




២០១៥
ការបង្កើនសាខានៅ Kunming និង 
ការសម្ពោងចាប់ផ្តើមបោតិបត្តិការ

នៅបោទោសមីយ៉ោន់ម៉ោ

២០១៥
ធនាគារ មោយប៊ោង គឺជាធនាគារ 
លំដាប់ទី៥ នៅក្នងុតំបន់អាស៊ាោន 

ជាមួយនឹងវត្តមននៅទូទាំង 
បោទោសអាសា៊ោនទាំង១០

២០១៦ - ២០២០ 
ចក្ខុវិស័យរបស់ធនាគារ 

មោយប៊ោងឆ្នោំ២០២០

សមោោចគោលបំណងរបស់ 
អាស៊ីជាមួយអ្នក

ជា ម៉ោងហ៊ង
បុគ្គលិកឆ្នើមវ័យក្មេង
បេចាំឆ្នេំ ២០១៥

ហោង ច័ន្ទបូព៌រស្មី
ម្ចេស់ពានរង្វេន់គំនិតច្នេបេឌិត
បេចំាឆ្នេ ំ២០១៥

អ៊ូ ឆោងអី៊ម
បេធានសាខាឆ្នើម
បេចំាឆ្នេ ំ២០១៥

ស៊ខ លី
ម្ចេស់ពានរង្វេន់បុគ្គលិកដេលមន
អតីតភាពយូររយៈពេល ២៣ឆ្នេំ



• ព័ត៌មនអំពីការវាយតម្លេ
 លើលទ្ធផលបេចំាឆ្នេ២ំ០១៥ និងទិដ្ឋភភាពទូទៅសមេេប់
 ឆ្នេ២ំ០១៦ របស់ធនាគារ

• ព័ត៌មនអំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុដេលបានធ្វើសវនកម្ម
 របស់ធនាគារ

ផ្នោកសាជីវកម្ម ផ្នោកហិរញ្ញវត្ថុ

www.maybank2u.com.kh

៨

មាតិកា

អំពីរបាយការណ៍របស់យើង

របាយការណ៍បោចាំឆ្នោំ ២០១៥

របាយការណ៍បោចាំឆ្នោំ ២០១៥

“ យើងបានយកចិត្តទ៊កដាក់
 យ៉ោងខា្លោំង ទៅលើការដាក់
 វិធានការដើមោបីបន្តឲោយមន
 ការច្នោបោឌិតថ្មីៗ ការផ្តល់
 តម្លោ ភាពងាយសោួល
 និងគ៊ណភាពសោវាកម្ម 

ដើមោបីទប់ទល់នឹងការបោកួត
 បោជោង និងការផ្គត់ផ្គង់
 តមោវូការផ្នោកធនាគាររបស់
 អតិថិជនរបស់យើង។”

របាយការណ៍ប្រធាន
ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល
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បេេប់ពីទីតាំងដេលលោកអ្នកាចស្វេងរកព័តម៌នបន្ថេមៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ។

បេេប់ពីទីតាំងដេលលោកអ្នកាចស្វេងរកព័តម៌នបន្ថេមតាមបេព័ន្ធអុុីនធឺណិត
តាមរយៈ www.maybank.com ឬ www.maybank2u.com.kh

៤ ទិដ្ឋភាពទូទៅនោសម្ព័ន្ធធនាគារ មោយប៊ោង

៥ ព័ត៌មនសំខាន់ៗក្នុងឆ្នោំ ២០១៥

សារពីថ្នោក់ដឹកនាំ

៨ របាយការណ៍បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល

១០ របាយការណ៍របស់នាយិកាបេតិបត្តិ

ទិដ្ឋភាពទូទៅធនាគារ មោយប៊ោង

១២ សាវតាកេុមហ៊ុន និងបណ្តេញសកល

១៤ បណ្តេញសាខាក្នុងបេទេស

១៦ មុខងរាជីវកម្មាយុទ្ធសាស្តេ

 ៅសម្ព័ន្ធធនាគារ មេយប៊េង

១៩ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

២០ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
៤៦

“ ក្នងុឆ្នោសំារពើពន្ធ២០១៥ យើងមនបំណងបន្តធ្វើឲោយផលិតភាព និងការគោប់គោងថ្លោ

 ដើមរបស់យើងកាន់តោមនភាពបោសើរឡើង ដើមោបីធានាឲោយបានថ យើងគោប់គោង

 កំណើននោចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅក្នុងសមភាពមួយដ៏សមសោបធៀបនឹងកំណើន

 នោចំណូលបោតិបត្តិការស៊ទ្ធរបស់យើង។ វិធសីាស្តោនោះ គឺសោបទៅនឹងសោចក្តី

 បោោថ្នោរបស់យើង ក្នងុការបង្កើតគំរូបោតិបត្តកិារមួយ ដោលមននិរន្តរភាព និង

 បោសិទ្ធភាព ពោមទំាងសោប ទៅនឹងទិសដៅរបស់សម្ពន័្ធធនាគារផងដោរ។”

៤៨

របាយការណ៍បោចាំឆ្នោំ ២០១៥

ស្រធវាហិរញ្ញវត្ថុ
សហគមន៍

 “ យើងរំពឹងទ៊កថការបោឈមនៅក្នងុទីផោសារ នឹងនៅតោបន្តជាមួយការបោកួតបោជោង

កាន់តោខា្លោងំកា្លោ យើងក៏អាចពោយាករណ៍ទ៊កជាម៊ននូវឱកាសដោលយើងអាចផ្អោក

 លើភាពខា្លោំងរបស់យើងក្នុងការឆ្ពោះទៅម៊ខជានិច្ច។ ទិសដៅអាទិភាពចមោបង

 ក្នុងឆ្នោំនោះ គឺពងោីកការផ្តោតសំខាន់លើបោភោទអាជីវកម្មដោលនាំម៊ខគោ ដើមោបី

 ទាញយកផលចំណោញពីចំណុចរួមដោលកាន់តោធំទូលាយពីបណា្តោញក្នងុតំបន់

  និងសោវាធនាគារលក្ខណៈឌីជីថល ដោលឈានម៊ខគោរបស់យើង។” 

យ៊ទ្ធសាសោ្ត និង និរន្តរភាព

២៤ ឱកាសៅក្នុងាសា៊េន

២៦ តម្លេស្នូល និងកេមសីលធម៌

២៧ ពាណិជ្ជសញ្ញេធនាគារ មេយប៊េង

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង សាវតា

២៨ កេុមបេឹកេសាភិបាល

៣០ សាវតារបស់កេុមបេឹកេសាភិបាល

៣៤ គណៈកម្មការបេតិបត្តិ

៣៩ ធនធានមនុសេស

របាយការណ៍សមិទ្ធផល

៤៦ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

៤៨ សេវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍

៥១ សេវាធនាគារកិច្ចសសាជីវកម្ម

៥២ បេតិបត្តិការាជីវកម្ម រដ្ឋភបាល

 ឥណទាន និងការគេប់គេងបេេក់កម្ចសី

៥៤ ម៉េឃីតទីង និងគុណភាពសេវាកម្ម

អភិបាលកិច្ចកោ៊មហ៊៊ន និង ទំនួលខ៊សតោូវ

៥៨ របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសសាជីវកម្ម

៦៨ របាយការណ៍លើការគេប់គេង

 ហានិភ័យ និងការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង

៧២ របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម

៧៦ ការគេប់គេងហានិភ័យ

៨១ ការបេតិបត្តិចេបាប់

៨២ របាយការណ៍និរន្តរភាព

ការបោះជំហាន និង សមិទ្ធផល

៨៦ ធនាគារ មេយប៊េង ក្នុងសារព័ត៌មន

៨៨ ពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៩៣ របាយការណ៍របស់

 កេុមបេឹកេសាភិបាល

៩៦ របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជេយ

៩៧ តារាងតុលេយការ

៩៨ របាយការណ៍លទ្ធផល

៩៩ របាយការណ៍បមេេបមេួលមូលធន

១០០ របាយការណ៍លំហូរសាច់បេេក់

១០១ កំណត់សម្គេល់លើ

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មនផោសោងៗ

១៣២ ព័ត៌មនសាជីវកម្ម

១៣៣ ាសយដ្ឋេនសម្ព័ន្ធធនាគារ

១៣៦ ទីតាំងសាខា និងាសយដ្ឋេន

 ទំនាក់ទំនង

៨២
របាយការណ៍

និរន្តរភាព

“យើងចង់បង្កើតនូវគ៊ណតម្លោ និងគ៊ណបោយោជន៍ ដោលស្ថតិថោរដល់

សហគមន៍ក្នុងតំបន់ និងទូទាំងពិភពលោក។ សមិទ្ធផលនោគោលដៅ

និរន្តរភាពរបស់យើងអាចធ្វើឲោយយើងបន្តភាពច្នោបោឌិត និងផ្តល់ផលជា

វិជ្ជមននៅក្នងុតំបន់ដោលយើងកំព៊ងធ្វើបោតិបត្តកិារ។” 



ដោយយោងលើទេពេយសកម្ម សម្ព័ន្ធធនាគារ មេយប៊េង ាប់ 

ចំណត់ថ្នេក់ទី៤ ក្នុងចំណោមធនាគារ ៅក្នុងតំបនា់សា៊េន 

ហើយសិ្ថតៅក្នុងចំណោមធនាគារឆ្នើមទាំេង ១០០ ៅ 

ទូទំាងពិភពលោក និងាធនាគារឥសា្លេមធំាងគេបង្អស់ទី៥។

ក្នុងឆ្នេំ២០១៥ យើងទទួលបានចំណូលបេតិបត្តិការសុទ្ធ

សរុបចំនួន ៤,៩ កោដិដុល្លេរាមេរិក។

គោលដៅយ៊ទ្ធសាសោ្ត

ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មរបស់ធនាគារ មេយប៊េង ឆ្នេំ២០២០ ាចឲេយយើងដក់
ចេញគោលដៅយុទ្ធសាសេ្តដូចខាងកេេម៖
• ាធនាគារឈានមុខសមេេប់សហគមនៅ៍ក្នុងាសា៊េន
• ាធនាគារឈានមុខផ្នេកធនាគារកិច្ចសពាណិជ្ជកម្មខា្នេតធំៅក្នុងាស៊ាេន
• ាធនាគារឈានមុខផ្នេកសេវាកម្មធានារា៉េប់រងៅក្នុងាស៊ាេន
• ាធនាគារឈានមុខក្នុងសកលលោកផ្នេកសេវាហិរញ្ញវត្ថុបេបឥសា្លេម
• ាជមេើសធនាគារបេបឌីជីថល

ធនាគារ មេយប៊េង គឺាសម្ព័ន្ធសេវាហិរញ្ញវត្ថុធំាងគេបំផុត 
ៅបេទេសម៉េឡេសុី ាមួយនឹងការពងេីកវត្តមនរបស់ខ្លួន 
ៅក្នុងតំបន់ាសា៊េន។

ទីផេសារក្នុងសេុករបស់យើងមនៅបេទេស

ម៉េឡេសីុ សិង្ហបុរី និង ឥណ្ឌូណេសីុ។ យើង 

មនវត្តមនៅក្នងុបេទេសទំាង ១០ ក្នងុតំបន់ 

ាស៊ាេនាមួយនឹងបណ្តេញសាខាសរុបចនួំន

១.១៧៧ ៅក្នុងតំបនា់ស៊ាេន។

យើងក៏មនវត្តមនៅក្នុងមជេឈមណ្ឌល 

ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរាតិ នេទីកេុងហុងកុង 

ទីកេងុសៀងហេ ទីកេងុឡុងដ៍ ទីកេងុញូវយ៉ក

និងបេទេសបារេន រួមាមួយបេទេសប៉ាេគីសា្ថេន 

(តាមរយៈធនាគារ MCBចំនួន១.២៤៧ សាខា)

និងបេទេសវៀតណម (តាមរយៈ ធនាគារ 

An Binh ចំនួន១៤៦ សាខា)។

យើងមនគោលបំណងដើរតួនាទីយ៉េងសំខាន់ ៅក្នងុតំបន់ាស៊ាេននាពេលអនាគត
ាមួយនឹងការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋភកិច្ចសាស៊ាេនក្នងុឆ្នេ ំ២០១៥ កាលពីពេលថ្មីៗ  
កន្លងមកនេះ ។

វត្តមនរបស់យើង ៅក្នងុបេទេសាស៊ាេនទំាង ១០ ាចជួយឲេយយើងជួយជេេមជេេង

 និងទទួលបានផលបេយោជន៍ពីការរីកចមេើនក្នងុតំបន់ាស៊ាេន ដោយសារយើង

ផ្តល់ដំណោះសេេយបេកបដោយភាពច្នេបេឌិតសមេេប់អតិថិជន។ ការផ្តល់សេវាកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថៅុក្នងុតំបន់ាស៊ាេន គឺាភាពរឹងមំរបស់យើង ដោយសារយើងមនធនធាន

ទេពេយកោសលេយ និងបណ្តេញក្នុងការចាប់យកឱកាសៅក្នុងទីផេសារ។

មេយប៊េង គឺជាសម្ព័ន្ធធនាគារ ដោលឈានម៊ខនៅក្នុង 

បោទោសម៉ោឡោស៊ី និង ជាប់ចំណាត់ថ្នោក់ទី៤ ក្នុងតំបន់ 

អាសា៊ោន ដោយយោងលើទេពេយសកម្ម កម្ចសី និងបេេក់បញ្ញើ 

ហើយប្តេា្ញេនឹងស្ថិតៅក្នុងចំណោមធនាគារឆ្នើមទាំេង ៥ 

ៅក្នុងតំបន់។

Loans LoansDeposits DepositsAssets Assets(RM billion) (USD billion)

HL Bank CIMBRHB Cap MAYBANKPublic UOBCIMB OCBCMAYBANK DBS
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ទោពោយសកម្មសរ៊ប

មូលធនទីផោសារ

១៦៥  កោដិដ៊លា្លោរអាមោរិក

១៩  កោដិដ៊លា្លោរអាមោរិក

សាវតាកេុមហ៊ុន និងបណ្តេញសកល ទំព័រ ១២

តម្លេស្នូល និងកេមសីលធម៌ ទំព័រ ២៦

មុខងរាជីវកម្មាយុទ្ធសាស្តេ ទំព័រ ១៦ ឱកាសៅក្នុងាសា៊េន ទំព័រ ២៤

ចក្ខវិុស័យរបស់យើង
សមេេចគោលបំណងរបសា់សុីាមួយលោកអ្នក

បោសកកម្មរបស់យើង
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបេកបដោយារេយធម៌

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រធសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

តម្លេស្នូល T.I.G.E.R របស់យើងរួមមនការងរាកេុម ភាពសុចរិត ការរីកចមេើន ឧត្តមភាព និងបេសិទ្ធិភាព 

និងការកសាងទំនាក់ទំនង ដេលផេសារភា្ជេប់ទៅនឹងចេបាប់ និងកេមសីលធម៌។

មីយ៉េន់ម៉េ
ឡាវ

ថេ

វៀតណម
ហ្វីលីពីន

បេ៊ុយណេ                  

ឥណ្ឌូណេសីុ

កម្ពុា

ម៉េឡេសុី

សិង្ហបុរី

យើងជាធនាគារឈានម៊ខក្នុងតំបន់អាសា៊ោន

តម្លោស្នូលរបស់យើង

ចំណាត់ថ្នោក់ក្នុងទីផោសារ

ចក្ខុវិស័យ និងបោសកកម្មរបស់ធនាគារ មោយប៊ោង ឆ្នោំ២០២០

វត្តមនរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ មោយប៊ោង តួនាទីយ៉ោងសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍សោដ្ឋកិច្ចអាសា៊ោន

លោខ ១ នៅបោទោសម៉ោឡោស៊ី លោខ ៤ ក្នុងតំបន់អាសា៊ោន

របាយការណ៍បោចាំឆ្នោំ ២០១៥

៤







“ ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានបមែើការ
នៅសាខាទី១ របស់ធនាគារ មែយប៊ែង 
នៅរាជធានីភ្នំពែញ ចាប់តាំងពីឆ្នែំ ១៩៩៤
ជាពិសែសខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកក្នុង
ដំណើកររីកលូតលាស់របស់ធនាគារ ដែល
បានពងែីកសាខារហូតដល់ ២១សាខា
ក្នុងបែទែសកម្ពុជានាពែលបច្ចុបែបន្ន។ ក្នុង
នាមជាអ្នកានមុខមា្នែក់ ខ្ញុមំានបែសកកម្ម
ផ្ទែល់ខ្លួន គឺជួយអភិវឌែឍបុគ្គលិកជំនាន់
កែែយក្នុងធនាគារ មែយប៊ែង កម្ពុជា។ ”
សុខ លី

មា្ចែស់ពានរង្វែន់បុគ្គលិក
ដែលមានអតីតភាពយូររយៈពែល ២៣ឆ្នែំ

សារពីថ្នាក់ដឹកនាំ

៨ របាយារណ៍បែធានកែមុបែកឹែសាភិបាល

១០ របាយារណ៍របស់នាយិាបែតិបត្តិ

ទិដ្ឋភាពទូទៅធនាគារ មាយប៊ាង

១២ សាវតាកែមុហុ៊ន និងបណ្តែញសកល

១៤ បណ្តែញសាខាក្នុងបែទែស

១៦ មុខងរអាជីវកម្មជាយុទ្ធសសាស្តែ

 នៅសម្ព័ន្ធសធនាគារ មែយប៊ែង

១៩ រចនាសម្ព័ន្ធសរបស់សម្ព័ន្ធសធនាគារ

២០ រចនាសម្ព័ន្ធសរបស់ធនាគារ



របាយការណ៍បាាំឆ្នាំ ២០១៥
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មែយប៊ែង
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
យុទ្ធសសាសែ្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៨

របាយការណ៍ប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

យើកងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ែងខា្លែងំទៅលើការដាក់វិធានារ ដើកមែបីបន្តឲែយមមានារច្នែបែឌិតថ្មីៗ  ារផ្តល់តម្លែ
ភាពងយសែលួ និងគុណភាពសែវាកម្ម ដើកមែបីទប់ទល់នឹងារបែកួតបែជែង និងារផ្គត់ផ្គង់តមែូវវារផ្នែកធនាគារ
របស់អតិថិជនរបស់យើកង។

ការបង្កើតសហគមន៍សាដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនាះ គឺជាពាឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ ដាលបានបាមូលផ្តុំបាជាានជាង  ០០០ននាក់ នៅក្នុង

ទីផាសារ ក្នុងគោលបំណងបង្កើតទីផាសារចរន្តមួយនៅក្នុងតំបន់ ដាលធនាគារ មាយប៊ាង បានផ្តាតការយកចិត្តទុកាក់ និងតំបន់ដាលធនាគារយើងមានវត្តមាន

នៅក្នុងបាទាសទាំង១០។

យ៉ែងណមិញពែឹត្តិារណ៍នែះ ទទួលរងឥទ្ធសិពលពីពែឹត្តិារណ៍

សកលលោកនានា ដែលផ្តល់នូវបញ្ហែបែឈមដល់សែដ្ឋកិច្ចក្នងុតំបន់។

ចំណុចកត់សមា្គែល់នោះ គឺសូមែបីតែបែទែសចិន ដែលជាយន្តករសំខាន់

ក្នុងារជមែុញសែដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ក៏ជួបបែទះនូវកំណើកនយឺត នែ

ផលិតផលក្នុងសែុកសរុប។ យើកងក៏កត់សមា្គែល់នូវារបន្តធា្លែក់ចុះ 

នែតម្លែបែែង និងទំនិញបែើកបែែស់ជាមួយនឹងាររំពឹងទុកថា អតែែ

ារបែែក់របស់សហរដ្ឋអាមែរិក នឹងកើកនឡើកងជាគំហុក ដែលធ្វើកឲែយម

ទីផែសាររូបិយវត្ថុជាចែើកនធា្លែក់ចុះខែសាយ និងធ្វើកឲែយមមានារាត់បន្ថយ

នែកំណើកនសែដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ។ ចំណែកនៅក្នុងតំបន់វិញមានារ

ពែួយបារម្ភទទៅលើការកើកនឡើកងជាបន្តបនា្ទែប់នែឥណទាន និង 

អនុបាតឥណទានធៀបនឹងបែែក់បញ្ញើក នៅក្នុងវិស័យធនាគារ មាន 

ចំនួនលើកសពី ១០០% (១០០,៩%) ក្នងុដំណច់ឆ្នែ២ំ០១៥។ 

ធនាគារជាតិនែកម្ពជុា ដែលជានិយ័តករក៏បានកំណត់វិធានារទប់

សា្កែត់ ដែលរួមមានារតម្លើកងនូវទុនបមែងុអបែបបរមារបស់ធនាគារ និង

ារតែួតពិនិតែយមារបែតិបត្តិតាមសន្ទសែសន៍សន្ទនីយភាពថ្មី។

ក្នុងារបែឈមជាមួយនឹងបញ្ហែទាំងនែះ ខ្ញុំជឿជាក់ថា ធនាគារ 

មែយប៊ែងកម្ពុជា បានដំណើករារយ៉ែងល្អ ោយផ្តល់នូវផលចំណែញ 

ធៀបនឹងមូលធនចំនួន ១១,៦៧% បែៀបធៀបនឹងឆ្នែំ មុនមានចំនួន

 ១៤,០៣%។ បែែក់ចំណែញសុទ្ធសក្នុងឆ្នែំគឺ ១០,១៣ លានដុលា្លែរ

អាមែរិក បែៀបធៀបនឹង ១០,៧៦លានដុលា្លែរអាមែរិក សមែែប់

ឆ្នែ២ំ០១៤ ោយសារតែធនាគារបានបែងចែកនូវសំវិធានធន

លើកឥណទានបាត់បង់ និងរកែសានូវគុណភាពទែពែយមសកម្ម។

ទែពែយមសកម្មសរុបបានកើកនឡើកងចំនួន ១៥០,៩០លានដុលា្លែរអាមែរិក 

ទៅដល់ ៧៤៧,៧៣លានដុលា្លែរអាមែរិក នៅតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ 

ឆ្នែំ២០១៥ តាងឲែយមកំណើកនបែចាំឆ្នែំ ២៥,២៨%។ ឥណទានដុល

បានកើកនឡើកងយ៉ែងកត់សមា្គែល់ រហូតដល់ ៤៨៦,២៥លានដុលា្លែរ

អាមែរិក តាងឲែយមកំណើកនបែចាំឆ្នែំ ៣៧,៩០% ចំណែកឯបែែក់បញ្ញើក

អតិថិជនសរុបក៏កើកនឡើកងយ៉ែងខា្លែងំរហូត ដល់ ៥០៤,៣៣លានដុលា្លែរ

អាមែរិក តាងឲែយមកំណើកនបែចំាឆ្នែ ំ៣៩,៦៨%។ អនុបាតសោធនភាព

របស់យើកងនៅតែល្អគឺ ២១,៩៤%។

ចាប់តាំងពីារកកើកតនៅឆ្នែំ១៩៩៣ និងារចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មក្នុង

សែុកនៅឆ្នែំ២០១២ ធនាគារ មែយប៊ែងកម្ពុជា បានខិតខំបែឹងបែែង

ក្នុងារបំពែញមុខងរឲែយមល្អ សែបទៅនឹងយុទ្ធសសាសែ្តនែាររីក

ចមែើកន។  យើកងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ែងខា្លែងំទៅលើការដាក់វិធានារ

ដើកមែបីបន្តឲែយមមានារច្នែបែឌិតថ្មីៗ ារផ្តល់តម្លែ ភាពងយសែួល និង

គុណភាពសែវាកម្ម ដើកមែបីទប់ទល់នឹងារបែកួតបែជែង និងារផ្គត់ផ្គង់

តមែូវវារផ្នែកធនាគាររបស់អតិថិជនរបស់យើកង។

ជាផ្នែកមួយនែសម័្ពន្ធសធនាគារ មែយប៊ែង ដ៏ធំយើកងបានបន្តនំាយក

បច្ចែកវិទែយាទំនើកបមកបែើកបែែស់ពីសម្ពន័្ធសធនាគាររបស់យើកង ដើកមែបីបមែើក

នូវសែវាកម្មធនាគារស្តង់ដាអន្តរជាតិជូនដល់បែជាជនរាប់លាននាក់ 

ក្នុងតំបន់អាសុី។ នាពែលថ្មីៗនែះ យើកងបានបន្តរកែសានូវសន្ទុះក្នងុារ

ពងែីកបណ្តែញសាខារបស់យើកង និងបន្តប្តែជា្ញែថា នឹងនាំយកនូវភាព

ច្នែបែឌិតផលិតផល និងសែវាកម្មរួមមានារចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធស

យុទ្ធសសាសែ្តអាជីវកម្ម និងារសហារជាដែគូរ ោយនៅតែយកចិត្ត

ទុកដាក់បំពែញនូវាររំពឹងទុក និងារផ្លែស់ប្តរូតមែូវវាររបស់អតិថិជន។

ោយារអភិវឌែឍន៍នូវសែវាកម្មជាបន្តបនា្ទែប់យើកងបានានមុខលើក

ដែគូរបែកួតបែជែងយ៉ែងមានបែសិទ្ធសភាព ោយារផ្តល់នូវទីតាំង

សែវាកម្មជាចែើកនភាពងយសែួល និងបទពិសោធន៍ក្នុងារទទួល

យកនូវសែវាកម្មធនាគារដល់ទីផែសារក្នងុសែកុ។ ារខិតខំបែងឹបែែងនែះ

នឹងនាំឲែយមទីផែសារទទួលសា្គែល់ធនាគារ មែយប៊ែង ាន់តែចែបាស់ ដែល

អនុញ្ញែតឲែយមពួកយើកងបន្តផ្តល់សែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ បែកបោយអារែយមធម៌

ដល់មនុសែសជាតិទូទាំងតំបន់អាសុី។ 

ារប្តែជា្ញែទាំងនែះតែូវវបានទទួលសា្គែល់ក្នុងវិស័យធនាគារជាមួយ

នឹងពានរង្វែន់ សែវាធនាគារ បុគ្គលានមុខសមែែប់ឆ្នែំ ២០១៥ ពី

Global Banking & Finance Review ។ យើកងក៏ទទួលបាននូវពានរង្វែន់

ានមុខក្នុងារច្នែបែឌិតសមែែប់ ឆ្នែំ២០១៥ ពីកែុមហ៊ុន Visa 

International ផ្អែកទៅលើកសមិទ្ធសផលសំខាន់ៗនែារផ្តល់ជូន និង

កម្មវិធីប័ណ្ណឥណពន្ធសរបស់យើកង។

ារផ្តែតសំខាន់របស់យើកងជាបន្តបនា្ទែប់ទៅលើការបង្កើកតបរិសា្ថែន

មួយ ដែលលើកកទឹកចិត្តគំនិតច្នែបែឌិត ារបង្កើកតថ្មី និងផលិតភាព

ខ្ពស់បានជួយទាក់ទាញ និងបណ្តុះបណ្តែលអ្នកមានទែពកោសលែយម

នៅក្នុងធនាគារ ដែលធ្វើកឲែយមយើកងា្លែយជានិយោជកក្នុងជមែើកស ផ្អែក

ទៅលើកចំនួននែអ្នកដាក់ពាកែយមចូលរួមកម្មវិធីបែកួតបែជែង MAYBANK 

GO AHEAD CHALLENGE  ដែលបានទាក់ទាញយកនូវអ្នកមានទែព

កោសលែយមវ័យក្មែងជារៀងរាល់ឆ្នែំ។ និយោជិកក្នុងសែុកវ័យក្មែងរបស់

ពួកយើកងមួយចំនួនបានទទួលតំណែងជាអ្នកដឹកនាំ ហើកយពួកយើកង

មានទំនុកចិត្តថា ារតស៊ូ ខិតខំបែឹងបែែង និងារប្តែជា្ញែចិត្តរបស់កែុម

ារងរធនាគារ មែយប៊ែងកម្ពុជា នឹងជាចលករសំខាន់ក្នុងារជមែុញ

ធនាគាររបស់យើកងឲែយមដើករទៅមុខានឆ្ពែះទៅាន់គោលជំហរក្នុង

ារា្លែយខ្លនួជាធនាគារបរទែសានមុខក្នងុពែះរាជាណចកែកម្ពជុា។

ជាារពិតណស់ យើកងនឹងបន្តវិនិយោគនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា និង

ធនធានមនុសែសនៅកម្ពុជា។ ក្នុងនាមជាធុរជនរយៈពែលវែងយើកងនឹង

បន្តផ្តល់ជូនអតិថិជនយ៉ែងចែើកននាពែលខាងមុខ។ ារផ្លែស់ប្តូរទៅ

ាន់អាគារថ្មីរបស់យើកងក្នុងដើកម ឆ្នែំ២០១៦ ក៏ជាវែលាសំខាន់

របស់ធនាគារ មែយប៊ែង នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ហើកយវាក៏ជា

ចំណែកមួយ នែយុទ្ធសសាសែ្តដ៏ធំរបស់ធនាគារ មែយប៊ែង ក្នុងារ

ពងែឹងបែតិបត្តិាររបស់យើកងនៅក្នុងបែទែស និងពងែីកទីតាំងក្នុង

តំបន់ដើកមែបាី្លែយជាធនាគារានមុខក្នុងតំបន់អាសុី។

យើកងនៅតែបន្តបែ្តជា្ញែខិតខំបែឹងបែែងក្នុងសហគមន៍  ហើកយពួក

យើកងក៏រីករាយជាមួយនឹងារទទួលសា្គែល់ដែលទទួលបានពី 

Global Banking and Finance Review ជាធនាគារានមុខផ្នែកកិច្ចារ

សង្គមបែចាំឆ្នែំ ២០១៥។ ប៉នុា្មែនឆ្នែំកន្លងមកនែះ យើកងបានអនុវត្ត

កម្មវិធីដែលផ្តល់តម្លែដល់សែដ្ឋកិច្ចទីផែសារហិរញ្ញវត្ថុ និងបរសិា្ថែន

សង្គមនៅកម្ពុជា។ ារផ្តែតសំខាន់របស់យើកង គឺារពងែឹងទំនាក់

ទំនងរបស់យើកងជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលយើកងបមែើការ ដើកមែបី

បង្កើកតទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតតាមរយៈផលិតផល និងសែវាកម្មដែល

ជួយពួកគែក្នុងរយៈពែលវែង។ ដើកមែបីទទួលបានជោគជ័យ យើកងនឹង

បន្តវិនិយោគក្នុងកម្មវិធីនែះ ដើកមែបីលើកកកម្ពស់សហគមន៍ និងជួយឲែយម

ពួកគែមានាររីកចមែើកន។

នែះជាឆ្នែំទីមួយរបស់ខ្ញុំ ក្នុងនាមជាបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលនែ

ធនាគារ មែយប៊ែងកម្ពុជា ហើកយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍រីករាយោយ

ឃើកញធនាគារបានធ្វើកដំណើករវិវត្តឆ្ពែះទៅមុខ។ ជាមួយគា្នែនែះផងដែរ

ខ្ញុំក៏សូមសម្តែងារអបអរសាទរ លោកសែី សុីនតែសៀ លីវ ក្នុងារ

បំពែញមុខងរជានាយាិបែតិបត្តិនែធនាគារ ក្នុងរយៈពែលមួយឆ្នែំ

ពែញោយភាពជោគជ័យ។ យើកងមានទំនុកចិត្តថាគាត់នឹងបន្តដឹកនាំ 

និងលើកកស្ទួយធនាគារឲែយមាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់ជាងនែះទៅទៀត។



របាយារណ៍
សមិទ្ធសផល

របាយារណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកែុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតែូវវ

ារបោះជំហាន
និង សមិទ្ធសផល

របាយារណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផែសែងៗ

 ៩ 

តាងនាមឲែយមថា្នែក់ដឹកនាំ និងកែុមបែឹកែសាភិបាលនែធនាគារ មែយប៊ែង 

កម្ពុជា ខ្ញុំក៏សូមសម្តែងនូវារថ្លែងអំណរគុណយ៉ែងជែែលជែែដល់

លោក ជា តិក សែង ចំពោះារដឹកនាំ និងសមិទ្ធសផលរបស់គាត់ក្នុង

នាមជាបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលធនាគារ មែយប៊ែងកម្ពុជា អាណត្តិ

មុនតាំងពីឆ្នែំ ២០១២។ បទពិសោធន៍ និងជំនាញរបស់គាត់ពិតជា

មានតម្លែយ៉ែងធំធែងសមែែប់កែុមបែឹកែសាភិបាល។ 

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគែប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធសទាំងអស់រួមមាន

និយោជិក អតិថិជន ដែគូរពាណិជ្ជកម្ម និងអាជា្ញែធរមានសមត្ថកិច្ច

សមែែប់ារចូលរួមគាំទែកិច្ចសហបែតិបត្តិារ និងបានជួយដល់

ធនាគារ មែយប៊ែងកម្ពជុា រហូតមក។ យើកងក៏សូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណ

ជាពិសែសដល់ ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា សមែែប់ារណែនាំ និងគាំទែ

ហើកយយើកងខ្ញុំក៏រំពឹងទុកថា នឹងទទួលបានារគាំទែ និងារណែនាំ

នែះជាបន្តបនា្ទែប់ ពីគែប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធសទាំងអស់ក្នុងដំណើករបែកួត

បែជែងដែលមានភាពអសា្ចែរែយមនាឆ្នែំខាងមុខនែះ។

ដាតូ ចូហាន់ អារីហ្វីន

បែធានកែុមបែឹកែសាភិបាល



របាយការណ៍បាាំឆ្នាំ ២០១៥
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មែយប៊ែង
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
យុទ្ធសសាសែ្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១០

ជាមួយសមិទ្ធសផលជោគជ័យទាំងនែះ វាជាារបង្ហែញយ៉ែងចែបាស់ថា ធនាគារយើកងបានរីកចមែើកនក្នុងលែបឿនមួយថែរ
រួមជាមួយនឹងារអភិវឌែឍន៍យ៉ែងឆប់រហ័ស ក្នុងវិស័យសែវាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសែុក។ នាងខ្ញុំមានជំនឿទុកទឹកចិត្តថា យើកង
មានគោលារណ៍ អាទិភាពក្នងុារដឹកនំាធនាគារនៅក្នងុទិសៅតែមឹតែូវវដូចដែលយើកងបែែថា្នែចង់ា្លែយជាធនាគារបរទែស
 ដែលនាំមុខគែនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

របាយការណ៍របស់នាយិកាប្រធតិបត្តិ

នាងខ្ញុំមានសាចក្តីរីករាយសូមបង្ហាញាូននូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាាំ ឆ្នាំ២០១៥ របស់ធនាគារយើង។ សសាាប់ ឆ្នាំ២០១៥ គឺជាឆ្នាមួំយបាកបទៅដយពាតឹតកិារណ៍សំខាន់់ៗ

ដាលយើងបានបន្តការពងាកីាាីវកម្ម និងយុទ្ធសសាស្តា ដើមាបីធ្វើការាមាញុបាសកម្មរបស់ធនាគារយើង ក្នងុការបំរីសាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថដុាលបាកបដយារាយធម៌ដល់មនុសាសជាតិ ដយ

យើងបានបន្ថាមនូវបាភាទាាីវកម្ម ដូចជា ប័ណ្ណឥណពន្ធស មា៉ាសុីនទូទាត់ ទីផាសារសកល ការគាប់គាងសាច់បាាក់ សាវាធានារា៉ាប់រងតាមធនាគារ (Banccasurance) និងសាវាផ្ញើរបាាក់

ឆប់រហ័សទៅកាន់បាទាសមួយចំនួនដាលយើងបានកំណត់។ ដយឡាកសសាាប់សាវាកម្មធនាគារ យើងបានបន្ថាមនូវសាវាកម្មធនាគារថ្មីសសាាប់បំរីការនៅ ថ្ងាៅរ៍ តាមសាខា

មួយចំនួនពាមទាំងផ្នាកផ្តល់បាឹកាសាតាមទូរស័ព្ទដាលជាការប្តាជា្ញាចិត្តរបស់យើង ដើមាបីផ្តល់សាវាកម្មដល់អតិថិាន បាកបដយគុណភាពល្អឥតខ្ចាះ។

ដូចដែលយើកងបានសា្វែគមន៍ ឆ្នែំ២០១៦ ដើកមែបីទែទែង់នូវទសែសនៈវិស័យក្នុង
ារពងែឹងគោលជំហរ ជាសា្ថែប័ននាំមុខក្នុងតំបន់ លើកវិស័យសែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 
សម្ពន័្ធសធនាគារ មែយប៊ែង របស់យើកងនឹងចាប់យកជំហានបនា្ទែប់សមែែប់ទសែសនៈ
វិស័យធនាគារ មែយប៊ែង ឆ្នែំ២០២០ នែារផ្លែស់ប្តូរសែបតាមយុទ្ធសសាស្តែ
ផែនារ ៥ឆ្នែំ (២០១៦ - ២០២០)។ នៅធនាគារ មែយប៊ែងកម្ពុជា យើកងមាន
លទ្ធសភាពរីកចមែើកនតាមរយៈារផ្លែស់ប្តូរនែះ ខណៈដែលសម្ព័ន្ធសធនាគារ បន្ត
កសាងនូវភាពខា្លែំង និងារអភិវឌែឍន៍កម្មវិធីថ្មីរបស់យើកង ដើកមែបីជាដែគូរ និងារ
រីកចមែើកនជាមួយអតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធសរបស់យើកងនៅទូទាំងតំបន់អាសុី។

នៅក្នងុតំបន់យើកងមានសែចក្តរីីករាយសូមសា្វែគមន៍ក្នងុបង្កើកតសែដ្ឋកិច្ចសហគមន៍
អាស៊ាែនក្នងុឆ្នែនំែះ។ ទោះបីពែតឹ្តាិរណ៍នែះមានវត្តមានក៏ោយ ពែតឹ្តាិរណ៍នែះ
តែូវវបានបិទបាំងោយ ពែឹត្តិារណ៍ជាសកល ដែលបានប៉ះពាល់ដល់ារ
រីកចមែើកនក្នុងតំបន់។ បែទែសដែលមានសែដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមួយចំនួនធំ
រួមជាមួយបែទែសចិនបានបង្ហែញថាមានកំណើកនសែដ្ឋកិច្ចតិចតួច ដែលជាកតា្តែ
ជំរុញសែដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ក៏បានជួបបែទះកំណើកនផលិផលក្នុងសែុកសរុប 
GDP យឺតសែដៀងគា្នែផងដែរ។ បញ្ហែបែឈមសំខាន់ផែសែងទៀតសមែែប់កំណើកន
ពាណិជ្ជកម្មក្នងុតំបន់ កំពុងបន្តបញ្ចះុតំលែបែែងឥន្ធសនៈ និងទំនិញចុះទាបទំាងអស់ 
ោយសារាររំពឹងទុក នែារតំឡើកងអតែែារបែែក់របស់អាមែរិកដែលធ្វើកឲែយម
រូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងទីផែសារកំពុងរីកចមែើកនជាចែើកនបានចុះខែសាយ។ កម្ពុជាអាច
លែចធ្លែជាងដែគូរក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន ទោះបីជាមានក្តីបារម្ភទអំពីកំណើកនយ៉ែង
ឆប់រហ័សនូវឥណទាន និងអនុបាតឥណទានធៀបនឹងបែែក់បញ្ញើកនៅក្នុង
វិស័យធនាគារ មានចំនួនលើកសពី ១០០% (១០០,៩%) នៅចុងឆ្នែំ ២០១៥ 
។ ទប់ទល់នឹងពែឹត្តាិរណ៍ទាំងនែះយើកងបានវាយតម្លែគោលៅ និង
យុទ្ធសសាសែ្តជាអាទិភាពរបស់យើកង សែបជាមួយសម្ព័ន្ធសធនាគារ មែយប៊ែង 
របស់យើកង ដែលផ្តែតលើកកមែិតល្អបែសើករបំផុតនែកំណើកនទែពែយមសកម្ម សែប
ជាមួយសា្ថែនភាពមូលធនរបស់យើកងគែប់គែងសាច់បែែក់ងយសែួលមាន
បែសិទ្ធសិភាព និងបង្កើកនផលិតភាព។ យើកងក៏បានរឹតបន្តឹងបន្ថែមផងដែរនូវបែប
ផែនហានិភ័យសមែែប់ឆ្នែំ ២០១៥ ។

ការតមាង់ចក្ខុវិស័យរបស់យើង - ការពិនិតាយឡើងវិញ អំពីការងរដាលសមាាច
បានក្នុងឆ្នាំ២០១៥

តាមរយៈសា្ថែនភាពនែះ យើកងទទួលបានបែែក់ចំណែញសុទ្ធសចំនួន ១០,១៣ 

លានដលុា្លែរអាមែរិក ដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងបើកបែៀបធៀបទៅនឹង

បែែក់ចំណែញសុទ្ធសាលពីឆ្នែំមុន ១០,៧៦ លានដុលា្លែរអាមែរិក។ យើកង

សមែែចបានផលចំណែញធៀបនឹងមូលធនគួរឲែយមកោតសរសើករចំនួន១១,៦៧%

 ដែលធ្វើកឲែយមយើកងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមធនាគារកំពូលទាំង ១០ ដែល

បានរកបែែក់ចំណែញជូនដលម់ា្ចែស់ភាគហ៊ុន។

ចំណូលពីារបែែក់សុទ្ធសបានកើកនឡើកងចំនួន ១៣,៧៥% ធៀបនឹងឆ្នែសំារពើកពន្ធស
២០១៤ ោយសារកំណើកនផ្នែកឥណទានចំនួន ៣៧,៩០% នែកំណើកនពី
មួយឆ្នែទំៅមួយឆ្នែ។ំ ោយសារកមែតិចំណែញពីឥណទានមានចំនួនតិចកមែតិ
ចំណែញពីារបែែក់សុទ្ធសធា្លែក់ចុះមកតែឹម ៣,០៩% ក្នុងមួយឆ្នែំ បើកធៀបនឹងឆ្នែំ
មុន ៣,៤១% ក្នុងមួយឆ្នែំ។

ារបន្តកែលម្អផលិតភាព និងកិច្ចខិតខំបែឹងបែែងគែប់គែងារចំណយរបស់
យើកងក៏បានផ្តល់ផងដែរ នូវលទ្ធសផលមួយដែលជាសូចនាករសំខាន់មួយរបស់
ផលិតភាពធនាគារ ារចំណយធៀបអនុបាតបែែក់ចំណូលនៅតែស្ថិតនៅ
កមែិតខ្ពស់ ៤៩,០៥% ខ្ពស់ជាងឆ្នែំមុន ៤៧,១៣% ទោះបីជាមានារចំណយ
ខ្ពស់ជាងោយសារារដាក់ឲែយមដំណើករារផលិតផល និងសែវាកម្មថ្មី នៅឆ្នែំ 
២០១៥ និងផលប៉ះពាល់ចំណយទាំងសែុង នែារបើកកសាខាថ្មីចំនួន៤ នៅ
ក្នុងខែចុងកែែយនែ ឆ្នែំ២០១៤។

តាមរយៈកំណើកនអាជីវកម្មរបស់យើកងឥណទានសរុប និងបុរែបែទានបានកើកន
ឡើកងខា្លែំងដល់ ៣៧,៩០% ដែលមានចំនួន ៤៨៦,២៥លានដលុា្លែរអាមែរិក
ពី ៣៥២,៦២ លានដលុា្លែអាមែរិក ាលពី ឆ្នែំ២០១៤។ ធនាគារយើកងអាច
ទទួលបានបែែក់ចំណែញពីសាខាធំៗ និងពងែីកពាណិជ្ជសញ្ញែរបស់យើកង 
ដើកមែបីជួយជែែមជែែងក្នុងារពងែីកដើកមទុនរបស់យើកង។ ជាលទ្ធសផលនែកិច្ច
បែឹងបែែងរបស់យើកង បែែក់សនែសំរបស់អតិថិជនមានកំណើកនខ្ពស់រហូតដល់
៣៩,៦៨% ដែលស្មើកនឹង ៥០៤,៣៣លានដុលា្លែរអាមែរិក ក្នុងឆ្នែំ ២០១៥ 
ដែលធៀបទៅនឹង ឆ្នែំ២០១៤ មានចំនួន ៣៦១,០៦លានដលុា្លែរអាមែរិក។

ចំពោះគុណភាពទែពែយមសកម្ម យើកងដឹងអំពីាររីកលូតលាស់ និងតមែូវវារចំាបាច់
ដើកមែបីធ្វើកយ៉ែងណឲែយមមានតុលែយមភាពជាមួយកំណើកនសែដ្ឋកិច្ច និងារអភិរកែស
គុណភាពទែពែយមសកម្មនែះ។ នៅក្នុងបរិយាសបែកួតបែជែងអាជីវកម្មយើកង
បានដឹងរួចជាសែែចពីារធា្លែក់ចុះនែគុណភាពទែពែយមសកម្ម និងដើកមែបីផ្តល់នូវ 
សំវិធានធនគែប់គែែន់លើកឥណទាន ដែលបានបាត់បង់សមែែប់ទែពែយមសកម្មទន់
ខែសាយក្នុងឆ្នែំ២០១៥។ អនុបាតឥណទានមិនដំណើករារបានកើកនដល់
៣,៧១% ក្នុងឆ្នែំ ២០១៥ បើកបែៀបធៀបទៅនឹងាលពីឆ្នែំមុន ២,៣៦%។

ឆ្នែំនែះលោកអ្នកបានឃើកញហើកយថា យើកងបានណែនាំផលិតផលនិងសែវាកម្ម
មួយចំនួនបែកបោយភាពច្នែបែឌិតថ្មី ពែមទាំងារពងែឹងនូវគុណភាពរបស់
យើកង។ យើកងបានណែនាំប័ណ្ណឥណពន្ធសវីសា និងអែធីអឹមអន្តរជាតិ ដែលមាន

អត្ថបែយោជន៍ក្នុងតំបន់លើកកទីមួយ ក៏ដូចជាសែវាដកបែែក់មិនបែើកាត

(Cardless) ដើកមែបីបំពែញតមែូវវាររបស់អ្នកបែើកបែែស់នៅកម្ពុជាដែលរហ័ស

ចាប់យការទូទាត់តាមបណ្តែញអែឡិចតែូវនិក និងមានារចល័តចែើកន។

សមែែប់ផលិតផលផ្នែកអាជីវកម្ម យើកងបានណែនាំបែព័ន្ធសគែប់គែងសាច់បែែក់

ក្នុងតំបន់របស់យើកង ដែលផ្តល់សមត្ថភាពឲែយមកែុមហ៊ុនអាចធ្វើកឲែយមបែសើករនូវ

ទុនបង្វិលរបស់ខ្លួន ោយមានបែសិទ្ធសភាព និងមុខងរស្វ័យបែវត្តិ។ ដូចគា្នែ

ផងដែរ យើកងបានបញ្ចូលនូវគំរូសែវាបែតិបត្តិារទីផែសារសកល ដែលជមែុញ

សមត្ថភាពក្នុងារប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទែស ក្នុងារបង្កើកតមធែយាបាយបង្កើកនបែែក់

ចំណូលកែែពីារបែែក់។ លើកសពីនោះទៅទៀតអតិថិជនបុគ្គល និងកែុមហ៊ុន

ក៏បានទទួលនូវអត្ថបែយោជន៍ ពីសែវាផ្ទែរបែែក់រហ័ស និងធានាទទួលបាន

បែែក់ក្នុងថ្ងែតែមួយទៅបែទែសមួយចំនួន ដែលយើកងបានកំណត់ទុក។ យើកង

បានបន្ថែមនូវសែវាកម្មធនាគារថ្មី សមែែប់បំរីារនៅថ្ងែៅរ៍ ផងដែរ ដើកមែបី

ផ្តល់ភាពងយសែួលបន្ថែមជូនដល់អតិថិជនរបស់យើកង ដែលធ្វើកបែតិបត្តិារ

ធនាគារកែែពីមោ៉ែងធ្វើការ តមែូវវឲែយមសមសែបទៅតាមាររស់នៅរបស់អតិថិជន

របស់យើកង។ យើកងបានបន្ថែមនូវផ្នែកបំរីសែវាអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទដើកមែបី
ឆ្លើកយតបនូវតមែូវវារផែសែងៗ និងចម្ងល់របស់អតិថិជនរបស់យើកង។ ចំពោះារ
ផ្តល់ជូនសែវាកម្ម យើកងបានផ្តល់ជូននូវគំរូបែតិបត្តិារសែវាកម្មកម្ចីបុគ្គល
អាជីវកម្មខា្នែតតូច និងមធែយមម ដែលសនែយាផ្តល់ជូននូវសែវារហ័សទាន់ចិត្តជូន
អតិថិជនរបស់យើកង។

ក្នុងកំឡុងឆ្នែំនែះ យើកងទទួលបានអាជា្ញែប័ណ្ណបញ្ចូលទៅក្នុងភាពជាដែគូជាមួយ
American Express ដែលធ្វើកឲែយមធនាគារ មែយប៊ែង ា្លែយជាអ្នកផ្តែច់មុខសមែែប់
សែវាទូទាត់ American Express តែមួយគត់នៅក្នងុបែទែសកម្ពជុា។ យើកងក៏បាន
ចាប់ផ្តើកមចែកចាយផលិតផលធានារា៉ែប់រងអាយុជីវិត ជូនអតិថិជនរបស់យើកង
តាមរយៈភាពជាដែគូរ Bancasurance ជាមួយកែុមហ៊ុនមែនូឡាយហ្វ៍កម្ពុជា។
ជាមួយសមិទ្ធសផលជោគជ័យទាំងនែះ វាជាារបង្ហែញយ៉ែងចែបាស់ថាធនាគារ
យើកងបានរីកចមែើកនក្នុងលែបឿនមួយថែរ រួមជាមួយនឹងារអភិវឌែឍន៍យ៉ែងឆប់
រហ័សក្នុងវិស័យសែវាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសែុក។ នាងខ្ញុំមានជំនឿទុកទឹកចិត្តថា
យើកងមានគោលារណ៍អាទិភាពក្នុងារដឹកនាំធនាគារ នៅក្នុងទសិៅតែឹមតែូវវ
ដូចដែលយើកងបែែថា្នែចង់ា្លែយជាធនាគារបរទែស ដែលនាំមុខគែនៅក្នុង
បែទែសកម្ពុជា។ នាងខ្ញុំមានជំនឿទុកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតផងដែរ ជាមួយនឹងារ
ទទួលសា្គែល់តាមរយៈារទទួលបានពានរង្វែន់សែវាធនាគារ បុគ្គលនាំមុខគែ
និងធនាគារល្អបំផុតផ្នែកកិច្ចារសង្គម ឆ្នែំ២០១៥ ពី Global Banking &

Finance Review ក៏ដូចជាទទួលបានពានរង្វែន់ពី Visa International ជាធនាគារ
នាំមុខក្នុងារច្នែបែឌិត ២០១៥។ ពានរង្វែន់ទាំងនែះបានបង្ហែញពីភាព
ជោគជ័យរបស់ធនាគារ មែយប៊ែង នៅក្នុងអាជីវកម្មពែមទាំងារប្តែជា្ញែចិត្តលើកក
ស្ទួយបែសកកម្ម ដើកមែបីអារិយែយមភាពដល់មនុសែសជាតិរបស់យើកង ហើកយកតា្តែនែះ
នឹងជមែុញឲែយមធនាគារយើកងរីកចមែើកននៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។ នែះគឺជាារ
បញ្ជែក់អំពីជោគជ័យ នែអាទិភាពដែលយើកងបានដាក់លើកកិច្ចខិតខំបែឹងបែែង
អភិវឌែឍន៍ធនធានមនុសែស និងារគែប់គែងទែពកោសលែយមរបស់បុគ្គលិកផងដែរ
សមិទ្ធសិផលទាំងនែះ នឹងមិនអាចកើកតឡើកងឡើកយបែសិនជាពុំមានបុគ្គលិកដែល
ល្អបំផុតក្នុងារអនុវត្តន៍យុទ្ធសសាសែ្តនិងផែនាររបស់យើកង។

ាំហានបនា្ទាប់សសាាប់ធនាគារ មាយប៊ាង - ការរំពឹងទុករបស់យើងសសាាប់
ឆ្នាំ ២០១ 

តាមរយៈឆ្នែ២ំ០១៥ យើកងនឹងបន្តជមែញុារកែលម្អ ដើកមែបីផលិតភាព និងគែប់គែង
ារចណំយ ដើកមែបីធានាឱែយមបានថា យើកងគែប់គែងកំណើកនចណំយរបស់យើកង
នៅក្នុងចនោ្លែះ ដែលសមាមាតែជាមួយនឹងបែែក់ចំណូលបែតិបត្តិារសុទ្ធសរបស់
យើកង។ នែះគឺជាអ្វីដែលសែបទៅនឹងសែចក្តីបែែថា្នែចង់បានររបស់យើកង ដើកមែបី
បង្កើកតគំរូបែតិបត្តាិរមួយ ដែលបែកបោយនិរន្តរភាព និងមានបែសិទ្ធសិភាព
និងសែបតាមទិសៅរបស់សម្ព័ន្ធសធនាគារ។

ចាប់តំាងពីារចូលាន់តំណែងជានាយិាបែតិបត្តថិ្ម ីនៅថ្ងែទី១ ខែមីនា ឆ្នែ២ំ០១៥
នាងខ្ញុំមានក្តីរំភើកបក្នុងារបន្ត ជាមួយនឹងផែនាររបស់យើកង ដើកមែបីដាក់ឲែយម
ដំណើករារផលិតផល និងសែវាធនាគារថ្មីៗមួយចំនួន ដែលនាំមកនូវបទ



របាយារណ៍
សមិទ្ធសផល

របាយារណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកែុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតែូវវ

ារបោះជំហាន
និង សមិទ្ធសផល

របាយារណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផែសែងៗ

១១

ពិសោធន៍ថ្មី និងពងែឹងគុណភាពសែវាជូនដល់អតិថិជនរបស់យើកងនៅទីនែះ។ 
ារយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់របស់យើកង គឺារដាក់ឲែយមមានសែវាធនាគារបែកប
ោយភាពច្នែបែឌិត និងផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍សែវាធនាគារថ្មគួីរឲែយមទាក់ទាញ
ដើកមែបីបំពែញទៅតាមកំណើកននែតមែូវវារអតិថិជនថា្នែក់កណ្តែលរបស់យើកង។
សមែែប់ផ្នែកអតិថិជនមានទែពែយមធនចែើកនយើកងនឹងបន្តពងែឹងទំនាក់ទំនងក្នុង
តំបន់ ដើកមែបីជួយសមែួលដល់អតិថិជនរបស់យើកងដើកមែបីពងែីកឱាសវិនិយោគ
របស់ពួកគែ និងទទួលបានមកវិញនូវបែែក់ចំណែញពីបែែក់ដែលពួកគែបាន
វិនិយោគ។

ចាប់ពីថ្ងែនែះតទៅអតិថិជនរបស់យើកង អាចរីករាយជាមួយសែវាធនាគារាន់តែ
មានភាពងយសែួល និងបែសើករនៅពែលដែលគមែែងជាចែើកនទៀតតែូវវបាន
អនុវត្តពែមទាំងទទួលយកបទពិសោធន៍សែវាកម្មធនាគារ តាមបែបឌីជីថល 
ឲែយមសមសែបទៅតាមក្តីរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។ យើកងបានផ្លែស់ប្តូរទីតាំងសា្នែក់
ារកណ្តែលរបស់យើកងទៅតាមារគែែងទុកមកាន់អគារារិយល័យថ្មី
ដែលមានកំពស់ ១០ជាន់នៅដើកមឆ្នែ២ំ០១៦ ដែលជាសក្ខភីាពនែភាពជោគជ័យ
របស់យើកងមកទល់ពែលនែះ និងារវិនិយោគជាបន្តបនា្ទែប់របស់យើកង នៅក្នុង
ពែះរាជាណចកែកម្ពុជា យើកងសងែឃឹមថា នឹងមានរឿងល្អៗជាចែើកននឹងកើកត
ឡើកងនាពែលខាងមុខ។

ជាមួយសូចនាករសំខាន់ៗសមែែប់ណែនាំារអនុវត្តន៍ារងរក្នុងឆ្នែំសារពើកពន្ធស
២០១៦ គឺ៖

ផលចំណែញធៀបនឹងមូលធន ១៣% - ១៥%

កំណើកនឥណទាន ៣០% - ៣៥%

កំណើកនបែែក់បញ្ញើក ៣០% - ៣៥%

សាចក្តីថ្លាងអំណរគុណ

សមែែប់ឆ្នែំដំបូងជាមួយធនាគារ មែយប៊ែង កម្ពុជា នាងខ្ញុំពុំអាចបន្តដំណើករបាន
នោះទែ បែសិនបើកពុំមានារគាំទែ និងជួយជែែមជែែងសា្វែគមន៍ពីសំណក់
បុគ្គលិកធនាគារ មែយប៊ែង កម្ពុជា ទាំងអស់គា្នែ។ នាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណ
ចំពោះបុគ្គលិកទាំងអស់សមែែបា់រប្តែជា្ញែចិត្ត និងារចូលរួមចំណែករបស់ពួក
គែក្នុងារផ្តល់នូវសមិទ្ធសផលជូនដល់ធនាគារាលពីឆ្នែំមុន ធនាគារ មែយប៊ែង
នឹងពំុមានវត្តមានដូចសព្វថ្ងែនែះទែ បែសិនបើកគា្មែនារចូលរួមចំណែកពីបុគ្គលិក
របស់យើកងពីអតីតាល និងបច្ចុបែបន្ន។ នាងខ្ញុំក៏សូមសំដែងារដឹងគុណ
យ៉ែងជែែលជែែចំពោះអតិថិជន និងដែគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើកងសមែែប់ារ
ជឿទុកចិត្ត និងារបន្តគាំទែយើកងខ្ញុំទោះបីឆ្នែំកន្លងទៅជាឆ្នែំដែលពិបាកបន្តិច។
អរគុណជាពិសែសចំពោះលោកអភិបាល ជា តិកសែង ដែលបានណែនាំ
ជាពិសែសក្នុងារកសាងសមត្ថភាព និងហែដា្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធសរបស់យើកងសមែែប់
ធនាគារនៅក្នុងដំណក់ាលបនា្ទែប់នែកំណើកន ដែលអត្ថបែយោជន៍យ៉ែង
ខា្លែំងនែះ យើកងទទួលបានពីលោក។ នាងខ្ញុំសងែឃឹមនឹងទទួលបានារណែនាំ
និងដំបូនា្មែនពីបែធានកែមុបែកឹែសាភិបាលថ្មរីបស់យើកង ដាតូ ចូហាន់ អារីហ្វនី សមែែប់
ឆ្នែខំាងមុខ ដើកមែបីអនុវត្ត និងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នងុារខិតខំរបស់យើកងជាមួយ
នឹងដំណើករនែារផ្លែស់ប្តូររបស់យើកង។ នាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរ
ចំពោះារណែនំាពីសំណក់សមាជិកកែមុបែកឹែសាភិបាលធនាគារ មែយប៊ែងកម្ពជុា 
ពែមទាំងសា្ថែប័ននីតិបញ្ញត្តិនានា និងជាពិសែសគឺធនាគារជាតិនែកម្ពុជា។

សូមអរគុណ

សុីនត្រធសៀ លីវ
នាយិាបែតិបត្តិ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ ម្រចយប៊្រចង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១២

បាះដូងរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង គឺបាទាសម៉ាឡាសីុ បុ៉ន្តាយើងបានរីកចមាើន 
នៅក្នងុអាសីុ និងតំបន់ផាសាងទៀតនៅឆ្នាកំន្លងៅ។ ថ្ងានាះសម្ពន័្ធធនាគារ 
មាយប៊ាង មនការិយាល័យចំនួន ២.៤០០ការិយាល័យ ធ្វើបាតិបត្តិការក្នុង 
២០បាទាស ទូទាំងពិភពលោក បូករួមទាំងមជាឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកល 
សំខាន់ៗ។

