនីយតកេ្ម ឬការ
្្លាស់្រ្នូរមគា�នមយបាយរ្រស់និយតករ ឬក៏រដ្លាភិបា�អា្្រ៉ះពា�់ដ�់ប្រតិ្រត្ិ
ការ សា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញ បពេទាំងទសលាសនៈវិស័យរ្រស់ធនាគារ។
្ររិយកាស  ទាក់ទងនរឹងហានិភ័យមន្ររិយកាសរួេមានមបគាះេហន្រាយធេ្មជាតិ។ 
ការប្រឈេរ្រស់ធនាគារជាេួយនិងបកុេហ៊ុនបដ�បានមធវែើឲលាយ្រ៉ះពា�់្ររិសា្លាន អា្

“ណយើងបន្ណ្វើឲ្យកាន់បតទបណសើរណឡើងនូវណហោ្្រចនា 
សម្័ន្ធទគប់ទគងហនិភ័យនិងបណង្កើនការយល់ដឹងព ី
ហនិភ័យ ក្ថុងចំណណាមបុគ្គលិកណយើងទាំងអស់ បងា្្ញ
ឲ្យច្បាស់នូវអវីបដលជាហនិភ័យសទមាប់្នាគារ 
បណង្កើតចំណេរះដឹង ស្ីពីការទគប់ទគងហនិភ័យ និង 
ផ្ល់ការទតរួតពិនិត្យហនិភ័យ ទពមទាំងការទ្រទ្រង់ដល់ 
បផ្កយុ្រ្ធសាសស្អាជីវកម្មរបស់ណយើង។”

 មា៉្រីយ៉្  អូរ៉ូរា៉្ ណអរ៉ូអីុស
នាយក នាយកដ្លានប្្កបេ្រ់បេងឥណទាន & ហានិភ័យ

នរឹងមធវែើឲលាយមករ្តិ៍មឈា្លាះរ្រស់ធនាគារមៅក្ញងហានិភ័យ។ មបគាះេហន្រាយធេ្មជាតិបដ�
មានមៅទីកបនលៃងបដ�ធនាគារប្រតិ្រត្ការនរឹង្រង្រឲលាយ្រង្លាកដំមណើរប្រតិ្រត្ិការរ្រស់
ធនាគារបពេទាំង្រ៉ះពា�់ដ�់សា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារ។

ហានិភ័យក្ញងការប្រតិ្រត្ិការអាជីវកេ្ម អភិបា�កិ្្ច និងការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង 
បេ្រដណ្្រ់រា�់ហានិភ័យបដ�មកើត មានមេើងក្ញងការដំមណើរការអាជីវកេ្មពីេួយ 
មថងៃមៅេួយមថងៃរួេទាំលាងការខកខាននូវអភិបា�កិ្្ច និងការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង មៅក្ញង 
ដំមណើរការអាជីវកេ្មរ្រស់មយើង។

•	 ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យមនការបាត់្រង់ឥណទានមដយសារការខកខាន
ក្ញងការ្រំមពញការតពវែកិ្្ច្រង់បបាក់រ្រស់អ្កខ្ចី/មដេូ។

•	 ហានិភ័យអបតាការបបាក ់ ហានិភ័យមន្�នាេិនមទៀងទាត់មនការបបាក់មយង
តាេសា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញរ្រស់មដយមានទំនាក់ទំនងមៅនរឹងកា�អវសាន្មន 
បទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្ម បពេទាំងភាពរំមញា្មនការ្្លាស់្រ្នូរអបតាការបបាក់។  

•	 ហានិភ័យសនទៃនិយភាព ហានិភ័យបដ�ធនាគារេិនអា្្រង់តាេមព�មវលានូវ
រា�់កាតពវែកិ្្ចប្្កហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារជាេួយនរឹងអតិថិជន ឬបដេូរ្រស ់
ធនាគារម�ើបេ្រ់រូ្រីយ្រ័ណ្ណ។

•	 ហានិភ័យប្រតិ្រតិ្ការ ហានិភ័យមនការខាត្រង់បដ�ជា�ទ្្�្រណ្លា�េកព ី
ភាពខវែះខាត ឬក៏កំហុស្្គង រ្រស់ដំមណើរការ ឬ្រណ្លា�េកពី្រុេ្គ�ប្រព័ន្ 
ឬក៏្រណ្លា�េកពី្រញ្លាពីប្្កខាងមបរៅ។

•	 ហានិភ័យយុទ្សាសស្ ហានិភ័យមនការខាត្រង់ឬការកាត់្រន្យមនបបាក ់
្ំណូ� និង/ឬទី្លាសារមយងមៅភាពេិនសេរេលាយមនសកេ្មភាពរ្រស់ថា្នលាក ់
បេ្រ់បេងជាន់ខ្ពស់បដ�្រង្រមដយកំហុស្្គង ការេិនបានមរៀ្រ្ំទុកជាេុន  
ការវិនិ្ឆេ័យខុសម�ើការសមបេ្យុទ្សាសស្ ឬក៏ប្រសិទ្ភាពមនការអនុវត ្
ម�ើមស្ក្ីសមបេ្ទាំលាងមនាះ។ 

•	 ហានិភ័យប្រតិ្រតិ្ អវែីបដ�េិនអា្ប្រតិ្រត្ិតាេតបេរូវការរ្រស់អតិថិជន បស្រ
តាេមគា�នមយបាយម្ទៃក្ញងរ្រស់ធនាគារ និងនិតិវិធីបដ�មធវែើឲលាយេុណភាពទា្រ 
មថលៃ្�ិតកេ្មខ្ពស់ បាត់្រង់បបាក់្ំមណញ ការពនលាយាមព�មដយេិនចាំបា្់ ការ 
ដក់ទណ្ឌកេ្ម ្កពិន័យ និងភាពអាមា៉លាស់។

•	 ហានិភ័យមករ្តិ៍មឈ្ាលាះ ្�្រ៉ះពា�់មៅដ�់មករ្តិ៍មឈា្លាះរ្រស់ធនាគារបដ�ជាកតាតលា 
បដ�មធវែើឲលាយបាត់្រង់អតិថិជន  បបាក់្ំមណញ  និមយជិក និង�ទ្ភាពមដើេលាប ី
ការប្រកួតប្របជង មយងមៅម�ើការយ�់ដរឹងបដ�េិនមានដំមណះបសាយ 
សេរេលាយជាេួយនរឹងអតិថិជន អ្ក្្គត់្្គង និងមា្លាស់ភាេហ៊ុន បពេទាំងដរឹងពីការ
មធវែើអាជីវកេ្មរ្រស់ពួកមេ។

ប្្ក្រម្្ចកវិជា្លា បេ្រដណ្្រ់ហានិភ័យ្រម្្ចកវិទលាយានាមព�្រ្្ចញ្រលាបន្ និងការ 
រួេ្រញ្ចនូ�គា្នលា បពេទាំងការេំរាេកំបហងមនការពាក់ព័ន្ជាេួយនរឹង្រម្្ចកវិទលាយា 
ខាងមបរៅមានដូ្ជាការវាយប្រហាតាេប្រព័ន្អ៊ីនមធើណិត ការ�ួ្ទិន្ន័យ 
និងការបកលៃង្រនលៃំ។�។

ការគ្ប់គ្ង
ហនិភ័យ

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន
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•	 ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់មយើងមានការពរឹងប្្អកខ្ពស់ម�ើភាព្រន្មនការ
 មប្រើបបាស់ប្រព័ន្ព័ត៌មានវិទលាយា។
•	 រា�់ការខូ្ខាត ឬការខកខានមនប្រព័ន្មនះអា្មាន្�្រ៉ះពា�់
 យ៉លាងខា្លាំងម�ើអាជីវកេ្មរ្រស់ធនាគារ។

ទទួ�បានការយ�់ដរឹងមនហានិភ័យទាំងមនះ ធនាគារ្រន្មរៀ្រ្ំប្នការ បតរួតពិនិតលាយ 
និងម្លៃើយត្រម�ើរា�់ហានិភ័យម្ទៃក្ញង និងខាងមបរៅទាំងមនះយ៉លាងសកេ្ម។

យុ្រ្ធសាសស្ និងអភិរាលកិច្ច
ក្ញងអំេញងឆា្នលាំមនះ ធនាគារ្រន្ពបងរឹងនូវប្រសិទ្ភាពក្ញងការសមបេ្នូវ
មគា�្រំណងដូ្ខាងមបកាេ៖

•	 មរៀ្រ្ំការអនុវត្បេ្រ់បេងហានិភ័យរ្រស់ធនាគារបស្រជាេួយការអនុវត្
 បេ្រ់បេងហានិភ័យបដ�ឈានេុខមេ។
•	 អនុេ័តនិងអនុវត្េមបមាងនិងមគា�នមយបាយហានិភ័យឲលាយបស្រជាេួយនរឹងបកុេ

ធនាគារមេយប្៊រង និងបស្រមៅតាេតបេរូវការមននិយតកេ្មក្ញងបសុក។
•	 ្រន្មធវែើឲលាយប្រមសើរមេើងមនការបតរួតពិនិតលាយហានិភ័យ។
•	 ្្�់ឲលាយភាព្លាបាស់លាស់នូវតួនាទី និងភារកិ្្ចមនេុខងរបេ្រ់បេងហានិភ័យ 

ជាេួយនរឹងប្្កអាជីវកេ្ម និងគាំបទ។
•	 ្្�់ជាធនធានសេរេលាយមដើេលាបីគាំបទដ�់ការបេ្រ់បេងហានិភ័យ។
•	 មធវែើឲលាយប្រមសើរមេើងនូវេុខងរក្ញងការបេ្រ់បេងហានិភ័យមដើេលាបីជួយគាំបទដ� ់

ការ�ូតលាស់រ្រស់ធនាគារ។

វិធានការទគប់ទគងហនិភ័យ
មដយមយងតាេរ្នាសេ្ព័ន្រ្រស់ធនាគារ និងសា្លារតីជាធនាគារក្ញងតំ្រន់ 
ធនាគារមេយប្រ៊ងកំពុង្រន្ពបងរឹងការ្រញ្ចនូ�ជាេួយគា្នលាមនវិធានការបេ្រ់បេង
ហានិភ័យ មដើេលាបីឈានមៅរកប្រសិទ្ភាពមនការបេ្រ់បេងហានិភ័យរ្រស់ធនាគារ 

ម�ើហានិភ័យសហបគាសបដ�ទូលាយ។ ធនាគារមានទសលាសវិស័យម�ើ
ដំមណើរការបេ្រ់បេងហានិភ័យទាំងេូ�ជាេួយនរឹងរ្នាសេ្ព័ន្ និងវិធានការ
វិន័យមដើេលាបីបស្រជាេួយនរឹងយុទ្សាសស្ មគា�នមយបាយ ដំមណើរការេនុសលាស 
និង្រម្្ចកវិទលាយាជាេួយនរឹងមគា� ្រំណង្លាបាស់លាស់ក្ញងការវាយតមេលៃនូវរា�់
ប្រមភទមនហានិភ័យឲលាយបស្រនរឹងការពបងរឹងេុណសេលាបត្ិរ្រស់មា្លាស់ភាេហ៊ុន។ 

រចនាសម្័ន្ធននការទគប់ទគងហនិភ័យ

បកុេប្ររឹកលាសានាយក

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�េឺជាអង្គការបេ្់របេងខ្ពស់្ំរ្ុតរ្រស់ធនាការ បដ�មាន 
តួនាទីបតរួតពិនិតលាយមេើ�ហានិភ័យទំាងេូ�។ បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�សមបេ្ 
ម�ើេមបមាងការងរបេ្់របេងហានិភ័យ វត្ញ្ំរណងហានិភ័យ ប្នការ 
និងមគា�មៅការងររ្រស់ធនាគារ និងសាខាសំខាន់ៗបដ�មធវែើប្រតិ្រតិ្ការ  
ការបតងតំាងេសនី្ជាន់ខ្ពស់ ការម ទ្ៃរនូវអំណ្សបមា្់រអនុេ័តឥណទាន 
និងហានិភ័យម ល្ាសងៗ បពេទំាងការ្រមង្ើតនិតិវិធីបតរួតពិនិតលាយដ៏មានប្រសិទ្ភាព។

គេៈកម្មការក្ថុងថ្្ក់ទកុមទបឹក្សា

េណៈកេ្មការបេ្រ់បេងហានិភ័យ

េណៈកេ្មការបេ្់របេងហានិភ័យ េឺជាេណៈកេ្មការរ្រស់បកុេប្ររឹកលាសាបដ� 
មានតួនាទីក្ញងការបតរួតពិនិតលាយេុខងរហានិភ័យមៅក្ញងធនាគារ។ េណៈកេ្មការ
មនះមានតួនាទីសំខាន់ក្ញងការពិនិតលាយមេើងវិញ/អនុេ័ត/យ�់បពេេមបមាងការងរ
ហានិភ័យសំខាន់ និងមគា�នមយបាយសបមា្់រហានិភ័យបេ្់រប្រមភទ។

េណៈកមា្លាការឥណទាន

េណៈកមា្លាការឥណទានទទួ�ភារកិ្្ចពីបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ក្ញងការបតរួត 
ពិនិតលាយពាកលាយមស្ើសុំកេ្ចីថ្មី ឬក៏កេ្ចីបថេមទៀតតាេបដនកំណត់មនអំណ្បដ�
បាន្្�់ឲលាយ និងស្ង់ដមនអ្កធានាឥណទាន។

េណៈកេ្មការបេ្រ់បេងបទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្ម

េណៈកេ្មការបេ្រ់បេងបទពលាយសកេ្មនិងបទពលាយអកេ្ម ទទួ�ខុសបតរូវជា្ំ្រង 
ម�ើការ្រមង្ើតនិងការអនុវត្មនយុទ្សាសស្ដ៏ធំទូលាយ និងមគា�នមយបាយ 
សបមា្រ់ការបេ្រ់បេងការ្របងរួេ្រញ្ចនូ�គា្នលានូវសេតុ�លាយនិងហានិភ័យ 
បដ�ទាក់ទង។

េណៈកេ្មការប្រតិ្រត្ិ

េណៈកេ្មការប្រតិ្រត្ិេឺមានតួនាទីសបមា្រ់បេ្រ់បេងម�ើ្រញ្លាហានិភ័យ 
ម្ញពីទសលាសនវិស័យមនសហបគាសទូ�ំទូលាយ។

គេៈកម្មការក្ថុងថ្្ក់ប្តិបត្ិ 

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ណគាលការេ៍្រូណៅទាំងទរាំពីរននការទគប់ទគងហនិភ័យ

មគា�ការណ៍ទូមៅទាំងបបាំពីរកំណត់នូវមគា�េនលៃរឹះសំខាន់ម�ើភាពទទួ�ខុសបតរូវ ឯករាជលាយភាព រ្នាសេ្ព័ន្ និងវិសា�ភាព។

មគា�ការណ៍

១. វិធានការមនការបេ្រ់បេងហានិភ័យេឺប្្អកម�ើបខលាសការពារ្រីមាន ប្្កទទួ�យកហានិភ័យ ប្្កបតរួតពិនិតលាយ ហានិភ័យ និងសវនកេ្មម្ទៃក្ញង។

២. ប្្កទទួ�យកហានិភ័យទទួ�ខុសបតរូវម�ើការការបេ្រ់បេងប្រចាំមថងៃនូវហានិភ័យបដ�មកើតមាន ក្ញងសកេ្មភាពអាជីវកេ្មរ្រស់ធនាគារ ខណៈមព�ប្្កបតរួតពិនិតលាយ 
ហានិភ័យទទួ�ខុសបតរូវក្ញងការ្រមង្ើត េមបមាងការងរបេ្រ់បេងហានិភ័យ និង្រមង្ើតឧ្រករណ៍បពេទាំងវិធីសាសស្សបមា្រ់ការកំណត់ ការវាស់បវង ការតាេដន ការ 
បតរួតពិនិតលាយ និងវាយតមេលៃហានិភ័យ។ ្របន្េម�ើមនះមានសវនកេ្មម្ទៃក្ញងបដ�្្�់ការធានាឯករាជលាយមនប្រសិទ្ភាពមនវិធានការបេ្រ់បេងហានិភ័យ។

៣. ការបេ្រ់បេងហានិភ័យ្្�់នូវការបតរួតពិនិតលាយម�ើប្រមភទហានិភ័យសំខាន់ៗ រួេមាន ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទី្លាសារ ហានិភ័យសនទៃនិយភាព 
ហានិភ័យប្រតិ្រត្ិការ និងហានិភ័យប្្កឧសលាសាហកេ្មជាក់លាក់េួយ។

៤. ការបេ្រ់បេងហានិភ័យធានាថារា�់មគា�នមយបាយហានិភ័យសំខាន់ៗរ្រស់ធនាគារមានភាពបស្រគា្នលា ្រមង្ើតកបេិតហានិភ័យបដ�បតរឹេបតរូវ និងជួយ
សបេរួ�ការអនុវត្មនការរួេ្រញ្ចនូ�គា្នលាមនការថលៃរឹងមថលៃងហានិភ័យ។

៥. ការបេ្រ់បេងហានិភ័យមានឯករាជលាយទាំងេុខងរ និងអង្គការម�ខពីប្្កអាជីវកេ្ម និងប្្កទទួ�យកហានិភ័យម្លាសងមទៀតរ្រស់ធនាគារ។

៦. តាេរយៈេណៈកេ្មការបេ្រ់បេងហានិភ័យ បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ទទួ�ខុសបតរូវទាំងេូ�សបមា្រ់ការបតរួតមេើ� ហានិភ័យមៅក្ញងធនាគារ។

៧. េណៈបេ្រ់បេងហានិភ័យនិងឥណទានទទួ�ខុសបតរូវរា�់ការអនុវត្មគា�នមយបាយហានិភ័យនានានិងរា�់ការសមបេ្មស្ក្ី្ំមពាះអាជីវកេ្ម
បដ�្្�់សិទ្ិមដយបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�។

ការទគប់ទគងហនិភ័យ
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ធនាគារមេ៊យប្រ៊ង ្រន្ការប្រកាន់ភា្លា្រ់នូវអវែីបដ�បានតបេរូវមដយ្លាបា្រ ់
២០០៧ (AML/CFT 2007) និងប្រកាសស្ីពីការប្រឆាំងការសំអាតបបាក់ និង 
ហិរញ្ញ្រលាបទានមភវរកេ្ម២០០៨ ្រទ្រញ្ញតិបណនាំ ដំមណើរការ និងនីតិវិធីក៏ដូ្ជា 
ស្ង់ដរអន្រជាតិ និងការអនុវត្ដ៏�្អ្រំ្ុតមនេូ�ដ្លានកំពុង្រន្។

ការអភិវឌលាឍន៍ដ៏មជឿនម�ឿន បពេទាំង ទំហំនិង្រណ្លាញការសំអាតបបាក់ និង 
ហិរញ្ញ្រលាបទានមភវរកេ្ម (ML/TF) ទូទាំងសក�មលាកបតរូវបានម�ើកកេ្ពស់មន 
ការេំរាេេំបហងមៅកាន់កបេិត្រនា្លា្រ់។ ក្ញងការប្រឆាំងការសំអាតបបាក់ និង 
ហិរញ្ញ្រលាបទានមភវរកេ្មរ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង បានម្រ្ជា្លាក្ញងការខិតខំប្ររឹងបប្រង 
ម�ើការអនុវត្្ំមពាះការការសំអាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រលាបទានមភវរកេ្មបដ�ចាំបា្ ់
មដើេលាបីបបាកដ្លាបាស់ថាធនាគារបានបេ្រ់បេងយ៉លាងយក្ិត្ទុកដក់ម�ើហានិភ័យមន 
ការសំអាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រលាបទានមភវរកេ្ម។ ្ំនុ្ទាំលាងមនះនរឹងជួយ្រន្យការ 
្ំណយម�ើការមធវែើពាណិជ្ជកេ្មបដ�មកើតពីការមស៊ី្រអមង្ត្ំមពាះការប្រឆាំងការ 
សមា្លាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រលាបទានមភវរកេ្ម បពេទាំលាងករណីម្លាសងៗក៏ដូ្ជាភាពសុ្្ចរិត 
និងកិត្ិនាេរ្រស់ធនាគារ្ងបដរ។

ធនាគារ្រន្ពបងរឹងកេ្មវិធីការប្រឆាំងការសំអាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រលាបទានមភវរកេ្មក្ញង 
ធនាគារយ៉លាងទូ�ំទូលាយរ្រស់ខលៃតួនមដយមប្រើបបាស់នូវវិធីសាសស្ប្្អកម�ើហានិភ័យ
មដើេលាបីបបាកដថាវិធានការសំខាន់បតរូវបានកំណត់សបមា្រ់ការពារ និងការជួយសបមា�
ម�ើការការប្រឆាំងការសំអាតបបាក់ប្រតិ្រត្ិតាេ និងហិរញ្ញ្រលាបទានមភវរកេ្មមដយ 
មប្រៀ្រមធៀ្រជាេួយហានិភ័យ បដ�បតរូវបានកត់សមា្លា�់ និងវាយតមេលៃ។ 

មដយជាប្្កេួយក្ញងយន្ការបតរួតពិនិតលាយម�ើការប្រឆាំងការសំអាតបបាក់ និង 
ហិរញ្ញ្រលាបទានមភវរកេ្មនាយកដ្លានប្រតិ្រត្ិតាេមធវែើការទំនាក់ទំនងយ៉លាងមទៀងទាត់មៅ
កាន់ សាខា/នាយកកដ្លានអំពី្រញ្ជីរាយនាេជនសងលាស័យបដ�ទាក់ទងមៅនរឹងអំមពើ 
ភាវរកេ្មមដយបតរូវបាន្្�់ជូនមដយបកុេប្ររឹកលាសាសន្ិសុខអង្គការសហប្រជាជាត ិ
មដើេលាបីអនុវត្ក្ញងការ្រង្លារឱលាយបានបតរឹេបតរូវ។

មនះ្រង្លាញជាក់បស្ងថាវេ្គ្រណ្តះ្រណ្លា�ស្ីពីការប្រឆាំងការសំអាតបបាក់ និង 
ហិរញ្ញ្រលាបទានបតរូវទទួ�បានការពបងរឹងនិងបកបប្រឲលាយបានប្រមសើរមេើង។ នាយកដ្លាន 
ប្រតិ្រត្ិតាេ នរឹង្រន្រពបងរឹងការ្ូ�រួេជាេួយនរឹងការ្រណ្តះ្រណ្លា�្លាបាស់លាស់ 
និងកេ្មវិធីបដ�មាន�ិខិត្រញ្លាក់មដើេលាបីរកលាសាភាពរុឹងមាំនិងសា្លាហា្រ់។ រា�់ការ 
ខិតខំប្ររឹងបប្រងក៏បតរូវបានមធវែើមេើងមដើេលាបីឲលាយបបាកដថារា�់មាតិការវេ្គ្រណ្តះ្រណ្លា�
ស្ីពីការប្រឆាំងការសំអាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រលាបទានសេបស្រនរឹងការ្្លាស់្រ្នូរ 
ហានិភ័យ និងសណ្លាន្លាបា្រ់។

ធនាគារនរឹងមៅបតប្រុងប្រយ័ត្ម�ើកបេិតប្រតិ្រត្ិតាេ មៅតាេប្្កអាជីវកេ្ម 
ទាក់ទងមៅនរឹង្លាបា្រ់ និងវិធានការការប្រឆំាងការសំអាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រលាបទាន។  
ដំមណើរការមនការបតរួតពិនិតលាយ នរឹង្រន្អនុវត្ម�ើ ធនាគារសបមា្រ់ការប្រតិ្រត្ិតាេ 
ម�ើការប្រឆាំងការសំអាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រលាបទាន មៅមព�បដ�មានតបេរូវការ 
មកើតមេើង។ ការវាយតមេលៃមនប្រសិទ្ភាពមនការបតរួតពិនិតលាយការប្រឆាំងការសមា្លាត 
បបាក់ និងហិរញ្ញ្រលាបទាន បដ�បាន្រមង្ើតនិងរកលាសាមដយសាខា/នាយដ្លាន្រមង្ើតជា
សមាភាពេួយសបមា្រ់បទបទង់ដំមណើរការវាយតមេលៃហានិភ័យជាប្រចាំរ្រស់ធនាគារ 
មដើេលាបីសមបេ្បានតាេការបកសបេរួ�មនអនុសាសន៍ រ្រស់ Financial Action 

Task Force (FATF) ។ អនុសាសន៍ថ្មីរ្រស់ FATF េឺសមាសភាពចាំបា្់មដើេលាបី
ឲលាយបបាកដពីការទទួ�ខុសបតរូវនិងតមា្លាភាពបពេទាំងមគារពមៅតាេតបេរូវការរ្រស ់
្លាបា្រ់។ តាេរយះការពបងរឹងកេ្មវិធីការប្រឆំាងការសំអាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រលាបទានក្ញង 
ប្រមទសទាំងេូ� េឺជាការប្ករំប�កការទទួ�ខុសបតរូវ ប្្កមនអាជីវកេ្មនរឹង 
បតរូវបេ្រ់បេងមដយតុ�លាយភាពសេរេលាយរវាងសកេ្មភាពទទួ�យកហានិភ័យ និង
ការប្រុងប្រយ័ត្រ្រស់អាជីវកេ្ម។ ក្ញងករណីមនះ ក្ញងឆា្នលាំ២០១២មនះ បាន្រង្លាញ 
ឲលាយម�ើញនូវភាពរឹងមាំរ្រស់ធនាគារ និងេុណសេលាបត្ិភាពមានបតេួយមដើេលាបីម្លៃើយត្រ
មៅនរឹងតបេរូវការប្្ក្លាបា្រ់មនះ។

ការប្ឆំងការសមា្អ្តប្្ក់់ 
និងហិរញ្ញប្បទានភ្វរកម្ម

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

អភិបា�កិ្្ចបកុេហ៊ុន



មាតិកា

៨១.  របាយការណ៍រ្រស់ បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�
៨៤.  របាយការណ៍រ្រស់ សវនករឯករាជលាយ
៨៥.  តារាងតុ�លាយការ
៨៦.  របាយការណ៍�ទ្្�
៨៧.  របាយការណ៍្របបេ្របេរួ�េូ�ធន
៨៨. របាយការណ៍�ំហូរសា្់បបាក់
៨៩.  កំណត់សមា្លា�់ម�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ 
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បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី  (“ធនាគារ”) 
្រង្លាញរបាយការណ៍រ្រស់ខលៃតួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារ នាមថងៃទី 
៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពី  មថងៃទី២ បខមេសា 
ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ (“ការិយ្ររិម្ឆេទ”)។ 

ព័ត៌មានអំពី្នាគារ
ធនាគារមេយប្រ៊ង បតរូវបាន្រមង្ើតចា្រ់តាំងពីឆា្នលាំ១៩៩៣ និងមធវែើប្រតិ្រត្ិការជាសាខា
ភ្ំមពញ (“សាខា”) មន ធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”) បដ� 
បាន្ុះ្រញ្ជីអាជីវកេ្មមៅប្រមទសមា៉លាមេសុី។

មៅមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ សាខា បតរូវបាន្ុះ្រញ្ជីអាជីវកេ្មជាបកុេហ៊ុន 
េហាជនទទួ�ខុសបតរូវមានកបេិត មដយមានមឈា្លាះថា ធនាគារមេយប្រ៊ង 
(មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី និងជាបកុេហ៊ុន្រុត្សេ្ព័ន្រ្រស់ ធនាគារ Malayan 

Banking Berhad (“MBB”)។ ធនាគារបតរូវបាន្ុះ្រញ្ជីអាជីវកេ្មមដយ 
អនុមលាេតាេ្លាបា្រ់ស្ីពីសហបគាសពាណិជ្ជកេ្មមនបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា និង 
បតរូវបាន្្�់អាជា្លា្រ័ណ្ណមដយ្រទ្រញ្ញត្ិរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាជាេួយមដើេ 
ទុន្ុះ្រញ្ជី ៥០លាន ដុលា្រអាមេរិក បដ�មស្មើនរឹង ២០០ ពាន់លាន មរៀ�។ 

ធនាគារ្្�់មសវាកេ្មធនាគារទូ�ំទូលាយ និងមសវាហិរញ្ញវត្ញបដ�ពាក់ព័ន្ជា 
មប្ើនមទៀត មៅក្ញងបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជាមដយអនុមលាេមៅតាេអាជា្លា្រ័ណ្ណម�ខ 

០២ ម្ញមដយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា មដយេិនមានកា�កំណត់។ 

ទីសា្នលាក់ការ្ុះ្រញ្ជីរ្រស់ធនាគារមានទីតាំងមៅអគារម�ខ ៤B ្លៃនូវម�ខ ១១៤ 
(បកេួនស) សង្លាត់្លាសារថ្មី រាជធានីភ្ំមពញ បពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា។

ពុំមានការ្្លាស់្រ្នូរជាសារវ័ន្ម�ើសកេ្មភាព្េលាបងៗ មៅក្ញងអំេញងការិយ្ររិម្ឆេទហិរ
ញ្ញវត្ញមនាះមទ ។

ល្រ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
�ទ្្�ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារ សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទ្រញ្ច្រ់ មានដូ្ខាង 
មបកាេ៖

សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពី មថងៃទី២ 
បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ 

បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក

បបាក់្ំមណញេុន្រង់ពន្ ៧.៦០០.១៧១

ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញ                          (១.៤៨២.៨២២)

បបាក់្ំមណញសុទ្សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទ ៦.១១៧.៣៤៩

សេេូ�ពាន់មរៀ�             ២៤.៤៣៨.៨០៩

ណដើម្រុន
មដើេទុនសរុ្ររ្រស់ធនាគារ នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ មាន្ំនួន 
៥០លានដុលា្រអាមេរិក (២០០ ពាន់លានមរៀ�)។

្រុនបទមុង និងសំវិធាន្ន
ពុំមានការបប្រប្ររួ�ជាសារវ័ន្ដមៅម�ើទុន្របេុង និងសំវិធានធនមៅក្ញង 
ការិយ្ររិម្ឆេទមនះមទ ម�ើកប�ងបត ្របបេ្របេរួ�បដ�បតរូវបាន្រង្លាញក្ញង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ។

ឥេទាន និងទរាក់បុណរទបទានអាទកក់  
និងជាប់សង្ស័យ
េុនមព�បដ�របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារបតរូវបានមរៀ្រ្ំមេើង  
អភិបា�ធនាគារបានចាត់វិធានការសេបស្រនានា មដើេលាបីឈានដ�់ការ 
អះអាងថានីតិវិធីក្ញងការ�ុ្រមចា�ឥណទាន និង្រុមរប្រទានអាបកក់ និងការ
មធវែើសំវិធានធនម�ើឥណទានអាបកក់ និងជា្រ់សងលាស័យ បតរូវបានយកេកអនុវត្ដ 
មហើយនិងមជឿជាក់ថា រា�់ឥណទាន និង្រុមរប្រទានអាបកក់ បតរូវបាន�ុ្រមចា�  
មហើយសំវិធានធនបេ្រ់បគាន់បតរូវបានកំនត់មេើង សបមា្រ់ឥណទាន និង្រុមរ 
ប្រទានអាបកក់ និងជា្រ់សងលាស័យ។

នាកា�្ររិម្ឆេទមនរបាយកាណ៍មនះ អភិបា�ធនាគារ ពុំបានដរឹងព ី
បពរឹត្ដិការណ៍ណេួយ បដ�អា្្រណ្លា�ឲលាយ្ំនួនទរឹកបបាក់មនឥណទាន 
អាបកក់បដ�បាន�ុ្រមចា� ឬ្ំនួនទរឹកបបាក់សំវិធានធនម�ើឥណទាន និង 
្រុមរប្រទានអាបកក់ និងជា្រ់សងលាស័យ មៅក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ 

ធនាគារមាន្ំនួនេិនបេ្រ់បគាន់ជាសារវ័ន្មនាះមទ។

ររាយការេ៍របស់ ទកុមទបឹក្សាភិរាល

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ



82
របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ទ្រព្យសកម្មចរន្
េុនមព�បដ�របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារបតរូវបានមរៀ្រ្ំមេើង អភិបា� 
ធនាគារបានចាត់វិធានការសេបស្រនានា មដើេលាបីឈានដ�់ការអះអាងថានីតិវិធ ី
ពាក់ព័ន្ជាេួយបទពលាយសកេ្ម្រន្ (ម�ើកប�ងបត ពាក់ព័ន្ជាេួយឥណទាន)  
បដ�ទំនងជាេិនអា្�ក់បានក្ញងតមេលៃដូ្បដ�កត់បតាក្ញង្រញ្ជីេណមនយលាយ 
រ្រស់ធនាគារមនាះបតរូវបាន�ុ្រមចា�ឲលាយមស្មើនរឹងតមេលៃបដ�នរឹងអា្ប្រេូ� 
េកវិញបានជាក់បស្ង។

នាកា�្ររិម្ឆេទមនរបាយកាណ៍មនះ អភិបា�ធនាគារពុំបានដរឹងពីបពរឹត្ដិការណ ៍
ណេួយបដ�អា្្រណ្លា�ឲលាយតមេលៃមនបទពលាយសកេ្ម្រន្មៅក្ញងរបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារមានការយ�់ប្េំជាសារវ័ន្ដមនាះមទ។

