


មេយប៊េង គឺជាធនាគារថ្នេក់តំបន់ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៦០ ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូល 

បេតិបត្តិការនៅក្នុងបេទេសម៉េឡេស៊ី និងការបើកសាខាននៅបេទេសសិង្ហប៊រី និងបេទេស 

បេ៊យ៊ណេ នៅកំឡុងឆ្នេតំេមួយ។ ជាសម្ពន័្ធធនាគារ ដេលមនវត្តមននៅក្នងុតំបន់អាស៊ាេន 

ទាំង ១០បេទេស យើងបានចាក់ប្ញសគល់យ៉េងជេេនៅក្នុងតំបន់អាសា៊េន។

យើងទទួលបានចំណាត់ថ្នេក់ក្នុងសហគមន៍អាសា៊េន ដោយសារយើងមនជំនឿលើ 

ការបេកាន់ខាន្ជេប់នូវភាពចមេះ៊ ការរួមបញ្ចលូគា្នេ និងការផ្តល់សេាកម្មហិរញ្ញវត្ថបុេកប 

ដោយអារេយធម៌។

យើងបានផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានក្នុងការទិញគេហដ្ឋេនទី១ របស់អតិថិជនរបស់យើង ជួយពួក 

គាត់ក្នុងការបង្កើតម៊ខរបរតូចមួយ និងធ្វើជាដេគូក្នុងការពងេីកកេ៊មហ៊៊នរបស់ពួកគាត់នៅ 

ទូទាំងតំបន់។ នៅមនបទពិសោធន៍ដទេជាចេើនទៀត ដេលយើងបានចេករំលេក ហើយ 

យើងសងេឃឹមថ នឹងកា្លេយជាចំណេកមួយនាពេលខានងម៊ខ។

រួមគ្នាកសាង អាសា៊ាន



មេយប៊េង គឺជាធនាគារថ្នេក់តំបន់ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៦០ ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូល 

បេតិបត្តិការនៅក្នុងបេទេសម៉េឡេស៊ី និងការបើកសាខាននៅបេទេសសិង្ហប៊រី និងបេទេស 

បេ៊យ៊ណេ នៅកំឡុងឆ្នេតំេមួយ។ ជាសម្ពន័្ធធនាគារ ដេលមនវត្តមននៅក្នងុតំបន់អាស៊ាេន 

ទាំង ១០បេទេស យើងបានចាក់ប្ញសគល់យ៉េងជេេនៅក្នុងតំបន់អាសា៊េន។

យើងទទួលបានចំណាត់ថ្នេក់ក្នុងសហគមន៍អាសា៊េន ដោយសារយើងមនជំនឿលើ 

ការបេកាន់ខាន្ជេប់នូវភាពចមេះ៊ ការរួមបញ្ចលូគា្នេ និងការផ្តល់សេាកម្មហិរញ្ញវត្ថបុេកប 

ដោយអារេយធម៌។

យើងបានផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានក្នុងការទិញគេហដ្ឋេនទី១ របស់អតិថិជនរបស់យើង ជួយពួក 

គាត់ក្នុងការបង្កើតម៊ខរបរតូចមួយ និងធ្វើជាដេគូក្នុងការពងេីកកេ៊មហ៊៊នរបស់ពួកគាត់នៅ 

ទូទាំងតំបន់។ នៅមនបទពិសោធន៍ដទេជាចេើនទៀត ដេលយើងបានចេករំលេក ហើយ 

យើងសងេឃឹមថ នឹងកា្លេយជាចំណេកមួយនាពេលខានងម៊ខ។

រួមគ្នាកសាង អាសា៊ាន

យើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដើរតួនាទី និងស្ថិតៅក្នុងបេះដូងនេ 

សហគមន៍ ដើមេបីជួយរៀបចំសមេេប់អនាគត និងផេសាភ្ជេប់ពួកគេ 

ទៅនឹងឱកាស និងជីវិតដេលល្អបេសើរ។

ៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ យើងរៀបរាប់ពីដំណើរក្នុងការផ្តល ់

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបេកបដោយអារេយធម៌ និងបំណងបេេថ្នេដេល 

យើងមានសមេេប់អាស៊េនទាំងមូល។



មាតិកា
ដើមេបីទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ 
សូមចូលទៅកាន់ទំព័រ ១៤១ 
សមេេប់ព័ត៌មានសជីវកម្ម និង 
ទំព័រ ១៤២ សមេេប់អាសយដា្ឋេន 
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងទីតាំងសខា

របាយការណ៍បេាំឆ្នេំនេះ 
មានៅគេហទំព័រ 
www.maybank2u.com.kh

ទិដ្ឋភាពទូទៅនេសម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊េង  ៤ 

ព័ត៌មនសំខានន់ៗក្នុងឆ្នេំ ២០១៤ ៥

របាយការណ៍របស់បេានកេ៊មបេឹកេសាភិបាល  ៨ 

របាយការណ៍របស់នាយិកាបេតិបត្តិ ១០

ឱកាសនៅក្នុងអាសា៊េន  ២៤ 

តម្លេស្នូល និងកិត្តិនាមធនាគារ មេយបេ៊ង ២៧

ចេបាប់ និងកេមសីលធម៌ ២៨

និរន្តរភាពនៅធនាគារ មេយប៊េង ២៩

សាវតាកេ៊មហ៊៊ន និងបណា្តេញជាសកល  ១២ 

បណា្តេញសាខានក្នុងបេទេស ១៤

ម៊ខងារអាជីវកម្មជាយ៊ទ្ធសាស្តេនៅ  

 សម្ព័ន្ធធនាគារ ១៦

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ ១៩

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ ២០

កេ៊មបេឹកេសាភិបាល  ៣០

សាវតារបស់កេ៊មបេឹកេសាភិបាល  ៣២ 

គណៈកម្មការបេតិបត្តិ ៣៦

ធនានមន៊សេស ៤២

សារពី
ថ្នាក់ដឹកនំា

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគរ មាយប៊ាង

យុទ្ធសាសា្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនំា
និង សាវតា

លើកស្ទួយជីវិតមនុសេស បំពេញតមេូវការក្នុងតំបន់

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
មានៅទំព័រាប់ពី ៩៩ ដល់ ១៤០ 

នេរបាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៤



បេេប់ពីទំព័រនេ

ព័ត៌មានលំអិតដេល 

មានក្នុងរបាយការណ៍

បេាំឆ្នេំ

បេេប់ពីគេហទំព័រ 

ដេលមានព័ត៌មានលំអិត 

 www.maybank2u.com.kh 

ឬ www.maybank.com 

អានរបាយការណ៍បេាំ 

ឆ្នេំតាមបេព័ន្ធអុីនធឺណិត 

ដោយបេើទូរស័ព្ទដេ 

ស្កេនកូដ QR ខាងលើ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ៤៨ 

របាយការណ៍របស់កេ៊មបេឹកេសាភិបាល  ៩៩ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដេលបាន 

 ធ្វើសវនកម្ម ១០១

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជេយ  ១០៣

តារាងត៊លេយការ  ១០៤

របាយការណ៍លទ្ធផល  ១០៥

របាយការណ៍បមេេបមេួលមូលធន  ១០៦

របាយការណ៍លំហូរសាច់បេេក់  ១០៧

កំណត់សម្គេល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ១០៨

ព័ត៌មនសាជីវកម្ម  ១៤១ 

អាសយដ្ឋេនសម្ព័ន្ធធនាគារ ១៤២

ទីតំាងសាខាន និងអាសយដ្ឋេនទំនាក់ទំនង  ១៤៥

ធនាគារ មេយប៊េង ក្នុងសារព័ត៌មន ៩២ 

ពេឹត្តិការណ៍សំខានន់ៗ ៩៦

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចកេ៊មហ៊៊ន  ៦២

របាយការណ៍លើការគេប់គេងានិភ័យ

 និងការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង  ៧៣

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម  ៧៦

ការគេប់គេងានិភ័យ  ៨០

ការបេតិបត្តិចេបាប់  ៨៥

ទំនួលខ៊សតេូវកិច្ចការសង្គម  ៨៦ សេាហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល និងអាជីវកម្មទូទាត់ ៥២

សេាធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម និង 

 សេាធនាគារកិច្ចាណិជ្ជកម្ម ៥៤

បេតិបត្តិការអាជីវកម្ម រដ្ឋបាលឥណទាន

 និងគេប់គេងបេេក់កម្ចី ៥៦

កិច្ចការកេ៊មហ៊៊ន និងសេាកម្ម  ៥៨

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

អភិបាលកិច្ចកាមុហុ៊ន
និង ទំនួលខុសតាវូ

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

វិធីទាញយក

ព័ត៌មានពី

របាយការណ៍

បេាំឆ្នេំ

ដំណើរឆ្ពេះទៅរកការច្នេបេឌិត ការធ្វើការជាមួយសហគមន៍



៤

Source : Bloomberg

CIMB Maybank UOB OCBC DBSHL Bank RHB Cap Public CIMB Maybank
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មេយប៊េង គឺជាសម្ព័ន្ធ 

ធនាគារ ដេលឈានម៊ខគេនៅក្នុង 

បេទេសម៉េឡេស៊ី និងជាប់ចំណាត់ថ្នេក់ទី៤

ការផ្តល់សេាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គលលំដប់ទី៤ 

នៅអាស៊ីអាគេ្នយ៍ ដោយយោងលើទេពេយសកម្ម

កម្ចី និងបេេក់បញ្ញើ ហើយប្តេជា្ញេនឹងស្ថិតនៅ

ក្នុងចំណោមធនាគារឆ្នើមទាំេង៥

នៅក្នុងតំបន់។

របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ ២០១៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅនាសម្ពន័្ធធនាគរ មាយប៊ាង

យើងជាធនាគារឈានមុខៅតំបន់អាស៊េន

ធនាគារ មេយប៊េង គឺជាសម្ព័ន្ធសេាហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេ 

បំផ៊តនៅបេទេសម៉េឡេស៊ី ជាមួយនឹងការពងេីកវត្តមន 

របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាសា៊េន។

តម្លេស្នូលរបស់យើង

តម្លេស្នូល T.I.G.E.R របស់យើងរួមមនការងារជាកេ៊ម ភាពស៊ចរិត ការរីកចមេើន ឧត្តមភាព បេសិទ្ធិភាព និងការកសាង 
ទំនាក់ទំនង ដេលផេសាភា្ជេប់ទៅនឹងចេបាប់ និងកេមសីលធម៌។

អនាគតរបស់យើង គឺអាស៊េន

យើងមនភាពស៊ទិដ្ឋិនិយម អំពីអនាគតរបស់អាសា៊េនជាមួយនឹងវត្តមននេ 

សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាសា៊េន ដេលនឹងចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការក្នុងឆ្នេំ ២០១៥។

វត្តមនរបស់យើងនៅក្នុងបេទេសអាសា៊េនទាំង ១០ នាំឲេយយើងអាចចាប់យកផល 

ចំណេញពីការរីកចមេើននេឱកាសនានានៅក្នុងទីផេសារអាសា៊េន ក្នុងខណៈដេល 

យើងកំព៊ងនឹងផ្តល់ជូនដំណោះសេេយ និងសេាកម្មបេកបដោយភាពច្នេបេឌិតទៅ

កាន់អតិថិជន។

ការធើ្វអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់អាសា៊េន គឺជាភាពរឹងមំរបស់យើង ដោយសារយើង 

មនធនាន ទេពកោសលេយ និងបណា្តេញក្នុងការចាប់យកឱកាសនៅក្នុងទីផេសារ។

គោលដៅយុទ្ធសស្តេ

គោលដៅយ៊ទ្ធសាសេ្តរបស់យើងសមេេប់រយៈពេល៥ឆ្នេំ រហូតដល់ឆ្នេំ២០១៥

ជាមួយនឹងទេពេយសកម្មសរ៊បចំនួន ៦៤០ កោដិរីងហ្គីត 

និងមូលធនទីផេសារចំនួន ៨៥,៥ កោដិរីងហ្គីត ធើ្វឲេយ 

សម្ព័ន្ធធនាគារជាប់ចំនាក់ថ្នេក់ទី៤ នៅអាស៊ីអាគេ្នយ៍ 

ដោយយោងលើទេពេយសកម្ម ហើយសិ្ថតនៅក្នុងចំណោម 

ធនាគារឆ្នើមទំាេង១២០ នៅទូទំាងពិភពលោក និងជាធនាគារ 

ឥសា្លេមធំជាងគេបង្អស់ទី៣។ ក្នងុឆ្នេ២ំ០១៤ យើងទទួលបាន 

ចំណូលបេតិបត្តិការសរ៊បចំនួន ១៨,៥ កោដិរីងហ្គីត។

ជាអ្នកឈានម៊ខគេក្នងុការផ្តល់សេាកម្មហិរញ្ញវត្ថប៊ុគ្គល 

លំដប់ទី១ នៅក្នុងបេទេសម៉េឡេស៊ី តេឹមឆ្នេំ២០១៥

ជាអង្គភាពក្នុងតំបន់ ជាមួយនឹងបេេក់ចំណេញម៊នបង ់

ពន្ធចំនួន ៤០% ពីបេតិបត្តកិារអន្តរជាតិតេមឹឆ្នេ២ំ០១៥

ជាអ្នកឈានម៊ខគេនៅក្នុងពិភពលោក ផ្នេកសេាកម្ម 

ហិរញ្ញវត្ថុសមេេប់ជនជាតិឥសា្លេម

ជាអ្នកឈានម៊ខគេនៅក្នុងអាសា៊េនក្នុងសេាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុាណិជ្ជកម្ម និងពងេីកសេាកម្មនៅតំបន ់

មជេឈឹមបូា៌េ បេទេសចិន និងឥណា្ឌេ

ជាអ្នកឈានម៊ខគេផ្នេកសេាកម្មានារា៉េប់រង 

(Insurance & Takaful) ក្នុងបេទេសម៉េឡេស៊ី 
និងតំបន់ដេលកំព៊ងរីកចមេើន

ចក្ខុវិស័យ

របស់យើង
គឺកា្លេយជាអ្នកឈានម៊ខគេ 

ក្នុងតំបន់ក្នុងការផ្តល់សេាកម្ម 

ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការសមេេច 

ឲេយបាននូវសកា្តេន៊ពលរបស ់

យើងនៅក្នុងទីផេសារក្នុងសេ៊ក 

និងលើសពីនេះ។

បេសកកម្ម

របស់យើង
គឺផ្តល់សេាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបេកប 

ដោយអារេយធម៌ដេលជួយជមេ៊ញ  

គាំទេបំណងបេេថ្នេរបស់យើង 

ក្នុងការពងេឹងទំនាក់ទំនងជាមួយ 

សហគមន៍ដេលយើងកំព៊ងបមេើ 

សេាកម្ម។

ការផ្តេតសំខាន់

របស់យើង
គឺនៅតេបន្តផ្តល់នូវគ៊ណតម្លេ 

ជានិរន្តរ៍ជូនដល់ភាគទ៊និក 

របស់យើង តាមរយៈវបេបធម ៌

ក្នុងការទទួលឲេយបានផល 

សមេេចខ្ពស់ និងការកេសមេួល 

រចនាសម្ព័ន្ធ។

ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និង ការផ្តេតសំខាន់

ចំណាត់ថ្នេក់ក្នុងទីផេសារ

លេខ១ ៅមា៉េឡេសុី លេខ៤ ក្នុងអាស៊េន

ឱកាសនៅក្នុងអាសា៊េន ទំព័រ ២៤

សាវតាកេ៊មហ៊៊ន និងបណា្តេញជាសកល ទំព័រ ១២

តម្លេស្នូល និងកិត្តិនាមធនាគារ ទំព័រ ២៧ ចេបាប់ និងកេមសីលធម៌ ទំព័រ ២៨ 



 ៥

៦,១២

៩,៧៨

២០១២ ២០១៣ ២០១៤

១០,៧៦

របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ ២០១៤

ព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នងុឆ្នា ំ២០១៤ 

បេេក់ចំណេញសុទ្ធ
បេេក់ចំណេញស៊ទ្ធកើនដល់ 

១០,៧៦ លានដ៊លា្លេអាមេរិក ក្នុងឆ្នេំ២០១៤ 

ស្មើនឹង១០% បើធៀបនឹងឆ្នេំ២០១៣

ឥណទាន និងបុរេបេទានដុល

ឥណទាន និងប៊រេបេទានដ៊លកើនឡើងចំនួន ២៩,៦០% 

បើធៀបនឹងឆ្នេំ២០១៣

ទេពេយសកម្មសរុប

ទេពេយសកម្មសរ៊បកើនឡើងចំនួន ២៩,៣១% មូលហេត៊មកពីការ 

កើនឡើងនេឥណទាន និងប៊រេបេទានដ៊ល

ពងេីកវត្តមនរបស់យើងតាមរយៈ

សាខានថ្មីចំនួន៥ នៅក្នុងឆ្នេំ២០១៤ 

ដេលនាំឲេយយើងមនបណា្តេញសរ៊ប 

ចំនួន២១សាខាន។

កំណើននេបេេក់បញ្ញើ

បេេក់បញ្ញើពីអតិថិជនកើនឡើងចំនួន 

២១,៧០% បើធៀបនឹងឆ្នេំ២០១៣

ផលចំណេញធៀបនឹងមូលធន
ផលចំណេញធៀបនឹងមូលធនមនការា្លេក់ច៊ះបន្តិចនៅក្នុង 

ឆ្នេំ២០១៤ ដោយសារកមេិតចំណេញពីឥណទាន មនចំនួនតិច  

និងការកើនឡើងនេចំណាយទូទៅ (ការវិនិយោគលើការពងេីក 

បណា្តេញ និងវត្តមនក្នុងបេទេស)

ពាឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ ២០១៤

២៨ កុម្ភៈ – ធនាគារ មេយប៊េង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ធ្វើការបរិចា្ចេគនូវ 
គេឿងឧបភោគបរិភោគ សម្ភេរបិរកា្ខេរសំខានន់ៗជូនដល់អង្គការជនពិការ 
កម្ពុជា (CDPO)
២ មីនា – ធនាគារ មេយប៊េង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី រៀបចំបេេរព្ធពិធ ី
បេគល់រងា្វេន់ជូនដល់អ្នកឈ្នះរងា្វេន់ធំ ដេលទទួលបានជ័យលាភីក្នុង 
កម្មវិធីបេកួតផាត់ពណ៌ គណនីសនេសំសមេេប់ក៊មរ
១៧ មីនា – ពិធីបេគល់រងា្វេន់សមេេប់យ៊ទ្ធនាការផ្ទេរបេេក់ជាមួយ 
ធនាគារ មេយប៊េង
១ មិថុនា – ធនាគារ មេយប៊េង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានចូលរួមក្នុង 
កម្មវិធីបេកួតសិលេបៈថ្នេក់ជាតិបេចាំឆ្នេំ២០១៤
៩ មិថុនា – ពិធីសម្ពេធសាខានធនាគារ មេយប៊េង ទី១៧ នៅកេ៊ងតាខ្មេ 
ខេត្តកណា្តេល

១០,៧៦លានដុលា្លារអាមារិក

៣៥២,៦២លានដុលា្លារអាមារិក

៥៩៦,៨៦លានដុលា្លារអាមារិក

៣៦១,០៦លានដុលា្លារអាមារិក

សាខាសរុបចំនួន

២១

១៤,០៣%

១០ មិថុនា – ការថតវីដេអូឯកសារពិសេសសមេេប់កម្មវិធីឧបត្ថម្ភក៊មរ 

"វិថីមួយចាកចេញពីគំនរសំរាម" របស់សា្ថេនីយ៍ទូរទសេសន៍ Media Prima 

Berhad’s (TV3) បេទេសម៉េឡេស៊ី 

២១ មិថុនា – ធនាគារ មេយប៊េង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានចូលរួមក្នុង 

ពិព័រណ៍ការងារបេចំាឆ្នេ២ំ០១៤ ដេលតេវូបានរៀបចំឡើងដោយយូរូ៉ឆេម កម្ពជុា

២៤ មិថុនា – ការបេកាសជ័យលាភីនេកម្មវិធីបេកួតបេជេង Maybank GO 

Ahead. Challenge ថ្នេក់ជាតិបេចំាឆ្នេ២ំ០១៤ ដើមេបីចូលរួមបេកួតវគ្គផា្តេច់ពេត័ 

ថ្នេក់អន្តរជាតិ នៅក្នុងទីកេ៊ងកូឡាឡាំពួរ បេទេសម៉េឡេស៊ី

៣ កញ្ញេ – ធនាគារ មេយប៊េង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានសម្ពេធកម្មវិធ ី

ឧបត្ថម្ភវគ្គបណ្តុះបណា្តេលវិជា្ជេជីវៈ ជាមួយអង្គការលើស្ទួយបេជាពលរដ្ឋ PIO  

១៥ កញ្ញេ – ធនាគារ មេយប៊េង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ចាប់ផ្តើមយ៊ទ្ធនាការ 

Maybank Service Credo និងការបេកួតបេជេង G.U.E.S.T. Challenge និង 

ចំណេះដឹងផ្នេកផលិតផល និងសេាកម្ម 

២៧ កញ្ញេ – ប៊គ្គលិកបេមណជាង៣០០នាក់ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធ ី

ការងារសង្គមជាសកលរបស់ធនាគារ មេយប៊េង បេចាំឆ្នេំ២០១៤

១១ តុលា – ធនាគារ មេយប៊េង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានបេេរព្ធកម្មវិធ ី

Maybank Rewards Day នៅផេសារទំនើបអ៊ីអន 

១៨ ធ្នូ – ធនាគារ មេយប៊េង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានសម្ពេធដក់ឲេយ

បេើបេេស់សេាកម្ម Maybank Premier Wealth និងសម្ពេធសាខានទី១៨ 

ក្នុងបេទេសកម្ពុជា 

២៩ ធ្នូ – ពិធីសម្ពេធសាខានថ្មីចំនួន៣ នៅក្នុងសងា្កេត់អូរប្ញសេសី 

ទីរួមខេត្តតាកេវ និងកេ៊ងសួង។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទំព័រ ៤៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទំព័រ ៤៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទំព័រ ៤៨ សេាហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល ទំព័រ ៥២

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទំព័រ ៤៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទំព័រ ៤៨

ពេឹត្តិការណ៍សំខានន់ៗ ទំព័រ ៩៦

១០,៩០%

១៤,៨៤%
១៤,០៣%

២០១២ ២០១៣ ២០១៤

២៣៨,០២
២៧២,០៨

៣៥២,៦២

២០១២ ២០១៣ ២០១៤

៣៦១,០៦
២៩៦,៦៨

២១២,១៣

២០១២ ២០១៣ ២០១៤

៥៩៦,៨៦
៤៦១,៥៨៤១៣,៧៤

២០១២ ២០១៣ ២០១៤

១២
១៦

២១

២០១២ ២០១៣ ២០១៤



We desire to reach out to 
those around us…

‘Thousand of Hopes in the Sky’
By Mohd Azim Zainudin
Maybank Photography Awards 2012
Street Photography

យើងមានបំណងផ្តល់សេវាកម្មជូនសហគមន៍
ដេលនៅជុំវិញយើង...



សារពីថ្នាក់ដឹកនំា

របាយការណ៍របស់ប្រធានក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល	 ៨ 

របាយការណ៍របស់នាយិកាប្រធតិបត្តិ		 	 ១០

ទិដ្ឋភាពទូទៅធនាគារ មាយប៊ាង

សាវតាក្រធុមហ៊ុន	និងបណ្ត្រធញជាសកល		 	 ១២	

បណ្ត្រធញជសាខាក្នុងប្រធទ្រធស	 	 	 	 ១៤ 

មុខងារអាជីវកម្មជាយុទ្ធសសាស្ត្រធ	

	 នៅសម្ព័ន្ធសធនាគារ		 	 	 	 ១៦ 

រចនាសម្ព័ន្ធសរបស់សម្ព័ន្ធសធនាគារ	 	 	 ១៩ 

រចនាសម្ព័ន្ធសរបស់ធនាគារ	 	 	 	 ២០ 

...ដោយយល់ឃើញថា យើងទាំងអស់គ្នេ
អាចកសាងទំនាក់ទំនងដេលអាចឲេយអតិថិជនរបស់យើង

រីកចមេើនជាមួយអាសា៊េន



ជា តិក សាង
បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល

សូមគោរពជូន
ម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់

ឆ្ន្រធំ	២០១៤

បេេក់ចំណេញសុទ្ធ

១០,៧៦
លានដុលា្លារអាមារិក

“ជាមួយនឹងកមា្លេំង 
ធនធានមនុសេសក្នុងសេុក 

របស់យើង ដេលមានចំនួនជាង 
 ៣០០នាក់ ផ្នេកគេប់គេងធនធាន 
មនុសេស បានដើរតួនាទីយ៉េងសំខាន់ 

ក្នុងការសមេេចសមិទ្ធផល 
នានា ក្នុងឆ្នេំ ២០១៤”

របាយការណ៍របស់បាានកាុមបាឹកាសាភិបាល

ខ្ញុំមានស្រធចក្តីរីករាយ	ក្នុងការបងា្ហ្រធញជរបាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធំ	

លើកទី៣	និងរបាយការណ៍សវនកម្មជសម្រធ្រធប់ការិយបរិច្ឆ្រធទ	

បញ្ចប់ថ្ង្រធទី៣១	ខ្រធធ្នូ	ឆ្ន្រធំ២០១៤។	ធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	

ទទួលបាននូវលទ្ធសផលគួរឲ្រធយកោតសរសើរ	ាមួយនឹងផល	

ចំណ្រធញជមូលធនចំនួន	១៤,០៣%។	ប្រធ្រធក់ចំណ្រធញជសុទ្ធស	

ប្រធាំឆ្ន្រធំមានចំនួន	១០,៧៦	លានដុលា្ល្រធរអាម្រធរិក។

ទ្រធព្រធយសម្រធបតិ្តសរុបកើនឡើងរហូតដល់	៥៩៦,៨៦	លាន	

ដុលា្ល្រធរអាម្រធរិក	ត្រធឹមថ្ង្រធទី៣១	ខ្រធធ្នូ	ឆ្ន្រធំ២០១៤	ក្នុងអត្រធ្រធ	

កំណើន	២៩,៣១%	ធៀបនឹងឆ្ន្រធំាស់។	ឥណទានដុល	

កើនឡើងដល់	៣៥២,៦២	លានដុលា្ល្រធរអាម្រធរិក	ក្នុងអត្រធ្រធ	

២៩,៦%	ន្រធអត្រធ្រធកំណើនពីមួយឆ្ន្រធំទៅមួយឆ្ន្រធំ		ខណៈដ្រធល	

ប្រធ្រធក់បញ្ញើរសរុបពីអតិថិជនរបស់យើង	កើនឡើងមធ្រធយម	

ក្នុងអត្រធ្រធ	២១,៧០%	ដ្រធលសមតុល្រធយសរុបមានចំនួន	

៣៦១,០៦លានដុលា្ល្រធរអាម្រធរិក។	អនុបាតសោធនភាព		

របស់យើងនៅត្រធរក្រធសាបានក្នុងកម្រធិតគ្រធប់គ្រធ្រធន់ក្នុងអត្រធ្រធ	

១៨,៩៩%។

ការសា្ថ្រធបនា	និងការខិតខំប្រធឹងប្រធ្រធងកន្លងមកក្នុងការានា	

ឲ្រធយបានថាធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	គឺាធនាគារ	បរទ្រធសទី១	

នៅក្នុងប្រធទ្រធសកម្ពុា	បានាប់ផ្តើមាក់គ្រធឹះចាប់តាំងពីការ

ាប់ផ្តើមន្រធដំណើរការពង្រធីកបណ្ត្រធញជសាខាកាលពីប៉ុនា្ម្រធន	

ឆ្ន្រធំកន្លងទៅន្រធះច។	យើងបានពង្រធីកការបោះចជំហានរបស់	

យើង	តាមរយៈការបើកសម្ព្រធធសាខាថ្មជីចំនួន	៥	ដ្រធលនាំឲ្រធយ	

ចំនួនសាខាសរុបកើនឡើងរហូតដល់	២១	សាខា	ក៏ដូចា	

ការដាក់ឲ្រធយដំណើរការបន្ថ្រធមនូវមា៉្រធសុីនដកប្រធ្រធក់ស្វ័យប្រធវត្ត	ិ

រហូតដល់	៣៧	ម៉ា្រធសីុន	គិតត្រធមឹថ្ង្រធទី	៣១	ខ្រធ	ធ្ន	ូឆ្ន្រធ	ំ២០១៤។

ក្នុងឆ្ន្រធំន្រធះចដ្រធរ	យើងក៏បានពង្រធឹងជំហររបស់ខ្លួន	ក្នុងចំណ្រធក	

ទីផ្រធសារន្រធក្រធុមអតិថិជនដ្រធលមានទ្រធព្រធយធនច្រធើន	តាមរយៈ		

ការដាក់សម្ព្រធធឲ្រធយប្រធើប្រធ្រធស់ាផ្លូវការ	ស្រធវាកម្មជ	Maybank 

Premier Wealth	ដ្រធលផ្តល់បទពិសោធន៍ធនាគារលក្ខណៈ	

ដោយឡ្រធកពីគ្រធ	និងខុសពីគ្រធ	ដោយផ្ត្រធតលើភាពា	

ដ្រធគូ	ដ្រធលតម្រធូវការរបស់អតិថិជន	គឺាចំនុចអាទិភាព	

សម្រធ្រធប់យើង។	ាផ្ន្រធកមួយន្រធកតា្ត្រធជម្រធុញជក្នុងតំបន់	

អតិថិជន Premier Wealth	អាចរីករាយាមួយស្រធវាកម្មជ

ដ្រធលមានលក្ខណៈសម្រធបូរប្រធប	និងស្រធវាកម្មជរួមក្នុងតំបន់	

ដ្រធលទទួលសា្គ្រធល់ដោយប្រធទ្រធសកម្ពុា	មា៉្រធឡ្រធសុី	សិង្ហបុរី	

ឥណ្ឌូន្រធសុី	និង	ហ្វីលីពីន។

ភាពាអ្នកដឹកនាំ
និង	សាវតា

យុទ្ធសសាស្រធ្ត
និង	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង

សារពី
ថា្ន្រធក់ដឹកនាំ

របាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធ ំ២០១៤

សារពី
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យើងជួយអតិថិជនរបស់យើងនៅ
ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ក្នុងការពងេីក
អាជីវកម្មរបស់ពួកគេក្នុងទីផេសារ
អាសា៊េន តាមរយៈបណ្តេញរបស់
យើងនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច
អាសា៊េន។

របាយការណ៍របស់បាានកាមុបាកឹាសាភិបាល

ាមួយនឹងធនានមនុស្រធសក្នុងស្រធុករបស់យើង	ដ្រធលមាន	

ចំនួនាង	៣០០នាក់	ផ្ន្រធកគ្រធប់គ្រធងធនានមនុស្រធសបាន	

ដើរតួនាទីយ៉្រធងសំខាន់ក្នុងការសម្រធ្រធចសមិទ្ធសផលនានា	

ក្នុងឆ្ន្រធំ២០១៤។	ភាពជោគជ័យដ៏ធំធ្រធងមួយគឺយើងបាន		

ទាក់ទាញជធនានវ័យក្មជ្រធងដ្រធលមានទ្រធពកោសល្រធយ	និង	

សមត្ថភាពតាមរយៈកម្មជវិធីប្រធកួតប្រធជ្រធង	Maybank 

GO Ahead Challenge។	ប្រធក្ខជនកម្ពុាដ្រធលត្រធូវបាន	

ជ្រធើសរីស	នឹងទទួលបានការបងា្ហ្រធត់បង្រធៀនតាមរយៈការ	

សិក្រធសាផ្ទ្រធល់ាមួយ	នាយកដា្ឋ្រធននានា	នៅក្នុងធនាគារ	

រយៈព្រធល	២ឆ្ន្រធំ	ដ្រធលន្រធះចាផ្ន្រធកមួយន្រធកម្មជវិធី	Maybank 

Apprentice	របស់សម្ព័ន្ធសធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	និងបន្ថ្រធម	

ដោយការចុះចធ្វើកម្មជសិក្រធសានៅក្រធ្រធប្រធទ្រធស	ដើម្រធបីទទួល	

បានបទពិសោធន៍	ទាក់ទងនឹងប្រធតិបត្តិការធនាគារអន្តរាត	ិ

នៅសម្ព័ន្ធសធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង។	យោងតាមទស្រធសនៈវិស័យ	

ន្រធការកសាងាតិ	កម្មជវិធីន្រធះចបានបងា្ហ្រធញជពីការយកចិត្ត

ទុកដាក់	និងកិច្ចខិតខំប្រធឹងប្រធ្រធងរបស់ធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	

ក្នុងការអភិវឌ្រធឍន៍	និងបណ្តុះចបណ្ត្រធលអ្នកមានទ្រធពកោសល្រធយ	

និងសមត្ថភាពក្នុងស្រធុក	ដើម្រធបីាការចូលរួមចំណ្រធកក្នុងការ

អភិវឌ្រធឍន៍ប្រធទ្រធស	ដ្រធលធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	មានវត្តមាន។	

យើងបន្តទទួលបានលទ្ធសផលល្អជាបន្តបនា្ទ្រធប់ចំពោះចកិច្ចខិតខំ	

ប្រធឹងប្រធ្រធងក្នុងទំនួលខុសត្រធូវកិច្ចការសង្គមរបស់យើង	

ាមួយនឹងការឈ្នះចានរងា្វ្រធន់	លើកម្មជវិធីឧបត្ថម្ភកុមាររបស់	

ធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	“វិថីមួយាកច្រធញជពីគំនរសំរាម”	តាម	

រយៈការបន្តសហការាមួយអង្គការលើកស្ទួយប្រធាពលរដ្ឋ	

ចំនួន	១ឆ្ន្រធំ	ទៅមុខទៀត។	សា្ម្រធរតីការងារស្មជ័គ្រធចិត្តរបស់	

បុគ្គលិកធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	ត្រធូវបានវាស់វ្រធងតាមរយៈវិធ	ី

សាស្រធ្តថ្មជមួីយ		ដ្រធលាការប្រធកួតប្រធជ្រធងន្រធការធ្វើការស្មជគ័្រធចិត្ត	

ាក្រធមុ	និងការចូលរួមដើម្រធបីនិរន្តរភាព	និងាប្រធយោជន៍ដល់	

សហគមន៍	ក៏ដូចាអាចធ្វើឲ្រធយបុគ្គលិកធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	

ទាំងអស់រីករាយនឹងទទួលយកការផ្ល្រធស់ប្តូរផងដ្រធរ។	

ក្នុងឆ្ន្រធំន្រធះច	យើងក៏សង្ក្រធតឃើញជមានការពង្រធីកកម្មជវិធ	ី

សហគមន៍ដ្រធលមានស្រធ្រធប់	តាមរយៈការសម្ព្រធធកម្មជវិធ	ី

ឧបត្ថម្ភវគ្គបណ្តះុចបណ្ត្រធលវិា្ជ្រធជីវៈ	ដោយធ្វើការឧបត្ថម្ភសិស្រធស	

មួយក្រធុម	ឲ្រធយទទួលបានការបណ្តុះចបណ្ត្រធលវិា្ជ្រធជីវៈផ្ន្រធក	

កាត់ដ្រធរសំលៀកបំាក់ក្នុងកម្រធិតមួយដ្រធលពួកគ្រធអាច	

ទទួលបានការងារ	ាាងកាត់ដ្រធរសម្លៀកបំាក់	រឺអាច	

បើកអាជីវកម្មជផ្ទ្រធល់ខ្លួន។	គំនិតផ្តួចផ្តើមន្រធះច	គឺាការបញ្ជ្រធក	់

ពីទស្រធសនៈវិស័យផ្ន្រធកទំនួលខុសត្រធូវសង្គមរបស់សម្ព័ន្ធស	

ធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	ក្នុងការវិនិយោគទៅលើកម្មជវិធីដ្រធលជួយ	

អោយសហគមន៍	និងមនុស្រធសក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះច	មាន	

ការរីកចម្រធើនទៅមុខ។			

ាងន្រធះចទៅទៀត	កម្មជវិធីបំណងប្រធ្រធថា្ន្រធមួយលើកស្ទួយ	

សហគមន៍	ដ្រធលាកម្មជវិធីទំនួលខុសត្រធូវសង្គមមាន	

គោលបំណងជួយសម្រធ្រធចនូវបំណងប្រធ្រធថា្ន្រធរបស់សមាជិក	

នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រធទ្រធសកម្ពុា	ដ្រធលកំពុងជួបប្រធទះច	

នូវបញ្ហ្រធប្រធឈម	និង	ការលំបាកនានាក្នុងជីវិតក៏ត្រធូវបាន	

សម្ព្រធធ។	កម្មជវិធីន្រធះចមានបំណងជួយសមាជិកនៅក្នងុ	

សហគមន៍ណដ្រធលត្រធវូការជំនួយដើម្រធបីអភិវឌ្រធឍដោះចស្រធ្រធយ	

បញ្ហ្រធ	ឬ	ធ្វើឲ្រធយសហគមន៍របស់ពួកគ្រធ	មានភាពល្អជប្រធសើរ	

ឡើង	ឬ	អ្នកដ្រធលកំពុងជួបប្រធទះចការលំបាកនានា	ហើយ	

កំពុងត្រធវូការជំនួយដើម្រធបីកសាងជីវិតរបស់ពួកគ្រធឡើងវិញជ។

ស្រធបព្រធលដ្រធលយើងាប់ផ្តើមដំណើរការក្នុងឆ្ន្រធំ	២០១៥	

យើងមានការផ្ល្រធស់ប្តូរថា្ន្រធក់ដឹកនាំ	ដោយសារការាកច្រធញជ	

របស់លោក	លី	ទៀន	ប៉ូ	ពីធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	(ខ្រធមបូឌា)	

ភីអិលសុី	កាលពីថ្ង្រធទី	១	ខ្រធ	មីនា	ឆ្ន្រធំ២០១៥	ដ្រធលលោក		

ត្រធូវទៅកាន់តំណ្រធងថ្មជីមួយទៀត	នៅសម្ព័ន្ធសធនាគារ	

ម្រធយប៊្រធង។	លោកលី	បានដើរតួយ៉្រធងសំខាន់ក្នងុកំឡុងព្រធល	

ដ្រធលលោកកាន់តំណ្រធងា	នាយកប្រធតិបត្តិន្រធធនាគារ	

ម្រធយប៊្រធង	កម្ពុា	និងបានចូលរួមចំណ្រធកយ៉្រធងធំធ្រធងក្នុង	

ការកសាងមូលដា្ឋ្រធនគ្រធឹះចសម្រធ្រធប់ធនាគាររបស់យើង	ដូចន្រធះច

យើងសូមថ្ល្រធងអំណរគុណយ៉្រធងជ្រធ្រធលជ្រធ្រធចំពោះចលោក។	

លោកស្រធី	សុីនត្រធសៀ	លីវ	ទទួលបានមុខងារានាយិកា	

ប្រធត្តបិត្តថិ្មជ	ីប្រធាំធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	(ខ្រធមបូឌា)	ភីអិលសីុ។		

លោកស្រធី	លីវ	គឺាធនាគារិកដ្រធលមានបទពិសោធន៍មា្ន្រធក់	

ដ្រធលា្ល្រធប់បានបងា្ហ្រធញជពីសា្ន្រធដ្រធ	និងការដឹកនាំដ៏ជោគជ័យ	

នៅប្រធទ្រធសសិង្ហបុរី។	ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលសូមទទួលសា្វ្រធគមន៍	

លោកស្រធី	ហើយយើងមានជំនឿជឿាក់យ៉្រធងមុតមាំថា	

លោកស្រធី	នឹងបន្តធ្វើឲ្រធយមានការរីកចម្រធើនទៅមុខទៀតនៅ	

ក្នុងធនាគារ	និង	នាំមកនូវសមិទ្ធសផលដទ្រធទៀត	ជូនធនាគារ	

នៅក្នុងប្រធទ្រធសកម្ពុា។

ខ្ញុំក៏សូមសា្វ្រធគមន៍ផងដ្រធរចំពោះចលោក	ស៊ូន	ស៊ូ	ឡុង	ដ្រធល	

បានចូលរួមាមួយធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	(ខ្រធមបូឌា)	

ភីអិលសុី	ក្នុងនាមាអភិបាលន្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល	កាលពី	

ថ្ង្រធទី៣១	ខ្រធមីនា	ឆ្ន្រធំ២០១៥។	ការត្រធងតាំងលោក	ស៊ូន		

អាចជួយធនាគារ	ក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសសាស្រធ្តសម្រធ្រធប់សម្រធួល	

ដល់សកម្មជភាពអាជីវកម្មជនានា	នៅក្នុងប្រធទ្រធសក្នុងតំបន់	

ឥណ្ឌូចិន	និងអាសា៊្រធនទាំងមូល។	វត្តមានរបស់លោកនឹង	

អាចជួយឲ្រធយធនាគាររបស់យើងកា្ល្រធយាធនាគារ	ដ្រធលល្អជាង	

គ្រធក្នុងការផ្តល់ដំណោះចស្រធ្រធយផ្ន្រធកហិរញ្ញវត្ថុ	និងផលិតផល

ដ្រធលត្រធឹមត្រធូវស្រធបតាមអតិថិជនរបស់យើង	ដ្រធលមានតម្រធូវ

ការស្រធវាកម្មជធនាគារឆ្លងប្រធទ្រធស។	

យើងទន្ទឹងរង់ាំ	ការបង្កើតសហគមន៍ស្រធដ្ឋកិច្ចអាសា៊្រធននា

ចុងឆ្ន្រធំ២០១៥	ដ្រធលនឹងមានមនុស្រធសប្រធមាណាង	៦០០	

លាននាក់	នៅក្នុងទីផ្រធសារ។	ដោយសារយើងាផ្ន្រធកមួយន្រធ

សម្ព័ន្ធសធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	ដ្រធលមានធនានមនុស្រធសចម្រធុះច	

ដ្រធលក្នុងនោះចមានាតិសាសន៍ប្រធមាណាង៣០	ផ្រធស្រធងៗ	

ពីគា្ន្រធ	ធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	កម្ពុា	អាចពឹងផ្អជ្រធកលើអានុភាព	

របស់សម្ព័ន្ធសធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	ក្នុងការធ្វើប្រធតិបត្តិការក្នុង	

ទីផ្រធសារស្រធរីអាសា៊្រធន។	ាពិស្រធសយើងអាចជួយអតិថិជន	

របស់យើងនៅក្នុងប្រធទ្រធសកម្ពុា	ក្នុងការពង្រធីកអាជីវកម្មជ	

របស់ពួកគ្រធក្នុងទីផ្រធសារអាសា៊្រធន	ដោយផ្អជ្រធកលើបណ្ត្រធញជរបស	់

យើងនៅក្នងុសហគមន៍ស្រធដ្ឋកិច្ចអាស៊ា្រធន។	ចំណ្រធកឯធនាន	

មនុស្រធសរបស់យើងមានចំណ្រធះចដឹងក្នុងការប្រធើប្រធ្រធស	់

បច្ច្រធកវិទ្រធយា	ដើម្រធបីផ្តល់ស្រធវាកម្មជ	និងផលិតផលថ្មជីៗ	សម្រធ្រធប់

អតិថិជនដ្រធលកំពុងមានការកើនឡើងផងដ្រធរ។	

ាថ្មជីម្តងទៀត	តំណងឲ្រធយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល	ខ្ញុំសូមថ្ល្រធង	

អំណរគុណដល់ភាគីដ្រធលាក់ព័ន្ធសទាំងអស់	សម្រធ្រធប់ការ	

ចូលរួមគាំទ្រធ	កិច្ចសហប្រធតិបត្តិការ	និងបានជួយដល់		

ធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	កម្ពាុ។	យើងក៏សូមសម្ត្រធងការដឹងគុណ	

ចំពោះចធនាគារាតិន្រធកម្ពុា	និងអាា្ញ្រធធរប្រធតិបត្តិច្រធាប	់

ផ្រធស្រធងៗសម្រធ្រធប់ការណ្រធនាំ	និងការគាំទ្រធរហូតមក។	ខ្ញុំអាច	

បា៉្រធន់សា្ម្រធនបានថា	យើងនឹងមានឱកាសល្អជប្រធសើរាច្រធើន	

ទៀតនៅក្នុងឆ្ន្រធំ	២០១៥	ហើយយើងទន្ទឹងរងាំការបន្តជួយ	

ទ្រធទ្រធង់	និងទទួលបានការណ្រធនាំ្រធបន្តទៀត	ពីសំណក់ភាគី

ាក់ព័ន្ធសគ្រធប់លំដាប់ថា្ន្រធក់។	

ជា តិក សាង
ប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រធស្រធងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រធុមហ៊ុន
និង	ទំនួលខុសត្រធូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មជ

របាយការណ៍
សមិទ្ធសផល

ការបោះចជំហាន
និង	សមិទ្ធសផល

 ៩



សុីនតាសៀ លីវ
នាយិកាបេតិបត្តិ

សម្លឹង
ឆ្ពាះទៅមុខ

២០១៥

 បន្តដឹកនំាធនាគរ មេយប៊េង កម្ពុជា 
ឆ្ពេះទៅរកការរីកចមេើនមួយកមេិត 
ថេមទៀត

 ដាក់ឲេយបេើបេេស់នូវផលិតផល 
ធនាគរថ្មីៗ

 ផ្អេកលើអនុភាពបច្ចេកវិទេយា ដើមេបីផ្តល់ជូន 
នូវដំណោះសេេយបេកបដោយភាពច្នេ

 បេឌិតដល់អតិថិជនរបស់យើង

១០

របាយការណ៍របស់នាយិកាបាតិបត្តិ

សូមគោរពជូន
ម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាទីគោរព

ន្រធះច	គឺាសារលិខិតដំបូងរបស់នាងខ្ញុំ	ក្នុងនាមានាយិកាប្រធតិបត្ត	ិ
ន្រធធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	(ខ្រធមបូឌា)	ភីអិលសុី។	ាបឋម	ខ្ញុំសូមថ្ល្រធង	
អំណរគុណដល់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល	និងគណៈគ្រធប់គ្រធងន្រធ	
សម្ព័ន្ធសធនាគារ	សម្រធ្រធប់ការផ្តល់ឱកាសឲ្រធយខ្ញុំទទួលបានការងារ	និង	
ការទទួលខុសត្រធូវន្រធះច។	ាមួយគា្ន្រធន្រធះចដ្រធរ	ខ្ញុំមានស្រធចក្តីរំភើប	
យ៉្រធងខា្ល្រធំងចំពោះចឱកាស	ដ្រធលផ្តល់ជូនខ្ញុំ	ក្នុងការបងា្ហ្រធញជព	ី
សកា្ត្រធនុពលភាពន្រធការរីកចម្រធើនដ្រធលធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	កម្ពុា	
អាចសម្រធ្រធចបាន។	នៅក្នុងលិខិតន្រធះចខ្ញុំនឹងច្រធករំល្រធកាមួយ	
លោកអ្នក	ពីទស្រធសនៈរបស់ខ្ញុំ	អំពីការងារដ្រធលយើងបានសម្រធ្រធចនៅ	
ក្នងុឆ្ន្រធ	ំ២០១៤	និងទស្រធសនៈវិស័យរបស់យើងសម្រធ្រធប់ឆ្ន្រធ	ំ២០១៥។

ការពិនិតាយឡើងវិញអំពីការងារដាលសមាាច 
បានក្នុងឆ្នាំ ២០១៤

នៅក្នុងឆ្ន្រធំ	២០១៤	យើងបានប្រធឈមមុខាមួយនឹងឧបសគ្គមួយ	
ចំនួន	ដូចាកម្រធិតចំណ្រធញជពីឥណទានមានចំនួនតិច	និងការកើន	
ឡើងន្រធចំណយទូទៅ	ដ្រធលបណ្ត្រធលមកពីការវិនិយោគលើការ	
ពង្រធីកបណ្ត្រធញជ	និងវត្តមានរបស់យើង។	កតា្ត្រធប្រធឈមទាំងពីរន្រធះច	
ទាមទារឲ្រធយយើងផ្ត្រធតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើនផលិតភាព
ការងារ	និងការគ្រធប់គ្រធងចំណយ។

ឆ្លើយតបនឹងកតា្ត្រធប្រធឈមន្រធះច	យើងទទួលបានប្រធ្រធក់ចំណ្រធញជសុទ្ធស	
ចំនួន	១០,៧៦លានដុលា្ល្រធរអាម្រធរិក	ដ្រធលាតួល្រធខខ្ពស់បំផុត	
ាប់តាំងពីយើងាប់ផ្តើមប្រធតិបត្តិការនៅទីន្រធះច	ក្នុងរយៈព្រធលពីរ	
ទសវត្រធសរ៍កន្លងមក។	យើងសម្រធ្រធចបានផលចំណ្រធញជធៀបនឹង	
មូលធន	ដ្រធលគួរឲ្រធយកោតសរសើរចំនួន	១៤,០៣%។

ចំណូលពីការប្រធ្រធក់សុទ្ធសបានកើនឡើងចំនួន	៩,២៩%	ធៀបនឹង	
ឆ្ន្រធំសារពើពន្ធស	២០១៣	ដោយសារកំណើនផ្ន្រធកឥណទានចំនួន	
២៩,៦០%	ន្រធកំណើនពីមួយឆ្ន្រធំទៅមួយឆ្ន្រធំ។	ដោយសារកម្រធិត	
ចំណ្រធញជពីឥណទានមានចំនួនតិច	កម្រធិតចំណ្រធញជពីការប្រធ្រធក់សុទ្ធស	
ធៀបនឹងអនុបាតទ្រធព្រធយសកម្មជសរុប	ា្ល្រធក់ចុះចមកត្រធឹម	៣,៤២%	
បើធៀបនឹងឆ្ន្រធំមុន	៤,០៣%។	

ទោះចបីាមានការប្រធឈមមួយចំនួននៅក្នុងឆ្ន្រធំ	២០១៤	យើងនៅ	
ត្រធបន្តសម្រធចឲ្រធយបាននូវគោលដៅ	សំខាន់ៗ	ដ្រធលបានសាងក្នុង	
រយៈព្រធលកន្លងមកន្រធះច	និងបុគ្គលិកដ្រធលមានទ្រធពកោសល្រធយ	និង	
សមត្ថភាព	ប្រធមាណាង	៣០០	នាក់	ផងដ្រធរ។	ដោយផ្អជ្រធកលើ	
យុទ្ធសសាស្រធ្តពង្រធីកអាជីវកម្មជ	និងការកសាងាណិជ្ជសញ្ញ្រធរបស	់
យើងនៅកម្ពុា	យើងបានបើកសាខាថ្មជីចំនួន	៥	បន្ថ្រធមទៀត	ដោយ	
ជោគជ័យនៅក្នុងឆ្ន្រធំន្រធះច	ដ្រធលធ្វើឲ្រធយការបោះចជំហានរបស់យើង	
ឈានដល់	២១	សាខា	និង	មា៉្រធសុីនដកប្រធ្រធក់ដោយស្វ័យប្រធវត្ត	ិ
ចំនួន	៣៧	កន្ល្រធងនៅទូទាំងប្រធទ្រធស។	កំណើនដ៏ខា្ល្រធំងន្រធ	
ាណិជ្ជសញ្ញ្រធអាជីវកម្មជរបស់យើង	បាននាំឲ្រធយមានកំណើនក្នុង	
អាជីវកម្មជ	ដ្រធលឥណទាន	និងបុរ្រធប្រធទានដុលបានកើនឡើងយ៉្រធង	
ខា្ល្រធំងក្នុងអាត្រធ្រធ២៩,៦០%	ដ្រធលមានចំនួន	៣៥២,៦២លាន	
ដុលា្ល្រធរអាម្រធរិក	ធៀបនឹងឆ្ន្រធំ	២០១៣	ដ្រធលមានចំនួនត្រធឹមត្រធ	
២៧២,០៨លានដុលា្ល្រធរអាម្រធរិក។	ការរីកសុះចសាយន្រធវត្តមាន	
សាខាធនាគារ	ដ្រធលមានចំនួនច្រធើនាងមុន	និងាណិជ្ជសញ្ញ្រធ	
របស់យើងបានជួយពង្រធឹងដល់សមត្ថភាពផ្តល់មូលធនរបស	់
យើង។	ាលទ្ធសផលប្រធ្រធក់បញ្ញើពីអតិថិជន	បានកើនឡើងខ្ពស	់

ភាពាអ្នកដឹកនាំ
និង	សាវតា

យុទ្ធសសាស្រធ្ត
និង	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង

សារពី
ថា្ន្រធក់ដឹកនាំ

របាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធ ំ២០១៤

សារពី
ថា្នេក់ដឹកនាំ



“
”

វាជាការកសាងភាពរឹងមា ំ

របស់ធនាគរ មេយប៊េងក្នុងការ

ផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបេកប

ដោយអារេយធម៌ដោយការផ្តល់

ដំណោះសេេយដេលតេមឹតេវូនិង

ផ្តល់ភាពងាយសេលួជូនអតិថិជន

តាមរយៈបច្ចេកវិទេយា។

  ១១

របាយការណ៍របស់នាយិកាបាតិបត្តិ

ាងមុនចំនួន	២១,៧០%	កើនឡើងពី	២៩៦,៦៨លានដុលា្ល្រធរ	
អាម្រធរិក	រហូតដល់	៣៦១,០៦លានដុលា្ល្រធរអាម្រធរិក	ក្នងុឆ្ន្រធ	ំ២០១៤។

កំណើនន្រធប្រធ្រធក់បញ្ញើ	ក៏បណ្ត្រធលមកពីការសម្ព្រធធដាក់ឲ្រធយប្រធើប្រធ្រធស់	

ស្រធវាកម្មជ	Maybank Premier Wealth	ដ្រធលបង្កើតឡើងដើម្រធបីគៀង	
គរអតិថិជនដ្រធលមានទ្រធព្រធយធនច្រធើន	ដ្រធលកំពុងត្រធមានការកើន	
ឡើងក្នុងប្រធទ្រធស	ដ្រធលាការបងា្ហ្រធញជពីសកា្ត្រធនុពលក្នុងការបង្កើត	
គុណតម្ល្រធសម្រធ្រធប់អាជីវកម្មជថ្មជីន្រធះច។	ទាំងន្រធះចរួមបញ្ចូលទាំងការដាក	់

សម្ព្រធធការិយល័យសម្រធ្រធប់ស្រធវាកម្មជ	Maybank Premier Wealth 

ដំបូងនៅសាខាបឹងក្រធងកងទី	១	ដ្រធលាសាខាថ្មជីស្ថិតនៅក្នុង	
ទីប្រធជុំជន	ដ្រធលមានផ្តល់បទពិសោធន៍ស្រធវាកម្មជធនាគារថ្មជីសម្រធ្រធប	់
អតិថិជន។	ន្រធះចគឺាការបញ្ជ្រធក់ពីការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់របស	់
យើងក្នុងការយកបទពិសោធន៍របស់អតិថិជនាចម្រធបង	ចំពោះចរាល	់
ការងារដ្រធលយើងបានធ្វើ។	យើងក៏បានាប់ផ្តើមគិតគូលើគំនិត	
ផ្តួចផ្តើមក្នុងការក្រធលម្អជស្រធវាកម្មជនានា	ដើម្រធបីអាចឲ្រធយបុគ្គលិករបស	់
យើងផ្តល់ស្រធវាកម្មជជូនអតិថិជនស្រធបតាមមូលដា្ឋ្រធនគ្រធឹះច	រួមមានទាំ្រធង	
ការបង្កើតការប្ត្រធា្ញ្រធចិត្តយកចិត្តទុកដាក់	ក្នុងការផ្តល់ស្រធវាកម្មជមួយ	
ដ្រធលបង្កើតភាពរីករាយដល់អតិថិជន។

ការកើនឡើងន្រធផលិតភាពាបន្តបនា្ទ្រធប់	និងការខិតខំប្រធឹងប្រធ្រធងក្នុង	
ការគ្រធប់គ្រធងចំណយបានផ្តល់សមិទ្ធសិផលាផ្ល្រធផ្ក្រធ	ាមួយនឹង	
សូចនាករសំខាន់មួយន្រធវិស័យធនាគារ	គឺអនុបាតចំណយធៀប	
នឹងប្រធ្រធក់ចំណូល	នៅត្រធរក្រធសាបានភាគរយខ្ពស់ចំនួន	៤៧,១៣%	
បើធៀបនឹងឆ្ន្រធំមុនដ្រធលមានចំនួន	៤៦,៦៤%	។	យើងរំពឹងថា	
ការប្រធ្រធប្រធួលន្រធះច	នឹងមានភាពប្រធសើរឡើងក្នុងរយៈព្រធលប៉ុនា្ម្រធនឆ្ន្រធំ	
ខាងមុខទៀត	ខណៈដ្រធលយើងនៅត្រធបន្តអនុវត្តការគ្រធប់គ្រធងការ	
ចំណយដោយសា្ម្រធរតីប្រធុងប្រធយ័ត្ន។

ចំពោះចគុណភាពទ្រធព្រធយសកម្មជ	យើងកត់សមា្គ្រធល់អំពីតម្រធូវការន្រធការ	
រីកចម្រធើនប្រធកបដោយទំនួលខុសត្រធូវ	និងតម្រធូវការន្រធសមតុល្រធយ	
រវាងកំណើន	និងការថ្រធរក្រធសាបានគុណភាពទ្រធព្រធយសកម្មជ។	កិច្ចខិតខ	ំ
ប្រធឹងប្រធ្រធងន្រធះច	ត្រធូវបានឆ្លុះចបញ្ច្រធំងតាមរយៈការថយចុះច	ន្រធអនុបាត	
ឥណទានមិនដំណើរការមកត្រធឹម	២,៣៦%	បើធៀបនឹងឆ្ន្រធំមុន	
ដ្រធលមានចំនួន	៣,១៨%។	ន្រធះចគឺាការបងា្ហ្រធញជយ៉្រធងច្រធាស់ពីភាព

ជោគជ័យន្រធកិច្ចខិតខំប្រធឹងប្រធ្រធងាបន្តបនា្ទ្រធប់របស់យើងក្នុងការ	
ពង្រធឹងក្រធបខ័ណ្ឌគុណភាពឥណទានទ្រធព្រធយសកម្មជ	ានាគុណភាព	
ក្នុងការរៀបចំឯកសារផ្តល់ឥណទាន	ក៏ដូចាបន្តសកម្មជភាពការារ		
និងការប្រធមូលត្រធឡប់មកវិញជនូវឥណទានខាតបង់។

ទសាសនៈវិស័យសមាាប់ឆ្នាំ ២០១៥ និងគោលដៅ 
ជាអាទិភាព

ដូចកាលពីឆ្ន្រធសំារពើពន្ធស	២០១៤	ដ្រធរ	យើងនឹងបន្តជម្រធញុជផលិតភាព	
ការងារ	និងការគ្រធប់គ្រធងការចំណយឲ្រធយមានភាពកាន់ត្រធប្រធសើរ	
ដើម្រធបីអាចគ្រធប់គ្រធងលើកំណើនន្រធចំណយទូទៅរបស់យើងឲ្រធយនៅ	
ក្នុងកម្រធិតសមស្រធបមួយ	ក៏ដូចា	ជម្រធុញជការបង្កើនប្រធ្រធក់ចំណ្រធញជ
សុទ្ធសពីប្រធតិបត្តិការផងដ្រធរ។

បនា្ទ្រធប់ពីទទួលមុខងារានាយកប្រធតិបត្តិថ្មជី	នៅថ្ង្រធទី	១	ខ្រធមីនា	ឆ្ន្រធំ	
២០១៥	ខ្ញុំរីករាយនឹងប្រធឈមចំពោះចបញ្ហ្រធនានា	នៅក្នុងចំណោម	
បរិបទកំណើនស្រធដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រធទ្រធសកម្ពុា។	ការផ្ត្រធតការយកចិត្ត	
ទុកដាក់របស់ខ្ញុំ	គឺនឹងបន្តដឹកនាំធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	កម្ពុា	ឆ្ព្រធះច	
ទៅរកការរីកចម្រធើនមួយកម្រធិតទៀត។	សម្រធ្រធប់រយៈព្រធល	៣	ឆ្ន្រធ	ំ
កន្លងមកន្រធះច	យើងបានផ្ត្រធតសំខាន់លើការកសាងសមត្ថភាព	និង	
ការកសាងហ្រធដា្ឋ្រធរចនាសម្ព័ន្ធស	និងក្រធបខ័ណ្ឌាំបាច់នានា។	នៅក្នុង	
ដំណក់កាលរីកចម្រធើនបនា្ទ្រធប់ទៀត	ខ្ញុំពិតាសប្រធាយរីករាយ	
ាមួយនឹងផ្រធនការរបស់យើងក្នុងការដាក់ឲ្រធយប្រធើប្រធ្រធស់ផលិតផល	
ធនាគារថ្មជីៗ	ដ្រធលពិតានាំមកនូវបទពិសោធន៍ថ្មជីក្នុងវិស័យធនាគារ	
ដ្រធលល្អជសម្រធ្រធប់អតិថិជនរបស់យើង	នៅទីន្រធះច។	យុទ្ធសសាស្រធ្ត	
សម្រធ្រធប់ការឆ្ព្រធះចទៅមុខ	គឺពឹងផ្អជ្រធកលើបច្ច្រធកវិទ្រធយា	ដើម្រធបីផ្តល់		
ដំណោះចស្រធ្រធយប្រធកបដោយភាពច្ន្រធប្រធឌិត	និងបទពិសោធន៍ធនាគារ	
ដ្រធលប្រធសើរាងមុន	ជូនដល់អតិថិជន	។	វាាការកសាងភាពរឹងមំា	
របស់ធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង	ក្នុងការផ្ដល់ស្រធវាកម្មជហិរញ្ញវត្ថុប្រធកប	
ដោយអារ្រធយធម៌	ដោយការផ្តល់ដំណោះចស្រធ្រធយដ្រធលត្រធឹមត្រធូវ	និង	
ផ្តល់ភាពងាយស្រធួលដល់អតិថិជនតាមរយៈបច្ច្រធកវិទ្រធយា។

ផលិតផល	និងស្រធវាកម្មជមួយចំនួនដ្រធលគ្រធ្រធងនឹងបង្កើតឡើង	
រួមមានការពង្រធីកស្រធវាធនាគារតាមប្រធព័ន្ធសអុីនធឺណិត	ដូចាការ	
ដាក់ឲ្រធយប្រធើប្រធ្រធស់ស្រធវាកម្មជធនាគារតាមទូរសព្ទដ្រធ	អាជីវកម្មជប័ណ្ណ	
និងមា៉្រធសុីនទូទាត់	ផ្ន្រធករតនាគារ	ការគ្រធប់គ្រធងសាច់ប្រធ្រធក់	
ការពង្រធីកស្រធវាផ្ទ្រធរប្រធ្រធក់	និងស្រធវាហិរញ្ញវត្ថុាមួយដ្រធគូ	
ាណិជ្ជកម្មជ។	ចំពោះចស្រធវាកម្មជ	យើងបានបង្កើតឲ្រធយមានការ	
បម្រធើស្រធវាកម្មជនៅថ្ង្រធៅរ៍	និងស្រធវាកម្មជផ្ន្រធកវិនិយោគផងដ្រធរ។	
ទិសដៅអាទិភាពរបស់យើង	គឺការយកចិត្តទុកដាក់ជួយអតិថិជន	
និងបុគ្គលិកឲ្រធយមានការរីកចម្រធើន	ជួយអតិថិជនក្នុងការពង្រធីក	
អាជីវកម្មជ	និងការបង្កើនទ្រធព្រធយសម្រធបត្ដរិបស់ពួកគ្រធ		និងការជួយបុគ្គលិក	
ឲ្រធយទទួលបានចំណ្រធះចដឹង	និងជំនាញជដ្រធលាក់ព័ន្ធស	ដូច្ន្រធះចពួកគ្រធអាច	
ត្រធៀមខ្លនួសម្រធ្រធប់បញ្ហ្រធប្រធឈមនានាក្នងុវិស័យធនាគារ	និងហិរញ្ញវត្ថ	ុ
មិនត្រធឹមត្រធសម្រធ្រធប់ប្រធទ្រធសកម្ពុា	ប៉ុន្ត្រធសម្រធ្រធប់តំបន់ទាំងមូល	។

ខ្ញុំក៏ស្រធចក្តីរីករាយាខា្ល្រធំងផងដ្រធរ	ដ្រធលមានបុគ្គលិកវ័យក្មជ្រធង	និង	
មានទ្រធពកោសល្រធយចំនួនាង	៣០០	នាក់	ដ្រធលខ្ញុំនឹងត្រធូវធ្វើការ	
ាមួយ	រួមទាំងអ្នកមានទ្រធពកោសល្រធយប្រធាំ្រធប្រធទ្រធសកម្ពុា	ដ្រធល	
បានចូលរួមាមួយយើង	តាមរយៈការឈ្នះចក្នុងកម្មជវិធីប្រធកួតប្រធជ្រធង	

Maybank GO. Ahead Challenge	របស់ធនាគារ	ម្រធយប៊្រធង។	
ក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមអាជីវកម្មជទាំងអស់	ដ្រធលយើងនឹងផ្ត្រធតការយក	
ចិត្តទុកដាក់	គឺាការបន្តអភិវឌ្រធឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកក្នុងស្រធុក	ដ្រធល	
មានទ្រធពកោសល្រធយ	ដើម្រធបីឲ្រធយពួកគ្រធអាចកាន់តួនាទីាអ្នកដឹកនាំនៅ
ក្នុងធនាគារម្រធយប៊្រធង	កម្ពុា	និងក្នុងតំបន់	តាមរយៈសម្ព័ន្ធសធនាគារ	
ម្រធឃប៊្រធង។	ទន្ទឹមនឹងន្រធះច	យើងនឹងបង្កើនការផ្ត្រធតសំខាន់លើការ	
ក្រធលម្អជបរិសា្ថ្រធនការងារ	ក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់ការបណ្តុះចបណ្ត្រធល	
ការផ្ល្រធស់ប្តរូដើម្រធបីទទួលបានប្រធសិទ្ធសភាព	និងផលិតភាពការងារខ្ពស់។	
ដោយផ្អជ្រធកលើការពិារណ		គោលការណ៍ន្រធការកំណត់ទិសដៅ	
របស់យើងសម្រធ្រធប់ឆ្ន្រធំ	២០១៥		មាន៖

សាចក្តីថ្លាងអំណរគុណ

ខ្ញុំសូមថ្ល្រធងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកធនាគារ	ម្រធយប៊្រធងទាំងអស់	
សម្រធ្រធប់ការប្ត្រធា្ញ្រធចិត្ត	និងការរួមចំណ្រធកក្នុងដំណើរប្រធតិបតិ្ត
ការរបស់ធនាគារកាលពីឆ្ន្រធំមុន។	ខ្ញុំក៏សូមថ្ល្រធងអំណរគុណ

ដ៏ជ្រធ្រធលជ្រធ្រធ	ចំពោះចអតិថិជន	និងមា្ច្រធស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់	
សម្រធ្រធប់ការបន្តជឿទុកចិត្ត	ភាពសោ្ម្រធះចត្រធង់	និងការគាំទ្រធរហូតមក	
ទោះចបីាមានបញ្ហ្រធប្រធឈមមួយចំនួនក្នុងឆ្ន្រធំកន្លងមក។

ាចុងក្រធ្រធយ	ខ្ញុំសូមថ្ល្រធងអំណរគុណ	ចំពោះចលោក	លី	ទៀន	ប៉ូ	
អតីតនាយកប្រធតិបត្ត	ិដ្រធលបានទទួលតួនាទីាន់ខ្ពស់នៅសម្ពន័្ធសធនគារ	
ម្រធយប៊្រធង	កាលពីខ្រធមីនា	ឆ្ន្រធំ	២០១៥។	យើងសូមអរគុណា
ពិស្រធសចំពោះចការដឹកនាំរបស់លោក	ក្នុងការកសាងសមត្ថភាព	
និងហ្រធដា្ឋ្រធរចនាសម្ព័ន្ធសរបស់ធនាគារ	ម្រធយប៊្រធងកម្ពុា	ាប់តាំង	
ពីការចុះចបញ្ជីសាជីវកម្មជក្នុងស្រធុក	ក្នុងឆ្ន្រធំ២០១២។	លោកបាន	
ទទួលភាពជោគជ័យក្នុងការទាញជយកចំណ្រធកទីផ្រធសារ	និងបាន	
ធ្វើឲ្រធយយើងមានជំហរ	ដើម្រធបីការបោះចជំហានទៅរកការរីកចម្រធើន	
បន្តទៀត។

តាងនាមឲ្រធយថា្ន្រធក់ដឹកនាំ	ខ្ញុំសូមថ្ល្រធងអំណរគុណ	ចំពោះចការណ្រធនា	ំ
ដ៏មានតម្ល្រធដ្រធលបានផ្តល់ដោយសមាជិកក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល	
ន្រធធនាគារ	ម្រធយប៊្រធងកម្ពុា	ក៏ដូចាធនាគារាតិន្រធកម្ពុា	និង	
អាា្ញ្រធធរអនុវត្តច្រធាប់ទាំងអស់	ហើយយើងសង្រធឃឹមថានឹងទទួលបាន
ការបន្តគាំទ្រធចំពោះចឆ្ន្រធំខាងមុខន្រធះច	ស្រធបព្រធលដ្រធលយើងនឹងខិតខ	ំ
ធ្វើឲ្រធយធនាគារ	ម្រធយប៊្រធងកម្ពុា	កាន់ត្រធរីកចម្រធើនខា្ល្រធំងឡើង។

សូមអរគុណ!

សុីនតាសៀ លីវ	

នាយិកាប្រធតិបត្តិ

ផលចំណ្រធញជធៀបនឹងមូលធន ១៥%	-	១៦%

កំណើនឥណទាន ៣៥%	-	៤០%

កំណើនប្រធ្រធក់បញ្ញើ ៣៤%	-	៤០%

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រធស្រធងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រធុមហ៊ុន
និង	ទំនួលខុសត្រធូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មជ

របាយការណ៍
សមិទ្ធសផល

ការបោះចជំហាន
និង	សមិទ្ធសផល



១២

ទីក្រងុហុងកុង

ប្រទ្រសហ្វលីីពីន

ប្រទ្រសប៉្រគីស្ថ្រន

ប្រទ្រសថ្រ

ប្រទ្រសចិន

ប្រទ្រសម៉្រឡ្រសីុ

ប្រទ្រសមីយ៉្រន់ម៉្រ

ប្រទ្រសសិង្ហបុរី

ប្រទ្រសឥណ្ឌណូ្រសីុ
ប្រទ្រសប៉្រពូញូហ្គនីៀ

ប្រទ្រសវៀតណាម

ប្រទ្រសឡាវ

ឡាប៊នប្រទ្រសប្រ៊យុណ្រ  

ប្រទ្រសឥណា្ឌ្រ

ទីផ្រសារក្នងុស្រកុ ទីផ្រសារក្រ្រស្រកុ

មុខងារអាជីវកម្មជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅមម្័ព ្ធស្ធធនាគរ ទទំ ្ពរ  ១៦

សាវតាក្រមុហុ៊ន និង
បណ្ត្រញជាសកល

ម្រយប៊្រង គឺជាសម្ពន័្ធធនាគារឈានមុខ 
នៅក្នងុតំបន់ ដ្រលចាក់ឬសគល់យ៉្រងមំ្រ 
នៅក្នងុសហគមន៍ អាស៊្រន។ បងើ្កតឡើង 
ក្នងុឆ្ន្រ ំ១៩៦០ នៅប្រទ្រសម៉្រឡ្រសីុ 
សម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង ចាប់ផ្តើមបណា្ត្រក់ 
ទុននៅទីផ្រសារក្នងុតំបន់ និងពង្រើកជាបន្តបនា្ទ្រប់ 
រហូតដល់ក្ល្រយជាធនាគារធំជាងគ្របង្អស់ 
លំដាប់ទី ៤ នៅអាសីុអាគ្ន្រយ៍ បើផ្អ្រកលើ 
ទ្រព្រយសកម្ម។

ម្រយប៊្រង គឺាៅមម្ព័្ធសស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ្ធធទាងគ្របង្អៅ់ននក្នុងប្រទ្រៅម៉្រឡ្រៅុី ័ិង 

បច្ចុប្រប័្នធើ្វប្រតិបត្តិការក្នុងទីផ្រសារក្នុងស្រុក្ធធទៗចទ័ួ័៣ គឺម៉្រឡ្រៅុី ៅិង្ហបុរី ័ិងឥណ្ឌូណ្រៅុី 

នទូទាទងបណ្ត្រប្រទ្រៅអាា៊្រ័ទាទង  ០ ័ិងមជ្រឈមណ្ឌលស្រវាកម្មជហិរញ្ញវត្ថុៅកល។ 

ាមួយ័ឹងបណ្ត្រញការិយាល្ពយចទ័ួ័ ២.៤០០ ័ិងប្រវត្តិាង ៥៤ឆ្ន្រទ ៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ 

ម្រយប៊្រងបា័អភិវឌ្រឍខ្លួ័ ដើម្របីបម្រើដល់ន អតិថិជ័គ្រប់នប្រភ្រទ រួមម័ហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល 

អាជីវកម្មជា្នតតូច័ិងម្ធធ្រយម ឬ ក្រុមហ៊ុ័អ័្តរាតិ្ធធទៗ ័ិងាប័្តបន្ទ្រប់នត្រងត្របងា្ហ្រញំ ី

លទ្ធសភាំក្នុងការផ្តល់នជូ័ ដទណោះស្រ្រយប្រកបោយភាំច្ន្រប្រឌិតដល់នអតិថិជ័គ្រប់នរូប។

រយៈព្រលក័្លងមកៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង បា័បងើ្ក័ជទនញរបៅ់នខ្លួ័ក្នុងការ 
ផ្តល់នស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ ហើយបច្ចុប្រប័្នស្រវាកម្មជទាទងនោះរួមម័ ្ធធនាគរកិច្ចាណិជ្ជកម្មជ 
្ធធនាគរកិច្ចវិ័ិយោគ ជើងារមូលប្ពត្រ ស្រវាធានរ៉្រប់នរង ័ិង Takaful (ស្រវាធានរ៉្រប់នរង 
ប្របឥា្ល្រម) ្ធធនាគរកិច្ចប្របឥា្ល្រម ្ធធនាគរកិច្ច ក្រ្រប្រទ្រៅ ការគ្រប់នគ្រងទ្ំរ ្រយៅកម្មជ 
ហិរញ្ញប្របទា័ដើមទុ័វិ័ិយោគ ័ិងស្រវាកម្មជ្ធធនាគរតាមប្រំ្ព័្ធសអុី័្ឺធធណិត។

ៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ត្រូវបា័ទទួលា្គ្រល់នំីភាំឈា័មុ័គ្រ ័ិងា្ថ្រ័ភាំ 
ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលម័ភាំរឹងមទ ហើយកាលំី២ឆ្ន្រទមុ័ ត្រូវបា័ទទួលា្គ្រល់នា្ធធនាគរមួយ 
ក្នងុចទណោម្ធធនាគរ ដ្រលរឹងមទបទផុតទាទង២០ យោងតាមទៅ្រសនវដ្ត ីBloomberg ។ ាងន្រះ 
ទៅទៀតៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ទទួលបា័ា័រងា្វ្រ័់នអ ្័តរាតិាច្រើ័  ៅម្រ្រប់នឧត្តមភាំ 
័ិងភាំច្ន្រប្រឌិត ដ្រលាការៅបញ្ជ្រក់នអទំ កីារធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបោយៅ្តង់នារនគ្រប់ន 
តទប័់នដ្រល ម្រយប៊្រង ម័វត្តម័។

្ធធនាគរកិច្ចប្របឥា្ល្រមដ្រលម័ឈ្ម្រះា “Maybank Islamic Berhad” ក៏ត្រវូ 

បា័ទទួលា្គ្រល់នា្ធធនាគរ ដ្រលនទមុខគ្រក្នុងចទណោម្ធធនាគរកិច្ចប្រប 

ឥា្ល្រម ដ្រលាប់នចទណត់នា្នក់នា្ធធនាគរកទំូលនក្នុងតទប័់នអាៅុីបា៉្រៅុីហិ្វក 

័ិងាប់នលទាប់នទី៣ នក្នុងំិភំលោកោយផ្អ្រកលើទ្រំ្រយៅកម្មជ។

ប្រៅកម្មជរបៅ់នៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ក្នុងការផ្តល់នស្រវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបោយអារ្រយ្ធធម៌  

បា័បងា្ហ្រញយា៉្រងច្របាៅ់នតាមរយៈការតាទ្រងចិត្តក្នុងការផ្តល់នភាំងាយស្រួល ក្នុងការផ្តល់ន 

ហិរញ្ញប្របទា័ដល់នអតិថិជ័គ្រប់នរូប ផ្តល់នលក្ខខណ្ឌ ័ិងតម្ល្រៅមរម្រយ ផ្តល់នប្រឹក្រសាដល់នអតិថិជ័ 

តាមតម្រវូការ ័ិងៅ្ថតិនក្នងុប្រះដូងន្រៅហគម័៍។ ៅមម្័ព ្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង រក្រសាជទហររបៅ់ន 

ខ្លួ័យា៉្រងា្ជ្រប់នខ្ជួ័ ក្នុងការធាន័ិរ័្តរភាំន្រប្រតិបត្តិការរបៅ់នខ្លួ័ នក្នុងៅហគម័៍ដ្រល 

ៅមម្័ព ្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង កទំ ងុម័ប្រតិបត្តកិារ។  ទាទងន្រះមិ័ត្រមឹត្រធ្វើឡើងតាមរយៈការ 

ប្រឹងប្រ្រងក្នុងការផ្តល់នហិរញ្ញប្របទា័ាក់នំ្ព័្ធស័ឹងការអភិវឌ្រឍ័៍ស្រដ្ឋកិច្ច ័ិងស្រវាកម្មជហិរញ្ញវត្ថុ

ប្របទទនើបនោះទ្រ ប៉ុន្ត្រនម័កម្មជវិ្ធធីជួយដល់នៅហគម័៍ ដ្រលម័ឥទ្ធសិំលដល់នជីវិតនន 

័ិងៅមជិកនក្នុងៅហគម័៍។ មូល័ិ្ធធិ ម្រយប៊្រង គឺាអ្នកទទួលខុៅត្រូវក្នុងការងារ 

ៅហគម័៍ ោយម័ការចូលរួមយា៉្រងៅកម្មជំីៅទណក់នបុគ្គលិក ័ិងាយា័ដ៏ៅទា័់ន 

ៅម្រ្រប់នៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ក្នុងការជួយដល់នៅហគម័៍នក្នុងអាៅុី ដ្រលត្រូវការ 

ជទ័ួយ ដើម្របីកាងអនគតដ្រលល្អប្រសើរៅម្រ្រប់នគ្រប់នាគ្ន្រ។

ប្រទ្រសម៉្រឡ្រសីុ

៤០២ ាា
៧ ាាតាមរយៈ្ធធនាគរ
វិ័ិយោគ ម្រយប៊្រង

ប្រទ្រសបរ្រន

  ាា

ប្រទ្រសចិន

៣ ាា

ប្រទ្រសកម្ពជុា

្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង
(ខ្រមបូឌា) ភីអិលៅុី
២  ាា

ប្រទ្រសឥណា្ឌ្រ

  ាាតាមរយៈ្ធធនាគរ 
ម្រយប៊្រង Kim Eng

  ាាន Mumbai តាមរយៈ BII

ប្រទ្រសប្រ៊យុណ្រ   

២ ាា

ទីក្រងុហុងកុង   

  ាា ២ ាា តាមរយៈ
្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង Kim Eng

ប្រទ្រសឥណ្ឌណូ្រសីុ

៤២៨ ាា 
៧៨,៩៥% Bank 

International Indonesia (BII)

១៦ ាាា្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង 
Kim Eng

  ាាា្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង 
Syariah ឥណ្ឌូណ្រៅុី 

ប្រទ្រសសិង្ហបុរី

២២ ាា ៥ ាា តាមរយៈ
្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង Kim Eng

ប្រទ្រសកម្ពជុា

ភាំាអ្នកដឹកនទ
័ិង ាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
័ិង ័ិរ័្តរភាំ

ទិដ្ឋភាំទូទៅ
្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង

ារំី
ា្ន្រក់នដឹកនទ

របាយការណ៍ប្រាទឆ្ន្រទ ២០១៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

ៅូមចូលទៅកា ់័នគ្រហទទំ ្ពរ www.maybank.com/worldwide 

ៅម្រ្រប់ំន ្ពត៌ម័បន្ថ្រម



  ១៣

ទីក្រងុញូវយ៉ក

ទីក្រងុឡុងដ៍

ប្រទ្រសបរ្រន
ប្រទ្រសអារ៉្រប់

ប្រទ្រសអូ៊ប្រហ្គសី្ថ្រន

ទីផ្រសារក្រ្រស្រកុ

ទីផ្រសារក្នងុស្រកុ

ទីផ្រសារក្នុងស្រុក
ម៉្រឡ្រសុី សិង្ហបុរី និង ឥណ្ឌូណ្រសុី

ប្រ្រក់នចទណ្រញមុ័បង់នំ័្ធសក្នុងឆ្ន្រទ ២០ ៤ ន្រទីផ្រសារក្នុងស្រុក ទាទង៣ របៅ់នយើងនប្រទ្រៅម៉្រឡ្រៅុី ៅិង្ហបុរី 

័ិង ឥណ្ឌូណ្រៅុី ស្មជើ័ឹង ៨៨,១៦% ន្រប្រ្រក់នចទណ្រញមុ័បង់នំ័្ធសរបៅ់នៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រងទាទងមូល។ 

ប្រទ្រៅម៉្រឡ្រៅុី ាអ្នករួមចទណ្រក្ធធទាងគ្រ ៥៩,៧% ន្រឥណទា័ដុល ័ិង ៧ ,២% ន្រប្រ្រក់នចទណ្រញមុ័បង់នំ័្ធស 

របៅ់នៅមម្័ព ្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង គឺបា័មកំីទីផ្រសារក្នងុប្រទ្រៅន្រះ។ ទីផ្រសារ្ធធទបន្ទ្រប់ន គឺប្រទ្រៅៅិង្ហបុរី ាមួយ័ឹងប្រ្រក់ន 

ចទណ្រញមុ័បង់នំ័្ធសចទ័ួ័  ៤,៤% នទមុខោយភាំរឹងមទន្រផ្ន្រក្ធធនាគរកិច្ចាណិជ្ជកម្មជ ័ិង្ធធនាគរកិច្ចបុគ្គល។

សាវតាក្រមុហុ៊ន និង
បណ្ត្រញជាសកល

ប្រទ្រសឡាវ

  ាា

ប្រទ្រសមីយ៉្រន់ម៉្រ

ការិយាល្ពយតទណង  

ប្រទ្រសប៉្រពូញូហ្គនីៀ

ម្រយប៊្រង ភីអិ័ជី អិល្ធធីឌី
២ ាា

ប្រទ្រសថ្រ

៥  ាាតាមរយៈ្ធធនាគរ 
ម្រយប៊្រង Kim Eng

ឡាប៊ន

ម្រយប៊្រងអ័្តរាតិ
ាាចទ័ួ័  

ប្រទ្រសអារ៉្រប់

ការិយាល្ពយ  
តាមរយៈ Anfaal Capital

ប្រទ្រសវៀតណាម
២ ាា ៨ ាាតាមរយៈ
្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង Kim Eng
 ៤៥ ាា តាមរយៈភាគហ៊ុ័
ចទ័ួ័ ២០% ន្រ្ធធនាគរ An Binh 

ប្រទ្រសប៉្រគីស្ថ្រន
 .២៤២ ាា តាមរយៈភាគហ៊ុ័ចទ័ួ័ 
២០% ន្រ្ធធនាគរ MCB 
៤ ាា តាមរយៈភាគហុ៊័ចទ័ ួ័  ៣២,៥% 
ន្រក្រុមហ៊ុ័ Pak-Kuwait Takaful

ទីក្រងុញូវយ៉ក

  ាា
  ាាតាមរយៈ្ធធនាគរ 
ម្រយប៊្រង Kim Eng

ទីក្រងុឡុងដ៍

  ាា
  ាាតាមរយៈ្ធធនាគរ 
ម្រយប៊្រង Kim Eng

ប្រទ្រសហ្វលីីពីន

ម្រយប៊្រងហ្វីលីំី័ ៧៩ ាា
៣ ាាតាមរយៈ្ធធនាគរ
ម្រយប៊្រង Kim Eng

ប្រទ្រសអូ៊ប្រហ្គសី្ថ្រន

ការិយាល្ពយ   តាមរយៈ 
ភាគហុ៊័ចទ័ ួ័  ៣៥% ន្រក្រមុហុ៊័ 
Uzbek Leasing International

២.៤០០
ករិយល័យ
ការិយាល្ពយចទ័ ួ័ ាង ២.៤០០ 
នក្នងុ ២០ប្រទ្រៅ

២២លាននាក់
អតិថិជន
ម័បុគ្គលិកាង ៤៧.០០០ នក់ន កទំ ងុបម្រើ 
ស្រវាកម្មជ ជូ័អតិថិជ័ាង ២២លា័នក់ន

៦៤០លានរីងហ្គតី
ទ្រព្រយសកម្ម
ា្ធធនាគរ្ធធទាងគ្របង្អៅ់ននក្នងុ 
ប្រទ្រៅម៉្រឡ្រៅីុ

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ំ្ពត៌ម័
ផ្រស្រងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុ័
័ិង ទទ័ួលខុៅត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មជ

របាយការណ៍
ៅមិទ្ធសផល

ការបោះជទហា័
័ិង ៅមិទ្ធសផល

ទីផ្រសារ 
ក្នងុស្រកុ

៨៨,១៦%

ទីផ្រសារ 
ក្រ្រស្រកុ
  ,៤%

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធឆ្ន្រ ំ២០១៤
របស់សម្ពន័្ធធនាគារ

៩,១
កោដិរីងហ្គតី



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្ស្ងៗ

អភិបាលកិច្ចក្ុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្ូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្យប៊្ង

សារពី
ថ្ន្ក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ ំ២០១៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ មេយប៊េង

១៤

សាខាសិរីសោភ័ណ 
(២៨/១០/២០១៣)

សាខាសៀមរាប 
(១៥/០៦/២០០៩)

បណ្តាញសាខាក្នងុបាទាស

សាខាបណ្តាខាត្ត

សាខាបាត់ដំបង
(២១/០៦/២០១០)

សាខាកំពង់ចាម 
(២៩/០៤/២០១១)

សាខាកេុងសួង 
(២៩/១២/២០១៤)

សាខាខេត្តតាកេវ 
(២៩/១២/២០១៤)

សាខាកេុងពេះសីហនុ 
(១៣/១០/២០១០)

ធនាគារ ម្យប្៊ង ជាធនាគារ 

កំពូលទំាង១០ នៅក្នងុ 

ព្ះរាជាណាចក្កម្ពជុា  

យោងលើទ្ព្យសកម្ម។ 

ធនាគារន្ះបានបង្កើតឡើងនៅ 

រាជធានីភ្នព្ំញ ក្នងុឆ្ន្១ំ៩៩៣  

និងបានាប់ផ្តើមរីកចម្ើន  

តំាងពីមានសាខាត្មួយ រហូត 

ដល់កា្លយ្ជាធនាគារ ដ្លបាន 

ការចុះបញ្ជកី្នងុសុ្កនៅ ឆ្ន្២ំ០១២។  

ធនាគារ ម្យប្៊ង បានផ្តល់នូវ 

ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថគ្ុប់លំដាប់ ាប់ពី 

សាជីវកម្មាណិជ្ជកម្ម និង 

ស្វាកម្មធនាគារកិច្ច ក៏ដូចជា 

ធនាគារតាមអីុនធឺណិតផងដ្រ។  

ធនាគារ ម្យប្៊ង បានប្តិបត្តកិារ 

ក្នងុរាជធានីភ្នព្ំញ និងតាមបណា្ត ្

ខ្ត្តសំខាន់ៗមួយចំនួន 

ក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា ជាមួយនឹង 

បណា្តញ្សាខាចំនួន២១។

សូមចូលទៅកាន់គ្ហទំព័រ www.maybank2u.com.kh/contactus
សម្្ប់ព័ត៌មានបន្ថម្

ខេត្តតឧត្តតរមានជ័យ 

ខេត្តតបនា្ទេយមានជ័យ 
ខេត្តតសៀមរាប

ខេត្តតកំពង់ធំ

 កំពង់ស្ពឺ

ខេត្តតបាត់ដំបង 

ខេត្តតពោធិ៍សាត់

ខេត្តតកំពង់ឆ្នេងំ

ពោធិ៍សាត់

កំពង់ឆ្ន្ងំ

កោះកុង

សៀមរាប

សំរោង

សីុសុផុន

បាត់ដំបង

ខេត្តតប៉េលិន

ខេត្តតកោះកុង 

ខេត្តតកំពត

ខេត្តតពេះសីហនុ កំពត

ក្ប

កេងុកេប

ខេត្តតកំពង់ស្ពឺ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្ស្ងៗ

អភិបាលកិច្ចក្ុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតូ្វ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្យប៊្ង

សារពី
ថ្ន្ក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ ំ២០១៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ មេយប៊េង

 ១៥

សាខាទឹកថ្លេ
(១៧/០៣/២០០៨)

សាខាអូរឬសេសី 
(២៩/១២/២០១៤)

សាខាបឹងកេងកងទី១ 
(១៨/១២/២០១៤)

សាខាម៉េសេទុង 
(២១/០១/២០០៩)

សាខាទួលគោក 
(២៨/១២/២០០៩)

សាខាជេេយចង្វេរ 
(២៨/១០/២០១៣)

សាខាអូរបេកក្អម 
(២៨/១០/២០១៣)

សាខាកម្ពុជាកេេម 
(២៨/១០/២០១៣)

សាខាាខ្មេ 
(០៩/០៦/២០១៤)

សាខាចេបារអំពៅ 
(១០/០៨/២០០៩)

សាខាស្ទឹងមានជ័យ 
(២៦/១២/២០១១)

សាខាអូរឡាំពិក 
(១៩/១០/២០០៩)

បណ្តាញសាខាក្នងុបាទាស

សាខានៅរាជធានីភ្នពំាញ

ធនាគារ មេយប៊េង (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី 
(១៨/១២/១៩៩៣) (ការិយាល័យកណា្ត្ល)

សាខាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ 
(២៨/១០/២០១២)

ខេត្តតពេះវិហារ 

ខេត្តតកំពង់ធំ

កំពង់ធំ

ត្ប្ងមានជ័យ

ស្ទងឹត្្ង

 កំពង់ស្ពឺ

ខេត្តតកំពង់ឆ្នេងំ

កំពង់ឆ្ន្ងំ

ខេត្តតាកេវ

តាក្វ

កេងុកេប

ខេត្តតកំពង់ស្ពឺ
រាជធានីភ្នពំេញ

ខេត្តតពេេវេង

ខេត្តតសា្វេយរៀង

សា្វយ្រៀង

ព្្វ្ង

ខេត្តតស្ទងឹតេេង 
ខេត្តតរតនគីរី

ស្នមនោរម្យ

បានលុង

ខេត្តតកេចេះ
ខេត្តតមណ្ឌលគីរី

ខេត្តតកំពង់ចាម

ក្ច្ះ

កំពង់ាម



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ំ្ពត៌ម័
ផ្រស្រងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុ័
័ិង ទទ័ួលខុៅត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មជ

របាយការណ៍
ៅមិទ្ធសផល

ភាំាអ្នកដឹកនទ
័ិង ាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
័ិង ័ិរ័្តរភាំ

ទិដ្ឋភាំទូទៅ
្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង

ារំី
ា្ន្រក់នដឹកនទ

ការបោះជទហា័
័ិង ៅមិទ្ធសផល

របាយការណ៍ប្រាទឆ្ន្រទ ២០១៤
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មុខងារអាជីវកម្មជជាយុទ្ធសសាស្ត្រនៅសមម្ពន្ធស្ធធនាគរ

្ធធនាគរកិច្ចប្របឥសា្ល្រម

Maybank Islamic Berhad

Maybank islamic berhad ា ្ធធនាគរ ប្រប ឥា្ល្រម ដ្រល បា័ ចុះ បញ្ជ ី័ិង កា ់័ន កាប់ន 

ោយ ៅមម្័ព ្ធស ្ធធនាគរ  ម្រយប៊្រង។ Maybank Islamic Berhad ា អ្នក ផ្តល់ន ស្រវា កម្មជ  

័ិង ផលិតផល ហិរញ្ញវត្ថ ុប្រប ឥា្ល្រម ឈា័ មុខ គ្រ ន  អាា៊្័រ ។  ្ធធនាគរ  ម្រយ ប៊្រង  

ប្រប ឥា្លម ំឹង ផ្អ្រក លើ រចន ៅមម្័ព ្ធស ័ិងបណ្ត្រញ របៅ់ន ៅមម្័ព ្ធស ្ធធនាគរ  ក្នងុ ការ ផ្តល់ន 

ដទណោះ ស្រ្រយ័ូវ រល់ន ឧបៅគ្គផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថ ុ ប្រប ឥា្ល្រម។  បណ្តុទ ន្រ ស្រវា កម្មជ ័ ងិ 

ផលិត ផល ដ្រល ម័ លក្ខណៈ ចម្រះុ ម័ ផ្តល់ន ជូ័ តាម រយៈបណ្ត្រញ ាា របៅ់ន  

ម្រយ ប៊្រង  ទាទ្រង ៤.០០០ ាា ន ក្នងុ ប្រទ្រៅម៉្រឡ្រៅីុ ក៏ ដូច ា ន ឥណ្ឌ ូណ្រ ៅីុ 

ៅិង្ហបុរី ហុងកុង ទីក្រងុឡុងដ៍ ័ិងបារ្័រ ។ ន ក្នងុ ឆ្ន្រទ ២០ ៤ Maybank Islamic 

Berhad   ន ត្រ ប ្័តឈា័ មុខ គ្រ ន ក្នងុ តទប ់័នផ្រ្នក ហិរញ្ញប្របទា័ ័ិង ប្រ្រក់ន បញ្ញើ។

Maybank Syariah Indonesia

PT Bank Maybank Syariah Indonesia (ម្រយប៊្រង Syariah) ត្រវូ បា័ បងើ្កត ឡើង 
តាម រយៈ ការ ផ្ល្រៅ់ន ប្តរូំី ្ធធនាគរ PT Bank Maybank Indocorp ទៅ ា ្ធធនាគរ 
ាណិជ្ជ ប្រប ឥា្ល្រម (Syariah) ក្នងុឆ្នទា ២០ 0។ ម្រយប៊្រង Syariah ម័ បទណង 
កា្ល្រយ ា អ្នក ផ្តល់ន ស្រវា កម្មជ ហិរញ្ញវត្ថ ុShariah ដ្រល ឈា័ មុខ គ្រ  ន ក្នងុប្រទ្រៅ 
 ឥណ្ឌូណ្រៅុី  ័ ិង ន ក្នុង តទប័់ន។  យុទ្ធស ាស្រ្ត អាជីវកម្មជ របៅ់ន ម្រយប៊្រង Syariah គឺ 
ផ្ត្រត ទៅ លើ ្ធធនាគរ កិច្ច ាជីវកម្មជ ក៏ ដូច ា ស្រវាកម្មជ ប្រកឹ្រ សាយោបល់ន ផង ដ្ររ។
ស្រវាកម្មជ ្ធធនាគរ កិច្ច ាជីវកម្មជ  ័ ងិ វិ័ិយោគ គឺ ទាក់ន ទង ័ ងឹទ្រ្វភាគីៅហជីំ  ័ិងការ ផ្តល់ន  
ហិរញ្ញប្របទា័ ា ក្រមុ ៅម្រ្រប់ន ាជីវកម្មជ ក្នងុ ស្រកុ ័ិង ាជីវកម្មជ ំ ហុាតិាក់ន ស្ត្រង 
គឺ ក្រមុហុ៊័ ន ក្នងុ ប្រទ្រៅ ឥណ្ឌណូ្រៅីុ ័ិង ម៉្រឡ្រៅីុ ខណៈ ដ្រលស្រវាកម្មជ ផ្ន្រក 
 រតនាគរ ផ្ត្រត ទៅ លើ ប្រតិបត្ត ិការ ន លើ ទី ផ្រសារ រូបិយវត្ថ ុ័ិង ការ ជួញដូររូបិយប្ពណ្ណ 
បរទ្រៅ ដ្រលរប់នបញ្ចលូទាទ្រងប្រតិបត្តកិារផ្ន្រកាង មុខ ័ិងប្រតិបត្តកិារទូទាត់ន។

Malayan Banking Berhad គឺជាក្រមុហុ៊នចុះបញ្ជរីបស់សម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង ដ្រលមនសខានៅប្រទ្រសម៉្រឡ្រសីុ សិង្ហបុរី និង មជ្រឈមណ្ឌលាណិជ្ជកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផ្រស្រងៗទៀត នៅទីក្រុងឡុងដ៍ ញូវយ៉ក ហុងកុង និងបរ្រន។

បុត្រៅមម្ព័្ធសៅទា័់នៗនអ័្តរាតិរបៅ់ន ម្រយប៊្រង ម័ PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Maybank Philippines Incorporated, Maybank (Cambodia) Plc, 

Maybank (PNG) Ltd in Papua New Guinea and Maybank International (L) Ltd នឡាប៊័។ បុត្រៅមម្ព័្ធស្ធធទៗ រួមម័ Maybank Islamic Berhad, Maybank 

Investment Bank Berhad, Maybank Kim Eng Holdings Limited and Etiqa Insurance Berhad ។  ម្រយប៊្រង ក៏ម័វត្តម័នក្នុងប្រទ្រៅបា៉្រគីា្ថ្រ័ (តាមរយៈ 
ភាគហ៊ុ័ ២០% ក្នុង្ធធនាគរ MCB) ័ិង នប្រទ្រៅវៀតណម (តាមរយៈភាគហ៊ុ័ ២០% ក្នុង្ធធនាគរ An Binh Bank )។

្ធធនាគរកិច្ចវិនិយោគ

Maybank Investment Banking Berhad

្ធធនាគរវិ័ិយោគ  ម្រយប៊្រង Maybank Investment Banking Berhad 

គឺាបុត្រៅមម្ព័្ធសរបៅ់ន ្ធធនាគ រ ម្រយ ប៊្រង។ Maybank Investment Banking គឺ ា 

ប្រតិបត្តិ ការ ្ធធនាគរ វិ័ិយោគ ន ក្នុង ប្រទ្រៅ ម៉្រឡ្រៅុី ន្រ ្ធធនាគរ  ម្រយប៊្រង 

Kim Eng ។ ្ធធនាគរវិ័ិយោគ  ម្រយប៊្រង ម័ ផ្តល់នជូ័័ូវ ស្រវា កម្មជផលិត ផល  ័ ិង 

ដទណោះ ស្រ្រយ ផ្ន្រក  វិ័ិយោគ រួម បញ្ចូល ទាទ្រង ហិរញ្ញប្របទា័  ាជីវកម្មជ  ័ ិង ប្រឹក្រសា 

ការផ្តល់នប្រឹក្រសា ផ្ន្រក យុទ្ធសាស្រ្ត ទី ផ្រសារ មូល ្ធធ័ ជើង ារ មូល ប្ពត្រ ទីផ្រសារបទណុល 

ឌីរឺវ្រទីវ ័ិងការ ស្រ្រវ ជ្រ្រវ។

Maybank Kim Eng Holding Limited

្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង Kim Eng លីមីត គឺាបុត្រៅមម្ព័្ធសរបៅ់ន ្ធធនាគរ  ម្រយ ប៊្រង។ 

្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង Kim Eng រួមម័អាជីវកម្មជ ន ទូ ទាទ្រង ំ ិភំ លោកា មួយ 

័ឹង ការិយាល្ពយ នប្រទ្រៅ ៅិង្ហបុរី ហុងកុង ថ្រ ឥណ្ឌូណ្រៅុី ហ្វីលីំី័ ឥណ្ឌ្រ 

វៀតណម  ចក្រភំអង់នគ្ល្រៅ ័ិងៅហរដ្ឋអាម្ររិក។ ្ធធនាគរ  ម្រយប៊្រង Kim Eng 

ម័ ផ្តល់ន ជូ័ ស្រវា កម្មជដូចា  ហិរញ្ញប្របទា័  ាជីវកម្មជ ទីផ្រសារបទណុល  ទីផ្រសារមូល្ធធ័ 

ឌីរឺវ្រទីវ ជើង ារ មូល ប្ពត្រៅម្រ្រប់នបុគ្គល ា្ថ្រប្ព័ ័ិងការ ស្រ្រវ ជ្រ្រវ។

រចនៅម្ពម័្ធសរបៅ់នៅម្ពម័្ធស្ធធនាគរ ទទំ្ពរ  ៩



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ំ្ពត៌ម័
ផ្រស្រងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុ័
័ិង ទទ័ួលខុៅត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មជ

របាយការណ៍
ៅមិទ្ធសផល

ភាំាអ្នកដឹកនទ
័ិង ាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
័ិង ័ិរ័្តរភាំ

ទិដ្ឋភាំទូទៅ
្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង

ារំី
ា្ន្រក់នដឹកនទ

ការបោះជទហា័
័ិង ៅមិទ្ធសផល

របាយការណ៍ប្រាទឆ្ន្រទ ២០១៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

 ១៧

មុខងារអាជីវកម្មជជាយុទ្ធសសាស្ត្រនៅសមម្ពន្ធស្ធធនាគរ

ធានរ៉ា្រប់រង

ស្រវា ធានារ៉្រប់រង និង Takaful

Etiqa

Etiqa គឺ ា ាណិជ្ជ ៅញ្ញ្រ ៅម្រ្រប់ន អាជីវកម្មជ ធានរ៉្រប់នរង ័ិង Takaful របៅ់ន 

ៅមម្ព័្ធស ្ធធនាគរ  ម្រយប៊្រង ដ្រល ម័ ផ្តល់ន ជូ័ស្រវា  ធានរ៉្រប់នរងអាយុ ជីវិត ័ិង 

ស្រវាធានរ៉្រប់នរងទូ ទៅ គ្រប់ន ប្រភ្រទៅម្រ្រប់ន គ្រួសារ ័ិង គម្រ្រង Takaful  តាម រយៈ 

បណ្ត្រញ ច្រក ាយ ា ច្រើ័ របៅ់ន យើង។ ស្រវា ធាន រ៉្រប់នរង ទូទៅ ត្រូវ បា  ័ធាន ទិញ 

ោយ ក្រមុ ហុ៊័ ធាន រ៉្រប់ន រង Etiqa ក្នងុ ខណៈ ដ្រល ស្រវា Takaful ផ្តល់ន ោយ ក្រមុហុ៊័ 

Etiqa Takaful ។  ស្រវា Takaful  គឺ ា កិច្ច ៅ ្័រយា ដ្រល ម័ ទទនក់ន ទទ័ ង ាគ្ន្រ ទៅ វិញ ទៅ មក 

 ដ្រល អ្នក ទិញ ស្រវា Takaful យល់ន ព្រម ក្នុង កា រផ្តល់ន មូល ្ធធ័ ៅម្រ្រប់ន ា អត្ថ ប្រយោជ័៍  

ផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថុទៅ កា័់ន បុគ្គល អ្នក ទទួល ផល ក្នុង ករណី ដ្រល ម័ ហ្រតុ ការណ៍ ដ្រល 

បា័ ព្រម ព្រៀង ណ មួយ កើត ឡើង។

Etiqa ត្រូវ បា័ ទទួល ា្គ្រល់ន ា ភា្ន្រក់នងារ ដ៏ រឹង មទ្រ ដ្រល រួម ម័ ភា្ន្រក់ន ងារ ៅរុប ចទ័ួ័ 

 ៥.០០០ ាា ចទ័ួ័ ៣  ទូ ទាទង ប្រទ្រៅ ម៉្រឡ្រៅុី បណ្ត្រញ ស្រវា ដ្រល រួម បញ្ចូល 

ទាទ្រង ្ធធនាគរ & ធាន រ៉្រប់ន រង (Bancassurance) ទូ លទ ទូលាយ ា មួយ ័ ឹង ាា ាង 

៤០០ របៅ់ន ម្រយ ប៊្រង ័ិង ន ្ធធនាគរ ា ដ្រ គូ ក៏ ដូច ាដ្រ គូៅហការ ័ិង ឈ្មជួញ 

កណ្ត្រល នន។ Etiqa គឺ ា អ្នក នទ មុខ គ្រ ក្នុង ការ លក់ន ោយ ផ្ទ្រល់ន តាម រយៈ ស្រវា កម្មជ 

តាម ប្រំ្ព័្ធស អុី័ ្ធធឺណិត Motortakeful.com/Maybank2u  ។

Maybank Group Asset Management Berhad

Maybank Asset Management Group (“Maybank AM Group”) គឺាឧៅ្រសាហកម្មជ 

ដ្រលឈា័មុខនក្នុងតទប័់ន ផ្ន្រកគ្រប់នគ្រងទ្រំ្រយៅកម្មជដ្រលម័បទំិសោ្ធធ 

៣០ឆ្ន្រទ មកហើយ។ យើងម័ក្រុមហ៊ុ័គោលមួយគឺ  Maybank Asset 

Management Group Berhad ័ិងបុត្រៅមម្ព័្ធសចទ័ួ័១៦ នក្នុងទីផ្រសារអាា៊្រ័្ធធទៗ ៤ 

គឺក្នុងប្រទ្រៅម៉្រឡ្រៅុី ៅិង្ហបុរី ឥណ្ឌូណ្រៅុី ័ិងថ្រ។ ក្រុមហ៊ុ័បុត្រៅមម្ព័្ធសទាទងនោះ 

ម័ឈ្ម្រះ Maybank Asset Management Sdn Bhd, Maybank Asset Management 
Singapore Pte .Ltd., PT Maybank GMT Asset Management, Maybank Asset 
Management  Thailand Co.,Ltd, Maybank Islamic Asset Management Sdn. Bhd. 