ក្នងុនាមជាធនាគារធំជាងគាលំដាប់ទី៤ នៅអាសីុអាគ្នាយ៍តតាមយៈទាពាយសកម្ម  
ធនាគារ មាយប៊ាង គឺជាធនាគារមួយមនមូលដា្ឋាននៅអាសុី ជាមួយនឹង
បាតិបត្តកិារនៅក្នងុបាទាសអាស៊ាានទំាង ១០។ ជាមួយការយល់ចាបាស់អំពីទីផាសារ 
របស់អាស៊ាាន ធនាគារ មាយប៊ាង មនជំហរបាសើរក្នងុការផាសាភា្ជាប់អតិថិជន
របស់ខ្លនួនៅក្នងុតំបន់ជាមួយពិភពលោកទំាងមូល។

សម្ពន័្ធធនាគារបានពងាកីជំនាញរបស់ខ្លនួ ក្នងុការផ្តល់សាាហិរញ្ញវត្ថៅុគាប់
ទិសទី រួមមនធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារកិច្ច វិនិោគជើងសារមូលប័តាាននា 
រ៉ាប់រង និង Takaful ធនាគារកិច្ចបាបឥសា្លាម ធនាគារកិច្ចនៅកាាបាទាស 
ការគាប់គាងទាពាយសកម្ម ហិរញ្ញបាបទទានដើមទុនវិនិោគ និងសាាកម្មធនាគារ 
តាមបាព័ន្ធអីុនធឺណិត។ នាះអាចឲាយធនាគារ មាយប៊ាង អាចផ្តល់ជូននូវផលិតផល
និងដំណោះសាាយហិរញ្ញវត្ថជុាចាើនតាវូតាមតមាវូការរបស់អតិថិជនគាប់ផ្នាក 
ទោះបីជាសាាហិរញ្ញវត្ថបុុគ្គល អាជីវកម្មខា្នាតតូច មធាយម ឬកាមុហុ៊នអន្តរជាតិ។

សម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង តាវូបានទទួលសា្គាល់ពីភាពច្នាបាឌិត ភាពឈាន 
មុខគា និងសុកាតិភាព ហើយយើងបានទទួលនូវពានរង្វាន់ជាចាើនដាលទទួល
សា្គាល់ថ យើងមនបុគ្គលិកមនបទដា្ឋានខ្ពស់។ ធនាគារ មាយប៊ាង ក៏តាវូបាន 

ទទួលសា្គាល់ថ មនសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថរឹុងមំ ស្ថតិក្នងុចំណោមចំណាត់
ថ្នាក់ធនាគារកំពូលទំាង១០០ នៅក្នងុពិភពលោក(ធនាគារិក)។ សាខា
សម្ពន័្ធធនាគារបាបឥសា្លាម Maybank Islamic Berhad ដាលតាវូបានគាទទួល
សា្គាល់ថ ជាធនាគារនាំមុខជាសកលក្នុងផ្នាកនាះ និងចាត់ចូលជាធនាគារ
បាបឥសា្លាមនំាមុខគានៅអាសីុប៉ាាសីុភិក និងក្នងុចំណោមធនាគារឆ្នើមលំដាប់
ទី៥ នៅក្នងុពិភពលោក ដោយោងតាមទាពាយសកម្ម។

ធនាគារ មាយប៊ាង មនបាសកកម្មក្នងុការផ្តល់សាាហិរញ្ញវត្ថបុាកបដោយ 
អារាយធម៌។ តាមរយៈបាសកកម្មនាះ យើងបានបង្ហាញពីការប្តាជា្ញាចិត្ត ក្នងុការ
ផ្តល់ជូននូវភាពងយសាលួ ក្នងុការបាើបាាស់សាាហិរញ្ញវត្ថជូុនដល់អតិថិជន
នូវលក្ខខណ្ឌ និងតម្លាសមរមាយ ផ្តល់ជូនបាកឹាសាផ្អាកតាមតមាវូការរបស់អតិថិជន
និងស្ថិតនៅក្នុងបាះដូងនាសហគមន៍ត។ សម្ព័ន្ធធនាគារក៏នៅតាបន្តតាំងចិត្ត
បាតិបត្តឲិាយសាបសមាាប់និរន្តរភាពរបស់ខ្លនួ ក៏ដូចជាសមាាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា 
និងាននាថ កតា្តាបរិសា្ថាន សង្គម និងលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័អភិបាលកិច្ច តាវូបានអនុវត្ត
យ៉ាាងសកម្មនៅគាប់ផ្នាកបាតិបត្តកិារ។

មូលនិធិធនាគារ មាយប៊ាង ជាផ្នាកមួយរបស់សម្ពន័្ធធនាគារ និងជាអ្នកទទួល
បន្ទកុអនុវត្តនូវគំនិតផ្តចួផ្តើមកិច្ចការទំនួលខុសតាវូសង្គម ដាលជាយានមួយ
សំខាន់គំាទាដល់កម្មវិធីទំាងឡាយ របស់សម្ពន័្ធធនាគារទូទំាងបណា្តាញរបស់ខ្លនួ។
ការធ្វើការងរជាធ្លងុមួយជាមួយភាគីដាលពាក់ព័ន្ធ និងបុគ្គលិកមូលនិធិធនាគារ 
មាយប៊ាង ក៏ជួយធ្វើឲាយបាាកដថ សម្ព័ន្ធធនាគារបង្កើតនូវកម្មវិធីដាលមន
ឥទ្ធពិលយូរអង្វាង ដើមាបីទធ្វើឲាយជីវភាពរបស់សហគមន៍តបានបាសើរនៅតាមទីកន្លាង
ដាលខ្លនួបាតិបត្ត។ិ

ធនាគារ ម្រចយប៊្រចង មានមោទនភាពជាមួយប្រចវត្តិិាស្រច្តិជាង ៥០ឆ្ន្រចំ របស់ខ្លួន នងិការ 
នាំយកពាណិជ្ជសញ្ញ្រចស្រចវាហិរញ្ញវត្ថុពិស្រចសមួយ បម្រចើជូនអតិថិជន។ ធនាគារមាន 
ប្រចភពដើមរបស់ខ្លនួនៅប្រចទ្រចសម៉ា្រចឡ្រចសី៊ ដ្រចលជាកន្ល្រចង ដ្រចលធនាគារបានច៊ះបញ្ជនីៅខ្រចឧសភា 
ឆ្ន្រចំ១៩៦០ ជាមួយនឹងគោលបំណងជួយផ្តិល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់កំណើនស្រចដ្ឋកិច្ចរបសម់ា៉្រចឡ្រចយ៉្រច 
ដ្រចលទើបទទួលបានឯករាជ្រចយថ្មី និងការនាំយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទំនើបជូនប្រចជាជនរបស់ខ្លួន។

សាវតាក្រុមហ៊ុន
និងបណ្ត្រញសកល

ទីផ្រចសារក្នុងស្រច៊ក

ទីផ្រចសារ
ក្នុងស្រច៊ក

៩២,៥%

ទីផ្រចសារ
អន្តិរជាតិ

៧,៥%

ទីផ្រចសារអន្តិរជាតិ

ប្រចទ្រចសម៉ា្រចឡ្រចសី៊
៣៩៣ សាខា
៧ សាខាតាមរយៈធនាគារវិនិោគ មាយប៊ាង

ប្រចទ្រចសបារ្រចន
១ សាខា  

ប្រចទ្រចសប្រច៊យ៊ណ្រច
២ សាខា    

ប្រចទ្រចសកម្ពជុា
២១ សាខា

ប្រចទ្រចសសិង្ហប៊រី
២២ សាខា
៥ សាខាតាមរយៈធនាគារ មាយប៊ាង Kim Eng

ប្រចទ្រចសឥណ្ឌនូ្រចសី៊
៤២៨ សាខា
៦ សាខាតាមរយៈធនាគារមាយប៊ាង Kim Eng

១ សាខាតាមរយៈធនាគារ មាយប៊ាង Syariah ឥណ្ឌនូាសីុ

សូមចូលៅគាហទំព័រ www.maybank.com សមាាប់ព័ត៌មនបន្ថាម

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញម៊នបង់ពន្ធ ឆ្ន្រចំ២០១៥ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

ទីក្រចង៊ ញូវយ៉ក
ទីក្រចង៊ ាន ហ្វ្្រច្រច ន់ សី៊ ស្កូ

២,១
កោដិដ៊ល្ល្រចរអាម្រចរិក

មុខងរអាជីវកម្មជាយុទ្ធសាស្តា ទំព័រ ១៦



របាយការណ៍ត
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ត
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ត
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មន
ផាសាងៗ

១៣

សាវតាក្រុមហ៊ុន និងបណ្ត្រញសកល

ច្រចើនជាង

២.៤០០
ការិយល័យ

នៅក្នុង ២០ប្រចទ្រចស

ប៊គ្គលិកច្រចើនជាង

៤៥.០០០
កំព៊ងផ្តិល់ស្រចវាកម្មជូន

អតិថិជននៅទូទាំងសកលលោក

ទ្រចព្រចយសកម្មសរ៊ប

១៦៥
កោដិដ៊ល្ល្រចរអាម្រចរិក

ជាធនាគារធំជាងគ្រចនៅ
ប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចស៊ី

ប្រចទ្រចសចិន
៣ សាខា

ប្រចទ្រចសឡាវ
១ សាខា

ប្រចទ្រចសមីយ៉្រចន់ម៉ា្រច
១ សាខា

ប្រចទ្រចសម៉ា្រចរីទ៊ស
២ សាខាតាមរយៈធនាគារ 
មាយប៊ាង ឥណ្ឌណូាសីុ

ប្រចទ្រចសថ្រច
៥១ សាខាតាមរយៈធនាគារ 
មាយប៊ាង Kim Eng

ប្រចទ្រចសហ្វលីីពីន
៧៩ សាខា
៣ សាខាតាមរយៈធនាគារ 
មាយប៊ាង Kim Eng

ប្រចទ្រចសអូ៊ប្រចហ្គាី្ថ្រចន
ការិយាល័យ ១ 
តាមរយៈកាមុហុ៊ន Uzbek 

Leasing International

ប្រចទ្រចសវៀតណាម
២ សាខា
៨ សាខាតាមរយៈធនាគារ
មាយប៊ាង Kim Eng
១៤៦ សាខា តាមរយៈធនាគារ An Binh

ប្រចទ្រចសប៉ា្រចគីា្ថ្រចន
១.២៤២ សាខាតាមរយៈ
ធនាគារ MCB
៤ សាខា តាមរយៈកាមុហុ៊ន 
Pak-Kuwait Takaful

សហរដ្ឋអាម្រចរិក
១ សាខា
២ សាខាតាមរយៈធនាគារ 
មាយប៊ាង Kim Eng

ឡាប៊ន
១ សាខា

ប្រចទ្រចសអារ៉ា្រចប់
ការិយាល័យ ១តាមរយៈ 
Anfaal Capital

ទីក្រចង៊ឡុងដ៍
១ សាខា
១ សាខាតាមរយៈធនាគារ 
មាយប៊ាង Kim Eng

ប្រចទ្រចសឥណា្ឌ្រច
១ សាខាតាមរយៈធនាគារ 
មាយប៊ាង ឥណ្ឌនូាសីុ
១ សាខាតាមរយៈធនាគារ
មាយប៊ាង Kim Eng

ទីក្រចង៊ ហ៊ង ក៊ង
១ សាខា
១ សាខាតាមរយៈធនាគារ
មាយប៊ាង Kim Eng

ប្រចទ្រចសម៉ា្រចឡ្រចសី៊

ប្រចទ្រចសបារ្រចន

ប្រចទ្រចសចិន

ទីក្រចង៊ ហ៊ង ក៊ង
ប្រចទ្រចសឥណា្ឌ្រច ប្រចទ្រចសឡាវ

ប្រចទ្រចសមីយ៉្រចន់ម៉ា្រច

ប្រចទ្រចសម៉ា្រចរីទ៊ស

ប្រចទ្រចសថ្រច

ទីក្រចង៊ឡុងដ៍

ប្រចទ្រចសហ្វលីីពីន

ប្រចទ្រចសអូ៊ប្រចហ្គាី្ថ្រចន

ឡាប៊ន

ប្រចទ្រចសប៉ា្រចគីា្ថ្រចន
ប្រចទ្រចសអារ៉ា្រចប់

ប្រចទ្រចសវៀតណាម

ប្រចទ្រចសប្រច៊យ៊ណ្រច

ប្រចទ្រចសកម្ពជុា

ប្រចទ្រចសឥណ្ឌនូ្រចសី៊

ប្រចទ្រចសសិង្ហប៊រី



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ ម្រចយប៊្រចង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១៤

បណ្ត្រញសាខាក្នងុប្រទ្រស

ធនាគារ មាយប៊ាង ជាធនាគារ 

កំពូលទំាង១០ នៅក្នងុ 

ពាះរជាណាចកាកម្ពជុា  

ោងលើទាពាយសកម្ម។ 

ធនាគារនាះបានបង្កើតឡើងនៅ 

រជាននីភ្នពំាញ ក្នងុឆ្នា១ំ៩៩៣  

និងបានចាប់ផ្តើមរីកចមាើន  

តំាងពីមនសាខាតាមួយ រហូត 

ដល់កា្លាយជាធនាគារ ដាលបាន 

ការចុះបញ្ជកី្នងុសាកុនៅ ឆ្នា២ំ០១២។  

ធនាគារ មាយប៊ាង បានផ្តល់នូវ 

សាាកម្មហិរញ្ញវត្ថគុាប់លំដាប់ ចាប់ពី 

សាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្ម និង 

សាាកម្មធនាគារកិច្ច ក៏ដូចជា 

ធនាគារតាមអីុនធឺណិតផងដារ។  

ធនាគារ មាយប៊ាង បានបាតិបត្តកិារ 

ក្នងុរជាននីភ្នពំាញ និងតាមបណា្តា 

ខាត្តសំខាន់ៗមួយចំនួន 

ក្នងុបាទាសកម្ពជុា ជាមួយនឹង 

បណា្តាញសាខាចំនួន២១។

ាខាសិរីសោភ័ណ 
(២៨/១០/២០១៣)

ាខាសៀមរាប 
(១៥/០៦/២០០៩)

សាខាបណ្ត្រខ្រត្ត

ាខាបាត់ដំបង
(២១/០៦/២០១០)

ាខាកំពង់ាម 
(២៩/០៤/២០១១)

ាខាក្រច៊ងសួង 
(២៩/១២/២០១៤)

ាខាខ្រចត្តិាក្រចវ 
(២៩/១២/២០១៤)

ាខាក្រច៊ងព្រចះសីហន៊ 
(១៣/១០/២០១០)

ខ្រចត្តិឧត្តិរមានជ័យ 

ខ្រចត្តិបនា្ទ្រចយមានជ័យ 
ខ្រចត្តិសៀមរាប

ខ្រចត្តិកំពង់ធំ

 កំពង់ស្ពឺ

ខ្រចត្តិបាត់ដំបង 

ខ្រចត្តិពោធិ៍ាត់

ខ្រចត្តិកំពង់ឆ្ន្រចងំ

ពោធិ៍សាត់

កំពង់ឆ្នាងំ

កោះកុង

សៀមរប

សំរោង

សិរីសោភ័ណ

បាត់ដំបង

ខ្រចត្តិប៉្រចលិន

ខ្រចត្តិកោះក៊ង 

ខ្រចត្តិកំពត

ខ្រចត្តិព្រចះសីហន៊ កំពត

កាប

ក្រចង៊ក្រចប

ខ្រចត្តិកំពង់ស្ពឺ

សូមចូលៅកាន់គាហទំព័រ www.maybank2u.com.kh/contactus
សមាាប់ព័ត៌មនបន្ថាម



របាយការណ៍ត
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ត
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ត
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មន
ផាសាងៗ

១៥

បណ្ត្រញសាខាក្នងុប្រទ្រស

ាខាទឹកថ្ល្រច
(១៧/០៣/២០០៨)

ាខាអូរឬស្រចសី 
(២៩/១២/២០១៤)

ាខាបឹងក្រចងកងទី១ 
(១៨/១២/២០១៤)

ាខាម៉្រចស្រចទ៊ង 
(២១/០១/២០០៩)

ាខាទួលគោក 
(២៨/១២/២០០៩)

ាខាជ្រច្រចយចង្វ្្រចរ 
(២៨/១០/២០១៣)

ាខាអូរប្រចកក្អម 
(២៨/១០/២០១៣)

ាខាកម្ពុជាក្រច្រចម 
(២៨/១០/២០១៣)

ាខាាខ្ម្រច 
(០៩/០៦/២០១៤)

ាខាច្រចបារអំពៅ 
(១០/០៨/២០០៩)

ាខាស្ទឹងមានជ័យ 
(២៦/១២/២០១១)

ាខាអូរឡាំពិក 
(១៩/១០/២០០៩)

សាខានៅរាជធានីភ្នពំ្រញ

ធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលស៊ី 
(១៨/១២/១៩៩៣) (ការិយាល័យកណា្តាល)

ាខាតំបន់ស្រចដ្ឋកិច្ចពិស្រចសភ្នំព្រចញ 
(២៨/១០/២០១២)

ខ្រចត្តិព្រចះវិហារ 

ខ្រចត្តិកំពង់ធំ

កំពង់ធំ

តាបទាងមនជ័យ

ស្ទងឹតាាង

 កំពង់ស្ពឺ

ខ្រចត្តិកំពង់ឆ្ន្រចងំ

កំពង់ឆ្នាងំ

ខ្រចត្តិាក្រចវ

តាកាវ

ក្រចង៊ក្រចប

ខ្រចត្តិកំពង់ស្ពឺ
រាជធានីភ្នពំ្រចញ

ខ្រចត្តិព្រច្រចវ្រចង

ខ្រចត្តិា្វ្្រចយរៀង

សា្វាយរៀង

ពាាវាង

ខ្រចត្តិស្ទងឹត្រច្រចង 
ខ្រចត្តិរតនគីរី

សានមនោរមាយ

បានលុង

ខ្រចត្តិក្រចច្រចះ
ខ្រចត្តិមណ្ឌលគីរី

ខ្រចត្តិកំពង់ាម

កាចាះ

កំពង់ចាម



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ ម្រចយប៊្រចង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១៦

ធនាគារកិច្ចប្រចបឥា្ល្រចម

MAYBANK ISLAMIC BERHAD

Maybank Islamic Berhad ជាធនាគារបាបឥសា្លាម ដាលបានចុះបញ្ជី 
និងកាន់កាប់ដោយសម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង។ Maybank Islamic 

Berhad ជាអ្នកផ្តល់សាាកម្ម និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុបាបឥសា្លាម
ឈានមុខគានៅអាសា៊ាន។ ធនាគារ មាយប៊ាង បាបឥសា្លម ពឹងផ្អាក
លើរចនាសម្ព័ន្ធ និងបណា្តាញរបស់សម្ពន័្ធធនាគារក្នងុការផ្តល់ដំណោះ
សាាយនូវរល់ឧបសគ្គផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុបាបឥសា្លាម។ បណ្តុំនាសាាកម្ម 
និងផលិតផល ដាលមនលក្ខណៈចមាុះ មនផ្តល់ជូនតាមរយៈ  
បណា្តាញសាខារបស់ មាយប៊ាង ទាំាង ៤.០០០សាខា នៅក្នុងបាទាស 
ម៉ាឡាសីុ ក៏ដូចជានៅ ឥណ្ឌណូាសីុ សិង្ហបុរី ហុងកុង ទីកាងុឡុងដ៍ត និង
បារាន។ នៅក្នងុឆ្នា ំ២០១៥ Maybank Islamic Berhad  នៅតាបន្តឈាន
មុខគានៅក្នុងតំបន់ផា្នកហិរញ្ញបាបទទាន និងបាាក់បញ្ញើ។

ធនាគារកិច្ចវិនិយោគ

MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD

ធនាគាវិនោិគ មាយប៊ាង (Maybank Investment Banking 

Berhad) គឺជាបុតាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគា មាយប៊ាង។ Maybank 

Investment Banking គឺជាបាតិបត្តិការធនាគារវិនិោគនៅក្នុង

បាទាសម៉ាឡាសុី នាធនាគារ មាយប៊ាង Kim Eng។ ធនាគារ

វិនិោគ មាយប៊ាង មនផ្តល់ជូននូវសាាកម្ម ផលិតផល និងដំណោះ

សាាយផ្នាកវិនិោគ រួមបញ្ចូលទំាាងហិរញ្ញបាបទទានសាជីវកម្ម និង

ការផ្តល់បាឹកាសាផ្នាកយុទ្ធសាសា្ត ទីផាសារមូលធន ជើងសារមូលប័តា

ទីផាសារបំណុល ឌីរឺវាទីវ និងការសាាវជាាវ។

ស្រចវាធានារ៉ា្រចប់រង និង TAKAFUL

ETIQA

Etiqa គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាសមាាប់អាជីវកម្មាននារ៉ាប់រង និង Takaful

របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង ដាលមនផ្តល់ជូន សាាាននារ៉ាប់រង

អាយុជីវិត និងសាាាននារ៉ាប់រងទូៅគាប់បាភាទ សមាាប់គាួសសារ 

និងគមាាង Takaful តាមរយៈបណា្តាញចាកចាយជាចាើនរបស់យើង។

កាុមហ៊ុនបាតិបត្តិគឺ Etiqa Insurance Berhad នៅបាទាសម៉ាឡាសុី 

និង Etiqa Insurance Pte Ltd នៅបាទាសសិង្ហបុរី និងកាុមហ៊ុន Etiqa 

Takaful Berhad សមាាប់សាា Takaful។ សាា Takaful គឺជាកិច្ច

សនាយាដាលមនទំនាក់ទំនងគា្នាៅទិញៅមកដាលអ្នកទិញសាា 

Takaful យល់ពាមក្នុងការផ្តល់មូលធន សមាាប់ជាអត្ថបាោជន៍ត

ផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុៅកាន់បុគ្គលអ្នកទទួលផល ក្នុងករណីដាលមនហាតុ

ការណ៍តដាលបានពាមពៀងណាមួយកើតឡើង។

Etiqa តាូវបានទទួលសា្គាល់ជា ភា្នាក់ងរដ៏រឹងមំា ដាលរួមមនភា្នាក់ងរ

សរុបចំនួន ១២.០០០សាខា ចំនួន ៣១ ទូទាំងបាទាសម៉ាឡាសុី 

បណា្តាញសាា ដាលរួមបញ្ជូលទំាាងធនាគារ & ាននារ៉ាប់រង 

(Bancassurance) ទូលំទូលាយ ជាមួយនឹងសាខាជាង ៤០០ របស់ 

ធនាគារ មាយប៊ាង និងនៅធនាគារជាដាគូរ ក៏ដូចជាដាគូរសហកា និង

ឈ្មួញកណា្តាលនានា។ Etiqa គឺជាអ្នកនាំមុខគាក្នុងការលក់ដោយ

ផ្ទាល់តាមរយៈ www.etiqa.com.my និង www.motortakeful.com

ក៏ដូចជានៅតាមសាាកម្មធនាគារតាមបាព័ន្ធអុីនធឺណិត Maybank2u 

ផងដារ ។

MAYBANK SYARIAH INDONESIA

PT Bank Maybank Syariah Indonesia (មាយប៊ាង Syariah) តាវូបាន
បងើ្កតឡើងតាមរយៈការផ្លាស់ប្តរូពីធនាគារ PT Bank Maybank Indocorp 
ៅជាធនាគារពាណិជ្ជបាបឥសា្លាម (Syariah) ក្នុង ឆ្នំា២០១0។ 
មាយប៊ាង Syariah មនបំណងកា្លាយជាអ្នកផ្តល់សាាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
Syariah ដាលឈានមុខគានៅក្នុងបាទាសឥណ្ឌូណាសុី និងនៅក្នុង
តំបន់។ យុទ្ធសាសា្តអាជីវកម្មរបស់ មាយប៊ាង Syariah គឺផ្តាតៅលើ
ធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម ក៏ដូចជាសាាកម្មបាឹកាសាោបល់ផងដារ។

MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED

ធនាគារ មាយប៊ាង Kim Eng លីមីត គឺជាបុតាសម្ពន័្ធរបស់ធនាគារ 
មាយប៊ាង។ ធនាគារ មាយប៊ាង Kim Eng រួមមនអាជីវកម្មនៅទូទំាាង
ពិភពលោក ជាមួយនឹងការិយាល័យនៅបាទាសសិង្ហបុរី ហុងកុង ថា
ឥណ្ឌណូាសីុ ហ្វលីីពីន ឥណា្ឌា វៀតណាម ចកាភពអង់គ្លាស និង
សហរដ្ឋអាមារិច។ ធនាគារ មាយប៊ាង Kim Eng មនផ្តល់ជូនសាាកម្ម
ដូចជា ហិរញ្ញបាបទទានសាជីវកម្ម ទីផាសារបំណុល ទីផាសារមូលធន ឌីរឺវាទីវ 
ជើងសារមូលប័តាសមាាប់បុគ្គល និងសា្ថាប័ន និងការសាាវជាាវ។

មុខងារអាជីវកម្មជាយុទ្ធសសាស្ត្រ
នៅសម្ព័ន្ធសធនាគារ

Malayan Banking Berhad គឺជាក្រច៊មហ៊៊នច៊ះបញ្ជីរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រចយប៊្រចង
ដ្រចលមានាខានៅប្រចទ្រចសម៉ា្រចឡ្រចស៊ី សិង្ហប៊រី និងមជ្រចឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
អន្តិរជាតិផ្រចស្រចងៗទៀតនៅទីក្រច៊ងឡុងដ៍ ញូវយ៉ក ហ៊ងក៊ង និងបារ្រចន។

បុតាសម្ព័ន្ធចមាបទងនៅកាាបាទាសរបស់ មាយប៊ាង មន PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Maybank Philippines 

Incorporated និងធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ។

បុតាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរួមមន Maybank Islamic Berhad, Maybank Investment Bank Berhad, Maybank Kim Eng Holdings 

Limited, Etica Takaful Berhad និង Etiqa Insurance Pte Ltd។ ធនាគារ មាយប៊ាង កម៏នវត្តមននៅក្នុងបាទាសបា៉ាគីសា្ថាន 
(តាមរយៈភាគហ៊ុន ២០% ក្នុងធនាគារ MCB) នៅបាទាសវៀតណាម (តាមរយៈភាគហ៊ុន ២០% ក្នុងធនាគារ An Binh) 
និងបាទាសអ៊ូបាគីសា្ថាន (តាមរយៈភាគហ៊ុន ១៩,៧% ក្នុង Uzbek Leasing International A.O.)។

Maybank International (L) Ltd និងសាខានៅសាខាឡាប៊ន នៅមជាឈមណ្ឌលកាាបាទាសនាឡាប៊ន បាទាសម៉ាឡាសីុ មនផ្តល់
ជូនសាាកម្មធនាគារកិច្ចអន្តរជាតិ និងមនតួនាទីជា offshore booking centre សមាាប់សម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង។សូមចូលៅគាហទំព័រ www.maybank.com/worldwide សមាាប់ព័ត៌មនបន្ថាម
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ការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម

MAYBANK GROUP ASSET MANAGEMENT BERHAD

Maybank Asset Management Group (Maybank AM Group) គឺជា 

ឧសាសាហកម្ម ដាលឈានមុខនៅក្នុងតំបន់ផ្នាក គាប់គាងទាពាយសកម្ម 

ដាលមនបទពិសោធន៍តបាមណជាង ៣០ឆ្នាំ មកហើយ។ យើងមន 

កាមុហុ៊នគោលមួយ គឺ Maybank Asset Management Group Berhad 

និងបុតាសម្ព័ន្ធចំនួន៦ នៅក្នុងទីផាសារអាសា៊ានធំៗ ៤ គឺក្នុងបាទាស 

ម៉ាឡាសុី សិង្ហបុរី ឥណ្ឌូនាសុី និងថា។  Maybank AM មនផ្តល់ជូន 

ដំណោះសាាយផ្នាកវិនិោគចាើនបាភាទ សមាាប់អ្នកវិនិោគ 

រួមមនសាជីវកម្ម សា្ថាប័ន កាុមហ៊ុនសោធនមូលធន ាននារ៉ាប់រង 

កាុមហ៊ុន Takaful និងអតិថិជនបុគ្គល។ សាាកម្មគាប់គាងមូលធន 

រួមមនសាា និងផលិតផលជាចាើន ដូចជា ឧបករណ៍តហិរញ្ញវត្ថផុ្នាក 

មូលធនចំណូលថារ រហូតដល់ឧបករណ៍តហិរញ្ញវត្ថុសមាាប់ទីផាសារ 

រូបិយវត្ថ ុតាមរយៈការបញ្ជាទិញដោយផ្ទាល់តាមរយៈអង្គភាព ដាល 

អាចទុកចិត្តបាន និងមូលធនទាង់ទាាយធំ។ 

ប្រចតិបត្តិិការអន្តិរជាតិ

MAYBANK SINGAPORE

ធនាគារ មាយប៊ាង សិង្ហបុរី គឺជា Qualifying Full Bank (QFB) 

ជាមួយនឹងទាពាយសកម្មសុទ្ធចំនួន ៦១ កោដិដុលា្លារសិង្ហបុរី និងបុគ្គលិក 

បាមណជាង ១.៨០០នាក់។ យើងមនវត្តមននៅក្នងុទីផាសារ ធនាគារ 

សមាាប់បុគ្គល សមាាប់អាជីវកម្មខា្នាតធំ និងធនាគារកិច្ចសកលអស់

រយៈពាលជាង ៥ ទសវតាសរ៍មកហើយ។  នៅក្នុងឆ្នាំនាះធនាគារ 

មាយប៊ាង តាូវបានអាជា្ញាធររូបិយប័ណ្ណបាចាំបាទាសសិង្ហបុរី (MAS)

កំណត់ថ ជាធនាគារក្នងុសាកុដ៏សំខាន់មួយ (domestic systemically 

important banks D-SIBs) ក្នងុចំណោមធនាគារក្នងុសាកុ និងធនាគារ 

បរទាសទំាង៧ ដាលបានជះឥទ្ធពិលដល់បាព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថ ុនិងសាដ្ឋកិច្ច 

របស់បាទាសសិង្ហបុរី។ ក្នងុនាមជាធនាគារបរទាស ដាលឈានមុខមួយ 

នៅក្នុងបាទាសសិង្ហបុរី ធនាគារ មាយប៊ាង មនផ្តល់ដំណោះសាាយ

ផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុគាប់បាភាទ សមាាប់បុគ្គល អាជីវកម្ម និងសាជីវកម្ម។ 

សមាាប់អតិថិជនធនាគារកិច្ចសកល និងធនាគារលក្ខណៈឯកជន

MAYBANK GREATER CHINA

ធនាគារ មាយប៊ាង ចិន រួមមនវត្តមននៅ ទីកាុងហុងកុង សៀងហា 

ប៉ាកាំង គុនមីង និងសាខានៅសិនជិន នាពាលខាងមុខឆប់ៗនាះ។ 

ធនាគារ មាយប៊ាងចិន មនផ្តល់ជូនសាាកម្មធនាគារកិច្ចសមាាប ់

អាជីវកម្មខា្នាតធំ ធនាគារកិច្ចវិនិោគ ជូនដល់អតិថិជន ដាលជា 

ពាណិជ្ជករ និងសាជីវករនៅទីកាុងហុងកុង បាទាសចិន និងមន 

ជំនាញក្នុងការផ្តល់ដំណោះសាាយឆ្លងតំបន់ ដើមាបទីជួយសមាួសលដល ់

ទំនាក់ទំនងរាងបាទាសចិន និងអាសា៊ាន។ ធនាគារ មាយប៊ាង ចិន 

កំពុងតាពងាឹងផ្នាកធនាគារលក្ខណៈឯកជន ដើមាបទីបមាើសាាកម្ម 

ឲាយកាន់តាល្អបាសើរសមាាប់អតិថិជនដាលមនទាពាយធនចាើននៅ 

ទូទាំងតំបន់។

MAYBANK (CAMBODIA) PLC.

ធនាគារ មាយប៊ាង ចាប់ផ្តើមមនវត្តមននៅបាទាសកម្ពុជា នៅខាធ្នូ 

ឆ្នាំ១៩៩៣ ជាមួយនឹងការបើកសាខាទីមួយ នៅរជាននីភ្នំពាញ។ 

នៅខាមាសា ឆ្នាំ២០១២ យើងបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មក្នុងសាុក 

ដើមាបទីកា្លាយជាធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសុី ដាលនាះ 

បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការតាំងចិត្តរយៈពាលវាង ចំពោះបាទាសកម្ពុជា។ 

ធនាគារ មាយប៊ាង(ខាមបូឌា) ភីអិលសុី មនបមាើសាាកម្មធនាគារ 

គាប់បាភាទសមាាប់អតិថិជនដាលមនទាពាយធនចាើន និងសមាាប់បុគ្គល

អាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធាយមក្នុងសាុក ពាណិជ្ជកម្ម និងសាជីវកម្ម។ 

បច្ចុបាបទន្នយើងមនបណា្តាញសាខាចំនួន ២១ នៅទូទាំងបាទាស។

MAYBANK PHILIPPINES

ធនាគារ មាយប៊ាង ហ្វីលីពីន  (MPI) ជាធនាគារពាណិជ្ជដាលផ្តល់ 
សាាកម្មធនាគារគាប់បាភាទសមាាប់បុគ្គល និងសមាាប់អាជីវកម្ម 
ខា្នាតធំ។ MPI ជាធនាគារបរទាស ដាលមនបណា្តាញសាខាចាើន 
ជាងគាចំនួន ៧៩សាខា។ MPI មនមនផ្តល់ជូនដំណោះសាាយ 
ផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ សមាាប់អតិថិជនដាលមនទាពាយធនចាើន និង 
សាជីវកម្មធំៗនៅក្នុងបាទាសហ្វីលីពីន។ MPI ក៏មនបាតិបត្តិការ
ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នាករតនាគារ ដោយផ្តាតៅលើបាតិបត្តិការនៅក្នុង 
ទីផាសាររូបិយវត្ថុ និងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទាសផងដារ។

MAYBANK INDOCHINA

ធនាគារ មាយប៊ាង តំបន់ឥណ្ឌូចិន រួមមនគាប់សាខានៅបាទាស 
វៀតណាម ឡាវ និង បាទាសមីយា៉ាន់ម៉ា ក៏ដូចជាបុតាសម្ព័ន្ធនៅ  
បាទាសកម្ពុជា គឺធនាគារ មាយម៊ាង(ខាមបូឌា) ភីអិលសុី។ យើង 
មនបមាើសាាកម្មធនាគារសមាាប់ អាជីវកម្មខា្នាតធំ សមាាប់ផ្នាក 
ពាណិជ្ជកម្ម និងសាជីវកម្ម នៅទូទាំងតំបន់ឥណ្ឌូចិន និងមនផ្តល់ជូន 
សាាកម្មធនាគារសមាាប់បុគ្គលនៅបាទាសកម្ពុជា និងឡាវ ផងដារ។  
យើងគឺជាធនាគារម៉ាឡាសីុតាមួយគត់ និងដំបូងគាបំផុត ដាលទទួល
បានអាជា្ញាប័ណ្ណធនាគារបរទាស ពីធនាគារជាតិ នាបាទាសមីយា៉ាន់ម៉ា 
ដើមាបទីធ្វើបាតិបត្តិការនៅក្នុងបាទាសមីយា៉ាន់ម៉ា។

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

ធនាគារ PT Bank Maybank Indonesia Tbk (ពីមុនតាវូបានសា្គាល់ 

ថ ជា PT Bank International Indonesia Tbk) ឬ ធនាគារ មាយប៊ាង  

ឥណ្ឌណូាសីុ គឺជាបុតាសម្ពន័្ធរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង។ ធនាគារនាះ  

គឺជាធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ ទី១០ ផ្អាកលើទាពាយសកម្ម និងតាវូបាន 

ចុះបញ្ជនីៅក្នងុទីផាសារភាគហុ៊នឥណ្ឌណូាសីុ (Ticker-BNII)។ ធនាគារ 

ផ្តល់ជូនសាាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុសមាាប់អាជីវកម្មអតិថិជនបុគ្គល និង 

អតិថិជន នាធនាគារកិច្ចសកល។ គិតតាមឹថ្ងាទី៣១ ខាធ្ន ូឆ្នា២ំ០១៥ 

បណា្តាញរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង ឥណ្ឌណូាសីុ មនសាខាចំនួន ៤៥៦ 

រួមមនការិយាល័យបាតិបត្តខិា្នាតតូចចំនួន ២៧សាខា Syariah ចំនួន ៩ 

សាខាបរទាសចំនួន២ នៅទីកាងុមុ៉មបា និង Mauritius និងម៉ាសីុន 

ដកបាាក់ដោយស័្វយបាវត្តិចំនួន ១.៦០៥ ដាលក្នុងនោះរួមទាំង 

ម៉ាសីុនដាក់បាាក់ស្វ័យបាវត្តិចំនួន ៩៥ ផងដារ។ ធនាគារ មាយប៊ាង 

ឥណ្ឌូណាសុី មនបាាក់បញ្ញើពីអតិថិជនសរុបចំនួន ១១៥,៥ 

ពាន់កោដិរូពៀរ៍ និងទាពាយសកម្មចំនួន ១៥៧,៦ ពាន់កោដិរូពៀរ៍។

មុខងារអាជីវកម្មជាយុទ្ធសសាស្ត្រ នៅសម្ព័ន្ធសធនាគារ

ធនាគារ មាយប៊ាងសិង្ហបុរី គឺជាចាកទា្វារយា៉ាងធំទូលាយសមាាប់

ឱកាសនានា ក្នុងតំបន់អាសា៊ាន។

បណា្តាញសាខាទាំង២៦ របស់យើង នៅបាទាសសិង្ហបុរី ធ្វើឲាយយើង 

ជាធនាគារមួយក្នងុចំណោមធនាគារអន្តរជាតិ ដាលធំជាងគាបង្អស់។ 

ផ្នាកម៉ាសីុនដកបាាក់ដោយស័្វយបាវត្តិ សិង្ហបុរីចាករំលាកបណា្តាញ 

ATM ជាមួយនឹង QFB ៧ ផាសាងទៀត ហើយយើងមនម៉ាសុីនដក 

បាាក់ដោយស័្វយបាវត្តិបាមណជាង ២០០ នៅទូទាំងបាទាស 

សមាាប់អតិថិជន។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ ម្រចយប៊្រចង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១៨

សមាគមន៍

MCB BANK LTD

ធនាគារ MCB ជាកាមុហុ៊នដាលសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង មនភាគហុ៊ន 

ចំនួន២០%។  ធនាគារ MCB បានឈ្នះពានរង្វាន់ធនាគារឆ្នើមបាចំា 

ឆ្នា២ំ០១៥ “Best Bank 2015 (Pakistan)” ផ្តល់ដោយ Finance Asia។  

ក្នុងនាមជាធនាគារ ដាលឈានមុខ នៅបាទាសបា៉ាហ្គីសា្ថាន ជាមួយ 

នឹងបទពិសោធន៍តជាង ៦០ឆ្នាំ ធនាគារ MCB បានដើរតួនាទីយា៉ាង 

សំខាន់ ក្នងុការតំណាងឲាយបាទាសនៅលើពិភពលោក ជាមួយនឹងវត្តមន 

នៅក្នុងបាទាស សាីលង្កា ទីកាុងឌូបា បាទាសបារាន អាហាសឺបាចាន 

និងទីកាុងហុងកុង។ ធនាគារ MCB បមាើសាាកម្មតាមរយៈសាខា 

ចំនួន ១.២៤៧ ដាលរួមមន ២៧សាខា ជាធនាគារ បាបឥសា្លាមនៅ

ក្នុងបាទាសបា៉ាហ្គសីា្ថាន និង៩សាខា នៅកាាបាទាស។

ទីផ្រចសារដទ្រចទៀត

វត្តមនរបស់យើងនៅទូទាំងសកលលោក បានពងាីកពីមជាឈមណ្ឌល 
ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ រហូតដល់ទីផាសារធំៗតាមរយៈសាខា ដាលមន 
ទីតំាងនៅទីកាងុញូវយ៉ក ទីកាងុឡុងដ៍ត បាទាសបា៊យុណា និងបារាន។

MAYBANK NEW YORK

ធនាគារ មាយប៊ាង នៅទីកាុងញូវយ៉ក ចាប់ផ្តើមបាតិបត្តិការតាំងព ី

ឆ្នា១ំ៩៨៤ និងទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណធ្វើបាតិបត្តកិារ ជាធនាគារពាណិជ្ជ 

ក្នងុសាកុ និងកាាបាទាស។ ធនាគារ មាយប៊ាង នៅទីកាងុញូវយ៉ក 

មនផ្តល់សាាកម្មធនាគារ សមាាប់អាជីវកម្មខា្នាតធំ ដាលផ្តាត 

សំខាន់ៅលើការផ្តល់កម្ចីសមាាប់សាជីវកម្មរតនាគារ និងទីផាសារ 

មូលធនក៏ដូចជាហិរញ្ញបាបទទានពាណិជ្ជកម្មផងដារ។ សាខានាះកម៏ន 

ផ្តល់ឥណទានដាលមនការចូលរួមពីធនាគារផាសាង  និងការរៀបចំ 

ទ្វាភាគី។

MAYBANK BRUNEI

ចាប់ផ្តើមបាតិបត្តិការក្នុងបាទាសបា៊ុយណា អស់រយៈពាលបាមណ 

ជាង ៥៥ឆ្នាំ កន្លងមកហើយ ធនាគារ មាយប៊ាង បា៊ុយណា មនផ្តល ់

ផលិតផល និងសាាកម្មធនាគារសមាាប់បុគ្គល និងពាណិជ្ជកម្មគាប ់

បាភាទ។ បច្ចុបាបទន្ននាះយើងមនសាខាចំនួន ២ ដាលមនទីតាំងនៅ 

Bandar Seri Begawan និងនៅSeria។ សាខានៅ Bandar Seri Begawan 

មនទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម ដាលនៅជិតបាះដូង នារជានន ី

ខណៈដាលសាខានៅ Seria មនបាតិបត្តិការនៅទីកាុង ដាលសមាបូទរ 

ៅដោយបាាង និងហា្គាសនាបាទាសបា៊ុយណា។ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំនាះ 

ដារ យើងបានឈ្នះពានរង្វាន់ធនាគារបរទាស ដាលមនកំណើន 

លឿនជាងគានៅបាទាសបា៊ុយណា បាចាំឆ្នាំ២០១៥ “Fastest 

Growing Foreign Bank Brunei 2015” ផ្តល់ដោយ Global Banking 

& Finance Review។

AN BINH BANK

ធនាគារ An Binh ជាកាុមហ៊ុន ដាលសម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង មន 

ភាគហ៊ុនចំនួន២០%។ តាូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខាឧសភា 

ឆ្នាំ១៩៩៣ ធនាគារ An Binh បានវិវត្តខ្លួនពីមួយឆ្នាំៅមួយឆ្នាំ។ 

បច្ចុបាបទន្នធនាគារ An Binh មនផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងសាាកម្ម 

នាធនាគារពាណិជ្ជគាប់បាភាទ។  នៅ ខាតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ធនាគារ 

An Binh ទទួលបានការាយតម្លាជាលើកដំបូងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ B2 

ពីកាុមហ៊ុន Moody ដាលជាការបោះជំហានដ៏សំខាន់សមាាប់ 

ធនាគារ An Binh។ ជាមួយនឹងការបមាើសាាកម្មអស់រយៈពាល 

ជាង ២០ឆ្នាំ ធនាគារ An Binh បានចាប់យកទីផាសារនៅក្នុងវិស័យ 

ធនាគារបាទាសវៀតណាម ជាមួយនឹងបណា្តាញសាខាបាមណ 

ជាង ១៤៦សាខា និងអនុសាខាដាលស្ថិតនៅទូទាំង ២៩ខាត្ត 

ក្នុងបាទាសវៀតណាម។

UZBEK INTERNATIONAL A.O.

Uzbek Leasing International A.O. (Uzbek Leasing) ជាកាុមហ៊ុន 

ដាលសម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង មនភាគហ៊ុនចំនួន១៩,៧%។ 

Uzbek Leasing មនឯកទាសខាងផ្តល់សាាកម្មធំទូលាយ ផ្នាក 

សាាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងភតិសនាយា នៅទូទាំងការិយាល័យតំណាង 

ទាំង ៨ នៅទូទាំងបាទាស។ Uzbek Leasing បានកា្លាយជាសមជិក 

នាសមគមន៍តអាជីវកម្ម និងបច្ចាកវិទាយាអន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៥ ដាល 

មនការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកជំនាញ និងដាគូរក្នុងផ្នាកពាណិជ្ជកម្ម

អន្តរជាតិ។

មុខងារអាជីវកម្មជាយុទ្ធសសាស្ត្រ នៅសម្ព័ន្ធសធានាគារ  

សូមចូលៅគាហទំព័រ www.maybank.com/worldwide សមាាប់ព័ត៌មនបន្ថាម



the Maybank Group Annual Report .

Maybank Group Annual Report  for the details.



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ ម្រចយប៊្រចង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

២០

សុីនត្រសៀ លីវ
នាយិកាបាតិបត្តិ

សុីនត្រសៀ លីវ
នាយិកា នាយកដា្ឋាន
សាាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍ត

លោក សុខ ឡ្រង
នាយកផ្នាក
ធនាគារកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម

អ្នកស្រី ស្រនឌី ឈូ 

ផ្រក ជូ
នាយិកាផ្នាកឥណទានបុគ្គល 
អាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធាយម

រចនាសម្ព័ន្ធស
របស់ធនាគារ

ម៊ខងរធ៊រកិច្ច

នាយកដ្ឋ្រចនស្រចវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍

• គាប់គាងធនាគារកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម
• គាប់គាងឥណទានបុគ្គល 
 អាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធាយម
• គាប់គាង Premier Wealth

• គាប់គាង មូលនិធិបាាក់បញ្ញើ 
 និង Bancassurance

• គាប់គាងធនាគារកិច្ចបាប 
និមិត្ត និងអាជីវកម្មទូទាត់

• គាប់គាងអាជីវកម្មប័ណ្ណ
• គាប់គាងសាខា

• ផ្នាកទំនាក់ទំនងអតិថិជន
• ផ្នាកធនាគារកិច្ចបាតិបត្តិការសាជីវកម្ម

• ផ្នាកទីផាសារសកល
• ផ្នាករតនាគារ

លោកស្រី គុជ បុប្ផ្រ
នាយិកាផ្នាក Premier Wealth

លោក សា្វ្របនិល ដ្រស្មជខុ
នាយកផ្នាកធនាគារកិច្ចបាបនិមិត្ត 
និងអាជីវកម្មទូទាត់

កញ្ញ្រ ា កិច្ច
នាយិកាផ្នាកអាជីវកម្មប័ណ្ណ

លោក ឆយ វ៉្រខ្វុង
នាយក នាយកដា្ឋាន
ធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម

លោក ថាណបឡាន
វុី សុី ការា៉្រន់
នាយក នាយកដា្ឋាន
ទីផាសារសកល - ឥណ្ឌូចិន

នាយកដ្ឋ្រចនធនាគារកិច្ចាជីវកម្ម

ទីផ្រចសារសកល



របាយការណ៍ត
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ត
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍ត
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មន
ផាសាងៗ

២១

រចនាសម្ព័ន្ធសរបស់ធនាគារ

ម៊ខងរប្រចតិបត្តិិការស្រចវាកម្ម

នាយក នាយកដ្ឋ្រចនហិរញ្ញវត្ថុ និងយ៊ទ្ធាស្តិ្រច

នាយកដ្ឋ្រចនមា៉្រចឃីតទីង និងគ៊ណភាពស្រចវាកម្ម

នាយកដ្ឋ្រចនធនធានមន៊ស្រចស នាយកដ្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

• គាប់គាងផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ និងសារពើពន្ធ
• តាួសតពិនិតាយបាតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
• តាួសតពិនិតាយបាតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
• គាប់គាងលទ្ធកម្ម
• គាប់គាងយុទ្ធសាសា្តអាជីវកម្ម
• គាប់គាងរដ្ឋបាលឥណទាន និងបាាក់កម្ចី

• គាប់គាងយុទ្ធសាសា្តម៉ាឃីតទីង
• គាប់គាងកិច្ចការកាុមហ៊ុន និងនិរន្តរភាព
• គាប់គាងពាណិជ្ជសញ្ញា

• គាប់គាងទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម និងម៉ាឃីតទីង

• គាប់គាងគុណភាពសាាកម្ម

• គាប់គាងសាាទូទាត់បាាក់បញ្ញើ និងផត់ទាត់
• គាប់គាងបាតិបត្តិការសាខា
• គាប់គាងផ្នាកពត៌មនវិទាយា

• គាប់គាងផ្នាកទាពាយសមាបទត្តិ និងសុវត្ថិភាព

• គាប់គាងការជាើសរីសបុគ្គលិក
• គាប់គាងសំណង និងអត្ថបាោជន៍តបុគ្គលិក
• គាប់គាងការបណ្តុះបណា្តាល និងអភិវឌាឍ  

• ការគាប់គាងផលិតភាពរបស់បុគ្គលិក

• គាប់គាងបាសិទ្ធភាពបុគ្គលិក និងការទំនាក់ទំនង

• ការគាប់គាងហានិភ័យឥណទាន
• ការគាប់គាងហានិភ័យ សហគាាស
• ការគាប់គាងហានិភ័យ បាតិបត្តិការ  

• ផ្នាកបាតិបត្តិចាបាប់
• ការគាប់គាងការសម្អាតបាាក់  

និងហិរញ្ញបាបទទានភាវរកម្ម

លោកស្រ ីហួ៊ត សាន់នី
នាយក នាយកដា្ឋាន
ធនាននមនុសាស

លោក ឃូ អ្រង ហូ
នាយក នាយកដា្ឋាន
បាតិបត្តិការអាជីវកម្ម

លោក តាំង លីឌី
នាយក នាយកដា្ឋាន
បាតិបត្តិចាបាប់

លោក មូហាម្រដ
ហ្វ្រសីុ អាប វ៉្រហាប
នាយកគាប់គាងហានិភ័យ

លោកស្រ ីហា្គ្រសរីន 
ចាន់ អាប់ឌុលឡា
នាយក នាយកដា្ឋានម៉ាឃីតទីង
បាចាំតំបន់ឥណ្ឌូចិន

លោក ឡង ខាយ សីុម
នាយក នាយកដា្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ 
និងយុទ្ធសាស្តា

• កិច្ចការលាខាធិការកាុមហ៊ុន 

• ផ្នាកនិតិកម្ម

ល្រចខាធិការក្រច៊មហ៊៊ន

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង

នាយកដ្ឋ្រចនប្រចតិបត្តិិច្រចបាប់នាយកដ្ឋ្រចនប្រចតិបត្តិិការអាជីវកម្ម



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាស្រច្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

22

ក្នងុនាមជាបុគ្គលិកឆ្នើមវ័យក្មាងនាធនាគារ 
មាយប៊ាង ខ្ញុជំឿជាក់ថការបាឈមជាមួយ 
នឹងការវិវត្តន៍នាបច្ចាកវិទាយាជាគន្លះឹក្នងុការ 
ធានាថយើងតាៀមខ្លនួានល្អក្នងុការកា្លាយ 
ជាអង្គភាពមួយដាលមានភាពបត់បាន និង
អាចសមាាចាននូវបទពិសោធន៍ដាលល្អ 
បំផុត សមាាប់អតិថិជន។

“

”
ជា ម៉្រចងហុង
បុគ្គលិកឆ្នើមវ័យក្មាងបាចំាឆ្នា ំ២០១៥



រាយការណ៍
សមិទ្ធផល

រាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

រាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

23

យុទ្ធសាស្រច្ត និង និរន្តរភាព

២៤ ឱកាសនៅក្នុងអាសា៊ាន

២៦ តម្លាស្នូល និងកាមសីលធម៌

២៧ ពាណិជ្ជសញ្ញាធនាគារ មាយប៊ាង

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង សាវតា

២៨ កាុមបាឹកាសាភិាល

៣០ សាវតារបស់កាុមបាឹកាសាភិាល

៣៤ គណៈកម្មការបាតិបត្តិ

៣៩ ធនធានមនុសាស



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាស្រច្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

២៤

សម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រចយប៊្រចង ជាសម្ព័ន្ធស្រចាហិញ្ញវត្ថុននាំមុខក្នុនងតំបន់ ហើយមានគោលជំហរល្អ ដើម្រចបីជាប្រចោជន៍សម្រច្រចប់កំណើន
សហគមន៍ស្រចដ្ឋកិច្ចអាសា៊្រចនរយៈព្រចលវ្រចង។

យើងសង្កត់ធ្ងន់លើហាតុផលមួយចំនួន ដាលគួរឲាយចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកំណើនឱកាសនៅក្នងុសមាហរ័ណកម្មសាដ្ឋកិច្ចសហគមន៍អាស៊ាាន និងអំពីគមាាងដាលផ្នាកអាជីវកម្មរបស់យើកំពុងបន្តជា

មួយអាកាសទំាងនាះ។

ចំនួនប្រចជាជនវ័យក្ម្រចងច្រចើននៅក្នុនងប្រចជាសាស្រច្ត

 

នៅក្នុនងស្រចដ្ឋកិច្ចធំ និងទីផ្រចសាររីកលូតលាស់លឿន និងសម្រចបូរទៅដោយទ្រចព្រចយធនកើនឡើង

 

ឱកាសនៅក្នុង
អាស៊ាន

ម៉ា្រចឡ្រចសុី

ថ្រច

សិង្ហបុរី

ឥណ្ឌនូ្រចសុី

ប៊្រចយុណ្រច

កម្ពុនជា

វៀតណាម
ឡាវ

មីយ៉្រចន់ម៉ា្រច

ហ្វលីីពីន

តើអ្វជីាសហគមន៍ស្រចដ្ឋកិច្ចអាស៊ា្រចន ?

សហគមន៍សាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាាន រួមមាន១០បាទាស
អាស៊ាាន ានធ្វើសមាហរ័ណកម្មចូលគា្នាជាទីផាសារ
និងមូលដ្ឋានផលិតកម្មតាមួយ ដើមាបីបង្កើតឲាយមាន
តំបន់មួយដាលមានសាដ្ឋកិច្ចបាកួតបាជាង។

តើអ្វជីាអនាគតរបស់សហគមន៍ស្រចដ្ឋកិច្ចអាស៊ា្រចន ?