វិ្ីសាសស្កំេត់តនម ្
នាកា�្ររិម្ឆេទមនរបាយការណ៍មនះ អភិបា�ធនាគារពុំបានដរឹងពីមហតុការណណ៍
េួយ បដ�បានមកើតមេើងមធវែើឲលាយ្រ៉ះពា�់ដ�់ការអនុវត្ដវិធីសាសស្ដកំណត ់
តមេលៃបទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្មមៅក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារថាមាន
ភាពេិនបតរឹេបតរូវ និងសេបស្រមនាះមទ។ 

បំេុលជាយថណហតុ និងបំេុលណផ្សងៗ
នាកា�្ររិម្ឆេទមនរបាយការណ៍មនះ៖

•	 ពុំមានការទទួ�ខុសបតរូវបដ�មកើតម្ញពីបទពលាយសកេ្មរ្រស់ធនាគារ ក្ញងការ 
ធានា្រំណុ�រ្រស់្រុេ្គ�ដមទចា្រ់ពីកា�្ររិម្ឆេទមនការិយ្ររិម្ឆេទ្រញ្ច្រ់ 
ដ�់កា�្ររិម្ឆេទមនរបាយការណ៍មនះមទ។

•	 ពុំមាន្រំណុ�ជាយថាមហតុទាក់ទងនរឹងធនាគារ បដ�បានមកើតមេើង  
ចា្រ់ពីកា�្ររិម្ឆេទមនការិយ្ររិម្ឆេទ្រញ្ច្រ់ ដ�់កា�្ររិម្ឆេទមន 
របាយការណ៍មនះ មបរៅពី្រំណុ�បដ�មានទាក់ទងនរឹងសកេ្មភាពអាជីវកេ្ម 
ប្របកតីរ្រស់ធនាគារ។

ប្្អកតាេេតិមយ្រ�់រ្រស់អភិបា�ធនាគារ ពុំមាន្រំណុ�ជាយថាមហតុ 
ឬ្រំណុ�ម្លាសងមទៀតរ្រស់ធនាគារ បដ�អា្ ឬទំនងកា្លាយជាកាតពវែកិ្្ចក្ញង 
អំេញងរយៈមព�ដ្រ់ពីរបខខាងេុខ ្រនា្លា្រ់ពីកា�្ររិម្ឆេទមនការិយ្ររិម្ឆេទ 
្រញ្ច្រ់មនះ បដ�នរឹងមាន ឬអា្មានឥទ្ិព�ជាសារវ័ន្ដមៅម�ើ�ទ្ភាពរ្រស ់
ធនាគារ ក្ញងការ្រំមពញកាតពវែកិ្្ចរ្រស់ខលៃតួនមៅមព�្រំណុ�ទាំងមនាះកា្លាយជា 
្រំណុ�ពិត ។

ទពឹត្ិការេ៍ណទកាយកាលបរិណចឆេ្រននតារាង
តុល្យការ

ពុំមានបពរឹត្ដិការណ៍សំខាន់ៗមកើតមេើងមបកាយកា�្ររិម្ឆេទមនតារាងតុ�លាយការ 
បដ�តបេរូវឲលាយមធវែើការ្រង្លាញ ឬមធវែើនិយ័តកេ្ម មបរៅពីការ្រង្លាញមៅក្ញងកំណត ់
សមា្លា�់នានាបដ�មានភា្លា្រ់នរឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញមនះមទ។

ទកុមទបឹក្សាភិរាល

សមាសភាពមនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� មៅក្ញងអំេញងការិយ្ររិម្ឆេទ និងនាកា� 
្ររិម្ឆេទមនរបាយការណ៍មនះ រួេមាន៖ 

មលាក ជា តិកមសង   ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ឯករាជលាយ 
េិនប្រតិ្រត្ិ

មលាក មស្ពនសឺ �ី  មទៀនឈ ី អភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ

ដទុ  អ  ការុណការា៉លាន់ អភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ 
(បតងតាំងមៅមថងៃទី១២ បខតុលា  
ឆា្នលាំ២០១២)

មលាក ហាេី រុ�ឡា ្រ៊ូហាន ់ អភិបា�េិនឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ 

មលាក �ី មទៀន្ូ៉រ អភិបា�េិនឯករាជលាយប្រតិ្រត្ិ / 
នាយកប្រតិ្រត្ិ (បតងតាំង 
មៅមថងៃទី១ បខឧសភា ឆា្នលាំ២០១២)

មលាក ជូ ្ឺរ�ី ្រីនបា៉លា អភិបា�េិនឯករាជលាយប្រតិ្រត្ិ / 
នាយកប្រតិ្រត្ិ (លាប�ង 
ពីតំបណងមៅមថងៃទី១ បខឧសភា 
ឆា្នលាំ២០១២)

សវនករ
បកុេហ៊ុនសវនករឯករាជលាយ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. បានសំបដង 
នូវ្នទៃៈ មដើេលាបីទទួ�យកការបតងតាំងជាសវនកររ្រស់ធនាគារជាថ្មីេ្ដងមទៀត។

ររាយការេ៍របស់ទកុមទបឹក្សាភិរាល(តពី្រំព័រមុន)

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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អត្ទបណយជន៏របស់ទកុមទបឹក្សាភិរាល 

ក្ញងអំេញង និងនាការិយ្ររិម្ឆេទ្រញ្ច្រ់មនះ ពុំមានកិ្្ចបពេមបពៀងណេួយ 
ក្ញងមនាះធនាគារជាភាេីមា្លាង បដ�កេ្មវត្ញមនកិ្្ចបពេមបពៀងមនាះ អា្្រង្ 
�ទ្ភាពដ�់សមាជិកបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ណមា្នលាក់ ឲលាយទទួ�បាននូវ 
អត្ប្រមយជន៍តាេេមធលាយាបាយម្លាសងៗ ដូ្ជាការទិញភាេហ៊ុន ឬ្រ័ណ្ណ 
្រំណុ�រ្រស់ធនាគារ ឬ រ្រស់សាជីវកេ្មដមទ។

ពុំមានអភិបា�ណមា្នលាក់រ្រស់ធនាគារបានទទួ� ឬមានសិទ្ិនរឹងទទួ�បាន 
នូវអត្ប្រមយជន៍ណេួយ តាេរយៈមហតុ្�មនកិ្្ចសនលាយា បដ�បានមធវែើ 
មេើងមដយធនាគារ ឬជាេួយនរឹងសហបគាសបដ�អភិបា� មនាះជាសមាជិក 
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ឬក៏ជាេួយធនាគារណេួយបដ�អភិបា�មនាះមានភាេ 
កេ្មហិរញ្ញវត្ញជាសារវ័ន្ដ ម�ើកប�ងបតអត្ប្រមយន៍ទាំងឡាយណ បដ�បតរូវបាន
លាតបតដងព័ត៌មានក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ។

ររាយការេ៍ស្ីពីការ្រ្រួលខុសទតរូវរបស់ទកុម 
ទបឹក្សាភិរាលណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ជាអ្កទទួ�ខុសបតរូវមដើេលាបីធានាអះអាងថា របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ញ្្ដ�់នូវទិដ្ឋភាពពិត និង បតរឹេបតរូវ អំពីសា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារ  
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និង�ទ្្�មនប្រតិ្រត្ដិការ មហើយនិង�ំហូរ 
សា្់បបាក់សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទ្រញ្ច្រ់។ ក្ញងការមរៀ្រ្ំរបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្ញទាំងមនះ បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�បតរួតពិនិតលាយនូវការមរៀ្រ្ំរបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្ញមនះ បដ�បតរូវបានមរៀ្រ្ំមដយេណៈបេ្រ់បេងបដ�តបេរូវឲលាយេណៈ 
បេ្រ់បេងចាំបា្់បតរូវ៖

•	 អនុេ័តនូវមគា�នមយបាយេណមនយលាយ បដ�សេបស្រមដយប្្អកម�ើ 
ការវិនិ្ឆេ័យ និងការបា៉លាន់សា្លាន មដយសេមហតុ្� និងប្រក្រមដយការ 
ប្រុងប្រយ័ត្ មហើយនិងបតរូវអនុវត្ដមគា�នមយបាយទាំងមនាះជាអ្ិមសន្ដយ៍។

•	 អនុមលាេមៅតាេស្ដង់ដរេណមនយលាយកេ្ពញជា មហើយនិង្រទ្រញ្ញត្ដិ និង 
មគា�ការណ៍បណនាំ បដ�តបេរូវមដយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា មហើយប្រសិន 
ម្រើការបសវែងរកទិដ្ឋភាពពិតបបាកដតបេរូវឲលាយមប្រើវិធានដមទមទៀតបដ�ខុស
ពីវិធានេុនៗ វិធានថ្មីមនះបតរូវបាន្រង្លាញ និងពនលាយ�់ឲលាយបាន្លាបាស់លាស់  
និងកំណត់្ររិមាណមនការបប្រប្ររួ�មៅក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ។ 

•	 រកលាសាទុក្រញ្ជីេណមនយលាយឲលាយបានបេ្រ់បគាន់ និងប្រព័ន្មនការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃ 
ក្ញងឲលាយមានប្រសិទ្ភាព។

•	 មរៀ្រ្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ មដយឈរម�ើេូ�ដ្លាននិរន្ដរភាពមនដំមណើរការ
អាជីវកេ្ម ម�ើកប�ងបតក្ញងករណីបដ�ធនាគារេិនអា្្រន្ដសកេ្មភាពអាជីវកេ្ម 
នាមព�អនាេតបដ�េិតទុកជាេុនបាន។

•	 ្រមង្ើតមគា�នមយបាយទូមៅសបមា្រ់ធនាគារមនះ អនុេ័តរា�់ការ 
សមបេ្្ិត្ដ និងសកេ្មភាពទាំងឡាយរ្រស់េណៈបេ្រ់បេង បដ�មាន 
ឥទ្ិព�ជាសារវ័ន្ដម�ើប្រតិ្រត្ដិការអាជីវកេ្ម និង�ទ្្�មនប្រតិ្រត្ដិការ 
រ្រស់ធនាគារ មហើយធានាថាមគា�នមយបាយ និងការសមបេ្្ិត្ដទាំងមនាះ 
បតរូវបាន្លៃញះ្រញ្លាំងយ៉លាងសេបស្រក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ។

េណៈបេ្រ់បេងជាអ្កទទួ�ខុសបតរូវ មដើេលាបីធានាថា្រញ្ជីេណមនយលាយបតរឹេបតរូវ  
មហើយបតរូវបានរកលាសាទុក និងលាតបតដង្រង្លាញអំពីសា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញរ្រស ់
ធនាគារឲលាយបានបតរឹេបតរូវសេមហតុ្�បេ្រ់មព� មហើយនិងធានាថា្រញ្ជី 
េណមនយលាយបស្រតាេប្រព័ន្េណមនយលាយបដ�បាន្ុះ្រញ្ជី។ េណៈបេ្រ់បេង  
ក៏ជាអ្កទទួ�ខុសបតរូវក្ញងការបថរកលាសាបទពលាយសកេ្មរ្រស់ធនាគារ មហើយេលាយា៉លាង
មទៀតក៏បតរូវចាត់វិធានការសេបស្រ មដើេលាបីទ្រ់សា្លាត់ និងបសវែងរកកំហុសម្តនា 
មហើយនិងភាពេិនប្របកតីម្លាសងៗ។

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�្រញ្លាក់ថា ធនាគារបានអនុវត្ដតាេ�ក្ខណ្ឌតបេរូវចាំបា្ ់
នានា ដូ្បដ�បាន្រញ្លាក់ខាងម�ើក្ញងការមរៀ្រ្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ។ 

ការអនុម័តណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
មយើង បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ធនាគារ អនុេ័តម�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ បដ�មាន 
ភា្លា្រ់ជាេួយមនះ ្្ដ�់នូវ ទិដ្ឋភាពពិត និងបតរឹេបតរូវ មៅម�ើសា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញ
រ្រស់ធនាគារ នាមថងៃទី ៣១ បខ ធ្នូ ឆា្នលាំ ២០១២ និង�ទ្្�មនប្រតិ្រត្ដិការ 
មហើយនិង�ំហូរសា្់បបាក់ សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី ២ បខ មេសា ឆា្នលាំ 
២០១២ ដ�់មថងៃទី ៣១ បខ ធ្នូ ឆា្នលាំ ២០១២ មដយអនុមលាេតាេស្ដង់ដរ 
េណមនយលាយកេ្ពញជា និង្រទ្រញ្ញត្ដិ និងមស្ក្ដីបណនាំរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ។

តំណងបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� ៖

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

រាជធានីភ្ំមពញ បពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា
មថងៃទី២០ បខេីនា ឆា្នលាំ២០១៣

ជា តិកមសង
ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�

�ី មទៀន្រ៉ូ
នាយកប្រតិ្រត្ិ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ជូនចំណពារះ ទកុមទបឹក្សាភិរាលនន 
្នាគារណមយបប៊ង (ណខមបូឌា) ភីអិលសុី

មយើងខ្ញំបានមធវែើសវនកេ្មមៅម�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារ
មេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី (“ធនាគារ”) បដ�រួេមានតារាង
តុ�លាយការនាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងរបាយការណ៍�ទ្្� 
របាយការណ៍្របបេ្របេរួ�េូ�ធន និងរបាយការណ៍�ំហូរសា្់បបាក់  
សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់ 
មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ (“ការិយ្ររិម្ឆេទ”) មហើយ និងមគា�នមយបាយ 
េណមនយលាយសំខាន់ៗ និងកំណត់សមា្លា�់ម្លាសងៗមទៀត។ 

ការ្រ្រួលខុសទតរូវរបស់គេៈទគប់ទគងចំណពារះ
ររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

េណៈបេ្រ់បេង ជាអ្កទទួ�ខុសបតរូវ្ំមពាះការមរៀ្រ្ំ និងការ្រង្លាញទិដ្ឋភាព 
ពិតបបាកដមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញមដយអនុមលាេមៅតាេស្ដង់ដរេណមនយលាយ
កេ្ពញជា មហើយនិង្រទ្រញ្ញត្ដិ និងមគា�ការណ៍ បណនាំបដ�ម្ញមដយធនាគារ 
ជាតិមនកេ្ពញជា មហើយនិងទទួ�ខុសបតរូវដូ្គា្នលា្ងបដរ ្ំមពាះប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយ 
ម្ទៃក្ញងបដ�េណៈបេ្រ់បេងេិតថាមានសារៈប្រមយជន៍ក្ញងការមរៀ្រ្ំ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ បដ�ពុំមានកំហុស្្គងជាសារវ័ន្បដ�្រណ្លា�េកការ
បកលៃង្រនលៃំ ឬការភាន់ប្េំ។

ការ្រ្រួលខុសទតរូវរបស់សវនករ 

ការទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់មយើងខ្ញំ េឺ្រមញ្ចញេតិមយ្រ�់ម�ើរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ញមនះ មដយប្្អកម�ើេូ�ដ្លាន មនការងរសវនកេ្ម។ មយើងខ្ញំបានមធវែើ 
សវនកេ្មមដយអនុមលាេមៅតាេស្ដង់ដរអន្ដរជាតិស្ដីពីសវនកេ្មមនកេ្ពញជា។  
ស្ដង់ដរទាំងមនះ តបេរូវឲលាយមយើងខ្ញំអនុវត្ដតាេតបេរូវការមនបកេសី�ធេ៌ និង 
មរៀ្រ្ំប្នការ និង្ំរមពញ ការងរសវនកេ្ម មដើេលាបីទទួ�បាននូវការធានា 
សេមហតុ្� មដើេលាបីអះអាងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញពុំមាន កំហុស 
្្គងជាសារវ័ន្ដមេើយ។

ការងរសវនកេ្មមយើងខ្ញំ រួេមានការអនុវត្ដនីតិវិធីទាំងទលាបាយ មដើេលាបីទទួ� 
បាននូវភស្ដញតាងសវនកេ្ម បដ�ទាក់ទងមៅនរឹង្ររិមាណទរឹកបបាក់ និងកំណត ់
សមា្លា�់ទាំងឡាយ មៅក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ។ រា�់នីតិវិធី បដ�បាន 
មបជើសមរីសខាងម�ើ េឺពរឹងប្្អកមៅម�ើការវិនិ្ឆេ័យរ្រស់សវនករមដយរា្រ់្រញ្ចនូ� 

នូវការវាយតមេលៃ មៅម�ើហានិភ័យម�ើភាពខុស្្គងជាសារវ័ន្មនរបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្ញ បដ�្រណ្លា�េកពីការបកលៃង្រនលៃំ ឬ ការភាន់ប្េំ។ ក្ញងការវាយ 
តមេលៃម�ើហានិភ័យទាំងមនាះ មយើងខ្ញំបានពិនិតលាយម�ើប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង  
បដ�ពាក់ព័ន្មៅនរឹងការមរៀ្រ្ំ និងការ្រង្លាញពីទិដ្ឋភាពពិតបបាកដ 
មនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារ មដើេលាបី មរៀ្រ្ំនីតិវិធីសវនកេ្ម បដ� 
សេបស្រមៅតាេកា�ៈមទសៈ ្រ៉ុបន្ដការវាយតមេលៃទាំងមនាះ េិនបេនសបមា្រ ់
មគា� ្រំណងក្ញងការ្រមញ្ចញេតិមយ្រ�់ម�ើប្រសិទ្ភាពមនប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយ 
ម្ទៃក្ញងរ្រស់ធនាគារមនាះមទ។ ការងរសវនកេ្មរ្រស់មយើងខ្ញំ ក៏រួេ្រញ្ចនូ� 
្ងបដរនូវការវាយតមេលៃម�ើភាពសេបស្រមនមគា�នមយបាយេណមនយលាយបដ� 
បានមប្រើបបាស់ និងភាពសេមហតុ្�មនការបា៉លាន់សា្លានេណមនយលាយសំខាន់ៗ 
បដ�មធវែើមេើងមដយេណៈបេ្រ់បេង បពេទាំងការវាយតមេលៃម�ើការ្រង្លាញមន 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញទាំងេូ�។
 
មយើងខ្ញំមជឿជាក់ថា ភស្ដញតាងសវនកេ្មបដ�មយើងខ្ញំបានទទួ�មាន�ក្ណៈ 
បេ្រ់បគាន់ និង សេបស្រ មដើេលាបី្្�់ជាេូ�ដ្លាន ក្ញងការ្រមញ្ចញេតិមយ្រ�់
រ្រស់មយើងខ្ញំ។

មតិណយបល់របស់សវនករ

តាេេតិមយ្រ�់រ្រស់មយើងខ្ញំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញមនះ 
្រង្លាញនូវទិដ្ឋភាពពិត និងបតរឹេបតរូវម�ើសា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារ 
នាមថងៃទី ៣១ បខ ធ្នូ ឆា្នលាំ ២០១២ បពេទាំង�ទ្្�មនប្រតិ្រត្ដិការ និង 
�ំហូរសា្់បបាក់ រ្រស់ធនាគារ សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទ្រញ្ច្រ់ មដយអនុមលាេ 
មៅតាេស្ដង់ដរេណមនយលាយកេ្ពញជា មហើយនិង ្រទ្រញ្ញត្ដិ និងមគា�ការណ៍
បណនាំបដ�ម្ញមដយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា។

Ernst	& Young	(Cambodia) Ltd.
បកុេហ៊ុនេណមនយលាយករជំនាញ និង សវនករប្រតិបសុត

រាជធានីភ្ំមពញ បពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា
មថងៃទី ២០ បខ េីនា ឆា្នលាំ ២០១៣

ររាយការេ៍របស់ សវនករឯករាជ្យ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ



85

តារាងតុល្យការ
នាថងៃលាទី៣១ ខលាធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

២០១២

កំណត់
សមា្លា�់

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

បទពលាយសកេ្ម

សា្់បបាក់ក្ញងមដ ៤ ១៦.៧០៣.៤២៧ ៦៦.៧៣០.១៩១

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ៤ ១៣៤.១២៩.៨៣៦ ៥៣៥.៨៤៨.៦៩៥

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារម្លាសងៗ ៥ ២៩.៨៦៦.៦៥៦ ១១៩.៣១៧.២៩១

េណនីបតរូវទទួ�ពីបកុេហ៊ុនមេ ៦ ១៨៥.៤០៥ ៧៤០.៦៩៣

េណនីបតរូវទទួ�ពីបកុេហ៊ុនសេ្ព័ន្ញាតិ ៧ ១១៤.៩៦៧ ៤៥៩.២៩៣

ឥណទាន និង្រុមរប្រទាន - សុទ្ ៨ ២២៧.៨៩៤.៥២២ ៩១០.៤៣៨.៦១៥

អ្�កេ្ម  និងហត្នូ្រករណ៍ ៩ ៣.០០៩.១៥១ ១២.០២១.៥៥៨

កេ្មវិធីកុំពលាយនូទ័រ ១០ ២៣.៨៣២ ៩៥.២០៩

ពន្ពនលាយារជាបទពលាយសកេ្ម ១៣ ៣២២.៧៤០ ១.២៨៩.៣៤៦

បទពលាយសកេ្មម្លាសងៗ ១១ ១.៤៩០.៧៨៧ ៥.៩៥៥.៦៩៤

បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

បទពលាយអកេ្ម និងេូ�និធិមា្លាស់ហ៊ុន

បទពលាយអកេ្ម

បបាក់្រមញ្ញើរ្រស់អតិថិជន ១២ ២១២.១៣៣.១៥០ ៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

បបាក់្រមញ្ញើរ្រស់ធនាគារម្លាសងៗ ១២ ៩៣.១០១.៧៦០ ៣៧១.៩៤១.៥៣១

េណនីបតរូវទូទាត់មៅឲលាយបកុេហ៊ុនមេ ៦ ៤៧.៤៥៨.៥៤៩ ១៨៩.៥៩៦.៩០៣

សំវិធានធនសបមា្រ់ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញ ១៣ ២.៣៣២.៥៣១ ៩.៣១៨.៤៦១

បទពលាយអកេ្មម្លាសងៗ          ១៤ ២.៥៩៧.៩៨៤ ១០.៣៧៨.៩៤៧

បទពលាយអកេ្មសរុ្រ    ៣៥៧.៦២៣.៩៧៤ ១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

េូ�និធិមា្លាស់ហ៊ុន

មដើេទុន ១៦ ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០

បបាក់្ំមណញរកលាសាទុក ៦.១១៧.៣៤៩ ២៤.៤៣៨.៨០៩

េូ�និធិមា្លាស់ហ៊ុនសរុ្រ ៥៦.១១៧.៣៤៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩

បទពលាយអកេ្ម និងេូ�និធិមា្លាស់ហ៊ុនសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

កំណត់សំគា�់ភា្លា្រ់ពី ម�ខ ១ ដ�់ ២៦ ជាប្្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញមនះ។

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ររាយការេ៍ល្រ្ធផល
សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

២០១២

កំណត់
សមា្លា�់

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

្ំណូ�ពីការបបាក់ ១៧ ១៤.៥៣៨.៥៣២ ៥៨.០៨១.៤៣៥

្ំណយម�ើការបបាក់ ១៨ (៣.០៥០.០២៦) (១២.១៨៤.៨៥៤)

្ំណូ�ពីការបបាក់សុទ្ ១១.៤៨៨.៥០៦ ៤៥.៨៩៦.៥៨១

្ំណូ�ពីមថលៃឈ្តួ� និងកមបេមជើងសារ ១៩ ១.៩៨៨.៩១៤ ៧.៩៤៥.៧១២

្ំណយម�ើមថលៃឈ្តួ� និងកមបេមជើងសារ (១៤០.១៤២) (៥៥៩.៨៦៧)

្ំណូ�កមបេឈ្តួ� និងកមបេមជើងសារសុទ្ ១.៨៤៨.៧៧២ ៧.៣៨៥.៨៤៥

្ំណូ�ម្លាសងៗ ១១.៨៣១ ៤៧.២៦៥

្ំណូ�ប្រតិ្រត្ដិការសុទ្សរុ្រ ១៣.៣៤៩.១០៩ ៥៣.៣២៩.៦៩១

្ំណយរដ្ឋបា�ទូមៅ ២០ (៥.៣២៧.៥៦២) (២១.២៨៣.៦១០)

សំវិធានធនម�ើការបាត់្រង់មនឥណទាន (៦១៤.៤៣៧) (២.៤៥៤.៦៧៦)

ការប្រេូ�េកវិញនូវឥណទាន បដ�បាន�ុ្រមចា� ៨ ១៩៣.០៦១ ៧៧១.២៧៩

បបាក់្ំមណញេុន្រង់ពន្ ៧.៦០០.១៧១ ៣០.៣៦២.៦៨៤

ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញ ១៣ (១.៤៨២.៨២២) (៥.៩២៣.៨៧៥)

បបាក់្ំមណញសុទ្សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទ ៦.១១៧.៣៤៩ ២៤.៤៣៨.៨០៩

កំណត់សំគា�់ភា្លា្រ់ពី ម�ខ ១ ដ�់ ២៦ ជាប្្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញមនះ។
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ររាយការេ៍បបទមបទមរួលមូល្ន
សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ដើេទុន

បលាលាក់្ំណលាញ

រកលាសាទុក សរុ្រ

សេតុ�លាយនាមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ បដ�បានម្ទៃរពីសាខា ៣០.០០០.០០០ - ៣០.០០០.០០០

្រំប�ងេកពីបបាក់្ំមណញរកលាសាទុករ្រស់សាខា ៣.០៨០.៦៨៨ - ៣.០៨០.៦៨៨

ការ្រមង្ើនមដើេទុន ១៦.៩១៩.៣១២ - ១៦.៩១៩.៣១២

បបាក់្ំមណញសុទ្សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទ - ៦.១១៧.៣៤៩ ៦.១១៧.៣៤៩

សេតុ�លាយនាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ ៥០.០០០.០០០ ៦.១១៧.៣៤៩ ៥៦.១១៧.៣៤៩

សេេូ� ពាន់មរៀ� (កំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២.១.៥) ១៩៩.៧៥០.០០០ ២៤.៤៣៨.៨០៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩
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ររាយការេ៍លំហូរសាច់ទរាក់
សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

កំណត់
សមា្លា�់

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

សា្់បបាក់សុទ្មប្រើបបាស់ក្ញងសកេ្មភាពប្រតិ្រត្ដិការ ២១ (៧.០៨០.៦២២) (២៨.២៨៧.០៨៣)

្�នាសា្់បបាក់បានពីសកេ្មភាពវិនិមយេ

ការទិញអ្�កេ្ម និងហត្នូ្រករណ៍ ៩ (៨៥៦.៣៩១) (៣.៤២១.២៨២)

ការទិញកេ្មវិធីកុំពលាយនូទ័រ ១០ (១៥.៩៨៩) (៦៣.៨៧៦)

សា្់បបាក់សុទ្មប្រើបបាស់ក្ញងសកេ្មភាពវិនិមយេ (៨៧២.៣៨០) (៣.៤៨៥.១៥៨)

្�នាសា្់បបាក់បានពីសកេ្មភាពហិរញ្ញ្រលាបទាន

ការ្រមង្ើនមដើេទុន ១៦ ១៦.៩១៩.៣១២ ៦៧.៥៩២.៦៥១

ការមកើនមេើងសុទ្មនសា្់បបាក់ និងសា្់បបាក់សេេូ� ៨.៩៦៦.៣១០ ៣៥.៨២០.៤១០

សា្់បបាក់ និងសា្់បបាក់សេេូ� នាមថងៃទី២ បខមេសា     
ឆា្នលាំ២០១២ បដ�បានម្ទៃរពីសាខា ១៣១.៥៣៣.៣៦៦ ៥២៥.៤៧៥.៧៩៦

សា្់បបាក់ និងសា្់បបាក់សេេូ� នា្ុងការិយ្ររិម្ឆេទ ៤ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

កំណត់សំគា�់ភា្លា្រ់ពី ម�ខ ១ ដ�់ ២៦ ជាប្្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញមនះ។
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១.  ព័ត៌មានអំពី្នាគារ
ការ្រមង្ើត និងការមធវែើប្រតិ្រត្ិការ

ធនាគារមេយប្រ៊ង បតរូវបាន្រមង្ើតចា្រ់តាំងពីឆា្នលាំ១៩៩៣ និងមធវែើប្រតិ្រត្ិការជាសាខាភំ្មពញ (“សាខា”) មនធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”) 

បដ�បាន្ុះ្រញ្ជីអាជីវកេ្មមៅប្រមទស មា៉លាមេសុី។

មៅមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ សាខា បតរូវបាន្ុះ្រញ្ជីអាជីកេ្មជាបកុេហ៊ុនេហាជនទទួ�ខុសបតរូវមានកបេិតមដយមានមឈា្លាះថា ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) 
ភីអិ�សុី និងជាបកុេហ៊ុន្រុត្សេ្ព័ន្រ្រស់ធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”)។ ធនាគារ បតរូវបាន្ុះ្រញ្ជីអាជីវកេ្ម មដយ អនុមលាេតាេ្លាបា្រ់ស្ី
ពីសហបគាសពាណិជ្ជកេ្មមនបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា និងបតរូវបាន្្�់អាជា្លា្រ័ណ្ណមដយ្រទ្រញ្ញត្ិរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ជាេួយមដើេទុន្ុះ្រញ្ជី ៥០លាន 
ដុលា្រអាមេរិក បដ�មស្មើនរឹង ២០០ពាន់លានមរៀ�។

ធនាគារ្្�់មសវាកេ្មធនាគារទូ�ំទូលាយ និងមសវាហិរញ្ញវត្ញបដ�ពាក់ព័ន្ជាមប្ើនមទៀត មៅក្ញងបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជាមដយអនុមលាេមៅតាេ
អាជា្លា្រ័ណ្ណម�ខ ០២ ម្ញមដយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា មដយេិនមានកា�កំណត់។ 

មដើេទុន

មដើេទុនសរុ្ររ្រស់ធនាគារ នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ មាន្ំនួន ៥០លានដុលា្រអាមេរិក (២០០ ពាន់លានមរៀ�)។

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�

សមាសភាពមនបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� មៅក្ញងអំេញងការិយ្ររិម្ឆេទ និងនាកា�្ររិម្ឆេទមនរបាយការណ៍មនះរួេមាន៖
មលាក ជា តិកមសង    ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ
មលាក មស្ពនសឺ �ី  មទៀនឈី អភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ
ដទុ  អ  ការុណការា៉លាន់  អភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ (បតងតាំងមៅមថងៃទី១២ បខតុលា ឆា្នលាំ២០១២)
មលាក ហាេី រុ�ឡា ្រ៊ូហាន់ អភិបា�េិនឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ 
មលាក �ី មទៀន្រ៉ូ  អភិបា�េិនឯករាជលាយប្រតិ្រត្ិ / នាយកប្រតិ្រត្ិ (បតងតាំងមៅមថងៃទី១ បខឧសភា ឆា្នលាំ២០១២)
មលាក ជូ ្ឺរ�ី ្រីនបា៉លា  អភិបា�េិនឯករាជលាយប្រតិ្រត្ិ / នាយកប្រតិ្រត្ិ (លាប�ងពីតំបណងមៅមថងៃទី១ បខឧសភា ឆា្នលាំ២០១២)

ទីតាំង

ទីសា្នលាក់ការ្ុះ្រញ្ជីរ្រស់ធនាគារមានទីតាំងមៅអគារម�ខ ៤B ្លៃនូវម�ខ ១១៤ (បកេួនស) សង្លាត់្លាសារថ្មី រាជធានីភ្ំមពញ បពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា។ នាមថងៃទី៣១ 
បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ ធនាគារមានសាខាសរុ្រ្ំនួន ១២ បដ�មានទីតាំងមៅក្ញងរាជធានីភ្ំមពញ មខត្មសៀេរា្រ មខត្បពះសីហនុ មខត្បាត់ដំ្រង និង 
មខត្កំពង់ចាេ មនបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា។

្រុេ្គ�ិក

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ ធនាគារមាន្រុេ្គ�ិកសរុ្រ្ំនួន ១៩១ នាក់។

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២
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២.  ណគាលនណយរាយគេណនយ្យ

២.១ េូ�ដ្លានមនការ្រង្លាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ

២.១.១ របាយការណ៍មនអនុមលាេភាព 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ បតរូវបានមរៀ្រ្ំមេើងបស្រតាេស្ដង់ដរេណមនយលាយកេ្ពញជា និងមគា�ការណ៍បណនាំរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាមៅម�ើ 
ការមរៀ្រ្ំ និងការកណំត់្រង្លាញមៅក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញបដ�ភា្លា្រ់ជាេួយមនះ រួេទាំងការមប្រើបបាស់របាយការណ៍ទាំងមនះ េិនបតរូវបានមរៀ្រ្ំមេើងសបមា្រ់អ្កមប្រើបបាស ់
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ បដ�ពំុបានដរឹងពីមគា�ការណ៍េណមនយលាយនីតិវិធីេណមនយលាយ និងការអនុវត្ដមគា�នមយបាយេណមនយលាយមនបពះរាជាណ្បក  
កេ្ពញជា មហើយនិងេិនមាន្រំណងក្ញងការ្រង្លាញពីសា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញ�ទ្្�អាជីវកេ្ម និង�ំហូរសា្់បបាក់បដ�អនុមលាេមៅតាេមគា�ការណ៍
េណមនយលាយ និងការអនុវត្ដេណមនយលាយបដ�ទទួ�សា្លា�់ជាទូមៅក្ញងប្រមទសដមទមបរៅពីបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា។