And Maybank Private Equity Sdn. Bhd.។

ក្រុមហ៊ុ័ទាទងអៅ់នន្រះម័ផ្តល់នជូ័ ដទណោះស្រ្រយផ្ន្រកវិ័ិយោគៅម្រ្រប់នអ្នក 

វិ័ិយោគគ្រប់នប្រភ្រទរួមម័ ាជីវកម្មជ ា្ថ្រប្ព័ ក្រុមហ៊ុ័សោ្ធធ័មូល្ធធ័ ធានរ៉្រប់នរង 

ក្រុមហ៊ុ័Takaful ័ិងអតិថិជ័បុគ្គល។ ស្រវាកម្មជគ្រប់នគ្រងមូល្ធធ័ រួមម័ ស្រវា ័ិង  

ផលិតផលាច្រើ័ដូចាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ន្រកមូល្ធធ័ចទណូលថ្ររ រហូតដល់ន 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុៅម្រ្រប់នទីផ្រសាររូបិយវត្ថុតាមរយៈការបញ្ជ្រទិញោយផ្ទ្រល់នតាម 

រយៈអង្គភាំដ្រលអាចទុកចិត្តបា័ ័ិងមូល្ធធ័ទ្រង់នទ្រ្រយ្ធធទ។ ទ្រំ្រយៅកម្មជរបៅ់ន 

Maybank AM Group ក្រ្រមការគ្រប់នគ្រងម័ចទ័ួ័  ៥,២ កោដិរីងហ្គីត គិតត្រឹម 

ថ្ង្រទី៣  ្ធធ្នូ ឆ្ន្រទ ២០ ៤ ក្នុងនោះ៥៧% ាទ្រំ្រយៅកម្មជទូទៅ ័ិង៤៣%  ា  Shariah។ 

ប្រតិបត្តកិារអន្តរជាតិ

Maybank Singapore

ម្រយប៊្រងៅិង្ហបុរី គឺា Qualifying Full Bank (QFB) ាមួយ័ឹងទ្រំ្រយៅកម្មជៅុទ្ធសចទ័ួ័ 

៧ កោដិដុលា្ល្រៅិង្ហបុរី ័ិង បុគ្គលិកប្រមណាង  .៨០០នក់ន។ 

យើងម័វត្តម័នក្នុងទីផ្រសារ ្ធធនាគរៅម្រ្រប់នបុគ្គល  ័ិង ៅម្រ្រប់នអាជីវកម្មជា្ន្រត្ធធទអៅ់ន 

រយៈព្រលាង ៥  ទៅវត្រសរ៍មកហើយ។ បច្ចុប្រប័្នយើងនទ្រមុខនក្នុងទីផ្រសារ ក្នុងការផ្តល់ន 

ជូ័ស្រវាកម្មជដល់នអតិថិជ័័ូវស្រវាកម្មជ ័ិងដទណោះស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងទៀតក្នុង 

ទម្រង់នាផលិតផល ័ិង ស្រវាកម្មជ្ធធនាគរប្របឥា្ល្រម។  

បណ្ត្រញាាទាទង ២៧ របៅ់នយើងនប្រទ្រៅៅិង្ហបុរី ធ្វើឲ្រយយើងា្ធធនាគរមួយក្នុង 

ចទណោម្ធធនាគរអ័្តរាតិដ្រល្ធធទាងគ្របង្អៅ់ន។ ផ្ន្រកម៉្រៅុី័ដកប្រ្រក់នោយៅ្ព្វយប្រវត្តិ  

ៅិង្ហបុរីច្រករំល្រកបណ្ត្រញ   ATM  ាមួយ័ឹង  QFB ៧ ផ្រស្រងទៀតហើយយើងម័ម៉្រៅុី័

ដកប្រ្រក់នោយៅ្ព្វយប្រវត្តិប្រមណាង ២០០ នទូទាទងប្រទ្រៅៅម្រ្រប់នអតិថិជ័។

PT Bank International Indonesia Tbk

្ធធនាគរ  PT Bank International Indonesia Tbk (BII) គឺាបុត្រៅមម្ព័្ធសរបៅ់ន្ធធនាគរ 

ម្រយប៊្រង។ BII គឺា្ធធនាគរាណិជ្ជ្ធធទលទាប់ន ទី៩ ផ្អ្រកលើទ្រំ្រយៅកម្មជ ័ិងត្រូវបា័ចុះបញ្ជី

នក្នុងទីផ្រសារភាគហ៊ុ័ឥណ្ឌូណ្រៅុី (Ticker-BNII)។ ្ធធនាគរផ្តល់នជូ័ស្រវាកម្មជហិរញ្ញវត្ថ ុ

ៅម្រ្រប់នអាជីវកម្មជអតិថិជ័បុគ្គល ័ិងអតិថិជ័ន្រ្ធធនាគរកិច្ចៅកល។ គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣  

ខ្រ្ធធ្នូ ឆ្ន្រទ ២០ ៤ បណ្ត្រញរបៅ់ន BII ម័ាាចទ័ ួ័ ៤២៨ (ាា Syariah ាាបរទ្រៅ២ 

នទីក្រងុមុ៉មប៉្រ ័ិង Mauritius ័ិងម៉្រៅុី័ដកប្រ្រក់នោយៅ្ព្វយប្រវត្តិចទ័ួ័  .៥៣០ រួម

ទាទងម៉្រៅុី័ាក់នប្រ្រក់នៅ្វ្ពយប្រវត្តិផងដ្ររ)។ BII ម័ប្រ្រក់នបញ្ញើំីអតិថិជ័ចទ័ួ័  ០២,៥ 

ា័់នកោដិរូពៀរ៍ ័ិងទ្រំ្រយ ៅកម្មជ ចទ័ួ័   ៤៣,៤ ា័់នកោដិរូពៀរ៍។

Maybank International (L)Ltd and Maybank International Labuan Branch

ាា្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង អ័្តរាតិឡាប៊័ ត្រូវបា័បង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្រទ ២០ ៣ ាាាន 

ក្រ្រប្រទ្រៅ។ ម្រយប៊្រងអ័្តរាតិឡាប៊័ គឺា Center of Excellence របៅ់នៅមម្ព័្ធស 

្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ៅម្រ្រប់នហិរញ្ញប្របទា័ារូបិយប្ពណ្ណបរទ្រៅ ័ិងការផ្តល់នជូ័ស្រវា 

្ធធនាគរអ័្តរាតិ រួមបញ្ចូលទាទងការាក់នប្រ្រក់នបញ្ញើ ័ិងហិរញ្ញប្របទា័ារូបិយប្ពណ្ណបរទ្រៅ  

ហិរញ្ញប្របទា័ាណិជ្ជកម្មជ ស្រវាកម្មជរតនាគរ ័ិងដទណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុប្របឥា្ល្រម។ 

ទាទងន្រះគឺាការបន្ថ្រមទៅលើ Maybank International (L)Ltd 

ដ្រលបា័ចុះបញ្ជីនឆ្ន្រទ  ៩៩០  ាបុត្រៅម្ពម័្ធសរបៅ់នៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ំ្ពត៌ម័
ផ្រស្រងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុ័
័ិង ទទ័ួលខុៅត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មជ

របាយការណ៍
ៅមិទ្ធសផល

ភាំាអ្នកដឹកនទ
័ិង ាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
័ិង ័ិរ័្តរភាំ

ទិដ្ឋភាំទូទៅ
្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង

ារំី
ា្ន្រក់នដឹកនទ

ការបោះជទហា័
័ិង ៅមិទ្ធសផល

របាយការណ៍ប្រាទឆ្ន្រទ ២០១៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

១៨

Maybank Greater China

្ធធនាគរ ម្រយប៊្រងចិ័ រួមម័វត្តម័នទីក្រុងហុងកុង សៀងហ្រ ប៉្រកាទង ័ិង  

គុ័មីង។   ្ធធនាគរ ម្រយប៊្រងចិ័ ម័ផ្តល់នជូ័ស្រវាកម្មជ្ធធនាគរកិច្ចៅម្រ្រប់នអាជីវកម្មជ 

ា្ន្រត្ធធទ ្ធធនាគរកិច្ចវិ័ិយោគ  ជូ័ដល់នអតិថិជ័ដ្រលាាណិជ្ជករ ័ិងាជីវករន 

ទីក្រុងហុងកុង ប្រទ្រៅចិ័ ័ិង ម័ជទនញក្នុងការផ្តល់នដទណោះស្រ្រយឆ្លងតទប័់ន 

ដើម្របីជួយៅម្រួសលដល់នទទនក់នទទ័ងរវាងប្រទ្រៅចិ័  ័ិងអាា៊្រ័។

Maybank Philippines Incorporated

្ធធនាគរ ម្រយប៊្រងហ្វលីីំី័  (MPI) ា្ធធនាគរាណិជ្ជដ្រលផ្តល់នស្រវាកម្មជ្ធធនាគរ 

គ្រប់នប្រភ្រទៅម្រ្រប់នបុគ្គល  ័ិង ៅម្រ្រប់នអាជីវកម្មជា្ន្រត្ធធទ ័ិងម័ផ្តល់នជូ័ដទណោះ 

ស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ  ៅម្រ្រប់នទីផ្រសារបុគ្គល ័ិង ាជីវកម្មជ្ធធទៗមួយចទ័ួ័ផងដ្ររ 

នក្នុងប្រទ្រៅហ្វីលីំី័។ MPI ក៏ម័ប្រតិបត្តិការាក់នំ្ព័្ធស័ឹងផ្ន្រករតនាគរ   ោយ

ផ្ត្រតទៅលើប្រតិបត្តិការនក្នុងទីផ្រសាររូបិយវត្ថុ ័ិង ការជួញដូររូបិយប្ពណ្ណបរទ្រៅ 

ផងដ្ររ។   MPI កទំុងម័ប្រតិបត្តិការនក្នុងប្រទ្រៅទាទងមូលាមួយ័ឹងបណ្ត្រញ 

ាាចទ័ួ័ ៧៩។
An Binh Bank

្ធធនាគរ An Binh ាក្រុមហ៊ុ័ដ្រលៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ម័ភាគហ៊ុ័ ចទ័ួ័ 

២០%។  ត្រូវបា័បង្កើតឡើងនក្នុងខ្រឧៅភា ឆ្ន្រទ ៩៩៣  ្ធធនាគរ An Binh  

បា័វិវត្តខ្លួ័ំីមួយឆ្ន្រទទៅមួយឆ្ន្រទ ំី្ធធនាគរនតទប័់នាច់នស្រយាល រហូតមកា 

្ធធនាគរដ្រលម័វត្តម័នក្នុងទីប្រជុទជ័ ដ្រលម័ផ្តល់នជូ័័ូវផលិតផល  ័ិង 

ស្រវាកម្មជន្រ្ធធនាគរាណិជ្ជគ្រប់នប្រភ្រទ។ ាមួយ័ឹងការបម្រើស្រវាកម្មជអៅ់នរយៈ

ព្រលាង ២០ឆ្ន្រទ ្ធធនាគរ An Binh  បា័ាប់នយកទីផ្រសារនក្នុងវិៅ្ពយ្ធធនាគរ 

ប្រទ្រៅវៀតណម ាមួយ័ឹងបណ្ត្រញាង  ៤១៦ ាា ័ិង អ័ុាាដ្រលៅ្ថិត 

នទូទាទង ២៩ខ្រត្ត។

សមាគមន៍

MCB Bank Ltd

្ធធនាគរ MC ាក្រុមហ៊ុ័ដ្រលៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ម័ភាគហ៊ុ័  

ចទ័ួ័ ២០%។  ក្នុងនមា្ធធនាគរ ដ្រលឈា័មុខនប្រទ្រៅបា៉្រហ្គីា្ថ្រ័ 

ាមួយ័ឹងបទំិសោ្ធធ័៍ាង ១៦០ឆ្ន្រទ MCB បា័ដើរតួនទីយា៉្រងៅទា័់នក្នុងការ 

តទណងឲ្រយប្រទ្រៅនលើំ ភិំលោក ាមួយ័ឹងវត្តម័នប្រទ្រៅ ស្រលីងា្ក្រ 

ឌូប្រ បារ្រ័ អាហ្រសឺប្រា័ ័ិងទីក្រុងហុងកុង។ MCB បម្រើស្រវាកម្មជតាមរយៈាា 

ចទ័ ួ័   .២៤២  ដ្រលរួមម័ ២៧ ាា ា្ធធនាគរប្របឥា្ល្រម នប្រទ្រៅប៉ា្រហ្គាី្ថ្័រ  

័ិង ៩ាា នក្រ្រប្រទ្រៅ។ MCB ម័ប្រ្រក់នបញ្ញើគោលៅរុបចទ័ួ័  ១៦៧១៦ 

កោដិរូបំី (Rs)  ័ិង ទ្រំ្រយៅកម្មជៅរុបចទ័ួ័ ៩៤ កោដិរូបំី (Rs)។

Maybank Indochina Cluster

្ធធនាគរ ម្រយប៊្រងតទប័់នឥណ្ឌូចិ័ រួមម័បុត្រៅមម្ព័្ធសនប្រទ្រៅកមមុាគ្រប់នាា  

នប្រទ្រៅវៀតណម ឡាវ ័ិងការិយាល្ពយតទណងនប្រទ្រៅមីយា៉្រ័់នម៉្រ។  យើង 

ម័បម្រើស្រវាកម្មជ្ធធនាគរៅម្រ្រប់នអាជីវកម្មជា្ន្រត្ធធទៅម្រ្រប់នផ្ន្រកាណិជ្ជកម្មជ ័ិង 

ាជីវកម្មជ នទូទាទងតទប័់នឥណ្ឌូចិ័ ័ិងម័ផ្តល់នជូ័ស្រវាកម្មជ្ធធនាគរៅម្រ្រប់ន 

បុគ្គលនប្រទ្រៅកមមុា   ័ិងឡាវ ផងដ្ររ។

Maybank (Cambodia) Plc.

ន ខ្រម្រា ឆ្ន្រទ២០ ២ ម្រយប៊្រង បា័ចុះបញ្ជីអាជីវកម្មជក្នុងស្រុក ដើម្របីកា្ល្រយា 

្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលៅុី ដ្រលន្រះបា័ឆ្លុះបញ្ច្រទងំីការតាទងចិត្ត 

រយៈព្រលវ្រងចទពោះប្រទ្រៅកមមុា ័ិងស្របទៅ័ឹងចទណត់នា្ន្រក់នរបៅ់នយើងក្នុង 

នមា្ធធនាគរា្ន្រក់នតទប័់ន។  ្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលៅុី ម័បម្រើ 

ស្រវាកម្មជ្ធធនាគរគ្រប់នប្រភ្រទៅម្រ្រប់ន បុគ្គល អាជីវកម្មជា្ន្រតតូច  ័ិងម្ធធ្រយម 

ាណិជ្ជកម្មជ ័ិងាជីវកម្មជតាមរយៈាាចទ័ួ័ ២   នទូទាទងប្រទ្រៅ។

មុខងារអាជីវកម្មជជាយុទ្ធសសាស្ត្រនៅសមម្ពន្ធស្ធធនាគរ

ៅូមចូលទៅកា ់័នគ្រហទទំ ្ពរ www.maybank.com/worldwide
ៅម្រ្រប់ំន ្ពត៌ម័បន្ថ្រម



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ំ្ពត៌ម័
ផ្រស្រងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុ័
័ិង ទទ័ួលខុៅត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មជ

របាយការណ៍
ៅមិទ្ធសផល

ភាំាអ្នកដឹកនទ
័ិង ាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
័ិង ័ិរ័្តរភាំ

ទិដ្ឋភាំទូទៅ
្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង

ារំី
ា្ន្រក់នដឹកនទ

ការបោះជទហា័
័ិង ៅមិទ្ធសផល

របាយការណ៍ប្រាទឆ្ន្រទ ២០១៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

 ១៩

ASSET MANAGEMENT
100% Maybank Asset Management Group Berhad
 (Investment Holdings) 

 100% Maybank Asset Management Sdn Bhd
  (Fund Management)

  99% PT Maybank GMT Asset  
   Management
   (Fund Management)

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

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

  100% MAM DP Ltd
   (Fund Management)

 100% Maybank Asset Management (Thailand) 
  Company Limited
  (Fund Management)

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

100%  Maybank Trustee Berhad 
 (Trustee Services)

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

Other Subsidiaries

OTHERS

INSURANCE & TAKAFUL
100% Etiqa International Holdings Sdn Bhd
 (Investment Holding)

 69.05% Maybank Ageas Holdings Berhad
  (Investment Holding)

  100%  Etiqa Insurance Berhad
   (Life & General Insurance)

  100%  Etiqa Takaful Berhad
   (Family & General Takaful)

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

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

  100%  Etiqa Overseas Investment Pte Ltd
   (Investment Holding)

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

  100% Etiqa Insurance Pte Ltd 
   (Management Services)
  

COMMERCIAL BANKING
100% Maybank Islamic Berhad 
 (Islamic Banking)

98.31% 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)

99.97% Maybank Philippines Incorporated 
 (Banking)

100% Maybank (Cambodia) Plc 
 (Banking)

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

100% Maybank (PNG) Limited 
 (Banking)

20% MCB Bank Limited 
 (Banking)

20% An Binh Commercial Joint Stock Bank 
 (Banking)

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

INVESTMENT  BANKING

MALAYAN BANKING BERHAD

100% Maybank IB Holdings Sdn Bhd
 (Investment Holding) 

 100% Maybank Kim Eng Holdings Limited 
  (Investment Holding) 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Other Subsidiaries

100% Maybank Investment Bank Berhad 
 (Investment Banking)

 100% BinaFikir Sdn Bhd 
  (Consultancy and Advisory)

 Other Subsidiaries  

Notes:
1. Where investment holding companies are omitted, shareholdings are shown as effective interest.
2. Companies that are not shown include those dormant, under member’s voluntary liquidation, have 

ceased operations or provide nominee services.

រចនសមម្ពន្ធសរបស់សមម្ពន្ធស្ធធនាគរ
នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រមករ ឆ្ន្រំ២០១៥



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ំ្ពត៌ម័
ផ្រស្រងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុ័
័ិង ទទ័ួលខុៅត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មជ

របាយការណ៍
ៅមិទ្ធសផល

ភាំាអ្នកដឹកនទ
័ិង ាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
័ិង ័ិរ័្តរភាំ

ទិដ្ឋភាំទូទៅ
្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង

ារំី
ា្ន្រក់នដឹកនទ

ការបោះជទហា័
័ិង ៅមិទ្ធសផល

របាយការណ៍ប្រាទឆ្ន្រទ ២០១៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

២០

សីុនត្រសៀ លីវ

មុខងារ្ុធធរកិច្ច

នយិកាប្រតិបត្តិ

លោកស្រ ីសូ៊ មុន្នវី្ពគ

នយិកា នយកា្ឋ្រ័
ស្រវាកម្មជហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

លោក ស៊ា្រន ្ធធនិន

នយក នយកា្ឋ្រ័
អាជីវកម្មជទូទាត់ន

លោក សុខ ឡ្រង

នយក នយកា្ឋ្រ័
្ធធនាគរកិច្ចាណិជ្ជកម្មជ

លោក ឆយ វ៉្រខ្វងុ

នយក នយកា្ឋ្រ័
្ធធនាគរកិច្ចាជីវកម្មជ

ទទួលខុៅត្រូវក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ ការអ័ុវត្ត័៍ ័ិងការរីកចម្រើ័ន្រអាជីវកម្មជផ្ន្រកស្រវាហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល ដ្រលគ្របដណ្តប់នលើផ្ន្រក 
អតិថិជ័ ័ិងអាជីវកម្មជា្ន្រតតូច ័ិងម្ធធ្រយម។ ទទ័ួលខុៅត្រូវៅ្នូលៅម្រ្រប់នក្រុមការងាររបៅ់នលោកស្រី រួមម័ការត្រួសតំិ័ិត្រយលើផ្ន្រកអភិវឌ្រឍ 
ផលិតផលការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មជ ត្រួសតំិ័ិត្រយដទណើរការផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ័ិងការអ័ុវត្ត័៍អាជីវកម្មជ តាមរយៈការលក់ន ័ិងយុទ្ធសាស្ត្រ  
ទីផ្រសារត្រួសតំិ័ិត្រយលើផ្ន្រកស្រវាកម្មជអតិថិជ័ ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជ ោយំឹងផ្អ្រកលើចទណុចរួម ន្រស្រវាកម្មជហិរញ្ញវត្ថុៅហគម័៍ក្នុងតទប័់ន 
ាមួយ័ឹងៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ាំិស្រៅក្នុងផ្ន្រកគ្រប់នគ្រងទ្រំ្រយ្ធធ័្ធធនាគរកិច្ច អតិថិជ័ វរជ័ ័ិង្ធធនាគរកិច្ចៅម្រ្រប់នអាជីវកម្មជ 
ា្ន្រតតូច ័ិងម្ធធ្រយម។

ទទួលខុៅត្រូវក្នុងការជម្រុញ ័ិង ត្រួសតំិ័ិត្រយលើអាជីវកម្មជដ្រលាក់នំ្ព័្ធស័ឹងកម្រ្រស្រវាន្រ្ធធនាគរ ដ្រលរួមម័អាជីវកម្មជប្ពណ្ណអាជីវកម្មជ  
ផ្ទ្ររប្រ្រក់ន ័ិងទូទាត់នក៏ដូចាអាជីវកម្មជ្ធធនាគរប្របអ្រឡិចត្រូ័ិចផងដ្ររ។ ក្រុមការងាររបៅ់នាគត់ន ទទួលខុៅត្រូវផ្ន្រកដ្រលាក់នំ្ព័្ធស័ឹង 
កម្រ្រស្រវា ័ិងគ្រប់នគ្រងផ្ន្រកអភិវឌ្រឍផលិតផល ័ិងការគ្រប់នគ្រងត្រួសតំិ័ិត្រយលើការអភិវឌ្រឍ័៍ន្រអាជីវកម្មជ បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មជ  
័ិងត្រួសតំិ័ិត្រយលើការប្រព្រឹត្តិទៅទាទងហិរញ្ញវត្ថុ ័ិងប្រតិបត្តិការន្រអាជីវកម្មជដ្រលទាក់នទង័ឹងការទូទាត់ននក្នុង្ធធនាគរ។ ាមួយាគ្ន្រន្រះ 
លោកក៏ម័ទទ័ួលខុៅត្រូវក្នុងការផ្ត្រតការយកចិត្តទុកាក់នលើចទណុចរួម ន្រផ្ន្រកស្រវាកម្មជហិរញ្ញវត្ថុៅហគម័៍ក្នុងតទប័់នាមួយ 
័ឹងៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ផងដ្ររ។

ទទួលប័្ទុកក្នុងការគ្រប់នគ្រង ័ិងបង្កើ័ចទ័ួ័អតិថិជ័គោលក្នុងស្រុក ដ្រលៅ្ថិតនក្នុងប្រភ្រទអាជីវកម្នា្ន្រតតូច ័ិងម្ធធ្រយម ័ិង ផ្ន្រក 
្ធធនាគរកិច្ចាណិជ្ជកម្មជ។ ក្រុមការងាររបៅ់នាគត់នទទួល ខុៅត្រូវក្នុងការផ្តល់នដទណោះស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ័ិងាចទណុចគោលៅម្រ្រប់ន 
ធ្វើការទាក់នទង ក្នុងការគ្រប់នគ្រងគណ័ីរបៅ់នអាជីវកម្មជក្នុងស្រុក។ ាមួយាគ្ន្រន្រះ លោកក៏ម័ទទ័ួលខុៅត្រូវក្នុងការំង្រីកផ្ន្រក 
្ធធនាគរកិច្ចាណិជ្ជកម្មជក្នុងស្រុក តាមរយៈការទាក់នទាញយកអតិថិជ័ថ្មជីៗ ការបង្កើ័ ័ិងការៅហការតាមផ្ន្រកផ្រស្រងៗ ាំិស្រៅាមួយ 
័ឹងផ្ន្រកាជីវកម្មជ ័ិងផ្ន្រកអតិថិជ័ម័ទ្រំ្រយ្ធធ័។

ទទួលខុៅត្រូវក្នុងការបង្កើតមុខងារទីផ្រសារៅកលៅម្រ្រប់ន្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលៅុី ័ិង្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង វៀតណម។ 

ាគត់នត្រួសតំិ័ិត្រយដទណើរការន្រមុខងារទីផ្រសារៅកល នក្នុងប្រទ្រៅទាទងំីរ ក៏ដូចាអភិវឌ្រឍ ័ិងំង្រឹងវត្តម័ ័ិងក្រររ្តិឈ្ម្រះន្រទីផ្រសារ  

ៅកលរបៅ់ន្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ក្នុងតទប័់ន។ លើៅំីន្រះលោកក៏ម័ទទ័ួលខុៅត្រូវលើការគ្រប់នគ្រងទ្រំ្រយៅកម្មជ ័ិងបទណុល ័ិងការ 

ជួញដូររួបិយប្ពណ្ណបរទ្រៅៅម្រ្រប់ន្ធធនាគរផងដ្ររ។

ទទួលប័្ទុកលើយុទ្ធសាស្ត្ររួម ការអ័ុវត្ត័៍ ័ិងការរីកចម្រើ័ន្រអាជីវកម្មជផ្ន្រក្ធធនាគរកិច្ចាជីវកម្មជ ដ្រមរួមម័្ធធនាគរកិច្ចាជីវកម្មជ 
ទទនក់នទទ័ងអតិថិជ័ ហិរញ្ញប្របទា័ាណិជ្ជកម្មជ ័ិងការគ្រប់នគ្រងាច់នប្រ្រក់ន។ ក្រុមការងាររបៅ់នាគត់ន ផ្តល់នជូ័័ូវដទណោះស្រ្រយផ្ន្រក 
ហិរញ្ញវត្ថុ ជូ័អតិថិជ័ប្រភ្រទ ាជីវកម្មជ ័ិងា្ថ្រប្ព័ផ្រស្រងៗ ក៏ដូចាគ្រប់នគ្រងគណ័ីរបៅ់នអតិថិជ័ប្រកបោយភាំច្ន្រប្រឌិត ័ិងផ្តល់ន 
ជូ័ដទណោះស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុដ្រលម័លក្ខណៈព្រញល្រញ។ ាគត់នក៏ទទួលខុៅត្រូវផងដ្ររក្នុងការអ័ុវត្ត័៍ប្រកបោយភាំោគជ្ពយ 
ចទពោះគទ័ិតផ្តួចផ្តើមាយុទ្ធសាស្ត្រ ័ិងការផ្ល្រៅ់នប្តូរអាជីវកម្មជរួមបញ្ចូលទាទងការធ្វើឲ្រយផលិតផល ័ិងៅមត្ថភាំម័ភាំល្អប្រសើរឡើង  
ក៏ដូចាជម្រុញអាជីវកម្មជ្ធធនាគរកិច្ចាជីវកម្មជទៅក្នុងតទប័់នផងដ្ររ។

លោក ថាណបាឡាន
វីុ សីុ ការ៉ា្រន់

នយក នយកា្ឋ្រ័
ទីផ្រសារៅកល - ឥណ្ឌូចិ័

រចនសមម្ពន្ធសរបស់្ធធនាគរ

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ំ្ពត៌ម័
ផ្រស្រងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុ័
័ិង ទទ័ួលខុៅត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មជ

របាយការណ៍
ៅមិទ្ធសផល

ភាំាអ្នកដឹកនទ
័ិង ាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
័ិង ័ិរ័្តរភាំ

ទិដ្ឋភាំទូទៅ
្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង

ារំី
ា្ន្រក់នដឹកនទ

ការបោះជទហា័
័ិង ៅមិទ្ធសផល

របាយការណ៍ប្រាទឆ្ន្រទ ២០១៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

២០

សីុនត្រសៀ លីវ

មុខងារ្ុធធរកិច្ច

នយិកាប្រតិបត្តិ

លោកស្រ ីសូ៊ មុន្នវី្ពគ

នយិកា នយកា្ឋ្រ័
ស្រវាកម្មជហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

លោក ស៊ា្រន ្ធធនិន

នយក នយកា្ឋ្រ័
អាជីវកម្មជទូទាត់ន

លោក សុខ ឡ្រង

នយក នយកា្ឋ្រ័
្ធធនាគរកិច្ចាណិជ្ជកម្មជ

លោក ឆយ វ៉្រខ្វងុ

នយក នយកា្ឋ្រ័
្ធធនាគរកិច្ចាជីវកម្មជ

ទទួលខុៅត្រូវក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ ការអ័ុវត្ត័៍ ័ិងការរីកចម្រើ័ន្រអាជីវកម្មជផ្ន្រកស្រវាហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល ដ្រលគ្របដណ្តប់នលើផ្ន្រក 
អតិថិជ័ ័ិងអាជីវកម្មជា្ន្រតតូច ័ិងម្ធធ្រយម។ ទទ័ួលខុៅត្រូវៅ្នូលៅម្រ្រប់នក្រុមការងាររបៅ់នលោកស្រី រួមម័ការត្រួសតំិ័ិត្រយលើផ្ន្រកអភិវឌ្រឍ 
ផលិតផលការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មជ ត្រួសតំិ័ិត្រយដទណើរការផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ័ិងការអ័ុវត្ត័៍អាជីវកម្មជ តាមរយៈការលក់ន ័ិងយុទ្ធសាស្ត្រ  
ទីផ្រសារត្រួសតំិ័ិត្រយលើផ្ន្រកស្រវាកម្មជអតិថិជ័ ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជ ោយំឹងផ្អ្រកលើចទណុចរួម ន្រស្រវាកម្មជហិរញ្ញវត្ថុៅហគម័៍ក្នុងតទប័់ន 
ាមួយ័ឹងៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ាំិស្រៅក្នុងផ្ន្រកគ្រប់នគ្រងទ្រំ្រយ្ធធ័្ធធនាគរកិច្ច អតិថិជ័ វរជ័ ័ិង្ធធនាគរកិច្ចៅម្រ្រប់នអាជីវកម្មជ 
ា្ន្រតតូច ័ិងម្ធធ្រយម។

ទទួលខុៅត្រូវក្នុងការជម្រុញ ័ិង ត្រួសតំិ័ិត្រយលើអាជីវកម្មជដ្រលាក់នំ្ព័្ធស័ឹងកម្រ្រស្រវាន្រ្ធធនាគរ ដ្រលរួមម័អាជីវកម្មជប្ពណ្ណអាជីវកម្មជ  
ផ្ទ្ររប្រ្រក់ន ័ិងទូទាត់នក៏ដូចាអាជីវកម្មជ្ធធនាគរប្របអ្រឡិចត្រូ័ិចផងដ្ររ។ ក្រុមការងាររបៅ់នាគត់ន ទទួលខុៅត្រូវផ្ន្រកដ្រលាក់នំ្ព័្ធស័ឹង 
កម្រ្រស្រវា ័ិងគ្រប់នគ្រងផ្ន្រកអភិវឌ្រឍផលិតផល ័ិងការគ្រប់នគ្រងត្រួសតំិ័ិត្រយលើការអភិវឌ្រឍ័៍ន្រអាជីវកម្មជ បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មជ  
័ិងត្រួសតំិ័ិត្រយលើការប្រព្រឹត្តិទៅទាទងហិរញ្ញវត្ថុ ័ិងប្រតិបត្តិការន្រអាជីវកម្មជដ្រលទាក់នទង័ឹងការទូទាត់ននក្នុង្ធធនាគរ។ ាមួយាគ្ន្រន្រះ 
លោកក៏ម័ទទ័ួលខុៅត្រូវក្នុងការផ្ត្រតការយកចិត្តទុកាក់នលើចទណុចរួម ន្រផ្ន្រកស្រវាកម្មជហិរញ្ញវត្ថុៅហគម័៍ក្នុងតទប័់នាមួយ 
័ឹងៅមម្ព័្ធស្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ផងដ្ររ។

ទទួលប័្ទុកក្នុងការគ្រប់នគ្រង ័ិងបង្កើ័ចទ័ួ័អតិថិជ័គោលក្នុងស្រុក ដ្រលៅ្ថិតនក្នុងប្រភ្រទអាជីវកម្នា្ន្រតតូច ័ិងម្ធធ្រយម ័ិង ផ្ន្រក 
្ធធនាគរកិច្ចាណិជ្ជកម្មជ។ ក្រុមការងាររបៅ់នាគត់នទទួល ខុៅត្រូវក្នុងការផ្តល់នដទណោះស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ័ិងាចទណុចគោលៅម្រ្រប់ន 
ធ្វើការទាក់នទង ក្នុងការគ្រប់នគ្រងគណ័ីរបៅ់នអាជីវកម្មជក្នុងស្រុក។ ាមួយាគ្ន្រន្រះ លោកក៏ម័ទទ័ួលខុៅត្រូវក្នុងការំង្រីកផ្ន្រក 
្ធធនាគរកិច្ចាណិជ្ជកម្មជក្នុងស្រុក តាមរយៈការទាក់នទាញយកអតិថិជ័ថ្មជីៗ ការបង្កើ័ ័ិងការៅហការតាមផ្ន្រកផ្រស្រងៗ ាំិស្រៅាមួយ 
័ឹងផ្ន្រកាជីវកម្មជ ័ិងផ្ន្រកអតិថិជ័ម័ទ្រំ្រយ្ធធ័។

ទទួលខុៅត្រូវក្នុងការបង្កើតមុខងារទីផ្រសារៅកលៅម្រ្រប់ន្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលៅុី ័ិង្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង វៀតណម។ 

ាគត់នត្រួសតំិ័ិត្រយដទណើរការន្រមុខងារទីផ្រសារៅកល នក្នុងប្រទ្រៅទាទងំីរ ក៏ដូចាអភិវឌ្រឍ ័ិងំង្រឹងវត្តម័ ័ិងក្រររ្តិឈ្ម្រះន្រទីផ្រសារ  

ៅកលរបៅ់ន្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ក្នុងតទប័់ន។ លើៅំីន្រះលោកក៏ម័ទទ័ួលខុៅត្រូវលើការគ្រប់នគ្រងទ្រំ្រយៅកម្មជ ័ិងបទណុល ័ិងការ 

ជួញដូររួបិយប្ពណ្ណបរទ្រៅៅម្រ្រប់ន្ធធនាគរផងដ្ររ។

ទទួលប័្ទុកលើយុទ្ធសាស្ត្ររួម ការអ័ុវត្ត័៍ ័ិងការរីកចម្រើ័ន្រអាជីវកម្មជផ្ន្រក្ធធនាគរកិច្ចាជីវកម្មជ ដ្រមរួមម័្ធធនាគរកិច្ចាជីវកម្មជ 
ទទនក់នទទ័ងអតិថិជ័ ហិរញ្ញប្របទា័ាណិជ្ជកម្មជ ័ិងការគ្រប់នគ្រងាច់នប្រ្រក់ន។ ក្រុមការងាររបៅ់នាគត់ន ផ្តល់នជូ័័ូវដទណោះស្រ្រយផ្ន្រក 
ហិរញ្ញវត្ថុ ជូ័អតិថិជ័ប្រភ្រទ ាជីវកម្មជ ័ិងា្ថ្រប្ព័ផ្រស្រងៗ ក៏ដូចាគ្រប់នគ្រងគណ័ីរបៅ់នអតិថិជ័ប្រកបោយភាំច្ន្រប្រឌិត ័ិងផ្តល់ន 
ជូ័ដទណោះស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុដ្រលម័លក្ខណៈព្រញល្រញ។ ាគត់នក៏ទទួលខុៅត្រូវផងដ្ររក្នុងការអ័ុវត្ត័៍ប្រកបោយភាំោគជ្ពយ 
ចទពោះគទ័ិតផ្តួចផ្តើមាយុទ្ធសាស្ត្រ ័ិងការផ្ល្រៅ់នប្តូរអាជីវកម្មជរួមបញ្ចូលទាទងការធ្វើឲ្រយផលិតផល ័ិងៅមត្ថភាំម័ភាំល្អប្រសើរឡើង  
ក៏ដូចាជម្រុញអាជីវកម្មជ្ធធនាគរកិច្ចាជីវកម្មជទៅក្នុងតទប័់នផងដ្ររ។

លោក ថាណបាឡាន
វីុ សីុ ការ៉ា្រន់

នយក នយកា្ឋ្រ័
ទីផ្រសារៅកល - ឥណ្ឌូចិ័

រចនសមម្ពន្ធសរបស់្ធធនាគរ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ំ្ពត៌ម័
ផ្រស្រងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុ័
័ិង ទទ័ួលខុៅត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មជ

របាយការណ៍
ៅមិទ្ធសផល

ភាំាអ្នកដឹកនទ
័ិង ាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
័ិង ័ិរ័្តរភាំ

ទិដ្ឋភាំទូទៅ
្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង

ារំី
ា្ន្រក់នដឹកនទ

ការបោះជទហា័
័ិង ៅមិទ្ធសផល

របាយការណ៍ប្រាទឆ្ន្រទ ២០១៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

 ២១

មុខងារប្រតិបត្តកិារស្រវាកម្មជ

លោក ឡង ខាយ សីុម

នយក នយកា្ឋ្រ័
ហិរញ្ញវត្ថុ ័ិងយុទ្ធសាស្ត្រ

លោកស្រ ីហួត សាន់នី

នយិកា នយកា្ឋ្រ័
្ធធ័ធា័ម័ុៅ្រស

លោក ឃូ អ្រង ហូ

នយក នយកា្ឋ្រ័ 
ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជ

ទទួលប ្័ទុកផ្ន្រកកិច្ចការក្រុមហ៊ុ័ ័ិងផ្ន្រកច្របាប់នន្រ្ធធនាគរ ដ្រលរួមម័ជួយៅម្រួសលដល់ន ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងការបទព្រញភារកិច្ច ័ិងកាតំ្វកិច្ច 

នន។ ក្រុមការងាររបស់គាត់ ក៏ទទួលខុសត្រូវផងដ្ររលើការវាយតម្ល្រកិត្តិនាមធនាគារ ក៏ដូចជាកំណត់ជំហររបស់ធនាគារជាមួយភាគគីពាក់ព័ន្ធ 

ខាងក្រ្រ ដូចជាការអនុវត្តន៍យុទ្ធាស្រ្តដើម្របីធានាឲ្រយធនាគារសម្រចោលៅ និងផលិតភាពប្រកបោយការផ្តល់ស្រវាកម្មកម្រិតខ្ពស់ ដើម្របីរក្រា 

អតិថិជនយូរអង្វ្រង ក៏ដូចជាអភិវឌ្រឍទំនាក់ទំនងទីផ្រារ ក្នុងការជួយគាំទ្រដល់សកម្មភាពលក់របស់ធនាគារ។ លើសពីន្រះក្រុមការងាររបស់គាត ់

ក៏បានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ ដ្រលធនាគារបានផ្តល់ស្រវាកម្មក្នុងន័យរីកចម្រើនប្រកបោយច្ររភាព និងមានអត្ថន័យាំងអស់គា្ន្រ។

ទទួលប័្ទុកលើមុខងារហិរញ្ញវត្ថុ ័ិងយុទ្ធសាស្រ្តៅម្រ្រប់ន្ធធនាគរ ដ្រលរួមបញ្ចូលទាទងការត្រួសតំិ័ិត្រយលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
័ិងរបាយការណ៍ន្រការប្រព្រឹត្តិទៅន្រអាជីវកម្មជ ការគ្រប់នគ្រងផ្ន្រកំ័្ធស ការគ្រប់នគ្រងមូល្ធធ័ ័ិងប្រតិបត្តិការផ្ន្រកគណន្រយ្រយ។  
ក្រុមការងាររបៅ់នាគត់នទទួលខុៅត្រូវក្នុងការអភិវឌ្រឍ័៍យុទ្ធសាស្រ្តរយៈព្រលវ្រងៅម្រ្រប់ន្ធធនាគរ ័ិងត្រួសតំិ័ិត្រយលើការអភិវឌ្រឍ័ ៍
ផ្រសំ្វផ្រសាយគោលដៅាយុទ្ធសាស្រ្តរបៅ់ន្ធធនាគរ។ ំួកគ្រក៏ម័តួនទីក្នុងការជម្រុញផលិតភាំ ័ិងធ្វើឲ្រយការគ្រប់នគ្រងការចទណយ 
ម័ភាំល្អប្រសើរឡើង ខណៈដ្រលត្រួសតំិ័ិត្រយយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មជរបៅ់ន្ធធនាគរទាទងមូលដើម្របីធានា ្ធធនាគរទទួលបា័ប្រ្រក់ន  
ចទណ្រញ ័ិងម័ភាំរីកចម្រើ័។

ទទួលប័្ទុកក្នុងការបង្កើត ័ិងអ័ុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់នគ្រង្ធធ័ធា័ម័ុៅ្រសៅម្រ្រប់ន្ធធនាគរ។  ក្រុមការងាររបៅ់នាគត់នទទួលខុៅត្រូវក្នុងការ 
អ័ុវត្ត័៍គោលការណ៍្ធធ័ធា័ម័ុៅ្រសក៏ដូចាធានា ការគ្រប់នគ្រងផ្ន្រក្ធធ័ធា័ម័ុៅ្រស ័ិងយុទ្ធសាស្រ្តត្រូវបា័អ័ុវត្តប្រកបោយ 
ប្រៅិទ្ធសភាំ។  ចទណុចផ្ត្រតៅទា ់័នរួមម័ការបង្កើត ័ិងំង្រងឹកិត្តនិមរបៅ់ន្ធធនាគរ ម្រយប៊្រង ឲ្រយកា្ល្រយា័ិយោជកឈា័មុខ ័ិងាជម្រើៅ 
ទី  របៅ់ន័ិយោជិកនទមក័ូវវប្រប្ធធម៌ការងារ ប្រកបោយប្រៅិទ្ធសភាំការងារខមៅ់ន បង្កើ័ ័ិងជម្រុញផលិតភាំរបៅ់នបុគ្គលិកក៏ដូចា 
បង្កើតការផ្ល្រៅ់នប្តូរតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់នគ្រង្ធធ័ធា័ម័ុៅ្រស រចនៅមម្ព័្ធស ័ិងកាងអ្នកម័ៅមត្ថភាំៅម្រ្រប់នព្រលអនគត។

ទទួលបន្ទុកក្នុងការត្រួតពិនិត្រយលើរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគារាំងមូល ដើម្របីធានាឲ្រយបាននូវប្រសិទ្ធភាពព្រស្រវាកម្ម។ ក្រុមការងារ  

របស់គាត់ រួមមានប្រតិបត្តិការតាមបណ្ត្រាខាប្រតិបត្តិការ ផ្ន្រកប័ណ្ណប្រតិបត្តិការកណ្ត្រល ផ្ន្រកអចលនទ្រព្រយបចច្រកវវទ្រ្យា ព័តតមានវវទ្រ្យា និងប្រព័ន្ធ  

សុវត្ថិភាព។ ទំនួលខុសត្រូវចំបងសម្រ្រប់ក្រុម គឺមានរួមបញចូលាំងការអភិវឌ្រឍន៍ និងពង្រឹងវវធីាស្រ្តក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ដល់ប្រតិបត្តិការៅក្នុង 

ធនាគារាំងអស់ និងធានាថាប្រតិបត្តិការ និងមុខងារប្រាំថ្ងៃ្រមានភាពរលូន។ ជាពិស្រសផ្ន្រកបចច្រកវវទ្រ្យា ព័តតមានវវទ្រ្យា ក្រុមការងាររបស់គាត់មាន 

តួនាទីក្នុងការជម្រុញប្រព័ន្ធបចច្រកវវទ្រ្យា ដើម្របីជួយទ្រទ្រង់ដល់ោលៅយុទ្ធាស្ត្ររយៈព្រលវ្រងរបស់ធនាគារ។

ទទួលខុៅត្រូវលើផ្ន្រកគ្រប់នគ្រងឥណទា័ ័ិងហា័ិភ្ពយ។ ក្រុមការងាររបៅ់នាគត់នផ្តល់នការត្រួសតំិ័ិត្រយលើការគ្រប់នគ្រងហា័ិភ្ពយ ័ិង 
ឥណទា័របៅ់ន្ធធនាគរទាទងមូល តាមរយៈការបង្កើត យុទ្ធសាស្ត្រហា័ិភ្ពយរបៅ់ន្ធធនាគរ  បរិបទ ័ិងគោលការណ៍ ័ិងផ្តល់នការត្រួសតំិ័ិត្រយ  
័ិងវាយតម្ល្រោយឯករជ្រយ ចទពោះរល់នហា័ិភ្ពយដ្រលបា័ជួបប្រទះ។ ផ្ន្រកគ្រប់នគ្រងឥណទា័ ័ិងហា័ិភ្ពយ ប្ត្រា្ញ្រក្នុងការធ្វើាដ្រគូរា 
មួយមុខងារអាជីវកម្មជ ័ិងដើម្របីធានឲ្រយបា័័ូវការបង្កើតគុណតម្ល្រក្នុងការជួយទ្រទ្រង់នដល់នគោលដៅរបៅ់ន្ធធនាគរ។

លោក មូហាម្រដ
ហ្វ្រសីុ អាប វ៉ា្រហាប

នយកគ្រប់នគ្រងហា័ិភ្ពយ

លោកស្រ ីហា្គ្រសរីន ចាន់ 
អាប់ឌុលឡា

នយិកា នយកា្ឋ្រ័
កិច្ចការក្រុមហ៊ុ័ ័ិងស្រវាកម្មជ

លោក ចាវ តំាង បុ៊ន

នយក នយកា្ឋ្រ័រដ្ឋបាល 
ឥណទា័ ័ិងគ្រប់នគ្រងប្រ្រក់នកម្ចី

ទទួលបន្ទុកចំពោះឯការកមចី និងបុរ្រប្រានឥណានទៅឲ្រយអ្នកខចីប្រ្រក់ក៏ដូចជាដើម្របីការគ្រប់គ្រងឲ្រយបានល្អលើការប្រមូលមកវវញនូវ 

កមចីាមាត្រឡប់មកវវញនូវបំណុល និងកមចដី្រលមានបញ្ហ្រ។  ក្រមុការងារគាត់ផ្ត្រតសំខាន់លើការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរួមមានការធ្វើឲ្រយ 

កាន់ត្រមានភាពងាយស្រួល ដំណើរការផ្តល់ប្រ្រក់កមចី កាត់បន្ថយកិចចការមិនាំបាច់ ព្រលល្រេលា និងបន្ថយកំហុសសឆងជាមួយក្រុមការងារ  

ក៏ដូចជាម្រធាវីធនាគារ។

រចនសមម្ពន្ធសរបស់្ធធនាគរ



យើងព្យាយាមធ្វើឲ្យសហគមន៍ទទួលបាន
ឱកាសកាន់ត្ល្អប្សើរ...

...ដឹងច្បាស់ក្នុងប្ះដូងរបស់
យើងថា ការពង្ឹងសហគមន៍នឹងនាំឲ្យមានការ 

រីកចម្ើនក្នុងប្ទ្សជាតិទាំងមូល



យុទ្ធសាស្រ្ត និង និរន្តរាព

ឱកាសនៅក្នុងអាស៊ាន  ២៤ 

តម្លាស្នូល និងកិត្តិនាមធនាគារ មាយបា៊ង ២៧

ចាបាប់ និងកាមសីលធម៌ ២៨

និរន្តរភាពនៅធនាគារ មាយប៊ាង ២៩

ាពជាអ្នកដឹកនំា និង សាវតា 

កាុមបាឹកាសាភិបាល  ៣០ 
សវតារបស់កាុមបាឹកាសាភិបាល  ៣២ 
គណៈកម្មការបាតិបត្តិ ៣៦
ធនធានមនុសាស ៤២

‘The faces of the annual Chingay Parade held to 
celebrate the Chinese New Year. International 
performing art talents and groups are being 
invited every year to light up the celebrations.’
by Wong Chek Poh
Maybank Photography Awards 2013
Portraits Photography 

យើងព្យាយាមធ្វើឲ្យសហគមន៍ទទួលបាន
ឱកាសកាន់ត្ល្អប្សើរ...

...ដឹងច្បាស់ក្នុងប្ះដូងរបស់
យើងថា ការពង្ឹងសហគមន៍នឹងនាំឲ្យមានការ 

រីកចម្ើនក្នុងប្ទ្សជាតិទាំងមូល



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សវតា

យុទ្ធសសា្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ មាយប៊ាង

សរពី
ថ្នាក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍បាាំឆ្នា ំ២០១៤

យុទ្ធសាស្្ត
និង និរន្តរភាព

២៤

280 - 615

520 - 930

220 - 625

MGI’s Three Paths to Prosperity for South East Asia

ASEAN’s Capex Cycle Compared to China’s

Capturing a greater
share of global flows

Economic impact, 2030
USD billion, 2013 prices

% of GDP,
2013

Riding the 
urbanisation wave

Deploying disruptive 
technologies

5-12

10-18

4-12

Source : MGI’s November 2014 report: “South East Asia at the crossroads: Three Paths to Prosperity.”

Source : CEIC, Maybank Kim Eng Research.
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ក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធស្វាហិរញ្ញវត្ថុៅក្នុងតំបន់អាសា៊្ន ធនាគារ 

ម្យប៊្ង មានវត្តមាន ដើម្បីចាប់យកប្ោជន៍ពីការរីកចម្ើន 

រយៈព្លន្សហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាសា៊្ន (AEC) ចាប់ព ី

ឆ្ន្ំ ២០១៥ តទៅ។

វត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងបាទាសអាស៊ានទាំង ១០ បានធ្វើឲាយយើង 

ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អមួយក្នុងការជួយទាទាង់ និងទទួលបាោជន ៍

ពីការរីកចមាើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ខណៈដាលយើងផ្តល់ជូននូវ 

ដំណោះសាាយបាកបដោយភាពច្នាបាឌិតទៅឲាយអតិថិជនរបស ់

យើង។ ការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន គឺជាភាពរឹងមាំខ្លាំង 

របស់យើង ដោយសរយើងមានមរតក ទាពកោសលាយ និងបណា្តាញ 

ទំនាក់ទំនងក្នុងការាប់យកឱកាសនៅក្នុងទីផាសារ។ យើងបានកំណត ់

ហាតុផលមួយចំនួន ដាលនាំឲាយយើងមានសាចក្តីរំភើបចំពោះការ 

កើនឡើងនាឱកាសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

វិធីសាស្្តចំនួន ៣ របស់ McKinsey ដើម្បីភាពចម្ុងចម្ើន 

វិទាយាស្ថាន McKinsey សកល (MGI) បានបង្ហាញពីកតា្តាជមាុញឲាយមានផលសងតាលប់ 

ចំនួន៣ សមាាប់កាុមហ៊ុន រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកវិនិោគ  នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន រួមមាន 

សកលភាវូបនីយកម្ម នគរូបនីយកម្ម និងការបាើបាាស់បច្ចាកវិទាយាឥតពាំដាន។ កតា្តា 

នីមួយៗបានកា្លាយជាកតា្តាជមាញុរួចមកហើយ បុ៉ន្តាានឹងបន្តផ្តល់សរៈសំខន់បន្ថាមទៀត 

ចំពោះការរីកចមាើននាពាលខងមុខ។

ការឆ្លុះបញ្ច្ំងន្ចំណាយមូលធន

ចំណាយមូលធនរបស់អាស៊ាន (Capex) ដាលជាផ្នាកមួយនាផលិតផលក្នុងសាុកសរុប 

បានបន្តកើនឡើងជាលំដប់ ដាលនាះមានន័យថ ចំណាយមូលធនជួយជមាុញឲាយមាន 

ការរីកចមាើន។ ចំណាយមូលធនមានសកា្តានុពលក្នុងការពន្លឿនឲាយមានការាប់ផ្តើម 

ជួញដូរសារី ការវិនិោគលើផ្នាកមូលធន និង ពន្លឿនវដ្តចំណាយមូលធនរបស់អាស៊ាន 

ទាំងមូលឲាយឃ្លាតឆ្ងាយពីការបង្អង់លាបឿន នាវដ្តចំណាយមូលធនរបស់បាទាសចិន។
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  ២៥

% Total Private Sector 
Debt to GDP

Total Government 
Debt to GDP Total Debt to GDP

Developed Markets
Japan 168 243 411
US 160 105 264
Eurozone 164 93 257

China 168 49 217
Indonesia 55 22 77
India 68 67 135
Cambodia 54 n/a n/a
Malaysia 170 53 223
Philippines 44 53 97
Singapore 129 105 234
Thailand 181 32 213
Vietnam 110 49 159

Debt to GDP by Sector, 2013

Consumer and Financials Dominate Regional M&A

Trend of Investment Share of Intra-ASEAN FDI

Required Infrastructure and Real Estate Investment, USD trillion
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តារាងតុល្យការដ្លបំណុលមានកម្ិតទាប

សមត្ថភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចំណាយមូលធន គឺពឹងផ្អាកលើបាជាសសា្តដាលអំណោយ

ផល និង តារាងតុលាយការដាលបំណុលមានកមាិតទាប។ តារាងតុលាយការរបស់អាស៊ាន 

បំណុលមានកមាិតទាប ជាពិសាសគឺបាទាសឥណ្ឌូណាសុី ហ្វីលីពីន និង វៀតណាម។ 

យើងអាចធ្វើឲាយចំណាយមូលធនរបស់អាស៊ាន និង វដ្តឥណទានបាសើរឡើងបាន។

ការរួមបញ្ចូលគា្ន្ និង ការទិញយកមានការកើនឡើង (M&A) 

ការរួមបញ្ចូលគា្នា និង ការទិញយក (Merger & Acquisition) កំពុងមានការកើន 

ឡើងនៅរយៈពាលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងកាាយនាះ ដាលនាំឲាយមានការាប់ផ្តើមនា 

សហគមន៍សាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន។ M&As មានឥទ្ធិពលខ្លាំង ជាពិសាសចំពោះវិស័យ  

ដាលមិនមានជាខួបអាជីវកម្មដូចជា វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និង បុគ្គលជាដើម។ ជាមួយ 

នឹងផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុដាលកំពុងបាឈមជាមួយនឹងការតាួតពិនិតាយផ្នាកចាបាប់ ផ្នាកសាាកម្ម 

សមាាប់បុគ្គល រំពឹងនឹងមានការផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់បន្តទៀត។

កំណើនន្ការវិនិោគដោយផ្ទ្ល់ពីបរទ្សៅក្នុងតំបន់

តារាងនាះបង្ហាញឲាយឃើញពីអតាាវិនិោគដោយផ្ទាល់ពីបរទាស (FDI) ដាលមាន 

នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ ក្នុងរយៈពាលថ្មីៗនាះ យើងឃើញមានកំណើនថារ ហើយ១/៥ 

នាការវិនិោគដោយផ្ទាល់ពីបរទាស កំពុងតាមានវត្តមាននៅក្នុងអាស៊ាន។

កំណើនន្តម្ូវការផ្ន្កហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ

ហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមាាប់សាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន នឹងតាូវការទឹកបាាក់បាមាណ ៧ពាន់កោដិ 

ដុល្លារអាមារិក ក្នុងចន្លាះឆ្នាំ ២០១៤ និង ២០៣០ បើោងតាមការបា៉ាន់ស្មានរបស់

វិទាយាស្ថាន McKinsey សកល (MGI)។ ជាមួយនឹងនគរូបនីយកម្ម ដាលរឹងមាំ និង 

បមាាបមាួលបាជាសសា្ត ការចំណាយទាំងនះនឹងតាូវកើតឡើង ដើមាបីការពារការរីក 

ចមាើនពីការរាំងស្ទះនាហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

ឱកាសនៅក្នងុអាស៊ា្រន
សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះសកា្ត្នុពលសម្្ប់ការរីកចម្ើនរយៈព្លវ្ង
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Formal Bank Accounts
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Demographics Trend in ASEAN
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ASEAN’s Sizeable Islamic Finance Industry

Source : KFH Research Limited and Malaysian International Islamic Financial Centre

Banking
1H 2014

Funds
End-2014

Takaful
1H 2014

Sukuk
End-2014

Total
(in USD 
billions)

ASEAN 172.1 22.1 3.1 190.3 387.6

Asia 203.8 23.2 3.9 204.3 435.2

GCC 564.2 29.4 9.0 93.2 695.8

សកា្ត្នុពលន្ការកើនឡើងន្ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្លអាចទទួលយកបាន

សាាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដាលអាចទទួលយកបាន (Financial inclusion) កមាិតទាបនៅមាន

វត្តមាននៅក្នុងផ្នាកខ្លះនាតំបន់អាស៊ាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាមួយនឹងការ 

ផ្លាស់ប្តូរនាការសនាសំ ការរីកចមាើនផ្នាកបច្ចាកវិទាយា ការបាើបាាស់សាាធនាគារតាម 

ទូរស័ព្ទដា សាាកម្មហិរញ្ញវត្ថដុាលអាចទទួលយកបានគួរតាអាចធ្វើឲាយបាសើរឡើងបាន។ 

សកា្តានុពលនាះមាននៅក្នងុបាទាសវៀតណាម កម្ពជុា ឥណ្ឌណូាសីុ ឡាវ និងហ្វលីីពីន។

អត្្អ្នកសន្សំប្្ក់មានការកើនឡើង

អតាាអ្នកសនាសំបាាក់ចមាបងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន (អាយុចន្លាះ ៤០-៦០ នាបាជាជន 

សរុប) តាូវបានបា៉ាន់បាមាណថ នឹងបន្តកើនឡើង។ សមាាប់ឆ្នាំ ២០១០-៣០ 

បមាាបមាួលនាកំណើននាអ្នកសនាសំចមាបង និងអតាាអ្នកមានអាយុមធាយម ក្នុងសាដ្ឋកិច្ច 

អាស៊ាន មានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាននូវផលបាោជន៍ពីការរីកចមាើនផ្នាក 

សាដ្ឋកិច្ច និងការបាពាឹត្តទៅនាទីផាសារហិរញ្ញវត្ថុ។

លទ្ធភាពន្ការកើនឡើងន្វិស័យធានារា៉្ប់រង

វិស័យធានារា៉ាប់រងនៅតាពុំទាន់មានភាពរីកចមាើននៅឡើយ នៅក្នុងបាទាសអាស៊ាន 

ជាចាើន បើបាៀបធៀបទៅនឹងការអភិវឌាឍន៍នៅតំបន់អាសុីប៉ាកខងជើង។ ខណៈដាល 

បច្ចាកវិទាយា និងទីផាសារកាន់តាទូលំទូលយ និងសុីជមាាការអភិវឌាឍន៍នាផលិតផល 

ផាសាងៗ ដាលបាមូលផ្តុំលទ្ធផលនាភាគហ៊ុន បានមកពីការសនាសំអាចកើនឡើងគួរឲាយកត ់

សមា្គាល់ថាមទៀត សមាាប់ទីផាសារអាស៊ានដាលរីកចមាើន។

ធនាគារកិច្ចប្បឥសា្ល្មនឹងត្ូវបានពង្ីក

ហិរញ្ញបាបទានបាបឥស្លាមរបស់អាស៊ាន តាូវបានរំពឹងថនឹងកើនឡើងទ្វារដងពី ៣៨៨ 

កោដិដុល្លារអាមារិក នាពាលបច្ចុបាបន្នរហូតដល់ ៧៧០ កោដិដុល្លារអាមារិក នៅតាឹម 

ឆ្នាំ២០១៨។ បច្ចុបាបន្នហិរញ្ញបាបទានបាបឥស្លាមនៅអាស៊ាន បានរួមចំណាកចំនួន 

១៩,៤% នាទីផាសារសកល ដាលហិរញ្ញបាបទានបាបឥស្លាមក្នុងសកលលោកសរុបមាន 

ចំនួន ២ ពាន់កោដិដុល្លារអាមារិក ហើយតួលាខនាះ រំពឹងនឹងកើនឡើងរហូតដល់ ២៦% 

នាទីផាសារសកលលោកទាំងមូល។

ឱកាសនៅក្នងុអាស៊ា្រន
សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះសកា្ត្នុពលសម្្ប់ការរីកចម្ើនរយៈព្លវ្ង

បញ្ជក់្ : 
ព័ត៌មានអំពី Maybank Kim Eng ដកសាង់ចាញពីសៀវភៅ Big Ideas។ កាាហ្វកិនាអាស៊ាន : ព័ត៌មានអំពីវិធីសស្តាចំនួន ៣ របស់ McKinsey ដើមាបីភាពចមាងុចមាើន និងទិន្នន័យអំពីរចនាសម្ពន័្ធសាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ោងតាមវិទាយាស្ថាន McKinsey សកល (MGI)។ ព័ត៌មានអំពីធនាគាររ៉ាាប់រង 

ោងតាម Swiss Re ។ ព័ត៌មានអំពីធនាគារកិច្ចបាបឥស្លាម ោងតាម KFH Research Limited និង Malaysian International Islamic Financial Centre ។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សវតា

យុទ្ធសសា្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ មាយប៊ាង

សរពី
ថ្នាក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍បាាំឆ្នា ំ២០១៤

យុទ្ធសាស្្ត
និង និរន្តរភាព

 ២៧

Maybank Brand 
Value (USD billion)

2.2
World Branding Awards:

Brand of the Year
Putra Brand Awards:

Gold
BrandFinance®:

Top 100 Banking Brand 2015
Source: 2015 BrandFinance® Banking 

500 League Table Results.

តម្ល្រស្នូល និងកិត្តិនាមធនាគារ ម្រយប៊្រង

ទោះបីជាអាជីវកម្មរបស់យើងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក៏ដោយ យើងបានអនុវត្តទិសៅការងរដាល 
មានភាពបត់បាន នៅពាលដោះសាាយបញ្ហានានា ប៉ុន្តាស្ថិតនៅក្នុងដានសមត្ថភាពនាោលការណ៍ 
ដាលបានចាង។ យើងនៅតាបាកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ក្នុងការឲាយតម្លាទៅលើកិច្ចខិតខំបាឹងបាាងរបស់យើង 
ខណៈដាលយើងជឿជាក់ថ  ការោរពតាមការសនាយារបស់យើង នឹងជួយកសងទំនុកចិត្ត និងបង្កើត 
ឲាយមានការោរពគា្នាទៅវិញទៅមក រាងភាគីដាលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។   

ផលិតផល និងសាាកម្មរបស់យើង គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជំនឿរបស់យើងក្នុងការធ្វើអ្វីដាលតាូវ។ យើង
ឲាយដំបូនា្មានទៅដល់អតិថិជនរបស់យើង អំពីអ្វីដាលយើងយល់ថស្ថិតនៅតមាូវការរបស់ពួកគា។ នាះគឺ
ជាហាតុផលដាលយើងអាចស្វាងយល់កាន់តាសុីជមាាពីអតិថិជនរបស់យើង។ យើងជឿជាក់ថ 
អតិថិជនរបស់យើងទទួលបានសាាកម្មដាលល្អឥតខ្ចាះ ពីពាាះការលះបង់ និងកិច្ចខិតខំបាឹងបាាងនា
ធនធានមនុសាសរបស់យើង។

យើងសម្លឹងទៅរកការកសងទំនាក់ទំនងរយៈពាលវាង និង ដាលមានអត្ថបាោជន៍ឲាយគា្នាទៅវិញ  

តម្ល្រស្នូល

តម្ល្ស្នូល T.I.G.E.R របស់យើង បង្ហ្ញពីអ្វីដ្លយើងជឿជាក់ និងជំហរដ្លយើងប្កាន់យក។ ទាំងន្ះគឺជាគោលការណ៍ណ្នាំយា៉្ងសំខាន់សម្្ប់
ប្ះដូង និងដួងចិត្តរបស់យើងសម្្ប់ហ្តុការណ៍ទាំងឡាយ ដ្លៅក្នុងសៀវភៅច្បាប់ពុំមានផ្តល់ចម្លើយ។

កិត្តិនាមធនាគារ ម្រយប៊្រង

ធនាគារ ម្យប្៊ង យកចិត្តទុកដក់ខា្ល្ងំលើការរីកចម្ើន និងភាពច្នប្្ឌិត។ ន្ះគឺជាហ្តុផលដ្លយើងខិតខំក្នងុការតួ្សត្្យនំាមុខក្នងុការច្នប្្ឌិត 
ផលិតផល និងស្វាកម្មថ្មីៗ ដើម្បីបំព្ញតម្ូវការអតិថិជន និងផ្តល់ជូនជីវិតដ្លល្អប្សើរមួយ និងរៀបចំពួកគ្សម្្ប់អនាគតខាងមុខ។

ទៅមកដោយសរយើងពាយាយម  ធ្វើការកាបាារាល់ការទាក់ទងទាំងអស់ឲាយទៅជាទំនាក់ទំនងដាល 

មានលក្ខណៈនិរន្តរ៍។ នាះអាចមានន័យថ យើងជួយអតិថិជនរបស់យើង ក្នុងការបង្កើតតូបលក់ដូរ 

ដំបូង និងជួយពួកគាត់ក្នុងការពងាីកសជីវកម្មរបស់គាត់ទៅកាន់តំបន់ផាសាងៗលើសពីបាទាស 

កំណើត។ យើងឈរជាមួយអតិថិជនរបស់យើងឆ្លងកាត់ពាលវាលល្អ និងការលំបាកជាមួយគា្នាជួយគា្នា 

ដើមាបីធានាឲាយបានថ ពួកគាមានឱកាសក្នុងការរីកចមាើននៅចំណុចណាមួយ។ 

យើងមានកិត្តយិស និងភាពរីករាយក្នងុការយកឈ្នះបាះដូងរបស់អតិថិជនរបស់យើង និងទទួលបានការ 

ជឿទុកចិត្តពីសំណាក់ពួកគាត់។  យើងនៅតាបន្តខិតខំបាឹងបាាងក្នុងការផ្តល់ជូនសាាកម្ម ដាលមាន 

លក្ខណៈល្អឥតខ្ចាះ។ 

ដោយសរយកធនធានមនុសាសជាចមាបងជារៀងរាល់ថ្ងា យើងកំពុងផ្តល់សាាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ

បាកបដោយអារាយធម៌។ 

ការងារជាក្រុម

យើងធ្វើការជាកាុម 

ដោយផ្អាកលើការោរព 

គា្នាទៅវិញទៅមក និង 

សាចក្តីថ្លាថ្នូរ។

ាពសុច្ចរិត

យើងមានភាព 

ស្មាះតាង់ មានវិជា្ជាជីវៈ 

និងមានសីលធម ៌

ក្នុងការធ្វើការងរ។

ការរីកចម្រើន

យើងយកចិត្តទុកដក់  

យ៉ាងខ្លំាងចំពោះ 

ការវិវត្តន៍ និងភាព 

ច្នាបាឌិត ជាបាាំ។

ឧត្តមាព 
និងប្រសិទ្ធិាព

យើងប្តាជា្ញាចិត្តអនុវត្ត 
ការងរឲាយបានបាសើរ 
និងផ្តល់សាាកម្មបាកប 
ដោយឧត្តុងឧត្តមភាព។

ការកសាង  
ទំនាក់ទំនង

យើងបន្តការកសងភាព 
ជាដាគូរយៈពាលវាង និង 
ផ្តល់ផលបាោជន៍ 
ទៅវិញទៅមក។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សវតា

យុទ្ធសសា្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ មាយប៊ាង

សរពី
ថ្នាក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍បាាំឆ្នា ំ២០១៤

យុទ្ធសាស្្ត
និង និរន្តរភាព

២៨

ធនាគារ ម្យប៊្ង ជាអ្នកគាំពារមូលនិធិសាធារណៈ មានទំនួលខុសត្ូវដើម្បីការពារនូវ 

ភាពសុចរិត និងភាពជឿជាក់របស់ខ្លួន។ នាះគឺផ្អាកលើការយល់ដឹងដាល ស្ថាប័នកំណត់យ៉ាង 

ចាបាស់នូវកាមសីលធម៌ និងការអនុវត្តន៍សមាាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ កាមសីលធម៌ចាងពីោលការណ៍ទាំាង 

មូលសមាាប់ណានាំដល់បុគ្គលិកធនាគារ មាយប៊ាង ទាំងអស់ក្នុងការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់។ 

កាមសីលធម៌នាះ កំណត់ចាញពីស្តង់ដនាការអនុវត្តន៍បាព័ន្ធធនាគារល្អ។

គោលបំណងន្ក្មសីលធម៌៖

១. លើកកម្ពស់កិត្តិនាមល្អរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង និងរកាសានូវ 

 ការទុកចិត្តពីសធារណៈចំពោះធនាគារ មាយប៊ាង។

២. រកាសាទំនុកចិត្តពីសធារណៈក្នុងផ្នាកសុវត្ថិភាព និងភាពសុចរិត 

 នាបាព័ន្ធធនាគារ។

៣. រកាសាទំនាក់ទំនង និងភាពមិនលំអៀងរាងធនាគារ មាយប៊ាង  

 និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន។

៤. លើកកម្ពស់ស្តង់ដរខ្ពស់នាភាពសុចរិតរបស់បុគ្គល និង 

 ភាពមានវិជា្ជាជីវៈរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង។

ក្មសីលធម៌ច្ងពីអ្វដ្ីល បុគ្គលិកមិនគួរធ្វើ៖

១. ចូលរួមដោយផ្ទាល់ ឬដោយបាោលក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មណាមួយ 

 ដាលមានការបាកួតបាជាង ឬផ្ទុយនឹងអតាាការបាាក់របស់ធនាគារ។

២. បាើបាាស់ខុស ឬរំលោភតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារ ដើមាបី 

 ផលបាោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ឬសមាាប់ជាបាោជន៍ដល់អ្នកដទាទៀត។

៣. បាើបាាស់ខុសព័ត៌មាន។ បុគ្គលិកមិនគួរចម្លងចាញផ្លាស់ប្តូរ ឬបាើបាាស់ 

 ព័ត៌មានដាលទទួលបានក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសមាាប់អត្ថបាោជន៍ផ្ទាល់  

 ខ្លួន ឬអ្នកដទាទៀតដោយផ្ទាល់ ឬដោយបាោល ។

ក្នុងស្ចក្តីបន្ថ្មបុគ្គលិកគួរ៖

១. ធានាឲាយបាននូវសុចរិតភាព និងភាពតាឹមតាូវក្នុងការកត់តាា និង/ឬ បាតិបត្តិការ។

២. ធានាឲាយបាននូវការទទួលបានយុត្តិធម៌ និងសមធម៌នៅគាប់ដំណោះសាាយអាជីវកម្ម ក្នុងនាមធនាគារ មាយប៊ាង។

៣. ថាទាំបទដ្ឋានខ្ពស់បំផុតក្នុងការផ្តល់សាានៅពាលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជន។

៤. រកាសាការសមា្ងាត់នូវរាល់ទំនាក់ទំនង និងជំនួញរាងធនាគារ និងអតិថិជន។ ប៉ុន្តាព័ត៌មានសមា្ងាត់របស់អតិថិជនអាចឲាយតតិយជនដឹងឮលុះតាា 

 តាមានការយល់ពាមជាមុនពីអតិថិជន ឬអនុញ្ញាតដោយចាបាប់ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ១៩៩៩។

៥. ដោះសាាយរាល់បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុឲាយបានល្អ និងមិនទាក់ទងនឹងកមាានានាដាលមិនសមសាប ។

៦. សង្កាត និងោរពតាមចាបាប់ និងបទបាបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងបាតិបត្តិការធនាគារ។

ច្របាប់ និងក្រមសីលធម៌



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សវតា

យុទ្ធសសា្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ មាយប៊ាង

សរពី
ថ្នាក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍បាាំឆ្នា ំ២០១៤

យុទ្ធសាស្្ត
និង និរន្តរភាព

  ២៩

តាមរយៈសម្ពន័្ធធនាគារ និងមូលនិធិ មាយប៊ាង យើងវិនិោគ 

លើកម្មវិធីដាលមានលក្ខណៈជានិរន្ត ដើមាបីបង្ហាញពីតម្លាសង្គម 

និងដើមាបីទទួលបានលទ្ធផលរូបីយរយៈពាលវាងក្នងុផ្នាកដូចជា៖

កសង និង ភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកក្នុងតំបន់ តាមរយៈការ 

បង្កើតឲាយមានកម្មវិធីចូលរួមដោយបុគ្គលិក។

កសងបុគ្កលិកឲាយមានសមត្ថភាព ខ្ពស់តាមរយៈការបង្កើន 

ជំនាញ។

បណ្តះុបណា្តាលអ្នកមានទាពកោសលាយដោយផ្តល់ជំនួយទាទាង់ 

សមាាប់ការរីកចមាើន និង ផ្តល់ឱកាសក្នងុការបង្ហាញសមត្ថភាព 

នៅក្នងុកាមុហុ៊ន។

ពឹងផ្អាកលើការធ្វើឲាយជីវិតមានភាពល្អបាសើរឡើងតាមលក្ខណៈ 

ឌីជីថល ដើមាបីពងាកីការបោះជំហានរបស់យើង ក្នងុការនំាយក 

សាាកម្មធនាគារ មកកាន់តាជិតអតិថិជន។

កសងកមា្លាងំការងរដាលរីករាយ និង មានសុខភាពល្អដោយ 

លើកកម្ពស់ឲាយមានសមតុលាយរាងជីវិត និង ការងរក៏ដូចជា 

សុខុមាលភាព ផ្នាករាងកាយ និងផ្លវូចិត្ត។

រកាសាកមា្លាងំការងរដាលសមាបូរបាប ដោយមានភាពចមាះុនា 

ពូជសសន៍ និង ភាទ។

វិនិោគដើម្បីផលប៉ះពាល់ ការចូលរួមរបស់បុគ្គលិក

ការសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍន៍

ទ្ពកោសល្យ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

សុខភាព សុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាព

ភាពសម្បូរប្ប និងភាពជារួម

ការធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈឌីជីថល

ទំនួលខុសត្ួវលើផលិតផល

ផ្ត្តការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះអតិថិជន

ការប្ត្ជា្ញ្ចំពោះបរិសា្ថ្ន

បរិសា្ថ្ន និង

ជីវចម្ុះ ការផ្តល់ជំនួយសង្្គោះ

ការអប់រំ

សិល្បៈ និងវប្បធម៌
ការរស់ៅប្កប
ដោយសុខភាព

ការលើកកម្ពស់
សហគមន៍

សូមចូលទៅកាន់គាហទំព័រ www.maybank.com/sustainability
សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម

និរន្តរាពនៅធនាគារ ម្រយប៊្រង

ដំណើរការនិរន្តរភាពរបស់យើងដើរទន្ទឹមគា្នាទៅនឹងបាសកម្មរបស់យើង ក្នុងការផ្តល់សាាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបាកបដោយអារាយធម៌។ យើងមានបំណងក្នុងការធ្វើឲាយដំណើរការ 

និរន្តរភាពរបស់យើងសាបទៅតាមយុទ្ធសស្តាសជីវកម្មរបស់យើង ដើមាបីទទួលបានកំណើនរួមមួយ សមាាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ យើងចង់បង្កើតឲាយមានតម្លា និង 

អត្ថន័យដាលឋិតថារនៅកន្លាងការងរ ទីផាសារ បរិស្ថាន និងក្នុងសហគមន៍ ក្នុងរបៀបដាលសមសាបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌក្នុងសាុក និងមានសរៈសំខន់សមាាប់ពិភពលោក 

ទាំងមូល។ ជាមួយនឹងការសមាាចបាននូវោលៅ និងគុណតម្លាបានចូលរួមចំណាកទៅក្នុងអាជីវកម្មដាលមានលក្ខណៈបាកួតបាជាងរបស់យើង និងមានសរៈសំខន ់

ក្នុងការរកាសាអាជា្ញាបណ្ណផ្នាកសង្គម ដើមាបីធ្វើបាតិបត្តិការទៅមុខបន្តទៀត។

ក្នងុនាមជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថដុាលឈានមុខគាក្នងុតំបន់ និងដើមាបីតាៀមខ្លនួសមាាប់អាជីវកម្មរបស់យើងនាពាលអនាគត យើងតាវូដក់បញ្ចលូនិរន្តរភាពទៅក្នងុបាតិបត្តកិារ  

និងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងក្នុងរបៀបមួយដាលអាចបង្កើតតម្លាសមាាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ទាំងក្នុងរយៈពាលខ្លី និងរយៈពាលវាង។ ជាមួយគា្នានាះយើងក៏មាន 

ទំនួលខុសតាូវក្នុងការគាប់គាងផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានរបស់យើងផងដារ។

ទិដ្ឋាពទូទៅ

សហគមន៍ និងភាពជាពលរដ្ឋ បុគ្គលិក ការទទួលបានផលិតផល និងស្វាកម្ម

ព័ត៌មានបន្ថាមទាក់ទងនឹងកិច្ចខិតខំបាងឹបាាងនានិរន្តរភាពនៅធនាគារ មាយប៊ាងកម្ពជុា ក្នងុឆ្នា២ំ០១៤ 

មាននៅទំព័រទី ៨៦ នារបាយការណ៍បាាំឆ្នានំាះ។

គាប់គាង និងថារកាសាបរិស្ថាន ដោយគិតគូរអំពី ផលប៉ះពាល ់

ផ្ទាល់ ឬបាោលទៅលើបរិស្ថាន ខណៈដាលយើងកំពុងរីក

ចមាើនក្នុងតំបន់។

ផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់លើការកសងទំនាក់ទំនងជាមួយ 
អតិថិជន និង ជួយឲាយហិរញ្ញវត្ថុនាសហគមន៍ មានការបាសើរ 
ឡើងតាមរយៈការផ្តល់ដំណោះ សាាយដាលមានបាសិទ្ធភាព  
និង ដាលអាចទទួលយកបាន។

នំាមុខក្នងុការរីកចមាើនបាកបដោយទំនួលខុសតាវូ និងការ 

អនុវត្តន៍ការផ្តល់កម្ច ីដើមាបីសមាាចការតំាងចិត្តរបស់យើង។



លោក ហាមី រុលឡា 
ប៊ូហាន់

លោកស្រី ប៉ូលី សុីម លោក ស្ព្រនសឺរ 
លី ទៀន ឈី

លោក ជា តិក ស្រង

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៣០



ដាទុ ករុណាការ៉្រន់ 
រ៉្រម៉្រសាមី

លោក ស៊ូន ស៊ូ ឡុង ឡុង ប៊្រង
ល្រខាធិការក្រុមហ៊ុន

ហា្គ្រសរីន ចាន់  
អាប់ឌុលឡា
ល្រខាធិការក្រុមហ៊ុន

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

 ៣១



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

៣២

សហជីវិនន្រ 
វិទ្រយាសា្ថ្រនគណន្រយ្រយករ 

ធម្មនុញ្ញនៅចក្រភពអង់គ្ល្រស 
និង Wales 

បរិញ្ញ្របត្រវិទ្រយាសាស្រ្ត 
ន្រសាកលវិទ្រយាល័យ 

ម្រនឆ្រស្ទើ 
ចក្រភពអង់គ្ល្រស

វគ្គសិក្រសាផ្ន្រក 
ឧស្រសាហកម្មផ្រនការ 
នៅសាកលវិទ្រយាល័យ 

Bradford ចក្រភពអង់គ្ល្រស 
បរិញ្ញ្របត្រ Hons ផ្ន្រក 

ស្រដ្ឋកិច្ច (គណន្រយ្រយ) នៅ 
សាកលវិទ្រយាល័យម៉ា្រឡាយ៉្រ  

ន្រប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុ

សាវតារបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោក ជា តិក ស្រង
អភិបលឯករជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

ដាទុ ករុណាការ៉្រន់ 
រ៉្រម៉្រសាមី
អភិបលឯករជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

លោក ជា តិក ស្រង ត្រូវបានត្រងតាំងជាអភិបាល និងប្រានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលធនាគារ 

ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសីុ ដ្រលចុះបញ្ជកី្នងុស្រកុនៅថ្ង្រទី០២ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រ២ំ០១២  

(ទទួលបានការអនុម័ត ពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នៅថ្ង្រទី២៣ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១២)។

ក្នុងនាមជាអ្នកទទួលបានអាហារូបករណ៍នាយកដ្ឋ្រនស្រាកម្មសាារណៈសហព័ន្ធ 

លោកបានបម្រើការមន្រ្តីាជការនៅដើមទសវត្រសទី៨០។ បនា្ទ្រប់ពីបានបញ្ចប់ការារជា 

មន្រ្តីាជការលោកបានបម្រើការារជាច្រើន នៅក្នុងវិស័យធនាគារ និងស្រាហិរញ្ញវត្ថ ុ

ទំាងក្នងុស្រកុក៏ដូចជានៅក្នងុ ទីក្រងុឡុងដ៍ ហុងកុង និងប្រទ្រសសិង្ហបុរី។ លោកបានកាន់ 

តំណ្រងជានាយកគ្រប់គ្រង់នៅតាមបណ្ត្រសា្ថ្រប័នជាច្រើនដូចជា ធនាគារសាារណៈ 

ឆ្រស ម៉ា្រនហាតាន់ មើរីលនីស្រស UBS និង BNP Paribas អស់រយៈព្រល ៩ ឆ្ន្រមំកហើយ។ 

លោកត្រូវបានត្រងតំាងជានាយកប្រតិបត្តនិៅ ECM Libra Avenue Group នៅឆ្ន្រ២ំ០០៦។ 

បច្ចុប្របន្នលោកគឺជាអភិបាល និងជាដ្រគូន្រ Aktis Capital Singapore Pte Ltd។

ភាពជាអភិបាលរបស់លោកបច្ចុប្របន្ននៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង មានដូចជាប្រាន 

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង គីមអ្រង ហូលឌីង អិលធីឌី និងធនាគារ 

ម្រយប៊្រង អ៊ិនវ្រសម្រនប័រហាដ និង Maybank Kim Eng Securities ផងដ្ររ។

លោក ជា តិក ស្រង មានមុខារនៅក្នងុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលន្រក្រមុហុ៊នដូចជាឌ្រៀលសុើជ  

អី៊ន័រជី លីមីតក្នងុប្រទ្រសអូស្ត្្រ្រលី និងក្រមុហុ៊នវិនិយោគ MJIC នៅក្នងុប្រទ្រសហ្វលីីពីន។ 

លោកក៏ជាអភិបាលនៅក្នងុក្រមុហុ៊នឯកជនមួយចំនួននៅប្រទ្រសចិន និងហុងកុងផងដ្ររ។

លោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលចំនួន៥ដ្រលបានប្រ្ររព្ធឡើងនៅ 

ក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទឆ្ន្រំ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤។ លោក ជា តិក ស្រង មិនមាន 

ទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគ្រួសសារ ជាមួយអភិបាលណមា្ន្រក់ និង / ឬ ភាគទុនិក សំខាន់របស់ 

ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ឡើយ។ ក្នុងោះគាត់ពុំមានទំនាស់ផល 

ប្រយោជន៍ ជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុីហើយលោកក៏មិនបាន 

ប្រព្រឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡើយ។

ដទុ ករុណកាា៉្រន់ ត្រូវបានត្រងតាំងជាអភិបាលន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) 
ភីអិលសីុ នៅថ្ង្រទី១២ ខ្រតុលា ឆ្ន្រ២ំ០១២។ លោកជាប្រានន្រគណៈកម្មការសវនកម្ម 
និងជាសមាជិកគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ 

ដទុ ករុណកាា៉្រន់ ចូលបម្រើការារនៅអាជា្ញ្រធរអភិវឌ្រឍន៍ឧស្រសាហកម្មម៉ា្រឡ្រសីុ (MIDA) 
នៅក្នងុឆ្ន្រ១ំ៩៧២ និងបម្រើក្នងុតួនាទីជាអភិបាលរងគ្រប់គ្រងទូទៅ និងអភិបាលគ្រប់គ្រង 
ទូទៅ។ លោកក៏បានបម្រើជាអភិបាលរបស់ MIDA ប្រទ្រសសិង្ហបុរី ទីក្រងុឡុងដ៍ និង 
ប្រទ្រសអាល្លម៉ឺង់ផងដ្ររ។ លោកបានបម្រើការារនៅ MIDA អស់រយៈព្រលប្រមាណជាង 
៣៦ ឆ្ន្រ ំដោយលោកបានលាឈប់ពីមុខតំណ្រងជាអភិបាលគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នងុ ខ្រមិថុនា 
ឆ្ន្រ២ំ០០៨ បនា្ទ្រប់ពីរយៈព្រល ៤ ឆ្ន្រដំ្រលលោកបានទទួលបានមុខតំណ្រងន្រះ។ ក្នងុអំឡុង 
ព្រលដ្រលលោកបម្រើការនៅ MIDA ដទុ ទទួលខុសត្រវូលើផ្ន្រកផ្រសព្វផ្រសាយ និងសម្រប 
សម្រួសលការអភិវឌ្រឍន៍វិស័យ ផលិតកម្ម និងស្រាកម្មនៅក្នងុប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសុីរួមទំាងការ 
លើកកម្ពស់ការវិនិយោគក្នងុស្រកុ និងក្រ្រស្រកុនៅក្នងុប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុ។ 

តួនាទីជាអភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង រួមមានដូចជា អភិបាល 
ន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (Malayan Banking Berhad) ប្រានក្រុមប្រឹក្រសាន្រ Maybank 

Private Equity Sdn Bhd និងជាអភិបាលន្រ Etiqa Insurance Berhad, Maybank 

Asset Management Group Berhad, Maybank Asset Management Sdn Bhd និង 
Maybank Agro Fund Sdn Bhd។ លោកក៏មានតួនាទីជាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រ
ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីមួយចំនួនផងដ្ររដូចជា ក្រុមហ៊ុន Integrated Logistics Berhad, IOI 

Corporation Berhad និង Bursa Malaysia Berhad ។

លោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលចំនួន ៥ ដ្រលបានប្រ្ររព្ធឡើងក្នុង 
ការិយបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤។ ដទុ ករុណកាា៉្រន់ មិនមានទំនាក់ទំនងជា 
លក្ខណៈគ្រួសសារជាមួយនាយកណមា្ន្រក់ និង / ឬ ភាគទុននិកសំខាន់របស់ធនាគារ 
ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ោះឡើយ។ ក្នុងោះលោកពុំមានទំនាស់ផល 
ប្រយោជន៍ជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ហើយលោកក៏មិនដ្រល 
បានប្រព្រឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡើយ។ 



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

 ៣៣

សហជីវិនន្រ 
វិទ្រយាសា្ថ្រនគណន្រយ្រយករ 

ធម្មនុញ្ញ នៅប្រទ្រសអង់គ្ល្រស 
និង Wales ព្រមទំាងជាសមាជិក

ន្រវិទ្រយាសា្ថ្រនគណន្រយ្រយករ 
ន្រប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុ

សាវតារបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោក ស្ព្រនសឺរ 
លី ទៀន ឈី
អភិបលឯករជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

លោក ស្ព្រនសឺរ លី ត្រវូបានត្រងតំាងជាអភិបាលន្រធនាគារ ម្រយប្រង៊ (ខ្រមបូឌា) 

ភីអិលសីុ ដ្រលបានចុះបញ្ជកី្នងុស្រកុនៅថ្ង្រទី២ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រ២ំ០១២ (ដោយបាន 

ទទួលការអនុញ្ញ្រតពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នៅថ្ង្រទី២៣ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១២)។ លោក 

បានទទួលនូវមុខារជាប្រានន្រគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងជាសមាជិក 

ន្រគណៈកម្មការសវនកម្ម។

លោក ស្ព្រនសឺរ លី បានចូលរួមបម្រើការនៅសម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង កាលពី ឆ្ន្រ១ំ៩៧៥  

និងបានទទួលការាត់តំាងលើមុខារជាច្រើន ដូចជាអនុប្រានប្រតិបត្តជិាន់ខ្ពស់ និង 

នាយកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ អនុប្រានប្រតិបត្តិ និងនាយកផ្ន្រកអតិថិជនន្រធនាគារ  

និងជានាយកប្រាំប្រទ្រសន្រធនាគារ ម្រយប្រង៊សិង្ហបុរី មុននឹងលោកចូលនិវត្តន៍កា្ល្រយ 

ជាទីប្រកឹ្រសាធនាគារ ម្រយប្រង៊ ក្នុងខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រ២ំ០០៨។ លោកក៏ា្ល្រប់កាន់មុខតំណ្រង 

ជានាយកនៅធនាគារ ម្រយប្រង៊ ក្នងុអំឡុងព្រលាប់ពីខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០០៨ ដល់ខ្រតុលា 

ឆ្ន្រ២ំ០០៩ និងជាសមាជិកគណៈកម្មការត្រួសតពិនិត្រយឥណទានសវនកម្ម និងគ្រប់គ្រង 

ហានិភ័យន្រក្រមុប្រកឹ្រសាពិបាល។

បច្ចុប្របន្នន្រះ ភាពជាអភិបាលរបស់គាត់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រយប៊្រងមានដូចជា 

អភិបាលន្រធនាគារ PT Internasional Indonesia Tbk និងជានាយកន្រ Maybank 

Philippines Incorporated ។

លោកក៏មានតំណ្រងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់មូលនិធិ Maybank Trustees 

ផងដ្ររ។ លោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលចំនួន៥ ដ្រលបានប្រ្ររព្ធ 

ឡើងនៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤។ លោក ស្ព្រនសឺរ លី មិនមាន 

ទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគ្រួសសារជាមួយនាយកណមា្ន្រក់ និង / ឬ ភាគទុននិកសំខាន់ 

របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ោះឡើយ។ ក្នុងោះលោកពុំមាន 

ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ហើយលោក 

ក៏មិនដ្រលបានប្រព្រឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡើយ។

អនុបណ្ឌិតផ្ន្រក 
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម  

សាកលវិទ្រយាល័យព្រនូ្រលភាគខាងលិច 
ទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្ល្រស 

សញ្ញ្របត្រគ្រប់គ្រងវិទ្រយាសា្ថ្រនគ្រប់គ្រង 
សិង្ហបុរី សញ្ញ្របត្រផ្ន្រកលក់ និងទីផ្រសារ 

ស្រាធនាគារមជ្រឈមណ្ឌល 
គ្រប់គ្រងអន្តរជាតិ

លោកស្រី ប៉ូលី សុីម
អភិបលមិនឯករជ្រយមិនប្រតិបតិ្ត

លោកស្រី ប៉ូលី សុីម ត្រូវបានត្រងតាំងជាអភិបាលន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី 

នៅថ្ង្រទី២៨ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០១៤។ លោកស្រី ក៏មានតួនាទីជាសមាជិកន្រគណៈកម្មការសវនកម្ម  

និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផងដ្ររ។ 

លោកស្រី មានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្ន្រំ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងា្ល្រប់មានមុខតំណ្រង

ជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនក្នងុសម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង។ លោកស្រ ីត្រវូបានត្រងតំាងជានាយិកាប្រតិបត្តិ 

អន្តរជាតិន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង កាលពីថ្ង្រទី១ ខ្រតុលា ឆ្ន្រ២ំ០១៣។ លោកស្រ ីមានទំនួលខុសត្រវូ 

ផ្ន្រកយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនំា និងផ្ល្រស់ប្តរូប្រតិបត្តកិារអន្តរជាតិន្រសម្ពន័្ធធនាគារ ដ្រលរួមមាន ១៤ប្រទ្រស 

ក្រ្រពីប្រទ្រសសិង្ហបុរី និងឥណ្ឌណូ្រសីុ។ មុនការត្រងតំាងចុងក្រ្រយន្រះ លោកស្របីានកាន់តំណ្រង 

ជានាយិកាប្រតិបត្តិន្រធនាគារ ម្រយប៊្រងសិង្ហបុរី ក្នុងខ្រកក្កដដ ឆ្ន្រំ២០០៦។ លោកស្រី ជាបុគ្គល 

ដ៏សំខាន់ក្នុងការដឹកនាំ និងការអភិវឌ្រឍន៍អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង ប្រទ្រសសិង្ហបុរី។ 

មុនព្រលលោកស្រីទទួលបានមុខតំណ្រងនៅធនាគារ ម្រយប៊្រងសិង្ហបុរី លោកស្រី គឺជានាយិកា 

ប្រតិបត្តិ ន្រនាយកដ្ឋ្រនហិរញ្ញវត្ថុធនាគារ ម្រយប៊្រង អិលធីឌី។

លោកស្រីមានមុខារជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន។ បច្ចុប្របន្នលោកស្រី  

មានមុខារជាអភិបាលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដូចជា Singapore Unit Trusts Ltd ធនាគារ ម្រយប៊្រង 

ហ្វីលីពីន និងធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី។ លោកស្រីក៏ជាប្រានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 

ន្រ Singapore Unit Trust Investment និងជាតំណងន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្នងុនាមជាសមាជិកន្រ 

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល ន្រសមាគមធនាគារិកនៅអាសីុផងដ្ររ។ក្នុងឆ្ន្រំ២០១២ លោកស្រី ប៉ូលី ត្រូវបាន 

អនុលោមជាសហជីវិនឆ្នើមរបស់វិទ្រយាសា្ថ្រនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ន្រប្រទ្រសសិង្ហបុរី (IBF) និង 

ទទួលបានពានរា្វ្រន់អ្នកដឹកនាំឆ្នើមន្រកម្មវិធី Pacific Rim Bankers។ នៅឆ្ន្រ២ំ០១៤ លោកស្របីាន 

បញ្ចប់កម្មវិធីសិក្រសា Standford Executive ដោយជោគជ័យ។

លោកស្រី បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលចំនួន៥ ដ្រលបានប្រ្ររព្ធឡើងនៅក្នុង 

ការិយបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤។ លោកស្រី ប៉ូលី សុីម មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈ

គ្រួសសារជាមួយអភិបាលណមា្ន្រក់ និង / ឬ ភាគទុនិកសំខាន់របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) 

ភីអិលសុី ឡើយ។ ក្នុងោះលោកស្រី ពុំមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង 

(ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ហើយលោកស្រី ក៏មិនដ្រលបានប្រព្រឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡើយ។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

៣៤

បរិញ្ញ្របត្រវិទ្រយាសាស្រ្ត 
ស្រដ្ឋកិច្ច (គណន្រយ្រយ) 

នៅសាកលវិទ្រយាល័យក្រុងឡុងដ៏ 
និងជាសមាជិកគណន្រយ្រយករ 

ជំនាញ ន្រវិទ្រយាសា្ថ្រន 
គណន្រយ្រយករធម្មនុញ្ញ 
នៅចក្រភពអង់គ្ល្រស 

និង Wales

សាវតារបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោក ស៊ូន ស៊ូ ឡុង
អភិបលមិនឯករជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

លោក ស៊ូន ស៊ូ ឡុង ត្រូវបានត្រងតាំងជាអភិបាលធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) 

ភីអិលសីុ នៅថ្ង្រ៣១ ខ្រមីនា ឆ្ន្រ២ំ០១៥។ លោកក៏មានតួនាទីជាសមាជិកគណៈកម្មការ 

សវនកម្ម និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផងដ្ររ។

បច្ចុប្របន្ន លោកជានាយកប្រតិបត្តិន្រឥណ្ឌូចិន និងជានាយកប្រាំប្រទ្រសន្រធនាគារ 

ម្រយប៊្រងវៀតណម ទទួលខុសត្រូវក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិន ដ្រល 

រួមមានប្រទ្រសកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉្រន់មា និងវៀតណម ក៏ដូចជាតភា្ជ្រប់សកា្ត្្រនុពល 

នៅក្នុងតំបន់ផងដ្ររ។ លោក សូ៊ន សូ៊ ឡុង មានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយក្នងុតំបន់ដ្រល 

ទាក់ទងនឹងវិស័យធនាគារនៅអាសុីបា៉្រសុីហ្វិក ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ប្រមាណជាង  

២០ឆ្ន្រំ ផ្ន្រកធនាគារកិច្ចវិនិយោគ ធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម និងធនាគារកិច្ចប្របឥសា្ល្រម។  

មុនចូលបម្រើការារជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង លោកមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈគ្រប់គ្រង 

ជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងធនាគារប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី និងសិង្ហបុរី ផងដ្ររ។

លោក ស៊ូន ស៊ ូឡុង មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគ្រួសសារជាមួយនាយកណមា្ន្រក់  

និង/ឬមា្ច្រស់ភាគហ៊ុនសំខាន់របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ឡើយ។  

ក្នុងោះ លោកពុំមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា)  

ភីអិលសុី ហើយលោកក៏មិនដ្រលបានប្រព្រឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡើយ។

អនុបណ្ឌតិគ្រប់គ្រង 
ពាណិជ្ជកម្ម នៅសាកលវិទ្រយាល័យ 
អន្ដរជាតិ អីុសា្ល្រម ប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុ 

សញ្ញ្របត្រគណន្រយ្រយនៅវិទ្រយាសា្ថ្រន 
បច្ច្រកវិទ្រយាមា៉្រា៉្រប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុ  

បញ្ជ្រក់ជាធនាគារិកអន្តរជាតិគ្រប់គ្រង 
ប្រតិបត្តទីិក្រងុឡុងដ៍-បណ្ឌតិសភា 

អន្តរជាតិន្រធនាគារ

លោក ហាមី រុលឡា 
ប៊ូហាន់
អភិបលមិនឯករជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

លោក ហាមី រុលឡា បូ៊ហាន់ ត្រូវបានត្រងតំាងជាអភិបាលធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា)  

ភីអិលសុី ដ្រលបានចុះបញ្ជីក្នុងស្រុកនៅថ្ង្រទី២ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១២ (ទទួលបានការ 

អនុម័តពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានៅថ្ង្រទី២៣ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១២)។ លោកក៏ជាសមាជិក 

ន្រគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមួយរូបផងដ្ររ។

បច្ចុប្របន្នន្រះ លោកគឺជានាយកស្តីទីប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ និងជាប្រានផ្ន្រកស្រា  

ហិរញ្ញប្របទានសហគមន៍ធនាគារ ម្រយប៊្រង ដោយទទួលខុសត្រូវលើហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល 

សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច និងមធ្រយម និងធនាគារ សាជីវកម្ម ធនាគារនិម្មិត HNW និង Affluent 

Banking បណ្ត្រញសាខាន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង មា៉្រឡ្រសុី។ លោកចូលបម្រើការារ 

នៅធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្រ្រយបញ្ចប់ការសិក្រសានៅឆ្ន្រំ១៩៨៥ ហើយលោកក៏មានបទ 

ពិសោធន៍ ២៩ឆ្ន្រំ ក្នុងវិស័យធនាគារ ដូចជា ការគ្រប់គ្រងសាខាធនាគារកិច្ចក្នុងតំបន ់

ធនាគារកិច្ចបុគ្គល និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានលើចលនទ្រព្រយ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការ 

ពង្រឹងទីផ្រសារ និងការរីកលូតលាស់ន្រការទិញ ជួលលើទីផ្រសារក្នុង និងក្រ្រតំបន់។ លោក 

ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ដោយគណៈប្រតិបត្តិទីក្រុងឡុងដ៍ ជាអ្នកជំនាញការខ្ពស់ខាង 

ទីផ្រសារអន្តរជាតិ-បណ្ឌិតសភាអន្តរជាតិ ន្រធនាគារបុគ្គលាប់តាំ្រងពីថ្ង្រទី២៧ ខ្រកញ្ញ្រ 

ឆ្ន្រំ២០១២។

លោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលចំនួន៥ ដ្រលបានប្រ្ររព្ធឡើងក្នុង 

ការិយបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣។ លោក ប៊ូហាន់ មិនមានទំនាក់ទំនងជា 

លក្ខណៈគ្រួសសារជាមួយនាយកណមា្ន្រក់ និង/ឬភាគទុនិកសំខាន់របស់ធនាគារ 

ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ោះឡើយ។ ក្នុងោះលោកពុំមានទំនាស់ផល 

ប្រយោជន៍ជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ហើយលោកក៏មិនដ្រល 

បានប្រព្រឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡើយ។ 



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

 ៣៥

សាវតារបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ហា្គ្រសរីន ចាន់ 
អាប់ឌុលឡា
ល្រខាធិការក្រុមហ៊ុន

ឡុង បា៊្រង
ល្រខាធិការក្រុមហ៊ុន

លោកស្រី ហា្គ្រសរីន គឺជាល្រខាធិការន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី និង

ជាប្រានផ្ន្រកកិច្ចការក្រុមហ៊ុន និងស្រាកម្ម។ លោកស្រីបានបញ្ចប់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រក 

អប់រំការដឹកនាំ និងទីប្រឹក្រសាយោបល់ពីសាកលវិទ្រយាល័យ Putra ប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី 

និងបញ្ចប់អនុបណ្ឌិត ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពីសាកលវិទ្រយាល័យ Bart របស់ 

ចក្រភពអង់គ្ល្រស។ 

លោកស្រីបានចូលបម្រើការារនៅសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង នៅក្នុងឆ្ន្រំ១៩៩៥ និង 

នៅក្រ្រមការបណ្តុះបណ្ត្រលលើវិស័យធនាគារក្នុងអំឡុងព្រលប្រតិបត្ដិការដំបូង។  

លោកស្រីបានទទួលតួនាទីជាច្រើនក្នុងផ្ន្រកធនានមនុស្រសដ្រលាប់ផ្តើមជាមួយនឹង 

កិច្ចទំនាក់ទំនងឧស្រសាហកម្ម។ បនា្ទ្រប់មកលោកស្រីបានទទួលភារកិច្ចក្នុងការរៀបចំកិច្ច 

ពិភាក្រសាសហគមន៍ក្នុងសម្ពន័្ធធនាគារ ដ្រលជួយពង្រងឹតួនាទីរបស់លោកស្រជីាថ្ន្រក់ដឹកនំា 

លើផ្ន្រកទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកផងដ្ររ។ លោកស្រីបានឆក់យកឱកាសដឹកនាំកិច្ចផ្តួចផ្តើម

ផ្ល្រស់ប្តូរយោបល់ទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ រួមទាំងការរួមបញ្ចូលគា្ន្រ និង 

ការទិញយក ក៏ដូចជាការហ្វឹកហ្វឺនធ្វើសមាហរណកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ  

ធនាគារវិនិយោគ និងស្រាានាា៉្រប់រងអាជីវកម្ម។ មុនព្រលចូលបម្រើការនៅធនាគារ 

ម្រយប៊្រង លោកស្រីគឺជាផ្ន្រកមួយន្រក្រុមការារត្រួសសត្រ្រយផ្លូវរបស់ Carrefour ដោយ 

បានបង្កដើតផ្រសារទំនើបដំបូងនៅប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី។ លោកស្រីគឺជាប្រានគម្រ្រងន្រការ 

ចុះបញ្ជីក្នុងស្រុកធនាគារ ម្រយប៊្រង សាខាភ្នំព្រញ ទៅជាធនាគារ ម្រយប៊្រង 

(ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី។

លោក ឡុង បា៊្រង គឺជាល្រខាធិការធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី។ 

លោកក៏មានតួនាទីជានាយកផ្ន្រកកិច្ចការច្របាប់ក្រុមហ៊ុន ន្រនាយកដ្ឋ្រនកិច្ចការសាជីវកម្ម  

និងស្រាកម្មផងដ្ររ។ លោកបានបញ្ច្រប់ការសិក្រសាបរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកនីតិសាារណៈ  

ពីសាកលវិទ្រយាល័យន័រតុន នៅប្រទ្រសកម្ពុជា។ លើសពីន្រះទៅទៀតលោកបានបញ្ចប ់

ការសិក្រសាផ្ន្រកបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកច្របាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងប្រឹក្រសាផ្ន្រក 

សាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្រយាសាស្រ្តស្រដ្ឋកិច្ច នៅប្រទ្រស 

កម្ពុជា ដ្រលមានការសហការជាមួយសាកលវិទ្រយាល័យ Lumière Lyon 2, នៅប្រទ្រស 

បាាំង។

លោកគឺជាម្រាវីព្រញសិទ្ធិដោយាត់តាំងពីគណៈម្រាវី ន្រព្រះាជាណចក្រកម្ពុជា 

តាំងពីឆ្ន្រំ២០០៥។ ពីមុន លោកជានាយកផ្ន្រកច្របាប់ ន្រក្រុមហ៊ុនផ្តល់ស្រាកម្ម 

ទូរគមនាគមន៍ ន្រព្រះាជាណចក្រកម្ពជុា និងា្ល្រប់បម្រើការារជាម្រាវីនៅការិយល័យ 

ម្រាវីក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ដ្រលមានទីសា្ន្រក់ការនៅាជានីភ្នំព្រញ។ លោកបាន 

ចូលបម្រើការារនៅធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្នុងខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១៤។ 



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

៣៦

លោកស្រី សុីនត្រសៀ លីវ
នាយិកាប្រតិបត្តិ

លោក ឡង ខាយ សីុម
នាយក នាយកដា្ឋ្រនហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសសាស្ត្រ

លោកស្រី សុីនត្រសៀ លីវ ត្រូវបនត្រងតាំងជានាយិកាប្រតិបត្តិៅថ្ង្រទី០១ ខ្រមីនា 
ឆ្ន្រំ២០១៥។

ទំនួលខុសត្រូវ

សីុនត្រសៀ ទទួលខុសត្រូវលើការជម្រញុការគ្រប់គ្រង និងការរីកចម្រើនរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសីុ។ 

លោកស្រីដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់ធនាគារទាំងមូល និងយុទ្ធសាស្រ្តន្រការរីកលូតលាស់គ្រប់អាជីវកម្ម ដើម្របីានា 

តុល្រយភាពរាងប្រតិបត្តិការដ្រលល្អឥតខ្ច្រះ អភិបាលកិច្ចល្អ និងកំណើនន្រអាជីវកម្ម។ លោកស្រទីទួលបន្ទកុក្នងុ 