សហគមន៍សាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាាន តាវូានបង្កើតជា
ផ្លវូការក្នងុឆ្នា២ំ០១៥ និងផានការសហគមន៍
សាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាាន២០២៥ នឹងដក់ចាញ ដើមាបី
ជមាញុការធ្វើសមាហរណកម្មសាដ្ឋកិច្ច ក្នងុតំបន់
និងអភិវឌាឍទីផាសាររបស់លក្ខណៈអាស៊ាាន រួមមាន 
១ - ការធ្វើសមាហរ័ណកម្មបញ្ចលូគា្នាដ៏រឹមំានិង
សាដ្ឋកិច្ចរួមមួយ ២ - ការបាកួតបាជាង ការច្នា
បាឌិត និង ថមវ័ន្តមួយ ៣ - ពងាងឹការភា្ជាប់ទំនាក់
ទំនងនិងវិស័យកិច្ចសហបាតិបត្តកិារ ៤- ភាពធន់ 
ភាពរួមបញ្ចលូគា្នា ធនធានមនុសាសសមាាងំ
មជាឍមណ្ឌលធនធានមនុសាសរបស់អាស៊ាានមួយ 
៥- អាស៊ាានជាសកល

វត្តមានរបស់យើងនៅក្នងុអាស៊ាាន ដាលមានបាទាសចមាះុ និង

សាដ្ឋកិច្ចថមវ័ន្តមួយ និងជាមួយសាវតា៥៥ឆ្នា ំធា្លាប់ផ្តល់ការគំាទាដល់

អតិថិជនរបស់យើងនៅទូទំាងតំបន់ ដោយផ្តល់ដំណោះសាាយបាកប

ដោយភាពច្នាបាឌិតតាមរយៈការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមឹតាវូ និងបិុន

បាសព្វ ហើយយើងស្ថតិនៅទីតំាងមួយអំណោយផល ដើមាបីចាប់យក

ឱកាសទីផាសារដាលកំពុងកើនឡើងបន្ថាមទៀតក្នងុតំបន់អាស៊ាានជាមួយ

នឹងសហគមន៍សាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាានដាលានបង្កើតនៅ ឆ្នា២ំ០១៥។

យុទ្ធសាសា្តលក្ខណៈតំបន់របស់យើង គឺផាសាភា្ជាប់ទៅនឹងអនាគតរបស់

អាស៊ាាន និងសាដ្ឋសហគមន៍អាស៊ាាន។

ចំនួនប្រចជាជន ស្រចដ្ឋកិច្ច

ទីផ្រចសារធំជាងគ្រចទី៣ នៅក្នងុពិភពលោក

បនា្ទាប់ពីបាទាសចិន និងឥណ្ឌា

បាជាជនចំនួន ៦២២ លាននាក់

ធំជាងគ្រចទី៧ នៅក្នងុពិភពលោក។

ធំជាងគ្រចទី៣ នៅក្នុងអាសីុ។

ផលិតផលជាតិសរុបរួម ២,៦ ពាន់កោដ
កើនឡើងទ្វាដងពី ១,៣ពាន់កោដ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០០៧។

ច្រចើនជាង៥០% មានអាយុកាាម

៣០ឆ្នាំ ៣០% ផ្ទុយពីអាសីុខាងកើត និង

៣៤% នៅអឺរ៉ុប

កំណើន ៧៦% នាដើមទុន

ផលិតផលជាតិសរុបពី ២.៣៤៣

ដុល្លាររអាមារិក ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ទៅ

៤.១៣៥ដុល្លាររអាមារិកក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៤។

យើងមានទីតំាងយុទ្ធសាសា្តទីផាសារក្នងុសាកុចំនួន៣ នៅបាទាសម៉ាាឡាសីុ បាទាសសឹង្ហបុរី 

និងបាទាសឥណ្ឌនូាសីុ និងមានវត្តមាននៅក្នងុបាទាសអាស៊ាានទំាង១០។

យើងកំពុងផ្តល់សាវាហិរញ្ញវត្ថជូុនទីផាសារ ដាលកំពុងរីកចំរីនរហ័សរបស់អាស៊ាាន តាមរយៈ

ការពងាកី និងកំណាទមាង់សាខារបស់យើង និងផ្តាតទៅលើកំណើនអ្នកមានទាពាយធន

ជាមួយការពងាកីមណ្ឌល Private and Premier Wealth នៅទូទំាងតំបន់។



រាយការណ៍
សមិទ្ធផល

រាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

រាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

២៥

 

បោះជំហ៊្រចនរីកចម្រចើនលឿន

 

ហិរញ្ញវត្ថុនឥសា្ល្រចម

រីកចមាើន ១៩,៤% នៅក្នងុចំណាកទីផាសារហិរញ្ញវត្ថឥុសា្លាមសាកល។ វិស័យហិរញ្ញវត្ថឥុសា្លាម

អាស៊ាានសរុប ៣៨៨កោដិដុល្លារអាមារិក ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៤ កំណត់កំណើនទ្វាដងចំនួន ៧៧០ 

កោដិដុល្លារអាមារិកនៅឆ្នា២ំ០១៨។

យើងគឺជាធនាគារឥសា្លាមនំាមុខគានៅអាស៊ាាន ជាមួយវត្តមានរបស់យើងនៅក្នងុបាទាសម៉ាាឡាសុី

បាទាសសិង្ហបុរី និងបាទាសឥណ្ឌនូាសីុ។ យើងកំពុងពងាងឹជំហររបស់យើងនៅក្នងុបាទាស

ឥណ្ឌនូាសីុ ដាលជាបាទាសដាលមានចំនួនបាជាជនឥសា្លាមចាើនជាងគាក្នងុពិភពលោក។

 យើងានធ្វើឲាយជមាើសផលិតផលគុណភាពសាវាកម្ម និងរយៈពាលបំពាញការងាររបស់យើង
ានបាសើរក្នងុការបមាើទីផាសារកំពុងរីកលូតលស់អាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធាយមតាមរយៈ
គំរូបទដ្ឋានអាជីវកម្មបុគ្គល ខា្នាតតូច មធាយមថ្នាក់តំបន់។

យើងានពងាកីសាខាធនាគាររបស់យើងនៅទូទំាងជមាើសទីផាសារនៅក្នងុតំបន់ដើមាបីផ្តល់ 

សាវាហិរញ្ញវត្ថបុាសើរសមាាប់អាជីវកម្មខា្នាតតូច មធាយមនិងសហគមន៍។

មានទីផ្រចសារធំសម្រច្រចប់សហគ្រច្រចស

ខ្ន្រចតតូច មធ្រចយម

សកា្ត្រចនុពលខ្ពស់ជាងស្រចាហិរញ្ញវត្ថុនដ្រចល

អាចទទួលយកបាន

មានសហគាាសខា្នាតតូច មធាយម

៩២% - ៩៩% នាសហគាាសពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងបាទាសអាសា៊ាន ផ្តល់ឱកាសការងារ

ចន្លាះពី ៥៨% ទៅ ៩៧% សមាាប់កលំំង

ពលកម្មក្នុងសាុកក្នុងបាទាសអាសា៊ាន។

មូលធនហិរញ្ញវត្ថុ ១% ទាបជាង
ផលធៀបនាផលិតផលជាតិសរុបសមាាប់

បាទាសអាសា៊ាន នាបាទាសឥណ្ឌូនាសុី 

បាទាសកម្ពជុា បាទាសឡាវ បាទាសភូមា និង

បាទាសហ្វលីីពីន ផ្ទយុពី ៣,៥%ក្នងុ OECD។

សហគ្រច្រចសខ្ន្រចតតូច មធ្រចយម ស្រចាហិរញ្ញវត្ថុនដ្រចលអាចទទួលយកបាន

 

សកា្ត្រចនុពលកំណើនខ្ល្រចំង

ធានារ៉្រចប់រង

៣,២% កំណើនវិស័យធានារ៉ាប់រង (បុព្វលភរ៉ាប់រងគា្នានឹងអតាាផលិតផលជាតិសរុប) មាន

លក្ខណៈបាសើរនៅកាាមមធាយមភាគសាកល ៦,១% ដាលផ្តល់នូវសកា្តានុពលកំណើនខា្លាងំ។

តាមរយៈភាពនំាមុខនៅក្នងុបាទាសម៉ាាឡាសីុ យើងានពងាកីអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ដាល

ស្ថតិកាាម Etiqa ទៅបាទាសសិង្ហបុរី និងហ្វលីីពីន និងស្វាងរកឱកាសបន្ថាមនៅក្នងុតំបន់។

 

ការបើកចំហរស្រចដ្ឋកិច្ចតំបន់ជាមួយនឹងកំណើនពាណិជ្ជកម្មរហ័ស ហើយនិងចំណ្រចក 

ពាណិជ្ជកម្មច្រចើនគួរសមក្នុនងតំបន់អាសា៊្រចន

ពាណិជ្ជកម្ម

កំណើនពាណិជ្ជកម្មសរុប 

១ពាន់កោដិដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ចាប់ពី

ឆ្នា២ំ០០៧ ដល់ ២០១៤។

ទំហំពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាានសរុប ២,៥ពាន់កោដិដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ក្នងុឆ្នា២ំ០១៤ កើនឡើង

ពី១,៦ពាន់កោដដុល្លារអាមារិក ក្នងុ ឆ្នា២ំ០០៧។

២៤% នាទំហំពាណិជ្ជកម្មក្នងុតំបន់

អាស៊ាានធៀបនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុប

រួមទំាងចំណាកធំបំផុតនាពាណិជ្ជកម្ម

សរុបរបស់អាស៊ាានដោយដាគូរ។

យើងានពងាងឹភាពជាអ្នកដឹកនំារបស់យើងនៅក្នងុផ្នាកបាតិបត្តកិារធនាគារ ដើមាបីណានំា

នូវជមាើសផលិតផលថ្មីៗ នៅទូទំាងតំបន់ រួមទំាងការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានពាណិជ្ជកម្ម និង

សាវារតនាគារពាណិជ្ជកម្ម ដើមាបីគំាទាដល់តមាវូការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អតិថិជន។

យើងកំពុងពងាកីសាវាធនាគារតាមបណ្តាញអីុនធឺណិត Maybank2u របស់យើង ដើមាបី

អាចឲាយអតិថិជនរបស់យើងបាើសាវាធនាគារនៅគាប់ទីកន្លាងគាប់ពាលវាល និងនៅលើ

ឧបករណ៍គាប់បាភាទ ខណៈដាលយើងផ្តល់នូវបទពិសោធធនាគារ ដោយរលូននៅលើ

គាប់បណ្តាញទំាងអស់នាះ។

 

ការចល័តដើម្រចបីកំសាន្ត និងការងារ

កាន់ត្រចច្រចើន

បណា្ត្រចញតភា្ជ្រចប់ ការប្រចើប្រច្រចស់ប្រចព័ន្ធឌីជីថល

កំណើន ៦៩% សមាាប់ការមកដល់របស់អ្នក

ទាសចរណ៍ចាប់ពី ៦២លននាក់ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០០៧ 

ទៅដល់១០៥លននាក់ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៤។

មានការកើនឡើង ១៤២% ក្នងុការចុះ

ឈ្មាះបាើបាាស់អីុនធឺណិតសមាាប់មនុសាស

១០០នាក់ ចាប់ពី១១,៨ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០០៧ 

ទៅ ២៨,៦ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៤។

កំណើនការប្រចើប្រច្រចស់ប្រចព័ន្ធឌីជីថល

លំហូរវិនិោគធំផ្ទ្រចល់ពីបរទ្រចស ដោយ 

មានចំណ្រចករបស់អាសា៊្រចន

តម្រចូវការវិនោិគហ្រចដ្ឋ្រចរចនាសម្ព័ន្ធ

១១% លំហូសកល នាការវិនិយោគដោយ

ផ្ទាល់ពីបរទាសសរុបស្មើ ១៣៦កោដិដុល្លារ

អាមារិក ចាប់ពី ៥% ក្នងុ ឆ្នា២ំ០០៧។

តមាវូការ ៧ពាន់កោដិដុលា្ល្រចររអាម្រចរិក 

នៅក្នងុការវិនិយោគវិស័យហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ

និងអចលនទាពាយ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ ដល់ 

២០៣០។

ការវិនិោគដោយផ្ទ្រចល់ពីបរទ្រចស ហ្រចដ្ឋ្រចរចនាសម្ព័ន

ទំហំពាណិជ្ជកម្ម ២៤កោដិដុលា្ល្រចររអាម្រចរិក ក្នុងតំបន់អាសា៊ាន បាភពការវិនិយោគដោយ

ផ្ទាល់ពីបរទាសធំជាងគាទី២ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៤ ចំនួន១៧,៩%  នៅកាាយ EU-២៨។

កាមុការងារគាប់គាងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម នាធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម ផ្តល់សាវានៅក្នងុតំបន់ 

អាស៊ាាន ផាសាភា្ជាប់អតិថិជននៅក្នងុតំបន់អាសីុទៅកាន់ពិភពលោកទំាងមូល។ សមត្ថភាពផ្នាក 

ធនាគារកិច្ចវិនិយោគរបស់យើង ាននំាឲាយយើងទទួលានកិច្ចពាមពាៀងអាជីវកម្មតាមរយៈ

ការកើនឡើងនាបំណុល និងទីផាសារមូលធន ក្នងុការគំាទាការវិនិយោគនៅទូទំាងតំបន់។

ឱកាសនៅក្នុងអាស៊ាន
សមាាចសកា្តានុពលសមាាប់ការរីកចមាើនរយៈពាលវាង



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាស្រច្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

២៦

តម្លាស្នលូ
តម្ល្រចស្នលូ T.I.G.E.R របស់យើងបងា្ហ្រចញពីអ្វដី្រចលយើងជឿជាក់ និងជំហរដ្រចលយើងប្រចកាន់យក។ ទំាងន្រចះ គឺជាគោលការណ៍ណ្រចនំា 
យ៉្រចងសំខន់សម្រច្រចប់ប្រចះដូង និងដួងចិត្តរបស់យើង សម្រច្រចប់ហ្រចតុការណ៍ទំាងឡាយ ដ្រចលនៅក្នុនងសៀវៅច្រចបាប់ពំុមានផ្តល់ចំលើយ។

ចាបាប់ និងកាមសីលធម៌
ធនាគារ ម្រចយប៊្រចង ជាអ្នកគាំពារមូលនិធិសាធារណៈ មានទំនួលខុសត្រចូវដើម្រចបីការពារនូវភាពសុចរិត និងភាពជឿជាក់របស់ខ្លួន។ 
ន្រចះគឺផ្អ្រចកលើការយល់ដឹងដ្រចល សា្ថ្រចប័នកំណត់យ៉្រចងច្រចបាស់នូវក្រចមសីលធម៌ និងការអនុវត្តន៍សម្រច្រចប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ ក្រចមសីលធម៌ 
ច្រចងពីគោលការណ៍ទាំ្រចងមូលសម្រច្រចប់ណ្រចនាំដល់បុគ្គលិកធនាគារ ម្រចយប៊្រចង ទាំងអស់ក្នុនងការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់។ 
ក្រចមសីលធម៌ន្រចះ កំណត់ច្រចញពីស្តង់ដន្រចការអនុវត្តន៍ប្រចព័ន្ធធនាគារល្អ។

ការងារជាកាុម

យើងធ្វើការជាក្រចុមដោយផ្អ្រចក

លើការគោរពគា្ន្រចទៅវិញទៅមក 

និងស្រចចក្តីថ្ល្រចថ្នូរ។

ការរីកចមាើន

យើងយកចិត្តទុកដក់ យ៉្រចងខ្លាំង 

ចំពោះការវិវត្តន៍ និងភាពច្ន្រច 

ប្រចឌិតជាប្រចាំ។

ឧត្តមភាព និងបាសិទ្ធភិាព

យើងប្ត្រចជា្ញ្រចចិត្តអនុវត្តការងារឲ្រចយ 

បានប្រចសើរ និងផ្តល់ស្រចាកម្ម 

ប្រចកបដោយឧត្តមភាព។

ភាពសុចរិត

យើងមានភាពស្ម្រចះត្រចង ់

មានវិជា្ជ្រចជីវៈ និងមានសីលធម៌ 

ក្នុនងការធ្វើការងារ។

ការកសងទំនាក់ទំនង

យើងបន្តការកសាងភាពជា 

ដ្រចគូរយៈព្រចលវ្រចង និងផ្តល ់

ផលប្រចោជន៍ទៅវិញទៅមក។

តម្លាស្នូល និង 

កាមសីលធម៌

គោលបំណងន្រចក្រចមសីលធម៌៖

១. លើកកម្ពស់កិត្តិនាមល្អរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង និងរកាសា

នូវការទុកចិត្តពីសាធារណៈចំពោះធនាគារ មាយប៊ាង។

២. រកាសាទំនុកចិត្តពីសាធារណៈក្នុងផ្នាកសុវត្ថិភាព និងភាព 

សុចរិតនាបាព័ន្ធធនាគារ។

៣. រកាសាទំនាក់ទំនង និងភាពមិនលំអៀងរវាងធនាគារ 

មាយប៊ាង និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន។

៤. លើកកម្ពស់ស្តង់ដរខ្ពស់នាភាពសុចរិតរបស់បុគ្គល និង 

ភាពមានវិជា្ជាជីវៈរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង។

ក្រចមសីលធម៌ច្រចងពីអ្វីដ្រចលបុគ្គលិកមិនគួរធ្វើ៖

១. ចូលរួមដោយផ្ទាល់ ឬដោយបាយោលក្នុងសកម្មភាព 

ពាណិជ្ជកម្មណមួយដាលមានការបាកួតបាជាង ឬផ្ទុយ

នឹងអតាាការបាាក់របស់ធនាគារ។

២. បាើបាាស់ខុស ឬរំលោភតួនាទីរបស់ខ្លនួនៅក្នុងធនាគារ 

ដើមាបីផលបាយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ឬសមាាប់ជាបាយោជន ៍

ដល់អ្នកដទាទៀត។

៣. បាើបាាស់ព័ត៌មានខុសគោលដៅ។ បុគ្គលិកមិនគួរ 

ចម្លងចាញ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបាើបាាស់ព័ត៌មានដាលទទួល 

ានក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសមាាប់អត្ថបាយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លនួ  

ឬអ្នកដទាទៀត ដោយផ្ទាល់ ឬដោយបាយោល។

ក្នុនងស្រចចក្តីបន្ថ្រចមបុគ្គលិកគួរ៖

១. ធានាឲាយាននូវសុចរិតភាព និងភាពតាឹមតាូវក្នុងការ 

កត់តាា និង/ឬ បាតិបត្តិការ។

២. ធានាឲាយាននូវការទទួលានយុត្តធិម៌ និងសមធម៌នៅគាប់ 

ដំណោះសាាយអាជីវកម្ម ក្នុងនាមធនាគារ មាយប៊ាង។

៣. ថាទាំបទដ្ឋានខ្ពស់បំផុតក្នុងការផ្តល់សាវានៅពាល 

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជន។

៤. រកាសាការសមា្ងាត់នូវរល់ទំនាក់ទំនង និងជំនួញរវាង 

ធនាគារ និងអតិថិជន។ ប៉ុន្តាព័ត៌មានសមា្ងាត់របស ់

អតិថិជនអាចឲាយតតិយជនដឹងឮលុះតាាតាមានការយល់

ពាមជាមុនពីអតិថិជន ឬអនុញ្ញាតដោយចាបាប់ធនាគារ 

និងសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ១៩៩៩។

៥. ដោះសាាយរល់បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថឲុាយានល្អ និងមិនទាក់ទង 

នឹងកមាានានាដាលមិនសមសាប។

៦. សង្កាត និងគោរពតាមចាបាប់ និងបទបាបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹង

បាតិបត្តិការធនាគារ។



រាយការណ៍
សមិទ្ធផល

រាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

រាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

២៧

ធនាគារ ម្រចយប៊្រចង ប្ត្រចជា្ញ្រចផ្តល់ជូនដំណោះស្រច្រចយ  
ផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុនប្រចកបដោយភាពច្ន្រចប្រចឌិតសម្រច្រចប់ 
គ្រចប់ភាគីដ្រចលពាក់ព័ន្ធ។ យើងបន្តជម្រចុញឲ្រចយ 
មានការអភិវឌ្រចឍន៍ផលិតផល និងស្រចាកម្មដ្រចល 
មានភាពច្ន្រចប្រចឌិត ដ្រចលមិនត្រចមឹត្រចអាចបំព្រចញ 
តម្រចូវការបច្ចុនប្រចបន្នរបស់អតិថិជនប៉ណុោ្ណ្រចះទ្រច 
ថ្រចមទាំងដើម្រចបីធានាបានថាពួកគ្រចទទួលបាន
យកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ និងមានការរីកចម្រចើន 
នៅព្រចលអនាគត។

តម្លាស្នូលរបស់ពាណិជ្ជសញ្ញារបស់យើង គឺសាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបាកបដោយអារាយធម៌ នាះគឺជាអ្វ ី

ដាលយើងជឿជាក់។ ដោយយកសកម្មភាពនាះជាគោល យើងាននឹងកំពុងបន្តកសាងទំនាក ់

ទំនងរយៈពាលវាង និងទំនាក់ទំនងដាលមាននិរន្តរភាពជាមួយសហគមន៍ដាលយើងកំពុងមាន 

វត្តមាន។ ជាលទ្ធផលជាមួយនឹងការខិតខំបាងឹបាាងរបស់យើង យើងទទួលានពានរងា្វាន់ពាណិជ្ជ 

សញ្ញាបាចំាឆ្នា ំ(Brand of the year) ជាលើកទី២ ពីកម្មវិធី World Brand Award 2016។ ជាងនាះ 

ទៅទៀត យើងក៏ទទួលានពានរងា្វាន់ “Putra Brand of the Year” ពីកម្មវិធី Putra Brand Award  

ដោយយើងទទួលានពានរងា្វាន់មាស ផ្នាកធនាគារកិច្ចវិនិយោគ និងសាវាធានារ៉ាប់រងរយៈពាល 

៦ ឆ្នាំជាប់ៗគា្នា។ ពានរងា្វាន់ទាំងអស់នាះ គឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថ អតិថិជននៅតាបន្តការគាំទា 

និងទុកចិត្តមកលើយើង ហើយជាកតា្តាជួយជមាុញឲាយពាណិជ្ជសញ្ញារបស់យើង ឈានមុខគានៅ 

ពាលអនាគតនៅក្នុងបាទាសមា៉ាឡាសុី និងទូទាំងតំបន់អាស៊ាាន។

ដើមាបកីា្លាយជាអ្នកផ្តល់សាវាហិរញ្ញវត្ថុបាកបដោយអារាយធម៌ យើងគបាបីតាូវអភិវឌាឍធនធានមនុសាស

ក្នុងតំបន់។ យើងនៅតាបន្តផាសារភា្ជាប់ទៅនឹងសហគមន៍ដាលយើងកំពុងមានវត្តមានតាមរយៈ 

កិច្ចការទំនួលខុសតាូវសង្គម។ ការងារកន្លងមករួមមាន ការសាងសង់សាលរៀន និងផ្តល់អំពូល

ភ្លើងបាើថមពលពន្លឺពាះអាទិតាយទៅ សហគមន៍ក្នុងបាទាសម៉ាាឡាសុី ហ្វីលីពីន និងមីយ៉ានម់ា៉ា។ 

យើងក៏ានបង្កើតគមាាងពិសាសមួយសមាាប់ជនពិការភ្នាក ដើមាបីឲាយពួកគាទទួលានបទ 

ពិសោធន៍ទសាសនាភាពយន្ត នៅក្នុងោងភាពយន្តពិសាសមួយ ក្នុងទីកាុងកូឡាឡាំពួរផងដារ។ 

យើងជឿជាក់ថ ជោគជ័យនៅក្នងុតំបន់អាស៊ាាន កើតចាញពីធនធានមនុសាសនៅក្នងុ តំបន់អាស៊ាាន 

ផ្ទាល់ ហើយយើងប្តាជា្ញាធ្វើជាផ្នាកមួយនាដំណើរអភិវឌាឍតំបន់អាស៊ាាន ឲាយកា្លាយជាទីផាសារដាលមាន 

ការរីកចមាើន។ 

សម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង កា៏នចូលរួមក្នុងវិស័យកីឡាវាយកូនហ្គាលផងដារ ដាលជាកតា្តាធ្វើឲាយ 

យើងកា្លាយជាដាគូរដ៏សាកសមនៅក្នងុតំបន់អាស៊ាាន សមាាប់ដាគូរក្នងុពិភពលោករបស់យើង។ 

យើងជមាុញលើកទឹកចិត្តកីឡាករវាយកូនហ្គាលជំនាញ និងស្ម័គាចិត្តក្នុងតំបន់អាសា៊ាន ដើមាបី 

ដុសខាត់ទាពកោសលាយរបស់ពួកគា សមាាប់ការបាកួតលក្ខណៈពិភពលោក។ 

ការផ្តល់ទាំងនាះ សបញ្ជាក់ពីជំនឿទុកចិត្តដាលយើងទទួលានពីគាប់ភាគីដាលពាក់ព័ន្ធ ហើយ 

យើងបន្តខិតខំបាឹងបាាង ដើមាបីសមាាចគោលដៅរបស់យើង ក្នុងការកា្លាយជាធនាគារឈានមុខ

នៅក្នុងតំបន់អាសា៊ានដោយយកធនធានមនុសាសជាធំ។

Putra Brand Awards:
Putra Brand of the Year; 

Gold in the Banking,  
Investment & Insurance Category 

for 6 consecutive years
BrandFinance®:

Top 100 Banking Brand 2015

Maybank Brand  
Value  

US$2.2
billion

Source: 2015 BrandFinance® Banking 
500 League Table Results

World Branding Awards:
Brand of the Year
National Category

2014 – 2015

ពាណិជ្ជសញ្ញា
ធនាគារ មាយប៊ាង



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

២៨

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោក ស្ព្រនសឺ លី ទៀន ឈី
អភិបាលឯករាជាយមិនបាតិបត្តិ

ដាតូ ចូហាន់ អារីហ្វីន
អភិបាលឯករាជាយមិនបាតិបត្តិ

លោកស្រី ប៉ូលី សីុម
អភិបាលមិនឯករាជាយមិនបាតិបត្តិ

ដាទុ ហាមី រុលឡា ប៊ូហាន់
អភិបាលមិនឯករាជាយមិនបាតិបត្តិ



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

២៩

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

QAZREEN CHAN ABDULLAH
Corporate Secretary

LONG BEANG
Corporate Secretary

ហា្គ្រសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
លាខាធិការកាុមហ៊ុន

ដាទុ អ ករុណាការ៉្រន់
អភិបាលឯករាជាយមិនបាតិបត្តិ

ឡុង បា៊្រង
លាខាធិការកាុមហ៊ុន

លោក ស៊ូន ស៊ូ ឡុង
អភិបាលមិនឯករាជាយមិនបាតិបត្តិ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៣០

ដាតូ ចូហាន់ អារីហ្វីន
អភិបាលឯករាជាយមិនបាតិបត្តិ

ការត្រចងតាំង
•  ៩ កុម្ភៈ ២០១៦

កម្រចិតវប្រចបធម៌
• អនុបណ្ឌតិ ផ្នាកគាប់គាងអាជីវកម្មពីសាកលវិទាយាល័យ Miami សហរដ្ឋអាមារិក
• បរិញ្ញាបតាផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច សាកលវិទាយាល័យ Indiana សហរដ្ឋអាមារិក

បទពិសោធន៍ការងារ
បច្ចបុ្រចបន្ន ៖
នៅសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង
• អភិបាលនាសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង
• បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលនាធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ
• បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលនា Maybank International (L) Ltd

• បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលនា Maybank International Trust (L) Ltd

• បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលនា Etiqa Insurance Berhad

ក្រចមុហុ៊នផ្រចស្រចងៗ/ ភាគីពាក់ព័ន្ធ
• បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលនា Mitraland Properties Sdn Bhd

• អភិបាលនាSime Darby Property Berhad

• បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលនា Battersea Project Holding Company Limited

• សមាជិកនាកាមុបាកឹាសាជាតិ នា សមាគមន៍កាមុហុ៊នអភិវឌាឍអចលនវត្ថ ុបាចំបា្រាស
 ម៉ាាឡាសីុ (REHDA)

អតីតកាល ៖
• នាយកគាប់គាង TTDI Development Sdn Bhd រហូតដល់ ខាកមរា ឆ្នា ំ២០០៩
• នាយកគាប់គាងជាន់ខ្ពស់ ផ្នាកអចលនវត្ថ ុនា Pengurusan Danaharta Nasional Berhad

• មានតួនាទីជាន់ខ្ពស់ផាសាងៗ នៅក្នងុកាមុហុ៊នដាលបានចុះបញ្ជជីាសាធារណៈ 
មុនពាលដាលលោកធ្វើអាជីវកម្ម បាកឹាសាោបល់ផ្នាកម៉ាាឃីតទីង និងផាសព្វផាសាយ និង 
កាមុហុ៊នអភិវឌាឍអចលនវត្ថុ

វត្តមានការប្រចជុំក្នុង ឆ្ន្រចំ២០១៥
• តាវូបានតាងតំាងជាបាធានកាមុបាកឹាសាភិបាល នៅថ្ងាទី ៩ ខាកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០១៦

ស្រចចក្តីអះអាង
• មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគាួសសារជាមួយអភិបាលណាមា្នាក់ និង / ឬភាគទុនិកសំខាន់
 របស់ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ
• ពំុមានទំនាស់ផលបាោជន៍ជាមួយធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ ហើយក៏មិន

បានបាពាតឹ្តនូវបទល្មើសអ្វឡីើយ

ការត្រចងតាំង
•  ១២ តុលា ២០១២

កម្រចិតវប្រចបធម៌
• វគ្គសិកាសាជាន់ខ្ពស់ផ្នាកការធ្វើផានការ គមាាងឧសាសាហកម្ម សាកលវិទាយាល័យ Bradford ចកាភពអង់គ្លាស
• បរិញ្ញាបតា Hons ផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច (គណនាយាយ) នៅសាកលវិទាយាល័យម៉ាាឡាយ៉ា បា្រាសម៉ាាឡាសីុ

បទពិសោធន៍ការងារ
បច្ចបុ្រចបន្ន ៖

នៅសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង
• អភិបាលនាសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង
• បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលនា Etiqa Insurance Berhad

• បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលនា Etiqa Takaful Berhad

• បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលនា Maybank Private Equity Sdn Bhd

• អភិបាលនា Maybank Ageas Holdings Berhad

• អភិបាលនាធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ
• អភិបាលនា Maybank Asset Management Group Berhad

• អភិបាលនា Maybank Asset Management Group Sdn Bhd

• អភិបាលនា Maybank Agro Fund Sdn Bhd

ក្រចមុហុ៊នផ្រចស្រចងៗ/ ភាគីពាក់ព័ន្ធ
• អភិបាលនា lOl Corporation Berhad

• អភិបាលនា Integrated Logistics Berhad

• អភិបាលនា Bursa Malaysia Berhad

អតីតកាល ៖
• សមាជិកនាគណៈកមា្មាការ គណៈរដ្ឋមនា្តសីមាាប់គមាាង Investment for High Impact និង PEHMUDAH

• អាជា្ញាធរអភិវឌាឍន៍ឧសាសាហកម្មម៉ាាឡាសីុ (ពីមុនតាវូបានសា្គាល់ជា Malaysian Industrial Development 

Authority) (“MIDA”) ក្នងុខាសីហា ឆ្នា១ំ៩៧២ និងមានមុខងារផាសាងៗជាចាើន ដូចជា អភិបាលរង  
អភិបាល និងជាអភិបាលគាប់គាងទូទៅ

សមាជិកភាព ន្រចក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល ឬ គណៈកម្មកការគ្រចប់គ្រចងន្រចធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលសីុ
• គណៈកម្មការសវនកម្មនាកាមុបាកឹាសាភិបាល (បាធាន)
• គណៈកម្មការគាប់គាងហានិភ័យនាកាមុបាកឹាសាភិបាល (សមាជិក)

វត្តមានការប្រចជុំក្នុង ឆ្ន្រចំ២០១៥
• ចូលរួមការបាជំុកាមុបាកឹាសាភិបាល ចំនួន ៤ដង ដាលបានធ្វើឡើងក្នងុឆ្នាសំារពើពន្ធ

ស្រចចក្តីអះអាង
• មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគាួសសារជាមួយអភិបាលណាមា្នាក់ និង/ឬភាគទុនិកសំខាន់របស់
 ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ
• ពំុមានទំនាស់ផលបាោជន៍ជាមួយធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ ហើយក៏មិនបានបាពាតឹ្ត
 នូវបទល្មើសអ្វឡីើយ

ដាទុ អ ករុណាការ៉្រន់
អភិបាលឯករាជាយមិនបាតិបត្តិ

សាវតារបស់
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៣១

ការត្រចងតាំង
•  ២៣ មីនា ២០១២

កម្រចិតវប្រចបធម៌
• សហជីវិននាវិទាយាសា្ថានគណនាយាយករធម្មនុញ្ញ នៅបា្រាសអង់គ្លាស និង Wales

• សមាជិកនាវិទាយាសា្ថានគណនាយាយករនាបា្រាសម៉ាាឡាសីុ

បទពិសោធន៍ការងារ
បច្ចបុ្រចបន្ន ៖
នៅសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង
• អភិបាលនាធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ
• អភិបាលនាធនាគារ PT Bank Maybank Indonesia Tbk

• សមាជិក និងកាមុបាកឹាសាភិបាលរបស់មូលនិធិ ធនាគារ មាយប៊ាង (Maybank Foundation)

អតីតកាល ៖
• អនុបាធានបាតិបត្តជិាន់ខ្ពស់ និងនាយកផ្នាកាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
• អនុបាធានបាតិបត្តជិាន់ខ្ពស់ និងនាយកផ្នាកធនាគារកិច្ចបុគ្គល
• នាយកបាចំបា្រាស នាធនាគារ មាយប៊ាង សិង្ហបុរី
• ទីបាកឹាសាធនាគារ មាយប៊ាង
• អភិបាលនាធនាគារ មាយប៊ាង ចប់ពីខាធ្ន ូឆ្នា២ំ០០៨ ដល់ ខាតុលា ឆ្នា២ំ០០៩
• សមាជិកនាគណៈកម្មការតាួសតពិនិតាយឥណទាន គណៈកម្មការសវនកម្ម និងគណៈកម្មការ

គាប់គាងហានិភ័យនាកាមុបាកឹាសាភិបាល នាធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ

សមាជិកភាព ន្រចក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល ឬ គណៈកម្មកការគ្រចប់គ្រចងន្រចធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលសីុ
• គណៈកម្មការគាប់គាងហានិភ័យនាកាមុបាកឹាសាភិបាល (បាធាន)
• គណៈកម្មការសវនកម្មនាកាមុបាកឹាសាភិបាល (សមាជិក)

វត្តមានការប្រចជុំក្នុង ឆ្ន្រចំ២០១៥
• ចូលរួមការបាជំុកាមុបាកឹាសាភិបាល ចំនួន ៤ដង ដាលបានធ្វើឡើងក្នងុឆ្នាសំារពើពន្ធ

ស្រចចក្តីអះអាង
• មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគាួសសារជាមួយអភិបាលណាមា្នាក់ និង/ឬភាគទុនិកសំខាន់
 របស់ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ
• ពំុមានទំនាស់ផលបាោជន៍ជាមួយធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ ហើយក៏មិន

បានបាពាតឹ្តនូវបទល្មើសអ្វឡីើយ

ការត្រចងតាំង
•  ២៨ កុម្ភៈ ២០១៤

កម្រចិតវប្រចបធម៌
• កម្មវិធីបណ្តះុបណា្តាលអ្នកដឹកនំារបស់សាកលវិទាយាល័យ Stanford សហរដ្ឋអាមារិក
• អនុបណ្ឌតិផ្នាកគាប់គាងាណិជ្ជកម្ម សាកលវិទាយាល័យ Brunel of West London ចកាភពអង់គ្លាស
• សញ្ញាបតាគាប់គាង វិទាយាសា្ថានជាតិគាប់គាងសិង្ហបុរី
• សញ្ញាបតាផ្នាកទីផាសារ និងផ្នាកលក់សាវាកម្មធនាគារ មជាឈមណ្ឌលគាប់គាងអន្តរជាតិ

បទពិសោធន៍ការងារ
បច្ចបុ្រចបន្ន ៖
នៅសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង
• អភិបាលនាធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ
• អភិបាលនាធនាគារ មាយប៊ាង ហ្វលីីពីន
•  សមាជិកនាគណៈកម្មការបាតិបត្តនិាសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង
• នាយិកាបាតិបត្តនិាធនាគារ មាយប៊ាង អន្តរជាតិ

ក្រចមុហុ៊នផ្រចស្រចងៗ/ ភាគីពាក់ព័ន្ធ
• អភិបាលមិនបាតិបត្តនិា An Binh Commercial Joint Stock Bank (AB Bank)

• អភិបាលមិនបាតិបត្តនិា Singapore Unit Trusts Ltd

• បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលនា Singapore Unit Trust Investment Committee

• សមាជិកនាកាមុបាកឹាសាភិបាល នាសមាគមន៍ធនាគារិកនៅអាសីុ (ABA)

• សមាជិកកិត្តយិសនាសមាគមន៍ផានការហិរញ្ញវត ្ថនុាបា្រាសសិង្ហបុរី (FPAS)

• អ្នកផ្តល់បាកឹាសាមូលនិធិសហបាតិបត្តកិារសាដ្ឋកិច្ចហុងកុង អាស៊ាាន(HKAECF)

• សមាជិកកិត្តយិសនា IBF (The Institute of Banking & Finance, Singapore)  

អតីតកាល ៖
• នាយិកាបាតិបត្តនិាធនាគារ មាយប៊ាង សិង្ហបុរី
• នាយិកាបាតិបត្តនិា Mayban Finance (S) Ltd. 

សមាជិកភាព ន្រចក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល ឬ គណៈកម្មកការគ្រចប់គ្រចងន្រចធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលសីុ
• គណៈកម្មការសវនកម្មនាកាមុបាកឹាសាភិបាល (សមាជិក)
• គណៈកម្មការគាប់គាងហានិភ័យនាកាមុបាកឹាសាភិបាល (សមាជិក)

វត្តមានការប្រចជុំក្នុង ឆ្ន្រចំ២០១៥
• ចូលរួមការបាជំុកាមុបាកឹាសាភិបាល ចំនួន ៤ដង ដាលបានធ្វើឡើងក្នងុឆ្នាសំារពើពន្ធ

ស្រចចក្តីអះអាង
• មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគាួសសារជាមួយអភិបាលណាមា្នាក់ និង/ឬភាគទុនិកសំខាន់
 របស់ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ
• ពំុមានទំនាស់ផលបាោជន៍ជាមួយធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ ហើយក៏មិនបាន
 បាពាតឹ្តនូវបទល្មើសអ្វឡីើយ

លោក ស្ព្រនសឺ លី ទៀន ឈី
អភិបាលឯករាជាយមិនបាតិបត្តិ

លោកស្រី ប៉ូលី សុីម
អភិបាលមិនឯករាជាយមិនបាតិបត្តិ

សាវតារបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៣២

ការត្រចងតាំង
•  ២៣ មីនា ២០១២

កម្រចិតវប្រចបធម៌
• អនុបណ្ឌតិគាប់គាងាណិជ្ជកម្ម នៅសាកលវិទាយាល័យអន្តរជាតិឥសា្លាម បា្រាសម៉ាាឡាសីុ
• សញ្ញាបតាគណនាយាយនៅវិទាយាសា្ថានបច្ចាកវិទាយាម៉ាារ៉ាា បា្រាសម៉ាាឡាសីុ
• ធនាគារិកអន្តរជាតិគាប់គាងបាតិបត្តទីិកាងុឡុងដ៍–បណ្ឌតិសភាអន្តរជាតិនាធនាគារ

បទពិសោធន៍ការងារ
បច្ចបុ្រចបន្ន ៖
នៅសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង
• អភិបាលនាធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ
• អនុបាធានបាតិបត្តជិាន់ខ្ពស់ និងនាយកផ្នាកសាវាកម្មហិរញ្ញបាបទទានសហគមន៍
 នាធនាគារ មាយប៊ាង

សមាជិកភាព ន្រចក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល ឬ គណៈកម្មកការគ្រចប់គ្រចងន្រចធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលសីុ
• គណៈកម្មការសវនកម្មនាកាមុបាកឹាសាភិបាល (សមាជិក)
• គណៈកម្មការគាប់គាងហានិភ័យនាកាមុបាកឹាសាភិបាល (សមាជិក)

វត្តមានការប្រចជុំក្នុង ឆ្ន្រចំ២០១៥
• ចូលរួមការបាជំុកាមុបាកឹាសាភិបាល ចំនួន ៤ដង ដាលបានធ្វើឡើងក្នងុឆ្នាសំារពើពន្ធ

ស្រចចក្តីអះអាង
• មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគាួសសារជាមួយអភិបាលណាមា្នាក់ និង/ឬភាគទុនិកសំខាន់
 របស់ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ
• ពំុមានទំនាស់ផលបាោជន៍ជាមួយធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ ហើយក៏មិន

បានបាពាតឹ្តនូវបទល្មើសអ្វឡីើយ

ការត្រចងតាំង
•  ៣១ មីនា ២០១៥

កម្រចិតវប្រចបធម៌
• បរិញ្ញាបតាវិទាយាសាសា្តសាដ្ឋកិច្ច (គណនាយាយ) នៅសាកលវិទាយាល័យកាងុឡុងដ៏
• សមាជិកគណនាយាយករ នាវិទាយាសា្ថានគណនាយាយធម្មនុញ្ញ នៅចកាភពអង់គ្លាស និង Wales

បទពិសោធន៍ការងារ
បច្ចបុ្រចបន្ន ៖
នៅសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង
• អភិបាលនាធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ
• នាយកបាតិបត្តនិាធនាគារ មាយប៊ាង ឥណ្ឌចិូន
• នាយកបាចំបា្រាសនាធនាគារ មាយប៊ាង វៀតណាម

អតីតកាល ៖
• មានមុខងារជាគណៈគាប់គាងជាន់ខ្ពស់នៅក្នងុធនាគារ បា្រាសម៉ាាឡាសីុ និងសិង្ហបុរី 

ផ្នាកធនាគារកិច្ចវិនិោគ  ធនាគារកិច្ចាណិជ្ជកម្ម និងធនាគារកិច្ចបាបឥសា្លាម

សមាជិកភាព ន្រចក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល ឬ គណៈកម្មកការគ្រចប់គ្រចងន្រចធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលសីុ
• គណៈកម្មការសវនកម្មនាកាមុបាកឹាសាភិបាល (សមាជិក)
• គណៈកម្មការគាប់គាងហានិភ័យនាកាមុបាកឹាសាភិបាល (សមាជិក)

វត្តមានការប្រចជុំក្នុង ឆ្ន្រចំ២០១៥
• ចូលរួមការបាជំុកាមុបាកឹាសាភិបាល ចំនួន ៣ដង ក្នងុចំោមការបាជំុទំាង៤ ដាលបានធ្វើ
 ឡើងក្នងុឆ្នាសំារពើពន្ធ

ស្រចចក្តីអះអាង
• មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគាួសសារជាមួយអភិបាលណាមា្នាក់ និង/ឬភាគទុនិកសំខាន់
 របស់ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ
• ពំុមានទំនាស់ផលបាោជន៍ជាមួយធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ ហើយក៏មិន

បានបាពាតឹ្តនូវបទល្មើសអ្វឡីើយ

ដាទុ ហាមី រុលឡា ប៊ូហាន់
អភិបាលមិនឯករាជាយមិនបាតិបត្តិ

លោក ស៊ូន ស៊ូ ឡុង
អភិបាលមិនឯករាជាយមិនបាតិបត្តិ

សាវតារបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៣៣

កម្រចិតវប្រចបធម៌

• បរិញ្ញាបតាអប់រំ ផ្នាកការដឹកនំា និងទីបាកឹាសាោបល់ ពីសាកលវិទាយាល័យ Putra

 បា្រាសម៉ាាឡាសីុ

• អនុបណ្ឌតិ ផ្នាកគាប់គាងអាជីវកម្មពីសាកលវិទាយាល័យ Bath ចកាភពអង់គ្លាស

 

បទពិសោធន៍ការងារ

បច្ចបុ្រចបន្ន ៖

• លាខាធិការ ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ

• នាយិកា នាយកដ្នានម៉ាាឃីតទីង បាចំតំបន់ឥណ្ឌចិូន

អតីតកាល ៖

• មានតួនាទីជាន់ខ្ពស់ ផ្នាកកិច្ចការទំនាក់ទំនងឧសាសាហកម្ម ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក 

និងការចូលរួមរបស់បុគ្គលិក នៅសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង

កម្រចិតវប្រចបធម៌

• បរិញ្ញាបតាផ្នាកនីតិសាធារណៈ ពីសាកលវិទាយាល័យន័រតុន បា្រាសកម្ពជុា

• បរិញ្ញាបតាជាន់ខ្ពស់ផ្នាកចាបាប់ាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងបាកឹាសាផ្នាកសាជីវកម្ម

 ពីសាកលវិទាយាល័យភូមិន្ទនីតិសាសា្ត និងវិទាយាសាសា្តសាដ្ឋកិច្ច នៅបា្រាសកម្ពជុា ដាលមាន

 ការសហការជាមួយសាកលវិទាយាល័យ Lumière Lyon 2, នៅបា្រាសបារំាង 

បទពិសោធន៍ការងារ

បច្ចបុ្រចបន្ន ៖

• លាខាធិការធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ

• នាយកផ្នាកកិច្ចការចាបាប់កាមុហុ៊ន

អតីតកាល ៖

• នាយកកាមុហុ៊ន ផ្នាកចាបាប់ នាកាមុហុ៊នផ្តល់សាវាកម្មទូរគមនាគមន៍

• នាយកកាមុហុ៊នផ្នាកចាបាប់ នៅការិយល័យមាធាវីក្នងុសាកុ និងអន្តរជាតិ រាជធានីភ្នពំាញ

ហា្គ្រសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
លាខាធិការកាុមហ៊ុន

ឡុង បា៊្រង
លាខាធិការកាុមហ៊ុន

សាវតារបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៣៤

សីុនត្រសៀ លីវ
នាយិកាបាតិបត្តិ

លោក ឡង ខាយ សីុម
នាយក នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្តា

លោកស្រចី សុីនត្រចសៀ លីវ ត្រចូវបានត្រចងតាំងជានាយិកាប្រចតិបត្តិៅថ្ង្រចទី១ ខ្រចមីនា 

ឆ្ន្រចំ២០១៥។

ទំនួលខុសត្រចូវ

សុីនតាសៀ ទទួលខុសតាូវលើការជមាុញការគាប់គាង និងការរីកចមាើនរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង  

(ខាមបូឌា) ភីអិលសុី។ លោកសាី ដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ទាំងមូល និងយុទ្ធសាសា្ត 

នាការរីកលូតលាស់ នាគាប់អាជីវកម្ម ដើមាបទីធានាតុលាយភាពរវាងបាតិបត្តិការ ដាលល្អឥតខ្ចាះ 

អភិបាលកិច្ចល្អ និងកំណើននាអាជីវកម្ម។ លោកសា ីទទួលបន្ទកុក្នងុការចប់យកចំណាកទីផាសារ 

បន្ថាម្រៀត ដោយផ្អាកលើភាពខា្លាងំរបស់សម្ពន័្ធធនាគារ ក៏ដូចជាពងាងឹបាតិបត្តកិាររបស់ ធនាគារ 

មាយប៊ាង នៅក្នុងបា្រាសកម្ពុជាផងដារ។

បទពិសោធន៍

លោកសាីមានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងទូលំទូលាយជាងរយៈពាល ២០ឆ្នា ំទាំងក្នុងវិស័យ 

ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ អាជីវកម្មបណ្ណ និងអាជីវកម្មទូទាត់ តាមរយៈការបងា្ហាញឲាយឃើញនូវការ 

កើនឡើងនាបាាក់ចំណាញ។ លោកសា ីធា្លាប់មានមុខងារជាអ្នកគាប់គាងជាន់ខ្ពស់ក្នងុកាមុហុ៊ន 

NETS និងកាុមហ៊ុន MasterCard Asia Pacific Pte.Ltd។ មុនពាលដាលតាូវតាងតាំងជា 

នាយិកាបាតិបត្តិធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ លោកសាីមានតួនាទីជានាយិកា 

ផ្នាកសារវ័ន្តធនាគារកិច្ច និងអាជីវកម្មទូទាត់ និងជានាយិកា ផ្នាកអាជីវកម្មកាតនៅធនាគារ 

មាយប៊ាង បា្រាសសឹង្ហបុរី។ 

គុណវុឌ្រចឍិ

បរិញ្ញាបតាជាន់ខ្ពស់ផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទាយាល័យ Macquarie នាបា្រាសអូសា្តាលី

បរិញ្ញាបតាវិទាយាសាសា្តសង្គម (ផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច) និងបរិញ្ញាបតាសង្គមសាសា្ត នាសាកលវិទាយាល័យ 

ជាតិសឹង្ហបុរី ។

សមាជិកគណៈកម្មកការ/ាត់តាំង

សីុនតាសៀ ជាសមាជិកកាមុបាកឹាសាមួយរូបនាសមាគមធនាគារ បាចំនៅក្នងុបា្រាសកម្ពជុា ហើយ 

នៅពាលថ្មីៗ នាះ លោកសាតីាវូបានតាងតំាងជា អភិបាលរងសមាាប់ឆ្នា ំ២០១៦/២០១៧។ 

សុីនតាសៀ ក៏ជាអភិបាលនាគណៈកម្មការទូទាត់ និងគណៈកម្មការហានិភ័យ នាសមាគមនាះ 

ផងដារ។

លោក ឡង ខាយ សុីម ត្រចូវបានត្រចងតាំងជា នាយក នាយកដ្ឋ្រចនហិរញ្ញវត្ថុ 
និងយុទ្ធសាស្ត្រច ន្រចធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលសុី ៅថ្ង្រចទី២ ខ្រចម្រចសា 
ឆ្ន្រចំ ២០១២។ 

ទំនួលខុសត្រចូវ

ក្នុងនាមជានាយកហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាសា្ត ឡង ខាយសុីម ទទួលខុសតាូវ លើយុទ្ធសាសា្ត 

របស់ ធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ និងការគាប់គាងថវិកា។ លោកក៏មានតួនាទីទទួលខុសតាូវលើការ 

គាប់គាងមូលនិធិ និងយុទ្ធសាសា្តសាច់បាាក់  និងផានការាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ និង 

គណនី។ ជាមួយនឹងការបង្កើតឲាយមានមុខងារទីផាសារសកល តួនាទីគាប់គាងមូលនិធិ និង 

សន្ទនីយភាព នឹងតាូវទទួលខុសតាូវដោយមុខងារទីផាសារសកល ចប់ពីថ្ងាទី០១ ខាឧសភា 

ឆ្នាំ២០១៥ តទៅ។

 

បទពិសោធន៍

ឡង ខាយសីុម មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ២៥ឆ្នាំ លើការគាបគាងផ្នាកដ៏សំខាន់ទាំងអស ់

នាវិស័យធនាគារាណិជ្ជ លើផ្នាកសាជីវកម្ម និងបាាក់កម្ចីាណិជ្ជកម្មការគាប់គាងសាខា និង  

មុខងារហិរញ្ញវត្ថ-ុការធ្វើរបាយការណ៍ការហិរញ្ញវត្ថ ុនិងការគាប់គាងគណនាយាយទីផាសារទឹកបាាក់ 

និង សវនកម្មផ្ទាក្នងុ។ មុនពាលការតាងតំាងមុខតំណាងនៅក្នងុធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) 

ភីអិលសីុ។ លោកបានបមាើការងារនៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង ដោយមានតួនាទីជាចាើន 

នៅផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ និងបាតិបត្តិការរតនាគារ យុទ្ធសាសា្ត និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងគាប់គាង 

សាខា សាវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍។ លោកកធ៏ា្លាប់បមាើការងារនៅធនាគារបា៉ាសុីហ្វិក Berhad 

កាន់មុខ តំណាងជាចាើននៅក្នងុសាជីវកម្ម និងធនាគារវិនិោគហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនី និង 

គាប់គាងសាខា និងនៅ Visia Finance Berhad លោកក៏មានមុខតំណាងជាចាើននៅសវនកម្ម

ផ្ទាក្នុង និងគណនីស្ថិតិ និងទីផាសាររូបិយប័ណ្ណ។

គុណវុឌ្រចឍិ

អនុបណ្ឌតិគាប់គាងាណិជ្ជកម្មនាសាកលវិទាយាល័យ Hull ចកាភពអង់គ្លាស។ បរិញ្ញាបតា 

ាណិជ្ជកម្មនៅ សាកលវិទាយាល័យ New South Wales បា្រាសអូស្ត្ាាលី។ សញ្ញាបតាឯក្រាស 

គណនាយាយបា្រាសអូស្ត្ាាលី។ សមាជិកគណនាយាយករ នាវិទាយាសា្ថានគណនាយាយ បា្រាស 

ម៉ាាឡាសុី។ សញ្ញាបតាវិជា្ជាជីវៈឥណទានវិទាយាសា្ថានធនាគារិក បា្រាសមា៉ាឡាសុី។

សមាជិកគណៈកម្មកការ/ាត់តាំង

គា្មាន

គណៈកម្មការ
ប្រតិបត្តិ



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៣៥

លោក ឆយ វ៉្រខ្វុង
នាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម

លោក ឆយ វ៉្រចខ្វុង ត្រចូវបានត្រចងតាំងជានាយក នាយកដ្ឋ្រចនធនាគារកិច្ចសាជីវកម្មក 

ន្រចធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលសុី ៅថ្ង្រចទី៨ ខ្រចឧសភា ឆ្ន្រចំ២០១៥។ 

ទំនួលខុសត្រចូវ

ក្នងុនាមជានាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម និងបាតិបត្តកិារ វ៉ាខ្វងុ មានមុខងារគាប់គាង 

លើផ្នាកធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម ទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងបាតិបត្តិការនៅធនាគារ មាយប៊ាង 

(ខាមបូឌា) ភីអិលសុី។ ទំនួលខុសតាូវរបស់គាត់ រួមមានផ្នាកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ធនាគារ 

កិច្ចសាជីវកម្ម ធនាគារកិច្ចវិនិោគ និងបាតិបត្តិការ (រួមបញ្ជូលហិរញ្ញបាបទទានាណិជ្ជកម្ម និង 

ការគាប់គាងសាច់បាាក់)។

បទពិសោធន៍

វ៉ាខ្វុង មានបទពិសោធន៍ជាង ១០ឆ្នាំ ជាមួយសម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង ដោយចប់ផ្តើមព ី

បាតិបត្តិការនៅសាខា ដល់ធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម នងិាណិជ្ជកម្ម។ គាត់មាននមុខតំណាង 

ជាបាធានផ្នាកអភិវឌាឍាណិជ្ជកម្មនៅធនាគារ មាយប៊ាង សាខារាជធានីភ្នំពាញ ចប់ពី  

ឆ្នាំ២០០៦ ដល់ ឆ្នាំ២០០៨ និងតាូវបានតាងតាំង ជាបាធានផ្នាករចនាសម្ព័ន្ធាណិជ្ជកម្ម និង  

ហិរញ្ញបាបទទាន នៅការិយល័យកណា្តាល ធនាគារមាយប៊ាងម៉ាាឡាសុី។ នៅ ឆ្នាំ២០១០ វ៉ាខ្វុង 

មានតួនាទីជាអនុបាធានគាប់គាងទូទៅ ផ្នាកអភិវឌាឍាណិជ្ជកម្មនៅធនាគារ មាយប៊ាង សាខា  

រាជធានីភ្នំពាញ ជានាយកនាយកដ្ឋាន ធនាគារកិច្ចអាជីវកម្មខា្នាតធំ (ធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម  

ទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងបាតិបត្តិការ) នៅឆ្នាំ២០១១ និងជានាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ច 

សកល នៅឆ្នាំ២០១៤។

គុណវុឌ្រចឍិ

បរិញ្ញាបតាផ្នាករដ្ឋបាលអាជីរកម្ម (Hons) សាកលវិទាយាល័យជាតិមា៉ាឡាសុី អ្នកជំនាញផ្នាក 

វិជា្ជាជីវៈឥណទាន នាវិទាយាសា្ថានធនាគារិក បា្រាសមា៉ាឡាសុី

សមាជិកគណៈកម្មកការ/ាត់តាំង

គា្មាន

លោក សុខ ឡ្រចង ត្រចូវបានត្រចងតាំងជានាយក នាយកដ្ឋ្រចនធនាគារកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក 
ន្រចធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលសីុ ៅថ្ង្រចទី៨ ខ្រចឧសភា ឆ្ន្រចំ២០១៥។ 

ទំនួលខុសត្រចូវ

ក្នុងនាមជានាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចាណិជ្ជកម្ម សុខ ឡាង មានទំនួលខុសតាូវក្នុងការ

គាប់គាង និងបង្កើនចំនួនអតិថិជនគោលក្នុងសាុក ដាលស្ថិតនៅក្នុងបាភាទអាជីវកម្នខា្នាតតូច 

និងមធាយម និងផ្នាកធនាគារកិច្ចាណិជ្ជកម្ម។

បទពិសោធន៍

លោក សុខ ឡាង ចប់ផ្តើមបមាើការងារជាមួយធនាគារ មាយប៊ាង នៅខាមាសា ឆ្នាំ២០១៣ 

ក្នុងតួនាទីជាបាធានផ្នាកទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម។ នៅ ខាមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ គាត់ទទួលបាន 

មុខងារជាបាធានផ្នាកទំនាក់ទំនងអតិថិជន នានាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចសកល និងបនា្ទាប់ 

មកនៅក្នុង ឆ្នាំ២០១៥ កា្លាយជាបាធានផ្នាក ធនាគារកិច្ចាណិជ្ជកម្ម។ សុខ ឡាង មាន  

បទពិសោធន៍ជាង ៨ឆ្នាំ ខាងផ្នាកឥណទាន។ គាត់ធា្លាប់បមាើការងារផ្នាកលក់ និងទំនាក់ទំនង 

មុនពាលចូលបមាើការងារជាមួយធនាគារ មាយប៊ាង ដាលរួមមាន ដូចជា អ្នកជំនាញផ្នាកឥណទាន 

ធនាគារកិច្ចបុគ្គល រហូតដល់បាធានផ្នាកទំនាក់ទំនង នាធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម។

គុណវុឌ្រចឍិ

បរិញ្ញាបតាជាន់ខ្ពស់ផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ សាកលវិទាយាល័យ បៀលបាាយ បា្រាសកម្ពុជា

សមាជិកគណៈកម្មកការ/ាត់តាំង

គា្មាន

លោក សុខ ឡ្រង
នាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចាណិជ្ជកម្ម

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៣៦

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

លោក ថាណាបាឡាន ត្រចវូបានត្រចងតំាងជានាយក នាយកដ្ឋ្រចនទីផ្រចសារសកល - ឥណ្ឌចិូន 
ៅថ្ង្រចទី១៥ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៥។ 

ទំនួលខុសត្រចូវ

ថណាបាឡាន ទទួលខុសតាូវក្នុងការបង្កើតមខុងារទីផាសារសកលសមាាប់ធនាគារ មាយប៊ាង 

(ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ និងធនាគារ មាយប៊ាង វៀតណាម។ គាត់តាួសតពិនិតាយដំណើរការនាមុខងារ 

ទីផាសារសកលនៅក្នុងបា្រាសទាំងពីរ ក៏ដូចជាអភិវឌាឍ និងពងាឹងវត្តមាន និងការ្តិ៍ឈ្មាះនាទីផាសារ 

សកលរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង ក្នុងតំបន់។

បទពិសោធន៍

ថណាបាឡាន ចប់ផ្តើមអាជីពជាមួយ ធនាគារ មាយប៊ាង បាមាណជាង ២០ឆ្នា ំដាលភាគចាើន 

គាត់ទទួលខុសតាូវផ្នាករតនាគារ ដាលជាកន្លាងដាលលោកទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាង 

ធំធាង ាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរ្រាសទីផាសាររូបិយវត្ថុ និងមូលបតាចំណូលថារ។  

មុនចូលបមាើការងារជាមួយធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ ថណាបាឡាន ធា្លាប់មាន 

តួនាទីជានាយកផ្នាកទីផាសារសកល នៅធនាគារ មាយប៊ាង ទីកាុងឡុង៍ រយៈពាល៤ឆ្នាំ។

គុណវុឌ្រចឍិ

បរិញ្ញាបតា Bachelor of Art (Hons) សាកលវិទាយាល័យជាតមិា៉ាឡាសុី

សមាជិកគណៈកម្មកការ/ាត់តាំង

គា្មាន

លោក មូហាម្រចដ ហ្វ្រចសីុ អាប វ៉្រចហាប ត្រចវូបានត្រចងតំាងជានាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ 
ៅថ្ង្រចទី១ ខ្រចកក្កដ ឆ្ន្រច២ំ០១៤។ 

ទំនួលខុសត្រចូវ
មូហាមាដ ហ្វាសុី ទទួលបន្ទុកផ្នាកឥណទាន និងការគាប់គាងហានិភ័យសមាាប់ធនាគារ 
ផ្តល់នូវទិសដៅដើមាបទីរៀបចំ និងអនុវត្តកាបខណ្ឌ នាយុទ្ធសាសា្តការគាប់គាងហានិភ័យ 
ចាបាប់គោលការណ៍ នីតិវិធី វិធីសាសា្ត អភិបាលកិច្ច ក៏ដូចជាការផ្តល់ការវាយតម្លាឯករាជាយ និង 
ការតាួសតពិនិតាយរាល់ហានិភ័យទាំងអស់ តមាូវតាមគោលបំណងអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ 
នាយកដ្ឋានឥណទាន និងការគាប់គាងហានិភ័យ ធ្វើជាដាគូជាមួយផ្នាកអាជីវកម្ម និង ធានាក្នុង 
ការរបង្កើតគុណតម្លាសំរាប់ជួយគាំទាដល់សាចក្តីបាាថ្នា របស់ធនាគារ។ 

បទពិសោធន៍
មូហាមាដ ហ្វាសីុ ធា្លាប់ធ្វើការក្នងុវិស័យផាសាងៗមួយចំនួន ដូចជា រដ្ឋាភិបាល បា្រាសម៉ាាឡាសីុ 
ជាមន្តាផី្នាករដ្ឋបាល និងការទូតក្នងុវិស័យអភិវឌាឍអាជីវកម្មកម្មវិធីកំុពាយូទ័រ និងវិស័យធនាគារ។ 
ជារួម លោកមាន ពិសោធន៍រយៈពាល ១៣ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ។ កាលពីមុនមកគាត់ធា្លាប់ 
បមាើការងារនៅធនាគារ KwongYik Bank Berhad ក្នុងនាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម 
ហើយប៉នុា្មានឆ្នាំកាាយមក លោកបានទទួលខុសតាូវ ក្នុងការបង្កើត មុខងារធនាគារកិច្ច 
វិនោិគ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំរៀបចំ និងការធានាទិញមូលបតា សមាាប់សំនុំឥណទាន 
ជាសម្ព័ន្ធ និងការបោះផាសាយមូលបតាបំណុលឯកជន។ លោកចប់ផ្តើមចូលបមាើការងារ 
ជាមួយសម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង ក្នុងខាមករា ឆ្នាំ២០០៧ ហានិភ័យ និងគាប់គាងឥណទាន 
ជំនាញវាយតម្លាឥណទានក្នុងផ្នាកផាសាងៗ ដូចជា ឥណទានគាហដ្ឋានបុគ្គល ធនាគារកិច្ច  
ាណិជ្ជកម្ម ឥណទានសមាាប់សាជីវកម្ម និងសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅសម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង។
នៅក្នុង ខាសីហា ឆ្នាំ២០១២ លោកបានតាងតាំងជាមនា្តីឥណទានថ្នាក់តំបន់ នាធនាគារ 
មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ ដោយទទូលខុសតាូវ ក្នុងការបង្កើតនាយកដ្ឋានគាប់គាង
ឥណទាន ដាលមានតួនាទីទទួលខុសឯករាជាយ ក្នុងការគាប់គាងគុណភាពឥណទាន 
អនុម័តឥណទាន និងគណកមា្មាធិការឥណទាន។

គុណវុឌ្រចឍិ
បរិញ្ញាបតាវិទាយាសាសា្តផ្នាករដ្ឋបាលអាជីវកម្ម ជំនាញទីផាសារ និង Organisational Behavioral 

Science ពីសាកលវិទាយាល័យ Missouri, St. Louis, សហរដ្ឋអាមារិក។ លោកក៏ជា អ្នកជំនាញ 
ផ្នាកវជិា្ជាជីវៈឥណទាន និងវជិា្ជាជីវៈបងា្ហាត់បងាៀនកម្មវិធីឥណទានសមាាប ់Maybank OMEGA 

Credit Skills Accreditation។

សមាជិកគណៈកម្មកការ/ាត់តាំង
គា្មាន

លោក ថាណាបាឡាន វុី សុី ការ៉្រន់
នាយក នាយកដ្ឋានទីផាសារសកល - ឥណ្ឌូចិន

លោក មូហាម្រដ ហ្វ្រសុី អាប វ៉្រហាប
នាយកគាប់គាងហានិភ័យ



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៣៧

លោកស្រច ីហួ៊ត សាន់នី ត្រចវូបានត្រចងតំាងជានាយិកា នាយកដ្ឋ្រចនធនានមនុស្រចស 
ន្រចធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលសីុ ៅថ្ង្រចទី២ ខ្រចម្រចសា ឆ្ន្រច២ំ០១២។