មគា�នមយបាយេណមនយលាយ បដ�្រង្លាញខាងមបកាេមនះ បតរូវបានអនុវត្ដជាអ្ិមសន្ដយ៍មដយធនាគារ។
 

២.១.២ េូ�ដ្លានមនការវាស់បវង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានមរៀ្រ្ំមទលាបើងមៅតាេេូ�ដ្លានតមេលៃមដើេ។ 

២.១.៣ ការិយ្ររិម ឆ្េទសារមពើពន្

ការិយ្ររិម្ឆេទសារមពើពន្ដំ្រូងរ្រស់ធនាគារ េឺចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា និង្រញ្ច្រ់មៅមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២។ សបមា្រ់ឆា្នលាំ្រនា្លា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទ 
សារមពើពន្រ្រស់ធនាគារ េឺចា្រ់ពីមថងៃទី១ បខេករា និង្រញ្ច្រ់មៅមថងៃទី៣១ បខធ្នូ។

២.១.៤  រូ្ិរយ្រ័ណ្ណសបមា្រ់ការវាស់បវង និងការកំណត់្រង្លាញ

រូ្រិយ្រ័ណ្ណជាតិមនបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជាេឺបបាក់មរៀ�។ មដយសារធនាគារមធវែើប្រតិ្រត្ដិការ និង កត់បតារា�់្រញ្ជីេណមនយលាយរ្រស់ខលៃតួនប្្អកម�ើ 
េូ�ដ្លានបបាក់ដុលា្លារអាមេរិក េណៈបេ្រ់បេងបានកំណត់បបាក់ដុលា្លារអាមេរិកជារូ្រិយ្រ័ណ្ណសបមា្រ់ការវាស់បវង និងការកំណត់្រង្លាញ មបពាះវាបាន  
្លៃញះ្រញ្លាំងពីសារធាតុមសដ្ឋកិ្្ចមនប្រភពបពរឹត្ដិការណ៍ និងកា�ៈមទសៈរ្រស់ធនាគារ។ ការ្រង្លាញមនះ េឺបស្រតាេប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា  
ម�ខ ធ៧-០៧-១៦៤ ្ុះមថងៃទី១៣ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០០៧។

សកេ្មភាពប្រតិ្រត្ដិការជារូ្រិយ្រ័ណ្ណម្លាសងៗមទៀត មបរៅពីបបាក់ដុលា្លារអាមេរិកបតរូវបាន្រ្ដនូរមៅជាបបាក់ដុលា្លារអាមេរិកមដយមប្រើបបាស់អបតា្រ្ដនូរ 
បបាក់នាកា�្ររិម្ឆេទមនប្រតិ្រត្ដិការមនាះ។ បទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្មបដ�ជារូ្រិយ្័រណ្ណម្លាសងមទៀតមបរៅពីដុលា្លារអាមេរិក នាកា�្ររិម្ឆេទមន 
តារាងតុ�លាយការ បតរូវបាន្រ្ដនូរមៅជាបបាក់ដុលា្លារអាមេរិក មដយមប្រើបបាស់អបតានាកា�្ររិម្ឆេទមនតារាងតុ�លាយការ។ ភាព�ំមអៀងពីការ្រ្ដនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ  
បតរូវបានទទួ�សា្លា�់មៅក្ញងរបាយការណ៍�ទ្្� ។

២.១.៥ ការបប្រសបេរួ�ទរឹកបបាក់ដុលា្លារអាមេរិកមៅជាបបាក់មរៀ�

ការបប្រសបេរួ�ទរឹកបបាក់ដុលា្លារអាមេរិកមៅជាបបាក់មរៀ� បតរូវបាន្រង្លាញក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ មដយអនុមលាេមៅតាេ្លាបា្រ់ស្ដីពីេណមនយលាយ 
សហបគាស សវនកេ្មេណមនយលាយ សហបគាស និងវិជា្លាជីវៈេណមនយលាយ ្ុះមថងៃទី៨ បខកក្ដ ឆា្នលាំ២០០២ និងប្រកាសពាក់ព័ន្នានារ្រស់ធនាគារ 
ជាតិមនកេ្ពញជា មដយមប្រើអបតា្រ្ដនូរបបាក់្ុងការិយ្ររិម្ឆេទ ៣.៩៩៥មរៀ� ក្ញង ១ ដុលា្លារអាមេរិក សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទមនរបាយការណ៍ដូ្បដ�បាន
ប្រកាសឲលាយមប្រើមដយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា។ ទរឹកបបាក់បប្រសបេរួ�ទាំងមនះ េិនបតរូវបានមធវែើសវនកេ្ម មហើយនិងេិនបតរូវបាន អះអាងថាជាទរឹកបបាក ់
តំណងឲលាយការ្រង្លាញទរឹកបបាក់ដុលា្លារអាមេរិក ឬអា្បតរូវបាន្រង្លាញជាបបាក់មរៀ�តាេអបតាម្លាសងមទៀតមទ។ 

២.២ ការវិនិ្ឆេ័យ និងការបា៉លាន់សា្លានេណមនយលាយសំខាន់ៗ

ក្ញងការអនុវត្ដមគា�នមយបាយេណមនយលាយរ្រស់ធនាគារ េណៈបេ្រ់បេងបានមប្រើបបាស់ការវិនិ្ឆេ័យរ្រស់ខលៃតួន និងមធវែើការបា៉លាន់សា្លានក្ញងការកំណត ់
្ររិមាណ បដ�បតរូវបានទទួ�សា្លា�់ក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញមានដូ្ខាងមបកាេ៖

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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២.  ណគាលនណយរាយគេណនយ្យ (តពី្រំព័រមុន)

២.២ ការវិនិ្ឆេ័យ និងការបា៉លាន់សា្លានេណមនយលាយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រេុន)

២.២.១ ភតិសនលាយាប្រតិ្រត្ិការ

ធនាគារ បាន្ុះកិ្្ចសនលាយាជួ�អាគារ បដ�បតរូវបានមប្រើបបាស់សបមា្រ់ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ខលៃតួន។ មដយប្្អកម�ើេូ�ដ្លានក្ញងការវាស់បវងម�ើរយៈមព� 
និង�ក្ខណ្ឌមនកិ្្ចសនលាយាជួ� (ដូ្ជាភាពជាមា្លាស់កេ្មសិទ្មនបទពលាយសកេ្ម េិនបតរូវបានម្ទៃរមៅអ្កជួ�មៅ្ុងការិយ្ររិម្ឆេទមនកិ្្ចសនលាយាជួ� មហើយ 
កិ ្្ចសនលាយាជួ�មានរយៈមព�តិ្ជាងអាយុកា�មប្រើបបាស់រ្រស់បទពលាយសកេ្ម) ធនាគារបានកំណត់ថា ភតិ្រតីជាអ្កទទួ�ហានិភ័យ និង្�ប្រមយជន៍ 
សំខាន់ៗទាំងអស់ក្ញងនាេជាមា្លាស់កេ្មសិទ្ិម�ើបទពលាយសេលាបត្ិទាំងមនះ។

២.២.២. រូ្រិយ្រ័ណ្ណសបមា្រ់ការវាស់បវង

ស្ដង់ដរេណមនយលាយកេ្ពញជាម�ខ ២១ តបេរូវឲលាយេណៈបេ្រ់បេងមប្រើបបាស់ការវិនិ្ឆេ័យរ្រស់ខលៃតួន ក្ញងការកំណត់រូ្រិយ្រ័ណ្ណសបមា្រ់ការវាស់បវង  
មបពាះវាបាន្លៃញះ្រញ្លាំងពីឥទ្ិព�មសដ្ឋកិ្្ចមនប្រភពប្រតិ្រត្ិការបពរឹត្ិការណ៍ និងកា�ៈមទសៈរ្រស់ធនាគារ។ ក្ញងការវិនិ្ឆេ័យមនះ ធនាគារ 
បតរូវពិចារណម�ើ្ំណុ្ដូ្ខាងមបកាេ៖

ក. រូ្រិយ្រ័ណ្ណបដ�មានឥទ្ិព�ម�ើតមេលៃឧ្រករណ៍ និងមសវាហិរញ្ញវត្ញ (តមេលៃឧ្រករណ៍ និងមសវាហិរញ្ញវត្ញ នរឹងបតរូវបានកំណត់ និងមធវែើការ 
   �ក់ម្ញមដយ មប្រើបបាស់រូ្រិយ្រ័ណ្ណមនះ)
ខ. រូ្រិយ្័រណ្ណបដ�ទទួ�បានពីសកេ្មភាពហិរញ្ញ្រលាបទាន និង
េ. រូ្រិយ្័រណ្ណបដ�ទទួ�បានពីសកេ្មភាពប្រតិ្រត្ិការ មហើយបតងបតមធវែើការរកលាសាទុក។

២.២.៣ សំវិធានធនម�ើឥណទានបដ�បាត់្រង់

មៅមព�មរៀ្រ្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ េុណភាពមនឥណទាន និង្រុមរប្រទានបតរូវបានបតរួតពិនិតលាយ និងវាយតមេលៃ មដើេលាបីកំណត់្ំណត់ថា្នលាក់ 
និងកបេិតមនសំវិធានធនម�ើឥណទាន និង្រុមរប្រទានបាត់្រង់បដ�នរឹង្រង្លាញមពញម�ញក្ញងកំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២.៣.៥។

២.២.៤ ការទទួ�សា្លា�់ពន្ពនលាយារជាបទពលាយសកេ្ម

ពន្ពនលាយារជាបទពលាយសកេ្ម បតរូវបានទទួ�ស្ាលា�់សបមា្រ់ការបាត់្រង់បបាក់ពន្បដ�េិនទាន់បានមប្រើបបាស់ទាំងអស់ និងភាពខុសគា្នលា្រមណ្លាះអាសន្ 
�ុះបតាបតអា្មានបបាក់្ំមណញជា្រ់ពន្នាមព�អនាេត មដើេលាបីអា្កាត់កងបបាក់ពន្បាត់្រង់បដ�េិនទាន់បានមប្រើ។ េណៈបេ្រ់បេងបតរូវ 
មប្រើការវិនិ្ឆេ័យសំខាន់ មដើេលាបីកំណត់្ំនួនមនពន្ពនលាយារជាបទពលាយសកេ្ម បដ�អា្ទទួ�សា្លា�់បាន មដយប្្អកម�ើមព�មវលា 
និងកបេិតមនបបាក់្ំមណញជា្រ់ពន្ នាមព�អនាេតបដ�អា្មានជាេួយនរឹងយុទ្សាសស្ក្ញងការមធវែើប្នការពន្នាមព�អនាេត។

ការបា៉លាន់សា្លានរ្រស់ធនាគារម�ើបបាក់្ំមណញជា្រ់ពន្នាមព�អនាេត ្រង្លាញនូវភាពខុសគា្នលាជា្រមណ្លាះអាសន្ពិតបបាកដនរឹងបតរូវទទួ�បាន 
នាមព�អនាេត។ ដូ្បដ�បានម�ើកេក្រង្លាញ ក្ញងកំណត់សមា្លា�់ម�ខ ១៣ ធនាគារបានទទួ�សា្លា�់ពន្ពនលាយារជាបទពលាយសកេ្ម នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ 
ឆា្នលាំ២០១២ ្ំនួន ០,៣២លានដុលា្លារអាមេរិក។

២.២.៥ ការថយ្ុះមនបទពលាយសកេ្មេិនបេនហិរញ្ញវត្ញ

ការថយ្ុះមនបទពលាយសកេ្មេិនបេនហិរញ្ញវត្ញមកើតមានមៅមព�បដ�តមេល្ៃ ះុ្រញ្ជមីនបទពលាយសកេ្ម ឬ បទពលាយសកេ្មប្រេូ�្្ញមំានតមេលៃម�ើសពីទរឹក 
បបាក់បដ�អា្ប្រេូ�េកវិញបាន មហើយតមេល្ៃ ះុ្រញ្ជមីនបទពលាយសកេ្ម េឺយកតមេលៃខ្ពស់ជាងរវាងតមេលៃទី ល្ាសារដកម្ញមថលៃមដើេពាក់ព័ន្ការ�ក់  
និងតមេលៃមប្រើបបាស់។ ការេណនាតមេលៃទី ល្ាសារដកមថលៃមដើេពាក់ព័ន្ការ�ក់ េឺប ្្អកម�ើទិន្ន័យបដ�ទទួ�បានពីប្រតិ្រតិ្ការ�ក់មដយប្រតិ្រតិ្ការ
ម្រើក្ំហមនបទពលាយសកេ្មបដ�បសមដៀងគា្នលា ឬតមេលៃអមង្តមៅម�ើទី ល្ាសារដកមថលៃមដើេបដ�មកើតមានមដើេលាបី�ក់បទពលាយសកេ្ម។ ការេណនាតមេលៃមប្រើបបាស់ 
េឺប ្្អកម�ើេំរូសា្់បបាក់អ្រលាបហារ។ ធនាគារ វាយតមេលៃការថយ្ុះមនបទពលាយសកេ្ម មៅមព�បដ�មានបពរឹតិ្ការណ៍ ឬការ្្លាស់្្រនូរ បដ�្រង្លាញថា 
តមេល្ៃ ះុ្រញ្ជមីនបទពលាយសកេ្មេិនអា្ប្រេូ�េកវិញបាន។ កតាតលាសំខាន់នានាបដ�ធនាគារពិចារណថាតបេរូវឲលាយមានការពិនិតលាយម�ើការថយ្ុះតមេលៃរួេមាន៖

•	�ទ្្�ប្រតិ្រត្ិការមានកបេិតទា្រជាងខា្លាំងមធៀ្រមៅនរឹង�ទ្្�ប្រតិ្រត្ិការរំពរឹងទុកនាមព�កនលៃងេក ឬនាមព�អនាេត
•	ការ្្លាស់្រ្នូរសំខាន់ៗមនរម្រៀ្រមប្រើបបាស់បទពលាយសកេ្ម បដ�បានទិញ ឬយុទ្សាសស្អាជីវកេ្ម ទាំងេូ�
•	និនា្នលាការមសដ្ឋកិ្្ច ឬក្ញងវិស័យអវិជ្ជមានសំខាន់ៗ

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ អ្�កេ្ម និងហត្នូ្រករណ៍ និងកេ្មវិធីកុំពលាយនូទ័ររ្រស់ធនាគារ េិនមានការថយ្ុះតមេលៃមេើយ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

២.  ណគាលនណយរាយគេណនយ្យ (តពី្រំព័រមុន)

២.២ ការវិនិ្ឆេ័យ និងការបា៉លាន់សា្លានេណមនយលាយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រេុន)

២.២.៦ ការបា៉លាន់សា្លានអាយុកា�មប្រើបបាស់មនអ្�កេ្ម និងហត្នូ្រករណ៍ និងកេ្មវិធីកុំពលាយនូទ័រ

ធនាគារមធវែើការបា៉លាន់សា្លានអាយុកា�មប្រើបបាស់មនអ្�កេ្ម និងហត្នូ្រករណ៍ និងកេ្មវិធីកុំពលាយនូទ័ររ្រស់ខលៃតួន មហើយការបា៉លាន់សា្លានមនះបតរូវបានបតរួតពិនិតលាយ 
មេើងវិញតាេកា�កំណត់ មដើេលាបីធានាថារំ�ស់ មានសង្គតភាពជាេួយនរឹងអត្ប្រមយជន៍មសដ្ឋកិ្្ចមនអ្�កេ្ម និងហត្នូ្រករណ៍និងកេ្មវិធ ី
កុំពលាយនូទ័រនីេួយៗ។ សូេមេើ�កំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២.៣.៨ សបមា្រ់ការបា៉លាន់សា្លានអាយុកា�មប្រើបបាស់មនអ្�កេ្ម និងហត្នូ្រករណ៍ និង  ២.៣.៩ 
សបមា្រ់កេ្មវិធីកុំពលាយនូទ័រ។

២.៣ មស្ក្ដីសមង្្រមនមគា�នមយបាយេណមនយលាយសំខាន់ៗ

២.៣.១ ្របបេ្របេរួ�មគា�នមយបាយេណមនយលាយ

មគា�នមយបាយេណមនយលាយ និងវិធីសាសស្ដេណនាបដ�ដក់ឲលាយអនុវត្ដមដយធនាគារ បតរូវបានអនុវត្ដជាអ្ិមសន្ដយ៏ និងេិនមានការ្្លាស់្រ្នូរមៅក្ញង 
ការិយ្ររិម្ឆេទមនះមទ។

២.៣.២ ព័ត៌មានវិមយេកេ្ម

ធនាគារមធវែើប្រតិ្រត្ដកិារអាជីវកេ្មរ្រស់ខលៃតួនមៅក្ញងវិស័យបតេួយ ជាធនាគារពាណិជ្ជ និងសិ្តមៅក្ញងបដនភូេិសាសស្ដបតេួយ េឺបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា។ 

២.៣.៣ សា្់បបាក់ និងសា្់បបាក់សេេូ�

សបមា្រ់មគា�្រំណងមរៀ្រ្ំរបាយការណ៍�ំហូរសា្់បបាក់ សា្់បបាក់ និងសា្់បបាក់សេេូ�រួេមាន សា្់បបាក់ និងសេតុ�លាយធនាគារបបាក ់
្រមញ្ញើគា្លានកា�កំណត់ និងការវិនិមយេរយៈមព�ខលៃី បដ�អា្្រ្ដនូរជាសា្់បបាក់បានក្ញងរយៈមព�្រីបខ ឬតិ្ជាងមនះនាមព�ដក់តេ្�់ និង 
បដ�អា្្រ្ដនូរជាសា្់បបាក់បដ�កំណត់បាន និងមានហានិភ័យតិ្តួ្ម�ើការ្្លាស់្រ្ដនូរតមេលៃ។

ឥណទានបតរូវបាន�ុ្រមចា� មៅមព�បដ�ធនាគារមជឿជាក់យ៉លាង ល្ាបាស់ថា ឥណទានេិនអា្ប្រេូ�េកវិញបាន។ ការប្រេូ�បានេកវិញមនឥណទាន 
និង្រុមរប្រទាន បដ�បតរូវបាន�ុ្រមចា� ឬបានមធវែើសំវិធានធនមៅក្ញងការិយ្ររិម្ឆេទេុនៗ នរឹង្រន្យ្ំនួនមនសំវិធានធនសបមា្រ់ ឥណទានបាត់្រង់មៅ
ក្ញងរបាយការណ៍�ទ្្�។ 

ឥណទាន និង្រុមរប្រទានបដ�បតរូវបានចាត់ថា្នលាក់ ជាឥណទានមបកាេស្ដង់ដរ ជា្រ់សងលាស័យ ឬ បាត់្រង់ េឺបតរូវចាត់ទុកជាឥណទានេិនដំមណើរការ។

២.៣.៤ ឥណទាន និង្រុមរប្រទាន

ឥណទាន និង្ុរមរប្រទាន ្្ដ�់ឲលាយអតិថិជន បតរូវបាន្រង្លាញមៅក្ញងតារាងតុ�លាយការ តាេបបាក់មដើេ និង្ំណូ�ការបបាក់្រង្គរ(ដកនូវ្ំណូ�ការបបាក់ពលាយតួរ
ទុក) មដយដកម្ញនូវ្ំនួនទាំងឡាយណបដ�បាន�ុ្រមចា� និងសំវិធានធនសបមា្រ់ឥណទានបដ�បានបាត់្រង់។ ឥណទានរយៈមព�ខលៃី  
េឺជាឥណទានបដ�នរឹងបតរូវទូទាត់សងេកវិញ មៅក្ញងរយៈមព�េួយឆា្នលាំមដយេិតចា្រ់ពីកា�្ររិម្ឆេទ បដ�ឥណទានមនាះបតរូវបាន្្ដ�់ឲលាយអតិថិជន។ 
ឥណទានរយៈមព�បវង េឺជា ឥណទានបដ�នរឹងបតរូវទូទាត់សងេកវិញ មៅក្ញងរយៈមព�មប្ើនជាងេួយឆា្នលាំ មដយេិតចា្រ់ពី កា�្ររិម្ឆេទបដ� 
ឥណទានបតរូវបាន្្ដ�់ឲលាយអតិថិជន។

ឥណទានបតរូវបាន�ុ្រមចា� មៅមព�បដ�ធនាគារមជឿជាក់យ៉លាង្លាបាស់ថា ឥណទានេិន អា្ប្រេូ�េកវិញបាន។ ការប្រេូ�បានេកវិញ 
មនឥណទាន និង្រុមរប្រទាន បដ�បតរូវបាន�ុ្រមចា� ឬបានមធវែើសំវិធានធនមៅក្ញងការិយ្ររិម្ឆេទេុនៗ នរឹង្រន្យ្ំនួនមនសំវិធានធនសបមា្រ់ 
ឥណទានបាត់្រង់មៅក្ញងរបាយការណ៍�ទ្្�។

ឥណទាន និង្រុមរប្រទានបដ�បតរូវបានចាត់ថា្នលាក់ ជាឥណទានមបកាេស្ដង់ដរ ជា្រ់សងលាស័យ ឬ បាត់្រង់ េឺបតរូវចាត់ទុកជាឥណទានេិនដំមណើរការ។

កំេត់សមា្្ល់លើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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២.  ណគាលនណយរាយគេណនយ្យ (តពី្រំព័រមុន)
២.៣ មស្ក្ដីសមង្្រមនមគា�នមយបាយេណមនយលាយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រេុន)

២.៣.៥ សំវិធានធនម�ើឥណទានបាត់្រង់

សំវិធានធនម�ើឥណទានបាត់្រង់បតរូវបានមធវែើមេើងអាបស័យមៅម�ើហានិភ័យជាក់លាក់នានាបដ�ទាក់ទងមៅនរឹងឥណទាន និង្រុមរប្រទានទាំងមនាះ 
មហើយបានពិនិតលាយមេើ� និងកំណត់យ៉លាងជាក់លាក់ថាជាឥណទានឃ្លាំមេើ� មបកាេស្ដង់ដរ ជា្រ់សងលាស័យ ឬបាត់្រង់។ ម�ើសពីមនះមៅមទៀត 
សំវិធានធនទូមៅ បតរូវបានរកលាសាទុកសបមា្់រឥណទានបដ�បានចាត់ថា្នលាក់ជាឥណទានធេ្មតា។

ធនាគារ បានអនុវត្ដតាេការកំណត់អំពី្ំណត់ថា្នលាក់ឥណទាន និងសំវិធានធន បដ�តបេរូវមដយ ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា តាេប្រកាសម�ខ  
ធ៧-០៩-០៧៤ ្ុះមថងៃទី២៥ បខកុេ្ភៈ ឆា្នលាំ២០០៩។ ប្រកាសមនះតបេរូវឲលាយធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់ មធវែើ្ំណត់ថា្នលាក់ឥណទានរ្រស់ខលៃតួនជា ៥ ថា្នលាក់។ 
កបេិតអ្រលាប្ររមាចាំបា្់មនការមធវែើសំវិធានធនទូមៅ និងជាក់លាក់បតរូវបានមធវែើមេើង មដយប្្អកមៅម�ើការមធវែើ្ំណត់ថា្នលាក់ឥណទាន។ 

ការមធវែើសំវិធានធន បតរូវប្្អកមៅម�ើភាេរយមនឥណទាន និង្រុមរប្រទានេិនទាន់សងសរុ្រ (រួេ ្រញ្ចនូ�ទាំងការបបាក់្រង្គរទុក) និងការបបាក់ពលាយតួរទុក 
ដូ្មានខាងមបកាេ៖

្ំណត់ថា្នលាក់ ្ំនួនបថងៃបដ�ហួសកា� កំណត់សង

សំវិធានធន

ធនាគារជាតិ 
មនកេ្ពញជា

ធនាគារ

សំវិធានធនទូមៅ៖

ឥណទានធេ្មតា តិ្ជាង ៣០ មថងៃ ១% ១%

សំវិធានធនជាក់លាក់៖

ឥណទានឃ្លាំមមើ� ពី ៣០ មថងៃ ឬមប្ីនជាង ្រ៉ុបន្ដ តិ្ជាង ៩០ មថងៃ ៣% ៣%

ឥណទានលាបកាេស្ដង់ដរ ពី ៩០ មថងៃ ឬមប្ីនជាង ្រ៉ុបន្ដ តិ្ជាង ១៨០ មថងៃ ២០% ១០០%

ឥណទានជា្រ់សងលាស័យ ពី ១៨០ មថងៃ ឬមប្ីន ្រ៉ុបន្ដ តិ្ជាង ៣៦០ មថងៃ ៥០% ១០០%

ឥណទានបាត់្រង់ ៣៦០ មថងៃ ឬមប្ីនជាង ១០០% ១០០%

ធនាគារ បាន្្ដ�់សំវិធានធនជាក់លាក់្របន្េម�ើសពីតបេរូវការរ្រស់ប្រកាស មដើេលាបី ល្ៃញះ្រញ្លាំងឲលាយកាន់បត្លាបាស់ពីសា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញរ្រស់អ្កខ្ចី។  
ការបបាក់ពលាយតួរទកុបដ�បាន្រង្គរសបមា្រ់ឥណទានេិនដំមណើរការ េិនបតរូវបានយកេកពិចារណសបមា្រ់្រំណងមនការវិភាេឥណទានបដ�បាន 
បាត់្រង់រ្រស់ធនាគារមនាះមទ។

ឥណទាន បដ�េិនអា្ទារេកវិញបាន ឬ្ំបណកមនឥណទានបដ�បានចាត់ថា្នលាក់ជា្រំណុ�អាបកក់ បតរូវបាន�ុ្រម្ញ ្រនា្លា្រ់ពីបាន 
ពិចារណមៅម�ើតមេលៃ�ក់បានមនបទពលាយ្រញ្លាំ (ប្រសិនម្រើមាន) មៅមព�បដ�េណៈបេ្រ់បេងវិនិ្ឆេ័យម�ើញថាពុំមានសងលាឃរឹេនរឹងអា្ទារបាន 
ឥណទាន ទាំងមនាះេកវិញមទ។

២.៣.៦  ការសនលាយាមនឥណទានម្លាសងៗ 

មៅក្ញងអាជីវកេ្មធេ្មតា ធនាគារមានការសនលាយាមនឥណទានម្លាសងៗ បដ�រួេមាន ការសនលាយា្្ដ�់បបាក់កេ្ចី �ិខិតឥណទាន និង�ិខិតធានា។ 
មគា�នមយបាយេណមនយលាយ និងវិធីសាសស្ដ សំវិធានធន េឺមាន�ក្ណៈដូ្មៅនរឹងឥណទានបដ�បាន្្ដ�់ឲលាយដំ្រូង  ដូ្បដ�កំណត់្រង្លាញ 
ខាងម�ើ។ សំវិធានធនម�ើការសនលាយាមនឥណទានម្លាសងៗ បតរូវបានមធវែើមេើងមៅមព�ការបាត់្រង់ បតរូវបានេិតថាទំនងនរឹងមកើតមានមេើង។

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

២.  ណគាលនណយរាយគេណនយ្យ (តពី្រំព័រមុន)
២.៣ មស្ក្ដីសមង្្រមនមគា�នមយបាយេណមនយលាយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រេុន)

២.៣.៧ បទពលាយសកេ្មម្លាសងៗ

េណនីបតរូវទទួ�ម្លាសងៗ រួេ្រញ្ចនូ�មៅក្ញងបទពលាយសកេ្មម្លាសងៗ បតរូវបានកត់បតាមៅតាេតមេលៃបដ�រំពរឹងទុកថានរឹងអា្ប្រេូ�េកវិញបាន។ ការបា៉លាន់ 
សា្លាន បតរូវមធវែើមេើងសបមា្រ់្រំណុ�ជា្រ់សងលាស័យ មដយប្្អកម�ើការបតរួតពិនិតលាយ ្ំមពាះ្ររិមាណមៅស�់ទាំងអស់នាកា�្ររិម្ឆេទមនតារាង តុ�លាយការ។

២.៣.៨ អ្�កេ្ម និងហត្នូ្រករណ៍

១. អ្�កេ្ម និងហត្នូ្រករណ៍ បតរូវបានកត់បតាតាេតមេលៃមដើេមដយដករំ�ស់្រង្គរ និងការខាត្រង់មនឱនភាពតមេលៃ្រង្គរ ប្រសិនម្រើមាន។  
   មៅមព�បដ�ធាតុមនបទពលាយសេលាបត្ដិ រួេ្រញ្ចនូ�នូវ សមាសធាតុសំខាន់ៗ បដ�មានអាយុកា�កំណត់មប្រើបបាស់ខុសៗគា្នលា អ្�កេ្មទាំងមនាះ  
   បតរូវបានចាត់ទុកជាធាតុម្លាសងគា្នលាមនអ្�កេ្ម និងហត្នូ្រករណ៍។

២. ការរំ�ស់មនអ្�កេ្ម និងហត្នូ្រករណ៍ បតរូវបានកត់បតាក្ញងរបាយការណ៍�ទ្្� មដយប្្អកម�ើវិធីសាសស្រំ�ស់មថរមៅម�ើអាយុកា� 
   បា៉លាន់ប្រមាណមនបទពលាយនីេួយៗ មៅតាេអបតាដូ្ខាងមបកាេ៖

ការបក�ំអអគារ         ២០% 
ហត្នូ្រករណ៍ការិយ�័យ                                                     ១០% - ២៥% 
សង្លារឹេ និងមបេឿង្រំពាក់        ២០%
យនយន្ដ         ២៥% 

៣. ការ្ំណយ្រនា្លា្រ់បដ�ពាក់ព័ន្មៅនរឹងប្្កេួយមនអ្�កេ្ម បដ�បានទទួ�សា្លា�់រួ្េកមហើយបតរូវបានរួេ្រញ្ចនូ�មៅក្ញងតមេលៃមយងមន 
   បទពលាយសកេ្ម មៅមព�បដ�អត្ប្រមយជន៍មសដ្ឋកិ្្ចនាមព�អនាេតបដ�នរឹងមកើតមាន បាន្រញ្ចនូ�មៅក្ញងធនាគារមៅក្ញង�ក្ខណ្ឌ ម�ើសពីមថលៃ 
   មដើេស្ដង់ដរមនបទពលាយសកេ្មបដ�កំពុងមានមនាះ។ រា�់ការ្ំណយ្រនា្លា្រ់ម្លាសងមទៀត បតរូវបានទទួ�សា្លា�់ជា្រនទៃញក្ំណយមៅក្ញង 
   ការិយ្ររិម្ឆេទបដ�បានមកើតមេើង។

៤. ្ំមណញ ឬខាតពីការឈ្រ់មប្រើ ឬការ�ក់ម្ញមនអ្�កេ្មណេួយ បតរូវបានកំណត់មដយភាពខុសគា្នលារវាងបបាក់្ំណូ�សុទ្ពីការ�ក់  
    និងតមេលៃមយងមនបទពលាយសេលាបត្ដិមនាះ មហើយបតរូវបានទទួ�សា្លា�់មៅក្ញងរបាយការណ៍�ទ្្�មៅមថងៃឈ្រ់មប្រើ ឬ�ក់ម្ញ។

៥. អ្�កេ្មបដ�បានរំ�ស់អស់មហើយ បតរូវបានរកលាសាទុកក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញរហូតដ�់ មថងៃបដ�អ្�នបទពលាយ និងបទពលាយសំភារៈទាំងមនាះ 
   បតរូវបាន�ក់ ឬ�ុ្រ្រំបាត់មចា�។

៦. តមេលៃមយងមនអ្�នបទពលាយបតរូវបានមធវែើការបតរួតពិនិតលាយមេើងវិញ្ំមពាះឱនភាពមនតមេលៃ មៅមព�បដ�មានការេូស្រញ្លាក់ណេួយឲលាយដរឹងថា 
   បទពលាយសកេ្មមនាះចំាបា្់បតរូវ្រន្យតមេលៃ។ ឱនភាពមនតមេលៃបតរូវបានវាស់បវងមដយមប្រៀ្រមធៀ្រតមេលៃមយងរ្រស់បទពលាយសកេ្មជាេួយតមេលៃបដ�អា្ 
   ប្រេូ�បានវិញ។ ការខាត្រង់ម�ើការថយ្ុះមនតមេលៃ បតរូវបានចាត់្ូ�ជា្រនទៃញកក្ញងរបាយការណ៍�ទ្្�។

៧. ការដក់្រញ្ចនូ�េកវិញនូវការខាត្រង់ម�ើឱនភាពមនតមេលៃ បដ�បានទទួ�សា្លា�់ពីឆា្នលាំេុនៗ បតរូវបានកត់បតាមេើងវិញ មៅមព�បដ�មានការេូស  
   ្រញ្លាក់ឲលាយដរឹងថាការខាត្រង់ម�ើឱនភាពមនតមេលៃ បដ�បានទទួ�សា្លា�់សបមា្រ់បទពលាយសកេ្មមនាះប�ងមកើតមានមទៀត ឬបតរូវបានថយ្ុះមហើយ។   
   ការដក់្រញ្ចនូ�េកវិញមនះ បតរូវបានទទួ�សា្លា�់បតរឹេកបេិតតមេលៃមយងមនបទពលាយសកេ្មបដ�បតរូវបានកំណត់ (តមេលៃសុទ្្រនា្លា្រ់ពីដករំ�ស់)  
   ប្រសិនម្រើពុំមានការខាត្រង់ម�ើឱនភាពមនតមេលៃមទមនាះ។ ការដក់្រញ្ចនូ�េកវិញមនះ បតរូវបានទទួ�សា្លា�់ក្ញងរបាយការណ៍�ទ្្�។ 