ការាប់យកចំណ្រកទីផ្រសារបន្ថ្រមទៀត ដោយផ្អ្រកលើភាពរឹងមំារបស់សម្ពន័្ធធនាគារ ក៏ដូចជាពង្រឹងប្រតិបត្តិការ 

របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ផងដ្ររ។

បទពិសោធន៍

លោកស្រមីានបទពិសោធន៍ការារយ៉្រងទូលំទូលាយរយៈព្រលជាង ២០ឆ្ន្រ ំទំាងក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ ុ 

អាជីវកម្មកាត និងអាជីវកម្មទូទាត់ តាមរយៈការបា្ហ្រញឲ្រយឃើញនូវការកើនឡើងន្រប្រ្រក់ចំណ្រញ។ លោកស្រ ី

ា្ល្រប់មានមុខារជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រុមហ៊ុន NETS និងក្រុមហ៊ុន MasterCard Asia Pacific Pte.Ltd។ 

មុនព្រលដ្រលត្រូវត្រងតាំងជានាយិកាប្រតិបត្តិធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី លោកស្រីមានតួនាទីជា  

នាយិកាផ្ន្រកសារវ័ន្តធនាគារកិច្ច និងអាជីវកម្មទូទាត់ និងជានាយិកាផ្ន្រក អាជីវកម្មកាតនៅធនាគារ ម្រយប៊្រង 

ប្រទ្រសសិង្ហបុរី។ 

គុណវុឌ្រឍិ

បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្រយាល័យ Macquarie ន្រប្រទ្រសអូស្រ្តាលី  

បរិញ្ញ្របត្រវិទ្រយាសាស្រ្តសង្គម (ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច) និងបរិញ្ញ្របត្រសិល្រប៍សាស្រ្ត ន្រសាកលវិទ្រយាល័យជាតិសិង្ហបុរី ។

សមជិកគណៈកម្មកការ/ចាត់តាំង

សុីនត្រសៀ ក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាមួយរូបនៅក្នុងសមាគមន៍ធនាគារប្រាំនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ផងដ្ររ។

លោក ឡង ខាយ សីុម ត្រវូបនត្រងតំាងជា នាយក នាយកដា្ឋ្រនហិរញ្ញវត្ថ ុនិងយុទ្ធសសាស្ត្រ 
ន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ៅថ្ង្រទី២ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១២។ 
ទំនួលខុសត្រូវ

ក្នងុនាមជានាយក នាយកដ្ឋ្រនហិរញ្ញវត្ថ ុនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ឡង ខាយ សីុម ទទួលខុសត្រូវលើយុទ្ធសាស្រ្ត របស់ធនាគារ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងថវិកា។ លោកក៏មានតួនាទីទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ និងសាច់ប្រ្រក់  
យុទ្ធសាស្រ្ត និងផ្រនការពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងគណនី។ ជាមួយនឹងការបង្កដើតឲ្រយមានមុខារទីផ្រសារសកល តួនាទី 
គ្រប់គ្រងមូលនិធិ និងសន្ទនីយភាពនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយមុខារទីផ្រសារសកល ាប់ពីថ្ង្រទី១ ខ្រឧសភា 
ឆ្ន្រំ២០១៥ តទៅ។

បទពិសោធន៍

ឡង ខាយ សុីម មានបទពិសោធន៍ការារជាង ២៥ ឆ្ន្រំលើការគ្រប់គ្រងផ្ន្រកដ៏សំខាន់ទាំងអស់ន្រវិស័យធនាគារ 
ពាណិជ្ជលើផ្ន្រកសាជីវកម្ម និងប្រ្រក់កម្ចីពាណិជ្ជកម្ម ការគ្រប់គ្រងសាខា មុខារហិរញ្ញវត្ថ ុការគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ 
គណន្រយ្រយ ទីផ្រសាររូបិយប័ណ្ណ និងសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង។ មុនព្រលការត្រងតាំងមុខតំណ្រងនៅក្នុងធនាគារ ម្រយប៊្រង  
(ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី លោកបានបម្រើការារនៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង ដោយមានតួនាទីជាច្រើននៅផ្ន្រក 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការរតនាគារ យុទ្ធសាស្រ្ត និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់គ្រងសាខា ស្រាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍។  
លោកក៏ា្ល្រប់បម្រើការារនៅធនាគារបា៉្រសុីហ្វិក Berhad កាន់មុខតំណ្រងជាច្រើននៅក្នុងសាជីវកម្ម និងធនាគារ 
វិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនី និងគ្រប់គ្រងសាខា និងនៅ Visia Finance Berhad លោកក៏មានមុខតំណ្រងជាច្រើននៅ 
សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង និងគណនីស្ថិតិ និងទីផ្រសាររូបិយប័ណ្ណ។

គុណវុឌ្រឍិ

អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មន្រសាកលវិទ្រយាល័យ Hull ចក្រភពអង់គ្ល្រស។ បរិញ្ញ្របត្រ ពាណិជ្ជកម្ម 
នៅសាកលវិទ្រយាល័យ New South Wales ប្រទ្រសអូស្ត្្រ្រលី។ សញ្ញ្របត្រឯកទ្រសគណន្រយ្រយ ប្រទ្រសអូស្ត្្រ្រលី។ 
គណន្រយ្រយករឆតទើ ន្រវិទ្រយាសា្ថ្រនគណន្រយ្រយ ប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី។ សញ្ញ្របត្រវិជា្ជ្រជីវៈឥណទាន 
វិទ្រយាសា្ថ្រនធនាគារិកប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី។

សមជិកគណៈកម្មកការ/ចាត់តាំង

គា្ម្រន

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

 ៣៧

លោកស្រី ស៊ូ មុន្នីវ័គ
នាយិកា នាយកដា្ឋ្រនស្រវាកម្មកហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

លោក សា៊្រន ធនិន
នាយក នាយកដា្ឋ្រនអាជីវកម្មកទូាត់

លោកស្រ ីសូ៊ មុន្នវ័ីគ ត្រវូបនត្រងតំាងជានាយិកា នាយកដា្ឋ្រនស្រវាកម្មកហិរញ្ញវត្ថបុុគ្គលន្រធនាគារ 
ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ៅថ្ង្រទី៨ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ២០១៥។ មុនចូលកាន់តំណ្រងន្រះ 
លោកស្រីជានាយិកាផ្ន្រកលក់ និងគ្រប់គ្រងន្រនាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងបណា្ត្រសាខា។

ទំនួលខុសត្រូវ

មុន្នវ័ីគ ទទួលខុសត្រូវលើផ្ន្រកអាជីវកម្មបុគ្គល និងការអនុវត្តការាររបស់បណ្ត្រសាខា ន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) 
 ភីអិលសីុ ដោយផ្អ្រកលើការកើនឡើងន្រប្រ្រក់កម្ចីរបស់ធនាគារ ក្នងុផ្ន្រកអាជីវកម្មខា្ន្រតតូច មធ្រយម និងអាជីវកម្មបុគ្គល  
ក៏ដូចជាការកើនឡើងន្រប្រ្រក់បញ្ញើផងដ្ររ។ លោកស្រ ីក៏មានទំនួលខុសត្រូវផងដ្ររ លើអាជីវកម្ម Premier Wealth ,  
ផ្ន្រកទីផ្រសារ និងផលិតផល និងផ្ន្រកស្រាកម្មអតិថិជនតាមបណ្ត្រសាខា និងការិយល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន។

បទពិសោធន៍

មុន្នវ័ីគ មានបទពិសោធន៍ក្នងុវិស័យធនាគាររយៈព្រល ១០ ឆ្ន្រ ំក្នងុការគ្រប់គ្រងធនានមនុស្រស ប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្ម 
បុគ្គល និងការគ្រប់គ្រងផ្ន្រកលក់។ លោកស្រ ីា្ល្រប់មានតួនាទីជានាយិកាផ្ន្រកយុទ្ធសាស្រ្តលក់ និងការគ្រប់គ្រង  
នៅធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសីុ រយៈព្រល ២ ឆ្ន្រ ំក្នងុោះលោកស្រ ីបានដឹកនំាផ្ន្រកលក់ និងយុទ្ធសាស្រ្ត 
គ្រប់គ្រងក៏ដូចជាសកម្មភាពដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចជា ការពង្រកីសាខា ការដក់ឲ្រយ 
ប្រើប្រ្រស់ផលិតផល និងស្រាកម្មថ្មីៗ  និងយុទ្ធនាការទីផ្រសារ។ ពីមុន  លោកស្រាី្ល្រប់ជានាយិកាផ្ន្រកប្រតិបត្តកិារ 
អាជីវកម្មបុគ្គល នៅធនាគារ ANZ Royal រយៈព្រល ២ ឆ្ន្រ ំដ្រលមានទំនួលខុសត្រវូជាចំបងលើផ្ន្រកប្រតិបត្តកិារ 
ទូទៅន្រអាជីវកម្មបុគ្គល។ លោកស្រ ីក៏ា្ល្រប់ជានាយិកាផ្ន្រកគ្រប់គ្រងធនានមនុស្រសនៅធនាគារ ANZ Royal  
រយៈព្រលជាង ៤ ឆ្ន្រ ំផងដ្ររ។ មុនព្រលបម្រើការនៅធនាគារ ANZ Royal មុន្នវ័ីគ ា្ល្រប់ធ្វើការនៅក្រមុហុ៊នថ្ន្រជំក់ 
British American Tobacco (ខ្រមបូឌា) រយៈប្រហ្រលជា ៤ ឆ្ន្រ ំផ្ន្រកគ្រប់គ្រងធនានមនុស្រស។

គុណវុឌ្រឍិ

បរិញ្ញ្របត្រគ្រប់គ្រង ន្រសាកលវិទ្រយាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ប្រទ្រសកម្ពុជា បរិញ្ញ្របត្រអក្រសរសាស្រ្តអង់គ្ល្រស  
ន្រវិទ្រយាសា្ថនភាសាបរទ្រស ប្រទ្រសកម្ពុជា

សមជិកគណៈកម្មកការ/ចាត់តាំង

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រសហព័ន្ធនិយោជក និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មន្រកម្ពុជា (CAMFEBA)។

លោក ស៊ា្រន ធនិន ត្រវូបនត្រងតំាងជានាយក នាយកដា្ឋ្រនអាជីវកម្មកទូាត់ ន្រធនាគារ 
ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសីុ ៅថ្ង្រទី៨  ខ្រឧសភា ឆ្ន្រ២ំ០១៥។ មុនចូលកាន់ 
តំណ្រងន្រះ លោកធ្ល្រប់ជានាយក ផ្ន្រកអភិវឌ្រឍផលិលផល ន្រនាយកដា្ឋ្រនស្រវាកម្មកហិរញ្ញវត្ថុ 
សហគមន៍។

ទំនួលខុសត្រូវ

ធនិន ទទួលខុសត្រូវក្នុងការជម្រញុ និងត្រួសតពិនិត្រយលើអាជីវកម្មដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រ្រស្រាន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង 

(ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី។ ទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់រួមមាន អាជីវកម្មប័ណ្ណ អាជីវកម្មទូទាត់ និង អ្រធីអឹម និង 

អាជីវកម្មធនាគារប្របអ្រឡិចត្រូនិក។

បទពិសោធន៍

ធនិន មានបទពិសោធន៍ជាង ១០ ឆ្ន្រ ំក្នងុវិស័យធនាគារ និងមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម 

ធនាគារ និងការអភិវឌ្រឍន៍អាជីវកម្មផ្ន្រកធនាគារកិច្ចបុគ្គល។ មុនចូលបម្រើការារនៅធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) 

ភីអិលសុី លោកបានចំណយព្រលវ្រលាអស់រយៈព្រល ៣ ឆ្ន្រំ ក្នុងផ្ន្រកទំនាក់ទំនងសាជីវកម្មធនាគារ នៅធនាគារ 

បរទ្រសមួយ និងប្រមាណជា ៥ ឆ្ន្រ ំក្នងុការគ្រប់គ្រង និងពង្រកីស្រាកម្មហិរញ្ញវត្ថនុៅសា្ថ្រប័នមីក្រហិូរញ្ញវត្ថាុនមុខ 

មួយក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ លោកបានចូលបម្រើការារនៅធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ជានាយក  

ផ្ន្រកអភិវឌ្រឍផលិលផលន្រនាយកដ្ឋ្រនស្រាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍ ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣ ដើម្របីជួយពង្រីកអាជីវកម្ម 

ផ្ន្រកធនាគារកិច្ចបុគ្គល។

គុណវុឌ្រឍិ

សញ្ញ្របត្របរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ន្រសាកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា

សមជិកគណៈកម្មកការ/ចាត់តាំង

គា្ម្រន

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

៣៨

លោក ឆយ វ៉្រខ្វុង
នាយក នាយកដា្ឋ្រនធនាគារកិច្ចសសាជីវកម្មក

លោក ឆយ វ៉្រខ្វុង ត្រូវបនត្រងតាំងជានាយក នាយកដា្ឋ្រនធនាគារកិច្ចសសាជីវកម្មក ន្រ 
ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ៅថ្ង្រទី៨ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ២០១៥។ មុនចូល 
កាន់តំណ្រងន្រះ លោក គឺជានាយក នាយកដា្ឋ្រនធនាគារកិច្ចសសកល។

ទំនួលខុសត្រូវ

ក្នុងនាមជានាយក នាយកដ្ឋ្រនធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការ វ៉្រខ្វុង មានមុខារគ្រប់គ្រងលើផ្ន្រកធនាគារ 

កិច្ចសាជីវកម្ម ទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងប្រតិបត្តកិារនៅធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសីុ។ ទំនួលខុសត្រូវ 

របស់គាត់រួមមាន ផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម ធនាគារកិច្ចវិនិយោគ និងប្រតិបត្តកិារ (រួមបញ្ជលូ 

ហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ជកម្ម និងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រ្រក់)។

បទពិសោធន៍

វ៉្រខ្វងុ មានបទពិសោធន៍ជាង ១០ ឆ្ន្រជំាមួយសម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង ដោយាប់ផ្តើមពីប្រតិបត្តកិារនៅសាខា ដល់  

ធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម។ គាត់មាននមុខតំណ្រងជាប្រានផ្ន្រកអភិវឌ្រឍពាណិជ្ជកម្មនៅធនាគារ  

ម្រយប៊្រង សាខាាជានីភ្នពំ្រញ ាប់ពីឆ្ន្រ២ំ០០៦ ដល់ ឆ្ន្រ២ំ០០៨ និងត្រវូបានត្រងតាំង ជាប្រានផ្ន្រករចនាសម្ពន័្ធ 

ពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញប្របទាន នៅការិយល័យកណ្ត្រល ធនាគារ ម្រយប៊្រង ម៉ា្រឡ្រសីុ។ នៅឆ្ន្រ២ំ០១០  

វ៉្រខ្វងុ មានតួនាទីជាអនុប្រានគ្រប់គ្រងទូទៅ ផ្ន្រកអភិវឌ្រឍពាណិជ្ជកម្មនៅធនាគារ ម្រយប៊្រង សាខាាជានីភ្នពំ្រញ  

ជានាយកនាយកដ្ឋ្រនធនាគារកិច្ចអាជីវកម្មខា្ន្រតធំ (ធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម  ទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងប្រតិបត្តិការ) 

នៅឆ្ន្រ២ំ០១១ និងជានាយក នាយកដ្ឋ្រនធនាគារកិច្ចសកលនៅឆ្ន្រ២ំ០១៤។

គុណវុឌ្រឍិ

បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រករដ្ឋបាលអាជីរកម្ម (Hons) សាកលវិទ្រយាល័យជាតិមា៉្រឡ្រសុី អ្នកជំនាញផ្ន្រកវិជា្ជ្រជីវៈឥណទាន 

ន្រវិទ្រយាសា្ថ្រនធនាគារករប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី

សមជិកគណៈកម្មកការ/ចាត់តាំង

គា្ម្រន

លោក សុខ ឡ្រង
នាយក នាយកដា្ឋ្រនធនាគារកិច្ចសាណិជ្ជកម្មក

លោក សុខ ឡ្រង ត្រូវបនត្រងតាំងជានាយក នាយកដា្ឋ្រនធនាគារកិច្ចសាណិជ្ជកម្មកន្រ 
ធនាគារម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ៅថ្ង្រទី៨ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ២០១៥។ មុនចូល 
កាន់តំណ្រងន្រះ លោក ជានាយក ផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអតិថិជនន្រនាយកដា្ឋ្រនធនាគារ 
កិច្ចសសកល។

ទំនួលខុសត្រូវ

ក្នុងនាមជានាយក នាយកដ្ឋ្រនធនាគារកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម សុខ ឡ្រង មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបង្កដើន 

ចំនួនអតិថិជនគោលក្នុងស្រុក ដ្រលស្ថិតនៅក្នុងប្រភ្រទអាជីវកម្នខា្ន្រតតូច និងមធ្រយម និងផ្ន្រកធនាគារកិច្ច 

ពាណិជ្ជកម្ម។

បទពិសោធន៍

លោក សុខ ឡ្រង ាប់ផ្តើមបម្រើការារជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង នៅខ្រ ម្រសា ឆ្ន្រ ំ២០១៣ ក្នុងតួនាទីជា 

ប្រានផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម។ នៅខ្រ មិថុនា ឆ្ន្រំ ២០១៤ គាត់ទទួលបានមុខារជាប្រានផ្ន្រកទំនាក់ទំនង 

អតិថិជន ន្រនាយកដ្ឋ្រនធនាគារកិច្ចសកល និងបនា្ទ្រប់មកនៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៥ កា្ល្រយជាប្រានផ្ន្រកធនាគារកិច្ច 

ពាណិជ្ជកម្ម។ សុខ ឡ្រង មានបទពិសោធន៍ជាង ៨ ឆ្ន្រំ ខាងផ្ន្រកឥណទាន។ គាត់ា្ល្រប់បម្រើការារផ្ន្រកលក់ និង 

ទំនាក់ទំនង មុនព្រលចូលបម្រើការារជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង ដ្រលរួមមានដូចជា អ្នកជំនាញផ្ន្រកឥណទាន 

ធនាគារកិច្ចបុគ្គលរហូតដល់ប្រានផ្ន្រកទំនាក់ទំនងន្រធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម។

គុណវុឌ្រឍិ

បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ សាកលវិទ្រយាល័យបៀលប្រ្រយ ប្រទ្រសកម្ពុជា

សមជិកគណៈកម្មកការ/ចាត់តាំង

គា្ម្រន

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

៣៩

លោក ថាណាបាឡាន  
វុី សុី ការ៉្រន់
នាយក នាយកដា្ឋ្រនទីផ្រសារសកល - ឥណ្ឌូចិន

លោក មូហាម្រដ 
ហ្វ្រសុី 
អាបវ៉្រហាប
នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

លោក ថាណាបឡាន ត្រវូបនត្រងតំាងជានាយក នាយកដា្ឋ្រនទីផ្រសារសកល - ឥណ្ឌចិូន  
ៅថ្ង្រទី១៥ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ ២០១៥។ 

ទំនួលខុសត្រូវ

ថណបាឡាន ទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កដើតមុខារទីផ្រសារសកលសម្រ្រប់ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) 

ភីអិលសុី និងធនាគារ ម្រយប៊្រង វៀតណម។ គាត់ត្រួសតពិនិត្រយដំណើរការន្រមុខារទីផ្រសារសកល នៅក្នុងប្រទ្រស 

ទាំងពីរ ក៏ដូចជាអភិវឌ្រឍ និងពង្រឹងវត្តមាន និងក្ររ្ត៍ឈ្ម្រះន្រទីផ្រសារសកលរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្នុងតំបន់។

បទពិសោធន៍

ថណបាឡាន ាប់ផ្តើមអាជីពជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង ប្រមាណជាង ២០ ឆ្ន្រំ ដ្រលភាគច្រើនគាត់ទទួល 

ខុសត្រូវផ្ន្រករតនាគារ ដ្រលជាកន្ល្រងដ្រលលោកទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉្រងធំធ្រង ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរ 

រូបិយប័ណ្ណបរទ្រស ទីផ្រសាររូបិយវត្ថុ និងមូលបត្រចំណូលថ្ររ។ មុនចូលបម្រើការារជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង  

(ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ថណបាឡាន ា្ល្រប់មានតួនាទីជានាយកផ្ន្រកទីផ្រសារសកល នៅធនាគារ ម្រយប៊្រង 

ទីក្រុងឡុង៍ រយៈព្រល ៤ ឆ្ន្រំ។

គុណវុឌ្រឍិ

បរិញ្ញ្របត្រ Bachelor of Art (Hons) សាកលវិទ្រយាល័យជាតិមា៉្រឡ្រសុី

សមជិកគណៈកម្មកការ/ចាត់តាំង

គា្ម្រន

លោក មូហាម្រដ ហ្វ្រសីុ អាប វ៉ា្រហាប ត្រវូបនត្រងតំាងជានាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ  
ៅថ្ង្រទី១ ខ្រកក្កដា ឆ្ន្រ២ំ០១៤។ មុនចូលកាន់តំណ្រងន្រះ លោកជាមន្រ្តឥីណាន 
ថា្ន្រក់តំបន់ / នាយកផ្ន្រកគ្រប់គ្រងឥណាន។
ទំនួលខុសត្រូវ

មូហាម្រដ ហ្វ្រសុី ទទួលបន្ទុកផ្ន្រកឥណទាន និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសំាប់ធនាគារ ផ្តល់នូវទិសៅដើម្របីរៀបចំ និង 
អនុវត្តក្របខណ្ឌន្រយុទ្ធសាស្រ្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ច្របាប់គោលការណ៍នីតិវិធី វិធីសាស្រ្ត អភិបាលកិច្ចក៏ដូចជាការផ្តល់ការ 
ាយតម្ល្រឯកាជ្រយ និងការត្រួសតពិនិត្រយាល់ហានិភ័យទាំងអស់តម្រូវតាមគោលបំណងអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ នាយកដ្ឋ្រន 
ឥណទាន និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យធ្វើជាដ្រគូជាមួយផ្ន្រកអាជីវកម្ម និងានាក្នុងការរបង្កដើតគុណតម្ល្រសំាប់ជួយគាំទ្រ 
ដល់ស្រចក្តីប្រ្រថ្ន្ររបស់ធនាគារ។ 

បទពិសោធន៍

មូហាម្រដ ហ្វ្រសីុ ា្ល្រប់ធ្វើការក្នុងវិស័យផ្រស្រងៗមួយចំនួនដូចជា រដ្ឋ្រភិបាលប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុ ជាមន្ត្រីផ្ន្រករដ្ឋបាល និងការទូត  
ក្នុងវិស័យអភិវឌ្រឍអាជីវកម្មកម្មវិធីកុំព្រយូទ័រ និងវិស័យធនាគារ។ ជារួម លោកមានពិសោធន៍រយៈព្រល ១៣ ឆ្ន្រំ ក្នុងវិស័យ 
ធនាគារ។ កាលពីមុនមកគាត់ា្ល្រប់បម្រើការារនៅធនាគារ Kwong Yik Bank Berhad ក្នុងនាយកដ្ឋ្រនធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម 
ហើយបុ៉នា្ម្រនឆ្ន្រកំ្រ្រយមក លោកបានទទួលខុសត្រូវក្នងុការបង្កដើតមុខារធនាគារកិច្ចវិនិយោគ ក្នងុនាមជាអ្នកដកឹនាំរៀបចំ 
និងការានាទិញមូលបត្រ សម្រ្រប់សំនំុឥណទានជាសម្ពន័្ធ និងការបោះផ្រសាយមូលបត្របំណុលឯកជន។ លោកាប់ផ្តើមចូល 
បម្រើការារជាមួយសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្នុងខ្រមកា ឆ្ន្រំ២០០៧ ហានិភ័យ និងគ្រប់គ្រងឥណទាន ជំនាញាយតម្ល្រ 
ឥណទាន ក្នងុផ្ន្រកផ្រស្រងៗដូចជា ឥណទានគ្រហដ្ឋ្រនបុគ្គល ធនាគារកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម ឥណទានសម្រ្រប់សាជីវកម្ម និងសា្ថ្រប័ន 
ហិរញ្ញវត្ថ ុនៅសម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង។ នៅក្នងុខ្រសីហា ឆ្ន្រ២ំ០១២ លោកបានត្រងតំាងជាមន្រ្តីឥណទានថ្ន្រក់តំបន់ 
ន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ដោយទទូលខុសត្រូវក្នុងការបង្កដើតនាយកដ្ឋ្រនគ្រប់គ្រងឥណទាន ដ្រលមាន 
តួនាទីទទួលខុសឯកាជ្រយក្នងុការគ្រប់គ្រងគុណភាពឥណទាន អនុម័តឥណទាន និងគណកមា្ម្រធិការឥណទាន។

គុណវុឌ្រឍិ

បរិញ្ញ្របត្រវិទ្រយាសាស្រ្តផ្ន្រករដ្ឋបាលអាជីវកម្ម ជំនាញទីផ្រសារ និងវិទ្រយាសាស្រ្តឥរិយបទអង្គភាព ពីសាកលវិទ្រយាល័យ  
Missouri, St. Louis, សហរដ្ឋអាម្ររិក។ លោកក៏ជាអ្នកជំនាញផ្ន្រកវិជា្ជ្រជីវៈឥណទាន និងវិជា្ជ្រជីវៈបា្ហ្រត់បង្រៀនឥណទាន 
សំាប់កម្មវិធី for Maybank OMEGA Credit Skills Accreditation ។

សមជិកគណៈកម្មកការ/ចាត់តាំង

គា្ម្រន

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

៤០

លោកស្រី ហា្គ្រសរីន ចាន់
អាប់ឌុលឡា
នាយិកា នាយកដា្ឋ្រនកិច្ចសការក្រុមហ៊ុន និងស្រវាកម្មក

លោកស្រី ហួត សាន់នី
នាយិកា នាយកដា្ឋ្រនធនធនមនុស្រស

លោកស្រី ហា្គ្រសរីន ចាន់ ត្រូវបនត្រងតាំងជានាយក នាយកដា្ឋ្រនកិច្ចសការក្រុមហ៊ុន និង  
ស្រវាកម្មកន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ៅថ្ង្រទី២ ខ្រម្រសា  
ឆ្ន្រំ២០១២។
ទំនួលខុសត្រូវ

ហា្គ្រសរីន ទទួលខុសត្រូវរួមលើផ្ន្រកសាជីវកម្ម និងច្របាប់ដ្រលជាទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម និងសា្ល្រកសញ្ញ្រក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រង 
ស្រា។ លោកស្រីជួយគាំទ្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងការានាស្តង់ដខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម។ លោកស្រី  
ក៏ជាមានតួនាទីជាអ្នកការពារពាណិជ្ជសញ្ញ្ររបស់ធនាគារ និងជម្រុញយុទ្ធសាស្រ្តបម្រើស្រាអតិថិជនដើម្របីបង្កដើន  
បទពិសោធន៍អតិថិជនកម្រិតន្រភាពព្រញចិត្ត និងការចូលរួម។

បទពិសោធន៍

ហា្គ្រសរីន បានចូលបម្រើការារនៅសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្នុងឆ្ន្រំ១៩៩៥ និងទទួលបានវគ្គបណ្តះុបណ្ត្រលប្រតិបត្ដិការ 
ធនាគារក្នុងអំឡុងព្រលចូលកាន់មុខតំណ្រង។ លោកស្របីានបន្តតួនាទីជាច្រើនលើផ្ន្រកធនានមនុស្រសដោយាប់ផ្តើមជាមួយ 
នឹងទំនាក់ទំនងវជិា្ជ្រជីវៈ។ បនា្ទ្រប់មកលោកស្រតី្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចបង្កដើតតួនាទី ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកដំបូងសម្រ្រប់សម្ព័ន្ធ 
ធនាគារ និងពង្រីកតួនាទីរបស់លោកស្រីផងដ្ររ ដើម្របីដឹកនាំតួនាទីទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក។ លោកស្រីមានតួនាទីជាអ្នក 
ដឹកនំាលើការផ្ល្រស់ប្តូរទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏សំខាន់របស់សម្ពន័្ធធនាគារជាច្រើន រួមទាំងការរួមបញ្ចូលគា្ន្រ និង 
លទ្ធកម្មក៏ដូចជាការអនុវត្តន៍ដ្រលពាក់ព័ន្ធ នឹងការធ្វើសមាហរណកម្មធនាគារ ធនាគារវិនិយោគ និងស្រាានាា៉្រប់រងអាជីវកម្ម។ 
មុនព្រលលោកស្រទីទួលបានការត្រងតំាង នៅធនាគារ ម្រយប៊្រង លោកស្រីគឺជាសមាជិកមួយរូបន្រក្រុមអ្នកអភិវឌ្រឍន ៍
របស់ក្រុមហ៊ុន Carrefour ក្នុងការបង្កដើតផ្រសារទំនើបលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី។

គុណវុឌ្រឍិ

អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មន្រសាកលវិទ្រយាល័យ Bath ចក្រភពអង់គ្ល្រស។ បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកអប់រំ (មគ្គទ្រសន៍ និងផ្តល់ 
ប្រកឹ្រសា) សាកលវិទ្រយាល័យ Putra ប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុ។ វិញ្ញ្របនបត្រទំនាក់ទំនងឧស្រសាហកម្មន្រវិទ្រយាសា្ថ្រនគ្រប់គ្រងម៉ា្រឡ្រសីុ។ 
វិញ្ញ្របត្រគ្រប់គ្រងផលិតផលទីផ្រសារ សមាគមន្រផលិតផលទីផ្រសារអន្ដរជាតិនិងការគ្រប់គ្រង។

សមជិកគណៈកម្មកការ/ចាត់តាំង

គា្ម្រន

លោកស្រី ហួត សាន់នី ត្រូវបនត្រងតាំងជានាយក នាយកដា្ឋ្រនធនធនមនុស្រស 
ន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ៅថ្ង្រទី២ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១២។

ទំនួលខុសត្រូវ

សាន់នី មានតួនាទីក្នងុការបង្កដើតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងធនានមនុស្រស និងផ្រនការអនុវត្ត ដើម្របីគាំទ្រដល់តម្រូវការ 
អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ លោកស្រី ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងលើរបៀបារៈធនានមនុស្រស សមត្ថភាព 
ការអភិវឌ្រឍន៍ និងបង្កដើនការអនុវត្តការារ និងផលិតភាពន្របុគ្គលិក ក៏ដូចជាបង្កដើតបរិយកាសការារវិជ្ជមាន 
សម្រ្រប់បុគ្គលិក។

បទពិសោធន៍

សាន់នី មានបទពិសោធន៍ការារផ្ន្រកធនានមនុស្រសរយៈព្រលជាង ១០ ឆ្ន្រ ំដោយគ្រប់គ្រងលើទស្រសនៈវិស័យ ៤ 
ន្រការគ្រប់គ្រងធនានមនុស្រសដោយរួមមានការជ្រើសរីសបុគ្គលិក ការបណ្តះុបណ្ត្រល និងការអភិវឌ្រឍន៍ សំណង 
និងអត្ថប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក ជាមួយសម្ពន័្ធធនាគារចម្រះុជាតិសាសន៍នានា។ សាន់នី មានតួនាទី 
ជាប្រានផ្ន្រកទំនាក់ទំនងនិយោជិកដ្រលទាមទារឲ្រយអ្នកស្រីបង្កដើតគោលការណ៍ និងអនុវត្តតាមគោល 
នយោបាយរបស់ក្រមុហុ៊នបទប្របញ្ញត្ត ិនិងបទបញ្ជ្រយ៉្រងសកម្មដោយផ្តល់ប្រកឹ្រសាផ្ន្រកច្របាប់ដោយអនុលោមភាពខ្ពស់ 
បំផុតរបស់ធនាគារ។ មុនព្រលចូលបម្រើការារនៅធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពជុា សាន់នីបានបម្រើការារនៅ ហ្វសឺ  
ខ្រមបូឌា ខូអិលធីឌី ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនសមាហរណកម្មប្រព័ន្ធានមុខគ្រនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលជាកន្ល្រង 
ដ្រលអ្នកស្របីានចូលរួមនៅក្នងុការអភិវឌ្រឍន៍ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តធនានមនុស្រសសម្រ្រប់អស់រយៈព្រលជាង ២ឆ្ន្រំ 
និងមុខតំណ្រងចុងក្រ្រយរបស់លោកស្រ ីគឺជាប្រានគ្រប់គ្រងធនានមនុស្រស និងរដ្ឋបាល។

គុណវុឌ្រឍិ

បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកអប់រំ ន្រសាលកវិទ្រយាល័យ បៀលប្រ្រយ កម្ពុជា។

សមជិកគណៈកម្មកការ/ចាត់តាំង

សាន់នី ជាសមាជិកន្រក្លបឹធនានមនុស្រស ន្រសហព័ន្ធនិយោជក និងសមាគមន៍ពាណិជ្ជកម្មន្រកម្ពជុា (CAMFEBA)។

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

 ៤១

លោក ឃូ អ្រង ហូ
នាយក នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក

លោក ចាវ តាំង ប៊ុន
នាយក នាយកដា្ឋ្រនរដ្ឋបបលឥណាន 

និងគ្រប់គ្រងប្រ្រក់កម្ចសី

លោក ឃូ អ្រង ហូ ត្រូវបនត្រងតាំងជានាយក នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក ន្រ 
ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ៅថ្ង្រទី៨ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ២០១៥។ មុនចូល 
កាន់តំណ្រងន្រះ លោកគឺជានាយក នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងបណា្ត្រសាខា។
ទំនួលខុសត្រូវ

អ្រង ហូ ទទួលខុសត្រវូលើប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្មទំាងមូល។ ទំនួលខុសត្រូវរបស់លោក រួមមាន ប្រតិបត្តកិារផ្ន្រកប័ណ្ណ 

ប្រតិបត្តកិារតាមបណ្ត្រសាខា (ធ្វើឲ្រយប្រតិបត្តិការបច្ចុប្របន្នប្រសើរឡើង) ប្រតិបត្តកិារកណ្ត្រលផ្ន្រកអចលនទ្រព្រយ និង 

ព័ត៌មានវិទ្រយា។

បទពិសោធន៍

អ្រងហូ ាប់ផ្តើមការារក្នុងវិស័យធនាគារជាមួយសាជីវកម្មធនាគារសហម៉ា្រឡាយ៉្រន(UMBC ឥឡូវន្រះគ្រសា្គ្រល់ថ 

ជាធនាគារ RHB) នៅក្នុងឆ្ន្រ១ំ៩៨១។ លោកមានបទពិសោធន៍ការារ ៣២ឆ្ន្រ ំនៅនាយកដ្ឋ្រននានាដូចជាគ្របដណ្តប់ 

ហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ជកម្ម ប្រតិបត្តិការគណនី និងឥណទាន។ លោកបានចូលបម្រើការារនៅធនាគារសម្ព័ន្ធ  

Phileo (PAB) នៅក្នុងឆ្ន្រ១ំ៩៩៥ ជាមន្ត្រីប្រតិបត្ដិការជាន់ខ្ពស ់និងត្រូវបានត្រងតំាងជាជំនួយការប្រានសាខានៅ 

ឆ្ន្រំ២០០០។ ការរួមបញ្ចូលគា្ន្ររាង PAB ជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង ដ្រលបានធ្វើឡើងនៅក្នងុខ្រមកា ឆ្ន្រ២ំ០០១ និង 

ក្រ្រយមកលោកបានកា្ល្រយជាប្រានសាខាធនាគារ ម្រយប៊្រង នៅឆ្ន្រ២ំ០០៣។ លោកត្រូវបានត្រងតំាងជាប្រាន 

ក្រមុនិក្ខ្របចលនទ្រព្រយចល័ត Perak នៅក្នងុខ្រមកា ឆ្ន្រ២ំ០១០ ក្នងុការបង្កដើតក្រមុនិក្ខ្រប ចលនទ្រព្រយចល័ត Perak។ 

បនា្ទ្រប់មកលោកត្រូវបានត្រងតំាងជាប្រានសាខានៅក្នុងខ្រសីហា ឆ្ន្រ២ំ០១០ រហូតដល់ខ្រសីហា ឆ្ន្រ២ំ០១២។

គុណវុឌ្រឍិ

សញ្ញ្របត្រវិជា្ជ្រជីវៈឥណទាន (CCP -អតិថិជន) វិទ្រយាសា្ថ្រនធនាគារិក ប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុ។

សមជិកគណៈកម្មកការ/ចាត់តាំង

គា្ម្រន

លោក ចាវ តាំង ប៊ុន ត្រូវបនត្រងតាំងជា នាយក នាយកដា្ឋ្រនរដ្ឋបបលឥណាន និង  
គ្រប់គ្រងប្រ្រក់កម្ចសីន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ៅថ្ង្រទី២ ខ្រម្រសា 
ឆ្ន្រំ២០១៤។ 
ទំនួលខុសត្រូវ

តាំ្រង ប៊ុន ទទួលខុសត្រូវ និងត្រួសតពិនិត្រយលើការគ្រប់គ្រងឥណទាន និងប្រ្រក់កម្ចីរួមន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង 

(ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ។ មុខាររួមមានឯកសារកម្ចី ការចំណយ ការរក្រសាសុវត្ថិភាពឯកសារ និងការគ្រប់គ្រង 

សំណង ប្រ្រក់កម្ចីរួមទាំងការទារសំណង ការតាមដន និងការប្រមូលសំណងឥណទាន។

បទពិសោធន៍

តាំ្រង ប៊ុន មានបទពិសោធន៍ ៣៣ឆ្ន្រំ ក្នុងវិស័យធនាគារ ផ្ន្រកធនាគារកិច្ចបុគ្គល និងហិរញ្ញវត្ថុអតិថិជន។ លោក 

ជាប្រានសាខាមួយនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋ ភីណ័ង/ ក្រដ/ ភើលីស មុនព្រលចូលរួមជាប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិក្នុង 

ឆ្ន្រំ២០០៨ នៅព្រលដ្រលធនាគារ ម្រយប៊្រង ាប់ផ្តើមលើការដក់នូវយុទ្ធសាស្រ្តពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុង  

ប្រទ្រសកម្ពុជា។ គាត់ជាប្រានសាខាខ្រត្តសៀមាប និងក៏ជាសមាជិកន្រគណៈកម្មការពង្រកីសាខា ដើម្របីជួយលើ 

កិច្ចការន្រការបើកដំណើរការសាខាថ្មកី្នងុព្រលកន្លងទៅន្រះ។ ជាមួយកំណើនលូតលាស់ន្រចំនួនសាខា លោកបាន 

បម្រើការារផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុអិតិថិជនក្នុងឆ្ន្រំ២០១០ ដើម្របីគាំទ្រដល់ការរីកលូតលាស់ដ៏គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់លើស្រា 

ឥណទានអតិថិជន។

គុណវុឌ្រឍិ

សញ្ញ្របត្រវិជា្ជ្រជីវៈឥណទាន (CCP អតិថិជន) វិទ្រយាសា្ថ្រនធនាគារិក ប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី។ 

សមជិកគណៈកម្មកការ/ចាត់តាំង

គា្ម្រន

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ



៤២

ធនធានមនុស្រស 

លោកស្រី ហួត សាន់នី
នាយិកា នាយកដា្ឋ្រនធនធនមនុស្រស

ការរក្រសាឲ្រយមនការចូលរួមពីបុគ្គលិក
ការរក្រសាឲ្រយការចូលរួមពីបុគ្គលិកនៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ គឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការរក្រសាឲ្រយមានការទទួល 
មកវិញនូវផលិតកម្មខ្ពស់ពីបុគ្គលិក។ បុគ្គលិករបស់យើងត្រងត្រត្រូវបានជម្រុញឲ្រយចូលរួមតាមរយៈវិធ ី
ផ្រស្រងៗដូចជាកម្មវិធីជួបជុំរាងនាយកប្រតិបត្តិ ជាមួយនឹងសាខា ឬ នាយកដ្ឋ្រននីមួយៗ និងសកម្មភាព 
ផ្រស្រងៗទៀតដ្រលមានការចូលរួមផ្ទ្រល់ពីនាយកប្រតិបត្តិអន្តរជាតិ។ វិធីទំាងអស់ន្រះ គឺសម្រ្រប់ឲ្រយថ្ន្រក់ដឹក 
នាំរៀបចំទិសៅឲ្រយបានច្របាស់លាស់បញ្ជ្រក់ពីការរំពឹងទុកទាំងឡាយ និងជម្រុញឲ្រយមានការចូលរួមព ី
បុគ្គលិកដើម្របីសម្រ្រចឲ្រយបាននូវទស្រសនៈវិស័យ និងគោលៅប្រសកកម្មរបស់យើង។ តាមរយៈកម្មវិធ ី
ទាំងអស់ន្រះបុគ្គលិក ទទួលបានការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទ្រល់ជាមួយថ្ន្រក់ដឹកនាំរបស់យើង។

ការបន្ថ្រមការរួមកំលាំងគ្ន្រពីធនធានទាំងអស់ក្នុង 
ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកយើង
ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤ សមាជិកថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង  បានចូលរួមក្នុងសិកា្ខ្រសាលាមួយស្តី 
អំពី “ការបង្វ្ររទិសៅការារ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្របីភាពជោគជ័យក្នុងអាជីកម្ម” ដ្រលបាន 
រៀបចំឡើងដោយធនាគារផ្ទ្រល់ និងការជួយជ្រ្រមជ្រ្រងពីអ្នកសម្របសម្រួសលមកពី សម្ពន័្ធធនាគារ ដើម្របី 
អ្នកដឹកនំាទំាង ១០០០ នាក់ន្រសម្ពន័្ធ ម្រយប៊្រង ទំាងមូល។ សិកា្ខ្រសាលាន្រះ គឺស្ថតិនៅក្នងុចំោមវីធីសាស្រ្ត 
ទំាងឡាយដ្រលជួយណ្រនំាឲ្រយបុគ្គលិកយល់ដឹងពីវិធីសាស្រ្តធ្វើអាជីវកម្មប្រកបប្រសិទ្ធភាព និងការសហការ  
គា្ន្រ។ កម្មវិធីន្រះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានអ្នកចូលរួមពីចម្រះុទំាងមុខារ និងជាតិសាសន៍ ដើម្របីជួយ 
សម្រួសលដល់ការជួបជុំគា្ន្រឆ្លងប្រទ្រសនៅក្នុងសិកា្ខ្រសាលានីមួយៗ។ 

ការច្ន្រប្រឌិត

ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤ ពួកយើងបានចូលរួមកម្មវិធីដំបូងបង្អស់របស់ ម្រយប៊្រង អន្តរជាតិស្តីពីចិត្តកាយ និង 
វិញ្ញ្រណ ដ្រលកម្មវិធីោះមានឈ្ម្រះថ “Power-UP Day” ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីោះដ្ររ សមាជិកគ្រប ់
គ្រងថ្ន្រក់លើផ្តល់ជាអាហារដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ដើម្របីជាការផ្តល់ថមពលដល់អ្នកទាំងអស់គា្ន្រសម្រ្រប់ 
៣ ខ្រចុងក្រ្រយន្របំណច់ឆ្ន្រំ២០១៤។ កម្មវិធីប្របន្រះអាចផ្តល់កំលំាងកាយ កំលំាងចិត្ត និងជួយឲ្រយមាន 
ការចូលរួម និងការប្ត្រជា្ញ្រខា្ល្រំងកា្ល្របន្ថ្រមទៀតនៅក្នុងក្រុម។ យើងក៏បានរៀបចំដំណើរកំសាន្តសម្រ្រប់រឹត 
ចំណងសាមគ្គភីាពក្រមុចំនួន ២ ថ្ង្រទៅកាន់ក្រងុព្រះសីហនុ ផងដ្ររ ក្នងុគោលបំណងបង្កដើនទំនាក់ទំនង 
រាងគា្ន្រទៅវិញទៅមក និងការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងគា្ន្រក្នុងសង្គម។

យើងបានចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតលើគំនិតច្ន្រប្រឌិតរបស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤  
ដ្រលបា្ហ្រញអំពី ម្រយប៊្រង កម្ពុជា នៅក្នុងកម្មវិធីមួយឈ្ម្រះថ “Innovation Around Us” ដ្រលជាការ 
ប្រកួតទៅលើវីដ្រអូស្តីអំពីគំនិតច្ន្រប្រឌិតពីបុគ្គលិក ម្រយប៊្រង ទាំងអស់ទូទាំងតំបន់។ ម្រយប៊្រង កម្ពុជា 
កា្ល្រយជាមា្ច្រស់ពានរា្វ្រន់ដោយការផ្ញើវីដ្រអូបា្ហ្រញអំពី ការពង្រីកបណ្ត្រញរបស់យើងទៅកាន់សាខាខ្រត្ត 
មួយដ្រលជាការបា្ហ្រញពីប្រសកម្មរបស់យើងក្នុងការផ្តល់ស្រាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយអារ្រយធម៌។
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 ៤៣

ធនធានមនុស្រស 

“ ”
ពួកយើងៅត្របន្តការខិតខំប្រឹងប្រ្រង និងការប្រកាន់វិន័យខា្ជ្រប់ខ្ជួនគា្ម្រនទីបញ្ចសប់ដើម្របីអនុវត្ត តាមដាន និងពង្រឹង 
យុទ្ធសសាស្ត្រធនធនមនុស្រសរបស់យើង ព្រមាំងរៀបចំផ្រនការដើម្របីសម្រួលដលក់ារផ្តល់ដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុមួយ 
របស់ធនាគារប្រកបដោយស្ថ្ររភាព និងការកោតសរសើរ បូករួមាំងការឆ្ព្រះៅកកាន់វប្របធម៌ដ៏ពិតប្រ្រកដមួយ 
ការអភិវឌ្រឍន៍ និងគ្រប់គ្រងអ្នកមនសមត្ថភាព និងការាក់ាញនាំយកក៏ដូចជារក្រសាអ្នកមនទ្រពកោល្រយ 
និងសមត្ថភាពផងដ្ររ ខណៈដ្រលយើងនឹងរក្រសាឲ្រយមនការចូលរួមពីបុគ្គលិកាំងអស់ៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់។

ប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ
យើងបន្តពឹងផ្អ្រកលើបច្ច្រកវិទ្រយា និងព័ត៌មានវិទ្រយាដើម្របីធ្វើឲ្រយការារគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្រឍធនានមនុស្រស 
មានលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិ។ បន្តពីការដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ “myHR2U” កាលពីឆ្ន្រំ២០១៣ គំរូគ្រប់គ្រង 
សមត្ថភាពការារតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត ក៏ត្រវូបានដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤។ គំរូន្រះបានធ្វើ 
ឲ្រយដំណើរការគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពមានលក្ខណៈស្វយ័ប្រវត្ត ិាប់ពីការកំណត់គោលៅរហូតដល់ការពិនិត្រយ 
ាយតម្ល្រទៅលើសមត្ថភាពការារហើយគំរូន្រះក៏បា្ហ្រញឲ្រយឃើញពីតមា្ល្រភាព ដ្រលអនុញ្ញ្រតឲ្រយបុគ្គលិក 
សម្របខ្លនួប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងអ្នកមើលការខុសត្រូវក្រមុការារ និងធនាគារ ម្រយប៊្រង ទំាងមូល។

ការអភិវឌ្រឍន៍ទ្រពកោសល្រយ និងាពជាអ្នកដឹកនាំ
យើងបន្តបង្កដើនការត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រ្រចសម្រ្រប់អ្នកដ្រលមានទ្រពកោសល្រយ និងភាពជាអ្នកដឹកនំា 
របស់យើង នៅស្របព្រលដ្រលយើងជម្រញុការរីកចម្រើន ពង្រកីសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងបង្កដើនការបោះ 
ជំហានរបស់យើងនៅក្នុងប្រទ្រស។ យើងមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអ្នកមានទ្រពកោសល្រយ និងសមត្ថភាព 
យ៉្រងរឹងមំាមួយ ដ្រលប្រមូលផ្តុំមូលធនានបញ្ញវ័ន្តត្រូវនឹងការារ ដ្រលស្ថិតនៅក្នុងចំោមកមា្ល្រំងពលកម្ម 
វ័យក្ម្រងក្នងុប្រទ្រស ហើយអាចជួយឲ្រយយើងបង្កដើតកម្មវិធីបណ្តះុបណ្ត្រលសមស្របមួយ សម្រ្រប់ឲ្រយពួកគ្រ 
ទទួលបានតួនាទីជាអ្នកដឹកនំា។ យើងបានប្រើប្រ្រស់វិធីសាស្ត្រដ្រលល្អបំផុតក្នងុសាកលលោក ក្នងុការ 
កំណត់រកអ្នកដ្រលមានទ្រពកោសល្រយ និងសមត្ថភាព ដ្រលមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហ្រល ឬ ប្រសើរជាង 
ក្រុមហ៊ុនានមុខដ៏ទ្រទៀត ក្នុងពិភពលោក។ 

យើងបានចូលរួមនៅក្នុងការពិនិត្រយាយតម្ល្របុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្ន្រក់របស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង ដ្រល 
មានឈ្ម្រះថ Country Talent Review។ ការប្រជុំដើម្របីពិនិត្រយាយតម្ល្រន្រះមានសារៈសំខាន់ខា្ល្រងំណស់ 
ក្នងុការស្វ្រងរកអ្នកមានសមត្ថភាពពិតប្រ្រកដ ដ្រលសក្តសិមនឹងតួនាទី ព្រមទំាងដើម្របីអភិវឌ្រឍអ្នកទំាងោះ 
តាមរយៈកម្មវិធីលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ ទាំងន្រះបានបា្ហ្រញយ៉្រងច្របាស់លាស់អំពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត 
របស់យើងក្នុងការបង្កដើនសមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់យើងឲ្រយស្ថតិនៅក្នងុកម្រតិស្តង់ដសាកលលោក ខណៈ 
ដ្រលយើងរក្រសាការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការបង្កដើតឲ្រយមានភាពចម្រុះ និងភាពចុះសម្រុងផងដ្ររ។

យើងក៏មានផ្តល់នូវកម្មវិធីអភិវឌ្រឍអ្នកមានសមត្ថភាពវ័យក្ម្រង ដើម្របីបណ្តុះបណ្ត្រលឲ្រយមានអ្នកមាន 
សមត្ថភាពវ័យក្ម្រងប្រកបដោយសកា្ត្្រនុពលខ្ពស់សម្រ្រប់ការាររយៈព្រលវ្រង និងទទួលមុខតំណ្រង 
សំខាន់ៗ នៅក្នងុធនាគារ ក៏ដូចជានៅក្នងុតំបន់ ឬ នៅសម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង។ កម្មវិធីដ្រលទទួលបាន 
ជោគជ័យខា្ល្រំងជាងគ្រ គឺកម្មវិធី Global Maybank Apprentice ដ្រលជាកម្មវិធីរយៈព្រល ២ ឆ្ន្រំ ក្នុងោះ 
ប្រក្ខជនទទួលបានការបា្ហ្រត់បង្រៀន និងហ្វកឹហាត់ការារជាមួយនាយកដ្ឋ្រននានានៅក្នងុធនាគារ ដ្រល 
ប្រក្ខជនត្រូវហ្វឹកហាត់ការារនៅគ្រប់នាយកដ្ឋ្រន និងបន្ថ្រមដោយការចុះធ្វើកម្មសិក្រសានៅក្រ្រប្រទ្រស  
ដើម្របីទទួលបានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការធនាគារអន្តរជាត ិនៅសម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង។ 
គ្រូបង្វឹកប្រកបដោយការប្ត្រជា្ញ្រត្រូវបានាត់តំាងជាអ្នកណ្រនាំប្រក្ខជនទាំងោះក្នុងកិច្ចការរបស់ពួកគ្រ។

អ្នកមានសមត្ថភាពទាំងឡាយក៏អាចចូលរួមជាមួយ ធនាគារ ម្រយប៊្រង តាមរយៈកម្មវិធីចុះកម្មសិក្រសា 
ជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង ដ្រលផ្តល់នូវឱកាសជាច្រើនដល់សិស្រស ដ្រលមិនទាន់រៀនចប់ ដើម្របីទទួល 
បាននូវវបទពិសោធន៍ដោយផ្ទ្រល់ និងជំនាញផ្រស្រងៗ ដើម្របីបង្កដើនសមត្ថភាពការារក្រ្រយព្រលបញ្ចប ់
ការសិក្រសា។ ប្រក្ខជនដ្រលបានចុះកម្មសិក្រសាភាគច្រើនបានកា្ល្រយទៅជាបុគ្គលិកអចិន្ត្រ្រយ៍របស់ធនាគារ  
ម្រយប៊្រង។

ការជ្រើសរីសបុគ្គលិកតាមរយៈបណ្ត្រញផ្រស្រងៗ ដូចជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រងគំនិតច្ន្រប្រឌិតក្នុង 
អាជីវកម្មដ្រលា្ល្រប់បានទទួលពានរា្វ្រន់កន្លងមក Maybank GoAhead Challenge (MGAC)  
បានកា្ល្រយជាវិធីសាស្រ្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទាញយកអ្នកមានសមត្ថភាព និង  
ទ្រពកោសល្រយក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា ដើម្របីអភិវឌ្រឍអាជីពរបស់ពួកគ្រជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង។ 

ធនាគារ ម្រយប៊្រង បន្តនាំមុខក្នុងវ្រទិការប្រកួតប្រជ្រងរាងនិស្រសិត ជាមួយនឹងការផ្តល់បទពិសោធន ៍
ប្រកួតប្រជ្រងដ៏ពិស្រសមួយ ដ្រលបានបង្កដើតឡើងដើម្របីឲ្រយអ្នកចូលរួមមានភាពរំជើបរំជួល និងការរីក 
ចម្រើន។

កម្មវិធីកម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រង Maybank GO Ahead Challenge (MGAC) លើកទី ៣ នៅក្នុងឆ្ន្រ២ំ០១៤  
សម្រ្រចបានដូចជាមួយនឹងការសន្រយា ដ្រលធំជាងមុន ប្រសើរជាងមុន និងកា្ល្រហានជាងមុន។ យើងទទួល 

បានការដក់ពាក្រយចូលរួមប្រមាណជាង ៤០០នាក់ក្នុងរយៈព្រលទទួលពាក្រយ ៦សបា្ត្្រហ៍ ដោយមានការ 
កើនឡើងលើសឆ្ន្រ២ំ០១៣ ចំនួន ២ ដង ហើយលើសឆ្ន្រ២ំ០១២ ចំនួន ១៩៨%។ អ្នកមានសមត្ថភាព 
វ័យក្ម្រងក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា ដ្រលបានចូលរួមជាមួយប្រក្ខជនផ្រស្រងទៀតមកពីបណ្ត្រប្រទ្រសនានា បាន 
កើនឡើង ពី ១០ នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣ ទៅដល់ ២០ នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤ ដ្រលជាអំណះអំណងដ៏ធំធ្រង 
មួយន្រការខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង។ ប្រក្ខជនដ្រលបានដក់ពាក្រយមានមកពីជាង 
២០ ជាតិសាសន៍ មកពីតំបន់អាសា៊្រន សហរដ្ឋអាម្ររិក ចក្រភពអង់គ្ល្រស ចិន ហុងកុង អាល់ហ្រសឺរី  
អ្រស្របា៉្រញ ម៉ូរីតទុស មា៉្រល់ឌីវ និងអីុតាលី។ យើងក៏បានទទួលការដក់ពាក្រយជាលើកទីមួយពីប្រទ្រស 
ផ្រស្រងៗដូចជា រុស្រសុី កាហ្រសាស្តង់ និង មីយ៉្រន់មា៉្រផងដ្ររ។ 

សម្រ្រប់កម្មវិធី MGAC ឆ្ន្រំ២០១៤ ការប្រកួតវគ្គផ្ត្្រច់ព្រ័ត្រត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងពីរគឺទីក្រុងកូឡា 
ឡាំពួរ និងហ្រសាកាតា ដើម្របីឲ្រយអ្នកប្រកួតបានទទួលបទពិសោធន៍ពីប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់របស់ធនាគារ 
ម្រយប៊្រង។ ក្រ្រពីរា្វ្រន់ជាទឹកប្រ្រក់ ក្រុមជ័យលាភីក៏មានឱកាសក្នុងចួលរួមក្នុងកម្មវិធី The Maybank  

STAR program នៅទីក្រុងសៀងហ្រ ដ្រលជាកម្មវិធីអភិវឌ្រឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ សម្រ្រប់អ្នកដឹកនាំាន 
មុខគ្រទំាង ៥០ ន្រសម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្នងុគោលបំណងផ្ល្រស់ប្តរូគំនិត និងការរៀនសូត្រពីគា្ន្រទៅវិញ 
ទៅមក។

ប្រក្ខជនដ្រលជាប់ក្នុងកម្មវិធី MGAC កន្លងមកចំនួន ៧១ ភាគរយបានបញ្ចប់ការសិក្រសារបស់ពួកគ្រ និង 
បានកា្ល្រយជាបុគ្គលិកអចិន្ត្រ្រយ៍របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពុជា។ កម្មវិធី MGAC នឹងបន្តនៅក្នុងឆ្ន្រំ  
២០១៥ ជាមួយនឹងការផ្រសាភា្ជ្រប់អ្នកដ្រលមានភាពវ័យឆ្ល្រតនៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងគោលបំណងទទួល 
បាននូវអាជីពដ៏រីកចម្រើនក្នុងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ។ យោងតាមទស្រសនៈវិស័យន្រការកសាងជាតិ កម្មវិធ ី
ន្រះបានបា្ហ្រញពីការយកចិត្តទុកដក់ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍  
និងបណ្តុះបណ្ត្រលអ្នកមានទ្រពកោសល្រយ និងសមត្ថភាពក្នុងស្រុក ដើម្របីជាការចូលរួមចំណ្រកក្នុងការ 
អភិវឌ្រឍន៍ប្រទ្រសដ្រលធនាគារ ម្រយប៊្រង មានវត្តមាន។ 

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

៤៤

យុទ្ធភសាស្រ្តក្នុងការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកផ្អ្រកលើលទ្ធភផលការងារ
ស្របព្រលជាមួយនឹងការអភិវឌ្រឍន៍ទៅមុខន្រអាជីវកម្មរបស់យើង យុទ្ធសាស្រ្តក្នងុការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក 
បានផ្រសាភា្ជប់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម ដើម្របីានាក្នុងការបង្កដើនប្រ្រក់ចំណូលរបស់ធនាគារ នឹង  
ផ្តល់តម្ល្រតបស្នងដល់មា្ច្រស់ភាគហ៊ុន ក៏ដូចជាទាក់ទាញ រក្រសា និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកដើម្របីអភិវឌ្រឍជំនាញ 
លទ្ធផលការារ និងភាពរីកចម្រើនន្រការារនៅក្នុងធនាគារ។ វិធីសាស្រ្តចម្របងរបស់យើង គឺការលើក 
ទឹកចិត្តបុគ្គលិកតាមរយៈការផ្តល់រា្វ្រន់ជាថវិកា និងមិនម្រនថវិកា ។ ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ ត្រូវបានផ្តល់ឲ្រយក្នុង 
កម្រិតប្រហាក់ប្រហ្រលជាមួយទីផ្រសារការារ ដើម្របីរក្រសាភាពប្រកួតប្រជ្រង និងមានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍  
ជាច្រើនទៀតដល់បុគ្គលិក ។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងោះរួមមាន ចំណយផ្ន្រកស្រាថ្រទាំសុខភាព និង 
អត្ថប្រយោជន៍សម្រ្រប់អ្នកមានបទពិសោធន៍ ដូចជាការរៀបចំការារឲ្រយមានភាពបត់ប្រនជាដើម។  
យើងលើកចិត្តចំពោះអ្នកដ្រលមានលទ្ធផលការារខ្ពស់ ស្របទៅនឹងវប្របធម៌ដ្រលយកចំណ្រះដឹង និង 
សមត្ថភាពជាចម្របង ។ ការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកដោយផ្អ្រកលើលទ្ធផលការារ រួមបញ្ចលូទំាងប្រ្រក់រា្វ្រន់ 
ប្រាំឆ្ន្រំ និងគម្រ្រងលើកទឹកចិត្តរយៈព្រលវ្រង ដូចជាគម្រ្រងផ្តល់ភាគហ៊ុនដល់បុគ្គលិកដោយគិតជា 
ទឹកប្រ្រក់។

យើងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនផ្រស្រងទៀត ដើម្របីលើកទឹកចិត្ត និងទទួលសា្គ្រល់លទ្ធផលការារល្អៗរបស់  
បុគ្គលិក។ ទាំងន្រះរួមមានការទទួលសា្គ្រល់ និងកោតសរសើរចំពោះអ្នកដ្រលបានទទួលលទ្ធផលការារ 
ល្អតាមរយៈកម្មវិធីពានរា្វ្រន់ ម្រយប៊្រង ឆ្ន្រំ២០១៤ ដ្រលមានដូចជា អ្នកគ្រប់គ្រងឆ្នើម មន្រ្តីប្រតិបត្តិឆ្នើម 
បុគ្គលិកឆ្នើម សាខាឆ្នើម អ្នកដ្រលមានលទ្ធផលល្អក្នុងការលក់ ការច្ន្រប្រឌិត ការបម្រើស្រាកម្មអតិថិជន 
ការគោរពតម្ល្រស្នូល  អ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្ន្រកការារសង្គម រា្វ្រន់លើកទឹកចិត្ត និងឱកាសន្រការអភិវឌ្រឍន ៍
ការារ។ ការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី សិកា្ខ្រសាលាធនាគារ ម្រយប៊្រង និង 
ពិធីជប់លៀងផ្តល់រា្វ្រន់ដ្រលបានធ្វើឡើងក្នុងដើមឆ្ន្រំ២០១៥។

ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤ យើងបានបង្កដើតឲ្រយមានគម្រ្រងជំនួយជាថវិកាដល់ការសិក្រសាសម្រ្រប់មន្ត្រីធនាគារ ដើម្រប ី
ទទួលបានការបណ្តុះបណ្ត្រលជំនាញវិជា្ជ្រជីវៈ និងការសិក្រសាថ្ន្រក់បណ្ឌតិតាមរយៈកម្មវិធីសិក្រសាក្រ្រម៉្រង។ 
កម្មវិធីន្រះ ផ្តល់ឱកាសជាច្រើនសម្រ្រប់អ្នកមានទ្រពកោសល្រយក្នុងការទទួលបានវិជា្ជ្រជីវៈដ្រលសមស្រប 
ទៅនឹងទស្រសនៈវិស័យរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្នុងតួនាទីជាក្រុមហ៊ុនដ្រលលើកកម្ពស់ការសិក្រសា និង 
ចំណ្រះដឹង ដ្រលអាចជម្រុញអ្នកមានទ្រពកោសល្រយ និងសមត្ថភាពបានរៀនសូត្រ និងរីកចម្រើននៅ 
ក្នុងក្រុមហ៊ុន។ យើងមានបំណងក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍អ្នកដ្រលមានទ្រពកោសល្រយ និងសមត្ថភាពដ្រលមាន 
ប្ត្រជា្ញ្រក្នុងការទទួលយកចំណ្រះដឹង ជំនាញ និងសមត្ថភាពដើម្របីកា្ល្រយជាអ្នកដឹកនាំក្នុងព្រលអនាគត ឬ 
ជាអ្នកជំនាញ និងជាអ្នកបន្តលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្រឍន៍ជំនាញវិជា្ជ្រជីវៈ ។

ការសិក្រសា និងការអភិវឌ្រឍន៍

យើងបន្តបង្កដើតឲ្រយមានការសិក្រសាក្នុងថ្ន្រក់ និងកម្មវិធីអភិវឌ្រឍ ដើម្របីបណ្តុះបណ្ត្រលបុគ្គលិករបស់យើង 
គ្រប់ជាន់ថ្ន្រក់។គម្រ្រងកម្មវិធីសិក្រសាន្រះ ផ្ត្្រតទៅលើការសិក្រសាតាមរយៈបទពិសោធន៍ ដើម្របីជួយដល ់
បុគ្គលិក ក្នុងការបង្កដើតឲ្រយមានការខិតខំស័្វយសិក្រសា ក៏ដូចជាបង្កដើតឲ្រយមានកម្មវិធីសិក្រសាដ៏សិ្វតសា្វ្រញ។ 
ស្របជាមួយនឹងគុណតម្ល្រន្របុគ្គលិក ម្រយប៊្រង “GO Ahead” បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត 
ក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍន៍ដោយការបង្កដើនជំនាញ ទំនួលខុសត្រូវ ការធ្វើការ 
ឆ្ល្រស់តួនាទី និងប្រសកកម្មក្រ្រប្រទ្រស។ សកម្មភាពសិក្រសានៅក្នុងឆ្ន្រំ ផ្ត្្រតសំខាន់ទៅលើការបណ្តុះ 
បណ្ត្រលចំណ្រះដឹង និងជំនាញ ដើម្របីបង្កដើនប្រសិទ្ធិភាពន្រប្រតិបត្តិការ និងស្រាកម្ម និងការពង្រីកវិជា្ជ្រ
ជីវៈដើម្របីបំព្រញភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់។

ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤ យើងបានអនុវត្តកម្មវិធីសិក្រសាជំនាញឥណទាន ដល់បុគ្គលិកធនាគារដើម្របីពង្រឹង 
សមត្ថភាពរបស់ពួកគ្រ។ បុគ្គលិកធនាគារផ្ន្រកឥណទាន បានទទួលការបណ្តុះបណ្ត្រលវគ្គជំនាញ 
ឥណទាន Credit Skill Assessment (CSA) ដ្រលរៀបចំដោយ Omega និង Maybank Internal Credit 

Accreditation Programme (MICAP) ដោយផ្ន្រកគ្រប់គ្រងឥណទាន និងហានិភ័យរបស់សម្ពន័្ធធនាគារ។ 
ប្រមាណជាង៧០ភាគរយ ន្របុគ្គលិកផ្ន្រកឥណទានបានទទួលវិញ្ញ្រប័នប័ត្របញ្ជ្រក់ការសិក្រសា និង ៣០  
ភាគរយទៀតកំពុងត្រសិក្រសាវគ្គបណ្ត្រលវគ្គជំនាញឥណទានន្រះ។

កន្ល្រងការងារ និងសុខុមលាព

យើងបានរៀបចំសកម្មភាពដ្រលលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពទាំ្រងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តព្រមទាំ្រងការរស់នៅ 
ប្រកបដោយផសុកភាព។ សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព និងសុខុមាលភាព គឺជាការផ្តួចផ្តើមប្រាំ្រឆ្ន្រ ំ
ដើម្របីលើកកម្ពស់ការរស់នៅដ្រលមានសុខភាពដល់បុគ្គលិករបស់យើង។នៅឆ្ន្រំ២០១៤ កម្មវិធីកីឡា 
របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង ត្រូវបានបង្កដើតឡើង ដ្រលមានការប្រកួតប្រជ្រងជាបន្តបនា្ទ្រប់សម្រ្រប់រយៈព្រល 
ព្រញមួយឆ្ន្រំ។ ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាទាំងបី (កីឡាបាល់ទាត់ កីឡាាយសី និងកីឡាាយកូនឃ្លីលើតុ) ត្រូវ 
បានរៀបចំសម្រ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់ ចូលរួមប្រកួតប្រជ្រងជាបុគ្គល ឬជាក្រុម។កម្មវិធីន្រះ ទទួលបាន 
ជោគជ័យក្នុងការលើកកម្ពស់សា្ម្ររតីក្រុម និងការទំនាក់ទំនងក្នងុចំោមបុគ្គលិករបស់យើង។ កម្មវិធីមួយ 
ផ្រស្រងទៀតដ្រលបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិករបស់យើង គឺការពិគ្រ្រះសុខភាពជាមួយអ្នកជំនាញដ្រល 
មានវិជា្ជ្រជីវៈគ្រូព្រទ្រយត្រូវបានរៀបចំ និងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន DKSH ។

ជាលើកដំបូង យើងបានបញ្ជូនក្រុមបាល់ទាត់របស់យើង ទៅចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៍កីឡាសម្ព័ន្ធធនាគារ 
ម្រយប៊្រង ដ្រលមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកធនាគារ ម្រយប៊្រង ប្រមាណជាង ២០០០នាក់មកពីទូទាំង 

ក្រ្រពីអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក យើងក៏បានបង្កដើតឲ្រយមានកញ្ចប់ប្រ្រក់សម្រ្រប់ សុខុមាលភាព សម្រ្រប ់
បុគ្គលិក សម្រ្រប់ផ្តល់ជំនួយជាថវិការដល់បុគ្គលិក និងសមាជិកគ្រួសសាររបស់បុគ្គលិកដ្រលរងគ្រ្រះដោយ 
សារការឈឺ ជួបគ្រ្រះថ្ន្រក់ និងផ្ទះសម្រប្រងមានការបាត់បង់ ឬ បំផ្ល្រញដោយសារគ្រ្រះធម្មជាតិ និងករណី  
មួយចំនួនទៀតដ្រលមិនមានច្រងក្នុងអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក ។ ការបង្កដើតកញ្ចប់ប្រ្រក់សម្រ្រប់  
សុខុមាលភាពសម្រ្រប់បុគ្គលិកន្រះ ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការបរិា្ច្រគដោយស័្មគ្រចិត្តពីបុគ្គលិក  
និងចូលរួមជាថវិកាបន្ថ្រមពីធនាគារ ដើម្របីពង្រឹងបន្ថ្រមនូវបំណងរបស់យើងក្នុងការកា្ល្រយជាកន្ល្រង 
ការារជម្រើសទីមួយ។ យើងជាធនាគារទីមួយនៅកម្ពជុា ដ្រលបានបង្កដើតឲ្រយមានកញ្ចប់ប្រ្រក់សម្រ្រប់  
សុខុមាលភាព សម្រ្រប់បុគ្គលិក។

ធនធានមនុស្រស 



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

 ៤៥

តំបន់ ដើម្របីប្រកួតប្រជ្រងកីឡាមួយចំនួន។ ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះ គឺជាវ្រទិកាដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សា្ម្ររត ី
ក្រុម ភាពស្និតសា្ន្រល និងការជម្រុញឲ្រយមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារយើង។

ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តតុល្រយភាពការារ និងជីវិតបុគ្គលិកអាចបង្កដើនផលិតភាពការារកាន់ត្រប្រសើរ។ 
នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤ យើងបានាប់ផ្តើមគោលនយោបាយរៀបចំការារមានភាពបត់ប្រនដ្រលអនុញ្ញ្រត 
ឲ្រយមានកាលវិភាគដ្រលអាចបត់ប្រនបាន និងប្រ្រកដមួយសម្រ្រប់កន្ល្រងការារ។ គោលនយោបាយន្រះ  
បានលើកកម្ពស់បុគ្គលិករបស់យើងក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបង្កដើនប្រសិទ្ធភាពម៉្រងធ្វើការរបស់ខ្លួនដោយ 
មិនមានផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្ម និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្រ។ យន្ដការគាំទ្រប្របន្រះនឹង 
ជួយានាបាននូវតុល្រយភាពការារ និងជីវិតដើម្របីសម្រ្រចភាពជោគជ័យសម្រ្រប់ធនាគារ និងបុគ្គលិក 
របស់យើង។

ការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុគ្គលិក : ក្នុងន័យលើកទឹកចិត្ត និង 
និរន្តរាព

កម្មវិធីការារស្ម័គ្រចិត្ត CahayaKasih (CK) ដ្រលគឺជាកម្មវិធីការារស្ម័គ្រចិត្ដរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង 
ដ្រលបុគ្គលិកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តចំណយព្រលវ្រលា និងជំនាញរបស់ពួកគ្រ ដើម្របីនាំមកនូវការផ្ល្រស់ប្តូរ និង 
ភាពខុសប្ល្រកជាវិជ្ជមានដល់សហគមន៍ ដ្រលពួកគ្របានចូលរួម នៅតំបន់ដ្រលមានវត្តមានរបស់ធនាគារ 
ម្រយប៊្រង។ នៅឆ្ន្រំន្រះ បុគ្គលិកជាង ៣០០ នាក់បានចំណយព្រលធើ្វការារស្មគ័្រចិត្តចំនួនជាង ២០០០ 
ម៉្រង នៅលើការប្រកួតកម្មវិធីការារស្ម័គ្រចិត្ត CK និងសកម្មភាពផ្រស្រងៗមួយចំនួនទៀត។ ទឹកចិត្ត 
របស់ពួកគ្រក្នុងការធ្វើការារស្ម័គ្រចិត្ត គឺជាភស្តុតាងបញ្ជ្រក់ពីការចូលរួមយ៉្រងសកម្មរបស់ពួកគ្រនៅ 
ក្នុងកម្មវិធីការារស្ម័គ្រចិត្ត Cahaya Kasih របស់ធនាគារ និងទិាការារសង្គមជាសកលរបស់ធនាគារ  
ម្រយប៊្រង។

ក្នុងទិាការារសង្គមជាសកលរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង យើងសង្កដ្រតឃើញបុគ្គលិកធនាគារ ម្រយប៊្រង 
ជុំវិញពិភពលោក រួមទាំងប្រទ្រសកម្ពុជាផងដ្ររ បានបង្កដើតឲ្រយមាន “កម្លំាងន្រអំពើល្អ” ។ ទិាការារ 
សង្គមជាសកលរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង លើកទី ៥ នៅឆ្ន្រំ២០១៤ ក្រ្រមប្រានបទ “ការបណ្តុះគំនិត 
សហគមន៍ពិភពលោក” ជាចំណុចៅន្រការចូលរួម និងការផ្តួចផ្តើមដ្រលធ្វើឡើងនៅទូទាំងសម្ព័ន្ធ 
ធនាគារ ម្រយប៊្រង។ កម្មវិធីន្រះ មានការចូលរួមពីសំណក់បុគ្គលិកចំនួន ២៤.៩៧១ នាក់ ទូទាំង 

ពិភពលោក ដ្រលមានការកើនឡើងចំនួន ៦.២០ ភាគរយធៀបនឹងឆ្ន្រំ ២០១៣។ ចំនួនម៉្រងធ្វើការារ 
ស្ម័គ្រចិត្តបានកើនឡើងដល់ ១២៩.៩២១ ម៉្រង (ប្រមាណជាង ៩២.០០០ ម៉្រង ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣) ។

នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤ យើងបានបន្តចូលរួមក្នុងការប្រកួតកម្មវិធីការារស្ម័គ្រចិត្ត Cahaya Kasih របស់សម្ពន័្ធ 
ធនាគារ ជាមួយគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដ្រលអនុវត្តស្របតាមគម្រ្រងការារសហគមន ៍
របស់មូលនិធិធនាគារ ម្រយប៊្រង ដ្រលរួមមានការលើកកម្ពស់សហគមន៍ ការអប់រំ ការរស់នៅប្រកបដោយ 
ផសុកភាព បរិសា្ថ្រន សិល្របៈ និងវប្របធម៌។ សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៤ ធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពុជាបានផ្ត្្រតលើ 
កម្មវិធីឧបត្ថម្ភកុមាររយៈព្រលវ្រងជាមួយអង្គការលើកកម្ពស់ធនានមនុស្រស។ យើងក៏បានាប់ផ្តើម 
កម្មវិធី “បំណងប្រ្រថ្ន្រមួយ លើកស្ទយួសហគមន៍” កាលពីដើមឆ្ន្រំ២០១៥។ ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់យើងក្នងុ 
ការជម្រុញការារសង្គម និងការារស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុគ្គលិក បានធ្វើឲ្រយយើងទទួលបានពានរា្វ្រន់កម្មវិធ ី
សហគមន៍ល្អជាងគ្របំផុតផ្ន្រកអប់រំពីសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៤។

ាពសម្របូរប្រប ាពជារួម និងគោលនយោបាយយ្រនឌ័រ

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនក្នុងតំបន់ ដ្រលមានបុគ្គលិកប្រមាណជាង ៣០ ជាតិសាសន៍ផ្រស្រងៗគា្ន្រ យើងឲ្រយ 
តម្ល្រលើភាពចម្រុះ និងភាពខុសប្ល្រកគា្ន្រហើយទាញយកបទពិសោធន៍ និងគំនិតច្ន្រប្រឌិតដើម្របីផ្តល់ឲ្រយ 
ពួកយើងនូវសមត្ថភាព ជំនាញ និងបទពិសោធន៍ផ្រស្រងៗពីគា្ន្រ ក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់យើង 
ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវលទ្ធផលល្អសម្រ្រប់អាជីវកម្ម។ គោលនយោបាយន្រភាពសម្របូរប្រប និងភាពជារួម 
របស់យើងគ្រប់គ្រងគ្រប់ទិដ្ឋភាពន្រការអនុវត្តការារ និងសកម្មភាពនានា ដើម្របីានាថមិនមានការ 
រីសអើង ឬ ការបៀតបៀន និងពឹងផ្អ្រកលើគោលការណ៍ដ្រលយកចំណ្រះដឹង និងសមត្ថភាពជាចម្របង។  
គោលការណ៍ ន្រគោលនយោបាយន្រះត្រូវបានបង្កដប់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្ត គោលនយោបាយ និងការ  
អនុវត្តន៍របស់នាយកដ្ឋ្រនធនានមនុស្រស ាប់ពីការជ្រើសរីសបុគ្គលិករហូតដល់ការបណ្តុះបណ្ត្រល 
ការផ្តល់រា្វ្រន់ និងអត្ថប្រយោជន៍ ការឡើងតំណ្រង ការលាល្រង ការបណ្តុះបណ្ត្រល សកម្មភាព 
សុខុមាលភាព សកម្មភាពកម្រសាន្ត និងទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គម ក្នុងចំោមសកម្មភាពដទ្រទៀតដូច 
ដ្រលបានាយការណ៍ក្នុងផ្ន្រកន្រះ។ គោលនយោបាយន្រះ ត្រូវបានអនុវត្តផងដ្ររនៅក្នុងទំនាក់ទំនង 
អាជីវកម្មរបស់យើង ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

យើងបន្តជម្រុញការផ្តល់ឱកាសឲ្រយស្រ្តីពីមួយឆ្ន្រំទៅមួយឆ្ន្រំ ដើម្របីឲ្រយស្ត្រីអាចបង្កដើនល្របឿនក្នុងការ 
អភិវឌ្រឍន៍ និងបង្កដើនលទ្ធផលការារ ខណៈដ្រលធ្វើឲ្រយមានតុល្រយភាពរាងតម្រូវការក្នុងអាជីពការារ  
និងជីវិតផ្ទ្រល់ខ្លួន។ ក្រ្រពីកម្មវិធីជាច្រើនខាងលើ យើងត្រូវបង្កដើតបរិសា្ថ្រនការារ ដូចជាការរៀបចំការារ 
ឲ្រយមានភាពបត់ប្រនជាដើម។

ធនធានមនុស្រស 



យើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការ 
ផ្តល់សិទ្ធិដល់បុគ្គលិកតាមរយៈចំណ្ះដឹង និងជំនាញ

ដ្លពួកគ្ត្ូវការ...

‘The Class of 2011’
by  Terence John Ryman Terry
Maybank Photography Awards 2012
Photographer of the Year



យើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការ 
ផ្តល់សិទ្ធិដល់បុគ្គលិកតាមរយៈចំណ្ះដឹង និងជំនាញ

ដ្លពួកគ្ត្ូវការ...

‘The Lone Biker’
by Augusto Dela Cruz
Maybank Photography Awards 2013
Street Photography 

...ដើម្បីធានាថា លទ្ធផលការងាររបស់យើងត្ូវានជម្ុញ 
ដោយសារការច្ន្ប្ឌិតជានិរន្តរ៍

របាយការណ៍សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ៤៨ 

របាយការណ៍អាជីវកម្ម 

សេវាហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល និងអាជីវកម្មទូទាត់ ៥២

សេវាធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម និង 

 សេវាធនាគារកិច្ចសាណិជ្ជកម្ម ៥៤

បេតិបត្តិការអាជីវកម្ម រដ្ឋបបាលឥណទាន

 និងគេប់គេងបេេក់កម្ចសី ៥៦

កិច្ចសការកេុមហ៊ុន និងសេវាកម្ម  ៥៨



៤៨

ស្ចក្តីសង្ខ្បចំណ្ញ ខាត (ជាដុល្ល្ាម្រិក) ឆ្ន្ំសារពើពន្ធ ២០១៤ ឆ្ន្ំសារពើពន្ធ ២០១៣ ធៀបនឹងឆ្ន្ំចាស់

ចំណូលពីការបេេក់សុទ្ធ ២០.៣៣៨.៥៣២ ១៨.៦០៨.៨៦១ ៩,២៩%

ចំណូលថ្លេឈ្នួល និងកមេេជើងារសុទ្ធ ៣.៦៦១.៦៥៥     ២.៩៤៨.៩៤៩ ២៤,១៧%

ចំណូលប្តិបត្តិការសុទ្ធសរុប ២៤.០០០.១៨៧ ២១.៥៥៧.៨០៧ ១១,៣៣%

ចំណាយរដ្ឋបបាលទូទៅ ១១.៣១១.៤៩៧ ១០.០៥៥.៦២៧ ១២,៤៩%

សំវិធានធនលើការបាត់បង់នេឥណទាន (៣៤៧.១១៤) ៤១៣.៧៨៧ (១៨៣,៨៩%)

ការបេមូលមកវិញនូវឥណទានដេលខាតបង់ ៥៣៤.៤២៤ ៦៦៩.២៧៤ (២០,១៨%)

ប្្ក់ចំណ្ញមុនបង់ពន្ធ ១៣.៥៧០.០៤៦ ១១.៧៥៧.៦៦៧ ១៥,៤១%

ប្្ក់ចំណ្ញសុទ្ធ ១០.៧៥៦.៨៥៥ ៩.៧៧៩.៥១០ ៩,៩៩%

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ មេយប៊េង (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី សមេេចបានលទ្ធផលគួរឲេយកត់សម្គេល់ាមួយនឹងបេេក់ចំណេញសុទ្ធសរុបចំនួន ១០,៧៦ លានដុលា្លេរអាមេរិក និង  

ផលចំណេញធៀបនឹងមូលធនចំនួន ១៤,០៣% ទោះបីាឆ្នេំ ២០១៤ គឺាឆ្នេំដេលមនការបេកួតបេជេងខា្លេំងក៏ដោយ។ ក្នុងកំឡុងឆ្នេំ២០១៤ ការលំបាកដេលយើង 

បានបេឈមមុខ គឺកមេិតចំណេញពីឥណទានមនចំនួនតិច និងការកើនឡើងនេចំណាយទូទៅដេលភាគចេើនទៅលើការវិនិយោគលើការពងេីកបណា្តេញ និង 

វត្តមនរបស់យើងទូទាំងបេទេស។ 

ទោះបីាឥណទានដុលមនកំណើន ២៩,៦០% ធៀបនឹងឆ្នេាំស់បេេក់ចំណេញសុទ្ធមនកំណើតយឺតក្នងុអតេេ ៩,២៩% ដេលបណា្តេលមកពីកមេតិចំណេញពីឥណទាន 

ចំនួនតិចាមួយនឹងកមេិតចំណេញពីការបេេក់សុទ្ធ ធា្លេក់ចុះពី ៤,០៣%  កាលពីឆ្នេមុំនមកតេមឹ ៣,៤១%។ យើងរំពឹងគិតថា កមេតិចំណេញពីឥណទាននឹងបន្តស្ថតិៅក្នងុ 

កមេតិទាបោយារការកើនឡើងយ៉េងគំហុករបស់ា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថទំុាងអស់។ 

ោយផ្អេកលើលក្ខខណ្ឌទីផេសារផ្នេកឥណទាន យើងបានផ្តេតការយកចិត្តទុកាក់លើផ្នេកការរួមចំណេកពីផ្នេកកមេេឈ្នួលាលទ្ធផលចំណូលថ្លេឈ្នួល និងកមេេ 

ជើងារសុទ្ធបានកើនឡើងយ៉េងគួរឲេយកត់សម្គេល់រហូតដល់ ២៤,១៧% ដេលាការរួមចំណេកពីការយកកមេេសេវាខ្ពស់ាងមុន និងចំណូលពីផ្នេកហិរញ្ញបេបទទានាណិជ្ជកម្ម។

ក្នុងមួយឆ្នេំពេញចំណាយទូទៅបានកើនឡើង ១២,៤៩% ធៀបនឹងឆ្នេំាស់ ដេលចេើនាងការកើនឡើងនេបេេក់ចំណេញបេតិបតិ្តការសុទ្ធ ដេលកើនមនឡើងក្នុងអតេេ 

តេឹមតេ ១១,៣៣% ប៉ុណ្ណេះ។ ចំណាយទូទៅមនការកើនឡើងបណា្តេលមកពីគមេេងពងេីកបណា្តេញរបស់យើង និងការកាងសមត្ថភាព ក៏ដដូចាហេា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ 

កេេយការចុះបញ្ជរីបស់ធនាគារ។ យើងបានផ្តចួផ្តើម និងបន្តធ្វើឲេយផលិតភាព និងការគេប់គេងថ្លេដើមរបស់យើងកាន់តេមនភាពបេសើរឡើង ដើមេបីទធានាឲេយការកើនឡើង 

នេចំណាយទូទៅ ក៏ដដូចាបេេក់ចំណូលពីបេតិបត្តិការសុទ្ធមនសភាពកាន់តេបេសើរឡើង។ ាលទ្ធផលចំណាយធៀបនឹងចំណូលមនការកើនឡើងពី ៤៦,៦៤% 

កាលពីឆ្នេំមុនមក ៤៧,១៣%។ 

ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤

លោក ឡង ខាយ សី៊ម
នាយក នាយកដ្ឋ្នហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្ត្

ភាពាអ្នកដឹកនាំ
និង ាវតា

យុទ្ធាសេ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋបភាពទូទៅ
ធនាគារ មេយប៊េង

ារពី
ថា្នេក់ដឹកនាំ

របាយការណ៍បេាំឆ្នេ ំ២០១៤



 ៤៩

“ ”
ជាថ្មីម្តងទៀតធនាគារ ម្យប៊្ង (ខ្មបូឌា) ភីអិលសុី សម្្ចានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ជាមួយនឹងប្្ក់ចំណ្ញសុទ្ធសរុបចំនួន 

១០,៧៦ លនដុល្ល្រាម្រិក និងផលចំណ្ញធៀបនឹងមូលធនចំនួន ១៤,០៣% ទោះបីជាឆ្ន្ំ២០១៤ គឺជាឆ្ន្ំដ្លមានការប្កួតប្ជ្ង 

ខា្ល្ំងក៏ដោយ។ លទ្ធផលដ៏រឹងមាំន្ះ សបញ្ជ្ក់ឲ្យឃើញពីភាពខា្ល្ំង និងយុទ្ធសាស្្តរបស់យើងក្នុងការបន្តយកចិត្តទុកដក់ និងផ្ត្តលើការ 

សម្្ចឲ្យាននូវយុទ្ធសាស្្តថា្ន្ក់តំបន់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងការរីកលូតលស់ន្ាជីវកម្មរបស់យើង ក្នុងខណៈដ្លការគ្ប់គ្ង 

មានប្សិទ្ធភាព និងសា្ថ្នភាពមូលធនរបស់យើង។

ស្ចក្តីសង្ខ្បតារាងតុល្យការ (ជាដុល្ល្ាម្រិក) ឆ្ន្ំសារពើពន្ធ ២០១៤ ឆ្ន្ំសារពើពន្ធ ២០១៣ ធៀបនឹងឆ្ន្ំចាស់

ទេពេយសកម្មសរុប ៥៩៦.៨៦១.៤២៥ ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ២៩,៣១%

ឥណទាន និងបុរេបេទានដុល ៣៥២.៦២២.៥៤៩ ២៧២.០៨៤.១០៧ ២៩,៦០%

ឥណទាន និងបុរេបេទានសុទ្ធ ៣៤២.២៥៩.៤០៦ ២៦១.៤២៩.៨៤៥ ៣០,៩២%

ឥណទានមិនដំណើរការ ៨.៣១៦.២០៨ ៨.៦៥៤.៧១១ (៣,៩១%)

បេេក់បញ្ជើរបស់អតិថិជន ៣៦១.០៥៩.២៧៥ ២៩៦.៦៨៣.៦០៦ ២១,៧០%

អនុបាតឥណទានសុទ្ធធៀបនឹងទេពេយសកម្ម ៥៧,៣៤% ៥៦,៦៤% ០,៧០%

អនុបាតឥណទានមិនដំណើរការធៀបនឹងឥណទានសុទ្ធ ២,៣៦% ៣,១៨% (០,៨២%)

មូលធន ៥០.០០០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ០,០០%

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការកើនឡើងន្ឥណទានបណ្ត្លមកពីការការពារគុណភាពទ្ព្យសកម្ម

ការខិតខំបេឹងបេេងក្នុងការបេមូលឥណទាន បានចូលរួមចំណេកក្នុងការធ្វើឲេយសំវិធានធនលើការបាត់បង់មនភាពបេសើរឡើង ដេលមនការាក់បញ្ចសូលមកវិញនូវ 

សំវិធានធនចំនួន ៣៤៧.១១៤ ដុលា្លេរអាមេរិក និងការបេមូលមកវិញនូវឥណទានដេលខាតបង់ចំនួន ៥៣៤.២៣២ ដុលា្លេរអាមេរិក។ ោយមនការតេួតពិនិតេយយ៉េង 

តឹងរឹុងក្នុងការ ការារគុណភាពទេពេយសកម្ម គុណភាពនេទេពេយសកម្មរបស់យើងបន្តល្អបេសើរាមួយនឹងអនុបាតឥណទានមិនដំណើរការធា្លេក់ចុះមកតេឹម ២,៣៦% 

បើបេៀបធៀបនឹងឆ្នេំមុនដេលមនចំនួន ៣,១៨%។

ទេពេយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារមនកំណើនក្នុងអតេេ ២៩,៣១% ដេលមនទឹកបេេក់រហូតដល់ ៥៩៦,៨៦ លានដុលា្លេរអាមេរិក បើគិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ធ្នូ ឆ្នេំ២០១៤ 

ដេលាចមេបទងបានមកពីកំណើននេឥណទាន និងបុរេបេទានដុល ដេលបានកើនឡើងចំនួន ២៩,៦០% ក្នងុទឹកបេេក់ចំនួន ៣៥២,៦២ លានដុលា្លេរអាមេរិក 

បើបេៀបធៀបនឹងឆ្នេំមុន។
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៥០

អនុាតសំខាន់ៗ ឆ្ន្ំសារពើពន្ធ ២០១៤ ឆ្ន្ំសារពើពន្ធ ២០១៣

កមេិតចំណេញពីការបេេក់សុទ្ធ (%) ៣,៤១% ៤,០៣%

ផលចំណេញធៀបនឹងមូលធន(%) ១៤,០៣% ១៤,៨៤%

ផលចំណេញធៀបនឹងទេពេយសកម្មសរុប(%) ១,៨០% ២,១២%

អនុបាតកមេេឈ្នួលធៀបនឹងចំណូល (%) ១៥,២៦% ១៣,៦៨%

អនុបាតចំណាយធៀបនឹងចំណូល (%) ៤៧,១៣% ៤៦,៦៤%

អនុបាតឥណទានធៀបនឹងបេេក់បញ្ញើ (%) ៩៧,៦៦% ៩១,៧១%

គុណភាពទ្ព្យសកម្ម 

អនុបាតឥណទានមិនដំណើរការ(%) ២,៣៦% ៣,១៨%

ភាពគ្ប់គ្្ន់ន្ដើមទុន

អនុបាតសោធនភាព ១៨,៩៩% ២១,៩៨%

ការកើនឡើងន្ប្្ក់បញ្ញើគាំទ្ដោយការរីកសុះសាយន្វត្តមាន និងពាណិជ្ជសញ្ញ្ម្យប៊្ង

បេេក់បញ្ញើពីអតិថិជនបានកើនឡើងចំនួន ២១,៧០% ដេលមនទឹកបេេក់ចំនួន ៣៦១,០៦ លានដុលា្លេរអាមេរិក ខណៈដេលយើងបន្តពឹងផ្អេកលើសកា្តេនុពលដ៏ដធំធេង  

របស់យើង (បណា្តេញាខាម៉េសុីនដកបេេក់ស្វ័យបេវត្តិ និងសេវាកម្មធនាគារតាមបេព័ន្ធអុីនធឺណិត និងការរីកសុះាយនេាណិជ្ជសញ្ញេ ក៏ដដូចាវត្តមនរបស់  

ធនាគារ មេយប៊េង។ កំណើននេបេេក់បញ្ញើបណា្តេលមកពីកំណើននេបេេក់បញ្ញើសនេសំ និងបេេក់បញ្ញើចរន្តចំនួន ៣៤,៥១ លានដុលា្លេរអាមេរិក និងកំណើននេបេេក់ 

បញ្ញើមនកាលកំណត់ចំនួន ២៩,៨៦ លានដុលា្លេរអាមេរិក។ ៅក្នុងវិស័យធនាគារទាំងមូល យើងក៏ដសង្កេតឃើញមនកំណើននេការបេកួតបេជេងផ្នេកបេេក់បញ្ញើរវាង 

ា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថៅុក្នងុបេទេសផងដេរ។ ាលទ្ធផលនេការបេកួតបេជេងនេះ បានធ្វើោយអនុបាតបេេក់បញ្ញើសនេសំ និងចរន្តមនការប៉ះាល់បន្តចិបន្តចួោយធា្លេក់ 

ចុះពី ៥៨,៣៣% កាលពីឆ្នេំ២០១៣ មកតេឹម ៥៧,៤៩% ៅក្នុងឆ្នេំ២០១៤ នេះ ហើយអនុបាតឥណទានធៀបនឹងបេេក់បញ្ញើមនការកើនឡើងរហូតដល់ ៩៧,៦៦% 

បើបេៀបធៀបកាលពីឆ្នេំមុន ដេលមនចំនួនតេឹមតេ ៩១,៧១% ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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 ៥១

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពគ្ប់គ្្ន់ន្ដើមទុននៅត្ស្ថិតនៅក្នុងសភាពជាទីព្ញចិត្ត

អនុបាតសោធនភាព គឺាសូចនាករណ៍ដ៏ដសំខាន់បេើបេេស់សមេេប់វាស់វេងភាពគេប់គេេន់នេមូលធន ោយផ្អេកលើមូលនិធិផ្ទេល់សុទ្ធធៀបនឹងហានិភ័យឥណទានារួម 

ដេលសូចនាករណ៍នេះមិនអាចតិចាង១៥% ដេលាតមេូវការរបស់ធនាគារាតិនេកម្ពុា ានិយ័តករ។ គិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ធ្នូ ឆ្នេំ២០១៤ អនុបាតសោធនភាពរបស ់

ធនាគារៅតេគេប់គេេន់គឺចំនួន ១៨,៩៩%។ យើងនឹងថេរកេសាកមេតិដេលគេប់គេេន់នេះ ដើមេបីទគំាទេដល់ការ ការារហានិភ័យនេអាជីវកម្ម និងបង្កើនការរីកចមេើនាមួយ 

ការគេប់គេងនេតមេូវការនេដើមទុន។ 

ការធ្វើឲ្យប្សើរឡើងគុណភាពទ្ព្យសកម្ម

គុណភាពទេពេយសកម្មរបស់យើង ៅតេបន្តមនភាពបេសើរឡើងាមួយនឹងអនុបាតឥណទានមិនដំណើរការក្នុងអតេេ ២,៣៦% បើធៀបនឹង ៣,១៨% ក្នុងឆ្នេំ២០១៣។

ចក្ខុវិស័យសមាាប់ឆ្នាំ ២០១៥

ក្នុងខណៈដេលា្ថេនភាពនេការផ្តល់កម្ចសី និងការផ្តល់មូលធនកាន់តេមនភាពតឹងរឹុង កមេេចំណេញនេអតេេការបេេក់រំពឹងៅតេស្ថិតៅក្នុងា្ថេនភាពពិបាកោយារ 

តេធនាគារៅតេបន្តផ្តល់កម្ចសីយ៉េងគំហុក។ យើងៅតេបន្តស្វេងរកវិធីាសេ្តក្នុងការកេសមេួល និងបំពេញបន្ថេមតាមរយៈចំណូលពីកមេេឈ្នួលោយផ្អេកទៅលើការ 

ផ្តល់ជូននូវផលិតផលថ្មីៗៅលើទីផេសារ និងតាមរយៈវត្តមនរបស់យើងៅក្នុងបេទេសាសមជិកអាា៊េន។ 

សមេេប់ឆ្នេ២ំ០១៤ យើងៅតេបន្តខិតខំបេងឹបេេងក្នងុការធ្វើឲេយផលិតភាពមនភាពកាន់តេបេសើរឡើង និងក្នងុការគេប់គេងការចំណាយដើមេបីទធានាថា យើងអាចគេប់គេង 

ការកើនឡើងនេចំណាយទូទៅឲេយៅក្នុងកមេិតសមសេបមួយ ក៏ដដូចាបេេក់ចំណេញសុទ្ធពីបេតិបតិ្តការផងដេរ។



៥២

គោលដៅអាទិភាព

• ពង្រឹងផ្ន្រកឥណទាន និងប្រ្រក់បញ្ញើ

• បង្កើនចំណូលដ្រលបានមកពីស្រវាកម្ម និងកម្រ្រផ្រស្រងៗ

• បង្កើនសមត្ថភាពផ្ន្រកលក់

• អនុវត្តសមត្ថភាពធនាគារកិច្ចលក្ខណៈឌីជីថល

• ផ្តល់នូវដំណោះស្រ្រយធនាគារឆ្លងប្រទ្រសដោយពឹងផ្អ្រកលើសមត្ថភាពក្នងុតំបន់

សេវាហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល និងអាជីវកម្មទូទាត់

លោកសេី ស៊ូ មុន្នីវ័គ
នាយិកា នាយកដ្ឋានសាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

នាយកដ្ឋ្រនស្រវាហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល និងអាជីវកម្មទូទាត់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងថ្មីដើម្របីបម្រើដល់អតិថិជនទូទៅ និងសហគ្រ្រសខ្ន្រតតូចនិងមធ្រយម ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងបណ្ត្រញសាខខធនាគារ។ ពីមុន តួនាទីទំាងន្រះត្រវូបាន 
ទទួលបន្ទុកដោយនាយកដ្ឋ្រនស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍ និងនាយកដ្ឋ្រនគ្រប់គ្រងបណ្ត្រញសាខខ។ យើងកំណត់គោលដៅក្នងុារនំាមកនូវគុណតម្ល្រដ្រលប្ល្រកពីគ្រៅក្នុងទីផ្រារាមរយៈារោះជំហានក្នុងារ 
ពង្រីកបណ្ត្រញសរបស់យើង ដោយបង្កើនារយកចិត្តទុកដក់ទៅលើធនាគារកិច្ចលក្ខណៈឌីជីថល។ ដើម្របីសម្រ្រចក្តីប្រ្រថ្ន្រសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៥ របស់យើង ារខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់ធនាគារយើងនាព្រលថ្មីៗន្រះត្រូវ 
បានផ្ត្រតទៅលើាររៀបចំារងារមូលដ្ឋ្រន និងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ។ នាព្រលបច្ចុប្របន្ន យើងានជំហរយ៉្រងរឹងាំក្នុងារបញ្ច្រញសសា្ត្រនុពលដ្រលមិនទាន់ប្រើន្រាណិជ្ជកម្មរបស់យើង និងាប់យកឱាសខណៈ 
ដ្រលវិស័យធនាគារៅប្រទ្រសកម្ពុាកំពុងានារប្រ្រប្រួលយ៉្រងឆប់រហ័ស។

ចក្ខុវិស័យឆ្នេំ២០១៥

យើងានភាពសុទិដ្ឋនិិយមចំពោះសមត្ថភាពរបស់យើង ក្នងុារដក់ទុនលើាលានុវត្តភាពដ្រលកើតច្រញសពីភាពរីកចម្រើនាលំដប់ន្រវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលបានរំពឹងទុកក្នងុអត្រ្រពី ៧,២% ទៅ ៧,៥%។ ទោះបីា 
ារប្រកួតប្រជ្រងៅលើទីផ្រារានារកើនឡើង ដោយាខរានធនាគារាច្រើនក្នងុប្រព័ន្ធធនាគារ យើងៅៅ្រានជំននចិត្តក្នងុារបង្កើននត្តមភាពរបស់យើងដោយកំណត់គោលដៅលើឱាសថ្មីៗ និងប្រើប្រ្រស់  
អានុភាពន្របណ្ត្រញសថ្មាីពិស្រសផ្ន្រកឌីជីថលដ្រលនាំមុខគ្រ។ យើងគ្រ្រងនឹងពង្រឹងបន្ថ្រមទៀតផ្ន្រកប្រ្រក់កម្ចី និងប្រ្រក់បញ្ញើ ព្រមទាំងពង្រកីចំណូលដ្រលបានមកពីស្រវាកម្ម និងកម្រ្រផ្រស្រងៗ។ ាមួយនឹងារខិតខំ 
របស់យើងក្នងុារបង្កើនឥទ្ធពិលផ្ន្រកលក់ និងសមត្ថភាពធនាគារកិច្ចលក្ខណៈឌីជីថល ចំនុចមូលដ្ឋ្រនរបស់យើងគឺផ្ត្រតទៅលើារបង្កើនប្រ្រក់ចំណ្រញស ផលិតភាព ារអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល សមត្ថភាពន្រប្រព័ន្ធារងារ   
ារគ្រប់គ្រងដំណើរារ ារចំណយ និងហានិភ័យ។ ាមួយនឹងភាពខ្ល្រងំៅក្នងុតំបន់ យើងនឹងអាចវិនិយោគទៅលើសមត្ថភាពក្នងុតំបន់ក្នងុារផ្តល់នូវដំណោះស្រ្រយផ្ន្រកធនាគារឆ្លងប្រទ្រស។ យើងានជំហរ 
យ៉្រងរឹងាំ ក្នុងារទាញសយកចំនុចរួមទូទាំងតំបន់ ដើម្របីនាំមកនូវារភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនង និងដំណោះស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុយ៉្រងជិតស្និទ្ធ ដ្រលាន់ៅ្រប្រសើរសម្រ្រប់អតិថិជនរបស់យើង។ យើងានទំនុកចិត្តលើារ 
បញ្ច្រញសសា្ត្រនុពលព្រញសល្រញសន្រគំរូអាជីវកម្មដ្រលាន់ៅ្រប្រសើររបស់យើង ដើម្របីសំរ្រចបាននូវារលើកកម្ពស់ាណិជ្ជកម្ម និងបំព្រញសតម្រូវារអតិថិជនរបស់យើងនូវស្រវាកម្មដ្រលានល្របឿនលនន 
ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងានភាពងាយស្រួល។

២០១៥ ២០១៤
លទ្ធផលការងារសំខាន់ៗ

• បានសម្ព្រធបើកាខខថ្មចំីនួន ៥ និងដក់បន្ថ្រមា៉្រសីុនដកប្រ្រក់ស្វយ័ប្រវត្តៅិ 
 ក្រ្រាខខចំនួន ៦ ធ្វើឲ្រយានារកើនឡើងដល់ ២១ ាខខ និង ៣៧ ា៉្រសីុន ATMs

• បានសម្ព្រធដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្ម Maybank Premier Wealth

• ប្រ្រក់បញ្ញើបានកើនឡើង ២១,៧០% ពីចំនួន ២៩៧លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក រហូតដល់ 
 ចំនួន ៣៦១លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៤

• បានដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ Maybank2u ដ្រលានលក្ខណៈប្រសើរាងមុន ាមួយ 
 នឹងមុខងារថ្មីៗ

ភាពាអ្នកដឹកនាំ
និង ាខវា

យុទ្ធាខស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

ាខរពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤



៥៣

សេវាហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល និងអាជីវកម្មទូទាត់

លោក ស៊េន ធនិន
នាយក នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មទូទាត់

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆ្នេំ២០១៤
បណ្តាញរូទបវ័ន្ត

យើងៅៅ្របន្តាមួយនឹងារពង្រីកបណ្ត្រញសរបស់យើង ាមរយៈារបើកាខខថ្មីចំនួន ៥ ទៀតៅក្នុង 
ឆ្ន្រំ២០១៤ ដោយនាំមកឲ្រយយើងនូវារោះជំហានដ្រលានាខខសរុបចំនួន ២១ ដ្រលានទីាំង 
ស្ថតិៅទូទំាងប្រទ្រស ដោយក្នុងោះាខខចំនួន ១៣ ស្ថិតៅរាជធានីភ្នំព្រញស និងាខខចំនួន ៨ ៅទី 
ប្រជុំជនាមបណ្ត្រខ្រត្តសំខន់ៗ។ យើងក៏បានពង្រីកបណ្ត្រញសា៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិរបស់យើង 
ាមរយៈារដក់បន្ថ្រមា៉្រសុីនថ្មីៅក្រ្រាខខចំនួន ៦ ដូចន្រះា៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិៅាម 
ាខខ និងៅក្រ្រាខខសរុបានចំនួន ៣៧ ៅចុងឆ្ន្រំ២០១៤ ន្រះ។ ារពង្រីការោះជំហាន 
ៅទីាំងទាំងន្រះ ត្រូវបានជ្រើសរីសយ៉្រងប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្របីបម្រើតម្រូវារអតិថិជនរបស់យើង។ 
ាខខ អូឬស្រសី ខ្រត្តាក្រវ និងក្រងុសួងរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីបម្រើស្រវាកម្មដល់អតិថិជន 
ដ្រលាាណិជ្ជករ និងសហគ្រិនដោយផ្តល់ជូននូវារធ្វើប្រតិបត្តិារប្រាំថ្ង្រយ៉្រងឆប់រហ័ស និងាន 
ភាពងាយស្រួលៅាមបញ្ជធនាគារ ស្រវាកម្មដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិ ព្រមទាំងផលិតផល និងស្រវាកម្ម 
ធនាគារសម្រ្រប់តម្រូវាររយៈព្រលវ្រងដូចា ារផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចី និងារផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញប្របទាន ដ្រល 
ស្ថិតៅជិត និងានភាពងាយស្រួលបំផុតដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ ខណៈព្រលដ្រលាខខបឹង 
ក្រងកងទី១ របស់យើងដ្រលានទីាំងស្ថិតៅក្នុងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចន្រសងា្ក្រត់បឹងក្រងកងទី ១ បាននឹង 
កំពុងបំព្រញសតម្រូវារអតិថិជនាមរយៈដំណោះស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុដ្រលានលក្ខណៈផ្ទ្រល់ខ្លួន និង 
ទូលំទូលាយ។ ក្នុងដំណើរទៅមុខ ដើម្របីឆ្ព្រះទៅកម្រិតមួយទៀតន្រនត្តមភាពផ្ន្រកស្រវាកម្មអតិថិជន  
យើងនឹងធ្វើឲ្រយប្រសើរាមរយៈនត្តមភាពប្រតិបតិ្តារ និងផ្ត្រតសំខន់លើារចូលរួមរបស់អតិថិជនក្នុង 
ារផ្តល់ស្រវាកម្មដ្រលាន់ៅ្រប្រសើរ និងាន់ៅ្រានភាពភាពងាយស្រួលាមរយៈបណ្ត្រញសច្រកាយ 
របស់យើង។