ទំនួលខុសត្រចូវ

សាន់នី មានតួនាទីក្នងុការបង្កើតយុទ្ធសាស្តាគាប់គាងធនធានមនុសាស និងផានការអនុវត្ត 

ដើមាបទីគាំទាដល់ តមាូវការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ លោកសាី ទទួលខុសតាូវក្នុងការគាប់គាង 

លើរបៀបវារៈធនធានមនុសាស សមត្ថភាព ការអភិវឌាឍន៍ និងបង្កើនការអនុវត្តន៍ការងារ និងផលិតភាព 

នាបុគ្គលិក ក៏ដូចជាបង្កើតបរយិកាសការងារវិជ្ជមានសមាាប់បុគ្គលិក។

បទពិសោធន៍

សាន់នី មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នាកធនធានមនុសាសរយៈពាលជាង១០ឆ្នាំ ដោយគាប់គាង 

លើទសាសនៈវិស័យ៤ នាការគាប់គាងធនធានមនុសាស រួមទាំងការជាើសរីសបុគ្គលិក ការបណ្តុះ 

បណា្តាល និងការអភិវឌាឍន៍សំណង និងអត្ថបាោជន៍ និងទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកជាមួយ 

សម្ពន័្ធធនាគារចមាះុជាតិសាសន៍នានា។ សាន់នី មានតួនាទី ជាបាធានផ្នាកទំនាក់ទំនងនិោជិក 

ដាលទាមទារឲាយលោកសាីបង្កើតគោលការណ៍របស់ខ្លួន និងអនុវត្តតាម គោលនោបាយ 

របស់កាុមហ៊ុន បទបាបទញ្ញត្តិ និងបទបញ្ជាយ៉ាងសកម្មដោយផ្តល់បាឹកាសាផ្នាកចាបាប់ ដោយ 

អនុលោមភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ធនាគារ។ មុនពាលចូលបមាើការងារនៅធនាគារ មាយប៊ាង

កម្ពជុា សាន់នី បានបមាើការងារនៅ ហ្វសឺ ខាមបូឌា ខូអិលធីឌី ដាលជាកាមុហុ៊នសមាហរណកម្ម

បាព័ន្ធានមុខគានៅ ក្នុងបា្រាសកម្ពុជា និងជាកន្លាងដាលអ្នកសាីបានចូលរួមនៅក្នុងការ

អភិវឌាឍន៍ និងអនុវត្តយុទ្ធសាសា្តធនធាន មនុសាសអស់រយៈពាលជាង ២ឆ្នាំ និងមុខតំណាង 

ចុងកាាយរបស់អ្នកសាី គឺជាបាធានគាប់គាងធនធានមនុសាស និងរដ្ឋបាល។

គុណវុឌ្រចឍិ

បរិញ្ញាបតាផ្នាកអប់រំ នាសាលកវិទាយាល័យ បៀលបាាយ កម្ពុជា

សមាជិកគណៈកមា្ម្រចការ/ាត់តាំង

សាន់នី ជាសមាជិកនាក្លឹបធនធានមនុសាស នាសហព័ន្ធនិោជក និងសមាគមន៍ាណិជ្ជកម្ម 

នាកម្ពុជា (CAMFEBA)។

លោកស្រច ីហា្គ្រចសរីន ត្រចវូបានត្រចងតំាងជានាយិកា នាយកដ្ឋ្រចនម៉ា្រចឃីតទីង និងគុណភាព 
ស្រចវកម្មកន្រចធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលសីុ ៅថ្ង្រចទី២ ខ្រចម្រចសា ឆ្ន្រច ំ២០១២ 
និងត្រចវូបានត្រចងតំាងជានាយក នាយកដ្ឋ្រចនម៉ា្រចឃីតទីង ប្រចាំតំបន់ឥណ្ឌចិូន ៅថ្ង្រចទី១ 
ខ្រចមករា ឆ្ន្រច២ំ០១៦។

ទំនួលខុសត្រចូវ 
ហា្គាសរីន ទទួលខុសតាូវលើផ្នាកម៉ាាឃីតទីង ទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម ទំនាក់ទំនងផ្នាកមា៉ាឃីតទីង 
និងាណិជ្ជសញ្ញា រួមទាំងផ្នាកគុណភាពសាវាកម្ម ក៏ដូចជាកិច្ចការផ្នាកចាបាប់ និងសាវាកម្ម 
ផងដារ។ លោកសាីមានតួនាទីជមាុញ យុទ្ធសាសា្តម៉ាាឃីតទីង  និងរកាសាការារការបាើបាាស់ 
ាណិជ្ជសញ្ញាសមាាប់ធនាគារ និងជមាុញយុទ្ធសាសា្តបមាើសាវាអតិថិជន ដើមាបទីបង្កើន 
បទពិសោធន៍អតិថិជន កមាតិនាភាពពាញចិត្ត និងការចូលរួម។ លោកសាក៏ីមានតួនាទីជាលាខាធិការ 
កាុមហ៊ុន និងជួយគាំទាកាុមបាឹកាសាភិបាលក្នងុការធានាស្តង់ដខ្ពស់បំផុត នៅក្នុងអភិបាលកិច្ច
សាជីវកម្ម។

បទពិសោធន៍

ហា្គាសរីនបានចូលបមាើការងារនៅសម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ និងទទួលបាន 

វគ្គបណ្តះុបណា្តាលបាតិបត្ដកិារធនាគារ ក្នងុអំឡុងពាលចូលកាន់មុខតំណាង។ អ្នកសាបីានបន្ត 

តួនាទីជាចាើនលើផ្នាកធនធានមនុសាស ដោយចប់ផ្តើមជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងវជិា្ជាជីវៈ។ 

បនា្ទាប់មកលោកសាី តាូវបានបាគល់ភារកិច្ច ដើមាបទីកំណត់តួនាទីទំនាក់ទំនងតួនាទីបុគ្គលិក 

ដំបូងសមាាប់កាុម និងពងាីកតួនាទីរបស់លោកសាីផងដារ ដើមាបទីដឹកនាំទំនាក់ទំនងតួនាទ ី

បុគ្គលិក។ លោកសា ីមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនំាលើនាការផ្លាស់ប្តរូទំនាក់ទំនងនៅក្នងុការផ្តចួផ្តើម 

ដ៏សំខាន់ជាចាើនរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ រួមទាំងការរួមបញ្ចូលគា្នា និងលទ្ធកម្ម ក៏ដចូជាការ 

អនុវត្តន៍ ដាលាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសមាហរណកម្ម ធនាគារធនាគារវិនោិគ និងសាវា 

ធានារា៉ាប់រងអាជីវកម្ម។ មុនពាលលោកសាីទទួលបានការតាងតាំងនៅធនាគារ មាយប៊ាង 

លោកសាី គឺជាសមាជិកមួយរូប នាកាុមអ្នកអភិវឌាឍន៍របស់កាុមហ៊ុន Carrefour ក្នុងការបង្កើត 

ផាសារទំនើបលើកដំបូងនៅក្នុងបា្រាសមា៉ាឡាសុី។

គុណវុឌ្រចឍិ
អនុបណ្ឌិតគាប់គាងាណិជ្ជកម្ម នាសាកលវិទាយាល័យ Bath ចកាភពអង់គ្លាស។ បរិញ្ញាបតា
ផ្នាកអប់រំ (មគ្គ្ុរាសន៍ និងផ្តល់បាកឹាសា) សាកលវិទាយាល័យ Putra បា្រាសម៉ាាឡាសីុ។ វិញ្ញាបនបតា
ទំនាក់ទំនងឧសាសាហកម្ម នាវិទាយាសា្ថានគាប់គាងម៉ាាឡាសីុ។ វិញ្ញាបតាគាប់គាងផលិតផលទីផាសារ 
សមាគមន៍ នាផលិតផលទីផាសារអន្ដរជាតិ និងការគាប់គាង។

សមាជិកគណៈកមា្ម្រចការ/ាតត់ាំ្រចង
គា្មាន

លោកស្រី ហា្គ្រសរីន ចាន់អាប់ឌុលឡា
នាយិកា នាយកដ្ឋានមា៉ាឃីតទីង បាចំតំបន់ឥណ្ឌូចិន

លោកស្រី ហ៊ួត សាន់នី
នាយិកា នាយកដ្ឋានធនធានមនុសាស

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៣៨

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

លោក ឃូ អ្រចង ហូ ត្រចូវបានត្រចងតាំងជានាយក នាយកដ្ឋ្រចនប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មក 
ន្រចធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលសុី ៅថ្ង្រចទី៨ ខ្រចឧសភា ឆ្ន្រចំ ២០១៥។ 
មុនចូលកាន់តំណ្រចងន្រចះ លោកគឺជានាយក នាយកដ្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងបណា្ត្រចសាខា។

ទំនួលខុសត្រចូវ

អាង ហូ ទទួលខុសតាូវលើបាតិបត្តិការអាជីវកម្មទាំងមូល។ ទំនួលខុសតាូវរបស់លោក រួមមាន 

បាតិបត្តិការផ្នាកបណ្ណ បាតិបត្តិការតាមបណា្តាសាខា (ធ្វើឲាយបាតិបត្តិការបច្ចុបាបទន្នបាសើរឡើង) 

បាតិបត្តិការទូទាត់ប័ណ្ណ និងផត់ទាត់ផ្នាកអចលនទាពាយ និងព័ត៌មានវិទាយា។

បទពិសោធន៍

អាងហូ ចប់ផ្តើមការងារក្នុងវិស័យធនាគារ ជាមួយសាជីវកម្មធនាគារសហមា៉ាឡាយ៉ាន

(UMBC - តាូវបាន សា្គាល់ជាធនាគារ RHB) នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨១។ លោកមានបទពិសោធន៍ 

ការងារ ៣២ឆ្នា ំនៅនាយកដ្ឋាននានា ដូចជា ហិរញ្ញបាបទទានាណិជ្ជកម្ម បាតិបត្តកិារគណនី និង

ឥណទាន។ លោកបានចូលបមាើការងារនៅសម្ព័ន្ធធនាគារ Phileo (PAB) នៅក្នុង ឆ្នាំ១៩៩៥

ជាមន្តាីបាតិបត្ដិការជាន់ខ្ពស់ និងតាូវបានតាងតាំងជាជំនួយការបាធានសាខា នៅ ឆ្នាំ២០០០។ 

ដោយមានការរួមបញ្ចូលគា្នារវាង PAB ជាមួយធនាគារ មាយប៊ាង ដាលបានធ្វើឡើងនៅក្នុង 

ខាមករា ឆ្នាំ២០០១ លោកបានកា្លាយជាបាធានសាខា ធនាគារ មាយប៊ាង នៅ ឆ្នាំ២០០៣។ 

លោកតាូវបានតាងតាំងជាបាធានកាុមឥណទានគាហដ្ឋានចលត័នៅ Perak នៅក្នុងខាមករា 

ឆ្នាំ២០១០ ដើមាបីទបង្កើតកាុមឥណទានគាហដ្ឋានចល័ត នៅ Perak។ បនា្ទាប់មកលោកតាូវបាន

តាងតាំងជាបាធានសាខានៅក្នុង ខាសីហា ឆ្នាំ២០១០ រហូតដល់ ខាសីហា ឆ្នាំ២០១២។

គុណវុឌ្រចឍិ

សញ្ញាបតាវជិា្ជាជីវៈឥណទាន(CCP - អតិថិជន) វិទាយាសា្ថានធនាគារិក បា្រាសមា៉ាឡាសុី។

សមាជិកគណៈកមា្ម្រចធិការ/ាត់តាំង

គា្មាន

លោក ាវ តាំង ប៊ុន ត្រចូវបានត្រចងតាំងជានាយក នាយកដ្ឋ្រចនរដ្ឋបាលឥណណទន  
និងគ្រចប់គ្រចងប្រច្រចក់កម្ចី ន្រចធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលសីុ ៅថ្ង្រចទី២ 
ខ្រចម្រចសា ឆ្ន្រចំ ២០១៤។ 

ទំនួលខុសត្រចូវ

តាំាង ប៊ុន ទទួលខុសតាូវ និងតាួសតពិនិតាយលើការគាប់គាងឥណទាន និងបាាក់កម្ចីរួមនាធនាគារ 

មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ ។ មុខងាររួមមានឯកសារកម្ចី ការចំណាយការរកាសាសុវត្ថិភាព

ឯកសារ និងការគាប់គាងសំណងបាាក់កម្ច ីរួមទំាងការទារសំណងការតាមដន និងការបាមូល

សំណងឥណទាន។

បទពិសោធន៍

តាំាង ប៊ុន មានបទពិសោធន៍ ៣៣ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ ផ្នាកធនាគារកិច្ចបុគ្គល និងហិរញ្ញវត្ថុ

អតិថិជន។ លោកជាបាធានសាខាមួយនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋ ភីណ័ង/ កាដ/ ភើលីស មុនពាលចូល

រួមជាបាតិបត្ដិការអន្ដរជាតិក្នុង ឆ្នាំ២០០៨ នៅពាលដាលធនាគារ មាយប៊ាង ចប់ផ្តើមលើការ 

ដក់នូវយុទ្ធសាសា្តពងាីកវត្តមានរបស់ខ្លនួនៅក្នុងបា្រាសកម្ពុជា។  គាត់ជាបាធានសាខា 

ខាត្តសៀមរាប និងក៏ជាសមាជិកនាគណៈកម្មការពងាីកសាខា ដើមាបទីជួយលើកិច្ចការនាការ 

បើកដំណើរការសាខាថ្មីក្នុងពាលកន្លងទៅនាះ។ ជាមួយកំណើនលូតលាស់នាចំនួនសាខា 

លោកបានបមាើការងារផ្នាកហិរញ្ញវត្ថអិុតិថិជនក្នងុឆ្នា២ំ០១០ ដើមាបីទគំាទាដល់ការរីកលូតលាស់ 

ដ៏គួរឱាយកត់សមា្គាល់លើសាវាឥណទានអតិថិជន។

គុណវុឌ្រចឍិ

សញ្ញាបតាវិជា្ជាជីវៈឥណទាន (CCP អតិថិជន) វិទាយាសា្ថានធនាគារិក បា្រាសមា៉ាឡាសុី។ 

សមាជិកគណៈកម្មកការ/ាត់តាំង

គា្មាន

លោក ឃូ អ្រង ហូ
នាយក នាយកដ្ឋានបាតិបត្តិការអាជីវកម្ម

លោក ចាវ តាំង ប៊ុន
នាយក នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលឥណទាន និងគាប់គាងបាាក់កម្ចី



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៣៩

លោកស្រី ហ៊ួត សាន់នី
នាយិកា នាយកដ្ឋានធនធានមនុសាស

“ ៅអំឡុងឆ្ន្រចំន្រចះ ក្រចុមការងារផ្ន្រចកធនានមនុស្រចសបានផ្តើម

 គំនិត ដ្រចលមានគោលបំណងក្នុងការរក្រចសាកម្រចិតទំនាក់ទំនង

 បង្កើនល្រចបឿន បង្កើនសមត្ថភាពប្រចើប្រច្រចស់ប្រច្រចក់ ក្នងុការបង្កើន

 ផលិតភាពយ៉្រចងមានប្រចសិទ្ធិភាព ក៏ដូចជាជម្រច្រចបគំនិត

 ប្រចតិបត្តិការល្អឥតខ្ច្រចះ និងវប្រចបធម៌ប្រចតិបត្តិការខ្ពស់ៅក្នុង

 ធនាគារយើង។ ”

ធនធានមនុស្រស

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

នៅ ឆ្នាំ២០១៥ បរសិា្ថានាណិជ្ជកម្មលំបាក បានសាកលាបទងនូវដំណើរនិរន្តភាព ដាលយើង 

សមាាចបាន និងពាឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដាលយើងទទួលបាន ក្នងុការសា្ថាបនាធនាគារ ដាល

អនុវត្តការងារបានផលិតផលខ្ពស់។ វាក៏បានលាបទងភាពក្លៀវកា្លាររបស់កាុមការងារយើងទៅលើ

ភាពរហ័សរហួន និងភាពបាតិកម្មរហ័សទៅនឹងសា្ថានការណ៍ ដាលឆប់បាាបាួសលរួមមានបញ្ហា

នៅក្នុងវិស័យធនាគារ ដើមាបីទានទៅដល់ទសាសនៈ បាសកកម្ម នងិគោលបំណងយុទ្ធសាស្តា

របស់សម័្ពន្ធធនាគារ មាយប៊ាង ឆ្នាំ២០១៥។  ពួកយើងមានមោទនភាពទៅលើការដាលកាុម

ការងារយើងបានទទួលជោគជ័យ ផ្នាកបាតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ដាលគួរឲាយស្ងើចសរសើរជាថ្មី

ម្តង្រៀតទោះជាមានឧបសគ្គជាចាើនក៏ដោយ។

នៅអំឡុងឆ្នាំនាះ កាុមការងារផ្នាកធនធានមនុសាស បានផ្តើមគំនិតដាលមានគោលបំណងក្នុង

ការរកាសាកមាិតទំនាក់ទំនង បង្កើនលាបទឿនបង្កើនសមត្ថភាព បាើបាាស់បាាក់ក្នុងការបង្កើន

ផលិតភាពយ៉ាងមានបាសិទ្ធិភាព ក៏ដូចជាជមាាបគំនិតបាតិបត្តិការល្អឥតខ្ចាះ និងវបាបទធម៌

បាតិបត្តិការខ្ពស់នៅក្នុងធនាគារយើង។  ពួកគាបានផ្ត្ាតការយកចិត្តទកុដក់ ដើមាបទីធានាថ 

ខាងផ្នាកធនធានមនុសាស  បានបាតិបត្តិការ Maybank’s GO Ahead Employer Value

Proposition (EVP)។ EVP ធ្វើឲាយមនុសាសខិតខំធ្វើអ្វីដាលលើសពីពាំដានរបស់ពួកគា និងចូលរួម

ដល់កាុមហ៊ុន ក៏ដូចជាខាងផ្នាកលូតលាស់ឯកជន និងផ្នាកវិជា្ជាជីវៈបស់គា។  វាក៏សាបទៅនឹង

សកម្មភាពមនុសាសធម៌របស់យើងផងដារ។

យុទ្ធសាស្តាមួយក្នងុចំោមយុទ្ធសាស្តាបាា ំនៅវគ្គដំបូងនា Maybank Group’s Transformation 

Agenda នៅ ឆ្នាំ២០០៨ គឺធ្វើយ៉ាងណាឲាយធនាគារកា្លាយទៅជានិោជករបស់អ្នកមាន 

សមត្ថភាពខ្ពស់ានមុខគា។ ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរខ្លួនរបស់សម័្ពន្ធធនាគារ មាយប៊ាង យើងឲាយ

ទៅជាអ្នកផ្តល់សាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុានមុខគា នៅក្នុងតំបន់នៅ ឆ្នាំ២០១៥ រួមមានការយកចិត្ត

ទុកដក់ក្នងុការបង្កើតវបាបទធម៌បាតិបត្តកិារខ្ពស់ នៅក្នងុសម័្ពន្ធធនាគារទំាងមូល បង្កើនសមត្ថភាព

របស់បុគ្គលិក ក៏ដូចជាផ្តល់ឲាយនូវវិធានការរងា្វាន់សរុប ដាលមានភាពបាកួតបាជាង។   

GO Ahead  EVP របស់យើង តាូវបានបង្កើតឡើងនៅ ឆ្នាំ២០១២ ដាលវាគាំទាបាសកកម្ម

មនុសាសធម៌របស់យើង និងបង្កើតឈ្មាះនិោជកមួយដាលទាក់ទាញ ក៏ដូចជា រកាសាអ្នកដាល

មាន្រាពាយកោសលាយខ្ពស់។  គោលនោបាយដំណើរការ និងបាព័ន្ធធនធានមនុសាសរបស់

ពួកយើងតាូវបានពងាឹង ដើមាបីទរួមបញ្ចូលនូវការអនុវត្តន៍ ដាលតាឹមតាូវទូទាំងពិភពលោក

ដើមាបទីឲាយយើងមានការបាកួតបាជាងយ៉ាងជោគជ័យជាមួយនឹងកាុមហ៊ុនក្នុងតំបន់ និង

អន្តរជាតិទូទាំងពិភពលោក។

ការអភិវឌ្រឍន៍អ្នកមានទ្រព្រយកោសល្រយ  និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

គមាាងគាប់គាងអ្នកមាន្រាពាយកោសលាយរបស់សម័្ពន្ធធនាគារ មាយប៊ាង យើងធានាថ

យើងមានអ្នកមាន្រាពាយកោសលាយបមាុងទុកជាបន្តបនា្ទាប់ ដោយយើងខិតខំបាឹងបាាង

ទាក់ទាញអភិវឌាឍ និងរកាសាអ្នកមានសមត្ថភាពតាឹមតាូវ។  យើងបានរួមបញ្ចូលមធាយាបាយ 

ដាលមានទមាង់ខុសៗគា្នា នៅក្នុងដំណើរការគាប់គាងបុគ្គលិកដាលមាន្រាពកោសលាយ

ដូចជាការពិនិតាយលើ្រាពកោសលាយជាចាើន ការគាប់គាងបាតិបតិ្តការកម្មវិធីសិកាសា និងការ

អភិវឌាឍន៍ជាដើម។  មធាយាបាយទាំងនាះ ធ្វើឲាយពួកយើងអាចសា្គាល់ពីភាពខា្លាំង និងភាព

ខាសាយ និងចន្លាះខ្វះខាតសំខាន់ៗ ក៏ដូចជា ផានការសិកាសា និងអភិវឌាឍដាលសមរមាយសមាាប់

អ្នកធ្វើការគាប់កមាិត។

សម័្ពន្ធធនាគារ របស់យើងបានបង្កើត ការពិនិតាយលើ្រាពកោសលាយជាចាើននៅដើម ឆ្នា២ំ០០៩

ដើមាបទីការពិនិតាយគាប់នីមួយៗ តំបន់ និងសម័្ពន្ធធនាគារទាំងមូល។  របាយការណ៍តាួសតពិនិតាយ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៤០

ទាំងនាះ បានផ្តល់ឲាយពួកយើងនូវការយល់ដឹងចាបាស់លាស់ដាលទាក់ទងនឹង្រាពកោសលាយ

ដូចជា ការតាួសតពិនិតាយល្អិតល្អន់អំពីអ្នកធ្វើការរបស់យើង និងកមា្លាំងបមាុងរបស់យើង ដាលរួម

មានបុគ្គលិកដាលមានសកា្ត្ានុពលខ្ពស់ និងអ្នកបន្តវានពួកយើងនៅថ្ងាមុខ។ ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់

យើងមានមុខងារយ៉ាងសកម្មជារៀងរាល់ឆ្នា ំដោយពួកយើងបានបញ្ចប់ការតាួសតពិនិតាយនាះ 

១០០% រួមមាននៅក្នុងបា្រាសកម្ពុជាផងដារ ។ 

ពួកយើងបន្តផ្តល់ឲាយនូវកម្មវិធីតាៀមមួយ ដើមាបទីបង្កើតអ្នកមាន្រាពកោសលាយ ជាផ្នាកមួយនា

ការខិតខំបាឹងបាាងក្នុងការរៀបចំអ្នកបន្តតំណាង ដើមាបទីជួយបមាុងបុគ្គលកិទៅកាន់មុខតំណាង

ថ្មី។ កម្មវិធីទាំងនាះ ពាាងទិសដៅអនាគតរបស់ការងារពួកគា និងរួមចំណាកក្នុងការរកាសា និង

ផានការបន្តដំណាងរយៈពាលយូរ សមាាប់សម័្ពន្ធធនាគាររបស់យើងទាំងមូល។ កម្មវិធីនាះ

តាូវបានធ្វើឡើងដើមាបទីផ្តល់ជំនាញដល់បុគ្គលិករបស់យើង ដើមាបទីឲាយពួកគាអាចធ្វើការបានយ៉ាង

មានបាសិទ្ធិភាពភា្លាមៗ ក៏ដូចជាបមាុងពួកគាឲាយកា្លាយជាអ្នកដកឹនំានៅថ្ងាអនាគត។   ក្នុង

ចំោមកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាល្រាពកោសលាយ ដាលបានរៀបចំឡើងដោយធនាគារ មាយប៊ាង 

កម្ពុជា រួមបញ្ជូលទាំង The Global Maybank Apprentice Programme (GMAP) កម្មវិធីនាះ

បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពាល២ឆ្នាំ និងបានអភិវឌាឍលើការអភិវឌាឍន៍ លើវគ្គបណ្តុះបណា្តាល

ការងារ និងកិច្ចការអន្តរជាតិដាលមានវត្តមានរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង ។ អតាានាការកាសា

បុគ្គលិកសមាាប់ GMAP Talent មានកើនឡើង ៩០% GMAP Talent តាូវបានជាើសរីសតាម

សាវតា នាការអប់រំផាសាងៗពីគា្នាជិតដល់ ១០% ដាលមិនទាក់ទងខាងធនាគារ ។ ក្នងុនះដារ

សា្តីមាន្រាពកោសលាយមានចំនួន ៤៤% ក្នុង GMAP ។ សមាសភាពផាសាងៗគា្នា ដាលជា

ជាតិសាសន៍តាមួយ ពាលដាលចប់ផ្តើមនៅ ឆ្នាំ២០០៨ មកទល់នឹងពាលនាះ គឺ ១៤ ចំរុះ

ជាតិសាសន៍ រួមមានកម្ពុជាជាដើម។ បាក្ខជនរបស់ GMAP មានចំនួនរហូតដល់ ៣៩% 

នាបុគ្គលិកដាលបានចត់តាំងទៅធ្វើការនៅកាាបា្រាស ។ 

The Maybank GO Ahead Challenge (MGAC) ២០១៥  គឺជាផ្នាកមួយនាការខិតខំបាឹងបាាង

របស់យើង ក្នុងការបណា្តាក់ទុនទៅលើតមាូវការធនធានមនុសាសនៅក្នុងតំបន់នាថ្ងាអនាគត។

MGAC ២០១៥ របស់យើង បន្តជាវិធីជាើសរីសបុគ្គលិកដាលមានភាពប្លាកថ្មី ដើមាបទីផ្តល់

ឱកាសឲាយយើងរកឃើញអ្នកមាន្រាពកោសលាយខុសៗគា្នា នៅជុំវិញពិភពលោក។  តាំងពីថ្ងា

សមោ្ពាធនៅ ឆ្នា២ំ០១២ វាបានបង្កើនស្តង់ដជាមួយនឹងកម្មវត្ថថុ្មីៗ ទាក់ទងនឹងការចប់អារម្មណ៍

សកម្មភាព និងរយៈពាល។ ការកើនឡើងនាចំនួនអ្នកចុះឈ្មាះចូលរួម គឺជាភស្តុតាងនាភាព

ទាក់ទាញយ៉ាងខា្លាងំរបស់កម្មវិធីនាះ និងភាពលាបីទឈ្មាះនាធនាគារ មាយប៊ាង។  នៅ ឆ្នា២ំ០១២  

យើងទទួលបានអ្នកចូលរួមចំនួន ១.០០០នាក់  ហើយចំនួននាះកើនឡើងដល់ ៥.០០០នាក់

នៅ ឆ្នាំ២០១៣  កើនដល់ ១០.០០០នាក់ នៅ ឆ្នាំ២០១៤។ នៅ ឆ្នាំ២០១៥ ថ្មីៗនាះ យើង

ទទួលបានចំនួនអ្នកចូលរួម្រ្វារដង គឺមានដល់ទៅ ២៣.០០០នាក់ ដាលមានបាមាណជាង

១០០សញ្ជាតិ ដាលក្នុងនះមាន ១.០០០នាក់ មកពីបា្រាសកម្ពុជា។

កម្មវិធីនាះរួមមានទាំងកិច្ចការទំនួលខុសតាូវសង្គម  ហើយវាធ្វើការបាឡងលើសពីគុណភាព

សិកាសា និងការដឹកនាំទៅ្រៀត។ កតា្ត្ាសុខភាពផ្លវូកាយតាូវបានគាបញ្ចូល ដើមាបទីរកអ្នកដាល

ធនធានមនុស្រស

ខា្លាំងគាប់ផ្នាកឲាយសមសាបទៅនឹងាកាយសោ្លាកនាកម្មវិធី #morethanachallenge។  ធនាគារ

មាយប៊ាង ក៏ជាកាុមហ៊ុនមួយក្នុងចំនួនកាុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចដាល មានការបាឡងករណី

ាណិជ្ជកម្ម ជាពិសាសសមាាប់សិសាសមហាវិទាយាល័យ និងដើមាបីទទាក់ទាញអ្នកមានសមត្ថភាព

នៅក្នុងតំបន់ ដើមាបទីរួមបញ្ចូលទៅដល់ការលូតលាស់របស់ធនាគារ មាយប៊ាង និងទ្វបីអាសុី។

នៅវគ្គបញ្ចប់យើងបានបញ្ចូលការបាកួតបាជាង២បាភាទ្រៀត “ការបាកួតបាជាងបាក្ខជន

មានបាជាបាិយភាព” និង “កាុមដាលមានបាជាបាិយភាព” បានបោះឆ្នាតជាសាធារណៈ។

ជ័យលាភីទី១ ទី២ និង ទី៤ នា Ultimate GO Ahead Challenger  បានទទួលដំណើរទសាសនកិច្ច

មិនគិតថ្លាទៅទីកាុងញូវយ៉ក ទីកាុងឡុងដ៍  និងហុងកុង។ កាុមជ័យលាភី និង Ultimate GO 

Ahead Challenger មានឱកាសទាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ពួកយើងតាម

រយៈកម្មវិធី TLC។  កម្មវិធីនាះក៏បានផ្តល់រងា្វាន់ជាបាាក់ដល់កាុមជ័យលាភីផងដារ ដាលមាន

ចំនួនរហូតដល់ ៤០.០០០ដលុា្លារអាមារិក សមាាប់កាុមជ័យលាភីចំនួន ២០.០០០ដុលា្លារ

អាមារិក សមាាប់កាុមលាខ២ និង ១០.០០០ដុលា្លារអាមារិក សមាាប់កាុមលាខ៣។ អ្នកបាកួត

ផ្ត្ាច់ពា័តារបស់ MGAC  ឆ្នាំ២០១៥ ឥឡូវនាះបានកា្លាយទៅជាផ្នាកមួយនាកាុមហ៊ុន ដាលមាន

មុខតំណាងខុសៗគា្នានៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគាររបស់យើង។ 

ការបាកួតបាជាងវគ្គផ្ត្ាច់ពា័តាឆ្នាំ ២០១៥ គឺជាការបាកួតបាជាងរយៈពាល ១២ថ្ងា ពីថ្ងាទី១៧  

ដល់ថ្ងាទី២៩  ខាសីហា  ឆ្នាំ២០១៥ ដាលអ្នកបាកួតផ្ត្ាច់ពា័តាទាំង ៦០រូប បានធ្វើដំណើរ

ទៅទីកាុងពីរ គឺហាសាកាតា និងកូឡាឡាំពួរ ដើមាបទីទទួលបានបទពិសោធន៍នៅក្នុងបរិសា្ថានខុស

ប្លាកគា្នា។ MGAC ឆ្នា២ំ០១៥ ទាក់ទាញឲាយមានការចាករំលាកជាង ៤.៧០០ដង និងទំនាក់ទំនង

ជាង ៤៣.០០០ នៅលើបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយសង្គមផាសាងៗ។

ការសិក្រសា និងការអភិវឌ្រឍន៍

កម្មវិធ ីGo Ahead EVP បានជមាុញលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិករបស់ពួកយើងមួយផ្នាកធំក្នុងការ

អភិវឌាឍន៍ជំនាញការងាររបស់ពួកគា ក្នងុគោលបំណងពងាីកវិសាលភាពទំហំការងារ ក៏ដូចជា 

ការទទួលខុសតាូវក្នុងការងារសំខាន់ៗបន្ថាម្រៀត តាមរយៈមុខតំណាងការងារផាសាងៗគា្នា

រួមទាំាងការងារផាសាង្រៀតនៅបណា្តាបា្រាសដាលធនាគារ មាយប៊ាង បាននឹងកំពុងបាតិបត្តិការ

សកម្មភាពរបស់ខ្លនផងដារ ដោយឈរលើទសាសនៈ ៧០:២០:១០ នាការរៀនសូតា តាមរយៈ

ការពិសោធន៍ការបណ្តុះបណា្តាល និងបណា្តាញដាលស្ថិតនៅជុំវិញពួកគា។ កម្មវិធីមួយនាះ

ផ្ត្ាតទៅលើតមាូវការនាការទទួលបានការបណ្តុះបណា្តាលរបស់បុគ្គលិក ដាលតាូវបាន

កំណត់យ៉ាងលំអិតក្នុងផានការអភិវឌាឍន៍សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន (PDP) ដាលជាសមាសធាតុ

ដ៏សំខាន់មួយ នាបាព័ន្ធគាប់គាងការអនុវត្តន៍ការងាររបស់បុគ្គលិក (myHR2u)។  

ដោយសារតាសម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង បន្តឈងចប់យកកាលានុវត្តភាពនៅតាមតំបន់

ផាសាងៗគា្នា ដាលមានគោលបំណងក្នុងការផ្តល់ដោំះសាាយហិរញ្ញវត្ថុសមាាប់តមាូវការ

ចាើនបាបយ៉ាងរបស់អតិថិជនពួកយើងក៏នៅតាផ្ត្ាតការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ក្នុងការធានា



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៤១

ធនធានមនុស្រស

បាននូវបុគ្គលិកឥណទាន ដាលមានជំនាញចាបាស់លាស់។ អ្វទីាំាងអស់នាះតាូវបានធានា

អះអាងដោយោងទៅលើកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាល ផ្នាកឥណទានដាល តាូវបានទទួលសា្គាល់

ដោយសា្ថាប័នអន្តរជាតិ ដើមាបទីធានាឲាយបានសុវត្ថិភាពទាពាយសកម្មរបសស់ា្ថាប័ន រួមជាមួយនឹង

ដំោះសាាយ ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបាសើរបំផុតដល់អតិថិជន។ ក្នុងកំឡុងពាលនាះដារ 

សម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង បានធ្វើការសហការជាមួយ នឹងសា្ថាប័ន ដាលផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណា្តាល

ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ និងឥណទានដាលតាូវបានទទួលសា្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ហើយកម្មវិធី

បណ្តុះបណា្តាលឥណទានជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយនាះ ក៏តាូវបាននាំយកមកកាន់ធនាគារ 

មាយប៊ាង ក្នុងបា្រាសកម្ពុជា ដើមាបទីធានាឲាយបាននូវគុណភាពរួមមួយ នាការគាប់គាង និង

ការវិភាគនាឥណទាន ជាពិសាសការអនុលោមទៅតាមតមាូវការនៅក្នុងតំបន់ផងដារ។ 

សម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាងក៏បានផ្តល់ជាវគ្គបណ្តុះបណា្តាលសមាាប់បុគ្គលិកដាលស្ថតិនៅក្នុង

នាយកដ្ឋានខា្នាតតូច និងមធាយម ជាង ១០០នាក់ ទៅតាមបា្រាសនៅតាមតំបន់អាសា៊ានដូចជា

បា្រាសមា៉ាឡាសុី កម្ពុជា សិង្ហបុរី ហើយនឹង ហ្វីលីពីន ក្នុងខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ផងដារ។ លើស

ពីនាះទៅ្រៀតកម្មវិធីនាះ ក៏តាូវបានដំណើរការដល់ពាលបច្ចុបាបទន្នផងដារ។

ផ្នត់គំនិតនាបាសិទ្ធភាពក្នុងការងារឧត្តមភាពបាតិបត្តិការ Operational Excellence (OE)

ក៏តាូវបានដក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលសមាាប់បុគ្គលិកថ្នាក់កណា្តាល និងថ្នាក់

ជាន់ខ្ពស់ថ្មីផងដារ។

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ពួកយើងនឹងផ្ត្ាតការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់លើការពងាឹងភាពជាអ្នកដកឹនាំ

តាមរយៈវបាបទធម៌នាការបណ្តុះបណា្តាលការងារដោយផ្ទាល់ ជាពិសាសកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាល

ផ្នាកឥណទានដល់បុគ្គលិកផ្នាកឥណទាន ក៏ដូចជាបាធានសាខាផងដារ។ កម្មវិធីបណ្តះុបណា្តាល

របស់ពួកយើងនឹងតាូវបានធ្វើឲាយសាបគា្នាជាមួយនឹងយុទ្ធវិធីថ្មីៗ នាការបំពាញការងារតាូវពាល

ដាលសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង ចប់ផ្តើមរំកិលខ្លនួដល់កមាតិនាការអភិវឌាឍន៍មួយកមាតិ្រៀត។

ការពង្រឹងឥរិយាបថ និងតម្ល្ររួម

សាបពាលដាលសម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង ចប់ផ្តើមអនុវត្តនូវផានការអភិវឌាឍន៍របស់ខ្លួនក្នុង

ឆ្នាំ២០០៨ ពួកយើងក៏បានពងាឹងវបាបទធម៌ក្នុងការបំពាញការងារដោយផ្អាកទៅលើចក្ខុវិស័យ

បាចំ ឆ្នាំ២០១៥ រួមជាមួយនឹងបាសកកម្ម ក្នងុការផ្តល់ភាពងាយសាួលនាដំោះសាាយ

ហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនទំាាងអស់ផងដារ។ តម្លារួមរបស់យើងតាូវបានកំណត់ដោយ T.I.G.E.R

ដាលមានអត្ថន័យពាញលាញថ ការអនុវត្តន៍ការងារជាកាុម តមា្លាភាព ភាពចមាើន លូតលាស់ 

បាសិទ្ធភាព និងលទ្ធផល រួមជាមួយនឹងការពងាឹងចំណងទាក់ទង គឺជាសារមួយ ដាលតាូវ

បានផ្តល់ដល់បុគ្គលិកទាំាងអស់យ៉ាងចាបាស់លាស់ ហើយបុគ្គលិករបស់យើងទំាាងអស់មាន

ទំនួលខុសតាូវខ្ពស់ ក្នុងការអនុលោមនូវរាល់សកម្មភាពការងារទាំាងអស់ ដើមាបទីសមាាចឲាយ

បាននូវវត្ថុបំណងរួមរបស់ពួកយើង។ T.I.G.E.R បានចងជាសម្ព័ន្ធចំណងមួយ ដាលកំណត់នូវ

ឥរិយបថការងារយ៉ាងជាក់ចាបាស់នៅកន្លាងបំពាញការងារ និងពាលទំនាក់ទំនងជាមួយភាគី

ាក់ព័ន្ធដទា្រៀតផងដារ។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ យើងក៏តាងតារៀបចំកម្មវិធីសបាបាយៗជាចាើនក្នុងការជមាុញលើកទឹកចិត្ត

បុគ្គលិករបស់យើងក្នងុការធ្វើឲាយតម្លារួមរបស់យើងទៅជាតម្លាសកលរួមមួយ ហើយផ្តល់ឱកាល

ដល់ពួកគា ក្នុងការបញ្ចាញនូវមតិោបល់ និងការយល់ដឹងរបស់ពួកគាទៅលើតម្លារួម

ដាលសា្ថាប័នបានបង្កើតឡើងផងដារ។ ជាផ្នាកមួយនាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ Mind Body Soul

យើងបានរៀបចំកម្មវិធី Power-UP Day មុនដំណាច់តាីមាសចុងកាាយក្នុង ឆ្នាំ២០១៥។

ធនាគារ មាយប៊ាង រៀបចំផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីនាះឡើង ដោយឈរលើវត្ថុបំណង រួមមួយក្នុងការ

រឹតបន្តឹងចំណងសម្ព័ន្ធភាព រវាងបុគ្គលិកគាប់ជាន់ថ្នាក់ក៏ដូចជា ការអបអរសាទរសមាាប់ភាព

ជោគជ័យក្នុងការបំពាញការងារក្នុងតាីមាសចុងកាាយរបស់ពួកគាផងដារ។ អ្វីដាលពិសាស

ជាងនាះទៅ្រៀត ពួកយើងបានរៀបចំជាអាហារសំរន់ចាើនបាភាទ រួមជាមួយនឹងភាសជ្ជៈ

ផាសាងៗសមាាប់បុគ្គលិកទាំាងអស់។ ទន្ទឹមនឹងគា្នានាះដារ ពួកយើងក៏បានរៀបចំជាវគ្គ សំណាះ

សំណាលជាមួយបុគ្គលិករបស់ពួកយើង ក្នុងគោលដៅចាករំលាក ក៏ដូចជាការបងា្ហាញពីឆន្ទៈ 

ពាមទាំងការ ប្តាជា្ញារបស់ពួកគាក្នុងការបំពាញការងារសមាាប់តាីមាសចុងកាាយ ។ 

ការបាារព្ធឡើងនាគំរប់ខួបលើកទី៥៥ នាការបើកដំណើរការជាផ្លូវការរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

មាយប៊ាង គឺជាគំនិតផ្តចួផ្តើម ដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងការពងាងឹសម្ពន័្ធភាពការងារ ជាពិសាស

សា្មារតីនាការបំពាញការងារ ដោយោងទៅលើភាពជាផ្នាកមួយរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង

បូកផាសំនឹងភាពសោ្មាះតាង់របស់បុគ្គលិកគាប់ជាន់ថ្នាក់ផងដារ។ នៅថ្ងាទី២២ ខាកញ្ញា នាការ

បាារព្ធកម្មវិធីគមាប់ខួបរបស់យើង បុគ្គលិកទទូាំាងពិភពលោករបស់ធនាគារ មាយប៊ាង បាន

ចូលរួមជាមួយនឹងអ្នករួមការងារជាមួយគា្នា ពាមទាំងអតិថិជនរបស់ពួកយើង្រៀតផង។ ក្នុង

កំឡុងពាលបាហាលជា ៤សបា្ត្ាហ៍ បុគ្គលិករបស់យើងទាំាងមូលបានចូលរួម ធ្វើការចាក

រំលាកនូវភាពវិជ្ជមានជាចាើន ដាលពួកគាទទួលបានដោយផ្អាកទៅលើចក្ខុវិស័យ តម្លារួម

ជាពិសាសបាសកកម្មរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង តាមរយៈបណា្តាញទំនាក់ទំនងបាកបដោយ

សកា្ត្ានុពលរបស់ពួកយើង។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំធនាគារ មាយប៊ាង តាងតាបានរៀបចំការជួបជុំជាលក្ខណៈផ្លូវការមួយ ដោយ

មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់នាយកបាតិបត្តិជាមួយនឹងគណៈគាប់គាងជាន់ខ្ពស់ ជាមួយ

នឹងវត្តមានបុគ្គលិករបស់យើង ដាលអញ្ជើញមកពីគាប់សាខាខាត្តកាុង និងនាយកដ្ឋាន

ទាំងអស់ក្នុងគោលបំណងពងាឹងសា្មារតី នាការទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិកទាំាងអស់ជាមួយគណៈ

គាប់គាងផងដារ។ វត្ថុបំណងរួមមួយនាជំនួបនាះ គឺជាការចាករំលាកពិភាកាសាស្តីអំពីការកំណត់

ផានការគោលដៅរួមមួយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ ពាមទាំងបុគ្គលិកគាប់ជាន់ថ្នាក់ទាំាងអស់ក្នុងការ

រៀបចំផានការសកម្មភាពការងារ ដើមាបទីសមាាចនូវវត្ថុបំណងរួមមួយដាលបានបង្កើតឡើង

ជាពិសាសសមាាចបាននូវចក្ខុវិស័យ ក៏ដូចជាតម្លារួមរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង។ តាមរយៈ

ជំនួបមួយនាះ វាក៏ជាការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងរបស់បុគ្គលិក រួមទំាាងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍

ដ៏មានតម្លាពីការចាករំលាករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផងដារ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៤២

ប្រសិទ្ធិភាពន្រប្រតិបត្តិការ និងបទពិសោធន៍អតិថិជនរួម

ការពងាីកដំណើរការ myHR2U ទៅតាមតំបន់នីមួយៗ នាវិសាលភាពរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង

គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏មានសកា្ត្ានុពលបំផុតក្នុងការជមាុញសកម្មភាពនាការបំពាញការងារ

របស់បុគ្គលិកឲាយកាន់តាមានបាសិទ្ធភាព។ ក្នុងកំឡុងពាលនះដារ លក្ខណៈពិសាសសំខាន់ៗ

បន្ថាម្រៀតនា myHR2U តាូវបានពងាីកមកដល់ធនាគារ មាយប៊ាង នៅក្នុងពាះរាជាណាចកា

កម្ពុជា ជាមួយនឹងបាព័ន្ធការបាើបាាស់ ដាលមានលក្ខណៈងាយសាួល ដាលតាូវបាន

ចាករំលាកពីសំណាក់ ១៦ បា្រាស ដូចជា បាព័ន្ធគាប់គាងព័ត៌មានបុគ្គលិក បាព័ន្ធគាប់គាង

ការអនុវត្តន៍ការងារ និង្រាពកោសលាយ សំណងទូទាត់ និងបាព័ន្ធគាប់គាងសំខាន់ៗផាសាង្រៀត។

នាពាលបច្ចបាបទន្ន myHR2U តាូវបានបាើបាាស់បាមាណជាង ៧០% នាបុគ្គលិកសរុបរបស់

សម្ពន័្ធធនាគារ។ សំខាន់ជាងនាះទៅ្រៀត វាក៏ជួយសមាួសលដល់ការសមាាចចិត្តនានាដាលាក់

ព័ន្ធនឹងការគាប់គាងធនធានមនុសាស តាម រយៈការវិភាគទិន្នន័យបាកបដោយបាសិទ្ធិភាព។

វិសាលភាពតំបន់តូបបនីយកម្ម នាបាព័ន្ធដ៏មានសកា្ត្ានុពល ដាលតាូវបានចប់ដំណើរការ

ក្នុង ឆ្នាំ២០១៤ ក៏តាូវបានពងាីកជាបន្តបនា្ទាប់។ វត្ថុបំណងដ៏គួរឲាយកត់សំគាល់របស់បាព័ន្ធ

មួយនាះ គឺជមាុញការទំនាក់ទំនងជាបាព័ន្ធផ្លូវការមួយ ក៏ដូចជាការពងាឹងការសហការណគ៍ា្នា

ក្នុងការបំពាញការងាររវាងបុគ្គលិក និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគា ដើមាបទីសមាាចវត្ថុបំណង

រួមរបស់សា្ថប័ន។ ទន្ទឹមនឹងគា្នានាះ ដាលវាក៏តាូវបានដក់ឲាយដំណើរការជាផ្លវូការនៅបា្រាស

កម្ពុជាផងដារ។

យើងតាងតាបានផ្ត្ាតការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ ក្នុងការផ្តល់សំណងទូទាត់បាកបដោយ

តមា្លាភាព ក៏ដូចជាវបាបទធម៌នាការជមាុញលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកឆ្នើម កាុមការងារឆ្នើម និង

បុគ្គលិក ដាលបានបំពាញការងារ នៅក្នងុសា្ថាប័នរបស់ពួកយើងយូរអង្វាងផងដារ តាមរយៈកម្មវិធី

Maybank Cambodia Awards។ នៅក្នុង ឆ្នាំ២០១៥ ពួកយើងបានរៀបចំកម្មវិធីសំខាន់ៗពីរ

ដាលរួមមាន Maybank Cambodia Tiger Roar Workshop and Awards Night។ អ្វីដាល

ពិសាសនះ គឺបុគ្គលិកឆ្នើមដាលទទួលបានានរងា្វាន់ជាបុគ្គលិកឆ្នើមបាចំតំបន់នីមួយៗ

តាូវបានបញ្ជូនទៅចូលរួមកម្មវិធី Celebrating the Stars ដាលតាូវបានរៀបចំឡើងដោយ 

Maybank Group ក្នុងការបាកាសផ្តល់កិត្តិយស ដល់បុគ្គលិកឆ្នើមបាមាណជាង ៧០នាក់

ដាលមកពីបណា្តាបា្រាសទំាាងអស់ដាលធនាគារ មាយប៊ាង បាននឹងកំពុងបាតិបត្តិការ

សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ នាះដារ ធនាគារ មាយប៊ាង បានបន្តគំាទាដល់ការសិកាសារបស់បុគ្គលិក 

ទៅតាមជំនាញផាសាងៗគា្នា នៅតាមសា្ថាប័នអប់រំធំៗតាមរយៈ Staff Education Assistance 

Scheme ។ ពួកយើងក៏បន្តផ្តល់ឲាយនូវកម្មវិធីគាំទាផាសាងៗ កាាពីការផ្តល់បាោជន៍ដល់

បុគ្គលិក ដើមាបទីពងាឹងបាសកកម្មមនុសាសធម៌របស់ពួកយើងទៅកាន់បុគ្គលិកយើង និងឆន្ទៈក្នុង

ការបង្កើតកាុមហ៊ុន ដាលចាះយកចិត្តទុកដក់មួយ។ តាមរយៈថវិការសុខុមាលភាពបុគ្គលិក

ធនាគារ មាយប៊ាងកម្ពុជា ពួកយើងផ្តល់ឲាយនូវសង្គាាះហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់បុគ្គលិក និងកាុម

គាួសសារ ដាលមានជម្ងឺគាាះថ្នាក់ ឬការខូចខាតដោយសារគាាះធម្មជាតិផាសាងៗ និងតមាូវការ

ដាលមិនតាូវបានផ្តល់ឲាយតាមរយៈអត្ថបាោជន៍បុគ្គលិក។

សុខភាព និងតុល្រយភាពការងារ និងជីវិត

យើងដឹងពីសារៈសំខាន់នាកម្មវិធីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពក្នុងការបង្កើនភាពពាញចិត្តរបស់

បុគ្គលិក និងការរកាសាពួកគាក៏ដូចជាការបង្កើនផលិតភាព។  យើងលើកទឹកចិត្ត និងបញ្ចូល

សកម្មភាពកីឡា ជាផ្នាកមួយនាយុទ្ធសាស្តាទាក់ទងបុគ្គលិករបស់យើង។ យើងបានបាារព្ធ

កម្មវិធីកីឡាធនាគារ មាយប៊ាង ទីពីរ ដើមាបីទជមាញុឲាយមានជីវិតដាលមានសុខភាពល្អ កីឡាភាពល្អ

និងធ្វើឲាយមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងបុគ្គលិកផងដារ។

គោលនយោបាយ ភាពខុសគ្ន្រ ភាពបញ្ចូលគ្ន្រ និងយ្រនឌ័រ

នៅធនាគារ មាយប៊ាង យើងយកចិត្តទុកដក់លើភាពខុសគា្នា និងការរាប់បញ្ចូលដោយសារ

វានំាឲាយមានភាពច្នាបាឌិត និងគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីនៅក្នុងបុគ្គលិករបស់យើងក្នុងការធ្វើបាតិបត្តិការ

មានគុណភាពខ្ពស់ និងបង្កើតវបាបទធម៌បាតិបត្តិការខ្ពស់មួយនៅក្នុងកាុមហ៊ុនយើង។ វបាបទធម៌

របស់មានភាពរាប់បញ្ចលូដោយសារយើងឲាយតម្លាលើភាពខុសគា្នា។ បុគ្គលិកទាំងអស់តាូវបាន

គាគោរពស្មើៗ គា្នា។ បុគ្គលិកមានឱកាសស្មើៗ គា្នា ក្នងុការលូតលាស់ក្នងុការងារគា និងលូតលាស់

ខ្លួនឯងនៅគាប់កមាិត។

ពួកយើងបានរៀបចំកម្មវិធីជាចាើន ជាពិសាសសមាាប់អ្នកដកឹនាំជាស្តាី  ដើមាបទីជួយពន្លឿនការ

អភិវឌាឍន៍របស់គាពងាឹងបាតិបត្តិការ និងធ្វើឲាយពួកគាអាចរកាសាតុលាយភាពរវាងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន និង

ការងាររបស់ពួកគាបាន។ ការបាារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារី គឺជាកម្មវិធីបាចំឆ្នាំតំណាង

ឲាយការដឹងគុណដល់ការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកនារីទាំងឡាយ។

តាំងពីការចប់ផ្តើមនាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរខ្លួនធនាគារ មាយប៊ាង មកម៉្លាះ យើងបានធ្វើការពិនិតាយ

លើតំណាងភាទយ៉ាងដិតដល់ ជាពិសាសនៅកមាិតថ្នាក់ខ្ពស់ ដាលជាផ្នាកមួយ នានាឡិកា

ស្ទង់ស្តងដ់បុគ្គលិករបស់ធនាគារ មាយប៊ាង។ គោលនោបាយភាពខុសគា្នា  និងភាពរាប់

បញ្ចូលរបស់យើងគាប់គាងលើគាប់សកម្មភាព និងការអនុវត្តន៍ការងារ។ នាះជាការធានាថ

 កន្លាងធ្វើការនឹងគា្មានការរីសអើង ឬការរំលោភបំាន ហើយផ្អាកទៅលើសមត្ថភាព។

ធនធានមនុស្រស



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៤៣

ធនធានមនុស្រស

ពួកយើងមានគោលនោបាយការរៀបចំការងារដាលអាចបត់បានបាន (FWA) ដាលចាង

ពីកាលវិភាគបត់បាន និងថារនៅកន្លាងការងារ។ គោលនោបាយនាះផ្តល់ឱកាសឲាយបុគ្គលិក

យើងគាប់គាងពាលវាលាការងាររបស់ពួកគា ដោយមិនឲាយប៉ះាល់ដល់ជំនួញ ឬការងារ

ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគា។  វិធីគាំទាដូចនាះជួយធានាថ ធនាគារ ក៏ដូចជាបុគ្គលិកអាចទទួលបាន

តុលាយភាពការងារ និងជីវិត។

ការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុគ្គលិក

ការងារស្ម័គាចិត្តរបស់បុគ្គលិក គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយក្នងុការបងា្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ធនាគារយើង 

ក្នុងការបញ្ចូលភាពជាបាជាពលរដ្ឋ និងបាសកកម្មមនុសាសធម៌របស់យើង។ កម្មវិធីនាះ

លើកទឹកចិត្តឲាយបុគ្គលិកយើងកា្លាយខ្លួនជាភា្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរក្នុងការបង្កើតឥទ្ធពលល្អ និងមាន

រយៈពាលយូរ ទៅកាន់អ្នកទទួលផល និងសហគមន៍ដាលយើងធ្វើការជាមួយ។ បុគ្គលិក

ទទួលបានឱកាសជាើសរីសបញ្ហា ឬគមាាងណាមួយ ដាលសាបទៅនឹងទំនួលខុសតាូវ

កិច្ចការសង្គមរបស់កាុមហ៊ុន (CR) របស់មូលនិធិធនាគារ មាយប៊ាង ដាលរួមមានហិរញ្ញវត្ថុ 

និងចំណាះដឹងការពងាឹងសហគមន៍ ភាពខុសគា្នារបស់បរសិា្ថាន សិលាបទៈ និងវបាបទធម៌ ការរស់នៅ

ដោយមានសុខភាពល្អ  និងជំនួយសង្គាាះគាាះធម្មជាតិ។ 

កម្មវិធីពិភពលោកដើមាបីទកិច្ចការសង្គម  (Global CR Day) គឺជាផ្នាកមួយ នាកម្មវិធី "Cahay Kasih”

ដាលផ្តល់ឱកាសឲាយបុគ្គលិកគាប់រូបបងា្ហាញពីគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ពួកគាទៅកាន់ពិភពលោក។ 

នៅ ឆ្នាំ២០១៥ កម្មវិធីពិភពលោក ដើមាបទីកិច្ចការសង្គម (Global CR Day) លើកទី៦ តាូវបាន

បាារព្ធឡើងនៅកាាមបាធានបទ «បណ្តុះគំនិតសហគមន៍ពិភពលោក»។  គំនិតផ្តួចផ្តើម

ចំនួន ១០២ តាូវបានធ្វើឡើងក្នុងពាលតាមួយ និងទទួលបានការចូលរួមពីបុគ្គលិកធនាគារ

មាយប៊ាង ចំនួន ១៦.៥៥៩រូប។ នៅក្នងុធនាគារ មាយប៊ាងកម្ពជុា វិញលើសពី៩០% នាបុគ្គលិក

យើងបានចូលរួមកម្មវិធីពិពណ៌សបាបទុរសធម៌របស់ធនាគារ មាយប៊ាង  ដើមាបទីអបអរសាទរដល់ 

ការធ្វើការជាដាគូររវាងធនាគារ មាយប៊ាង និងអង្គការលើកស្ទួយបាជាពលរដ្ឋ សមាាប់កម្មវិធី

ឧបត្ថម្ភកុមារ វិថចីកចាញពីគំនរសំរាម និងកម្មវិធី។ ចំនួនអ្នកស្ម័គាចិត្ត និងគំនិតផ្តួចផ្តើម 

បងា្ហញពីទឹកចិត្តចូលរួមគំាទា ក្នងុកិច្ចការសហគមន៍ ដាលមាននៅក្នងុកាមុហុ៊ននាះ។ គាប់គំនិត

ផ្តចួផ្តើម តាវូបានតាមដន និងតាួសតពិនិតាយយ៉ាងដិតដល់ ដើមាបទីធានាថ កាុមការងារដាលអនុវត្ត

គំនិតផ្តចួផ្តើមទំាងនាះ មានទមាង់តាមឹតាវូ និងមាននិរន្តភាពទៅកាន់អ្នកទទួលផលរបស់យើង។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

“ខ្ញុតំាងតាជឿជាក់ថ គុណភាពនាអភិបាលកិច្ច

សាជីវកម្មល្អ គឺជាមូលដ្ឋានសមាាប់ភាពច្នា

បាឌិត។ នាះគឺជាកិត្តយិសរបស់ខ្ញុ ំដាលបានក្លាយ

ជាផ្នាកមួយនាធនាគារ មាយប៊ាង កម្ពុជា 

ដាលខ្ញុំមានឱកសអាចចាករំលាក និងចូលរួម

សហករជាមួយកាមុករងារក្នងុសាកុ និងកាាសាកុ

ក្នងុករទទួលបានឧត្តមភាពនាបាតិបត្តិករ។”
ហ្រចង ច័ន្ទបូព៌រស្មី

មា្ចាស់ពានរងា្វាន់គំនិតច្នាបាឌិត បាាំឆ្នា ំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយករណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ករបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗរបាយការណ៍សមិទ្ធផល

៤៦ របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

៤៨ សាវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍

៥១ សាវាធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម

៥២ បាតិបត្តិករអាជីវកម្ម រដ្ឋបាល

 ឥណទាន និងករគាប់គាងបាាក់កម្ចី

៥៤ មា៉ាឃីតទីង និងគុណភាពសាវាកម្ម



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៤៦

“ ក្នងុឆ្ន្រចសំារពើពន្ធ២០១៥ យើងមានបំណងបន្តធ្វើឲ្រចយ
 ផលិតភាព និងការគ្រចប់គ្រចងថ្ល្រចដើមរបស់យើងកាន់ត្រចមានភាព
 ប្រចសើរឡើង ដើម្រចបីធានាឲ្រចយបានថា យើងគ្រចប់គ្រចងកំណើនន្រច
ចំណាយរដ្ឋបបាលទូទៅក្នុងសមភាពមួយដ៏សមស្រចបធៀប

 នឹងកំណើនន្រចចំណូលប្រចតិបត្តិការសុទ្ធរបស់យើង។ វិធី
 សាស្ត្រចន្រចះ គឺស្រចបទៅនឹងស្រចចក្តបី្រច្រចថា្ន្រចរបស់យើងក្នងុការ
 បង្កើតគំរូប្រចតិបត្តកិារមួយ ដ្រចលមាននិរន្តរភាព និង
 ប្រចសិទ្ធភាព ព្រចមទំាងស្រចប ទៅនឹងទិសដៅរបស់សម្ពន័្ធ 
ធនាគារផងដ្រចរ។ ”

ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០១៥

ស្រចចក្តសីង្រច្ខបចំណ្រចញខាត (ជាដុល្ល្រចអាម្រចរិក) ឆ្ន្រចសំារពើពន្ធ ២០១៥ ឆ្ន្រចំសារពើពន្ធ ២០១៤ ធៀបនឹងឆ្ន្រចំាស់