២.៣.៩ កេ្មវិធីកុំពលាយនូទ័រ

កេ្មវិធីកុំពលាយនូទ័របដ�ធនាគារបានទិញ បតរូវបាន្រង្លាញតាេមថលៃមដើេ ដករំ�ស់្រង្គរ និងឱនភាព ប្រសិនម្រើមាន។ កេ្មវិធីកុំពលាយនូទ័របតរូវបានរំ�ស់មដយ 
ប្្អកម�ើវិធីសាសស្ដរំ�ស់មថរ បដ�មានអបតារំ�ស់ប្រចាំឆា្នលាំ ២០ ភាេរយ។

២.៣.១០ បបាក់្រមញ្ញើរ្រស់អតិថិជន និងធនាគារម្លាសងៗ

បបាក់្រមញ្ញើរ្រស់អតិថិជន និងធនាគារម្លាសងៗ បតរូវបាន្រង្លាញក្ញងតមេលៃបដ�បានដក់តេ្�់។

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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២.  ណគាលនណយរាយគេណនយ្យ (តពី្រំព័រមុន)
២.៣ មស្ក្ដីសមង្្រមនមគា�នមយបាយេណមនយលាយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រេុន)

២.៣.១១ ្រំណុ�ម្លាសងៗ

្រំណុ�ម្លាសងមទៀតបតរូវបាន្រង្លាញក្ញងតមេលៃមដើេ។ 

២.៣.១២ សំវិធានធនម�ើ្រំណុ�

សំវិធានធនម�ើ្រំណុ� បតរូវបានទទួ�ស្ាលា�់មៅមព�បដ�ធនាគារមានកាតពវែកិ្្ចតាេ្លៃនូវ្លាបា្រ់្រ្្ចញ្រលាបន្ បដ�ជា�ទ្្�មនបពរឹត្ដិការណ៍ពីអតីត  
កា� មហើយវាទំនងជាមាន�ទ្ភាពបដ�តបេរូវ ឲលាយមាន�ំហូរម្ញ្�ប្រមយជន៍មសដ្ឋកិ្្ចក្ញងការ្រំមពញនូវកាតពវែកិ្្ចមនាះ មហើយការបា៉លាន់សា្លាន   
មន្ររិមាណមនាះបតរូវបានមធវែើមេើង។

សំវិធានធនបតរូវបានបតរួតពិនិតលាយមេើងវិញ នាកា�្ររិម្ឆេទមនតារាងតុ�លាយការនីេួយៗ មហើយមធវែើការបកតបេរូវឲលាយបស្រមៅនរឹងការបា៉លាន់សា្លាន�្អ្រំ្ុត 
នាមព�្រ្្ចញ្រលាបន្។ មៅមព�តមេលៃមព�មវលាមនសា្់បបាក់ មានឥទ្ិព�ជាសារវ័ន្ដ ្ររិមាណសំវិធានធនេឺជាតមេលៃ្រ្្ចញ្រលាបន្មនការ្ំណយបដ� 
រំពរឹងទុកមដើេលាបីទូទាត់្រំណុ�។

២.៣.១៣ ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញ

១. ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញក្ញងបគា

ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញក្ញងបគាជាបទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្ម សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទ្រ ្្ចញ្រលាបន្ និង េុនៗ បតរូវបានវាស់បវងជាទរឹកបបាក់បដ�បតរូវបាន 
រំពរឹងទុកថា បតរូវបានប្រេូ�េកវិញ ឬបតរូវ្រង់មៅអាជា្លាធរពន្ដរ។ អបតាពន្ និង្លាបា្រ់ពន្ បដ�បតរូវបានមប្រើមដើេលាបីេណនាទរឹកបបាក់ទាំងមនះ 
េឺជាអបតា និង្លាបា្រ់ពន្ បដ�មានសុព�ភាពរហូតដ�់កា�្ររិម្ឆេទមនតារាងតុ�លាយការមនះ ។

២. ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញពនលាយារ

ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញពនលាយារ បតរូវបានេណនាមដយមប្រើវិធីសាសស្ដ្ំរណុ�តុ�លាយការម�ើ្ នួំនខុសគា្នលា្រមណ្លាះអាសន្ នាកា�្ររិម ឆ្េទមនតារាងតុ�លាយការ 
រវាងេូ�ដ្លានពន្មនបទពលាយសកេ្ម និង បទពលាយអកេ្ម មហើយនិងតមេលៃពិតេណមនយលាយរ្រស់បទពលាយទាំងមនាះក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ។

ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញពនលាយារជាបទពលាយអកេ្ម បតរូវបានទទួ�សា្លា�់ ម�ើ្ំនួនខុសគា្នលា្រមណ្លាះអាសន្ជា្រ់ពន្ទាំងអស់ ម�ើកប�ងបតមៅមព�ពន ្
ពនលាយារជាបទពលាយអកេ្មមកើតមេើងពីការទទួ�សា្លា�់មៅបគាដំ្រូងមនបទពលាយសកេ្ម ឬបទពលាយអកេ្ម មៅក្ញងប្រតិ្រត្ដិការេួយបដ�មៅមព�មនាះវាេិនជះ 
ឥទ្ិព�ដ�់បបាក់្ំមណញតាេវិធីសាសស្ដេណមនយលាយ និងបបាក់្ំមណញ ឬខាតជា្រ់ពន្។ 

ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញពនលាយារជាបទពលាយសកេ្ម បតរូវបានទទួ�សា្លា�់សបមា្រ់ភាពខុសគា្នលា្រមណ្លាះអាសន្ទាំងអស់ បដ�អា្កាត់្រន្យបានរហូតដ� ់

ទំហំេួយបដ�ទំនងថាបបាក់្ំមណញជា្រ់ពន្នរឹងអា្មាន មដើេលាបីកាត់កងជាេួយភាពខុសគា្នលា្រមណ្លាះអាសន្បដ�អា្មប្រើបបាស់បានម�ើកប�ងបត
មៅមព�ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញពនលាយារជាបទពលាយសកេ្មមកើតមេើងពីការទទួ� សា្លា�់នាបគាដំ្រូងមនបទពលាយសកេ្ម ឬ្រំណុ�មនប្រតិ្រត្ដិការេួយមៅ 
ខណៈមព�ប្រតិ្រត្ដិការ មកើតមេើងមនាះ េិនមានឥទ្ិព�ដ�់បបាក់្ំមណញតាេវិធីសាសស្ដេណមនយលាយ និងបបាក់ ្ំមណញ ឬខាតជា្រ់ពន្។

តមេលៃពិតេណមនយលាយមនពន្ម�ើបបាក់្ំមណញពនលាយារជាបទពលាយសកេ្ម បតរូវបានពិនិតលាយមេើងវិញ នាកា�្ររិម្ឆេទមនតារាងតុ�លាយការនីេួយៗ មហើយនិង 
បតរូវបានកាត់្រន្យេកបតរឹេទំហំេួយ បដ�េិនទំនងថា មានបបាក់្ំមណញជា្រ់ពន្បេ្រ់បគាន់នរឹងអា្្្ដ�់ឲលាយបទពលាយសកេ្មទាំងអស់ ឬេួយប្្ក 
អា្ប្រេូ�េកវិញនាមព�អនាេត។ ពន្ម�ើបបាក់្ំណូ�ពនលាយារ ជាបទពលាយសកេ្ម បដ�េិនបតរូវបានទទួ�សា្លា�់មនាះ េឺបតរូវបានវាយតមេលៃមេើងវិញ 
នាកា�្ររិម្ឆេទមនតារាងតុ�លាយការនីេួយៗ មហើយបតរូវបានទទួ�សា្លា�់នូវបតទំហំេួយបដ�វាទំនងថា បបាក់្ំមណញជា្រ់ពន្នាមព�អនាេតនរឹងមធវែើ 
ឲលាយពន្ពនលាយារជាបទពលាយសកេ្មមនាះ អា្បតរូវបានយកប្រេូ�េកវិញបាន។

២.៣.១៤ ការកាត់កងឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ញ

បទពលាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ញ និងបទពលាយអកេ្មហិរញ្ញវត្ញបតរូវបានកាត់កងគា្នលា មហើយ្ំនួនទរឹកបបាក់សុទ្បតរូវបាន្រង្លាញក្ញងតារាងតុ�លាយការ បតក្ញងករណីបដ� 
មានសិទ្ិបស្រ្លាបា្រ់ មដើេលាបីកាត់កងទរឹកបបាក់ បដ�បតរូវបានទទួ�សា្លា�់ មហើយមាន្រំណងទូទាត់តាេេូ�ដ្លានសុទ្ ឬ�ក់បទពលាយសកេ្ម និង 
ទូទាត់្រំណុ�មៅមព�ទនទៃរឹេគា្នលាមនាះ។ ជាទូមៅ មនះេិនបេនជាករណីរ្រស់កិ្្ចបពេមបពៀងកាត់កងមេើយ មហើយបទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្មពាក់ព័ន្
បតរូវបាន្រង្លាញជាទរឹកបបាក់ដុ�ក្ញងតារាងតុ�លាយការ។

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

២.  ណគាលនណយរាយគេណនយ្យ (តពី្រំព័រមុន)
២.៣ មស្ក្ដីសមង្្រមនមគា�នមយបាយេណមនយលាយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រេុន)

២.៣.១៥ ការទទួ�សា្លា�់្ំណូ� និង្ំណយ

១. ្ំណូ�ពីការបបាក់៖

្ំណូ�ពីការបបាក់ បតរូវបានទទួ�សា្លា�់មដយប្្អកម�ើេូ�ដ្លាន្រង្គរ ។

្ំណូ�ពីការបបាក់ម�ើឥណទានវិបារូ្រន៍ ឥណទានមានកា�កំណត់ និងឥណទានម ល្ាសងមទៀត បតរូវបានទទួ�សា្លា�់មដយប្្អកម�ើេូ�ដ្លាន 
្រង្គរជាមរៀងរា�់មថងៃ ។ មៅមព�បដ�ឥណទានេួយកា្លាយជាឥណទានេិនដំមណើរការ ការកត់បតាការបបាក់បតរូវបានពលាយតួរទុករហូតបតរូវបានទទួ�
សា្លា�់មដយប្្អកម�ើេូ�ដ្លានសា្់បបាក់។ ឥណទានទាំងមនាះបតរូវបានចាត់ទុកជាេណនីេិនដំមណើរការ មៅមព�បដ�ខកខានេិនបានសង 
្រំណុ�្ំនួន៩០ មថងៃ ឬម�ើសពីមនះ។

២. ្ំណូ�ពីមថលៃឈ្តួ� និងកមបេមជើងសារ៖

្ំណូ�ពីសកេ្មភាពម្លាសងៗរ្រស់ធនាគារ បតរូវបាន្រង្គរមដយមប្រើេូ�ដ្លានដូ្ខាងមបកាេ៖

i. កមបេម�ើការចាត់ប្ង្្ដ�់ឥណទាន និងកមបេមជើងសារម�ើមសវាកេ្ម និងឥណទាន បដ�បាន្្ដ�់មៅឱលាយអតិថិជន បតរូវបានទទួ�សា្លា�់មៅ
  មព�ប្រតិ្រត្ដិការមកើតមេើង។
ii. កមបេម�ើកិ្្ចសនលាយា និងកមបេការធានាម�ើមសវាកេ្មម្លាសងៗ និងឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ញនានា បដ�្្ដ�់ឲលាយអតិថិជនបតរូវបានទទួ�សា្លា� ់
  ជា្ំណូ� មៅមព�បដ�ប្រតិ្រត្ដិកាមកើតមានមេើង។
iii. កមបេមសវាកេ្មនិងកមបេរត់ការ បតរូវបានទទួ�សា្លា�់ មៅមព�មសវាកេ្មបតរូវបាន្រំមពញ។ 

៣. ្ំណយម�ើការបបាក់៖

្ំណយការបបាក់ម�ើបបាក់្រមញ្ញើរ្រស់អតិថិជន េណនីទូទាត់រ្រស់ធនាគារម្លាសងៗ និងកេ្ចី បតរូវបានទទួ�សា្លា�់តាេេូ�ដ្លាន្រង្គរ

ប្រចាំមថងៃ ។

៤. ្ំណយម�ើមថលៃឈ្តួ� និងមជើងសារ៖

្ំណយម�ើមថលៃឈ្តួ�និងមជើងសារបតរូវបានទទួ�សា្លា�់មៅមព�្ំណយមនាះមកើតមេើង។

២.៣.១៦ ភតិសនលាយាប្រតិ្រតិ្ការ

ការ្ំណយមៅម�ើភតិសនលាយាប្រតិ្រត្ិការ បតរូវបានេិត្រញ្ចនូ�មៅក្ញងរបាយការណ៍�ទ្្� តាេអបតាមថរបស្រតាេមថរមវលាមនការជួ�។

២.៣.១៧ សេ្ព័ន្ញាតិ

ភាេីបដ�ចាត់ទុកថាសេ្ព័ន្ញាតិ �ុះបតាធនាគារមាន�ទ្ភាពបេ្រ់បេង្្លា�់ ឬប្រមយ�ម�ើ ភាេីម្លាសងមទៀត ឬមានឥទ្ិព�យ៉លាងសំខាន់ក្ញងការ 
មធវែើមស្ក្ដីសមបេ្្ិត្ដប្្កហិរញ្ញវត្ញ និងប្រតិ្រត្ដិការ ឬ្ទៃញយេកវិញ ប្រសិនម្រើធនាគារនិងភាេីមនាះស្ិតមៅមបកាេការបេ្រ់បេងរួេេួយ ឬក៏មាន 
ឥទ្ិព�ជាសំខាន់។ សេ្ព័ន្ញាតិអា្ជារូ្រវ័ន្ដ្រុេ្គ� ឬនីតិ្រុេ្គ� មហើយក៏បានរួេ្រញ្ចនូ�ទាំង្រុេ្គ�ជិតស្ិតមៅក្ញងសមាជិកបេរួសារ្ងបដរ។
សេ្ព័ន្ញាតិដូ្បដ�បានកំនត់ក្ញងមាបតា ៤៩ និង ៥០ មន្លាបា្រ់ស្ដីពីធនាគារ និងសា្លា្រ័ន ហិរញ្ញវត្ញមនបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា 
រួេមានដូ្ខាងមបកាេ៖
ក. រា�់្រុេ្គ�ទាំងឡាយណបដ�កាន់កា្រ់មដយ្្លា�់ ឬមដយប្រមយ� នូវភាេហ៊ុនយ៉លាងមហា្ណស់ ១០ ភាេរយមនេូ�ធន  
   ឬសិទ្ិ មបាះមឆា្នលាត។
ខ. រា�់បកុេហ៊ុនទាំងឡាយណ បដ�ធនាគារកាន់កា្រ់មដយ្្លា�់ ឬប្រមយ�នូវភាេហ៊ុន យ៉លាងមហា្ណស់ ១០ ភាេរយ  
   មនេូ�ធន ឬសិទ្ិមបាះមឆា្នលាតមៅក្ញងបកុេហ៊ុន។
េ. រា�់្រុេ្គ�ទាំងឡាយណ បដ�្ូ�រួេក្ញងអភិបា� បេ្រ់បេង ដរឹកនាំ ឬការបតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញង។
�. រា�់សវនករខាងមបរៅ។

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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២.  ណគាលនណយរាយគេណនយ្យ (តពី្រំព័រមុន)
២.៣ មស្ក្ដីសមង្្រមនមគា�នមយបាយេណមនយលាយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រេុន)

២.៣.១៨ បទពលាយសកេ្មបដ�ស្ិតមបកាេកិ្្ចសនលាយាធានា

បទពលាយសកេ្មបដ�ម្្ើររកលាសាទុក ឬក្ញងសមាសភាពជាបទពលាយដក់ធានា េឺេិនបតរូវបាន្រង្លាញក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញមទពីមបពាះបទពលាយទាំងមនះេិនបេន 
ជាបទពលាយសកេ្មរ្រស់ធនាគារមេើយ។

២.៣.១៩ ការកាត់ខទៃង់មន្ំនួនទរឹកបបាក់

ម�ើកប�ងបតមានការ្រញ្លាក់ម្លាសងពីមនះ ្ំនួនទរឹកបបាក់ក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ បតរូវបានកាត់ ខទៃង់ជា្ំនួនេត់ឯកតាដុលា្លារអាមេរិក្ំមពាះ្ំនួន 
ទរឹកបបាក់ដុលា្លារអាមេរិក និងឯកតាពាន់មរៀ� ្ំមពាះ្ំនួនទរឹកបបាក់មរៀ�។ 

៣. សមតុល្យណផ្ទរពីសាខា
្រនា្លា្រ់ពីធនាគារបាន្ុះ្រញ្ជីជាបកុេហ៊ុនេហាជនទទួ�ខុសបតរូវមានកបេិត និងជាបកុេហ៊ុន្រុត្សេ្ព័ន្មនធនាគារ Malayan Banking Berhad នាមថងៃទី២ បខមេសា 
ឆា្នលាំ២០១២ ធនាគារ្រន្ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់សាខាមដយឈរម�ើេូ�ដ្លាននិរន្៍ភាព។ ទនទៃរឹេនរឹងមនះ បទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្មរ្រស់សាខា នាមថងៃទី១ បខមេសា 
ឆា្នលាំ២០១២ បតរូវបានម្ទៃរេកធនាគារតាេតមេលៃក្ញង្រញ្ជីដូ្ខាងមបកាេ៖

នាមថងៃទី១ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

បទពលាយសកេ្ម

សា្់បបាក់ក្ញងមដ ១៥.៧៧៦.៩៤៣ ៦៣.០២៨.៨៨៧

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារជាតិ ១១៤.៩៦៧.៧៨២ ៤៥៩.២៩៦.២៨៩

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារម្លាសងៗ ៣៣.១០៣.៩១៥ ១៣២.២៥០.១៤០

ឥណទាន និង្រុមរប្រទាន-សុទ្ ១៦៦.៣២៣.២១៦ ៦៦៤.៤៦១.២៤៨

េណនីបតរូវទទួ�ពីទីសា្នលាក់ការកណ្លា� ៩៩.៥៤១ ៣៩៧.៦៦៦

េណនីបតរូវទទួ�ពីសាខាមបរៅប្រមទស ៤.០៨៥.៨០០ ១៦.៣២២.៧៧១

បទពលាយសកេ្មម្លាសងមទៀត ៦១៥.៤១១ ២.៤៥៨.៥៦៥

អ្�កេ្ម និងហត្នូ្រករណ៍ ២.៩០១.៥២០ ១១.៥៩១.៥៧២

កេ្មវិធីកុំពលាយនូទ័រ ១២.៩៧៨ ៥១.៨៤៧

បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៣៣៧.៨៨៧.១០៦ ១.៣៤៩.៨៥៨.៩៨៥

បទពលាយអកេ្ម

បបាក់្រមញ្ញើអតិថិជន ១៣៣.២៨២.៨៣៨ ៥៣២.៤៦៤.៩៣៦

បបាក់្រមញ្ញើពីធនាគារម្លាសងៗ ១១៦.២៥៩.៦០២ ៤៦៤.៤៥៧.១១០

េណនីបតរូវទូទាត់មៅឲលាយទីសា្នលាក់ការកណ្លា� ៤៧.៨៩៣.៥៨៩ ១៩១.៣៣៤.៨៨៨

សំវិធានធនសបមា្រ់្ំណយពន្ម�ើបបាក់្ំមណញ ៦៨៦.០៣៧ ២.៧៤០.៧១៨

បទពលាយអកេ្មម្លាសងមទៀត ៦.៦៨៤.៣៥២ ២៦.៧០៣.៩៨៦

បទពលាយអកេ្មសរុ្រ ៣០៤.៨០៦.៤១៨ ១.២១៧.៧០១.៦៣៨

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

៣. សមតុល្យណផ្ទរពីសាខា (តពី្រំព័រមុន)
ពុំមានបបាក់្ំមណញ ឬខាតបតរូវបានទទួ�សា្លា�់មដយសារបត�ទ្្�មនការម្ទៃរមេើយ។ បបាក់្ំមណញរកលាសាទុកនាមថងៃទី១ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ្ំនួន 
៣,០៨លានដុលា្លារអាមេរិក បតរូវបាន្រំប�ងជាមដើេទុនរ្រស់ធនាគារ។

៤.  សមតុល្យជាមួយ្នាគារជាតិននកម្ថុជា

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

េណនី្រន្ដជាបបាក់ដុលា្លារអាមេរិក ៤៣.២៦២.៩១៩ ១៧២.៨៣៥.៣៦២

េណនី្រន្ដជាបបាក់មរៀ� ៣៦៦.៣០២ ១.៤៦៣.៣៧៦

េណនី្រមញ្ញើមានកា�កំណត់ជា បបាក់ដុលា្លារអាមេរិក ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០

បបាក់តេ្�់កាតពវែកិ្្ច៖

បបាក់្រំរុងកាតពវែកិ្្ច ៣៥.៥០០.៦១៥ ១៤១.៨២៤.៩៥៧

បបាក់តេ្�់ធានាម�ើមដើេទុន ៥.០០០.០០០ ១៩.៩៧៥.០០០

១៣៤.១២៩.៨៣៦ ៥៣៥.៨៤៨.៦៩៥

បបាក់្រំរុងកាតពវែកិ្្ច

មយងតាេប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ម�ខ ធ៧-០១២-១៤០ ្ុះមថងៃទី១៣ បខកញ្លា ឆា្នលាំ២០១២ ធនាគារ បតរូវបានតបេរូវឲលាយរកលាសា្ំនួនទរឹកបបាក ់
្រំរុងជាកល់ាក់េួយមៅធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាក្ញងទំរង់ជាបបាក់្រមញ្ញើកាតពវែកិ្្ច មហើយេណនាតាេអបតា ៨ ភាេរយ និង ១២,៥ ភាេរយមនបបាក់្រមញ្ញើអតិថិជនជា 
រូ្រិយវត្ញមរៀ� និងជារូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររមទសមរៀងគា្នលា។ បបាក់តេ្�់កាតពវែកិ្្ចម�ើបបាក់្រមញ្ញើរ្រស់អតិថិជន មានការបប្រប្ររួ�អាបស័យមៅម�ើកបេិតមន 
បបាក់្រមញ្ញើរ្រស់អតិថិជន។

បបាក់តេ្�់ធានាម�ើមដើេទុន

មយងតាេប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ម�ខ ធ៧-០១-១៣៦ ្ុះមថងៃទី១៥ បខតុលា ឆា្នលាំ២០០១ បេ្រ់ធនាគារបតរូវបានតបេរូវឲលាយតេ្�់បបាក ់
្ំនួន ១០ភាេរយ មនមដើេទុន្ុះ្រញ្ជីមៅធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា។ បបាក់តេ្�់មនះេឺេិនអា្មប្រើបបាស់ក្ញងប្រតិ្រត្ដិការប្រចាំមថងៃរ្រស់ធនាគារបានមេើយ 
្រ៉ុបន្ដធនាគារអា្ដកយកវិញបាន មៅមព�បដ�សមបេ្្ិត្ដឈ្រ់មធវែើអាជីវកេ្មមៅក្ញងបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា។

អបតាការបបាក់ប្រចាំឆា្នលាំ

2012

េណនី្រន្ដ សូនលាយ

បបាក់្រមញ្ញើមានកា�កំណត់ ០,១០% - ២,៥០%

បបាក់្រំរុងកាតពវែកិ្្ច ០,១០% - 0,១៤%

បបាក់តេ្�់ធានាម�ើមដើេទុន ០, ១៨%
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៤.  សមតុល្យជាមួយ្នាគារជាតិននកម្ថុជា (តពី្រំព័រមុន)

សបមា្រ់មគា�្រំណងមនការមរៀ្រ្ំរបាយការណ៍�ំហូរសា្់បបាក់ សា្់បបាក់ និងសា្់បបាក់សេេូ�រួេមានដូ្ខាងមបកាេ៖

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

សា្់បបាក់ក្ញងមដ ១៦.៧០៣.៤២៧ ៦៦.៧៣០.១៩១

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា៖

េណនី្រន្ ៤៣.៦២៩.២២១ ១៧៤.២៩៨.៧៣៨

បបាក់្រមញ្ញើមានកា�កំណត់ (កា�វសាន្រយៈមព� ៣ បខ ឬតិ្ជាង) ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារម្លាសងៗ៖

េណនីទូទាត់ ៤៣៣.៣៥០ ១.៧៣១.២៣៣

បបាក់្រមញ្ញើមានកា�កំណត់ (កា�វសាន្រយៈមព� ៣ បខ ឬតិ្ជាង) ២៩.៤៣៣.៣០៦ ១១៧.៥៨៦.០៥៨

េណនីបតរូវទទួ�ពីបកុេហ៊ុនមេ៖

េណនីទូទាត់ ១៨៥.៤០៥ ៧៤០.៦៩៣

េណនីបតរូវទទួ�ពីសាខា្ររមទស៖

េណនីទូទាត់ ១១៤.៩៦៧ ៤៥៩.២៩៣

សា្់បបាក់ និងសា្់បបាក់សេេូ� សរុ្រ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

៥.  សមតុល្យជាមួយ្នាគារណផ្សងៗ

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

េណនីទូទាត់ជាេួយធនាគារមបរៅប្រមទស ជាបបាក់ដុលា្លារអាមេរិក ៣០០.០០១ ១.១៩៨.៥០៤

េណនីទូទាត់ជាេួយធនាគារក្ញងបសុកជាបបាក់ដុលា្លារអាមេរិក ១៣៣.៣៤៩ ៥៣២.៧២៩

បបាក់្រមញ្ញើមានកា�កំណត់ជាេួយធនាគារក្ញងបសុកជាបបាក់ដុលា្លារអាមេរិក ២៩.៤៣៣.៣០៦ ១១៧.៥៨៦.០៥៨

២៩.៨៦៦.៦៥៦ ១១៩.៣១៧.២៩១
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

៦.  គេនីទតរូវ្រ្រួលពី (្រូទាត់ណៅ) ទកុមហ៊ុនណម

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

េណនីបតរូវទទួ�ពីបកុេហ៊ុនមេ

េណនីទូទាត់ ១៨៥.៤០៥ ៧៤០.៦៩៣

េណនីបតរូវទូទាត់មៅឲលាយបកុេហ៊ុនមេ

េណនីទូទាត់ ១.៦៨០.០៤២ ៦.៧១១.៧៦៨

កេ្ចី (*) ៤៥.៧៥០.០០០ ១៨២.៧៧១.២៥០

ការបបាក់បតរូវទូទាត់ ២៨.៥០៧ ១១៣.៨៨៥

៤៧.៤៥៨.៥៤៩ ១៨៩.៥៩៦.៩០៣

(*) ទរឹកបបាក់កេ្ចី្ំនួន ៤៥,៧៥ លានដុលា្លារអាមេរិក ្រង្លាញពីឥណទានពីបកុេហ៊ុនមេបដ�មានកា�វសាន្ ៣ ឆា្នលាំ និងអបតាការបបាក់បតរូវបានកំណត់មេើង 
វិញមរៀងរា�់ ៣បខេ្ង។ កេ្ចីទាំងមនះមានការបបាក់ជាេួយអបតាពី ១,៣២% មៅ ២,០៦% ក្ញងេួយឆា្នលាំ។

៧.  គេនីទតរូវ្រ្រួលពីសម្័ន្ធញាត ិ

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

ធនាគារ Maybank New York ជាបបាក់ដុលា្លារអាមេរិក ៩៨.១៩០ ៣៩២.២៦៩

ធនាគារ Maybank London ជាបបាក់ម្នអង់មេលៃស ១៦.៧៧៧ ៦៧.០២៤

១១៤.៩៦៧ ៤៥៩.២៩៣

 
ទរឹកបបាក់មនះតំណងឲលាយសេតុ�លាយមនេណនីទូទាត់ជាេួយសាខារ្រស់មេយប្រ៊ងមៅមបរៅប្រមទស។
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៨.  ឥេទាន និងបុណរទបទាន

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

ឥណទានពាណិជ្ជកេ្ម៖

ឥណទានវិបារូ្រន៍ ៤៩.៧៨០.៩៥២ ១៩៨.៨៧៤.៩០៣

ឥណទានមានកា�កំណត់ ៤៦.៧០៨.១៩៩ ១៨៦.៥៩៩.២៥៥

សក្ី្រ័បតជំមនឿទុក្ិត្ដ ១១.៥៧០.៦០៨ ៤៦.២២៤.៥៧៩

១០៨.០៥៩.៧៥៩ ៤៣១.៦៩៨.៧៣៧

ឥណទានសបមា្រ់អ្កមប្រើបបាស់៖

ឥណទានវិបារូ្រន៍ ២៥.០៣៦.៨៨៨ ១០០.០២២.៣៦៨

ឥណទានមេហដ្លាន ៥៧.២៣០.៣១៧ ២២៨.៦៣៥.១១៦

ឥណទានមានកា�កំណត់ ៤៦.៧០៤.៣៦៥ ១៨៦.៥៨៣.៩៣៨

ឥណទានមេហដ្លានសបមា្រ់្រុេ្គ�ិក ៩៩៣.៦១៦ ៣.៩៦៩.៤៩៦

១២៩.៩៦៥.១៨៦ ៥១៩.២១០.៩១៨

ឥណទាន និង្រុមរប្រទានដុ� ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ការបបាក់បតរូវទទួ�សុទ្៖

ការបបាក់្រង្គរបតរូវទទួ� ១.៤៥១.៩៥១ ៥.៨០០.៥៤៤

ការបបាក់ពលាយតួរទុក (៧៦១.៣៦១) (៣.០៤១.៦៣៧)

៦៩០.៥៩០ ២.៧៥៨.៩០៧

សរុ្រឥណទាន និង្រុមរប្រទានដុ� និង ការបបាក់បតរូវទទួ�សុទ្ ២៣៨.៧១៥.៥៣៥ ៩៥៣.៦៦៨.៥៦២

សំវិធានធនសបមា្រ់ឥណទានបដ�បាត់្រង់៖

សំវិធានធនជាក់លាក់ (៨.៥៦១.៦៧៦) (៣៤.២០៣.៨៩៦)

សំវិធានធនទូមៅ (២.២៥៩.៣៣៧) (៩.០២៦.០៥១)

(១០.៨២១.០១៣) (៤៣.២២៩.៩៤៧)

ឥណទាន និង្រុមរប្រទាន ២២៧.៨៩៤.៥២២ ៩១០.៤៣៨.៦១៥
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

៨.  ឥេទាន និងបុណរទបទាន (តពី្រំព័រមុន)
ការវិភាេ្របន្េមទៀត អំពីឥណទាន និង្រុមរប្រទានមានដូ្ខាងមបកាេ៖

ក- ការវិភាេសំណុំឥណទានតាេវិស័យមនធនាគារ ៖ 

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

អ្កមប្រើបបាស់ ៧៨.៥៤៦.២០២ ៣១៣.៧៩២.០៧៩

ពាណិជ្ជកេ្ម�ក់ដុំ និងរាយ ៣៦.៧០៥.៨៩៦ ១៤៦.៦៤០.០៦១

កេ្មន្ដសា�កេ្ម ៣០.១៧១.៩៣១ ១២០.៥៣៦.៨៦៤

អាហរ័ណ នីហរ័ណ ២០.៥៤៧.៦៣៨ ៨២.០៨៧.៨១៥

សំណង់ ១២.៤៩៩.១៤៨ ៤៩.៩៣៤.០៩៧

សណ្លាគារ ៩.៩៤៩.៧០៩ ៣៩.៧៤៩.០៨៧

កសិកេ្ម ៣.៨៩២.០១១ ១៥.៥៤៨.៥៨៣

មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញ ៣.៦៩១.៨០៧ ១៤.៧៤៨.៧៦៧

ថាេព� ៣.១៧២.៦៧៧ ១២.៦៧៤.៨៤៣

ម្លាសងៗ ៣៨.៨៤៧.៩២៦ ១៥៥.១៩៧.៤៥៩

ឥណទាន និង្រុមរប្រទាន ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ខ- មយងមៅកំណត់សំគា�់ ១៥ សបមា្រ់ការវិភាេឥណទាន និង្រុមរប្រទានមៅតាេឥណប្រតិទាន។

េ- ការវិភាេឥណទាន និង្រុមរប្រទាន មដយប្្អកម�ើរូ្រិយ្រ័ណ្ណ និវាសនភាព ទំនាក់ទំនង ហានិភ័យ និងអបតាការបបាក់ដូ្ខាងមបកាេ៖

២០១២

ដុលា្លារអាមលារិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

បបាក់ដុលា្អាមេរិក ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

និវាសនជន ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

េិនបេនសេ័្ពន្ញាតិ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ហានិភ័យធំៗ ២៩.៩៤៨.៧៥៥ ១១៩.៦៤៥.២៧៦

េិនបេនហានិភ័យធំៗ ២០៨.០៧៦.១៩០ ៨៣១.២៦៤.៣៧៩

២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥
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៨.  ឥេទាន និងបុណរទបទាន (តពី្រំព័រមុន)