ធនាគារកិច្ចសមាាប់អតិថិជនវរជន

ារបើកដំណើរារាខខបឹងក្រងកងទី១ ក៏បានបងា្ហ្រញសនូវារាប់ផ្តើមសម្ព្រធារិយល័យ Maybank  

Premier Wealth ាលើកដំបូង ដ្រលានផ្តល់ជូននូវផលិតផលថ្មី ក្នុងគោលបំណងដើម្របីផ្តល់នូវ 
បទពិសោធន៍ធនាគារកិច្ចដ្រលានលក្ខណៈពិស្រស ដោយផ្ត្រតលើភាពាដ្រគូដ្រលអតិថិជនាន 
អាទិភាពខ្ពស់។ ាមរយៈលក្ខណៈពិស្រសន្រះ យើងានបំណងផ្តល់ជូនអតិថិជន Maybank  

Premier Wealth នូវស្រវាកម្មដ្រលានលក្ខណៈផ្ទ្រល់ខ្លួន និងទូលំទូលាយ និងដំណោះស្រ្រយ 
ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អ្រកលើសា្ត្រនុពលរបស់យើងៅក្នុងតំបន់ និងក្នុងស្រុកក្នុងារបំព្រញសតម្រូវារ 
ាពិស្រសរបស់អតិថិជន ក៏ដូចាារផ្តល់ប្រឹក្រាាអាទិភាព អត្ថប្រយោជន៍ និងរងាង្រន់ផ្រស្រងៗបន្ថ្រម  
ទៀត។ ពីព្រលន្រះទៅ យើងនឹងយកចិត្តទុកដក់ឲ្រយាន់ៅ្រសុីជម្រ្រពីសា្ត្រនុពលន្រក្រុមគ្រួាខរដ្រាន 
ប្រ្រក់ចំណូលមធ្រយម និងប្រ្រក់ចំណូលខ្ពស់ដ្រលកំពុងរីកចម្រើនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពាុ ដ្រលនឹងអនុញ្ញ្រតិ 
ឲ្រយយើងពង្រឹងនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសម្របត្តិរបស់យើងដើម្របីបម្រើផ្ន្រកន្រះឲ្រយាន់ៅ្រប្រសើរ។

បាាក់បញ្ញើ

យើងបន្តបងា្ហ្រញសពីាររីកចម្រើនយ៉្រងជោគជ័យៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤ ាមួយនឹងារកើនឡើងន្រប្រ្រក ់
បញ្ញើ ពី ២៩៧ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកៅចុងឆ្ន្រំ២០១៣ រហូតដល់ចំនួន ៣៦១លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុង 
ឆ្ន្រ២ំ០១៤ ឬ កើនឡើងក្នងុអត្រ្រ ២១,៧០%។ ផ្ន្រកមួយន្រកំណើនន្រះត្រូវបានជម្រញុសដោយគំនិតក្នងុារ 
ទាក់ទាញសមូលនិធិាមរយៈយុទ្ធនាារដក់ប្រ្រក់បញ្ញើ ដ្រលានផ្តល់ជូននូវារធ្វើដំណើរដ៏គួរឲ្រយរំភើបទំាង 
ក្នុង និងក្រ្រប្រទ្រសកម្ពុា។ យុទ្ធនាារ "ទ្រសចរណ៍កម្ពុា" បានចូលរួមជួយលើកកម្ពស់វិស័យទ្រស 

ចរណ៍ក្នុងស្រុក និងផ្រារភា្ជ្រប់ទ្រសចរណ៍ក្នុងសុបិន្តាមួយារបង្កើនប្រ្រក់សន្រសំរបស់បុគ្គល រីឯារ 
ផ្រសព្វផ្រាយពីគណនីកុារបានលើកទឹកចិត្តដល់កុារក៏ដូចាឪពុកា្ត្រយឲ្រយរីករាយនឹងជីវិតដ្រលពោរព្រញស 
ទៅដោយក្តីស្រម្រ និងស្រចក្តីប្រ្រថ្ន្រ ាមរយៈឱាសឈ្នះប្រដប់ក្ម្រងល្រង និងថ្ង្រឈប់សម្រ្រកក្នុង  
ក្តីសុបិន្ត ៅព្រលដក់ប្រ្រក់សន្រសំដើម្របីអនាគតរបស់កូន។ ដោយកំណត់យកគោលដៅដំណើរកំាខន្ត 
យ៉្រងសម្រិតសម្រ្រំងៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុា ប្រទ្រសា៉្រឡ្រសុី (រមណីយដ្ឋ្រន Legoland ប្រទ្រស 
ា៉្រឡ្រសុី) និងប្រទ្រសសិង្ហបុរី (Resorts World Sentosa បូករួមទាំង Universal Studios Singapore) 
យុទ្ធនាារទាំងពីរន្រះ ទទួលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពជោគជ័យៅចោ្ល្រះពីី្រនសភា ដល់ី្រធ្ន្នូ   
ឆ្ន្រំ២០១៤ ដោយានារកើនឡើងនូវារចូលរួមក្នុងរយៈព្រលមួយី្រ និងារកើនឡើងក្នុងារដក ់
ប្រ្រក់បញ្ញើគួរឲ្រយកត់សា្គ្រល់រហូតដល់ចុងឆ្ន្រំ២០១៤ ន្រះ។

អាជីវកម្មប័ណ្ណ និងម៉ាសីុនទូទាត់

យើងាប់ផ្តើមដំណើរារក្នុងារពង្រីការវិនិយោគរបស់យើងដោយរួមបញ្ច្នូលអាជីវកម្មប័ណ្ណ និងា៉្រសុីន 
ទូទាត់ៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤។ ៅកំឡុងឆ្ន្រំន្រះ ារខិតខំប្រងឹប្រ្រង គឺបានាប់ផ្តើមឡើងាមរយៈាររៀបចំ 
ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ និងដំណើរារសំខន់ៗ ដោយផ្អ្រកលើគំនិតច្ន្រប្រឌិតថ្មីន្រអាជីវកម្មប័ណ្ណរបស ់
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងា៉្រសីុនទូទាត់ថ្ន្រក់តំបន់។ ាមួយនឹងមូលដ្ឋ្រនភាគច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងៅក្នុង 
ឆ្ន្រំ២០១៤ យើងគ្រ្រងនឹងបើកដំណើរារប័ណ្ណឥណពន្ធវីាខរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង ក៏ដូចា 
ា៉សីុនទូទាត់ AMEX ដ្រលាអាជីវកម្មថ្មីពីររបស់យើងៅដើមឆ្ន្រំ២០១៥។ 

បណ្តាញឌីជីថល

អំឡុងឆ្ន្រំន្រះ ស្រវាកម្មធនាគារាមប្រព័ន្ធអីុនធឺណិត Maybank2u របស់ធនាគារយើងបានបន្តឆ្លង 
ាត់ាររីកចម្រើនយ៉្រងវិជ្ជានទាំងចំនួនន្រប្រតិបត្តិារ និងតម្ល្រន្រប្រតិបត្តិារផងដ្ររ ដោយ 
សកម្មភាពទាំងពីរកើនឡើងទ្វ្រដងធៀបទៅនឹងលទ្ធផលន្រឆ្ន្រំមុន។ ស្របព្រលយើងបានបន្តដំណើរ 
ទៅមុខដោយផ្ត្រតលើារច្ន្រប្រឌិតានារផ្តួចផ្តើមថ្មីមួយក្នុងារពង្រឹង និងធ្វើឲ្រយ Maybank2u ាន 
លក្ខណៈប្រសើរាងមុនាមួយនឹងមុខងារពិស្រសថ្មី ដូចាារដកប្រ្រក់ដោយមិនាំបាច់ប្រើប័ណ្ណ  
ារផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅធនាគារផ្រស្រងៗក្នុងស្រុក និងក្រ្រស្រុក និងារទូទាត់វិក្កយបត្រាប្រាំ និងកម្មវិធី  
Maybank2u ាមទូរស័ព្ទដ្រថ្មីទាំងស្រុងត្រូវបានាប់ផ្តើមផងដ្ររ។ ក្នុងដំណើរារឆ្ព្រះទៅមុខ  
ធនាគារកិច្ចលក្ខណៈឌីជីថល នឹងា្ល្រយាផ្ន្រកដ្រលយើងយកចិត្តទុកដក់។ គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្រស្រងៗ 
ាច្រើនត្រូវបានយកមកពិភាក្រាដោយទាញសយកប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធក្នុងតំបន់របស់យើងដ្រលនឹងជួយ 
បង្កើននូវគុណតម្ល្ររបស់យើង។ 

ធនាគារកិច្ចសមាាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូទច និងមធាយម

យើងបានាប់ផ្ដើមធ្វើារផ្ល្រស់ប្ត្នូរក្នុងារធ្វើារងារាមួយអាជីវកម្ម សហគ្រ្រសខ្ន្រតតូច និងមធ្រយម 
ាមួយនឹងារផ្តួចផ្តើមក្នុងារធ្វើឲ្រយដំណើរារផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចី និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យានភាព 
ាន់ៅ្រល្អប្រសើរ។ គោលនយោបាយ និងដំណើរារត្រូវបានក្រច្ន្រឲ្រយាន់ៅ្រានប្រសិទ្ធភាពដោយ  
ជោគជ័យរួមានារដក់ឲ្រយដំណើរារប្របបទផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីដ្រលានភាពាខមញ្ញាងមុន និងរយៈ 
ព្រលបំព្រញសារងារដ្រលាន់ៅ្រប្រសើរាងមុន។ សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៥ យើងនឹងពឹងផ្អ្រកលើសន្ទុះន្រ 
ាររីកចម្រើនរបស់យើងរួមាមួយនឹងសា្ត្រនុពលន្រចំណ្រកទីផ្រារន្រះព្រមទាំងឆ្ព្រះទៅមុខដោយ 
ផ្ត្រតទៅលើារជួយសហគ្រិនខ្ន្រតតូចនិងមធ្រយមក្នុងស្រុកក្នុងារធ្វើឲ្រយអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រានភាព 
រីកចម្រើន។

របាយារណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយារណ៍
អាជីវកម្ម

របាយារណ៍
សមិទ្ធផល

ារោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

ព័ត៌ាន
ផ្រស្រងៗ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម
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សេវាធនាគារកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាធនាគារកិច្ចពសជីវកម្ម

លោក ឆយ វ៉េខ្វុង
នាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចាជីវកម្ម

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ស្រវាធនាគារកិច្ចាខជីវកម្ម និងស្រវាធនាគារកិច្ចាណិជ្ជកម្ម គ្របដណ្តប់លើផ្ន្រកាខជីវកម្ម ាណិជ្ជកម្ម និងសហគ្រ្រសខ្ន្រតតូច និងមធ្រយមព្រមទំាងប្រតិបត្តាិរធនាគារកិច្ចសម្រ្រប់ធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពាុ។ ទំាង 
ន្រះសំដៅលើសហគ្រ្រសអាជីវកម្មដ្រលានចំណូលប្រាំឆ្ន្រចំំនួន ៣លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ ច្រើនាងន្រះ ន្រវិស័យសំខន់ៗក្នុងប្រទ្រសកម្ពាុ។ ទំាងន្រះរួមបញ្ច្នូលទំាងក្រមុហុ៊នអាជីវកម្មដ្រលានលក្ខណៈគ្រួាខរ 
សហគ្រ្រសថ្មីៗក្នុងស្រុក សហគ្រ្រសៅក្នុងតំបន់ និងសហគ្រ្រសអន្តរាតិដ្រលានទីផ្រារៅទូទាំងពិភពលោក។ 

ស្រវាធនាគារកិច្ចាខជីវកម្ម និងស្រវាធនាគារកិច្ចាណិជ្ជកម្មផ្តល់នូវដំណោះស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញប្របទាន និងអាជីវកម្មយ៉្រងទូលំទូលាយជូនដល់អតិថិជនរបស់យើង ៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពាុក៏ដូចាអតិថិជនរបស់សម្ពន័្ធ  
ធនាគារ ម្រយប៊្រង ជុំវិញសពិភពលោកផងដ្ររ។ គំរូអាជីវកម្មដ្រលយកអតិថិជនាគោលត្រូវបានផ្អ្រកលើក្រមុារងារផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ក្នងុារធ្វើាបណ្ត្រញសទាក់ទងដ៏សំខន់សម្រ្រប់អតិថិជនថ្មទំីាងអស់ និង 
សម្រ្រប់ក្រុមារងារទំនាក់ទំនងអតិថិជនក្នុងារបង្កើន និងគ្រប់គ្រងបណ្តុំអាជីវកម្មដ្រលយើងានស្រ្រប់។ 

ារប្ត្រា្ញ្រចិត្តរបស់យើងក្នុងារបង្កើតទំនាក់ទំនងរយៈព្រលវ្រង ជំននទុកចិត្ត និងទំនាក់ទំនងានិរន្តរ៍ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើង គឺាផ្ន្រកដ៏សំខន់មួយន្រទិសដៅទំនាក់ទំនងរបស់យើង។  យើងបានរួមបញ្ច្នូល 
គា្ន្ររវាងទស្រសនៈទីផ្រារក្នុងស្រុក និងសមត្ថភាពក្នុងតំបន់របស់យើង ដើម្របីបំព្រញសតម្រូវារអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនៅទូទាំងភូមិាខស្រ្តដ្រលយើងបានោះជំហានទៅដល់។

គោលដៅអាទិភាព

• ាប់យកលំហូរាណិជ្ជកម្មៅក្នងុតំបន់ៅឥណ្ឌចិូន

• សម្ព្រធប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងាខច់ប្រ្រក់ក្នងុតំបន់

• បង្កើន និងពង្រងឹទំនាក់ទំនងាមួយអតិថិជនសំខន់ៗបច្ចបុ្របន្ន ដើម្របីពង្រកីទីផ្រារ

• ផ្តល់នូវដំណោះស្រ្រយអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញប្របទានដោយពឹងផ្អ្រកលើវត្តានៅ 
 ក្នងុតំបន់ 

លទ្ធផលការងារសំខាន់ៗ

• បានបង្កើនចំណ្រកទីផ្រារាមួយនឹងអតិថិជនសំខន់ៗ

• បានផ្តល់ជូនដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថសុម្រ្រប់អាជីវកម្ម ដ្រលានលក្ខណៈ 
 ផ្ទ្រល់ខ្លនួ

• បានបង្កើតទំនាក់ទំនងាមួយដ្រគូាណិជ្ជកម្មសំខន់ៗៅក្នងុតំបន់

២០១៥ ២០១៤

ភាពាអ្នកដឹកនាំ
និង ាខវា

យុទ្ធាខស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

ាខរពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤
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សេវាធនាគារកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាធនាគារកិច្ចពសជីវកម្ម

លោក សុខ ឡេង
នាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចាណិជ្ជកម្ម

ចក្ខុវិស័យឆ្នេំ២០១៥

យុទ្ធាខស្ត្ររបស់យើង គឺជម្រុញសឲ្រយានកំណើនប្រ្រក់ចំណូលពីអាជីវកម្មគ្រប់ផ្ន្រកទាំងអស់ៅក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពុា រួមានអាជីវកម្មប្របគ្រួាខរក្នុងសហគ្រ្រសក្នុងស្រុក និងក្រុមហ៊ុនក្នុងតំបន់ធំៗ និង 
ាខជីវកម្មអន្តរាតិ។ គោលដៅអាទិភាពរបស់យើងផ្ត្រតទៅលើារធ្វើឲ្រយធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពុា 
ា្ល្រយាធនាគារជម្រើសទីមួយសម្រ្រប់អតិថិជន និងដ្រគូអាជីវកម្មក្នុងប្រទ្រសកម្ពុាក៏ដូចាៅក្នុង 
តំបន់ាមរយៈារផ្តល់ដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់អាជីវកម្ម ដ្រលបង្កើតឡើងាពិស្រសសម្រ្រប ់
តម្រូវាររបស់ពួកគ្រ ។

គោលដៅអាទិភាពៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៥ រួមានដូចា៖

• ាប់យកលំហូរាណិជ្ជកម្មៅក្នុងតំបន់ ៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌចិូន ប្រទ្រសា៉្រឡ្រសីុ ប្រទ្រសសិង្ហបុរី 
 និងប្រទ្រសចិន

• សម្ព្រធប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងាខច់ប្រ្រក់ក្នុងតំបន់របស់យើង

• បង្កើន និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងាមួយអតិថិជនសំខន់ៗបច្ចុប្របន្ន

• ាប់ដ្រគូាមួយអតិថិជនបច្ចបុ្របន្នក្នងុារពង្រកីទីផ្រាររបស់ពួកគាត់ឈានទៅក្រ្រប្រទ្រសកម្ពាុ 
 ដើម្របីបង្កើនារទទួលយកផលិតផលកម្ពុាៅក្នុងទីផ្រារនាំច្រញសសំខន់ៗដូចា សហភាព 
 អឺរ៉ុប អាាខ៊្រន និងចិន។

• បង្កើតទំនាក់ទំនងាមួយអ្នកនំាមុខគ្រៅលើទីផ្រារ និងអ្នកនំាមុខក្នុងនស្រាហកម្មធំៗន្រវស័ិយ 
 គោលដៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុា

• ពឹងផ្អ្រកលើវត្តានរបស់យើងៅក្នុងតំបន់ ដើម្របីទទួលបានមុខជំនួញសថ្មីសម្រ្រប់ធនាគារក្នុង 
 ផ្ន្រកាខជីវកម្ម ាណិជ្ជកម្ម ក៏ដូចាផ្ន្រកបុគ្គល និងសម្រ្រប់ផលិតផលធនាគារកិច្ចប្រតិបត្តិារ 
 ាពិស្រសារគ្រប់គ្រងាខច់ប្រ្រក់។

• ផ្តល់នូវដំណោះស្រ្រយអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញប្របទានសម្រ្រប់អតិថិជន ម្រយប៊្រង ាមួយនឹងវត្តាន 
 ៅក្នុងតំបន់គ្រប់ទីកន្ល្រងដ្រលធនាគារ ម្រយប៊្រង ានវត្តាន។

• អភិវឌ្រឍដំណោះស្រ្រយអាជីវកម្មថ្មីៗសម្រ្រប់អតិថិជនកម្ពុា ាមួយនឹងដ្រគូាណិជ្ជកម្មរបស់យើង 
 ពីគ្រប់ទីកន្ល្រងទូទំាងពិភពលោកដូចា ប្រទ្រសា៉្រឡ្រសុី សិង្ហបុរី ជប៉ុន និងបារាំង។

របាយារណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយារណ៍
អាជីវកម្ម

របាយារណ៍
សមិទ្ធផល

ារោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

ព័ត៌ាន
ផ្រស្រងៗ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

ាខ្ថ្រនភាពវិស័យធនាគារក្នុងប្រទ្រសកម្ពុាៅៅ្រានលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រង ាមួយនឹងធនាគារ 
ាណិជ្ជចំនួន ៣៦។ ារពង្រឹងទំនាក់ទំនងាមួយអតិថិជនបច្ចុប្របន្នរបស់យើង ៅៅ្រាកា្ត្រចំបងក្នុង 
ាខ្ថ្រនភាពដ្រលានលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រងប្របន្រះ ខណៈព្រលដ្រលយើងនឹងបន្តទាញសយកអាជីវកម្មថ្មីៗ 
ពីអតិថិជនគោលដៅសំខន់ៗ ។ គ្រហកិច្ច និងារពិនិត្រយយ៉្រងប្រុងប្រយ័ត្នលើបណ្តុំអាជីវកម្ម ក៏ាកា្ត្រ 
ដ៏សំខន់មួយដើម្របីធានាឲ្រយបានបណ្តុអំាជីវកម្មមួយដ្រលានផសុខភាពសម្រ្រប់ធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពាុ 
ផងដ្ររ។ គោលដៅអាទិភាពរបស់យើងសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៥ នឹងា្ល្រយាកា្ត្រជោគជ័យដ៏សំខន់ ដើម្រប ី
សម្រ្រចគំនិតផ្តួចផ្តើមយុទ្ធាខស្រ្តរបស់យើងាមអ្វីដ្រលបានគ្រ្រងទុក និងស្របគា្ន្រាមួយគោលដៅ 
រយៈព្រលវ្រងរបស់យើងក្នុងារា្ល្រយាធនាគារជម្រើសទីមួយ និងាដ្រគូអាជីវកម្មសម្រ្រប់អតិថិជន 
របស់យើងៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុា ព្រមទាំងក្នុងារធ្វើឲ្រយធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពុាា្ល្រយាអ្នកផ្តល់ 
ដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុដ្រលានភាពច្ន្រប្រឌិត និងសមស្របដល់អតិថិជនរបស់យើង។

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆ្នេំ២០១៤

ៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤ យើងបន្តពង្រីក និងបង្កើនទីផ្រាររបស់យើងៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុាាមួយនឹង 
អតិថិជនថ្មី និងអតិថិជនដ្រលានស្រ្រប់សំខន់ៗ ដើម្របីពង្រឹងវត្តានរបស់យើងៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុា 
ក្នុងនាមាធនាគារថ្ន្រក់តំបន់ដ៏ធំមួយដ្រលានាខខចំនួន ២១ ៅទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុា ដើម្របីបំព្រញស 
តម្រូវារអតិថិជន និងផ្តល់ជូនដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់អាជីវកម្ម ។

ក្រុមារងារហិរញ្ញប្របទានាណិជ្ជកម្មរបស់យើង បានពង្រីកវត្តានៅក្នុងតំបន់ដោយារបង្កើត 
ទំនាក់ទំនងយ៉្រងជោគជ័យាមួយដ្រគូាណិជ្ជកម្មសំខន់ៗៅក្នុងប្រទ្រសវៀតណម ថ្រ សិង្ហបុរី  
និងប្រទ្រសា៉្រឡ្រសុី ាមួយនឹងផលិតផល និងកញ្ចប់ស្រវាកម្មហិរញ្ញប្របទានាណិជ្ជកម្មដ្រលាន 
លក្ខណៈព្រញសល្រញស។ យុទ្ធាខស្រ្តរបស់យើង គឺារបង្កើនទំហំប្រតិបត្តិារាមួយដ្រគូសំខន់ៗ 
ៅក្នុងតំបន់ដោយារផ្តល់ស្រវាកម្មៅគ្រប់ដំណក់ាលន្រវដ្តអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ ព្រមទាំង 
ធ្វើឲ្រយធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពុា ា្ល្រយាធនាគារជម្រើសទីមួយាមរយៈារផ្តល់ដំណោះស្រ្រយ 
ហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់អាជីវកម្មដ្រលបង្កើតឡើងាពិស្រសសម្រ្រប់តម្រូវាររបស់ពួកគ្រ ។



៥៦

បេតិបត្តិការអាជីវកម្ម  រដ្ឋាលឥណទាន 
និងគេប់គេងបេេក់កម្ចពី

លោក ឃូ អេង ហូ
នាយក នាយកដ្ឋានបាតិបត្តិការអាជីវកម្ម

លោក ម៉េទីន ឃូ
នាយក នាយកដ្ឋានជំនួយបាតិបត្តិការ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

មុខងារជំនួយប្រតិបត្តិាររួមាន ប្រតិបត្តិារអាជីវកម្ម និងរដ្ឋបាលឥណទាន និងគ្រប់គ្រងប្រ្រក់កម្ចីដ្រលាមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះន្រធនាគារ។ នាយកដ្ឋ្រនប្រតិបត្តិារអាជីវកម្ម រួមានផ្ន្រកដ្រល  
ស្ថិតៅក្រ្រមនាយកដ្ឋ្រនជំនួយប្រតិបត្តិារាលពីមុនដូចា ប្រតិបត្ដិារកណ្ត្រល បច្ច្រកវិទ្រាព័ត៌ានវិទ្រា អចលនទ្រព្រយ និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព និងានារបន្ថ្រមន្រប្រតិបត្តិារប័ណ្ណ និង  
ប្រតិបត្តិាររបស់ាខខ។ យើងផ្ត្រតសំខន់លើស្រវាដ្រលល្អឥតខ្ច្រះទៅឲ្រយបុគ្គលិករបស់យើង និងារផ្តល់ទម្រង់ប្ល្រកៗសម្រ្រប់អតិថិជនរបស់យើង។

ប្រតិបត្ដិារកណ្ត្រល គឺាអង្គភាពដ្រលាននាទីទទួលខុសត្រូវ និងធានាថប្រតិបត្តិារហិរញ្ញវត្ថុប្រព្រឹត្តិទៅលននដោយសុវត្ថិភាព ានលក្ខណៈស្តង់ដ និងអាចជនទុកចិត្តបានាមរយៈ 
ប្រព័ន្ធ SWIFT ដ្រលបានភា្ជ្រប់ាមួយនឹងាខ្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុប្រាណាង ៩.០០០ ៅក្នុងប្រទ្រសចំនួន ២០៩។ បច្ច្រកវិទ្រាព័ត៌ានវិទ្រាផ្ដល់ និងបង្កើនប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិារបច្ច្រកវិទ្រា  
ព័ត៌ានវិទ្រាលក្ខណៈទំនើប ដ្រលអនុញ្ញ្រតឲ្រយដ្រគូាណិជ្ជកម្មរបស់យើង ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល និងស្រវាកម្មដល់អតិថិជន។ ផ្ន្រកអចលនទ្រព្រយ និងប្រព័ន្ធសុវត្ថភិាពផ្ត្រតទៅលើារបង្កើត 
បរិាខ្ថ្រនារងារមួយដ្រលអំណោយផល និងានសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់បុគ្គលិកក៏ដូចាអតិថិជនរបស់យើង។ ផ្ន្រកប្រតិបត្តិារប័ណ្ណ និងប្រតិបត្តិាររបស់ាខខ គឺគ្រប់គ្រងប្រតិបត្ដិារ 
ារិយល័យដ្រលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិារប័ណ្ណ និងា៉្រសីុនទូទាត់ ក៏ដូចាប្រតិបត្តិាររបស់ាខខទាំងអស់ផងដ្ររ។

នាយកដ្ឋ្រនរដ្ឋបាលឥណទាន និងគ្រប់គ្រងប្រ្រក់កម្ចីត្រូវធានាលើឯកាខរន្រប្រ្រក់កម្ចី និងបុរ្រប្រទានឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ និងលននមុនព្រលផ្តល់មូលនិធិទៅឲ្រយអ្នកខ្ចីខណៈដ្រលផ្ន្រក 
គ្រប់គ្រងប្រ្រក់កម្ចីត្រូវធានាារគ្រប់គ្រងយ៉្រងជិតស្និទ្ធន្រារសងប្រ្រក់កម្ចី ក៏ដូចាារប្រមូលត្រលប់មកវិញសនូវឥណទានមិនដំណើរារ និងឥណទានដ្រលបានលុបចោល។

គោលដៅអាទិភាព

• បង្កើនចំណ្រះដឹង និងជំនាញស ក៏ដូចាផលិតភាពារងាររបស់បុគ្គលិក 

• ពន្លឿនារអនុវត្តន៍សមត្ថភាពក្នងុតំបន់សម្រ្រប់ប្រតិបត្តាិរៅកម្ពាុ

• ពង្រងឹផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រា ព័ត៌ានវិទ្រា និងផ្តល់ឲ្រយទីផ្រារនូវសមត្ថភាពពិស្រស

• បង្កើតនត្តមភាពប្រតិបតិ្តារ និងស្រវាកម្ម

លទ្ធផលការងារសំខាន់ៗ

• ារសម្ព្រធដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស myHR2U

• ពង្រងឹប្រព័ន្ធធនាគារគោល

• បានសម្ព្រធបើកាខខថ្មចំីនួន៥ និងដក់បន្ថ្រមា៉្រសីុនដកប្រ្រក់ស្វយ័ប្រវត្តៅិ 
 ក្រ្រាខខចំនួន៦

២០១៥ ២០១៤

ភាពាអ្នកដឹកនាំ
និង ាខវា

យុទ្ធាខស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

ាខរពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤



៥៧

បេតិបត្តិការអាជីវកម្ម រដ្ឋាលឥណទាន

និងគេប់គេងបេេក់កម្ចពី

លោក ចាវ 
តាំង ប៊ុន
នាយក នាយកដ្ឋានរដ្ឋបបាលឥណាន 
និងគាប់គាងបាាក់កម្ចី

ចក្ខុវិស័យឆ្នេំ២០១៥
ារក្រសម្រលួរចនាសម្ពន័្ធរបស់ធនាគារ ៅដើមឆ្ន្រ២ំ០១៥ និងារបង្កើតឡើងមុខងារប្រតិបត្តាិរ 
អាជីវកម្ម គឺាយុទ្ធាខស្រ្តក្នុងារជួយបង្កើនល្របឿនន្រដំណើរផ្ល្រស់ប្ត្នូររបស់ធនាគារ។ មុខងារ 
ប្រតិបត្តិារអាជីវកម្មនឹងផ្ត្រតារយកចិត្តទុកដក់សំខន់លើសកម្មភាពប្រតិបត្តិារ និងបង្កើត 
នត្តមភាពប្រតិបតិ្តារទាំងអស់ៅក្នុងធនាគារទាំងមូល។  ារផ្ត្រតសំខន់គឺដើម្របីផ្រសព្វផ្រាយ 
ពីប្រតិបត្តិាររបស់យើងទូទាំងធនាគារ ក្នុងគោលបំណងដើម្របីធ្វើឲ្រយបទពិសោធន៍របស់អតិថិជន 
ានភាពាន់ៅ្រប្រសើរឡើង និងធ្វើឲ្រយប្រ្រក់ចំណ្រញសរបស់ធនាគារានារកើនឡើង។ យើងនឹង 
ផ្តល់ឲ្រយទីផ្រារនូវសមត្ថភាពប្ល្រកាមរយៈដំណោះស្រ្រយប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិត រហ័ស និង 
ានល្របឿនលនន។

គោលដៅអាទិភាពសម្រ្រប់ឆ្ន្រ២ំ០១៥ គឺយើងនឹងបន្តខិតខំប្រងឹប្រ្រងក្នងុារធ្វើឲ្រយចំណ្រះដឹង និង 
ជំនាញស ក៏ដូចាផលិតភាពានភាពប្រសើរឡើងៅគ្រប់ផ្ន្រកប្រតិបត្ដិារ។ យើងនឹងយកចិត្ត 
ទុកដក់ និងខិតខំប្រឹងប្រ្រងទៅលើារអភិវឌ្រឍន៍ក្រុមារងារដ្រមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ារក្រលម្អ 
ប្រតិបត្ដិារអាជីវកម្មរបស់យើង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណើរារអាជីវកម្ម។ ារពង្រឹង 
ារយល់ដឹងអំពីារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងារដក់បញ្ច្នូលារគិតគូពីហានិភ័យក៏ាគោលដៅ 
អាទិភាពផងដ្ររ។

អាទិភាពាយុទ្ធាខស្រ្តរបស់យើងសម្រ្រប់ដំណើរឆ្ព្រះទៅមុខ នឹងត្រូវផ្ត្រតទៅលើារពន្លឿនារ 
អនុវត្តន៍សមត្ថភាពក្នុងតំបន់សម្រ្រប់ប្រតិបត្តិារៅកម្ពុា ជម្រុញសឲ្រយានស្រវាកម្មល្អឥតខ្ច្រះ  
ដូចអ្វីដ្រលអតិថិជនរបស់យើងបានរំពឹងទុក។ យើងនឹងពង្រឹងផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រា ព័ត៌ានវិទ្រា ដ្រល
នឹងជួយឲ្រយដ្រគូាណិជ្ជកម្មរបស់យើង ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល និងស្រវាកម្មប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិត  
និងានតម្ល្រដល់អតិថិជនក្នងុទីផ្រារប្រទ្រសកម្ពាុ។ ាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររ អាជីវកម្មអាចសម្រ្រចបាន 
ាមផ្រនាររបស់ខ្លួនាមរយៈារអនុវត្តន៍បច្ច្រកវិទ្រាថ្មីៗ។

ឆ្ន្រំ២០១៥ គឺាឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រផ្រនារយុទ្ធាខស្រ្តបច្ច្រកវិទ្រាព័ត៌ានវិទ្រា ២០១៣-២០១៥  
របស់យើង ដ្រលារពិនិត្រយឡើងវិញស នឹងត្រូវធ្វើបនា្ទ្រប់ពីារបង្កើតផ្រនារថ្មីក្នុងដំណើរារបន្ត 
ទៅមុខ។

ារផ្តចួផ្តើមដ៏សំខន់មួយចំនួនដ្រលយើងានគម្រ្រងនឹងជម្រុញសក្នុងឆ្ន្រំ២០១៥ រួមានារបញ្ចប់ 
ារធ្វើឲ្រយប្រសើរទ្របើងន្របច្ច្រកវិទ្រាព័ត៌ានវិទ្រាសម្រ្រប់ារផ្តចួផ្តើមអាជីវកម្មដ្រលបានាប់ផ្តើម 
ាំងពីឆ្ន្រំ២០១៤ ដូចាារដក់ដំណើរារន្រប័ណ្ណឥណពន្ធវីាខ American Express (AMEX)  
ា៉្រសីុនឆូតាត ារពង្រងឹ និងធ្វើឲ្រយ Maybank2u ានលក្ខណៈប្រសើរាងមុន និងស្រវាគ្រប់គ្រង 
ាខច់ប្រ្រក់ក្នុងតំបន់ (RCMS) ។

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆ្នេំ២០១៤

ៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤ ាមរយៈារចូលរួមសហារដ៏រឹងាំ និងភាពាដ្រគូាមួយផ្ន្រកអាជីវកម្ម 
យើងអាចសម្រ្រចបានារផ្តួចផ្តើមន្របច្ច្រកវិទ្រាព័ត៌ាន និងគម្រ្រងសំខន់ៗមួយចំនួនដ្រល 
បានជួយឲ្រយប្រតិបត្ដិារអាជីវកម្ម និងផលិតផលធនាគាររបស់យើងានភាពល្អប្រសើរឡើង  

ក៏ដូចាារបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីៗ ដើម្របីបំព្រញសតម្រូវាររបស់អតិថិជនរបស់យើង ាមួយនឹង 
ផលិតផលថ្មី បណ្ត្រញសច្រកាយថ្មី ក៏ដូចាារាប់ផ្តើមផ្តល់ស្រវាកម្មដ្រលានលក្ខណៈឌីជីថល 
ដល់អតិថិជនរបស់យើងផងដ្ររ។

ារសម្ព្រធដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ myHR2u:

• ៅក្នុងី្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១៤ ប្រព័ន្ធធនធានមនុស្រសថ្ន្រក់តំបន់ MyHR2u ត្រូវបានពង្រីកដល់ 
 ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ដ្រលបានផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងមធ្រាបាយ 
 សម្រ្រប់បុគ្គលិកក្នងុារធ្វើសំណើរទាក់ទងនឹងផ្ន្រកធនធានមនុស្រសាមរយៈបណ្ត្រញសអុីនធឺណិត 
 ពីគ្រប់ទីកន្ល្រង និងគ្រប់ព្រលវ្រលា ។

ារធ្វើឲ្រយប្រសើទ្របើងន្រប្រព័ន្ធធនាគារគោល:

• ដើម្របីអនុលោមាមលក្ខខណ្ឌច្របាប់ស្តីពីអនុលោមភាពពន្ធចំពោះគណនីក្រ្រប្រទ្រសរបស់ 
 អាម្ររិក Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ារធ្វើឲ្រយប្រសើទ្របើងន្រប្រព័ន្ធ 
 ធនាគារគោលត្រូវបានអនុវត្តដោយជោគជ័យៅក្នុងី្រកក្កដ ឆ្ន្រំ២០១៤។

• ដើម្របីទ្រទ្រង់ និងសម្រួលដល់ារអនុវត្តន៍ន្រារផ្តល់ជូននូវស្រវាកម្ម Premier Wealth ថ្មីមួយ  
 ដ្រលបានណ្រនាំាាខធារណៈៅី្រសីហា ឆ្ន្រំ២០១៤។។

ារបើកដំណើរារាខខថ្មី និងដក់បន្ថ្រមា៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វយ័ប្រវត្តិៅក្រ្រាខខ

• ជួយទ្រទ្រង់ និងសម្រួលដល់ារបើកាខខថ្មីចំនួន ៥ និងារដក់ពង្រ្រយា៉្រសុីនដកប្រ្រក ់
 ស្វ័យប្រវត្តិថ្មីចំនួន ៦ ក្នុងអំឡុងព្រល ២ ត្រីាសចុងក្រ្រយន្រឆ្ន្រំ២០១៤។

ដូចដ្រលបានច្រងក្នុងផ្រនារយុទ្ធាខស្រ្តបច្ច្រកវិទ្រាព័ត៌ានវិទ្រា ២០១៣-២០១៥ របស់យើង  
យើងបានបន្តធ្វើារវិនិយោគលើធនធានមនុស្រស និងបច្ច្រកវិទ្រា ដើម្របីផ្តល់ឲ្រយភាគីាក់ព័ន្ធ និង 
អតិថិជនរបស់យើងនូវដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុ និងផលិតផលដ្រលានលក្ខណៈច្ន្រប្រឌិត  
និងជួយដល់ធនាគារ ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវបំណងប្រ្រថ្ន្រក្នុងារប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រាក្នុងារ 
ទ្រទ្រងា់ររីកចម្រើន។

សមត្ថភាពន្រក្រមុារងារផ្ន្រករដ្ឋបាលឥណទានរបស់យើងត្រូវបានពង្រកីាមរយៈារផ្ទ្ររារងារ 
មួយចំនួនដ្រលធា្ល្រប់ប្រព្រឹត្តទៅៅាមាខខ។ កិច្ចារដ៏សំខន់មួយដ្រលត្រូវបានផ្ល្រស់ប្ត្នូរពី 
ាខខទៅាន់រដ្ឋបាលឥណទាន គឺាររៀបចំ និងារច្រញសលិខិតផ្តល់កម្ច ីដូចន្រះាខខអាចផ្ត្រត 
ារយកចិត្តទុកដក់បានខ្ល្រំងាងមុនទៅលើអតិថិជន ារលក់ និងស្រវាកម្ម។

ារផ្ត្រតសំខន់របស់យើង គឺជួយគំាទ្រផ្ន្រកអាជីវកម្មក្នងុារសម្រ្រចបាននូវាររីកចម្រើន ាមួយ 
នឹងាររីកចម្រើនន្របច្ច្រកវិទ្រា ពន្លឿនរយៈព្រលបំព្រញសារងារឲ្រយាន់ៅ្រប្រសើរ និងនត្តមភាព 
ផ្ន្រកស្រវាកម្ម ដោយប្រើប្រ្រស់ចំណយឲ្រយានប្រសិទ្ធភាព ។ ស្រចក្តីប្រ្រថ្ន្ររបស់យើង គឺដើម្រប ី
ផ្តល់ជូននូវភាពរីកចម្រើន ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវារប្រកួតប្រជ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ាមរយៈ 
បច្ច្រកវិទ្រា ប្រតិបត្តិារ និងស្រវាកម្មដ្រលល្អឥតខ្ច្រះ។

របាយារណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយារណ៍
អាជីវកម្ម

របាយារណ៍
សមិទ្ធផល

ារោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

ព័ត៌ាន
ផ្រស្រងៗ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម



៥៨

កិច្ចពការកេុមហ៊ុន និងសេវាកម្ម

ហ្គេសរីន ចាន់ 
អាប់ឌុលឡា
នាយិកា នាយកដ្ឋានកិច្ចការកាុមហ៊ុន និងសាវាកម្ម

ចក្ខុវិស័យសមេេប់ឆ្នេំ២០១៥

ាមួយនឹងភាពជោគជ័យក្នងុគំនិតផ្តចួផ្តើមរៀបចំឯកាខរផ្ល្នូវច្របាប់ដោយខ្លនួឯង យើងកំពុងសម្លងឹមើលលើារពង្រកី គំនិតផ្តចួផ្តើមន្រះឲ្រយាន់ៅ្រទូលំទូលាយ ដើម្របីបង្កើនប្រ្រក់ចំណូលខង 
កម្រ្រស្រវាឲ្រយាន់ៅ្រច្រើនថ្រមទៀត។ យើងក៏នឹងបន្តជម្រុញសឲ្រយានភាពប្រសើរឡើងនូវផលិតភាព និងដំណើរារដ្រលនឹងធ្វើឲ្រយផ្ន្រកស្រវាកម្មអតិថិជនាន់ៅ្រប្រសើរឡើង និង 
ាត់បន្ថយចំណយប្រតិបត្តិារឲ្រយាន់ៅ្រទាបាងន្រះ។

ដើម្របីគាំទ្រដល់ដ្រគូអាជីវកម្មឲ្រយស្របទៅាមផ្រនារអាជីវកម្មរបស់យើង យើងនឹងអនុវត្តាមយុទ្ធាខស្រ្តទំនាក់ទំនងទីផ្រារដ្រលផ្ត្រតទៅលើកម្មវិធី  
ាយុទ្ធាខស្ត្រសង្កត់ធ្ងន់លើារប្រើប្រ្រស់បណ្ត្រញសផ្រសព្វផ្រាយឌីជីថល និងបណ្ត្រញសទំនាក់ទំនងសង្គម ក៏ដូចាារបង្កើនារប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រារបស់ខ្លួន ដើម្របីាត់បន្ថយារចំណយ។

ពីស្រវាកម្មជួរមុខ យើងនឹងបន្តពង្រងឹជំហររបស់យើង ក្នងុនាមាាខ្ថ្រប័នមួយដ្រលផ្ត្រតលើារយកចិត្តទុកដក់ចំពោះអតិថិជន។ យើងជម្រញុសឲ្រយានារផ្តល់បទពិសោធន៍ក្នងុារទទួលបាន 
ស្រវាកម្មដ្រលល្អសំរាប់អតិថិជនទាំងអស់ដ្រលានទំនាក់ទំនងាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង។ យើងានបំណងប្រ្រា្ល្រយពួកគ្រទៅាអ្នកគំាទ្រាណិជ្ជសញ្ញ្រធនាគារ ម្រយប៊្រង  
ាមរយៈយុទ្ធនាារ និងគំនិតផ្តចួផ្តើមដ្រលផ្ត្រតសំខន់ទៅលើអតិថិជនរបស់យើង សម្រ្រប់ឆ្ន្រំខងមុខន្រះ។ យើងកំពុងពង្រឹងយុទ្ធាខស្រ្ត របស់យើងដ្រលផ្ត្រតទៅលើារក្រប្រ្របុគ្គលិក 
ដំណើរារ និងគោលារណ៍របស់យើង។ ារផ្ល្រស់ប្ត្នូរន្រះនឹងធានាថយើងដើរស្របគា្ន្រាមួយនឹងតម្រូវាររបស់អតិថិជន ដ្រលយើងានគោលបំណងផ្តល់ស្រវាកម្មដ្រលឆប់រហ័ស និង 
ារាត់បន្ថយចំណយប្រតិបត្តិារ។ ារផ្ត្រតសំខន់របស់យើងសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៥ រួមានារពង្រឹងផ្ន្រកស្រវាកម្មឲ្រយានលក្ខណៈស្តង់ដ និងសមស្របទៅាមគម្រ្រងរបស់សម្ព័ន្ធ 
ធនាគារ ដើម្របីពង្រឹងវត្តានៅក្នុងតំបន់របស់យើង។

គោលដៅអាទិភាព

• ពង្រកីាររៀបចំឯកាខរផ្ល្នូវច្របាប់សម្រ្រប់ារផ្តល់ឥណទានៅក្នងុក្រមុហុ៊ន

• សង្កត់ធ្ងន់លើារប្រើប្រ្រស់បណ្ត្រញសផ្រសព្វផ្រាយឌីជីថល និងបណ្ត្រញស 
 ទំនាក់ទំនងសង្គម

• ពង្រងឹផ្ន្រកស្រវាកម្មឲ្រយានលក្ខណៈស្តង់ដ និងសមស្របទៅាមគម្រ្រងរបស់ 
 សម្ពន័្ធធនាគារ

លទ្ធផលការងារសំខាន់ៗ

• ាររៀបចំឯកាខរផ្ល្នូវច្របាប់សម្រ្រប់ារផ្តល់ឥណទានៅក្នងុក្រមុហុ៊ន ដំណក់ 
 ាលទីមួយ

• កម្មវិធីផ្រសព្វផ្រាយផ្រស្រងៗ និងផ្ន្រកទំនាក់ទំនងាខធារណៈ

• ទទួលបានានរងាង្រន់កម្មវិធីទំនួលខុសត្រវូសង្គមល្អាងគ្របំផុតផ្ន្រកអប់រំ

• សម្ព្រធកម្មវិធីនបត្ថម្ភវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលវិា្ជ្រជីវៈ និងកម្មវិធីបំណងប្រ្រថ្ន្រមួយ 
 លើកស្ទួយសហគមន៍របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង 

• សម្ព្រធកម្មវិធីគុណភាពស្រវាកម្មក្នងុារពង្រងឹចំណ្រះដឹងផ្ន្រកផលិតផល  
 និងស្តង់ដន្រស្រវាកម្ម

២០១៥ ២០១៤

ភាពាអ្នកដឹកនាំ
និង ាខវា

យុទ្ធាខស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

ាខរពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

របាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤
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“ ”
ឆ្នា២ំ០១៤ ជាឆ្នាដំាលយើងបានបន្តបង្កើតនូទវគុណតម្លាដល់ធនាគារ និងដើរតួនាទីជាដាគូទអាជីវកម្ម ដើមាបីគំាទា 
ដល់ផានការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ ចាប់ពីផ្នាកកិច្ចការចាាប់ និងអភិបាលកិច្ចរហូទតដល់ផ្នាកទំនាក់ទំនង 
ាណិជ្ជសញ្ញា និងទីផាសារក៏ដូទចជាការបង្កើតោយមននូទវមូទលដ្ឋានខងផ្នាកសាវាកម្មដ៏រឹងមំ និងការជួយសមាលួ 
ដល់របៀបវារៈក្នងុទំនួលខុសតាវូកិច្ចការសង្គមរបស់យើង យើងនឹងបន្តនូទវសកា្តានុពលភាពក្នងុការបង្កើនសមត្ថភាព
របស់យើងឲាយសាបទៅតាមនិនា្នាការដាលនឹងឈានមកដល់។

កិច្ចពការកេុមហ៊ុន និងសេវាកម្ម

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆ្នេំ២០១៤
កិច្ចការចាាប់កាុមហ៊ុន

ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៤ យើងសម្រ្រចបានសមិទ្ធផលដ៏សំខន់ថ្មមួីយសម្រ្រប់ធនាគារាមួយនឹងារអនុវត្តន៍នូវ 
ាររៀបចំឯកាខរផ្ល្នូវច្របាប់ដោយខ្លនួឯងដើម្របីគំាទ្រដល់ាររៀបចំឯកាខរសម្រ្រប់ប្រ្រក់កម្ចតូីចៗ សម្រ្រប់ 
ាខខទំាងអស់ ៅទីក្រងុភ្នពំ្រញស។ ន្រះាផ្ន្រកមួយន្រគំនិតផ្តចួផ្តើមរបស់ធនាគារ ក្នងុារកំណត់ 
ដំណើរារ និងរចនាសម្ពន័្ធ ដើម្របីធានាឲ្រយបានថ លទ្ធផលដ្រលទទួលបានានភាពប្រសើរឡើងទំាង 
ផ្ន្រកចំណយ និងផលិតភាព។ ារសង្កត់ធ្ងន់រួមាន ារធ្វើឲ្រយបទពិសោធន៍របស់អតិថិជន និងប្រ្រក់ 
ចំណ្រញសរបស់ធនាគារានភាពប្រសើរឡើង។

ទំនាក់ទំនងាជីវកម្ម និងការគាប់គាងាណិជ្ជសញ្ញា

ារងាររបស់យើងក្នងុារផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថបុ្រកបដោយអារ្រយធម៌ បានកំណត់របៀបដ្រលយើងផ្តល់ 
ស្រវាកម្ម និងបង្កើតបរិាខ្ថ្រនមួយដ្រលបុគ្គលិកអាចពង្រងឹតម្ល្រស្ន្នូលរបស់យើងបាន។ តម្ល្រស្ន្នូលរបស់យើង 
គឺាគោលារណ៍ណ្រនំាដ៏សំខន់សម្រ្រប់ចិត្ត និងគំនិតរបស់យើងដ្រលកំណត់នូវអ្វដី្រលយើងជនាក់ 
និងគោលជំហររបស់យើង។ គោលារណ៍ដ្រលពង្រងឹាណិជ្ជសញ្ញ្ររបស់យើងរួមានដូចខងក្រ្រម៖

១. ធ្វើអ្វីដ្រលត្រឹមត្រូវ

២. បំព្រញសកិច្ចារទៅាមារសន្រា

៣. ា្ល្រយាប្រះដូងន្រសហគមន៍

៤. ានភាពបត់ប្រនស្របទៅាមគោលារណ៍

៥. បង្កើតទំនាក់ទំនងរយៈព្រលវ្រងានិរន្តរ៍ជ

ស្របាមួយនឹងគំនិតផ្តចួផ្តើមរបស់សម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្នងុារជម្រញុសឲ្រយានារគំាទ្រាណិជ្ជសញ្ញ្រ 
ទូទំាងសម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្មវិធីាខង្រគមន៍បុគ្គលិកថ្មីត្រូវបានអនុវត្តឡើងដើម្របីពន្រយល់ពីាខរៈសំខន់ 
របស់ាណិជ្ជសញ្ញ្រចំពោះបុគ្គលិកធនាគារ ម្រយប៊្រង របស់យើង និងដើម្របីបងា្ហ្រញសពីរបៀបដ្រលជីវិត 
ប្រាំថ្ង្ររបស់ពួកគ្រគួរៅ្រឆ្លុះបញ្ច្រងំពីធាតុន្រារផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថបុ្រកបដោយអារ្រយធម៌ និងជួយកំណត់ 
នូវមធ្រាបាយដ្រលអាចយកមកអនុវត្តសម្រ្រប់អាជីវកម្ម។ គំនិតផ្តួចផ្តើមក្នងុារសិក្រាាមរយៈអុីនធឺណិត 
ន្រះ ក៏ត្រូវបានដក់បញ្ច្នូលទៅក្នុងកម្មវិធីាខង្រគមន៍បុគ្គលិកថ្មីផងដ្ររ។

ព្រញសមួយឆ្ន្រនំ្រះ យើងបានសហារយ៉្រងជិតដិតាមួយនឹងដ្រគូអាជីវកម្មរបស់យើង ក្នងុារដក់ច្រញសនូវ 
កម្មវិធីទំនាក់ទំនងាខធារណៈ និងផ្រសព្វផ្រាយាច្រើនដើម្របីគំាទ្រដល់គំនិតផ្តចួផ្តើមជំនួញសផ្រស្រងៗាច្រើន 
រួមាន ារបើកសម្ព្រធាខខថ្មចំីនួន ៥ ារសម្ព្រធដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្ម Maybank Premier Wealth 
យុទ្ធនាារដំណើរកម្រាន្តៅកម្ពាុាមួយគណនីសន្រសំ និងគណនីចរន្ត យុទ្ធនាារដំណើរកម្រាន្ត 
ៅ Legoland Malaysia Resort និង Universal Studios Singapore ាមួយគណនីសន្រសំសម្រ្រប់កុារ  
កម្មវិធ ីMaybank Rewards Day ក៏ដូចាារប្រគល់រងាង្រន់ជូនដល់អ្នកឈ្នះក្នងុយុទ្ធនាារផ្រសព្វផ្រាយ 
ផលិតផល ដ្រលបានបញ្ចប់ាលពីដើមឆ្ន្រ។ំ

ក្នងុនាមាក្រមុហុ៊នដ្រលានទំនួលខុសត្រវូ យើងបានបន្តជួយដល់ជនដ្រលានភ័ព្វសំណងតិចតួច 
ៅក្នងុសហគមន៍របស់យើងាមរយៈសកម្មភាពផ្រស្រងៗក្នងុារលើកទឹកចិត្ត និងលើកកម្ពស់សុខុាលភាព 
របស់ពួកគ្រ។ យើងបានឈានដល់ឆ្ន្រទីំ ៣ ន្រារសហារាមួយដ្រគូអង្គារមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល ដ្រលាន 
ឈ្ម្រះថ អង្គារលើកស្ទួយប្រាពលរដ្ឋ ាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើម កម្មវិធី “ជំនួយនបត្ថម្ភកុារៈ វិថីមួយ 
ាកច្រញសពីគំនរសំរាម” និងបានពង្រកីបន្ថ្រាមរយៈារសម្ព្រធ កម្មវិធីជំនួយនបត្ថម្ភផ្ន្រកវិា្ជ្រជីវៈ។  
ៅឆ្ន្រៅំ្រមួយន្រះដ្ររ យើងក៏បាន សម្ព្រធកម្មវិធី “បំណងប្រ្រថ្ន្រមួយ លើកស្ទយួសហគមន៍” ដ្រលបាន 
ជួយដោយផ្ទ្រល់ដល់សាជិកសហគមន៍ៅកម្ពាុដ្រលកំពុងជួបប្រទះនូវារប្រឈម ឬ ភាពលំបាក 
លំបិនក្នងុជីវិត។

របាយារណ៍ទំាងមូលពីទំនួលខុសត្រវូសង្គម ានៅទំព័រទី៨៦ ដល់ ៩១ ន្ររបាយារណ៍ប្រាំឆ្ន្រនំ្រះ។

ការគាប់គាងផ្នាកសាវាកម្ម

ជម្រញុសដោយារផ្ត្រតសំខន់របស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងគុណភាពស្រវាកម្មរបស់សម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រងក្នងុារ 
កំណត់យុទ្ធាខស្ត្រ និងគំនិតផ្តចួផ្តើមស្រវាកម្មអតិថិជនទូទំាងសម្ពន័្ធធនាគារ ម្រយប៊្រង យើងបានបង្កើត 
កម្មវិធីបង្កើនគុណភាពស្រវាកម្មមួយចំនួន ដ្រលានគោលបំណងជម្រញុសឲ្រយានភាពដូចគា្ន្រ និងសម្រ្រច 
នូវសន្រាាណិជ្ជសញ្ញ្រដ្រលយើងបានសន្រាាមួយអតិថិជនរបស់យើង។

ដើម្របីពង្រងឹារប្ត្រា្ញ្រចិត្តផ្ន្រកស្រវាកម្មរបស់យើងដល់អតិថិជនទំាងក្នងុ និងក្រ្រ កម្មវិធី Maybank  

Service Credo ដ្រលាារប្ត្រា្ញ្រចិត្តផ្ន្រកស្រវាកម្មមួយដើម្របីបង្កើតនូវភាពរីករាយដល់អតិថិជនត្រវូបាន 
សម្ព្រធៅាក់កណ្ត្រលឆ្ន្រ២ំ០១៤ ។ ាមួយនឹងារសម្ព្រធន្រះ កម្មវិធីគុណភាពស្រវាកម្មចំនួន ២ 
ក៏ត្រវូបានដំណើរារ រួមាន៖

• កម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រងចំណ្រះដឹងផ្ន្រកផលិតផល “ Know Your Customer, Know Your Product ” ដ្រល 
 ានគោលបំណងលើកកម្ពស់ចំណ្រះដឹងរបស់បុគ្គលិកជួរមុខរបស់យើង អំពីផលិតផល 
 និងស្រវាកម្ម។

• កម្មវិធី “GUEST Challenge” ដ្រលាារពង្រងឹយ៉្រងាខមញ្ញមួយពីជំហានទំាង ៥ របស់ 
 ម្រយប៊្រងខង ផ្ន្រកស្រវាកម្មរួមទំាងារទទួលយកមតិយោបល់ភា្ល្រមៗពីអតិថិជន។

កម្មវិធីន្រះត្រវូបានដំណើរារទូទំាងប្រទ្រស បនា្ទ្រប់ពីារសម្ព្រធដ្រលបានទាក់ទាញសារចូលរួម និងារ 
ប្ត្រា្ញ្រចិត្តពីបុគ្គលិកទាំងអស់ដ្រលធ្វើឲ្រយកម្មវិធី Maybank Service Credo អាចដំណើរារទៅបាន។

ការទទួលស្គេល់
ៅឆ្ន្រ២ំ០១៤ ធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពាុបានទទួលានរងាង្រន់ កម្មវិធីសហគមន៍ល្អាងគ្របំផុតផ្ន្រកអប់រំ 
ៅក្នងុកម្មវិធី Maybank Group Award Nite ឆ្ន្រ២ំ០១៤។ ន្រះាភស្តាុងន្រគំនិតផ្តចួផ្តើមដ្រលាន 
និរន្តរភាព និងកម្មវិធីស្មគ័្រចិត្តរបស់បុគ្គលិក ដ្រលយើងបានបង្កើតឡើងដើម្របីនំាមកនូវារផ្ល្រស់ប្ត្នូរវិជ្ជាន  
និងភាពខុសប្ល្រកដល់សហគមន៍ដ្រលយើងកំពុងប្រតិបត្ត។ិ

របាយារណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយារណ៍
អាជីវកម្ម

របាយារណ៍
សមិទ្ធផល

ារោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

ព័ត៌ាន
ផ្រស្រងៗ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម



យើងជម្រុញឲ្រយមានផលិតភាពការងារ 
និងភាពច្ន្រប្រឌិតខ្ពស ់

តាមដ្រលអាចធ្វើាន...

‘Traditional clay pot production‘
by Mohamad Danial Bin Mohamad Saad
Maybank Photography Awards 2012
Photographer of the Year



...ដោយយល់ពីតម្រូវការក្នុងការទទួលយកសម្ល្រង 
ពីសហគមន៍ និងអនុម័តបំលាស់ប្តូរជាវិជ្ជមមាន និងមាន 

ប្រសិទ្ធភភាពក្នុងការបំព្រញការងារ

‘Busy time at the traditional market’
by Basuki Roesman Mangkusudarmo
Maybank Photography Awards 2013
Culture and Heritage Photography

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន 
និងទំនួលខុសត្រូវ
របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន	 ៦២
របាយការណ៍លើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
និងហការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ		 ៧៣

របាយការណ៍គណៈកម្មកការសវនកម្មក	 ៧៦
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	 ៨០
ការប្រតិបត្តិច្របាប់		 ៨៥
ទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសងហ្គម	 ៨៦	

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល		 ៩៩	
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថដុ្រលបានធ្វើសវនកម្មក	១០១
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ	 ១០៣
តារាងហតុល្រយការ	 ១០៤
របាយការណ៍លទ្ធផល		 ១០៥
របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន		 ១០៦
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់	 ១០៧
កំណត់សម្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ		 ១០៨

ការបោះជំហាន និងសមិទ្ធផល
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	ក្នុងហសារព័ត៌មន	 ៩២
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ	 ៩៦

ព័ត៌មានផ្រស្រងៗ
ព័ត៌មនសាជីវកម្មក		 ១៤១
អាសយដ្ឋ្រនសម្ព័ន្ធធនាគារ	 ១៤២
ទីតាំងហសាខា	និងហអាសយដ្ឋ្រនទំនាក់ទំនងហ		 ១៤៥



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៦២

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ស្រចក្តីផ្តើម

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិាលន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសីុ ជឿជាក់ថាអភិាលកិច្ចាជីវកម្មល្អ មិនគួរត្រមឹត្រជារាយការណ៍ប្រតិបត្តតិាមមួយមុខឡើយ 

ត្រវាជាការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តដើម្របីសម្រ្រចឲ្រយាននូវស្តង់ារខ្ពស់បំផុតន្រសុច្ចរិតភាពក្នុងអាជីវកម្ម ក្រមសីលធម៌ និងវិជា្ជ្រជីវៈលើាល់សកម្មភាពរបស់ធនាគារទាំងអស់។ 

ជាមួយនឹងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត និងមហិច្ចតាក្នុងតំបន់របស់សម្ព័ន្ធភ ធនាគារ ដើម្របីផ្តល់នូវស្រវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយអារ្រយធម៌ ក្រុមប្រឹក្រសាភិាលមានគោលបំណង ជម្រុញឲ្រយមាន 

ភាពរុងរឿងក្នុងអាជីវកម្ម និងបង្កើតនូវវប្របធម៌មួយដោយផ្តល់នូវតម្ល្រាងសីលធម៌ ខណៈបន្តផ្តល់ និងទ្រទ្រង់តម្ល្រតាមការស្នើរបស់សម្ព័ន្ធភធនាគារដើម្របីជាប្រោជន៍ដល ់

ភាគីពាក់ពន្ធភ័ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។

វិធីាស្រ្តជាមូលា្ឋ្រនរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិាលនៅក្នុងន័យន្រះ គឺដើម្របីធានាថាការដឹកនាំមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយយុទ្ធភាស្រ្ត និងការរ្រប់រ្រងងផ្រក្នុងសសម្រ្រប់ការ  

រ្រប់រ្រងហានិភ័យត្រូវានរៀបចំតាមកន្ល្រងដ្រលសមស្រប។ លើសពីន្រះក្រុមប្រឹក្រសាភិាលបន្តការត្រួតពិនិត្រយនូវគំរូអភិាលកិច្ចរបស់ធនាគារដើម្របីប្រ្រកដថាវានូវត្រ 

មានភាពត្រឹមត្រូវមានប្រសិទ្ធភភាព និងមានលទ្ធភភាពដើម្របីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហ្រនៅថ្ង្រអនាគត។

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មកន្រះមនបំណងហផ្តល់នូវការយល់ដឹងហលម្អិតជាាំបាច់នៅក្នុងហដំណើរការអនុវត្តន៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មករបស់ធនាគារជូនដល់អ្នក	

វិនិយោគទុន។	គំរូអភិបាល	កិច្ចសាជីវកម្មករបស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី	ត្រូវបានរៀបចំឲ្រយស្របតាមតម្រូវការ	និងហគោលការណ៍ណ្រនាំដូចខាងហក្រ្រម៖

១.	ប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា	(NBC)	ស្តីពីអភិបាលកិច្ចតាមធនាគារ	និងហសា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុ

២.	គំរូអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មករបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

គំរូអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មករបស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី	ត្រូវបានបង្កើតឡើងហ	ដើម្របីបង្ក្ររការារ	និងហពង្រឹងហគុណតម្ល្ររបស់ម្ច្រស់ភាគហ៊ុន	តាមរយៈប្រព័ន្ធ	

ច្របាប់	ការអនុវត្តន៍	និងហវិធីសាស្ត្រដ្រលធានាតុល្រយភាពរវាងហភាគីដ្រលាក់ព័ន្ធ។	ោយឡ្រកពីការគោរពតាមតម្រូវការ	លក្ខខណ្ឌ	និងហគោលការណ៍ណ្រនាំរបស់សា្ថ្រប័ន	

ក្នុងហស្រុកធនាគារ	ក៏នឹងហឃ្ល្រំមើលការអភិវឌ្រឍន៍នូវស្តងហ់ដ	អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មកនៅតាមបណ្ត្រអងហ្គការ និងហសា្ថ្រប័នដ្រលលឈនមុខខ្រនិងហល្របីីឈ្រះនៅក្នុងហតំបន់ និងហជុំវិិញ 	

ពិភពលោកដើម្របីធានាឲ្រយបានថអភិបាល	កិច្ចសាជីវកម្មក	ត្រូវបានអនុវត្តតាមស្តងហ់ដរខ្ពស់បំផុត។

តារាងហខាងហក្រ្រមបង្ហ្រិញពីគំរូអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មករបស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី

មា្ច្រស់ភាគហ៊ុន

ក្រុមប្រឹក្រសាភិាល

នាយកប្រតិបត្តិ

ប្រតិភូ ការធានាខុសត្រូវ

គណៈកម្មការ
សវនកម្ម

នាយកា្ឋ្រន
ធានាភាពឯកាជ្រយ

សវនករាងក្រ្រ

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មការ
រ្រប់រ្រង

គណៈកម្មការ
រ្រប់រ្រងហានិភ័យ

ហានិភ័យ

គោលនោាយ

ល្រាធិការក្រុមហ៊ុន

ក្របខ័ណ្ឌរ្រប់រ្រង

កម្រឹត
សមត្ថកិច្ច

ចក្ខុវិស័យ
គោលដៅ
គុណតម្ល្រ

ស្តង់ារការរ្រប់រ្រង

ស្តង់ារប្រតិបត្តិការ

សវនករងផ្រក្នុង

នាយកា្ឋ្រន
ប្រតិបត្តិតាម



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៦៣

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ោយការទទួលសា្គ្រល់ថ	ដំណើរការអនុវត្តន៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មកមនភាពរឹងហមំ		
និងហប្រព្រឹត្តទៅបានល្អ	គឺមនសារៈសំខាន់ណស់ក្នុងហការការារផលប្រយោជន៍	
របស់ភាគីាក់ពន្ធ័នៅក្នុងហសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	
ភីអិលសុី	ត្រូវអនុវត្តតាមសៀវភៅណ្រនំារបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	(Manual)	ោយ	
គោរពតាមតួនាទីអំណច	ភារកិច្ច	និងហមុខងររបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។	

សៀវភៅន្រះមិនត្រឹមត្រឆ្លុះបញ្ច្រំងហពីការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតក្នុងហព្រលបច្ចុប្របន្ន	និងហការ	
អនុវត្ដន៍ច្របាប់	និងហបទប្របញ្ញត្តិប៉ុណ្ណ្រះទ្រ	សៀវភៅន្រះក៏បានបង្ហ្រិញនូវដំណើរការ		
និងហនិតិវិធីដើម្របីធានាបានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់សម័្ពន្ធធនាគារ	និងហប្រសិទ្ធភាព 	
ការងររបស់គណៈកម្មកការ។	វាគឺជាឯកសារថមវន្តត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាព 	
រាល់ព្រល	ដើម្របីឲ្រយស្របនឹងហការផ្ល្រស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ធនាគារ	នីតិវិធី		
និងហដំណើរការក៏ដូចជាការប្រ្រប្រួលនូវវិធាន	និងហបទប្របញ្ញត្តិដ្រលាក់ព័ន្ធ។	ក្នុងហ	
ចំណមសៀវភៅណ្រនាំដទ្រទៀត	សៀវភៅណ្រនាំន្រះបានកំណត់លក្ខខណ្ឌ	
យោងហយ៉្រងហល្អក៏ដូចជាដ្រនកំណត់ន្រសិទ្ធិសម្រ្រប់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	និងហ	
គណៈកម្មកការរបស់ខ្លួន	និងហគោលនយោបាយផ្ទ្រក្នុងហដ្រលាក់ព័ន្ធផ្រស្រងហទៀត។	
កំណត់រាល់ជំពូកដ្រលមនក្នុងហសៀវភៅណ្រនាំន្រះមនដូចតទៅ៖

១.	 ដំណើរការន្រស្ដងហ់ដរអាជីវកម្មករបស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	កម្ពុជា

២.	 ភារកិច្ច	និងហកាតព្វកិច្ចរបស់អភិបាល

៣.	 ការត្រងហតាំងហ	និងហការលាល្រងហរបស់អភិបាល

៤.	 រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច

៥.	 ដំណើរការក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	និងហគណៈកម្មកការក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

៦.	 ប្រ្រក់បំណច់	និងហធនលាភ

៧.	 ការផ្តល់ព័ត៌មនដល់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

៨.	 កម្មកវិធីបណ្តុះបណ្ត្រល	និងហការបណ្តុះបណ្ត្រលមូលដ្ឋ្រន

៩.	 ការវាយតម្ល្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលប្រាំឆ្ន្រំ

១០.	ទំនាស់ផលប្រយោជន៍	និងហប្រតិបត្តិការរបស់ភាគីាក់ព័ន្ធ	និងហ

១១.	គោលនយោបាយសំខាន់ៗផ្រស្រងហទៀតរបស់ធនាគារ

តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិាល

អាជីវកម្មក	និងហកិច្ចការធនាគាររបស់	ម្រយប៊្រងហ	ត្រូវបានគ្រប់គ្រងហក្រ្រមការដឹកនា	ំ
និងហការត្រួតពិនិត្រយរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	
ភីអិលសីុ	ដ្រលមនតួនាទីត្រួតពិនិត្រយឡើងហវិិញយ៉្រងហទៀងហទាត់	និងហអនុម័ត	
យុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មក	ក្នុងហសា្ថ្រប័ន	និងហគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ។	

លើសពីន្រះទៀតក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	ក៏មនតួនាទីកំណត់នូវតម្ល្រស្នូលរបស់ធនាគារ		
អនុវត្តតាមស្តង់ហដដើម្របីធានាថធនាគារនឹងហធ្វើប្រតិបត្តកិារប្រកបោយសុចរិតភាព	
និងហគោរពតាមច្របាប់	និងហបទប្របញ្ញត្តិសមស្រប។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមនកាលវិភាគជាផ្លូវការមួយលើបញ្ហ្របម្រុងហទុកសម្រ្រប់ការ	
សម្រ្រចចិត្តរបស់ខ្លួនរួមមន៖

•	 ពិនិត្រយ	និងហអនុម័តលើយុទ្ធសាស្រ្ត	និងហផ្រនការអាជីវកម្មកសម្រ្រប់ធនាគារ		
	 ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី	ដើម្របីធានាថយុទ្ធសាស្រ្ត	និងហគម្រ្រងហ	
	 អាជីវកម្មកទំាងហអស់សមស្របតាមទស្រសនៈវិស័យ	និងហប្រសកម្មករបស់ធនាគារ។

•	 កំណត់	និងហគ្រប់គ្រងហរាល់ានិភ័យដ្រលជះឥទ្ធិពលដល់ធនាគារ	រួមមនការ	
	 បង្កើត	និងហអនុម័តលើគោលនយោបាយ	សម្រ្រប់ការារការសំអាតប្រ្រក់		
	 និងហការប្រតួតប្រជ្រងហខុសច្របាប់ផ្រស្រងហៗ

•	 ពិនិត្រយលើភាពគ្រប់គ្រ្រន់	និងហប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុហ

•	 ពិនិត្រយមើលលើការប្រព្រឹត្តិទៅ	និងហលទ្ធផលន្រអាជីវកម្មក

•	 ពិនិត្រយលើផ្រនការអ្នកបន្តតំណ្រងហ	និងហផ្រនការគ្រប់គ្រងហបុគ្គលិកដ្រលមន	
	 ទ្រពកោសល្រយ	និងហអនុម័តលើការត្រងហតាំងហ	និងហគោលការណ៍ផ្តល់រង្វ្រន់		
	 សម្រ្រប់ថ្ន្រក់ដឹកនាំដ្រលមនបទពិសោធន៍

•	 អនុម័តលើគោលនយោបាយថ្មកីៗ	ដ្រលាក់ព័ន្ធនឹងហប្រ្រក់ខ្របុគ្គលិក	និងហ	
	 អត្ថប្រយោជន៍ផ្រស្រងហៗ

•	 អនុម័តលើការផ្ល្រស់ប្តូរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន

•	 អនុម័តលើការត្រងហតាំងហអភិបាល	ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍	និងហអត្ថប្រយោជន៍ផ្រស្រងហៗ 	
	 របស់អភិបាល	ឲ្រយសមស្របទៅតាមមុខងរ	និងហតួនាទី

•	 អនុម័តលើគោលនយោបាយ	ដ្រលាក់ព័ន្ធនឹងហាណិជ្ជសញ្ញ្ររបស់ក្រមុហុ៊ន	
	 ទំនាក់ទំនងហសាធារណៈ	ទំនាក់ទំនងហជាមួយវិនិយោគិន	និងហកម្មកវិធីទំនាក់ទំនងហ	
	 ជាមួយម្ច្រស់ភាគហ៊ុន	និងហ

•	 ពិនិត្រយលើយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ធនាគារ	ក្នុងហការគាំទ្រលើកស្ទួយនិរន្តរភាពដ្រល	
	 ាក់ព័ន្ធនឹងហបរិសា្ថ្រន	សងហ្គម	និងហផ្ន្រកអភិបាលកិច្ច	ESG	។

ក្រ្រពីមុខងរដ្រលបានច្រងហក្នុងហលក្ខខណ្ឌយោងហរក្រសាទុកសម្រ្រប់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល		
ការទទួលខុសត្រូវសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងហសកម្មកភាពអាជីវកម្មក	ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ		
កម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់ជូន	នាយកប្រតិបត្តិន្រធនាគារដ្រលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំោះ	
មុខក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្រសាភិាល និងតុល្រយភាព

បច្ចុប្របន្នក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលប្រាំធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី	
មនសមជិក	៦	រូប។	ក្នុងហនោះ	៣	រូប	គឺជាអភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ	និងហ		
៣	រូបទៀតជាអភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ។

សមសភាពន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបច្ចុប្របន្នន្រះ	អនុលោមតាមបទប្របញ្ញត្តិរបស់		
ធនាគារជាតិ	កម្ពុជាដ្រលតម្រូវយ៉្រងហតិច	២	រូបជាអភិបាលឯករាជ្រយ។

អភិបាលដ្រលាក់ព័ន្ធផ្ដល់នូវចំណ្រះដឹងហ	បទពិសោធន៍	និងហជំនាិញយ៉្រងហ		
ទូលំទូលាយ	នៅក្នុងហចំណុចសំខាន់ៗន្រគណន្រយ្រយភាព	ច្របាប់	មូលប្រ័ត	ប្រតិបត្ត	ិ
ការាណិជ្ជកម្មកអន្តរជាតិ	និងហការគ្រប់គ្រងហការអភិវឌ្រឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុ	និងហានិភ័យក្នុងហ	
ចំណមការងរផ្រស្រងហទៀត។	ព័ត៌មនសង្ខ្របរបស់សមជិកន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	
នីមួយៗត្រូវបានបង្ហ្រិញពីទំព័រ	៣២	ទៅទំព័រ	៣៥	នៅក្នុងហរបាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៦៤

ភាពសម្របូរប្រប និងភាពជារួម

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបានប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នងុហការធានាឲ្រយមននូវភាពសម្របូរប្រប	និងហភាពជារួម	
នៅក្នុងហសមសភាពក្រុម	និងហកិច្ចពិភាក្រសាហើយសម្ព័ន្ធធនាគារ	ប្រកាន់យកសំណើ		
ដ្រលមនក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលចម្រះុន្រះ	ព្រ្រះនឹងហនំាឲ្រយមនលទ្ធផលជាវិជ្ជមន និងហ 	
គុណតម្ល្រសម្រ្រប់សម្ព័ន្ធធនាគារទាំងហមូល។	ោយហ្រតុន្រះ	ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	
បានពិារណពីភាពចម្រុះតាមរយៈភាពខុសគា្ន្រន្រភ្រទ	អាយុ	វប្របធម៌	និងហប្រវត្ត	ិ
ន្រការអប់រំ	ពូជសាសន៍	សញ្ជ្រតិ	បទពិសោធន៍ការងរ	ជំនាិញ	ចំណ្រះដឹងហ	និងហ	
រយៈព្រលបំព្រិញការងរ។

ឯកាជ្រយភាពរបស់អភិាល និងអភិាលឯកាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

បច្ចបុ្របន្នសមសភាពក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	មនសមសភាពសមមត្រខ្ពស់ន្រអភិបាល	
ឯករាជ្រយ	មិនប្រតិបត្តជួិយដល់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដើម្របីធានា	និងហផ្តល់នូវការត្រតួពិនិត្រយ	
ដ៏រឹងហមំ	និងហមនប្រសិទ្ធភាពលើគណៈគ្រប់គ្រងហ។	អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនចូលរួម	
ក្នុងហការគ្រប់គ្រងហប្រាំថ្ង្ររបស់ធនាគារ	និងហមិនធ្វើអាជីវកម្មកណមួយ	ឬ	មនទំនាក	់
ទំនងហជាមួយនឹងហធនាគារ	(លើកល្រងហត្រមនការអនុញ្ញ្រតោយច្របាប់)	ដើម្របីធានា	
ថពួកគាត់នៅមនសមត្ថភាពពិតប្រ្រកដលើការវិនិច្ឆ័យោយឯករាជ្រយ	និងហអនុវត្ត		
តួនាទីដើម្របីប្រយោជន៍របស់ធនាគារ	និងហម្ច្រស់ភាគហ៊ុន។	មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ	គាឈ្រន	
អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារណម្ន្រក់	មនអត្ថប្រយោជន៍លើសពី 	
៥	%	ន្រការវិនិយោគនៅក្នុងហសា្ថ្រប័នទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណ	ឬ	នៅក្នុងហក្រុមហ៊ុនដ្រល	
ាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឡើយ	ហើយក៏គាឈ្រននរណម្ន្រក់ក្នុងហចំណមពួកខ្រមនការជាប	់
ទាក់ទងហជាមួយម្ច្រស់	ភាគហ៊ុនក្នុងហសា្ថ្រប័នទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណឡើយ។

អភិបាលមិនប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	បន្តសកម្មកភាពក្នុងហការចូលរួមនឹងហ	
គណៈគ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់	និងហភាគីផ្រស្រងហទៀតដូចជាសវនករខាងហក្រ្រ	សវនករផ្ទ្រក្នងុហ	
ក៏ដូចជានាយកដ្ឋ្រនប្រតិបត្តិតាម	និងហានិភ័យដើម្របីធានាថស្រចក្តីបារម្ភ	និងហ	
បញ្ហ្រាក់ពន្ធ័នានានឹងហការគ្រប់គ្រងហ	និងហការត្រួតពិនិត្រយអាជីវកម្មកព្រមទាំងហ	
ប្រតិបត្តកិាររបស់ធនាគារត្រវូបានោះស្រ្រយបានត្រមឹត្រវូ។	ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ក្រមុ	
ប្រឹក្រសាភិបាលកិច្ចល្អ	នៅក្នុងហការពិភាក្រសារបស់ខ្លួនលើបញ្ហ្រគន្លឹះសំខាន់ៗ	គឺជា	
ភស្តុតាងហន្រព្រលវ្រលាក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលោយគាឈ្រនការគ្រប់គ្រងហ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលធានាឲ្រយបានថ	អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិទាំងហអស់ត្រូវមន	
គុណសម្របត្តិដូចខាងហក្រ្រម:

•	 មនលទ្ធភាពក្នុងហការប្រជ្រងហជាមួយនិងហស្រចក្តីសន្មកតនានា	មនជំនឿ	ឬ		
	 ទស្រសនៈន្របុគ្គលផ្រស្រងហទៀតជាមួយនឹងហការចោទសួរការបកស្រ្រយ	និងហការ	
	 ជជ្រកវ្រកញ្រកព្រមទំាងហការផ្តល់ស្រចក្តសីម្រ្រចមិនលំអៀងហសម្រ្រប់	
	 ប្រយោជន៍ធនាគារ។

•	 ឆន្ទៈក្នងុហការារទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លនួ	ជំនឿ	និងហទស្រសនៈសម្រ្រប់ប្រយោជន៍ធនាគារ

•	 ការយល់ដឹងហច្របាស់លាស់ន្រសកម្មកភាពអាជីវកម្មកធនាគារដើម្របីផ្តល់នូវការ	
	 ឆ្លើយតបនឹងហបញ្ហ្រយុទ្ធសាស្រ្ត	និងហបញ្ហ្របច្ច្រកទ្រសោយសមស្របដ្រល	
	 ប្រឈមមុខោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

គោលនោាយឯកាជ្រយភាពរបស់អភិាល

គោលនយោបាយឯករាជ្រយភាពរបស់អភិបាល	សង្ខ្របនូវវីធីសាស្រ្តរបស់ធនាគារ		
ម្រយប៊្រងហ	ក្នុងហការកំណត់នូវឯករាជ្រយភាពរបស់នាយកគ្រប់គ្រងហ។	

វាផ្តល់នូវការណ្រនាំដល់	ក្រុមប្រឹក្រសាក្នុងហការវាយតម្ល្រអំពីឯករាជ្រយភាពរបស់នាយក	
ឯករាជ្រយនីមួយៗ។

ស្របតាមគោលការណ៍នយោបាយធនាគារស្តីពីឯករាជ្រយភាពរបស់នាយកគ្រប់គ្រងហ	
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលតាមរយៈគណៈកម្មកការត្រងហតាំងហ	និងហផ្តល់សំណងហ	(NRC)		
វាយតម្ល្រនូវឯករាជ្រយភាពរបស់អភិបាលឯករាជ្រយ	បនា្ទ្រប់ពីការត្រងហតាំងហ	និងហការ	
ត្រងហតំាងហឡើងហវិិញ។	អាណត្តរិបស់អភិបាលឯករាជ្រយត្រវូបានកំណត់យ៉្រងហច្រើនបំផុត	
ត្រមឹ	៩	ឆ្ន្រ	ំហើយបនា្ទ្រប់ពីបញ្ចប់អាណត្ត	ិអភិបាលឯករាជ្រយអាចបន្តនៅក្នងុហក្រមុប្រកឹ្រសា	
ភិបាលក្នុងហករណីដ្រលមនការាត់តាំងហឡើងហវិិញ	ជាអភិបាលមិនឯករាជ្រយ។	ក្នុងហ	
ករណីលើកល្រងហមួយចំនួន	ម្ច្រស់ភាគហ៊ុនមនសិទ្ធសម្រ្រចក្នុងហការឲ្រយអភិបាល	
ឯករាជ្រយនៅបន្តតំណ្រងហរបស់ខ្លួនសម្រ្រប់អាណត្តិបន្តរហូតដល់	៩	ឆ្ន្រំ	ប្រសិនបើ	
មនការវាយតម្ល្រពីគណៈកម្មកការត្រងហតំាងហ	និងហផ្តល់សំណងហ	(NRC)	អំណះអំណងហ	
ពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	ដើម្របីបញ្ជ្រក់ទៅកាន់ម្ច្រស់ភាគហ៊ុនក្នុងហកិច្ចប្រជុំទូទៅ។		
គួរបញ្ជ្រក់ផងហដ្ររថ	បច្ចបុ្របន្នពំុមនអភិបាលឯករាជ្រយណមួយបានបន្តតំណ្រងហរបស់	
ខ្លួនរហូតដល់	៩	ឆ្ន្រំ	នោះទ្រ។

គណៈកម្មកការត្រងហតាំងហ	និងហផ្តល់សំណងហរបស់សម្ព័ន្ធអនុវត្តការវាយតម្ល្រន្រ	
ឯករាជ្រយភាពតាមរយៈក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងហការវាយតម្ល្រគា្ន្រឯងហប្រាំឆ្ន្រំក៏ដូចជា	
លំាត់វិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ	និងហសមស្របោយផ្អ្រកតាមជំនាិញ	បទពិសោធន៍	ការ	
លះបង់ហសាវតា	ស្រដ្ឋកិច្ច	ទំនាក់ទំនងហគ្រសួារការកាន់មុខតំណ្រងហថ្ន្រក់ដឹកនំា	និងហការ	
ប្រកាសោយខ្លនួឯងហរបស់អភិបាល	ឯករាជ្រយោយគោរពតាមគោលការណ៍ាំបាច់	
ន្រឯករាជ្រយភាពក៏ដូចជាគោលនយោបាយ	ធនាគារស្តីពីឯករាជ្រយភាពរបស់អភិបាល	
គ្រប់គ្រងហ។

គណៈកម្មកការត្រងហតាំងហនិងហផ្តល់សំណងហរបស់សម្ព័ន្ធត្រូវកំណត់នូវសមត្ថកិច្ច	
របស់នាយកឯករាជ្រយនិងហមិនលំអៀងហចំោះស្រចក្តីសម្រ្រចរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	
រួមទាំងហពិារណនូវមូលដ្ឋ្រន	ឬ	អំណះអំណងហដ្រលត្រូវឲ្រយគណៈកម្មកការគិតគូរ	
ព្រ្រះវាអាចប៉ះាល់ដល់ឯករាជ្រយភាពរបស់អភិបាលឯករាជ្រយន្រធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	
(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលយល់ថ	អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិទាំងហបី	ដ្រលរួមមន	
លោក	ជា	តិកស្រងហ	ដទុ	អ	ករុណការ៉ា្រន់	និងហលោក	ស្ព្រនសឺ	លី	បានបំព្រិញ	
តាមតម្រូវការដ្រលច្រងហ	ដើម្របីទទួលបាននូវឯករាជ្រយភាពស្របតាមតម្រូវការរបស	់
ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា	និងហគោលនយោបាយរបស់ធនាគារស្តីពីឯករាជ្រយភាពរបស	់
នាយក។

នីតិវិធីក្នុងការជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្រសាភិាល

នីតិវិធីផ្លូវការ	និងហមនតម្ល្រភាពត្រវូបានធ្វើឡើងហចំោះការត្រងហតំាងហនាយកថ្មកកី្នងុហក្រមុ	
ប្រឹក្រសាភិបាលដ្រលការទទួលខុសត្រូវចម្របងហ	ត្រូវប្រគល់ឲ្រយទៅគណៈកម្មកការ	
ត្រងហតំាងហ	និងហសំណងហ។	តួនាទីទំាងហនោះរួមមនការជ្រើសរីស	ការរីសយកប្រក្ខជន	
ដំបូងហពីប្រក្ខជនផ្ទ្រក្នុងហ	និងហក្រ្រ	វាយតម្ល្រកិច្ចការកន្លងហមក	និងហវាយតម្ល្រសមត្ថភាព	
ប្រក្ខជនមុនព្រលធ្វើការស្នើទៅកាន់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលឲ្រយអនុម័ត។	គណៈកម្មកការ	
ត្រងហតាំងហ	និងហសំណងហរបស់សម្ពន័្ធនឹងហធានាថប្រក្ខជនទំាងហនោះមនជំនាិញសមស្រប	
សមត្ថភាពចម្របងហ	បទពិសោធន៍	សុចរិតភាព	និងហព្រលវ្រលាបំព្រិញភារកិច្ចជា	
អភិបាលឲ្រយមនប្រសិទ្ធភាព។

នីតិវិធីន្រះត្រូវស្របតាមគោលនយោបាយវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ	និងហសមរម្រយ។	តាមរយៈ	
និតិវីធីន្រះ	គណៈកម្មកការត្រងហតាំងហ	និងហសំណងហរបស់សម្ព័ន្ធត្រូវណ្រនាំដល	់

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៦៥

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនូវប្រក្ខជនស័ក្ដិសមសម្រ្រប់ដឹកនាំ	និងហការត្រងហតាំងហថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗក្នុងហធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី។

គោលនយោបាយវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ	និងហសមស្របដ្រលកំណត់ច្រិញនូវសមត្ថភាព	និងហគុណសម្របត្តិដ្រលតម្រូវឲ្រយប្រក្ខជនកំណត់ភាពសមរម្រយរបស់ខ្លួន	រួមមនតម្រូវការ		
បទពិសោធន៍ន្រភាពជាអ្នកដឹកនាំ	និងហការគ្រប់គ្រងហរបស់ពួកគាត់ដ្រលត្រូវមននៅកម្រិតជាន់ខ្ពស់ប្រកបោយកិត្តនាមនៅក្នុងហស្រវាកម្មកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងហស្រុក	ឬ	ក្រ្រស្រុក		
សាជីវកម្មកសាធារណៈ	ឬ	ក្រមុហុ៊ន/បុគ្គលដ្រលមនវិជា្ជ្រជីវៈ។	ក្នងុហទំនាក់ទំនងហទៅនឹងហជំនាិញរបស់ប្រក្ខជន	ជំនាិញការ	និងហសាវតា	ប្រក្ខជនត្រវូមនជំនាិញផ្រស្រងហៗពីគា្ន្ររួមមន	
អាជីវកម្មកច្របាប់និងហជំនាិញការហិរញ្ញវត្ថុ	ចំន្រះដឹងហវិជា្ជ្រជីវៈព្រមទាំងហបទពិសោធន៍ផ្ន្រកឧស្រសាហកម្មក	ហិរញ្ញវត្ថុ	ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ក្នុងហទីផ្រសារក្នុងហតំបន់	និងហអន្តរជាតិ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលត្រូវពិារណនូវទិដ្ឋភាពខាងហក្រ្រមន្រះ	ដើម្របីធ្វើការជ្រើសរីសោយមនជំនួយបន្ថ្រមពីគណៈកម្មកការត្រងហតាំងហ និងហសំណងហរបស់សម្ព័ន្ធ៖

(១)	ភាពសុចរិត	ស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូររបស់បុគ្គល	និងហក្ររ្តិ៍ីឈ្រះបុគ្គលត្រូវត្រមនគុណសម្របត្តិមួយចំនួនដូចជា	ភាពសោឈ្រះត្រងហ់	ស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ	ឯករាជ្រយភាពន្រគំនិត	និងហ		
	 ភាពយុត្តិធម៌។

(២)	សមត្ថកិច្ច	និងហសមត្ថភាព	បុគ្គលត្រូវត្រមនសមត្ថភាពជំនាិញាំបាច់	និងហការប្រ្តជា្ញ្រចិត្តក្នុងហការអនុវត្តន៍តួនាទី។

(៣)	សុចរិតភាពផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ	បុគ្គលនោះត្រូវត្រគ្រប់គ្រងហបំណុល	ឬ	កិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនក្នុងហភាពប្រយ័ត្នប្រយ្រងហ។

គោលនយោបាយស្តីពីនិតិវីធីន្រការត្រងហតាំងហសម្រ្រប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	អភិបាល	និងហនាយកប្រតិបត្តិន្រសា្ថ្រប័នដ្រលទទួលអាជា្ញ្ររបណ្ណ័នៅក្នុងហសម្ព័ន្ធធនាគារ 		
(គោលនយោបាយន្រនិតិវីធីត្រងហតាំងហ)	ត្រូវបានកំណត់យ៉្រងហច្របាស់	និងហមនតម្ល្រដូចបានច្រងហតាមនិតីវីធីន្រការត្រងហតាំងហដ្រលមនប្រ្រំដំណក់កាលដូចខាងហក្រ្រម៖

ាក្រយស្នើសំុសម្រ្រប់ការត្រងហតំាងហប្រក្ខជនត្រវូបានដក់ជូនធនាគាជាតិន្រកម្ពជុាជាបន្ត	
ដើម្របីអនុម័តយោងហតាមប្រកាសស្តពីីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ	និងហសមស្របសម្រ្រប់	
អងហ្គភាពដក់ាក្រយសុំ	និងហធនាគារ	ឬ	សា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមនអាជា្ញ្រប័ណ្ណ។

ធនាគារក៏ត្រូវធ្វើការវាយតម្ល្រទៀងហទាត់	ទៅលើភាពសមស្របរបស់អភិបាលក្នងុហការ	
កាន់តំណ្រងហដឹកនាំយុទ្ធសាស្រ្តឲ្រយស្របតាមនីតិវីធីត្រងហតាំងហអនុលោមតាម	
គោលនយោបាយវិនិច្ឆ័យ	និងហសមស្រប	ព្រមទាំងហស្របតាមស្រចក្តីប្រកាសរបស	់
ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាស្តពីីគំរូតម្រូវការវិនិច្ឆ័យ	ត្រឹមត្រូវ	និងហសមស្របដើម្របីអាច	
ដក់ាក្រយស្នើរសំុហើយ	និងហធនាគារនិងហសា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុ	ដ្រលមនអាជា្ញ្រប័ណ្ណ។		
ការវាយតម្ល្រភាពត្រមឹត្រូវ	និងហសមស្របសម្រ្រប់បុគ្គលទទួលខុសត្រូវសំខាន់ត្រូវបាន	
ធ្វើឡើងហតាមការត្រួតពិនិត្រយយ៉្រងហឯករាជ្រយនូវស្រចក្តីប្រកាសដ្រលធ្វើឡើងហោយ 	
អភិបាលផ្ទ្រល់ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មកណមួយរបស់ពួកគាត់ដ្រលជាប	់
ទាក់ទងហ	នឹងហធនាគារក្នុងហគោលបំណងហធានាថអភិបាល	គឺសមស្របដើម្របីបន្តបម្រើ	
ជាអភិបាលធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	បន្តទៀត។

ផ្រនការអ្នកបន្តតំណ្រង

គោលនយោបាយវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ	និងហសមរម្រយ	ត្រូវបានយកមកប្រើប្រ្រស់ដំបូងហនៅ	
ឆ្ន្រំ២០១៣	ដ្រលបានច្រងហពីដ្រនកំណត់ទូទៅន្រអាណត្តិន្រតំណ្រងហអភិបាល		
សម្រ្រប់អភិបាលមិនប្រតិបត្តិន្រធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	ដ្រលមនអាយុាប់ពី	៧០	ឆ្ន្រំ	
ឡើងហទៅ	និងហ/ឬ	ដ្រលបានបម្រើការងរក្នុងហក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរយៈព្រល	១២	ឆ្ន្រំ	ឬ	
យូរជាងហន្រះ។	ក្នុងហករណីន្រះអភិបាលអាចបន្តបម្រើការងរក្នុងហក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	
ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានធ្វើការវាយតម្ល្រពីនិរន្តរភាពរបស់ពួកខ្រ។	
គោលនយោបាយរបស់ធនាគារ	អំពីអាណត្តិន្រតំណ្រងហអភិបាលបានបង្កើតឡើងហ	
ក្នុងហព្រលថ្មកីៗន្រះ	ោយមនដក់បញ្ចូលទាំងហបទប្របញ្ញត្តិទាក់ទងហនឹងហអាណត្តិន្រ	
តំណ្រងហអភិបាលដូចដ្រលមនច្រងហក្នុងហគោលនយោបាយវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ	និងហ	

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ការកំណត់អត្តសញ្ញ្រណ
ន្រប្រក្ខជន

ការវាយតម្ល្រន្រលក្ខណៈ
សមស្របរបស់ប្រក្ខជន

ជួបជាមួយប្រក្ខជន
ការពិចារណាចុងក្រ្រយដោយ
គណៈកម្មការត្រងតាំង និងផ្តល់

តម្ល្រការរបស់សម្ព័ន្ធភធនាគារ

ការផ្តល់អនុាសន៍
ជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិាល

សមរម្រយ	និងហគោលនយោបាយឯករាជ្រយភាពរបស់អភិបាល	ដើម្របីបកស្រ្រយឲ្រយកាន	់
ត្រច្របាស់ពីគោលនយោបាយរបស់ធនាគារ	លើដ្រនកំណត់ន្រអាណត្តរិបស់អភិបាល	
មិនប្រតិបត្តិន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ។

ការត្រងហតាំងហក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមិនត្រូវបានលើកយកមកពិារណត្រម្រយ៉្រងហទ្រ	ប៉ុន្ត្រ	
វាក៏ជាផ្ន្រកមួយន្រផ្រនការបន្តតំណ្រងហរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលផងហដ្ររ។	ក្នងុហន័យន្រះ	
ដ្រនកំណត់លើអាយុ	និងហអាណត្តិរបស់អភិបាលដូចដ្រលបានច្រងហក្នុងហ	
គោលនយោបាយ	ន្រអាណត្តិផ្តល់ឱកាសឲ្រយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	ក្នុងហការពិារណ		
និងហវាយតម្ល្រឡើងហវិិញអំពីផ្រនការបន្តតំណ្រងហ	មិនត្រឹមត្រដើម្របីធានាឲ្រយមនភាព	
សមស្របនឹងហគោលដៅរយៈព្រលវ្រងហប៉ុណ្ណ្រះទ្រ	ត្រថ្រមទាំងហដើម្របីបញ្ជ្រក់ថ		
សមជិករបស់ខ្លួនមនចំណ្រះដឹងហ	បទពិសោធន៍	និងហជំនាិញសមស្របទៅតាម	
តម្រូវការន្រវិស័យ	និងហសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុដ្រលត្រងហត្រប្រ្រប្រួល។

ោយមនជំនួយពីគណៈកម្មកការត្រងហតាំងហ	និងហផ្តល់សំណងហ	(NRC) របស់សម្ព័ន្ធ		
ប្រវត្តិរូបសង្ខ្របន្រប្រក្ខភាពនីមួយៗ	នឹងហត្រវូយកពីប្រភពខាងហក្នងុហ	និងហក្រ្រ	(រួមបញ្ចលូ	
ទំាងហសា្ថ្រប័នដ្រលរក្រសាព័ត៌មនលម្អិតរបស់អភិបាលដ្រលធា្ល្រប់មនបទពិសោធន៍ផ្ន្រក	
ហិរញ្ញវត្ថុ)	សម្រ្រប់ពិនិត្រយបន្ថ្រម	ដើម្របីធានាថក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលត្រងហត្រមនក្រុម	
អ្នកមនទ្រពកោសល្រយ	និងហសមត្ថភាពខ្ពស់	ដើម្របីជ្រើសរីសរាល់ព្រលដ្រលត្រូវការ	
ត្រងហតាំងហសមជិកបន្ថ្រមសម្រ្រប់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	ឬ	ដើម្របីជំនួសសមជិកណដ្រល	
ត្រូវចូលនិវត្តន៍	ឬ	ដ្រលបានលាល្រងហតំណ្រងហពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

ការចូលនិវត្តន៍ ការបោះឆ្ន្រតឡើងវិញ និងការចាត់តាំងឡើងវិញរបស់អភិាល

រាល់អភិបាលទំាងហអស់របស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសីុ	នឹងហត្រូវជ្រើស	
តំាងហឡើងហវិិញយ៉្រងហឆប់បំផុត	៣ឆ្ន្រមំ្តងហ	យោងហតាមលក្ខន្តកិៈធនាគារ	មត្រ្រ	២៧	និងហ	
ច្របាប់ស្តីពីសហគ្រ្រសាណិជ្ជកម្មក។	ការគាំទ្ររបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលសម្រ្រប់ការ	
បោះឆ្ន្រតឡើងហវិិញរបស់អភិបាល	គឺមិនម្រនោយស្វ័យប្រវត្តិទ្រ	ហើយត្រូវស្ថិត	



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៦៦

ក្រ្រមការវាយតម្ល្រលើការបំព្រិញភារៈកិច្ច។

លោក	ជា	តិកស្រងហ	លោក	ស្ព្រនសឺ	លី	និងហលោក	ាមី	រុលឡា	បូ៊ាន់	ដ្រលដល់	
អាណត្តិត្រូវបោះឆ្ន្រតជ្រើសតាំងហឡើងហវិិញ	យោងហតាមមត្រ្រ	២៧	ន្រលក្ខន្តិកៈន្រ	
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	ត្រូវបានបោះឆ្ន្រតជ្រើសតាំងហជាថ្មកី	កាលពីកិច្ចប្រជុំលើកទី	៤		
ប្រាំឆ្ន្រំ។

តាមរយៈការវាយតម្ល្រ	និងហអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	អភិបាលខាងហលើបាន	
បំព្រិញតាមស្រចក្តីរំពឹងហទុករបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	និងហបានបន្តបំព្រិញភារកិច្ចបាន	
យ៉្រងហល្អប្រសើរដ្រលគួរឲ្រយយកគំរូតាម	ហើយតាមរយៈការរួមចំណ្រករបស់ពួកគាត	់
ក្នុងហកិច្ចពិភ្រសារបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានស្នើទៅកាន់ម្ច្រស	់
ភាគហ៊ុនសម្រ្រប់ការបោះឆ្ន្រតជ្រើសតាំងហជាថ្មកី។

ប្រសិទ្ធភភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិាល និងអភិាលនីមួយៗ

គណៈកម្មកការត្រងហតាំងហ	និងហផ្តល់សំណងហ	(NRC) របស់សម្ព័ន្ធប្រើប្រ្រស់វិធីសាស្ត្រ	
ជាផ្លូវការ	និងហមនតម្ល្រភាពក្នុងហការវាយតម្ល្រប្រសិទ្ធភាពរបស់អភិបាលនីមួយៗ 	
ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលជារួម	និងហគណៈកម្មកការក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	ក៏ដូចជាលទ្ធផលការងរ	
របស់នាយកប្រតិបត្តិ	(ផ្អ្រកលើតារាងហពិន្ទុ)	ទៅតាមជំនាិញ	និងហបទពិសោធរបស	់
ពួកខ្រ	ោយអនុលោមតាមការវាយតម្ល្រប្រាំឆ្ន្រំន្រក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល។	ការវាយ	
តម្ល្រប្រាំឆ្ន្រំន្រះ	នឹងហធ្វើឡើងហរៀងហរាល់ឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់ពីបញ្ចប់ឆ្ន្រំសារពើពន្ធ។

ការវាយតម្ល្រប្រាំឆ្ន្រំន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	គឺជាមូលដ្ឋ្រនចម្របងហដើម្របីឆ្លើយតបនឹងហ	
កម្រងហសំនួរដ្រលរៀបចំោយ	នាយកដ្ឋ្រនសាជីវកម្មក	និងហស្រវាច្របាប់ន្រ	ម្រយប៊្រងហ។	
កម្រងហសំនួរវាយតម្ល្រ	នឹងហប្រគល់ជូនសមជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលគ្រប់រូបដ្រលរួមមន	
ប្រធានបទដូចជា	តួនាទីន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទាក់ទងហនឹងហផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ	
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ការគ្រប់គ្រងហលទ្ធផលការងរ	របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ		
សវនកម្មក	និងហវិធីសាស្ត្រ	ផ្ទ្រក្នុងហការគ្រប់គ្រងហធនធានមនុស្រស	ទំនួលខុសត្រូវក្នុងហ	
កិច្ចការសងហ្គម	ការទំនាក់ទំនងហ	អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មក	និងហផលប្រយោជន៍	និងហ	
គុណតម្ល្ររបស់ភាគទុនិក។	ផ្ន្រកផ្រស្រងហៗដ្រលត្រូវធ្វើការវាយតម្ល្រមនធាតុផ្រសំ		
និងហទំហំន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	ការចូលរួមចំណ្រករបស់អភិបាលម្ន្រក់ៗន្រក្រុម	
ប្រឹក្រសាភិបាល	ក្នុងហកិច្ចប្រជុំ	ការសម្រ្រចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	និងហលទ្ធផល		
ព័ត៌មន	និងហការគាំទ្រន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

ការវាយតម្ល្រទាមទារឲ្រយមនការកំណត់បង្ហ្រិញពីកម្មកវិធីកម្មកវិធីក្រលម្អសកម្មកភាព 	
បនា្ទ្រប់ពីការពិនិត្រយលើលទ្ធផលន្រការវាយតម្ល្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	និងហគណៈកម្មកការ	
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	ដ្រលត្រូវធ្វើោយគណៈកម្មកការត្រងហតាំងហ	និងហផ្តល់សំណងហ	
(NRC) របស់សម្ព័ន្ធ	និងហក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។	កម្មកវិធីន្រះ	រួមបញ្ចូលទាំងហតម្រូវការក្នុងហ	
ការទទួលការបណ្តុះបណ្ត្រលរបស់អភិបាលនីមួយៗ	ផងហដ្ររ។	ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសា	
ភិបាល	និងហប្រធានគណៈកម្មកការត្រងហតាំងហ	និងហផ្តល់សំណងហ	(NRC) របស់សម្ពន័្ធ	នឹងហ	
ធ្វើការពិភាក្រសាជាមួយអភិបាលនីមួយៗ	លើចំណុចដ្រលត្រូវក្រលម្អ។

ផ្អ្រកតាមសមសភាព	ទំហំ	និងហភាពចម្រុះ	ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលត្រូវត្រទទួលបានការ	
ព្រិញចិត្តក្នុងហការធានាឲ្រយបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងហតួនាទីដ្រលបានត្រងហតាំងហ។	ទំហ	ំ
ក្រុមប្រឹក្រសាបច្ចុប្របន្ន	ជម្រិុញឲ្រយក្រមុប្រកឹ្រសាបំព្រិញតួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបោយវិជា្ជ្រជីវៈ	
ោយពិារណលើសមសភាព	ទំហំ	និងហភាពស្មកគុសាឈ្រិញន្រសកម្មកភាពាណិជ្ជកម្មក	
ធនាគារជាលក្ខណៈជាតិ	និងហអន្តរជាតិ។	ការផ្ល្រស់ប្តរូក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលព្រលអនាគត	
អាចត្រូវធ្វើបានដើម្របីពង្រឹងហជំនាិញបន្ថ្រមហើយ	និងហជម្រិុញឲ្រយមនការធ្វើផ្រនការ	
សមរម្រយឲ្រយមនជោគជ័យ។

តាំងហពីដើមមក	ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលត្រូវព្រយយមធានាថស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្ត	
របស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនឹងហត្រូវធ្វើឡើងហោយផ្អ្រកលើមតិរួម	(ហើយបើបរាជ័យត្រូវ	
យកតាមមតិភាគច្រើន)	ហើយក្តីបារម្ភ	ឬ	ការខ្វ្រងហគំនិតបង្ហ្រិញតាមរយៈអភិបាល	
ណមួយលើបញ្ហ្រអ្វីមួយ	ក៏ដូចជាការប្រជុំសម្រ្រចពិត	និងហត្រូវលើកយកមកបង្ហ្រិញ
ឲ្រយបានសមស្រប	និងហកត់ត្រ្រឲ្រយបានត្រឹមត្រូវក្នុងហការកំណត់ហ្រតុន្រអងហ្គប្រជុំ។

តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិាល និងនាយកប្រតិបត្តិ

តួនាទី	និងហទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	និងហនាយកប្រតិបត្តិត្រូវ	
បានប្រងហច្រកច្របាស់លាស់	លើការទទួលខុសត្រូវ	ការកំណត់ចងហក្រងហជាឯកសារ		
និងហបានអនុម័តោយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	ស្របជាមួយនឹងហការអនុវត្តន៏ដ៏ល្អបំផុតដើម្រប	ី
ធានាបាននូវការត្រួតពិនិត្រយដ៏សមស្របន្រការគ្រប់គ្រងហ។	ការវ្រកញ្រកបានផ្តល់ឲ្រយ	
មនការយលដឹងហកាន់ត្រប្រសើរមួយ	និងហ	ប្រងហច្រកន្រការទទួលខុសត្រូវយុតា្ថ្រធិការ	
ព្រមទំាងហទំនួលខុសត្រូវ។	រចនាសម្ពន័្ធឋនានុក្រមច្របាស់លាស់ជាមួយនឹងហការរផ្រត 	
លើវិធីសាស្រ្តរបស់ខ្លួន	និងហដ្រនកំណត់អាជា្ញ្រធរជួយដល់ប្រសិទ្ធភាពការងរ	និងហ	
ស្រចក្តីសម្រ្រចដ៏ត្រឹមត្រូវ។

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោកជា	តិកស្រងហ	គឺជាប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលន្រធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	
ភីអិលសុី	ាប់តាំងហពីថ្ង្រទី៥	ខ្រម្រសា	ឆ្ន្រំ២០១២។

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាដឹកនាំភិបាលដឹកនាំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	និងហទទួលខុសត្រូវផងហដ្ររ	
លើប្រសិទ្ធភាពន្រការអនុវត្តន៍ការងររបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាន្រះ។	គាត់បន្តធ្វើការជាមួយ	
នឹងហក្រមុប្រកឹ្រសា	ដទ្រទៀតក្នងុហការកំណត់គម្រ្រងហគោលនយោបាយ	និងហយុទ្ធសាស្រ្តា	
ដើម្របីធានារាល់សកម្មកភាពអាជីវកម្មកដ្រលដឹកនំាោយគណៈគ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់ស្រប	
នឹងហគោលបំណងហនិងហមហិច្ឆិតារបស់ធនាគារព្រមទាំងហតាមដនការអនុវត្តន៍	និងហ	
ធានាការអនុវត្តន៍	និងហដំណើរការរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលមនលក្ខណៈត្រមឹត្រូវដ្រល	
វ្រទិការជម្រិុញការពិភាក្រសាយ៉្រងហល្អោយគាឈ្រនមន្ទិលសងហ្រស័យ	និងហឯករាជ្រយ។	

គាត់ដឹកនំានូវការធានាឲ្រយបាននូវភាពសមស្រប	និងហប្រសិទ្ធភាពន្រកម្មកវិធីផ្រនការ 	
បន្តសម្រ្រប់ទំនាក់ទំនងហល្អក្នងុហការងរជាមួយនឹងហនាយកប្រតិបត្តនិិងហផ្តល់នូវការគំាទ្រ	
សំខាន់ៗព្រមទំាងហការប្រកឹ្រសា។	គាត់បន្តបង្ហ្រិញស្តង់ហដខ្ពស់បំផុតន្រការអនុវត្តន	៍
អភិបាលកិច្ចនិងហធានាថ	ការអនុវត្តន៍ទាំងហន្រះត្រូវបានធ្វើជាប្រាំជាមួយនឹងហគ្រប់ 	
ភាគី។

នាយកប្រតិបត្តិ

លោកស្រ	ីសីុនត្រសៀ	លីវ	ត្រវូបានត្រងហតំាងហជានាយិកាប្រតិបត្តនិៅថ្ង្រទី០១	ខ្រមីនា	
ឆ្ន្រំ២០១៥។

លោកស្រ	ីសីុនត្រសៀ	ទទួលបានសិទ្ធមួិយចំនួនដ្រលផ្តល់ោយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	និងហ	
ទទួលខុសត្រវូចម្របងហក្នងុហការត្រតួពិនិត្រយប្រតិបត្តកិារប្រាំថ្ង្រ	ដើម្របីធានាភាពរលូន	និងហ	
ប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។

លើសពីន្រះគាត់ទទួលខុសត្រូវរៀបចំផ្រនការក្នងុហការរយៈព្រលមធ្រយម	និងហសម្រ្រប់	
ការអនុម័តពីក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	និងហទទួលខុសត្រូវក្នុងហការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយ	
និងហស្រចក្តសីម្រ្រចរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលក៏ដូចជាសម្របសម្រលួការអភិវឌ្រឍន៍	និងហការ	
អនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្រ្តសាជីវកម្មកតាមលទ្ធផលដ្រលចង់ហបាន	ជាពិស្រសវីធីសាស្រ្តរបស់	
ធនាគារ	ក្នុងហការោះស្រ្រយរាល់បញ្ហ្រ។	គាត់ក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំោះការ	
អភិវឌ្រឍន៍	និងហការបកស្រ្រយលើយុទ្ធសាស្រ្តទៅជាបណ្តុគំោលដៅគ្រប់គ្រងហ និងហវិស័យ 	
អាទិភាព	និងហកំណត់គោលនយោបាយជាយុទ្ធសាស្រ្ត	និងហទិសដៅប្រតិបត្តិការ	

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៦៧

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មនលម្អតិន្រវត្តមនរបស់អភិបាលរប់សក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងហគណៈកមឈ្រការក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរបស់ធនាគារនៅក្នងុហការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ថ្ង្រទី៣១	ខ្រធ្ន	ូឆ្ន្រ២ំ០១៤	
មនដូចតទៅ៖

ចំណំ

*សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងហគណៈកមឈ្រធិការដ្រលបានបំព្រិញតាមរយៈតម្រូវការន្រការចូលរួមអងហ្គប្រជុំ។
១លាល្រងហច្រិញពីតំណ្រងហជាសមជិកន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល		គណៈកម្មកការសវនកម្មក	(ACB)	និងហគណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	(RMC)	ាប់ពីថ្ង្រទី១	មីនា	២០១៥។

ឈ្ម្រះអ្នកដឹកនំា

ចំនួនកិច្ចប្រជំុរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសា ចំនួនកិច្ចប្រជំុរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម ចំនួនកិច្ចប្រជំុរបស់គណៈកម្មការរ្រប់រ្រងហានិភ័យ

ការប្រជំុ វត្តមាន % ការប្រជំុ វត្តមាន % ការប្រជំុ វត្តមាន %

ជា	តិកស្រងហ ៥ ៥ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០

ស្ព្រនសឺរ	លីទៀន	ឈី ៥ ៥ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០

ដទុ	អ	ករុណការ៉ា្រន់ ៥ ៥ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០

ាមី	រុលឡា	បូ៊ាន់ ៥ ៥ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០

បូ៉លី	សីុម	សូ៊	ហុងហ ៥ ៥ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០

លី	ទៀន	បូ៉១ ៥ ៥ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០

អាជីវកម្មក	វិនិយោគ	និងហសកម្មកភាពផ្រស្រងហទៀតោយផ្អ្រកលើការត្រួតពិនិត្រយការ	
គ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្រយមនប្រសិទ្ធភាព។

នាយកប្រតិបត្តិត្រូវធានាថការអនុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងហហិរញ្ញវត្ថុបានបម្រិតខ្ពស់បំផុត	
ន្រភាពសុក្រិត	និងហតម្ល្រភាពដើម្របីជាប្រយោជន៍ន្រម្ច្រស់ភាគហ៊ុន	និងហធានាថរាល់	
អាជីវកម្មកព្រមទាំងហកិច្ចការរបស់ធនាគារត្រូវបានអនុវត្តក្នុងហលក្ខណៈសីលធម៌	និងហ	
អនុលោមតាមច្របាប់	និងហបទបញ្ញត្តិដ្រលាក់ពន្ធ័។

នាយកប្រតិបត្តិត្រូវបានផ្តល់កាតព្វកិច្ចផងហដ្ររក្នុងហការធានានូវគោលដៅបង្កើត	
ចំណូលអតិបរមជូនម្ច្រស់ភាគហ៊ុន	កតាផ្រសងហ្គម	និងហបរិសា្ថ្រនដ្រលមិនត្រូវ	
ធ្វ្រសប្រហ្រស	និងហអភិវឌ្រឍ	និងហថ្ររក្រសាកម្មកវីធីទំនាក់ទំនងហដ៏រឹងហមំ	និងហការសន្ទនា	
ជាមួយនឹងហម្ច្រស់ភាគហ៊ុន	អ្នកវិនិយោគទុន	អ្នកវិភាគ	ក៏ដូចជានិយោជិក	និងហផ្តល	់
ការដឹកនំាដ្រលមនប្រសិទ្ធភាពសម្រ្រប់ធនាគារ។	គាត់ក៏មនតួនាទីក្នងុហការធានា	
នូវសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហខ្ពស់ក៏ដូចជាដក់ផ្រនការបន្តតំណ្រងហដ្រលមនប្រសិទ្ធភាព 	
ដើម្របីទ្រទ្រងហ់និរន្តភាពន្រប្រតិបត្តិការ។	នាយកប្រតិបត្តិ	ក៏មនមុខងរជាអន្តរការ	ី
រវាងហក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	និងហថ្ន្រក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ផងហដ្ររ។

កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិាល

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលជួបប្រជុំ	រៀងហរាល់ត្រីមស	ជាមួយនឹងហកិច្ចប្រជុំបន្ថ្រមទៀត	នៅ	
ចនោ្ល្រះកិច្ចប្រជំុដ្រលបានកំណត់ក្នងុហករណីបនា្ទ្រន់	និងហ/ឬ	មនការសម្រ្រចដ៏សំខាន់	
ដ្រលត្រវូោះស្រ្រយ	។	ក្នងុហអំឡុងហការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ថ្ង្រទី៣១	ខ្រធ្ន	ូឆ្ន្រ២ំ០១៤	
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានជួបប្រជុំចំនួន	៥	ដងហ	ដើម្របីពិភាក្រសា	និងហពិារណលើបញ្ហ្រ	
សំខាន់នានាមួយចំនួនដ្រលតម្រូវឲ្រយមនការណ្រនាំ	និងហអនុម័ត។

រាល់អភិបាលទាំងហអស់ត្រូវបំព្រិញការតម្រូវការដ្រលច្រងហថអភិបាលត្រូវចូលរួម	
ឲ្រយបានយ៉្រងហតិច	៧៥%	ក្នុងហអងហ្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដ្រលត្រូវប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងហឆ្ន្រ	ំ
ហិរញ្ញវត្ថុ	តាមការទាមទារក្នុងហស្រចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាស្តីពី 	
អភិបាលកិច្ចធនាគារ	និងហគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៦៨

ភាគលាភរបស់អភិាល

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលជឿជាក់ថ	ផ្ន្រកមួយដ្រលក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលត្រវូយកចិត្តទុកដក់		
ដើម្របីរក្រសានូវប្រសិទ្ធភាពក្នងុហការបំព្រិញកាតព្វកិច្ច	និងហទទួលខុសត្រវូគឺការរៀបចំឲ្រយ	
មននូវកញ្ចប់តបស្នងហសមរម្រយ	និងហឆ្ល្រតវ័យោយប្រៀបធៀបតាមបទពិសោធន៍	
ជំនាិញ	បំនិន	ការទទួលខុសត្រវូ	និងហការប្រឈមក្នងុហនាមជានាយកគ្រះឹសា្ថ្រន	
ហិរញ្ញវត្ថ។ុ

ការកំណត់នូវកញ្ចប់តបស្នងហសម្រ្រប់នាយកមិនប្រតិបត្ត	ិ(NEDs)	រួមទំាងហប្រធានមិន		
ប្រតិបត្តគឺិជាបញ្ហ្ររបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាទំាងហមូលយោលតាមអនុសាសន៍សមស្របដ្រល	
ត្រវូបានបង្កើតឡើងហតាមរយៈគណៈកមឈ្រធិការត្រងហតំាងហ	និងហសំណងហរស់សម្ពន័្ធបន្ទប់	
ពីការបូករួមឯករាជ្រយសម្រ្រប់អ្នកធ្វើការខាងហក្រ្រ។

ជាផ្ន្រកមួយន្រភាគលាភរបស់អភិបាលប្រតិបត្ត	ិត្រវូបានរៀបចំឡើងហោយភា្ជ្រប់នឹងហ	
រង្វ្រន់ក្នងុហរយៈព្រលខ្ល	ីនិងហរយៈព្រលវ្រងហ	យោងហតាមការលទ្ធផលការងររបស់បុគ្គល		
និងហសាជីវកម្មកទំាងហមូល។

ចំណ្រកឯកញ្ចប់សំណងហរបស់អភិបាលប្រតិបត្ត	ិគឺអាស្រយ័លើលទ្ធផលការងររបស់	
ធនាគារក្នងុហអំឡុងហព្រលមួយឆ្ន្រ	ំដ្រលត្រវូបានកំណត់ោយផ្អ្រកលើសូចនាករន្រ	
លទ្ធផលការងររបស់បុគ្គលម្ន្រក់ៗ	និងហពិន្ទដុ្រលស្របជាមួយនឹងហគោលដៅសាជីវកម្មក	
ដ្រលអនុម័តោយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល។

ស្របតាមអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មកល្អ	ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលត្រវូដក់ច្រិញនូវគោលដៅ		
ដើម្របីធ្វើការឆ្លះុបញ្ច្រំងហទៀងហទាត់លើសំណងហរបស់នាយកមិនប្រតិបត្តសិម្រ្រប់ធនាគារ	
ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសីុ	យ៉្រងហហោចណស់បីឆ្ន្រមំ្តងហ។

គុណភាព និងការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានទៅក្រមុប្រកឹ្រសាភិាល

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលមនសិទ្ធពិិនិត្រយរាល់ព័ត៌មនដ្រលទាក់ទងហទៅនឹងហអាជីវកម្មក	និងហ	
កិច្ចការរបស់ធនាគារ	ក៏ដូចជារាល់ការប្រឹក្រសានិងហស្រវាកម្មករបស់គណៈគ្រប់គ្រងហ	
ជាន់ខ្ពស់យ៉្រងហព្រិញល្រិញ	និងហគាឈ្រនព្រដំ្រន។	បន្ថ្រមលើន្រះ	កិច្ចប្រជំុជាផ្លវូការរបស់	
ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរក្រសាទំនាក់ទំនងហជាទៀតទាត់ជាមួយនឹងហ	
នាយកប្រតិបត្តោិយមនការគំទ្រពីល្រខាធិការក្រមុហុ៊នដើម្របីធានាថវាមនការ	
ទំនាក់ទំនងហជាប្រាំ	និងហទាន់ព្រលវ្រលារវាងហគណៈគ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់	និងហក្រមុ	
ប្រកឹ្រសាភិបាលត្រវូបានរក្រសាបានគ្រប់ព្រលវ្រលាតាមការសមរម្រយ។

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលត្រូវរក្រសាជាទៀងហទាត់នូវការធ្វើបច្ចបុ្របនកម្មក	និងហឲ្រយដឹងហនូវរាល	់
បទបញ្ញត្ត	ិនិងហគោលការណ្រនំាក៏ដូចវិសោធនកម្មកច្រិញោយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា	
និងហអាជា្ញ្រធរាក់ព័ន្ធ។

គម្រ្រងហរបៀបវារៈក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលប្រាំឆ្ន្រនឹំងហត្រវូប្រើជាយន្តការក្នងុហការជម្រ្រប	
ពីចំណុចសំខាន់ៗជូនដល់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	និងហគណៈកម្មកការក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	
ដ្រលាក់ពន្ធក៏័ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រង់ហជាន់ខ្ពស់នូវការងរដ្រលមិនម្រនជាការងរ	
ប្រាំសម្រ្រប់ជួយសំរួលដល់ការរៀបចំផ្រនការប្រសើរជាងហមុន	និងហប្រសិទ្ធភាព	
ព្រលវ្រលាសម្រ្រប់គ្រប់ភាគី។	វាក៏ជាការផ្តល់ជាវិន័យសម្រ្រប់គណៈគ្រប់គ្រងហ	
ជាន់ខ្ពស់ដើម្របីប្ត្រជា្ញ្រសម្រ្រចបានដូចច្រងហក្នងុហគម្រ្រងហ។	បច្ចបុ្របន្នន្រះ	វាអនុញ្ញ្រតឲ្រយ	
ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	ដើម្របីធ្វើការពិភាក្រសា	និងហឆ្ព្រះទៅរកការសម្រ្រចបាននូវលទ្ធផល	
ខ្ពស់ន្រការពិភាក្រសាលើបញ្ហ្រដ្រលបានកំណត់	និងហបញ្ហ្រាក់ពន្ធផ័្រស្រងហទៀត។

របៀបវារៈមួយព្រមទំាងហឯកសារដ្រលបានដក់ចូលក្នងុហរបៀបវារៈសម្រ្រប់ពិភាក្រសា	
ត្រវូបានបញ្ជនូទៅឲ្រយអភិបាលនីមួយៗយ៉្រងហតិចប្រ្រមួំយថ្ង្រមុនការបើកកិច្ចប្រជំុដើម្របី	
ប្រ្រកដថ	អភិបាលបានពិនិត្រយឯកសារក្នងុហការត្រៀមប្រជំុ	និងហទទួលបានស្រចក្ត	ី

បញ្ជ្រក់	ឬ	ការពន្រយល់បន្ថ្រមទៀតបើាំបាច់មុនព្រលកិច្ចប្រជំុ។

លើសពីន្រះទៅទៀត	កំណត់ហ្រតុអងហ្គប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	និងហគណៈកម្មកការក្រមុ	
ប្រកឹ្រសារបស់ធនាគារបានកត់ត្រ្រនូវរាល់ការពិភាក្រសារបស់សមជិកនៅក្នុងហកិច្ចប្រជំុ	
ព្រមទំាងហស្រចក្តសីម្រ្រចោយឥតល្អៀងហ	និងហត្រឹមត្រូវ។	ស្រចក្តពី្្រៀងហន្រកំណត់ហ្រតុ	
អងហ្គប្រជុំត្រូវបានផ្ញើរជូនក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលក្នងុហរយៈព្រលមួយសបាផ្រហ៏បនា្ទ្រប់ពីកិច្ច	
ប្រជំុដើម្របីជូនក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលត្រតួពិនិត្រយ	និងហផ្តល់ការន្រនំាមុន	និងហបញ្ជ្រក់ជាផ្លវូការ	
នៅកិច្ចប្រជំុបនា្ទ្រប់។

សមជិកន្រគណៈគ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់ត្រវូបានអញ្ជើិញចូលរួមក្នងុហកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសា	
ភិបាលដើម្របីរាយការណ៍លើបញ្ហ្រដ្រលទាក់ទងហទៅនឹងហទទួលខុសត្រវូរបស់ខ្លនួ	និងហ	
បង្ហ្រិញស្រចក្តសីង្ខ្រប	និងហស្រចក្តលីម្អតិជូនអភិបាលក្នងុហការផ្តល់អនុសាសន៍ជូនក្រមុ	
ប្រកឹ្រសាភិបាលសម្រ្រប់ការពិារណ។	ព័ត៌មនបន្ថ្រម	ឬ	ស្រចក្តបីញ្ជ្រក់អាចតម្រូវឲ្រយ	
ផ្តល់បន្ថ្រមជាពិស្រសបញ្ហ្រស្មកគុសាឈ្រិញ	និងហបច្ច្រកទ្រសជូនក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល។

ល្រាធិការន្រក្រមុហុ៊ន

ក្នងុហនាមជាល្រខាធិការក្រមុហុ៊ន	នាយក	នាយកដ្ឋ្រនកិច្ចការក្រមុហុ៊ន និងហស្រវាមន 	
ទំនួលខុសត្រវូក្នងុហការផ្តល់ប្រកឹ្រសាដល់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលលើបញ្ហ្រដ្រលទាក់ទងហទៅ	
នឹងហការអនុលោមតាមច្របាប់	វិធាន	នីតិវីធី	និងហបទបញ្ញត្តនិានា	ដ្រលប៉ះាល់ដល់		
ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	និងហធនាគារក៏ដូចជាការអនុវត្តន៍ល្អបំផុតន្រអភិបាលកិច្ច។		
ល្រខាធិការក្រមុហុ៊នទទួលខុសត្រវូផងហដ្ររចំោះការផ្តល់ប្រកឹ្រសាដល់អភិបាលន្រ	
កាតព្វកិច្ច	និងហភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់	នូវផលប្រយោជន៍មូលបត្រប័្រកាសនូវទំនាស់	
ផលប្រយោជន៍ទាក់ទងហ	នឹងហប្រតិបត្តកិារជាមួយ	ធនាគារ	ការាមឃត់លើជំនួិញ	
មូលប័ត្រ	ព្រមទំាងហការដក់កំហិតលើការបង្ហ្រិញព័ត៌មន	តម្ល្ររស្រីប។	អភិបាល	
ទំាងហអស់មនសិទ្ធពិនិត្រយរាល់ការប្រកឹ្រសា	និងហស្រវាកម្មករបស់ល្រខាធិការក្រមុហុ៊ន។		
ដើម្របីធានាឲ្រយបានថគុណភាពឯកសាររបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលមនកម្រតិខ្ពស់បំផុត		
និងហត្រូវបានរៀបចំឡើងហអនុលោមតាមតម្រូវការក្នុងហការអនុវត្តឲ្រយបានល្អបំផុត	និងហ	
ស្របតាមការរំពឹងហទុករបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលអភិបាល	ត្រវូបានផ្តល់ជូននូវមធ្រយបាយ	
ក្នងុហការផ្តល់យោបល់ជាលាយលក្ខអ័ក្រសរ	ក្នងុហអំឡុងហអងហ្គប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដើម្របី	
វាយតម្ល្រគុណភាពឯកសារ	និងហធ្វើពិភាក្រសាក្នងុហព្រលជាមួយគា្ន្រន្រះ។

ការប្រកឹ្រសាវិជា្ជ្រជីវៈឯកាជ្រយ

ការប្រកឹ្រសាវិជា្ជ្រជីវៈឯករាជ្រយ	អាចទទួលបានតាមរយៈអភិបាលនីមួយៗ	ក្រ្រមការ	
ចំណយរបស់ធនាគារនៅព្រលាំបាច់ដើម្របីពន្លឿនកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លនួតាមរយៈ	
គោលនយោបាយធនាគារ	និងហនិតិវីធីក្នងុហការទទួលបានប្រកឹ្រសាវីជា្ជ្រជីវៈឯករាជ្រយតាម	
រយៈគណៈគ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់ហើយ	និងហល្រខាសាជីវកម្មករបសធ់នាគារ	ម្រយប៊្រងហ	
(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសីុ។	ច្របាប់ចម្លងហន្ររបាយការណ៍	ការណ្រនំា	និងហអនុសាសន៍ដ្រល	
ត្រវូបានផ្តល់ោយទីប្រកឹ្រសាវីជា្ជ្រជីវៈឯករាជ្រយរបស់អភិបាលាក់ពន្ធនឹ័ងហត្រវូបញ្ជនូតាម	
រយៈអភិបាលខាងហលើទៅឲ្រយល្រខាសាជីវកម្មកដ្រលនឹងហច្រកាយបន្តនៅព្រលសម
ស្របទៅឲ្រយអភិបាលដទ្រទៀតដើម្របីធានាថពួកខ្រនឹងហទទួលបានព័ត៌មនគ្រប់គ្រ្រន់	
នូវបញ្ហ្រចម្របងហៗ	ដ្រលអាចជះឥទ្ធពិលដល់ផលប្រយោជន៍	ការរីកចម្រើន	និងហដំណើរ	
ការរបស់ធនាគារ។

ការបណ្តះុបណា្ត្រលអភិាល

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលទទួលសា្គ្រល់នូវភាពាំបាច់ក្នងុហការបន្តការអប់រំដល់អភិបាលរបស់	
ខ្លួនដើម្របីធានាថពួកខ្រនឹងហមនចំណ្រះដឹងហ	និងហជំនាិញគ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងហការអនុវត្តន	៍
តួនាទី	និងហោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈមរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល។	សម្រ្រប់ឆ្ន្រ	ំ២០១៤		

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៦៩

សមជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	បានចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណ្ត្រល	និងហសិកា្ខ្រសាលាដ្រល	
រៀបចំោយសម្ពន័្ធធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	សម្រ្រប់អភិបាលទំាងហអស់ន្រក្រមុហុ៊នរបស់	
សម្ព័ន្ធទាំងហមូល។	កម្មកវីធីបណ្តុះបណ្ត្រលបន្ថ្រមសម្រ្រប់អភិបាលថ្មកីនឹងហត្រូវរៀបច	ំ
ោយនាយកដ្ឋ្រន	ស្រវាច្របាប់	និងហសាជីវកម្មក	ដើម្របីផ្តល់ឲ្រយនាយកថ្មកីៗនូវព័ត៌មន	
ាំបាច់	និងហពិនិត្រយមើលដើម្របីជួយពួកគាត់ឲ្រយយល់ពីប្រតិបត្តកិារធនាគារ	ហើយនិងហ	
ទទួលសា្គ្រល់នូវបញ្ហ្រប្រឈម	និងហបញ្ហ្រផ្រស្រងហៗ	ដ្រលធនាគារជួបដើម្របីលឈនទៅ	
រកភាពជោគជ័យតាមគោលដៅ។	កម្មកវិធីន្រះរួមមនប្រធានបទ	សំខាន់ៗក្នងុហចំណម	
ប្រធានបទផ្រស្រងហៗ	ដ្រលទាក់ទងហនិងហអាជីវកម្មកធនាគារ	និងហយុទ្ធសាស្រ្តដំណើរការ	
ការងរ	និងហគណៈកម្មកការក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	ក៏ដូចជាភារៈកិច្ច	និងហការទទួលខុសត្រវូ	
របស់អភិបាល។	

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនៅត្របន្តស្វ្រងហយល់ពីតម្រូវការន្រវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលនានា		
សម្រ្រប់អភិបាលតាមរយៈការវាយតម្ល្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	និងហការកំណត់ផ្ន្រក	
សំខាន់ៗសម្រ្រប់វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។

វិជ្ជ្រជីវៈក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ភាពជាអភិាលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្រស្រងៗ

សមជិកម្ន្រក់ៗន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី		
មិនគ្រប់គ្រងហតំណ្រងហថ្ន្រក់ដឹកនំាលើសពី	៥	ក្រមុហុ៊នដ្រលត្រូវបានចុះបញ្ជសីាធារណៈ	
ឡើយដើម្របីជំរុិញឲ្រយអភិបាលបំព្រិញនូវតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្រយមនប្រសិទ្ធភាពោយ	
ធានាឲ្រយបាននូវការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត	ធនធាន	និងហព្រលវ្រលាក្នុងហការយកចិត្តទុកដក់។

ខណៈដ្រលក្រុមប្រឹក្រសាឲ្រយតម្ល្រលើបទពិសោធន៍	និងហទស្រសនៈវិស័យដ្រលទទួល	
បានពីនាយកមិនប្រតិបត្តិ	កាលពីនៅជាសមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	តាមអងហ្គការ	
និងហសមគមផ្រស្រងហៗ	សៀវភៅណ្រនាំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានច្រងហថនាយកមិន	
ប្រតិបត្តិត្រូវពិភាក្រសាជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាជាមុន	ដើម្របីធានាថការទទួលនូវ	
ការត្រងហតាំងហក្នុងហតំណ្រងហថ្ន្រក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដទ្រទៀតនឹងហមិនប៉ះាល់ាល់ទៅ	
លើព្រលវ្រលា	និងហការទទួលខុសត្រូវចំោះមុខក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រធនាគារ		
ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី។

គណៈកមឈ្រធិការត្រងហតាំងហនិងហសំណងហរបស់សម្ព័ន្ធ	នឹងហត្រូវវាយតម្ល្រនូឯករាជ្រយភាព		
របស់នាយកមិនប្រតិបតិ្តឯករាជ្រយ	ដ្រលកាន់តំណ្រងហថ្ន្រក់ដឹកនាំសាខាដ្រលបានចុះ	
បញ្ជីចូលក្នុងហសម្ព័ន្ធធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	ោយយោងហតាមការប្រកាសដ្រលត្រូវធ្វើ	
ឲ្រយច្របាស់ថពួកខ្រនឹងហមិនទទួលបញ្ជ្រពីនរណម្ន្រក់	រួមទាំងហធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ		
ផងហដ្ររ។

ទំនាស់ផលប្រោជន៍

សមជិកន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលតម្រូវឲ្រយធ្វើការប្រកាសនៅក្នុងហកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុម 	
ប្រឹក្រសាភិបាល	ក្នុងហករណីដ្រលពួកខ្រ	ទទួលបានផលប្រយោជន៍	ពីគម្រ្រងហដ្រល	
ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលកំពុងហធ្វើការពិារណលើ	រួមទំាងហនៅព្រលដ្រលមនផលប្រយោជន៍	
ចំោះសមជិកក្រុមគ្រួសារណម្ន្រក់	ដើម្របីឲ្រយស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវតាមច្របាប	់
លើការបង្ហ្រិញពីផលប្រយោជន៍របស់អភិបាល។	ក្នុងហគ្រប់សា្ថ្រនភាពដ្រលអភិបាល	
យល់ថទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីមួយ	ពួកខ្រត្រូវដកខ្លួនពីកិច្ចពិភាក្រសា	និងហអាច	
ស្នើសុំាកច្រិញពីកិច្ចប្រជុំនោះ។	របាយការណ៍ន្រកិច្ចប្រជុំក៏បង្ហ្រិញពីសា្ថ្រនភាព	
នោះដ្ររ។

គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលផ្ទ្ររអំណចខ្លះទាក់ទងហនឹងហអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លនួទៅគណៈកម្មកការ	

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	ដ្រលត្រូវបានកំណត់យ៉្រងហច្របាស់នៅក្នុងហលក្ខន្តិកៈ	និងហមន	
តួនាទីចម្របងហជួយដល់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលអនុវត្តតួនាទី	និងហភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្រសា	
ភិបាល។	ទោះបីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានផ្តល់ឆនា្ទ្រនុសិទ្ធជូលដល់គណៈកម្មកការ	
ទាំងហន្រះក្នុងហការពិភាក្រសា	និងហសម្រ្រចទៅលើកិច្ចការប្រតិបត្តិការខ្លះក៏ោយ	រាល់ការ	
ទទួលខុសត្រូវលើស្រចក្តីសម្រ្រចចុងហក្រ្រយបងហ្អស់នៅត្រជាទំនួលខុលត្រូវរបស	់
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទាំងហមូល។	របាយការណ៍ន្រសកម្មកភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	
នឹងហត្រូវបានដក់ជូនគណៈកម្មកការ	ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលោយប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	
នៅក្នុងហកិច្ចប្រជុំប្រាំត្រីមស។

គណៈកម្មកការក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលន្រក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរបស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	រួមមន

១.	គណៈកម្មកការសវនកម្មក	ន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

២.	គណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

គណៈកម្មការសវនកម្ម (ACB)

គណៈកម្មកការសវនកម្មកត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធោយក្រមុប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងហការសុើបអង្ក្រត	
លើសកម្មកភាពដ្រលមនច្រងហក្នុងហលក្ខន្តិកៈ	និងហមនសិទ្ធពិនិត្រយមើលោយគាឈ្រនការ	
កម្រិតចំោះរាល់	សវនកម្មកខាងហក្រ្រនិងហផ្ទ្រក្នុងហ	និងហសមជិកគណៈគ្រប់គ្រងហរបស	់
ធនាគារ។	រាល់ការងរដ្រលធ្វើឡើងហោយគណៈកម្មកការសវនកម្មក	ដ្រលបានជួប	
ប្រជុំរយៈព្រល	៤	ដងហក្នុងហឆ្ន្រំន្រះត្រូវបានសង្ខ្របនៅក្នងុហរបាយការណ៍គណៈកម្មកការ	
សវនកម្មក	និងហលក្ខន្តិកៈនៅទំព័រ	៧៦	នៅក្នុងហរបាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំន្រះ។	សមជិក	
របស់គណៈកម្មកការសវនកម្មកមនបរិយយនៅទំព័រ	៧៦	នៅក្នុងហរបាយការណ	៍
ប្រាំឆ្ន្រំន្រះ។

គណៈកម្មការរ្រប់រ្រងហានិភ័យ (RMC)

តួនាទីនិងហការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នងុហការត្រតួពិនិត្រយ	
មន៖

(១)	 គណៈកម្មកការន្រះទទួលខុសត្រូវក្នុងហការបង្កើតគោលនយោបាយនិងហក្រប	
	 	 ខ័ណ្ឌ	ការងរដើម្របីផ្តល់អត្តសញ្ញ្រណ	វាស់វ្រងហ	តាមដន	គ្រប់គ្រងហ	និងហ	
	 	 ត្រួតពិនិត្រយនូវសមភាពានិភ័យដូចខាងហក្រ្រម៖

	 •	 ានិភ័យឥណទាន	(រួមមនានិភ័យប្រមូលផ្តុំ	និងហានិភ័យ		
	 	 ឥណទានរបស់បដិភាគី)

 •	 ានិភ័យទីផ្រសារ	(រួមមនានិភ័យលើតម្ល្រ	ានិភ័យលើអត្រ្រការប្រ្រក់		
	 	 ានិភ័យលើតម្ល្រទទួលយកមកវិិញ)

 •	 ានិភ័យសន្ទនីយភាព

 •	 ានិភ័យប្រតិបត្តិការ	(រួមទាំងហានិភ័យផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយ)

 •	 ានិភ័យច្របាប់

 •	 ានិភ័យកិត្តិនាម

 •	 ានិភ័យាណិជ្ជកម្មក	/	យុទ្ធសាស្ត្រ

 •	 ានិភ័យគំរូ

 •	 ានិភ័យលើការធ្វើប្រ្រតិភោគ

 •	 ានិភ័យការប្រ្រក់	និងហសៀវភៅធនាគារ

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៧០

(២)	តួនាទីនិងហការទទួលខុសត្រូវរួមមន៖

	 ១.	 ពិនិត្រយនិងហអនុម័តលើរាល់យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្របខ័ណ្ឌ	
	 	 ការងរ	ានិភ័យ	គោលនយោបាយានិភ័យបាតុភាពានិភ័យ	
	 	 និងហការកំណត់ករណីានិភ័យ។

	 ២.	 ពិនិត្រយនិងហវាយតម្ល្រភាពសមស្របន្រគោលនយោបាយនិងហក្របខ័ណ្ឌ	
	 	 ការងរានិភ័យក្នុងហការកំណត់អត្តសញ្ញ្រណ	វាស់វ្រងហ	តាមដន	
	 	 គ្រប់គ្រងហ	និងហត្រួតពិនិត្រយានិភ័យ	និងហអ្វីដ្រលពួកខ្រប្រតិបត្តិបាន		
	 	 ោយប្រសិទ្ធភាព។

	 ៣.	 ធានានូវរាល់ដំណើរការរចនាសម្ព័ន្ធធនធាន	និងហប្រពន្ធ័ដើម្របីគ្រប់គ្រងហ	
	 	 ានិភ័យ	ដូចជាធានាថបុគ្គលិកមនតួនាទីក្នុងហការអនុវត្តន៍ប្រពន្ធ	័
	 	 គ្រប់គ្រងហានិភ័យបំព្រិញតួនាទីនោះោយឯករាជ្រយពីសា្ថ្រប័ន		
	 	 ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលទទួលនូវានិភ័យនោះ។

	 ៤.	 ពិនិត្រយរបាយការណ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រងហតាមកាលៈទ្រសៈ	ទៅលើ	
	 	 ការប្រឈមមុខការនឹងហានិភ័យ	សមភាពានិភ័យ	និងហសកម្មកភាព	
	 	 គ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

	 ៥.	 ពិនិត្រយផលប៉ះាល់របស់ានិភ័យទៅលើដើមទុនផលប្រយោជន៍		
	 	 និងហគុណភាពទ្រព្រយសកម្មកសម្ព្រធស្រណរីយ៉ូ។

	 ៦.	 ពិនិត្រយនិងហវាយតម្ល្រលើដំណើរការវាយតម្ល្រដើមទុនផ្ទ្រក្នុងហក្នុងហ	
	 	 សមស្របកម្រិតបទបញ្ញត្តិ	និងហដើមទុនផ្ទ្រក្នុងហរបស់ធនាគារទៅនឹងហ	
	 	 ប្រវត្តិានិភ័យ។

	 ៧.	 ពិនិត្រយនិងហវាយតម្ល្រលើភាពសមស្របន្រការធានា។

	 ៨.	 ពិនិត្រយនិងហផ្តល់អនុសាសន៍លើយុទ្ធសាស្រ្តដ្រលត្រូវអនុវត្តោយ	
	 	 ធនាគារពីការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញ្រ	បាស្រល	(Basel)	សម្រ្រប់អនុម័ត	
	 	 ោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

	 ៩.	 ពិារណ	និងហអនុម័តនៅការត្រងហតាំងហទីប្រឹក្រសាខាងហក្រ្រនៅក្នុងហក្រប	
	 	 ខ័ណ្ឌការងរ	ដ្រលមិនលើសពី	១លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នុងហការត្រងហ	
	 	 តាំងហមួយលើក	(	ទោះបីមននៅក្នុងហថវិការ	ឬ	មិនមនក្នុងហថវិការ)		
	 	 និងហជូនដំណឹងហជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនៅក្នុងហករណីន្រះ។

	 ១០.	ពិនិត្រយនិងហអនុម័តផលិតផល	និងហស្រវាកម្មកថ្មក	ីនិងហធានាការប្រតិបត្តតិាម	
	 	 ស្រចក្តីណ្រនាំ	ដ្រលច្រិញោយធនាគារជាតិម៉្រឡ្រសុី	និងហអងហ្គ	
	 	 និយតករក្នុងហស្រុក។

	 ១១.	ពិនិត្រយនូវរាល់ស្រចក្តីសម្រ្រចរបស់ធនាគារជាតិម៉្រឡ្រសុីលើការឲ្រយ	
	 	 ចំណត់ថ្ន្រក់ានិភ័យ	និងហរាល់ស្រចក្តសីម្រ្រចរបស់អងហ្គនិយតករក្នងុហ	
	 	 ស្រុកសម្រ្រប់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ។

	 ១២.	ផ្តល់នូវបញ្ហ្រទាក់ទងហនឹងហប្រតិបត្តិការទៅគណៈគ្រប់គ្រងហដើម្របីាត់ការ	
	 	 បន្ត។

	 ១៣.	អនុវត្តតួនាទីផ្រស្រងហទៀតដូចដ្រលបានផ្តល់ជូនោយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	
	 	 ម្តងហម្ក្រល។

	 គណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជួបប្រជុំ	៤	ដងហរៀងហរាល់ឆ្ន្រំ	ជាមួយនឹងហ	
	 កិច្ចប្រជុំបន្ថ្រមក្នងុហករណីបនា្ទ្រន់	ដ្រលតម្រូវឲ្រយមនការពិភាក្រសា	ឬ	សម្រ្រច។	

	 នៅការិយបរិច្ឆ្រទនាថ្ង្រទី៣១	ធ្នូ	២០១៤	មនកិច្ចប្រជុំចំនួន	៤	ត្រូវបាន	
	 រៀបចំឡើងហ។	ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	នងិហសមជិកទាំងហអស់	គឺជានាយក	
	 មិនប្រតិបត្តិ។	សមជិក	ន្រគណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	និងហវត្តមន	
	 របស់សមជិកចូលរួម	ត្រូវបានបង្ហ្រិញនៅទំព័រ	៦៧	ន្ររបាយការណ៍ប្រាំ	
	 ឆ្ន្រំន្រះ។

គណៈកម្មការគណៈគ្រប់គ្រងកម្រិតប្រតិបត្តិ

ោយមនការគំាទ្រពីក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	នាយកប្រតិបត្តិបានបង្កើតនូវគណៈកម្មកការ	
គណៈគ្រប់គ្រងហកម្រិត	ប្រតិបត្តិនានា	និងហបានធ្វើប្រតិភូកម្មកអំណចរបស់ខ្លួនដល	់
គណៈ	កម្មកការក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងហការធ្វើប្រតិបត្តិធនាគារ។	គណៈកម្មកការ	
គ្រប់គ្រងហនៅកម្រិតប្រតិបត្តិសំខាន់ៗដ្រលដឹកនាំោយនាយកប្រតិបត្តិរួមមន៖

•	 គណៈកម្មកការប្រតិបត្តិ

•	 គណៈកម្មកការឥណទាន

•	 គណៈកម្មកការសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ

•	 គណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហទ្រព្រយសកម្មកនិងហទ្រព្រយអកម្មក

•	 គណៈកម្មកការបុគ្គលិក

•	 គណៈកម្មកការបច្ច្រកវិជា្ជ្រព័ត៌មនវិទ្រយ

កិច្ចប្រជុំទូទៅ

កិច្ចប្រជុំទូទៅប្រាំឆ្ន្រំ	និងហកិច្ចប្រជុំទូទៅពិស្រសរបស់ធនាគារគឺជាវ្រទិការមូលដ្ឋ្រន	
សម្រ្រប់ទំនាក់ទំនងហពីរផ្លូវោយផ្ទ្រល់រវាងហម្ច្រស់ភាគហ៊ុន	ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	និងហ	
គណៈគ្រប់គ្រងហធនាគារ។	ោយស្រចក្តីគោរពនូវលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយហើយ 	
និងហគោលការណ៍តម្ល្រភាពដ្រលរៀបចំោយធនាគារការអនុម័តរបស់ម្ច្រស់ភាគហុ៊ន	
គឺត្រូវការជាាំបាចន់ៅលើគ្រប់ឯកសារទាងំហអស់រួមទាំងហត្រមិនកំណត់ការ	
បោះឆ្ន្រត	និងហត្រងហតាំងហអភិបាលការរួបរួមចូលគា្ន្រសំខាន់ៗ	ការដក់ទុន	និងហដក	
ការវិនិយោគក៏ដូចជាការត្រងហតាំងហសវនករនិងហប្រងហច្រកប្រ្រក់ចំណ្រិញចុងហក្រ្រយ។

តមា្ល្រភាព និងសវនកម្ម

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រកាសផ្រសាយ

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	ត្រូវមនការទទួលខុសត្រូវដ្រលអាចទុកចិត្តបានក្នុងហការបង្ហ្រិញ	
ដល់ម្ច្រស់ភាគហ៊ុន	និងហសាធារណៈនូវការវាយតម្ល្រច្របាស់លាស់មនសមតុល្រយ	និងហ	
អត្ថន័យព្រិញល្រិញចំោះសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថ	ុ
និងហសា្ថ្រនភាពទូទៅ។	ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនឹងហទទួលបានការជួយជ្រ្រមជ្រ្រងហព	ី
គណៈកមឈ្រធិការសវនកម្មករបស់ធនាគារ	(ACB)	ក្នុងហការពិនិត្រយនិតិវិធីន្រការធ្វើ	
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	និងហគុណភាពន្ររបាយការណ៍នោះ។

ការប្រកាសស្ដីពីចំណុចសំាន់ន្ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងសូចនាករហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណុចសំខាន់ៗន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	និងហសូចនាករហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ	
សម្រ្រប់ឆ្ន្រំសារពើពន្ធដ្រលបញ្ចប់នៅថ្ង្រទី៣១	ខ្រធ្នូ	ឆ្ន្រំ២០១៤	ត្រូវបាន	
រៀបចំឡើងហពីទំព័រទី	៤៨	ដល់	៥១	ក្នុងហរបាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំន្រះ។

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៧១

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ	មននៅទៅព័រ	៩៨	ន្ររបាយការណ៍	
ប្រាំឆ្ន្រំន្រះ។

រាយការណ៍ស្ដីពីទទួលខុសត្រូវរបស់អភិាល

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលត្រូវធានាផងហដ្ររថរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារដ្រលត្រូវ	
បានរៀបរៀងហតាមឆ្ន្រំហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗផ្តល់ជូននូវការបង្ហ្រិញពិតនិងហត្រឹមត្រូវ	
អនុលោមតាមស្តងហ់ដររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធនាគារហើយនិងហស្រចក្តីណ្រនាំ	
ដ្រលច្រិញោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

របាយការណ៍ទទួលខុសត្រូវរបស់អភិបាលដ្រលស្របតាមការរៀបចំរបាយការណ៍	
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ	និងហឆ្លងហកាត់សវនកម្មកត្រូវបានបង្ហ្រិញនូវទំព័រទី	១០១	ក្នុងហ	
របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំន្រះ។

ការត្រួតពិនិត្រយងផ្រក្នុង

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទទួលខុសត្រូវជារួមក្នុងហការរក្រសាបាននូវប្រពន្ធ័ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	
សមស្របមួយដ្រលគ្របដណ្តប់ទៅលើការត្រួតពិនិត្រយហិរញ្ញវត្ថុ	ការត្រួតពិនិត្រយ	
ប្រតិបត្តិការ		និងហការប្រតិបត្តិតាមការគ្រប់គ្រងហអភិបាលកិច្ច	ដើម្របីធានាថការ	
វិនិយោគរបស់ម្ច្រស់ភាគហ៊ុន	ផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជន	និងហទ្រព្រយសកម្មករបស	់
ធនាគារត្រូវបានរក្រសាការារ។	ប្រសិទ្ធភាពន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងហការ 	
ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	ត្រូវបានពិនិត្រយឡើងហវិិញជាបន្តបនា្ទ្រប់	ដើម្របីធានាថការគ្រប់គ្រងហ	
ានិភ័យ	និងហការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហត្រូវបានអនុវត្តគ្រប់គ្រ្រន់	និងហប្រកបោយ	
ប្រសិទ្ធភាព។	

គណៈកម្មកការសវនកម្មក	វាយតម្ល្រជាទៀងហទាត់ទៅលើប្រសិទ្ធភាព	និងហភាពសមស្រប	
ន្រប្រពន្ធគ័្រប់គ្រងហផ្ទ្រក្នងុហ	ោយពិនិត្រយឡើងហវិិញនូវរាល់ការាត់វិធានការចំោះបញ្ហ្រ	
ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុហ	ដ្រលត្រវូបានបញ្ជ្រក់នៅក្នងុហរបាយការណ៍រៀបរៀងហោយសវនកម្មក	
ផ្ទ្រក្នុងហ	នៅរាល់ការប្រជុំ។	គណៈកម្មកការ	ក៏ត្រួតពិនិត្រយផងហដ្ររលើរាល់អនុសាសន	៍
របស់សវនករ	និងហការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រងហទៅលើអនុសាសន៍ទាំងហនោះ	
ដើម្របីធានាថបញ្ហ្រនិងហការខ្វះខាតទាំងហឡាយត្រូវបានលើកឡើងហ	និងហោះស្រ្រយ	
ទាន់ព្រលវ្រលា។

របាយការណ៍ន្រការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហមននៅក្នុងហទំព័រ	៧៣	នៅក្នុងហរបាយការណ	៍
ប្រាំឆ្ន្រំន្រះ	នឹងហបង្ហ្រិញនូវទិដ្ឋភាពទូទៅន្ររបាយការណ៍ន្រការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	
របស់ធនាគារ។

គោលនោាយប្រកាសអាសន្ន

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមនស្រចក្តីព្រិញចិត្តលើយន្តការប្រកាសអាសន្នដ្រលត្រូវសា្គ្រល់ 	
ថជាល្រខទូរសព្ទ័បនា្ទ្រន់សម្រ្រប់សុចរិតភាព	(អតីតល្រខទូរសព្ទ័បនា្ទ្រន់សម្រ្រប	់
រាយការណ៍	ករណីក្រងហបន្លំ)	ត្រូវបានដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ោយត្រូវបានធនាគាររៀប	
ចំឡើងហក្នុងហឆ្ន្រំ២០១៣។	និយោជិកទាំងហអស់អាចលើកពីក្តីបារម្ភអំពីអកប្របកិរិយ	
មិនត្រមឹោយរាប់បញ្ចលូត្រមិនកំណត់	ចំោះឧប្របទវហ្រតុអសីលធម៌ដូចជា	
សកម្មកភាពឧក្រិដ្ឋការបំានច្របាប់បញ្ញតិ្តពីសំណក់និយោជិកផ្រស្រងហទៀត	ឬ	ព	ី
ជនណបានទាក់ទងហនឹងហធនាគារតាមរយៈមធ្រយបាយខាងហក្រ្រមន្រះោយពុ	ំ
ាំបាច់ភ័យខា្ល្រចការសងហសឹក៖

•	 ខ្រស្រទូរស័ព្ទជាសារថតសម្ល្រងហោយឥតគិតថ្ល្រ	១-៨០០-៣៨-៨៨៣៣	ឬ	
	 ពីក្រ្រប្រទ្រស		៦០១៣-២០២៦៨១១២

•	 សារអ្រឡិចត្រូនិចដ្រលមនការការារ	Integrity@maybank.com.my

•	 ប្រអប់សំបុត្រសុវត្ថិភាព	PO.Box 11635, 50752 Kuala Lumpur, Malaysia

មធ្រយបាយខាងហលើនឹងហការារនិយោជិកទាំងហឡាយណដ្រលយកចិត្តទុកដក់ព	ី
ការប្រកាសអាសន្នទប់ទល់នឹងហការប៉ះាល់ជាអវិជ្ជមនដ្រលអាចកើតឡើងហពីការ	
រាយការណ៍ទៀងហត្រងហ់ហើយនិងហផ្តល់ការធានាបាននូវទំនុកចិត្តដល់ពួកខ្រ។	
ភាពសំងត់លើបញ្ហ្រទាំងហអស់	និងហអត្តសញ្ញ្រណអ្នករាយការណ៍នឹងហត្រូវបាន	
ការារោយគោលនយោបាយន្រះ។	បញ្ហ្រដ្រលលើកឡើងហោយអនាមិកក៏	
នឹងហត្រូវយកមកពិារណផងហដ្ររឲ្រយត្រមនលក្ខណៈច្របាស់លាស់	និងហលម្អិត។

ទំនាក់ទំនងជាមួយសវនករ

សវនករផ្ទ្រក្នុងហ

សវនករផ្ទ្រក្នុងហរបស់ធនាគារ	ត្រូវរាយការណ៍ពីមុខងររបស់ខ្លួនជូនគណៈកម្មកការ		
សវនកម្មករបស់ធនាគារ	និងហមនសិទ្ធចូលរួមប្រជុំោយគាឈ្រនការកំណត់នៅក្នុងហ	
គណៈកម្មកការសវនកម្មក។	មុខងរសវនករផ្ទ្រក្នុងហ	របស់ធនាគារត្រូវវាយតម្ល្រជា	
ទៀតទាត់លើប្រសិទ្ធភាព	ន្រដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ពិនិត្រយប្រសិទ្ធភាពន្រ	
ការអនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	និងហការប្រតិបត្តិតាមក្នុងហធនាគារទាំងហមូល។		
នាយកសវនករផ្ទ្រក្នុងហ	ត្រូវបានអញ្ជើិញឲ្រយចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មកការសវនកម្មក	
ដើម្របីជួយសម្រួលដល់កិច្ចពិភាក្រសាលើរបាយការណ៍សវនកម្មក។	កំណត់ហ្រត	ុ
អងហ្គប្រជុំរបស់គណៈកម្មកការសវនកម្មកត្រូវដក់ជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទុកជាព័ត៌មន	
និងហមនតួនាទីជាឯកសារយោងហ	ជាពិស្រសបើមនបញ្ហ្រណមួយដ្រលសមជិក	
គណៈកម្មកការសវនកម្មកមនបំណងហជម្រ្របជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	ឬ	មនបំណងហ	
ចងហ់បញ្ជ្រក់បន្ថ្រម។

សវនករខាងហក្រ្រ

គណៈកម្មកការសវនកម្មក	និងហក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលទទួលសា្គ្រល់នូវវិសាលភាព	និងហឯករាជ្រយ	
របស់សវនករដ្រលមន ឈី្រះថ	Messrs.Ernst & Young ក្នងុហការផ្តល់នូវរបាយការណ៍	
សមស្រប	និងហតម្ល្រភាពជូនម្ច្រស់ភាគហ៊ុន។	ដើម្របីធានានូវការបើកចំហរព័ត៌មន	
សវនកររបស់ធនាគារអាចត្រូវបានអញ្ជើិញឲ្រយចូលរួមក្នុងហអងហ្គប្រជុំរបស	់
គណៈកមឈ្រធិការសវនកម្មកក្រ្រត្រពីការពិភាក្រសា	ប្រាំឆ្ន្រជំាមួយនឹងហគណៈកម្មកការ	
សវនកម្មកោយគាឈ្រនវត្តមនរបស់គណៈគ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់។

របាយការណ៍ព្រិញល្រិញរបស់គណៈកម្មកការសវនកម្មកដ្រលបង្ហ្រិញនូវតួនាទីរបស់	
ខ្លួន	ដ្រលមនទំនាក់ទំនងហនិងហសវនករផ្ទ្រក្នុងហ	និងហសវនករឯករាជ្រយមនក្នុងហទំព័រ	៧៦	
ដល់	៧៩	នៅក្នុងហរបាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំន្រះ

ក្រមសីលធម៌របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី

ធនាគារមនក្រមសីលធម៌ដ្រងហច្រងហពីស្តង់ហដ	និងហគោលការណ៍ន្រការអនុវត្តន៍ល្អ	
នៅក្នុងហឧស្រសាហកម្មក	ស្រវាកម្មកហិរញ្ញវត្ថុដ្រលត្រូវបានអង្ក្រតោយអភិបាល	និងហ	
បុគ្គលិក។	ទំាងហអភិបាល	និងហបុគ្គលិកត្រវូបានទាមទារឲ្រយប្រកាន់ខា្ជ្រប់នូវសីលធម៌ខ្ពស់	
ក្នុងហការអនុវត្តន៍តួនាទី	និងហទំនាក់ទំនងហជាមួយនឹងហតម្ល្រស្នូលរបស់ធនាគារដ្រល	
បង្ហ្រិញពីឥរិយបទប្រកបោយសីលធម៌នៅព្រលទំនាក់ទំនងហជាមួយនឹងហអតិថិជន		
និងហបុគ្គលិក។

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៧២

ក្រមន្រការអនុវត្តន៍របស់ធនាគារ

ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសីុ	ពង្រងឹហការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ខ្លនួទៅនឹងហទំនួល	
ខុសត្រូវ	និងហតម្ល្រភាពខ្ពស់ោយការចុះហត្ថល្រខាលើក្រមន្រការអនុវត្តន៍របស់ធនាគារ	
ដំបូងហកាលពីខ្រកុម្ភៈ	ឆ្ន្រំ២០១៥។

ក្រមន្រការអនុវត្តន៍របស់ធនាគារន្រះ	បានបញ្ចប់ជាសា្ថ្រពរ	ោយសារលទ្ធផលន្រការ	
សហការរវាងហសមគមន៍ធនាគារនៅកម្ពុជា	និងហធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

ការចុះហត្ថល្រខាលើក្រមន្រការអនុវត្តរបស់ធនាគារ	គឺជាបញ្ជ្រក់ទៅកាន់សាធារណៈ	
ថធនាគារគំាទ្រ	និងហលើកកម្ពស់ស្តង់ហដន្រការអនុវត្តន៍ល្អ	ដ្រលអតិថិជនអាចជឿជាក់	
នៅព្រលធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី។

ទំនួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុន

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលព្រិញចិត្តោយសារតុល្រយភាពមួយដ៏ល្អដ្រលត្រូវបានសម្រ្រច	
រវាងហការបង្កើតតម្ល្រ	និងហការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន។	ព័ត៌មនលម្អិតន្រ	
គំនិតផ្តួចផ្តើមទំនួលខុសត្រូវសងហ្គមរបស់ធនាគារមននៅទំព័រ	៨៦	ដល់	៩១	ន្រ	
របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំន្រះ។

ស្រចក្តីថ្ល្រងហការណ៍ន្រះត្រូវបានធ្វើឡើងហោយយោងហទៅតាមស្រចក្តីសម្រ្រចរបស់	
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលចុះថ្ង្រទី៥	ខ្រមីនា	ឆ្ន្រំ២០១៥។

ជា តិកស្រង
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៧៣

ស្រចក្តីផ្តើម

រាយការណ៍លើការត្រួតពិនិត្រយងផ្រក្នុងន្រះានធ្វើឡើងស្របទៅតាមប្រកាសលើការត្រួតពិនិត្រយងផ្រក្នុងន្រា្ថ្រប័នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុច្រញដោយ ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា 

ដ្រលតម្រវូឲ្រយក្រមុប្រកឹ្រសាភិាលរួមបញ្ចលូទៅក្នងុរាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ របស់ក្រមុហុ៊ននូវរាយការណ៍ស្តីអំពីា្ថ្រនភាពន្រការត្រតួពិនិត្រយងផ្រក្នងុរបស់ក្រុមហ៊ុន។ រាយការណ៍ 

គួរពិពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធភត្រួតពិនិត្រយងផ្រក្នុងរបស់ធនាគារ គោលការណ៍ ទម្រង់ការ និងយន្តការដ្រលទាក់ទងនានា។ រាយការណ៍ន្រះក៏វាយតម្ល្រលើប្រសិទ្ធភិភាពប្រព័ន្ធភត្រួត  

ពិនិត្រយងផ្រក្នុងតាមរយៈការរីកលូតលាស់ន្រអាជីវកម្មភាពផ្រស្រងពីគា្ន្រ និងការផ្ល្រស់ប្តូរដ្រលានកើតឡើងនៅក្នុងធនាគារ។

ដូច្ន្រះហើយក្រុមប្រឹក្រសាភិាលមានភាពរីកាយក្នុងការផ្តល់រាយការណ៍លើការត្រួតពិនិត្រយងផ្រក្នុងដ្រលកកាត់ថា “រាយការណ៍” ដ្រលត្រូវានរៀបចំឡើងោង 

ទៅតាម “ប្រកាសស្តីពីការត្រួតពិនិត្រយងផ្រក្នុងន្រធនាគារ និងា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថ”ុ ដ្រលច្រញដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាដ្រលគ្រ្រងឡើងនូវដំណើរការនានាដ្រលនឹងត្រវូអនុម័ត 

ដោយក្រមុប្រកឹ្រសាភិាលក្នងុការត្រតួពិនិត្រយនូវភាពរ្រប់គ្រ្រន់ ប្រសិទ្ធភភិាពន្រការរ្រប់រ្រងហានិភ័យ និងប្រព័ន្ធភត្រួតពិនិត្រយងផ្រក្នុងរបស់ធនាគារ។

របាយការណ៍លើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
និងការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង 

ការិយបរិច្ឆ្រទនាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

ទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិាល

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទទួលសា្គ្រល់ការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់ខ្លួនក្នុងហការបង្កើត	

ក្របខ័ណ្ឌ	ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏សមស្របមួយ	និងហប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	ក៏ដូច	

ជាត្រួតពិនិត្រយលើភាពព្រិញល្រិញ	និងហប្រសិទ្ធិភាពរបស់វាផងហដ្ររ។	ក្នុងហទស្រសនៈ	

របស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលក្របខ័ណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	និងហប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុហ		

គឺត្រូវបានតាក់ត្រងហឡើងហដើម្របីគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារនៅក្នុងហកម្រិត	

ានិភ័យមួយដ្រលអាចទទួលយកបានមិនម្រនក្នុងហគោលបំណងហដើម្របីលុបបំបាត	់

នូវានិភ័យន្រការបរាជ័យ	ក្នងុហការសម្រ្រចបាននូវគោលដៅនិងហគោលបំណងហរបស់	

ធនាគារនោះឡើយ។	ដូច្ន្រះក្របខ័ណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	និងហប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយ	

ផ្ទ្រក្នុងហអាចបានត្រផ្ដល់នូវអំណះអំណងហយ៉្រងហសមហ្រតុផលជាជាងហការធានា	

ជាក់លាក់ន្រប្រសិទ្ធិភាពប្រឆំងហទៅនឹងហការបង្ហ្រិញខុសជាសារវន្តលើការគ្រប់គ្រងហ	

និងហព័ត៌មនហិរញ្ញវត្ថុ	ឬ	ការប្រឆំងហនឹងហការខាតបងហ់ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនិងហការក្ល្រងហបន្លំ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដើម្របីធានាបាននូវការ	

ត្រួតពិនិត្រយដ៏មនប្រសិទ្ធិភាពទៅលើានិភ័យនិងហប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយក្នុងហធនាគារ។		

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលព្រិញចិត្តដ្រលធនាគារបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្រយជាប្រាំ្រោយ	

កំនត់	វាយតម្ល្រ	ត្រួតពិនិត្រយ	គ្រប់គ្រងហ	និងហឆ្លើយតបទៅនឹងហការប្រឈមមុខានិភ័យ	

សំខាន់ៗ	ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវគោលដៅ	និងហគោលបំនងហអាជីវកម្មក	និងហស្របទៅតាម	

ការផ្ល្រស់ប្តូរន្របរិបទអាជីវកម្មកនិងហតម្រូវការផ្ន្រកច្របាបន់ានា។	លទ្ធផលន្រដំណើរការ	

ន្រះត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយនិងហរាយការណ៍ដល់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពិារណ។	ដំណើរ	

ការដ្រលកំពុងហបន្តន្រះបានបង្កើតឱ្រយមនឡើងហព្រិញមួយការិយបរិច្ឆ្រទហិរញ្ញវត្ថុកិច្ច	

ន្រការត្រួតពិនិត្រយនោះរហូតដល់កាលបរិច្ឆ្រទន្រការអនុម័តលើរបាយការណ៍ន្រះ		

សម្រ្រប់ការដក់បញ្ចូលទៅក្នុងហរបាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ។

ទំនួលខុសត្រូវរបស់គណៈរ្រប់រ្រង

គណៈគ្រប់គ្រងហទទួលខុសត្រូវជារួមលើការអនុវត្តន៍នូវគោលនយោបាយនិងហ	

គោលការណ៍ដ្រលច្រិញោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហើយ	

តួនាទីន្រការគ្រប់គ្រងហរួមមន៖

•	 កំណត់	និងហវាយតម្ល្រការប្រឈមមុខន្រានិភ័យនិងហការសម្រ្រចន្រ	

	 គោលបំណងហាណិជ្ជកម្មក	និងហយុទ្ធសាស្រ្ត

•	 រៀបចំនូវគោលការណ៍ាក់ព័ន្ធ	និងហនីតិវិធីដើម្របីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

•	 បង្កើត	អនុវត្ត	និងហត្រួតពិនិត្រយប្រសិទ្ធិភាពន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងហ	

	 ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ

•	 អនុវត្តគោលការណ៍ដ្រលសម្រ្រចោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

•	 អនុវត្តដំណះស្រ្រយដ្រលឆ្លើយតបទៅលើកងហ្វះខាតការអនុលោមតាម	

	 គោលការណ៍ដ្រលកំណត់ោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

•	 រាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឱ្រយបានទៀងហទាត់នូវរាល់ការផ្ល្រស់ប្តូរន្រ	

	 ានិភ័យ	និងហសកម្មកភាពក្រប្រ្រដ្រលបានអនុវត្ត។

រចនាសម័្ពន្ធភន្រការត្រួតពិនិត្រយងផ្រក្នុង និងការរ្រប់រ្រងហានិភ័យ

ដំណើរការសំខាន់ៗដ្រលក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបានបង្កើតឡើងហ	ក្នងុហការត្រតួពិនិត្រយភាព	

សមរម្រយ	និងហប្រសិទ្ធិភាពន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	និងហប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហមន	

ដូចខាងហក្រ្រម៖

ក្របខ័ណ្ឌការរ្រប់រ្រងហានិភ័យ

•	 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សា្ថ្រប័នជាមួយនឹងហ	ការកំណត់	

	 យ៉្រងហច្របាស់លាស់នូវការទទួលខុសត្រូវដ្រនកំណត់ន្រសិទ្ធអំណច	

	 គណន្រយ្រយភាពដ្រលសមស្របជាមួយនឹងហអាជីវកម្មក	និងហតម្រវូការប្រតិបត្តកិារ	

	 ដ្រលរក្រសាបាននូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយដ៏រឹងហមំ។

•	 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលក៏បានផ្ទ្ររការទទួលខុសត្រូវន្រការត្រតួពិនិត្រយប្រសិទ្ធភិាព	

	 ន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដល់គណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។	

	 ប្រសិទ្ធិភាពន្រប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយ	និងហវាយ	

	 តម្ល្រោយផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហឥណទាន	និងហានិភ័យជាបន្តបនា្ទ្រប់។		

	 គណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជួយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដើម្របីត្រួតពិនិត្រយ	

	 និងហមើលខុសត្រូវប្រសិទ្ធិភាពការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារដ្រល	

	 មុខងររបស់ការគ្រប់គ្រងហឥណទាន	និងហានិភ័យនឹងហជួយសម្រលួដល់ការ	

	 បង្កើតប្រព័ន្ធបន្តត្រួតពិនិត្រយ	និងហវាយតម្ល្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់	

	 ធនាគារ។	រាល់គោលការណ៍	និងហក្របខ័ណ្ឌដ្រលបានបង្កើតឡើងហ	ដើម្របី	

	 កំណត់	វាស់វ្រងហ	និងហត្រួតពិនិត្រយសមសភាគានិភ័យផ្រស្រងហៗ	នឹងហត្រូវ	

	 ត្រួតពិនិត្រយឡើងហវិិញព្រមទំាងហផ្តល់អនុសាសន៍ោយគណៈកម្មកការគ្របគ់្រងហ	

	 ានិភ័យន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។	បន្ថ្រមលើន្រះគណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហ	

	 ានិភ័យ	ត្រួតពិនិត្រយ	និងហវាយតម្ល្រភាពសមរម្រយន្រគោលការណ៍គ្រប់គ្រងហ	



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៧៤

របាយការណ៍លើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង
ការិយបរិច្ឆ្រទនាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

	 ានិភ័យ	និងហធ្វើឲ្រយប្រ្រកដនូវហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ	ធនធាន	និងហប្រព័ន្ធដ្រលបាន	

	 ដក់សម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

•	 រចនាសម្ពន័្ធរបស់អភិបាលកិច្ចានិភ័យគឺរៀបចំតាមផ្ន្រកៗ	ន្រអាជីវកម្មកោយ	

	 សមស្របទៅតាមក្របខ័ណ្ឌានិភ័យគោលការណ៍	និងហរចនាសម្ពន័្ធសា្ថ្រប័ន	

	 ដើម្របីពង្រងឹហការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	និងហវប្របធម៌ន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

•	 គោលការណ៍គោលនយោបាយ	និតិវិធី	និងហការអនុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	

	 ត្រវូបានធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពជាប្រាំដើម្របីប្រ្រកដពីភាពទាក់ទងហ	និងហអនុលោមទៅ	

	 តាមច្របាប់	និងហគោលការណ៍បច្ចបុ្របន្ន	ហើយក៏បានបញ្ជនូដំណឹងហដល់បុគ្គលិក	

	 ទំាងហអស់។	ធនាគារបានទទួលយកផងហដ្ររនូវគោលការណ៍រាយការណ៍សម្ង្រត់	

	 ដ្រលផ្តល់ជាមធ្រយបាយសម្រ្រប់បុគ្គលិកទំាងហអស់រាយការណ៍ការនូវភាពពិត	

	 ឬ	ការមន្ទលិសងហ្រស័យ	ន្រការធ្វ្រសប្រហ្រសការប្រព្រតឹ្តមិនត្រមឹត្រវូ	ឬ	ការរំលោភ	

	 បំានលើគោលការណ៍	និងហច្របាប់របស់ធនាគារក្នងុហលក្ខណៈដ្រលមន	

	 សុវត្ថភិាព	និងហរក្រសាការសម្ង្រត់។

•	 គោលការណ៍គ្រប់គ្រងហ	(MCP)	និងហគោលការណ៍ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	(ICP)	ជា	

	 លាយល័ក្ខអក្រសររបស់ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងហត្រូវបានបង្កើតឡើងហ។	គោលការណ៍	

	 គ្រប់គ្រងហគ្រ្រងហរៀបចំទំនួលខុសត្រូវដ៏ជាក់លាក់មួយសម្រ្រប់គ្រប់ក្រមុ		

	 ឧទាហរណ៍	ថ្ន្រក់ដឹកនាំគណៈកម្មកការសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	និងហគណៈកម្មកការ	

	 ក្រុមប្រឹក្រសាសវនកម្មក	ដ្រលជាប់ទាក់ទងហនឹងហការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហរបស់	

	 ធនាគារ។	ICP	គឺបង្កើតជាសាឈ្ររតីក្នងុហចំណមបុគ្គលិកទំាងហអស់ដ្រលទាក់ទិន	

	 នឹងហសមសភាគត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	និងហគោលការណ៍ត្រួតពិនិត្រយសំខាន់។

•	 ក្របខ័ណ្ឌប្រឆំងហនឹងហការក្ល្រងហបន្លបំានអនុវត្តោយផ្តល់នូវគោលការណ៍	

	 ទូលំទូលាយយុទ្ធសាស្រ្ត	និងហគោលនយោបាយសម្រ្រប់ធនាគារទទួលយកនូវ	

	 ទំនាក់ទំនងហក្នងុហការក្ល្រងហបន្លំដើម្របីលើកតម្កើនស្តង់ហដរន្រភាពសុចរិតឲ្រយបាន	

	 ខ្ពស់។	គម្រ្រងហការងរត្រូវបានបង្កើតយ៉្រងហរឹងហមំនិងហទូលំទូលាយដើម្របីត្រួត	

	 ពិនិត្រយធនាគារ	ក៏ដូចជារំល្រចនូវតួនាទីព្រមទំាងហទំនួលខុសត្រូវនូវគ្រប់កម្រតិ	

	 សម្រ្រប់ការារ	និងហឆ្លើយតបទៅនឹងហការក្ល្រងហបន្ល។ំ

•	 ធនាគារបានបង្កើតនូវគោលគំនិតខ្រស្រការារចំនួនបរួីមមនផ្ន្រកប្រឈម	

	 នឹងហានិភ័យផ្ន្រកត្រតួពិនិត្រយានិភ័យ	និងហសវនកម្មកផ្ទ្រក្នងុហ។	ផ្ន្រកប្រឈម	

	 នឹងហានិភ័យគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលមនក្នងុហសកម្មកភាពអាជីវកម្មកប្រាំថ្ង្រ	

	 ចំណ្រកឯផ្ន្រកត្រតួពិនិត្រយានិភ័យ	ទទួលខុសត្រូវក្នងុហការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌ	

	 ការងរគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	និងហអភិវឌ្រឍ	និងហវិធីសាស្រ្ត។	បន្ថ្រមលើន្រះទៀត	

	 សវនកម្មកផ្ទ្រក្នងុហ	គឺផ្តល់ការធានាជាឯករាជ្រយលើប្រសិទ្ធភាពន្រវិធីសាស្រ្ត 	

	 ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

•	 ការអនុវត្តន៍នូវការវាយតម្ល្រលើានិភ័យ	និងហប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយោយខ្លនួឯងហជា	

	 ដំណើរការមួយជួយដល់គណៈគ្រប់គ្រងហធ្វើការកំនត់និងហវិភាគលើានិភ័យ	

	 នានាដ្រលស្ថតិក្រ្រមការត្រតួពិនិត្រយរបស់ខ្លនួជាប្រាំ្រ។	ទម្រង់ហលទ្ធផល	

	 ានិភ័យប្រតិបត្តកិារត្រវូបានបញ្ជ្រក់តាមរយៈទិន្នន័យការបាត់បង់ហផ្ទ្រក្នងុហដ្រល	

	 បានមកពីប្រព័ន្ធប្រមូលផ្តុទិំន្នន័យ	និងហការគ្រប់គ្រងហឧប្របត្តហិ្រតុ	ហើយវាក៏ដើរតួ	

	 ជាកតាផ្រកំនត់មួយដើម្របីកំនត់បាននូវប្រភ្រទសូចនាករានិភ័យសំខាន់ៗដើម្របី	

	 ធ្វើការត្រតួពិនិត្រយទៅលើានិភ័យប្រតិបត្តកិារ។	ដំណើរការទំា្រងហមូលត្រវូបាន	

	 សម្របសម្រលួោយសម្ពន័្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ប្រព័ន្ធភត្រួតពិនិត្រយងផ្រក្នុង

ធាតុសំខាន់ៗន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហដ្រលបានបង្កើតោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	

ផ្តល់នូវអភិបាលកិច្ច	និងហប្រសិទ្ធភាពន្រការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហរួមមន៖

•	 គម្រ្រងហអាជីវកម្មកប្រាំឆ្ន្រំ	និងហថវិការត្រូវបានស្នើទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	

	 ដើម្របីធ្វើការអនុម័ត។	សមិទ្ធផលជាក់ស្ត្រងហត្រូវបានពិនិត្រយធៀបនឹងហផ្រនការ	

	 ដ្រលបានកំណត់ជារៀងហរាល់ខ្រ	ដើម្របីឱ្រយការឆ្លើយតបបានទាន់ព្រលវ្រលា		

	 និងហសកម្មកភាពក្រប្រ្រត្រូវបានអនុវត្តដើម្របីកាត់បន្ថយានិភ័យ។	ក្រុមប្រឹក្រសា	

	 ភិបាលត្រួតពិនិត្រយជាប្រាំនូវរបាយការណ៍ពីថ្នក់គ្រប់គ្រងហលើស្ថិតិប្រតិបត្ត	ិ

	 ការសំខាន់ៗ	ក៏ដូចជាលើបញ្ហ្រផ្ន្រកច្របាប់	និងហបទបញ្ញត្ត។ិ	ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	

	 ក៏អនុម័តលើការផ្ល្រស់ប្តរូ	ឬ	ការក្រប្រ្រលើគោលការណ៍របស់ធនាគារផងហដ្ររ។

•	 គណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហប្រតិបត្តិគ្រប់កម្រិត	ក៏ត្រូវបានបង្កើតោយថ្ន្រក	់

	 គ្រប់គ្រងហដើម្របីជួយ	និងហគាំទ្រគ្រប់គណៈកម្មកការក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនានា	

	 ក្នុងហការត្រួតពិនិត្រយផ្ន្រកសំខាន់ៗន្រប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក។	គណៈកម្មកការ	

	 គ្រប់គ្រងហប្រតិបត្តិគ្រប់កម្រិតទំាងហអស់រួមមនគណៈកម្មកការប្រតិបត្តិ		

	 គណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហឥណទាន	គណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហ	និងហទទួលខុសត្រូវ	

	 ទ្រព្រយសម្របត្តិ	និងហបំណុល	និងហគណៈកម្មកការដឹកនាំបច្ច្រកវិទ្រយព័ត៌មននិងហ	

	 គណៈកម្មកការបុគ្គលិក។

•	 គោលការណ៍	ឬ	ស្រចក្តីណ្រនំាន្រការជ្រើសរីសបុគ្គលិក	និងហការតំឡើងហ	

	 បុណ្រយស័ក្តិរបស់ធនាគារត្រូវបានបង្កើតឡើងហដើម្របីធានាថ	បុគ្គលដ្រលមន	

	 សមត្ថភាពសមស្របត្រូវបានជ្រើសរីសដើម្របីបំព្រិញនូវមុខតំណ្រងហដ្រល	

	 មន។	កម្មកវិធីបណ្តុះបណ្ត្រលជាផ្លូវការោយការបង្រៀនោយផ្ទ្រល់	ឬ	ក៏	

	 រៀនតាមបណ្ត្រិញអីុនធឺណិត	និងហការវាយតម្ល្រលើការបំព្រិញភារកិច្ចប្រាំ 	

	 ឆមស	ឬ	ប្រាំឆ្ន្រំ	រួមទាំងហនីតិវិធីដ្រលាក់ព័ន្ធផ្រស្រងហៗទៀតត្រូវបានបង្កើត	

	 ឡើងហដើម្របីធានាថបុគ្គលិកនឹងហទទួលបានការបណ្តះុបណ្ត្រលសមស្របនឹងហ	

	 មនសមត្ថភាពដើម្របីបំព្រិញភារកិច្ច	និងហការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកខ្រោយ	

	 ប្រសិទ្ធិភាព។	ការណ្រនាំត្រឹមត្រូវក៏ត្រូវបានបង្ហ្រិញសម្រ្រប់ការបញ្រឈប់	

	 បុគ្គលិក។

•	 តម្ល្រស្នូលរបស់ធនាគាររួមមនការងរជាក្រុម	ភាពសុចរិត	ការរីកចំរីន		

	 ឧត្តមភាព	និងហប្រសិទ្ធិភាព	និងហការកសាងហទំនាក់ទំនងហជាគោលការណ៍សំខាន់	

	 ដល់ការប្រព្រឹត្តខ្លួនប្រកបោយក្រមសីលធម៌។	តម្ល្រស្នូលទាំ្រងហន្រះក៏បន្ថ្រម	

	 នូវច្របាប់	និងហក្រមសីលធម៌ដ្រលកំនត់យ៉្រងហច្របាស់សំរាប់ណ្រនាំ្រដល់បុគ្គលិក	

	 ធនាគារទាំ្រំងហអស់អនុវត្តភារកិច្ច។

•	 ការកំណត់ក្របខ័ណ្ឌដ៏ច្របាស់លាស់មួយជាមួយនឹងហការផ្តល់អំណច	

	 សមរម្រយ	និងហការកំណត់ន្រអំណចត្រូវបានសម្រ្រចោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	

	 សម្រ្រប់ការទិិញ	និងហការបោះចោលទ្រព្រយសកម្មក	ការដ្រិញថ្ល្រ	ការលុបចោល	

	 នូវធាតុប្រតិបត្តិការ	និងហឥណទាន	ការបរិា្ច្រកក៏ដូចជាការសម្រ្រចទៅលើ	

	 ចំណយប្រតិបត្តិការ	និងហចំណយទូទៅ។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៧៥

របាយការណ៍លើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង
ការិយបរិច្ឆ្រទនាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

•	 គោលការណ៍	និងហនីតិវិធីនានាត្រូវបានបង្កើតឡើងហ	ដើម្របីធានានូវការអនុលោម	

	 ទៅតាមការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហច្របាប់	និងហបទបញ្ញត្តិដ្រលបានច្រងហ។	

	 គោលការណ៍	និងហនីតិវិធីទំាងហន្រះត្រូវបានកំនត់នៅក្នងុហការណ្រនំាស្តង់ហដរ	

	 ការអនុវត្តន៍របស់ធនាគារ	និងហធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពជាបន្តបនា្ទ្រប់ជាមួយនឹងហការ	

	 ផ្ល្រស់ប្តូរន្របរិសា្ថ្រនអាជីវកម្មក	ឬ	ក៏ស្រចក្តីណ្រនាំពីបទបញ្ញត្តិ។

មុខងារសវនកម្មងផ្រក្នុង

•	 មុខងរន្រសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហរួមមនការត្រួតពិនិត្រយជាប្រាំលើប្រតិបត្តិការ	

	 ធនាគារ	ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហដើម្របីវិភាគ	និងហវាយតម្ល្រភាពព្រិញល្រិញ	និងហ	

	 ប្រសិទ្ធភាពន្រហិរញ្ញវត្ថុ	និងហការគ្រប់គ្រងហប្រតិបត្តិការ។	ានិភ័យសំខាន់ៗ		

	 និងហការមិនអនុលោមតាមច្របាប់នានាដ្រលនាំ្រឲ្រយប៉ះាល់ដល់ធនាគារត្រូវ	

	 បានបង្ហ្រិញរួមទាងំហមននូវអនសុាសន៍ដើម្របបីង្កើនប្រសិទ្ធភិាពន្រការគ្រប់គ្រងហ	

	 ានិភ័យប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយនិងហដំណើរការគ្រប់គ្រងហ។	គណៈគ្រប់គ្រងហនឹងហ	

	 តាមដនរាល់សា្ថ្រនភាពសកម្មកភាពដ្រលឆ្លើយតបនឹងហអនុសាសន៍ដើម្របីបញ្ជ្រក់	

	 ថសកម្មកភាពត្រូវបានអនុវត្តទាន់ព្រលគ្រប់គ្រ្រន់	និងហមនប្រសិទ្ធិភាព។		

	 របាយការណ៍បង្ហ្រិញពីសា្ថ្រនភាពន្របញ្ហ្រដ្រលបានលើកឡើងហោយសវនករ	

	 នឹងហត្រូវបានបង្ហ្រិញដល់គណៈកម្មកការក្រមុប្រកឹ្រសាសវនកម្មក	និងហគណៈកម្មកការ	

	 សវនកម្មកជាប្រាំ្រ។

•	 គណៈកម្មកការក្រុមប្រឹក្រសាសវនកម្មកជាគណៈកម្មកការដ្រលបង្កើតោយ	

	 ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដើម្របីសម្រួលដល់ការអនុវត្តន៍នូវទំនួលខុសត្រូវអភិបាល	

	 កិច្ច	និងហការគ្រប់គ្រងហលើមុខងរសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហដ្រលបានផ្តល់សិទ្ធោិយក្រមុ	

	 ប្រឹក្រសាភិបាល	ហើយក៏រួមបញ្ចូលនូវការវាយតម្ល្រលើការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	

	 របស់ធនាគារតាមរយៈមុខងរសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ។	គណៈកម្មកការក្រុមប្រឹក្រសា	

	 សវនកម្មកប្រជំុតាមកាលវិភាគដ្រលបានកំណត់ដើម្របីត្រួតពិនិត្រយបញ្ហ្រដ្រល	

	 បានរកឃើិញនៅក្នុងហរបាយការណ៍សវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	និងហរបាយការណ៍សុើប	

	 អង្ក្រតរៀបចំោយសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	និងហវាយតម្ល្របន្ថ្រមពីប្រសិទ្ធភាព	និងហ	

	 ភាពព្រិញល្រិញន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហរបស់ធនាគារ។	ក្រុមប្រឹក្រសា	

	 គណៈកម្មកការសវនកម្មកបានត្រួតពិនិត្រយយ៉្រងហសកម្មកលើឯករាជ្រយភាពរបស	់

	 សវនកម្មកផ្ទ្រក្នងុហលើវិសាលភាពន្រការងរ	និងហធនធាន។	ក្រុមប្រឹក្រសា	

	 គណៈកម្មកការសវនកម្មកក៏ពិនិត្រយឡើងហវិិញនូវមុខងររបស់សវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	

	 ដ្រនកំណត់ន្រផ្រនការសវនកម្មកប្រាំឆ្ន្រំ	និងហសកម្មកភាពសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	

	 ដ្រលកើតមនជារឿយៗ។	កំនត់ហ្រតុន្រកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មកការសវនកម្មក	

	 ផ្ទ្រក្នុងហនឹងហត្រូវជូនទៅក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។	ព័ត៌មនលម្អិតន្រសកម្មកភាពដ្រល	

	 ក្រុមប្រឹក្រសាគណៈកម្មកការសវនកម្មកបានកំណត់	នឹងហត្រូវសរស្ររនៅក្នុងហ	

	 របាយការណ៍គណៈកម្មកការសវនកម្មក។

•	 គណៈកម្មកការសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	គឺជាគណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហដ្រលដឹកនំាោយ	

	 នាយកប្រតិបត្តិ	មនសមសភាពពីតំណងហថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់ន្រ	

	 អងហ្គភាពអាជីវកម្មក។	គណៈកម្មកការសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហធ្វើការប្រជុំរៀងហរាល់ខ្រ	

	 ដើម្របីពិភាក្រសាពីចំណុចខ្រសាយដ្រលសវនករបានរកឃើិញ	និងហរបាយការណ៍	

	 សុើបអង្ក្រត	និងហសម្រ្រចលើផ្រនការសកម្មកភាពដ្រលត្រូវការោះស្រ្រយរាល់	

	 បញ្ហ្រនោះ។	អ្នកតំណងហពីគ្រប់នាយកដ្ឋ្រនដ្រលត្រូវបានធ្វើសវនកម្មក	

	 នឹងហទទួលបានការស្នើសុំឲ្រយចលូរួមប្រជុំគណៈកម្មកការសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	ដើម្របី	

	 ពិភាក្រសាបន្ថ្រម	និងហជម្រិុញឲ្រយោះស្រ្រយបញ្ហ្របានកាន់ត្រលឿន។	កំណត់ហ្រតុ	

	 ន្រកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មកការសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហនឹងហត្រូវផ្តល់ជូនក្រុមប្រឹក្រសា	

	 គណៈកម្មកការសវនកម្មក	ព្រមជាមួយនឹងហរបាយការណ៍សវនកម្មក។	គណៈ	

	 កម្មកការសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហក៏ត្រូវអនុវត្តតាមសកម្មកភាពដ្រលតម្រូវោយគណៈ	

	 កម្មកការក្រុមប្រឹក្រសាសវនកម្មកផងហដ្ររ។

•	 សវនកម្មកសម្ព័ន្ធមនតួនាទីផ្តល់នូវការធានាគុណភាពដល់សវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	

	 របស់ធនាគារោយរួមមនការត្រួតពិនិត្រយឡើងហវិិញលើសកម្មកភាពដ្រល	

	 សវនករផ្ទ្រក្នុងហបានអនុវត្ត។

ការធានាពីគណៈរ្រប់រ្រង

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក៏ទទួលបាននូវការធានាពីនាយកប្រតិបត្តិថការគ្រប់គ្រងហ	

ានិភ័យ	និងហប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហផ្ទ្រក្នុងហរបស់ធនាគារជាសារវន្តកំពុងហប្រតិបត្តិយ៉្រងហ	

សមរម្រយ	និងហមនប្រសិទ្ធភិាព	ោយផ្អ្រកលើគំរូគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលបានអនុម័ត	

ោយធនាគារ។	ោយមនការធានាពីគណៈគ្រប់គ្រងហ	ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលអាចកំណត់	

បានថការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	និងហប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហផ្ទ្រក្នុងហកំពុងហដំណើរការយ៉្រងហ	

ព្រិញល្រិញ	និងហមនប្រសិទ្ធិភាពដ្រលធានាបាននូវការវិនិយោគរបស់ម្ច្រស់ភាគហុ៊ន	

និងហទ្រព្រយសម្របត្តិក្រុមហ៊ុន។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៧៦

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម

ក. ការត្រងតាំង និងលក្ខខណ្ឌយោងផ្រស្រងៗ

 ការត្រងតាំ្រង

	 គណៈកម្មកការត្រូវមនសមជិកយ៉្រងហតិច	(៣)	បីរូបត្រូវបានត្រងហតំាងហោយក្រមុប្រកឹ្រសា	

	 ភិបាល	ក្នុងហចំណមអភិបាលមិនប្រតិបត្តិន្រធនាគារ៖

	 ១.	 ប្រធានត្រូវត្រជាអភិបាលឯករាជ្រយ	និងហយ៉្រងហតិចណស់អភិបាលឯករាជ្រយម្ន្រក់ន្រ	

	 	 គណៈកម្មកការត្រូវត្រមនជំនាិញហិរញ្ញវត្ថុ	និងហគណន្រយ្រយ	និងហអភិបាលឯករាជ្រយ	

	 	 ម្ន្រក់ដ្រលមនជំនាិញផ្ន្រកច្របាប់	និងហធនាគារកិច្ច។

	 ២.	 គណៈកម្មកការត្រវូមនសមជិកយ៉្រងហតិច	(៣)	បីរូបក្នុងហនោះ	(២)	ពីររូបជាអភិបាល	

	 	 មិនប្រតិបត្តិដ្រលត្រងហតាំងហោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងហចំណមអភិបាលមិន	

	 	 ប្រតិបត្តិន្រធនាគារ។

	 ៣.	 នៅព្រលដ្រលប្រធានមិនអាចចូលរួមប្រជុំបានសមជិកទាំងហអស់ត្រូវជ្រើសរីស	

	 	 សមជិកម្ន្រក់នៅក្នុងហក្រុមជាប្រធាន។

	 អង្គប្រជុំ

	 ១.	 អងហ្គប្រជំុនឹងហប្រព្រតឹ្តទៅយ៉្រងហតិចណស់មួយដងហក្នងុហមួយត្រមីស	ដើម្របីឲ្រយស្របជា	

	 	 មួយនឹងហអងហ្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	ឬ	អាចិញឹកញាប់អាស្រយ័លើស្រចក្តសំីរ្រច	

	 	 របស់គណៈកម្មកការ។	យ៉្រងហហោចណស់ម្តងហក្នុងហមួយឆ្ន្រំគណៈកម្មកការនឹងហត្រូវ	

	 	 ជួបជាមួយសវនករឯករាជ្រយោយមិនមនវត្តមនថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងហ។

	 ២.	 គណៈកម្មកការនឹងហកំណត់នីតិវិធីរបស់ខ្លនួជាពិស្រសទាក់ទងហនឹងហការកោះប្រជំុការជូន	

	 	 ដំណឹងហពីការប្រជុំការបោះឆ្ន្រត	និងហនីតិវិធីន្រការប្រជំុ	ការកត់ត្រ្រ	និងហការរក្រសាការ	

	 	 បង្កើតនិងហការអង្ក្រតលើកំណត់ត្រ្រប្រជុំ។

	 ៣.	 យោងហទៅតាមសំណើរបស់សវនករឯករាជ្រយ	កិច្ចប្រជុំនឹងហត្រូវបើកដើម្របីពិារណ	

	 	 នូវរាល់បញ្ហ្រដ្រលសវនករយល់ថវាត្រូវមនការយកចិត្តទុកដក់ពីអភិបាល		

	 	 និងហម្ច្រស់ភាគហ៊ុន។

	 កូរ៉ុម

	 កូរ៉ុមត្រូវមនបី	(៣)	ច្រើនជាងហ	៥០%		ន្រចំនួនសរុបទំាងហអស់ន្រសមជិកអចិន្ត្រ្រយ៍។

	 ល្រាធិការ

	 ល្រខាធិការរួមរបស់គណៈកម្មកការសវនកម្មករួមមន	នាយិកាកិច្ចការសាជីវកម្មក	និងហ	

	 ស្រវាកម្មក	និងហនាយកស្រវាកម្មកច្របាប់និងហសាជីវកម្មក។

	 អំណាច

	 គណៈកម្មកការត្រូវបានអនុញ្ញ្រតោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងហការ៖

 •	 សុើបអង្ក្រតលើគ្រប់សកម្មកភាព	ឬ	បញ្ហ្រដ្រលមននៅក្នុងហក្របខ័ណ្ឌរបស់ខ្លួន។

 •	 មនធនធានដ្រលតម្រូវឲ្រយមនដើម្របីបំព្រិញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។

 •	 មនសិទ្ធិប្រើប្រ្រស់ោយមិនមនការកំណត់នូវរាល់ព័ត៌មន	និងហឯកសារដ្រល	

	 	 ទាក់ទងហនឹងហសកម្មកភាពទាំ្រងហនោះ។

 •	 មនបណ្ត្រិញទំនាក់ទំនងហោយផ្ទ្រល់ជាមួយនឹងហសវនករឯករាជ្រយបុគ្គលដ្រល	

	 	 ទទួលបន្ទកុមុខងរ	ឬ	សកម្មកភាពសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	និងហថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់ន្រ	

	 	 ធនាគារ។

 •	 ទទួលយកប្រឹក្រសាច្របាប់ពីក្រ្រ	ឬ	ប្រឹក្រសាពីអ្នកជំនាិញឯករាជ្រយផ្រស្រងហទៀត	និងហបងហ្ក	

	 	 លក្ខណៈសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់អ្នកខាងហក្រ្រដ្រលមនបទពិសោធន៍	និងហជំនាិញ	

	 	 បើក្នុងហករណីដ្រលាំបាច់តម្រូវឲ្រយចូលរួម។

 •	 កោះហៅប្រជុំជាមួយនឹងហសវនករផ្ទ្រក្នុងហ	និងហខាងហក្រ្រោយមិនាំបាច់មន	

	 	 គណៈប្រតិបត្តិនៅព្រលដ្រលាំបាច់។

 •	 ោយមិនរាប់បញ្ចូលតួនាទីខាងហលើគណៈកម្មកការសវនកម្មកត្រូវបានផ្តល់អំណច	

	 	 ោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឲ្រយមន៖

	 	 -	 ធនធានាំបាច់តម្រូវឲ្រយមនសម្រ្រប់ការបំព្រិញភារកិច្ច

	 	 -	 មនសិទ្ធិប្រើប្រ្រស់ោយមិនមនការកំណត់នូវរាល់ព័ត៌មន	និងហឯកសារ	

	 	 	 ដ្រលទាក់ទងហនឹងហសកម្មកភាពទាំ្រងហនោះ។

ខ. កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ

	 កាតព្វកិច្ច	និងហការទទួលខុសត្រូវចំបងហរបស់គណៈកម្មកការសវនកម្មកទាក់ទងហនឹងហមុខងរ	

	 របស់សវនករខាងហក្នុងហ	សវនករឯករាជ្រយ	របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រតិបត្តកិារជាមួយ	

	 សម្ពន័ញ្ញ្រត្ត	ិរបាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ	ំនិងហការសុើបអង្ក្រតរបស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	កម្ពុជា	

	 មនដូចខាងហក្រ្រម៖

	 ១. សវនកម្មងផ្រក្នុង

  •	 ត្រួតពិនិត្រយភាពត្រឹមត្រូវន្រគម្រ្រងហ	និងហវិសាលភាពរបស់សវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	

	 	 	 មុខងរ	និងហធនធានន្រមុខងរសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហលក្ខន្តិកៈសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	

	 	 	 ដ្រលផ្តល់សិទ្ធិអំណចខាន់ក្នុងហការអនុវត្តការងរន្រះ។

សមជិកគណកម្មកការសវនកម្មកន្រធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(កម្ពជុា)	ភីអិលសុី:

* ត្រងហតាំងហនៅថ្ង្រទី៣១	ខ្រមីនា	ឆ្ន្រំ២០១៥

ាទុ អ ករុណាកាា៉្រន់ 

(អភិាល)

លោក ស្ព្រនសឺ លី 

(សមាជិក)

លោក ហាមីរុលឡា ប៊ូហាន 

(សមាជិក)

លោកស្រ ីបូ៉លី សុីម 

(សមាជិក)

លោក សូ៊ន សូ៊ ឡុង* 

(សមាជិក)



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៧៧

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម

  •	 ត្រួតពិនិត្រយរបាយការណ៍សវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	និងហធានាភាពសមរម្រយ	និងហការ	

	 	 	 ោះស្រ្រយ	ដ្រលមនភាពឆប់រហ័សដ្រលធ្វើឡើងហោយគណៈគ្រប់គ្រងហលើ	

	 	 	 កងហ្វះខាតការគ្រប់គ្រងហ	ឬ	នីតិវិធីកន្លងហមកដ្រលកំណត់ោយសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ។

  •	 អនុម័តលើការត្រងហតាំងហ	ឬ	បញ្រឈប់នាយកសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ។

  •	 វាយតម្ល្រការបំព្រិញការងររបស់សវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	កំណត់/អនុម័តប្រ្រក	់

	 	 	 បំណច់	និងហការដំឡើងហបៀវត្រសរ៍ប្រាំឆ្ន្រំរបស់សវនករផ្ទ្រក្នុងហ។

  •	 ទទួលដឹងហពីការលាល្រងហន្របុគ្គលិកសវនករផ្ទ្រក្នុងហ	និងហហ្រតុផលន្រការ	

	 	 	 លាល្រងហ។

	 ២. សវនកម្មឯកាជ្រយ

  •	 ត្រួតពិនិត្រយការត្រងហតាំ្រងហ	និងហការបំព្រិញការងរន្រសវនករឯករាជ្រយ	តម្ល្រន្រ	

	 	 	 ការធ្វើសវនកម្មក	និងហរាល់សំណួរន្រការលាឈប់	ឬ	ការបញ្រឈប់	និងហផ្តល	់

	 	 	 អនុសាសន៍ជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

  •	 វាយតម្ល្រគុណវុឌ្រឍិ	ជំនាិញ	ធនធាន	និងហប្រសិទ្ធភាពរបស់សវនករឯករាជ្រយ។

  •	 ត្រួតពិនិត្រយពីប្រសិទ្ធភាពការងររបស់សវនករឯករាជ្រយ	និងហឯករាជ្រយភាព	

	 	 	 ព្រមទាំងហវត្ថុវិស័យ។

  •	 ត្រួតពិនិត្រយគម្រ្រងហផ្រនការ	និងហវិសាលភាពសវនកម្មករបស់សវនករឯករាជ្រយ		

	 	 	 រួមមនរាល់ការផ្ល្រស់ប្តូរវិសាលភាពន្រផ្រនការសវនកម្មក។

  •	 ត្រួតពិនិត្រយឡើងហវិិញនូវរបាយការណ៍សវនកម្មកសំខាន់ៗ	និងហលទ្ធផលដ្រល	

	 	 	 លើកឡើងហោយសវនកម្មកឯករាជ្រយ	និងហការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រងហ	

	 	 	 រួមទំាងហសា្ថ្រនភាពន្រអនុសាសន៍របស់សវនកម្មកកន្លងហមក។

  •	 ត្រតួពិនិត្រយការជួយពីបុគ្គលិកធនាគារទៅកាន់សវនករឯករាជ្រយ	និងហបញ្ហ្រលំបាក	

	 	 	 ដ្រលជួបប្រទះក្នុងហដំណើរការសវនកម្មករួមទាំងហការកំណត់ព្រំដ្រនន្រ	

	 	 	 វិសាលភាពការងរ	ឬ	ប្រើប្រ្រស់ព័ត៌មនាំបាច់។

  •	 អនុម័តលើស្រវាកម្មក	ដ្រលមិនម្រនជាសវនកម្មកដ្រលផ្តល់ោយសវនករ	

	 	 	 ឯករាជ្រយ។

	 ៣. ប្រព័ន្ធភត្រួតពិនិត្រយងផ្រក្នុង

	 	 ត្រួតពិនិត្រយវាយតម្ល្រ	និងហរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើ៖

  •	 ភាពត្រឹមត្រវូន្រការបង្កើតគោលនយោបាយនីតិវិធី	និងហគោលការណ៍ណ្រនាំ	

	 	 	 លើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ។

  •	 ប្រសិទ្ធិភាពន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	និងហការវាយតម្ល្ររបស់សវនករផ្ទ្រក្នុងហ		

	 	 	 និងហឯករាជ្រយលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយន្រះ	និងហជាពិស្រសលិខិតរបស់សវនករ	

	 	 	 ឯករាជ្រយចំោះគណៈគ្រប់គ្រងហ	និងហការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រងហ។

	 ៤. រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

	 	 ការត្រួតពិនិត្រយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រាំត្រីមស និងហចុងហឆ្ន្រំោយរផ្រតលើ៖

  •	 ការផ្ល្រស់ប្តូរលើគោលនយោបាយគណនី	និងហការអនុវត្តន៍។

  •	 កិច្ចការសំខាន់និងហព្រឹត្តិការណ៍ដ្រលមនខុសពីធម្មកតា។

  •	 អនុវត្តតាមស្តងហ់ដរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	និងហតម្រូវការផ្ន្រកច្របាប់	និងហ	

	 	 	 បទបញ្ញត្តិផ្រស្រងហទៀត។

	 ៥. ប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធភញ្ញត្តិ

	 	 ត្រួតពិនិត្រយរាល់បុគ្គលដ្រលាក់ព័ន្ធនឹងហប្រតិបត្តិការ	និងហបញ្ហ្រជម្ល្រះន្រ	

	 	 ផលប្រយោជន៍ដ្រលអាចកើតមនឡើងហនៅក្នុងហធនាគារ	រួមទាំងហប្រតិបត្តិការ	

	 	 នីតិវិធី	ឬ	ក្រមសីលធម៌ដ្រលនឹងហអាចលើកជាចំណតសម្រ្រប់សុចរិតភាពរបស	់

	 	 គណៈគ្រប់គ្រងហ។

	 ៦. រាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ

	 	 រៀបចំរបាយការណ៍គណៈកម្មកការសវនកម្មកនៅរាល់ចុងហឆ្ន្រំហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ		

	 	 ហើយ	របាយការណ៍ន្រះនឹងហដក់ចូលទៅក្នងុហរបាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ។ំ

	 ៧. ការសុើបអង្ក្រត

	 	 ណ្រនាំពីការសុើបអង្ក្រតលើរាល់សកម្មកភាព	ឬ	បញ្ហ្រស្ថិតក្នុងហក្របខ័ណ្ឌការងរ	

	 	 របស់ខ្លួន។

	 ៨. បញ្ហ្រផ្រស្រងៗ

	 	 ាត់ការលើបញ្ហ្រផ្រស្រងហៗដ្រលគណៈកមឈ្រការយល់ថសមស្រប	ឬ	ដ្រលផ្តល់សិទ្ធ	ិ

	 	 អំណចោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

គ. សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មក្នុងឆ្ន្រ ំ
 កន្លងទៅន្រះ

	 ក្នុងហអំឡុងហព្រលស្ថិតក្រ្រមការត្រួតពិនិត្រយគណៈកម្មកការសវនកម្មកបានអនុវត្តនូវភារកិច្ច		

	 និងហមុខងរដ្រលមនសកម្មកភាពដូចខាងហក្រ្រម៖

សមសភាព	

និងហីឈ្រះសមជិក

ចំនួនន្រអងហ្គប្រជុំក្នុងហ

អំឡុងហឆ្ន្រំក្រ្រមការ	

ត្រួតពិនិត្រយ

១ ដទុ	ករុណការា៉្រន់	រា៉្រម៉្រសាមី	(ប្រធាន)

-	ត្រងហតាំងហនៅថ្ង្រទី១២	ខ្រធ្នូ	ឆ្ន្រំ២០១២

-	អភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្រយ

៤/៤

២ ស្ព្រនសឺ	លី	ទៀន	ឈី	(សមជិក)

-	ត្រងហតាំងហនៅថ្ង្រទី២៣	ខ្រមីនា	ឆ្ន្រំ២០១២

-	អភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្រយ

៤/៤

៣ ាមី	រុលឡា	ប៊ូាន់	(សមជិក)

-	ត្រងហតាំងហនៅថ្ង្រទី២៣	ខ្រមីនា	ឆ្ន្រំ២០១២

-	អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្រយ

៤/៤

៤ ប៉ូលី	សុីម	(សមជិក)

-	ត្រងហតាំងហនៅថ្ង្រទី២៨	ខ្រកុម្ភៈ	ឆ្ន្រំ២០១៤

-	អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្រយ

៤/៤



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៧៨

	 វត្តមានក្នុងអង្គប្រជុំ

	 កិច្ចប្រជុំចំនួនបួន	(៤)	គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១	ខ្រធ្នូ	ឆ្ន្រំ២០១៤។	ស្រចក្តីលំអិតន្រវត្តមន	

	 សមជិកនីមួយៗន្រអងហ្គប្រជំុគណៈកម្មកការក្នុងហអំឡុងហឆ្ន្រំមនដូចជា៖

	 គណៈកម្មកការសវនកម្មករួមមនសមជិកពីររូប	(២)	ជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្រយ។

	 អងហ្គប្រជំុគណៈកម្មកការសវនកម្មកតាមកាលកំណត់នាយកប្រតិបត្ត	ិនិងហនាយកសវនកម្មក	

	 ផ្ទ្រក្នុងហត្រូវបានអញ្ជើិញចូលរួមក្នុងហកិច្ចប្រជុំន្រះ។	សវនករឯករាជ្រយក៏ត្រូវបានអញ្ជើិញ	

	 ចូលរួមផងហដ្ររដើម្របីពិភាក្រសាអំពីលិខិតថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងហរបស់ពួកខ្រអនុស្រសរណៈ	ផ្រនការ	

	 សវនកម្មក	និងហបញ្ហ្រទាក់ទងហដ៏ទ្រទៀត។

	 បន្ថ្រមលើកាលវិភាគអងហ្គប្រជំុសមជិកន្រគណៈកម្មកការសវនកម្មកក៏មនកិច្ចប្រជុំចំនួន	

	 មួយ(១)	ជាមួយនឹងហសវនករឯករាជ្រយោយមិនតម្រូវឲ្រយមនវត្តមនន្រគណៈគ្រប់គ្រងហ។

	 គណៈកម្មកការសវនកម្មកត្រូវបានជួបដើម្របីពិភាក្រសា	និងហត្រួតពិនិត្រយរបាយការណ៍សវនកម្មក	

	 ហិរញ្ញវត្ថុប្រាំឆ្ន្រំរបស់ធនាគារ។	នាយកប្រតិបត្តិនិងហនាយកផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ	និងហ	

	 យុទ្ធសាស្រ្តត្រូវបានអញ្ជើិញទៅចូលរួមក្នុងហរាល់កិច្ចប្រជុំទាំងហនោះរួមជាមួយនឹងហសវនករ	

	 ឯករាជ្រយ។

	 សវនកម្មងផ្រក្នុង

	 ១.	 ត្រួតពិនិត្រយគំរោងហសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហប្រាំឆ្ន្រំសំរាប់ឆ្ន្រ២ំ០១៤	ដើម្របីធានាោយបាន	

	 	 នូវវិសាលភាពគ្របដណ្តប់រាល់សកម្មកភាព	និងហធនធានគ្រប់គ្រ្រន់សំរាប់សវនកម្មក	

	 	 ផ្ទ្រក្នុងហអនុវត្តមុខងររបស់ខ្លួនប្រកបោយប្រសិទ្ធិភាព។

	 ២.	 ត្រួតពិនិត្រយរបាយការណ៍ប្រាំខ្រស្តីពីលទ្ធផលសវនកម្មកដើម្របីបញ្ជ្រក់ពីលទ្ធផល	

	 	 ការងរធៀបនឹងហផ្រនការសកម្មកភាព	ការជ្រើសរីសបុគ្គលិកការផ្ទ្ររបុគ្គលិក	និងហ		

	 	 ការលាឈប់របស់សវនករ។

	 ៣.	 ត្រួតពិនិត្រយនិងហអនុម័តការក្រប្រ្រលក្ខន្តិកៈសវនកម្មកដ្រលបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពលើ	