ចំណូលពីករបាាក់សុទ្ធ ២៣.១៣៤.៤០៩ ២០.៣៣៨.៥៣២ ១៣,៧៥% 

ចំណូលថ្លាឈ្នលួ និងកមាាជើងសារសុទ្ធ       ៥.៤៨៨.១៣៧       ៣.៦៦១.២២៥ ៤៩,៩០%

ចំណូលប្រចតិបត្តកិារសុទ្ធសរុប ២៨.៦២២.៥៤៦ ២៣.៩៩៩.៧៥៧ ១៩,២៦%

ចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅ  (១៤.០៣៩.១២៧) (១១.៣១១.០៦៧) ២៤,១២%

(សំវិធានធនលើ) កត់តាាបញ្ចាាសនាឥណទានបាត់បង់ (១.៦៩៩.១៥០) ៣៤៧.១១៤ -៥៨៩,៥១%

ករបាមូលមកវិញនូវឥណទាន ដាលបានលុបចោល - ៥៣៤.២៤២ -

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញមុនបង់ពន្ធ ១២.៨៨៤.២៦៩ ១៣.៥៧០.០៤៦ -៥,០៥%

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញសុទ្ធ ១០.១២៨.៧០៨ ១០.៧៥៦.៨៥៥ -៥,៨៤%

ទោះបីជាធនាគារមាឃប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ បានរងឥទ្ធពិលពីសា្ថានភាពសាដ្ឋកិច្ចពិភពោក យើងក៏បានសមាាចនូវលទ្ធផលោគជ័យជាទីពាញចិត្តមួយ ជាមួយនឹងបាាក់ចំណាញសុទ្ធសរុបចំនួន ១០,១៣ លានដុលា្លាអាមារិក 
និងផលចំណាញធៀបនឹងមូលធនក្នងុអតាា ១១,៦៧%។ ក្នងុកំឡុងឆ្នា២ំ០១៥ យើងនៅតាបាឈមនឹងសមា្ពាធនាករធា្លាក់ចុះនាកមាតិចំណាញពីឥណទាន និងករកើនឡើងនាចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅ ដាលភាគចាើនគឺទៅ 
លើករវិនិយោគលើករពងាកីបណា្តាញ និងវត្តមានរបស់យើង។ ក្នងុករបាឈមនឹងសា្ថានភាពសាដ្ឋកិច្ច ដាលមានករបាកួតបាជាងយ៉ាងខ្លាងំក្លា យើងក៏បានាប់ផ្តើមទទួលសា្គាល់ផងដាលនូវករចុះខាសោយនាគុណភាព 
ទាពាយសកម្ម ពាមទំាងបានផ្តល់សំវិធានធនយ៉ាងគាប់គាាន់លើឥណទានមិនដំណើរករ។

ទោះបីជាឥណទានដុលមានកំណើន ៣៧,៩០% ធៀបនឹងឆ្នាាំស់ បាាក់ចំណាញសុទ្ធមានកំណើនយឺតក្នងុអតាាតាមឹតា ១៣,៧៥% ដាលបណា្តាលមកសមា្ពាធនាករធា្លាក់ចុះនាកមាតិចំណាញពីឥណទាន ខណៈដាល 
កមាតិចំណាញពីករបាាក់សុទ្ធនាធនាគារបានធា្លាក់ចុះដល់ ៣,០៩% បាៀបធៀបទៅនឹងកមាតិចំណាញកលពីឆ្នាមុំនដាលមានអតាា ៣,៤១%។ យើងរំពឹងទុកថ កមាតិចំណាញពីឥណទាននឹងបន្តស្ថតិនៅក្នងុកមាតិទាប
ដោយសារករកើនឡើង នាតម្លាដើមនាមូលនិធិបាាក់បញ្ញើបុគ្គលក្នងុចំណោមសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថទំុាងអស់។

ដោយផ្អាកលើករបាកួតបាជាងយ៉ាងខ្លាងំក្លានាលក្ខខណ្ឌទីផាសោរផ្នាកឥណទាននិងបាាក់បញ្ញើ ដាលបានធ្វើោយប៉ះពាល់ដល់កមាតិចំណាញពីករបាាក់សុទ្ធ យើងបានផ្តាតករយកចិត្តទុកដក់លើកររួមចំណាកពីផ្នាក 
កមាាឈ្នលួ។ ជាលទ្ធផលចំណូលកមាាឈ្នលួ និងកមាាជើងសារសុទ្ធនាធនាគារ បានកើនឡើងគួរោយកត់សំគាល់ក្នងុអតាា ៤៩,៩០% ដាលជាកររួមចំណាកមកពីករកើនឡើង នាចំណូលពីផ្នាកហិរញ្ញបាទទានពាណិជ្ជកម្ម 
និងចំណូលពីកមាាសាវាកម្ម។ អនុបាតកមាាឈ្នលួធៀបនឹងចំណូលបានកើនឡើងដល់ទៅ ១៩,១៧% បើបាៀបធៀបជាមួយនឹងអនុបាតកមាាឈ្នលួធៀបនឹងចំណូលកលពីឆ្នាមុំន ដាលមានតាមឹតា ១៥,២៦%។

សមាាប់ឆ្នានំាះ ចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅបានកើនឡើង ២៤,១២% ធៀបនឹងឆ្នាមុំន ដាលចាើនជាងកំណើននាចំណូលបាតិបត្តកិរសុទ្ធសរុបដាលកើនឡើងក្នងុអតាាតាមឹតា ១៩,២៦% នាឆ្នាមុំន។ ករកើនឡើងនាចំណាយ
រដ្ឋបាល គឺបណា្តាលមកពីករបង្កើតឲាយបាើបាាស់នូវផលិតផល និងសាវាកម្មថ្មីៗ ក្នងុឆ្នា២ំ០១៥ និងករកើនឡើងចំណាយពាញមួយឆ្នានំាបណា្តាសាខថ្មចំីនួន៤ ដាលបានបង្កើតនាចុងឆ្នា២ំ០១៤។ យើងបានផ្តចួផ្តើម និងបន្ត
ពងាងឹផលិតភាពរបស់យើងោយកន់តាមានភាពបាសើរឡើង ពាមទំាងករគាប់គាងថ្លាដើម ដើមាទីធានាថកំណើននាចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅមានសមភាពមួយដ៏សមសាបធៀបនឹងកំណើននាចំណូលបាតិបត្តកិរសុទ្ធ
របស់យើង។ ជាលទ្ធផល អនុបាតចំណាយធៀបនឹងចំណូលបានកើនឡើងដល់ ៤៧,១៣% បើបាៀបធៀបជាមួយអនុបាតចំណាយធៀបនឹងចំណូលកលពីឆ្នាមុំនក្នងុអតាា ៤៦,៦៤%។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ឡង ខាយ សុីម
នាយក នាយកដ្ឋ្រចនហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្រច្ត



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយករណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ករបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៤៧

ស្រចចក្តសីង្ខ្រចបតារាងតុល្រចយការ (ជាដុល្ល្រចអាម្រចរិក) ឆ្ន្រចសំារពើពន្ធ ២០១៥ ឆ្ន្រចំសារពើពន្ធ ២០១៤ ធៀបនឹងឆ្ន្រចំាស់

ទាពាយសកម្មសរុប ៧៤៧.៧២៧.៣៦៧ ៥៩៦.៨៦១.៤២៥ ២៥,២៨%

ឥណទាន និងបុរាបាទានដុល ៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ៣៥២.៦២២.៥៤៩ ៣៧,៩០%

ឥណទាន និងបុរាបាទានសុទ្ធ ៤៧៤.៤៤៣.៥៥៥ ៣៤២.២៥៩.៤០៦ ៣៨,៦២%

ឥណទានមិនដំណើរករ ១៨.០៤១.៧៦៥ ៨.៣១៦.៧៦៥ ១១៦,៩៥%

បាាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ៥០៤.៣៣៣.៦៨៩ ៣៦១.០៥៩.២៧៥ ៣៩,៦៨%

មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធធៀបនឹងទាពាយសកម្មសរុប ១៦,១០% ១៣,២០% ២១,៩៧%

អនុបាតឥណទានមិនដំណើរករធៀបនឹងឥណទានសុទ្ធ ៣,៧១% ២,៣៦% ៥៧,២០%

មូលធន ៥០.០០០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ០,០០%

ទាពាយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារបានកើនឡើងក្នងុអតាា ២៥,២៨% ដាលមានតម្លាទឹកបាាក់ស្មើនឹង ៧៤៧,៧៣ លានដុលា្លាអាមារិក គិតតាមឹ ថ្ងាទី៣១ ធ្ន ូឆ្នា២ំ០១៥ ដាលមានកររួមចំណាកចមាទងមកពីករកើនឡើងនាឥណទាន និងបុរា 

បាទានដុលចំនួន ៣៧,៩០% បើបាៀបធៀបនឹងឆ្នាមុំន ដាលស្មើនឹងទឹកបាាក់ចំនួន ៤៨៦,២៥ លានដុលា្លាអាមារិក។

បាាក់បញ្ញើពីអតិថិជនបានកើនឡើងគួរឲាយកត់សំគាល់ចំនួន ៣៩,៦៨% ដាលមានទឹកបាាក់ចំនួន ៥០៤,៣៣ លានដុលា្លាអាមារិក ខណៈដាលយើងបន្តពឹងផ្អាកលើសក្តានុពលដ៏ធំធាងរបស់យើង (បណា្តាញសាខម៉ាាសីុនដកបាាក់ 

ស្វយ័បាវត្ត ិនិងសាវាកម្មធនាគារតាមបាព័ន្ធអីុនធឺណិត) សាបពាលជាមួយកររីកសុះសាយនាពាណិជ្ជសញ្ញា ក៏ដូចជាវត្តមានរបស់ធនាគារ មាឃប៊ាង។ ករកើនឡើងនាបាាក់បញ្ញើពីអតិថិជនបណា្តា លមកពីកំណើន នាបាាក់បញ្ញើចរន្ត 

និងបាាក់បញ្ញើសនាសំចំនួន ៤៦,២៥ លានដុលា្លាអាមារិក និងកំណើននាបាាក់បញ្ញើមានកលកំណត់ចំនួន ៩៧,០២ លានដុលា្លាអាមារិក។ នៅក្នងុវិស័យធនាគារទំាងមូល យើងក៏សង្កាតឃើញមានកំណើននាករបាកួតបាជាងផ្នាកបាាក់ 

បញ្ញើបុគ្គលក្នងុចំណោមសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថផុងដារ។ ករកើនឡើងនាករបាកួតបាជាងនាះ បានធ្វើឲាយអនុបាតបាាក់បញ្ញើចរន្តនិងបាាក់បញ្ញើសនាសំ មានករធា្លាក់ចុះបន្តចិបន្តចួមកតាមឹ ៥០,៣៣% (បើបាៀបជាមួយអតាា ៥៧,៤៩% ក្នងុ

ឆ្នា២ំ០១៤)។ ជាលទ្ធផលចាញពីករយកចិត្តទុកដក់ទៅលើភាពល្អបាសើរនាសន្ទនីយភាព អនុបាតឥណទានធៀបនឹងបាាក់បញ្ញើមានភាពបាសើរឡើងតិចតួច ក្នងុអតាា ៩៦,៤១% បើធៀបនឹងអតាា ៩៧,៦៦% នៅក្នងុឆ្នាមុំន។

អនុបាតសំខាន់ៗ ឆ្ន្រចសំារពើពន្ធ ២០១៥ ឆ្ន្រចសំារពើពន្ធ ២០១៤

កមាតិចំណាញពីករបាាក់សុទ្ធ ៣,០៩% ៣,៤១%

ផលចំណាញធៀបនឹងមូលធន ១១,៦៧% ១៤,០៣%

ផលចំណាញធៀបនឹងទាពាយសកម្មសរុប ១,៣៥% ១,៨០%

អនុបាតកមាាឈ្នលួធៀបនឹងចំណូល ១៩,១៧% ១៥,២៦%

អនុបាតចំណាយធៀបនឹងចំណូល ៤៩,០៥% ៤៧,១៣%

អនុបាតឥណទានធៀបនឹងបាាក់បញ្ញើ ៩៦,៤១% ៩៧,៦៦%

គុណភាពទ្រចព្រចយសកម្ម

អនុបាតឥណទានមិនដំណើរករ ៣,៧១% ២,៣៦%

ភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ន្រចដើមទុន

អនុបាតសោធនភាព ២១,៩៤% ១៩,០១%

ភាពគាប់គាាន់នាដើមទុននៅតាស្ថតិនៅក្នងុសភាពល្អគាប់គាាន់

អនុបាតសោធនភាព គឺជាសូចនាករដ៏សំខន់បាើបាាស់សមាាប់វាស់វាងភាពគាប់គាាន់នាមូលធន ដាលផ្អាកលើមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធធៀបនឹងហានិភ័យឥណទានជារួមដាលសូចនាករនាះមិនអាចតិចជាង ១៥% តាមតមាវូកររបស់ 

ធនាគារជាតិនាកម្ពជុា ដាលជានិយ័តករ។ គិតតាមឹថ្ងាទី៣១ ធ្ន ូឆ្នា២ំ០១៥ អនុបាតសោធនភាពរបស់ធនាគារ នៅតាមានភាពគាប់គាាន់ក្នងុអតាា ២១,៩៤%។ យើងនឹងខិតខំរកាសោកមាតិគាប់គាាន់នាដើមទុន ដើមាទីគំាទាដល់ករករពារនូវ 

ហានិភ័យពាណិជ្ជកម្មពាមជាមួយនឹងករបង្កើនបាសិទ្ធភាពនាករគាប់គាងតមាវូករនាដើមទុន។

គុណភាពទាពាយសកម្ម

ក្នងុឆ្នានំាះ យើងបានបាឈមមុខនឹងកររកាសោគុណភាពទាពាយសកម្មក្នងុសា្ថានភាពសាដ្ឋកិច្ចដាលមានករបាកួតបាជាងយ៉ាងខ្លាងំក្លា។ ដូចដាលបានបញ្ជាក់ពីខងលើ យើងក៏បានាប់ផ្តើមទទួលសា្គាល់ផងដាលនូវករចុះខាសោយ នាគុណភាព

ទាពាយសកម្ម ពាមទំាងបានផ្តល់សំវិធានធនយ៉ាងគាប់គាាន់លើឥណទានមិនដំណើរក្នងុឆ្នា២ំ០១៥ នាះ។ អនុបាតឥណទានមិនដំណើរករបានកើនឡើងដល់ ៣,៧១% បើបាៀបធៀបជាមួយឆ្នាមុំនដាលមានអតាាតាមឹតា ២,៣៦%។

ចក្ខវិុស័យសមាាប់ឆ្នា ំ២០១៦

យើងរំពឹងទុកថភាពទន់ខាសោយនាសូចនាករណ៍ម៉ាាកាសូាដ្ឋកិច្ចនឹងបន្តលាតសន្ធងឹនៅក្នងុឆ្នា២ំ០១៦ បណា្តាលមកពីភាពទន់ខាសោយនាតម្លាទំនិញ ករយឺតយ៉ាវនាកំណើនសាដ្ឋកិច្ចរបស់បាទាសចិន និងភាពទន់ខាសោយនារូបិយប័ណ្ណរបស់

បាទាសកំពុងរីកចមាើន ដាលនឹងបន្តប៉ះពាល់ដល់ករបាកួតបាជាងរបស់បាទាសកម្ពជុានៅក្នងុទីផាសោរនំាចាញ។ សាបពាលនាះដារ បរិយកសឥណទាន និងមូលនិធិក្នងុសាកុនឹងនៅតាមានភាពតានតឹង ខណៈពាលដាលធនាគារក្នងុ

សាកុបន្តករបង្កើនទាពាយសកម្មយ៉ាងគំហុក។ យើងនៅតាបន្តខិតខំស្វាងរកវិធីសាសា្តក្នងុករធ្វើពិពិធកម្ម និងបន្ថាមចំណូលពីផ្នាកកមាាឈ្នលួ។

ក្នងុឆ្នាសំារពើពន្ធ២០១៥ យើងមានបំណងបន្តធ្វើឲាយផលិតភាពរបស់យើងកន់តាមានភាពបាសើរឡើង និងករគាប់គាងថ្លាដើម ដើមាទីធានាឲាយបានថ យើងគាប់គាងកំណើននាចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅក្នងុសមភាពមួយដ៏សមសាបធៀបនឹង 

កំណើននាចំណូលបាតិបត្តកិរសុទ្ធរបស់យើង។ វិធីសាស្តានាះ គឺសាបទៅនឹងសាចក្តបីាាថ្នារបស់យើង ក្នងុករបង្កើតគំរូបាតិបត្តកិរមួយដាលមាននិរន្តរភាព និងបាសិទ្ធភាព ពាមទំាងសាបទៅនឹងទិសសរបស់សម្ពន័្ធធនាគារផងដារ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៤៨

លោកស្រី សីុនត្រសៀ លីវ
នាយិកា នាយកដ្ឋានសាវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍

“យើងរំពឹងទុកថាការប្រចឈមនៅក្នុងទីផ្រចសារ នឹងនៅត្រចបន្ត
ជាមួយការប្រចកួតប្រចជ្រចងកាន់ត្រចខ្ល្រចំងកា្ល្រច យើងក៏អាចព្រចយាករណ ៍
ទុកជាមុននូវឱកាសដ្រចលយើងអាចផ្អ្រចកលើភាពខ្ល្រចំងរបស់
យើងក្នុងការឆ្ព្រចះទៅមុខជានិច្ច។

ទិសដៅអាទិភាពចម្រចបងក្នុងឆ្ន្រចំន្រចះ គឺពង្រចីកការផ្ត្រចតសំខន់ 
លើប្រចភ្រចទអាជីវកម្មដ្រចលនាំមុខគ្រច ដើម្រចបីទាញយកផល 
ចំន្រចញពីចំនុចរួមដ្រចលកាន់ត្រចធំទូលាយពីបណ្ត្រចញក្នុងតំបន់ 
និងស្រចវាធនាគារលក្ខណៈឌីជីថល ដ្រចលឈានមុខគ្រច 
របស់យើង។” 

ទស្រសនៈវិស័យសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៦

ក្នងុឆ្នា២ំ០១៥ នាយកដ្ឋានសាវាហិរញ្ញវត្ថសុហគមន៍ សមាាចបានលទ្ធផលដាលគួរឲាយកោតសរសើរ 

មួយដាលចាើនជាងការកើនឡើងនាផលប័តាាជីវកម្មសំាន់ៗក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ  

ទោះបីជាលក្ខខណ្ឌទីផាសារមានការបាឈម និងការបាកួតបាជាងា្លាងំក៏ដោយ។ យើងមានភាព 

សុទិដ្ឋនិិយមថ យើងនឹងាចរកាសាបាននូវ សន្ទះុនាការរីកចមាើននាះក្នងុឆ្នា២ំ០១៦ ដើមាបីសមាាច 

បាននូវការប្តាជា្ញារបស់យើងក្នងុឆ្នានំាះ។ ទោះបីជាយើងរំពឹងទុកថការបាឈមៅក្នងុទីផាសារ នឹង 

ៅតាបន្តជាមួយការបាកួតបាជាងកាន់តាា្លាងំកា្លា យើងក៏ដាចពាយាករណ៍ទុកជាមុននូវឱកាសដាល 

យើងាចផ្អាកលើភាពា្លាងំរបស់យើងក្នងុការឆ្ពាះទៅមុខជានិច្ច។ ទិសដៅាទិភាពចមាបងក្នងុឆ្នា ំ

នាះ គឺពងាកីការផ្តាតសំាន់លើបាភាទាជីវកម្មដាលនំាមុខគា ដើមាបីទាញយកផលចំណាញពី 

ចំនុចរួមដាលកាន់តាធំទូលាយពីបណ្តាញក្នងុតំបន់ និងសាវាធនាគារលក្ខណៈឌីជីថល ដាលឈាន 

មុខគារបស់យើង។ សាបពាលដាលយើងឆ្ពាះទៅរកភាពរីកចមាើន និងការប្តាជា្ញាសមាាប់ឆ្នាំ 

២០១៦ យើងប្តាជា្ញាចិត្តជាមួយនឹងបាសកកម្មរបស់យើងក្នងុការផ្ដល់សាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថបុាកបោយ 

ារាយធម៌ និងបន្តធ្វើបាតិបត្តកិារៅក្នងុបាះដូងនាសហគមន៍ដាលយើងកំពុងបមាើសាវាកម្ម។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

សាវាហិរញ្ញវត្ថសុហគមន៍ គឺជាសាាធនាគារកិច្ចបុគ្គលនាធនាគារ មាយប៊ាង កម្ពជុា ដាលជាទី 

កន្លាងតាមួយសមាាប់សាវាធនាគារគាប់បាភាទ ដើមាបីបមាើអតិថិជនផ្នាកបុគ្គល សហគាាសា្នាតតូច 

និងមធាយម និងធនាគារកិច្ចផ្នាកពាណិជ្ជកម្ម។ យើងបមាើសហគមន៍តាមរយៈបណ្តាញផាសាងៗរបស់ 

យើងដាលរួមមាន សាា ទីកន្លាងសាវាកម្មោយស្វ័យបាវត្តិ (មា៉ាសុីនដកបាាក់ស្វ័យបាវត្តិ)  

ការគាបដណ្តប់នាសាវាធនាគារផ្នាកឌីជីថល និង សាវាកម្មពីផ្នាកផ្តល់បាកឹាសាតាមទូរស័ព្ទដាលយើង 

ទើបនឹងបង្កើតថ្ម។ី

ក្នងុការតាៀមខ្លនួសមាាប់ការមកដល់នាសហគមន៍សាដ្ឋកិច្ចាស៊ាាន (AEC) និង ឱកាសដាល 

ភា្ជាប់មកជាមួយ សាវាហិរញ្ញវត្ថសុហគមន៍ នាសម្ពន័្ធធនាគារ មាយប៊ាង (GCFS) តាវូបានបង្កើតឡើង 

ក្នងុឆ្នា ំ២០១៣ ដើមាបរួីមបញ្ចលូផ្នាកធនាគារកិច្ចបុគ្គល និងពាណិជ្ជកម្មៅក្នងុទីផាសារសំាន់ៗដាល 

យើងមានបាតិបត្តកិារដូចជា បាទាសម៉ាាឡាសីុ សិង្ហបូរី ឥណ្ឌនូាសីុ ហ្វលីីពីន កម្ពជុា ាវ និង 

ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ
សហគមន៍



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៤៩

ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍

បាទាសប៊ាយុណា។ គោលបំណងនាះ គឺដើមាបីផ្អាកលើានុភាពនាវត្តមានដ៏ដទូលំទូលាយរបស់យើង 

ៅក្នងុតំបន់ក្នងុការផ្តល់នូវគុណតម្លាដ៏ដសមសាប និងបទពិសោធន៍ធនាគារកិច្ចៅក្នងុតំបន់ដាល

គា្មានពាដំានជូនដល់អតិថិជនរបស់យើង ោយផាសារភា្ជាប់ទៅនឹងគោលជំហររបស់យើង ក្នងុនាមជា

ធនាគារដាលឈានមុខគាក្នងុតំបន់។ 

ចាប់ពីពាលនោះមក សម្ព័ន្ធរបស់យើងបានចាប់ផ្តើមដក់ឲាយដំណើរការនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមដាល 

មានឥទ្ធិពលា្លាំង ក្នុងការពងាឹងពាណិជ្ជសញ្ញារបស់យើងរួមមាន ការដក់ឲាយដំណើរការនូវ 

នាយកដ្ឋានផ្នាកឧត្តមភាព (CoEs) ចំនួនបួនៅក្នុងតំបន់ សមាាប់ាជីវកម្មប័ណ្ណ ធនាគារ 

កិច្ចសមាាប់អតិថិជនវរជន (Premier and Affluent Banking) ធនាគារកិច្ចលក្ខណៈឯកជន 

(Private Banking) និង ធនាគារកិច្ចបុគ្គល និងសហគាាសា្នាតតូចនិងមធាយម (SME) ដើមាបី

ទាញយកផលចំណាញពីននិា្នាការទាំង៣ៅក្នុងាសា៊ាន ដាលកំពុងតាមានភាពលាចធ្លា៖ 

ការរីកចមាើននាទាពាយសមាបត្តិ ការកើនឡើងនាភាពចល័ត និង សហគាាសា្នាតតូច និងមធាយម 

ដាលជាឆ្អឹងខ្នងក្នុងការជមាុញសាដ្ឋកិច្ចៅក្នុងតំបន់។

ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០១៥ ធនាគារ មាយប៊ាង កម្ពុជា បានជាប់ជា ធនាគារឈានមុខផ្នាកសាវា

ធនាគារបុគ្គល ក្នុងបាទាសកម្ពុជាបាចាំឆ្នាំ២០១៥ ដាលផ្តល់ោយ Global Banking & 

Finance Review ។

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៥

ធនាគារកិច្ចសម្រ្រប់អតិថិជនវរជន

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ យើងបានពងាីកការគាបដណ្តប់ទៅផ្នាកអតិថិជនវរជន តាមរយៈការផ្តល់ជូន 

ជាពិសាសសមាាប់សាវា Premier Wealth រួមជាមួយនឹងការិយាល័យសមាាប់សាវាកម្ម 

Premier Wealth ដំបូងៅសាាបឹងកាងកងទី១របស់យើង។ ទាំងទាពាយសកម្មកាាមការ 

គាប់គាង និងចំនួនអតិថិជន Premier Wealth មានការកើនឡើងគួរឲាយកោតសរសើរដាលជា 

ចមាបង គឺបណ្តាលមកពីយុទ្ធសាស្តានាយុទ្ធនាការទីផាសារក្នងុការជមាុញអតិថិជនឲាយណានា ំ

អតិថិជនថ្ម។ី ការអភិវឌាឍន៍ថ្មីៗ ទាក់ទងនឹងផ្នាកនាះ គឺផ្តាតសំាន់ទៅលើការថារកាសាទំនាក់ទំនង 

ជាមួយនឹងអតិថិជនវរជន ដើមាបីពងាឹងគោលជំហររបស់យើងៅក្នុងទីផាសារ។ ជាមួយនឹងការ

ផ្តាតកាន់តាជាាទៅលើបទពិសោធន៍អតិថិជន និងការគាប់គាងទាពាយសមាបត្តិ យើងបានបន្តធ្វើ

ការវិនិយោគលើការបង្កើនសមត្ថភាពផ្នាកឌីជីថល និងសមត្ថភាពក្នុងការរកាសាទំនាក់ទំនងនា

បាធានផ្នាកទំនាក់ទំនងរបស់យើងទាំងអស់។

ក្នុងគោលដៅអភិវឌាឍន៍ទូទាំងតំបន់ យើងៅតាបន្តពងាឹងសមត្ថភាពឆ្លងតំបន់របស់យើង 

ដាលនាំមកនូវអត្ថបាយោជន៍ និងពាឹត្តិការណ៍ពិសាសៗក្នុងតំបន់សមាាប់អតិថិជន Premier  

Wealth របស់ធនាគារ មាយប៊ាង កម្ពុជា ជាមួយនឹងសាវាកម្មរួមដាលតាូវបានទទួលសា្គាល់ទូទាំង 

តំបន់ោយបាទាសមា៉ាឡាសីុ សិង្ហបូរី ឥណ្ឌូនាសីុ កម្ពុជា ហ្វីលីពីន និងបាទាសប៊ាុយណា។

ការផ្តាតសំាន់របស់យើងសមាាប់ឆ្នាំាងមុខ ៅតាស្ថិតលើការពងាឹងសាវាគាប់គាងទាពាយ

សមាបត្តិរបស់យើង ក្នុងការផ្តល់នូវដំណោះសាាយដាលល្អបំផុត និងការរីកចមាើនក្នងុនាមជា

ដាគូរសហការផ្នាកទាពាយសមាបត្តិជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើង។

ស្រវាប្រ្រក់កម្ចី និងហិរញ្ញប្របទានគ្រហដ្ឋ្រន

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ការកើនឡើងនាបាាក់កម្ចីទិញផ្ទះបានបន្តភាពរីកចមាើន និងនិរន្តភាព។ 

ជោគជ័យនាះគឺ បណ្តាលមកពីការផ្តាតសំាន់ក្នុងការផ្អាកលើភាពជាដាគូរជាមួយនឹងកាុមហ៊ុន 

សាងសង់ដាលមានការ្តិ៍ឈ្មាះ និងបទពិសោធន៍យូរអង្វាង ដើមាបីរកាសានូវវត្តមានរបស់យើង និង 

ការតាំងជំហរជាធនាគារដាលឈានមុខគាក្នុងទីផាសារមូលដ្ឋាននាពាណិជ្ជកម្មនាះ។

សាបពាលជាមួយនឹងការឆ្ពាះទៅរកភាពរីកចមាើន យើងក៏ដបានផ្តាតលើគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្នាក 

បាសិទ្ធភាពបាតិបត្តិការ និងការសមាួលដំណើរការស្នើសុំឥណទាន ក្នងុគោលបំណងធ្វើឲាយ 

ដំណើរការទទួលបានបាាក់កម្ចីទិញផ្ទះទាំងមូលមានភាពល្អបាសើរ ដើមាបីភាពបាសើរឡើងនា

បទពិសោធន៍អតិថិជន និងធ្វើឲាយកាន់តាមានភាពងាយសាួលសមាាប់អតិថិជនរបស់យើង។

ជាមួយគា្នានាះដារ យើងនឹងបន្តក្នុងការបង្កើនភាពរីកចមាើនរបស់យើង និងៅតាបន្តជា 

គាៈឹសា្ថានឈានមុខក្នងុការផ្តល់សាវាបាាក់កម្ច ីនិងហិរញ្ញបាបទានគាហដ្ឋានសមាាប់ឆ្នា២ំ០១៦។

អាជីវកម្មប័ណ្ណ

យើងបានចាប់ផ្តើមាជីវកម្មប័ណ្ណរបស់យើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ជាមួយនឹងការដក់ឲាយបាើបាាស់

នូវប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា និងអាធីអឹម លក្ខណៈអន្តរជាតិជាលើកដំបូងដាលភា្ជាប់មកជាមួយនឹង 

អត្ថបាយោជនៅ៍ក្នុងតំបន់ ដើមាបីបំពាញបំណងអតិថិជនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជាដាលកំពុងតា 

ឈានទៅរកភាពចល័ត និងការទទួលយកនូវការទូទាត់បាបលក្ខណៈអាឡិចតាូនិកយា៉ាងឆប ់

រហ័ស។ ប័ណ្ណនាះបានជួយលើកកម្ពស់បាតិបត្តិការដាលគា្មានសាច់បាាក់ឲាយកាន់តាមានភាព 

ពាញនិយមៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា តាមរយៈការបាើបាាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធដាលោរពាញទៅ

ោយភាពងាយសាួល សុវត្ថិភាព រងា្វាន់ ការបញ្ចុះតម្លា និងអត្ថបាយោជន៍ផាសាងៗទៀត ដាល  

ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសានាធនាគារ មាយប៊ាងរបស់យើងបានផ្តល់ជូន។

យើងបានសមាាចនូវគោលជំហរដ៏ដរឹងមាំ ចាប់តាំងពីពាលចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងគុណតម្លាដ៏ដគួរឲាយ 

ទាក់ទាញោយការអនុវត្តកម្មវិធីការចូលរួមរបស់អតិថិជនក្នុងរយៈពាលពាញមួយឆ្នាំ (ការផ្តល ់

រងា្វាន់ដល់អតិថិជនតាមរយៈកម្មវិធី TREATS Rewards ៅក្នុងបាទាស និងៅក្នុងតំបន់របស ់

យើង) ក៏ដដូចជាយុទ្ធនាការទីផាសារក្នងុការបង្កើនការបាើបាាស់ និងចំណយោយបាើប័ណ្ណ។ 

យើងក៏ដតាូវបានជួយពងាឹងោយលក្ខណៈពិសាសក្នុងតំបន់របស់យើងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្តា 

ទីផាសារដ៏ដធំទូលាយ និងអត្ថបាយោជន៍ទូទាំងតំបន់តាមរយៈកិច្ចពាមពាៀងសហការក្នុងភាពជា 

ដាគូរជាមួយនឹងសួនកំសាន្ត សណ្ឋាគារ មន្ទីរពាទាយ ក្លឹបសមាាប់វាយកូនហ្គាល និង កាុមហ៊ុន 

ាកាសចរណ៍។ 

ក្នុងកំឡុងឆ្នាំនាះ យើងក៏ដបានទទួលសិទ្ធជាដាគូរជាមួយនឹង American Express ដាលបានធ្វើ 

ឲាយធនាគារ មាយប៊ាងកា្លាយជាធនាគារតាមួយគត់ដាលមានសិទ្ធទទួលយក American Express  

ៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា។ ការសហការនាះបានផ្តល់ឲាយពាណិជ្ជកម្មៅបាទាសកម្ពុជានូវឱកាស  

នាការបាើបាាស់បណ្តាញជាសកលរបស់ American Express និងទទួលយកសមាជិកប័ណ្ណ 

American Express ជាង១០០លាននាក់ តាមរយៈបណ្តាញទីតាំងទទួលយកទិន្នន័យ 

អាឡិចតាូនិករបស់ធនាគារ មាយប៊ាង ៅបាទាសកម្ពុជា។

សាបទៅនឹងការវិវត្តន៍នាតមាូវការរបស់អតិថិជន និងននិា្នាការទីផាសារ យើងនឹងបន្តវិនិយោគ  

និងធ្វើឲាយមានភាពរីកចមាើនក្នុងផ្នាកនាះោយបង្កើនមុខងារ និងអត្ថបាយោជន៍នាផលិតផល  

របស់យើង ទាញយកអត្ថបាយោជន៍កាន់តាចាើនពីការលក់ផលិតផល និងសាវាកម្មផាសាងៗក៏ដ 

ដូចជាធ្វើឲាយបណ្តាញផ្នាកលក់ និងជំនួយរបស់យើងកាន់តាមានភាពបាសើរឡើងក្នុងការបំពាញ 

តមាូវការរបស់អតិថិជន។

ជាតណំងឲាយការទទួលសា្គាល់ពីភាពច្នាបាឌិតនាផលិតផល និងការបាើបាាស់ប័ណ្ណ និងកម្មវិធី

សមាាប់អតិថិជនយូរអង្វាងរបស់យើង យើងបានទទួលពានរងា្វាន់ឈានមុខក្នុងការច្នាបាឌិត

បាចាំឆ្នាំ ២០១៥ ពី Visa International។

ប្រ្រក់បញ្ញើ និងការទូទាត់

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ យើងបានបន្តសមាាចនូវការរីកចមាើននាបាាក់បញ្ញើដ៏ដគួរឲាយកត់សមា្គាល់ទោះប ី

ជាយើងកំពុងតាធ្វើបាតិបត្តកិារក្នងុបរិសា្ថានលំហូរសាច់បាាក់ងាយសាលួកាន់តាមានភាពតានតឹង  

និងបាឈមមុខនឹងការបាកួតបាជាងយ៉ាាងា្លាំងកា្លា ដាលជាលទ្ធផលនាការជមាុញពីយុទ្ធសាស្តា 

នាយុទ្ធនាការទីផាសារ។ នាឆ្នាំាងមុខ យើងនឹងបន្តរកាសាអនុបាតឥណទានធៀបនឹងបាាក់បញ្ញើ 

ដាលមានសុខុមាលភាព ដើមាបីនិរន្តភាពនាការកើនឡើងនាទាពាយសកម្មរបស់ធនាគារ។ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៥០

ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍

ការផ្តាតសំាន់គឺស្ថិតៅលើការកើនឡើងនាបាាក់បញ្ញើសនាសំ និងចរន្ត តាមរយៈយុទ្ធនាការ 

តាមរដូវកាល និង យុទ្ធនាការសមាាប់អតិថិជនយូរអង្វាង បង្កើនបណ្តុំផលិតផល និង ការ 

សហការដើមាបីលក់ផលិតផល និងសាវាកម្មផាសាងៗ ក៏ដដូចជាកិច្ចខិតខំបាឹងបាាងក្នុងការបង្កើន

គណនីបាាក់បៀរវតាសរ៍។ 

ោយឡាកៅផ្នាកាជីវកម្មទូទាត់ យើងៅតាបន្តជាផ្នាកមួយដាលចូលរួមចំណាកយ៉ាាង 

សំាន់ក្នុងចំណូលថ្លាឈ្នួលសរុបនាសាវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍។ យើងក៏ដបានណានាំនូវសាវាកម្ម 

ច្នាបាឌិតថ្មីក្នុងការទូទាត់ជាមួយនឹងការដក់ឲាយបាើបាាស់នូវសាវាផ្ទារបាាក់ក្នុងតំបន់ និងទទួល 

បានក្នុងថ្ងាតាមួយ ទៅបាទាសមួយចំនួន ោយចាប់ផ្តើមពីបាទាសមា៉ាឡាសីុ និងបាទាស 

វៀតណម។ 

ធនាគារកិច្ចបុគ្គល និងសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច និងមធ្រយម

កម្ចីបុគ្គល និងសហគាាសា្នាតតូច និងមធាយមរបស់យើង ៅតាបន្តសមាាចបាននូវការរីកចមាើន  

ោយមានសុខុមាលភាព។ កំណើនយា៉ាងា្លាំងកា្លានាឥណទានៅក្នុងឆ្នាំនាះ តាូវបានសន្មតថ 

ជាលទ្ធផលនាការសមាួលដល់ការផ្តល់ជូននូវផលិតផល ដាលមានលក្ខណៈងាយសាួល និង 

ាចបំពាញតមាូវការាជីវកម្មា្នាតតូច។ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំនាះ យើងៅតាបន្តក្នុងកិច្ចខិតខ ំ

បាឹងបាាងកាបាាាជីវកម្មបុគ្គល និងសហគាាសា្នាតតូច និងមធាយមទូទាំងតំបន់របស់យើង  

ដើមាបីធ្វើឲាយគោលការណ៍ និងដំណើរការឥណទានកាន់តាមានបាសិទ្ធភាព និងធ្វើឲាយរយៈពាល  

បំពាញការងារកាន់តាបាសើរជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលដំណើរការអនុម័តឥណទានៅក្នុង 

នាយកដ្ឋាន ពិសាសសមាាប់ឥណទានបុគ្គល និងសហគាាសា្នាតតូច និងមធាយម។

ដើមាបីចាប់យកឱកាសដាលកំពុងតាកើនឡើងៅក្នុងផ្នាកធនាគារកិច្ចបុគ្គល និងសហគាាស 

ា្នាតតូច និងមធាយមដាលកំពុងតាមានការរីកចមាើនៅក្នុងតំបន់ នាយកដ្ឋានផ្នាកឧត្តមភាព 

នាឥណទានបុគ្គល និងសហគាាសា្នាតតូច និងមធាយមក្នុងតំបន់របស់យើងតាូវបានដក់ឲាយ 

ដំណើរការដើមាបីធ្វើឲាយគំរូពាណិជ្ជកម្មមានភាពដូចគា្នាៅគាប់បណ្តាញរបស់យើងទូទាំងតំបន់។ 

ក្នុងឆ្នាំនាះ យើងបានទទួលផលបាយោជន៍ពីកិច្ចខិតខំបាឹងបាាងទូទាំងតំបន់ដាលបានធ្វើឲាយ 

បាសើរឡើងនូវដំណើរការពាណិជ្ជកម្ម បរិបទ និងការតាតួពិនិតាយហានិភ័យ និងបង្កើនបាសិទ្ធភាព 

បាតិបត្តិការដើមាបីកាត់បន្ថយរយៈពាលបំពាញការងាររបស់យើងបានចាើនជាង ៥០% ដើមាបី

ធានាឲាយបានថអតិថិជនរបស់យើងតាូវបានបមាើការជាមួយនឹងលាបឿនលឿនជាទីពាញចិត្ត។

ជាសក្ខីភាពនាភាពជោគជ័យរបស់យើងក្នុងកិច្ចខិតខំបាឹងបាាងក្នុងការកាបាា គឺយើងបានចូល 

រួមជាបាក្ខភាពក្នុងវគ្គផ្តាច់ពា័តានា “ពានរងា្វាន់ក្នុងការផ្តល់ឥណទាន” របស់ Retail Banker 

International Asia Trailblazer Awards បាចាំឆ្នាំ២០១៥។

ធនាគារកិច្ចាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ យើងបានពងាីកផលប័តាឥណទានតាមរយៈការទាក់ទាញយកអតិថិជនថ្ម ី

ការបង្កើន និងការសហការតាមផ្នាកផាសាងៗ ជាពិសាសការសហការជាមួយនឹងផ្នាកសាជីវកម្ម 

ផ្នាកសមាាប់អតិថិជនវរជន និងបណ្តាញសាារបស់យើង។ យើងក៏ដបានរកាសានូវការបាើបាាស ់

នាទុនបង្វលិក្នងុកំណត់តាមរយៈការគាប់គាងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនបានយ៉ាាងល្អ ផងដារ។

ទាក់ទងនឹងគុណភាពទាពាយសកម្ម យើងបានអនុវត្តយុទ្ធសាសា្តថ្លឹងថ្លាងឲាយមានសមតុលាយនា 

ផលប័តាឡើងវិញដើមាបីទាញយកផលចំណាញដ៏ដសមសាបពីហានិភ័យ និងផ្តាតសំាន់ទៅ

លើស្វាងរកឥណទានដាលមានគុណភាព និងវិធានការតាួតពិនិតាយឥណទានដាលកាន់តាមាន

ភាពហ្មត់ចត់។

សមាាប់ឆ្នា ំ២០១៦ យើងនឹងៅតាបន្តបង្កើនឥណទានរបស់យើងោយបាើបាាស់ គោលការណ៍ 

គាប់គាងការទទួលយកកមាិតនាភាពទទួលយកបាននាហានិភ័យ និងគោលដៅឥណទានដាល 

នឹងផ្តល់នូវផលចំណាញដាលយើងបាាថ្នា។ សាបពាលជាមួយគា្នានាះដារ យើងនឹងខិតខំបង្កើន 

បាាក់បញ្ញើពីសំណក់អតិថិជនរបស់យើង ដើមាបីរកាសានូវលំហូរសាច់បាាក់ងាយសាួលដ៏ដសមសាប 

ដើមាបីផ្គត់ផ្គង់ដល់កំណើនឥណទាននាពាលាងមុខ។

បណ្ត្រញឌីជីថល

ក្នុងឆ្នាំនាះ យើងក៏ដមានការអភិវឌាឍន៍ផ្នាកឌីជីថល យុទ្ធសាស្តាពហុបណ្តាញ ជាមួយនឹងការដក ់

ឲាយដំណើរការនូវមុខងារថ្មីនាសាវាធនាគារតាមបណ្តាញអីុនធឺណិត Maybank2u រួមមានសាវា 

ដកបាាក់ោយមិនបាើប័ណ្ណនិងសាវាផ្ទារបាាក់ឆ្លងធនាគារក៏ដដូចជាទៅកាាបាទាសផងដារ។ 

មុខងារនាសាវាដកបាាក់ោយមិនបាើប័ណ្ណ ផ្តល់នូវជមាើសដល់អតិថិជនរបស់យើង និង 

អ្នកទទួលបាាក់ក្នុងការបាើបាាស់សាវាដកបាាក់ោយមិនបាើប័ណ្ណតាមរយៈ Maybank2u  

ដាលអតិថិជន និងអ្នកទទួលបាាក់ាចផ្ញើ និងដកបាាក់ពីគាបម់ា៉ាសុីនដកបាាក់ស្វ័យបាវត្តិរបស ់

ធនាគារ មាយប៊ាងោយមិនចាំបាច់បាើប័ណ្ណ។ សមាាប់ផ្នាកពាណិជ្ជកម្ម យើងក៏ដបានដក់ឲាយ 

បាើបាាស់នូវបាព័ន្ធគាប់គាងសាច់បាាក់ៅក្នុងតំបន់របស់យើងដាលផ្តល់ជូននូវវិសាលភាព 

ដ៏ដធំទូលាយក្នុងដំណោះសាាយនាការគាប់គាងសាច់បាាក់ ការគាប់គាងគណនីតាូវទូទាត់ និង 

គណនីតាូវទទួលតាមរយៈបាព័ន្ធអីុនធឺណិត។ 

ធនាគារកិច្ចលក្ខណៈឌីជីថល នឹងៅតាបន្តជាផ្នាកមួយដ៏ដសំាន់។ គំនិតផ្តួចផ្តើមជាចាើនស្ថិត

ៅក្នុងគមាាងដាលការវិនិយោគនឹងតាូវបានបាងចាកតាមរយៈនិនា្នាការសាដ្ឋកិច្ចពិភពោក 

ដាលនឹងបន្តជមាុញការផ្លាស់ប្តូរនាទិដ្ឋភាពទាំងមូលនាវិស័យធនាគារ។

បណ្ត្រញរូបវ័ន្ត

សាបជាមួយនឹងគោលដៅក្នុងការបង្កើត “ទីកន្លាងតាមួយសមាាប់សាវាធនាគារគាប់បាភាទ” 

ដើមាបីភាពងាយសាួលនាអតិថិជនរបស់យើង យើងបានខិតខំដើមាបីផ្តល់នូវសាាដាលមាន 

លក្ខណៈគាប់ជាុងជាាយ មានស្តង់ដល្អបាសើរ និងទាន់សម័យសមាាប់អតិថិជនក្នុងការធ្វើ

បាតិបត្តិការធនាគារ។ ខណៈពាលដាលយើងបានធ្វើឲាយសាវាធនាគារលក្ខណៈឌីជីថលកាន់

តាមានភាពធំទូលាយទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើង យើងបានបន្តផ្តាតសំាន់លើកិច្ចផ្តួចផ្តើម

ជាចាើនដាលនឹងធ្វើឲាយបទពិសោធន៍អតិថិជនៅតាមបណ្តាញរូបវ័ន្តរបស់យើងដាលរួមមាន 

បណ្តាញសាាទាំង២១ និងមា៉ាសីុនដកបាាក់ស្វ័យបាវត្តិចំនួន៤០ ៅទូទាំងបាទាសកម្ពុជា 

កាន់តាមានភាពល្អបាសើរឡើង។

ខណៈពាលដាលយើងឆ្ពាះទៅរកដណំក់កាលកាន់តាបាសើរនាគុណភាពសាវាកម្ម យើងៅ  

តាបន្តក្នុងការកាបាាបណ្តាញសាារបស់យើងនិងបន្តធ្វើឲាយបណ្តាញរូបវ័ន្តក៏ដដូចជាបណ្តាញ 

ឌីជីថលរបស់យើងមានភាពបាសើរឡើងសាបនឹងទៅដំណើរដើមាបីកា្លាយជាធនាគារដាលមាន 

ពហុបណ្តាញយា៉ាងពិតបាាកដ។ យើងក៏ដបានប្តាជា្ញាក្នុងការបន្តធ្វើឲាយគុណភាពបាតិបត្តិការរបស ់

យើងកាន់តាមានភាពបាសើរឡើង  ដាលនឹងាចឲាយយើងកាត់បន្ថយ បង្កើតភាពស្វ័យបាវត្តិ និង 

លុបបំបាត់ការងារបាតិបត្តិការសាាដាលមានចំណយខ្ពស់ និងមានលក្ខណៈស្មុគសា្មាញ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ យើងនឹងបន្តជមាុញកិច្ចផ្តួចផ្តើមក្នុងការបង្កើតបទពិសោធន៍ធនាគារដាលមាន

ពហុបណ្តាញយា៉ាងពិតបាាកដដាលរួមមានសាាដាលមានលក្ខណៈច្នាបាឌិតថ្មី ោយយកគំរ ូ

តាមការឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវភាពរស់ៅបាចាំថ្ងាក្នុងការធ្វើឲាយបទពិសោធន៍អតិថិជនកាន់តាមានភាព 

ល្អបាសើរ។

ស្រវា BANCASSURANCE 

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ យើងបានចាប់ផ្តើមផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលធានារ៉ាប់រងាយុជីវិតជូនដល់អតិថិជន 

របស់យើង តាមរយៈភាពជាដាគូរ bancassurance ជាមួយនឹងកាុមហ៊ុនមានូាយហ្វ៍កម្ពុជា។  

ភាពជាដាគូរនាះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសា្មារតីពិតរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង ជាពិសាសការប្តាជា្ញារបស់យើង 

ក្នុងការបមាើសាវាកម្មដល់អតិថិជនបាកបោយារាយធម៌ ដើមាបីជួយសមាួលដល់អតិថិជនរបស ់

យើងក្នុងការគាប់គាង បង្កើន និងការពារទាពាយសមាបត្តិរបស់ពួកគាត់ និងកា្លាយខ្លួនជាភា្នាក់ងារតា

មួយដាលាចផ្តល់គាប់ដំណោះសាាយផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនទាំងអស់យា៉ាងពិតបាាកដ។ 



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៥១

សាវាធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម យើងគាបដណ្តប់លើ ធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក្នងុវិស័យចមាបងៗក្នងុបាទាស 
កម្ពុជា ដាលក្នុងនោះរួមមាន សាជីវកម្មក្នុងសាុក គមាាងវិនិយោគបរទាសនានា និងសា្ថាប័ន 
សាជីវកម្មដាលមានបាតិបត្តិការជុំវិញពិភពោក។  យើងផ្តល់ ដំណោះសាាយាជីវកម្ម និង 
ហិរញ្ញបាបទាន ដ៏ដសមាបូរបាបដល់អតិថិជនក្នុងបាទាស ក៏ដដូចជាអតិថិជនរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ 
មាយប៊ាង ៅជំុវិញសកលោកផងដារ។ ក្នងុគោលបំណងរកាសា និងពងាកីមូលដ្ឋានអតិថិជនខ្លនួ 
គោលការណ៍ដាលផ្តាតលើអតិថិជន ជាចមាបងរបស់យើង គឺផ្អាកលើកាមុការងារគាប់គាងទំនាក់ 
ទំនងាជីវកម្ម ដាលជាភា្នាក់ងារស្នូលឆ្លើយតបរល់តមាូវការ និងទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជន។

អតិថិជនកាាមធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម រួមមាន អតិថិជនធនាគារកិច្ចពាណិជ្ចកម្ម (កាុមហ៊ុន 
និវាសនជន ឬមានភាគហុ៊នភាគចាើនជាបរទាស) អតិថិជនធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម ហិរញ្ញបាបទាន 
ពាណិជ្ចកម្ម ផ្នាកគាប់គាងសាច់បាាក់ និងសា្ថាប័នហរិញ្ញវត្ថុ។ 

ការប្តាជា្ញាក្នងុការបង្កើតទំនុកចិត្ត និងទំនាក់ទំនងជានិរន្តរ៍ជាមួយអតិថិជន របស់យើង គឺជាផ្នាកមួយ 
ដ៏ដសំាន់ នាគោលដៅយុទ្ធសាសា្តទំនាក់ទំនង។ យើងបានរួមបញ្ចលូការប្តាជា្ញានាះ ជាមួយនឹង 
ទសាសនៈវិស័យទីផាសារក្នុងសាុក និងសមត្ថភាពក្នុងតំបន់ ដើមាបីបំពាញតមាូវការាជីវកម្មរបស់ 
អតិថិជន យើងៅទូទាំងតំបន់ដាលយើងមានវត្តមាន។

ចក្ខុវិស័យឆ្ន្រំ ២០១៦
យើងនឹងជមាញុកំណើនបាាក់ចំណូល ោយធ្វើការផ្តាតចំបងលើ ការបាើបាាស់ផលិតផលបន្ថាម 
របស់អតិថិជនបច្ចបុាបន្ន និងធ្វើការបមាីសាវាកម្ម ធនាគារជូនចំោះ អតិថិជនចមាបងៗៅលើទីផាសារ  
និងសាជីវកម្មក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ។ ាទិភាពសាំន់របស់យើង គជឺមាញុធ្វើយ៉ាាងណអោយ  
ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) កា្លាយជាធនាគារឈានមុខគា សមាាប់អតិថិជននិងដាគូពាណិជ្ចកម្ម 
យើងក្នុងបាទាសកម្ពុជា ក៏ដដូចជាក្នុងតំបន់ ោយការផ្តល់សាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបាកបោយភាព
ងាយសាួល និងឆ្លើយតបនឹងតមាូវការរបស់អតិថិជន។

គោលដៅាទិភាពសំាន់ៗក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ រួមមានដូចជា៖

• ការសម្ពាធជាផ្លូវការ បាព័ន្ធគាប់គាងសាច់បាាក់ក្នុងតំបន់ M2E ដាលជាដំណោះសាាយ 
ហិរញ្ញវត្ថ ុដំណើរការលើគាហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ោយស្វយ័បាវត្ត។ិ បាព័ន្ធនាះដក់អោយ 
ដំណើរការ ២៤/៧ ោយាចបាើបាាស់ជា ៦ ភាសា និងាចធ្វើការផ្ទារសាច់បាាក់ភា្លាមៗ 
ទៅកាន់ បាទាស ម៉ាាឡាសីុ សឹង្ហបុរី វៀតណម ហុងកុងក៏ដដូចជាអត្ថបាយោជន៍ផាសាងៗ  
ទៀត។

លោក ឆយ វ៉្រខ្វុង
នាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម 

“យើងនឹងជម្រចុញកំណើនប្រច្រចក់ចំណូល ដោយធ្វើការផ្ត្រចត 
ចំបងលើ ការប្រចើប្រច្រចស់ផលិតផលបន្ថ្រចមរបស់អតិថិជន 
បច្ចបុ្រចបន្ន និងធ្វើការបម្រចសី្រចវាកម្ម ធនាគារជូនចំពោះ អតិថិជន 
ចំបងៗនៅលើទីផ្រចសារ និងសាជីវកម្មក្នុងតំបន់ និង 
អន្តរជាតិ។ អាទិភាពសខំន់របស់យើង គឺជម្រចុញធ្វើយ៉្រចងណ 
អោយ ធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) កា្ល្រចយជាធនាគារ 
ឈានមុខគ្រច សម្រច្រចប់អតិថិជន និងដ្រចគូរពាណិជ្ចកម្មយើងក្នងុ 
ប្រចទ្រចសកម្ពុជា ក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ដោយការផ្តល់ស្រចវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុប្រចកបដោយភាពងាយស្រចួល និងឆ្លើយតបនឹងតម្រចូវ 
ការរបស់អតិថិជន។” 

• បន្តចាប់យកលំហូរពាណិជ្ជកម្មក្នងុតំបន់ឥណ្ឌចិូន បាទាសម៉ាាឡាសីុ សិង្ហបុរី និងបាទាសចិន

• បង្កើននិងពងាឹងទំនាក់ទំនង និងផ្តាតលើការបាើបាាស់សាវាបន្ថាម របស់អតិថិជន 
សំាន់ៗបច្ចុបាបន្ន

• បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយសហគាិន និងាជីវកម្មឈានមុខចមាបងៗៅលើទីផាសារ និង 
វិនិយោគិនក្នុងវិស័យគោលដៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា

• ផ្តល់ជូនដំណោះសាាយហិរញ្ញវត្ថ ុនិងាជីវកម្ម ដាលទំនើប និងសមសាបនឹងតមាវូការអតិថិជន

• ពងាីកចំណាកទីផាសារ នាផ្នាកសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ (FI) ក្នុងបាទាសកម្ពុជា

សា្ថានភាពវិស័យធនាគារក្នងុបាទាសកម្ពជុា ៅតាមានលក្ខណៈបាកួតបាជាង ោយមានធនាគារ 
ពាណិជ្ជចំនួន ៣៦។ យុទ្ធសាសា្តរបស់យើង គឺបន្តរកាសាជំហរជាធនាគារនាំមុខគា ោយការ 
ពងាឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនបច្ចុបាបន្ន និងការបន្តចាប់យកអតិថិជនថ្មីៗដាលយើងបាន 
កំណត់។ គាហកិច្ចបាតិបត្តិការ និងការតាួតពិនិតាយយា៉ាងបាុងបាយ័ត្នលើមូលដ្ឋានអតិថិជនរបស ់
យើង ក៏ដជាកតា្តាចមាបងសមាាប់ធានា មូលដ្ឋានរឹងមាំ របស់ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា)។ 
គោលដៅាទិភាពរបស់យើងសមាាប់ឆ្នាំ ២០១៦ គឺសមាាចបានយុទ្ធសាសា្តដាលគាាងទុក 
ដើមាបីសាបតាម ទិសដៅរយៈពាលយូររបស់យើង ក្នុងការកា្លាយជាធនាគារជមាើសទីមួយ និង 
ដាគូាជីវកម្មឈានមុខ សមាាប់បំរីអតិថិជនក្នុងបាទាស និងដើមាបីជមាុញ ធនាគារ មាយប៊ាង 
(ខាមបូឌា) ឈានទៅកាន់ជាសា្ថាប័នផ្តល់ដំណោះសាាយហិរញ្ញវត្ថុបាកបោយភាពច្នាបាឌិត 
និងឆ្លើយតបតាមតមាូវការរបស់អតិថិជនយើង។

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៥
ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនាះ យើងៅតាបន្តពងាីក និងបង្កើនទីផាសាររបស់យើងក្នុងបាទាសកម្ពុជា ជាមួយ 
នឹង អតិថិជនបច្ចុបាបន្ន និងអតិថិជនថ្មី ដាលរួមចំណាកពងាីកនិងពងាឹង វត្តមានរបស់យើងក្នុង
បាទាសកម្ពុជា ក្នុងនាមជាធនាគារថ្នាក់តំបន់ធំមួយ ដាលមានសាាចំនួន ២១ ទូទាំងបាទាស 
កម្ពុជា ដើមាបីបំពាញតមាូវការអតិថិជន និងផ្តល់ដំណោះសាាយាជីវកម្ម។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ យើងបានធ្វើការដក់សម្ពាធ មិនផ្លវូការ នូវបាព័ន្ធគាប់គាងសាច់បាាក់ក្នុងតំបន់ 
M2E ក្នុងបាទាសកម្ពុជា។ ជាទិសដៅាងមុខ យុទ្ធសាសា្តយើង នឹងផ្តាតលើការបង្កើនការ
បាើបាាស់សាវាកម្ម របស់អតិថិជនចំបងៗក្នុងតំបន់ តាមរយៈភាពជាដាគូសមាាប់ដំណើរការ 
ធុរកិច្ច។ សមាាប់ធនាគារ មាយប៊ាង យើងមានទិសដៅក្នងុការកា្លាយជាធនាគារាទិភាព សមាាប់ 
ការផ្តល់ដំណោះសាាយាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

ស្រវាធនាគារកិច្ច
សាជីវកម្ម



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៥២

កាុមការងារផ្នាកបាតិបត្តិការាជីវកម្ម តាូវបានបង្កើតឡើងនាខាឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ និងបាន  

ធ្វើការផ្តាតទៅលើតួនាទីដ៏ដសំាន់ក្នងុការពងាឹងនូវមុខងារគោលរបស់យើងក្នុងផ្នាកបាតិបត្តិការ 

កណ្តាល ផ្នាកពត៌មានវិទាយា ផ្នាកអចលនទាពាយ និងសុវត្ថិភាព ផ្នាកបាតិបត្តិការតាមសាា និង 

ផ្នាកបាតិបត្តិការប័ណ្ណ។ ាទិភាពសាំន់ៗរបស់យើង គឺការបន្តពងាឹងនូវចំណាះដឹង និងជំនាញ 

ដល់បុគ្គលិករបស់យើង បង្កើននូវសមត្ថភាពធនធាន និងបាព័ន្ធរបស់យើងឲាយដំណើរការយ៉ាាង 

មានបាសិទ្ធភាព ដើមាបីបង្កើននូវផលិតភាព ក៏ដដូចជាការរកាសានូវភាពសាមញ្ញក្នុងដំណើរការ 

ាជីវកម្ម / បាតិបត្តិការ ដើមាបីគាំទាដល់ការលូតលាស់របសា់ជីវកម្ម។

ប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រ្រក់បញ្ញើ និងផាត់ទាត់

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ កាុមការងាររបស់យើងបានគាំទាដល់ាជីវកម្មផ្នាកផ្ទារបាាក់ ដាលកំពុងតា 