ហានិភ័យធំៗមនបទពលាយមៅមបរៅតារាងតុ�លាយការ្រូក្រញ្ចនូ�គា្នលាមាន្ំនួន ១,១១ លានដុលា្អាមេរិក នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២។

២០១២

អបតាការបបាក់ប្រចាំឆា្នលាំ៖

ឥណទានវិបារូ្រន៍ ៥,២៥% - ១១,០០%

ឥណទានមានកា�កំណត់ ៨,០០% - ១១,០០%

សក្ី្រ័បតជំមនឿទុក្ិត្ ៨,០០% - ១១,០០%

ឥណទានមៅ្រុេ្គ�ិក ៣,៥០%

�- ការវិភាេឥណទាន និង្រុមរប្រទានតាេរយៈការប្រតិ្រត្ិ មានដូ្ខាងមបកាេ៖

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

ឥណទានធេ្មតា៖

មានវត្ញធានា ២២២.១៦៧.៩៧៩ ៨៨៧.៥៦១.០៧៦

េិនមានវត្ញធានា ៣.០៩៤.៦០៣ ១២.៣៦២.៩៣៩

ឥណទានឃ្លាំមេើ�៖

មានវត្ញធានា ២.២៥៩.១៧៥ ៩.០២៥.៤០៤

ឥណទានមបកាេស្ង់ដរ៖

មានវត្ញធានា ២.១១៤.២០៦ ៨.៤៤៦.២៥៣

ឥណទានសងលាស័យ៖

មានវត្ញធានា ១.៤៣២.៨១៧ ៥.៧២៤.១០៤

ឥណទានបាត់្រង់៖

មានវត្ញធានា ៦.៩៥៦.១៦៥ ២៧.៧៨៩.៨៧៩

២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

៨.  ឥេទាន និងបុណរទបទាន (តពី្រំព័រមុន)

ង- ្របបេ្របេរួ�មនការមធវែើសំវិធានធនសបមា្រ់ឥណទានបាត់្រង់មៅក្ញងអំេញងការិយ្ររិម្ឆេទ៖

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក

សំវិធានធនជាក់លាក់៖

នាមថងៃទី២ បខមេសា ម្ទៃរពីសាខា ១២.០១៣.២៧៣

្រំបរ្របេរួ�ក្ញងអំេញងការិយ្ររិម្ឆេទ៖

្រញ្ជីកា្រសញ្លាស (១១.៨៥២)

ឥណទាន�ុ្រមចា� (៣.៤៣៩.៧៤៥)

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ៨.៥៦១.៦៧៦

សំវិធានធនទូមៅ៖

នាមថងៃទី២ បខមេសា ម្ទៃរពីសាខា ១.៦៣៣.០៤៨

្រំបរ្របេរួ�ក្ញងកំេញងការិយ្ររិម្ឆេទ៖

្រនទៃញកក្ញងកំេញងការិយ្ររិម្ឆេទ ៦២៦.២៨៩

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ២.២៥៩.៣៣៧

សរុ្រសំវិធានធន ១០.៨២១.០១៣

សេេូ� ពាន់មរៀ� (កំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២.១.៥) ៤៣.២២៩.៩៤៧
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៩. អចលនកម្ម និងហត្ូបករេ៍

២០១២

ការបក�ំអអគារ
ដុលា្លារអាមេរិក

ហត្នូ្រករណ៍
ការិយ�័យ

ដុលា្លារអាមេរិក

សង្លារឹេ 
និងមបេឿង្រំពាក់
ដុលា្លារអាមេរិក

យនយន្ដ
ដុលា្លារអាមេរិក

សរុ្រ
ដុលា្លារអាមេរិក

តមេលៃមដើេ

នាមថងៃទី២ បខមេសា ម្ទៃរពីសាខា ៣.១៩៤.៣៥៧ ១.៧១៣.០២៧ ៩៤.៤៥៦ ២៧៦.៣០០ ៥.២៧៨.១៤០

ការទិញ្របន្េ ៤២៨.៦៥៣ ៣៦៧.២៥៩ ៦០.៤៧៩ - ៨៥៦.៣៩១

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ៣.៦២៣.០១០ ២.០៨០.២៨៦ ១៥៤.៩៣៥ ២៧៦.៣០០ ៦.១៣៤.៥៣១

រំ�ស់្រង្គរ

នាមថងៃទី២ បខមេសា ម្ទៃរពីសាខា ១.៣០០.០២៧ ៨៨០.២០២ ៤៤.៨២៩ ១៥១.៥៦២ ២.៣៧៦.៦២០

រំ�ស់ក្ញងការិយ្ររិម្ឆេទ ៤៥៨.២៨៦ ២៣២.៨៦០ ១៦.១៨១ ៤១.៤៣៣ ៧៤៨.៧៦០

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ១.៧៥៨.៣១៣ ១.១១៣.០៦២ ៦១.០១០ ១៩២.៩៩៥ ៣.១២៥.៣៨០

តមេលៃ្ុះ្រញ្ជីសុទ្

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ១.៨៦៤.៦៩៧ ៩៦៧.២២៤ ៩៣.៩២៥ ៨៣.៣០៥ ៣.០០៩.១៥១

សេេូ�ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២.១.៥) ៧.៤៤៩.៤៦៥ ៣.៨៦៤.០៦០ ៣៧៥.២៣០ ៣៣២.៨០៣ ១២.០២១.៥៥៨

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

១០. កម្មវិ្ីកុំព្យូ្រ័រ

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក

តមេលៃមដើេ

នាមថងៃទី២ បខមេសា ម្ទៃរពីសាខា ១៤២.២១០

ការទិញ្របន្េ ១៥.៩៨៩ 

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ១៥៨.១៩៩

រំ�ស់្រង្គរ

នាមថងៃទី២ បខមេសា ម្ទៃរពីសាខា ១២៩.២៣២

រំ�ស់ក្ញងការិយ្ររិម្ឆេទ ៥.១៣៥

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ១៣៤.៣៦៧

តមេលៃ្ុះ្រញ្ជីសុទ្

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ២៣.៨៣២

សេេូ� ពាន់មរៀ� (កំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២.១.៥) ៩៥.២០៩

១១. ទ្រព្យសកម្មណផ្សងៗ

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ�ពាន់មរៀ�
(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

បបាក់្រមញ្ញើមៅអ្ក្្គត់្្គង់ ១.០៤២.២៨០ ៤.១៦៣.៩០៨

បបាក់្រង់េុន ៣៣៣.០៦០ ១.៣៣០.៥៧៥

ការបបាក់្រង្គរបដ�នរឹងបតរូវទទួ�ពីធនាគារជាតិ និងធនាគារម្លាសងមទៀត ១១៤.៤៤៦ ៤៥៧.២១២

បទពលាយសកេ្មម្លាសងៗ ១.០០១ ៣.៩៩៩

១.៤៩០.៧៨៧ ៥.៩៥៥.៦៩៤
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១២. ទរាក់បណញ្ញើពីអតិ្ិជន និង្នាគារ

បបាក់្រមញ្ញើពីអតិថិជនរួេមានដូ្ជា៖

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

បបាក់្រមញ្ញើ្រន្ដ ៨៦.៨៥១.២០៨ ៣៤៦.៩៧០.៥៧៦

បបាក់្រមញ្ញើសនលាសំ ៣៦.២៥៣.២៧៧          ១៤៤.៨៣១.៨៤១        

បបាក់្រមញ្ញើមានកា�កំណត់ ៨៨.៥៦៧.០០១         ៣៥៣.៨២៥.១៦៩        

បបាក់្រមញ្ញើកបេិតទុក ៤៦១.៦៦៤ ១.៨៤៤.៣៤៨ 

២១២.១៣៣.១៥០ ៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

ការវិភាេ្របន្េមនបបាក់្រមញ្ញើពីអតិថិជនមានដូ្ខាងមបកាេ៖

(ក) ការវិភាេម�ើកា�អវសាន សូេមេើ�កំណត់្រង្លាញម�ខ ១៥ ទបេង់កា�វសាន្។

(ខ) ការវិភាេតាេប្រមភទអតិថិជន៖

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

សហបគាសក្ញងបសុក ១០២.៩៤១.០៧០ ៤១១.២៤៩.៥៧៥

ឯកត្ដជន ១០៩.១៩២.០៨០ ៤៣៦.២២២.៣៥៩

២១២.១៣៣.១៥០ ៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

(េ) ការវិភាេតាេប្រមភទរូ្រិយវត្ញ៖

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

បបាក់ដុលា្លារអាមេរិក ២១២.០៧៥.៩៤៨ ៨៤៧.២៤៣.៤១២

បបាក់មរៀ� ៥៧.២០២                ២២៨.៥២២

២១២.១៣៣.១៥០ ៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

១២. ទរាក់បណញ្ញើពីអតិ្ិជន និង្នាគារ (តពី្រំព័រមុន)

(�) អបតាការបបាក់ប្រចាំឆា្នលាំ៖

២០១២

បបាក់្រមញ្ញើ្រន្ដ ០,៥០%

បបាក់្រមញ្ញើសនលាសំ ០,៥០%

បបាក់្រមញ្ញើមានកា�កំណត់ ១,៥០% - ៤,២៥%

បបាក់្រមញ្ញើកបេិតទុក សូនលាយ

បបាក់្រមញ្ញើពីធនាគារម្លាសងៗរូេមាន៖

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

បបាក់្រមញ្ញើ្រន្ដ ៧៥.១៨២ ៣០០.៣៥២

បបាក់្រមញ្ញើមានកា�កំណត់ ៩៣.០២៦.៥៧៨ ៣៧១.៦៤១.១៧៩

៩៣.១០១.៧៦០ ៣៧១.៩៤១.៥៣១

បបាក់្រមញ្ញើ្រន្ពុំមាន្្�់ការបបាក់មទ ្ំបណកបបាក់្រមញ្ញើមានកា�កំណត់្្�់ការបបាក់ចា្រ់ពី ១,០០% ដ�់ ១,២៥% ក្ញងឆា្នលាំ២០១២។

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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១៣. ពន្ធណលើទរាក់ចំណេញ

សមាសធាតុសំខាន់ៗមន្ំណយពន្ម�ើបបាក់្ំមណញមានដូ្ខាងមបកាេ ៖

សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលា ំ២០១២ 
ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

្ំណយពន្ម�ើបបាក់្ំមណញ មយងតាេ្រទ្រញ្ញត្ដិ្លាបា្រ់ពន្៖

ពន្ក្ញងបគា ១.៨០៥.៥៦២ ៧.២១៣.២២១

ពន្ពនលាយារ (៣២២.៧៤០) (១.២៨៩.៣៤៦)

្ំណយពន្ម�ើបបាក់្ំមណញ ១.៤៨២.៨២២ ៥.៩២៣.៨៧៥

១៣.១ ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញក្ញងបគា

អនុមលាេមៅតាេ្លាបា្រ់មនបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជាធនាគារមានកាតពវែកិ្្ច្រង់ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញមដយេណនាតាេអបតា ២០% មនបបាក់្ំមណញជា្រ់ពន្ 
ឬក៏្រង់ពន្អ្រលាប្ររមា មដយេណនាតាេអបតា ១% មន បបាក់្ំណូ�សរុ្រ មៅមព�បដ�ពន្េួយណមាន្ំនួនធំជាង ។

ការម្ទៃៀង្្លាត់ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញបដ�េណនាតាេអបតាពន្ជា្លៃនូវការមធៀ្រមៅនរឹងពន្ម�ើបបាក់្ំមណញ ្រង្លាញក្ញងរបាយការណ៍�ទ្្�មាន 
ដូ្ខាងមបកាេ៖

សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលា ំ២០១២ 
ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

បបាក់្ំមណញេុន្ំណយពន្ ៧.៦០០.១៧១ ៣០.៣៦២.៦៨៤

ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញប្្អកតាេ

អបតាពន្ជា្លៃនូវការ ១.៥២០.០៣៤ ៦.០៧២.៥៣៦

្ំណយេិនអា្កាត់កងបាន ២៨៥.៥២៨ ១.១៤០.៦៨៥

ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញក្ញងបគា ១.៨០៥.៥៦២ ៧.២១៣.២២១

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

១៣. ពន្ធណលើទរាក់ចំណេញ (តពី្រំព័រមុន)
១៣.១ ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញក្ញងបគា (តពីទំព័រេុន)

ការប្រកាសពន្ម�ើបបាក់្ំមណញរ្រស់ធនាគារ េឺតបេរូវឲលាយមានការបតរួតពិនិតលាយជាមទៀងទាត់មដយ អាជា្លាធរពន្ដរមនបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា។ មដយសារបតការ 
អនុវត្ដ្លាបា្រ់ពន្មៅម�ើប្រតិ្រត្ដិការ ជាមប្ើនប្រមភទ អា្នរឹងទទួ�យកការ្រកបសាយម្លាសងៗគា្នលា តមេលៃបដ�្រង្លាញក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ អា្្្លាស់្រ្ដនូរមៅ 
មព�មបកាយតាេការសមបេ្រ្រស់អាជា្លាធរពន្ដរ។

្របបេ្របេរួ�មនសំវិធានធនពន្ម�ើបបាក់្ំមណញក្ញងអំេញងការិយ្ររិម្ឆេទមានដូ្ខាងមបកាេ៖

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក

សេតុ�លាយនាមថងៃទី២ បខមេសា ម្ទៃរពីសាខា ៦៨៦.០៣៧

ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញក្ញងបគា ១.៨០៥.៥៦២

ពន្បដ�បាន្រង់ (១៥៩.០៦៨)

សេតុ�លាយនាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ២.៣៣២.៥៣១

សេេូ� ពាន់មរៀ� (កំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២.១.៥) ៩.៣១៨.៤៦១

១៣.២ ពន្ពនលាយារម�ើបបាក់្ំមណញ

ព័ត៌មាន�េ្អិតមនពន្ពនលាយារម�ើបបាក់្ំមណញ បដ�ទទួ�សា្លា�់ក្ញងបគាមានដូ្ខាងមបកាេ៖

២០១២

ពន្ពនលាយារជាបទពលាយសកេ្ម (បទពលាយអកេ្ម)

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

សំវិធានធនសបមា្រ់ឥណទានបដ�បាត់្រង់ ១៥០.៨១០ ៦០២.៤៨៦

រំ�ស់ ១១១.៥៨៥ ៤៤៥.៧៨២

េណនី្រង្គរ ៧៤.១១៣ ២៩៦.០៨១

្ំមណញេិនទាន់ទទួ�សា្លា�់ម�ើការ្រ្ដនូរបបាក់្ររមទស (១៣.៧៦៨) (៥៥.០០៣)

៣២២.៧៤០ ១.២៨៩.៣៤៦
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១៤. ទ្រព្យអកម្មណផ្សងៗ
សមាសធាតុសំខាន់ៗមន្ំណយពន្ម�ើបបាក់្ំមណញមានដូ្ខាងមបកាេ ៖

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

ការបបាក់បតរូវទូទាត់ ៩៦៣.៦៨៤ ៣.៨៤៩.៩១៨

្ំណយ្រង្គរ ៦១៩.៨៦០              ២.៤៧៦.៣៤១           

បបាក់លាភការ្រង្គរ ២៥០.៥៦៦              ១.០០១.០១១           

្ំណយ្រុមរប្រទានម�ើសក្ី្រ័បត ២១៦.០០០              ៨៦២.៩២០              

េូ�្រលាបទាន្របតធនាគារិក ១៧៩.៣៣៥             ៧១៦.៤៤៣              

ម្លាសងៗ ៣៦៨.៥៣៩ ១.៤៧២.៣១៤

២.៥៩៧.៩៨៤ ១០.៣៧៨.៩៤៧

បទពអកេ្មម្លាសងមទៀត ជាបទពលាយបដ�រួេ្រញ្ចនូ�ទាំង្ំណយ្រង្គរសបមា្រ់កមបេសវនកេ្ម បបាក់បខបដ�បតរូវ្រង់ពន្កាត់ទុកបដ�បតរូវ្រង់ និង្រំណុ�ម្លាសងៗ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

១៥. ្រទមង់កាលវសាន្

តារាងខាងមបកាេ្រង្លាញពីការវិភាេមនបទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្ម បដ�បតរូវបានវិភាេមដយមយងមៅម�ើថាមតើបទពលាយទាំងមនាះអា្រំពរឹងថានរឹងអា្ប្រេូ�េក 
វិញបាន ឬអា្មធវែើការទូទាត់ក្ញងរយៈមព� ១២ បខ និងមប្ើនជាង ១២ បខ ចា្រ់ពីកា�្ររិម្ឆេទមនតារាងតុ�លាយការ៖

២០១២

តិ្ជាង ១២បខ មប្ើនជាង ១២បខ សរុ្រ

បទពលាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ញ៖

សា្់បបាក់ និងសេតុ�លាយជាេួយធនាគារម ល្ាសងៗ ១៤០.១៩៩.៣០៤ ៤០.៥០០.៦១៥ ១៨០.៦៩៩.៩១៩

េណនីបតរូវទទួ�ពីបកុេហ៊ុនមេ ១៨៥.៤០៥ -   ១៨៥.៤០៥

េណនីបតរូវទទួ�ពីសេ្ព័ន្ញាតិ ១១៤.៩៦៧ -   ១១៤.៩៦៧ 

ឥណទាន និង្រុមរប្រទាន ៨៩.០៧១.៦៥២ ១៤៩.៦៤៣.៨៨៣ ២៣៨.៧១៥.៥៣៥

បទពលាយសកេ្មម្លាសងៗ ១.១៥៦.៧២៦ -   ១.១៥៦.៧២៦

បទពលាយសកេ្មេិនបេនហិរញ្ញវត្ញ៖

អ្�កេ្ម និងហត្នូ្រករណ៍ -   ៣.០០៩.១៥១ ៣.០០៩.១៥១ 

បទពលាយសកេ្មអរូ្រី -   ២៣.៨៣២ ២៣.៨៣២ 

ពន្ពនលាយារជាបទពលាយសកេ្ម -   ៣២២.៧៤០ ៣២២.៧៤០

បទពលាយសកេ្មម្លាសងៗ ៣៣៤.០៦១ -   ៣៣៤.០៦១

២៣១.០៦២.១១៥ ១៩៣.៥០០.២២១ ៤២៤.៥៦២.៣៣៦

សំវិធានធនម�ើឥណទានបដ�បាត់្រង់ (១០.៨២១.០១៣)

សរុ្រជាបបាក់ដុលា្លារអាមេរិក ៤១៣.៧៤១.៣២៣

សេេូ�ពាន់មរៀ� (កំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២.១.៥) ៩២៣.០៩៣.១៤៩ ៧៧៣.០៣៣.៣៨៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

បទពលាយអកេ្មហិរញ្ញវត្ញ៖

បបាក់្រមញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារម្លាសងៗ ៣០៤.៤០២.១៣២ ៨៣២.៧៧៨ ៣០៥.២៣៤.៩១០

េណនីបតរូវទូទាត់មៅឲលាយបកុេហ៊ុនមេ ៤៧.៤៥៨.៥៤៩ -   ៤៧.៤៥៨.៥៤៩ 

បទពលាយអកេ្មម្លាសងៗ ២.០១៣.៤៤៥ -   ២.០១៣.៤៤៥

បទពលាយអកេ្មេិនបេនហិរញ្ញវត្ញ៖

សំវិធានធនពន្ម�ើបបាក់្ំមណញ ២.៣៣២.៥៣១ - ២.៣៣២.៥៣១

បទពលាយអកេ្មម្លាសងៗ ៥៨៤.៥៣៩ -   ៥៨៤.៥៣៩

សរុ្រជាបបាក់ដុលា្លារអាមេរិក ៣៥៦.៧៩១.១៩៦ ៨៣២.៧៧៨ ៣៥៧.៦២៣.៩៧៤

សេេូ�ពាន់មរៀ� (កំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២.១.៥) ១.៤២៥.៣៨០.៨២៨ ៣.៣២៦.៩៤៨ ១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦
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១៦. ណដើម្រុន
្របបេ្របេរួ�មនមដើេទុនរ្រស់ធនាគារក្ញងបគាមានដូ្ខាងមបកាេ៖

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

មដើេទុនបានអនុេ័តមបាះ្លាសាយ និង្រង់មៅតមេលៃមដើេ១ដុលា្លារអាមេរិកក្ញង១ភាេហ៊ុន៖

ម្ទៃរពីសាខា ៣០.០០០.០០០ ១១៩.៨៥០.០០០

មដើេទុនបដ�បានមបាះ្លាសាយ្របន្េក្ញងការិយ្ររិម្ឆេទ ២០.០០០.០០០ ៧៩.៩០០.០០០

នា្ុងការិយ្ររិម្ឆេទ ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០

មៅមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ធនាគារបតរូវបាន្ុះ្រញ្ជីជាបកុេហ៊ុនសាជីវកេ្ម (កំណត់សមា្លា�់ ម�ខ ១)។ ធនាគារបាន្របន្េមដើេទុន្ំនួន  
២០លានដុលា្លារអាមេរិក មដើេលាបីមធវែើឲលាយមដើេទុនដំ្រូង រ្រស់ធនាគារមាន្ំនួន ៥០លានដុលា្លារអាមេរិក។ មដើេទុន្របន្េមានធាតុសំខាន់ពីរ េឺការ្របន្េ 
មដយសា្់បបាក់សុទ្្ំនួន ១៦,៩២ លានដុលា្លារអាមេរិក និងការ្រំប�ងបបាក់្ំមណញរកលាសាទុកពីសាខា ្ំនួន ៣,០៨ លានដុលា្លារអាមេរិក ។

១៧. ចំេូលពីការទរាក់

សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្ន លា ំ២០១២  
ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

្ំណូ�ការបបាក់ពីឥណទាន ១៤.២៥៤.៨៩៨ ៥៦.៩៤៨.៣១៧

្ំណូ�ការបបាក់ពីបបាក់្រមញ្ញើ និងបបាក់តេ្�់មៅធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា និង ធនាគារម្លាសងៗ ២៨៣.៦៣៤ ១.១៣៣.១១៨

១៤.៥៣៨.៥៣២ ៥៨.០៨១.៤៣៥
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

១៨. ចំណាយណលើការទរាក់
្របបេ្របេរួ�មនមដើេទុនរ្រស់ធនាគារក្ញងបគាមានដូ្ខាងមបកាេ៖

សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទ ី២ បខមេសា ឆា្ន លា ំ២០១២ 
ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

្ំណយការបបាក់មៅម�ើ៖

បបាក់្រមញ្ញើមានកា�កំណត់ ២.១៤០.១១៨ ៨.៥៤៩.៧៧១ 

បបាក់កេ្ចី ៧៦០.៨១១ ៣.០៣៩.៤៤០ 

េណនីបបាក់្រមញ្ញើសនលាសំ ១១៩.០៩៦ ៤៧៥.៧៨៩

េណនី្រន្ ៣០.០០១ ១១៩.៨៥៤

៣.០៥០.០២៦ ១២.១៨៤.៨៥៤

១៩. ចំេូលពីន្្ឈ្លួល និងកនទមណជើងសារ

សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទ ី២ បខមេសា ឆា្ន លា ំ២០១២ 
ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

្ំណូ�ពីការម្ទៃរបបាក់ ៩៤៤.០២១ ៣.៧៧១.៣៦៤

្ំណូ�ពីមសវាកេ្ម ២៦៣.៧៧៥             ១.០៥៣.៧៨១ 

្ំណយទំរង់ការ ២៣៨.៨៤៤              ៩៥៤.១៨២ 

កមបេមជើងសារពីហិរញ្ញ្រលាបទានពាណិជ្ជកេ្ម ២២១.៣៤៥             ៨៨៤.២៧៣ 

្ំណូ�ពីការសនលាយាឥណទាន ១៧០.៨៣១              ៦៨២.៤៧០ 

្ំមណញពីការ្រ្នូរបបាក់ ៦៨.៨៤២                ២៧៥.០២៤ 

ម្លាសងៗ ៨១.២៥៦                ៣២៤.៦១៨

១.៩៨៨.៩១៤ ៧.៩៤៥.៧១២
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២០. ចំណាយរដ្ឋរាល្រូណៅ 

សបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទ ី២ បខមេសា ឆា្ន លា ំ២០១២ 
ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

្ំណយ្រុេ្គ�ិក និងអត្ប្រមយជន៍្របន្េ ២.៤៨២.៩៣៩ ៩.៩១៩.៣៤១           

្ំណយរំ�ស់ ៧៥៣.៨៩៥ ៣.០១១.៨១១          

្ំណយម�ើការជួ� ៤២៨.០៦៨ ១.៧១០.១៣២           

្ំណយម�ើការជួ�ជុ� និងបថរកលាសាអ្�កេ្ម ២៩៣.៥៤៤ ១.១៧២.៧០៨           

្ំណយពន្ និងអាជា្លា្រ័ណ្ណ ២៣០.១៨០ ៩១៩.៥៦៩              

្ំណយម�ើការមធវែើដំមណើរ ១៧៤.៤៣៤ ៦៩៦.៨៦៤              

្ំណយទរឹកមភលៃើង ១៦៣.៣០៧ ៦៥២.៤១១              

្ំណយម�ើការ្លាសាយពាណិជ្ជកេ្ម ១៥៦.៨៦២ ៦២៦.៦៦៤              

្ំណយម�ើអភិបា� និងសំវិធានធនសបមា្រ់ប្រជុំ ១២០.០០០ ៤៧៩.៤០០             

្ំណយទូរេេនាេេន៍ ១០៧.៥៣៤ ៤២៩.៥៩៨             

្ំំណយសន្ដិសុខ  ៦៩.៥៨៦ ២៧៧.៩៩៦              

្ំណយម�ើសំភារៈការិយ�័យ ៦៧.០២៣ ២៦៧.៧៥៧

្ំណយវិជា្លាជីវៈ ៦៦.៩៤៣ ២៦៧.៤៣៨              

្ំណយម�ើទំនាក់ទំនងអតិថិជន ២៨.៥៧៨ ១១៤.១៦៩              

្ំណយធានារា៉លា្រ់រង ២១.៣២៣ ៨៥.១៨៥                

្ំណយម�ើការ្រណ្តះ្រណ្លា� និងសិកា្លាសាលា ១៩.០០៩ ៧៥.៩៤១               

្ំណយរដ្ឋបា�ម្លាសងៗ ១៤៤.៣៣៧ ៥៧៦.៦២៦

៥.៣២៧.៥៦២ ២១.២៨៣.៦១០
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

២១. សាច់ទរាក់សុ្រ្ធ (ណទបើទរាស់ក្ថុង) រានពីសកម្មភាពទបតិបត្ិការ 

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

�ំហូរសា្់បបាក់ពីសកេ្មភាពប្រតិ្រត្ិការ

បបាក់្ំមណញេុន្ំណយពន្ ៧.៦០០.១៧១ ៣០.៣៦២.៦៨៤

និយ័តកេ្មម�ើ៖

្ំណយរំ�ស់ ៧៥៣.៨៩៥ ៣.០១១.៨១១

សំវិធានធនម�ើឥណទានបាត់្រង់ ៦១៤.៤៣៧ ២.៤៥៤.៦៧៦

ពន្ម�ើបបាក់្ំមណញបដ�បាន្រង់ (១៥៩.០៦៨) (៦៣៥.៤៧៧)

សា្់បបាក់បានពីសកេ្មភាពប្រតិ្រត្ិការេុនការបប្រប្ររួ� បទពលាយសកេ្មប្រតិ្រត្ិការសុទ្ ៨.៨០៩.៤៣៥ ៣៥.១៩៣.៦៩៤

ការមកើនមេើងមនបទពលាយសកេ្មប្រតិ្រត្ិការ៖

បបាក់តេ្�់កាតពវែកិ្្ចជាេួយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា (៤.០០០.០០០) (១៥.៩៨០.០០០)

ឥណទាន និង្រុមរប្រទាន (៦២.១៨៥.៧៤៣) (២៤៨.៤៣២.០៤៤)

បទពលាយសកេ្មម្លាសងៗ (៨៧៥.៣៧៦) (៣.៤៩៧.១២៦)

ការមកើនមេើង/ (ការថយ្ុះ) មនបទពលាយអកេ្មប្រតិ្រត្ិការ៖

បបាក់្រមញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារ ៥៥.៦៩២.៤៧០ ២២២.៤៩១.៤១៨

្ំនួនទរឹកបបាក់សុទ្ជំពាក់មៅបកុេហ៊ុនមេ (៤៣៥.០៤០) (១.៧៣៧.៩៨៥)

បទពលាយអកេ្មម្លាសងៗ (៤.០៨៦.៣៦៨) (១៦.៣២៥.០៤០)

សា្់បបាក់សុទ្មប្រើបបាស់បានពីសកេ្មភាពប្រតិ្រត្ិការ (៧.០៨០.៦២២) (២៨.២៨៧.០៨៣)
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២២. ទបតិបត្ិការ និងសមតុល្យជាមួយសម្័ន្ធញាតិ 
(ក) ប្រតិ្រតិ្ការសំខាន់ៗរ្រស់ធនាគារ ជាេួយសេ្ពន្័ញាតិមៅក្ញងបគា និងសេតុ�លាយជាេួយសេ្ពន្័ញាតិនាកា�្ររិម ឆ្េទតារាងតុ�លាយការមានដូ្ខាងមបកាេ៖

២០១២

សេ្ព័ន្ញាតិ ប្រមភទមនប្រតិ្រត្ិការ ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

ធនាគារ Malayan Banking Berhad េណនីទូទាត់ ១៨៥.៤០៥ ៧៤០.៦៩៣

កេ្ចី ៤៥.៧៥០.០០០ ១៨២.៧៧១.២៥០

បបាក់្រមញ្ញើពីធនាគារម្លាសង ១.៦៨០.០៤២ ៦.៧១១.៧៦៨

ការបបាក់បដ�បតរូវ្រង់ ២៨.៥០៧ ១១៣.៨៨៥

្ំណយការបបាក់ ៧៦០.៨១១ ៣.០៣៩.៤៤០

ធនាគារ Maybank London េណនីទូទាត់ ៩៨.១៩០ ៣៩២.២៦៩

ធនាគារ Maybank New York េណនីទូទាត់ ១៦.៧៧៧ ៦៧.០២៤

(ខ) អត្ប្រមយជន៍ដ�់្ុរេ្គ�ិកបេ្់របេងសំខាន់ៗ

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

បបាក់បខ និងអត្ប្រមយជន៍្របន្េ ៨៦៥.០៦៤ ៣.៤៥៥.៩៣១

្ុរេ្គ�ិកបេ្់របេងសំខាន់ៗ េឺរា្់រ្រញ្ចនូ�ទំាងអភិបា� និងេណៈបេ្់របេងរ្រស់ធនាគារ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

២៣. ការសន្យា និងភាពជាយថណហតុ

២៣.១ ការសនលាយាម�ើការឲលាយខ្ចីបបាក់

ក្ញងការម្លៃើយត្រនរឹងតបេរូវការហិរញ្ញវត្ញរ្រស់អតិថិជន ធនាគារមានការពាក់ព័ន្នរឹងការសនលាយា និងបទពលាយអកេ្មជាយថាមហតុេួយ្ំនួន។ ការសនលាយាម�ើការ 
ឲលាយខ្ចីបបាក់ រួេមាន៖

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

ប្្កបដ�េិនមប្រើបបាស់មនឥណទានវិបារូ្រន៍ ៣៦.៩៧០.០៩៣          ១៤៧.៦៩៥.៥២២ 

�ិខិតឥណទាន ៧.១២៧.៧៩០            ២៨.៤៧៥.៥២១ 

ការធានា ២.៦៤១.៦០៤            ១០.៥៥៣.២០៨ 

ការប្រេូ�សក្ី្រ័បតេិនទាន់ទូទាត់ ៥៦២.៤២៩ ២.២៤៦.៩០៤ 

៤៧.៣០១.៩១៦ ១៨៨.៩៧១.១៥៥

�ិខិតឥណទាន និងការធានា (រួេមាន�ិខិតឥណទាន្រញ្លា) បដ�ធនាគារមធវែើការទូទាត់ជំនួសឲលាយអតិថិជនរ្រស់ខលៃតួនមៅក្ញងបពរឹត្ដិការណ៍ជាក់លាក់ណេួយ 
បដ�ជាទូមៅេឺទាក់ទងការនាំម្ញ នាំ្ូ�ទំនិញ។ ការធានា និង�ិខិតឥណទាន្រញ្លា មានហានិភ័យឥណទានប្រហាក់ប្របហ�នរឹង ឥណទានបដរ។

២៣.២ ការសនលាយាម�ើភតិសនលាយាប្រតិ្រត្ិការ

ធនាគារជាភតិករ មានការទាក់ទងមៅនរឹងភតិសនលាយាពាណិជ្ជកេ្មម�ើទីតាំងរ្រស់ខលៃតួន។ េិនមានការ ដក់កំហិតណេួយមៅម�ើភតិករបដ�ពាក់ព័ន្នរឹង 
ភតិសនលាយាមនាះមទ។ 

ការទូទាត់ភតិសនលាយាអ្រលាប្ររមា នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ មានដូ្ខាងមបកាេ៖

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក
សេេូ� ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លា�់
ម�ខ ២.១.៥)