	 	 វិសាលភាពការងរត្រតួពិនិត្រយ	និងហអនុម័តការក្រប្រ្រលក្ខន្តិកៈសវនកម្មកដ្រលបានធ្វើ	

	 	 បច្ចុប្របន្នភាពលើវិសាលភាពការងរដើម្របីស្របតាមសម្ព័ន្ធ	និងហការផ្ល្រស់ប្តូរនូវ	

	 	 នាយកប្រតិបត្តិសវនកម្មក	និងហប្រធានគណៈកម្មកការក្រុមប្រឹក្រសាសវនកម្មក។

	 ៤.	 អនុម័តការអនុវត្តន៍នូវការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	COSO	ដ្រលជាគោលការណ៍ច្របាច់	

	 	 បញ្ចូលគា្ន្រនៅក្នុងហការអនុវត្តន៍កិច្ចការសវនកម្មក។

	 ៥.	 បង្ហ្រិញនូវលទ្ធផលប័ណ្ណដក់ពិន្ធតុុល្រយភាពរបស់នាយកសវនកម្មក	នងិហការអនុម័ត	

	 	 សមិទ្ធផលន្រប័ណ្ណដក់ពិន្ទុនោះ។

	 ៦.	 បង្ហ្រិញនូវលទ្ធផល	និងហចនោ្ល្រះប្រហោងហន្រប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយដ្រលបានលើកឡើងហនៅ	

	 	 ក្នុងហរបាយការណ៍សវនកម្មក	អនុសាសន៍សវនកម្មក	និងហការឆ្លើយតបរបស់គណៈ	

	 	 គ្រប់គ្រងហទៅលើចនោ្ល្រះប្រហោងហន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយ	និងហអនុសាសន៍សវនកម្មកទាំ្រងហ	

	 	 នោះ។	ក្នុងហករណីាំ្របាច់នាយកប្រតិបត្តិនឹងហលើកយកចនោ្ល្រះប្រហោងហន្រប្រព័ន្ធ	

	 	 ត្រួតពិនិត្រយ	និងហអនុសាសន៍សវនកម្មកទាំ្រងហនោះទៅពិភាក្រសានៅក្នុងហគណៈកម្មកការ	

	 	 ប្រតិបត្តិ។

	 ៧.	 ត្រួតពិនិត្រយរបាយការណ៍សា្ថ្រនភាពន្រលទ្ធផលសវនកម្មក	លើការអនុវត្តន៍ផ្រនការ	

	 	 ោយគណៈគ្រប់គ្រងហដើម្របីោះស្រ្រយបញ្ហ្រនៅសល់	ដើម្របីធានាបានថចនោ្ល្រះ	

	 	 ប្រហោងហន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយត្រូវបានោះស្រ្រយ។

	 ៨.	 ត្រតួពិនិត្រយរបាយការណ៍សវនកម្មកបោះផ្រសាយោយអជា្ញ្រធរបទបញ្ញត្តិការឆ្លើយតប	

	 	 របស់អ្នកគ្រប់គ្រងហទៅលើអនុសាសន៍របស់និយ័តករព្រលវ្រលា	និងហសកម្មកភាព	

	 	 ក្រលំអចំនុចខ្រសាយដ្រលបានកើតមន។

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម

	 ៩.	 វាយតំល្រលទ្ធផលការងររបស់សវនករផ្ទ្រក្នងុហ	កំណត់	និងហសំរ្រចចិត្តលើប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍	

	 	 និងហប្រ្រក់បន្ថ្រមលើប្រ្រក់បៀវត្រសប្រាំឆ្ន្រំរបស់សវនករផ្ទ្រក្នុងហ។

	 ១០.	ណ្រនាំោយមនការសុើបអង្ក្រតទៅលើសកម្មកភាព	ឬ	បញ្ហ្រណមួយដ្រលស្ថតិក្នងុហ		

	 	 លក្ខខណ្ឌដ្រលបានព្រ្រងហរបស់ខ្លួន។

	 ១១.	ត្រួតពិនិត្រយរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មកការសវនកម្មក	និងហរបាយការណ៍ស្តីពីការ	

	 	 គ្រប់គ្រងហត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ។

	 ១២.	ត្រតួពិនិត្រយកំណត់ហ្រតុប្រជំុរបស់គណៈកម្មកការសវនកម្មកផ្ទ្រក្នងុហសម្រ្រប់ទិដ្ឋភាពទូទៅ	

	 	 ន្រការពិភាក្រសា	និងហសកម្មកភាពក្រលំអរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហទៅលើចំនុចខ្រសាយន្រការ	

	 	 ត្រួតពិនិត្រយដ្រលសវនករផ្ទ្រក្នុងហបានលើកឡើងហ។

	 រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

	 ១៣.	ត្រួតពិនិត្រយរបាយការណ៍សវនកម្មកហិរញ្ញវត្ថបុ្រាំឆ្ន្រំរបស់ធនាគារដើម្របីធានាថ	

	 	 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	និងហតម្រូវការន្រកំនត់បង្ហ្រិញផ្រស្រងហៗ	អនុលោមតាម	

	 	 ស្តងហ់ដរគណន្រយ្រយ	ោយរផ្រតលើការផ្ល្រស់ប្តូរគោលការណ៍គណន្រយ្រយ	ក៏ដូច	

	 	 ព្រឹត្តិការណ៍	និងហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ	ដ្រលគួរឱ្រយកត់សម្គ្រល់	និងហខុសពីធម្មកតា។

	 សវនកម្មឯកាជ្រយ

	 ១៤.	វាយតម្ល្រគុណវុឌ្រឍិ	ជំនាិញ	ធនធាន	និងហប្រសិទ្ធិភាពរបស់សវនករឯករាជ្រយ។

	 ១៥.	 ត្រតួពិនិត្រយពីប្រសិទ្ធភាពការងររបស់សវនករឯករាជ្រយ	និងហឯករាជ្រយភាពព្រមទាំងហ	

	 	 វត្ថុវិស័យ។

	 ១៦.	ត្រួតពិនិត្រយគម្រ្រងហផ្រនការ	និងហវិសាលភាពសវនកម្មករបស់សវនករឯករាជ្រយរួមមន	

	 	 រាល់ការផ្ល្រស់ប្តូរវិសាលភាពន្រផ្រនការសវនកម្មក។

	 ១៧.	ត្រតួពិនិត្រយឡើងហវិិញនូវរបាយការណ៍សវនកម្មកសំខាន់ៗ	និងហលទ្ធផលដ្រលលើកឡើងហ		

	 	 ោយសវនកម្មកឯករាជ្រយនិងហការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រងហរួមទាំងហសា្ថ្រនភាពន្រ		

	 	 អនុសាសន៍របស់សវនកម្មកកន្លងហមក។

	 ១៨.	ត្រួតពិនិត្រយការជួយពីបុគ្គលិកធនាគារទៅកាន់សវនករឯករាជ្រយ	និងហបញ្ហ្រលំបាក	

	 	 ដ្រលជួបប្រទះក្នុងហដំណើរការសវនកម្មក	រួមទាំងហការកំណត់ព្រំដ្រនន្រវិសាលភាព	

	 	 ការងរ	ឬ	ប្រើប្រ្រស់ព័ត៌មនាំបាច់។

	 ១៩.	អនុម័តលើស្រវាកម្មក	ដ្រលមិនម្រនជាសវនកម្មកដ្រលផ្តល់ោយសវនករឯករាជ្រយ។

ឃ. មុខងារសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

	 ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុីបានបង្កើតសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហនៅក្នុងហធនាគារ	

	 ដើម្របីជួយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលត្រួតពិនិត្រយលើគណៈគ្រប់គ្រងហពីភាពត្រឹមត្រូវ	ក្នុងហការ	

	 គ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	និងហប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច។	មុខងរសវនកម្មក	

	 ផ្ទ្រក្នុងហត្រូវបានដឹកនាំោយលក្ខន្តិកៈសវនកម្មក	ហើយនាយកសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហធ្វើ	

	 របាយការណ៍ផ្ទ្រល់ទៅនាយកប្រតិបត្តសិវនកម្មកសម្ពន័្ធ	និងហគណៈកម្មកការក្រមុប្រកឹ្រសា	

	 សវនកម្មក	និងហរាយការណ៍រដ្ឋបាលជូននាយកប្រតិបត្តិ	ោយឯករាជ្រយពីរាល់សកម្មកភាព		

	 និងហប្រតិបត្តិការន្រផ្ន្រកប្រតិបត្តិការផ្រស្រងហទៀត។	តម្ល្រសរុបសម្រ្រប់ការគាំារមុខងរ	

	 របស់សវនកម្មកផ្ទ្រក្នងុហក្នងុហឆ្ន្រ២ំ០១៤	ប្រហ្រល	២៣០.៧៦៩ដុលា្ល្ររអាម្ររិកដ្រលរួមបញ្ចលូ	

	 សំខាន់លើប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ចំណយលើការធ្វើដំណើរការសា្ន្រក់នៅ	ឧបករណ៍ប្រើប្រ្រស់ផ្ន្រក	

	 ព័ត៌មនវិទ្រយ	និងហធនលាភសម្រ្រប់ការងរសវនកម្មក។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៧៩

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម

	 សវនកម្មកត្រូវបានបង្កើតឡើងហោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	ន្រធនាគារដ្រលមនសវនករ	

	 ប្រកបោយគុណភាពដើម្របីបំព្រិញមុខងរសវនកម្មកសម្រ្រប់ធនាគារ។	នាយកសវនកម្មក	

	 ផ្ទ្រក្នងុហ	និងហបុគ្គលិកសវនកម្មកត្រវូបានផ្តល់សិទ្ធកិ្នងុហការអនុវត្តន៍ការងរសវនកម្មកទូលំទូលាយ	

	 ក្នុងហធនាគារព្រមទាំងហផ្តួចផ្តើមសវនកម្មកការពិនិត្រយ	និងហអធិការកិច្ចនៅគ្រប់ព្រលដ្រលបាន	

	 កំណត់ោយមិនាំបាច់មនការជូនដំណឹងហជាមុនោយយោងហទៅតាមសកម្មកភាពធនាគារ	

	 ណមួយដ្រលាត់ទុកថាំបាច់។

	 ភារៈកិច្ចចម្របងហន្រសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	គឺការត្រួតពិនិត្រយជាប្រាំនិងហជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដើម្រប	ី

	 វាយតម្ល្រលើប្រសិទ្ធិភាពន្រក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	និងហប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហផ្ទ្រក្នុងហ	

	 របស់ធនាគារ	ក្នុងហគោលបំណងហផ្តល់នូវអំណះអំណងហសមហ្រតុផលថក្របខ័ណ្ឌ	និងហ	

	 ប្រព័ន្ធទំាងហពីរន្រះនឹងហបន្តដំណើការប្រកបោយប្រសិទ្ធភិាព។	សកម្មកភាពសវនកម្មកផ្ទ្រក្នងុហ	

	 ត្រូវបានធ្វើឡើងហតាមផ្រនការសវនកម្មកអាស្រ័យតាមានិភ័យ	ោយរួមមនសកម្មកភាព	

	 ផ្តល់ការប្រកឹ្រសា	និងហការធានាដ្រលបានអនុម័តោយគណៈកម្មកការក្រុមប្រឹក្រសាសវនកម្មក។		

	 វិសាលភាពការងរន្រះគឺគ្របដណ្តប់គ្រប់ផ្ន្រកប្រតិបត្តិទាំ្រងហអស់ន្រធនាគារ។	ដើម្របីធ្វើឲ្រយ	

	 សវនករផ្ទ្រក្នុងហធ្វើការប្រកបោយប្រសិទ្ធភាពសវនករទាំងហអស់បានបន្តទទួលការបណ្តុះ	

	 បណ្ត្រលបន្ថ្រមសម្រ្រប់ខ្លួនឯងហ	ជាមួយនឹងហចំណ្រះដឹងហផលិតផលរបស់ធនាគារ	រួមទាំ្រងហ	

	 ជំនាិញពិស្រសដ្រលទាក់ទងហនឹងហផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន	និងហប្រតិបត្តិការ	

	 ធនាគារ។	ការវាយតម្ល្រការងរបុគ្គលិកនឹងហត្រវូធ្វើឡើងហនៅព្រលបញ្ចប់សកម្មកភាពការងរ 	

	 សវនកម្មករបស់សវនករទាំ្រងហអស់ដ្រលបានចំណយព្រលធ្វើការប្រ្រំថ្ង្រ	ឬ	ច្រើនជាងហន្រះ	

	 លើសវនកម្មក។

	 របាយការណ៍សវនកម្មក	ដ្រលផ្តល់លទ្ធផលន្រការធ្វើសវនកម្មក	លើផ្ន្រកការគ្រប់គ្រងហ	

	 ានិភ័យប្រសិទ្ធិភាពន្រប្រតិបត្តិការក្នុងហការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហការប្រតិបត្តិតាមតម្រូវការ	

	 ផ្ន្រកច្របាប់	និងហផ្ទ្រក្នុងហព្រមទាំងហការគ្រប់គ្រងហជារួមន្រផ្ន្រកនីមួយៗ	ត្រូវដក់ជូន	

	 គណៈកម្មកការសវនកម្មកពិនិត្រយ។	គន្លះឹន្របញ្ហ្រចំនុចសំខាន់ន្រានិភ័យនិងហអនុសាសន៍	

	 ត្រូវបានលើកយកមកបង្ហ្រិញភា្ជ្រប់ជាមួយនឹងហការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រងហ	និងហ	

	 គម្រ្រងហសកម្មកភាពសម្រ្រប់ការធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងហ	និងហ/ឬផ្តល់សា្ច្រនុម័តប្រសិនបើមន។		

	 គណៈកម្មកការក្រុមប្រឹក្រសាសវនកម្មកអាចអនុវត្តមុខងរគ្រប់គ្រងហោយត្រួតពិនិត្រយទៅលើ	

	 បញ្ហ្រសវនកម្មក

	 អនុសាសន៍សវនកម្មក	និងហការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រងហទៅលើអនុសាសន៍សវនកម្មក		

	 ទាំ្រងហនោះ។	គណៈកម្មកការក្រុមប្រឹក្រសាសវនកម្មកអាចណ្រនាំ្រោយគណៈគ្រប់គ្រងហយក	

	 ចិត្តទុកដក់លើបញ្ហ្រទាំ្រំងហនោះ	និងហបង្កើតនូវផ្រនការពង្រងឹហប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្អ្រកទៅតាម	

	 អនុសាសន៍សវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ។

	 រាល់សកម្មកភាពសវនកម្មកទាំ្រំងហអស់ធ្វើឡើងហស្របតាមគោលដៅ	និងហគោលការណ៍របស់	

	 ធនាគារ	ស្របតាមតម្រវូការច្របាប់ដ្រលាក់ព័ន្ធ	និងហអនុលោមតាមគោលនយោបាយ	និងហ	

	 គោលការណ៍ច្រិញោយធនាគារជាតិកម្ពុជាហើយក៏បានអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌	និងហ	

	 គម្រ្រងហការអនុវត្តវិជា្ជ្រជីវៈអន្តរជាតិ	ដ្រលច្រិញោយវិទ្រយសា្ថ្រនសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ(IIA)។

	 ខាងហក្រ្រមន្រះជាសកម្មកភាពដ្រលបានអនុវត្តោយសវនករផ្ទ្រក្នុងហការិយបរិច្ឆ្រទ	

	 ២០១៤៖

	 ១.	 បង្កើតផ្រនការសវនកម្មកប្រាំឆ្ន្រ	ំយោងហលើានិភ័យសំខាន	់និងហស្របតាមផ្រនការ	

	 	 ពង្រីកអាជីវកម្មករបស់ធនាគារ	ោយគិតបញ្ចូលទាំងហអនុសាសន៍ដ្រលបានពីថ្ន្រក	់

	 	 គ្រប់គ្រងហ	និងហគណៈកម្មកការក្រុមប្រឹក្រសាសវនកម្មក	ហើយដក់ជូនគណៈកម្មកការ	

	 	 ក្រុមប្រឹក្រសាសវនកម្មកអនុម័ត។

	 ២.	 ផ្តល់នូវការវាយតំល្រោយឯករាជ្រយនិងហការធានានូវគោលបំនងហន្រភាពព្រិញល្រិញ		

	 	 និងហប្រសិទ្ធិភាពការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	និងហប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច		

	 	 តាមរយៈការធ្វើត្រស្តជាប្រាំ្រទំៅលើផ្ន្រកប្រតិបត្តិការនានាដ្រលបានកំនត់ក្នុងហ	

	 	 ផ្រនការសវនកម្មកប្រាំ្រឆ្នំា។

	 ៣.	 ត្រួតពិនិត្រយនូវការអនុលោមតាមគោលការណ៍	និងហគោលនយោបាយដ្រលបាន	

	 	 បង្កើតឡើងហនិងហស្របតាមបទបញ្ញត្តិ។

	 ៤.	 ផ្តល់អនុសាសន៍ដើម្របីការធ្វើឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងហ	និងហការពង្រឹងហលើប្រព័ន្ធ	

	 	 ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហដ្រលមនស្រ្រប់	និងហនីតិវិធី	/	ដំណើរការ។

	 ៥.	 ផ្តល់នូវការត្រួតពិនិត្រយឯករាជ្រយនិងហជាក់លាក់លើភាពព្រិញល្រិញន្រការត្រួតពិនិត្រយ	

	 	 ផ្ទ្រក្នុងហ	ដើម្របីកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងហានិភ័យន្រផលិតផលថ្មកីៗ។

	 ៦.	 ច្រិញនូវរបាយការណ៍សម្រ្រប់គណៈកម្មកការសវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ	និងហគណៈកម្មកការ	

	 	 ក្រុមប្រឹក្រសាសវនកម្មកពីស្រចក្តីសង្ខ្របន្រលទ្ធផលសវនកម្មក។

	 ៧.	 ក្រ្រពីសកម្មកភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	សវនករមកពីសម្ព័ន្ធក៏ផ្តល់ការគាំទ្រលើការ	

	 	 ធ្វើសវនកម្មកលើកំុព្រយូទ័រាតវ្ររ	និងហប្រព័ន្ធដំណើរការកម្មកវិធី	រួមទំា្រងហបណ្ត្រិញទំនាក់	

	 	 ទំនងហព័ត៌មនវិទ្រយន្រធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី។

	 ៨.	 ធ្វើការសុើបអង្ក្រតលើសកម្មកភាព	ឬ	ក៏បញ្ហ្រដ្រលទទួលបានការណ្រនាំ្រព	ី

	 	 គណៈកម្មកការ	សវនកម្មក	និងហគណៈគ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់។

	 ៩.	 ធ្វើជាសាក្រសីត្រួតពិនិត្រយដំណើរការបើកលទ្ធផលការដក់ដ្រិញថ្ល្រលើស្រវាកម្មក	

	 	 និងហទ្រព្រយសកម្មក។

	 ១០.	រៀបចំរបាយការណ៍គណៈកម្មកការសវនកម្មក	និងហរបាយការណ៍ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហ	

	 	 សម្រ្រប់របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំរបស់ធនាគារសម្រ្រប់ឆ្ន្រំហិរញ្ញវត្ថុថ្ង្រទី៣១	ខ្រធ្នូ		

	 	 ឆ្ន្រំ២០១៤។

	 ១១.	អនុវត្តភារកិច្ចបន្ថ្រមនិងហត្រួតពិនិត្រយពិស្រសតាមការណ្រនាំ្រពីគណៈកម្មកការ	

	 	 សវនកម្មក។



៨០

•	 ផ្ល្រស់ប្តូរទម្រងហ់ថ្មកីន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យលើគំរូន្រប្រតិបត្តកិារគោលដៅសម្រ្រប់	
	 ឥណទានអាជីវកម្មកខាឈ្រតតូច	និងហមធ្រយមដើម្របីពង្រឹងហភាពប្រកួតប្រជ្រងហរបស	់
	 ធនាគារ	និងហសម្រួលដល់អតិថិជន។

•	 ផ្តល់ភាពជាក់លាក់	ស្របតាម	និងហអនុវត្តតាមគ្រ្រងហការការទទួលយកានិភ័យ	
	 ដើម្របីបញ្ជ្រក់ឲ្រយច្របាស់ពីព្រដំ្រនកំណត់ន្រការទទួលយកានិភ័យក្នងុហកម្រតិមួយ	
	 ន្រការវាស់ស្ទងហ់អត្រ្រានិភ័យ	និងហចំណូល	និងហការគ្រប់គ្រងហធនធានដ្រល	
	 អាចទទួលយកបាន។

•	 ដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ក្នុងហអងហ្គភាពនូវប្រព័ន្ធសិក្រសាភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រធនធានដើម្រប	ី
	 ពង្រឹងហ	និងហរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហធនធាន។

•	 កា្ល្រយជាធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	ក្រ្រស្រុកទី១	ដ្រលអនុវត្តកម្មកវិធីអាជា្ញ្រប័ណ្ណជំនាិញ	
	 ផ្ន្រកឥណទានផ្ទ្រក្នុងហន្រ	ម្រយប៊្រងហ	ដ្រលជាគម្រ្រងហសម្រ្រប់វាស់ស្ទងហ់ជំនាិញ	
	 ឥណទានដល់បុគ្គលិកស្នូលផ្ន្រកឥណទាន។

•	 សម្រ្រចការរៀបចំ	ការគ្រប់គ្រងហការប្រព្រឹត្តិទៅន្រធុរកិច្ច	និងហចូលរួមក្នុងហការធ្វើ	
	 ស្រ្រ្តសត្រស្ត	ទៅលើគុណភាពឥណទាន។

•	 ពង្រងឹហមុខងររបស់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ជាមួយនឹងហការបន្តអភិវឌ្រឍគោលការណ៍	
	 គ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ការអនុវត្តន៍គុណភាពន្រការសិក្រសាឥណទាន	ការអភិវឌ្រឍន	៍
	 ជំនាិញគ្រប់គ្រងហឥណទាន	និងហានិភ័យ។

•	 ដក់បញ្ចូលការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទៅក្នុងហយុទ្ធសាស្ត្រធុរកិច្ច	និងហគម្រ្រងហការ		
	 ដើម្របីបញ្ជ្រក់ថសកម្មកភាពទាក់ទងហានិភ័យត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍គ្រប	់
	 គ្រងហានិភ័យ	និងហជម្រុិញប្រសិទ្ធភាពន្រប្រតិបត្តិការ។

•	 ទ្រទ្រងហ់ដល់ការផ្តួចផ្តើមគំនិតផ្ន្រកអាជីវកម្មកក្នុងហតំបន់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ		
	 ម្រយប៊្រងហ	តាមរយៈគោលការណ៍ានិភ័យ	ប្រព័ន្ធ	និងហដំណើរការ។

២០១៤
សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៤

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

លោក មូហាម្រដ 
ហ្វ្រសុី អាប វ៉្រហាប
នាយករ្រប់រ្រងហានិភ័យ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

នៅក្នងុហទីផ្រសារដ្រលមនការប្រកួតប្រជ្រងហ	និងហសម្ព្រធពីសមិទ្ធផលនានាន្រអាជីវកម្មកកងហ្វះខាត	
ន្រធនធានមនុស្រសដ្រលមនទ្រពកោសល្រយ	និងហការរំពឹងហទុកខ្ពស់ពីអតិថិជនផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហ	
ានិភ័យ	និងហឥណទាននៅត្របន្តយកចិត្តទុកដក់លើយុទ្ធសាស្រ្តអាទិភាព ដើម្របីជម្រុិញ 		
និងហរួមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទៅក្នុងហអាជីវកម្មក	ដ្រលជាកិច្ចការស្នូលក្នុងហការបង្កើត	
តម្ល្រទ្រទ្រងហ់ដល់ធនាគារ។

ការយល់ដឹងហពីធាតុសំខាន់ៗន្រានិភ័យ	ឈមជាមួយនឹងហការប្រកួតប្រជ្រងហក្នុងហទីផ្រសារតាម	
រយៈការសិក្រសាពីានិភ័យ	វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហ	ការបន្តអភិវឌ្រឍដំនើរការ	និងហវប្របធម៌ខ្ពស់ក្នុងហ	
ការងរ	គឺជាកតាផ្រជម្រុិញសំខាន់ក្នុងហការបង្កើតតម្ល្រជូនភាគីាក់ព័ន្ធទាំងហអស់។

គោលបំណងយុទ្ធសាស្រ្តន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គោលបំណងហយុទ្ធសាស្រ្តមនដូចជា៖

•	 ជម្រុិញបរិបទទាំងហស្រុងហន្រានិភ័យ	ប្រព័ន្ធ	និងហដំណើរការក្នុងហការផ្តល់ជូននូវគុណតម្ល្រ	
	 ន្រស្រវាកម្មកក្នុងហនាមជាដ្រគូអាជីវកម្មក

•	 អភិវឌ្រឍការពង្រងឹហការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	តាមរយៈការសិក្រសាពីកម្រតិានិភ័យដ្រលអាច	
	 ទទួលយកបាននៅគ្រប់ផ្ន្រកដ្រលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាជីវកម្មក

•	 សម្របការអនុវត្តន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបសធ់នាគារទៅជាមួយនឹងហគោលការណ៍	
	 ន្រសម្ពន័្ធធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	ោយការក្រច្ន្រទៅលើតម្រូវការផ្ន្រកច្របាប់	បរិយកាស	
	 អាជីវកម្មក	និងហការអនុវត្តន៍នៅក្នុងហទីផ្រសារក្នុងហស្រុក

•	 បង្កើតនឹងហបងហ្កប់នូវវប្របធម៌គ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ

•	 បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពន្រការគ្រប់គ្រងហធនធាន	និងហសន្ទនីយភាព

•	 ហ្វឹកាត់	និងហបណ្តុះបណ្ត្រលទ្រពកោសល្រយន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ទិសដៅន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ានិភ័យ	ជាធាតុមួយដ្រលបងហ្កប់នៅក្នុងហគ្រប់ផ្ន្រកន្រសកម្មកភាពអាជីវកម្មករបស់ធនាគារ។		
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	បានវិវត្តទៅជាកតាផ្រជម្រុិញអាជីវកម្មកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងហការសម្រ្រច	
ចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្ត	ដើម្របីទ្រទ្រងហ់ដល់គោលដៅអាជីវកម្មករបស់ធនាគារ	សមមត្រកម្រិត	
សមរម្រយន្រការទទួលយកានិភ័យ		ធៀបនឹងហចំណូលដ្រលរំពឹងហទុកស្របព្រលគា្ន្រទៅនឹងហ	
ការថ្ររក្រសាសា្ថ្រនភាពល្អន្រតុល្រយការហិរញ្ញវត្ថុ	និងហធនធានរបស់ធនាគារ។

ទិសដៅរបស់ធនាគារន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ជាប់ាក់ព័ន្ធនឹងហការបង្កើតឲ្រយមននូវគោល	
ការណ៍ានិភ័យ	និងហយុទ្ធសាស្រ្តដ្រលជាមូលដ្ឋ្រនស្នលូក្នងុហការជម្រិុញវប្របធម៌ន្រការគ្រប់គ្រងហ	
ានិភ័យ	និងហការអនុវត្តន៍ទូទាំងហធនាគារ។



៨១

“ ”
មុខងាររ្រប់រ្រងហានិភ័យ និងឥណទានបន្តវិវត្តទៅមុខ ជាមួយនឹងការពង្រឹងគុណតម្ល្រ 
ក្នុងការរ្រប់រ្រងហានិភ័យ ដ្រលាកសមជាដ្រគូពាណិជ្ជមកម្មដ៏សំាន់ និងផ្តល ់
អត្ថប្រោជន៍ ដើម្របីទ្រទ្រង់គោលដៅរបស់ធនាគារ

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សម្មកិទ្ធិផល

ការបោះជំាន
និងហ	សម្មកិទ្ធិផល

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គោលការណ៍ន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	គឺរផ្រតទៅលើគោលការណ៍	
ានិភ័យចំបងហ	៧	ចំនុច៖

១.	 ការបង្កើតឲ្រយមនកម្រិតន្រភាពទទួលយកបានន្រានិភ័យ	និងហយុទ្ធសាស្រ្ត	ដ្រល	
	 ស្ត្រងហច្រិញនូវលក្ខណៈ	ប្រភ្រទ	និងហកម្រិតន្រានិភ័យដ្រលធនាគារនឹងហទទួលយក	និងហ		
	 យល់ព្រមោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

២.	ការគ្រប់គ្រងហធនធាន	ដ្រលដឹកនាំោយគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ធនាគារ	និងហ		
	 ការយកចិត្តដក់លើបទបញ្ញត្តិ	សា្ថ្រនភាពស្រដ្ឋកិច្ច	និងហបរិសា្ថ្រនដ្រលធនាគារកំពុងហត្រ	
	 ធ្វើប្រតិបត្តិការ។

៣.	អភិបាលកិច្ចល្អ	និងហការត្រួតពិនិត្រយដ្រលច្របាស់លាស់មនប្រសិទ្ធិភាព	នងិហទម្រងហ	់
	 អភិបាលកិច្ចធនាគារល្អដ្រលបានបញ្ជ្រក់ច្របាស់	មនតម្ល្រភាព	និងហសមស្របទៅតាម	
	 ទំនួលខុសត្រូវដ្រលបានបង្កើតឡើងហនៅក្នុងហធនាគារ។

៤.	 ការលើកតម្កើងហវប្របធម៌គ្រប់គ្រងហានិភ័យល្អដ្រលទ្រទ្រងហ់	និងហផ្តល់ជាស្តងហ់ដរសមរម្រយ		
	 និងហលើកទឹកចិត្តដល់ឥរិយបថដ្រលមនទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។

៥.	 អនុវត្តបរិបទ	និងហគោលការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យជារួមដើម្របីបញ្ជ្រក់ថការអនុវត្តន	៍
	 ដំណើរការ	និងហការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	គឺមនប្រសិទ្ធភាពគ្រប់កម្រិត។

៦.	 ប្រតិបត្តិ	ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ដ្រលមនភាពសកម្មកក្នុងហការកំណត់សម្គ្រល់	
	 គ្រប់គ្រងហ	ត្រួតពិនិត្រយ	និងហធ្វ ើរបាយការណ៍ានិភ័យ	នៅក្នងុហគ្រប់ផលិតផល	ស្រវាកម្មក	
	 សកម្មកភាព	ដំណើរការ	ប្រព័ន្ធ	និងហផលប៉ះាល់ដល់ធនាគារ។

៧.	បង្កើតឲ្រយមនធនធាន	និងហហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្រន់	ដើម្របីជម្រុិញប្រសិទ្ធិភាពន្រ	
	 ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

គោលការណ៍ន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គោលការណ៍	គឺជាវិន័យសំខាន់របស់ធនាគារ	ដ្រលដើរតួជាមូលដ្ឋ្រនន្រការ	
ដំណើរការ	និងហការអនុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

កម្រតិន្រភាពទទួលយកបានន្រហានិភ័យ និងយុទ្ធសាស្រ្ត

របាយការណ៍ន្រកម្រិតន្រភាពទទួលយកបានន្រានិភ័យបញ្ជ្រក់ពីព្រំដ្រន	
និងហកតាផ្រជម្រុិញក្នុងហការធ្វើអាជីវកម្មក។	

អភិបាលកិច្ច និងការត្រួតពិនិត្រយលើហានិភ័យ

មធ្រយបាយន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឆ្ព្រះទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	
ដ្រលមនប្រសិទ្ធិភាពទូទាំងហធនាគារ។

កម្រិតន្រភាពទទួលយកបានន្រានិភ័យ	គឺជាធាតុសំខាន់ន្រធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	ក្នុងហទម្រងហ់	
ន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	និងហជម្រិុញោយការដឹកនំាពីថ្ន្រក់លើ	និងហការចូលរួមពីថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងហ	
ទាំងហអស់។	កម្រិតន្រភាពទទួលយកបានន្រានិភ័យ	និងហយុទ្ធសាស្រ្តបានធ្វើឲ្រយក្រុម	
ប្រកឹ្រសាភិបាល	និងហថ្ន្រក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់	ទំនាក់ទំនងហ	យល់ដឹងហ	និងហសិក្រសាពីប្រភ្រទ	និងហកម្រិតន្រ	
ានិភ័យ	ដ្រលធនាគារអាចនឹងហទទួលយកបាននៅក្នុងហការសម្រ្រចគោលបំណងហអាជីវកម្មក។

ការអភិវឌ្រឍន៍ន្រភាពទទួលយកបានន្រានិភ័យត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងហយុទ្ធសាស្រ្ត	
ប្រាំឆ្ន្រំ	និងហការរៀបចំផ្រនការអាជីវកម្មក	និងហត្រូវប្រើប្រ្រស់ក្នុងហការផ្ល្រស់លក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មក 		
និងហទីផ្រសារ។	កម្រិតន្រភាពទទួលយកបានន្រានិភ័យរបស់ធនាគារ	ធ្វើឲ្រយមនសមមត្រ	
រវាងហតម្រូវការរបស់ភាគីដ្រលជាប់ាក់ព័ន្ធតាមការដើរតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងហ 	
ជាអ្នកជម្រុិញសកម្មកភាពអាជីវកម្មកក្នុងហព្រលបច្ចុប្របន្ន	និងហនាព្រលអនាគត។

ការបង្ហ្រិញនូវភាពទទួលយកបានន្រានិភ័យ	តាមរយៈរបាយការណ៍ន្រភាពទទួលយកបាន	
ន្រានិភ័យរួមបញ្ចូលរូបភាពលម្អិតន្រានិភ័យសំខាន់ៗន្រធនាគារលើកឡើងហោយ		
ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់	ព្រមព្្រៀងហោយគណៈកម្មកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	និងហសម្រ្រចោយ	
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

គំរូអភិបាលកិច្ចានិភ័យន្រធនាគារ	ផ្តល់នូវតម្ល្រភាព	និងហទម្រងហ់អភិបាលកិច្ចដ្រលមន	
ប្រសិទ្ធិភាព	ដ្រលជួលលើកតម្កើងហការទាក់ទងហយ៉្រងហសកម្មករវាងហក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	និងហអ្នក	
គ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងហដំណើរការន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ដើម្របីបង្កើតឲ្រយមនលក្ខណៈ	
រួមមួយន្រការត្រួតពិនិត្រយានិភ័យ។

គំរូអភិបាលកិច្ច	មនបំណងហក្នងុហការបង្កើតឲ្រយមនគណន្រយ្រយភាព	និងហភាពជាម្ច្រស់ស្របព្រល	
នឹងហការជួយសម្រួលដល់កម្រិតសមរម្រយមួយន្រឯករាជ្រយភាព	និងហការប្រងហច្រកភារកិច្ច។		
ទម្រងហ់ន្រះ	គឺជាខ្រស្រការារចំនួន	៣	និងហជាខ្រស្របញ្ជ្រក់ពីកម្រិតសិទ្ធអំណច	តួនាទី	និងហទំនួល	
ខុសត្រូវ	ដើម្របីគ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្រយមនប្រសិទ្ធិភាព។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៨២

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ក្រុមប្រឹក្រសានាយក 

ក្រុមប្រឹក្រសានាយក គឺជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងខ្ពស់បំផុតរបស់ធនាគារ ដ្រលទទួលខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្រយហានិភ័យរួម។ ក្រុមប្រឹក្រសាន្រះ ធ្វើការអនុម័តលើកក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ  
ផ្រនារនិងទិសដៅសម្រ្រប់ារបំព្រញារងាររបស់ធនាគារ និងសាខាប្រតិបត្តិិារសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ារត្រងតាំងមន្តិ្រជជាន់ខ្ពស់ ារផ្ទ្ររសិទ្ធអអំាច សម្រ្រប់ឥណណាន និងហានិភ័យផ្រស្រងទៀត និងារ 
បង្កើកតនជតិវិធជត្រួតពិនិត្រយប្រកបដោយប្រសិទ្ធអាព។

គណៈកមា្ម្រធិការរ្រប់រ្រងហានិភ័យ(RMC)

គណៈកម្ម្រធិារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺជាគណៈកម្ម្រធិារក្រុមប្រឹក្រសារួមដ្រលទទួលបន្ទុកក្នុងារត្រួតពិនិត្រយហានិភ័យនៅក្នុងធនាគារ។ គណៈកម្ម្រធិារគ្រប់គ្រងហានិភ័យទួលខុសត្រូវជាចំបងលើការត្រួត  
ពិនិត្រយ / ារអនុម័តារគាំទ្រក្របខ័ណ្ឌ និងោលនយោបាយហានិភ័យសំខាន់ៗសម្រ្រប់ហានិភ័យផ្រស្រងៗ។

គណៈកមា្ម្រធិការថា្ន្រក់ក្រុមប្រឹក្រសា

គណៈកមា្ម្រធិការឥណទាន(CC)

គណៈកម្ម្រធិារឥណណាន ស្ថិតក្រ្រមឱវាទរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាក្នុងារត្រួតពិនិត្រយពាក្រយសុំកម្ចជថ្មជ ឬ បន្ថ្រមផ្អ្រកលើការកំណត់សិទ្ធអិ ដ្រលកំណត់ទុកមុន និងស្តិង់ារារគណនាឥណណាន។

គណៈកមា្ម្រធិការរ្រប់រ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុល(ALCO)

គណៈកម្ម្រធិារគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល ទទួលខុសត្រូវជាចំបងលើការអភិវឌ្រឍន៍ និងារអនុវត្តិយុទ្ធអសាា្តិ្រ និងោលនយោបាយទទូ យសម្រ្រប់ាររៀបចំតាតាងតុល្រយាររួម និងហានិភ័យដ្រលពាក់ព័ន្ធអ។

គណៈកមា្ម្រធិការប្រតិបត្តិ (EXCO)

គណៈកម្ម្រធិារប្រតិបត្តិិ EXCO ទទួលខុសត្រូវចំបងលើកគ្រប់គ្រងហានិភ័យាំងអស់ដ្រលច្រញមកពជសហគ្រ្រស។

គណៈកមា្ម្រធិការថា្ន្រក់ប្រតិបត្តិ

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល	និងហគណកម្មកការភិបាល

គណកម្មកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ខ្រស្រការារ

ទី១

គ្រប់គ្រងហ	

ានិភ័យប្រាំថ្ង្រ

អងហ្គទទួល	
ានិភ័យ

ការត្រតួពិនិត្រយានិភ័យ	និងហ	
ការបង្កើតទម្រង់ហ	ច្របាប់	និងហ	

ដំណើរការន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	

ខ្រស្រការារ

ទី២
អងហ្គគ្រប់គ្រងហ	
ានិភ័យ

អ្នកត្រតួពិនិត្រយ	

ឯករាជ្រយ

ខ្រស្រការារ

ទី៣
សវនកម្មក	
ផ្ទ្រក្នងុហ

ខ្រស្រការពារទាំងបីរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង៖

ខ្រស្រការារទី	១	ៈ	អងហ្គទទួលានិភ័យ

•	 រួមមនផ្ន្រកអាជីវកម្មក	និងហផ្ន្រកទ្រទ្រងហ់អាជីវកម្មក	ដ្រលមនទំនួលខុសត្រូវក្នុងហការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រាំថ្ង្រន្រអាជីវកម្មក	និងហសកម្មកភាពនានាក្នុងហធនាគារ។

•	 ធានាឲ្រយបាននូវការត្រួតពិនិត្រយានិភ័យដ្រលមនប្រសិទ្ធិភាព	ការសម្របទៅនឹងហការអនុវត្តន៍ទម្រងហ់ានិភ័យ	ច្របាប់	និងហដំណើរការ	និងហភាពជាក់លាក់ន្រមុខងរគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ខ្រស្រការារទី	២	ៈ	អងហ្គគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

•	 រួមមនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	និងហមុខងរផ្លូវច្របាប់	ដើម្របីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងហដ្រលមនប្រសិទ្ធភាព និងហដឹកនាំប្រតិបត្តិការដ្រលមនប្រសិទ្ធភាព ន្រទម្រងហ់គ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

•	 អងហ្គទាំងហឡាយមនទំនួលខុសត្រូវប្រាក់ប្រហ្រលគា្ន្រ	ទៅនឹងហខ្រស្រការារទី១	ក្នុងហដំណើរការ	និងហសកម្មកភាពរបស់ពួកខ្រ។	បន្ថ្រមពីន្រះ	អងហ្គទាំងហន្រះមនទំនួលខុសត្រូវក្នុងហការបង្កើតឲ្រយមនការអនុវត្តន៍	និងហ		

	 ការប្រព្រឹត្តទៅន្រទម្រងហ់គ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ច្របាប់	និងហវិធីសាស្រ្ត។

ខ្រស្រការារទី	៣	ៈ	សវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហ

•	 សវនកម្មកផ្ទ្រក្នុងហជាខ្រស្រការារទី	៣	និងហផ្តល់ការត្រួតពិនិត្រយឯករាជ្រយ	និងហបញ្ជ្រក់ពីភាពត្រឹមត្រូវន្រទម្រងហ់គ្រប់គ្រងហានិភ័យ	និងហការអនុវត្តន៍ដ្រលគ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងហការទ្រទ្រងហ់ធនាគារ	ដ្រលស្របទៅនឹងហស្តងហ់ដរ	

	 បទបញ្ញត្តិ។

រចនាសម្ព័ន្ធន្រអភិបាលកិច្ចហានិភ័យ
រចនាសម្ព័ន្ធន្រអភិបាលកិច្ចានិភ័យរបស់ធនាគារមនដូចខាងហក្រ្រម៖



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៨៣

•	 ការគ្រប់គ្រងហ	គុណភាព	និងហ	
បរិមណ

•	 វិធីសាស្ត្រទប់សា្ក្រត់
•	 វិធីសាស្រ្តកាត់បន្ថយ	និងហការ	

គ្រប់គ្រងហសកម្មក

ធនាគារដក់ឲ្រយមនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលសមស្រប	និងហបញ្ជ្រក់ឲ្រយមនភាពសមស្របទៅនឹងហកម្រតិន្រភាពទទួលយក	
ន្រានិភ័យ។	ការគ្រប់គ្រងហទាំងហបរិមណ	និងហគុណភាព	ដ្រលរួមបញ្ចូលនូវកម្រិតានិភ័យ	ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងហនៅក្រ្រ	
ប្រទ្រស	និងហគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលបានកំណត់។	ធនាគារ	ក៏បានអនុវត្តបច្ច្រកទ្រសន្រការកាត់បន្ថយានិភ័យ	ដ្រលមន	
គោលបំណងហដើម្របីកាត់បន្ថយានិភ័យនាព្រលបច្ចុប្របន្ន	និងហនាព្រលអនាគត។

•	 ផលិតផលថ្មកី	និងហាស់
•	 សកម្មកភាព

ការកំនត់ានិភ័យ	ជាជំានដំបូងហន្រដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ដ្រលធនាគារត្រូវត្រកត់សម្គ្រល់	យល់ដឹងហ	និងហសិក្រសាព	ី
ានិភ័យនៅក្នុងហគ្រប់ផលិតផល	សកម្មកភាព	ការផ្តួចផ្តើមអាជីវកម្មក	ទីផ្រសារ	និងហបរសិា្ថ្រន។	ការជាប់ាក់ព័ន្ធនឹងហទម្រងហ	់
ដំណើរការន្រការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍	និងហសា្ថ្រនភាពដ្រលមនការជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមន។	គោលបំណងហ	គឺអាចជួយទប់សា្ក្រត	់
ានិភ័យ	និងហបញ្ជ្រក់ឲ្រយមនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រប់គ្រ្រន់	និងហវិធីសាស្រ្ត	ក្នងុហដ្រដើម្របីឲ្រយមនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រល	
គ្រប់គ្រ្រន់តាមយុទ្ធសាស្រ្ត	និងហត្រឹមត្រូវ។

•	 វិធីសាស្ត្រ
•	 មធ្រយបាយ	គំរូ	បច្ច្រកទ្រស	និងហ	

ការវិភាគ
•	 ការគ្រប់គ្រងហទិន្នន័យ	និងហ	ហ្រដ្ឋ្រ	

រចនាសម្ព័ន្ធ

ធនាគារបានយកបច្ច្រកទ្រសន្រការគ្រប់គ្រងហគុណភាព	និងហបរិមណ	ានិភ័យន្រសម្ព័ន្ធធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	ន្រគ្រប់ផ្ន្រក	
ន្រកតាផ្រានិភ័យ។	ការធ្វើស្ត្រ្រសត្រស្តក៏ជាការកំណត់បរិមណ	និងហគុណភាពន្រសា្ថ្រនភាពដ្រលអាចកើតមនឡើងហនៅក្នងុហ	
អនាគត	នៅក្នុងហលក្ខខណ្ឌស្រដ្ឋកិច្ច	និងហទីផ្រសារដ្រលអាចនឹងហមនការប៉ះាល់អវិជ្ជមន។

•	 ទំហំន្រានិភ័យ	នឹងហកម្រិត	
កំណត់

•	 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហព័ត៌មន

•	 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហព័ត៌មន
•	 របាយការណ៍សម្រ្រប់	

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	
អ្នកគ្រប់គ្រងហ	និងហផ្ន្រកច្របាប់

ជាផ្ន្រកមួយ	ន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ	ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលមនភាពជាក់លាក់ច្របាស់លាស់	និងហមន	
ព័ត៌មនត្រឹមត្រូវទាន់ព្រល	គឺជាមូលដ្ឋ្រនសម្រ្រប់ការត្រតួពិនិត្រយ	និងហរាយការណ៍ទំហំន្រានិភ័យទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងហ	និងហ	
គណកម្មកការដ្រលជាប់ាក់ព័ន្ធជាប្រាំ។

ការត្រួតពិនិត្រយ	និងហការរាយការណ៍	គឺមនសារៈសំខាន់ក្នុងហការជួយឲ្រយធនាគារអាចកំនត់យកទំហំបច្ចុប្របន្ន	និងហជួយការកត	់
សម្គ្រល់ានិភ័យបានលឿន	ធ្វើការសម្រ្រចចិត្តទាន់ព្រល	និងហធ្វើការទាក់ទងហដើម្របីកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តកាត់បន្ថយានិភ័យ។

ការកត់សមា្គ្រល់

ការវាស់សផង់

ការរ្រប់រ្រង

ការត្រួតពិនិត្រយ

ការាយការណ៍

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ដំណើរការន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការយកគំរូអនុវត្តតាមសម្ព័ន្ធធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	អាចជួយឲ្រយធនាគារអាចកត់សម្គ្រល់	វាស់ស្ទងហ់	គ្រប់គ្រងហ	ត្រួតពិនិត្រយ	និងហរាយការណ៍ពីផលប៉ះាល់ន្រានិភ័យ	
នៅក្នុងហធនាគារជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ។

ដំណក់កាលទាំងហ	៥	ន្រការដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យន្រធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	មនដូចខាងហក្រ្រម៖



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៨៤

ធនាគារបានពិារណលើកតាផ្រានិភ័យសំខាន់ៗដូចខាងហក្រ្រម៖

ប្រភ្រទន្រហានិភ័យ និយមន័យ ការអនុវត្តការរ្រប់រ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង

ឥណទាន
ការខាតបងហ់នូវប្រ្រក់ដើម	ឬ	ចំណូលដ្រលកើតឡើងហពីការខកខាន	
ក្នុងហការបំព្រិញកាតព្វកិច្ច	កិច្ចសន្រយ	របស់អ្នកជាប់កាតព្វកិច្ច		
តាមកិច្ចសន្រយ

•	 ធនាគារមនវប្របធម៌គ្រប់គ្រងហឥណទានខ្ពស់ដ្រលរួមបញ្ចលូនូវបទបញ្ញត្តឥិណទានច្របាស់លាស់	
					ការវាយតម្ល្រឥណទាន	និងហការសម្រ្រចរួមជាមួយនឹងហការគ្រប់គ្រងហកញ្ចប់ឥណទាន។
•	 ានិភ័យឥណទាននៅក្នងុហកញ្ចប់គឺត្រូវបានវាយតម្ល្រ	និងហសិក្រសាឡើងហវិិញជាបន្តបនា្ទ្រប់ោយ	
					ផ្ន្រកអាជីវកម្មក	និងហផ្ន្រកានិភ័យ។	ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់	និងហក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលមនការ	
					ត្រតួពិនិត្រយានិភ័យឥណទានបានល្អ	និងហដើរតួយ៉្រងហសកម្មកក្នងុហការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	
					ឥណទាន។

បណ្តុំានិភ័យ
បណ្តុំានិភ័យដ្រលមនឥទ្ធិពលក្នុងហការបង្កើតឲ្រយមន	
ការខាតបងហ់ធំ	ដ្រលគំរាមកំហ្រងហដល់សា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ		
និងហប្រត្តិការរបស់ធនាគារ

•	 ធនាគារបង្កើតឲ្រយមនគោលការណ៍ដ្រលមនភាពសកម្មក	សន្ទះុ	និងហភាពគ្រប់គ្រងហនៅក្នងុហការ	
					ប្រងហច្រកកញ្ចប់ឥណទាន។
•	 គោលការណ៍ដឹកនំាសកម្មកភាពផ្តល់កម្ច	ីគឺជាការច្រករំល្រកកញ្ចប់ឥណទានចម្រះុ	និងហការជៀស	
					វាងហបណ្តុាំនិភ័យ។	ការសិក្រសាឯករាជ្រយទៅលើកញ្ចប់ឥណទានទំាងហមូលរបស់ធនាគារត្រវូបាន	
					ធ្វើឡើងហដើម្របីកាត់បន្ថយបណ្តុំានិភ័យ។

ប្រតិបត្តិការ
ការខាតបងហ់ដ្រលកើតឡើងហពីការបរាជ័យន្រដំណើរការផ្ទ្រក្នុងហ		
មនុស្រស	ឬ	ប្រព័ន្ធ	ឬ	សា្ថ្រនភាពខាងហក្រ្រ

•	 ធនាគារបានអនុវត្តតាមគំរូការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	ផ្ន្រកប្រតិបត្តិការរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ	
					ម្រយប៊្រងហ	ដ្រលមនគោលបំណងហក្នងុហការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្ន្រកប្រតិបត្តកិាររបស់ធនាគារ។		
					វាជាការរំលឹកឡើងហវិិញ	និងហការធ្វើឲ្រយសមស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្ត	និងហទិសដៅរបស់ធនាគារ	ដើម្របី	
					បញ្ជ្រក់ពីភាពត្រឹមត្រូវន្រគោលបំណងហរបស់ធនាគារ	និងហការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្ន្រក	
					ប្រតិបត្តកិារ។
•	 វិធីសាស្រ្ត	និងហបច្ច្រកទ្រសជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ក្នុងហការកាត់បន្ថយានិភ័យដល់កម្រិត	
				មួយដ្រលអាចទទួលយកបាន។
•	 លើសពីន្រះ	ធនាគារក៏មនកម្មកវិធីគ្រប់គ្រងហមហន្តរាយ	និងហការគ្រប់គ្រងហ	ការប្រព្រឹត្តិទៅន្រ	
				អាជីវកម្មក	ដើម្របីធានាឲ្រយបាននូវដំណើរការក្នុងហការបម្រើស្រវាកម្មក	ក្នុងហព្រលករណីមនហ្រត	ុ
				ការណ៍ណមួយកើតឡើងហ។

ទីផ្រសារ
ការខាតបងហ់	ឬ	ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមនលើចំណូល	ឬ	ទ្រព្រយធនដ្រលកើត	
ឡើងហពីការប្រ្រប្រួលន្រអត្រ្រទីផ្រសារ	ឬ	តម្ល្រដ្រលមនដូចជា	អត្រ្រ	
ការប្រ្រក់	អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់	តម្ល្រទំនិិញ	និងហធនធាន	

•	 ធនាគារបានវាស់ស្ទងហ់	គ្រប់គ្រងហ	និងហត្រួតពិនិត្រយទំហំានិភ័យទីផ្រសារតាមការអនុវត្តន៍ត្រឹមត្រូវ	
					នៅក្នុងហវិស័យ។
•	 ធនាគារក៏បានកាត់បន្ថយានិភ័យតាមរយៈការប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមដ្រលអាច	
					ធ្វើទៅបាន។

សន្ទនីយភាព	និងហ	ហិរញ្ញប្របទាន

ានិភ័យដ្រលធនាគារនឹងហមិនអាចសម្រ្រចនូវលំហូរសាច់ប្រ្រក	់
បច្ចុប្របន្ន	និងហអនាគត	ដ្រលរំពឹងហទុក	ឬ	មិនរំពឹងហទុក	និងហតម្រូវការ	
ន្រទ្រព្រយតម្កល់ោយមិនប៉ះាល់ដល់ប្រតិបត្តិការប្រាំថ្ង្រ	និងហ		
សា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុន្រធនាគារ

•	 ធនាគារបានរៀបចំវិធីសាស្រ្តសម្រ្រប់ការត្រួតពិនិត្រយ	និងហគ្រប់គ្រងហទំហំានិភ័យសន្ទនីយ	
					ភាពដូចជា	គំលាតសន្ទនីយភាព	សញ្ញ្រគ្រ្រះថ្ន្រក់ដំបូងហ	កតាផ្របញ្ជ្រក់សន្ទនីយភាព	និងហ		
					ស្ត្រ្រសត្រស្ត។
•	 សា្ថ្រនភាពសន្ទនីយភាព	ន្រធនាគារគឺជាការគ្រប់គ្រងហជាប្រាំតាមគោលការណ៍ដំណើរការ 		
					និងហកម្រិតដ្រលបានច្រងហទុក។

អត្រ្រការប្រ្រក់
ានិភ័យដ្រលកើតឡើងហពីការប្រ្រប្រួលន្រអត្រ្រការប្រ្រក់	
ទីផ្រសារ	ដ្រលអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមនដល់ចំនូល	និងហតម្ល្រ	
ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារ

•	 ធនាគារបានវាស់ស្ទង់ហ	គ្រប់គ្រងហ	និងហត្រួតពិនិត្រយានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់ោយប្រើប្រ្រស់	
					ការអនុវត្តន៍ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងហវិស័យ។
•	 ានិភ័យត្រូវនៅក្រ្រមការត្រួតពិនិត្រយរបស់គណកម្មកការគ្រប់គ្រងហទ្រព្រយសកម្មក	និងហបំណុល។

កិត្តិយស
ានិភ័យដ្រលកិត្តិយសរបស់ធនាគារត្រូវបានបំផ្ល្រិញោយសារ	
សា្ថ្រនភាពមួយ	ឬ	ច្រើនដ្រលឆ្លុះបញ្ច្រំងហពីភាពអវិជ្ជមនក្នុងហ	
សាធារណៈ	ពីប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ	និងហសា្ថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

•	 កិតិ្តយសន្រធនាគារត្រូវបានថ្ររក្រសាោយការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងហអស់ដ្រលប៉ះាល់ដល់	
					កិត្តិយសរបស់ធនាគារ	តាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលមនប្រសិទ្ធិភាព	និងហគម្រ្រងហ	
					គ្រប់គ្រងហសា្ថ្រនភាពដ្រលអាចកើតមនឡើងហ។

បច្រ្ចកវិទ្រយ	និងហ	ព័ត៌មនលំហ

ានិភ័យដ្រលប៉ះាល់ដល់ព័ត៌មន	និងហស្រវាកម្មកដ្រល	
ាក់ព័ន្ធនឹងហការប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយរបស់ធនាគារ។	វារួមបញ្ចូល	
នូវានិភ័យដ្រលអតិថិជន	និងហធនាគារអាចខាតបងហ់ពីការរាំងហស្ទះ	
ស្រវាកម្មក	ការខូចប្រព័ន្ធ	ប្រព័ន្ធកុំព្រយូទ័រខុសច្របាប់	និងហការរំលោភលើ	
ការប្រើប្រ្រស់ទិន្នន័យតាមរយៈប្រព័ន្ធកុំព្រយូទ័រទាំងហខាងហក្នុងហ	និងហខាងហ	
ក្រ្រដ្រលរួមបញ្ចូលនូវកិត្តិយសរបស់ធនាគារ

•	 ធនាគារបានបន្តមើលឡើងហវិិញ	និងហវិវឌ្រឍន៍បច្ច្រកទ្រសរបស់ខ្លួនដើម្របីបញ្ជ្រក់ពីវិធីសាស្រ្ត	
					និងហស្តងហ់ដដ៏ល្អសម្រ្រប់យកមកប្រើប្រ្រស់។
•	 ធនាគារក៏បានបង្កើត	និងហបណ្តុះបណ្ត្រលការយល់ដឹងហពីានិភ័យដល់អតិថិជនផងហដ្ររ។

បទបញ្ញត្តិ
បម្រ្របម្រួលន្របទបញ្ញត្តិ	ដ្រលអាចគំរាមកំហ្រងហដល់ការប្រកួត	
ប្រជ្រងហ	និងហលទ្ធភាពន្រការធ្វើអាជីវកម្មករបស់ធនាគារ

•	 ធនាគារបានត្រតួពិនិត្រយយ៉្រងហល្អតិល្អន់ទៅលើរាល់ការអភិវឌ្រឍន៍ន្របទបញ្ញត្តនិៅក្នងុហពិភពលោក	
					ដើម្របីដឹងហពីបម្រ្របម្រួល	និងហការប៉ះាល់ទៅលើសកម្មកភាពអាជីវកម្មកោយរផ្រតលើការបន្ត	
					អភិវឌ្រឍទម្រងហ់ន្រអភិបាលកិច្ចគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ានិភ័យអាជីវកម្មក	និងហ	យុទ្ធសាស្រ្ត

ានិភ័យន្រឥទ្ធិពលបច្ចុប្របន្ន	ឬ	អនាគតន្រចំណូល	ទ្រព្រយធន	និងហ	
កិត្តយិសរបស់ធនាគារ	ដ្រលកើតឡើងហពីការប្រ្រប្រលួន្របរិសា្ថ្រនដ្រល	
ធនាគារកំពុងហត្រប្រតិបត្តិការ។	ការសម្រ្រចចិត្តមិនត្រឹមត្រូវ	ឬ	មន	
ភាពខ្វះខាតក្នុងហការឆ្លើយតបទៅនឹងហការប្រ្រប្រួលន្រវិស័យធនាគារ		
ស្រដ្ឋកិច្ច	និងហបច្ច្រកវិទ្រយនៅក្នុងហការសម្រ្រចចិត្តយុទ្ធសាស្រ្ត។

•	 ធនាគារបានបង្កើតក្រុមការងរ	និងហទម្រងហ់អភិបាលកិច្ចានិភ័យ	សម្រ្រប់ពិនិត្រយមើលរាល់	
					ានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្តដ្រលធនាគារអាចជួបប្រទះ។
•	 ធនាគារបានប្រើប្រ្រស់យុទ្ធសាស្រ្តត្រឹមត្រូវក្នុងហការធ្វើសមមត្ររវាងហានិភ័យ	និងហចំណូល	
					ដ្រលគិតពិារណទៅលើបម្រ្របម្រួលលក្ខខណ្ឌតាមវដ្តន្រស្រដ្ឋកិច្ច និងហការត្រួតពិនិត្រយ 	
					លើសា្ថ្រនភាពស្រដ្ឋកិច្ចទីផ្រសារ	និងហបន្តមើលឡើងហវិិញនូវភាពត្រឹមត្រូវន្រគោលការណ៍	និងហការ	
					គ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៨៥

ការប្រតិបត្តិច្របាប់

ក្រុមប្រឹក្រសាភិាល និងថា្ន្រក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី បន្តប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការធានាឲ្រយាននូវការប្រតិបត្តិ
តាមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភភាព និងការអនុវត្តន៍កម្មវិធីប្រឆំងការលាងសមា្អ្រតប្រ្រក់ និងហរិញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម (AML/CFT)។ 

ធនាគារ	នៅត្រប្រកាន់ខា្ជ្រប់នូវគោលការណ៍ទាំងហឡាយដ្រលាក់ព័ន្ធនឹងហច្របាប់	វិន័យ	បទបញ្ជ្រ	និងហបទដ្ឋ្រនផ្រស្រងហៗ។	កិច្ចខិតខំប្រឹងហប្រ្រងហរបស់ធនាគារ	បានស្ត្រងហឡើងហ	

តាមរយៈការអនុលោមតាមច្របាប់	និងហគោលការណ៍ណ្រនាំផ្រស្រងហៗន្រនាយកដ្ឋ្រនប្រតិបត្តិតច្របាប់	ដ្រលបានដក់បញ្ចូលក្នុងហយុទ្ធនាការប្រឆំងហការសមម្រតប្រ្រក់ 	

និងហហរិញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មក	(AML/CFT)	ដើម្របីធានាឲ្រយបានថ	ានិភ័យដ្រលអាចកើតឡើងហនៅព្រលខាងហមុខនឹងហត្រូវបានទប់សា្ក្រត់ទាន់ព្រលវ្រលា។	វិធានការ	

ទាំងហន្រះ	អាចជួយសម្រ្រលបញ្ហ្របាន	នៅព្រលដ្រលអាជីវកម្មកជួបប្រទះានិភ័យ	តួរយ៉្រងហដូចជាព្រលដ្រលធនាគារទទួលការពិន័យតាមច្របាប់ជាដើម។	លើសពី	

ន្រះទៅទៀត	វាក៏អាចជួយពង្រឹងហការសុើបអង្ក្រតលើករណីសមម្រតប្រ្រក់	និងហហរិញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មកផងហដ្ររ។	ជារួម	វិធានការន្រះបានបង្កើតឡើងហដើម្របីការារ	

សន្តិសុខ	និងហក្ររ្តិ៍ីឈ្រះរបស់ធនាគារ។

• ច្របាប់ស្តីពីអនុលោមភាពពន្ធភចំោះគណនីក្រ្រប្រទ្រសរបស់អាម្ររិក (FATCA)

	 ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី	ប្ត្រជា្ញ្រអនុលោមតាមច្របាប់ស្តីពីអនុលោមភាពពន្ធ	ចំោះគណនីក្រ្រប្រទ្រស	របស់អាម្ររិក	(FATCA)	ដ្រលជាច្របាប់	

	 មួយសម្រ្រប់ប្រមូលពន្ធទៅលើការខ្រចពន្ធនៅក្នុងហសហរដ្ឋអាម្ររិក។	 FATCA	បង្កើតឡើងហក្នុងហគោលគោលបំណងហរាយការណ៍ព័ត៌មនរួមទាំងហការដកហូតពន្ធ	

	 លើការទូទាត់នានា	តាមរយៈសា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុ	និងហក្រុមហ៊ុនបរទ្រសផ្រស្រងហៗទៀត	នៅក្រ្រសហរដ្ឋអាម្ររិក។	FATCA	ត្រូវបានាប់អនុវត្តនាថ្ង្រទី	០១	ខ្រ	កក្កដ	

	 ឆ្ន្រំ២០១៤	ដ្រលសាឈ្ររតី	និងហមូលដ្ឋ្រន	ន្រការអនុវត្តន៍ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងហប្រព័ន្ធដំណើរការ	និងហនីតិវិធីផ្ទ្រក្នុងហរបស់ធនាគារក្នុងហការប្រកាន់ខា្ជ្រប់ការារ 	

	 ផលប្រយោជន៍អតិថិជនរបស់ធនាគារយើងហខ្ញុំ។

• ការប្រឆំងការសំអាតប្រ្រក់ និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម (AML/CFT)

	 ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី	ប្ត្រជា្ញ្របង្កើតការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងហដ៏មនប្រសិទ្ធិភាពសម្រ្រប់ការប្រឆំងហការសំអាតប្រ្រក់	និងហហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មក		

	 (AML/CFT)	ោយបានបង្កើតគោលនយោបាយ	នីតិវិធី	និងហបទដ្ឋ្រនណ្រនាំសម្រ្រប់អនុវត្ត។	គោលនយោបាយនិងហគោលការណ៍ណ្រនាំទាំងហន្រះបានផ្តល់នូវ	

	 ការអនុវត្តជាស្តងហ់ដត្រមួយសម្រ្រប់និយោជិកទាំងហអស់	ក្នុងហការគ្រប់គ្រងហានិភ័យន្រការសំអាតប្រ្រក់	និងហហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មក។	ជាផ្ន្រកមួយន្រការប្រ្តជា្ញ្រចិត្តរបស	់

	 ធនាគារក្នុងហការប្រយុទ្ធប្រឆំងហនឹងហការសំអាតប្រ្រក់ និងហហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មក ធនាគារយើងហ បានាត់មម្ត្រីប្រតិបត្តិមួយរូប ដើម្របីតាមដន និងហរាយការណ៍រាល់ 	

	 ប្រតិបត្តិការសងហ្រស័យ	និងហធានាឲ្រយបាននូវការរក្រសាទុកឯកសារគ្រប់គ្រ្រន់	ផ្តល់នូវការហ្វឹកាត់ជាបន្តបនា្ទ្រប់ដល់និយោជិក	រាយការណ៍ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងហជាន់ខ្ពស់ 	

	 និងហធ្វើការត្រូតពិនិត្រយឡើងហវិិញនូវវិធានការផ្ទ្រក្នុងហប្រឆំងហនឹងហការសំអាតប្រ្រក់	និងហហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មក។

• ការអនុវត្តន៍ប្រឆំងអំពើរពុករលួយ/ក្រមសីលធម៌

	 ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	(ខ្រមបូឌា)	ភីអិលសុី	ក៏បានប្រកាន់ខា្ជ្រប់ផងហដ្ររនូវស្រចក្តីសុចរិតតាមគុណតម្ល្រគ្រឹះរបស់ធនាគារ	តាមវិជា្ជ្រជីវៈ	មិនលំអៀងហ	និងហមនភាពសោឈ្រះ	

	 ត្រងហ់ក្នុងហកិច្ចការទំនាក់ទំនងហអាជីវកម្មករបស់ខ្លួន។	ធនាគារយើងហ	បានបង្កើតនូវគោលនយោបាយ	និងហក្រមសីលធម៌សម្រ្រប់គ្រប់និយោជិកទាំងហអស់ប្រព្រឹត្តប្រកប	

	 ោយសីលធម៌	និងហស្តងហ់ដវិជា្ជ្រជីវៈខ្ពស់។	ធនាគារ	ក៏បានបង្កើតផងហដ្ររនូវ	ប្រព័ន្ធរាយការណ៍បនា្ទ្រន់ Integrity Hotline	ដ្រលជាបណ្ត្រិញសម្រ្រប់ឲ្រយបុគ្គលិក	

	 រាយការណ៍ពីករណីរំលោភបំាន	ឬ	ការឃ្ល្រតាកពីនីតិវិធីន្រការដឹកនាំណមួយជាយថហ្រតុ។	បុគ្គលិកត្រូវបានអនុញ្ញ្រតោយរាយការណ៍តាមរយៈប្រព័ន្ធ	

	 រាយការណ៍បនា្ទ្រន់	Integrity Hotline	ដ្រលត្រូវបានធានារក្រសាការសម្ង្រត់	និងហការារនូវអត្តសញ្ញ្រណន្របុគ្គលដ្រលបានរាយការណ៍។



និរន្តរភាពនៅធនាគារ ម្រយប៊្រង មានន័យថាការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងលក្ខណៈមួយ ដ្រលបង្កើនប្រសិទ្ធភភាព  
ក្នុងការបំព្រញការងារដោយមានទំនួលខុសត្រូវថ្ង្រន្រះ និងរយៈព្រលវ្រង។ យើងបន្តបំរីសហគមន ៍
អាា៊្រន ក្នុងខណៈព្រលដ្រលយើងធ្វើការពង្រឹង និងពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់។ 
ដំណើរនិរន្តរភាពរបស់យើង គឺជាការឆ្លុះបញ្ច្រំងពីជំហររបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ 
ក្នុងតំបន់ ក្នុងការផ្តល់ជូនស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងការគាំទ្រដល់កំណើនអាជីវកម្មតាមរយៈវិធីាស្ត្រ 
ដ្រលមានឥទ្ធភិពល។

ទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គម

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

៨៦



៨៧

ទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គម

យើងហខិតខំធ្វើការយ៉្រងហស្វតិសា្វ្រិញ	ដើម្របីធានាឲ្រយបានថកិច្ចខិតខំប្រឹងហប្រ្រងហជានិរន្តរភាពរបស	់

យើងហដើរទន្ទឹមគា្ន្រនឹងហយុទ្ធសាស្ត្រ	សាជីវកម្មករបស់យើងហ	ដើម្របីសម្រ្រចឲ្រយបាននូវកំណើនរួម		

សម្រ្រប់ដល់ភាគីាក់ព័ន្ធទាំងហអស់របស់យើងហ។	មហិច្ឆិតានិរន្តភាពរបស់យើងហ	ដើរស្របគា្ន្រ	

ជាមួយនឹងហប្រសកកម្មករបស់យើងហក្នុងហការផ្តល់ជូនស្រវាកម្មកហិរញ្ញវត្ថុប្រកបោយអារ្រយធម	៌

ដ្រលបានមកពីគំរូអាជីវកម្មក	និងហរបៀបន្រប្រតិបត្តិការរបស់យើងហ។	របៀបន្រការសម្រ្រចចិត្ត		

ការចូលរួមពីភាគីាក់ព័ន្ធ	និងហការរាយការណ៍ពីការវិវឌ្រឍន៍របស់យើងហសុទ្ធសឹងហត្រជាទិដ្ឋភាព	

ដ៏សំខាន់សម្រ្រប់អភិបាលកិច្ចនិរន្តរភាពនៅធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ។

យើងហប្ត្រជា្ញ្រចិត្តធ្វើឲ្រយជីវិតរស់នៅក្នុងហសងហ្គមដ្រលយើងហធ្វើប្រតិបត្តិការ	កាន់ត្រប្រសើរឡើងហ។	

នៅជុំវិិញទ្វីបអាសុី	យើងហព្រយយមអនុវត្តគម្រ្រងហដ្រលផ្តល់ឥទ្ធិពលវិជ្ជមនដល់មូលធន	

សងហ្គម។	ក្នុងហអំឡុងហឆ្ន្រំ២០១៤ន្រះ	បន្ថ្រមពីលើជំនួយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ	បុគ្គលិករបស់យើងហ	

ដ្រលមនចំនួនជិត	២៥.០០០នាក់	បានចូលរួមចំណ្រកធ្វើការស្មក័គ្រចិត្តប្រមណជាងហ 	

១២៥.០០០	ម៉្រងហ	និងហបានច្រករំល្រកនូវជំនាិញ	និងហចំណ្រះដឹងហរបស់ពួកខ្រ	ដើម្របីពង្រឹងហ	

កម្មកវិធីសហគមន៍ផ្រស្រងហៗ។	ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហកម្ពុជា	ក៏ជាចំណ្រកមួយន្រភាពជោគជ័យន្រះ		

ផងហដ្ររ។

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៨៨

ទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គម

ក្នុងហឆ្ន្រំ២០១៤	យើងហបន្តធ្វើការវិនិយោគក្នុងហសហគមន៍របស់យើងហ	នៅក្នុងហវិស័យអប់រំ	ការពង្រឹងហសហគមន៍	និងហការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រ្រះដល់ការលំបាកនានា។	កម្មកវិធីការងរស្មក័គ្រចិត្តរបស	់

បុគ្គលិករបស់យើងហ	ដ្រលមនីឈ្រះថ Cahaya Kasih	បានបន្តជាមួយនឹងហបុគ្គលិកធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	លើសពី	៣០០	នាក់បានចូលរួមចំណ្រកក្នុងហការច្រករំល្រកនូវជំនាិញ	និងហចំណ្រះដឹងហ		

របស់ពួកខ្រ	ដើម្របីអភិវឌ្រឍ	និងហពង្រឹងហសហគមន៍ផ្រស្រងហៗ។

ការជម្រុញវិស័យអប់រំនៅគ្រប់កម្រិត
កម្មវិធីឧបត្ថម្ភកុមាររបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រងៈ វិថីមួយចាកច្រញពីគំនរសំាម

ាប់តាំងហពីការាប់ផ្តើមនៅឆ្ន្រំ២០១២	ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	បានជួយឧបត្ថម្ភដល់កុមរចំនួន	

២០	នាក់	ដ្រលជួបទុក្ខលំបាកខា្ល្រំងហក្នុងហជីវិត	ប៉ុន្ត្រមនសម្ថភាពខ្ពស់ក្នុងហការសិក្រសាឲ្រយបានបន្ត	

ការសិក្រសា	ដើម្របីជាមគា៌្រាកច្រិញពីភាពក្រីក្រ។	កម្មកវិធីជំនួយឧបត្ថម្ភន្រះ	រួមមនការផ្តល	់

មូលនិធិ	ជំនួយប្រាំខ្រ	សម្រ្រប់ថ្ល្រអាហារ	នងិហការសិក្រសា	ក៏ដូចជាការចូលរួមពិស្រសជាប្រាំ	

ជាមួយនឹងហបុគ្គលិកធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ។	ក្នុងហឆ្ន្រ២ំ០១៤	កម្មកវិធីប្រកួតប្រជ្រងហកិច្ចការទំនួលខុស	

ត្រូវសងហ្គមថ្មកីមួយ	ត្រូវបានសម្ព្រធឡើងហដើម្របីធ្វើការជម្រិុញ	និងហប្រណំងហប្រជ្រងហផ្ន្រកសាឈ្ររតីក្នុងហ	

ការងរស្មក័គ្រចិត្តឲ្រយលឈនទៅដល់កម្រិតមួយកាន់ត្រខ្ពស់ថ្រមទៀត	ក្នុងហការធ្វើការងរដ្រល	

មនអត្ថន័យ	និងហនិរន្តភាពសម្រ្រប់សហគមន៍ក៏ដូចជាដើម្របីជម្រុិញឲ្រយបុគ្គលិកធនាគារ	

ម្រយប៊្រងហ	កាន់ត្រមនចំណង់ហក្នងុហការនំាមកនូវភាពផ្ល្រស់ប្តូរល្ៗអ ។	បុគ្គលិកធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	

បានធ្វើការស្មក័គ្រចិត្តជាក្រុមតាមរយៈការប្រកួតប្រជ្រងហន្រះ	និងហបានរៀបចំកម្មកវិធីផ្រស្រងហៗ	មិន	

ធា្ល្រប់មនពីមុនមកដ្រលនាំមកនូវឥទ្ធិពល	និងហលទ្ធផលវិជ្ជមនដល់កុមរទាំងហនោះ។

ក្នុងហឆ្ន្រំ	២០១៤	ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	

កម្ពុជា	ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់នៅក្នុងហ	

កម្មកវិធី	Maybank	Group Award Nite		

និងហទទួលបានានរង្វ្រន់កម្មកវិធ	ី

សហគមន៍ល្អជាងហខ្របំផុតផ្ន្រកអប់រំ។	

ជាមួយនឹងហានរង្វ្រន់ន្រះ	យើងហក៏ទទួល	

បានទឹកប្រ្រក់ចំនួន	២០.០០០	រីងហហ្គីតពី	

មូលនិធិសម្ពន័្ធធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	ផងហដ្ររ	

ដើម្របីបន្តកម្មកវិធីឧបត្ថម្ភកុមររបស	់

ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	បន្តទៅមុខទៀត។

អានសៀវភៅជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង ធ្វើឲ្រយជីវិតកាន់ត្រប្រសើរឡើងតាមរយៈការ 
អាន និងការសិក្រសា

កម្មកវិធីការងរស្មក័គ្រចិត្តបុគ្គលិកធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	ដ្រលមនីឈ្រះថ	Cahaya Kasih	បាន	

លើកទឹកចិត្តឲ្រយបុគ្គលិកធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	មករួមគា្ន្រជាភា្ន្រក់ងរន្រភាពផ្ល្រស់ប្តូរ។	ជាមួយគា្ន្រ	

ន្រះដ្ររ	តាមរយៈការចូលរួមពីសំណក់បុគ្គលិកធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	ពួកខ្របានបង្កើតទំនាក	់

ទំនងហរយៈព្រលវ្រងហជាមួយនឹងហភាគីាក់ព័ន្ធ	ដ្រលលើកកម្ពស់ការជឿទុកចិត្តគា្ន្រ	ព្រមទាំងហ	

ជួយរឹតចំណងហសម្ព័ន្ធភាព	និងហសុច្ឆន្ទៈឲ្រយកាន់ត្ររឹងហមំថ្រមទៀត។	ក្នុងហឆ្ន្រំន្រះ	កម្មកវិធីការងរ	

សងហ្គមជាសកលរបស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	លើកទី	៥	ត្រូវបានកំណត់ក្រ្រមប្រធានបទ	

“ការបណ្តះុគំនិតសហគមន៍ពិភពលោក”។	បុគ្គលិកធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ	ជិត	៣០០	នាក់	បានចុះ	

ជួបជាមួយប្រជាជននៅតំបន់ដច់ស្រយលដ្រលមិនមនស្រវាអប់រំ	តាមរយៈកម្មកវិធី	“អាន	

សៀវភៅជាមួយធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ”	នៅភូមិចំនួន	៧	ដ្រលស្ថិតនៅក្នុងហទីក្រុងហភ្នំព្រិញ	

និងហខ្រត្តសៀមរាប។

សហគមន៍
និងភាពជពលរដ្ឋ
នៅក្នុងគោលបំណងដើម្របីការរីកលូតលាស់អាជីវកម្មរបស់យើង យើងត្រូវពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើង ជាមួយនឹងសហគមន ៍
ដ្រលយើងធ្វើកំពុងបម្រើស្រវាកម្ម ដោយបង្កើតនូវ តំណភា្ជ្រប់ដ៏ស្ថិតស្ថ្ររតាមរយៈផលិតផល និងស្រវាកម្មរបស់យើងដ្រលនឹង 
ជួយដល់ពួកគ្រ ក្នុងរយៈព្រលវ្រង។ ដើម្របីសម្រ្រចឲ្រយាននូវគោលបំណងន្រះ យើងានធ្វើការវិនិោគនៅក្នុងកម្មវិធីដ្រលជួយ 
ពង្រឹងដល់សហគមន៍ ដើម្របីជួយឲ្រយពួកគ្រមានការរីកចំរីន។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៨៩

ទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គម

ការពង្រឹងសហគមន៍

កម្មវិធីឧបត្ថម្ភវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង 

កម្មកវិធីន្រះ	គឺជាការបន្តពីកម្មកវិធី	“ឧបត្ថម្ភកុមររបស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហៈ	វិថីមួយាកច្រិញពីគំនរសំរាម”	ដ្រលជាសាឈ្ររតី	និងហទស្រសនៈវិស័យបន្តជាមួយនឹងហការពង្រីក	និងហបំព្រិញនូវធាតុផ្រសំចុងហ	

ក្រ្រយរបស់គំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះ	ក្នុងហការផ្តល់ឲ្រយកុមរនូវជំនាិញខាងហវិជា្ជ្រជីវៈដ្រលប្របន្រះអាចជួយឲ្រយកុមរដ្រលមិនសូវមនទ្រពកោសល្រយក្នុងហការសិក្រសា	នឹងហមិនត្រូវបានអើពើត្រជំនួសោយ	

ជម្រើសមួយផ្រស្រងហទៀតដ្រលអាចផ្តល់ឲ្រយពួកខ្រនូវជំនាិញវិជា្ជ្រជីវៈដ្រលសាកសម	និងហអាចបង្កើននូវឱកាសរស់រានក្នងុហសងហ្គមដ្រលន្រះ	គឺជាវិថីមួយផ្រស្រងហទៀត	ក្នងុហការាកច្រិញពីគំនរសំរាម។	

កម្មកវិធីរបស់យើងហ	បង្ហ្រត់សិស្រសទាំងហនោះពីការកាត់សម្លៀកបំាក់ក្នុងហកម្រិតមួយដ្រលពួកខ្រអាចរកការងរបានជាជាងហកាត់ដ្ររសម្លៀកបំាក់	ឬ	េបីកអាជីវកម្មកផ្ទ្រល់ខ្លួន។ ការបង្ហ្រត់បង្រៀន	

ជំនាិញន្រះមនរយៈព្រល	១០	ខ្រ	និងហបន្តោយការបង្ហ្រត់បង្រៀនពីអាជីវកម្មកខា្ន្រតតូចចំនួន	២	ខ្របន្ថ្រមទៀត	ដើម្របីជួយដល់សិស្រសដ្រលបញ្ចប់វគ្គសិក្រសាទាំងហអស់ក្នុងហការអភិវឌ្រឍន៍ជំនាិញធ្វើ	

អាជីវកម្មកខា្ន្រតតូចឲ្រយបានជោគជ័យ។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៩០

ទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គម

យើងកំពុងធ្វើការឆ្ព្រះទៅរកការផ្តល់ឲ្រយបុគ្គលិករបស់យើងនូវ ឧបករណ៍ និងជំនួយដ្រលជួយ ឲ្រយពួកគ្រ អាចអនុវត្ត
ការងារានកាន់ត្រល្អជាងមុន។ នៅឆ្ន្រំ ២០១៤ យើងានបង្កើតនូវ បរិយាកាសការងារ រួមគា្ន្រមួយតាមរយៈកម្មវិធី
ការចូលរួមរបស់បុគ្គលិក កម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្រលសសម្រ្រប់បុគ្គលិក ក៏ដូចជាការផ្តល់រងា្វ្រន់ដល់បុគ្គលិកដោយស្មើភាព 
សសម្រ្រប់ការងារ ដ្រលពួកគ្រានធ្វើ។

បុគ្គលិក

សម្រ្រប់ព័ត៌មនអំពីគោលការណ៍របស់ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហកម្ពុជា	និងហការផ្តួចផ្តើមនានានៅកន្ល្រងហការងរ	សូមអានផ្ន្រកធនធានមនុស្រស	នៅទំព័រទី	៤២	ដល់	៤៥	។

ជំនួយសម្រ្រលការលំបាក

កម្មវិធីបំណងប្រ្រថា្ន្រមួយ លើកសផួយសហគមន៍របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង

យើងហបានបង្កើតកម្មកវិធី	“បំណងហប្រ្រថ្ន្រមួយ	លើកស្ទយួសហគមន៍”	ន្រះឡើងហោយផ្អ្រកទៅលើគោលគំនិតទំនួលខុសត្រវូកិច្ចការសងហ្គម	ដ្រលមនគោលបំណងហសម្រ្រចនូវបំណងហប្រ្រថ្ន្ររបស់	

សមជិកសហគមន៍នៅប្រទ្រសកម្ពុជា	ដ្រលជួបប្រទះនូវការប្រឈម	ឬ	ការលំបាកនានាក្នុងហជីវិត។	កម្ពុជា	ជាប្រទ្រសមួយក្នុងហចំណមប្រទ្រសក្រីក្រជាងហខ្រលើពិភពលោក	ហើយភាពក្រីក្រ	

តោកយ៉្រក	គឺជាជីវិតពិតរបស់មនុស្រសជាច្រើន។	ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានជួបប្រទះនូវការប្រឈម	និងហការលំបាកក្នុងហជីវិតផ្រស្រងហៗ	ជាច្រើន	ហើយមនមនុស្រសជាច្រើន	ប្រហ្រលជា	

មិនមនលទ្ធភាពស្វ្រងហរកជំនួយ។	មនព្រលខ្លះ	អ្នកដ្រលជួបប្រទះនូវភាពលំបាកពិតប្រ្រកដ	ពំុមននរណបានដឹងហ។	ការផ្តល់នូវលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយ គឺជាការជួយជំានដំបូងហដ្រលផ្តល់ 	

ឲ្រយបុគ្គល	ឬ	សហគមន៍នូវឧបករណ៍	ឬ	ជំនួយសម្រ្រប់ជួយឲ្រយពួកខ្រអាចជំនះការលំបាកនាព្រលបច្ចុប្របន្ន	និងហផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ពួកខ្រជាច្រើនឆ្ន្រំទៅមុខទៀត។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និងហ	ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្មក

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និងហ	សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និងហ	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្រយប៊្រងហ

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំាន
និងហ	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

អភិាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មន
ផ្រស្រងហៗ

៩១

ទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គម

យើងប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការស្វ្រងយល់ឲ្រយកាន់ត្រសុីជម្រ្រពីអតិថិជនរបស់យើង ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការយល ់
ដឹងពីតម្រវូការសង្គម និងបរិា្ថ្រនរបស់ពួកគ្រ។ ស្របព្រលជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររ យើងជឿជាក់ថាអាជីវកម្មរបស ់
យើង នឹងបន្តរីកលូតលាស់នៅព្រលដ្រលមានការបញ្ចលូបន្ថ្រមជាមួយនឹងធាតុផ្រសំន្រអភិាលកិច្ចល្អ  ការច្ន្រ 
ប្រឌិតផ្ន្រកសង្គម និងបរិា្ថ្រន ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់យើងមកទល់ព្រលន្រះ ត្រូវានធ្វើឡើងដើម្រប ី
ពង្រឹងស្រវាកម្មរបស់យើង តាមរយៈការបង្កើននូវមធ្រយោាយ និងភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់យើង 
ក្នុងការរួមចំណ្រកជួយដល់សហគមន៍ដ្រលយើងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ។

ការទទួលបានផលិតផល និង 
ស្រវកម្ម

ការផ្ត្រតទៅលើអតិថិជន
នៅឆ្ន្រំ	២០១៤	យើងហបានបន្តប្រសកកម្មករបស់យើងហក្នុងហការផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបោយអារ្រយធម៌	ជាមួយនឹងហការសម្ព្រធដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់នូវផលិតផល	និងហស្រវាកម្មកផ្រស្រងហៗ	ក្នុងហគោល	

បំណងហបង្កើននូវមធ្រយបាយ	និងហប្រសិទ្ធិភាពន្រស្រវាកម្មករបស់យើងហ	សម្រ្រប់អ្នកដ្រលមិនទទួលបានការបំរីស្រវាកម្មកហិរញ្ញវត្ថុ	និងហដើម្របីពង្រីកនូវការបោះជំានទាំងហផ្ន្រករូបវ័ន្ត	និងហឌីជីថល		

ោយមិនមនការប៉ះាល់ពីសុវត្ថិភាពន្រទិន្នន័យ	និងហព័ត៌មនរបស់អតិថិជនរបស់យើងហ។	តទៅមុខន្រះ	យើងហកំពុងហសម្លឹងហមើលពីការផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយបថរបស់អតិថិជន	ដ្រលនៅមនចំណុច	

ខ្វះចនោ្ល្រះក្នុងហតម្រូវការសងហ្គម	និងហតម្រូវការផ្ទ្រល់ខ្លួន	ដូចន្រះអាចរំកិលវិស័យធនាគារឲ្រយចូលទៅកាន់ត្រជិតអតិថិជន។

ការទទួលបានស្រវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ក្នុងហនាមជាសា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយ	ស្រវាកម្មករបស់យើងហផ្តល់លទ្ធភាពប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្មកហិរញ្ញវត្ថុដ្រលរីករាលដលទូទាំងហទ្វីបអាសុី។	យើងហមនបណ្ត្រិញនៅប្រទ្រសកម្ពុជា	ដ្រលគ្របដណ្តប	់

ទីក្រងុហភ្នពំ្រិញ	ក៏ដូចជាខ្រត្តសំខាន់ៗទំាងហអស់។	យើងហជាធនាគារបរទ្រស	ទីមួយ	ដ្រលបានបើកសាខានៅទីរួមខ្រត្ត	ដ្រលមនត្រធនាគារក្នងុហស្រកុចំនួនពីរមនវត្តមន។	យើងហបានផ្តល់ជម្រើស	

ទី	៣	ដល់អ្នកប្រើប្រ្រស់	និងហបំព្រិញនូវប្រសកកម្មកប្រកបោយអារ្រយធម៌របស់យើងហ	ក្នងុហការផ្តល់ជូននូវលក្ខខណ្ឌ	និងហតម្ល្រសមរម្រយដល់អតិថិជន	និងហផ្តល់ឲ្រយពួកខ្រនូវមធ្រយបាយងយស្រួលក្នុងហ	

ការទទួលបានហិរញ្ញប្របទានក៏ដូចជាធ្វើការបម្រើសហគមន៍ោយផ្តល់ឲ្រយពួកខ្រនូវជម្រើសផលិតផល	និងហស្រវាកម្មកហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនប្រភ្រទ។	តទៅមុខន្រះ	យើងហនឹងហធ្វើការរផ្រតទៅលើ	

បណ្ត្រិញច្ន្រប្រឌិតថ្មកីដើម្របីផ្តល់នូវភាពកាន់ត្រងយស្រួល	និងហលឿនជាងហមុនដល់អតិថិជន។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សម្មិទ្ធិផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤ ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

៩២

ធនាគារ មេយប៊េង ក្នុងសារព័ត៌មាន



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សម្មិទ្ធិផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤ ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

៩៣

ធនាគារ មេយប៊េង ក្នុងសារព័ត៌មាន



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សម្មិទ្ធិផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤ ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

៩៤

ធនាគារ មេយប៊េង ក្នុងសារព័ត៌មាន



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សម្មិទ្ធិផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤ ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

៩៥

ទូរទស្សន៍ហង្សមាស / សី៊អិនសី៊: ធនាគារ ម្រយប៊្រង 
កម្ពជុា បានរៀបចំពិធីប្រគល់រង្វ្រន់សម្រ្រប់កម្មវិធី 
ប្រកួតផាត់ពណ៌គណនីសន្រសំកុមារ

ទូរទស្សន៍ម្៉ាយធីវី / បី៊ធីវី / ហង្សមាស / សី៊ធីអិន: ការបើក 
កម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រង Maybank GO Ahead. Challenge 
ថ្ន្រក់ជាតិប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤ នៅប្រទ្រសកម្ពជុា

ទូរទស្សន៍បី៊ធីវី ព័ត៌មាន / បី៊ធីវី / សី៊អិនសី៊ / សី៊ធីអិន ហង្សមាស: 
ធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពជុា សម្ព្រធាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្ម  
Maybank Premier Wealth ក្នងុកម្មវិធីសម្ព្រធសាខាទី ១៨ 
នៅប្រទ្រសកម្ពជុា 

ទូរទស្សន៍ហង្សមាស / សី៊អិនសី៊: បុគ្គលិកធនាគារ 
ម្រយប៊្រង ប្រមាណ ៣០០នាក់ ចូលរួមក្នងុកម្មវិធីការងរ 
សង្គមជាសកល របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង តាមរយៈកម្មវិធី 
“អានសៀវភៅជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង”

ទូរទស្សន៍បី៊ធីវី ព័ត៌មាន / សី៊អិនសី៊ / ហង្សមាស: ធនាគារ 
ម្រយប៊្រង កម្ពជុា សម្ព្រធកម្មវិធី Maybank Rewards Day   
និងកម្មវិធីទំនួលខុសត្រវូសង្គម “បំណងប្រ្រថ្ន្រមួយ 
លើកស្ទយួសហគមន៍” នៅផ្រសារទំនើប អីុអន

ទូរទស្សន៍ហង្សមាស / បី៊ធីវី ព័ត៌មាន / សី៊ធីអិន: ពិធីសម្ព្រធ 
ជាផ្លវូការសាខាទី១៧ នៅក្រងុតាខ្ម្រ

ទូរទស្សន៍ប៊ីធីវី / ហង្សមាស / មា៉្យធីវី: វីដ្រអូឯកសារពិស្រស 
សម្រ្រប់កម្មវិធី “ឧបត្ថម្ភកុមារៈ វិថីមួយាកច្រញពីគំនរសំរាម” 
ដោយសា្ថ្រនីយ៍ទូរទស្រសន៍ Media Prima Berhad’s (TV3) 
ប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុ

ធនាគារ មេយប៊េង ក្នុងសារព័ត៌មាន



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សម្មិទ្ធិផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤ ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

៩៦

២៨ កុម្ភៈ ២០១៤

កម្មវិធីសប្របុរសធម៌ “Bundle of Prosperity”  
ដ្រលជាកម្មវិធីបរិា្ច្រគសំភារៈសំខាន់ៗ 
ដ្រលធ្វើឡើងដោយធនាគារ ម្រយប៊្រង  
ទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការជួយ 
ឧបត្ថម្ភដល់សហគមន៍ដោយផ្ត្រតការ 
យកចិត្តទុកាក់ខ្ពស់លើគ្រួសារជនពិការ 
ទាំ្រងឡាយនៅបណ្ត្រប្រទ្រសដ្រល 
មានវត្តមានរបស់ ធនាគារ ម្រយប៊្រង។ 
ធនាគារ ម្រយប៊្រង(ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី 
បានធ្វើការបរិា្ច្រគនូវគ្រឿងឧបភោគ 
បរិភោគចំបងដូចជា អង្ករ ម្រសៅមី ស្ករ  
អាហារកំប៉ុង សំភារៈបរិកា្ខ្រ រួមទាំងរបស ់
របរប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងៗជូនដល់អង្គការ 
ជនពិការកម្ពុជា (CDPO)។

២ មីនា ២០១៤

ធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពជុា បានរៀបចំប្រ្ររព្ធ 
ពិធីប្រគល់រង្វ្រន់ជូនដល់អ្នកឈ្នះរង្វ្រន់ធំ  
ដ្រលទទួលបានជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីប្រកួត 
ផាត់ពណ៌ គណនីសន្រសំសម្រ្រប់កុមារដ្រល 
បានរៀបចំឡើងនៅថ្ង្រទី ២ ខ្រ មីនា  
ឆ្ន្រំ ២០១៤។ កម្មវិធីប្រកួតផាត់ពណ៌ន្រះ 
ត្រូវបានប្រ្ររព្ធឡើងស្របទៅតាមការប្ត្រជា្ញ្រ 
របស់ធនាគារ ក្នុងការជំរុញទំលាប់ក្នុងការ 
សន្រសំប្រ្រក់ក្នុងស្រទាប់មនុស្រសដ្រលមាន 
វ័យក្រ្មង។ ផ្ន្រកមួយន្រការផ្តល់ជូនទៅកាន់ 
សហគមន៍វិញន្រកម្មវិធីន្រះ គឺជាការផ្តល ់
វិភាគទានចំនួន ១០០០ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក  
ដ្រលជាថវិកាផា្ទ្រល់របស់ ធនាគារ ម្រយប៊្រង 
ជូនទៅដល់សាលារបស់មា្ច្រស់ជ័យលាភី 
ចំណត់ថ្ន្រក់ល្រខ១ ក្នងុគោលបំណងជួយ 
គាំ្រទ្រដល់ការចំណយផ្រស្រងៗក្នុងការងរ 
សហគមន៍របស់សាលា។

១ មិថុនា ២០១៤

ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី  
បានចូលក្នុងកម្មវិធីប្រកួតសិល្របៈថ្ន្រក់ជាត ិ
ប្រាំឆ្ន្រ២ំ០១៤ ដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើង 
នៅមជ្រឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា 
កូរ៉្រ កាលពីថ្ង្រទី១ ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រ២ំ០១៤។ 
កុមារដ្រលមានវ័យចន្ល្រះពី ៤ ទៅ ១៨ ឆ្ន្រ ំ
ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ រួមជាមួយនឹង 
អ្នកចូលរួមដទ្រទៀត ដ្រលរួមមានមាតា 
បិតា ព្រមទាំងសមាជិកគ្រួសាររបស់កុមារ 
ទំាងអស់ប្រហ្រលជាង ២០០០នាក់ ក៏បាន 
អញ្ជើញចូលរួមយ៉្រងអធិកអធមក្នុង 
ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អសា្ច្ររ្រយនះផងដ្ររ។

១០ មិថុនា ២០១៤

ព្រឹត្តិការណ៍មួយដ្រលមានការចូលរួមពី 
សមាជិកន្រប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយដ្រល 
អញ្ជើញមកពីប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី ហើយ  
រួមទាំងបុគ្គលិកមួយរូបផ្រស្រងទៀតដ្រល 
អញ្ជើញមកពីកម្មវិធី Cahaya Kasih បាន 
ចុះមកធ្វើការថតវីដ្រអូឯកសារពិស្រស 
សម្រ្រប់កម្មវិធី “ឧបត្ថម្ភកុមារ ៈ វិថីមួយ  
ាកច្រញពីគំនរសំរាម”។ ការថតន្រះគឺជា 
ផ្ន្រកមួយន្រកម្មវិធី “Bersamamu: Penuhi 

Impian” របស់សា្ថ្រនីយ៍ទូរទស្រសន៍ Media 

Prima Berhad’s TV3 ប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី 
ដ្រលនឹងត្រូវបានាក់ផ្រសាយនៅប្រទ្រស 
មា៉្រឡ្រសុីអំឡុងព្រល Ramadhan។ ដោយ 
មានការសហការរៀបចំឡើងជាមួយនឹង 
មូលនិធិធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្មវិធី 
Bersamamu មានគោលបំណងផ្ត្រតការ 
យកចិត្តទុកាក់ខ្ពស់លើការលើកកំពស់ 
ជីវិតមនុស្រសនៅជុំវិញតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍  
ក្នុងគោលបំណងពង្រីកការផ្តល់ក្តីសង្រឈឹម  
និងការយល់ដឹងពីសា្ថ្រនភាពលំបាក 
ទាំ្រងឡាយដ្រលសហគមន៍មួយចំនួន 
កំពុងជួបប្រទះ។

២១ មិថុនា ២០១៤

ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី  
បានចូលរួមក្នុងពិព័រណក៌ារងរប្រាំ 
ឆ្ន្រ ំ២០១៤ ដ្រលត្រវូបានរៀបចំឡើងដោយ 
យូរ៉ូឆ្រម កម្ពុជា។ ក្នុងពិព័រណ៌ការងរ 
ប្រាំឆ្ន្រំទាំងមូលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 
ជាង ១៥០០០នាក់។

៩ មិថុនា ២០១៤

ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី 
បានប្រ្ររព្ធពិធីសម្ព្រធសាខាថ្មី នៅក្រុង 
តាខ្ម្រ ខ្រត្តកណ្ត្រល ក្នុងគោលបំណង 
ពង្រឹងការប្ត្រជា្ញ្រយ៉្រងមុតមាំរបស់ខ្លួនក្នុង 
ការពង្រីកការបោះជំហាននៅទូទាំ្រង 
ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ក៏ដូចជាការផ្តល់  
ជូនសហគមន៍កម្ពុជាទាំងមូលជាមួយនឹង 
ការទទួលបានស្រវាកម្មធនាគារប្រកប 
ដោយភាពងយស្រួល។ សាខាធនាគារ 
ម្រយប៊្រង ប្រាំក្រុងតាខ្ម្រ ត្រូវបានបើក
សម្ព្រធាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ជាផ្លូវការដោយ  
ឯកឧត្តម គឹម វា៉្រា អគ្គនាយកត្រួតពិនិត្រយ  
ន្រធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ព្រមទាំ្រងមានការ 
ចូលរួមជាពិស្រសដោយមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ 
របស់រាជរា្ឋ្រភិបាលប្រាំក្រុងតាខ្ម្រ ក៍ 
ដូចជាអតិថិជននិងដ្រគូពាណិជ្ជកម្មរបស ់
ធនាគារ ម្រយប៊្រងផងដ្ររ។ លើសពីន្រះ 
ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស ់
ឯកឧត្តម ផ្រ ប៊ុនរឿន អភិបាលខ្រត្ត 
កណ្ត្រល ឯកឧត្តម រា៉្រសសា្ល្រន អាបឌុល 
រា៉្រសុីត ឯកអគ្គរាជទូត មា៉្រឡ្រសុីប្រាំនៅ 
កម្ពុជា និងលោក លី ទៀន ប៉ូ នាយក 
ប្រតិបត្តិ និងជានាយកធនាគារ ម្រយប៊្រង  
(ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ផងដ្ររ។

ពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

១៧ មីនា ២០១៤

ពិធីប្រគល់រង្វ្រន់សំរាប់ យុទ្ធនាការ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ 
ជាមួយធនាគារ ម្រយប៊្រង ដ្រលត្រូវបាន 
ាប់ផ្តើមពីថ្ង្រទី១១ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៣ 
រហូតដល់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រ មករា ឆ្ន្រ ំ២០១៤។ 
អតិថិជនទំាងឡាយដ្រលធ្វើការផ្ទ្ររ 
សាច់ប្រ្រក់តាមរយៈស្រវាកម្មផ្ទ្ររប្រ្រក ់
របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្នុងអំឡុងព្រល 
ខាងលើមានឱកាសចូលរួមផ្រសងសំណង 
ក្នុងកម្មវិធីាប់ឆ្ន្រតផ្រសងសំណង និងមាន 
ឱកាសឈ្នះរង្វ្រន់យ៉្រងច្រើនសន្ធកឹ 
សនា្ធ្រប់។



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សម្មិទ្ធិផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤ ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

៩៧

២៤ មិថុនា ២០១៤

ប្រក្ខជន ៣ រូប ន្រកម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រង  
Maybank GO Ahead. Challenge ថ្ន្រក់ជាតិ 
ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៤ បានឈ្នះជ័យលាភី 
ដើម្របីចូលរួមប្រកួតបន្តវគ្គផា្ត្រច់ព្រ័តថ្ន្រក ់
អន្តរជាតិ នៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ  
ប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី ដ្រលពួកគ្រត្រូវប្រឈម 
មុខជាមួយនឹងប្រក្ខជនមកពីប្រទ្រសចំនួន  
១៤ ផ្រស្រងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក។  
ប្រក្ខជនទាំ្រអស់ត្រូវឆ្លងកាត់វិញ្ញ្រសារ ជា 
ច្រើនដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងការធ្វើ 
ត្រស្តភាព វ្រឆ្ល្រតផ្ន្រកធុរកិច្ចរបស់ពួកគ្រ  
ដូចជាជំនាញក្នុងការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ  
សមត្ថភាពផ្ន្រកគណិតវិទ្រយា និងសមត្ថភាព 
ក្នុងការធ្វើការងរក្រ្រមសមា្ព្រធការងរដ៏ 
លំបាកផងដ្ររ។ រង្វ្រន់សរុបសម្រ្រប់ការ 
ប្រកួតប្រជ្រងរួមមានប្រ្រក់រង្វ្រន់ចំនួន  
៧២០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឱកាសក្នុង 
ការទទួលបានការងរជាមួយធនាគារ  
ម្រយប៊្រង ក្រ្រមកម្មវិធី Global Maybank  

Apprentice ដ្រលជាកម្មវិធីអន្តរជាតិបង្កើត 
ឡើងសម្រ្រប់អ្នកដឹកនាំរបស់ម្រយប៊្រង 
នាព្រលអនាគត។ 

៣ កញ្ញេ ២០១៤

ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី 
បានសម្ព្រធកម្មវិធីឧបត្ថម្ភវគ្គបណ្តុះ 
បណ្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈដោយធ្វើការឧបត្ថម្ភសិស្រស 
ចំនួន ១០នាក់ ឲ្រយទទួលបានការបណ្តុះ 
បណ្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈផ្ន្រកកាត់សំលៀកបំពាក់  
ជាមួយនឹងអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ  
ហៅកាត់ថ PIO ដ្រលមានរយៈព្រល 
១២ ខ្រ។ លោកស្រី ប៉ូលី សុីម នាយក 
ប្រតិបត្តិអន្តរជាតិ លោកស្រី នួន ភិមាន 
សា្ថ្របនិកអង្គការ PIO និងលោកស្រ ី
ហា្គ្រសរីន ាន់ នាយក នាយកា្ឋ្រនកិច្ចការ 
ក្រុមហ៊ុន និងស្រវាកម្ម បានផ្តល់វត្តមានដ ៏
ខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធីសម្ព្រធជាផ្លូវការ។ 
ការឧបត្ថម្ភន្រះរួមមានការចំណយលើការ 
ជួលគ្រូបណ្តុះបណ្ត្រល សំភារៈសំរាប់ 
ការបណ្តុះបណ្ត្រល ចំណយថ្ល្រអគ្គិសនី  
រួមទាំងឧបករណ៍បរិកា្ខ្រផ្រស្រងៗទៀត។  
កម្មវិធីន្រះ គឺជាការបន្តពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភ 
កុមាររបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រងៈ វិថីមួយ 
ាកច្រញពីគំនរសំរាម។

១៥ កញ្ញេ ២០១៤

ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី 
បានាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការ Maybank Service 

Credo ដ្រលជាការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការបម្រើ 
ស្រវាកម្ម ដើម្របីបង្កើតនូវភាពព្រញចិត្ត 
សម្រ្រប់អតិថិជន។ រួមជាមួយនឹងយុទ្ធនាការ 
ន្រះ យើងក៏បានប្រកាសាប់ផ្តើមជាផ្លវូការ 
ន្រការប្រកួតប្រជ្រង G.U.E.S.T. Challenge 

និងចំណ្រះដឹងផ្ន្រកផលិតផល និង 
ស្រវាកម្មធនាគារ ផងដ្ររ។

២៧ កញ្ញេ ២០១៤

បុគ្គលិករបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង 
(ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី បានចូលរួមក្នុង 
កម្មវិធី កម្មវិធីការងរសង្គមជាសកល  
របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង នៅភូមិចំនួន ៧ 
ដ្រលស្ថិតនៅទីក្រុងភ្នំព្រញ និងខ្រត្ត 
សៀមរាប។ ព្រតឹ្តកិារណ៍ដ្រលដឹកនំាដោយ 
លោក លី ទៀន ប៉ូ នាយកប្រតិបត្តិន្រ  
ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី  
និងមានការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកប្រមាណ 
ជាង ៣០០នាក់បានចុះជួបជាមួយ 
ប្រជាជននៅតំបន់ាច់ស្រយលដ្រលមិន 
មានស្រវាអប់រំតាមរយៈកម្មវិធី 
“អានសៀវភៅជាមួយ ធនាគារ ម្រយប៊្រង  
ធ្វើឲ្រយជីវិតកាន់ត្រប្រសើរឡើងតាមរយៈ 
ការអាន និងការសិក្រសា។