លូតលាស់របស់ធនាគារ ឲាយមានការកើនឡើងយា៉ាងា្លាំងក្នងុការទូរទាត់សាច់បាាក់។ បន្តទៅ 

មុខនាះ ជាមួយនឹងការដក់ឲាយមាននូវបាព័ន្ធគាប់គាងសាច់បាាក់ក្នុងតំបន់របស់យើង យើង

រំពឹងថនឹងមានការបន្តកើនឡើងនូវាជីវកម្មផ្នាកទូទាត់សាច់បាាក់របស់យើង។ វិធីសាសា្ត 

គំនិតផ្តួចផ្តើម Straight Through និងគំនិតផ្តួចផ្តើម MQ process improvement initiative  

ដាលនឹងតាូវបានអនុវត្តនាដើមឆ្នាំ២០១៦នាះ នឹងនាំឲាយមានភាពបាសើរឡើងនូវបាសិទ្ធភាព  

ផ្នាកបាតិបត្តិការ រយៈពាលបំពាញការងារ និងផលិតភាព។ 

ប្រតិបត្តិការតាមសាខា

យើងបានដក់ចាញនូវគមាាងសាំន់ៗជាចាើន ដើមាបីគាំទាដល់ការលូតលាស់ និងការធ្វើឲាយ 

បាសើរឡើងនូវផ្នាកាជីវកម្ម ដាលមានគោលបំណងដក់ឲាយសាបទៅតាមតមាូវការ និងការរំពឹង 

ទុករបស់អតិថិជន ក៏ដដូចជាការបង្កើននូវគុណភាពសាវាកម្ម។ ការផ្តចួផ្តើមដាលគួរឲាយកត់សមា្គាល់ 

មួយចំនួន រួមមានការសម្ពាធដក់ឲាយមានបាតិបត្តិការធនាគារៅថ្ងាៅរ៍ៅសាាចំនួនប ី

ៅរជធានីភ្នពំាញ និងការផ្តើមឲាយមាននូវគណនីចរន្តបាាក់រៀល ក៏ដដូចជាគណនីចរន្តមានការបាាក់ 

ទាំងបាាក់ដុលា្លារាមារិក និងបាាក់រៀល។ យើងក៏ដបានផ្តាតទៅលើ ការកាលម្អផ្នាកដំណើរការ  

ដាលនាំឲាយមានភាពងាយសាួលក្នងុការបើកគណនីដល់អតិថិជនរបស់យើង ជាមួយនឹងទំរង ់

បាបបទគណនី បីរួមបញ្ចូលតាមួយ។ 

ពត៌មានវិទ្រយា

ឆ្នាំ២០១៥ នាះ បានបងា្ហាញពីការបាឹងបាាងយា៉ាងសំាន់មួយទៀត ជាមួយនឹងការនាំមកនូវ 

ផលិតផល និងសាវាកម្មថ្មីៗ ដាលតាូវបានសមាួលោយលទ្ធភាពផ្នាកពត៌មានវិទាយា។ 

កិច្ចបាឹងបាាងនាះសមាាចបាននូវយុទ្ធសាស្តាបីឆ្នាំ (២០១៣- ២០១៥) សមាាប់ផ្នាក 

ពត៌មានវិទាយារបស់យើង។

យើងបានធ្វើឲាយបាសើរឡើងនូវ ការធ្វើបាតិបត្តិការធនាគារតាមរយៈអីុនធឺណិត M2U របស់យើង 

ោយបានដក់បន្ថាមនូវលក្ខណៈពិសាសថ្មីៗ ដូចជា ការបើកគណនីមានកាលកំណត់តាម 

អីុនធឺណិត ការដកបាាក់ោយមិនបាើកាត និងរូបរងនិងារម្មណ៍ថ្មី របស់បណ្តាញសុវត្ថិភាព 

M2U។ ផ្នាកពត៌មានវិទាយា ក៏ដបានដើរតួនាទយីា៉ាងសំាន់ក្នងុការសមាួលដល់ការដក់សម្ពាធ 

នូវប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា និងាជីវកម្ម AMEX របស់យើង ដាលរួមមានការបំលាស់ទីរបស់ាជីវកម្ម  

និងជំនួយទៅលើការទទួលយកអតិថិជនថ្មី។ ចំណាកឯផ្នាកសាវាកម្មធនាគារ ការកាលម្អបន្ថាម 

តាូវបានធ្វើឡើងទៅលើបាព័ន្ធធនាគារគោលរបស់យើង ដាលាចឲាយយើងនាំមកនូវគណនី

បាាក់រៀល និងបាតិបត្តិការធនាគារៅថ្ងាៅរ៍ (ដាលតមាូវឲាយមានការកាលម្អទៅបាព័ន្ធ 

ធនាគារគោលរបស់យើង)។ ផ្នាកពត៌មានវិទាយា ក៏ដបានសមាួលបន្ថាមដល់ដំណើរបាតិបត្តិការ 

របស់នាយកដ្ឋានទីផាសារសកលថ្មីរបស់យើង ដាលតាូវបានបង្កើតឡើងជាមួយការដក់ចាញ 

នូវបាព័ន្ធគាប់គាងហានិភ័យរតនាគារ ដាលតាូវបានគាសា្គាល់ថជាបាព័ន្ធ Kondor+ ក៏ដដូចជា

ការដក់ចាញនូវបាព័ន្ធគាប់គាងសាច់បាាក់ក្នុងតំបន់ M2E របស់យើង។

យើងបានពងាីកបណ្តាញម៉ាាសុីនដកបាាក់ស្វ័យបាវត្តិរបស់យើងដល់ចំនួន៤០ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ 

ជាមួយនឹងការដក់មា៉ាសុីនដកបាាក់ស្វ័យបាវត្តិចំនួនមួយបន្ថាមៅខាត្តសៀមរប។

ជាមួយនឹងការឈានមកដល់នូវឆ្នាំ២០១៦ ាងមុខនាះ យើងនឹងបន្តផ្តាតសំាន់ទៅលើកិច្ច 

បាឹងបាាងបាើបាាស់ផ្នាកពត៌មានវិទាយា ដើមាបីជួយសមាួលដល់ការដក់ចាញនូវផលិតផល និង 

សាវាកម្មថ្មីៗ ដាលជាផ្នាកមួយនាកិច្ចផ្តួចផ្តើមផ្នាកពត៌មានវិទាយាក្នុងតំបន់របស់យើង។ ការដក់  

ឲាយមាននូវការធ្វើបាតិបត្តិការធនាគារចល័តក្នុងតំបន់ ជាកិច្ចផ្តួចផ្តើមមួយក្នុងចំណោមកិច្ច 

ផ្តួចផ្តើមជាចាើនផាសាងទៀតដាលនឹងតាូវបានដក់ចាញនូវដើមឆ្នាំ ២០១៦នាះ។ ពួកយើងនឹង

លោក ឃូ អ្រងហូ
នាយក នាយកដ្ឋានបាតិបត្តិការាជីវកម្ម

លោក ចាវ តាំងប៊ុន
នាយក នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលឥណទាន និងការគាប់គាងបាាក់កម្ចី

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម រដ្ឋាលឥណទាន 
និងការគ្រប់គ្រងប្រ្រក់កម្ចី



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៥៣

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម រដ្ឋាលឥណទាន និងការគ្រប់គ្រងប្រ្រក់កម្ចី

បន្តទាញយកជាបាយោជន៍ពីគំរូបាតិបត្តិការដាលមានការចណំយយ៉ាាងមានបាសិទ្ធភាពសម  

សាបៅក្នុងតំបន់ ោយផ្តល់ឲាយនូវគុណភាពសាវាកម្មខ្ពស់ បង្កប់ោយភាពឥតខ្ចាះៅក្នុង

ការធ្វើបាតិបត្តិការ ក៏ដដូចជាការពងាឹងបន្ថាមនូវវបាបធម៌ និងការយល់ដឹងពីហានិភ័យៅក្នុង 

សាវាកម្មរបស់យើង។

អចលនទ្រព្រយ និងសុវត្ថិភាព

កាមុការងារផ្នាកអចលនទាពាយ និងសុវត្ថភិាពរបស់យើង បន្តផ្តាតសំាន់ទៅលើការបង្កើតឲាយមាន 

នូវបរិសា្ថានការងារមួយដាលមានអំណោយផល និងសុវត្ថិភាពដល់បុគ្គលិក និងអតិថិជនរបស ់

យើង។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ កាុមការងាររបស់យើងបានផ្តាតទៅលើការងារតាៀមរៀបចំសមាាប ់

ការរីចាញ និងការបង្កើតនូវអគារ មាយប៊ាង ថោវីដាលមានកម្ពស់១០ជាន់ដ៏ដថ្មីសាាងដាល  

បានកំណត់ឲាយរួចរល់ៅដើមឆ្នាំ២០១៦នាះ។ ការផ្តាតសំាន់របស់យើងរួមមានការគាប់គាង 

ផ្នាកសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពជាទូទៅ និងការគាប់គាងអចលនទាពាយអគារ មាយប៊ាង ថោវី 

របស់យើង។ បន្តទៅមុខនាះ កាមុការងាររបស់យើងនឹងបន្តបង្កើននូវចំណាះដឹងនិងជំនាញាង 

ផ្នាកគាប់គាងអចលនទាពាយ។

ប្រតិបត្តិការប័ណ្ណ

កាុមការងារាងផ្នាកបាតិបត្តិការប័ណ្ណរបស់យើង តាូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដើមាប ី

ជួយគាំទាដល់បាតិបត្តិការាងកាាយរបស់ាជីវកម្មប័ណ្ណដាលទើបតាតាូវបានសម្ពាធនា 

ពាលថ្មីៗនាះ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមដក់ចាញនូវប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាធនាគារ មាយប៊ាង។ 

យើងក៏ដបានជួយគាំទាដល់បាតិបត្តិការាជីវកម្មទទួលយកមា្ចាស់ជំនួញ ដាលទទួល AMEX 

ោយសមាួលដល់ដំណើរការទទួលយកមា្ចាស់ជំនួញថ្មីៗរបស់យើងក៏ដដូចជាការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង 

មា៉ាសីុនឆូតកាតរបស់យើង ៅរជធានីភ្នំពាញ ខាត្តសៀមរប និងកាុងពាះសីហនុ។

រដ្ឋាលឥណទាន និងការគ្រប់គ្រងប្រ្រក់កម្ចី

កាមុការងារាងផ្នាករដ្ឋបាលឥណទាន និងគាប់គាងបាាក់កម្ច ីរបស់យើង បានបន្តផ្តាតសំាន់ 

ទៅលើការគាំទាធានាឲាយបាននូវរយៈពាលបំពាញការងារក្នុងដំណើរការឥណទាន ដាលមាន 

បាសិទ្ធភាព។ គោលបំណងសំាន់របស់យើង នឹងផ្តាតទៅលើការបង្កើននូវបាសិទ្ធភាពតាម 

រយៈការធ្វើសាមញ្ញភាពក្នុងដំណើរការ ការកាត់បន្ថយការងារដដាលៗ រយៈពាលបំពាញ 

ការងារដាលបាសើរជាងមុន និងអតាាកំហុសដល់ចំនុចសូនាយ ក៏ដដូចជាការតាួតពិនិតាយ និង 

ការបាមូលឥណទានបាកបោយបាសិទ្ធភាព។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៥៤

លោកស្រី ហ្គ្រសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
នាយិកា នាយកដ្ឋានម៉ាឃីតទីង បាាំតំបន់ឥណ្ឌូចិន

“យើងបានបន្តបង្កើតនូវគុណតម្ល្រចដល់ធនាគារ និងបានដើរ
តួនាទីរបស់យើងជាដ្រចគូអាជីវកម្ម ោយគាំទ្រចដល់ផ្រចនការ
អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ព្រចញមួយឆ្ន្រចំ២០១៥ ន្រចះ។ ាប់ពី 
ទិដ្ឋភាពផ្ន្រចកកិច្ចកការច្រចបាប់ និងអភិបាលកិច្ចក រហូតដល់ការ 
គាំទ្រចផ្ន្រចកពាណិជ្ជសញ្ញ្រច និងទីផ្រចសារ ក៏ដូចជាការបង្កើតឲ្រចយ 
មាននូវមូលដ្ឋ្រចនស្រចវាកម្មដ៏រឹងមាំ និងការជួយសម្រចួលដល់ 
របៀបវារៈក្នុងទំនួលខុសត្រចូវកិច្ចកការសង្គមរបស់យើង 
យើងនឹងបន្តនូវសកា្ត្រចនុពលភាពក្នងុការបង្កើនសមត្ថភភាពរបស់ 
យើងឲ្រចយស្រចបទៅតាមនិនា្ន្រចការដ្រចលនឹងឈានមកដល់។”

ម៉្រឃីតទីង និង
គុណភាពស្រវាកម្ម

ទស្រសនៈវិស័យសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៦

ក្នុងខណៈពាលដាលកាុមការងារបំពាញនូវតួនាទីផ្នាកទីផាសារទូទៅ ដើមាបីគាំទាដល់ដាគូអាជីវកម្ម 
របស់យើង និងសមាាចឲាយបាននូវផានការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ យើងនឹងបន្តផ្តាតសំាន់ទៅលើ
ការផ្តល់ឲាយនូវ យុទ្ធសាស្តា និងយុទ្ធនាការទីផាសាររួម បញ្ជូលគា្នា ដាលសមសាបទៅនឹងសា្ថានភាព 
បច្ចុបាបន្ន ដាលគាប់ដណ្តប់ដោយបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយសង្គម ចល័ត ផាសាងៗជាចាើន។ យុទ្ធសាស្តាាង  
ផ្នាកទំនាក់ទំនងទីផាសាររបស់យើង នឹងបន្តផ្តាតសំាន់ទៅលើការបាើបាាស់ បណ្តាញឌីជីថល និង 
ទីផាសារសង្គម ក៏ដូចជាការបង្កើននូវការបាើបាាស់នូវបណ្តាញរបស់ធនាគារ ដើមាបីបាើបាាស់ចំណយ
ឲាយមនបាសិទ្ធភាព។

ជាមួយនឹងការកាបាាឈ្មាះថ្មី ពីផ្នាកគាប់គាងសាវាកម្ម ទៅជាផ្នាកគាប់គាងគុណភាពសាវាកម្ម ដាល 
ដូចគា្នាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង យើងនឹងនៅតាបន្តពងាឹងជំហររបស់ធនាគារ មាយប៊ាង 
ជាសា្ថាប័នដាលផ្តាតសំាន់លើអតិថិជនយ៉ាងពិតបាាកដ។ ក្នុងខណៈពាលដាលគុណភាពសាវាកម្ម 
នៅតាជាទំនួលខុសតាូវរបស់បុគ្គលិកធនាគារ មាយប៊ាងគាប់រូប យើងនឹងដើរតួនាទីជាអភិបាលកិច្ច 
ក្នុងការធានាឲាយបានថបុគ្គលិក ផលិតផល ដំណើរការ ការបាាសា័យាក់ទង និងកិច្ចផ្តួចផ្តើមរបស ់
យើង តាងតាផ្តាតសំាន់ទៅលើអតិថិជនរបស់យើង។

ជាមួយនឹងកិច្ចផ្តួចផ្តើមក្នុងការពងាីកនូវការរៀបចំឯកសារាងផ្នាកកិច្ចការចាាប់ដោយធនាគារផ្ទាល់ 
បាកបដោយភាពជោគជ័យ យើងនឹងធ្វើការសម្លឹងបន្ថាមទៅលើការពងាីកនូវកិច្ចផ្តួចផ្តើមនាះ ដើមាបី
បង្កើនបន្ថាមនូវចំណូលផ្នាកកមាាសាវារបស់ធនាគារ។ យើងក៏នឹងបន្តកាលម្អបន្ថាមទៅលើផលិតភាព 
និងដំណើរការរបស់យើងដាលនាំឲាយសាវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងកាន់តាបាសើរឡើង ក៏ដូចជាការ
ចំណយផ្នាកបាតិបត្តិការកាន់តាាបជាងមុន។

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆ្ន្រំ២០១៥

ផ្ន្រចកមា៉្រចឃីតធីង ទំនាក់ទំនង និងពាណិជ្ជសញ្ញ្រច

ពាញមួយឆ្នានំាះ យើងបានសហការយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងដាគូអាជីវកម្មរបស់យើង ក្នងុការដក់ចាញ 
នូវកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងទំនាក់ទំនងផ្នាកទីផាសារជាចាើន ដើមាបីគាំទាដល់កិច្ចផ្តួចផ្តើម 
អាជីវកម្មជាចាើនរបស់ធនាគារ ដាលក្នុងោះរួមមន ការសម្ពាធនូវប័ណ្ណឥណពន្ធវីសសាធនាគារ 
មាយប៊ាង គណនីចរន្តមនការបាាក់ Premier Wealth របស់ធនាគារ មាយប៊ាង យុទ្ធនាការ “ដំណើរ 
ទាសចរណ៍ជុំវិញពិភពលោកជាមួយធនាគារ មាយប៊ាង” និងការសហការជាដាគូ រវាងធនាគារ 
មាយប៊ាង និងកាុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានូឡាយហ្វ៍។
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៥៥

មា៉្រឃីតទីង និងគុណភាពស្រវាកម្ម

ៅឆ្នាំ២០១៥ យើងក៏ដបានបង្កើតនូវទំព័រហ្វាសបុករបស់ធនាគារ មាយប៊ាង ដាលទទួលបានការចាប់ 
ារម្មណ៍ និងការចូលចិត្ត រហូតដល់ទៅ១,៥០០គណនី ក្នុងរយៈពាលមួយថ្ងា និងបានឈានទៅ 
ដល់ ១០,០០០ គណនី ក្នុងរយៈពាលតិចជាងមួយឆ្នាំ។ ទំព័រហ្វាសបុករបស់ធនាគារ មាយប៊ាង នាះ 
បានបង្កើតជាវាទិការសមាាប់ធនាគារ ក្នុងការវាយលុកទីផាសារតាមបណ្តាញអីុនធឺណិតឲាយបានកាន ់
តាា្លាំងកា្លា ោយសារវាជាវិធីមួយដាលបាកបោយគំនិតច្នាបាឌិត និងការចំណយយា៉ាងមាន 
បាសិទ្ធភាព ក្នុងការឈានទៅរកកាុមយុវវ័យដាលចូលចិត្តបាើបាាស់បច្ចាកវិទាយា ក៏ដដូចជាលើកកម្ពស ់
គុណតម្លាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ធនាគារ មាយប៊ាង ៅក្នុងទីផាសារ។

តាមទសាសនៈផ្នាកពាណិជ្ជសញ្ញា យើងបានផ្តាតទៅលើរូបរងថ្មនីាពាណិជ្ជសញ្ញាៅតាមសាារបស់ 
ធនាគារ មាយប៊ាង ដាលបានបង្កើតនូវារម្មណ៍ថ្មីប្លាក បាកបោយសកា្តានុពលជាងមុនទៅលើ 
ពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ធនាគារ មាយប៊ាងៅក្នុងសហគមន៍។ ការដក់បងា្ហាញពីពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ 
ធនាគារ មាយប៊ាង ៅក្នុងពាលានយន្តហះអន្តរជាតិភ្នំពាញ ក៏ដបានលើកកម្ពស់ដល់ជំហរ 
និងពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ធនាគារ មាយប៊ាង ៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា ដាលបនាសល់ទុកៅារម្មណ៍
ដាលមិនាចបំភ្លាចបានចោំះពាណិជ្ជសញ្ញាធនាគារ មាយប៊ាង ទាំងក្នុងសហគមន៍ក្នុងសាុក 
និងអន្តរជាតិ។

បន្ថាមពីលើនាះទៀត ធនាគារ មាយប៊ាង កម្ពុជា តាូវបានគាជាើសរីសបញ្ចូលទៅក្នុងវីដាអូវិនិយោគ
ពិសាសមួយ មានចំនងជើងថ “បាទាសកម្ពុជា – ពាំដានសាដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយ” ដាលតាូវបានចាក់ផាសាយ 
ទូទំាងពិភពោក ៅលើបណ្តាញទូរទសាសន៍ Bloomberg ដាលតំណងឲាយវិស័យហិរញ្ញវត្ថៅុកម្ពជុា។  
នាះ បានលើកកម្ពស់នូវរូបភាពរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង ៅក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគិន ក៏ដដូចជា 
សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងសាុក។ ធនាគារ មាយប៊ាង កម្ពុជា ក៏ដតាូវបានគាជាើសរីសដក់បញ្ចូល
ៅក្នុង myINVESTORguide Cambodia 2015 ដាលជាផ្នាកមួយនាកិច្ចផ្តួចផ្តើមពាណិជ្ជសញ្ញាក្នុង
បាទាស និងបានពងាឹងបន្ថាមនូវការប្តាជា្ញាចិត្ត របស់ធនាគារ មាយប៊ាង សមាាប់ការអភិវឌាឍន៍ជាយូរ
អង្វាងៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា។

ក្នុងនាមជាកាុមហ៊ុនបាកបោយទំនួលខុសតាូវ យើងបានបន្តផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកដាលមានជីវភាព 
ខ្វះាត ៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីសបាបុរសធម៌ និងសុខមាលភាព។ នាះ គឺជា 
ឆ្នាទីំ ៤ ហើយ ដាលយើងបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងអង្គការជាដាគូររបស់យើង ដាលមានឈ្មាះ 
ថ អង្គការលើកស្ទួយបាជាពលរដ្ឋ តាមរយៈកិច្ចផ្តួចផ្តើម “ាហារូបករណ៍កុមារ របស់ធនាគារ 
មាយប៊ាង: វិថីចាកចាញពីគំនរសំរម” និងបានពងាីកបន្ថាមជាមួយនឹងការសម្ពាធនូវ កម្មវិធី “ាហា 
រូបករណ៍បណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចាកទាស របស់ធនាគារ មាយប៊ាង”។ ក្នុងឆ្នាំជាមួយគា្នានាះដារ 

យើងបានធ្វើការសមាាចបំណងសហគមន៍ តាមរយៈកម្មវិធី “បំណងបាាថ្នាមួយ លើកស្ទយួសហគមន៍” 
របស់ធនាគារ មាយប៊ាង ដាលបានផ្តល់ជំនួយោយផ្ទាល់ដល់សមាជិកសហគមន៍ក្នងុបាទាសកម្ពជុា 
ដាលកំពុងជួបបាទះនូវទុក្ខលំបាក និងភាពខ្វះាតក្នុងជីវិត។

របាយការណ៍ពាញលាញអំពីរបាយការណ៍និរន្តភាព មានៅក្នុងទំព័រ ៨២ ដល់ ៨៥ ក្នុង 
របាយការណ៍បាចាំឆ្នាំនាះ។

ការគ្រចប់គ្រចងគុណភាពស្រចវាកម្ម

ផ្នាកសំាន់ៗដាលយើងផ្តាតទៅលើ ក្នុងឆ្នាំនាះ រួមមានការបង្កើតឲាយមានស្តង់ដតាមួយ និងអនុវត្ត 
នូវស្តង់ដ និងកាបខណ្ឌ ដាលតាូវបានបាើបាាសោ់យសម្ព័ន្ធធនាគារ មាយប៊ាង។ កិច្ចផ្តួចផ្តើមមួយ 
ក្នុងចំណោមកិច្ចផ្តួចផ្តើមដ៏ដទាទៀតរបស់យើង គឺការបង្កើត និងអនុវត្តទៅលើបាបបទរិះគន់របស ់
អតិថិជន ដាលផ្តល់ឲាយនូវសាចក្តីណានាំមូលដ្ឋាន អំពីការគាប់គាងមតិរិះគន់ និងការមើលរំលងរបស់ 
ធនាគារ។

សមិទ្ធិផលដ៏ដសំាន់មួយទៀតរបស់យើង គឺការរៀបចំបង្កើតនូវផ្នាកផ្តល់ព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទ ដើមាបី
សមាួលឲាយការទទួលទូរស័ព្ទពីអតិថិជន ស្ថិតក្នុងឥរិយាបថតាមួយ ដូចគា្នាជាមួយនឹងគោលបំណង 
ផ្តល់ឲាយនូវសាវាកម្មៅមួយកន្លាងដល់អតិថិជន។ ក្នុងឆ្នាំដដាលនាះ ផ្នាកផ្តល់ព័ត៌មានតាម 
ទូរស័ព្ទនាះ ក៏ដបានបាាកា្លាយជាបណ្តាញមួយផាសាងទៀតសមាាប់ការលក់ និង ការផាសព្វផាសាយផងដារ។

ដើមាបីឲាយមានភាពងាយសាលួដល់អតិថិជន កាមុការងារផ្នាកបាតិបត្តកិារធនាគាររបស់យើង បានបន្ថាម 
សាវាកម្មធ្វើបាតិបត្តិការធនាគារៅថ្ងាៅរ៍ សមាាប់សាាចំនួនបី ៅសាាបឹងកាងកាងទីមួយ 
សាាម៉ាសាទុង និងសាាអូាំពិក ដាលរួមមាន សាវាមា៉ាសីុនដកបាាក់ស្វ័យបាវត្តិ ២៤/៧ ៅ 
ទីតាំងមួយចំនួន ដាលផ្តល់ភាពងាយសាួលកាន់តាចាើនជាងមុនដល់អតិថិជនរបស់យើង ជាមួយនឹង
ភាពបត់បានក្នងុធ្វើបាតិបត្តកិារធនាគារៅកាាម៉ាងធ្វើការឲាយសមសាបនឹងការរស់ៅរបស់ពួកគា។

ស្រចវាសាជីវកម្ម និងកិច្ចការច្រចបាប់

បនា្ទាប់ពីភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តន៍នូវការរៀបចំឯកសារផ្លូវចាាប់ោយធនាគារផ្ទាល់ ដើមាបីគាំទា
ដល់ការរៀបចំឯកសារសមាាប់កម្ចីបុគ្គល ៅគាប់សាាទាំងអសៅ់ទីកាុងភ្នំពាញ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ 
យើងបានបន្តពងាីកនូវកិច្ចផ្តួចផ្តើមនាះដើមាបីគាំទាដល់គាប់សាាទាំងអស់ ៅតាមបណ្តាខាត្ត ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៥ នាះ។ នាះ គឺជាផ្នាកមួយនាកិច្ចផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារក្នងុការសមាួលនូវដំណើរការ និង 
រចនាសម្ព័ន្ធ ដើមាបីធានាឲាយបានថវានាំមកនូវផលិតភាព និងបាសិទ្ធភាពក្នុងការចំណយកាន់តា  
បាសើរជាងមុន។ ការផ្តាតសំាន់របស់យើងនឹងរួមមានការបង្កើនគណុភាពសាវាកម្មអតិថិជន និង 
ផលចំណាញរបស់ធនាគារ។

ការទទួលសា្គ្រចល់

ៅឆ្នា២ំ០១៥ ធនាគារ មាយប៊ាង កម្ពជុា បានទទួលពានរងា្វាន់ជាធនាគារល្អបំផុតផ្នាកកិច្ចការសង្គម  
បាចាំឆ្នាំ២០១៥ ដាលផ្តល់ឲាយោយ Global Banking & Finance Review ។ នាះជាភស្តុតាង 
នាគំនិតផ្តួចផ្តើមដាលមាននិរន្តរភាព និងកម្មវិធីស្ម័គាចិត្តរបស់បុគ្គលិក ដាលយើងបានបង្កើតឡើង
ដើមាបីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន និងភាពខុសប្លាកដល់សហគមន៍ដាលយើងមានបាតិបត្តិការ។





ក្នងុនាមជាប្រធានសាខាមួយរូប ខ្ញុតំ្រធងត្រធ 
ផ្ត្រធតការយកចិត្តទុកដាក់លើការកសាង 
ទំនាក់ទំនងរយៈព្រធលវ្រធងជាមួយអតិថិជន 
តាមរយៈការជួយបំព្រធញតម្រធវូការផ្ន្រធកបុគ្គល  
និងអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ ដោយផ្អ្រធកលើ 
ប្រធសកកម្មរបស់យើងក្នងុការផ្តល់ស្រធវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថបុ្រធកបដោយអារ្រធយធម៌។ វត្តាន 
របស់យើងនៅក្នងុតំបន់ និងភាពរឹងាំរបស់ 
យើង បានធ្វើឲ្រធយយើងអាចផ្តល់ជូន 
ដំណោះស្រធ្រធយដ្រធលានភាពច្ន្រធប្រធឌិតជូន
ដល់អតិថិជនរបស់យើង។

“

”
អ៊ូ ឆេងអីុម
ប្រធានសាខាឆ្នើមប្រធាំឆ្ន្រធ ំ២០១៥

អភិបាលកិច្ចកេុមហ៊ុន និង ទំនួលខុសតេូវ

៥៨ របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសសាជីវកម្ម

៦៨ របាយការណ៍លើការគ្រធប់គ្រធង

 ហានិភ័យ និងការត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង

៧២ របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម

៧៦ ការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ

៨១ ការប្រធតិបត្តិច្រធបាប់

៨២ របាយការណ៍និរន្តរភាព

ការបោះជំហាន និង សមិទ្ធផល

៨៦ ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ក្នុងសារព័ត៌ាន

៨៨ ព្រធឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៩៣ របាយការណ៍របស់

 ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

៩៦ របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រធយ

៩៧ តារាងតុល្រធយការ

៩៨ របាយការណ៍លទ្ធផល

៩៩ របាយការណ៍បម្រធ្រធបម្រធួលមូលធន

១០០ របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រធ្រធក់

១០១ កំណត់សា្គ្រធល់លើ

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានផេសេងៗ

១៣២ ព័ត៌ានសាជីវកម្ម

១៣៣ អាសយដា្ឋ្រធនសម្ព័ន្ធធនាគារ

១៣៦ ទីតាំងសាខា និងអាសយដា្ឋ្រធន

 ទំនាក់ទំនង



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៥៨

សេចក្តីផ្តើម

អភិបាលកិច្ចាជីវកម្មដេលអនុវត្តដោយធនាគារ មេយប៊េង បង្ហេញពីការបេឹងបេេងរបស់កេុមបេឹកេាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់វបេបធម៌សុចរិតភាព និងតមា្លេភាព 
នៅក្នុងធនាគារ ក្នុងខណៈដេលកេុមបេឹកេាភិបាលបន្តដខិតខំបេឹងបេេង ដើមេបីទទួលបាននិរន្តដរភាពយូរអង្វេងសមេេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធាំងអស់របសធ់នាគារ។ គំរូអភិបាលកិច្ច 
ាជីវកម្មរបស់ធនាគារ តេូវបានបង្កើតឡើងោយផ្អេកលើនិរន្តដរភាពយូរអង្វេង និង វិធីាសេ្តដមួយចំនួន ដើមេបីធានាឲេយបាននូវសមតុលេយរវាង ភាពជាអ្នកដកឹនំា យុទ្ធាស្តដេ  
ការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង ដើមេបីធានាឲេយបានការគេប់គេងហានិភ័យបេកបោយបេសិទ្ធិភាព។

របាយការណ៍
អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសសាជីវកម្មន្រធះ ានបំណងផ្តល់នូវការយល់ដឹងលម្អតិជាាំបាច់នៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តន៍អភិបាលកិច្ចសសាជីវកម្មរបស់ធនាគារជូនដល់អ្នកវិនិោគទុន។ គំរូអភិបាលកិច្ចស 

សាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង(ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសីុ ត្រធូវបានរៀបចំស្រធបតាមតម្រធូវការ និងគោលការណ៍ណ្រធនាំដូចខាងក្រធ្រធម៖

១. ប្រធកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រធកម្ពុជា (NBC) ស្តីពីអភិបាលកិច្ចសតាមធនាគារ និងសា្ថ្រធប័នហិរញ្ញវត្ថុ

២. គំរូអភិបាលកិច្ចសសាជីវកម្មរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

ដោយឡ្រធកពីការគោរពតាមតម្រធូវការ លក្ខខណ្ឌ នងិគោលការណ៍ណ្រធនាំរបសស់ា្ថ្រធប័នក្នុងស្រធុក ធនាគារក៏នឹងឃ្ល្រធំមើលការអភិវឌ្រធឍន៍ស្តង់ដាអភិបាលកិច្ចសសាជីវកម្ម នៅតាមបណ្ត្រធអង្គការ និង 

សា្ថ្រធប័នដ្រធលឈានមុខគ្រធ និងល្រធបីឈ្ម្រធះនៅក្នុងតំបន់ និងជុំវិញពិភពលោក ដើម្រធបីានាឲ្រធយបានថ អភិបាលកិច្ចសសាជីវកម្មត្រធូវបានអនុវត្តតាមស្តង់ដាខ្ពស់បំផុត។

មូលដា្ឋ្រធនគ្រធឹះន្រធភាពជោគជ័យរបស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលក្នងុការរក្រធសាបាននូវអភិបាលកិច្ចសសាជីវកម្មល្អនៅក្នុងធនាគារ គឺជជាគំរូអភិបាលកិច្ចសសាជីវកម្មដ្រធលត្រធូវបានប្រធើប្រធ្រធស់នៅក្នុងធនាគារ 

ម្រធយប៊្រធង (ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសីុ ដ្រធលានបង្ហ្រធញដូចខាងក្រធ្រធម៖

មា្ចេស់ភាគហ៊ុន

កេុមបេឹកេាភិបាល

នាយកបេតិបត្តដិ

បេតិភូ ការធានាខុសតេូវ

គណៈកម្មការ
សវនកម្ម

នាយកដ្ឋេន
ធានាភាពឯករាជេយ

សវនករខាងកេេ

គណៈកម្មការបេតិបត្តដិ

គណៈកម្មការ
គេប់គេង

គណៈកម្មការ
គេប់គេងហានិភ័យ

ហានិភ័យ

គោលនយោបាយ

លេខាធិការកេុមហ៊ុន

កេបខ័ណ្ឌគេប់គេង

កមេឹត
សមត្ថកិច្ច

ចក្ខុវិស័យ
គោលដៅ
គុណតម្លេ

ស្តដង់ដគេប់គេង

ស្តដង់ដបេតិបត្តដិការ

សវនករផ្ទេក្នុង

នាយកដ្ឋេន
បេតិបត្តដិតាម



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
កេុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសតេូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌ាន
ផ្រធស្រធងៗ

៥៩

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម

កេុមបេឹកេសាភិបាល

លក្ខន្តដិកៈរបស់កេុមបេឹកេាភិបាល

ដោយការទទួលសា្គ្រធល់ថ ដំណើរការអនុវត្តន៍អភិបាលកិច្ចសសាជីវកម្មានភាពរឹងាំ និងប្រធព្រធតឹ្តទៅ 

បានល្អ គឺជានសារៈសំខាន់ណស់ក្នងុការការពារផលប្រធោជន៍របស់ភាគីពាក់ពន្ធ័នៅក្នុង 

សម្ព័ន្ធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលធនាគារម្រធយប៊្រធង (ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសីុត្រធូវអនុវត្តតាមសៀវៅ 

ណ្រធនំារបស់ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល (Manual) ដោយគោរពតាមតួនាទី អំណច ភារកិច្ចស និងមុខងរ 

របស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល។

សៀវៅន្រធះ មិនត្រធមឹត្រធឆ្លះុបញ្ច្រធងំពីការអនុវត្តន៍ដ៏ល្អបំផុតក្នងុព្រធលបច្ចសបុ្រធបន្ន និងការអនុវត្ដន៍ច្រធបាប់ 

និងបទប្រធបញ្ញត្តិប៉ុណោ្ណ្រធះទ្រធ សៀវៅន្រធះក៏បានបង្ហ្រធញនូវដំណើរការ និងនីតិវិធីដើម្រធបីានាបាន 

ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលរបស់សម័្ពន្ធធនាគារ និងប្រធសិទ្ធភិាពការងររបស់គណៈកម្មការផ្រធស្រធងៗ។ វាគឺជជា 

ឯកសារជាសារវន្តត្រធូវបានធ្វើបច្ចសបុ្រធបន្នភាពរាល់ព្រធល ដើម្រធបីឲ្រធយស្រធបនឹងការផ្ល្រធស់ប្ដរូគោលនោបាយ 

របស់ធនាគារ នីតិវិធី និងដំណើរការ ក៏ដូចជាការប្រធ្រធប្រធលួនូវវិាន និងបទប្រធបញ្ញត្តដិ្រធលពាក់ព័ន្ធ។

ក្នុងចំណោមសៀវៅណ្រធនំាដទ្រធទៀត សៀវៅណ្រធនំាន្រធះបានកំណត់លក្ខខណ្ឌោង យ្រធង  

ល្អ ក៏ដូចជាដ្រធនកំណត់ន្រធសិទ្ធិសម្រធ្រធប់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល និងគណៈកម្មការរបស់ខ្លួន និង 

គោលនោបាយផ្ទ្រធក្នុងដ្រធលពាក់ព័ន្ធផ្រធស្រធងៗទៀត។

ជំពូកដ្រធលានក្នុងសៀវៅណ្រធនាំន្រធះ ានដូចតទៅ៖

១. ដំណើរការន្រធស្ដង់ដាអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង កម្ពុជា

២. ភារកិច្ចស និងកាតព្វកិច្ចសរបស់អភិបាល

៣. ការត្រធងតាំង និង ការលាល្រធងរបស់អភិបាល

៤. រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចស

៥. ដំណើរការក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល និងគណៈកម្មការក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

៦. ប្រធ្រធក់បំណច់ និងធនលាភ

៧. ការផ្តល់ព័ត៌ានដល់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

៨. កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រធល និងការបណ្តុះបណ្ត្រធលជាមូលដា្ឋ្រធន

៩. ការវាយតម្ល្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលប្រធាំឆ្ន្រធំ

១០. ទំនាស់ផលប្រធោជន៍ និងប្រធតិបត្តិការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និង

១១. គោលនោបាយសំខាន់ៗផ្រធស្រធងទៀតរបស់ធនាគារ

តួនាទី និងទំនួលខុសតេូវរបស់កេុមបេឹកេាភិបាល

អាជីវកម្ម និងកិច្ចសការរបស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ត្រធូវបានគ្រធប់គ្រធងក្រធ្រធមការដឹកនាំ និងការត្រធួត 

ពិនិត្រធយរបស់ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលរបស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង (ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសីុ ដ្រធលានតួនាទី 

ត្រធួតពិនិត្រធយឡើងវិញ  យ្រធងទៀងទាត់ និងអនុម័តយុទ្ធសាស្រធ្តអាជីវកម្មក្នុងសា្ថ្រធប័ន និងគោល   

នោបាយសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ។

លើសពីន្រធះទៀត ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលក៏ានតួនាទីកំណត់នូវតម្ល្រធស្នូលរបស់ធនាគារ អនុវត្តតាម 

ស្តង់ដា ដើម្រធបីានាថ ធនាគារនឹងធ្វើប្រធតិបត្តកិារប្រធកបដោយសុចរិតភាព និងគោរពតាមច្រធបាប់ 

និងបទប្រធបញ្ញត្តិសមស្រធប។

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលានកាលវិភាគជាផ្លូវការមួយ លើបញ្ហ្រធបម្រធុងទុកសម្រធ្រធប់ការសម្រធ្រធចចិត្ត 

របស់ខ្លួន រួមាន៖

• ពិនិត្រធយ និង អនុម័តលើយុទ្ធសាស្រធ្ត និងផ្រធនការអាជីវកម្មសម្រធ្រធប់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង 

(ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសីុ ដើម្រធបីានាថ យុទ្ធសាស្រធ្ត និងគម្រធ្រធងអាជីវកម្មទាំងអស់សមស្រធប

តាមទស្រធសនៈវិស័យ និងប្រធសកម្មរបស់ធនាគារ។

• កំណត់ និងគ្រធប់គ្រធងរាល់ហានិភ័យ ដ្រធលជះឥទ្ធិពលដល់ធនាគារ រួមានការបង្កើត 

និងអនុម័តលើគោលនោបាយ សម្រធ្រធប់ការពារការសំអាតប្រធ្រធក់ និងការប្រធតួតប្រធជ្រធង 

មិនស្ម្រធះត្រធង់ផ្រធស្រធងៗ

• ពិនិត្រធយលើភាពគ្រធប់គ្រធ្រធន់ និងប្រធសិទ្ធភាពន្រធប្រធព័ន្ធត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង

• ពិនិត្រធយមើលលើការប្រធព្រធឹត្តិទៅ និងលទ្ធផលន្រធអាជីវកម្ម

• ពិនិត្រធយលើផ្រធនការអ្នកបន្តតំណ្រធង និងផ្រធនការគ្រធប់គ្រធងបុគ្គលិកដ្រធលានទ្រធពកោសល្រធយ 

និងអនុម័តលើការត្រធងតាំង និងគោលការណ៍ផ្តល់រង្វ្រធន់ សម្រធ្រធប់ថ្ន្រធក់ដឹកនាំដ្រធលានបទ

ពិសធន៍

• អនុម័តលើគោលនោបាយថ្មីៗ ដ្រធលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធ្រធក់បៀវត្រធសរ៍ បុគ្គលិក និង 

អត្ថប្រធោជន៍ផ្រធស្រធងៗ

• អនុម័តលើការផ្ល្រធស់ប្តូរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រធុមហ៊ុន

• អនុម័តលើការត្រធងតាំងអភិបាល ប្រធ្រធក់បៀវត្រធសរ៍ និងអត្ថប្រធោជន៍ផ្រធស្រធងៗរបស់អភិបាល   

ឲ្រធយសមស្រធបទៅតាមមុខងរ និងតួនាទី

• អនុម័តលើគោលនោបាយ ដ្រធលពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជសញ្ញ្រធរបស់ក្រធុមហ៊ុន ទំនាក់ទំនង 

សាារណៈ ទំនាក់ទំនងជាមួយវិនិោគិន និងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងជាមួយា្ច្រធស់ភាគហុ៊ន និង

• ពិនិត្រធយលើយុទ្ធសាស្រធ្តរបស់ធនាគារ ក្នុងការគាំទ្រធលើកស្ទួយនិរន្តរភាពដ្រធលពាក់ព័ន្ធនឹង 

បរិសា្ថ្រធន សង្គម និងផ្ន្រធកអភិបាលកិច្ចស (ESG) ។

ក្រធ្រធពីមុខងរដ្រធលបានច្រធងក្នុងលក្ខខណ្ឌោងរក្រធសាទុកសម្រធ្រធប់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ការទទួល 

ខុសត្រធូវសម្រធ្រធប់ការគ្រធប់គ្រធង សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារ ម្រធយប៊្រធង (ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសីុ ត្រធូវ 

បានផ្ដល់ជូននាយិកាប្រធតិបត្តិន្រធធនាគារដ្រធលត្រធូវទទួលខុសត្រធូវចំោះមុខក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល។

សមាសភាពកេុមបេឹកេាភិបាល និងតុលេយភាព

បច្ចសបុ្រធបន្ន ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលប្រធាំធនាគារ ម្រធយប៊្រធង (ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសីុ ានសាជិក៦ រូប។ 

ក្នុងនោះ៣ រូប គឺជជាអភិបាលឯករាជ្រធយមិនប្រធតិបត្តិ  និង ៣រូបទៀត ជាអភិបាលមិនឯករាជ្រធយមិន 

ប្រធតិបត្តិ។ ក្នុងកំឡុងឆ្ន្រធំន្រធះដ្រធរ លោក ជា តិកស្រធង បានលាល្រធងច្រធញពីតំណ្រធងជាប្រធាន

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលន្រធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង(ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសុី ហើយត្រធូវបានជំនួស ដោយ 

ដាតូ ចូហាន់ អារីហ្វីន ដ្រធលជាប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលថ្មីន្រធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង(ខ្រធមបូឌា) 

ភីអិលសីុ ាប់ពីថ្ង្រធទី ៩ ខ្រធកុម្ភៈ ឆ្ន្រធំ២០១៦។

សាសភាពន្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលបច្ចសុប្រធបន្នន្រធះ អនុលោមតាមបទប្រធបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិ 

ន្រធកម្ពុជាដ្រធលតម្រធូវ យ្រធងតិច ២ រូបជាអភិបាលឯករាជ្រធយ។

អភិបាលផ្ដល់នូវចំណ្រធះដឹង បទពិសធន៍ និងជំនាញ យ្រធងទូលំទូលាយ នៅក្នងុចំណុចសំខាន់ៗ 

ន្រធគណន្រធយ្រធយភាព ច្រធបាប់ មូលប័ត្រធ ប្រធតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងការគ្រធប់គ្រធង 

ការអភិវឌ្រធឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងហានិភ័យ ក្នងុចំណោមការងរផ្រធស្រធងៗទៀត។ ព័ត៌ានសង្ខ្រធបរបស ់

សាជិកន្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលនីមួយៗត្រធូវបានបង្ហ្រធញពីទំព័រ ៣០ ទៅទំព័រ ៣៣ នៅក្នុង 

របាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធំ។



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៦០

ភាពសមេបូរបេប និងភាពជារួម

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលបានប្ត្រធជា្ញ្រធចិត្តក្នុងការានាឲ្រធយាននូវភាពសម្រធបូរប្រធប និងភាពជារួមនៅក្នុង 

សាសភាពក្រធុម និងកិច្ចសពិភាក្រធសា ហើយសម្ព័ន្ធធនាគារប្រធកាន់យកសំណើដ្រធលាន 

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលចម្រធុះន្រធះ ព្រធ្រធះវានឹងនាំឲ្រធយានលទ្ធផលជាវិជ្ជាន និងគុណតម្ល្រធសម្រធ្រធប់  

សម្ព័ន្ធធនាគារទាំងមូល។ ដោយហ្រធតុន្រធះ ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលបានពាិរណពីភាពចម្រធុះ តាម 

រយៈ ភាពខុសគា្ន្រធន្រធភ្រធទ អាយុ វប្រធបធម៌ និងប្រធវត្តនិ្រធការអប់រំ ពូជសាសន៍ សញ្ជ្រធតិ បទពិសធន៍ 

ការងរ ជំនាញ ចំណ្រធះដឹង និងរយៈព្រធលបំព្រធញការងរ។

អភិបាលមិនបេតិបត្តដិ

នៅក្នុងសាសភាពក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលបច្ចសុប្រធបន្ន ដ្រធលអភិបាលមិនប្រធតិបត្តិានសាាត្រធខ្ពស ់

បានជួយដល់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ដើម្រធបីានាបាន និងផ្តល់នវូការត្រធួតពិនិត្រធយដ៏រឹងាំ និងាន 

ប្រធសិទ្ធភាពលើគណៈគ្រធប់គ្រធង។ អភិបាលមិនប្រធតិបត្តិ មិនចូលរួមក្នងុការគ្រធប់គ្រធងប្រធាំថ្ង្រធ 

របស់ធនាគារ និងមិនធ្វើអាជីវកម្មណមួយ ឬានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងធនាគារ (លើកល្រធង 

ត្រធានការអនុញ្ញ្រធតដោយច្រធបាប់) ដើម្រធបីានាថ ពួកគាត់នៅានសមត្ថភាពពិតប្រធ្រធកដលើការ 

វិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្រធយ និងអនុវត្តតួនាទីដើម្រធបីប្រធោជន៍របស់ធនាគារ និងា្ច្រធស់ភាគហ៊ុន។ 

មិនត្រធប៉ុណោ្ណ្រធះ គា្ម្រធនអភិបាលឯករាជ្រធយមិនប្រធតិបត្តិណា្ន្រធក់របស់ធនាគារ ានអត្ថប្រធោជន៍  

លើសពី៥ % ន្រធការវិនិោគនៅក្នងុសា្ថ្រធប័នទទួលអាជា្ញ្រធប័ណ្ណ ឬនៅក្នងុក្រធមុហុ៊នដ្រធលពាក់ព័ន្ធ 

របស់ខ្លួនឡើយ ហើយក៏គា្ម្រធននរណា្ន្រធក់ក្នុងចំណោមពួកគ្រធ ានការជាប់ទាក់ទងជាមួយា្ច្រធស់

ភាគហ៊ុន ក្នុងសា្ថ្រធប័នទទួលអាជា្ញ្រធប័ណ្ណឡើយ។

អភិបាលមិនប្រធតិបត្តិរបស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង បន្តសកម្មភាពក្នុងការចូលរួមនឹងគណៈគ្រធប់គ្រធង 

ជាន់ខ្ពស់ និងភាគីផ្រធស្រធងទៀត ដូចជា សវនករខាងក្រធ្រធ សវនករផ្ទ្រធក្នុង ក៏ដូចជានាយកដា្ឋ្រធន 

ប្រធតិបត្តិតាម និងហានិភ័យ ដើម្រធបីានាថ ស្រធចក្តបីារម្ភ និងបញ្ហ្រធពាក់ពន្ធ័នងឹការគ្រធប់គ្រធង 

និងការត្រធួតពិនិត្រធយន្រធការអាជីវកម្ម ព្រធមទំាងប្រធតិបត្តកិាររបស់ធនាគារ ត្រធូវបានដោះស្រធ្រធយបាន 

ត្រធឹមត្រធូវ។ ការប្ត្រធជា្ញ្រធចិត្តរបស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ដើម្រធបាីនាបានអភិបាលកិច្ចសល្អ នៅក្នុងការ 

ពិភាក្រធសារបស់ខ្លនួលើបញ្ហ្រធគន្លះឹសំខាន់ៗ គឺជជាភស្តតុាងន្រធព្រធលវ្រធលា “ ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលដោយ 

គា្ម្រធនការគ្រធប់គ្រធង”។

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលានាឲ្រធយបានថ អភិបាលមិនប្រធតិបត្តិទាំងអស់ ត្រធូវានគុណសម្រធបត្តិដូច 

ខាងក្រធ្រធម៖

• ានលទ្ធភាពក្នុងការប្រធជ្រធងជាមួយនឹងស្រធចក្តីសន្មតនានា ជំនឿ ឬទស្រធសនៈន្រធបុគ្គល 

ផ្រធស្រធងទៀតជាមួយនឹងការចោទសួរ ការបកស្រធ្រធយ និងការជជ្រធកវ្រធកញ្រធក ព្រធមទំាងការ 

ផ្តល់ស្រធចក្តីសម្រធ្រធចមិនលំអៀង សម្រធ្រធប់ប្រធោជន៍ធនាគារ។

• ានឆន្ទៈក្នុងការការពារទស្រធសនៈផ្ទ្រធល់ខ្លួន ជំនឿ និងទស្រធសនៈសម្រធ្រធប់ប្រធោជន៍ធនាគារ

• ានការយល់ដឹងច្រធបាស់លាស់ន្រធសកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារ ដើម្រធបីផ្តល់នូវការឆ្លើយតបនឹង  

បញ្ហ្រធយុទ្ធសាស្រធ្ត និងបញ្ហ្រធបច្ចស្រធកទ្រធសដោយសមស្រធបដ្រធលប្រធឈមមុខដោយ 

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល។

គោលនយោបាយឯករាជេយភាពរបស់អភិបាល

គោលនោបាយឯករាជ្រធយភាពរបស់អភិបាល សង្ខ្រធបនូវវិធីសាស្រធ្តរបស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង 

ក្នុងការកំណត់នូវឯករាជ្រធយភាព របស់នាយកគ្រធប់គ្រធង។ វាផ្តល់នូវការណ្រធនាំដល់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាក្នុង

ការវាយតម្ល្រធអំពីឯករាជ្រធយភាពរបស់អភិបាលឯករាជ្រធយនីមួយៗ។

ស្រធបតាមគោលការណ៍នោបាយធនាគារស្តីពីឯករាជ្រធយភាពរបស់អភិបាលគ្រធប់គ្រធង 

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលតាមរយៈ គណៈកម្មការត្រធងតាំង និងផ្តល់សំណង (NRC) វាយតម្ល្រធនូវ 

ឯករាជ្រធយភាពរបស់អភិបាលឯករាជ្រធយ បនា្ទ្រធប់ពីការត្រធងតាំង និងការត្រធងតាំងឡើងវិញ។ អាណត្ត ិ

របស់អភិបាលឯករាជ្រធយត្រធូវបានកំណត ់យ្រធងច្រធើនបំផុតត្រធឹម ៩ឆ្ន្រធំ ហើយបនា្ទ្រធប់ពីបញ្ចសប់ 

អាណត្តិ អភិបាលឯករាជ្រធយអាចបន្តនៅក្នុងក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ក្នុងករណីដ្រធលានការាត់តាំង 

ឡើងវិញ ជាអភិបាលមិនឯករាជ្រធយ។ ក្នុងករណីលើកល្រធងមួយចំនួន ា្ច្រធស់ភាគហ៊ុនានសិទ្ធិ 

សម្រធ្រធចក្នុងការឲ្រធយអភិបាលឯករាជ្រធយ នៅបន្តតំណ្រធងរបស់ខ្លួនសម្រធ្រធប់អាណត្តិបន្តរហូតដល ់

៩ ឆ្ន្រធំ ប្រធសិនបើានការវាយតម្ល្រធពីគណៈកម្មការត្រធងតាំង និងផ្តល់សំណង (NRC) អំណះ 

អំណងពីក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ដើម្រធបីបញ្ជ្រធក់ទៅកាន់ា្ច្រធស់ភាគហ៊ុនក្នុងមហាសន្និបាទ។ 

គួរបញ្ជ្រធក់ផងដ្រធរថ បច្ចសុប្រធបន្នពុាំនអភិបាលឯករាជ្រធយណមួយបានបន្តតំណ្រធងរបស់ខ្លួន រហូត 

ដល់ ៩ ឆ្ន្រធំនោះទ្រធ។

ការវាយតម្លេនេឯករាជេយភាព

គណៈកម្មការត្រធងតាំង និងផ្តល់សំណងរបស់សម្ព័ន្ធ អនុវត្តការវាយតម្ល្រធន្រធឯករាជ្រធយភាពតាម 

រយៈក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល និងការវាយតម្ល្រធគា្ន្រធឯងប្រធាំឆ្ន្រធំ ក៏ដូចជាលំហាត់វិនិច្ឆ័យត្រធឹមត្រធូវ និង  

សមស្រធបដោយផ្អ្រធកតាមជំនាញ បទពសិធន៍ ការលះបង់ សាវតា ស្រធដ្ឋកិច្ចស ទំនាក់ទំនង 

គ្រធួសារ រយៈព្រធលន្រធការកាន់មុខតំណ្រធងជាអភិបាល និងការប្រធកាស ដោយខ្លួនឯងរបស ់

អភិបាលឯករាជ្រធយ ដោយគោរពតាមគោលការណ៍ាំបាច់ន្រធឯករាជ្រធយភាព ក៏ដូចជាគោលនោបាយ 

ធនាគារស្តីពីឯករាជ្រធយភាពរបស់អភិបាលគ្រធប់គ្រធង។

គណៈកម្មការត្រធងតាំង និងផ្តល់សំណងរបស់សម្ព័ន្ធ កំណត់សមត្ថភាពរបស់អភិបាលឯករាជ្រធយ  

ក្នុងការនាំមកនូវ អំណះអំណង ឬការវាយតម្ល្រធដ្រធលានភាពឯករាជ្រធយ និងមិនលំអៀង សម្រធ្រធប់ 

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ដើម្រធបីធ្វើការវិភាគវ្រធកញ្រធក ពិារណចំោះមូលដា្ឋ្រធន ឬអំណះអណំងដ្រធល 

ត្រធូវឲ្រធយគណៈកម្មការត្រធងតាំង និងផ្តល់សំណងគិតគូរ ព្រធ្រធះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្រធយភាព 

របស់អភិបាលឯករាជ្រធយន្រធធនាគារម្រធយប៊្រធង (ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសុី។

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលយលថ់ អភិបាលឯករាជ្រធយមិនប្រធតិបត្តិទាំងបីដ្រធលរួមាន ដាតូ ចូហាន់ 

អារីហ្វីន ដាទុ អ ករណុការា៉្រធន់ និង លោក ស្ព្រធនសឺជ លី បានបំព្រធញតាមតម្រធូវការដ្រធលច្រធង 

ដើម្រធបីទទួលបាននូវឯករាជ្រធយភាព ស្រធបតាមតម្រធូវការរបស់ធនាគារជាតិន្រធកម្ពុជា និង 

គោលនោបាយរបស់ធនាគារស្តីពីឯករាជ្រធយភាពរបស់អភិបាល។

នីតិវិធីក្នុងការជេើសតាំងកេុមបេឹកេាភិបាល

នីតិវិធីផ្លូវការ និងានតា្ល្រធភាពត្រធូវបានធ្វើឡើងចំោះការត្រធងតាំងអភិបាលថ្មីក្នុង 

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ដ្រធលការទទួលខុសត្រធូវចម្រធបង ត្រធូវប្រធគល់ឲ្រធយទៅគណៈកម្មការត្រធងតាំង 

និងផ្តល់សំណង។ តួនាទីទាំងនោះរួមាន ការជ្រធើសរីសយកប្រធក្ខជនដំបូងពីប្រធក្ខជនផ្ទ្រធក្នុង 

និងក្រធ្រធ វាយតម្ល្រធកិច្ចសការកន្លងមក និងវាយតម្ល្រធសមត្ថភាពប្រធក្ខជន មុនព្រធលធ្វើការស្នើទៅ 

កាន់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលឲ្រធយអនុម័ត។ គណៈកម្មការត្រធងតាំង និងផ្តល់សំណងរបស់សម្ព័ន្ធ នឹង 

ានាថ ប្រធក្ខជនទាំងនោះានជំនាញសមស្រធប ានសមត្ថភាព បទពិសធន៍ សុចរិត និង 

ព្រធលវ្រធលាបំព្រធញភារកិច្ចស ជាអភិបាលឲ្រធយានប្រធសិទ្ធភាព។

នីតិវិធីន្រធះត្រធូវស្រធបតាមគោលនោបាយវិនិច្ឆ័យត្រធឹមត្រធូវ និងសមរម្រធយ ដ្រធលបានដាក់ឲ្រធយ 

ប្រធើប្រធ្រធស់តំាងពីខ្រធសីហា ឆ្ន្រធំ២០១៣ ដ្រធលអាចក្រធប្រធ្រធ ឬពិនិត្រធយមើលឡើងវិញ ដើម្រធបីដាក់បន្ថ្រធម 

នូវគោលការណ៍ថ្មីៗ ដ្រធលជាតម្រធូវការនៅក្នុងប្រធកាស ច្រធញដោយធនាគារជាតិន្រធកម្ពុជា។ 

តាមរយៈនីតិវីធីន្រធះ គណៈកម្មការត្រធងតាំង និងផ្តល់សំណងរបស់សម្ព័ន្ធ ត្រធូវណ្រធនាំដល់ 

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលនូវប្រធក្ខជនសក្ដិសម សម្រធ្រធប់ត្រធងតាំងជាអភិបាលន្រធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង 

(ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសីុ។

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
កេុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសតេូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌ាន
ផ្រធស្រធងៗ

៦១

ការកំណត់អត្តដសញ្ញេណ
នេបេក្ខជន

ការវាយតម្លេនេលក្ខណៈ
សមសេបរបស់បេក្ខជន

ជួបជាមួយបេក្ខជន
ការពាិរណាចុងកេេយោយ 

គណៈកម្មការតេងតាំង 
និងផ្តដល់សំណងរបស់សម្ព័ន្ធ

ការផ្តដល់អនុាសន៍
ជូនកេុមបេឹកេាភិបាល

គោលនោបាយវិនិច្ឆ័យត្រធឹមត្រធូវ និងសមស្រធប ដ្រធលកំណត់ច្រធញនូវសមត្ថភាព និង  

គុណសម្រធបត្តដិ្រធលតម្រធូវឲ្រធយប្រធក្ខជនកំណត់ភាពសមរម្រធយរបស់ខ្លនួ រួមានតម្រធូវការបទពិសធន៍ 

ន្រធភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការគ្រធប់គ្រធងរបស់ពួកគាត់ ដ្រធលត្រធូវាននៅកម្រធិតជាន់ខ្ពសប់្រធកប 

ដោយកិត្តិនាមនៅក្នុងស្រធវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រធុក ឬក្រធ្រធស្រធុក សាជីវកម្មសាារណៈ ឬ 