តិ្ជាង ១ឆា្នលាំ ៦៦៧.៥១៤ ២.៦៦៦.៧១៨

ពី ១ឆា្នលាំ មៅ ៥ឆា្នលាំ ៥៨២.៨០៦ ២.៣២៨.៣១០

១.២៥០.៣២០ ៤.៩៩៥.០២៨

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ



119

២៣. ការសន្យា និងភាពជាយថណហតុ (តពី្រំព័រមុន)

២៣.៣ យថាភាពម�ើពន្

ប្រព័ន្ពន្ដរមៅក្ញងបពះរាជាណ្បកកេ្ពញជាមាន�ក្ណៈថ្មី មហើយពន្ទាំងមនះបតងបតមានការ្្លាស់្រ្ដនូរជាញរឹកញា្រ់មហើយបតងបតមានភាពេិន្លាបាស់លាស់ ់
ភាព្ទៃញយគា្នលា មហើយស្ិតមៅមបកាេការ្រកបសាយ្រំភលៃឺបដ�មកើតមានមេើងនូវភាពខុសគា្នលាក្ញង្ំមណេអាជា្លាធរពន្ដរ និងយុតា្លាធិការ។ ពន្បតរូវបានស្ិតមៅ 
មបកាេការបតរួតពិនិតលាយ និងតាេដនអមង្តមដយបកុេអាជា្លាធរជាមប្ើន បដ�្្ដ�់�ទ្ភាពតាេ្លាបា្រ់ក្ញងការដក់ពិន័យ ដក់ទណ្ឌកេ្ម និង្រង់ការបបាក់ ។

ភាពជាក់បស្ដងទាំងមនះ អា្្រង្ឲលាយមានហានិភ័យពន្ក្ញងប្រមទសកេ្ពញជា ជាសារវ័ន្ជាងប្រមទសដមទមទៀត។ េណៈបេ្រ់បេងមជឿជាក់ថាពួកមេបានមធវែើសំវិធាន 
បេ្រ់បគាន់សបមា្រ់្រំណុ�ពន្ បដ�ប្្អកម�ើ្រំណកបសាយរ្រស់ពួកមេមៅម�ើ្លាបា្រ់ពន្ដរ។ មទាះជាយ៉លាងណក៏មដយ អាជា្លាធរពាក់ព័ន្អា្មាន្រំណក 
បសាយខុសគា្នលា មហើយ�ទ្្�អា្ជាសារវ័ន្ដ។

២៤. ការបេ្រ់បេងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ញ

សកេ្មភាពធនាគារ មានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ញជាមប្ើនដូ្ជា ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទី្លាសារ (រួេមានហានិភ័យរូ្រិយ្រ័ណ្ណ និងហានិភ័យ 
អបតាការបបាក់) និងហានិភ័យសា្់បបាក់ងយបសួ�។ ការប្រឈេេុខជាេួយហានិភ័យេឺជាកតា្លាសំខាន់ណស់្ំមពាះវិស័យពាណិជ្ជកេ្មហិរញ្ញវត្ញ 
មហើយហានិភ័យប្រតិ្រត្ដិការេឺជាវិបាកេួយបដ�អា្ម្ៀសបានមៅក្ញងអាជីវកេ្ម។ 

ធនាគារេិនមប្រើបបាស់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ញមដរីមវ ដូ្ជាកិ្្ចសនលាយា្រ្ដនូរបបាក់្ររមទស និងកិ្្ចសនលាយា្រ្ដនូរអបតាការបបាក់ មដើេលាបីបេ្រ់បេងការម�្មេើងនូវ 
ហានិភ័យខាងម�ើ ។

ធនាគារមាន្រំណងអនុវត្ដតាេ្រទ្រញ្ញត្ដិរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ្ំមពាះមគា�្រំណងម�ើការបេ្រ់បេងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ញ។ ្របន្េម�ើកាតពវែកិ្្ចតាេ 
្រទ្រញ្ញត្ដិរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ធនាគារបថេទាំងមគារពតាេនីតិវិធីបេ្រ់បេងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ញរ្រស់បកុេហ៊ុនមេ្ងបដរ។

២៤.១ ហានិភ័យប្រតិ្រត្ដិការ

ហានិភ័យប្រតិ្រត្ដិការបដ�មកើតមានមេើងពីការខវែះខាត ឬការេិនបានអនុវត្ដជា្រ់លា្រ់នូវនីតិវិធី ម្ទៃក្ញង ្រុេ្គ�ិក និងប្រព័ន្ បតរូវបានមកើតម្ញពដីំមណើរ 
ការបេ្រ់បេងហានិភ័យប្រតិ្រត្ិការ ការតាេដន និងមធើវែរបាយការណ៍អំពីសកេ្មភាពអាជីវកេ្មតាេរយៈការបតរួតពិនិតលាយ និងប្្កគាំបទ បដ�មានភាព 
ឯករាជលាយពីអង្គភាពពាណិជ្ជកេ្ម និងបតរួតពិនិតលាយបដ�្រមង្ើតមេើងមដយេណៈបេ្រ់បេង។

ការបេ្រ់បេងម�ើហានិភ័យប្រតិ្រត្ដិការរ្រស់ធនាគារ តបេរូវឲលាយ្រមង្ើតនូវរ្នាសេ្ព័ន្ តួនាទី និង វិធីសាសស្ដមនការបេ្រ់បេងឲលាយបាន្លាបាស់លាស់។ មគា�ការណ៍  
និងវិធានការណ៍បតរួតពិនិតលាយម្ទៃក្ញងទាំងអស់ បតរូវបានដក់ឲលាយអនុវត្ រួេទាំងការ្រមង្ើតអ្កមានសិទ្ិ្ុះហត្ម�ខា ការ្រមង្ើតនូវប្រព័ន្បតរួតពិនិតលាយយ៉លាងហ្មត់្ត់  
ការមរៀ្រ្ំនូវនីតិវិធី និងឯកសារសំអាងនានា រួេទាំងការអនុវត្ដមៅតាេមគា�ការណ៍ ល្ាបា្រ់ និង្រទ្រញ្ញត្ដិម្លាសងៗ។ ការ្រមង្ើតទាំងមនះ េឺ្រន្ដការបតរួតពិនិតលាយមេើងវិញ 
ជាប្រចាំ មដើេលាបីកំណត់នូវហានិភ័យប្រតិ្រត្ដិការរ្រស់អាជីវកេ្មធនាគារ។ 

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

២៤. ការទគប់ទគងហនិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពី្រំព័រមុន)

២៤.២ ហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារ មានហានិភ័យឥណទាន បដ�ជាហានិភ័យអា្មធវែើឲលាយមានការខាត្រង់ហិរញ្ញវត្ញ្ំមពាះធនាគារ មដយការេិនអនុវត្ដនូវកាតពវែកិ្្ចរ្រស់អ្កសុំខ្ចី។ 
ហានិភ័យឥណទាន េឺជាហានិភ័យ សំខាន់្រំ្ុតសបមា្រ់អាជីវកេ្មរ្រស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទាន មកើតមេើងជាសំខាន់ក្ញង សកេ្មភាព្្ដ�់ 
បបាក់កេ្ចី្ំមពាះឥណទាននិង្រុមរប្រទាន។ ធនាគារ ក៏មានហានិភ័យឥណទាន ្ំមពាះឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ញ បដ�េិន្រង្លាញក្ញងតារាងតុ�លាយការបដរ 
ដូ្ជាការសនលាយាឥណទាន ។

ក- ការវាស់សទៃង់ ការទ្រ់សា្លាត់ និងការបតរួតពិនិតលាយជា្រណ្តំម�ើហានិភ័យឥណទាន

ការពិនិតលាយមេើ�មៅម�ើហានិភ័យឥណទានជាសារវ័ន្ដ េឺបតរូវបាននរឹងកំពុងប្រតិ្រត្ដិមៅេណៈកមា្លាធិការបេ្រ់បេងហានិភ័យកបេិតបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�រ្រស់បកុេ 
ហ៊ុនមេ។ េណៈកមា្លាធិការហានិភ័យប្រតិ្រត្ដិការមនបកុេហ៊ុនមេ និងេណៈកមា្លាធិការបេ្រ់បេងបទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្មជួយ សបេរួ� ក្ញងការមធវែើឲលាយបបាកដថា 
ហានិភ័យ្ំ្រងទាំងអស់ បតរូវបានបេ្រ់បេងឲលាយសេបស្រមៅ តាេ�ក្ខណ្ឌមយងរ្រស់េណៈកមា្លាធិការេួយ្ំនួន។

ខាងមបកាេមនះ េឺជាប្្កហានិភ័យ្ំ្រងេួយ្ំនួន បដ�ធនាគារបានជួ្រប្រទះ មហើយនិងការ បេ្រ់បេងរ្រស់មេ៖

ក១. បក្រខ័ណ្ឌមនការបេ្់របេងហានិភ័យឥណទាន

មដើេលាបីអភិវឌលាឍពបងរឹង និងមធវែើទំនាក់ទំនង ពីបក្រខ័ណ្ឌមនការបេ្់របេងហានិភ័យឥណទានឲលាយ មានប្រសិទ្ភាពខ្ពស់ និងសីុសង្លាក់គា្នលា មហើយនិង្្ដ�់ 
អានុភាពដ�់្រុេ្គ�ិក និង្រម្្ចកវិទលាយា។

ក២.  មគា�នមយបាយឥណទាន

មដើេលាបីអភិវឌលាឍ និងពិនិតលាយម�ើមគា�នមយបាយឥណទាន រួេមានការ ្្ដ�់សិទិ្អំណ្ម�ើ ការអនុេ័តឥណទាន។

ក៣. ការតបេរូវមដយ ល្ាបា្់រ

មដើេលាបីឲលាយអនុមលាេតាេ្រទ្រញ្ញត្ដិរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា និងការតបេរូវមដយ្លាបា្រ់េួយ្ំនួនមទៀតម�ើការបេ្រ់បេងហានិភ័យឥណទាន។

ក៤. ្រណ្តបំដនកំណត់ហានិភ័យ

មដើេលាបី្រមង្ើត បតរួតពិនិតលាយ និងតាេដនបដនកំណត់ហានិភ័យនិង្រណ្តំនានាមៅតាេប្្កម្លាសងៗ ដូ្ជាបកុេអតិថិជនបតេួយ និងតាេប្រមភទ 
្�ិត្�។
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២៤. ការទគប់ទគងហនិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពី្រំព័រមុន)

២៤.២ ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រេុន)

ក- ការវាស់សទៃង់ ការទ្រ់សា្លាត់ និងការបតរួតពិនិតលាយជា្រណ្តំម�ើហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រេុន)

ក៥. ការបេ្រ់បេង្�្រ័បត
  មដើេលាបីបេ្់របេង និងបតរួតពិនិតលាយម�ើ្ �្័របតរ្រស់ធនាគារ មដយរួេ្រញ្ចនូ�ទំាងការវិភាេ ម�ើសមាសភាព និងេុណភាពមន 

្�្រ័បតឥណទានម្លាសងៗ ក្ញងការកំនត់មវទយិទភាព និងការប្រេូ�្្ដញំ។ ទនទៃរឹេនរឹងមនះបដរ ក្ញងការការពារ និង្រង្លារនូវេុណភាពបទពលាយសកេ្ម រ្រស់ធនាគារ 
មដយវិភាេម�ើវិស័យបដ�ងយរងមបគាះ មហើយការរំពរឹងទុកមានការ បប្រប្ររួ� ឬកំពុង្រង្លាញនូវសញ្លាអវិជ្ជមានណេួយ។

ក៦. ការបតរួតពិនិតលាយឥណទាន
  មដើេលាបីអនុវត្ដការបតរួតពិនិតលាយមបកាយការអនុេ័តម�ើសំមណើឥណទានក្ញងការវាយតមេលៃ ថាមតើ អ្ក្រមង្ើតឥណទាន អ្កមធវែើរង្លាយតមេលៃដំ្រូង និងអាជា្លាធរអនុេ័ត 

បានកត់សមា្លា�់ និងវិភាេហានិភ័យបេ្រ់បគាន់ និង្្ដ�់នូវកតា្លាទ្រ់សា្លាត់េួយ្ំនួនបដរឬអត់។

ខ- ហានិភ័យឥណទានជាអតិ្ររមាេុនមព�មានបទពលាយដក់្រញ្លាំ ឬការពបងីកឥណទានម្លាសងមទៀត សបមា្រ់ហានិភ័យឥណទានជាអតិ្ររមាមនបទពលាយសកេ្ម  
   ហិរញ្ញវត្ញមៅហានិភ័យឥណទាន សូេមេើ�កំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២៤.២ (េ)។

   ព័ត៌មាន�េ្អិតអំពីហានិភ័យឥណទានបដ�ទាក់ទងនរឹងសកេ្មភាពមបរៅតារាងតុ�លាយការ ដូ្ជា ការសនលាយា និងភាពជាយថាមហតុ បតរូវបាន្រង្លាញក្ញងកំណត ់
   សមា្លា�់ម�ខ ២៣.១ ខាងម�ើ។

េ- ្រណ្តំមនហានិភ័យមនការ្រង្លាញបទពលាយសកេ្មហានិភ័យឥណទាន
ការយក្ិត្ដទុកដក់មានការមកើនមេើង មៅមព�បដ�សេ្ព័ន្ញាតិេួយ្ំនួនបាន្ូ�រួេក្ញង សកេ្មភាពអាជីវកេ្មបសមដៀងគា្នលា ឬក្ញងភូេិសាសស្ដបតេួយឬមាន
�ក្ណៈមសដ្ឋកិ្្ចបសមដៀងគា្នលា បដ�អា្្រង្ដ�់សេត្ភាពក្ញងការមគារពតាេកិ្្ចសនលាយាបដ�អា្នរឹងទទួ�រងឥទ្ិព�មនការ្្លាស់្រ្ដនូរមនមសដ្ឋកិ្្ច នមយបាយ 
ឬកតា្លាម្លាសងដមទមទៀត។ ការយក្ិត្ដទុកដក់បាន្រង្លាញ ពីសកេ្មភាពរ្រស់ធនាគារមឆាពលាះមៅរកភាពរីក្ំមរីនបដ�ទទួ�រង្�្រ៉ះពា�់មដយវិស័យឧសលាសាហកេ្ម 
ឬ ទីតាំងភូេិសាសស្ដណេួយ។

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

២៤. ការទគប់ទគងហនិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពី្រំព័រមុន)
២៤.២ ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រេុន)

េ- ្រណ្តំមនហានិភ័យមនការ្រង្លាញបទពលាយសកេ្មហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រេុន)

(i). ការវិភាេតាេវិស័យ៖

២០១២

មសវាកេ្មហិរញ្ញវត្ញ
អាហរ័ណ
នីហរ័ណ

អ្កមប្រើបបាស់ �ក់រាយ / �ក់ដុំ
កេ្មន្សា� 

និងមប្រងឥន្នៈ
មសវាម្លាសងៗ សរុ្រ

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារ ជាតិមនកេ្ពញជា ១៣៤.១២៩.៨៣៦             
                    

-   

                   

-   

                   

-   

                    

-   

                   

-   ១៣៤.១២៩.៨៣៦ 

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារម្លាសងៗ  ២៩.៨៦៦.៦៥៦ - - - -  -  ២៩.៨៦៦.៦៥៦             

េណនីបតរូវទទួ�ពីបកុេហ៊ុនមេ
និងសេ្ព័ន្ញាតិ

៣០០.៣៧២ - - - - - ៣០០.៣៧២

ឥណទាន និង្រុមរប្រទានសុទ្ ៣.៦៥៤.៨៨៩ ២០.៣៧២.១៧០ ៧៧.៤៥០.៣៨៣ ៣៦.៣៦៦.៥៩៩ ២៩.៩៤៦.៤៥១ ៦០.១០៤.០៣០ ២២៧.៨៩៤.៥២២

បទពលាយសកេ្មម្លាសងៗ ១.១៥៦.៧២៦ 
                    

-   
                   

-   
                   

-   
                    

-   
-         ១.១៥៦.៧២៦

សរុ្រជាដុលា្លារអាមេរិក ១៦៩.១០៨.៤៧៩ ២០.៣៧២.១៧០ ៧៧.៤៥០.៣៨៣ ៣៦.៣៦៦.៥៩៩ ២៩.៩៤៦.៤៥១ ៦០.១០៤.០៣០ ៣៩៣.៣៤៨.១១២

សេេូ� ពាន់មរៀ� 
(កំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២.១.៥)

៦៧៥.៥៨៨.៣៧៤ ៨១.៣៨៦.៨១៩ ៣០៩.៤១៤.២៨០ ១៤៥.២៨៤.៥៦៣ ១១៩.៦៣៦.០៧២ ២៤០.១១៥.៦០០ ១.៥៧១.៤២៥.៧០៧

 (ii). ការវិភាេតាេទីតាំងភូេិសាសស្៖

២០១២

កេ្ពញជា អាមេរិកខាងមជើង ម្លាសងៗ(*) សរុ្រ

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ១៣៤.១២៩.៨៣៦             - - ១៣៤.១២៩.៨៣៦

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារម្លាសងៗ ២៩.៥៦៦.៦៥៥                 ៣០០.០០១ -       ២៩.៨៦៦.៦៥៦ 

េណនីបតរូវទទួ�ពីបកុេហ៊ុនមេ និងសេ្ព័ន្ញាតិ - ៩៨.១៩០ ២០២.១៨២ ៣០០.៣៧២

ឥណទាន និង្រុមរប្រទានសុទ្ ២២៧.៨៩៤.៥២២ - - ២២៧.៨៩៤.៥២២

បទពលាយសកេ្មម្លាសងៗ ១.១៥៦.៧២៦ - - ១.១៥៦.៧២៦

សរុ្រជាដុលា្លារអាមេរិក ៣៩២.៧៤៧.៧៣៩             ៣៩៨.១៩១             ២០២.១៨២ ៣៩៣.៣៤៨.១១២

សេេូ� ពាន់មរៀ� (កំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២.១.៥) ១.៥៦៩.០២៧.២១៧         ១.៥៩០.៧៧៣ ៨០៧.៧១៧ ១.៥៧១.៤២៥.៧០៧

(*) ម្លាសងៗ េឺរា្រ់្រញ្ចនូ�ប្រមទសមា៉លាមេសុី និង្បកភពអង់មេលៃស។

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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២៤. ការទគប់ទគងហនិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពី្រំព័រមុន)
២៤.២ ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រេុន)

�. េុណភាពឥណទានតាេ្ំណត់ថា្នលាក់បទពលាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ញ

 េុណភាពឥណទានមនបទពលាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ញ បតរូវបានបេ្រ់បេងមដយធនាគារមដយមប្រើកបេិតឥណទានម្ទៃក្ញង តារាងខាងមបកាេ្រង្លាញពីេុណភាព
ឥណទានតាេថា្នលាក់មនបទពលាយសកេ្ម បដ�បទពលាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ញទាំងអស់មានហានិភ័យឥណទាន ម្រើមយងតាេប្រព័ន្កបេិតឥណទានម្ទៃក្ញង។ 

ទរឹកបបាក់្រង្លាញខាងមបកាេ េឺជាទរឹកបបាក់ដុ�មនសំវិធានធនបាត់្រង់។

២០១២

េិនហួសកំណត់ និង
 េិនបាត់្រង់តមេលៃ

ហួសកំណត់
 បតេិនបាត់្រង់តមេលៃ

បាត់្រង់ សរុ្រ

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ១៣៤.១២៩.៨៣៦ - - ១៣៤.១២៩.៨៣៦

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារម្លាសងៗ ២៩.៥៦៦.៦៥៥             - -       ២៩.៨៦៦.៦៥៦ 

េណនីបតរូវទទួ�ពីបកុេហ៊ុនមេ និងសេ្ព័ន្ញាតិ ៣០០.៣៧២ - - ៣០០.៣៧២

ឥណទាន និងបបាក់្រុមរប្រទានដុ� ២២៥.២៦២.៥៨២ ៤.១៣៣.៦៤៦ ៨.៦២៨.៧១៧ ២៣៨.០២៤.៩៤៥

បទពលាយសកេ្មម្លាសងៗ ១.១៥៦.៧២៦ - - ១.១៥៦.៧២៦

សរុ្រជាដុលា្លារអាមេរិក ៣៩០.៧១៦.១៧២ ៤.១៣៣.៦៤៦ ៨.៦២៨.៧១៧ ៤០៣.៤៧៨.៥៣៥

សេេូ� ពាន់មរៀ� (កំណត់សមា្លា�់ម�ខ ២.១.៥) ១.៥៦០.៩១១.១០៧ ១៦.៥១៣.៩១៦ ៣៤.៤៧១.៧២៤ ១.៦១១.៨៩៦.៧៤៧

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ បទពលាយសកេ្មបដ�ហួសកំណត់ ្រ៉ុបន្េិនមធវែើឲលាយបាត់្រង់បទពលាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ញ បតរូវបានចាត់ទុកជាឥណទានបដ�បតរូវឃ្លាំមេើ� 
ជាេួយនរឹងអាយុកា�តិ្ជាង ៩០មថងៃ។

ង. វត្ញ្រញ្លាំបដ�បាន្របងវែរកេ្មសិទ្ិឲលាយមៅធនាគារ

   ក្ញងអំេញងការិយ្ររិម្ឆេទ ធនាគារពុំបានទទួ�បទពលាយសកេ្ម និងកា្លាយជាមា្លាស់កេ្មសិទ្ិម�ើវត្ញ្រញ្លាំមទ ។

២៤.៣ ហានិភ័យទី្លាសារ

ហានិភ័យទី្លាសារ េឺជាហានិភ័យមនការខាត្រង់មកើតមេើងពីការបប្រប្ររួ�េិនអំមណយ្� មៅក្ញងកបេិតតមេលៃ ឬអបតាទី្លាសារបដ�មានសមាសធាតុសំខាន់ពីរេឺ 
ហានិភ័យរូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររមទស និងហានិភ័យអបតាការបបាក់។

   ២៤.៣.១ ហានិភ័យរូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររមទស

ហានិភ័យរូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររមទស េឺសំមៅមៅម�ើការបប្រប្ររួ�អបតា្រ្ដនូរបបាក់ បដ�េិនអំមណយ្� ម�ើសា្លានភាពមដះដូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររមទសបដ�មកើតមេើង 
ពីមព�េួយមៅមព�េួយ។ ធនាគារបាន រកលាសានូវមគា�នមយបាយេួយ មដយេិនមធវែើប្រតិ្រត្ដិការបដ�្រង្ឲលាយមាននូវសា្លានភាពមនការ្រ្ដនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររមទស
មប្ើនមនាះមទ។ រា�់ការ្រ្ដនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររមទសម្រើក្ំហ បតរូវបានបតរួតពិនិតលាយ ជាេួយនរឹងតបេរូវការប្រតិ្រត្ដិការ កបេិតមនសា្លានភាពកំណត់ទុកជាេុន និងការ 
កំណត់កាត់្រន្យភាពខាត្រង់ ។

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ សេតុ�លាយបទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្ម បដ�ជារូ្រិយ្រ័ណ្ណ មបរៅពីបបាក់ដុលា្លារអាមេរិក េិនមាន្�្រ៉ះពា�់ជាសារវ័ន្ដមនាះមទ។ 
ដូ្មនះ ពុំមាន្រង្លាញម�ើការវិភាេរំមញា្ម�ើហានិភ័យរូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររមទសមៅក្ញងរបាយការណ៍មនះមទ ។

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

២៤. ការទគប់ទគងហនិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពី្រំព័រមុន)
 ២៤.៣ ហានិភ័យទី្លាសារ (តពីទំព័រេុន)

      ២៤.៣.២ ហានិភ័យអបតាការបបាក់

ហានិភ័យអបតាការបបាក់ េឺសំមៅមៅម�ើការខាត្រង់នូវបបាក់្ំណូ�ការបបាក់សុទ្ មដយសារការបប្រប្ររួ�មនកបេិតអបតាការបបាក់ និងការ្្លាស់្រ្ដនូរមៅក្ញង 
សមាសភាពមនបទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្ម ។ ហានិភ័យអបតាការបបាក់ បតរូវបានចាត់ប្ងតាេរយៈការបតរួតពិនិតលាយយ៉លាងហ្មត់្ត់មៅម�ើ្ំណូ� ម�ើការ
្រណ្លាក់ទុន តមេលៃទី្លាសារ តមេលៃមដើេមនេូ�និធិ និងតាេរយៈការវិភាេ្មនា្លាះបប្រប្ររួ�អបតាការបបាក់។ សកា្លានុព�មនការធា្លាក់្ុះនូវ្ំណូ�ការបបាក់សុទ្ពី
ការបប្រប្ររួ�អបតាការបបាក់ បដ�ខុសប្របកតីបតរូវបានបតរួតពិនិតលាយមដយមធៀ្រមៅនរឹងកបេិតហានិភ័យ បដ�កំណត់ថាអា្ទទួ�យកបាន ។

ការវិភាេរំមញា្តមេលៃទី្លាសារសបមា្រ់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ញបដ�មានអបតាការបបាក់មថរ

ធនាគារ េិនបានកត់បតាឧ្រករណ៍បដ�មានអបតាការបបាក់មថរតាេតមេលៃទី្លាសារមៅក្ញងរបាយការណ៍�ទ្្�មនាះ មហើយធនាគារក៏េិនមានឧ្រករណ៍
ហិរញ្ញវត្ញនា្ុងការិយ្ររិម្ឆេទមនះបដរ។ ដូម្្ះមហើយរា�់្របបេ្របេរួ�អបតាការបបាក់ នាកា�្ររិម្ឆេទមនរបាយការណ៍ េិនមាន្�្រ៉ះពា�់ដ�់បបាក់ 
្ំមណញ ឬខាតមទ។

ការវិភាេរំមញា្ម�ើ�ំហូរសា្់បបាក់សបមា្រ់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ញ បដ�មានអបតាការបបាក់បប្រប្ររួ�

ធនាគារ េិនមានឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ញបដ�មានអបតាការបបាក់បប្រប្ររួ�ជាសារវ័ន្ដមទ។ ដូម្្ះ ពុំមានការវិភាេមញា្ម�ើ�ំហូរសា្់បបាក់សបមា្រ់ឧ្រករណ៍
ហិរញ្ញវត្ញបដ�មានអបតាការបបាក់បប្រប្ររួ�បតរូវបាន្រង្លាញមៅក្ញងរបាយការណ៍មនះមេើយ។

 ២៤.៤ ហានិភ័យសា្់បបាក់ងយបសួ�

ហានិភ័យសា្់បបាក់ងយបសួ�ទាក់ទងមៅនរឹង�ទ្ភាពក្ញងការរកលាសាសា្់បបាក់ងយបសួ�ឲលាយបានបេ្រ់បគាន់ មដើេលាបី្រំមពញការសនលាយា និងកាតពវែកិ្្ចហិរញ្ញវត្ញ 
មៅមព�ដ�់កា�កំណត់សង មៅតាេតមេលៃសេមហតុ្�ណេួយ។ 

េណៈបេ្រ់បេង មជឿជាក់ថាធនាគារអនុវត្ដបានមពញម�ញ តាេតបេរូវការមនសា្់បបាក់ងយបសួ� មនធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា និងបានបតរួតពិនិតលាយយ៉លាង 
ហ្មត់្ត់ មៅម�ើបេ្រ់្�នាសា្់បបាក់ម្ញ និង ្ូ� មហើយនិងភាព្មនា្លាះមនកា�វសាន្ តាេរយៈរបាយការណ៍ជាមទៀងទាត់។ ជាងមនះមៅមទៀត 
្របបេ្របេរួ�មនឥណទាន និងបបាក់្រមញ្ញើពីអតិថិជន ក៏បតរូវបានបតរួតពិនិតលាយតាេដនមហើយតបេរូវការមនសា្់បបាក់ងយបសួ�ក៏បតរួវបានមធវែើការបកតបេរូវ មដើេលាបី 
កំណត់ឲលាយ្លាបាស់លាស់នូវបទពលាយសកេ្មជាសា្់បបាក់មានភាពបេ្រ់បគាន់ មដើេលាបី្រំមពញការសនលាយា និងកាតពវែកិ្្ចហិរញ្ញវត្ញ ប្រសិនម្រើនិងមៅមព�បដ�ដ�់ 
ការកំណត់សង។

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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២៤. ការទគប់ទគងហនិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពី្រំព័រមុន)
២៤.៤ ហានិភ័យសា្់បបាក់ងយបសួ� (តពីទំព័រេុន)

តារាងខាងមបកាេមនះ ្្ដ�់នូវការវិភាេបទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្មហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារ មដយមធវែើ្ំណត់ថា្នលាក់តាេកា�វសាន្មដយប្្អកមៅម�ើរយៈមព� 
មៅស�់សបមា្រ់សង។

២០១២

តាេតបេរូវការ
ដុលា្លារអាមេរិក

រហូតដ�់ ១ បខ
ដុលា្លារអាមេរិក

១ - ៣ បខ
ដុលា្លារអាមេរិក

៣ - ១២ បខ
ដុលា្លារអាមេរិក

១ - ៥ ឆា្នលាំ
ដុលា្លារអាមេរិក

ម�ើសពី ៥ ឆា្នលាំ
ដុលា្លារអាមេរិក

សរុ្រ
ដុលា្លារអាមេរិក

បទពលាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ញ

សា្់បបាក់ក្ញងមដ ១៦.៧០៣.៤២៧ - - - - - ១៦.៧០៣.៤២៧       

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ៤៣.៦២៩.២២១ ៥០.០០០.០០០ - - - ៤០.៥០០.៦១៥  ១៣៤.១២៩.៨៣៦      

សេតុ�លាយជាេួយធនាគារម្លាសងៗ ៤៣៣.៣៥០ - ២៩.៤៣៣.៣០៦ - - - ២៩.៨៦៦.៦៥៦       

េណនីបតរូវទទួ�ពីបកុេហ៊ុនមេ ១៨៥.៤០៥ - - - - - ១៨៥.៤០៥           

េណនីបតរូវទទួ�ពីសេ្ព័ន្ញាតិ ១១៤.៩៦៧ - - - - - ១១៤.៩៦៧          

ឥណទាន និង្រុមរប្រទានដុ� ៧៥.៥០៨.៤៣១ ៣.១៤៥.៦៣៩ ៥.៦២៦.២១៤ ៤.៧៩១.៣៦៨ ២៧.៤២៣.១៧៤ ១២២.២២០.៧០៩ ២៣៨.៧១៥.៥៣៥

បទពលាយសកេ្មម្លាសងៗ ១១៤.៤៤៦ - - - - - ១១៤.៤៤៦

បទពលាយសកេ្មហិរញ្ញវត្ញសរុ្រ ១៣៦.៦៨៩.២៤៧ ៥៣.១៤៥.៦៣៩ ៣៥.០៥៩.៥២០ ៤.៧៩១.៣៦៨ ២៧.៤២៣.១៧៤ ១៦២.៧២១.៣២៤ ៤១៩.៨៣០.២៧២

បទពលាយអកេ្មហិរញ្ញវត្ញ

បបាក់្រមញ្ញើរ្រស់អតិថិជន
និងធនាគារ

១២៣.៦៤១.៣៣០ ៧០.៧៩១.១៨៦ ៩០.៣២៣.៨៨៩ ១៩.៦៤៥.៧២៥       ៨៣២.៧៧៨            - ៣០៥.២៣៤.៩០៨      

េណនីបតរូវទូទាត់មៅឲលាយបកុេហ៊ុនមេ ១.៧០៨.៥៤៩ -  ៤៥.៧៥០.០០០ - - - ៤៧.៤៥៨.៥៤៩      

បទពលាយអកេ្មម្លាសងៗ ២.២៣៩.៤៨៤ - - - - - ២.២៣៩.៤៨៤

សរុ្របទពលាយអកេ្មហិរញ្ញវត្ញ ១២៧.៥៨៩.៣៦៣ ៧០.៧៩១.១៨៦ ១៣៦.០៧៣.៨៨៩ ១៩.៦៤៥.៧២៥ ៨៣២.៧៧៨ - ៣៥៤.៩៣២.៩៤១

អតិមរកសា្់បបាក់ងយបសួ�សុទ្
(េំលាត) ៩.០៩៩.៨៨៤ (១៧.៦៤៥.៥៤៧) (១០១.០១៤.៣៦៩) (១៤.៨៥៤.៣៥៧) ២៦.៥៩០.៣៩៦ ១៦២.៧២១.៣២៤ ៦៤.៨៩៧.៣៣១

សេេូ�ពាន់មរៀ�

(កំណត់សមា្លាល់លា�ខ ២.១.៥) ៣៦.៣៥៤.០៣៦ (៧០.៤៩៣.៩៦០)   (៤០៣.៥៥២.៤០៤) (៥៩.៣៤៣.១៥៦) ១០៦.២២៨.៦៣២ ៦៥០.០៧១.៦៨៩ ២៥៩.២៦៤.៨៣៧

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ
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អំពី្នា
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រ

យ
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់កណយ
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ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

២៤. ការទគប់ទគងហនិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពី្រំព័រមុន)
២៤.៥ ការបេ្រ់បេងមដើេទុន

២៤.៥.១ ្រញ្ញត្ដិមដើេទុន

ធនាគារ បានមគារពមៅតាេធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាបដ�ជាអ្កកំណត់ និងបតរួតពិនិតលាយមៅម�ើកបេិតមដើេទុនអ្រលាប្ររមារ្រស់ធនាគារជារួេ។ 