១៨ ធ្នូ ២០១៤

ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី  
បានសម្ព្រធាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រសស់្រវាកម្មចុង 
ក្រ្រយបង្អស់របស់ខ្លួន ដ្រលមានឈ្ម្រះថ 
 Maybank Premier Wealth  ដ្រលជាស្រវា 
កម្មដ៏ថ្មសី្រឡាងមួយសម្រ្រប់អតិថិជន ដ្រល 
មានធនធានហិរញ្ញវត្ថចុ្រើនតាមរយៈដំណោះ 
ស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពឆ្ល្រតវ្រ។ 
ស្រវាកម្ម Maybank Premier Wealth  ត្រូវ 
បានប្រកាសឲ្រយប្រើជាផ្លូវការនៅក្នុងកម្មវិធ ី
ពិស្រសមួយជាមួយនឹង ពិធីសម្ព្រធជា 
ផ្លូវការន្រសាខាទី១៨ របស់ខ្លួននៅក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពុជា។ កម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់ 
ន្រះ ទទួលបានការផ្តល់ជាវត្តមានដ ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណក់ ឯកឧត្តម គីម វា៉្រា 
អគ្គនាយកត្រួតពិនិត្រយន្រធនាគារជាតិន្រ 
កម្ពុជា និងលោកស្រី ប៉ូលី សុីម ដ្រលជា 
នាយកប្រតិបិត្តអន្តរជាតិ ធនាគារ 
ម្រយប៊្រង ផងដ្ររ។

២៩ ធ្នូ ២០១៤

ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី  
បានសម្ព្រធបើកឲ្រយដំណើរការសាខាថ្មចំីនួន 
៣ កាលពីថ្ង្រទី២៩ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ ធ្វើ 
ឲ្រយបណ្ត្រញសាខាមានចំនួនសរុប ២១ នៅ 
ទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា។ សាខាថ្មីទាំ្រងបីន្រះ 
មានទីតាំ្រងស្ថិតនៅក្នុងសង្ក្រត់អូឬស្រសី 
ទីក្រុងភ្នំព្រញ និង២ ផ្រស្រងទៀតនៅទីរួម 
ខ្រត្តតាក្រវ និងក្រុងសួង។ ការដំណើរការ  
ន្រសាខាថ្មី គឺជាផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់  
ធនាគារ ម្រយប៊្រង(ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី 
ក្នុងការពង្រីកការបោះជំហាននៅក្នុង 
ប្រទ្រស និងនាំយកមកទីផ្រសារនូវផលិត 
និងស្រវាកម្មច្រើនប្របដ្រលប្រកបដោយ 
ភាពច្ន្រប្រឌិតខ្ពស់ ដើម្របីជាប្រោជន ៍
សម្រ្រប់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

១១ តុលា ២០១៤

ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី 
បានប្រ្ររព្ធកម្មវិធី Maybank Rewards Day  

ដ្រលផ្ន្រកមួយន្រការផ្តួចផ្តើមន្រះ គឺដើម្របី 
តបស្នង និងផ្តល់រង្វ្រន់ជូនដល់អតិថិជន 
របស់ខ្លួន។ ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះត្រូវបានរៀបចំ  
ឡើងនៅថ្ង្រទី១១ និង ១២ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ  
២០១៤ នៅផ្រសារទំនើប អីុអន ដ្រលស្ថិត 
នៅទីក្រុងភ្នំព្រញ។ កម្មវិធី Maybank 

Rewards Day ក៏ជាសាក្រសី ក្នុងការសម្ព្រធ 
កម្មវិធីបំណងប្រ្រថ្ន្រមួយលើកស្ទយួ 
សហគមន៍របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង ផង 
ដ្ររ។ ន្រះ គឺជាកម្មវិធីមួយដ្រលមាន 
គោលបំណងជួយឲ្រយអតិថិជន អាចជួយ 
ដល់សហគមន៍ដ្រលពួកគ្រកំពុងរស់នៅ។  
អតិថិជនទំាងអស់គ្រ្រន់ត្រធ្វើការប៉ងប្រ្រថ្ន្រ 
មួយក្នុងការជួយដល់សហគមន៍របស់ពួក 
គ្រឲ្រយមានភាពល្អប្រសើរឡើង ហើយ 
ធនាគារ ម្រយប៊្រង នឹងប្ត្រជា្ញ្រក្នងុការបំព្រញ 
ក្តីប្រ្រថ្ន្ររបស់ពួកគ្រ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

៩៨

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ
៩៩  របាយការណ៍របស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល 

១០១  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថដុ្រលបានធ្វើសវនកម្ម

១០៣  របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ

១០៤  តារាងតុល្រយការ

១០៥  របាយការណ៍លទ្ធផល

១០៦  របាយការណ៍បម្រ្របម្រលួមូលធន

១០៧  របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់

១០៨  កំណត់សម្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

៩៩

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ 
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ 
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ១៣.៥៧០.០៤៦ ១១.៧៥៧.៦៦៧

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ (២.៨១៣.១៩១) (១.៩៧៨.១៥៧)

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធសម្រ្រប់
ការិយបរិច្ឆ្រទ

១០.៧៥៦.៨៥៥ ៩.៧៧៩.៥១០

សមមូល ពាន់រៀល  ៤៣.៨៣៤.១៨៦ ៣៩.០៦៩.១៤៣

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី (“ធនាគារ”) 

បង្ហ្រញរបាយការណ៍របស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ សម្រ្រប់ 

ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤។

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារ ម្រយប៊្រង ត្រូវបានបង្កើតាប់តាំងពីឆ្ន្រំ១៩៩៣ និងធ្វើប្រតិបត្តិការជា 

សាខាភ្នំព្រញ (“សាខា”) ន្រ ធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”)  

ដ្រលបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មៅប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី។

ៅថ្ង្រទី២ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១២ សាខាត្រូវបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុន 

មហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដោយមានឈ្ម្រះថធនាគារ ម្រយប៊្រង  

(ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ Malayan Banking  

Berhad ។ ធនាគារត្រូវបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ដោយអនុលោមតាមច្របាប់ស្តីព ី

សហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្មន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងត្រូវបានផ្តល់អាជា្ញ្រប័ណ្ណ 

ដោយបទបញ្ញត្តរិបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ជាមួយដើមទុនចុះបញ្ជ ី៥០ានដុា្លរ 

អាម្ររិក ដ្រលស្មើនឹង ២០០ ពាន់ានរៀល។ 

ធនាគារផ្តល់ស្រវាកម្មធនាគារទូលំទូាយ និងស្រវាហិរញ្ញវត្ថដុ្រលពាក់ព័ន្ធជាច្រើន 

ទៀត ៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយអនុលោមទៅតាមអាជា្ញ្រប័ណ្ណល្រខ 

០២ ច្រញដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ដោយមិនមានកាលកំណត់។ 

ទីសា្ន្រក់ការចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងៅអគារល្រខ ៤B ផ្លូវល្រខ ១១៤ 

(ក្រមួនស) សង្ក្រត់ផ្រសារថ្មី រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆ្រទហិរញ្ញវត្ថនុ្រះ ពំុមានការផ្ល្រស់ប្តូរជាសារវន្តលើសកម្មភាព 

ចម្របងៗ របស់ធនាគារ នោះទ្រ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់មានដូចខាងក្រ្រម៖

ដើមទុន

ដើមទុនសរុបរបស់ធនាគារ នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ មានចំនួន ៥០ 

ានដុា្លរអាម្ររិក (ឬ ២០៣.៧៥ ពាន់ានរៀល) (ឆ្ន្រំ២០១៣៖ ៥០ 

ានដុា្ល្ររអាម្ររិក ឬ ១៩៩.៧៥ ពាន់ានរៀល)។

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន

ពំុមានការប្រ្រប្រលួជាសារវន្ដទទៅលើទុនបម្រងុ និងសំវិធានធនៅក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទ 

ន្រះទ្រ លើកល្រងត្របម្រ្របម្រលួដ្រលត្រវូបានបង្ហ្រញក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ

ឥណទាន និងប្រ្រក់បុរ្រប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យ

មុនព្រលដ្រលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានរៀបចំឡើង អភិបាល 

ធនាគារបានាត់វិធានការសមស្របនានា ដើម្របីឈានដល់ការអះអាងថនីតិវិធីក្នុង 

ការលុបចោលឥណទាន និងបុរ្រប្រទានអាក្រក់ និងការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទាន 

អាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យត្រូវបានយកមកអនុវត្ដទហើយ នឹងជឿជាក់ថរាល់ឥណទាន  

និងបុរ្រប្រទានអាក្រក់ត្រូវបានលុបចោលហើយសំវិធានធនគ្រប់គ្រ្រន់ត្រូវបានកំនត់ 

ឡើងសម្រ្រប់ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យ។

នាកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយកាណ៍ន្រះ អភិបាលធនាគារពុំបានដឹងពីព្រឹត្ដទិការណ៍ណា 

មួយដ្រលអាចបណា្ដ្រលឲ្រយចំនួនទឹកប្រ្រក់ន្រឥណទានអាក្រក់ដ្រលបានលុបចោល  

ឬ ចំនួនទឹកប្រ្រក់សំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរ្រប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យ  

ៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានចំនួនមិនគ្រប់គ្រ្រន់ជាសារវន្ត 

នោះទ្រ។

ទ្រព្រយសកម្មចរន្ត

មុនព្រលដ្រលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានរៀបចំឡើង អភិបាល 

ធនាគារបានាត់វិធានការសមស្របនានា ដើម្របីឈានដល់ការអះអាងថនីតិវិធ ី

ពាក់ព័ន្ធជាមួយទ្រព្រយសកម្មចរន្ត (លើកល្រងត្រ ពាក់ព័ន្ធជាមួយឥណទាន) ដ្រល 

ទំនងជាមិនអាចលក់បានក្នងុតម្ល្រដូចដ្រលកត់ត្រ្រក្នងុបញ្ជគីណន្រយ្រយ របស់ធនាគារ 

នោះត្រូវបានលុបចោលឲ្រយស្មើនឹងតម្ល្រ ដ្រលនឹងអាចប្រមូលមកវិញបានជាក់ស្រ្តង។

នាកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយកាណ៍ន្រះ អភិបាលធនាគារពំុបានដឹងពីព្រតឹ្ដទកិារណ៍ណាមួយ 

ដ្រលអាចបណា្ដ្រល ឲ្រយតម្ល្រន្រទ្រព្រយសកម្មចរន្តៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់

ធនាគារមានការយល់ច្រឡំជាសារវន្ដទនោះទ្រ។

វិធីសាស្ដ្រកំណត់តម្ល្រ

នាកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ អភិបាលធនាគារពុំបានដឹងពីហ្រតុការណ៍ 

ណាមួយ ដ្រលបានកើតឡើងធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្ដទន៍វិធីសាស្ដទ្រកំណត់តម្រ្ល 

ទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារថមានភាព

មិនត្រឹមត្រូវ និងសមស្របនោះទ្រ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១០០

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល (តពីទំព័រមុន)

បំណុលជាយថាហ្រតុ និងបំណុលផ្រស្រងៗ

នាកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ៖

•  ពុំមានការទទួលខុសត្រូវដ្រលកើតច្រញពីទ្រព្រយសកម្មរបស់ធនាគារក្នុងការ 

  ធានាបំណុលរបស់បុគ្គលណាមា្ន្រក់ឡើយ ាប់ពីកាលបរិច្ឆ្រទន្រការិយ 

  បរិច្ឆ្រទបញ្ចប់។

•  ពុំមានបំណុលជាយថហ្រតុទាក់ទងនឹងធនាគារ ដ្រលបានកើតឡើងាប់ព ី

  កាលបរិច្ឆ្រទន្រការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ក្រ្រពីបំណុលដ្រលមានទាក់ទងនឹង 

  សកម្មភាពអាជីវកម្មប្រក្រតីរបស់ធនាគារ។

ផ្អ្រកតាមមតិយោបល់របស់អភិបាលធនាគារពុំមានបំណុលជាយថហ្រតុ ឬ 

បំណុលផ្រស្រងទៀតរបស់ធនាគារ ដ្រលអាច ឬ ទំនងកា្ល្រយជាកាតព្វកិច្ចក្នុងអំឡុង 

រយៈព្រលដប់ពីរខ្រខាងមុខ បនា្ទ្រប់ពីកាលបរិច្ឆ្រទន្រការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ន្រះ  

ដ្រលនឹងមាន ឬ អាចមានឥទ្ធិពលជាសារវន្ដទទៅលើលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នុងការ  

បំព្រញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនៅព្រលបំណុលទាំងនោះដល់ការកំនត់សង។

ព្រឹត្ដិការណ៍ក្រ្រយកាលបរិច្ឆ្រទន្រតារាងតុល្រយការ

ពុំមានព្រឹត្ដទិការណ៍សំខាន់ៗកើតឡើងក្រ្រយកាលបរិច្ឆ្រទន្រតារាងតុល្រយការ 

ដ្រលតម្រវូឲ្រយធ្វើការបង្ហ្រញ ឬ ធ្វើនិយ័តកម្មក្រ្រពីការបង្ហ្រញៅក្នងុកំណត់សមា្គ្រល់ 

នានាដ្រលមានភា្ជ្រប់នឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះទ្រ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

សមាសភាពន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆ្រទ និងនាកាលបរិច្ឆ្រទ  

ន្ររបាយការណ៍ន្រះរួមមាន៖

លោក Cheah Teik Seng    ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយ  

       និងមិនប្រតិបត្តិ

លោក Spencer Lee Tien Chye   អភិបាលឯករាជ្រយ និងមិនប្រតិបត្តិ

លោក Datuk R. Karunakaran   អភិបាលឯករាជ្រយ និងមិនប្រតិបត្តិ 

លោក Hamirullah Boorhan   អភិបាលមិនឯករាជ្រយ និងមិនប្រតិបត្តិ 

លោកស្រី Pollie Sim Sio Hoong   អភិបាលមិនឯករាជ្រយ និងមិនប្រតិបត្តិ  

       ដ្រលត្រងតាំងនៅថ្ង្រទី២៨ ខ្រកុម្ភៈ  

       ឆ្ន្រំ២០១៤

លោក Foong Seong Yew    អភិបាលមិនឯករាជ្រយ និងមិនប្រតិបត្តិ  

       ដ្រលត្រងតាំងនៅថ្ង្រទី១០ ខ្រមីនា  

       ឆ្ន្រំ២០១៣ និងលល្រងពីតំណ្រង 

       នៅថ្ង្រទី២៨ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០១៤

លោក Lee Tien Poh     អភិបាលមិនឯករាជ្រយ និងប្រតិបត្តិ  

       លល្រងពីតំណ្រងនៅថ្ង្រទី១ ខ្រមីនា  

       ឆ្ន្រំ២០១៥



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១០១

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលបានធ្វើសវនកម្ម

សវនករ

ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មឯករាជ្រយ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ជាសវនកររបស់ធនាគារ។

អត្ថប្រយោជន៏របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ក្នុងអំឡុង និងនាការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ន្រះ ពុំមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក្នុងនោះធនាគារជាភាគីមា្ខ្រងដ្រលកម្មវត្ថុន្រកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាចបង្កលទ្ធភាពដល់សមាជិក  

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលណាមា្ន្រក់ឲ្រយទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍តាមមធ្រយោបាយផ្រស្រងៗដូចជា ការទិញភាគហ៊ុន ឬ ប័ណ្ណបំណុលរបស់ធនាគារ ឬ របស់សាជីវកម្មដទ្រ។

ពំុមានអភិបាលណាមា្ន្រក់របស់ធនាគារបានទទួល ឬ មានសិទ្ធនឹិងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយតាមរយៈហ្រតុផលន្រកិច្ចសន្រយោដ្រលបានធ្វើឡើងដោយធនាគារ  

ឬ ជាមួយនឹងសហគ្រ្រសដ្រលអភិបាលនោះជាសមាជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល ឬ ក៏ជាមួយធនាគារណាមួយដ្រលអភិបាលនោះមានភាគកម្មហិរញ្ញវត្ថជុាសារវន្ដទលើកល្រងត្រ  

អត្ថប្រយោន៍ទាំងឡាយណាដ្រលត្រូវបានាតត្រាងព័ត៌មានក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដើម្របីធានាអះអាងថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ដទល់នូវទិដ្ឋភាពពិត និងត្រឹមត្រូវអំពីសាស្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនាថ្ង្រទី៣១   

ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថហុើយ និងលំហូរសាច់ប្រ្រក់សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់។ ក្នងុការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថទំុាងន្រះក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលត្រតួពិនិត្រយ 

នូវការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះដ្រលត្រូវបានរៀបចំដោយគណៈគ្រប់គ្រង ដ្រលតម្រូវឲ្រយគណៈគ្រប់គ្រងាំបាច់ត្រូវ៖

•  អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណន្រយ្រយដ្រលសមស្របដោយផ្អ្រកលើការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉្រន់សា្ម្រនដោយសមហ្រតុផល និងប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នហើយ 

  និងត្រូវអនុវត្ដទគោលនយោបាយទាំងនោះជាអចិន្ដទ្រ្រយ៍។

•  អនុលោមទៅតាមស្ដទង់ារគណន្រយ្រយកម្ពុជាហើយ និងបទបញ្ញត្ដទិ និងគោលការណ៍ណ្រនំាដ្រលតម្រវូដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ហើយប្រសិនបើការស្វ្រងរកទិដ្ឋភាព  

  ពិតប្រ្រកដតម្រូវឲ្រយប្រើវិធានដទ្រទៀតដ្រលខុសពីវិធានមុនៗ វិធានថ្មនី្រះត្រវូបានបង្ហ្រញ និងពន្រយល់ឲ្រយបានច្របាស់ាស់ និងកំណត់បរិមាណន្រការប្រ្រប្រួលៅក្នុង 

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

•  រក្រសាទុកបញ្ជីគណន្រយ្រយឲ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់ និងប្រព័ន្ធន្រការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាព។

•  រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឈរលើមូលា្ឋ្រននិរន្ដទរភាពន្រដំណើរការអាជីវកម្ម លើកល្រងត្រក្នុងករណីដ្រលធនាគារមិនអាចបន្ដទសកម្មភាពអាជីវកម្មនាព្រល  

  អនាគតដ្រលគិតទុកជាមុនបាន។

•  បង្កើតគោលនយោបាយទូទៅសម្រ្រប់ធនាគារន្រះអនុម័តរាល់ការសម្រ្រចចិត្ដទ និងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់គណៈគ្រប់គ្រងដ្រលមានឥទ្ធិពលជាសារវន្ដទលើ 

  ប្រតិបត្ដទិការអាជីវកម្ម និងលទ្ធផលន្រប្រតិបត្ដទិការរបស់ធនាគារហើយធានាថគោលនយោបាយ និងការសម្រ្រចចិត្ដទទាំងនោះត្រូវបានន្លុះបបញ្រំងង៉្រងសមស្របក្នុង  

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

គណៈគ្រប់គ្រងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដើម្របីធានាថបញ្ជីគណន្រយ្រយត្រឹមត្រូវហើយត្រូវបានរក្រសាទុក និងាតត្រាងបង្ហ្រញអំពីសាស្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារឲ្រយបាន 

ត្រឹមត្រូវសមហ្រតុផលគ្រប់ព្រលហើយ និងធានាថបញ្ជីគណន្រយ្រយស្របតាមប្រព័ន្ធគណន្រយ្រយដ្រលបានចុះបញ្ជី។ គណៈគ្រប់គ្រងក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការថ្ររក្រសា 

ទ្រព្រយសកម្មរបស់ធនាគារ ហើយម្រយោ៉្រងទៀតក៏ត្រូវាត់វិធានការសមស្របដើម្របីទប់សា្ក្រត់ និងស្វ្រងរកកំហុសច្រតនាហើយនិងភាពមិនប្រក្រតីផ្រស្រងៗ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបប្ជ្រក់ថ ធនាគារបានអនុវត្ដទតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវាំបាច់នានាដូចដ្រលបានបប្ជ្រក់ខាងលើក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១០២

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលបានធ្វើសវនកម្ម (តពីទំព័រមុន)

ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

យើង ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលធនាគារ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានភា្ជ្រប់ជាមួយន្រះ ផ្ដទល់នូវទិដ្ឋភាពពិត និងត្រឹមត្រូវទៅលើសាស្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ  

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ហើយនិងលំហូរសាច់ប្រ្រក់សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ដោយអនុលោមតាមស្ដទង់ាគណន្រយ្រយកម្ពុជា និងបទបញ្ញត្ដទិ  

និងស្រចក្ដទីណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

តំណាងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ៖

លោក CHEAH TEIK SENG

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ង្រទី៥ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១៥



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១០៣

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ
ជូនចំពោះ ភាគទុនិកន្រធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសីុ

យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី (“ធនាគារ”) ដ្រលរួមមានតារាងតុល្រយការនាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ  

ឆ្ន្រំ២០១៤ និងរបាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ហើយ និងគោលនយោបាយ 

គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ និងកំណត់សមា្គ្រល់ផ្រស្រងៗទៀត។ 

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈគ្រប់គ្រងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំ និងការបង្ហ្រញទិដ្ឋភាពពិតប្រ្រកដន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោមទៅតាមស្ដទង់ារគណន្រយ្រយកម្ពុជា  

ហើយនិងបទបញ្ញត្ដទិ និងគោលការណ៍ណ្រនាំដ្រលច្រញដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ហើយនិងទទួលខុសត្រូវដូចគា្ន្រផងដ្ររ ចំពោះប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដ្រល 

គណៈគ្រប់គ្រងគិតថមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលពុំមានកំហុសន្គងជាសារវន្តដ្រលបណា្ដ្រលមកពីការក្ល្រងបន្លំ ឬ ការភាន់ច្រឡំ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ 

ការទទួលខុសត្រូវរបសយ់ើងខ្ញុ ំគឺបញ្ច្រញមតិយោបល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះ ដោយផ្អ្រកលើមូលា្ឋ្រនន្រការងរសវនកម្ម។ យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោម  

ទៅតាមស្ដទង់ារអន្ដទរជាតិស្ដទីពីសវនកម្មន្រកម្ពុជា។ ស្ដទង់ារទាំងន្រះ តម្រូវឲ្រយយើងខ្ញុំអនុវត្ដទតាមតម្រូវការន្រក្រមសីលធម៌ និងរៀបចំផ្រនការ និងបំព្រញការងរ សវនកម្ម  

ដើម្របីទទួលបាននូវការធានាសមហ្រតុផល ដើម្របីអះអាងថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានកំហុសន្គងជាសារវន្ដទឡើយ។

ការងរសវនកម្មយើងខ្ញុំ រួមមានការអនុវត្ដទន៍នីតិវិធីទាំងទ្របាយ ដើម្របីទទួលបាននូវភស្ដទតុាងសវនកម្មដ្រលទាក់ទងទៅនឹងបរិមាណទឹកប្រ្រក់ និងកំណត់សមា្គ្រល់ទំាងឡាយ  

ៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ រាល់នីតិវិធី ដ្រលបានជ្រើសរើសខាងលើ គឺពឹងផ្អ្រកទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់សវនករ ដោយរាប់បញ្ចូលនូវការវាយតម្ល្រទៅលើហានិភ័យ 

លើភាពខុសន្គងជាសារវន្តន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលបណា្ដ្រលមកពីការក្ល្រងបន្លំ ឬ ការភាន់ច្រឡំ។ ក្នុងការវាយតម្ល្រលើហានិភ័យទាំងនោះ យើងខ្ញុំបានពិនិត្រយលើ 

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង ដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំ និងការបង្ហ្រញពីទិដ្ឋភាពពិតប្រ្រកដន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដើម្របីរៀបចំនីតិវិធីសវនកម្ម ដ្រល 

សមស្របទៅតាមកាលៈទ្រសៈ ប៉ុន្ដទ្រការវាយតម្ល្រទាំងនោះ មិនម្រនសម្រ្រប់គោលបំណងក្នុងការបញ្ច្រញមតិយោបល់លើប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់  

ធនាគារនោះទ្រ។ ការងរសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ក៏រួមបញ្ចូលផងដ្ររនូវការវាយតម្ល្រលើភាពសមស្របន្រគោលនយោបាយគណន្រយ្រយដ្រលបានប្រើប្រ្រស់ និងភាព 

សមហ្រតុផលន្រការបា៉្រន់សា្ម្រនគណន្រយ្រយសំខាន់ៗ ដ្រលធ្វើឡើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងការវាយតម្ល្រលើការបង្ហ្រញន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថ ភស្ដទុតាងសវនកម្មដ្រលយើងខ្ញុំបានទទួលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រ្រន់ និងសមស្របដើម្របីផ្តល់ជាមូលា្ឋ្រនក្នុងការបញ្ច្រញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។

មតិយោបល់របស់សវនករ

តាមមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះ បង្ហ្រញនូវទិដ្ឋភាពពិត និងត្រឹមត្រូវលើសាស្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ 

ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្រ្រក់របស់ធនាគារ សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ដោយអនុលោមទៅតាមស្ដទង់ារគណន្រយ្រយកម្ពុជា ហើយនិងបទបញ្ញត្ដទិ និង

គោលការណ៍ណ្រនាំដ្រលច្រញដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.

ក្រុមហ៊ុនគណន្រយ្រយករជំនាញ និងសវនករប្រតិស្រុត

រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ង្រទី៥ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១៥



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១០៤

តារាងតុល្រយការ
នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

កំណត់ 
សម្គ្រល់

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥)

ទ្រព្រយសកម្ម

សាច់ប្រ្រក់ក្នងុដ្រ ៣ ៤៦.៨១៤.១២៩ ១៩០.៧៦៧.៥៧៦ ២៨.៤៨០.០៥១ ១១៣.៧៧៧.៨០៤

សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ៣ ១៣៦.០១៣.៦២២ ៥៥៤.២៥៥.៥១០ ១២២.៥៩១.៦៧៩ ៤៨៩.៧៥៣.៧៥៨

សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ ៤ ៦២.២០៩.៣៤៨ ២៥៣.៥០៣.០៩៣ ៤១.១០៨.៧៧៦ ១៦៤.២២៩.៥៦០

គណនីត្រវូទទួលពីក្រមុហុ៊នម្រ ៥ ២៩៦.២៧៦ ១.២០៧.៣២៥ ៣២៣.៧៩២ ១.២៩៣.៥៤៩

គណនីត្រវូទទួលពីក្រមុហុ៊នសម្ពន័្ធាតិ ៦ ៨៩៣.៨០៧ ៣.៦៤២.២៦៤ ៦១៨.១៩០ ២.៤៦៩.៦៦៩

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ៧ ៣៤២.២៥៩.៤០៦ ១.៣៩៤.៧០៧.០៧៩ ២៦១.៤២៩.៨៤៥ ១.០៤៤.៤១២.២៣១

អចលកម្ម និងហត្ថបូករណ៍ ៨ ៥.៨៥០.២០៥ ២៣.៨៣៩.៥៨៥ ៤.៣៦៣.៤៤២ ១៧.៤៣១.៩៥១

កម្មវិធីកំុព្រយូទ័រ ៩ ៣៧១.៨៤៦ ១.៥១៥.២៧២ ៥២.៧៦៣ ២១០.៧៨៨

ពន្ធពន្រយោរជាទ្រព្រយសកម្ម ១២ ៥៩២.៦៦៧ ២.៤១៥.១១៨ ១.០០៤.០១៣ ៤.០១១.០៣២

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ១០ ១.៥៦០.១១៩ ៦.៣៥៧.៤៨៦ ១.៦០៥.៨២០ ៦.៤១៥.២៥១

ទ្រព្រយសកម្មសរុប ៥៩៦.៨៦១.៤២៥ ២.៤៣២.២១០.៣០៨ ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

ទ្រព្រយអកម្ម និងមូលនិធិម្ច្រស់ហុ៊ន

ទ្រព្រយអកម្ម

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ១១ ៣៦១.០៥៩.២៧៥ ១.៤៧១.៣១៦.៥៤៦ ២៩៦.៦៨៣.៦០៦ ១.១៨៥.២៥១.០០៦

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្រស្រងៗ ១១ ៧៨.០៨២.០២០ ៣១៨.១៨៤.២៣២ ៣១.៩៧៨.៩៦៣ ១២៧.៧៥៥.៩៥៧

គណនីត្រវូទូទាត់ទៅឲ្រយក្រមុហុ៊នម្រ ៥ ៦៩.៣០០.៧០៥ ២៨២.៤០០.៣៧៣ ៥៨.៩៦៤.០២៥ ២៣៥.៥៦១.២៨០

សំវិធានធនសម្រ្រប់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ ១២ ៣.១៨០.៣៦០ ១២.៩៥៩.៩៦៧ ៤.០២៤.៨២៥ ១៦.០៧៩.១៧៦

ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ ១៣ ៨.៥៨៥.៣៥១ ៣៤.៩៨៥.៣០៥ ៤.០៣០.០៩៣ ១៦.១០០.២២២

ទ្រព្រយអកម្មសរុប ៥២០.២០៧.៧១១ ២.១១៩.៨៤៦.៤២៣ ៣៩៥.៦៨១.៥១២ ១.៥៨០.៧៤៧.៦៤១

មូលនិធិម្ច្រស់ហុ៊ន

ដើមទុន ១៥ ៥០.០០០.០០០ ២០៣.៧៥០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០

ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក ២៦.៦៥៣.៧១៤ ១០៨.៦១៣.៨៨៥ ១៥.៨៩៦.៨៥៩ ៦៣.៥០៧.៩៥២

មូលនិធិម្ច្រស់ហុ៊នសរុប ៧៦.៦៥៣.៧១៤ ៣១២.៣៦៣.៨៨៥ ៦៥.៨៩៦.៨៥៩ ២៦៣.២៥៧.៩៥២

ទ្រព្រយអកម្ម និងមូលនិធិម្ច្រស់ហុ៊នសរុប ៥៩៦.៨៦១.៤២៥ ២.៤៣២.២១០.៣០៨ ៤៦១.៥៧៨.៣៧១ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

កំណត់សមា្គ្រល់ភា្ជ្រប់ពីល្រខ ១ ដល់ ២៥ ជាផ្ន្រកន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ្រះ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១០៥

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

កំណត់ 
សម្គ្រល់

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥)

ចំណូលពីការប្រ្រក់ ១៦ ២៦.៣៦៩.៥៧៦ ១០៧.៤៥៦.០២២ ២៣.០៩៣.០៨៤ ៩២.២៥៦.៨៧១

ចំណាយលើការប្រ្រក់ ១៧ (៦.០៣១.០៤៤) (២៤.៥៧៦.៥០៤) (៤.៤៨៤.២២៣) (១៧.៩១៤.៤៧១)

ចំណូលពីការប្រ្រក់សុទ្ធ ២០.៣៣៨.៥៣២ ៨២.៨៧៩.៥១៨ ១៨.៦០៨.៨៦១ ៧៤.៣៤២.៤០០

ចំណូលពីថ្ល្រឈ្នលួ និងកម្រ្រជើងសារ ១៨ ៣.៧៤៥.១៦៨ ១៥.២៦១.៥៦០ ៣.០៤៣.០៩៣ ១២.១៥៧.១៥៧

ចំណាយលើថ្ល្រឈ្នលួ និងកម្រ្រជើងសារ (១៦១.៩៨៨) (៦៦០.១០១) (១៤១.៩៧៩) (៥៦៧.២០៦)

ចំណូលថ្ល្រឈ្នលួ និងកម្រ្រជើងសារសុទ្ធ ៣.៥៨៣.១៨០ ១៤.៦០១.៤៥៩ ២.៩០១.១១៤ ១១.៥៨៩.៩៥១

ចំណូលផ្រស្រងៗ ៧៨.៤៧៥ ៣១៩.៧៨៦ ៤៧.៨៣២ ១៩១.០៨៩

ចំណូលប្រតិបត្ដកិារសុទ្ធសរុប ២៤.០០០.១៨៧ ៩៧.៨០០.៧៦៣ ២១.៥៥៧.៨០៧ ៨៦.១២៣.៤៤០

ចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅ ១៩ (១១.៣១១.៤៩៧) (៤៦.០៩៤.៣៥០) (១០.០៥៥.៦២៧) (៤០.១៧២.២៣០)

ការាក់បញ្ចលូ មក វិញ ន្រ (សំវិធានធន លើ) ការ បាត់បង់ 
ន្រឥណទាន ៧ ៣៤៧.១១៤ ១.៤១៤.៤៩០ (៤១៣.៧៨៧) (១.៦៥៣.០៨០)

ការប្រមូលមកវិញនូវឥណទានដ្រលបានលុបចោល ៥៣៤.២៤២ ២.១៧៧.០៣៦ ៦៦៩.២៧៤ ២.៦៧៣.៧៥០

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ១៣.៥៧០.០៤៦ ៥៥.២៩៧.៩៣៩ ១១.៧៥៧.៦៦៧ ៤៦.៩៧១.៨៨០

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ ១២ (២.៨១៣.១៩១) (១១.៤៦៣.៧៥៣) (១.៩៧៨.១៥៧) (៧.៩០២.៧៣៧)

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ ១០.៧៥៦.៨៥៥ ៤៣.៨៣៤.១៨៦ ៩.៧៧៩.៥១០ ៣៩.០៦៩.១៤៣

កំណត់សមា្គ្រល់ភា្ជ្រប់ពីល្រខ ១ ដល់ ២៥ ជាផ្ន្រកន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ្រះ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១០៦

របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

ដើមទុន
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក 
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សរុប
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមតុល្រយនាថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ឆ្ន្រ២ំ០១៤ ៥០.០០០.០០០ ១៥.៨៩៦.៨៥៩ ៦៥.៨៩៦.៨៥៩

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ - ១០.៧៥៦.៨៥៥ ១០.៧៥៦.៨៥៥

សមតុល្រយនាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤ ៥០.០០០.០០០ ២៦.៦៥៣.៧១៤ ៧៦.៦៥៣.៧១៤

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ២០៣.៧៥០.០០០ ១០៨.៦១៣.៨៨៥ ៣១២.៣៦៣.៨៨៥

សមតុល្រយនាថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ឆ្ន្រ២ំ០១៣ ៥០.០០០.០០០ ៦.១១៧.៣៤៩ ៥៦.១១៧.៣៤៩

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ - ៩.៧៧៩.៥១០ ៩.៧៧៩.៥១០

សមតុល្រយនាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣ ៥០.០០០.០០០ ១៥.៨៩៦.៨៥៩ ៦៥.៨៩៦.៨៥៩

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ១៩៩.៧៥០.០០០ ៦៣.៥០៧.៩៥២ ២៦៣.២៥៧.៩៥២

កំណត់សមា្គ្រល់ភា្ជ្រប់ពី ល្រខ ១ ដល់ ២៥ ជាផ្ន្រកន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ្រះ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១០៧

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

កំណត ់
សម្គ្រល់

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥)

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធប្រើប្រ្រស់ក្នុងសកម្មាពប្រតិបត្ដិការ ២០ ២៩.៥៨៨.១៨១ ១២០.៥៧១.៨៣៩ (២.២៧២.៨៣០) (៩.០៧៩.៩៥៧)

ចលនាសាច់ប្រ្រក់បានពីសកម្មាពវិនិយោគ

ការទិញអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ ៨ (២.៩៦៩.២០៣) (១២.០៩៩.៥០២) (២.៥៦២.៥៤៧) (១០.២៣៧.៣៧៥)

ការទិញកម្មវិធីកុំព្រយូទ័រ ៩ (៣៤៤.២៧៤) (១.៤០២.៩១៧) (៤៨.៤៧៦) (១៩៣.៦៦២)

ប្រ្រក់ចំណ្រញបានពីការលក់អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ - - ៦.០៥០ ២៤.១៦៩

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធប្រើប្រ្រស់ក្នុងសកម្មាពវិនិយោគ (៣.៣១៣.៤៧៧) (១៣.៥០២.៤១៩) (២.៦០៤.៩៧៣) (១០.៤០៦.៨៦៨)

ចលនាសាច់ប្រ្រក់បានពីសកម្មាពហិរញ្ញប្របទាន

កម្ចីពីក្រុមហ៊ុនម្រ ៥ ៥.២៥០.០០០ ២១.៣៩៣.៧៥០ ១០.០០០.០០០ ៣៩.៩៥០.០០០

ការកើនឡើងន្រសាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល ៣១.៥២៤.៧០៤ ១២៨.៤៦៣.១៧០ ៥.១២២.១៩៧ ២០.៤៦៣.១៧៥

សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលនាដើមការិយបរិច្ឆ្រទ ១៤៥.៦២១.៨៧៣ ៥៨១.៧៥៩.៣៨១ ១៤០.៤៩៩.៦៧៦ ៥៦១.២៩៦.២០៦

លម្អៀងពីរូបិយវត្ថុបរទ្រស - ១១.៦៤៩.៧៥២ - -

សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល នាចុងការិយបរិច្ឆ្រទ ៣ ១៧៧.១៤៦.៥៧៧ ៧២១.៨៧២.៣០៣ ១៤៥.៦២១.៨៧៣ ៥៨១.៧៥៩.៣៨១

កំណត់សមា្គ្រល់ភា្ជ្រប់ពី ល្រខ ១ ដល់ ២៥ ជាផ្ន្រកន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថទំុាងន្រះ ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១០៨

១. ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

 ការបង្កើត និងការធ្វើប្រតិបត្តិការ

 ធនាគារ ម្រយប៊្រង ត្រូវបានបង្កើតាប់តាំងពីឆ្ន្រំ១៩៩៣ និងធ្វើប្រតិបត្តិការ 

 ជាសាខាភ្នពំ្រញ (“សាខា”) ន្រធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”)  

 ដ្រលបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មៅប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី។

 ៅថ្ង្រទី២ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រ២ំ០១២ សាខាត្រូវបានចុះបញ្ជីអាជីកម្មជាក្រមុហុ៊ន 

 មហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដោយមានឈ្ម្រះថ ធនាគារ ម្រយប៊្រង  

 (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រ សម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ Malayan  

 Banking Berhad។ ធនាគារត្រូវបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ដោយអនុលោមតាម 

 ច្របាប់ស្តពីីសហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្មន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា និងត្រូវបានផ្តល់ 

 អាជា្ញ្រប័ណ្ណដោយបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ជាមួយដើមទុន 

 ចុះបញ្ជី ៥០ានដុា្លរអាម្ររិក ដ្រលស្មើនឹង ២០០ ពាន់ានរៀល។ 

 ធនាគារផ្តល់ស្រវាកម្មធនាគារទូលំទូាយ និងស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដ្រលពាក់ព័ន្ធ 

 ជាច្រើនទៀតៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយអនុលោមទៅតាម 

 អាជា្ញ្រប័ណ្ណល្រខ ០២ ច្រញដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ដោយមិនមាន 

 កាលកំណត់។ 

 ដើមទុន

 ដើមទុនសរុបរបស់ធនាគារ នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ មានចំនួន  

 ៥០ ានដុា្លរអាម្ររិក (ឬ ២០៣,៧៥ ពាន់ានរៀល)  

 (ឆ្ន្រំ២០១៣៖ ៥០ ានដុា្ល្ររអាម្ររិក ឬ១៩៩,៧៥ ពាន់ានរៀល)។

 ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

 សមាសភាពន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆ្រទ និងនាកាល 

 បរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះរួមមាន៖

 លោក Cheah Teik Seng   ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយ  

      និងមិនប្រតិបត្តិ

 លោក Spencer Lee Tien Chye អភិបាលឯករាជ្រយ និងមិនប្រតិបត្តិ

 លោក Datuk R. Karunakaran អភិបាលឯករាជ្រយ និងមិនប្រតិបត្តិ 

 លោក Hamirullah Boorhan អភិបាលមិនឯករាជ្រយ និងមិនប្រតិបត្តិ 

 លោកស្រី Pollie Sim Sio Hoong អភិបាលមិនឯករាជ្រយ និងមិនប្រតិបត្តិ  

      ដ្រលត្រងតាំងនៅថ្ង្រទី២៨ ខ្រកុម្ភៈ  

      ឆ្ន្រំ២០១៤

 លោក Foong Seong Yew  អភិបាលមិនឯករាជ្រយ និងមិនប្រតិបត្តិ  

      ដ្រលបានត្រងតាំងនៅ ថ្ង្រទី១០  

      ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១៣ និងលល្រង 

      នៅថ្ង្រទី២៨ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០១៤

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

 លោក Lee Tien Poh   អភិបាលមិនឯករាជ្រយ និងប្រតិបត្ត ិ

      លល្រងពីតំណ្រងនៅថ្ង្រទី១ ខ្រមីនា  

      ឆ្ន្រំ២០១៥ 

 ទីតាំង

 ទីសា្ន្រក់ការចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតំាងៅអគារល្រខ ៤B ផ្លូវល្រខ ១១៤  

 (ក្រមួនស) សង្ក្រត់ផ្រសារថ្ម ីខណ្ឌដូនព្រញ រាជធានីភ្នពំ្រញ ព្រះរាជាណាចក្រ 

 កម្ពុជា។ នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ ធនាគារមានសាខាសរុបចំនួន 

 ម្ភ្រមួយ (២១) ដ្រលមានទីតាំងៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ ខ្រត្តសៀមរាប  

 ខ្រត្តព្រះសីហនុ ខ្រត្តបាត់ដំបង ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ ខ្រត្តកំពង់ាម  

 ខ្រត្តបនា្ទ្រយមានជ័យ និងខ្រត្តតាក្រវ។

 បុគ្គលិក

 នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ ធនាគារមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន ៣០៨ នាក់  

 (ឆ្ន្រំ២០១៣ មានចំនួន ២៩១ នាក់)។

 កាលបរិច្ឆ្រទន្រការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ៅថ្ង្រទី៥  

 ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១៥។

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ

 ២.១ មូលដ្ឋ្រនន្រការបង្ហ្រញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

  ២.១.១ របាយការណ៍ន្រអនុលោមាព

    របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាម 

    ស្ដទង់ារគណន្រយ្រយកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណ្រនាំ 

    របស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាទៅលើការរៀបចំ និងការ 

    កំណត់បង្ហ្រញៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

    របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលភា្ជ្រប់ជាមួយន្រះ រួមទាំង 

    ការប្រើប្រ្រស់របាយការណ៍ទាំងន្រះមិនត្រូវបាន 

    រៀបចំឡើងសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់របាយការណ៍ 

    ហិរញ្ញវត្ថ ុដ្រលពំុបានដឹងពីគោលការណ៍គណន្រយ្រយ 

    នីតិវិធីគណន្រយ្រយ និងការអនុវត្ដទន៍គោលនយោបាយ 

    គណន្រយ្រយន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះឡើយ  

    ហើយនិងមិនមានបំណងក្នុងការបង្ហ្រញពីសាស្រនភាព 

    ហិរញ្ញវត្ថុលទ្ធផលអាជីវកម្ម និងលំហូរសាច់ប្រ្រក់  

    ដ្រលអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍គណន្រយ្រយ  

    និងការអនុវត្ដទគណន្រយ្រយដ្រលទទួលសា្គ្រល់ជាទូទៅ 

    ក្នុងប្រទ្រសដទ្រក្រ្រពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះ 

    ដ្ររ។

    គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ ដ្រលបង្ហ្រញខាង 

    ក្រ្រមន្រះត្រូវបានអនុវត្ដទជាអចិន្ដទ្រ្រយ៍ដោយ  

    ធនាគារ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១០៩

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

 ២.១ មូលដ្ឋ្រនន្រការបង្ហ្រញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

  ២.១.២ មូលដ្ឋ្រនន្រការវាស់វ្រង

    របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានរៀបច ំ

    ទ្របើងទៅតាមមូលា្ឋ្រនតម្ល្រដើម។ 

  ២.១.៣ ការិយបរិច្ឆ្រទសារពើពន្ធ

    ការិយបរិច្ឆ្រទសារពើពន្ធរបស់ធនាគារាប់ផ្តើមព ី

    ថ្ង្រទី១ ខ្រមករា និងបញ្ចប់ៅថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ។ 

  ២.១.៤  រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រ្រប់កំណត់បង្ហ្រញ

    រូបិយប័ណ្ណជាតិន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគ ឺ

    ប្រ្រក់រៀល។ ដោយសារធនាគារធ្វើប្រតិបត្ដទិការ  

    និងកត់ត្រ្ររាល់បញ្ជីគណន្រយ្រយរបស់ខ្លួនផ្អ្រកលើ 

    មូលា្ឋ្រនប្រ្រក់ដុា្ល្ររអាម្ររិក គណៈគ្រប់គ្រងបាន  

    កំណត់ប្រ្រក់ដុា្ល្ររអាម្ររិកជារូបិយប័ណ្ណគោល និង 

    ជារូបិយប័ណ្ណសម្រ្រប់កំណត់បង្ហ្រញព្រ្រះវាបានន្លុះ 

    បបញ្រំងពីសារធាតុស្រដ្ឋកិច្ចន្រប្រភពព្រឹត្ដទិការណ៍  

    និងកាលៈទ្រសៈរបស់ធនាគារ។ ការបង្ហ្រញន្រះ គឺ 

    ស្របតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា 

    ល្រខ ធ៧-០៧-១៦៤ ចុះថ្ង្រទី១៣ ខ្រធ្នូ  

    ឆ្ន្រំ២០០៧។

    សកម្មភាពប្រតិបត្ដទិការជារូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងៗទៀត  

    ត្រូវបានប្ដទូរទៅជាប្រ្រក់ដុា្ល្ររអាម្ររិក ដោយប្រើប្រ្រស់ 

    អត្រ្រប្ដទូរប្រ្រក់នាកាលបរិច្ឆ្រទន្រប្រតិបត្ដទិការនោះ។  

    ទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មដ្រលជារូបិប័ណ្ណផ្រស្រងទៀត 

    ក្រ្រពីដុា្ល្ររអាម្ររិក នាកាលបរិច្ឆ្រទន្រតារាង 

    តុល្រយការត្រូវបានប្ដទូរទៅជាប្រ្រក់ ដុា្ល្ររអាម្ររិក  

    ដោយប្រើប្រ្រស់អត្រ្រនាកាលបរិច្ឆ្រទន្រតារាង 

    តុល្រយការ។ ភាពលំអៀងពីការប្ដទូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបាន 

    ទទួលសា្គ្រល់ៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

  ២.១.៥ ការប្រ្រសម្រួលទឹកប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិកទៅជា 

    ប្រ្រក់រៀល

    ការប្រ្រសម្រួលទឹកប្រ្រក់ដុា្ល្ររអាម្ររិកទៅជា 

    ប្រ្រក់រៀលត្រូវបានបង្ហ្រញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

    ដោយអនុលោមទៅតាមច្របាប់ស្ដទីពីគណន្រយ្រយ 

    សហគ្រ្រសសវនកម្មគណន្រយ្រយសហគ្រ្រស និង 

    វិជា្ជ្រជីវៈគណន្រយ្រយ ចុះថ្ង្រទី៨ ខ្រកក្កា ឆ្ន្រំ២០០២  

    និងប្រកាសពាក់ព័ន្ធនានារបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា  

    ដោយប្រើអត្រ្រប្ដទូរប្រ្រក់នាចុងការិយបរិច្ឆ្រទ  

    ៤.០៧៥ រៀល ក្នុង ១ ដុា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់  

    ការិយបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ (ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣៖  

    ១ដុា្ល្ររអាម្ររិកស្មើ ៣.៩៩៥ រៀល) ដូចដ្រលបាន  

    ប្រកាសឲ្រយប្រើដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។ 

    ការប្រ្រសម្រលួទំាងន្រះមិនត្រវូបានធ្វើសវនកម្ម ហើយ 

    និងមិនត្រូវបានអះអាងថជាទឹកប្រ្រក់តំណាងឲ្រយការ 

    បង្ហ្រញទឹកប្រ្រក់ដុា្ល្ររអាម្ររិក ឬ អាចត្រូវបានបង្ហ្រញ 

    ជាប្រ្រក់រៀលតាមអត្រ្រផ្រស្រងទៀតទ្រ។ 

 ២.២ ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ា្រន់សា្ម្រនគណន្រយ្រយសំខាន់ៗ

  ក្នុងការអនុវត្ដទន៍គោលនយោបាយគណន្រយ្រយរបស់ធនាគារ គណៈ 

  គ្រប់គ្រងបានប្រើប្រ្រស់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន និងធ្វើការបា៉្រន់សា្ម្រន 

  ក្នងុការកំណត់ម្ល្រដ្រលត្រវូបានទទួលសា្គ្រល់ក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

  មានដូចខាងក្រ្រម៖

  ២.២.១ ភតិសន្រយាប្រតិបត្តិការ

    ធនាគារ បានចុះកិច្ចសន្រយោជួលអាគារ ដ្រលត្រូវបាន 

    ប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។ ដោយផ្អ្រក 

    លើមូលា្ឋ្រនក្នុងការវាស់វ្រងលើរយៈព្រល និង 

    លក្ខខណ្ឌន្រកិច្ចសន្រយោជួល (ដូចជាភាពជាមាញ្រស ់

    កម្មសិទ្ធន្រទ្រព្រយសកម្ម មិនត្រូវបានផ្ទ្ររទៅអ្នកជួល 

    ៅចុងការិយបរិច្ឆ្រទន្រកិច្ចសន្រយោជួលហើយ 

    កិច្ចសន្រយោជួលមានរយៈព្រលតិចជាងអាយុកាល 

    ប្រើប្រ្រស់របស់ទ្រព្រយសកម្ម) ធនាគារ បានកំណត់ថ 

    ភតិបតីជាអ្នកទទួលហានិភ័យ និងផលប្រយោជន ៍

    សំខាន់ៗទាំងអស់ក្នុងនាមជាមាញ្រស់កម្មសិទ្ធិលើ 

    ទ្រព្រយសម្របត្តិទាំងន្រះ។

  ២.២. ២. រូបិយប័ណ្ណគោល

    ស្ដទង់ារគណន្រយ្រយកម្ពុជាល្រខ ២១ តម្រូវឲ្រយគណៈ 

    គ្រប់គ្រងប្រើប្រ្រស់ការវិនិច្ឆយ័របស់ខ្លនួក្នងុការកំណត់ 

    រូបិយប័ណ្ណសម្រ្រប់ការវាស់វ្រង ព្រ្រះវាបានន្លះុបបញ្រងំ 

    ពីឥទ្ធិពលស្រដ្ឋកិច្ចន្រប្រភពប្រតិបត្តិការព្រឹត្តិការណ៍  

    និងកាលៈទ្រសៈរបស់ធនាគារ។ ក្នុងការវិនិច្ឆ័យន្រះ  

    ធនាគារត្រូវពិារណាលើចំណុចដូចខាងក្រ្រម៖

    ក. រូបិយប័ណ្ណដ្រលមានឥទ្ធិពលលើតម្ល្ររបស ់

     ឧបករណ៍ និងស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ (តម្ល្ររបស់ 

     ឧបករណ៍ និងស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវបាន 

     កំណត់ និងធ្វើការលក់ច្រញដោយប្រើប្រ្រស់ 

     រូបិយប័ណ្ណន្រះ)



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១១០

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

 ២.២ ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ា្រន់សា្ម្រនគណន្រយ្រយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

  ២.២. ២. រូបិយប័ណ្ណគោល (តពីទំព័រមុន)

    ខ. រូបិយប័ណ្ណប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់មូលនិធិដ្រល 

     ទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន និង

    គ. រូបិយប័ណ្ណដ្រលប្រ្រក់ទទួលបានពីសកម្មភាព 

     ប្រតិបត្តិការត្រងត្រត្រូវបានរក្រសាទុក។

  ២.២.៣ សំវិធានធនលើឥណានដ្រលបាត់បង់

    ៅព្រលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គុណភាពន្រ 

    ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយ និង 

    វាយតម្ល្រ ដើម្របីកំណត់ចំណាត់ថ្ន្រក់ និងកម្រិតន្រ 

    សំវិធានធនលើឥណទាន ព្រមទាំងបុរ្រប្រទាន 

    បាត់បង់ដ្រលនឹងបង្ហ្រញព្រញល្រញក្នុងកំណត ់

    សមា្គ្រល់ល្រខ ២.៣.៥។

  ២.២.៤ ការទទួលសា្គ្រល់ពន្ធពន្រយារជាទ្រព្រយសកម្ម

    ពន្ធពន្រយោរជាទ្រព្រយសកម្មត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់សម្រ្រប់ 

    ប្រ្រក់ខាតយោងតាមពន្ធដ្រលមិនទាន់បានប្រើប្រ្រស់ 

    ទាំងអស់ និងភាពខុសគា្ន្របណ្ដ្រះអាសន្នក្នុងករណ ី

    ដ្រលអាចមានប្រ្រក់ចំណ្រញជាប់ពន្ធនាព្រលអនាគត 

    ដើម្របីអាចកាត់កងប្រ្រក់ខាតយោងតាមពន្ធដ្រលមិន 

    ទាន់បានប្រើប្រ្រស់នោះ។ គណៈគ្រប់គ្រងត្រូវប្រើ 

    ការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ ដើម្របីកំណត់ចំនួនន្រពន្ធពន្រយោរ 

    ជាទ្រព្រយសកម្មដ្រលអាចទទួលសា្គ្រល់បានដោយ  

    ផ្អ្រកលើព្រលវ្រា និងកម្រិតន្រប្រ្រក់ចំណ្រញជាប ់

    ពន្ធនាព្រល អនាគត ដ្រលអាចមានជាមួយ 

    នឹងយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការធ្វើផ្រនការពន្ធនាព្រល 

    អនាគត។

  ២.២.៥ ការថយចុះន្រទ្រព្រយសកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុ

    ការថយចុះន្រទ្រព្រយសកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថ ុ

    កើតមានៅព្រលដ្រលតម្ល្រចុះបញ្ជីន្រទ្រព្រយសកម្ម 

    ឬ ទ្រព្រយសកម្មប្រមូលផ្តុំមានតម្ល្រលើសពីទឹកប្រ្រក ់

    ដ្រលអាចប្រមូលមកវិញបានហើយតម្ល្រចុះបញ្ជី  

    ន្រទ្រព្រយសកម្ម គឺយកតម្ល្រខ្ពស់ជាងរវាងតម្ល្រទីផ្រសារ 

    ដកច្រញថ្ល្រដើមពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ និងតម្ល្រ 

    ប្រើប្រ្រស់។ ការគណនាតម្ល្រទីផ្រសារដកថ្ល្រដើម 

    ពាក់ព័ន្ធការលក់ គឺផ្អ្រកលើទិន្នន័យដ្រលទទួល  

    បានពីប្រតិបត្តិការលក់ដោយប្រតិបត្តិការបើកចំហ 

    ន្រទ្រព្រយសកម្មដ្រលស្រដៀងគា្ន្រ ឬ តម្ល្រអង្ក្រត  

    ៅលើទីផ្រសារដកថ្ល្រដើមដ្រលកើតមានដើម្របីលក ់

    ទ្រព្រយសកម្ម។ ការគណនាតម្ល្រប្រើប្រ្រស់ គឺផ្អ្រកលើ 

    គំរូសាច់ប្រ្រក់អប្របហារ។ ធនាគារវាយតម្ល្រការថយចុះ 

    ន្រទ្រព្រយសកម្មៅព្រលដ្រលមានព្រឹត្តិការណ៍ ឬ ការ 

    ផ្ល្រស់ប្តូរដ្រលបង្ហ្រញថតម្ល្រចុះបញ្ជីន្រទ្រព្រយសកម្ម 

    មិនអាចប្រមូលមកវិញបាន។ កតា្ត្រសំខាន់នានាដ្រល 

    ធនាគារពិារណាថតម្រូវឲ្រយមានការពិនិត្រយលើការ 

    ថយចុះតម្ល្ររួមមាន៖

    • លទ្ធផលប្រតិបត្តិការមានកម្រិតទាបខា្ល្រំងជាង  

     ធៀបទៅនឹងលទ្ធផលប្រតិបត្តិការរំពឹងទុកនា 

     ព្រលកន្លងមក ឬ នាព្រលអនាគត។

    • ការផ្ល្រស់ប្តូរសំខាន់ៗន្ររបៀបប្រើប្រ្រស់ទ្រព្រយ 

     សកម្មដ្រលបានទិញ ឬ យុទ្ធសាស្រ្តសម្រ្រប់  

     អាជីវកម្មទាំងមូល។

    • និនា្ន្រការស្រដ្ឋកិច្ច ឬ ភាពអវិជ្ជមានសំខាន់ៗ 

     ក្នុងវិស័យ។

  ២.២.៦ ការបា៉្រន់សា្ម្រនអាយុកាលប្រើប្រ្រស់ន្រអចលកម្ម  

    និងហត្ថូបករណ៍ និងកម្មវិធីកុំព្រយូទ័រ

    ធនាគារ ធ្វើការបា៉្រន់សា្ម្រនអាយុកាលប្រើប្រ្រស់ន្រ 

    អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ និងកម្មវិធីកុំព្រយូទ័រ  

    របស់ខ្លនួ ហើយការប៉ា្រន់សា្ម្រនន្រះត្រវូបានត្រតួពិនិត្រយ 

    ឡើងវិញតាមកាលកំណត់ ដើម្របីធានាថរំលស់ 

    មានសង្គតភាពជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ច  

    ន្រអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ និងកម្មវិធីកុំព្រយូទ័រ 

    នីមួយៗ។

 ២.៣ ស្រចក្ដីសង្ខ្របន្រគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ 

  ២.៣.១  បម្រ្របម្រួលគោលនយោបាយគណន្រយ្រយ

    គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ និងវិធីសាស្ដទ្រគណនា 

    ដ្រលាក់ឲ្រយអនុវត្ដទដោយធនាគារ ត្រូវបានអនុវត្ដទជា 

    អចិន្ដទ្រ្រយ៏ និងមិនមានការផ្ល្រស់ប្តូរៅក្នុង 

    ការិយបរិច្ឆ្រទន្រះទ្រ។

  ២.៣.២ ព័ត៌មនវិយោគកម្ម

    ធនាគារធ្វើប្រតិបត្ដទកិារអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួៅក្នងុវិស័យ 

    ត្រមួយ ដ្រលជាធនាគារពាណិជ្ជ និងស្ថតិៅក្នងុដ្រន 

    ភូមិសាស្ដទ្រត្រមួយ គឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១១១

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

 ២.៣ ស្រចក្ដីសង្ខ្របន្រគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

  ២.៣.៣  សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល

    សម្រ្រប់គោលបំណងន្រការរៀបចំរបាយការណ ៍

    លំហូរសាច់ប្រ្រក់ សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់  

    សមមូលរួមមាន សាច់ប្រ្រក់ និងសមតុល្រយធនាគារ  

    ប្រ្រក់បញ្ញើគា្ម្រនកាលកំណត់ និងការវិនិយោគ  

    រយៈព្រលខ្លី ដ្រលអាចប្ដទូរជាសាច់ប្រ្រក់បានក្នុងរយៈ 

    ព្រលបីខ្រ ឬ តិចជាងន្រះនាព្រលាក់តម្កល់ និង 

    ដ្រលអាចប្ដទូរជាសាច់ប្រ្រក់ដ្រលកំណត់បាន និងមាន 

    ហានិភ័យតិចតួចលើការផ្ល្រស់ប្ដទូរតម្ល្រ។

  ២.៣.៤ ឥណាន និងបុរ្រប្រាន

    ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានផ្ដទល់ឲ្រយអតិថិជនទាំងអស ់

    ត្រវូបានបង្ហ្រញៅក្នងុតារាងតុល្រយការតាមប្រ្រក់ដើម 

    និងចំណូលការប្រ្រក់បង្គរ (ដកចំណូលការប្រ្រក ់

    ព្រយួរទុក) ដោយដកច្រញនូវចំនួនទំាងឡាយណាដ្រល 

    បានលុបចោល និងសំវិធានធនសម្រ្រប់ឥណទាន 

    ដ្រលបានបាត់បង់។ ឥណទាន រយៈព្រលខ្លី គឺជា 

    ឥណទានដ្រលនឹងត្រូវទូទាត់សងមកវិញៅក្នុង 

    រយៈព្រលមួយឆ្ន្រំដោយគិតាប់ពីកាលបរិច្ឆ្រទ  

    ដ្រលឥណទាននោះត្រូវបានផ្ដទល់ឲ្រយអតិថិជន។  

    ឥណទានរយៈព្រលវ្រងគឺជាឥណទានដ្រលនឹង 

    ត្រូវទូទាត់សងមកវិញៅក្នុងរយៈព្រលច្រើនជាង 

    មួយឆ្ន្រ ំដោយគិតាប់ពីកាលបរិច្ឆ្រទដ្រលឥណទាន 

    ត្រូវបានផ្ដទល់ឲ្រយអតិថិជន។

    ឥណទានត្រូវបានលុបចោលៅព្រលដ្រលធនាគារ 

    ជឿជាក់ង៉្រងច្របាស់ថ ឥណទាននោះមិនអាច  

    ប្រមូលមកវិញបាន។ ការប្រមូលបានមកវិញន្រ 

    ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដ្រលត្រូវបានលុបចោល  

    ឬ បានធ្វើសំវិធានធនៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ 

    មុនៗ នឹងបន្ថយចំនួនន្រសំវិធានធនសម្រ្រប ់

    ឥណទានបាត់បង់ៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

    ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដ្រលត្រូវបានាត់ថ្ន្រក ់

    ជាឥណទានក្រ្រមស្ដទង់ារជាប់សង្រស័យ ឬ បាត់បង់  

    គឺត្រូវាត់ទុកជាឥណទានមិនដំណើរការ។

  ២.៣.៥ សំវិធានធនលើឥណានបាត់បង់

    សំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់ត្រូវបានធ្វើឡើង 

    អាស្រ័យទៅលើហានិភ័យជាក់ាក់នានាដ្រល  

    ទាក់ទងទៅនឹងឥណទាន និងបុរ្រប្រទានទាំងនោះ  

    ហើយបានពិនិត្រយមើល និងកំណត់ង៉្រងជាក់ាក់ថ 

    ជាឥណទានឃ្ល្រំមើល ក្រ្រមស្ដទង់ារ ជាប់សង្រស័យ  

    ឬ បាត់បង់។ លើសពីន្រះទៅទៀត សំវិធានធនទូទៅ  

    ត្រូវបានរក្រសាទុកសម្រ្រប់ឥណទានដ្រលបានាត់ថ្ន្រក់ 

    ជាឥណទានធម្មតា។

    ធនាគារ បានអនុវត្ដទតាមការកំណត់អំពីចំណាត់ថ្ន្រក ់

    ឥណទាន និងសំវិធានធនដ្រលតម្រវូដោយធនាគារ 

    ជាតិន្រកម្ពុជា តាមប្រកាសល្រខ ធ៧-០៩-០៧៤  

    ចុះថ្ង្រទី២៥ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០០៩។ ប្រកាសន្រះ 

    តម្រូវឲ្រយធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់ ធ្វើចំណាត់ថ្ន្រក ់

    ឥណទានរបស់ខ្លួនជា ៥ ថ្ន្រក់។ កម្រិតអប្របបរមា  

    ាំបាច់ន្រការធ្វើសំវិធានធនទូទៅ និងជាក់ាក់ត្រូវ 

    បានធ្វើឡើងដោយផ្អ្រកទៅលើការធ្វើចំណាត់ថ្ន្រក់ 

    ឥណទាន។ 

    ការធ្វើសំវិធានធនត្រូវផ្អ្រកទៅលើភាគរយន្រ 

    ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានមិនទាន់សងសរុប 

    (រួមបញ្ចូលទាំងការប្រ្រក់បង្គរទុក) និងការប្រ្រក់ព្រយួរ 

    ទុកដូចមានខាងក្រ្រម៖

ចំណាត់ថ្ន្រក់ ចំនួនថ្ង្រដ្រលហួសកាលកំណត់សង សំវិធានធន

សំវិធានធនទូទៅ៖

ឥណទានធម្មតា តិចជាង ៣០ ថ្ង្រ ១%

សំវិធានធនជាក់ាក់៖

ឥណទានឃ្ល្រមំើល ពី ៣០ ថ្ង្រ ឬ ច្រើនជាង
បុ៉ន្ដទ្រ តិចជាង ៩០ ថ្ង្រ ៣%

ឥណទានក្រ្រមស្ដទង់ារ ពី ៩០ ថ្ង្រ ឬ ច្រើនជាង
បុ៉ន្ដទ្រ តិចជាង ១៨០ ថ្ង្រ ២០%

ឥណទានជាប់សង្រស័យ ពី ១៨០ ថ្ង្រ ឬ ច្រើនជាង
បុ៉ន្ដទ្រ តិចជាង ៣៦០ ថ្ង្រ ៥០%

ឥណទានបាត់បង់ ពី ៣៦០ ថ្ង្រ ឬ ច្រើនជាង ១០០%

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

    ធនាគារ បានផ្ដទល់សំវិធានធនជាក់ាក់បន្ថ្រមលើស 

    ពីតម្រូវការរបស់ប្រកាស ដើម្របីន្លុះបបញ្រំង ឲ្រយកាន់ត្រ 

    ច្របាស់ពីសាស្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកខ្ចី។ ការប្រ្រក ់

    ព្រយួរទុកដ្រលបានបង្គរសម្រ្រប់ឥណទានមិន 

    ដំណើរការ មិនត្រូវបានយកមកពិារណាសម្រ្រប ់

    បំណងន្រការវិភាគឥណទានដ្រលបានបាត់បង ់

    របស់ធនាគារនោះទ្រ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១១២

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

 ២.៣ ស្រចក្ដីសង្ខ្របន្រគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

  ២.៣.៥ សំវិធានធនលើឥណានបាត់បង់ (តពីទំព័រមុន)

    ឥណទានដ្រលមិនអាចទារមកវិញបាន ឬ ចំណ្រកន្រ 

    ឥណទាន ដ្រលបានាត់ថ្ន្រក់ជាបំណុលអាក្រក់ 

    ត្រវូបានលុបច្រញ បនា្ទ្រប់ពីបានពិារណាទៅលើតម្ល្រ 

    លក់បានន្រទ្រព្រយបបញ្រំ (ប្រសិនបើមាន) ៅព្រល 

    ដ្រលគណៈគ្រប់គ្រងវិនិច្ឆ័យឃើញថ ពុំមានសង្រឃឹម 

    នឹងអាចទារបានឥណទានទាំងនោះមកវិញទ្រ។

  ២.៣.៦ ការសន្រយាន្រឥណានផ្រស្រងៗ

    ៅក្នុងអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារមានការសន្រយោន្រ 

    ឥណទានផ្រស្រងៗ ដ្រលរួមមាន ការសន្រយោផ្ដទល់ប្រ្រក់  

    កម្ចី លិខិតឥណទាន និងលិខិតធានា។  

    គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ និងវិធីសាស្ដទ្រ 

    សំវិធានធន គឺមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងឥណទាន  

    ដ្រលបានផ្ដទល់ឲ្រយដំបូងដូចដ្រលកំណត់បង្ហ្រញ 

    ខាងលើ។ សំវិធាន ធនលើការសន្រយោន្រឥណទាន 

    ផ្រស្រងៗ ត្រូវបានធ្វើឡើងៅព្រលការបាត់បង់  

    ត្រូវបានគិតថទំនងនឹងកើតមានឡើង។

  ២.៣.៧ ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

    គណនីត្រវូទទួលផ្រស្រងៗ រួមបញ្ចលូៅក្នងុទ្រព្រយសកម្ម 

    ផ្រស្រងៗ ត្រូវបានកត់ត្រ្រទៅតាមតម្ល្រដ្រលរំពឹងទកុថ 

    នឹងអាចប្រមូលមកវិញបាន។ ការបា៉្រន់សា្ម្រនត្រូវធ្វើ 

    ឡើងសម្រ្រប់បំណុលជាប់សង្រស័យ ដោយផ្អ្រកលើការ 

    ត្រួតពិនិត្រយ ចំពោះបរិមាណៅសល់ទាំងអស់  

    នាកាលបរិច្ឆ្រទន្រតារាងតុល្រយការ។

  ២.៣.៨ អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍

    ក. អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ត្រូវបានកត់ត្រ្រ 

     តាមតម្ល្រដើមដោយដករំលស់បង្គរ និងការ 

     ខាតបង់ន្រឱនភាពតម្ល្របង្គរ ប្រសិនបើមាន។ 

     ៅព្រលដ្រលធាតុន្រអចលកម្ម រួមបញ្ចូល 

     នូវសមាសធាតុសំខាន់ៗ ដ្រលមានអាយុកាល 

     កំណត់ប្រើប្រ្រស់ខុសៗគា្ន្រ អចលកម្មទំាងនោះ 

     ត្រូវបានាត់ទុកជាធាតុផ្រស្រងគា្ន្រន្រអចលកម្ម  

     និងហត្ថូបករណ៍។

    ខ. ការរំលស់ន្រអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ត្រូវ 

     បានកត់ត្រ្រក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលដោយ 

     ផ្អ្រកលើវិធីសាស្ត្ររំលស់ថ្ររទៅលើអាយុកាល 

     ប៉ា្រន់ប្រមាណន្រទ្រព្រយនីមួយៗ ទៅតាមអត្រ្រ  

     ដូចខាងក្រ្រម៖

     ការក្រលម្អអគារ   ២០% 

     ហត្ថូបករណ៍ការិងល័យ   ២៥% 

     សង្ហ្ររឹម និងគ្រឿងបំពាក់  ២០%

     ងនយន្ដទ    ២៥% 

    គ. ការចំណាយបន្តបនា្ទ្រប់ដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង 

     ធាតុណាមួយន្រអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ 

     ដ្រលបានទទួលសា្គ្រល់រួចមកហើយនឹងត្រូវ 

     បូកបញ្ចូលទៅក្នុងតម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយសកម្ម 

     នោះ ប្រសិនបើអត្ថប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ចនា 

     ព្រលអនាគតដ្រលលើសពីប្រតិបត្តិការដើម 

     ស្ដទង់ារន្រទ្រព្រយសកម្មដ្រលកំពុងមាននោះ  

     អាចនឹងហូរចូលទៅក្នុងធនាគារ។ រាល់ការ 

     ចំណាយបនា្ទ្រប់បន្រសំផ្រស្រងទៀត ត្រូវបានទទួល 

     សា្គ្រល់ជាបន្ទុកចំណាយៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ 

     ដ្រលកើតឡើង។

    ឃ. ចំណ្រញ ឬ ខាតពីការឈប់ប្រើ ឬការលក់ច្រញ 

     ន្រអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ណាមួយត្រូវ 

     បានកំណត់ដោយភាពខុសគា្ន្ររវាងប្រ្រក ់

     ចំណូលសុទ្ធពីការលក់ និងតម្ល្រយោងន្រ 

     ទ្រព្រយសម្របត្ដទិនោះ ហើយត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ 

     ៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលៅថ្ង្រឈប់ 

     ប្រើ ឬ លក់ច្រញ។

    ង. អចលកម្មដ្រលបានរំលស់អស់ហើយត្រូវបាន 

     រក្រសាទុកក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់  

     ថ្ង្រដ្រលអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ទាំងនោះ 

     ត្រូវបានលក់ ឬ លុបបំបាត់ចោល។

    ច. តម្ល្រយោងន្រអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍  

     ត្រូវបានធ្វើការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញចំពោះ 

     ឱនភាព ន្រតម្ល្រៅព្រលដ្រលមានការ 

     គូសបប្ជ្រក់ណាមួយឲ្រយដឹងថ ទ្រព្រយសកម្ម 

     នោះាំបាច់ត្រូវបន្ថយតម្ល្រ។ ឱនភាពន្រ 

     តម្ល្រត្រូវបានវាស់វ្រងដោយប្រៀបធៀបតម្ល្រ 

     យោងរបស់ទ្រព្រយសកម្ម ជាមួយតម្ល្រដ្រល 

     អាចប្រមូលបានវិញ។ ការខាតបង់លើការ 

     ថយចុះន្រតម្ល្រត្រូវបានាត់ចូលជាចំណាយ 

     ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១១៣

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

    ន. ការាក់បញ្ចូលមកវិញនូវការខាតបង់លើ 

     ឱនភាពន្រតម្ល្រដ្រលបានទទួលសា្គ្រល់ពី 

     ឆ្ន្រំមុនៗ ត្រូវបានកត់ត្រ្រឡើងវិញៅព្រល 

     ដ្រលមានការគូសបប្ជ្រក់ឲ្រយដឹងថការខាត 

     បង់លើឱនភាព ន្រតម្ល្រដ្រលបានទទួល 

     សា្គ្រល់សម្រ្រប់ទ្រព្រយសកម្មនោះល្រងកើត 

     មានទៀត ឬ ត្រូវបានថយចុះហើយ។ ការាក់ 

     បញ្ចូលមកវិញន្រះ ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ត្រឹម 

     កម្រតិតម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយសកម្មដ្រលត្រូវបាន 

     កំណត់ (តម្ល្រសុទ្ធបនា្ទ្រប់ពីដករំលស់) ប្រសិន 

     បើពុំមានការខាតបង់លើឱនភាពន្រតម្ល្រទ្រ 

     នោះ។ ការាក់បញ្ចូលមកវិញន្រះ ត្រូវបាន 

     ទទួលសា្គ្រល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។ 

  ២.៣.៩ កម្មវិធីកុំព្រយូទ័រ

    កម្មវិធីកុំព្រយូទ័រដ្រលធនាគារបានទិញត្រូវបានបង្ហ្រញ 

    តាមថ្ល្រដើម ដករំលស់បង្គរ និងឱនភាពប្រសិន 

    បើមាន។ កម្មវិធីកុំព្រយូទ័រត្រូវបានរំលស់ដោយផ្អ្រកលើ 

    វិធីសាស្ដទ្ររំលស់ថ្ររដ្រលមានអត្រ្ររំលស់ប្រាំឆ្ន្រំ  

    ២០ ភាគរយ។

  ២.៣.១០ ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារផ្រស្រងៗ

    ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារផ្រស្រងៗត្រូវបាន 

    បង្ហ្រញក្នុងតម្ល្រដ្រលបានាក់តម្កល់។

  ២.៣.១១ បំណុលផ្រស្រងៗ

    បំណុលផ្រស្រងៗត្រូវបានបង្ហ្រញក្នុងតម្ល្រដើម។ 

  ២.៣.១២ សំវិធានធនលើបំណុល

    សំវិធានធនលើបំណុលត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ៅព្រល 

    ដ្រលធនាគារមានកាតព្វកិច្ចបច្ចុប្របន្នជាលទ្ធផលន្រ 

    ព្រតឹ្ដទកិារណ៍ពីអតីតកាលតាមផ្លូវច្របាប់ ឬ តាមរយៈការ 

    បង្កើតឡើងដ្រលអាចនាំអោយមានលំហូរច្រញនូវ 

    ធនធានដ្រលជាផ្ន្រកន្រអត្ថប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ច  

    ដើម្របីបំព្រញនូវកាតព្វកិច្ចនោះ ហើយការបា៉្រន់សា្ម្រន 

    ជាក់ាក់ន្រតម្ល្ររបស់បំណុលនោះត្រូវត្រកើតមាន។

    សំវិធានធនត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញ នាកាល 

    បរិច្ឆ្រទន្រតារាងតុល្រយការនីមួយៗ ហើយធ្វើការ 

    ក្រតម្រូវឲ្រយស្របទៅនឹងការប៉ា្រន់សា្ម្រនល្អបំផុតនាព្រល 

    បច្ចុប្របន្ន។ ៅព្រលតម្ល្រន្រសាច់ប្រ្រក់មានឥទ្ធិពល 

    ជាសារវន្ដទ បរិមាណសំវិធានធនគឺជាតម្ល្របច្ចុប្របន្នន្រ 

    ការចំណាយដ្រលរំពឹងទុក ដើម្របីទូទាត់បំណុល។

  ២.៣.១៣ ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

    (i) ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងគ្រ្រ

     ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងគ្រ្រជាទ្រព្រយសកម្ម  

     និងទ្រព្រយអកម្មសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបច្ចបុ្របន្ន  

     និងមុនៗត្រូវបានវាស់វ្រងជាទឹកប្រ្រក់ដ្រល 

     ត្រូវបានរំពឹងទុកថ ត្រូវបានប្រមូលមកវិញ  

     ឬ ត្រូវបង់ទៅអាជា្ញ្រធរពន្ធារ។ អត្រ្រពន្ធ  

     និងច្របាប់ពន្ធដ្រលត្រូវបានប្រើដើម្របីគណនា 

     ទឹកប្រ្រក់ទំាងន្រះ គឺជាអត្រ្រ និងច្របាប់ពន្ធដ្រល 

     មានសុពលភាពរហូតដល់កាលបរិច្រ្ឆទន្រ 

     តារាងតុល្រយការន្រះ។

    (ii) ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញពន្រយោរ

     ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញពន្រយោរត្រូវបានគណនា 

     ដោយប្រើវិធីសាស្ដទ្របំណុលតុល្រយការលើចំនួន 

     ខុសគា្ន្របណ្ដ្រះអាសន្ន នាកាលបរិច្ឆ្រទន្រ 

     តារាងតុល្រយការរវាងមូលា្ឋ្រនពន្ធន្រទ្រព្រយ 

     សកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មហើយនិងតម្ល្រពិត 

     គណន្រយ្រយរបស់ទ្រព្រយទាំងនោះក្នុង 

     របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

     ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញពន្រយោរជាទ្រព្រយអកម្ម 

     ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់លើចំនួនខុសគា្ន្របណ្ដ្រះ 

     អាសន្នជាប់ពន្ធទាំងអស់ លើកល្រងត្រៅ 

     ព្រលពន្ធពន្រយោរជាទ្រព្រយអកម្មកើតឡើងព ី

     ការទទួលសា្គ្រល់ៅគ្រ្រដំបូងន្រទ្រព្រយសកម្ម  

     ឬ ទ្រព្រយអកម្មៅក្នុងប្រតិបត្ដទិការមួយដ្រល 

     ៅព្រលនោះ ប្រតិបត្តកិារមិនជះឥទ្ធពិលដល់ 

     ប្រ្រក់ចំណ្រញគណន្រយ្រយ និងប្រ្រក់ចំណ្រញ  

     ឬ ខាតជាប់ពន្ធ។

     ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញពន្រយោរជាទ្រព្រយសកម្ម  

     ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់សម្រ្រប់ភាពខុសគា្ន្រ 

     បណ្ដ្រះអាសន្នទំាងអស់ដ្រលអាចកាត់បន្ថយ 

     បានរហូតដល់ទំហំមួយដ្រលទំនងថប្រ្រក់ 

     ចំណ្រញ ជាប់ពន្ធនឹងអាចមាន ដើម្របីកាត់ 

     កងជាមួយភាពខុសគា្ន្របណ្ដ្រះអាសន្នដ្រល 

     អាចប្រើប្រ្រស់បានលើកល្រងត្រៅព្រលពន្ធ 

     លើប្រ្រក់ចំណ្រញពន្រយោរ ជាទ្រព្រយសកម្មកើត 

     ឡើងពីការទទួលសា្គ្រល់នាគ្រ្រដំបូងន្រទ្រព្រយ 

     សកម្ម ឬ បំណុលន្រប្រតិបត្ដទកិារមួយៅខណៈ 

     ព្រលប្រតិបត្ដទិការកើតឡើងនោះមិនមាន 



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១១៤

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

 ២.៣ ស្រចក្ដីសង្ខ្របន្រគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

  ២.៣.១៣ ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ (តពីទំព័រមុន)

    (ii) ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញពន្រយោរ (តពីទំព័រមុន)

     ឥទ្ធិពលដល់ប្រ្រក់ចំណ្រញតាមវិធីសាស្ដទ្រ 

     គណន្រយ្រយ និងប្រ្រក់ចំណ្រញ ឬ ខាតជាប់ពន្ធ។

     តម្ល្រពិតគណន្រយ្រយន្រពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ 

     ពន្រយោរជាទ្រព្រយសកម្មត្រូវបានពិនិត្រយឡើងវិញ 

     នាកាលបរិច្ឆ្រទន្រតារាងតុល្រយការនីមួយៗ 

     ហើយនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមទំហំ 

     មួយដ្រលមិនទំនងថ មានប្រ្រក់ចំណ្រញ 

     ជាប់ពន្ធគ្រប់គ្រ្រន់នឹងអាចផ្ដទល់ឲ្រយទ្រព្រយសកម្ម 

     ទាំងអស់ ឬ មួយផ្ន្រកអាចប្រមូលមកវិញ 

     នាព្រលអនាគត។ ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ 

     ពន្រយោរ ជាទ្រព្រយសកម្មដ្រលមិនត្រូវបាន 

     ទទួលសា្គ្រល់នោះ គឺត្រូវបានវាយតម្ល្រ 

     ឡើងវិញ នាកាលបរិច្ឆ្រទន្រតារាងតុល្រយការ 

     នីមួយៗ ហើយត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់នូវត្រ 

     ទំហំមួយដ្រលវាទំនងថ ប្រ្រក់ចំណ្រញជាប់ 

     ពន្ធនាព្រលអនាគតនឹងធ្វើឲ្រយពន្ធពន្រយោរជា 

     ទ្រព្រយសកម្មនោះ អាចត្រូវបានយកប្រមូល 

     មកវិញបាន។

  ២.៣.១៤ ការកាត់កងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

    ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវ 

    បានកាត់កងគា្ន្រ ហើយចំនួនទឹកប្រ្រក់សុទ្ធត្រូវបាន 

    បង្ហ្រញក្នុងតារាងតុល្រយការ លុះត្រ្រត្រក្នុងករណីដ្រល 

    មានសិទ្ធិស្របច្របាប់ ដើម្របីកាត់កងទឹកប្រ្រក់ដ្រលត្រូវ 

    បានទទួលសា្គ្រល់ ហើយមានបំណងទូទាត់តាម 

    មូលា្ឋ្រនសុទ្ធ ឬ លក់ទ្រព្រយសកម្ម និងទូទាត់បំណុល 

    ៅព្រលទន្ទឹមគា្ន្រនោះ។ ជាទូទៅ ន្រះមិនម្រនជា 

    ករណីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងកាត់កងឡើយ ហើយ 

    ទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបង្ហ្រញជា 

    ទឹកប្រ្រក់ដុលៅក្នុងតារាងតុល្រយការ។

  ២.៣.១៥ ការទទួលសា្គ្រល់ចំណូល និងចំណាយ

    ក. ចំណូលពីការប្រ្រក់៖

     ចំណូលពីការប្រ្រក់ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ដោយ 

     ផ្អ្រកលើមូលា្ឋ្រនបង្គរ។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

     ចំណូលពីការប្រ្រក់លើឥណទានវិបារូបន ៍

     ឥណទានមានកាលកំណត់ និងឥណទាន 

     ផ្រស្រងទៀត ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ដោយផ្អ្រក 

     លើមូលា្ឋ្រនបង្គរជារៀងរាល់ថ្ង្រ។ ៅព្រល 

     ដ្រលឥណទានមួយកា្ល្រយជាឥណទានមិន 

     ដំណើរការ ការកត់ត្រ្រការប្រ្រក់ត្រូវបានព្រយួរ 

     ទុករហូតត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ដោយផ្អ្រក 

     លើមូលា្ឋ្រនសាច់ប្រ្រក់។ ឥណទានទាំង 

     នោះត្រូវបានាត់ទុកជាគណនីមិនដំណើរ 

     ការ ៅព្រលដ្រលមានការខកខានមិនបាន 

     សងបំណុលចំនួន ៩០ ថ្ង្រ ឬ លើសពីន្រះ។

    ខ. ចំណូលពីថ្ល្រឈ្នួល និងកម្រ្រជើងសារ៖

     ចំណូលពីសកម្មភាពផ្រស្រងៗរបស់ធនាគារ  

     ត្រូវបានបង្គរដោយប្រើមូលា្ឋ្រនដូចខាង 

     ក្រ្រម៖

     ១. កម្រ្រលើការាត់ច្រងផ្ដទល់ឥណទាន  

      និងកម្រ្រជើងសារលើស្រវាកម្ម និង 

      ឥណទានដ្រលបានផ្ដទល់ទៅឲ្រយ 

      អតិថិជនត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ៅ 

      ព្រលប្រតិបត្ដទិការកើតឡើង។

     ២. កម្រ្រលើកិច្ចសន្រយោ និងកម្រ្រការ 

      ធានាលើស្រវាកម្មផ្រស្រងៗ និង 

      ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនានាដ្រលផ្ដទល់ 

      ឲ្រយអតិថិជនត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ជា 

      ចំណូលៅព្រលដ្រលប្រតិបត្ដទិកើត 

      មានឡើង។

     ៣. កម្រ្រស្រវាកម្ម និងកម្រ្ររត់ការត្រូវ 

      បានទទួលសា្គ្រល់ៅព្រលស្រវាកម្ម 

      ត្រូវបានបំព្រញ។

    គ. ចំណាយលើការប្រ្រក់៖

     ចំណាយការប្រ្រក់លើប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ 

     អតិថិជនគណនីទូទាត់របស់ធនាគារផ្រស្រងៗ  

     និងប្រ្រក់ កម្ចីត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់តាម 

     មូលា្ឋ្រនបង្គរ។

    ឃ. ចំណាយលើថ្ល្រឈ្នួល និងជើងសារ៖

     ចំណាយលើថ្ល្រឈ្នួលនិងជើងសារត្រូវបាន 

     ទទួលសា្គ្រល់ៅព្រលចំណាយនោះ 

     កើតឡើង។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១១៥

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

 ២.៣ ស្រចក្ដីសង្ខ្របន្រគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

  ២.៣.១៦ ភតិសន្រយាប្រតិបត្តិការ

    ការចំណាយទៅលើភតិសន្រយោប្រតិបត្តិការត្រូវបាន 

    គិតបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមអត្រ្រ 

    ថ្ររស្របតាមថ្ររវ្រាន្រការជួល។

  ២.៣.១៧ សម្ព័ន្ធញាតិ

    ភាគីដ្រលាត់ទុកថជាសម្ព័ន្ធាតិលុះត្រ្រត្រ  

    ធនាគារមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងផ្ទ្រល់ ឬ ប្រយោល  

    លើភាគីផ្រស្រងទៀត ឬ មានឥទ្ធិពលង៉្រងសំខាន់ក្នុង 

    ការធ្វើស្រចក្ដទីសម្រ្រចចិត្ដទផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ និង  

    ប្រតិបត្ដទិការ ឬ ផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើធនាគារ និង 

    ភាគីនោះស្ថិតៅក្រ្រមការគ្រប់គ្រងរួមមួយ ឬ ក ៏

    មានឥទ្ធិពលជាសំខាន់។ សម្ព័ន្ធាតិអាចជារូបវ័ន្ដទ 

    បុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល ហើយក៏បានរួមបញ្ចលូទំាងបុគ្គល 

    ជិតស្និតៅក្នុងសមាជិកគ្រួសារផងដ្ររ។

    សម្ព័ន្ធាតិដូចដ្រលបានកំនត់ក្នុងមាត្រ្រ ៤៩ និង 

    ៥០ ន្រច្របាប់ស្ដទីពីធនាគារ និងសាស្រប័នហិរញ្ញវត្ថុន្រ 

    ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមមានដូចខាងក្រ្រម៖

    ក. រាល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដ្រលកាន់កាប់ 

     ដោយផ្ទ្រល់ ឬ ដោយប្រយោលនូវភាគហ៊ុន 

     ង៉្រងហោចណាស់ ១០ ភាគរយន្រមូលធន  

     ឬ សិទ្ធិបោះឆ្ន្រត។

៣. សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា

    ខ. រាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដ្រលធនាគារ 

     កាន់កាប់ដោយផ្ទ្រល់ ឬ ប្រយោលនូវភាគហ៊ុន  

     ង៉្រងហោចណាស់ ១០ ភាគរយន្រមូលធន  

     ឬ សិទ្ធិបោះឆ្ន្រតៅក្នុងក្រុមហុ៊ននោះ។

    គ.  រាល់បុគ្គលទាំងឡាយណា ដ្រលចូលរួមក្នុង 

     អភិបាលកិច្ចការគ្រប់គ្រង ការដឹកនាំ ឬ ការ 

     ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង។

    ឃ. រាល់សវនករខាងក្រ្រ។

  ២.៣.១៨ ទ្រព្រយសកម្មដ្រលស្ថិតក្រ្រមកិច្ចសន្រយាធានា

    ទ្រព្រយសកម្មដ្រលផ្ញើររក្រសាទុក ឬ ក្នុងសមាសភាព 

    ជាទ្រព្រយាក់ធានា គឺមិនត្រូវបានបង្ហ្រញក្នុង 

    របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទ្រពីព្រ្រះទ្រព្រយទាំងន្រះមិន 

    ម្រនជាទ្រព្រយសកម្មរបស់ធនាគារឡើយ។

  ២.៣.១៩ ការកាត់ខ្ទង់ន្រចំនួនទឹកប្រ្រក់

    ចំនួនទឹកប្រ្រក់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបាន 

    កាត់ខ្ទង់ជាចំនួនគត់ឯកតាដុា្ល្ររអាម្ររិក ចំពោះ  

    ចំនួនទឹកប្រ្រក់ដុា្ល្ររអាម្ររិក និងឯកតាពាន់រៀល  

    ចំពោះចំនួនទឹកប្រ្រក់រៀល លើកល្រងត្រមានការ 

    បប្ជ្រក់ផ្រស្រងពីន្រះ។

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥)

គណនីចរន្ដទជាប្រ្រក់ដុា្ល្ររអាម្ររិក ៦០.៨០០.៨៣០ ២៤៧.៧៦៣.៣៨២ ៥១.៣៨៤.៧២២ ២០៥.២៨១.៩៦៤

គណនីចរន្ដទជាប្រ្រក់រៀល ២.១៣២.១៨៧ ៨.៦៨៨.៦៦៣ ២.៧០៦.៣៤២ ១០.៨១១.៨៣៧

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ជា ប្រ្រក់ដុា្ល្ររអាម្ររិក ១៧.០៨០.០០០ ៦៩.៦០១.០០០ ២៦.០០០.០០០ ១០៣.៨៧០.០០០

ប្រ្រក់តម្កល់កាតព្វកិច្ច៖

ប្រ្រក់បំរុងកាតព្វកិច្ច ៥១.០០០.៦០៥ ២០៧.៨២៧.៤៦៥ ៣៧.៥០០.៦១៥ ១៤៩.៨១៤.៩៥៧

ប្រ្រក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន ៥.០០០.០០០ ២០.៣៧៥.០០០ ៥.០០០.០០០ ១៩.៩៧៥.០០០

១៣៦.០១៣.៦២២ ៥៥៤.២៥៥.៥១០ ១២២.៥៩១.៦៧៩ ៤៨៩.៧៥៣.៧៥៨



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១១៦

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

៣. សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា (តពីទំព័រមុន)

 ប្រ្រក់បំរុងកាតព្វកិច្ច

 យោងតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ល្រខ ធ៧-០១២-១៤០ ចុះថ្ង្រទី១៣ ខ្រកប្ញ្រ ឆ្ន្រ២ំ០១២ ធនាគារ ត្រវូបានតម្រូវឲ្រយរក្រសាចំនួនទឹកប្រ្រក់បំរុងជាក់ាក់ 
 មួយៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាក្នុងទំរង់ជាប្រ្រក់បញ្ញើកាតព្វកិច្ច ហើយគណនាតាមអត្រ្រ ៨ ភាគរយ និង ១២,៥ ភាគរយ ន្រប្រ្រក់បញ្ញើអតិថិជនជារូបិយវត្ថុរៀល 
 និងជារូបិយប័ណ្ណបរទ្រសរៀងគា្ន្រ។ ប្រ្រក់តម្កល់កាតព្វកិច្ច លើប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនមានការប្រ្រប្រួលអាស្រ័យទៅលើកម្រិតន្រប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

 ប្រ្រក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

 យោងតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ល្រខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះថ្ង្រទី១៥ ខ្រតុា ឆ្ន្រ២ំ០០១ គ្រប់ធនាគារត្រូវបានតម្រូវឲ្រយតម្កល់ប្រ្រក់ចំនួន ១០ ភាគរយ 
 ន្រដើមទុនចុះបញ្ជីៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។ ប្រ្រក់តម្កល់ន្រះគឺមិនអាចប្រើប្រ្រស់ក្នុងប្រតិបត្ដទិការប្រាំថ្ង្ររបស់ធនាគារបានឡ ើយ ប៉ុន្ដទ្រធនាគារអាចដកយក  
 វិញបាន ៅព្រលដ្រលសម្រ្រចចិត្ដទឈប់ធ្វើអាជីវកម្មៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 សម្រ្រប់គោលបំណងន្រការរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់ សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលរួមមានដូចខាងក្រ្រម៖

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥)

សាច់ប្រ្រក់ក្នងុដ្រ ៤៦.៨១៤.១២៩ ១៩០.៧៦៧.៥៧៦ ២៨.៤៨០.០៥១ ១១៣.៧៧៧.៨០៤

សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រ កម្ពជុា៖

គណនីចរន្ត ៦២.៩៣៣.០១៧ ២៥៦.៤៥២.០៤៥ ៥៤.០៩១.០៦៤ ២១៦.០៩៣.៨០១

ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (ក) ១៤.០០០.០០០ ៥៧.០៥០.០០០ ២៦.០០០.០០០ ១០៣.៨៧០.០០០

សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ៖

គណនីទូទាត់ ៥៣៧.៤២០ ២.១៨៩.៩៨៦ ៨២១.៤០៧ ៣.២៨១.៥២០

ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (ក) ៥១.៦៧១.៩២៨ ២១០.៥៦៣.១០៧ ៣៥.២៨៧.៣៦៩ ១៤០.៩៧៣.០៣៨

គណនីត្រវូទទួលពីក្រមុហុ៊នម្រ៖

គណនីទូទាត់ ២៩៦.២៧៦ ១.២០៧.៣២៥ ៣២៣.៧៩២ ១.២៩៣.៥៤៩

គណនីត្រវូទទួលពីសម្ពន័្ធាតិ៖

គណនីទូទាត់ ៨៩៣.៨០៧ ៣.៦៤២.២៦៤ ៦១៨.១៩០ ២.៤៦៩.៦៦៩

សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល សរុប ១៧៧.១៤៦.៥៧៧ ៧២១.៨៧២.៣០៣ ១៤៥.៦២១.៨៧៣ ៥៨១.៧៥៩.៣៨១

 (ក) ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ទាំងន្រះមិនមានការាក់កម្រិត និងមានកាលវសាន្តដើមរយៈព្រល ៣ខ្រ ឬតិចជាង។

៤. សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ

 គណនីទូទាត់ដ្រលមានៅជាមួយធនាគារក្នងុស្រកុ ពំុទទួលបានការប្រ្រក់ទ្រ ចំណ្រកឯគណនី ទូទាត់ ដ្រលមានៅក្រ្រប្រទ្រសវិញទទួលបានការប្រ្រក់ក្នងុអត្រ្រ  

 ០,១៥%  ក្នងុ មួយ ឆ្ន្រ ំ(ក្នងុ ឆ្ន្រ ំ២០១៣ គឺពី ០,១០% ទៅ ០,១៥% ក្នងុមួយឆ្ន្រ)ំ។

 ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារក្នងុស្រកុ ទទួលបានការប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ ក្នងុអត្រ្រពី ០,៦០% ទៅ ២,៥០% (ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៣ គឺពី ១,០០% ទៅ ១,៣០%)។

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥)

គណនីទូទាត់ជាមួយធនាគារក្រ្រប្រទ្រស ៤៨៨.៧៦៤ ១.៩៩១.៧១៣ ៧៨៨.៣០៣ ៣.១៤៩.២៧០

គណនីទូទាត់ជាមួយធនាគារក្នងុ ស្រកុ ៤៨.៦៥៦ ១៩៨.២៧៣ ៣៣.១០៤ ១៣២.២៥០

ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារក្នងុស្រកុជាប្រ្រក់ ៦១.៦៧១.៩២៨ ២៥១.៣១៣.១០៧ ៤០.២៨៧.៣៦៩ ១៦០.៩៤៨.០៤០

៦២.២០៩.៣៤៨ ២៥៣.៥០៣.០៩៣ ៤១.១០៨.៧៧៦ ១៦៤.២២៩.៥៦០



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១១៧

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

៥. គណនីត្រូវទទួលពី (ទូទាត់ទៅ) ក្រុមហ៊ុនម្រ

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

គណនីត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនម្រ

គណនីទូទាត់ ២៩៦.២៧៦ ១.២០៧.៣២៥ ៣២៣.៧៩២ ១.២៩៣.៥៤៩

គណនីត្រូវទូាត់ទៅឲ្រយក្រុមហ៊ុនម្រ

គណនីទូទាត់ ៨.២៥៣.០៦៥ ៣៣.៦៣១.២៤០ ៣.១៧១.៨០៤ ១២.៦៧១.៣៥៧

កម្ចី (*)

រយៈព្រលខ្លី ៣១.០០០.០០០ ១២៦.៣២៥.០០០ ១០.០០០.០០០ ៣៩.៩៥០.០០០

រយៈព្រលវ្រង ៣០.០០០.០០០ ១២២.២៥០.០០០ ៤៥.៧៥០.០០០ ១៨២.៧៧១.២៥០

ការប្រ្រក់ត្រូវទូទាត់ ៤៧.៦៤០ ១៩៤.១៣៣ ៤២.២២១ ១៦៨.៦៧៣

៦៩.៣០០.៧០៥ ២៨២.៤០០.៣៧៣ ៥៨.៩៦៤.០២៥ ២៣៥.៥៦១.២៨០

 (*) កម្ចីរយៈព្រលខ្លីពីក្រុមហ៊ុនម្រ មានកាលវិសាន្តជាមធ្រយមាប់ពី ១ ទៅ ៣ខ្រ។ កម្ចីរយៈព្រល វ្រងមានកាលវិសាន្តជាមធ្រយមរហូតដល់ ៣ ឆ្ន្រំ។ 

  កម្ចីទាំងន្រះមានអត្រ្រការប្រ្រក់ាប់ពី ០,៣៥% ទៅ ១,៩៧% ក្នុងមួយឆ្ន្រំ (ឆ្ន្រំ២០១៣ គឺាប់ពី ១,៣១% ទៅ ១,៤៨% ក្នុងមួយឆ្ន្រំ)។

 នាថ្ង្រទី៣០ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាបានអនុប្ញ្រត្តិលើកម្ចីអនុបំណុលរវាងធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនម្រ។ ៅក្នុងខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០១៥ ក្រុមហ៊ុនម្រ  

 បានផ្តល់នូវកម្ចីអនុបំណុលទៅដល់ធនាគារចំនួន ៣០ ានដុា្ល្ររអាម្ររិក។

៦. គណនីត្រូវទទួលពីសម្ព័ន្ធាតិ

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

ធនាគារ Maybank New York ៦៥៨.៥៨២ ២.៦៨៣.៧២២ ៦០៧.៥០៥ ២.៤២៦.៩៨២

ធនាគារ Maybank London ២៣៥.២២៥ ៩៥៨.៥៤២ ១០.៦៨៥ ៤២.៦៨៧

៨៩៣.៨០៧ ៣.៦៤២.២៦៤ ៦១៨.១៩០ ២.៤៦៩.៦៦៩

 ទឹកប្រ្រក់ន្រះតំណាងឲ្រយសមតុល្រយន្រគណនីទូទាត់ជាមួយសាខារបស់ ម្រយប៊្រង ៅក្រ្រប្រទ្រស។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១១៨

៧. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់បង្ហ្រញ
ល្រខ ២.១.៥)

ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម៖

ឥណទានមានកាលកំណត់ ៦៣.៦០៥.១០៣ ២៥៩.១៩០.៧៩៥ ៤៥.៦៧១.៥៧៣ ១៨២.៤៥៧.៩៣៤

ឥណទានវិបារូបន៍ ៥៩.៩៥៨.៥៧៥ ២៤៤.៣៣១.១៩៣ ៥៣.៨៦០.៧៣០ ២១៥.១៧៣.៦១៦

ហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ជកម្ម ២៣.២៨២.៩៩០ ៩៤.៨៧៨.១៨៥ ១០.៧៩៤.៦៦៦ ៤៣.១២៤.៦៩១

១៤៦.៨៤៦.៦៦៨ ៥៩៨.៤០០.១៧៣ ១១០.៣២៦.៩៦៩ ៤៤០.៧៥៦.២៤១

ឥណទានសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់៖

ឥណទានមានកាលកំណត់ ១០៤.០៣០.៥៨៣ ៤២៣.៩២៤.៦២៦ ៧១.៥៩១.៨៦៦ ២៨៦.០០៩.៥០៥

ឥណទានគ្រហា្ឋ្រន ៥៤.៨៩៩.៤០៥ ២២៣.៧១៥.០៧៥ ៥៨.៥១០.៣៧០ ២៣៣.៧៤៨.៩២៨

ឥណទានវិបារូបន៍ ៤២.៤០៧.៤៥២ ១៧២.៨១០.៣៦៧ ២៩.៤៦៧.៦០១ ១១៧.៧២៣.០៦៧

ឥណទានសម្រ្រប់បុគ្គលិក ៤.៤៣៨.៤៤១ ១៨.០៨៦.៦៤៧ ២.១៨៧.៣០១ ៨.៧៣៨.២៦៧

២០៥.៧៧៥.៨៨១ ៨៣៨.៥៣៦.៧១៥ ១៦១.៧៥៧.១៣៨ ៦៤៦.២១៩.៧៦៧

ឥណាន និងបុរ្រប្រានដុល ៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨ ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

ការប្រ្រក់ត្រវូទទួលសុទ្ធ៖

ការប្រ្រក់បង្គរត្រវូទទួល ១.៦១៨.៥៧០ ៦.៥៩៥.៦៧៣ ១.២០៦.៩៥១ ៤.៨២១.៧៦៩

ការប្រ្រក់ព្រយួរទុក (១.០៩៤.០២៧) (៤.៤៥៨.១៦២) (៦២៦.៤១៣) (២.៥០២.៥២០)

៥២៤.៥៤៣ ២.១៣៧.៥១១ ៥៨០.៥៣៨ ២.៣១៩.២៤៩

សរុបឥណាន និងបុរ្រប្រានដុល និង ការប្រ្រក់ត្រវូទទួលសុទ្ធ ៣៥៣.១៤៧.០៩២ ១.៤៣៩.០៧៤.៣៩៩ ២៧២.៦៦៤.៦៤៥ ១.០៨៩.២៩៥.២៥៧

សំវិធានធនសម្រ្រប់ឥណទាន ដ្រលបាត់បង់៖

សំវិធានធនជាក់ាក់ (៧.៥៣៩.៦១៧) (៣០.៧២៣.៩៣៩) (៨.៦៨៩.៤០៤) (៣៤.៧១៤.១៦៩)

សំវិធានធនទូទៅ (៣.៣៤៨.០៦៩) (១៣.៦៤៣.៣៨១) (២.៥៤៥.៣៩៦) (១០.១៦៨.៨៥៧)

(១០.៨៨៧.៦៨៦) (៤៤.៣៦៧.៣២០) (១១.២៣៤.៨០០) (៤៤.៨៨៣.០២៦)

ឥណាន និងបុរ្រប្រាន - សុទ្ធ ៣៤២.២៥៩.៤០៦ ១.៣៩៤.៧០៧.០៧៩ ២៦១.៤២៩.៨៤៥ ១.០៤៤.៤១២.២៣១



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១១៩

៧. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន (តពីទំព័រមុន)

 ការវិភាគបន្ថ្រមទៀត អំពីឥណទាន និងបុរ្រប្រទានមានដូចខាងក្រ្រម៖

 ក- ការវិភាគសំណុំឥណទានតាមវិស័យន្រធនាគារ៖

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់បង្ហ្រញ
ល្រខ ២.១.៥)

ពាណិជ្ជកម្មលក់ដំុ និង រាយ ១៥៤.២៨៥.០៩៣ ៦២៨.៧១១.៧៥៤ ១៥៣.០៥៣.២៨៦ ៦១១.៤៤៧.៨៧៨

អ្នកប្រើប្រ្រស់ ៧១.៧៦៩.៥២៦ ២៩២.៤៦០.៨១៨ ៦៩.១៦៦.៤៩៥ ២៧៦.៣២០.១៤៨

កម្មន្ដទសាលកម្ម ៣៥.២២៣.០៤៦ ១៤៣.៥៣៣.៩១២ ១៦.៤៥១.២៣៨ ៦៥.៧២២.៦៩៦

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ៣៣.៥០៣.៦០៩ ១៣៦.៥២៧.២០៧ ៣.៩៦២.៨០៦ ១៥.៨៣១.៤១០

សំណង់ ១៥.៦០៦.៥១៦ ៦៣.៥៩៦.៥៥៣ ២.៩៤១.២៥៧ ១១.៧៥០.៣២២

អាហរ័ណ នីហរ័ណ ១០.៦៦៧.៣៨៥ ៤៣.៤៦៩.៥៩៤ ៦.១៣៨.៥៦២ ២៤.៥២៣.៥៥៥

កសិកម្ម ៤.៨៥៦.៧៧៦ ១៩.៧៩១.៣៦២ ៨.៦៤១.៦៣៣ ៣៤.៥២៣.៣២៤

ថមពល ២.១៤១.៦៥៦ ៨.៧២៧.២៤៨ ២.១៩៨.៤០១ ៨.៧៨២.៦១២

ផ្រស្រងៗ ២៤.៥៦៨.៩៤២ ១០០.១១៨.៤៤០ ៩.៥៣០.៤២៩ ៣៨.០៧៤.០៦៤

៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨ ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់បង្ហ្រញ
ល្រខ ២.១.៥)

ប្រ្រក់ដុា្លអាម្ររិក ៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨ ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

និវាសនជន ៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨ ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

សម័្ពន្ធាតិ ១៤០.០៩៣ ៥៧០.៨៧៩ ១៣៨.០៦៤ ៥៥១.៥៦៦

មិនម្រនសម័្ពន្ធាតិ ៣៥២.៤៨២.៤៥៦ ១.៤៣៦.៣៦៦.០០៩ ២៧១.៩៤៦.០៤៣ ១.០៨៦.៤២៤.៤៤២

៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨ ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