ក្រធុមហ៊ុននានា។ ក្នុងទំនាក់ទំនងទៅនឹងជំនាញរបស់ប្រធក្ខជន ជំនាញ និងសាវតា ប្រធក្ខជនត្រធវូ

ានជំនាញផ្រធស្រធងៗពីគា្ន្រធ រួមានអាជីវកម្មច្រធបាប់ និងជំនាញហិរញ្ញវត្ថ ុចំណ្រធះដឹងវិជា្ជ្រធជីវៈព្រធមទំាង 

បទពិសធន៍ផ្ន្រធកឧស្រធសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាបទពសិធន៍ទីផ្រធសារក្នុងតំបន់ និង អន្តរជាតិ។

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលត្រធូវពាិរណនូវទិដ្ឋភាពខាងក្រធ្រធមន្រធះ ដើម្រធបីធ្វើការជ្រធើសរីសដោយាន 

ជំនួយបន្ថ្រធមពីគណៈកម្មការត្រធងតាំង និងផ្តល់សំណងរបស់សម្ពន័្ធ៖

(១) ភាពសុចរិត ស្រធចក្តីថ្ល្រធថ្នូររបស់បុគ្គល និង ក្រធរ្តិ៍ឈ្ម្រធះ - បុគ្គលត្រធូវត្រធានគុណសម្រធបត្តិមួយ 

ចំនួនដូចជា ភាពស្ម្រធះត្រធង់ ស្រធចក្តីថ្ល្រធថ្នូរ ឯករាជ្រធយភាពន្រធគំនិត និងភាពយុត្តិធម៌។

(២) សមត្ថកិច្ចស និងសមត្ថភាព - បុគ្គលត្រធូវត្រធានសមត្ថភាពជំនាញាំបាច់ និងការប្រធ្តជា្ញ្រធចិត្ត

ក្នុងការអនុវត្តន៍តួនាទី។

(៣) សុចរិតភាពផ្ន្រធកហិរញ្ញវត្ថុ -បុគ្គលត្រធូវត្រធគ្រធប់គ្រធងបំណុល ឬកិច្ចសការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនក្នុង

ភាពប្រធុងប្រធយ័ត្ន។

គោលនោបាយស្តីពីនីតិវីធីន្រធការត្រធងតាំងសម្រធ្រធប់ប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល អភិបាល និង នាយកប្រធតិបត្តិន្រធសា្ថ្រធប័នដ្រធលទទលួអាជា្ញ្រធប័ណ្ណនៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ  (គោលនោបាយន្រធនីតិវីធី  

ត្រធងតាំង)ត្រធូវបានកំណត់ យ្រធងច្រធបាស់ និងានតម្ល្រធដចូបានច្រធងតាមនីតិវីធីន្រធការត្រធងតាំងដ្រធលានប្រធ្រធំដំណក់កាលដូចខាងក្រធ្រធម៖

ពាក្រធយស្នើសុំសម្រធ្រធប់ការត្រធងតាំងប្រធក្ខជនត្រធូវបានដាក់ជូនធនាគាជាតិន្រធកម្ពុជាជាបន្ត ដើម្រធបីអនុម័តោងតាមប្រធកាសស្តីពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រធឹមត្រធូវ និងសមស្រធប សម្រធ្រធប់អង្គភាពដាក់ពាក្រធយសុំ 

និងធនាគារ ឬសា្ថ្រធប័នហិរញ្ញវត្ថុដ្រធលានអាជា្ញ្រធប័ណ្ណ។

ធនាគារក៏ត្រធូវធ្វើការវាយតម្ល្រធទៀងទាត់ ទៅលើភាពសមស្រធបរបស់អភិបាលក្នងុការកាន់តំណ្រធង ដឹកនំាយុទ្ធសាស្រធ្ត ឲ្រធយស្រធបតាមនីតិវីធីត្រធងតំាង អនុលោមតាមគោលនោបាយវិនិច្ឆ័យត្រធឹមត្រធូវ 

និងសមស្រធបរបស់ធនាគារ។ ការវាយតម្ល្រធភាពត្រធឹមត្រធូវ និងសមស្រធបសម្រធ្រធប់បុគ្គលទទួលខុសត្រធូវសំខាន់ៗ ត្រធូវបានធ្វើឡើងតាមការត្រធួតពិនិត្រធយ យ្រធងឯករាជ្រធយនូវស្រធចក្តីប្រធកាសដ្រធលធ្វើឡើង 

ដោយអភិបាលផ្ទ្រធល់ ក៏ដូចជាផលប្រធោជន៍អាជីវកម្មណមួយរបស់ពួកគាត់ ដ្រធលជាប់ទាក់ទងនឹងធនាគារ ក្នងុគោលបំណងានាថអភិបាល គឺជសមស្រធបដើម្រធបីបន្តបម្រធើជាអភិបាលធនាគារ 

ម្រធយប៊្រធង បន្តទៀត។

ផេនការអ្នកបន្តដតំណេង

គោលនោបាយវិនិច្ឆ័យត្រធឹមត្រធូវ និងសមរម្រធយ ត្រធូវបានយកមកប្រធើប្រធ្រធស់ដំបូងនៅឆ្ន្រធំ ២០១៣ ដ្រធលបានច្រធងពីដ្រធនកំណត់ទូទៅន្រធអាណត្តិអភិបាល សម្រធ្រធប់អភិបាលមិនប្រធតិបត្តិ 

ន្រធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ដ្រធលានអាយាុប់ពី ៧០ឆ្ន្រធំ ឡើងទៅ និង/ឬ ដ្រធលបានបម្រធើការងរក្នុងក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលរយៈព្រធល ១២ឆ្ន្រធំ ឬយូរជាងន្រធះ។ ក្នុងករណីន្រធះ អភិបាលអាចបន្តបម្រធើ 

ការងរក្នុងក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ប្រធសិនបើក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលបានធ្វើការវាយតម្ល្រធពីនិរន្តរភាពរបស់ពួកគ្រធ។ គោលនោបាយរបស់ធនាគារ អំពីអាណត្តិអភិបាល បានបង្កើតឡើងក្នុងព្រធលថ្មីៗន្រធះ 

ដោយានដាក់បញ្ចសូលទាំងបទប្រធបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងអាណត្តិអភិបាល ដូចដ្រធលានច្រធងក្នងុគោលនោបាយវិនិច្ឆ័យត្រធឹមត្រធូវ និងសមរម្រធយ និងគោលនោបាយឯករាជ្រធយភាពរបស់អភិបាល ដើម្រធបី

បកស្រធ្រធយឲ្រធយកាន់ត្រធច្រធបាស់ពីគោលនោបាយរបស់ធនាគារ លើដ្រធនកំណត់ន្រធអាណត្តិរបស់អភិបាលមិនប្រធតិបត្តិន្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលរបស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង។

ការត្រធងតាំងក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលមិនត្រធូវបានលើកយកមកពាិរណត្រធម្រធយយ្រធងទ្រធ ប៉ុន្ត្រធវាក៏ជាផ្ន្រធកមួយន្រធផ្រធនការបន្តតំណ្រធងរបស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលផងដ្រធរ។ ក្នុងន័យន្រធះ ដ្រធនកំណត់លើអាយុ និង

អាណត្តិរបស់អភិបាលដូចដ្រធលបានច្រធងក្នុងគោលនោបាយន្រធអាណត្តិ ផ្តល់ឱកកាសឲ្រធយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលក្នុងការពិារណ និងវាយតម្ល្រធឡើងវិញអំពីផ្រធនការបន្តតំណ្រធង មិនត្រធឹមត្រធដើម្រធប ី

ានាឲ្រធយានភាពសមស្រធបនឹងគោលដៅរយៈព្រធលវ្រធងប៉ណុោ្ណ្រធះទ្រធ ត្រធថ្រធមទាំងដើម្រធបីបញ្ជ្រធក់ថ សាជិករបស់ខ្លនួានចំណ្រធះដឹង បទពសិធន៍ និងជំនាញសមស្រធបទៅតាមតម្រធូវការន្រធវិស័យ 

និងសា្ថ្រធនភាពហិរញ្ញវត្ថុដ្រធលត្រធងត្រធប្រធ្រធប្រធួល។

ដោយានជំនួយពីគណៈកម្មការត្រធងតាំង និងផ្តល់សណំង(NRC)របស់សម្ព័ន្ធ ប្រធវត្តិរូបសង្ខ្រធបន្រធប្រធក្ខភាពនីមួយៗ នឹងត្រធូវយកពីប្រធភពខាងក្នុង និងក្រធ្រធ (រួមបញ្ចសូលទាំងសា្ថ្រធប័នដ្រធលរក្រធសា 

ព័ត៌ានលម្អិតរបស់អភិបាលដ្រធលា្ល្រធបា់នបទពសិធន៍ផ្ន្រធកហិរញ្ញវត្ថុ) សម្រធ្រធប់ពិនិត្រធយបន្ថ្រធម ដើម្រធបីានាថ ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលត្រធងត្រធានក្រធុមអ្នកានទ្រធពកោសល្រធយ និងសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្រធបី

ជ្រធើសរីសរាល់ព្រធលដ្រធលត្រធូវការត្រធងតាំងសាជិកបន្ថ្រធមសម្រធ្រធប់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ឬដើម្រធបីជំនួសសាជិកណដ្រធលត្រធូវចូលនិវត្តន៍ ឬដ្រធលបានលាល្រធងតំណ្រធងពីក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល។

ការចូលនិវត្តដន៍ ការបោះឆ្នេតឡើងវិញ និងការាត់តាំងឡើងវិញរបស់អភិបាល

រាល់អភិបាលទាំងអស់របស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង (ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសីុ នឹងត្រធូវជ្រធើសតំាងឡើងវិញ យ្រធងឆប់បំផុត ៣ ឆ្ន្រធំម្តង ោងតាមលក្ខន្តិកៈធនាគារ ាត្រធ្រធ ២៧។ ការគាំទ្រធរបស ់

ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលសម្រធ្រធប់ការបោះឆ្ន្រធតឡើងវិញរបស់អភិបាល គឺជមិនម្រធនដោយធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រធវត្តិទ្រធ គឺជត្រធូវស្ថិតក្រធ្រធមការវាយតម្ល្រធ លើការបំព្រធញភារៈកិច្ចស។

តាមរយៈការវាយតម្ល្រធ និងអនុម័តរបស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល អភិបាលទាំងអស់ត្រធូវបានបំព្រធញតាមស្រធចក្តីរំពឹងទុករបស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល និងបានបន្តបំព្រធញភារកិច្ចសបាន យ្រធងល្អប្រធសើរដ្រធលគួរ  

ឲ្រធយយកគំរូតាម ហើយតាមរយៈការរួមចំណ្រធករបស់ពួកគាត់ក្នុងកិច្ចសពិភ្រធសារបស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលបានស្នើទៅកានា់្ច្រធស់ភាគហ៊ុនសម្រធ្រធប់ការបោះឆ្ន្រធតជ្រធើសតាំងជាថ្មី។

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៦២

បេសិទិ្ធភាពរបស់កេុមបេឹកេាភិបាល និងអភិបាលនីមួយៗ

គណៈកម្មការត្រធងតំាង និងផ្តល់សំណង (NRC) របស់សម្ពន័្ធប្រធើប្រធ្រធស់វិធីសាស្ត្រធជាផ្លវូការ និង 

ានតា្ល្រធភាព ក្នុងការវាយតម្ល្រធប្រធសិទិ្ធភាពរបស់អភិបាលនីមួយៗ ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលជារួម និង 

គណៈកម្មការក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ក៏ដូចជាលទ្ធផលការងររបស់នាយិកាប្រធតិបត្តិ (ផ្អ្រធកលើ 

តារាងពិន្ទុ) ទៅតាមជំនាញ និងបទពសិធន៍របស់ពួកគ្រធ ដោយអនុលោមតាមការវាយតម្ល្រធ 

ប្រធាំឆ្ន្រធំន្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល។ ការវាយតម្ល្រធប្រធាំឆ្ន្រធនំ្រធះ នឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្ន្រធបំនា្ទ្រធប់ពីបញ្ចសប់ 

ឆ្ន្រធំសារពើពន្ធ។

ការវាយតម្ល្រធប្រធាំឆ្ន្រធនំ្រធក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល គឺជជាមូលដា្ឋ្រធនចម្រធបងដើម្រធបីឆ្លើយតបនឹងកម្រធងសំនួរដ្រធល 

រៀបចំដោយនាយកដា្ឋ្រធនសាជីវកម្ម និងស្រធវាច្រធបាប់ ន្រធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង។ កម្រធងសំនួរវាយតម្ល្រធ 

នឹងប្រធគល់ជូនសាជិកក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលគ្រធប់រូប ដ្រធលរួមានប្រធានបទដូចជា តួនាទីន្រធ 

ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលទាក់ទងនឹងផ្រធនការយុទ្ធសាស្ត្រធ ការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ ការគ្រធប់គ្រធងលទ្ធផល 

ការងរ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សវនកម្ម និងវិធីសាស្រធ្តផ្ទ្រធក្នុង ការគ្រធប់គ្រធងធនានមនុស្រធស 

ទំនួលខុសត្រធូវក្នុងកិច្ចសការសង្គម ការទំនាក់ទំនង អភិបាលកិច្ចសសាជីវកម្ម និងផលប្រធោជន៍ 

និងគុណតម្ល្រធរបស់ភាគទុនិក។ ផ្ន្រធកផ្រធស្រធងៗដ្រធលត្រធូវធ្វើការវាយតម្ល្រធ ានាតុផ្រធសំ និងទំហ ំ

ន្រធក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល ការចូលរួមចំណ្រធករបស់អភិបាលា្ន្រធក់ៗន្រធក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល ក្នងុកិច្ចសប្រធជំុ 

ការសម្រធ្រធចចិត្តរបស់ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល និងលទ្ធផលព័ត៌ាន និងការគំាទ្រធន្រធក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល។

បនា្ទ្រធប់ពីការពិនិត្រធយលើលទ្ធផលន្រធការវាយតម្ល្រធ ប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល និងប្រធានក្រធុម 

ប្រធកឹ្រធសាភិបាលន្រធគណៈកម្មការត្រធងតំាង និងផ្តល់សំណង (NRC) របស់សម្ពន័្ធ នឹងធ្វើការពិភាក្រធសា 

ជាមួយអភិបាលនីមួយៗ លើចំណុចដ្រធលត្រធូវក្រធលម្អ និងការបណ្តុះបណ្ត្រធលបន្ថ្រធមបើាន 

តម្រធូវការ។

តួនាទី និងទំនួលខុសតេូវរបស់បេធានកេុមបេឹកេាភិបាល និងនាយិកាបេតិបត្តដិ

តួនាទី និងទំនួលខុសត្រធូវរបស់ប្រធានក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល និងនាយិកាប្រធតិបត្ត ិត្រធវូបានប្រធងច្រធក 

ច្រធបាស់លាស់លើការទទួលខុសត្រធូវ ការកំណត់ ចងក្រធងជាឯកសារ និងបានអនុម័តដោយក្រធុម  

ប្រធកឹ្រធសាភិបាលស្រធបជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍ដ៏ល្អបំផុត ដើម្រធបីានាបាននូវការត្រធតួពិនិត្រធយដ៏សមស្រធប 

ន្រធការគ្រធប់គ្រធង។ ការវ្រធកញ្រធកបានផ្តល់ឲ្រធយានការយល់ដឹងកាន់ត្រធប្រធសើរមួយ និងប្រធងច្រធក

ន្រធការទទួលខុសត្រធូវយតុា្ថ្រធធិការ ព្រធមទំាងទំនួលខុសត្រធវូ។ រចនាសម្ព័ន្ធឋានានុក្រធមច្រធបាស់លាស់  

ជាមួយនឹងការផ្ត្រធតលើវិធីសាស្រធ្តរបស់ខ្លួន និងសិទ្ធិសម្រធ្រធច ជួយដល់ប្រធសិទ្ធភាពការងរ និង 

ស្រធចក្តីសម្រធ្រធចដ៏ត្រធឹមត្រធូវ។

បេធានកេុមបេឹកេាភិបាល

ដាតូ ចូហាន់ អារីហ្វីន គឺជជាប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលន្រធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង (ខ្រធមបូឌា) 

ភីអិលសុី ាប់តាំងពី ថ្ង្រធទី៩ ខ្រធកុម្ភៈ ឆ្ន្រធំ ២០១៦។

ប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាដឹកនាំក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល និងទទួលខុសត្រធូវផងដ្រធរលើប្រធសិទ្ធិភាពន្រធ 

ការអនុវត្តន៍ការងររបស់ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលន្រធះ។ គាត់បន្តធ្វើការជាមួយនឹងក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល 

ដទ្រធទៀតក្នុងការកំណត់គម្រធ្រធងគោលនោបាយ និងយុទ្ធសាស្រធ្ត ដើម្រធបីានារាល់សកម្មភាព 

អាជីវកម្មដ្រធលដឹកនាំដោយគណៈគ្រធប់គ្រធងជាន់ខ្ពស់ ស្រធបនឹងគោលបំណង និងមហិច្ឆិតារបស់ 

ធនាគារព្រធមទំាងតាមដានការអនុវត្តន៍ និងានាការអនុវត្តន៍ និងដំណើរការរបស់ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល 

ឲ្រធយានលក្ខណៈត្រធឹមត្រធូវ តាមរយៈការជម្រធុញឲ្រធយានការពិភាក្រធសាវ្រធកញ្រធកដ្រធលត្រធឹមត្រធូវ និង 

ឯករាជ្រធយ។

គាត់ដឹកនំាានាឲ្រធយបាននូវភាពសមស្រធប និងប្រធសិទ្ធភាពន្រធកម្មវិធីផ្រធនការបន្តវ្រធនសម្រធ្រធប់ក្រធមុ  

ប្រធឹក្រធសាភិបាល និងគណៈគ្រធប់គ្រធងជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ ។ គាត់ជម្រធុញឲ្រធយានទំនាក់ទំនង 

ការងរល្អជាមួយនឹងនាយិកាប្រធតិបត្ត ិនិងផ្តល់ជំនួយ ឬដំបូនា្ម្រធនក្នងុកាលៈទ្រធសៈដ្រធលាំបាច់។ 

គាត់បន្តការអនុវត្តន៍អភិបាលកិច្ចសល្អ និងានាឲ្រធយបានថ ការអនុវត្តន៍ទាំងន្រធះត្រធូវបានជូនដំណឹង 

ជាប្រធាំទៅដល់គ្រធប់ភាគីដ្រធលពាក់ព័ន្ធ។

នាយិកាបេតិបត្តដិ

លោកស្រធី សុីនត្រធសៀ លីវ ត្រធូវបានត្រធងតំាងជានាយិកាប្រធតិបត្តនិៅថ្ង្រធទី ១ ខ្រធ មីនា ឆ្ន្រធ ំ២០១៥។

លោកស្រធី សុីនត្រធសៀ លីវ ទទួលបានសិទ្ធមួិយចំនួនដ្រធលផ្តល់ដោយក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល និងទទួល 

ខុសត្រធូវចម្រធបងក្នុងការត្រធួតពិនិត្រធយ ប្រធតិបត្តិការប្រធាំថ្ង្រធ ដើម្រធបីានាភាពរលូន និងប្រធសិទ្ធិភាព 

ប្រធតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។

លើសពីន្រធះ គាត់ទទួលខុសត្រធូវរៀបចំផ្រធនការក្នុងការរយៈព្រធលវ្រធង និងមធ្រធយម សម្រធ្រធប់ដាក់ឲ្រធយ 

ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលអនុម័ត និងទទួលខុសត្រធវូក្នងុការអនុវត្តន៍គោលនោបាយ និងស្រធចក្តសីម្រធ្រធច 

របស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ក៏ដូចជាសម្រធបសម្រធួល ការអភិវឌ្រធឍន៍ និងការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្រធ្ត  

សាជីវកម្មតាមលទ្ធផលដ្រធលចង់បាន ជាពិស្រធសវីធីសាស្រធ្តរបស់ធនាគារក្នុងការដោះស្រធ្រធយ 

រាល់បញ្ហ្រធ។ គាត់ក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រធូវចំោះការអភិវឌ្រធឍន៍ និងការបកស្រធ្រធយលើយុទ្ធសាស្រធ្ត 

ទៅជាបណ្តុគំោលដៅ គ្រធប់គ្រធង និងវិស័យអាទិភាព និងកំណត់គោលនោបាយជាយុទ្ធសាស្រធ្ត 

និងទិសដៅប្រធតិបត្តិការអាជីវកម្ម វិនោិគ និងសកម្មភាពផ្រធស្រធងទៀតដោយផ្អ្រធកលើការ 

ត្រធួតពិនិត្រធយការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យឲ្រធយានប្រធសិទ្ធភាព។

នាយិកាប្រធតិបត្តិត្រធូវានាថ ការអនុវត្តន ៍ការគ្រធប់គ្រធងហិរញ្ញវត្ថុានភាពសុក្រធិត និងតា្ល្រធភាព 

ដើម្រធបីជាប្រធោជនដ៍ល់ា្ច្រធស់ភាគហុ៊ន និងានាថ រាល់អាជីវកម្មព្រធមទាំងកិច្ចសការរបស់ធនាគារ 

ត្រធូវបានអនុវត្តក្នុងលក្ខណៈសីលធម៌ និងអនុលោមតាមច្រធបាប់ និងបទបញ្ញត្តិដ្រធលពាក់ពន្ធ័។

នាយិកាប្រធតិបត្តិត្រធូវបានផ្តល់កាតព្វកិច្ចសផងដ្រធរ ក្នុងការានានូវគោលដៅបង្កើនចំណូល 

អតិបរាជូនា្ច្រធស់ភាគហ៊ុន កតា្ត្រធសង្គម និងបរិសា្ថ្រធនដ្រធលមិនត្រធវូធ្វ្រធសប្រធហ្រធស និងអភិវឌ្រធឍ និង 

ថ្រធរក្រធសាកម្មវិធីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងាំ និងការសន្ទនាជាមួយនឹងា្ច្រធស់ភាគហ៊ុន អ្នកវិនិោគទុន  

អ្នកវិភាគក៏ដូចជានោិជិកនិងផ្តល់ការដឹកនាំដ្រធលានប្រធសិទ្ធភាពសម្រធ្រធប់ធនាគារ។ គាត់  

ក៏ានតួនាទីក្នុងការានានូវសមត្ថភាពគ្រធប់គ្រធងខ្ពស់ ក៏ដូចជាដាក់ផ្រធនការបន្តតំណ្រធងដ្រធល 

ានប្រធសិទ្ធិភាព ដើម្រធបីទ្រធទ្រធង់និរន្តភាពន្រធប្រធតិបត្តិការ។ នាយិកាប្រធតិបត្តិ ក៏ានមុខងរជា 

អន្តរការីរវាងក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល និងថ្ន្រធក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ផងដ្រធរ។

កិច្ចបេជុំរបស់កេុមបេឹកេាភិបាល

ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលជួបប្រធជំុ រៀងរាល់ត្រធាីស ជាមួយនឹងកិច្ចសប្រធជំុបន្ថ្រធមទៀត នៅចនោ្ល្រធះកិច្ចសប្រធជំុ 

ដ្រធលបានកំណត់ ក្នុងករណីបនា្ទ្រធន់ និង/ឬ ានការសម្រធ្រធចដ៏សំខាន់ដ្រធលត្រធូវដោះស្រធ្រធយ។ 

ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆ្រធទបញ្ចសប់ថ្ង្រធទី៣១ ខ្រធធ្នូ ឆ្ន្រធំ ២០១៥ ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលបានជួបប្រធជុំ 

ចំនួន ៤ ដង ដើម្រធបីពិភាក្រធសា និងពាិរណលើបញ្ហ្រធសំខាន់នានាមួយចំនួន ដ្រធលតម្រធូវឲ្រធយាន 

ការណ្រធនាំ និងអនុម័ត។

រាល់អភិបាលទាំងអស់ត្រធូវបំព្រធញតម្រធូវការដ្រធលច្រធងថ អភិបាលត្រធូវចូលរួមឲ្រធយបាន យ្រធងតិច 

៧៥% ក្នុងអង្គប្រធជុំ ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលដ្រធលត្រធូវប្រធព្រធឹត្តិទៅក្នុងឆ្ន្រធំហិរញ្ញវត្ថុ តាមការទាមទារ 

ក្នងុស្រធចក្តបី្រធកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រធកម្ពជុាស្តពីីអភិបាលកិច្ចសធនាគារ និងគ្រធះឹសា្ថ្រធនហិរញ្ញវត្ថ។ុ

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
ក្រុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសត្រូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្ស្ងៗ

៦៣

ព័ត៌មានលម្អិតន្វត្តមមានរបស់អភិបាលរប់សកុ្មបឹ្ក្សាភិបាល និងគណៈកម្មការកុ្មប្ឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ នៅក្នងុការិយបរិច្ឆ្ទបញ្ចប់ថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ ២០១៥ មានដូចតៅ៖

ឈ្ម្រះអ្នកដឹកនំា ចំនួនកិច្ចប្រជំុ
របស់ក្រមុប្រកឹ្រសា

ចំនួនកិច្ចប្រជំុរបស់
គណៈកម្មការសវនកម្ម

ចំនួនកិច្ចប្រជំុរបស់គណៈកម្មការ 
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការប្រជំុ វត្តមាន % ការប្រជំុ វត្តមាន % ការប្រជំុ វត្តមាន %

ជា តិកស្ង១ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០

ស្ពន្សឺ លី ទៀន ឈី ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០

ដាទុ អ ករុណាការ្៉ន់ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០

ដាទុ ហាមី រុលឡា បូ៊ហាន់ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០

បូ៉លី សីុម សូ៊ ហុង ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០ ៤ ៤ ១០០

សូ៊ន សូ៊ឡុង២ ៣ ៣ ១០០ ៣ ៣ ១០០ ៣ ៣ ១០០

ចំណាំ

*សមាជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មការដ្លបានបំព្ញតាមរយៈតម្ូវការន្ការចូលរួមអង្គប្ជុំ។
១ លាល្ងច្ញពីតំណ្ងជាប្ានកុ្មបឹ្ក្សាភិបាលចាប់ពីថ្ង្ទី ៩ ខ្មីនា ឆ្ន្ំ២០១៦។
២ ត្ងតាំងជាសមាជិកន្កុ្មប្ឹក្សាភិបាល គណៈកម្មការសវនកម្ម (ACB) និងគណៈកម្មការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ (RMC) ចាប់ពីថ្ង្ទី ៣១ ខ្មីនា ឆ្ន្ំ២០១៥។

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម

ភាគលាភរបស់អភិបាល

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលជឿជាក់ថា ផ្ន្កមួយដ្លកុ្មប្ឹក្សាភិបាលត្ូវយកចិត្តមទុកដាក់ដើម្បីរក្សា  

នូវប្សិទ្ធាពក្នងុការបំព្ញកាតព្វកិច្ច និងទទួលខុសត្ូវ គឺការរៀបចំឲ្យមាននូវកញ្ចប់តបស្នង 

សមរម្យ និងឆ្ល្តវ័យដោយប្ៀបធៀបតាមបទពិសោធន៍ជំនាញ បំនិន ការទទួលខុសតូ្វ និង

ការប្ឈមក្នុងនាមជានាយកគ្ឹះស្ថ្នហិរញ្ញវត្ថុ។

ស្បតាមអភិបាលកិច្ចសជីវកម្មល្អ កុ្មប្ឹក្សាភិបាលតូ្វដាក់ច្ញនូវគោលដៅ ដើម្បីធ្វើការ 

ឆ្លះុបញ្ច្ងំទៀងទាត់លើសំណងរបស់អភិបាលមិនប្តិបត្តមសិម្្ប់ធនាគារ ម្យប្៊ង (ខ្មបូឌា) 

ភីអិលសុី យ៉្ងហោចណាស់បីឆ្ន្ំម្តមង។

គុណភាព និងការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានទៅក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលមានសិទ្ធិពិនិត្យរល់ព័ត៌មានដ្លទាក់ទងៅនឹងអាជីវកម្ម និងកិច្ចការរបស់  

ធនាគារ ក៏ដូចជារល់ការបឹ្ក្សា និងស្វាកម្មរបស់គណៈគ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស់យ៉្ងព្ញល្ញ 

និងគា្ម្នព្ំដ្ន។ បន្ថ្មលើន្ះ កិច្ចប្ជុំជាផ្លវូការរបស់កុ្មបឹ្ក្សាភិបាល ប្ានក្ុមបឹ្ក្សា 

ភិបាលរក្សាទំនាក់ទំនងជាទៀតទាត់ ជាមួយនឹងនាយិកាប្តិបត្តមិដោយមានការគំាទ្ពីល្ា 

ធិការក្ុមហ៊ុន ដើម្បីានាថា វាមានការទំនាក់ទំនងជាប្ចំា និងទាន់ព្លវ្លារវាងគណៈ 

គ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស់ និងក្ុមបឹ្ក្សាភិបាលតូ្វបានរក្សាបានគ្ប់ព្លវ្លាតាមការសមរម្យ។

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលត្ូវរក្សាជាទៀងទាត់នូវការធ្វើបច្ចុប្បនកម្ម និងឲ្យដឹងនូវរល់បទបញ្ញត្តមិ និង 

គោលការណ្នាំ ក៏ដូចវិសោធនកម្ម ច្ញដោយធនាគារជាតិ ន្កម្ពុជា និងអាជា្ញ្ធរាក់ព័ន្ធ។

គម្្ងរបៀបវារៈក្ុមប្ឹក្សាភិបាលប្ចាំឆ្ន្ំនឹងតូ្វប្ើជាយន្តមការក្នុងការជម្្បពីចំណុច  

សំាន់ៗជូនដល់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល និងគណៈកមា្ម្ការក្ុមបឹ្ក្សាភិបាលដ្លាក់ពន្ធ័ក៏ដូច 

ជាគណៈគ្ប់គ្ង់ជាន់ខ្ពស់នូវការងារដ្លមិនម្នជាការងារប្ចាំ សម្្ប់ជួយសមួ្លដល់

ការរៀបចំផ្នការប្សើរជាងមុន និងមានប្សិទិ្ធាពព្លវ្លាសម្្ប់គ្ប់ាគី។ វាក៏ជាការ 

ផ្តមល់ជាវិន័យសម្្ប់គណៈគ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស់ដើម្បីប្តម្ជា្ញ្សម្្ចបានដូចច្ងក្នុងគម្្ង។ 

បច្ចុប្បន្នន្ះ វាអនុញ្ញ្តឲ្យក្ុមបឹ្ក្សាភិបាលដើម្បីធ្វើការពិាក្សា និងឆ្ព្ះៅរកការសម្្ច 

បាននូវលទ្ធផលខ្ពស់ន្ការពាិក្សា លើបញ្ហ្ដ្លបានកំណត់ និងបញ្ហ្ាក់ពន្ធ័ផ្ស្ងទៀត។

របៀបវារៈមួយព្មទំាងឯកសរដ្លបានដាក់ចូលក្នុងរបៀបវារៈសម្្ប់ពិាក្សាតូ្វបានបញ្ជនូ 

ៅឲ្យអភិបាលនីមួយៗយ៉្ងតិចបំ្្មួយថ្ង្មុនការបើកកិច្ចប្ជុំដើម្បីប្្កដថាអភិបាលបាន  

ពិនិត្យឯកសរក្នុងការត្ៀមប្ជុំនិងទទួលបានស្ចក្តមីបញ្ជ្ក់ឫកការពន្យល់បន្ថ្មទៀតបើ 

ចាំបាច់មុនព្លកិច្ចប្ជុំ។

លើសពីន្ះៅទៀត កំណត់ហ្តុអង្គប្ជុំក្ុមប្ឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មការក្ុមប្ឹក្សា 

របស់ធនាគារ បានកត់ត្្នូវរល់ការពិាក្សារបស់សមាជិកនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំព្មទាំងស្ចក្តមី   

សម្្ចដោយឥតល្អៀង និងតឹ្មត្ូវ។ ស្ចក្តមីព្្ៀងន្កំណត់ហ្តុអង្គប្ជុំត្ូវបានផ្ញើរជូន 

កុ្មប្ឹក្សាភិបាលក្នុងរយៈព្លមួយសបា្ត្ហ៍បនា្ទ្ប់ពីកិច្ចប្ជុំ ដើម្បីជូនក្ុមប្ឹក្សាភិបាល 

តួ្តពិនិត្យ និងផ្តមល់ការណ្នាំមុននឹងបញ្ជ្ក់ជាផ្លូវការនៅកិច្ចប្ជុំបនា្ទ្ប់។

សមាជិកន្គណៈគ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស់តូ្វបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្ជុំក្ុមប្ឹក្សាភិបាល 

ដើម្បរីយការណ៍លើបញ្ហ្ដ្ល ទាក់ទងៅនឹងទទួលខុសត្ូវរបស់ខ្លួន និងបងា្ហ្ញស្ចក្តម ី

សង្ខ្ប និងស្ចក្តមីលម្អិតជូនអភិបាលក្នុងការផ្តមល់អនុសសន៍ ជូនក្ុមប្ឹក្សាភិបាលសម្្ប់

ការពិចារណា។ ព័ត៌មានបន្ថ្ម ឬស្ចក្តមីបញ្ជ្ក់អាចតម្ូវឲ្យផ្តមល់បន្ថ្មជាពិស្សបញ្ហ ្

ស្មុគស្ម្ញ និងបច្ច្កទ្សជូនកុ្មប្ឹក្សាភិបាល។

ល្រខាធិការន្រក្រុមហ៊ុន

ក្នុងនាមជាល្ាធិការកុ្មហ៊ុន ពួកគ្មានៅទំនួលខុសត្ូវ ក្នុងការផ្តមល់ប្ឹក្សាដល់ក្ុម 

បឹ្ក្សាភិបាល លើបញ្ហដ្្លទាក់ទងៅនឹងការអនុលោមតាមច្បាប់ វិាន នតិីវីធី និងបទបញ្ញត្តម ិ

នានាដ្លប៉ះាល់ដល់កុ្មបឹ្ក្សាភិបាល និងធនាគារ ក៏ដូចជាការអនុវត្តមន៍ល្អបំផុតន្អភិបាល 

កិច្ច។ ល្ាធិការកុ្មហ៊ុនទទួលខុសតូ្វផងដ្រ ចំពោះការផ្តមល់ប្ឹក្សាដល់អភិបាល ន្ 

កាតព្វកិច្ច និងារកិច្ចរបស់ពួកគាត់នូវផលប្ោជន៍មូលបត័្ ប្កាសនូវទំនាស់ផលប្ោជន៍ 

ទាក់ទងនឹងប្តិបត្តមិការជាមួយធនាគារ ការហាមឃាត់លើជំនួញមូលបត្័ ព្មទាំងការដាក ់

កំហិតលើការបងា្ហ្ញព័ត៌មានដ្ល ទាក់ទងនឹងតម្ល្។ អភិបាលទាំងអស់មានសិទ្ធពិនិត្យរល ់

ការបឹ្ក្សា និងស្វាកម្មរបស់ល្ាធិការក្ុមហ៊ុន និងការវាយតម្ល្របស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល 

ដ្លត្ូវប្ើប្្ស់ជាវិធីសស្្តមសម្ប្់វាយតម្ល្លើស្វាកម្មរបស់ល្ាធិការក្ុមហ៊ុន 

ដាក់ជូនៅក្ុមប្ឹក្សាភិបាល។



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៦៤

ការវាយតម្លេរបស់កេុមបេឹកេាភិបាល

ជារៀងរាល់ឆ្ន្រធំ ការវាយតម្ល្រធរបស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល (Board Satisfaction Index BSI) គឺជជា 

ការងរដ៏សំខាន់មួយដើម្រធបីានាបាននូវការទទួលបានការគំាទ្រធគ្រធប់គ្រធ្រធន់ ដ្រធលផ្តល់ដោយ 

ល្រធខាធិការក្រធមុហុ៊នទៅកាន់ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលដើម្រធបីជួយដល់អភិបាលទាំងអស់ក្នុងការប្រធតិបត្ត ិ

មុខងរ និងតួនាទីរបស់ខ្លួនប្រធកបដោយប្រធសិទ្ធភាព។ ការវាយតម្ល្រធរបស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល 

(Board Satisfaction Index BSI) ត្រធូវបានធ្វើឡើង នៅខ្រធធ្នូ ឆ្ន្រធំ ២០១៥ សម្រធ្រធប់ឆ្ន្រធំសារពើពន្ធ 

២០១៥។

ការវាយតម្ល្រធ រួមានប្រធសិទិ្ធភាព ប្រធតិបត្តិការ និងប្រធតិបតិ្តការ ដ្រធលរួមានគុណភាពន្រធ 

របាយការណ៍ប្រធជុំក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល និងគណៈកម្មការក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ការរៀបចំការប្រធជុំ 

និងការបណ្តុះបណ្ត្រធល និងការគ្រធប់គ្រធងចំណ្រធះដឹង ក៏ដូចជាស្រធវាផ្តល់ប្រធឹក្រធសាលើការងរដ្រធល 

ពាក់ព័ន្ធតួនាទីរបស់អភិបាល ដូចជា ការបង្ហ្រធញពីផលប្រធោជន៍ និងបំរាមពាក់ព័ន្ធនឹង ការ 

ជួញដូរ។ ដោយផ្អ្រធកលើមតោិបល់ដ្រធលបានទទួលពីសាជិកក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ជារួមក្រធុម 

ប្រធឹក្រធសាភិបាលានការព្រធញចិត្តជាមួយនឹងការគាំទ្រធទាំងឡាយដ្រធលទទួលបានក្នុងឆ្ន្រធំន្រធះ  

ហើយានផ្ន្រធកមួយចំនួនត្រធូវបានកំណត់សម្រធ្រធប់ការក្រធលម្អ។

ការផ្តដល់បេឹកេាបេកបោយវជិា្ជេជីវៈ និងឯករាជេយ

ការផ្តល់ប្រធឹក្រធសាប្រធកបដោយវិជា្ជ្រធជីវៈ និងឯករាជ្រធយ អាចទទួលបានតាមរយៈអភិបាលនីមួយៗ  

ក្រធ្រធមការចំណយរបស់ធនាគារ នៅព្រធលាំបាច់ដើម្រធបីពន្លឿនកាតព្វកិច្ចសរបស់ខ្លនួតាមរយៈ 

គោលនោបាយធនាគារ និងនីតិវីធីក្នងុការទទួលបានប្រធឹក្រធសា វីជា្ជ្រធជីវៈឯករាជ្រធយតាមរយៈគណៈ

គ្រធប់គ្រធងជាន់ខ្ពស់ហើយ និងល្រធខាសាជីវកម្មរបស់ធនាគារម្រធយប៊្រធង(ខ្រធមបូឌា)ភីអិលសីុ។ 

ច្រធបាប់ចម្លងន្រធរបាយការណ៍ ការណ្រធនាំ និងអនុសាសន៍ដ្រធលត្រធូវបានផ្តល់ដោយទីប្រធឹក្រធសា 

វិជា្ជ្រធជីវៈ ឯករាជ្រធយរបស់អភិបាល ពាក់ពន្ធ័ត្រធូវបញ្ជនូតាមរយៈអភិបាលខាងលើទៅឲ្រធយល្រធខា 

សាជីវកម្មដ្រធលនឹងច្រធកាយបន្តនៅព្រធលសមស្រធបទៅឲ្រធយអភិបាលដ៏ទ្រធទៀតដើម្រធបីានាថ 

ពួកគ្រធនឹងទទួលបានព័ត៌ានគ្រធប់គ្រធ្រធន់នូវបញ្ហ្រធចម្រធបងៗដ្រធលអាចជះឥទ្ធពិលដល់ផលប្រធោជន៍ 

ការរីកចម្រធើន និងដំណើរការរបស់ធនាគារ។

ការបណ្តុះបណា្តេលអភិបាល

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលទទួលសា្គ្រធល់នូវភាពាំបាច់ក្នងុការបន្តការអប់រំដល់អភិបាលរបស់ខ្លួន ដើម្រធប ី

ានាថពួកគ្រធនឹងានចំណ្រធះដឹង និងជំនាញគ្រធប់គ្រធ្រធន់ក្នុងការអនុវត្តន៍តួនាទី និងដោះស្រធ្រធយ 

បញ្ហ្រធប្រធឈមរបស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល។ សម្រធ្រធប់ឆ្ន្រធំ ២០១៥ សាជិកក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល 

បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រធល និង សកិា្ខ្រធសាលាដ្រធលរៀបចំដោយសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង 

សម្រធ្រធប់អភិបាលទាំងអស់ន្រធក្រធុមហ៊ុនរបស់សម្ព័ន្ធទាំងមូល។ កម្មវីធីបណ្តុះបណ្ត្រធលបន្ថ្រធម  

សម្រធ្រធប់អភិបាលថ្មនឹីងត្រធវូរៀបចំដោយនាយកដា្ឋ្រធនស្រធវាច្រធបាប់ និងសាជីវកម្ម ដើម្រធបីផ្តល់ឲ្រធយនាយក 

ថ្មីៗ នូវព័ត៌ានាំបាច់ និងពិនិត្រធយមើលដើម្រធបីជួយពួកគាត់ឲ្រធយយល់ពីប្រធតិបត្តិការធនាគារ 

នឹងទទួលសា្គ្រធល់នូវបញ្ហ្រធប្រធឈម និងបញ្ហ្រធផ្រធស្រធងៗ ដ្រធលធនាគារជួបដើម្រធបីឈានទៅរកភាព 

ជោគជ័យតាមគោលដៅ។ កម្មវិធីន្រធះ រួមានប្រធានបទសំខាន់ៗក្នងុចំណោមប្រធានបទផ្រធស្រធងៗ 

ដ្រធលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មធនាគារ និងយុទ្ធសាស្រធ្ត ដំណើរការការងរ និងគណៈកម្មការ 

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលក៏ដូចជាភារៈកិច្ចស និងការទទួលខុសត្រធូវរបស់អភិបាល។

ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល នៅត្រធបន្តស្វ្រធងយល់ពីតម្រធូវការន្រធវគ្គបណ្តះុបណ្ត្រធលនានា សម្រធ្រធបអ់ភិបាល 

តាមរយៈការវាយតម្ល្រធក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល និងការកំណត់ផ្ន្រធកសំខាន់ៗសម្រធ្រធប់វគ្គបណ្តះុបណ្ត្រធល។

វិជ្ជេជីវៈកេុមបេឹកេសាភិបាល

ភាពជាអភិបាលនៅក្នុងកេុមហ៊ុនផេសេងៗ

សាជិកា្ន្រធក់ៗន្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលធនាគារ ម្រធយប៊្រធង(ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសុី មិនគ្រធប់គ្រធង 

តំណ្រធងថ្ន្រធក់ដឹកនាំ លើសពី៥ក្រធុមហ៊ុនដ្រធលត្រធូវបានចុះបញ្ជីសាារណៈឡើយដើម្រធបីជំរុញឲ្រធយ 

អភិបាលបំព្រធញនូវតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្រធយានប្រធសិទិ្ធភាព ដោយានាឲ្រធយបាននូវការប្ត្រធជា្ញ្រធចិត្ត 

ធនាន និងព្រធលវ្រធលាក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់។

ខណៈដ្រធលក្រធុមប្រធឹក្រធសាឲ្រធយតម្ល្រធលើបទពសិធន៍ និងទស្រធសនៈវិស័យ ដ្រធលទទួលបានពីអភិបាល 

មិនប្រធតិបត្ត ិកាលពីនៅជាសាជិកក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល តាមអង្គការ និងសាគមផ្រធស្រធងៗ សៀវៅ 

ណ្រធនាំក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលបានច្រធងថ អភិបាលមិនប្រធតិបត្តិត្រធូវពិភាក្រធសាជាមួយប្រធាន 

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលជាមុន ដើម្រធបីានាថ ការទទួលនូវការត្រធងតាំងក្នុងតំណ្រធងថ្ន្រធក់ដឹកនា ំ

ក្រធុមហ៊ុនដទ្រធទៀតនឹងមិនប៉ះពាល់ពាល់ទៅលើព្រធលវ្រធលា និងការទទួលខុសត្រធូវចំោះមុខ 

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលន្រធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង (ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសុី។

គណៈកា្ម្រធធិការត្រធងតាំង និងសំណងរបស់សម្ព័ន្ធនឹងត្រធូវវាយតម្ល្រធនូឯករាជ្រធយភាពរបស់អភិបាល 

មិនប្រធតិបតិ្តឯករាជ្រធយ ដ្រធលកាន់តំណ្រធងថ្ន្រធក់ដឹកនាំសាខាដ្រធលបានចុះបញ្ជីចូលក្នុងសម្ព័ន្ធ 

ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ដោយោងតាមការប្រធកាសដ្រធលត្រធូវធ្វើឲ្រធយច្រធបាស់ថ ពួកគ្រធនឹងមិនទទួល 

បញ្ជ្រធពីនរណា្ន្រធក់ រួមទាំងធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ផងដ្រធរ។ 

ទំនាស់ផលបេយោជន៍

សាជិកន្រធក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលតម្រធវូឲ្រធយធ្វើការប្រធកាសនៅក្នងុកិច្ចសប្រធជំុរបស់ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល  

ក្នុងករណីដ្រធលពួកគ្រធទទួលបានផលប្រធោជន៍ ពីគម្រធ្រធងដ្រធលក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលកំពុងធ្វើការ 

ពាិរណលើ រួមទាំងនៅព្រធលដ្រធលានផលប្រធោជន៍ចំោះសាជិកក្រធុមគ្រធួសារណា្ន្រធក់ 

ដើម្រធបីឲ្រធយស្រធបតាមលក្ខខណ្ឌតម្រធូវ តាមច្រធបាប់លើការបង្ហ្រធញពីផលប្រធោជន៍របស់អភិបាល។ 

ក្នុងគ្រធប់សា្ថ្រធនភាពដ្រធលអភិបាលយលថ់ទទួលបានផលប្រធោជន៍អ្វីមួយ ពួកគ្រធត្រធូវដកខ្លួន 

ពីកិច្ចសពិភាក្រធសា និងអាចស្នើសុាំកច្រធញពីកិច្ចសប្រធជុំនោះ។ របាយការណ៍ន្រធកិច្ចសប្រធជុំ ក៏បង្ហ្រធញព ី

សា្ថ្រធនភាពនោះដ្រធរ។

គណៈកម្មការកេុមបេឹកេសាភិបាល

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលផ្ទ្រធរអណំចខ្លះទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចសរបស់ខ្លនួទៅគណៈកម្មការក្រធមុប្រធកឹ្រធសា 

ភិបាលដ្រធលត្រធូវបានកំណត ់យ្រធងច្រធបាស់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈ និងានតួនាទីចម្រធបងជួយដល់ក្រធុម 

ប្រធឹក្រធសាភិបាលអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ចសរបស់ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល។ ទោះជាក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលបាន 

ផ្តល់ឆនា្ទ្រធនុសិទ្ធជូលដល់គណៈកម្មការទាំងន្រធះក្នុងការពិភាក្រធសា និងសម្រធ្រធចទៅលើកិច្ចសការ 

ប្រធតិបត្តិការខ្លះក៏ដោយ រាល់ការទទួលខុសត្រធូវលើស្រធចក្តីសម្រធ្រធចចុងក្រធ្រធយបង្អស់នៅត្រធជា 

ទំនួលខុលត្រធូវរបស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលទាំងមូល។ របាយការណ៍ន្រធសកម្មភាពរបស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសា 

ភិបាលនឹងត្រធូវបានដាក់ជូនគណៈកម្មការក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ដោយប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល 

នៅក្នុងកិច្ចសប្រធជុំប្រធាំត្រធីាស។

គណៈកម្មការក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលន្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលរបស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង រួមាន

១. គណៈកម្មការសវនកម្ម ន្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

២. គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ ន្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

គណៈកម្មការសវនកម្ម (ACB)

គណៈកម្មការសវនកម្មត្រធវូបានផ្តល់សិទ្ធដិោយក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលក្នងុការសុើបអង្ក្រធតលើសកម្មភាព 

ដ្រធលានច្រធងក្នុងលក្ខន្តិកៈ និងានសិទិ្ធពិនិត្រធយមើលដោយគា្ម្រធនការកម្រធិតចោំះរាល់សវនកម្ម 

ខាងក្រធ្រធ និងផ្ទ្រធក្នងុ និងសាជិកគណៈគ្រធប់គ្រធងរបស់ធនាគារ។ រាល់ការងរដ្រធលធ្វើឡើងដោយ 

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
កេុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសតេូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌ាន
ផ្រធស្រធងៗ

៦៥

គណៈកម្មការសវនកម្មដ្រធលបានជួបប្រធជុំរយៈព្រធល ៤ ដងក្នុងឆ្ន្រធំន្រធះ ត្រធូវបានសង្ខ្រធបនៅក្នុង 

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្មនិងលក្ខន្តកិៈនៅទំព័រ ៧២ នៅក្នងុរបាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធនំ្រធះ។ 

សាជិករបស់គណៈកា្ម្រធការសវនកម្មានបរ ិយនៅទំព័រ ៧២ នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រធាំ 

ឆ្ន្រធំន្រធះ។

គណៈកម្មការគេប់គេងហានិភ័យ (RMC)

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រធូវរបស់គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យក្នងុការត្រធួតពិនិត្រធយាន៖

(១) គណៈកម្មការន្រធះទទួលខុសត្រធវូក្នងុការបង្កើតគោលនោបាយ និងក្រធបខ័ណ្ឌការងរដើម្រធបី 

ផ្តល់អត្តសញ្ញ្រធណ វាស់វ្រធង តាមដាន គ្រធប់គ្រធង និងត្រធួតពិនិត្រធយនូវសាភាពហានិភ័យ 

ដូចខាងក្រធ្រធម៖

 • ហានិភ័យឥណទាន(រួមានហានិភ័យប្រធមូលផ្តុ ំនិងហានិភ័យឥណទានរបស់បដិភាគី)

 • ហានិភ័យទីផ្រធសារ(រួមានហានិភ័យលើតម្ល្រធ ហានិភ័យលើអត្រធ្រធការប្រធ្រធក់ ហានិភ័យលើ 

តម្ល្រធទទួលយកមកវិញ)

 • ហានិភ័យសន្ទនីយភាព

 • ហានិភ័យប្រធតិបត្តិការ (រួមទាំងហានិភ័យផ្ន្រធកបច្ចស្រធកវិទ្រធយ)

 • ហានិភ័យច្រធបាប់

 • ហានិភ័យកិត្តិនាម

 • ហានិភ័យពាណិជ្ជកម្ម/យុទ្ធសាស្ត្រធ

 • ហានិភ័យគំរូ

 • ហានិភ័យលើការធ្វើប្រធ្រធតិភោគ

 • ហានិភ័យការប្រធ្រធក់ និងសៀវៅធនាគារ

(២) តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រធូវរួមាន៖

 ១. ពិនិត្រធយ និងអនុម័តលើរាល់យុទ្ធសាស្រធ្តគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យក្រធបខណ្ឌការងរហានិភ័យ 

គោលនោបាយហានិភ័យបាតុភាពហានិភ័យ និងការកំណត់ករណីហានិភ័យ។

 ២. ពិនិត្រធយ និងវាយតម្ល្រធភាពសមស្រធបន្រធគោលនោបាយ និងក្រធបខណ្ឌការងរហានិភ័យ 

ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញ្រធណ វាស់វ្រធង តាមដានគ្រធប់គ្រធង និងត្រធួតពិនិត្រធយហានិភ័យ 

និងអ្វីដ្រធលពួកគ្រធប្រធតិបត្តិបានដោយប្រធសិទ្ធភាព។

 ៣. ានានូវរាល់ដំណើរការរចនាសម្ព័ន្ធធនាន និងប្រធពន្ធ័ដើម្រធបីគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ 

ដូចជាានាថ បុគ្គលកិានតួនាទីក្នងុការអនុវត្តន៍ប្រធពន្ធ័គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យបំព្រធញ 

តួនាទីនោះដោយឯករាជ្រធយពសីា្ថ្រធប័ន ហិរញ្ញវត្ថុដ្រធលទទួលនូវហានិភ័យនោះ។

 ៤. ពិនិត្រធយរបាយការណ៍របស់គណៈគ្រធប់គ្រធងតាមកាលៈទ្រធសៈ ទៅលើការប្រធឈមមុខ 

នឹងហានិភ័យ សាភាពហានិភ័យ និងសកម្មភាពគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ។

 ៥. ពិនិត្រធយផលប៉ះពាល់របស់ហានិភ័យទៅលើដើមទុនផលប្រធោជន៍ និងគុណភាពទ្រធព្រធយ 

សកម្មសា្ព្រធធស្រធណរីយ៉ូ។

 ៦. ពិនិត្រធយ និងវាយតម្ល្រធលើដំណើរការវាយតម្ល្រធដើមទុនផ្ទ្រធក្នងុក្នងុសមស្រធបកម្រធតិបទបញ្ញត្ត ិ

និងដើមទុនផ្ទ្រធក្នុងរបស់ធនាគារទៅនឹងប្រធវត្តិហានិភ័យ។

 ៧. ពិនិត្រធយ និងវាយតម្ល្រធលើភាពសមស្រធបន្រធការានា។

 ៨. ពិនិត្រធយ និងផ្តល់អនុសាសន៍លើយុទ្ធសាស្រធ្តដ្រធលត្រធវូអនុវត្តដោយធនាគារពីការអនុវត្តន៍ 

សន្ធិសញ្ញ្រធ បាស្រធល (Basel) សម្រធ្រធប់អនុម័តដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល។

 ៩. ពិារណ និងអនុម័តនៅការត្រធងតំាងទីប្រធកឹ្រធសាខាងក្រធ្រធនៅក្នងុក្រធបខណ្ឌក័ារងរដ្រធល 

មិនលើសពី ១លានដលុា្ល្រធរអាម្រធរិកក្នុងការត្រធងតាំងមួយលើក(ទោះបីាននៅក្នុង 

ថវិការ ឬមិនានក្នងុថវិការ) និងជូនដំណឹងជូនក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលនៅក្នងុករណីន្រធះ។

 ១០. ពិនិត្រធយ និងអនុម័តផលិតផល និងស្រធវាកម្មថ្មី និងានាការប្រធតិបត្តិតាមស្រធចក្តីណ្រធនំា 

ដ្រធលច្រធញដោយធនាគារជាតិ ាយ្រធឡ្រធសុី និងអង្គនិយ័តករក្នុងស្រធុក។

 ១១. ពិនិត្រធយនូវរាល់ស្រធចក្តីសម្រធ្រធចរបស់ធនាគារជាតាិយ្រធឡ្រធសុីលើការឲ្រធយចណំត់ថ្ន្រធក់

ហានិភ័យនិងរាល់ស្រធចក្តីសម្រធ្រធច របស់អង្គនិយ័តករក្នុងស្រធុកសម្រធ្រធប់ធនាគារ 

ម្រធយប៊្រធង។

 ១២. ផ្តល់នូវបញ្ហ្រធទាក់ទងនឹងប្រធតិបត្តិការទៅគណៈគ្រធប់គ្រធងដើម្រធបាីត់ការបន្ត។

 ១៣. អនុវត្តតួនាទីផ្រធស្រធងៗទៀតដូចដ្រធលបានផ្តល់ជូនដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលម្តងា្ក្រធល។

គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យជួបប្រធជំុ ៤ ដងរៀងរាល់ឆ្ន្រធ ំជាមួយនឹងកិច្ចសប្រធជុំបន្ថ្រធមក្នុងករណី 

បនា្ទ្រធន់ ដ្រធលតម្រធូវឲ្រធយានការពិភាក្រធសា ឬសម្រធ្រធច។ នៅការិយបរិច្ឆ្រធទនាថ្ង្រធទី ៣១ ធ្នូ ២០១៥ 

ានកិច្ចសប្រធជុំចំនួន ៤ ត្រធូវបានរៀបចំឡើង។ ប្រធានក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល និង សាជិកទាំងអស់  

គឺជជាអភិបាលមិនប្រធតិបត្តិ។ សាជិកន្រធគណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងវត្តានរបស ់

សាជិកចូលរួម ត្រធូវបានបង្ហ្រធញនៅទំព័រ ៦៣ ន្រធរបាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធំន្រធះ។

គណៈកម្មការគណៈគេប់គេងកមេិតបេតិបត្តិ

ដោយានការគាំទ្រធពីក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល នាយកប្រធតិបត្តិបានបង្កើតនូវគណៈកា្ម្រធការ គណៈ

គ្រធប់គ្រធងកម្រធិតប្រធតិបត្តិនានា និងបានធ្វើប្រធតិភូកម្មអំណចរបស់ខ្លួនដល់គណៈកា្ម្រធការក្រធុម

ប្រធឹក្រធសាភិបាលក្នងុការធ្វើប្រធតិបត្តធិនាគារ។ គណៈកា្ម្រធការគ្រធប់គ្រធងនៅកម្រធិតប្រធតិបត្តិសំខាន់ៗ

ដ្រធលដឹកនាំដោយនាយកប្រធតិបត្តិរួមាន៖

• គណៈកម្មការប្រធតិបត្តិ

• គណៈកម្មការឥណទាន

• គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង

• គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងទ្រធព្រធយសកម្ម និងទ្រធព្រធយអកម្ម

• គណៈកម្មការបុគ្គលិក

• គណៈកម្មការបច្ចស្រធកវិជា្ជ្រធព័តា៌នវិទ្រធយ

កិច្ចសបេជុំទូទៅ

កិច្ចសប្រធជំុទូទៅប្រធាំឆ្ន្រធ ំនិងកិច្ចសប្រធជំុទូទៅពិស្រធសរបស់ធនាគារ គឺជជាវ្រធទិការមូលដា្ឋ្រធនសម្រធ្រធប់ទំនាក់ 

ទំនងពីរផ្លូវដោយផ្ទ្រធល់រវាងា្ច្រធស់ភាគហ៊ុន ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលនិងគណៈគ្រធប់គ្រធងធនាគារ។ 

ដោយស្រធចក្តីគោរពនូវលទ្ធិប្រធជាធិបត្រធយ្រធយ និងគោលការណ៍ តា្ល្រធភាពដ្រធលរៀបចំដោយ

ធនាគារការអនុម័តរបសា់្ច្រធស់ភាគហ៊ុន គឺជត្រធូវការជាាំបាច់នៅលើគ្រធប់ឯកសារទាំងអស់ 

រួមទាំងត្រធមិនកំណត់ការបោះឆ្ន្រធត និងត្រធងតាំងអភិបាលការរួបរួមចូលគា្ន្រធសំខាន់ៗការដាក់

ទុន និងដកការវិនោិគក៏ដូចជាការត្រធងតាំងសវនករ និងប្រធងច្រធកប្រធ្រធក់ចំណ្រធញចុងក្រធ្រធយ។

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៦៦

តម្លេភាព និងសវនកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងការបេកាសផេាយ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ត្រធូវានការទទួលខុសត្រធូវដ្រធលអាចទុកចិត្តបានក្នុងការបង្ហ្រធញដល់ា្ច្រធស ់

ភាគហ៊ុន និងសាារណៈនូវការវាយតម្ល្រធច្រធបាស់លាស់ានសមតុល្រធយ និងអត្ថន័យព្រធញល្រធញ 

ចំោះសា្ថ្រធនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ប្រធតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងសា្ថ្រធនភាពទូទៅ។ 

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល នឹងទទួលបានការជួយជ្រធ្រធមជ្រធ្រធងពីគណៈកម្មធិការ សវនកម្ម (ACB) របស់ 

ធនាគារ ក្នុងការពិនិត្រធយនីតិវិធីន្រធការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងគុណភាពន្រធរបាយការណ ៍

នោះ។

ការបេកាសស្ដីពីចំណុចសំខាន់នេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងសូចនាករហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណុចសំខាន់ៗន្រធរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងសូចនាករហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារសម្រធ្រធប់ឆ្ន្រធំសា

រពើពន្ធដ្រធលបញ្ចសប់នៅថ្ង្រធទី ៣១ ខ្រធ ធ្នូ ឆ្ន្រធំ ២០១៥ ត្រធូវបានរៀបចំឡើង ពីទំព័រទី ៤៦ ដល់ 