មគា�នមយបាយរ្រស់ធនាគារ េឺរកលាសាឲលាយបាននូវេូ�ដ្លានទុនដ៏រឹងមាំ ជំមនឿជាក់ទី្លាសារ និងមដើេលាបីធានាស្ិរភាពអភិវឌលាឍន៍យូរអបងវែងរ្រស់អាជីវកេ្ម។ 

្�្រ៉ះពា�់មៅម�ើកបេិតមដើេទុនម�ើភាេលាភមា្លាស់ភាេហ៊ុន ក៏បតរូវបានទទួ�សា្លា�់។ ដូ្មនះធនាគារ ពលាយាយេរកលាសាតុ�លាយភាពរវាង្�រ្ររខ្ពស់បដ� 
អា្នរឹងមកើតមានមេើងជាេួយនរឹងបបាក់ ្របេុងកបេិតខ្ពស់ អត្ប្រមយជន៍ និងការធានាបដ�្្ដ�់មដយសា្លានភាពមដើេទុន�្អ។ 

ធនាគារ បានមគារពមៅតាេតបេរូវការមដើេទុនបដ�កំណត់មដយ្លាបា្រ់មៅក្ញងការិយ្ររិម្ឆេទ។

២៤.៥.២ ការប្រងប្កមដើេទុន

ការប្រងប្កមដើេទុនរវាងប្រតិ្រត្ដិការជាក់លាក់ និងសកេ្មភាពអាជីវកេ្ម បតរូវបានបេ្់របេង មដយកបេិត្�បដ�ទទួ�បានពីការប្រងប្កមនាះ។ មដើេទុន
បដ�បានប្រងប្កមៅតាេប្រតិ្រត្ដិការ ឬសកេ្មភាពនីេួយៗ បតរូវប្្អកមៅតាេមដើេទុនបដ�បានកំណត់មដយ្លាបា្រ់។

២៥. តនម្្រីផ្សារននទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
តមេលៃទី្លាសារមនបទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្មហិរញ្ញវត្ញបដ�បានកត់បតាមៅក្ញងតារាងតុ�លាយការមានតមេលៃប្រហាក់ប្របហ�នរឹងតមេលៃមយង នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២។

២៦. ទពឹត្ិការេ៍ណទកាយតារាងតុល្យការ

មបរៅពីពត៌មានបដ�បានលាតបតដងមៅក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញទាំងមនះ នាកា�្ររិម្ឆេទមនរបាយការណ៍ ពុំមានបពរឹត្ដិការណ៍បដ�បានមកើតមេើងមបកាយ 
មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ បដ�មានឥទ្ិព�សំខាន់ៗម�ើសា្លានភាពហិរញ្ញវត្ញរ្រស់ធនាគារមៅមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ មេើយ។

កំេត់សមា្្ល់ណលើររាយការេ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២
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ណសចក្ីទបកាសរបស់អភិរាល

មយើងជាប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា� និងជានាយកប្រតិ្រត្ិរ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង (មខេ្រូឌា) ភីអិ�សុី ("ធនាគារ") សូេប្រកាសថា មដយមយងតាេេតិមយ្រ�់ 
រ្រស់មយើង ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ្របន្េបដ�មានភា្លា្រ់ជាេួយមនះ មានការលាតបតដងព័ត៌មាន បដ�កំណត់មដយប្រកាសពាក់ព័ន្នានារ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា បតរូវបាន 
មរៀ្រ្ំមេើងមដយសេបស្រ មដើេលាបី្រង្លាញព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញបតរឹេបតរូវរ្រស់ធនាគារនា មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២។ ព័ត៌មាន និងទិន្ន័យបដ� មានមៅក្ញងរបាយការណ៍ 
ព័ត៌មានមនះ េឺជាការទទួ�ខុសបតរូវរ្រស់េណៈបេ្រ់បេងរ្រស់ធនាគារ។

រាជធានីភ្ំមពញ បពះរាជាណចលាកកេ្ពញជា
មថងៃទី២០ បខេីនា ឆា្នលាំ២០១៣

ជា តិកមសង
ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�

�ី មទៀន្រ៉ូ
នាយកប្រតិ្រត្ិ

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបបន្ម និងកំេត់សមា្្ល់ណផ្សងៗ 
តទមរូវណោយ្នាគារជាតិ ននកម្ថុជា
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

បដនកំេត់

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ្របន្េមនះបតរូវបានមរៀ្រ្ំមេើងមដយេណៈបេ្រ់បេងមនធនាគារមប្រើសំរា្រ់បតធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាបតេួយេត់។ របាយការណ៍មនះេិនបតរូវបានមប្រើបបាស ់
សបមា្រ់មគា�្រំណងម្លាសងមទៀតមដយគា្លានការយ�់បពេជាលាយ�ក្ណ៍អកលាសរពីេណៈបេ្រ់បេងរ្រស់ធនាគារមេើយ។

ការេណនាមៅក្ញងការ្រង្លាញមនះមយងមៅតាេការកំណត់មនប្រកាសបដ�ពាក់ព័ន្នរឹងការកំណត់្រង្លាញ បានកំណត់មេើងក្ញងតារាងមរៀងៗខលៃតួន បដ�បាន្រញ្លាក់ដូ្ក្ញង 
ទបេង់ខាងមបកាេ េឺជាប្្កសំខាន់មនរបាយការណ៍បដ�េួរបតរូវបានមេើ�ជាេួយនរឹងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ្របន្េមនះ។

មគា�្រំណងមនព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ្របន្េមនះ េឺការមធវែើមស្ក្ដីរាយការណ៍ជារូ្រិយ្រ័ណ្ណដុលា្លារអាមេរិក មៅក្ញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ។ ការបប្រសបេរួ�ពីរូ្រិយ្រ័ណ្ណដុលា្លារ 
អាមេរិកេករូ្រិយ្រ័ណ្ណបខ្មរមរៀ� បតរូវបានរួេ្រញ្ចនូ� និងអនុមលាេតាេការបណនាំបដ�ម្ញ្លាសាយមដយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាស្ដីអំពីការ្រង្លាញ និងការមរៀ្រ្ំរបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្ញ មហើយក៏បតរូវបានមធវែើមេើងមដយមប្រើបបាស់អបតា្រ្ដនូរបបាក់្លៃនូវការ េឺ ១ ដុលា្លារអាមេរិក មស្មើនរឹង ៣.៩៩៥ មរៀ� បដ�ម្ញមដយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា នាមថងៃទី៣១ 
បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២។ ការបប្រសបេរួ�មនះ េិនេួរយកេកមធវែើការ្រង្លាញជា្ំនួនទរឹកបបាក់ជារូ្រិយ្រ័ណ្ណដុលា្លារអាមេរិកវិញ មៅក្ញង អបតាមនះ ឬក្ញងអបតា្រ្ដនូរបបាក់ដមទមទៀត
មេើយ។

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបបន្ម និងកំេត់សមា្្ល់ណផ្សងៗ 
តទមរូវណោយ្នាគារជាតិ ននកម្ថុជា
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២
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មូលនិ្ិ្្្ល់សុ្រ្ធ

មៅមថងៃទី១៥ បខតុលា ឆា្នលាំ២០១០ ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា បានម្ញប្រកាសម�ខ ធ៧-០១០-១៨២ ស្ដីពី វិធីសាសស្ដេណនាេូ�និធិ្្លា�់សុទ្។ ការតបេរូវឲលាយេណនាថ្មីមនះ 
មានមគា�្រំណងអនុវត្ដតាេស្ដង់ដរ អន្ដរជាតិស្ដីពីរ្នាសេ្ពន្័មដើេទុន មដយបញកឲលាយដ្់ពីគា្នលារវាងមដើេទុនស្នូ� (Tier 1 Capital) និង មដើេទុន្រំមពញ្របន្េ 
(Tier 2 Capital)។ 

នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២  ធនាគារបានតបេរូវឲលាយមធវែើការេណនាេូ�និធិ្្លា�់សុទ្តាេប្រកាសថ្មីបដ�ម្ញមដយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា។ 

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក សេេូ�ពាន់មរៀ� 

ប្្ក ក

មដើេទុន ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០

បបាក់្ំមណញសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទ ៦.១១៧.៣៤៩ ២៤.៤៣៨.៨០៩

៥៦.១១៧.៣៤៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩

កបេិតកំណត់ម�ើបបាក់្ំមណញរកលាសាទុក (អតិ្ររមា ២០% មនសរុ្រប្្ក ក) ១០,៩០% ១០,៩០%

ប្្ក ខ

ការខាត្រង្គរ - -

កេ្មវិធីកុំពលាយនូទ័រ ២៣.៨៣២ ៩៥.២០៩

២៣.៨៣២ ៩៥.២០៩

សរុ្រមដើេទុនស្នូ� (ក - ខ) ៥៦.០៩៣.៥១៧ ២២៤.០៩៣.៦០០

ប្្ក េ

សំវិធានធនទូមៅ ១% ២.២៥៩.៣៣៧ ៩.០២៦.០៥១

ប្្ក � - -

សរុ្រមដើេទុនបតរូវ្រំមពញ (េ - �) ២.២៥៩.៣៣៧ ៩.០២៦.០៥១

កបេិតម�ើមដើេទុនថា្នលាក់ទី ២ (អតិ្ររមា ១០០% មនមដើេទុនថា្នលាក់ទី ១) ៤,០៣% ៤,០៣%

េូ�និធិ្្លា�់សុទ្រ្រស់ធនាគារ (ក - ខ + េ - �) ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

ក្ញងមគា�្រំណងមនការេណនាេូ�និធិ្្លា�់សុទ្រ្រស់ធនាគារ បបាក់្រមញ្ញើ និងបបាក់តេ្�់មៅធនាគារ Malayan Banking Berhad និង/ឬមៅ សាខា បដ�ពាក់ព័ន្ 
ឬ្រុត្សេ្ព័ន្ េិនបតរូវបានដក់្រញ្ចនូ�ជាឥណទានភាេីសេ្ព័ន្ញាតិមេើយ មដយមយងតាេការអនុេ័តមដយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា។

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

អនុរាតសាច់ទរាក់ងាយទសួល 

អនុមលាេតាេប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ម�ខ ធ៧-០០-៣៨ ្ុះមថងៃទី៩ បខកុេ្ភៈ ឆា្នលាំ២០០០ បដ�បតរូវបានមធវែើវិមសាធនកេ្ម មដយប្រកាសម�ខ  
ធ៧-០២-១៨៧ ្ុះមថងៃទី១៣ បខកញ្លា ឆា្នលាំ២០០២ និង មដយប្រកាសម�ខ ធ៧-០៤-២០៧ ្ុះមថងៃទី២៩ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០០៤ ធនាគារបតរូវបានតបេរូវឲលាយេណនា 
អនុបាតសា្់បបាក់ងយបសួ�យ៉លាងតិ្្រំ្ុត មស្មើនរឹង ៥០%។ អនុបាតសា្់បបាក់ងយបសួ�រ្រស់ធនាគារបតរូវបានេណនាដូ្ខាងមបកាេ៖ 

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក សេេូ�ពាន់មរៀ�

ខទៃង់ឥណពន្ ៖

សា្់បបាក់ និងមាស ១៦.៧០៣.៤២៧ ៦៦.៧៣០.១៩១

បបាក់្រមញ្ញើមៅធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា (ម�ើកប�ងបបាក់្រមញ្ញើតាេ្លាបា្រ់) ៩៣.៦២៩.២២១ ៣៧៤.០៤៨.៧៣៨

បបាក់្រមញ្ញើមៅធនាគារម្លាសងៗ ២៩.៨៦៦.៦៥៦ ១១៩.៣១៧.២៩១

េណនីបតរូវទទួ�ពីបកុេហ៊ុនមេ និងសេ្ព័ន្ញាតិ ៣០០.៣៧២ ១.១៩៩.៩៨៦

បបាក់កេ្ចីមៅធនាគារ និងបេរឹះសា្លានហិរញ្ញវត្ញ បដ�មានរយៈមព�តិ្ជាងេួយបខ - -

១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

ខទៃង់ឥណទាន ៖

េណនីរយៈមព�ខលៃីជាេួយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ធនាគារ និងសា្លា្រ័នហិរញ្ញវត្ញម្លាសងៗ - -

កេ្ចីពីធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា និងធនាគារម្លាសងៗបដ�មានរយៈកា� តិ្ជាង១បខ - -

- -

សា្លានភាពអ្កឲលាយខ្ចី ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

សរុ្រភាេយកមនអនុបាត

សេតុ�លាយរតនាគារ សា្លានភាពអ្កឲលាយខ្ចី ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

បបាក់កេ្ចីមានរយៈមព�តិ្ជាងេួយបខ (ម�ើកប�ងឥណទានមៅ អតិថិជន គា្លានការកំណត់) - -

១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

ភាេប្រងមនអនុបាត

បបាក់្រមញ្ញើមានកា�កំណត់បដ�មានរយៈមព�តិ្ជាងេួយបខមៅអបតា ៨០% ២៤.៦៣២.១៦១ ៩៨.៤០៥.៤៨៣

បបាក់្រមញ្ញើមានកា�កំណត់បដ�មានរយៈមព�មប្ើនជាងេួយបខមៅអបតា ៥០% ៧៥.៤០១.៦៨៨ ៣០១.២២៩.៧៤៤

បបាក់្រមញ្ញើេណនីសនលាសំ មៅអបតា ៥០% ១៨.១២៦.៦៣៨ ៧២.៤១៥.៩១៩

បបាក់្រមញ្ញើេណនី្រន្ដ មៅអបតា ៦០% ៥២.១៥៥.៨៣៤ ២០៨.៣៦២.៥៥៧

បបាក់្រមញ្ញើកបេិតទុកបដ�មានរយៈមព�តិ្ជាងេួយបខ មៅអបតា ៨០% ៣៦៩.៣៣២ ១.៤៧៥.៤៨១

១៧០.៦៨៥.៦៥៣ ៦៨១.៨៨៩.១៨៤

អនុបាតសា្់បបាក់ងយបសួ�៖ ភាេយក/ ភាេប្រង ៨២,៣១% ៨២,៣១%

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបបន្ម និងកំេត់សមា្្ល់ណផ្សងៗ តទមរូវណោយ្នាគារជាតិ ននកម្ថុជា
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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អនុរាតសា្នភាព

អនុមលាេមៅតាេប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ម�ខធ៧-០០-៤៦ ្ុះមថងៃទី១៦ បខកុេ្ភៈ ឆា្នលាំ២០០០ បដ�បតរូវបានមធវែើវិមសាធនកេ្មមដយប្រកាសម�ខ  
ធ៧-០៤-២០៦ ្ុះមថងៃទី២៩ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០០៤ និង ប្រកាសម�ខ ធ៧-០៧-១៣៥ ្ុះមថងៃទី២៧ បខសីហា ឆា្នលាំ២០០៧ ធនាគារេួរបតអមង្តមេើ� 
អនុបាត សាធនភាព (បដ�ជាអនុបាតមនេូ�និធិ្្លា�់សុទ្ មធៀ្រនរឹងហានិភ័យឥណទានសរុ្រ) េិនឲលាយតិ្ជាង ១៥% មេើយ។

អនុបាតសាធនភាពរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានេណនាដូ្ខាងមបកាេ ៖

ការថលៃរឹង
២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក សេេូ�ពាន់មរៀ� 

ភាេយកមនអនុបាតេូ�និធិ្្លា�់សុទ្ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

ភាេប្រងមនអនុបាត

បទពលាយសកេ្មសរុ្រ៖

សា្់បបាក់ មាស និងឥណមទយលាយម�ើធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ០% - -

បទពលាយសកេ្មបដ�មានវត្ញ្រញ្លាំ ជាបបាក់្រមញ្ញើ ០% - -

ឥណមទយលាយម�ើសា្លា្រ័នអធិ្រមតយលាយបដ�មាន្ំណត់ថា្នលាក់ពី AAA មៅ AA- ០% - -

ឥណមទយលាយម�ើសា្លា្រ័នអធិ្រមតយលាយបដ�មាន្ំណត់ថា្នលាក់ពី A+ មៅ A- ២០% - -

ឥណមទយលាយម�ើធនាគារមាន្ំណត់ថា្នលាក់ ពី AAA មៅ AA- ២០% - -

ឥណមទយលាយម�ើសា្លា្រ័នអធិ្រមតយលាយ បដ�មាន្ំណត់ថា្នលាក់ពី BBB+ មៅ BBB- ៥០% - -

ឥណមទយលាយម�ើធនាគារមាន្ំណត់ថា្នលាក់ ពី A+ មៅ A- ៥០% ៥.០១៦.៨៤១ ២០.០៤២.២៧៨

បទពលាយសកេ្មម្លាសងៗ ១០០% ២៥២.៨៧៤.៣៨៣ ១.០១០.២៣៣.១៦០

ខទៃង់មបរៅតារាងតុ�លាយការមាន៖

ហានិភ័យទាំងបសុង ១០០% ១.៥៣៨.៣០២ ៦.១៤៥.៥១៦

ហានិភ័យេធលាយេ ៥០% ៤.១០៣.០៤៦ ១៦.៣៩១.៦៦៩

ហានិភ័យ�្មេ ២០% - -

បទពលាយសកេ្មបដ�បានថលៃរឹងហានិភ័យសរុ្រ ២៦៣.៥៣២.៥៧២ ១.០៥២.៨១២.៦២៣

អនុបាតសាធនភាព ( ភាេយក/ ភាេប្រង) ២២,១៤% ២២,១៤%

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ចំណាត់ថ្្ក់ឥេទាន និងសំវិធាន្នសទមាប់ឥេទាន និងទរាក់បុណរទបទានរាត់បង់

អនុមលាេតាេប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជាម�ខ ធ៧-០៩-០៧៤ ្ុះមថងៃទី២៥ បខកុេ្ភៈ ឆា្នលាំ២០០៩ ធនាគារេួរបតរូវមរៀ្រ្ំ្ំណត់ថា្នលាក់ឥណទាន និងខទៃង ់
មបរៅតារាងតុ�លាយការមនការសនលាយាឥណទានជាបបាំថា្នលាក់េឺ ស្ដង់ដរ ឃ្លាំមេើ� មបកាេស្ដង់ដរ ជា្រ់សងលាស័យ និងបាត់្រង់។ កបេិតអ្រលាប្ររមាមនកបេិតសំវិធានធនមៅ
ម�ើ ឥណទាន  និង្រុមរប្រទានបាត់្រង់ បតរូវបានមធវែើមេើងមដយប្្អកមៅម�ើ្ំណត់ថា្នលាក់មនឥណទានមនាះ។

្ំណត់ថា្នលាក់ឥណទាន និងសំវិធានធនជាក់លាក់ម�ើឥណទាន និង្រុមរប្រទានមានដូ្ខាងមបកាេ៖

តាេស្ង់ដររ្រស់
ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា

តាេមគា�ការណ៍
រ្រស់ធនាគារ

មបកាេ / (ម�ើស)

្ំណត់ថា្នលាក់ឥណទាន
ឥណទានដុ�
ដុលា្លារអាមេរិក

អបតា សំវិធានធន
%

កបេិតអ្រលាប្ររមាមន 
សំវិធានធន

ដុលា្លារអាមេរិក

អបតា សំវិធានធន
%

សំវិធានធន
ដុលា្លារអាមេរិក

ដុលា្លារអាមេរិក

ធេ្មតា ឬស្ដង់ដរ

  ឥណទាន ២២៥.២៦២.៥៨២ ១% ២.២៥២.៦២៦ ១% ២.២៥២.៦២៦ -

  ការបបាក់្រង្គរបដ�បតរូវទទួ�សុទ្ ៦៧១.១៣២ ១% ៦.៧១១ ១% ៦.៧១១ -

ឃ្លាំមេើ�

  ឥណទាន ២.២៥៩.១៧៥ ៣% ៦៧.៧៧៥ ៣% ៦៧.៧៧៥ -

  ការបបាក់្រង្គរបដ�បតរូវទទួ�សុទ្ ១៩.៤៥៨ ៣% ៥៨៤ ៣% ៥៨៤ -

មបកាេស្ដង់ដរ ២.១១៤.២០៦ ២០% ៦៦.៦៩២ ២០% ២៥៨.៤៨០ (១៩១.៧៨៨)*

ជា្រ់សងលាស័យ ១.៤៣២.៨១៧ ៥០% ៧១៦.៤០៩ ៥០% ១.៤៣២.៨១៧ (៧១៦.៤០៨)

បាត់្រង់ ៦.៩៥៦.១៦៥ ១០០% ៦.៩៥៦.១៦៥ ១០០% ៦.៨០២.០២០ ១៥៤.១៤៥

សរុ្រជាដុលា្លារអាមេរិក ២៣៨.៧១៥.៥៣៥ ១០.០៦៦.៩៦២ ១០.៨២១.០១៣ (៧៥៤.០៥១)

សរុ្រសេេូ� ពាន់មរៀ� ៩៥៣.៦៦៨.៥៦២ ៤០.២១៧.៥១៣ ៤៣.២២៩.៩៤៧ (៣.០១២.៤៣៤)

*ភាពខុសគា្នលាមនទរឹកបបាក់មធៀ្រនរឹងមគា�ការណ៍រ្រស់ធនាគារបដ�កំណត់ ១០០% េឺ្រណ្លា�ពីឥណទានប្រេូ�បាន្ំនួន ១.៨៧លានដុលា្លារអាមេរិក
 ក្ញងបខកុេ្ភៈ ឆា្នលាំ២០១៣ ។

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបបន្ម និងកំេត់សមា្្ល់ណផ្សងៗ តទមរូវណោយ្នាគារជាតិ ននកម្ថុជា
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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រូបិយប័េ្ណបរណ្រសណបើកចំហសុ្រ្ធ

អនុមលាេតាេប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ម�ខ ធ៧-០៧-១៣៤ ្ុះមថងៃទី២៧ បខសីហា ឆា្នលា២ំ០០៧ ធនាគារពាណិជ្ជទំាងអស់ បតរូវរកលាសារូ្ិរយ្័រណ្ណ្ររមទស 
ម្រើក្ំហសុទ្រ្រស់ខលៃតួនមៅបេ្រ់មព�មវលា បេ្រ់រូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររមទស ឬក៏រូ្រិយ្រ័ណ្ណម្រើក្ំហសុទ្ជាទូមៅ មទាះ្រីជាក្ញងរយៈមព�បវង ឬខលៃី េិនឲលាយម�ើសពី ២០% 
មនេូ�និធិ្្លា�់សុទ្រ្រស់ធនាគារ។  

ជាងមនះមៅមទៀត អនុមលាេតាេប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ម�ខ ធ៧-០០-៥០ ្ុះមថងៃទី៩ បខកុេ្ភៈ ឆា្នលាំ២០០០ ធនាគារបតរូវបានតបេរូវឲលាយ្រង្លាញនូវ 
ព័ត៌មានសមង្្រពីបទពលាយសកេ្ម និងបទពលាយអកេ្មនាកា�្ររិម្ឆេទមនតារាងតុ�លាយការ តាេរូ្រិយ្រ័ណ្ណជាក់បស្ដងដូ្ខាងមបកាេ ៖

២០១២

បទពលាយសកេ្ម
ដុលា្លារអាមេរិក

បទពលាយអកេ្ម និងេូ�ធន
ដុលា្លារអាមេរិក

ឥណមទយលាយមបរៅ
 តារាងតុ�លាយការ
ដុលា្លារអាមេរិក

្រំណុ�មបរៅ
 តារាងតុ�លាយការ
ដុលា្លារអាមេរិក

ម្រើក្ំហសុទ្
(+)បវង / (-)ខលៃី
ដុលា្លារអាមេរិក

ម្រើក្ំហសុទ្/
េូ�និធិសុទ្

%

បដនកំណត់់
%

្ំនួនម�ើស
បដនកំណត់

%

បបាក់ដុលា្លារអាមេរិក ៤១៣.២០០.៤៩៩ ៤១៣.២៨០.៨៣១ ៤៧.៣០១.៩១៦ (៤៧.៣០១.៩១៦) (៨០.៣៣២) (០,១៤%) ២០% -

បបាក់មរៀ� ៣៦៦.៩១៦ ៣០៥.៩៣៣ - - ៦០.៩៨៣ ០,១១% ២០% -

បបាក់រីងហ្គិតមា៉លាមេសុី ១៥៧.១៣១ ១៣៨.២៣០ - - ១៨.៩០១ ០,០៣% ២០% -

បបាក់ម្នអង់មេលៃស ១៦.៧៧៧ ១៦.៣២៩ - - ៤៤៨ ០,០០% ២០% -

សរុ្រជាដុលា្លារអាមេរិក ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ៤៧.៣០១.៩១៦ (៤៧.៣០១.៩១៦)

សេេូ� ពាន់លារៀ� ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥ ១៨៨.៩៧១.១៥៥ (១៨៨.៩៧១.១៥៥)

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

ព័ត៌មាន និងប្របញ្ញត្ិទបុងទបយ័ត្ណផ្សងៗណ្រៀត បដលតទមរូវណោយច្បាប់ស្ីពីទគឹរះសា្្ន្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

(១) មដើេទុនអ្រលាប្ររមា (ប្រកាសម�ខ ធ៧-០០-៣៩ ្ុះមថងៃទី៩ បខកុេ្ភៈ ឆា្នលាំ២០០០ និងប្រកាសម�ខ ធ៧-០៨-១៩៣ ្ុះមថងៃទី១៩ បខកញ្លា ឆា្នលាំ២០០៨)

មយងតាេប្រកាសម�ខ ធ៧-០៨-១៩៣ រ្រស់ធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា បដ�មានប្រសិទ្ភាពមៅ្ុង ឆា្នលាំ២០១០ បានប្ងថាធនាគារពាណិជ្ជទាំងឡាយណ
បដ�មានភាេទុនិកជារូ្រវន្្រុេ្គ� ឬនីតិ្រុេ្គ� បតរូវមានកបេិតមដើេទុនអ្រលាប្ររមាយ៉លាងមហា្ណស់ ១៥០ ពាន់លានមរៀ� ។

មដើេទុនរ្រស់ធនាគារ នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ មាន្ំនួន ៥០ លានដុលា្លារអាមេរិក បដ�សេេូ�ប្រហាក់ប្របហ�នរឹង ១៩៩,៧៥ ពាន់លានមរៀ� 
បដ�មគារពតាេតាេកបេិតអ្រលាប្ររមាមនេូ�ធនតបេរូវមដយធនាគារជាតិមនកេ្ពញជា ។

(២) អ្�កេ្ម (ប្រកាសម�ខ ធ៧-០១-១៨៦ ្ុះមថងៃទី៨ បខវិ្ឆេិកា ឆា្នលាំ២០០១)

អ្�កេ្មរ្រស់ធនាគារ នាកា�្ររិម្ឆេទមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ មាន្ំនួន ៥,១៦% មនេូ�និធិ្្លា�់សុទ្រ្រស់ធនាគារបដ�បតរូវបានេណនាមៅក្ញង 
របាយការណ៍មនះ។ អនុបាតមនះ ស្ិតមៅក្ញង្មនា្លាះអតិ្ររមា្ំនួន ៣០% មនេូ�និធិ្្លា�់សុទ្ ដូ្បដ�តបេរូវមដយប្រកាសមនះ ។

(៣) េូ�និធិ្្លា�់សុទ្ (ប្រកាសម�ខ ធ៧-០១០-១៨២ ្ុះមថងៃទី១៥ បខតុលា ឆា្នលាំ២០១០)

ធនាគារបតរូវរកលាសាតមេលៃេូ�និធិ្្លា�់សុទ្យ៉លាងតិ្មស្មើនរឹងេូ�ធនអ្រលាប្ររមា្ំនួន ៣៧,៥ លានដុលា្លារអាមេរិក។ េូ�និធិ្្លា�់សុទ្រ្រស់ធនាគារបដ�បាន 
េណនានាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ មាន ្ំនួន ៥៨,៣៥ លានដុលា្លារអាមេរិក បដ�្រណ្លា�ឲលាយមានអតិមរក ្ំនួន ២០,៨៥ លានដុលា្លារអាមេរិក ។

(៤) ឥណទានមៅសេ្ព័ន្ញាតិ (ប្រកាសម�ខ ធ៧-០១-១៣៧ ្ុះមថងៃទី១៥ បខតុលា ឆា្នលាំ២០០១)

េិតបតរឹេមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ ធនាគារេិនមានឥណទាន្្ដ�់ឲលាយសេ្ព័ន្ញាតិមទ ។ 

(៥) ហានិភ័យធំ (ប្រកាសម�ខធ៧-០៦-២២៦ ្ុះមថងៃទី៣ បខវិ្ឆេិកា ឆា្នលាំ២០០៦)

មយងតាេប្រកាសម�ខ ធ៧-០៦-២២៦ ហានិភ័យមនឥណទានធំេឺជា្ំនួនសរុ្រមនឥណទាន ឬការសនលាយាឥណទានបដ�មកើតម្ញពីប្រតិ្រត្ដិការរ្រស ់
ធនាគារ ជាេួយនរឹងអត្គាហកបតេួយ បដ�មាន្ំនួនបបាក់ម�ើសពី ១០% មនេូ�និធិ្្លា�់សុទ្រ្រស់ធនាគារមនាះ។ ឥណទានធំសំមៅដ�់ឥណទានបដ�
មាន្ំនួនទរឹកបបាក់ខ្ពស់្រំ្ុតរវាង (ក) សេតុ�លាយមនឥណទាន ឬការសនលាយាឥណទាន និង (ខ) ្ំនួនឥណទាន ឬការសនលាយាឥណទានបដ�បានអនុញ្លាត។
 
េលាយា៉លាងវិញមទៀត ធនាគារបតរូវបានតបេរូវឲលាយ(ក) រកលាសាជានិ្្ចនូវអនុបាតអតិ្ររមា្ំនួន ២០% រវាង ឥណទានធំសរុ្រ បដ�មកើតម្ញពីប្រតិ្រត្ដិការជាេួយនរឹង 
អត្គាហកបតេួយ និងេូ�និធិ្្លា�់សុទ្រ្រស់ធនាគារ និង (ខ) រកលាសាជានិ្្ចនូវអនុបាតអតិ្ររមា ្ំនួន ៣០០% រវាងឥណទានធំសរុ្រ និងេូ�និធិ្្លា�់
សុទ្រ្រស់ធនាគារ។

មៅមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ ធនាគារមនះបាន្្ដ�់ឥណទានធំជាមប្ើន និងខទៃង់មបរៅតារាងតុ�លាយការេួយ្ំនួនសរុ្រ ២៩,៩៥ លានដុលា្លារអាមេរិក និង 
១,១១ លានដុលា្លារអាមេរិកមរៀងគា្នលា។ ពំុមានការ្្ដ�់កេ្ចីដ�់ឯកត្ដ្រុេ្គ�ម�ើសពី ២០% មនេូ�និធិ្្លា�់សុទ្មនាះមទ។ ្ំមពាះការ្្ដ�់ឥណទានសរុ្រ 
ក៏េិនម�ើសពី ៣០០% មនេូ�និធិ្្លា�់សុទ្មនាះបដរ។ ្ំមពាះការប្រឈេេុខធំៗសរុ្រទាំងអស់មៅនរឹងេូ�និធិ្្លា�់សុទ្ សូេមេើ�កំណត់សមា្លា�់ម�ខ 
២០ មនសូ្នាករហិរញ្ញវត្ញ សំខាន់ៗមៅទំព័រ្រនា្លា្រ់។

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបបន្ម និងកំេត់សមា្្ល់ណផ្សងៗ តទមរូវណោយ្នាគារជាតិ ននកម្ថុជា
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ

ណដើម្រុន 

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក សេេូ�ពាន់មរៀ�

១. េូ�ធន មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

ក. េូ�ធន ៥៦.១១៧.៣៤៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩

ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

េូ�ធន មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ១៣,៥៦% ១៣,៥៦%

២.       េូ�ធនថា្នលាក់ទី ១ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

ក. េូ�ធនថា្នលាក់ទី ១ ៥៦.០៩៣.៥១៧ ២២៤.០៩៣.៦០០

ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

េូ�ធនថា្នលាក់ទី ១ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ១៣,៥៦% ១៣,៥៦%

៣. េូ�ធនថា្នលាក់ ទី១ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មបដ�បានថលៃរឹងហានិភ័យ

ក. េូ�ធនថា្នលាក់ទី ១ ៥៦.០៩៣.៥១៧ ២២៤.០៩៣.៦០០

ខ. បទពលាយសកេ្មបដ�បានថលៃរឹងហានិភ័យ ២៦៣.៥៣២.៥៧២ ១.០៥២.៨១២.៦២៣

េូ�ធនថា្នលាក់ទី១ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មបដ�បានថលៃរឹងហានិភ័យ (ក/ខ) ២១,២៩% ២១,២៩%

៤. េូ�ធនថា្នលាក់ទី១ និង ២ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មបដ�បានថលៃរឹងហានិភ័យ

ក. េូ�ធនថា្នលាក់ទី១ និង ២ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

ខ. បទពលាយសកេ្មបដ�បានថលៃរឹងហានិភ័យ ២៦៣.៥៣២.៥៧២ ១.០៥២.៨១២.៦២៣

េូ�ធនប្្កទី១ និង ២ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មបដ�បានថលៃរឹងហានិភ័យ (ក/ខ) ២២,១៤% ២២,១៤%