ហានិភ័យធំៗ ៦៤.៦៥៧.២៣១ ២៦៣.៤៧៨.២១៦ ៣២.៩៩២.២០៣ ១៣១.៨០៣.៨៥១

មិនម្រនហានិភ័យធំៗ ២៨៧.៩៦៥.៣១៨ ១.១៧៣.៤៥៨.៦៧២ ២៣៩.០៩១.៩០៤ ៩៥៥.១៧២.១៥៧

៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨ ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

 ខ-  យោងទៅកំណត់សមា្គ្រល់ ១៤ សម្រ្រប់ការវិភាគឥណទាន និងបុរ្រប្រទានទៅតាមឥណប្រតិទាន។

 គ- ការវិភាគឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដោយផ្អ្រកលើរូបិយប័ណ្ណ និវាសនភាព ទំនាក់ទំនង ហានិភ័យ និងអត្រ្រការប្រ្រក់ដូចខាងក្រ្រម៖



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១២០

២០១៤ ២០១៣

អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រ៖ំ

ឥណទានវិបារូបន៍ ៥,២៥% - ១១,២៥% ៥,២៥% - ១១,២៥%

ឥណទាន ៧,៧៥% - ១២,០០% ៧,៧៥% - ១២,០០%

សក្ខប័ីត្រជំនឿទុកចិត្ត ៧,៥០% - ១០,០០% ៧,៥០% - ១០,០០%

ឥណទានទៅបុគ្គលិក ៣,៥០% ៣,៥០%

៧. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន (តពីទំព័រមុន)

  ហានិភ័យធំៗន្រទ្រព្រយៅក្រ្រតារាងតុល្រយការបូកបញ្ចូលគា្ន្រមានចំនួន ១៤,១៦ ានដុា្លរអាម្ររិក នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ (ឆ្ន្រំ២០១៣ មានចំនួន  

  ៥,៥៩ ានដុា្ល្ររអាម្ររិក)។

 ឃ- ការវិភាគឥណទាន និងបុរ្រប្រទានតាមរយៈការប្រតិបត្តិមានដូចខាងក្រ្រម៖

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់បង្ហ្រញ
ល្រខ ២.១.៥) 

ឥណទានធម្មតា៖

មានវត្ថធុានា ៣២៦.៣៧៥.២២១ ១.៣២៩.៩៧៩.០២៦ ២៤៨.៦២៣.១៨៧ ៩៩៣.២៤៩.៦៣៣

មិនមានវត្ថធុានា ៧.៣៤៣.២៥៦ ២៩.៩២៣.៧៦៨ ៥.១១១.៥៧៧ ២០.៤២០.៧៥០

ឥណទានឃ្ល្រមំើល៖

មានវត្ថធុានា ១០.៥៨៧.៨៦៤ ៤៣.១៤៥.៥៤៦ ៨.១៨៩.៦៣០ ៣២.៧១៧.៥៧២

មិនមានវត្ថធុានា - - ១.៥០៥.០០២ ៦.០១២.៤៨៣

ឥណទានក្រ្រមស្តង់ារ៖

មានវត្ថធុានា ៤៦.៨៣៩ ១៩០.៨៦៩ ៣.០៤៧.៤២៩ ១២.១៧៤.៤៧៩

ឥណទានសង្រស័យ៖

មានវត្ថធុានា ៣.៣០៦.៣១៤ ១៣.៤៧៣.២៣០ ២.១៨២.៧០៦ ៨.៧១៩.៩១០

ឥណទានបាត់បង់៖

មានវត្ថធុានា ៤.៩៦៣.០៥៥ ២០.២២៤.៤៤៩ ២.៤៥១.០៥៤ ៩.៧៩១.៩៦១

មិនមានវត្ថធុានា - - ៩៧៣.៥២២ ៣.៨៨៩.២២០

៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨ ២៧២.០៨៤.១០៧ ១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១២១

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

៧. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន (តពីទំព័រមុន)

 ង- បម្រ្របម្រួលន្រការធ្វើសំវិធានធនសម្រ្រប់ឥណទានបាត់បង់ៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆ្រទ៖

២០១៤
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

២០១៣
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សំវិធានធនជាក់លក់៖

នាថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ៨.៦៨៩.៤០៤ ៨.៥៦១.៦៧៦

បន្ទកុ - ១២៧.៧២៨

បញ្ជកីាបញ្រ្ចាស (១.១៤៩.៧៨៧) -

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ៧.៥៣៩.៦១៧ ៨.៦៨៩.៤០៤

សំវិធានធនទូទៅ៖

នាថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ២.៥៤៥.៣៩៦ ២.២៥៩.៣៣៧

បន្ទកុក្នងុអំឡុងការិយបរិច្ឆ្រទ ៨០២.៦៧៣ ២៨៦.០៥៩

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ៣.៣៤៨.០៦៩ ២.៥៤៥.៣៩៦

សំវិធានធនសរុប ១០.៨៨៧.៦៨៦ ១១.២៣៤.៨០០

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ៤៤.៣៦៧.៣២០ ៤៤.៨៨៣.០២៦



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១២២

៨. អចលនកម្ម និងហត្ថូបករណ៍

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២០១៤

អចលកម្ម
កំពុងដំណើរការ

ដុល្ល្ររអាម្ររិក
ការក្រលំអអគារ

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

ហត្ថបូករណ៍
ការិយាល័យ

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សង្ហ្ររឹម
និងគ្រឿងបំពាក់

ដុល្ល្ររអាម្ររិក
យានយន្ត

ដុល្ល្ររអាម្ររិក
សរុប

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

តម្ល្រដើម

នាថ្ង្រទី១ ខ្រមករា - ៥.០១៧.០៦០ ៣.១២៥.៤២៤ ២៨៤.០៤៧ ២៣៦.៥០០ ៨.៦៦៣.០៣១

ការទិញបន្ថ្រម ១.៩៤៦.២៣២ ៣៦៦.៣៧៤ ៦២៩.៩២៧ ២៦.៦៧០ - ២.៩៦៩.២០៣

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ១.៩៤៦.២៣២ ៥.៣៨៣.៤៣៤ ៣.៧៥៥.៣៥១ ៣១០.៧១៧ ២៣៦.៥០០ ១១.៦៣២.២៣៤

រំលស់បង្គរ

នាថ្ង្រទី១ ខ្រមករា - ២.៤៩៦.០៩៧ ១.៥១៣.៥៥០ ៩២.៦៥៥ ១៩៧.២៨៧ ៤.២៩៩.៥៨៩

រំលស់ក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទ - ៨៦៤.៤៥២ ៥៣៩.៣៥៧ ៥២.០៦៣ ២៦.៥៦៨ ១.៤៨២.៤៤០

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ - ៣.៣៦០.៥៤៩ ២.០៥២.៩០៧ ១៤៤.៧១៨ ២២៣.៨៥៥ ៥.៧៨២.០២៩

តម្ល្រចុះបញ្ជសុីទ្ធ

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ១.៩៤៦.២៣២ ២.០២២.៨៨៥ ១.៧០២.៤៤៤ ១៦៥.៩៩៩ ១២.៦៤៥ ៥.៨៥០.២០៥

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ៧.៩៣០.៨៩៦ ៨.២៤៣.២៥៦ ៦.៩៣៧.៤៥៩ ៦៧៦.៤៤៦ ៥១.៥២៨ ២៣.៨៣៩.៥៨៥

២០១៣

ការក្រលំអអគារ
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

ហត្ថបូករណ៍
ការិយាល័យ

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សង្ហ្ររឹម
និងគ្រឿងបំពាក់

ដុល្ល្ររអាម្ររិក
យានយន្ត

ដុល្ល្ររអាម្ររិក
សរុប

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

តម្ល្រដើម

នាថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ៣.៦២៣.០១០ ២.០៨០.២៨៦ ១៥៤.៩៣៥ ២៧៦.៣០០ ៦.១៣៤.៥៣១

ការទិញបន្ថ្រម ១.៣៩៤.០៥០ ១.០៣៩.៣៨៥ ១២៩.១១២ - ២.៥៦២.៥៤៧

ការធ្វើចំណាត់ថ្ន្រក់ឡើងវិញ - ៦.១៩៣ - - ៦.១៩៣

ការលក់ - (៤៤០) - (៣៩.៨០០) (៤០.២៤០)

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ៥.០១៧.០៦០ ៣.១២៥.៤២៤ ២៨៤.០៤៧ ២៣៦.៥០០ ៨.៦៦៣.០៣១

រំលស់បង្គរ

នាថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ១.៧៥៨.៣១៣ ១.១១៣.០៦២ ៦១.០១០ ១៩២.៩៩៥ ៣.១២៥.៣៨០

រំលស់ក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទ ៧៣៧.៧៨៤ ៤០០.៩២៨ ៣១.៦៤៥ ៤៤.០៩២ ១.២១៤.៤៤៩

ការលក់ - (៤៤០) - (៣៩.៨០០) (៤០.២៤០)

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ២.៤៩៦.០៩៧ ១.៥១៣.៥៥០ ៩២.៦៥៥ ១៩៧.២៨៧ ៤.២៩៩.៥៨៩

តម្ល្រចុះបញ្ជសុីទ្ធ

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ២.៥២០.៩៦៣ ១.៦១១.៨៧៤ ១៩១.៣៩២ ៣៩.២១៣ ៤.៣៦៣.៤៤២

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ១០.០៧១.២៤៧ ៦.៤៣៩.៤៣៧ ៧៦៤.៦១១ ១៥៦.៦៥៦ ១៧.៤៣១.៩៥១



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១២៣

៩. កម្មវិធីកុំព្រយូទ័រ

១០. ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២០១៤
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

២០១៣
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

តម្ល្រដើម

នាថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ២០០.៣៤២ ១៥៨.១៩៩

ការទិញបន្ថ្រម ៣៤៤.២៧៤ ៤៨.៤៧៦

ការធ្វើចំណាត់ថ្ន្រក់ឡើងវិញ - (៦.៣៣៣)

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ៥៤៤.៦១៦ ២០០.៣៤២

ដក៖ រំលស់បង្គរ

នាថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ១៤៧.៥៧៩ ១៣៤.៣៦៧

រំលស់ក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទ ២៥.១៩១ ១៣.២១២

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ១៧២.៧៧០ ១៤៧.៥៧៩

តម្ល្រចុះបញ្ជសុីទ្ធ

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ៣៧១.៨៤៦ ៥២.៧៦៣

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ១.៥១៥.២៧២ ២១០.៧៨៨

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់បង្ហ្រញ
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់បង្ហ្រញ
ល្រខ ២.១.៥)

ប្រ្រក់បញ្ញើទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ១.១៨០.៩៤៩ ៤.៨១២.៣៦៧ ១.១០៩.០៦៣ ៤.៤៣០.៧០៧

ប្រ្រក់បង់មុន ២៧២.២៧៧ ១.១០៩.៥២៩ ៣១៩.៤៥៩ ១.២៧៦.២៣៩

ការប្រ្រក់បង្គរដ្រលនឹងត្រវូទទួលពីធនាគារជាតិ និងធនាគារផ្រស្រងទៀត ៩២.៨៤០ ៣៧៨.៣២៣ ១១៧.៤៣៤ ៤៦៩.១៤៩

បុរ្រប្រទានទៅបុគ្គលិក - - ១៩.០២០ ៧៥.៩៨៥

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ១៤.០៥៣ ៥៧.២៦៧ ៤០.៨៤៤ ១៦១.១៧១

១.៥៦០.១១៩ ៦.៣៥៧.៤៨៦ ១.៦០៥.៨២០ ៦.៤១៥.២៥១

១១. ប្រ្រក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារ

 ប្រ្រក់បញ្ញើពីអតិថិជនរួមមានដូចជា៖

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥)

ប្រ្រក់បញ្ញើចរន្ដទ ១៤៤.៥៤៥.៩១៤ ៥៨៩.០២៤.៦០០ ១៣២.៥៨០.៨៤០ ៥២៩.៦៦០.៤៥៦

ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ ៦៣.០២៦.៩៣៩ ២៥៦.៨៣៤.៧៧៦ ៤០.៤៧៨.៧៧៨ ១៦១.៧១២.៧១៨

ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ១៥៣.២៤២.៤៥៦ ៦២៤.៤៦៣.០០៨ ១២៣.៣៥៤.៤០៨ ៤៩២.៨០០.៨៦០

ប្រ្រក់បញ្ញើកម្រតិទុក ២៤៣.៩៦៦ ៩៩៤.១៦២ ២៦៩.៥៨០ ១.០៧៦.៩៧២

៣៦១.០៥៩.២៧៥ ១.៤៧១.៣១៦.៥៤៦ ២៩៦.៦៨៣.៦០៦ ១.១៨៥.២៥១.០០៦



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១២៤

១១. ប្រ្រក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារ (តពីទំព័រមុន)

 ការវិភាគបន្ថ្រមន្រប្រ្រក់បញ្ញើពីអតិថិជនមានដូចខាងក្រ្រម៖

 (ក) ការវិភាគលើកាលអវសាន សូមមើលកំណត់បង្ហ្រញល្រខ ១៤ ទម្រង់កាលវសាន្ត។

 (ខ) ការវិភាគតាមប្រភ្រទអតិថិជន៖

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

ឯកត្ដទជន ១៨៩.៨៨៥.២៣៣ ៧៧៣.៧៨២.៣២៥ ១២៨.៣៩៨.៩៣៦ ៥១២.៩៥៣.៧៤៩

សហគ្រ្រសក្នងុស្រកុ ១៧១.១៧៤.០៤២ ៦៩៧.៥៣៤.២២១ ១៦៨.២៨៤.៦៧០ ៦៧២.២៩៧.២៥៧

៣៦១.០៥៩.២៧៥ ១.៤៧១.៣១៦.៥៤៦ ២៩៦.៦៨៣.៦០៦ ១.១៨៥.២៥១.០០៦

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

 (គ) ការវិភាគតាមប្រភ្រទរូបិយវត្ថុ៖

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

ប្រ្រក់ដុា្ល្ររអាម្ររិក ៣៥៩.៦៣០.៧០១ ១.៤៦៥.៤៩៥.១០៧ ២៩៦.៣៤៧.៦១៨ ១.១៨៣.៩០៨.៧៣៤

ប្រ្រក់រៀល ១.៤២៨.៥៧៤ ៥.៨២១.៤៣៩ ៣៣៥.៩៨៨ ១.៣៤២.២៧២

៣៦១.០៥៩.២៧៥ ១.៤៧១.៣១៦.៥៤៦ ២៩៦.៦៨៣.៦០៦ ១.១៨៥.២៥១.០០៦

 (ឃ) អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ៖

២០១៤ ២០១៣

ប្រ្រក់បញ្ញើចរន្ដទ ០,៥០% - ១.៨៥% ០,៥០%

ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ ០,៥០% - ១,០០% ០,៥០%

ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ១,៥០% - ៤,៥០% ១,៥០% - ៤,២៥%

ប្រ្រក់បញ្ញើកម្រតិទុក សូន្រយ សូន្រយ

  ប្រ្រក់បញ្ញើពីធនាគារផ្រស្រងៗរូមមាន៖

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥)

ប្រ្រក់បញ្ញើចរន្ដទ ៥.៤៧៦.៨៥៩ ២២.៣១៨.២០០ ២.៩៨៥.៨៥១ ១១.៩២៨.៤៧៥

ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ៧២.៦០៥.១៦១ ២៩៥.៨៦៦.០៣២ ២៨.៩៩៣.១១២ ១១៥.៨២៧.៤៨២

៧៨.០៨២.០២០ ៣១៨.១៨៤.២៣២ ៣១.៩៧៨.៩៦៣ ១២៧.៧៥៥.៩៥៧

  ប្រ្រក់បញ្ញើចរន្តពុំមានផ្តល់ការប្រ្រក់ទ្រ ចំណ្រកប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ផ្តល់ការប្រ្រក់ ាប់ពី ០,៦០% ដល់ ២,០០% (ឆ្ន្រំ២០១៣ គឺាប់ពី ១,០០%  

  ដល់ ១,៣០%)។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១២៥

១២.  ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

 សមាសធាតុសំខាន់ៗន្រចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញមានដូចខាងក្រ្រម ៖

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥)

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ យោងតាមបទបញ្ញត្ដទិច្របាប់ពន្ធ៖

ពន្ធក្នងុគ្រ្រ ២.៤០១.៨៤៥ ៩.៧៨៧.៥១៨ ២.៦៥៩.៤៣០ ១០.៦២៤.៤២៣

ពន្ធពន្រយោរ ៤១១.៣៤៦ ១.៦៧៦.២៣៥ (៦៨១.២៧៣) (២.៧២១.៦៨៦)

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ ២.៨១៣.១៩១ ១១.៤៦៣.៧៥៣ ១.៩៧៨.១៥៧ ៧.៩០២.៧៣៧

 ១២.១ ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងគ្រ្រ

  អនុលោមទៅតាមច្របាប់ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធនាគារមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រ ញដោយគណនាតាមអត្រ្រ ២០% ន្រប្រ្រក់ចំណ្រញ 

  ជាប់ពន្ធ ឬ ក៏បង់ពន្ធអប្របបរមាដោយគណនាតាមអត្រ្រ ១% ន្រប្រ្រក់ចំណូលសរុបៅព្រលដ្រលពន្ធមួយណាមានចំនួនធំជាង។

  ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញដ្រលគណនាតាមអត្រ្រពន្ធជាផ្លូវការធៀបទៅនឹងពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ បង្ហ្រញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលមានដូចខាង 

  ក្រ្រម៖

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់  

ល្រខ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់  

ល្រខ២.១.៥)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនចំណាយពន្ធ ១៣.៥៧០.០៤៦ ៥៥.២៩៧.៩៣៩ ១១.៧៥៧.៦៦៧ ៤៦.៩៧១.៨៨០

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញផ្អ្រកតាមអត្រ្រពន្ធជាផ្លវូការ ២.៧១៤.០០៩ ១១.០៥៩.៥៨៧ ២.៣៥១.៥៣៣ ៩.៣៩៤.៣៧៤

ចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន ៩៩.១៨២ ៤០៤.១៦៦ ១២០.៧៨០ ៤៨២.៥១៦

ភាពខុសគា្ន្របណ្ដ្រះអាសន្ន (៤១១.៣៤៦) (១.៦៧៦.២៣៥) ១៨៧.១១៧ ៧៤៧.៥៣៣

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញក្នងុគ្រ្រ ២.៤០១.៨៤៥ ៩.៧៨៧.៥១៨ ២.៦៥៩.៤៣០ ១០.៦២៤.៤២៣

  ការប្រកាសពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញរបស់ធនាគារ គឺតម្រូវឲ្រយមានការត្រួតពិនិត្រយជាទៀងទាត់ដោយ អាជា្ញ្រធរពន្ធារន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ដោយសារ  

  ត្រការអនុវត្ដទន៍ច្របាប់ពន្ធទៅលើប្រតិបត្ដទកិារជាច្រើនប្រភ្រទ អាចនឹងទទួលយកការបកស្រ្រយផ្រស្រងៗគា្ន្រ តម្ល្រដ្រលបង្ហ្រញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថអុាចផ្ល្រស់ 

  ប្ដទូរៅព្រលក្រ្រយតាមការសម្រ្រចរបស់អាជា្ញ្រធរពន្ធារ។

  បម្រ្របម្រួលន្រសំវិធានធនពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆ្រទមានដូចខាងក្រ្រម៖

២០១៤
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

២០១៣
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមតុល្រយនាថ្ង្រទី១ ខ្រមករា  ៤.០២៤.៨២៥ ២.៣៣២.៥៣១

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញក្នងុគ្រ្រ ២.៤០១.៨៤៥ ២.៦៥៩.៤៣០

ពន្ធដ្រលបានបង់ (៣.២៤៦.៣១០) (៩៦៧.១៣៦)

សមតុល្រយនាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ៣.១៨០.៣៦០ ៤.០២៤.៨២៥

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ១២.៩៥៩.៩៦៧ ១៦.០៧៩.១៧៦



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១២៦

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

១២.  ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ (តពីទំព័រមុន)

 ១២.២ ពន្ធពន្រយារលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

  ព័ត៌មានលម្អិតន្រពន្ធពន្រយោរលើប្រ្រក់ចំណ្រញ ដ្រលទទួលសា្គ្រល់ក្នុងគ្រ្រមានដូចខាងក្រ្រម៖

១៣. ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ

២០១៤ ២០១៣

ពន្ធពន្រយារជាទ្រព្រយសកម្ម (ទ្រព្រយអកម្ម) ពន្ធពន្រយារជាទ្រព្រយសកម្ម (ទ្រព្រយអកម្ម)

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់
ល្រខ ២.១.៥)

គណនីបង្គរ ២៣៦.៩៧៤ ៩៦៥.៦៦៩ ១៧៦.៨៨៧ ៧០៦.៦៦៤

សំវិធានធនសម្រ្រប់ឥណទាន ដ្រលបាត់បង់ ២១៣.២៥៤ ៨៦៩.០១០ ៦៩៥.៩៩៣ ២.៧៨០.៤៩២

រំលស់ ១៥២.៤១៣ ៦២១.០៨៣ ១៦០.៤០០ ៦៤០.៧៩៨

ចំណ្រញមិនទាន់ទទួលសា្គ្រល់លើការប្ដទរូប្រ្រក់បរទ្រស (៩.៩៧៤) (៤០.៦៤៤) (២៩.២៦៧) (១១៦.៩២២)

៥៩២.៦៦៧ ២.៤១៥.១១៨ ១.០០៤.០១៣ ៤.០១១.០៣២

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

ការប្រ្រក់ត្រូវទូទាត់ ២.៦៦៣.៩៦០ ១០.៨៥៥.៦៣៧ ១.៣៨៨.៨២៣ ៥.៥៤៨.៣៤៨

គណនីផត់ទាត់បណ្ដ្រះអាសន្ន ២.០៥០.៤៦៣ ៨.៣៥៥.៦៣៧ ៥៣៦.១១៩ ២.១៤១.៧៩៥

ប្រ្រក់ាភការបង្គរ ៧៦២.០៦៥ ៣.១០៥.៤១៥ ៨៨៤.៤៣៤ ៣.៥៣៣.៣១៤

ចំណាយបង្គរ ៦២៤.៧៩៨ ២.៥៤៦.០៥២ ៣២៥.៦៦០ ១.៣០១.០១២

មូលប្របទានបត្រធនាគារិក ២៦៦.៦៣៥ ១.០៨៦.៥៣៨ ៤៣៥.៥៣៧ ១.៧៣៩.៩៧០

ផ្រស្រងៗ ២.២១៧.៤៣០ ៩.០៣៦.០២៦ ៤៥៩.៥២០ ១.៨៣៥.៧៨៣

៨.៥៨៥.៣៥១ ៣៤.៩៨៥.៣០៥ ៤.០៣០.០៩៣ ១៦.១០០.២២២

 ទ្រពអកម្មផ្រស្រងទៀត ជាទ្រព្រយដ្រលរួមបញ្ចូលទាំង ចំណាយបង្គរសម្រ្រប់កម្រ្រស្រវាសវនកម្ម ប្រ្រក់ខ្រ ពន្ធកាត់ទុកដ្រលត្រូវបង់ និងបំណុលផ្រស្រងៗ។  

 បំណុលផ្រស្រងៗភាគច្រើន រួមមានបំណុល ទៅកាន់ភាគីកិច្ចសន្រយោក្រលំអសាខាធនាគារ និងប្រ្រក់បង្កកត្រូវទូទាត់ដ្រលមានចំនួន ១,០៧ ានដុា្ល្ររអាម្ររិក  

 (ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣ មានចំនួន ០,១២ ានដុា្ល្ររអាម្ររិក) និងទឹកប្រ្រក់ត្រូវទូទាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងពត៌មានវិទ្រយោដ្រលមានចំនួន ០,៥៤ ានដុា្ល្ររអាម្ររិក  

 (ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣ មិនមានទឹកប្រ្រក់ត្រូវទូទាត់ពាក់ព័ន្ធន្រះទ្រ)។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១២៧

២០១៤

តិចជាង ១២ ខ្រ ច្រើនជាង ១២ ខ្រ សរុប

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

សាច់ប្រ្រក់ និងសមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ ១៨៩.០៣៦.៤៩៤ - ១៨៩.០៣៦.៤៩៤

គណនីត្រវូទទួលពីក្រមុហុ៊នម្រ ២៩៦.២៧៦ - ២៩៦.២៧៦

គណនីត្រវូទទួលពីសម្ពន័្ធាតិ ៨៩៣.៨០៧ - ៨៩៣.៨០៧

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ១៣៧.១២៥.៥៧៧ ២១៦.០២១.៥១៥ ៣៥៣.១៤៧.០៩២

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ៩២.៨៤០ - ៩២.៨៤០

ទ្រព្រយសកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុ៖

ប្រ្រក់បញ្ញើ កាតព្វកិច្ច  ៅ ធនាគារ ជាតិ ន្រ កម្ពជុា - ៥៦.០០០.៦០៥ ៥៦.០០០.៦០៥

អចលកម្ម និងហត្ថបូករណ៍ - ៥.៨៥០.២០៥ ៥.៨៥០.២០៥

ទ្រព្រយសកម្មអរូបី - ៣៧១.៨៤៦ ៣៧១.៨៤៦

ពន្ធពន្រយោរជាទ្រព្រយសកម្ម - ៥៩២.៦៦៧ ៥៩២.៦៦៧

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ១.៤៦៧.២៧៩ - ១.៤៦៧.២៧៩

៣២៨.៩១២.២៧៣ ២៧៨.៨៣៦.៨៣៨ ៦០៧.៧៤៩.១១១

សំវិធានធនលើឥណទានដ្រលបាត់បង់ (១០.៨៨៧.៦៨៦)

សរុបជាប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក ៣២៨.៩១២.២៧៣ ២៧៨.៨៣៦.៨៣៨ ៥៩៦.៨៦១.៤២៥

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ១.៣៤០.៣១៧.៥១២ ១.១៣៦.២៦០.១១៥ ២.៤៣២.២១០.៣០៨

ទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

ប្រ្រក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារផ្រស្រងៗ ៣៩២.៦៦១.៣៣៨ ៤៦.៤៧៩.៩៥៧ ៤៣៩.១៤១.២៩៥

គណនីត្រូវទូទាត់ទៅឲ្រយក្រុមហ៊ុនម្រ ៣៩.៣០០.៧០៥ ៣០.០០០.០០០ ៦៩.៣០០.៧០៥

ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ ៤.៣១៧.៤៥៨ - ៤.៣១៧.៤៥៨

ទ្រព្រយអកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុ៖

សំវិធានធនពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ ៣.១៨០.៣៦០ - ៣.១៨០.៣៦០

ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ ៤.២៦៧.៨៩៣ - ៤.២៦៧.៨៩៣

សរុបជាប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក ៤៤៣.៧២៧.៧៥៤ ៧៦.៤៧៩.៩៥៧ ៥២០.២០៧.៧១១

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ១.៨០៨.១៩០.៥៩៨ ៣១១.៦៥៥.៨២៥ ២.១១៩.៨៤៦.៤២៣

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

១៤. ទម្រង់កាលវសាន្ត 

 តារាងខាងក្រ្រមបង្ហ្រញពីការវិភាគន្រទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មដ្រលត្រូវបានវិភាគដោយយោងទៅលើថតើទ្រព្រយទាំងនោះអាចរំពឹងថ នឹងអាចប្រមូលមកវិញ 

 បាន ឬ អាចធ្វើការទូទាត់ក្នុងរយៈព្រល ១២ ខ្រ និងច្រើនជាង ១២ ខ្រ ាប់ពីកាលបរិច្ឆ្រទន្រតារាងតុល្រយការ៖



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១២៨

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

១៤. ទម្រង់កាលវសាន្ត (តពីទំព័រមុន)

១៥. ដើមទុន

២០១៣

តិចជាង ១២ ខ្រ ច្រើនជាង ១២ ខ្រ សរុប

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

សាច់ប្រ្រក់ និងសមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ ១៤៩.៦៧៩.៨៩១ - ១៤៩.៦៧៩.៨៩១

គណនីត្រវូទទួលពីក្រមុហុ៊នម្រ ៣២៣.៧៩២ - ៣២៣.៧៩២

គណនីត្រវូទទួលពីសម្ពន័្ធាតិ ៦១៨.១៩០ -   ៦១៨.១៩០

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ៩៨.៦២៨.១៥៤ ១៧៤.០៣៦.៤៩១ ២៧២.៦៦៤.៦៤៥

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ១១៧.៤៣៤ - ១១៧.៤៣៤

ទ្រព្រយសកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុ៖

ប្រ្រក់បញ្ញើ កាតព្វកិច្ច  ៅ ធនាគារ ជាតិ ន្រ កម្ពជុា - ៤២.៥០០.៦១៥ ៤២.៥០០.៦១៥

អចលកម្ម និងហត្ថបូករណ៍ -   ៤.៣៦៣.៤៤២ ៤.៣៦៣.៤៤២

ទ្រព្រយសកម្មអរូបី - ៥២.៧៦៣ ៥២.៧៦៣

ពន្ធពន្រយោរជាទ្រព្រយសកម្ម - ១.០០៤.០១៣ ១.០០៤.០១៣

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ១.៤៨៨.៣៨៦ -   ១.៤៨៨.៣៨៦

២៥០.៨៥៥.៨៤៧ ២២១.៩៥៧.៣២៤ ៤៧២.៨១៣.១៧១

សំវិធានធនលើឥណទានដ្រលបាត់បង់ (១១.២៣៤.៨០០)

សរុបជាប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក ២៥០.៨៥៥.៨៤៧ ២២១.៩៥៧.៣២៤ ៤៦១.៥៧៨.៣៧១

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ១.០០២.១៦៩.១០៩ ៨៨៦.៧១៩.៥០៨ ១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

ទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

ប្រ្រក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារផ្រស្រងៗ ៣២៨.៦០៦.៩៤៣ ៥៥.៦២៦ ៣២៨.៦៦២.៥៦៩

គណនីត្រូវទូទាត់ទៅឲ្រយក្រុមហ៊ុនម្រ ៥៨.៩៦៤.០២៥ -   ៥៨.៩៦៤.០២៥

ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ ៣.០៣៤.៤៥៤ -   ៣.០៣៤.៤៥៤

ទ្រព្រយអកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុ៖

សំវិធានធនពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ ៤.០២៤.៨២៥ -    ៤.០២៤.៨២៥

ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ ៩៩៥.៦៣៩ -   ៩៩៥.៦៣៩

សរុបជាប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក ៣៩៥.៦២៥.៨៨៦ ៥៥.៦២៦ ៣៩៥.៦៨១.៥១២

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ១.៥៨០.៥២៥.៤១៥ ២២២.២២៦ ១.៥៨០.៧៤៧.៦៤១

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

ច្រញផ្រសាយនិងត្រូវបាន ទូទាត់ព្រញល្រញតាមតម្ល្រារិក 
១ ដុា្ល្ររអាម្ររិកក្នុង ១ ភាគហ៊ុននូវភាគហ៊ុនធម្មតាចំនួន ៥០ាន៖

សមតុល្រយនាដើម និងចុងគ្រ្រ ៥០.០០០.០០០ ២០៣.៧៥០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៧៥០.០០០



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១២៩

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

១៦. ចំណូលពីការប្រ្រក់

១៧. ចំណាយលើការប្រ្រក់

១៨. ចំណូលពីថ្ល្រឈ្នួល និងកម្រ្រជើងសារ

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

ចំណូលការប្រ្រក់ពីឥណទាន ២៥.៨៣៣.០២៣ ១០៥.២៦៩.៥៦៩ ២២.៤១៦.២៥០ ៨៩.៥៥២.៩១៩

ចំណូលការប្រ្រក់ពីប្រ្រក់បញ្ញើ និងប្រ្រក់តម្កល់ៅធនាគារជាតិ ន្រកម្ពជុា 
និងធនាគារផ្រស្រងៗ ៥៣៦.៥៥៣ ២.១៨៦.៤៥៣ ៦៧៦.៨៣៤ ២.៧០៣.៩៥២

២៦.៣៦៩.៥៧៦ ១០៧.៤៥៦.០២២ ២៣.០៩៣.០៨៤ ៩២.២៥៦.៨៧១

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

ចំណាយការប្រ្រក់ទៅលើ៖

ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ៤.៦៦៣.៣៣៤ ១៩.០០៣.០៨៦ ៣.៤៦៩.៩៨៤ ១៣.៨៦២.៥៨៦

ប្រ្រក់កម្ចី ៨៥៤.៩៧៩ ៣.៤៨៤.០៣៩ ៧៣០.២០៧ ២.៩១៧.១៧៧

គណនីចរន្ត ២៦៥.៤៥០ ១.០៨១.៧០៩ ១១៣.៣៨៤ ៤៥២.៩៦៩

គណនីប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ ២៤៧.២៨១ ១.០០៧.៦៧០ ១៧០.៦៤៨ ៦៨១.៧៣៩

៦.០៣១.០៤៤ ២៤.៥៧៦.៥០៤ ៤.៤៨៤.២២៣ ១៧.៩១៤.៤៧១

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

ចំណូលពីការផ្ទ្ររប្រ្រក់ ១.១២២.៦២៦ ៤.៥៧៤.៧០១ ១.១៥១.៤៩៦ ៤.៦០០.២២៧

ចំណូលពីស្រវាកម្ម ៧៤១.៤១៧ ៣.០២១.២៧៤ ៦០៩.៨៥០ ២.៤៣៦.៣៥១

ចំណាយទំរង់ការ ៤៣២.៣៤៧ ១.៧៦១.៨១៤ ២៥៧.៨៨៦ ១.០៣០.២៥៥

កម្រ្រជើងសារពីហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ជកម្ម ៤១៥.៨៥១ ១.៦៩៤.៥៩៣ ២០៣.១២៨ ៨១១.៤៩៦

ចំណូលពីការសន្រយោឥណទាន ២៩៤.៥៣៥ ១.២០០.២៣០ ២៦១.០២៣ ១.០៤២.៧៨៧

ចំណ្រញពីការប្តរូប្រ្រក់ ៤៩.៨៦៨ ២០៣.២១២ ១៤៦.៣៣៣ ៥៨៤.៦០០

ផ្រស្រងៗ ៦៨៨.៥២៤ ២.៨០៥.៧៣៦ ៤១៣.៣៧៧ ១.៦៥១.៤៤១

៣.៧៤៥.១៦៨ ១៥.២៦១.៥៦០ ៣.០៤៣.០៩៣ ១២.១៥៧.១៥៧



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១៣០

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

១៩. ចំណាយរដ្ឋបបាលទូទៅ

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

ចំណាយបុគ្គលិក និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថ្រម ៥.១៨០.៦៥៦ ២១.១១១.១៧៣ ៤.៩៩០.៩៣៧ ១៩.៩៣៨.៧៩៣

ចំណាយរំលស់ ១.៥០៧.៦៣១ ៦.១៤៣.៥៩៦ ១.២២៧.៦៦១ ៤.៩០៤.៥០៦

ចំណាយលើការជួល ១.០១១.៦១០ ៤.១២២.៣១១ ៧២៩.០៧១ ២.៩១២.៦៣៩

ចំណាយពន្ធ និងអាជា្ញ្រប័ណ្ណ ៨០២.១៦៥ ៣.២៦៨.៨២២ ៦២២.៧១១ ២.៤៨៧.៧៣០

ចំណាយលើការធ្វើដំណើរ ៣៧២.៣៧៤ ១.៥១៧.៤២៤ ៣១៥.១៤១ ១.២៥៨.៩៨៨

ចំណាយលើការផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម ៣៦៩.១២០ ១.៥០៤.១៦៤ ៣៦៤.៩៨០ ១.៤៥៨.០៩៥

ចំណាយទឹកភ្លើង ៣៥២.៥៦៤ ១.៤៣៦.៦៩៨ ២៦៣.៦៧៣ ១.០៥៣.៣៧៤

ចំណាយលើការជួលជុល និងថ្ររក្រសាអចលកម្ម ៣២៣.១៦១ ១.៣១៦.៨៨១ ២៥២.០៩១ ១.០០៧.១០៤

ចំណាយ វិជា្ជ្រជីវៈ  ២២៩.៨៧៧ ៩៣៦.៧៤៩ ១៣២.៩៥៧ ៥៣១.១៦៣

ចំណាយទូរគមនាគមន៍ ២២៦.៦០៦ ៩២៣.៤១៩ ១៨១.៥៧២ ៧២៥.៣៨០

ចំណាយ សន្តសុិខ ២០៣.៨៤៩ ៨៣០.៦៨៥ ១៣៧.៣០២ ៥៤៨.៥២១

ចំណាយលើអភិបាល និងសំវិធានធនសម្រ្រប់ប្រជំុ ១៧០.៤០០ ៦៩៤.៣៨០ ១៣៩.៣៦៧ ៥៥៦.៧៧១

ចំណាយលើសំភារៈការិងល័យ ១៣៥.៨១៨ ៥៥៣.៤៥៨ ១៦៤.៩២២ ៦៥៨.៨៦៣

ចំណាយលើការបណ្តះុបណា្ដ្រល និងសិកា្ខ្រសាា ៧៣.៥៧១ ២៩៩.៨០២ ៤២.៩៣២ ១៧១.៥១៣

ចំណាយលើទំនាក់ទំនងអតិថិជន ៦៥.០៤១ ២៦៥.០៤២ ៦៥.៦៦១ ២៦២.៣១៦

ចំណាយធានារ៉ា្រប់រង ៤.១៤៤ ១៦.៨៨៧ ១.៦៤៩ ៦.៥៨៨

ចំណាយរដ្ឋបាលផ្រស្រងៗ ២៨២.៩១០ ១.១៥២.៨៥៩ ៤២៣.០០០ ១.៦៨៩.៨៨៦

១១.៣១១.៤៩៧ ៤៦.០៩៤.៣៥០ ១០.០៥៥.៦២៧ ៤០.១៧២.២៣០

 ចំណាយរដ្ឋបាលផ្រស្រងៗរួមមាន ភាគច្រើនជាចំណាយសប្របុរសធម៌ ចំណាយបុព្វាភមូលប័ត្របំណុល ការពិន័យ និងចំណាយពន្ធកាត់ទុកដ្រលជាបន្ទកុរបស់ធនាគារ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១៣១

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២០. សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធបានពី (ប្រើប្រ្រស់ក្នុង) សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មាព ប្រតិបត្តិការ

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនចំណាយពន្ធ ១៣.៥៧០.០៤៦ ៥៥.២៩៧.៩៣៩ ១១.៧៥៧.៦៦៧ ៤៦.៩៧១.៨៨០

និយ័តកម្មលើ៖

ចំណាយរំលស់ ១.៥០៧.៦៣១ ៦.១៤៣.៥៩៦ ១.២២៧.៦៦១ ៤.៩០៤.៥០៦

ចំណ្រញលើការលក់ទ្រព្រយ និងហត្ថបូករណ៍ - - (៦.០៥០) (២៤.១៧១)

ការលុបចោលថ្ល្រដើមកម្មវិធីកំុព្រយូទ័រ - - ១៤០ ៥៥៨

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញដ្រលបានបង់ (៣.២៤៦.៣១០) (១៣.២២៨.៧១៣) (៩៦៧.១៣៦) (៣.៨៦៣.៧០៨)

សាច់ប្រ្រក់បានពីសកម្មាព ប្រតិបត្តកិារមុនការប្រ្រប្រលួ 
ទ្រព្រយសកម្មប្រតិបត្តកិារសុទ្ធ ១១.៨៣១.៣៦៧ ៤៨.២១២.៨២២ ១២.០១២.២៨២ ៤៧.៩៨៩.០៦៥

(ការកើនឡើង) ការថយចុះ ន្រទ្រព្រយសកម្មប្រតិបត្តកិារ៖

សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិ ន្រកម្ពជុា (១៦.៥៧៩.៩៩០) (៦៧.៥៦៣.៤៥៩) (២.០០០.០០០) (៧.៩៩០.០០០)

សមតុល្រយជាមួយធនាគារដទ្រ (៥.០០០.០០០) (២០.៣៧៥.០០០) (៥.០០០.០០០) (១៩.៩៧៥.០០០)

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន (៨០.៨២៩.៥៦១) (៣២៩.៣៨០.៤៦១) (៣៣.៥៣៥.៣២៣) (១៣៣.៩៧៣.៦១៥)

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ៤៥.៧០១ ១៨៦.២៣២ (១១៥.០៣៣) (៤៥៩.៥៥៧)

ការកើនឡើងន្រទ្រព្រយអកម្ម ប្រតិបត្តកិារ៖

ប្រ្រក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារផ្រស្រងៗ ១១០.៤៧៨.៧២៦ ៤៥០.២០០.៨០៨ ២៣.៤២៧.៦៥៩ ៩៣.៥៩៣.៤៩៨

ចំនួនទឹកប្រ្រក់សុទ្ធជំពាក់ទៅក្រមុហុ៊នម្រ ៥.០៨៦.៦៨០ ២០.៧២៨.២២១ ១.៥០៥.៤៧៦ ៦.០១៤.៣៧៧

ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ ៤.៥៥៥.២៥៨ ១៨.៥៦២.៦៧៦ ១.៤៣២.១០៩ ៥.៧២១.២៧៥

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធបានពី (ប្រើប្រ្រស់ក្នងុ) សកម្មាពប្រតិបត្តកិារ ២៩.៥៨៨.១៨១  ១២០.៥៧១.៨៣៩ (២.២៧២.៨៣០) (៩.០៧៩.៩៥៧)



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១៣២

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២១. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្រយជាមួយសម្ព័ន្ធាតិ

 (ក) ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗរបស់ធនាគារជាមួយសម្ព័ន្ធាតិៅក្នុងគ្រ្រ និងសមតុល្រយជាមួយសម្ព័ន្ធាតិនាកាលបរិច្ឆ្រទតារាងតុល្រយការមានដូចខាងក្រ្រម៖

សម្ពន័្ធញាតិ ប្រភ្រទន្រប្រតិបត្តកិារ

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

ធនាគារ Malayan Banking 

Berhad

គណនីទូទាត់ ២៩៦.២៧៦ ១.២០៧.៣២៥ ៣២៣.៧៩២ ១.២៩៣.៥៤៩

កម្ចី ៦១.០០០.០០០ ២៤៨.៥៧៥.០០០ ៥៥.៧៥០.០០០ ២២២.៧២១.២៥០

ប្រ្រក់បញ្ញើពីធនាគារផ្រស្រង ៨.២៥៣.០៦៥ ៣៣.៦៣១.២៤០ ៣.១៧១.៨០៤ ១២.៦៧១.៣៥៧

ការប្រ្រក់ដ្រលត្រវូបង់ ៤៧.៦៤០ ១៩៤.១៣៣ ៤២.២២១ ១៦៨.៦៧៣

ចំណាយការប្រ្រក់ ៨៥៤.៩៧៩ ៣.៤៨៤.០៣៩ ៧៣០.២០៧ ២.៩១៧.១៧៧

ចំណាយស្រវាប្រកឹ្រសា - - ៣៣.៥៧៨ ១៣៤.១៤៤

ធនាគារ Maybank London គណនីទូទាត់ ២៣៥.២២៥ ៩៥៨.៥៤២ ១០.៦៨៥ ៤២.៦៨៧

ធនាគារ Maybank New York គណនីទូទាត់ ៦៥៨.៥៨២ ២.៦៨៣.៧២២ ៦០៧.៥០៥ ២.៤២៦.៩៨២

 (ខ) អត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

  បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ គឺរាប់បញ្ចូលទាំងអភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ។

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

ប្រ្រក់ខ្រ និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថ្រម 
របស់បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ ១.៣៥៨.៨៨០ ៥.៥៣៧.៤៣៧ ១.២៩០.៦៩២ ៥.១៥៦.៣១៥

២២.  ការសន្រយា និងភាពជាយថាហ្រតុ

 ២២.១ ការសន្រយាលើការឲ្រយខ្ចីប្រ្រក់

  ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន ធនាគារមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្រយោ និងទ្រព្រយអកម្មជាយថហ្រតុមួយចំនួន។ ការសន្រយោលើការ  

  ឲ្រយខ្ចីប្រ្រក់រួមមាន៖

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រល់ 
ល្រខ ២.១.៥)

ផ្ន្រកដ្រលមិនប្រើប្រ្រស់ន្រឥណទានវិបារូបន៍ ២៩.៦៤០.៣៨៤ ១២០.៧៨៤.៥៦៥ ៣៣.៦១៧.៨៥៤ ១៣៤.៣០៣.៣២៧

លិខិតឥណទាន ១៥.១១៤.១៩៩ ៦១.៥៩០.៣៦១ ៦.៦៨១.៥៤០ ២៦.៦៩២.៧៥២

ការធានា ៦.២៦២.២០៩ ២៥.៥១៨.៥០២ ១.៧១៨.២៩៧ ៦.៨៦៤.៥៩៧

ការប្រមូលសក្ខប័ីត្រមិនទាន់ទូទាត់ - - ៥៨៧.៨៥២ ២.៣៤៨.៤៦៩

៥១.០១៦.៧៩២ ២០៧.៨៩៣.៤២៨ ៤២.៦០៥.៥៤៣ ១៧០.២០៩.១៤៥



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១៣៣

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២២.  ការសន្រយា និងភាពជាយថាហ្រតុ (តពីទំព័រមុន)

 ២២.២ ការសន្រយាលើភតិសន្រយាប្រតិបត្តិការ

  ធនាគារជាភតិករ មានការទាក់ទងទៅនឹងភតិសន្រយោពាណិជ្ជកម្មលើទីតាំងរបស់ខ្លួន។ មិនមានការ ាក់កំហិតណាមួយទៅលើភតិករដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង 

  ភតិសន្រយោនោះទ្រ។

  ការទូទាត់ភតិសន្រយោអប្របបរមា នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ មានដូចខាងក្រ្រម៖

២០១៤ ២០១៣

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់បង្ហ្រញ 
ល្រខ ២.១.៥) ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់បង្ហ្រញ 
ល្រខ ២.១.៥)

តិចជាង ១ ឆ្ន្រំ ៩៣៩.១៩៨ ៣.៨២៧.២៣២ ៩៥០.១២៧ ៣.៧៩៥.៧៥៧

ពី ១ ឆ្ន្រ ំទៅ ៥ ឆ្ន្រំ ២.២៨៤.៨២០ ៩.៣១០.៦៤២ ១.៨០១.០៥២ ៧.១៩៥.២០៣

៣.២២៤.០១៨ ១៣.១៣៧.៨៧៤ ២.៧៥១.១៧៩ ១០.៩៩០.៩៦០

 ២២.៣ យថាពលើពន្ធ

  ប្រព័ន្ធពន្ធារៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានលក្ខណៈថ្មី ហើយពន្ធទាំងន្រះត្រងត្រមានការផ្ល្រស់ប្ដទូរជាញឹកាប់ ហើយត្រងត្រមានភាពមិន  

  ច្របាស់ាស់់ភាពផ្ទុយគា្ន្រ ហើយស្ថិតៅក្រ្រមការបកស្រ្រយបំភ្លឺដ្រលកើតមានឡើងនូវភាពខុសគា្ន្រក្នុងចំណមអាជា្ញ្រធរពន្ធារ និងយុតាត្រធិការ។ ពន្ធត្រូវ  

  បានស្ថិតៅក្រ្រមការត្រួតពិនិត្រយ និងតាមានអង្ក្រតដោយក្រុមអាជា្ញ្រធរជាច្រើន ដ្រលផ្ដទល់លទ្ធភាពតាមច្របាប់ក្នុងការាក់ពិន័យ ាក់ទណ្ឌកម្ម  

   និងបង់ការប្រ្រក់។

  ភាពជាក់ស្ដទ្រងទំាងន្រះ អាចបង្កឲ្រយមានហានិភ័យពន្ធក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ជាសារវន្តជាងប្រទ្រសដទ្រទៀត។ គណៈគ្រប់គ្រងជឿជាក់ថ ពួកគ្របានធ្វើសំវិធាន 

  គ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់បំណុលពន្ធ ដ្រលផ្អ្រកលើបំណកស្រ្រយរបស់ពួកគ្រទៅលើច្របាប់ពន្ធារ។ ោះជាង៉្រងណាក៏ដោយអាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធអាចមានបំណក 

  ស្រ្រយខុសគា្ន្រហើយលទ្ធផលអាចជាសារវន្ដទ។

២៣. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

 សកម្មភាពធនាគារ មានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដូចជា ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្រសារ (រួមមានហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ និងហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់)  

 និងហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល។ ការប្រឈមមុខជាមួយហានិភ័យ គឺជាកតាត្រសំខាន់ណាស់ចំពោះវិស័យពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ហើយហានិភ័យប្រតិបត្ដទិការ 

 គឺជាវិបាកមួយដ្រលអាចចៀសបានៅក្នុងអាជីវកម្ម។ 

 ធនាគារមិនប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទស្រសន្ទ  ដូចជាកិច្ចសន្រយោប្ដទូរប្រ្រក់បរទ្រស និងកិច្ចសន្រយោប្ដទូរអត្រ្រការប្រ្រក់ដើម្របីគ្រប់គ្រងការល្រចឡើងនូវហានិភ័យ 

 ខាងលើ។

 ធនាគារមានបំណងអនុវត្ដទតាមបទបញ្ញត្ដទិរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ចំពោះគោលបំណងលើការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។ បន្ថ្រមលើកាតព្វកិច្ចតាមបទបញ្ញត្ដទិ  

 របស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ធនាគារ ថ្រមទាំងគោរពតាមនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រផងដ្ររ។

 ២៣.១ ហានិភ័យប្រតិបត្ដិការ

  ហានិភ័យប្រតិបត្ដទិការដ្រលកើតមានឡើងពីការខ្វះខាត ឬ ការមិនបានអនុវត្ដទជាប់ាប់នូវនីតិវិធីផ្ទ្រក្នុង បុគ្គលិក និងប្រព័ន្ធត្រូវបានកើតច្រញពីដំណើរការ 

  គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ការតាមាន និងធើ្វរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈការត្រួតពិនិត្រយ និងផ្រ្នកគាំទ្រដ្រលមានភាពឯករាជ្រយពី  

  អង្គភាពពាណិជ្ជកម្ម និងត្រួតពិនិត្រយដ្រលបង្កើតឡើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង។

  ការគ្រប់គ្រងលើហានិភ័យប្រតិបត្ដទកិាររបស់ធនាគារ តម្រូវឲ្រយបង្កើតនូវរចនាសម្ពន័្ធ តួនាទី និងវិធីសាស្ដទ្រន្រការគ្រប់គ្រងឲ្រយបានច្របាស់ាស់។ គោលការណ៍ 

  និងវិធានការណ៍ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងទាំងអស់ត្រូវបានាក់ឲ្រយអនុវត្ត រួមទាំងការបង្កើតអ្នកមានសិទ្ធិចុះហត្ថល្រខា ការបង្កើតនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយង៉្រង 

  ហ្មត់ចត់ ការរៀបចំនូវនិតិវិធី និងឯកសារសំអាងនានា រួមទាំងការអនុវត្ដទន៍ទៅតាមគោលការណ៍ច្របាប់ និងបទបញ្ញត្ដទិផ្រស្រងៗ។ ការបង្កើតទាំងន្រះ គឺបន្ដទការ 

  ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញជាប្រាំ ដើម្របីកំណត់នូវហានិភ័យប្រតិបត្ដទិការរបស់អាជីវកម្មធនាគារ។ 



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១៣៤

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២៣.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.២ ហានិភ័យឥណាន

  ធនាគារ មានហានិភ័យឥណទាន ដ្រលជាហានិភ័យអាចធ្វើឲ្រយ 

  មានការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុចំពោះ ធនាគារ ដោយការមិនអនុវត្ដទនូវ 

  កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកសុំខ្ចី។ ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យ  

  សំខាន់បំផុតសម្រ្រប់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទាន  

  កើតឡើងជាសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពផ្ដទល់ប្រ្រក់កម្ចីចំពោះឥណទាននិង 

  បុរ្រប្រទាន។ ធនាគារ ក៏មានហានិភ័យឥណទាន ចំពោះឧបករណ៍  

  ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលមិនបង្ហ្រញក្នុងតារាងតុល្រយការដ្ររ ដូចជាការសន្រយោ 

  ឥណទាន។

  ក- ការវាស់ស្ទង់ ការទប់សា្ក្រត់ និងការត្រួតពិនិត្រយជាបណ្តុំទៅ 

   លើហានិភ័យឥណទាន

   អភិបាលកិច្ច

   ការគ្រប់គ្រង និងទំនួលខុសត្រូវជាទូទៅលើការពិនិត្រយមើល 

   ហានិភ័យឥណទានធ្វើឡើងនូវថ្ន្រក់កំរិត ន្រគណៈកមា្ម្រធិការ 

   គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ធនាគារ។ 

   កំរិតន្រការគ្រប់គ្រង គណៈកមា្ម្រធិការប្រតិបត្ដទិការ និង 

   គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ជាអ្នក 

   ត្រួតពិនិត្រយទៅលើហានិភ័យឥណទានជាសារវន្ត។ ការ 

   កំណត់តម្ល្រហានិភ័យ ជាបន្ទកុរបស់គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង 

   ទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្ម។ គណៈកមា្ម្រធិការទាំងអស់ន្រះ 

   នឹងធានាថ រាល់ចំនុចដ្រលមានហានិភ័យទាំងឡាយ ត្រូវ 

   បានរកឃើញ វាស់វ្រង គ្រប់គ្រង កំណត់តម្ល្រ ត្រូតពិនិត្រយ  

   និងាតត្រាងឲ្រយសមស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌយោងរបស់  

   គណៈកមា្ម្រធិការនីមួយៗ។

   ខាងក្រ្រមន្រះ គឺជាផ្ន្រកហានិភ័យចំបងមួយចំនួនដ្រល 

   ធនាគារបានជួបប្រទះហើយ និងការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រ៖

   ក១. ក្របខណ្ឌន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

    ដើម្របីអភិវឌ្រឍ ពង្រឹង និងធ្វើទំនាក់ទំនងពីក្របខ័ណ្ឌ 

    ន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានឲ្រយមាន 

    ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងសុីសង្វ្រក់គា្ន្រ ហើយនិងផ្ដទល ់

    អានុភាពដល់បុគ្គលិក និងបច្ច្រកវិទ្រយោ។

   ក២. គោលនយោបាយឥណទាន

    ដើម្របីអភិវឌ្រឍ និងពិនិត្រយលើគោលនយោបាយ 

    ឥណទាន រួមមានការផ្ដទល់សិទ្ធិអំណាចលើការ  

    អនុម័តឥណទាន។

   ក៣. ការតម្រូវដោយច្របាប់

    ដើម្របីឲ្រយអនុលោមតាមបទបញ្ញត្ដទិរបស់ធនាគារជាត ិ

    ន្រកម្ពុជា និងការតម្រូវដោយច្របាប់មួយចំនួនទៀត 

    លើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន។

   ក៤. បណ្តុំដ្រនកំណត់ហានិភ័យ

    ដើម្របីបង្កើត ត្រួតពិនិត្រយ និងតាមានដ្រនកំណត ់

    ហានិភ័យនិងបណ្តុំនានាទៅតាមផ្ន្រកផ្រស្រងៗ ដូចជា 

    ក្រុមអតិថិជនត្រមួយ និងតាមប្រភ្រទផលិតផល។

   ក៥. ការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រ

    ដើម្របីគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្រយលើផលប័ត្ររបស ់

    ធនាគារ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការវិភាគលើ 

    សមាសភាព និងគុណភាពន្រផលប័ត្រឥណទាន 

    ផ្រស្រងៗ ក្នងុការកំនត់វ្រទយិទភាព និងការប្រមូលផ្ដទុ។ំ 

    ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ ក្នុងការការពារ និងបង្ក្ររនូវ 

    គុណភាពទ្រព្រយសកម្មរបស់ធនាគារ ដោយវិភាគ 

    លើវិស័យដ្រលងយរងគ្រ្រះ ហើយការរំពឹងទុកមាន 

    ការប្រ្រប្រួល ឬ កំពុងបង្ហ្រញនូវសប្ញ្រអវិជ្ជមានណា 

    មួយ។

   ក៦. ការត្រួតពិនិត្រយឥណទាន

    ដើម្របីអនុវត្ដទការត្រួតពិនិត្រយក្រ្រយការអនុម័តលើ 

    សំណើឥណទានក្នុងការវាយតម្ល្រ ថតើអ្នកបង្កើត 

    ឥណទាន អ្នកធ្វើរង្វ្រយតម្ល្រដំបូង និងអាជា្ញ្រធរ 

    អនុម័ត បានកត់សមា្គ្រល់ និងវិភាគហានិភ័យគ្រប់គ្រ្រន់ 

    និងផ្ដទល់នូវកតាត្រទប់សា្ក្រត់មួយចំនួនដ្ររ ឬ អត់។

  ខ- ហានិភ័យឥណទានជាអតិបរមាមុនព្រលមានទ្រព្រយាក់បបញ្រ ំ

   ឬ ការពង្រីកឥណទានផ្រស្រងទៀត

   សម្រ្រប់ហានិភ័យឥណទានជាអតិបរមាន្រទ្រព្រយសកម្ម 

   ហិរញ្ញវត្ថុទៅហានិភ័យឥណទាន សូមមើលកំណត់សមា្គ្រល់ 

   ល្រខ ២៣.២ (គ)។

   ព័ត៌មានលម្អិតអំពីហានិភ័យឥណទានដ្រលទាក់ទងនឹង 

   សកម្មភាពក្រ្រតារាងតុល្រយការដូចជា ការសន្រយោ និងភាព 

   ជាយថហ្រតុត្រូវបានបង្ហ្រញក្នុងកំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ  

   ២២.១ ខាងលើ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ
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អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១៣៥

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២៣.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.២ ហានិភ័យឥណាន (តពីទំព័រមុន)

  គ- បណ្តុំន្រហានិភ័យន្រការបង្ហ្រញទ្រព្រយសកម្មហានិភ័យឥណទាន

   ការយកចិត្ដទទុកាក់មានការកើនឡើង ៅព្រលដ្រលសម្ព័ន្ធាតិមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មស្រដៀងគា្ន្រ ឬ ក្នុងភូមិសាស្ដទ្រ  

   ត្រមួយ ឬ មានលក្ខណៈស្រដ្ឋកិច្ចស្រដៀងគា្ន្រ ដ្រលអាចបង្កដល់សមត្ថភាពក្នុងការគោរពតាមកិច្ចសន្រយោ ដ្រលអាចនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលន្រការ 

   ផ្ល្រស់ប្ដទូរន្រស្រដ្ឋកិច្ចនយោបាយ ឬ កតាត្រផ្រស្រងដទ្រទៀត។ ការយកចិត្ដទទុកាក់បានបង្ហ្រញពីសកម្មភាពរបស់ធនាគារឆ្ព្រះទៅរកភាពរើកចំរើន  

   ដ្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិស័យឧស្រសាហកម្ម ឬ ទីតាំងភូមិសាស្ដទ្រណាមួយ។

   ១. ការវិភាគតាមវិស័យ៖

ស្រវាកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុ

អាហរ័ណ

នីហរ័ណ

អ្នកប្រើប្រ្រស់ លក់រាយ /

លក់ដំុ

កម្មន្តសាល  

និងប្រ្រងឥន្ធនៈ ស្រវាផ្រស្រងៗ សរុប

២០១៤

សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ៨០.០១៣.០១៧ - - - - - ៨០.០១៣.០១៧

សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ ៦២.២០៩.៣៤៨ - - - - - ៦២.២០៩.៣៤៨

គណនីត្រវូទទួលពីក្រមុហុ៊នម្រ 

និងសម្ពន័្ធាតិ ១.១៩០.០៨៣ - - - - - ១.១៩០.០៨៣

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានសុទ្ធ ៣៣.២៨៦.៨៥៨ ១០.០៩៤.២៦១ ៦៩.៨៩៥.៦១៨ ១៥១.៦៦៤.០០០ ៣៣.៤៥៩.៥០០ ៤៣.៨៥៩.១៦៩ ៣៤២.២៥៩.៤០៦

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ៩២.៨៤០ - - - - - ៩២.៨៤០

សរុបជាដុល្ល្ររអាម្ររិក ១៧៦.៧៩២.១៤៦ ១០.០៩៤.២៦១ ៦៩.៨៩៥.៦១៨ ១៥១.៦៦៤.០០០ ៣៣.៤៥៩.៥០០ ៤៣.៨៥៩.១៦៩ ៤៨៥.៧៦៤.៦៩៤

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ 

២.១.៥) ៧២០.៤២៧.៩៩៥ ៤១.១៣៤.១១៤ ២៨៤.៨២៤.៦៤៣ ៦១៨.០៣០.៨០០ ១៣៦.៣៤៧.៤៦៣ ១៧៨.៧២៦.១១៤ ១.៩៧៩.៤៩១.១២៩

ស្រវាកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុ

អាហរ័ណ

នីហរ័ណ

អ្នកប្រើប្រ្រស់ លក់រាយ /

លក់ដំុ

កម្មន្តសាល  

និងប្រ្រងឥន្ធនៈ ស្រវាផ្រស្រងៗ សរុប

២០១៣

សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ៨០.០៩១.០៦៤ - - - - - ៨០.០៩១.០៦៤

សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ ៤១.១០៨.៧៧៦ - - - - - ៤១.១០៨.៧៧៦

គណនីត្រូវទទួលពីក្រមុហុ៊នម្រ 

និងសម្ពន័្ធាតិ ៩៤១.៩៨២ - - - - - ៩៤១.៩៨២

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានសុទ្ធ ៣.៩២៥.៧៦០ ៥.៩៩៤.១១០ ១៥៨.០៩៣.៥៩៤ ៥៧.៤០៩.៥៦៥ ២៥.៥០១.៧២២ ១០.៥០៥.០៩៤ ២៦១.៤២៩.៨៤៥

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ១១៧.៤៣៤ - - - - - ១១៧.៤៣៤

សរុបជាដុល្ល្ររអាម្ររិក ១២៦.១៨៥.០១៦ ៥.៩៩៤.១១០ ១៥៨.០៩៣.៥៩៤ ៥៧.៤០៩.៥៦៥ ២៥.៥០១.៧២២ ១០.៥០៥.០៩៤ ៣៨៣.៦៨៩.១០១

សមមូល ពាន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ៥០៤.១០៩.១៣៩ ២៣.៩៤៦.៤៦៩ ៦៣១.៥៨៣.៩០៨ ២២៩.៣៥១.២១២ ១០១.៨៧៩.៣៧៩ ៤១.៩៦៧.៨៥១ ១.៥៣២.៨៣៧.៩៥៨
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និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១៣៦

២៣.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.២ ហានិភ័យឥណាន (តពីទំព័រមុន)

  គ- បណ្តុំន្រហានិភ័យន្រការបង្ហ្រញទ្រព្រយសកម្មហានិភ័យឥណទាន(តពីទំព័រមុន)

   ២. ការវិភាគភូមិសាស្រ្ត៖

២០១៤

កម្ពជុា អាម្ររិកខាងជើង ផ្រស្រងៗ(*) សរុប

សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ៨០.០១៣.០១៧ - - ៨០.០១៣.០១៧

សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ ៦១.៧២០.៥៨៤ ៤៨៨.៧៦៤ - ៦២.២០៩.៣៤៨

គណនីត្រវូទទួលពីក្រមុហុ៊នម្រ និងសម្ពន័្ធាតិ - ៦៥៨.៥៨២ ៥៣១.៥០១ ១.១៩០.០៨៣

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានសុទ្ធ ៣៤២.២៥៩.៤០៦ - - ៣៤២.២៥៩.៤០៦

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ៩២.៨៤០ - - ៩២.៨៤០

សរុបជាដុល្ល្ររអាម្ររិក ៤៨៤.០៨៥.៨៤៧ ១.១៤៧.៣៤៦ ៥៣១.៥០១ ៤៨៥.៧៦៤.៦៩៤

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ១.៩៧២.៦៤៩.៨២៧ ៤.៦៧៥.៤៣៥ ២.១៦៥.៨៦៧ ១.៩៧៩.៤៩១.១២៩

    (*) ផ្រស្រងៗ គឺរាប់បញ្ចូលប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី និងចក្រភពអង់គ្ល្រស។

    (*) ផ្រស្រងៗ គឺរាប់បញ្ចូលប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី និងចក្រភពអង់គ្ល្រស។

២០១៣

កម្ពជុា អាម្ររិកខាងជើង ផ្រស្រងៗ(*) សរុប

សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ៨០.០៩១.០៦៤ - - ៨០.០៩១.០៦៤

សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ ៤០.៣២០.៤៧៣ ៧៨៨.៣០៣ - ៤១.១០៨.៧៧៦

គណនីត្រវូទទួលពីក្រមុហុ៊នម្រ និងសម្ពន័្ធាតិ - ៦០៧.៥០៥ ៣៣៤.៤៧៧ ៩៤១.៩៨២

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានសុទ្ធ ២៦១.៤២៩.៨៤៥ - - ២៦១.៤២៩.៨៤៥

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ១១៧.៤៣៤ - - ១១៧.៤៣៤

សរុបជាដុល្ល្ររអាម្ររិក ៣៨១.៩៥៨.៨១៦ ១.៣៩៥.៨០៨ ៣៣៤.៤៧៧ ៣៨៣.៦៨៩.១០១

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ១.៥២៥.៩២៥.៤៦៩ ៥.៥៧៦.២៥៣ ១.៣៣៦.២៣៦ ១.៥៣២.៨៣៧.៩៥៨

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១៣៧

២៣.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.២ ហានិភ័យឥណាន (តពីទំព័រមុន)

  ឃ- គុណភាពឥណទានតាមចំណាត់ថ្ន្រក់ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

   គុណភាពឥណទានន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយធនាគារដោយប្រើកម្រិតឥណទានផ្ទ្រក្នុង តារាងខាងក្រ្រមបង្ហ្រញពីគុណភាព  

   ឥណទានតាមថ្ន្រក់ន្រទ្រព្រយសកម្ម ដ្រលទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មានហានិភ័យឥណទាន បើយោងតាមប្រព័ន្ធកម្រិតឥណទានផ្ទ្រក្នុង។  

   ទឹកប្រ្រក់ បង្ហ្រញខាងក្រ្រម គឺជាទឹកប្រ្រក់ដុលន្រសំវិធានធនបាត់បង់។

   នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ ទ្រព្រយសកម្មដ្រលហួសកំណត់ ប៉ុន្ត្រមិនធ្វើឲ្រយបាត់បង់ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានាត់ទុកជាឥណទានដ្រលត្រូវ 

   ឃ្ល្រំមើលជាមួយនឹងអាយុកាលតិចជាង ៩០ ថ្ង្រ។

  ង- វត្ថុបបញ្រំដ្រលបានបង្វ្ររកម្មសិទ្ធិឲ្រយទៅធនាគារ

   ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆ្រទ ធនាគារពុំបានទទួលទ្រព្រយសកម្ម និងកា្ល្រយជាមាញ្រស់កម្មសិទ្ធិលើវត្ថុបបញ្រំទ្រ។

 ២៣.៣ ហានិភ័យទីផ្រសារ

   ហានិភ័យទីផ្រសារ គឺជាហានិភ័យន្រការខាតបង់កើតឡើងពីការប្រ្រប្រួលមិនអំណយផលៅក្នុងកម្រិតតម្ល្រ ឬ អត្រ្រទីផ្រសារដ្រលមានសមាសធាត ុ

   សំខាន់ពីរគឺ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទ្រស និងហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់។

មិនហួសកំណត់ និង 
មិនបាត់បង់តម្ល្រ

ហួសកំណត់ 
ត្រមិនបាត់បង់តម្ល្រ បាត់បង់ សរុប

២០១៤

សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ៨០.០១៣.០១៧ - - ៨០.០១៣.០១៧

សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ ៦២.២០៩.៣៤៨ - - ៦២.២០៩.៣៤៨

គណនីត្រូវទទួលពីក្រមុហុ៊នម្រ និងសម្ពន័្ធាតិ ១.១៩០.០៨៣ - - ១.១៩០.០៨៣

ឥណទាន និងប្រ្រក់បុរ្រប្រទានដុល ៣៣៣.៧១៨.៤៧៧ ១០.៥៨៧.៨៦៤ ៨.៣១៦.២០៨ ៣៥២.៦២២.៥៤៩

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រង ៩២.៨៤០ - - ៩២.៨៤០

សរុបជាដុល្ល្ររអាម្ររិក ៤៧៧.២២៣.៧៦៥ ១០.៥៨៧.៨៦៤ ៨.៣១៦.២០៨ ៤៩៦.១២៧.៨៣៧

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ១.៩៤៤.៦៨៦.៨៤២ ៤៣.១៤៥.៥៤៦ ៣៣.៨៨៨.៥៤៨ ២.០២១.៧២០.៩៣៦

២០១៣

សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ៨០.០៩១.០៦៤ - - ៨០.០៩១.០៦៤

សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ ៤១.១០៨.៧៧៦ - - ៤១.១០៨.៧៧៦

គណនីត្រូវទទួលពីក្រមុហុ៊នម្រ និងសម្ពន័្ធាតិ ៩៤១.៩៨២ - - ៩៤១.៩៨២

ឥណទាន និងប្រ្រក់បុរ្រប្រទានដុល ២៥៣.៧៣៤.៧៦៤ ៩.៦៩៤.៦៣២ ៨.៦៥៤.៧១១ ២៧២.០៨៤.១០៧

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រង ១១៧.៤៣៤ - - ១១៧.៤៣៤

សរុបជាដុល្ល្ររអាម្ររិក ៣៧៥.៩៩៤.០២០ ៩.៦៩៤.៦៣២ ៨.៦៥៤.៧១១ ៣៩៤.៣៤៣.៣៦៣

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ១.៥០២.០៩៦.១១០ ៣៨.៧៣០.០៥៥ ៣៤.៥៧៥.៥៧០ ១.៥៧៥.៤០១.៧៣៥

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១៣៨

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

    ការវិភាគរំញោចតម្ល្រទីផ្រសារសម្រ្រប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់ថ្ររ

២៣.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.៣ ហានិភ័យទីផ្រសារ (តពីទំព័រមុន)

  ២៣.៣.១  ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទ្រស

    ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទ្រស គឺសំដៅទៅលើការប្រ្រប្រួលអត្រ្រប្ដទូរប្រ្រក់ ដ្រលមិនអំណយផល លើសាស្រនភាពដោះដូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រស 

    ដ្រលកើតឡើងពីព្រលមួយទៅព្រលមួយ។ ធនាគារបានរក្រសានូវគោលនយោបាយមួយ ដោយមិនធ្វើប្រតិបត្ដទិការដ្រលបង្កឲ្រយមាននូវ 

    សាស្រនភាពន្រការប្ដទូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រសច្រើននោះទ្រ។ រាល់ការប្ដទូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រសបើកចំហត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយជាមួយនឹងតម្រូវការ 

    ប្រតិបត្ដទិការ កម្រិតន្រសាស្រនភាពកំណត់ទុកជាមុន និងការកំណត់កាត់បន្ថយភាពខាតបង់។

    នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ សមតុល្រយទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មដ្រលជារូបិយប័ណ្ណក្រ្រពីប្រ្រក់ដុា្ល្ររអាម្ររិក មិនមានផលប៉ះពាល់ជា 

    សារវន្ដទនោះទ្រ។ ដូចន្រះ ពុំមានបង្ហ្រញលើការវិភាគរំញោចលើហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទ្រសៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះទ្រ។

  ២៣.៣.២ ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់

    ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់ គឺសំដៅទៅលើការខាតបង់នូវប្រ្រក់ចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធដោយសារការប្រ្រប្រួលន្រកម្រិតអត្រ្រការប្រ្រក់ និង 

    ការផ្ល្រស់ប្ដទូរៅក្នុងសមាសភាពន្រទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្ម។ ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់ត្រូវបានាត់ច្រងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្រយង៉្រង 

    ហ្មត់ចត់ទៅលើចំណូលលើការបណា្ដ្រក់ទុន តម្ល្រទីផ្រសារ តម្ល្រដើមន្រមូលនិធិ និងតាមរយៈការវិភាគចនោ្ល្រះប្រ្រប្រួលអត្រ្រការប្រ្រក់។  

    សកាត្រនុពលន្រការធា្ល្រក់ចុះនូវចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធពីការប្រ្រប្រួលអត្រ្រការប្រ្រក់ ដ្រលខុសប្រក្រតីត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយដោយធៀបទៅនឹង 

    កម្រិតហានិភ័យដ្រលកំណត់ថអាចទទួលយកបាន។

    ធនាគារ មិនបានកត់ត្រ្រឧបករណ៍ដ្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់ថ្ររតាមតម្ល្រទីផ្រសារទៅក្នុងរបាយការណ៍ លទ្ធផលនោះ ហើយធនាគារក៏មិនមាន 

    ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាចុងការិយបរិច្ឆ្រទន្រះដ្ររ។ ដូច្ន្រះហើយ រាល់បម្រ្របម្រួលអត្រ្រការប្រ្រក់ នាកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ មិនមាន 

    ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រ្រក់ចំណ្រញ ឬ ខាតទ្រ។

    ការវិភាគរំញោចលើលំហូរសាច់ប្រ្រក់សម្រ្រប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រ្រប្រួល

    ធនាគារ មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រ្រប្រួលជាសារវន្ដទទ្រ។ ដូច្ន្រះ ពុំមានការវិភាគញោចលើលំហូរសាច់ប្រ្រក ់

    សម្រ្រប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រ្រប្រួលត្រូវបានបង្ហ្រញៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះឡើយ។

 ២៣.៤ ហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល

  ហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងយស្រលួទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធភាពក្នងុការរក្រសាសាច់ប្រ្រក់ងយស្រលួឲ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីបំព្រញការសន្រយោ និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថ ុ

  ៅព្រលដល់កាលកំណត់សងទៅតាមតម្ល្រសមហ្រតុផលណាមួយ។

  គណៈគ្រប់គ្រង ជឿជាក់ថធនាគារអនុវត្ដទបានព្រញល្រញតាមតម្រូវការន្រសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល ន្រធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និងបានត្រួតពិនិត្រយង៉្រង 

  ហ្មត់ចត់ទៅលើគ្រប់ចលនាសាច់ប្រ្រក់ច្រញ និងចូល ហើយនិងភាពចនោ្ល្រះន្រកាលវសាន្តតាមរយៈរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់។ ជាងន្រះទៅទៀត  

  បម្រ្របម្រួលន្រឥណទាន និងប្រ្រក់បញ្ញើពីអតិថិជន ក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយតាមានហើយតម្រូវការន្រសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួលក៏ត្រួវបានធ្វើការក្រតម្រូវ  

  ដើម្របីកំណត់ឲ្រយច្របាស់ាស់នូវទ្រព្រយសកម្មជាសាច់ប្រ្រក់មានភាពគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីបំព្រញការសន្រយោ និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិនបើនិងៅព្រល  

  ដ្រលដល់ការកំណត់សង។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

១៣៩

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២០១៤

តាមតម្រវូការ 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

រហូតដល់ ១ ខ្រ 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

១ - ៣ ខ្រ 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

៣ - ១២ ខ្រ 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

១ - ៥ ឆ្ន្រំ 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

លើសពី ៥ ឆ្ន្រំ 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សរុប 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្រ្រក់ក្នងុដ្រ ៤៦.៨១៤.១២៩ - - - - - ៤៦.៨១៤.១២៩

សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ៦២.៩៣៣.០១៧ ១៧.០៨០.០០០ - - - - ៨០.០១៣.០១៧

សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ ២០.២០៩.៣៤៨ ១៧.០០០.០០០ ១៥.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ - - ៦២.២០៩.៣៤៨

គណនីត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនម្រ ២៩៦.២៧៦ - - - - - ២៩៦.២៧៦

គណនីត្រូវទទួលពីសម្ព័ន្ធាតិ ៨៩៣.៨០៧ - - - - - ៨៩៣.៨០៧

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដុល ១០២.៩៦៧.១៨៩ ៣.៧៤៥.៩៧៨ ២២.០៥២.៦០៣ ៨.៣៥៩.៨០៧ ៤៧.០៩០.៨១៣ ១៦៨.៩៣០.៧០២ ៣៥៣.១៤៧.០៩២

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ៩២.៨៤០ - - - - - ៩២.៨៤០

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថសុរុប ២៣៤.២០៦.៦០៦ ៣៧.៨២៥.៩៧៨ ៣៧.០៥២.៦០៣ ១៨.៣៥៩.៨០៧ ៤៧.០៩០.៨១៣ ១៦៨.៩៣០.៧០២ ៥៤៣.៤៦៦.៥០៩

ទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ ២១៣.៣៦៣.៧០០ ៨២.៨២៧.៥៦៦ ៤៩.១៥២.៣៤៧ ៤៧.៣១៧.៧២៥ ៤០.០៣១.១៧៦ ៦.៤៤៨.៧៨១ ៤៣៩.១៤១.២៩៥

គណនីត្រូវទទូាត់ទៅឲ្រយក្រមុហុ៊នម្រ ៨.៣០០.៧០៥ ៣១.០០០.០០០ - - ៣០.០០០.០០០ - ៦៩.៣០០.៧០៥

ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ ៤.៣១៧.៤៥៨ - - - - - ៤.៣១៧.៤៥៨

សរុបទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ២២៥.៩៨១.៨៦៣ ១១៣.៨២៧.៥៦៦ ៤៩.១៥២.៣៤៧ ៤៧.៣១៧.៧២៥ ៧០.០៣១.១៧៦ ៦.៤៤៨.៧៨១ ៥១២.៧៥៩.៤៥៨

អតិរ្រកសាច់ប្រ្រក់ងយស្រលួសុទ្ធ (គំលត) ៨.២២៤.៧៤៣ (៧៦.០០១.៥៨៨) (១២.០៩៩.៧៤៤) (២៨.៩៥៧.៩១៨) (២២.៩៤០.៣៦៣) ១៦២.៤៨១.៩២១ ៣០.៧០៧.០៥១

សមមូល ពាន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) ៣៣.៥១៥.៨២៨ (៣០៩.៧០៦.៤៧១) (៤៩.៣០៦.៤៥៧) (១១៨.០០៣.៥១៦) (៩៣.៤៨១.៩៧៩) ៦៦២.១១៣.៨២៨ ១២៥.១៣១.២៣៣

២០១៣

តាមតម្រវូការ

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

រហូតដល់ ១ ខ្រ 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

១ - ៣ ខ្រ 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

៣ - ១២ ខ្រ 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

១ - ៥ ឆ្ន្រំ

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

លើសពី ៥ ឆ្ន្រំ 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

សរុប 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្រ្រក់ក្នងុដ្រ ២៨.៤៨០.០៥១ - - - - - ២៨.៤៨០.០៥១

សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ៥៤.០៩១.០៦៤ ១៨.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០ ៥.០០០.០០០ - - ៨០.០៩១.០៦៤

សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ ១១.១០៨.៧៧៦ ៧.០០០.០០០ ៨.០០០.០០០ ១៥.០០០.០០០ - - ៤១.១០៨.៧៧៦

គណនីត្រូវទទួលពីក្រមុហុ៊នម្រ ៣២៣.៧៩២ - - - - - ៣២៣.៧៩២

គណនីត្រូវទទួលពីសម្ពន័្ធាតិ ៦១៨.១៩០ - - - - - ៦១៨.១៩០

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដុល ៨៣.៣២៨.៣៣០ ២.៥៣៩.៨៦១ ៥.២១១.៨៥៦ ៧.៥៤៨.១០៨ ៣១.៧៤៧.១៦២ ១៤២.២៨៩.៣២៨ ២៧២.៦៦៤.៦៤៥

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ១១៧.៤៣៤ - - - - - ១១៧.៤៣៤

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថសុរុប ១៧៨.០៦៧.៦៣៧ ២៧.៥៣៩.៨៦១ ១៦.២១១.៨៥៦ ២៧.៥៤៨.១០៨ ៣១.៧៤៧.១៦២ ១៤២.២៨៩.៣២៨ ៤២៣.៤០៣.៩៥២

ទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ ១៧៦.៣១៥.០៤៩ ៦៩.៥៥៤.០៩៦ ៣២.៥៩៥.២១០ ៥០.១៤២.៥៨៨ ៥៥.៦២៦ - ៣២៨.៦៦២.៥៦៩

គណនីត្រូវទូទាត់ទៅឲ្រយក្រមុហុ៊នម្រ ៣.២១៤.០២៥ - ៥៥.៧៥០.០០០ - - - ៥៨.៩៦៤.០២៥

ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ ៣.០៣៤.៤៥៤ - - - - - ៣.០៣៤.៤៥៤

សរុបទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ១៨២.៥៦៣.៥២៨ ៦៩.៥៥៤.០៩៦ ៨៨.៣៤៥.២១០ ៥០.១៤២.៥៨៨ ៥៥.៦២៦ - ៣៩០.៦៦១.០៤៨

អតិរ្រកសាច់ប្រ្រក់ងយស្រលួសុទ្ធ (គំលត) (៤.៤៩៥.៨៩១) (៤២.០១៤.២៣៥) (៧២.១៣៣.៣៥៤) (២២.៥៩៤.៤៨០) ៣១.៦៩១.៥៣៦ ១៤២.២៨៩.៣២៨ ៣២.៧៤២.៩០៤

សមមូល ពាន់រៀល 

(កំណត់សមា្គ្រល់ល្រខ ២.១.៥) (១៧.៩៦១.០៨៥) (១៦៧.៨៤៦.៨៦៩) (២៨៨.១៧២.៧៤៩) (៩០.២៦៤.៩៤៨) ១២៦.៦០៧.៦៨៦ ៥៦៨.៤៤៥.៨៦៥ ១៣០.៨០៧.៩០០

២៣.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.៤ ហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល (តពីទំព័រមុន)

  ការវិភាគទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដោយធ្វើចំណាត់ថ្ន្រក់តាមកាលវសាន្តដោយផ្អ្រកទៅលើរយៈព្រលៅសល់សម្រ្រប់សងមាន  

  បង្ហ្រញខាងក្រ្រម៖



ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

យុទ្ធសាស្រ្ត
និង និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រយប៊្រង

សារពី
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៤

១៤០

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆ្រទ និងសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

២៣.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.៥ ការគ្រប់គ្រងដើមទុន

  ២៣.៥.១ បញ្ញត្ដិដើមទុន

    ធនាគារ បានគោរពទៅតាមធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាដ្រលជាអ្នកកំណត់ និងត្រួតពិនិត្រយទៅលើកម្រិត ដើមទុនអប្របបរមារបស់ធនាគារជារួម។

    គោលនយោបាយរបស់ធនាគារ គឺរក្រសាឲ្រយបាននូវមូលា្ឋ្រនទុនដ៏រឹងមាំ ជំនឿជាក់ទីផ្រសារ និងដើម្របីធានាស្ថិរភាពអភិវឌ្រឍន៍យូរអង្វ្រងរបស ់

    អាជីវកម្ម។

    ផលប៉ះពាល់ទៅលើកម្រិតដើមទុនលើភាគាភមាញ្រស់ភាគហ៊ុន ក៏ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់។ ដូចន្រះធនាគារព្រយោងមរក្រសាតុល្រយភាពរវាងផល 

    របរខ្ពស់ ដ្រលអាចនឹងកើតមានឡើងជាមួយនឹងប្រ្រក់បម្រុងកម្រិតខ្ពស់ អត្ថប្រយោជន៍ និងការធានាដ្រលផ្ដទល់ដោយសាស្រនភាពដើមទុនល្អ។ 

    ធនាគារ បានគោរពទៅតាមតម្រូវការដើមទុនដ្រលកំណត់ដោយច្របាប់ៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ។

  ២៣.៥.២ ការប្រងច្រកដើមទុន

    ការប្រងច្រកដើមទុនរវាងប្រតិបត្ដទិការជាក់ាក់ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកម្រិតផលដ្រលទទួលបានពីការប្រងច្រក 

    នោះ។ ដើមទុនដ្រលបានប្រងច្រកទៅតាមប្រតិបត្ដទិការ ឬ សកម្មភាពនីមួយៗ ត្រូវផ្អ្រកទៅតាមដើមទុនដ្រលបានកំណត់ដោយច្របាប់។

២៤. តម្ល្រទីផ្រសារន្រទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

 តម្ល្រទីផ្រសារន្រទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្រលបានកត់ត្រ្រៅក្នុងតារាងតុល្រយការមានតម្ល្រប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងតម្ល្រយោងនាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤។

២៥.  ព្រឹត្ដិការណ៍ក្រ្រយតារាងតុល្រយការ

 ក្រ្រពីព័ត៌មានដ្រលបានាតត្រាងៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រះ នាកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ពុំមានព្រឹត្ដទិការណ៍ដ្រលបានកើតឡើងក្រ្រយ 

 ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ ដ្រលមានឥទ្ធិពលសំខាន់ៗលើសាស្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារៅថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ឡើយ។



១៤១

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល	

លោក ជា តិក សេង

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្តិបត្តិ

ដាទុ អ ករុណាការ៉េន់

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្តិបត្តិ

លោក ស្ពេនសឺ លី

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្តិបត្តិ

លោក ហាមីរុលឡា ប៊ូហាន់

អភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្តិបត្តិ

លោកសេី ប៉ូលី សុីម

អភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្តិបត្តិ

(ត្ងតាំងនៅថ្ង្ទី	២៨	ខ្កុម្ភៈ	ឆ្ន្ំ	២០១៤)

លោក ស៊ូន ស៊ូ ឡុង

អភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្តិបត្តិ

(ត្ងតាំងនៅថ្ង្ទី	៣១	ខ្មីនា	ឆ្ន្ំ	២០១៥)

លោកសេី ហា្គេសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា

លោក ឡុង ប៊េង

ល្ខាធិកាក្ុមហ៊ុន

ព័ត៌មានអំពីសាជីវកម្ម

ការិយាល័យចុះបញ្ជ	ី

អគារល្ខ៤B	ផ្លូវល្ខ១១៤	(ក្មួនស)

សង្ក្ត់ផ្សារថ្មី១	ខណ្ឌដូនព្ញ		

រាជធានីភ្នំព្ញ	ព្ះររាជាណាចក្កម្ពុជជា

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	២១០	១២៣

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	២១០	០៩៩

SWIFT		 :	 MBBEKHPP

គ្ហទំព័រ	 ៖	www.maybank2u.com.kh

អុីម្៉ល		 ៖	mbb@maybank.com.kh

សវនករឯករាជ្រយ

ក្ុមហ៊ុន Ernst	& Young	(Cambodia) Ltd.

ក្ុមហ៊ុន	គណន្យ្យករជំនាញ	និងសវនករប្តិស្ុត

អគារល្ខ៦៦	មហាវិថីព្ះរនរោត្តម

អគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម	SSN	ជាន់ទី៣

សង្ក្ត់ជ័យជំនះរ	ខណ្ឌដូនព្ញ

រាជធានីភ្នំព្ញ	ព្ះររាជាណាចក្កម្ពុជជា

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	២១៧	៨២៤/៨២៥

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	២១៧	៨០៥

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថជ

ព័ត៌មាន
ផ្ស្ងៗ

អភិបាលកិច្ចក្ុមហ៊ុន
និង	ទំនួលខុសត្ូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ការបោះរជំហាន
និង	សមិទ្ធផល

ព័ត៌មាន
ផេសេងៗ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថជ

ព័ត៌មាន
ផ្ស្ងៗ

អភិបាលកិច្ចក្ុមហ៊ុន
និង	ទំនួលខុសត្ូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង	សាវតា

យុទ្ធសាស្្ត
និង	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្យប៊្ង

សារពី
ថ្ន្ក់ដឹកនាំ

ការបោះរជំហាន
និង	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ ំ២០១៤

១៤២

COMMERCIAL BANKING

Malayan Banking Berhad

14th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel : (6)03- 2070 8833

Fax : (6)03-2031 0071

Corporate website : www.maybank.com

Email : publicaffairs@maybank.com.my 

Maybank Banking Berhad

Singapore Branch

Maybank Tower

2 Battery Road

Maybank Tower

Singapore 049907

Tel : 1800-629 2265; (65) 6533 5229 (Overseas)

Website : www.maybank2u.com.sg

Email : cs@maybank.com.sg

Malayan Banking Berhad

Hong Kong Branch

18/F, CITIC Tower

1 Tim Mei Avenue Central

Hong Kong

Tel : 852-35188888

Fax : 852-35188889

Malayan Banking Berhad

Shanghai Branch 

15th Floor Marine Tower 

No 1 Pudong Avenue 

Shanghai 200120 

China 

Tel : 86-216 8860003

Fax : 86-216 8860132

Malayan Banking Berhad

Bahrain Branch

8th Floor, Al-Jasrah Tower

Diplomatic Area

P.O. Box 10470

Manama

Kingdom of Bahrain

Tel : 973-17-535733

Fax : 973-17-533895

Malayan Banking Berhad

Bandar Seri Begawan Branch

Unit 5-8, Simpang 22, Jalan Dato Ratna

Kiarong Sentral, Kampong Kiarong

Negara Brunei Darussalam

Tel : 673-2-226462

Fax : 673-2-225404

Malayan Banking Berhad

London Branch

74 Coleman Street

London EC2R 5BN

United Kingdom

Tel : 44-20-7638 0561

Fax : 44-20-7638 9329

Malayan Banking Berhad

Ho Chi Minh City Branch

Sun Wah Tower

9th Floor, 115 Nguyen Hue Street

District 1 - Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel : 84-8-3-8278188

Fax : 84-8-3-8278166

Malayan Banking Berhad

Laos Branch

Lot 43, 45 & 47 Lane Xang Avenue

Hatsady Village, Chanthabouly District

PO Box 1663 Viantiane, Lao PDR

Tel : 856-21-263100

Fax : 856-21-263113

Malayan Banking Berhad

New York Branch

11th Floor, 400 Park Avenue

New York, NY 10022

United States of America

Tel : 1-212-3031300

Fax : 1-212-3080109

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 : mgcc@maybank.com.my

P.T. Bank Internasional Indonesia Tbk

Gedung Sentral Senayan 3, 26th Floor

JI. Asia Afrika No. 8

Senayan Gelora Bung Karno

Jakarta 10270

Indonesia

Tel : (62)-21-2922 8888

Fax : (62)-21-2922 8914

Website : www.bii.co.id

Email : cs@bii.co.id

P.T. Bank Maybank Syariah Indonesia

1st-3rd Floor, Sona Topas Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 26

Jakarta 12920

Indonesia

Tel : (62)-21-250 6446

Fax : (62)-21-250 6445

Corporate website: www.maybanksyariah.co.id

Maybank Philippines Incorporated

Maybank Corporate Center,

7th Avenue Corner 28th Street

Bonifacio High Street Central, Bonifacio Global City,

Taguig City, 1634 

Philippines

Tel : (632) 588 3777

Fax : (632) 808 2669

Website : www. maybank2u.com.ph

Maybank (PNG) Ltd

Port Moresby Branch

Corner Waigani Drive/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 Labuan 

Jalan Merdeka

87000 Wilayah Persekutuan Labuan

Tel : (6)087-414 406

Fax : (6)087-414 806

Corporate website : www.maybank.com

Maybank (Cambodia) Plc.

No. 4B Street 114 (Kramoun Sar),

Sangkat Phsar Thmey 1,

Khan Daun Penh, Phnom Penh

Kingdom of Cambodia

Tel : (855)-23-210 123

Fax : (855)-23-210 099

Website : www.maybank2u.com.kh

អាសយដ្ឋ្រនសម្ព័ន្ធធនាគារ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថជ

ព័ត៌មាន
ផ្ស្ងៗ

អភិបាលកិច្ចក្ុមហ៊ុន
និង	ទំនួលខុសត្ូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង	សាវតា

យុទ្ធសាស្្ត
និង	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្យប៊្ង

សារពី
ថ្ន្ក់ដឹកនាំ

ការបោះរជំហាន
និង	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ ំ២០១៤

ព័ត៌មាន
ផេសេងៗ

១៤៣

INVESTMENT BANKING

Maybank Investment Bank Berhad

32nd Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak 

50050 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2059 1888

Fax : (6)03-2078 4217

Website : www.maybank-ib.com

Email : enquiries@maybank-ib.com

Mayban IB Holdings Sdn Bhd

32nd Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2059 1888

Fax : (6)03-2078 4217

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)- 6636 4296

Website : www.maybank-ke.com.sg

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company 

Limited 

999/9 The Offices at Central World 

20th - 21st and 25th Floor Rama 1 Road Pathumwan

Bangkok, 10330 Thailand

Tel : (+66)-2 658 6300

Fax : (+66)-2 658 6301

Website : www.maybank-ke.co.th

Email : IB@maybank-ke.co.th

Maybank ATR Kim Eng Capital Partners, Inc 

9th and 17th Floors, Tower One & Exchange Plaza

Ayala Triangle, Ayala Avenue

Makati City, Philippines

Tel : (632)- 849 8988 / 849 8888

Website : www.maybank-atrke.com

Maybank ATR Kim Eng Securities, Inc 

9th and 17th Floors, Tower One & Exchange Plaza

Ayala Triangle, Ayala Avenue

Makati City, Philippines

Tel : (632) 849 8988 / 849 8888

Websites : www.maybank-atrke.com

PT. Maybank Kim Eng Securities 

Plaza Bapindo-Citibank Tower 17th Floor

Jl Jenderal Sudirman Kav 54-55

Jakarta 12190 Indonesia

Tel : (62)-21-2557 1188

Fax : (62)-21-2557 1189

Website : www.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 Limited 

(formerly known as Maybank Kim Eng Securities Joint Stock 

Company)

4A Floor-15+16, Vincom Center Dong Khoi,

72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1,

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel : +84 8 44 555 888 / +84 8 38 271 020

Fax : +84 8 3827 1030

Website : maybank-kimeng.com.vn

Email : info@maybank-kimeng.com.vn

Maybank Kim Eng Securities (London) Limited 

5th Floor, Aldermary House

10-15 Queen Street

London

EC4N 1TX, United Kingdom

Tel : 44-20 7332 0221

Fax : 44-20 7332 0302

Email : sales@maybank-ke.co.uk

Maybank Kim Eng Securities USA, Inc. 

777 Third Avenue 21st Floor

New York NY 10017

USA

Tel : 212-688 8886

Fax : 212-688 3500

E-mail : sales@maybank-keusa.com

INSURANCE & TAKAFUL

Maybank Ageas Holdings Berhad

Level 19, Tower C 

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur 

Tel : (6)03-2297 3888

Fax : (6)03-2297 3800

Website : www.etiqa.com.my

Email : info@etiqa.com.my

Etiqa Insurance Berhad

Etiqa Takaful Berhad

Level 19, Tower C

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2297 3888

Fax : (6)03-2297 3800

Website : www.etiqa.com.my

Email : info@etiqa.com.my

Etiqa Life International (L) Ltd

Etiqa 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

   (6)087-417 672

Fax : (6)087-583 588

  (6)087-452 333

Website : www.etiqa.com.my

Email : info@etiqa.com.my

Etiqa Insurance Pte. Ltd.

One Raffles Quay

#22-01 North Tower

Singapore 048583

Tel : (65) - 6336 0477 

Fax : (65) - 6339 2109 

Website : www.etiqa.com.sg

Email : customer.service@etiqa.com.sg

អាសយដ្ឋ្រនសម្ព័ន្ធធនាគារ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថជ

ព័ត៌មាន
ផ្ស្ងៗ

អភិបាលកិច្ចក្ុមហ៊ុន
និង	ទំនួលខុសត្ូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង	សាវតា

យុទ្ធសាស្្ត
និង	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្យប៊្ង

សារពី
ថ្ន្ក់ដឹកនាំ

ការបោះរជំហាន
និង	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ ំ២០១៤

១៤៤

ASSET MANAGEMENT

Maybank Asset Management Group Berhad

Level 5, Tower A

Dataran Maybank

No 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2297 7833

Fax : (6)03-2297 7997

Corporate website : www.maybank-am.com

Maybank Asset Management Sdn Bhd

Level 12, Tower C

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2297 7836

Fax : (6)03-2715 0071

Corporate website : www.maybank-am.com

Maybank Islamic Asset Management Sdn Bhd

Level 12, Tower C

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2297 7873

Fax : (6)03-2297 7998

Maybank Private Equity Sdn Bhd

Level 5, Tower A

Dataran Maybank

No 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel : (6)03-2297 7887

Fax : (6)03-2297 7878

Maybank Asset Management Singapore Pte Ltd

9 Temasek Boulevard

#39-00 Suntec Tower Two

Singapore 038989

Tel : +65 6432 1488 

Fax : +65 6339 1003 

Corporate website : www.maybank-am.com

Maybank Asset Management (Thailand) Co Ltd

The Offices of Central World

25th Floor, 999/9 Rama 1 Road

Pathumwan

Bangkok 10330

Thailand

Tel : +66(0)-2264 5111 

Fax : +66(0)-2264 5132 

Corporate website : www.maybank-am.co.th

PT Maybank GMT Asset Management

Setiabudi Atrium, 5th Floor - Suite 505

Jl. HR Rasuna Said Kav. 62

Kuningan, Jakarta

12920 Indonesia

Tel : (62) 21 521 0672

Fax : (62) 21 521 0673

Corporate website : www.maybank-am.com

OTHERS

Maybank Trustees Berhad

8th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur 

Tel : (6)03-2078 8363

Fax : (6)03-2070 9387

Corporate website : www.maybank.com

Email : mtb@maybank.com.my 

Maybank (Nominees) 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 / (6)03-2070 1522

Fax : (6)03-2032 1505

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

អាសយដ្ឋ្រនសម្ព័ន្ធធនាគារ



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថជ

ព័ត៌មាន
ផ្ស្ងៗ

អភិបាលកិច្ចក្ុមហ៊ុន
និង	ទំនួលខុសត្ូវ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង	សាវតា

យុទ្ធសាស្្ត
និង	និរន្តរភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ	ម្យប៊្ង

សារពី
ថ្ន្ក់ដឹកនាំ

ការបោះរជំហាន
និង	សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ ំ២០១៤

ព័ត៌មាន
ផេសេងៗ

  ១៤៥

ធនាគារ មេយប៊េង (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី

(ការិយាល័យកណា្ត្ល)

អគារល្ខ៤B	ផ្លូវល្ខ១១៤	(ក្មួនស)

សង្ក្ត់ផ្សារថ្មី១	ខណ្ឌដូនព្ញ	រាជធានីភ្នំព្ញ	

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	២១០	១២៣	/	២៥៥

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	២១០	០៩៩

សាខាបត់ដំបង

អគារល្ខ១៣៦Eoz	ផ្លវូល្ខ៣	កុ្ម៣៩	ភូមិ២០ឧសភា

សង្ក្ត់សា្វ្យបោ៉្	ក្ុងបាត់ដំបង	ខ្ត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	៥៣	៧៣១	២០៧	/	២០៨

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	៥៣	៧៣១	២០១

សាខាបឹងកេងកងទី១

ផ្ទះរល្ខ២១០	ផ្លូវល្ខ៦៣	សង្ក្ត់បឹងក្ងកងទី១	

ខណ្ឌចំការមន	រាជធានីភ្នំព្ញ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	២១០	៤៤៨	/	៤៥០

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	២១០	៤៦៧

សាខាចេបារអំពៅ

អគារល្ខ២៧	និង	២៩	E០+E១	ផ្លូវជាតិល្ខ១	

ភូមិកណា្ត្ល	សង្ក្ត់ច្បារអំពៅ២	ខណ្ឌមានជ័យ	

រាជធានីភ្នំព្ញ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៧២០	៥៨៦	/	៥៨៧

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៧២០	៥២៨

សាខាជេេយចង្វេរ

ផ្ទះរល្ខF១៤	&	F១៥	ផ្លូវជាតិល្ខ៦A

សង្ក្ត់ជ្្យចង្វ្រ	ខណ្ឌឫស្សីក្វ	រាជធានីភ្នំព្ញ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៤៣២	២៩០	/	២៩១

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៤៣២	២៨៩

សាខាកំពង់ចាម

អគារល្ខ៥៨	ផ្លូវព្ះរមុនីវង្ស	សង្ក្ត់កំពង់ាម	

ក្ុងកំពង់ាម	ខ្ត្តកំពង់ាម

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	៤២	២១០	៥៧២	/	៥៧៣

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	៤២	២១០	៥៧៤

សាខាកម្ពុជាកេេម

ផ្ទះរល្ខ៤៧៩	E១	E២	និង	៤៨១	E០E១E២	

ផ្លូវល្ខ១២៨	មហាវិថីកម្ពុជជាក្្ម	សង្ក្ត់ផ្សារដ្ប៉ូ៣

ខណ្ឌទួលគោក	រាជធានីភ្នំព្ញ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៨៨៣	៦៥៤	/	៦៩៤

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៨៨២	៧១៤

សាខាម៉េសេទុង

ផ្ទះរល្ខ១៥៨	BCD	មហាវិថីម៉្ស្ទុង

សង្ក្ត់ទំនប់ទឹក	ខណ្ឌចំការមន	រាជធានីភ្នំព្ញ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	២១៦	៤៣៦	/	៤៣៧

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	២១៦	៤៣៨

សាខាអូរបេកក្អម

ផ្ទះរល្ខ២៨	និង	៣០	ផ្លូវល្ខ២៧១	

សង្ក្ត់ទឹកថ្ល្	ខណ្ឌស្នសុខ	រាជធានីភ្នំព្ញ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៨៨៣	៩២០	/	៩២៣

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៨៨៣	៩៨២

សាខាអូរឡាំពិក

ផ្ទះរល្ខ៣២៣-៣២៥	មហាវិថីព្ះរសីហនុ

សង្ក្ត់វាលវង់	ខណ្ឌ៧មករា	រាជធានីភ្នំព្ញ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៩៩៣	១៥៤	/	១៥៥

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៩៩៣	១៥៣

សាខាអូរឬសេសី

ផ្ទះរល្ខ៤៦	E១	E២	ផ្លូវល្ខ១១១	ភូមិ២	សង្ក្ត់	

អូរឬស្សីទីមួយ	ខណ្ឌ៧មករា	រាជធានីភ្នំព្ញ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៩៨៩	២០០	/	២២០

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៩៨៩	២១០

សាខាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ

អគារល្ខA៦-A៨	ផ្លូវជាតិល្ខ៤	ភូមិត្ពាំងគល់

សង្ក្ត់កន្ទ្ក	ខណ្ឌពោធិស្នជ័យ	រាជធានីភ្នំព្ញ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៧២៩	៨៥៧	/	៨៥៨

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៧២៩	៨៥៦

សាខាសិរីសោភ័ណ

ផ្ទះរល្ខ៣៣៤	ផ្លូវជាតិល្ខ៦	

សង្ក្ត់ព្ះរពនា្ល្	ក្ុងសិរីសោភ័ណ	ខ្ត្តបនា្ទ្យមានជ័យ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	៥៤	៧១១	៣៨៦	/	៣៨៧

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	៥៤	៧១១	៣៨៥

សាខាសៀមរប

អគារល្ខ១៣,	១៤	និង	១៥	ភូមិមណ្ឌល២

សង្ក្ត់សា្វ្យដង្គំ	ក្ុងសៀមរាប	ខ្ត្តសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	៦៣	៧៦១	០៦២	/	០៦៣

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	៦៣	៧៦១	០៦៥

សាខាកេុងពេះសីហនុ

ផ្ទះរល្ខ២១២	ផ្លូវឯករាជ្យ	សង្ក្ត់ល្ខ២

ខណ្ឌមិត្តភាព	ខ្ត្តព្ះរសីហនុ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	៣៤	៩៣៥	០៥១	/	០៥២

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	៣៤	៩៣៥	០៥៣

សាខាកេុងសួង

ភូមិជើងឡង	សង្ក្ត់សួង	ក្ុងសួង	ខ្ត្តត្បូងឃ្មជំ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	៤២	២១៨	៣៨៨	/	៣៨៩

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	៤២	២១៨	៣៨៧

សាខាស្ទឹងមានជ័យ

អគារល្ខ១៤៤	ផ្លូវល្ខ២១៧	(មហាវិថីមុនីរ៉្ត)	

សង្ក្ត់ស្ទឹងមានជ័យ	ខណ្ឌមានជ័យ	រាជធានីភ្នំព្ញ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៤២៤	៤៨២	/	៤៨៣

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៤២៤	៦៣៥

សាខាខេត្តតាកេវ

ផ្លូវជាតិល្ខ២	ភូមិថ្នល់ប្ក	សង្ក្ត់រកាក្្	

ក្ុងដូនក្វ	ខ្ត្តតាក្វ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	៣២	២១០	៦៦៤	/	៦៦៥

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	៣២	២១០	៦៦៣

សាខាាខ្មេ

ផ្ទះរល្ខ៥៦៣		និង	៥៦៥	ផ្លូវល្ខ២១	សង្ក្ត់តាខ្ម្	

ក្ុងតាខ្ម្	ខ្ត្តកណា្ត្ល

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៤២៥	១៧២	/	១៧៣

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៤២៥	១៧៤

សាខាទឹកថ្លេ

អគារល្ខ១៣-១៧Eo	អគារពាណិជ្ជកម្មអ៊្តវូត

(មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី)	ផ្លូវ១១០A	សង្ក្ត់ទឹកថ្ល្	

ខណ្ឌស្នសុខ	រាជធានីភ្នំព្ញ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៨៦៦	០៥២	/	០៥៣

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៨៦៦	០៥៤

សាខាទួលគោក

អគារល្ខ៩៣	A១	&	A២	ផ្លូវល្ខ២៨៩

សង្ក្ត់បឹងកក់ទី២	ខណ្ឌទួលគោក	រាជធានីភ្នំព្ញ

ទូរស័ព្ទ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៩៩៩	២០៥	/	២០៦	

ទូរសារ	 ៖	(៨៥៥)	២៣	៩៩៩	២០៣

ទីតាំងសាខា និងអាសយដ្ឋ្រនទំនាក់ទំនង