៥.  េូ�និធិ្្លា�់សុទ្ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

ក. េូ�និធិ្្លា�់សុទ្ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

េូ�និធិ្្លា�់សុទ្ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ១៤,១០% ១៤,១០%

៦.  អនុបាតសាធនភាព

ក. េូ�និធិ្្លា�់សុទ្ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

ខ. បទពលាយសកេ្ម បដ�បានថលៃរឹងហានិភ័យ ២៦៣.៥៣២.៥៧២ ១.០៥២.៨១២.៦២៣

អនុបាតសាធនភាព (ក/ខ) ២២,១៤% ២២,១៤%

ណស
ចក្ីស

ណងខេប
្រស

្សនៈវិស
យ

័របស
់ណយ

ើង
អំពី្នា

គា
រ

យ
ុ្រ្ធសា

សស
្ & ស

មិ្រ្ធផល
របស

់កណយ
ើង

ររា
យ

កា
រេ

៍អា
ជីវកម្ម

កា
រ្រ្រួល

ខុស
ទតរូវរបស

់ណយ
ើង

កា
រដឹកនា

ំរបស
់ណយ

ើង
អភិរា

ល
កិច្ចទកុមហ

៊ុន
ររា

យ
កា

រេ
៍ហិ

រញ
្ញវត្ថុ

ព័ត៌មា
នណផ្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពី្រំព័រមុន)

ណដើម្រុន  (តពី្រំព័រមុន)

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក សេេូ�ពាន់មរៀ�

៧. ្រំណុ� មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

   ក. ្រំណុ�សរុ្រ ៣៥៧.៦២៣.៩៧៤ ១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

   ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

   ្រំណុ� មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ៨៦,៤៤% ៨៦,៤៤%

៨. ្រំណុ� មធៀ្រនរឹងេូ�ធន

   ក. ្រំណុ�សរុ្រ ៣៥៧.៦២៣.៩៧៤ ១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

   ខ. េូ�ធន ៥៦.១១៧.៣៤៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩

   ្រំណុ� មធៀ្រនរឹងេូ�ធន (ក/ខ) ៦៣៧,២៨% ៦៣៧,២៨%

៩. ភាេលាភ មធៀ្រនរឹងបបាក់្ំមណញសុទ្

   ក. ភាេលាភ - -

   ខ. បបាក់្ំមណញសុទ្ ៦.១១៧.៣៤៩ ២៤.៤៣៨.៨០៩

ភាេលាភ មធៀ្រនរឹងបបាក់្ំមណញសុទ្ (ក/ខ) ០,០០% ០,០០%

ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបបន្ម និងកំេត់សមា្្ល់ណផ្សងៗ តទមរូវណោយ្នាគារជាតិ ននកម្ថុជា
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ញ
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សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពី្រំព័រមុន)

គុេភាពទ្រព្យសកម្ម 

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក សេេូ�ពាន់មរៀ�

 ១០. ទុន្រំរុងធនាគារ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ

   ក. ទុន្រំរុងធនាគារ - -

   ខ. ឥណទានដុ�សរុ្រ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

 ទុន្ំររុង មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ (ក/ខ) ០,០០% ០,០០%

១១. ទុន្រំរុងធនាគារ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ - -

   ក. ទុន្ំររុងធនាគារ

   ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

      ទុន្រំរុងធនាគារ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ០,០០% ០,០០%

១២. ឥណទានេិនដំមណើរការ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ

   ក. ឥណទានេិនដំលាណើរការ ១០.៥០៣.១៨៨ ៤១.៩៦០.២៣៦

   ខ. ឥណទានដុ�សរុ្រ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

      ឥណទានេិនដំមណើរការ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ (ក/ខ) ៤,៤១% ៤,៤១%

១៣.  ឥណទានេិនដំមណើរការ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

   ក. ឥណទានេិនដំលាណើរការ ១០.៥០៣.១៨៨ ៤១.៩៦០.២៣៦

   ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

      ឥណទានេិនដំមណើរការ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ២,៥៤% ២,៥៤%

១៤.  បទពលាយសកេ្មបដ�បានចាត់ថា្នលាក់ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ

   ក. បទពលាយសកេ្ម បដ�បានចាត់ថា្នលាក់ ១២.៧៦២.៣៦៣ ៥០.៩៨៥.៦៤២

   ខ. ឥណទានដុ�សរុ្រ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

      បទពលាយសកេ្មបដ�បានចាត់ថា្នលាក់ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ (ក/ខ) ៥,៣៦% ៥,៣៦%

១៥.  បទពលាយសកេ្មបដ�បានចាត់ថា្នលាក់ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

   ក. បទពលាយសកម្មលាដ�បានចាត់ថា្នលាក់ ១២.៧៦២.៣៦៣ ៥០.៩៨៥.៦៤២

   ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

      បទពលាយសកេ្មបដ�បានចាត់ថា្នលាក់ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ៣,០៨% ៣,០៨%
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពី្រំព័រមុន)

គុេភាពទ្រព្យសកម្ម (តពី្រំព័រមុន)

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក សេេូ�ពាន់មរៀ�

១៦. បទពលាយសកេ្មបដ�បានចាត់ថា្នលាក់ មធៀ្រនរឹងេូ�ធនសរុ្រ

ក. បទពលាយសកម្មលាដ�បានចាត់ថា្នលាក់ ១២.៧៦២.៣៦៣ ៥០.៩៨៥.៦៤២

ខ. េូ�ធនសរុ្រ ៥៦.១១៧.៣៤៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩

     បទពលាយសកេ្មបដ�បានចាត់ថា្នលាក់ មធៀ្រនរឹងេូ�ធនសរុ្រ (ក/ខ) ២២,៧៤% ២២,៧៤%

១៧. ឥណទាន្ំមពាះសេ្ព័ន្ញាតិ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ

ក. ឥណទានចំលាពាះសេ្ព័ន្ញាតិ - -

ខ. ឥណទានដុ�សរុ្រ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

     ឥណទាន្ំមពាះសេ្ព័ន្ញាតិ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ (ក/ខ) ០,០០% ០,០០%

១៨. ហានិភ័យធំ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ

ក. ហានិភ័យធំ ២៩.៩៤៨.៧៥៥ ១១៩.៦៤៥.២៧៦

ខ. ឥណទានសរុ្រ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

     ហានិភ័យធំ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ (ក/ខ) ១២,៥៨% ១២,៥៨%

១៩. ឥណទានឲលាយសេ្ព័ន្ញាតិ មធៀ្រនរឹងេូ�និធិ្្លា�់សុទ្

ក. ឥណទានឲលាយសេ្ព័ន្ញាតិ - -

ខ. េូ�និធិ្្លា�់សុទ្ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

     ឥណទានឲលាយសេ្ព័ន្ញាតិ មធៀ្រនរឹងេូ�និធិ្្លា�់សុទ្ (ក/ខ) ០,០០% ០,០០%

២០. ហានិភ័យធំ មធៀ្រនរឹងេូ�និធិ្្លា�់សុទ្

ក. ហានិភ័យធំ ២៩.៩៤៨.៧៥៥ ១១៩.៦៤៥.២៧៦

ខ. េូ�និធិ្្លា�់សុទ្ ៥៨.៣៥២.៨៥៤ ២៣៣.១១៩.៦៥១

     ហានិភ័យធំ មធៀ្រនរឹងេូ�និធិ្្លា�់សុទ្ (ក/ខ) ៥១,៣២% ៥១,៣២%

២១. សំវិធានធនទូមៅ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ

ក. សំវិធានធនទូមៅ ២.២៥៩.៣៣៧ ៩.០២៦.០៥១

ខ. ឥណទានដុ�សរុ្រ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

     សំវិធានធនទូមៅ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ (ក/ខ) ០,៩៥% ០,៩៥%

ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបបន្ម និងកំេត់សមា្្ល់ណផ្សងៗ តទមរូវណោយ្នាគារជាតិ ននកម្ថុជា
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២
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សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពី្រំព័រមុន)

គុេភាពទ្រព្យសកម្ម (តពី្រំព័រមុន)

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក សេេូ�ពាន់មរៀ�

២២. សំវិធានធនជាក់លាក់មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ 

ក. សំវិធានធនជាក់លាក់ ៨.៥៦១.៦៧៦ ៣៤.២០៣.៨៩៦

ខ. ឥណទានដុ�សរុ្រ ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

     សំវិធានធនជាក់លាក់ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ (ក/ខ) ៣,៦០% ៣,៦០%

២៣. សំវិធានធនជាក់លាក់ មធៀ្រនរឹងឥណទានេិនដំមណើរការ

ក. សំវិធានធនជាក់លាក់ ៨.៥៦១.៦៧៦ ៣៤.២០៣.៨៩៦

ខ. ឥណទានេិនដំលាណើរការ ១០.៥០៣.១៨៨ ៤១.៩៦០.២៣៦

     សំវិធានធនជាក់លាក់ មធៀ្រនរឹងឥណទានេិនដំមណើរការ (ក/ខ) ៨១,៥២% ៨១,៥២%

២៤. សំវិធានធនសរុ្រ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

ក. សំវិធានធនសរុ្រ ១០.៨២១.០១៣ ៤៣.២២៩.៩៤៧

ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

     សំវិធានធនសរុ្រ មធៀ្រនរឹង បទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ២,៦២% ២,៦២%

២៥. ឥណទាន មធៀ្រនរឹងបបាក់្រមញ្ញើ

ក. ឥណទានសុរ្រឲលាយអតិថិជនេិនលាេនធនាគារ (ដុ�) ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ខ. បបាក់បលា្្ញើរ្រស់អតិថិជន ២១២.១៣៣.១៥០ ៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

     ឥណទាន មធៀ្រនរឹងបបាក់្រមញ្ញើ (ក/ខ) ១១២,២១% ១១២,២១%
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពី្រំព័រមុន)

ចំេូល

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក សេេូ�ពាន់មរៀ�

២៦. ្�្ំមណញ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

ក. ្ំមណញសុទ្ ៦.១១៧.៣៤៩ ២៤.៤៣៨.៨០៩

ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

     ្�្ំមណញ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ១,៤៨% ១,៤៨%

២៧. ្�្ំមណញ មធៀ្រនរឹងេូ�ធន

ក. ្ំមណញសុទ្ ៦.១១៧.៣៤៩ ២៤.៤៣៨.៨០៩

ខ. េូ�ធន ៥៦.១១៧.៣៤៩ ២២៤.១៨៨.៨០៩

     ្�្ំមណញ មធៀ្រនរឹងេូ�ធន (ក/ខ) ១០,៩០% ១០,៩០%

២៨. ្�្ំណូ�ដុ�ពីការបបាក់

ក. ្ំណូ�ការបបាក់ ១៤.៥៣៨.៥៣២ ៥៨.០៨១.៤៣៥

ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

     ្�្ំណូ�ដុ�ពីការបបាក់ (ក/ខ) ៣,៥១% ៣,៥១%

២៩. តមេលៃ្របន្េមនការបបាក់សុទ្ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

ក. ្ំណូ�ការបបាក់ - ្ំណយការបបាក់ ១១.៤៨៨.៥០៦ ៤៥.៨៩៦.៥៨១

ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

     តមេលៃ្រមន្េមនការបបាក់សុទ្ មធៀ្រនរឹងបទពសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ២,៧៨% ២,៧៨%

៣០. ្ំណូ�ម្លាសងៗ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

ក. ្ំណូ�ម្លាសងៗ ២.០០០.៧៤៦ ៧.៩៩២.៩៨០

ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

     ្ំណូ�ម្លាសងៗ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្ម (ក/ខ) ០,៤៨% ០,៤៨%

៣១. សំវិធានធន មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

ក. សំវិធានធន ៦១៤.៤៣៧ ២.៤៥៤.៦៧៦

ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

     សំវិធានធន មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ០,១៥% ០,១៥%

ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបបន្ម និងកំេត់សមា្្ល់ណផ្សងៗ តទមរូវណោយ្នាគារជាតិ ននកម្ថុជា
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២
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សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពី្រំព័រមុន)

ចំេូល (តពី្រំព័រមុន)

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក សេេូ�ពាន់មរៀ�

៣២.  ្ំណយប្រតិ្រត្ដិការ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

 ក. ្ំណយេិនបេនការបបាក់ ៥.៨៨៩.០៨០ ២៣.៥២៦.៨៧៤

 ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

      ្ំណយប្រតិ្រត្ដិការ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ១,៤២% ១,៤២%

៣៣.  ្ំមណញសុទ្េុន្រង់ពន្ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

 ក. ្ំមណញសុទ្េុន្រង់ពន្ ៧.៦០០.១៧១ ៣០.៣៦២.៦៨៤

 ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

      ្ំមណញសុទ្េុន្រង់ពន្ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ១,៨៤% ១,៨៤%

៣៤.  ពន្ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

 ក. ពន្ (បេ្រ់ប្រមភទ) ១.៤៨២.៨២២ ៥.៩២៣.៨៧៥

 ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

      ពន្ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ០,៣៦% ០,៣៦%

៣៥.  តមេលៃ្របន្េមនការបបាក់ មធៀ្រនរឹង្ំណូ�ដុ�

 ក. តមេលៃ្របន្េមនការបបាក់ ១១.៤៨៨.៥០៦ ៤៥.៨៩៦.៥៨១

 ខ. ្ំណូ�ដុ� ១៦.៥៣៩.២៧៨ ៦៦.០៧៤.៤១៦

      តមេលៃ្របន្េមនការបបាក់ មធៀ្រនរឹង្ំណូ�ដុ�  (ក/ខ) ៦៩,៤៦% ៦៩,៤៦%

៣៦.  ្ំណូ�េិនបេនការបបាក់ មធៀ្រនរឹង្ំណូ�ដុ�

 ក. ្ំណូ�េិនបេនការបបាក់ ២.០០០.៧៤៦ ៧.៩៩២.៩៨០

 ខ. ្ំណូ�ដុ� ១៦.៥៣៩.២៧៨ ៦៦.០៧៤.៤១៦

      ្ំណូ�េិនបេនការបបាក់ មធៀ្រនរឹង្ំណូ�ដុ� (ក/ខ) ១២,១០% ១២,១០%

៣៧.  ្ំណយេិនបេនការបបាក់ មធៀ្រនរឹង្ំណូ�ដុ�

 ក. ្ំណយេិនបេនការបបាក់ ៥.៨៨៩.០៨០ ២៣.៥២៦.៨៧៤

 ខ. ្ំណូ�ដុ� ១៦.៥៣៩.២៧៨ ៦៦.០៧៤.៤១៦

      ្ំណយេិនបេនការបបាក់ មធៀ្រនរឹង្ំណូ�ដុ� (ក/ខ) ៣៥,៦១% ៣៥,៦១%

៣៨.  ្ំនួនដងមន្ំណូ�ការបបាក់

 ក. ្ំមណញេុន្រង់ពន្ និង្ំណយការបបាក់ ១០.៦៥០.១៩៧ ៤២.៥៤៧.៥៣៧

 ខ. ្ំណយការបបាក់ ៣.០៥០.០២៦ ១២.១៨៤.៨៥៤

      ្ំនួនដងមន្ំណូ�ការបបាក់ (ក /ខ) ៣,៤៩ ដង ៣,៤៩ ដង
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ រ្រស់ធនាគារមេយប្រ៊ង

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពី្រំព័រមុន)

សាច់ទរាក់ងាយទសួល

២០១២

ដុលា្លារអាមេរិក សេេូ�ពាន់មរៀ�

៣៩. បទពលាយសកេ្មងយ្រំប�ងជាសា្់បបាក់ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

ក. បទពលាយសកេ្មងយ្រំប�ងជាសា្់បបាក់ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

      បទពលាយសកេ្មងយ្រំប�ងជាសា្់បបាក់ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ៣៣,៩៦% ៣៣,៩៦%

៤០. បទពលាយអកេ្ម្រន្ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ

ក. បទពលាយអកេ្ម្រន្ ៣៥៦.៧៩១.១៩៦ ១.៤២៥.៣៨០.៨២៨

ខ. បទពលាយសកេ្មសរុ្រ ៤១៣.៧៤១.៣២៣ ១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

      បទពលាយអកេ្ម្រន្ មធៀ្រនរឹងបទពលាយសកេ្មសរុ្រ (ក/ខ) ៨៦,២៤% ៨៦,២៤%

៤១. បទពលាយសកេ្មងយ្រំប�ងជាសា្់បបាក់សុទ្

ក. បទពលាយសកេ្មងយ្រំប�ងជាសា្់បបាក់ - បទពលាយអកេ្ម្រន្ (២១៦.២៩១.៥២០) (៨៦៤.០៨៤.៦២២)

ខ. បទពលាយអកេ្មសរុ្រ ៣៥៧.៦២៣.៩៧៤ ១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

      បទពលាយសកេ្មងយ្រំប�ងសា្់បបាក់សុទ្  (ក/ខ) (៦០,៤៨%) (៦០,៤៨%)

៤២. អនុបាតរហ័ស

ក. បទពលាយសកេ្មរហ័ស ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

ខ. បទពលាយអកេ្ម្រន្ ៣៥៦.៧៩១.១៩៦ ១.៤២៥.៣៨០.៨២៨

      អនុបាតរហ័ស (ក/ខ) ៣៩,៣៨% ៣៩,៣៨%

៤៣. បបាក់្រមញ្ញើ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ

ក. បបាក់្រមញ្ញើរ្រស់អតិថិជនសរុ្រ ២១២.១៣៣.១៥០ ៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

ខ. ឥណទានសរុ្រឲលាយអតិថិជនេិនបេនធនាគារ (ដុ�) ២៣៨.០២៤.៩៤៥ ៩៥០.៩០៩.៦៥៥

      បបាក់្រមញ្ញើ មធៀ្រនរឹងឥណទានសរុ្រ  (ក/ខ) ៨៩,១២% ៨៩,១២%

ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបបន្ម និងកំេត់សមា្្ល់ណផ្សងៗ តទមរូវណោយ្នាគារជាតិ ននកម្ថុជា
នាមថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២ និងសបមា្រ់ការិយ្ររិម្ឆេទចា្រ់ពីមថងៃទី២ បខមេសា ឆា្នលាំ២០១២ ដ�់មថងៃទី៣១ បខធ្នូ ឆា្នលាំ២០១២
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មលាកជា តិកមសង
អភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ
ប្រធានបកុេប្ររឹកលាសាភិបា�

មលាក�ី មទៀន្រ៉ូ 
អភិបា�េិនឯករាជលាយប្រតិ្រត្ិ 
(នាយកប្រតិ្រត្ិ)

មលាកមស្ពនសឺ �ី មទៀន ឈី
អភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ

បកុេប្ររឹកលាសាភិបា�

ដទុករុណការា៉លាន់ រា៉លាមា៉លាសាេី
អភិបា�ឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ (បតរូវបានបតងតាំង 
ចា្រ់ពីមថងៃទី ១២ បខតុលា ឆា្នលាំ ២០១២)

មលាក ហាេីរុ�ឡា ្រ៊ូហាន់
អភិបា�េិនឯករាជលាយេិនប្រតិ្រត្ិ

មលាកបសី ហា្លាសរីន ចាន់ អា្រ់ឌុ�ឡា
មលាក មអៀវ ឆាយ
មលាក  ដមអងហាហវែី
ម�ខាធិការបកុេហ៊ុន

ការិយ�័យ្ុះ្រញ្ជី

អាសយដ្លាន ៤B ្លៃនូវម�ខ ១១៤ (បកេួនស)
សង្លាត់្លាសារថ្មី ១ខណ្ឌដូនមពញ
រាជធានីភ្ំមពញ, បពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១២៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ០៩៩
SWIFT : MBBEKHPP

មេហទំព័រ៖ www.maybank2u.com.kh

អ៊ីបេ�៖ mbb@maybank.com.kh

សវនករឯករាជលាយ 

បកុេហ៊ុន Ernst & Young (Cambodia) Ltd.
បកុេហ៊ុន េណមនយលាយករជំនាញ និង សវនករប្រតិបសុត

អគារម�ខ ៦៦ េហាវិថីបពះនមរាត្េ
មៅអគារេជលាឈេណ្ឌ�ពាណិជ្ជកេ្ម SSN ជាន់ទី ៣ 
សង្លាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនមពញ
រាជធានីភ្ំមពញ, បពះរាជាណ្បកកេ្ពញជា
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៧ ៨២៥
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៧ ៨០៥

ព័ត៌មាន សាជីវកម្ម
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អសយដ្ឋានសម្ព័ន្ធធនាគារ
ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម
Malayan Banking Berhad
14th Floor, Menara Maybank
100, Jalan tun Perak
50050 kuala Lumpur
tel: (6)03- 2070 8833
Fax: (6)03-2031 0071
Corporate website: www.maybank.com
email: publicaffairs@maybank.com.my

Maybank Islamic Berhad
Level 10, tower a
Dataran Maybank
no. 1, Jalan Maarof
59000 kuala Lumpur
tel: (6)03-2297 2001
Fax: (6)03-2297 2002
Website: www.maybankislamic.com.my
email: MIB_stratcomms@maybank.com.my

P.T. Bank Maybank Syariah Indonesia
3rd Floor, sona topas tower
Jl. Jend. sudirman kav. 26
Jakarta 12920
Indonesia
tel: (62)-21-250 6446
Fax: (62)-21-250 6757
Corporate website:  
www.maybanksyariah.co.id

Maybank Philippines Incorporated
Maybank Corporate Center
7th avenue Corner 28th street
Bonifacio High street Central
Bonifacio global City 1634
taguig City, Metro Manila
Philippines
tel: (632)-588 7777
Fax: (632)-720 9581
Website: www.maybank2u.com.ph 

Maybank (PNG) Ltd
Port Moresby Branch
Corner Waigani Road/Islander Drive
P.O. Box 882 Waigani, national Capital 
District
Port Moresby
Papua new guinea
tel: (675)-325 0101
Fax: (675)-325 6128
Corporate website: www.maybank.com
email: maybankpom@datec.net.pg

Maybank International (L) Ltd
Level 16 (B), Main Office tower
Financial Park Complex
Jalan Merdeka
87000 Wilayah Persekutuan Labuan
tel: (6)087-414 406
Fax: (6)087-414 806
Corporate website: www.maybank.com
email: millmit@streamyx.com

P.T. Bank Internasional Indonesia Tbk
gedung sentral senayan 3, 26th Floor
JI. asia afrika no. 8
senayan gelora Bung karno
Jakarta 10270
Indonesia
tel: (62)-21-2922 8888
Fax: (62)-21-2922 8799
Website: www.bii.co.id
email: cs@bii.co.id

Maybank (Cambodia) Plc.
no. 4B street 114 (kramoun sar)
sangkat Phsar thmey 1
khan Daun Penh, Phnom Penh
kingdom of Cambodia
tel: (855)-23-210 123
Fax: (855)-23-210 099
Website: www.maybank2u.com.kh
email: mbb@maybank.com.kh

ធនាគារវិនិយោគ
Maybank Investment Bank Berhad
32nd Floor, Menara Maybank
100, Jalan tun Perak  
50050 kuala Lumpur
tel: (6)03-2059 1888
Fax: (6)03-2078 4194
Website: www.maybank-ib.com/ 
www.maybank-ke.com
email: helpdesk@maybank-ib.com

Maybank IB Holdings Sdn Bhd
32nd Floor, Menara Maybank
100, Jalan tun Perak
50050 kuala Lumpur
tel: (6)03-2059 1888
Fax: (6)03-2031 5633

Maybank Kim Eng Holdings Limited
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.
50, north Canal Road
#03-01, singapore 059304
tel: (65)-6231 5000
Fax: (65)-6339 6003
Website: www.maybank-ke.com.sg

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) 
Public Company Limited
999/9 the Offices at Central World
20th-21st, 24th Floor Rama 1 Road 
Pathumwan
Bangkok, 10330 thailand
tel: (+66)-2 658 6300
Fax: (+66)-2 658 6301
Website: www.maybank-ke.co.th
email: IB@maybank-ke.co.th

ព័ត៌មានម្លាសងៗ
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Maybank ATR Kim Eng Financial 
Corporation
8th & 17th Floor, tower One & 
exchange Plaza
ayala triangle, ayala avenue
Makati City, Philippines
tel: (632)-893 1150, 810 0106
Fax: (632)-893 1145
Website: www.maybank-atrke.com
email: atrke_financial@atr.com.ph

Maybank ATR Kim Eng Capital  
Partners, Inc
17th Floor
tower One & exchange Plaza
ayala triangle, ayala avenue
Makati City, Philippines
tel (632) 849 8988/849 8888
Websites: www.maybank-atrke.com

Maybank ATR Kim Eng Securities, Inc
17th Floor, tower One & exchange Plaza
ayala triangle, ayala avenue
Makati City, Philippines
tel (632) 849 8988/849 8888
Websites: www.atrkimengsecurities.com

PT. Kim Eng Securities
Plaza Bapindo-Citibank tower 17th Floor
Jl. Jenderal sudirman kav 54-55
Jakarta 12190 Indonesia
tel: (62)-21-2557-1188
Fax: (62)-21-2557-1189
Website: www.kimeng.co.id
email: cosec@maybank-ke.co.id

Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited
Level 30, three Pacific Place
1 Queen's Road east
Hong kong
tel: 852 - 2268 0800
Fax: 852 - 2845 3772
Website: www.kimeng.com.hk
email: cs@kimeng.com.hk

Kim Eng Securities India Private Limited
2nd Floor, the International
16, Maharishi karve Marg 
Churchgate, Mumbai 400 020 
India 
tel: 91-22 6623 2600 
Fax: 91-22 6623 2604 
email: ajain@maybank-ke.co.in

Maybank Kim Eng Securities (London) 
Limited
6th Floor, 20 st. Dunstan's Hill
London eC3R 8HY
United kingdom
tel: 44-20 7626 2828
Fax:44-20 7283 6674
email:  sales@maybank-ke.co.uk

Maybank Kim Eng Securities USA, Inc
777 third avenue 21st Floor
new York nY 10017
Usa
tel: 212-688 8886
Fax: 212-688 3500
email:  sales@maybank-keusa.com

ការធានារ៉ាប់រង
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 Life International (L) Ltd
Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd
Level 11B, Block 4 Office tower
Financial Park Labuan Complex
Jalan Merdeka
87000 Wilayah Persekutuan Labuan
tel: (6)087-582 588
Fax: (6)087-583 588
Website: www.etiqa.com.my
email: info@etiqa.com.my

Etiqa Insurance Berhad
Etiqa Takaful Berhad
Level 19, tower C
Dataran Maybank
no. 1, Jalan Maarof
59000 kuala Lumpur
tel: (6)03-2297 3888
Fax: (6)03-2297 3800
Website: www.etiqa.com.my
email: info@etiqa.com.my
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ការគគប់គគងគ្រព្យសកម្ម
Maybank Asset Management Group 
Berhad
(formerly known as Aseamlease Berhad)
14th Floor, Menara Maybank
100, Jalan tun Perak
50050 kuala Lumpur
tel: (6)03-2070 8833
Fax: (6)03-2031 0071
Corporate website: www.maybank-am.com

Maybank Asset Management Sdn Bhd
(formerly known as Mayban Investment 
Management Sdn Bhd)
Level 12, tower C
Dataran Maybank
no. 1, Jalan Maarof
59000 kuala Lumpur
tel: (6)03-2297 7888
Fax: (6)03-2297 7880
Corporate website: www.maybank-am.com

Maybank Ventures Sdn Bhd
41st Floor, Menara Maybank
100, Jalan tun Perak
50050 kuala Lumpur 
tel: (6)03-2032 2188 
Fax: (6)03-2031 2188
Website: www.mayban-ventures.com.my

យ្សេងៗ
Maybank Trustees Berhad
34th Floor, Menara Maybank
100, Jalan tun Perak
50050 kuala Lumpur 
tel: (6)03-2078 8363
Fax: (6)03-2070 9387
Corporate website: www.maybank.com
email: mtb@maybank.com.my 

Mayban-JAIC Capital Management Sdn Bhd
41st Floor, Menara Maybank
100 Jalan tun Perak
50050 kuala Lumpur
tel: (6)03-2032 2188
Fax: (6)03-2031 2188

Maybank (Nominees) Sendirian Berhad 
Maybank Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
Maybank Nominees (Asing) Sdn Bhd
14th Floor, Menara Maybank
100, Jalan tun Perak
50050 kuala Lumpur
tel: (6)03-2070 8833
Fax: (6)03-2031 0071
Website: www.mayban.com

Maybank Securities Nominees 
(Tempatan) Sdn. Bhd.
Maybank Securities Nominees (Asing) 
Sdn. Bhd.
Level 8, tower C
Dataran Maybank
no.1, Jalan Maarof
59000 kuala Lumpur
tel: (6)03-2297 8888
Fax: (6)03-2282 5136
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សាខាបេរឹះ
(ការិយ�័យកណ្លា�)
អគារម�ខ ៤B	 ្លៃនូវម�ខ ១១៤ (បកេួនស)
សង្លាត់្លាសារថ្មី ១ ខណ្ឌដូនមពញ
រាជធានីភ្ំមពញ
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១២៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ០៩៩

សាខាបាត់ដំ្រង
្ទៃះម�ខ១៣៦Eoz	 ្លៃនូវម�ខ ៣ បកុេ ៣៩ ភូេិ ២០ ឧសភា 
សង្លាត់សា្លាយមបា៉លា មខត្បាត់ដំ្រង
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)៥៣ ៧៣១ ២០៧ / ២០៨
ទូរសារ៖ (៨៥៥)៥៣ ៧៣១ ២០១

សាខា្លាបារអំមៅ
្ទៃះម�ខ ២៧& ២៨ Eo+E1 ្លៃនូវជាតិម�ខ ១ ភូេិកណ្លា�
សង្លាត់្លាបារអំមៅ ២ ខណ្ឌមានជ័យ
រាជធានីភ្ំមពញ
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៥៨៦ / ៥៨៧
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៥២៨

សាខាកំពង់ចាេ
្ទៃះម�ខ ៥៨ ្លៃនូវបពះេុនីវងលាស
សង្លាត់កំពង់ចាេ បកុងកំពង់ចាេ
មខត្កំពង់ចាេ
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)៤២ ២១០ ៥៧១/ ៥៧២
ទូរសារ៖ (៨៥៥)៤២ ២១០ ៥៧៤

សាខាម�៉លាមសទុង
អគារម�ខ ១៥៨ ABC	 េហាវិថីម�៉លាមសទុង
សង្លាត់ទំន្រ់ទរឹក ខណ្ឌ្ំការេន
រាជធានីភ្ំមពញ
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៦ ៤៣៦/ ៤៣៧
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៦ ៤៣៨

សាខាអូឡាំពិក
្ទៃះម�ខ ៣២៣ & ៣២៥ េហាវិថីបពះសីហនុសង្លាត់វា�វង់ 
ខណ្ឌ ៧ េករារាជធានីភ្ំមពញ
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៣ ១៥៤/ ១៥៥
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៣៣ ១៥៣

សាខាតំ្រន់មសដ្ឋកិ្្ចពិមសសភ្ំមពញ
្ទៃះម�ខ A៦-A៨ ្លៃនូវជាតិម�ខ ៤
សង្លាត់កាន់ទុក្
ខណ្ឌមពារបសនជ័យ
រាជធានីភ្ំមពញ
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២៩ ៨៥៧/ ៨៥៨
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២៩ ៨៥៦

សាខាមសៀេរា្រ
្ទៃះម�ខ 13, 14 & 15 េណ្ឌ� 2 �ុំសា្លាយដង្គំ មខត្មសៀេរា្រ
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦១ ០៦២ / ០៦៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦១ ០៦៥

សាខាមសៀេរា្រ
្ទៃះម�ខ ១៣, ១៤ & ១៥ េណ្ឌ� ២ �ុំសា្លាយដង្គំ មខត្មសៀេរា្រ
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦១ ០៦២ / ០៦៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦១ ០៦៥

សាខបកុងបពះសីហនុ
្ទៃះម�ខ ២១២ ្លៃនូវឯករាជលាយសង្លាត់ម�ខ ២ ខណ្ឌេិត្ភាពមខត្បពះសីហនុ
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)៣៤ ៩៣៥ ០៥១ / ០៥២
ទូរសារ៖ (៨៥៥)៣៤ ៩៣៥ ០៥៣

សាខាសទៃរឹងមានជ័យ
្ទៃះម�ខ ១៤៤ ្លៃនូវ ២១៧ (េហាវិថីបពះេុនីមរេត)
សង្លាត់សទៃរឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យ
រាជធានីភ្ំមពញ
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៤ ៤៨២ / ៤៨៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៤ ៦៣៥

សាខាទរឹកថា្លា
្ទៃះម�ខ ១៣-១៧Eo	 អគារេជលាឈេណ្ឌ�ពាណិជ្ជកេ្ម មអ៊តវូដ
្លៃនូវ ១១០A	 (េហាវិថីសហព័ន្រុសលាសញី)
សង្លាត់ទរឹកថា្លា ខណ្ឌបសនសុខ រាជធានីភំ្មពញ
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៦៦ ០៥២ / ០៥៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៦៦ ០៥៤

សាខាទួ�មគាក
អគារម�ខ ៩៣ A១ & A២ ្លៃនូវ ២៨៩ សង្លាត់្ររឹងកក់ ២ 
ខណ្ឌទួ�មគាក រាជធានីភ្ំមពញ
ទូរស័ពទៃ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៩ ២០៥/ ២០៦
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៩ ២០៣

្រីតាំងសាខា និង
អសយោ្្ន្រំនាក់្រំនង