៤៧ ក្នុងរបាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធំន្រធះ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ាននៅទៅព័រ ៩២ ន្រធរបាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធំន្រធះ។

របាយការណ៍ស្ដីពីទំនួលខុសតេូវរបស់អភិបាល

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលត្រធូវានាផងដ្រធរថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារដ្រធលត្រធូវបានរៀប 

រៀងតាមឆ្ន្រធំហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗផ្តល់ជូននូវការបង្ហ្រធញពិត និងត្រធឹមត្រធូវអនុលោមតាមស្តង់ដារ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធនាគារ និងស្រធចក្តីណ្រធនាំដ្រធលច្រធញដោយធនាគារជាតិន្រធកម្ពុជា។

របាយការណ៍ទំនួលខុសត្រធូវរបស់អភិបាលដ្រធលស្រធបតាមការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របស់ធនាគារ និងឆ្លងកាត់សវនកម្មត្រធូវបានបង្ហ្រធញនូវទំព័រទី ៩៤ ក្នងុរបាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធនំ្រធះ។

ការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលទទួលខុសត្រធូវជារួមក្នងុការរក្រធសាបាននូវប្រធពន្ធ័ត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុងសមស្រធប 

មួយដ្រធលគ្រធបដណ្តប់ទៅលើការត្រធួតពិនិត្រធយហិរញ្ញវត្ថ ុការត្រធួតពិនិត្រធយប្រធតិបត្តិការ និងការ 

ប្រធតិបត្តិតាមការគ្រធប់គ្រធងអភិបាលកិច្ចសដើម្រធបីានាថ ការវិនោិគរបសា់្ច្រធស់ភាគហ៊ុន 

ផលប្រធោជន៍របស់អតិថិជន និងទ្រធព្រធយសកម្មរបស់ធនាគារត្រធូវបានរក្រធសាការពារ។ ប្រធសិទ្ធភាព  

ន្រធការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងការត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុងត្រធូវបានពិនិត្រធយឡើងវិញជាបន្តបនា្ទ្រធប់ ដើម្រធប ី

ានាថ ការគ្រធបគ់្រធងហានិភ័យ និងការត្រធតួពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នងុត្រធវូបានអនុវត្តគ្រធប់គ្រធ្រធន់ និងប្រធកបដោយ 

ប្រធសិទ្ធិភាព។ 

គណៈកា្ម្រធការសវនកម្ម វាយតម្ល្រធជាទៀងទាត់ទៅលើប្រធសិទ្ធិភាព និងភាពសមស្រធបន្រធប្រធពន្ធ ័

គ្រធប់គ្រធងផ្ទ្រធក្នុងដោយពិនិត្រធយឡើងវិញនូវរាល់ការាត់វាិនការចំោះបញ្ហ្រធត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង 

ដ្រធលត្រធូវបានបញ្ជ្រធក់នៅក្នុងរបាយការណ៍រៀបរៀងដោយសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង នៅរាល់ការប្រធជុំ។ 

គណៈកម្មការក៏ត្រធួតពិនិត្រធយផងដ្រធរលើរាល់អនុសាសន៍របស់សវនករ និងការឆ្លើយតបរបស ់

គណៈគ្រធប់គ្រធងទៅលើអនុសាសន៍ទាំងនោះ ដើម្រធបីានាថបញ្ហ្រធ នងិការខ្វះខាតទាំងឡាយត្រធូវ

បានលើកឡើង និងដោះស្រធ្រធយទាន់ព្រធលវ្រធលា។

របាយការណ៍ន្រធការត្រធតួពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នងុាននៅក្នងុទំព័រ ៦៨ នៅក្នងុរបាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធនំ្រធះ នឹង 

បង្ហ្រធញនូវទិដ្ឋភាពទូទៅន្រធរបាយការណ៍ន្រធការត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុងរបស់ធនាគារ។

គោលនយោបាយបេកាសអាសន្ន

ក្រធុមប្រធកឹ្រធសាភិបាលានស្រធចក្តពី្រធញចិត្តលើយន្តការប្រធកាសអាសន្នដ្រធលត្រធវូសា្គ្រធល់ថជាល្រធខ  

ទូរសព្ទ័បនា្ទ្រធន់សម្រធ្រធប់សុចរិតភាព(អតីតល្រធខទូរសព្ទ័បនា្ទ្រធន់សម្រធ្រធប់រាយការណ៍ករណីក្រធង 

បន្លំ) ត្រធូវបានដាក់ឲ្រធយប្រធើប្រធ្រធស់ដោយត្រធូវបានធនាគាររៀបចំឡើងក្នុងឆ្ន្រធំ២០១៣។ និោជិក 

ទាំងអស់អាចលើកពីក្តីបារម្ភ អំពីអកប្រធបកិរិ មិនត្រធឹមដោយរាប់បញ្ចសូលត្រធមិនកំណត់  ចំោះ 

ឧប្រធបទវហ្រធតុអសីលធម៌ ដូចជាសកម្មភាពឧក្រធិដ្ឋការបំពានច្រធបាប់បញ្ញតិ្តពីសំណក់និោជិក 

ផ្រធស្រធងទៀត ឬពីជនណបានទាក់ទងនឹងធនាគារតាមរយៈមធ្រធយបាយខាងក្រធ្រធមន្រធះដោយពុំ

ាប់បាច់ភ័យខា្ល្រធចការសងសឹក៖

• ខ្រធស្រធទូរស័ព្ទជាសារថតសម្ល្រធងដោយឥតគិតថ្ល្រធ ១-៨០០-៣៨-៨៨៣៣ ឬពីក្រធ្រធប្រធទ្រធស  

៦០១៣-២០២៦៨១១២

• សារអ្រធឡិចត្រធូនិចដ្រធលានការការពារ Integrity@maybank.com.my

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

មធ្រធយបាយខាងលើនឹងការពារនោិជិកទាំងឡាយណដ្រធលយកចិត្តទុកដាក់ពីការប្រធកាស

អាសន្នទប់ទល់នឹងការប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជានដ្រធលអាចកើតឡើងពីការរាយការណ៍ទៀងត្រធង ់

ហើយនិងផ្តល់ការានាបាននូវទំនុកចិត្តដល់ពួកគ្រធ។ ភាពសំងត់លើបញ្ហ្រធទាំងអស់ និង 

អត្តសញ្ញ្រធណអ្នករាយការណ៍នឹងត្រធូវបានការពារដោយគោលនោបាយន្រធះ។ បញ្ហ្រធដ្រធល 

លើកឡើងដោយអនាមិក ក៏នឹងត្រធូវយកមកពិារណផងដ្រធរឲ្រធយត្រធានលក្ខណៈច្រធបាស់លាស ់

និងលម្អិត។

ទំនាក់ទំនងជាមួយសវនករ

សវនករផ្ទ្រធក្នុង

សវនករផ្ទ្រធក្នុងរបស់ធនាគារ ត្រធូវរាយការណ៍ពីមុខងររបស់ខ្លួន ជូនគណៈកម្មការសវនកម្ម 

របស់ធនាគារ និងានសិទិ្ធចូលរួមប្រធជុំដោយគា្ម្រធនការកំណត់នៅក្នុងគណៈកា្ម្រធការសវនកម្ម។ 

មុខងរសវនករផ្ទ្រធក្នុងរបស់ធនាគារត្រធូវវាយតម្ល្រធជាទៀតទាត់លើប្រធសិទ្ធភាព ន្រធដំណើរការ  

គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ ពិនិត្រធយប្រធសិទ្ធភាពន្រធការអនុវត្តន៍ប្រធពន្ធ័ត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង និងការប្រធតិបត្ត ិ

តាមក្នុងធនាគារទាំងមូល។ នាយកសវនករផ្ទ្រធក្នុងត្រធូវបានអញ្ជើញឲ្រធយចូលរួមកិច្ចសប្រធជុំគណៈ 

កម្មការសវនកម្ម ដើម្រធបីជួយសម្រធួលដល់កិច្ចសពិភាក្រធសាលើរបាយការណ៍សវនកម្ម។ កំណត់ហ្រធតុ

អង្គប្រធជុំរបស់គណៈកម្មកាសវនកម្ម ត្រធូវដាក់ជូនក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលទុកជាព័ត៌ាន និងានតួ

នាទីជាឯកសារោងជាពិស្រធសបើានបញ្ហ្រធណមួយដ្រធលសាជិកគណៈកម្មការសវនកម្ម

ានបំណងជម្រធ្រធបជូនក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ឬានបំណងចង់បញ្ជ្រធក់បន្ថ្រធម។

សវនករខាងក្រធ្រធ

គណៈកា្ម្រធការសវនកម្ម និងក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលទទួលសា្គ្រធល់នូវវិសាលភាព និងឯករាជ្រធយរបស ់

សវនករដ្រធលានឈ្ម្រធះថ Messrs.Ernst & Young ក្នងុការផ្តល់នូវរបាយការណ៍សមស្រធប និង 

ានតា្ល្រធភាពជូនា្ច្រធស់ភាគហ៊ុន។ ដើម្រធបីានានូវការបើកចំហរព័ត៌ាន សវនកររបស់ធនាគារ 

អាចត្រធូវបានអញ្ជើញឲ្រធយចូលរួមក្នុងអង្គប្រធជុំរបស់គណៈកា្ម្រធធិការសវនកម្មក្រធ្រធត្រធពីការ 

ពិភាក្រធសាប្រធាំឆ្ន្រធំជាមួយនឹងគណៈកម្មការសវនកម្មដោយគា្ម្រធនវត្តានរបស់គណៈគ្រធប់គ្រធង  

ជាន់ខ្ពស់។

របាយការណ៍ព្រធញល្រធញរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មដ្រធលបង្ហ្រធញនូវតួនាទីរបស់ខ្លួន 

ដ្រធលានទំនាក់ទំនងនឹងសវនករផ្ទ្រធក្នុង និងសវនករឯករាជ្រធយានក្នុងទំព័រ ៧២ ដល់ ៧៥ 

នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធំន្រធះ

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
ក្រុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសត្រូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្ស្ងៗ

៦៧

ក្រមសីលធម៌របស់ធនាគារ ម្រយប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសីុ

ធនាគារមានក្មសីលធម៌ច្ងពសី្តង់ដា និងគោលការណ៍ន្ការអនុវត្តន៍ល្អនកកុង  

ឧស្សាហកម្ម ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថដ្ុលតូ្វបានអង្កត្ោយអភិបាល និងបុគ្គលិក។ ទំាងអភិបាល 

និងបុគ្គលិកតូ្វបានទាមទារឲ្យប្កាន់ដខ្ជប្់ដនូវសីលធម៌ខ្ពស់ដកកងុការអនុវត្តន៍តួននាទី និងទំនាក់ដទំនង 

ជាមួនយនឹងតម្ល្សកូលរបស់ដធនាគារដ្លបង្ហ្ញពីឥរិយាបទប្កបោយសីលធមន៌ព្ល 

ទំនាក់ដទំនងជាមួនយនឹងអតិថិជន និងបុគ្គលិក។

ក្រមន្រការអនុវត្តន៍របស់ធនាគារ

ធនាគារ ម្យប្៊ង (ខ្មបូឌា) ភីអិលសុី ពង្ឹងការប្តជ្ា្ញចិ្ត្តរបស់ដខ្លនួៅនឹងទំនួនលខុសតូ្វ និង 

តមា្ល្ភាពខ្ពស់ដោយការចុះហត្ថល្ខលើក្មន្ការអនុវត្តន៍របស់ដធនាគារ ដំបូងកាលពីខ្កុម្ភៈ 

ឆ្ន្ំ២០១៥។

ក្មន្ការអនុវត្តន៍របស់ដធនាគារន្ះ បានបញ្ចប់ដជាស្ថ្ពរោយសរលទ្ធផលន្ការសហការ 

រវាងសមាគមន៍ធនាគារនកម្ពុជា និងធនាគារជាតិន្កម្ពុជា។

ការចុះហត្ថល្ខលើក្មន្ការអនុវត្តន៍របស់ដធនាគារ គឺជាបញ្ជក្់ដៅកាន់ដសធារណៈថា ធនាគារ 

គំាទ្ និងលើកកម្ពស់ដស្តង់ដាន្ការអនុវត្តន៍ល្អដ្លអតិថិជនអាចជឿជាក់ដនព្លធ្វើប្តិបត្តកិារ 

ជាមួនយ ធនាគារ ម្យប៊្ង (ខ្មបូឌា) ភីអិលសីុ។

ទំនួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុន

កុ្មប្ឹក្សាភិបាលព្ញចិត្តោយសរតុល្យភាពមួនយដ៏ល្អដ្លត្ូវបានសម្្ចរវាងការបង្កើត

តម្ល្ និងការទទួនលខុសតូ្វរបស់ដក្ុមហ៊ុន។ ព័ត៌មានលម្អិតន្ការទទួនលខុសត្ូវផ្តួចផ្តើម 

ធនាគារ តូ្វបានកំណត់ដនទំព័រ ៨២ ដល់ដ ៨៥ ន្របាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ំន្ះ។

ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ន្ះត្ូវបានធ្វើឡើងោយយោងៅតាមស្ចក្តីសម្្ចរបស់ដក្ុមប្ឹក្សា 

ភិបាលចុះថ្ង្ទី ៤ ខ្ មីនា ឆ្ន្ំ ២០១៦។

ដាតូ ចូហាន់ អារីហ្វីន

ប្ធានក្ុមបឹ្ក្សាភិបាល

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៦៨

សេចក្តីផ្តើម

របាយការណ៍លើការគេប់គេងហានិភ័យ និងការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងនេះ បានធ្វើឡើងសេបទៅតាមបេកាសស្តដីពីការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងនេា្ថេប័នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញោយ  
ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា ដេលតមេូវឲេយកេុមបេឹកេាភិបាលរួមបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍បេាំឆំេ្នរបស់កេុមហ៊ុន នូវរបាយការណ៍ស្តដីអំពាី្ថេនភាពនេការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងរបស់ 
កេមុហុ៊ន។ របាយការណ៍នេះ គួរពិពណ៍នាអំពីបេព័ន្ធតេតួពិនិតេយផ្ទេក្នងុរបស់ធនាគារ ពេមាំងគោលនយោបាយ នីតិវីធី និងយន្តដការនានាដេលាក់ទង។ ទទ្ទមឹគា្នេនេះ របាយការណ៍  
នេះក៏វាយតម្លេលើបេសិទ្ធភិាពនេបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងតាមបរិបទនេការរីកចមេើនអាជីវកម្ម និងការផ្លេស់ប្តដូរនានាដេលបានកើតឡើងនៅក្នុងធនាគារ។ ដូច្នេះហើយកេុមបេឹកេា 
ភិបាលមានសេចក្តដីោមនសេសរីករាយក្នុងការផ្តដល់របាយការណ៍លើការគេប់គេងហានិភ័យ និងការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងដេលកកាត់ា “របាយការណ៍” ដេលបានរៀបចំឡើង
សេបទៅតាមបេកាសស្តដីពីការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងនេា្ថេប័នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញោយធនាគារជាតិនេកម្ពុជាដេលគេេងឡើងនូវដំណើរការនានាដេលបានអនុម័តោយ
កេុមបេឹកេាភិបាលក្នុងការតេួតពិនិតេយនូវភាពគេប់គេេន់ និងបេសិទ្ធិភាពនេការគេប់គេងហានិភ័យ និងបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងរបស់ធនាគារ។

ទំនួលខុសតេូវរបស់កេុមបេឹកេសាភិបាល

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលទទួលសា្គ្រធល់នូវទំនួលខុសត្រធូវរួមរបស់ខ្លួន ក្នងុការបង្កើតក្រធបខ័ណ្ឌការ 
គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងប្រធព័ន្ធត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុងដ៏សមស្រធបមួយ ក៏ដូចជាការត្រធួតពិនិត្រធយលើ 
ភាពគ្រធប់គ្រធ្រធន់ និងប្រធសិទ្ធិភាពរបស់វាផងដ្រធរ។ ក្នុងទស្រធសនៈរបស់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ក្រធបខ័ណ្ឌ 
ការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងប្រធព័ន្ធត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង គឺជត្រធូវបានតាក់ត្រធងឡើងដើម្រធបីគ្រធប់គ្រធង
ហានិភ័យរបស់ធនាគារ នៅក្នុងកម្រធិតហានិភ័យមួយដ្រធលអាចទទួលយកបាន មិនម្រធនក្នុង
គោលបំណងដើម្រធបីលុបបំបាត់នូវហានិភ័យន្រធការបរាជ័យក្នងុការសម្រធ្រធចបាននូវគោលដៅ 
និងគោលបំណងរបស់ធនាគារនោះឡើយ។ ដូច្ន្រធះក្រធបខ័ណ្ឌន្រធការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និង 
ប្រធព័ន្ធត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុងអាចត្រធឹមផ្ដល់នូវអំណះអណំងសមហ្រធតុផល ជាជាងការានាជាក់លាក់ 
ទៅលើភាពខុសជាសារវន្តន្រធការបង្ហ្រធញ ការក្ល្រធងបន្លំ និងការខាតបង់ផ្ន្រធកហិរញ្ញវត្ថុឡើយ។

ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចស ដើម្រធបីានាបាននូវប្រធសិទ្ធិភាពន្រធការ 
ត្រធតួពិនិត្រធយលើហានិភ័យ និងប្រធព័ន្ធត្រធតួពិនិត្រធយក្នងុធនាគារ។ ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលានការព្រធញចិត្ត 
ដ្រធលធនាគារបានអនុវត្តការត្រធួតពិនិត្រធយជាប្រធាំ្រធដោយ កំណត់ វាយតម្ល្រធ តាមដាន គ្រធប់គ្រធងនិង 
ឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យសំខាន់ៗ ដើម្រធបីសម្រធ្រធចបាននូវគោលដៅ និងគោលបំណងអាជីវកម្ម 
ឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ល្រធស់ប្តូរន្រធបរិបទអាជីវកម្ម និងតម្រធូវការផ្ន្រធកច្រធបាប់នានា។ លទ្ធផលន្រធ 
ដំណើរការន្រធះត្រធូវបានតាមដាន និងរាយការណ៍ដល់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលពិនិត្រធយ និងពាិរណ 
 យ្រធងយកចិត្តទុកដាក់។ ដំណើរការដ្រធលកំពុងបន្តន្រធះត្រធូវបានបង្កើតឡើងព្រធញមួយ 
ការិយបរិច្ឆទ ហិរញ្ញវត្ថុន្រធការត្រធួតពិនិត្រធយន្រធះ រហូតដល់កាលបរិច្ឆ្រធទន្រធការអនុម័តលើ 
របាយការណ៍ន្រធះ សម្រធ្រធប់ដាក់បញ្ចសូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធំ។

ទនំួលខុសតេូវរបស់គណៈគេប់គេង

គណៈគ្រធប់គ្រធង គឺជទទួលខុសត្រធូវជារួមក្នុងការអនុវត្តន៍នូវគោលនោបាយ និងនីតិវិធីដ្រធលច្រធញ 
ដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលលើការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ ហើយតួនាទីន្រធការគ្រធប់គ្រធងន្រធះរួមាន៖
• កំណត់ និងវាយតម្ល្រធហានិភ័យប្រធឈមមុខ និងការសម្រធ្រធចបានន្រធគោលបំណងអាជីវកម្ម 
និងយុទ្ធសាស្រធ្ត

• រៀបចំនូវគោលនោបាយ និងនីតិវិធីដ្រធលពាក់ព័ន្ធដើម្រធបីគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យទាំងន្រធះ
• បង្កើត អនុវត្ត និងតាមដានលើប្រធសិទ្ធភិាពន្រធការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងប្រធព័ន្ធត្រធតួពិនិត្រធយ 
ផ្ទ្រធក្នុង

• អនុវត្តគោលនោបាយដ្រធលបានសម្រធ្រធចដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល
• អនុវត្តដំណោះស្រធ្រធយដ្រធលឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះខាតន្រធការអនុលោមតាម ដូចដ្រធលបាន
កំណត់ដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល

• រាយការណ៍ជូនក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលឱក្រធយបានទាន់ព្រធលវ្រធលានូវរាល់ការផ្ល្រធស់ប្តូរន្រធហានិភ័យ 
និងសកម្មភាពក្រធតម្រធូវដ្រធលបានអនុវត្ត។

កេបខ័ណ្ឌគេប់គេងហានិភ័យ និងបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង

នីតិវិធីសខំាន់ៗដ្រធលក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលបានបង្កើតឡើងក្នងុការត្រធតួពិនិត្រធយនូវភាពគ្រធប់គ្រធ្រធន់ និង 
ប្រធសិទ្ធិភាពន្រធក្រធបខ័ណ្ឌគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងប្រធព័ន្ធត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង ានដូចខាងក្រធ្រធម៖

កេបខ័ណ្ឌគេប់គេងហានិភ័យ

ការគ្រធង់គ្រធងហានិភ័យជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតគោលការណ៏ហានិភ័យ និងយុទ្ធសាស្រធ្ត
ដ្រធលជាមូលដា្ឋ្រធនគ្រធឹះក្នុងការជំរុញអោយានវប្រធបធម៌គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យរឹងាំ និងការអនុវត្តន៍ 
ក្នងុធនាគារទំាងមូល។ ដោយសារការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យជាមូលដា្ឋ្រធនស្នូលរបស់ធនាគារ វាត្រធូវ 
បានទ្រធទ្រធង់ដោយសំណុំន្រធគោលការណ៏សំខាន់ៗដ្រធលបំព្រធញមុខងរជាមូលដា្ឋ្រធនគ្រធឹះសម្រធ្រធប់
ការអនុវត្តន៍ និងដំណើរការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

គោលការណ៍ ការពិពណ៌នា

១  បង្កើតកម្រធតិហានិភ័យ 
ដ្រធលទទួលយកបាន 
និង យុទ្ធសាស្រធ្ត

កម្រធិតន្រធភាពទទួលយកបានន្រធហានិភ័យដ្រធលអនុម័តដោយក្រធុម 
ប្រធឹក្រធសាភិបាល បានកំណត់អំពីសណ្ឋ្រធន ប្រធភ្រធទ និងកម្រធិតន្រធហានិភ័យ
ដ្រធលធនាគារអាចសន្មត់ទទួលយក ។

២  កំណត់ដើមទុនអោយ 
បានគ្រធប់គ្រធ្រធន់

ទិសដៅរបស់ធនាគារក្នុងការគ្រធប់គ្រធងដើមទុន ត្រធូវបានជុំរុញដោយ 
គោលដៅយុទ្ធសាស្រធ្តរបស់ធនាគារព្រធមទំាងតម្រធូវការផ្ន្រធក ច្រធបាប់ 
សា្ថ្រធនភាពស្រធដ្ឋកិច្ចស និងបរិ កាសអាជីវកម្មដ្រធលធនាគារកំពុងធ្វើ 
ប្រធតិបត្តិការ។

៣  ានាអភិបាលកិច្ចស និង 
មុខងរត្រធួតពិនិត្រធយ 
សមរម្រធយ

ានភាពច្រធបាស់លាស់ ប្រធសិទ្ធិភាព និងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចស រឹងា ំ
ព្រធមទាំងកម្រធិតទទួលខុសត្រធូវដ្រធលច្រធបាស់លាស់ ានតា្ល្រធភាព នៅក្នុង 
ធនាគារ។

៤  ជុំរុញវប្រធបធម៌ 
ហានិភ័យរឹងាំ

សា្ថ្រធបនាកម្មន្រធវប្រធបធម៌ហានិភ័យរឹងាំដ្រធលគំាទ្រធ និងផ្តល់នូវស្តង់ដា និង 
គ្រធឿងលើកទឹកចិត្តសម្រធ្រធប់វិជា្ជ្រធជីវៈ និងអាកប្រធបកិរិ ទប្រធកបដោយ 
ភាពទូលខុសត្រធូវ។

៥  អនុវត្តគោលនោបាយ 
ហានិភ័យត្រធឹមត្រធូវ

កាអនុវត្តន៍សាហរ័ណបរិបទហានិភ័យ និងគោលនោបាយដើម្រធបី 
ានាបាននូវប្រធសិទ្ធិភាពន្រធការអនុវត្តន៍ និងដំណើរការន្រធការគ្រធប់គ្រធង
ហានិភ័យនៅគ្រធប់កម្រធិត។

៦  ប្រធតិបត្តិដំណើរការ 
គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ 
រឹងាំ

ការប្រធតិបត្តិដំណើរការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យដើម្រធបីកំណត់ វាស់វ្រធង 
ត្រធួតពិនិត្រធយ តាមដាន និងរាយការណ៍រាល់ហានិភ័យ ដ្រធលាននៅក្នុង 
គ្រធប់ផលិតផល សកម្មភាព ដំណើរការ ប្រធព័ន្ធ និងទំហំពាណិជ្ជកម្ម 
របស់ធនាគារ។

៧  ានាធនាន 
គ្រធប់គ្រធ្រធន់

ានាបាននូវធនានគ្រធប់គ្រធ្រធន ់និងប្រធព័ន្ធហ្រធដា្ឋ្រធរចនាសម្ពន័្ធដើម្រធបីទទួល 
បានប្រធសិទ្ធិភាពគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ។

របាយការណ៍លើការគេប់គេងហានិភ័យ
និងការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង
ការិយបរិច្ឆ្រធទនាថ្ង្រធទី៣១ ខ្រធធ្នូ ឆ្ន្រធំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
កេុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសតេូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌ាន
ផ្រធស្រធងៗ

៦៩

ការកំណត់ • ការកំណត់អត្តសញ្ញ្រធណហានិភ័យដ្រធលពាក់ព័ន្ធនឹង 
ផលិតផលនិងសកម្មភាពអាជីវកម្ម។ ន្រធះរួមបញ្ចសូលទាំង
ការកំណត់អត្តសញ្ញ្រធណន្រធហានិភ័យកំពុងល្រធចឡើង 
ដ្រធលនឹងានផលប៉ះពាល់ខា្ល្រធំងទៅលើធនាគារ។

• ការកំណត់អត្តសញ្ញ្រធណហានិភ័យជាសារវ័ន្តដ្រធលកំពុង 
ប្រធឈមមុខនឹងធនាគារដោយកំណត់ព្រធតឹ្តកិារ ឬសា្ថ្រធនភាព 
ដ្រធលអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនាគារ។

• ធ្វើឲ្រធយានការរកឃើញភា្ល្រធមៗន្រធហានិភ័យនិងដើម្រធបីានា 
ឲ្រធយបាននូវការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យដ្រធលគ្រធប់គ្រធ្រធន់ និង 
នីតិវិធីាននៅនឹងកន្ល្រធងសម្រធ្រធប់ានាឲ្រធយបាននួវការ 
គ្រធប់គ្រធងដ្រធលសមស្រធបន្រធហានិភ័យទាំងន្រធះ ក្នុង 
អាកប្រធបកិរិ ប្រធកបដោយភាពជូនដំណឹងជាមុន 
និងប្រធកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រធ។

• បង្កើតបច្ចស្រធកទ្រធសវាស់វ្រធងហានិភ័យដ្រធលទូលំទូលាយ 
ានគុណភាព និងបរិាណនៅវិាត្រធផ្រធស្រធងៗគា្ន្រធន្រធកតា្ត្រធ
ហានិភ័យ។

• តំណងឲ្រធយហានិភ័យសរុបន្រធធនាគារ។ អាជីវកម្មបុគ្គល 
និងហានិភ័យប្រធទ្រធស និងប្រធភ្រធទន្រធហានិភ័យក៏ដូចជាផល 
ប៉ះពាល់រយៈព្រធលខ្លី និងរយៈព្រធលវ្រធងន្រធហានិភ័យ។

• បង្កើតការគ្រធប់គ្រធងដ្រធលទូលំទូលាយ ានគុណភាព និង 
បរិាណរួមបញ្ចសួលទាំងគន្លឹះ និងព្រធំដ្រធនហានិភ័យ ដើម្រធប ី
ត្រធួតពិនិត្រធយ និងគ្រធប់គ្រធងភាពប្រធឈមមុខនឹងការប៉ះពាល់
ហានិភ័យដ្រធលបានកំណត់រួច។

• អនុវត្តបច្ចស្រធកទ្រធសបង្រធួមហានិភ័យក្នុងគោលបំណង 
កាត់បន្ថយហានិភ័យដ្រធលានស្រធ្រធប់ បង្ក្រធរហានិភ័យថ្មី 
ឬកំពុងល្រធចឡើងកុំឲ្រធយកើតឡើង។

• ត្រធួតពិនិត្រធយសុចនាករហានិភ័យសំខាន់នៅព្រធលខាងមុខ 
និង សញ្ញ្រធព្រធានដើម្រធបីានាឲ្រធយបានថ សកម្មភាពគ្រធប់ 
គ្រធ្រធន់ និងទាន់ព្រធលត្រធវូបានដាក់នៅនឹងកន្ល្រធង ដើម្រធបីកាត់ 
បន្ថយហានិភ័យសកា្ត្រធនុពលណមួយសម្រធ្រធប់ធនាគារ។

• កំណត់ស្តង់ដារវាស់វ្រធងគុណភាព និងបរិាណដោយ 
ផ្អ្រធកលើហានិភ័យជាសារវ័ន្តសំខាន់សម្រធ្រធប់ធនាគារ។

• រាយការណ៍អំពីសា្ថ្រធនភាពន្រធការអនុលោមតាមច្រធបាប់ចំោះ 
សុចនាករទាំងន្រធះ ទៅកាន់គណៈកម្មការហានិភ័យក្នុង
ថ្ន្រធក់គណៈគ្រធប់គ្រធង និងថ្ន្រធក់ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលក៏ដូចជា
ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលឲ្រធយបានទៀងទាត់។

ការវាស់វេង

ការតេួតពិនិតេយ

ការតាមដន & 
ការរាយការណ៍

របាយការណ៍លើការគេប់គេងហានិភ័យ និងការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង
ការិយបរិច្ឆ្រធទនាថ្ង្រធទី៣១ ខ្រធធ្នូ ឆ្ន្រធំ២០១៥

កមេិតនេភាពទទួលយកបាននេហានិភ័យ

កម្រធិតន្រធភាពទទួលយកបានន្រធហានិភ័យ គឺជជាាតុសំខាន់ក្នុងក្រធបខ័ណ្ឌការគ្រធប់គ្រធង  

ហានិភ័យ ហើយត្រធូវបានជម្រធុញដោយការដឹកនាំពីថ្ន្រធក់លើ និងការចូលរួមពីថ្ន្រធក់គ្រធប់គ្រធងទាំង 

អស់។ កម្រធិតន្រធភាពទទួលយកបានន្រធហានិភ័យបានអនុញ្ញ្រធតឲ្រធយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល និង ថ្ន្រធក់

ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់អាចទំនាក់ទំនង ស្វ្រធងយល់ និងសិក្រធសាពីប្រធភ្រធទ និងកម្រធតិន្រធហានិភ័យដ្រធល 

ធនាគារអាចនឹងទទួលយកបាននៅក្នងុការសម្រធ្រធចគោលបំណងអាជីវកម្ម។ ការបង្កើតឡើង

ន្រធកម្រធិតន្រធភាពទទួលយកបានន្រធហានិភ័យ ត្រធូវបានរួមបញ្ចសូលទៅក្នុងយុទ្ធសាស្រធ្តប្រធាំ  

ឆ្ន្រធំ និងការរៀបចំផ្រធនការអាជីវកម្ម និងស្រធបតាមការផ្ល្រធស់ប្តូរលក្ខខ័ណ្ឌអាជីវកម្ម និងទីផ្រធសារ។  

កម្រធតិន្រធភាពទទួលយកបានន្រធហានិភ័យរក្រធសាសាាត្រធរវាងតម្រធូវការរបស់ភាគីដ្រធលពាក់ព័ន្ធ 

តាមការដើរតួនាទីជាអភិបាលកិច្ចសន្រធហានិភ័យ និងជាអ្នកជម្រធុញសកម្មភាពអាជីរកម្មក្នុងព្រធល  

បច្ចសុប្រធបន្ន និងនាព្រធលអនាគត។ កម្រធិតន្រធភាពទទួលយកបានន្រធហានិភ័យន្រធះ បានគ្រធបដណ្តប ់

លើហានិភ័យសំខាន់ៗទាំងអស់នៅក្នុងធនាគារ។

អភិបាលកិច្ច និងការគេប់គេងលើហានិភ័យ

គំរូអភិបាលកិច្ចសហានិភ័យន្រធធនាគារផ្តល់នូវតា្ល្រធភាព និងប្រធសិទ្ធិភាពន្រធរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចស 

ដ្រធលជម្រធុញការចូលរួម យ្រធងសកម្មពីក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល និងថ្ន្រធក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុង 

ដំណើរការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ ដើម្រធបីានាឲ្រធយបាននូវទស្រធសនះរួមមួយលើហានិភ័យនៅក្នុង 

ធនាគារ។ គំរូអភិបាលកិច្ចសានបំណងបង្កើតឲ្រធយានគណន្រធយ្រធយភាព និងភាពា្ច្រធស់ការ ព្រធម

ទាំងរៀបចំឲ្រធយានឯករាជ្រធយភាពសមរម្រធយ និងប្រធងច្រធកភារកិច្ចសឲ្រធយបានត្រធឹមត្រធូវរវាងខ្រធស្រធការពារ 

ទាំងបី រួមាន អង្គភាពទទូលហានិភ័យ អង្គភាពគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង។

វបេបធម៌នេហានិភ័យ

វប្រធបធម៌ហានិភ័យ និងការប្រធតិបត្តិច្រធបាប់ន្រធធនាគារ ត្រធូវបានជម្រធុញពីថ្ន្រធក់លើ និងការអនុលោម 

ដោយថ្ន្រធក់កណ្ត្រធល ដ្រធលដិតជាប់គ្រធប់កម្រធិតអាជីវកម្ម និងសកម្មភាព។ ជាផ្ន្រធកន្រធវប្រធបធម ៌

ហានិភ័យ និងការប្រធតិបត្តិច្រធបាប់ ធនាគារបានដាក់បញ្ចសូលវប្រធបធម៌ប្រធតិបត្តិច្រធបាប់មួយដ្រធលក្រធុម

ប្រធឹក្រធសាភិបាល គណៈគ្រធប់គ្រធងជាន់ខ្ពស់ និងបុគ្គលិកគ្រធប់រូបរបស់ធនាគារ ប្ត្រធជា្ញ្រធប្រធកាន់ខា្ជ្រធប់  

ចំោះតម្រធូវការទាក់ទងទៅនឹងច្រធបាប់ បទបញ្ជ្រធ និយ័តកម្ម នងិគោលការណ៍ណ្រធនាំផ្រធស្រធងៗ។ 

ការប្ត្រធជា្ញ្រធន្រធះ ត្រធូវបានបង្ហ្រធញ យ្រធងច្រធបាស់តាមរយៈការបង្កើតគោលការណ៍ច្រធបាប់ និងស្រធចក្តី 

ណ្រធនាំ ដើម្រធបីានាបានថ ហានិភ័យពីការមិនប្រធតិបត្តិច្រធបាប់ត្រធូវបានគ្រធប់គ្រធងប្រធកបដោយ 

ប្រធសិទ្ធិភាព។

បេតិបត្តដិការណ៍ និងនីតិវិធីនេការគេប់គេងហានិភ័យ

ប្រធតិបត្តិការណ៍គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យរបស់ធនាគារអនុញ្ញ្រធតអោយធនាគារអាចកំណត់ វាស់វ្រធង 

ត្រធួតពិនិត្រធយ តាមដាន និងរាយការណ៍ពីទំហំហានិភ័យទូទាំងធនាគារជាប្រធព័ន្ធ។



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៧០

របាយការណ៍លើការគេប់គេងហានិភ័យ និងការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង
ការិយបរិច្ឆ្រធទនាថ្ង្រធទី៣១ ខ្រធធ្នូ ឆ្ន្រធំ២០១៥

កេបខ័ណ្ឌការគេប់គេងបេតិបត្តដិចេាប់

ក្រធបខ័ណ្ឌផ្តល់នូវគោលការណ៍ និងស្រធចក្តណី្រធនំាមូលដា្ឋ្រធនទៅលើការគ្រធប់គ្រធង ប្រធតិបត្តចិ្រធបាប់ និង 

ការត្រធតួពិនិត្រធយសម្រធ្រធប់ធនាគារ។ វាត្រធូវបានអនុម័តនិងអនុវត្តដោយគ្រធប់ផ្ន្រធកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រធក 

គាំទ្រធផ្រធស្រធងៗន្រធធនាគារ។

ក្រធបខ័ណ្ឌន្រធះ ជាឧបករណ៍សំខាន់មួយសម្រធ្រធប់មន្ត្រធីប្រធតិបត្តិច្រធបាប់ជាមួយនឹងក្រធុមប្រធឹក្រធសា 

ភិបាល គណៈកម្មការហានិភ័យ (ថ្ន្រធក់ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល និង គណៈគ្រធប់គ្រធង) គណៈគ្រធប់គ្រធង 

ជាន់ខ្ពស់ និងរាល់និោជិកក្នុងការស្វ្រធងយល់ អនុវត្តតាម និងគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យន្រធការ 

ប្រធតិបត្តិច្រធបាប់។

កេបខ័ណ្ឌការគេប់គេងហានិភ័យបច្ចេកវិទេយា

ការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យបច្ចស្រធកវិទ្រធយ គឺជជាវិន័យន្រធការកំណត់អត្តសញ្ញ្រធណជាប្រធព័ន្ធ នូវមូលហ្រធតុ

ន្រធការខកខានន្រធមុខងរបច្ចស្រធកវិទ្រធយរបស់អង្គភាព ការវាយតម្ល្រធហានិភ័យពីផលប៉ះពាល់ចោំះ

អាជីវកម្ម និងាត់វិានការសំណងហានិភ័យដ៏សមស្រធប។

ក្រធបខ័ណ្ឌគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យបច្ចស្រធកវិទ្រធយរឹងាំមួយ អាចានាបាននូវការយកចិត្តទកុដាក ់

គ្រធប់គ្រធ្រធន់ទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អបំផុតត្រធូវបានពាិរណដើម្រធបីការពារក្រធរ្តិ៍ឈ្ម្រធះធនាគារ និង 

ដើម្រធបីរក្រធសាកម្រធិតស្រធវាខ្ពស់ ចំោះអតិថិជន ក៏ដូចជាផ្ន្រធកអាជីវកម្មខាងក្នុង។

បេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង

ាតុសំខាន់ៗន្រធប្រធព័ន្ធត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុងដ្រធលបានបង្កើតដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលផ្តល់នូវ 

អភិបាលកិច្ចស និងការពិនិត្រធយមើលដ្រធលានប្រធសិទ្ធិភាពន្រធការត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង រមួាន៖

• រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព

 ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពមួយ ដ្រធលបានកំណត់ យ្រធងច្រធបាស់នូវ  
ទំនួលខុសត្រធវូ សិទិ្ធអំណច និងទំនួលខុសត្រធវូទៅតាមតម្រធូវការអាជីវកម្ម និងប្រធតបិត្តិការ 
ដ្រធលគាំទ្រធការថ្រធទាំន្រធបរិសា្ថ្រធនត្រធួតពិនិត្រធយរឹងាំ។

• គមេេងអាជីវកម្មនិងថវិការបេាំឆ្នេំ

 គម្រធ្រធងអាជីវកម្ម និងថវិការប្រធាំឆ្ន្រធំត្រធូវបានដាក់ស្នើទៅក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលដើម្រធបីអនុម័ត។ 
សមិទ្ធិផលប្រធតិបត្តិការត្រធូវបានត្រធួតពិនិត្រធយឡើងវិញ ធៀបនឹងលទ្ធផលគោលដៅជារៀង  
រាល់ខ្រធ ដ្រធលអនុញ្ញ្រធតឲ្រធយានការឆ្លើយតប និងសកម្មភាពក្រធលម្អទាន់ព្រធលវ្រធលាដើម្រធប ី
កាត់បន្ថយហានិភ័យ។ ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលពិនិត្រធយមើលជាទៀងទាត់នូវរបាយការណ៍ព ី
គណៈគ្រធប់គ្រធង ចំោះស្ថិតិប្រធតិបត្តិការសំខាន់ ក៏ដួចជាបញ្ហ្រធទាក់ទងនឹងច្រធបាប់ និង 
បទបញ្ញត្តិ។ ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលក៏អនុម័តបនា្ល្រធស់ប្តូរ ឬ វសិធនកម្មណមួយ ចោំះ 
គោលនោបាយធនាគារ។

• ការតេួតពិនិតេយោយគណៈកម្មការគេប់គេងហានិភ័យ

 ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលក៏បានផ្ទ្រធរទំនួលខុសត្រធូវ ន្រធការត្រធួតពិនិត្រធយប្រធសិទ្ធិភាពលើការគ្រធប់គ្រធង  
ហានិភ័យ ដល់គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ។ ប្រធសិទ្ធភិាពន្រធប្រធព័ន្ធគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ 
ត្រធូវបានត្រធួតពិនិត្រធយ និងវាយតម្ល្រធដោយនាយកដា្ឋ្រធនគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងឥណទាន 
ជាប្រធាំ។ រាល់គោលនោបាយ និងក្រធបខ័ណ្ឌដ្រធលបានបង្កើតឡើងដើម្រធបីកំណត់ វាស់វ្រធង  
និងត្រធួតពិនិត្រធយសាសភាពហានិភ័យផ្រធស្រធងៗនឹងត្រធូវបានត្រធួតពិនិត្រធយឡើងវិញ ព្រធមទំាង 
ផ្តល់អនុសាសន៍ដោយគណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យន្រធក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល។ បន្ថ្រធម  
លើន្រធះ គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យត្រធួតពិនិត្រធយ និងវាយតម្ល្រធលើភាពគ្រធប់គ្រធ្រធន់ន្រធ
គោលនោបាយគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យទាំងន្រធះ និងធ្វើឲ្រធយប្រធ្រធកដថ ហ្រធដា្ឋ្រធរចនាសម្ព័ន្ធ 
ធនាន និងប្រធព័ន្ធត្រធូវបានបង្កើតឡើងសម្រធ្រធប់ការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ។

• គណៈកម្មការគេប់គេងា្នេក់បេតិបត្តដិ

 គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងថ្ន្រធក់ប្រធតិបត្តិផ្រធស្រធងៗក៏ត្រធូវបានបង្កើតឡើងដោយថ្ន្រធក់គ្រធប់គ្រធង 
ដើម្រធបីជួយ និងគាំទ្រធគណៈកម្មការក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលនានា ក្នងុការត្រធួតពិនិត្រធយផ្ន្រធកសំខាន់ៗ 
ន្រធប្រធតិបត្តកិារអាជីវកម្ម។ គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងថ្ន្រធក់ប្រធតិបត្តទំិាងអស់រួមានគណៈកម្មការ 
ប្រធតិបត្តិ គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធងឥណទាន គណៈកម្មការគ្រធប់គ្រធង និងទទួខុសត្រធូវទ្រធព្រធយ 
សកម្ម និងទ្រធព្រធយអកម្ម គណៈកម្មការដឹកនំាបច្ចស្រធកវិទ្រធយព័ត៌ាន និងគណៈកម្មការបុគ្គលិក។

• គោលនយោបាយគេប់គេងជាលាយល័ក្ខអកេសរ

 គោលនោបាយត្រធួតពិនិត្រធយការគ្រធប់គ្រធង និងគោលនោបាយត្រធតួពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នងុជាលាយ 
ល័ក្ខអក្រធសររបស់ថ្ន្រធក់គ្រធប់គ្រធង ត្រធូវបានបង្កើតឡើង។ គោលនោបាយត្រធួតពិនិត្រធយការ 
គ្រធប់គ្រធង កំណត់ពីទំនួលខុសត្រធូវដ៏ជាក់លាក់សម្រធ្រធប់ភាគីផ្រធស្រធងៗ ឧទាហរណ៍ថ្ន្រធក់ដកឹនាំ 
គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង និងគណៈកម្មការក្រធុមប្រធឹក្រធសាសវនកម្ម ដ្រធលជាប់ទាក់ទង 
នឹងការត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុងរបស់ធនាគារ។ គោលនោបាយត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង គឺជបង្កើត 
សា្ម្រធរតីយល់ដឹងក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងអស់ដ្រធលទាក់ទិននឹងសាសភាគត្រធួតពិនិត្រធយ 
ផ្ទ្រធក្នុង និងគោលការណ៍ត្រធួតពិនិត្រធយជាមូលដា្ឋ្រធន។

• គោលនយោបាយបេឆំងនឹងការក្លេងបន្លំ

 គោលនោបាយប្រធឆំងនឹងការក្ល្រធងបន្លំត្រធូវបានអនុវត្តដើម្រធបីផ្តល់នូវគោលការណ៍ 
យុទ្ធសាស្ត្រធ និងគោលនោបាយទូលំទូលាយសម្រធ្រធប់ធនាគារដើម្រធបីអនុវត្តក្នុងទំនាក ់
ទំនងនឹងការក្ល្រធងបន្លំ ដើម្រធបីលើកតម្កើនស្តង់ដារសុចរិតភាពអោយកាន់ត្រធខ្ពស់។ 
គោលនោបាយបង្កើតកម្មវិធី និងការត្រធួតពិនិត្រធយ យ្រធងរឹងាំ និងទូលំទូលាយសម្រធ្រធប ់
ធនាគារ ក៏ដូចជាបង្ហ្រធញពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រធូវគ្រធប់កម្រធិតសម្រធ្រធប់ការរារាំង និង 
ឆ្លើយតបទៅនឹងការក្ល្រធងបន្លំ។

• បច្ចុបេបន្នភាព និងការផេសព្វផេាយនេគោលការណ៍ គោលនយោបាយ នីតិវិធី 
និងការអនុវត្តដន៍ នេការគេប់គេងហានិភ័យ

 គោលការណ៍ គោលនោបាយ នីតិវិធី និងការអនុវត្តន៍ន្រធការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យត្រធវូបាន 
ពិនិត្រធយមើលឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចសុប្រធបន្នភាពជាទៀងទាត់ ដើម្រធបីានានូវការពាក់ព័ន្ធទៅនឹង 
បរិសា្ថ្រធនអាជីវកម្មនាព្រធលបច្ចសុប្រធបន្ន ក៏ដួចជាប្រធតិបត្តិតាមច្រធបាប់ និងនិយ័តកម្មនាព្រធល 
បច្ចសុប្រធបន្ន នឹងត្រធូវបានផ្រធសព្វផ្រធសាយដល់និោជិកគ្រធប់រូប។ ធនាគារក៏អនុវត្តគោលនោបាយ 
រាយការណ៍សា្ង្រធត់ផ្តល់ជាមធ្រធយបាយសម្រធ្រធប់បុគ្គលិកទាំងអស់ ដើម្រធបីរាយការណ៍ការ 
ប្រធព្រធតឹ្តមិនត្រធមឹត្រធវូ ឬរំលោភបំពានន្រធគោលនោបាយ និងនិយ័តកម្មធនាគារ ដ្រធលជាក់ 
ស្ត្រធង ឬដ្រធលគួរឲ្រធយសង្រធស័យ ក្នងុអាកប្រធបកិរិ ប្រធកបដោយសុវត្ថភិាព និងភាពរក្រធសាសា្ង្រធត់។

• កេបខ័ណ្ឌលិទ្ធកម្ម និងអំណាចសមេេចចិត្តដមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឥណាន

 ក្រធបខ័ណ្ឌន្រធះបានកំណត់ច្រធបាស់លាស់ពីការផ្តល់សិទ្ធិអំណច និងកម្រធិតអំណចត្រធូវបាន 
អនុម័តដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលសម្រធ្រធប់សកម្មភាពលិទ្ធកម្ម ការទិញ និងលក់ចោល 
ទ្រធព្រធយសកម្ម ការលុបចោលប្រធតិបត្តិការ ការបរិា្ច្រធក ក៏ដូចជាការអនុម័តលើចំណយទូទៅ 
និងប្រធតិបត្តិ។

• សេចក្តដីណេនាំការអនុវត្តដន៍ជាស្តដង់ដ

 គោលការណ៍នោបាយ និងនីតិវិធីត្រធូវបានបង្កីតឡើងដើម្រធបាីនាបាននូវការប្រធតិបត្តចិ្រធបាប់ 
និងការត្រធតួពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នងុ និងនិយ័តកម្ម។ គោលការណ៍ និងនីតិវិធីទំាងន្រធះត្រធវូបានកំណត់ 
ក្នុងសម្ព័ន្ធស្រធចក្តីណ្រធនាំការអនុវត្តន៍ជាស្តង់ដារ និងត្រធូវបានធ្វើបច្ចសុប្រធបន្នភាពជាបន្តបនា្ទ្រធប ់
ស្រធបតាមការផ្ល្រធស់ប្តូរបរសិា្ថ្រធន អាជីវកម្ម ឬស្រធចក្តីណ្រធនាំបញ្ញត្តិ។ ស្រធចក្តីណ្រធនាំស្តង់ដារ 
ទាំងន្រធះត្រធូវបានបោះផ្រធសាយក្នុងរង្វង់ទំនាក់ទំនងដ្រធលបានដាក់ឲ្រធយប្រធើប្រធ្រធស់ចំោះ 
នោជិកទាំងអស់។



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
ក្រុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសត្រូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្ស្ងៗ

៧១

• គោលនយោបាយ និងស្រចក្តីណ្រនាំធនធានមនុស្រស

 គោលនយោបាយ និងស្ចក្តណ្ីនំាអំពីការជ្ើសរើសបុគ្គលិក និងតម្លើងតំណ្ងត្ូវបាន 
ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធ ដើម្បីធានាថាសិទ្ធិ និងបុគ្គលសមស្បត្ូវបានជ្ើសរើសដើម្ប ី
បំព្ញចន្លះ្ដ្លនៅទំន្រ។ កម្មវិធីបណ្តះុបណ្តល្ជាផ្លវូការដោយផ្ទល់្ ឬតាមការសិក្សា 
តាមអុិនធឺណិត ការវាយតម្លល្ើការងារពាក់កណ្តល្ឆ្ន្ ំនិងប្ាំឆ្ន្ ំនិងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធ 
ផ្ស្ងៗតូ្វបានដាក់នៅនឹងកន្លង្ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកតូ្វបានបណ្តះុបណ្តល្គ្ប់គ្្ន់ 
និងមានសមត្ថាពដើម្បីជមុ្ញឲ្យពួកគ្ប្តិបត្តិការងារ និងទំនួលខុសតូ្វរបស់ខ្លួន 
យ៉្ងមានប្សិទ្ធិាព។ ស្ចក្តីណ្នាំសមស្បតូ្វបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចសន្ា 
របស់បុគ្គលិក។

• តម្ល្រស្នូល និងក្រមន្រសីលធម៌ និងការប្រព្រឹត្ត

 តម្ល្ស្នូលរបស់ធនាគារ T.I.G.E.R. (ការងារជាកុ្ម ាពសុចរិត ាពរើកចម្ើន ឧត្តមាព 
និងប្សិទ្ធិាព ការកសាងទំនាក់ទំនង) គឺជាគោលការណ៍ណ្នាំសំខាន់ដើម្បីជំរុញការ 
ប្ព្ឹត្តប្កបដោយក្មសីលធម៌។ តម្ល្ស្នូលាំងន្ះ ត្ូវបានបំព្ញបន្ថ្មដោយ 
ក្មសីលធម៌ និងការប្ពឹ្ត្ត ដ្លបានកំណត់គោលការណ៍ និងស្តង់ដាន្ 
ការអនុវត្តន៍ល្អ សម្្ប់បុគ្គលិកាំងអស់។

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

មុខងារសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

មុខងារសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង តូ្វបានណ្នំានៅក្នងុលក្ខន្តកិៈសវនកម្ម ជាមួយនាយកសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង 

ហើយធ្វើរបាយការណ៍ផ្ទ្ល់ទៅនាយកប្តិបត្តិសវនកម្មសម្ព័ន្ធ និងគណៈកមា្ម្ការកុ្មប្ឹក្សា 

សវនកម្ម និងរាយការណ៍រដ្ឋបបាលជូននាយកប្តិបត្តិ។ មុខងារសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង គឺឯករាជ្យព ី

រាល់សកម្មាព ឬប្តិបត្តកិារន្ផ្្នកប្តិបត្តផ្្ិសងៗ។ មុខងារន្ះបន្តត្ួតពិនិត្យ និងរវាយតម្ល្ 

ថា ប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុងនឹងបន្តអនុវត្តនដោយប្សិទ្ធាិព ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យប្ឈម 

របស់ធនាគារ។ ហានិភ័យសំខាន់ៗ និងការមិនអនុលោមតាមច្បាប់នានា ដ្លនាំ្ឲ្យប៉ះពាល ់

ដល់ប្តិបត្តធិនាគារ តូ្វបានបងា្ហញ្ ហើយអនុសាសន៍ក្លំអរផ្ស្ងតូ្វបានផ្តល់ោយ ដើម្បី 

បង្កើនប្សិទ្ធិាពន្ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ ប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុង និងដំណើរការអភិបាល 

កិច្ច។ គណៈគ្ប់គ្ងនឹងតាមដាន ហើយធានាថាដំណោះស្្យតូ្វបានអនុវត្តាន់ព្ល 

គ្ប់គ្្ន់ និងមានប្សិទ្ធិាព។ របាយការណ៍បងា្ហ្ញពសីា្ថ្នាពន្ដំណោះស្្យបញ្ហ ្

ត្ូវបានដាក់ជូនដល់គណៈកម្មការក្ុមបឹ្ក្សាសវនកម្ម និងគណៈកម្មការសវនកម្មជាប្ាំ្។

គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្រសាសវនកម្ម

គណៈកម្មការក្ុមប្ឹក្សាសវនកម្ម ជាគណៈកម្មការដ្លបង្កើតឡើងដោយកុ្មបឹ្ក្សាភិបាល 

ដើម្បីសមួ្លដល់ការអនុវត្តន៍នូវទំនួលខុសត្ូវអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួន។ ការទទួលខុសត្ូវ ក៏រួម 

បញ្ចូលនូវការវាយតម្ល្លើប្សិទ្ធិាព និងាពព្ញល្ញន្ប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុង  

តាមរយៈមុខងារសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង។ គណៈកមា្ម្ការកុ្មប្ឹក្សាសវនកម្ម បានត្ួតពិនិត្យយ៉្ង 

សកម្មលើឯករាជ្យាពរបស់សវនកម្មផ្ទ្ក្នុង លើវិសាលាពន្ការងារ និងធនធាន។ គណៈ 

កម្មការក្ុមប្ឹក្សាសវនកម្មប្ជុំតាមកាលវាិគដ្លបានកំណត់ ដើម្បីតួ្តពិនិត្យបញ្ហ្ដ្ល

បានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្ម និងរបាយការណ៍សុើបអង្ក្តដ្លបានរៀបចំ

ដោយសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង។ កំនត់ហ្តុន្កិច្ចប្ជុំគណៈកម្មការកុ្មប្ឹក្សាសវនកម្ម នឹងតូ្វជូន

ទៅក្ុមប្ឹក្សាភិបាល។ សកម្មាពលំអិត ដ្លបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការក្ុមបឹ្ក្សា

សវនកម្មត្ូវបានបងា្ហ្ញ នៅក្នុងរបាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម។

របាយការណ៍លើការគៃប់គៃងានិភ័យ និងការតៃួតពិនិតៃយផ្ទៃក្នុង
ការិយបរិច្ឆ្ទនាថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៥

គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង គឺជាគណៈកម្មការថា្ន្ក់គ្ប់គ្ង ដ្លមានប្ធានជានាយក  

នាយកដា្ឋ្នហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្្ត ហើយមានសមាសាពពីតំណងថា្ន្ក់គ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស ់

ពីអង្គាពអាជីវកម្មផ្ស្ងៗ។ គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង ធ្វើការប្ជុំទៅតាមកាលបរិច្្ឆទ 

ដ្លបានកំណត់ ដើម្បីពិាក្សាពីចំណុចខ្សាយដ្លបានបងា្ហ្ញនៅក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្ម 

និងសុើបអង្ក្ត និងសម្្ចលើផ្នការសកម្មាពដ្លត្ូវការដោះស្្យរាល់បញ្ហ្នះ។ 

ក្នុងករណាំីបាច់ អ្នកតណំងពីគ្ប់នាយកដា្ឋ្នដ្លត្ូវបានធ្វើសវនកម្ម នឹងទទួលបានការ  

ស្នើសុំឲ្យចូលរួមប្ជុំគណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង ដើម្បីពិាក្សាបន្ថម្ និងជមុ្ញឲ្យដោះស្្យ 

បញ្ហ្បានកាន់ត្លឿន។ កំណត់ហ្តុន្កិច្ចប្ជុំរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទ្ក្នុងនឹងត្ូវ 

ផ្តល់ជូនគណៈកម្មការកុ្មប្ឹក្សាសវនកម្ម ព្មជាមួយនឹងរបាយការណ៍សវនកម្ម។ 

គណៈ កម្មការសវនកម្មផ្ទ្ក្នុងក៏តូ្វអនុវត្តតាមសកម្មាពដ្លតម្ូវដោយគណៈកម្មការ 

ក្ុមបឹ្ក្សាសវនកម្មផងដ្រ។

ក្រុមសវនកម្ម

សវនកម្មសម្ព័ន្ធ ម្យប៊្ង មានតួនាទីផ្តល់នូវការធានាគុណាពដល់សវនកម្មផ្ទ្ក្នុងរបស ់

ធនាគារ ដោយរួមមានការតួ្តពិនិត្យឡើងវិញលើសកម្មាពនានាដ្លសវនករផ្ទ្ក្នុងបាន 

អនុវត្ត។

ការធានាពីគណៈគ្រប់គ្រង

ក្ុមបឹ្ក្សាភិបាលក៏ទទួលបាននូវការធានាពីនាយិកាប្តិបត្តិ នងិនាយក នាយកដា្ឋ្នហិរញ្ញវត្ថុ 

និងយុទ្ធសាស្្តថា ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ និងប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុងរបស់ធនាគារជាសារវន្ត 

កំពុងប្តិបត្តិយ៉្ងសមរម្យ និងមានប្សិទ្ធិាពក្នុងអំឡុងព្លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្ាំ  

ឆ្ន្ំ ស្ថិតក្្មការតួ្តពិនិត្យ រហូតដល់ការបរិច្ឆ្ទន្ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ន្ះ សម្្ប់

ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ំ ដោយផ្អ្កលើការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ និងប្ព័ន្ធត្ួត 

ពិនិត្យផ្ទ្ក្នុងដ្លបានអនុម័តដោយធនាគារ។ ដោយមានការធានាពីគណៈគ្ប់គ្ង និងមត ិ

យោបល់ពីអ្នកធានាដ្លពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗទៀត ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលអាចកំណត់បានថា ការ 

គ្ប់គ្ងហានិភ័យ និងប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុងកំពុងដំណើរការយ៉្ងព្ញល្ញ និងមាន 

ប្សិទ្ធាិព ដើម្បីធានាបាននូវការវិនិយោគរបស់មា្ចស់្ាគហុ៊ន និងទ្ព្យសកម្មរបស់កុ្មហុ៊ន។



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៧២

សាជិកគណៈកម្មការសវនកម្មន្រធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង (កម្ពជុា) ភីអិលសុី:

ដាទុ អ ករុណការា៉្រធន់
(អភិបាល)

លោក ស្ព្រធនសឺជ លី 
(សាជិក)

ដាទុ ហាមីរុលឡា ប៊ូហាន់ 
(សាជិក)

លោកស្រធី ប៉ូលី សីុម 
(សាជិក)

លោក ស៊ូន ស៊ូ ឡុង 
(សាជិក)

របាយការណ៍
គណៈកម្មការសវនកម្ម

ក. ការតេងតាំង និងលក្ខខណ្ឌោងផេសេងៗ

ការតេងតាំេង

គណៈកម្មការសវនកម្មត្រធូវានសាជិក យ្រធងតិចបី (៣) រូប ដ្រធលត្រធូវបានត្រធងតាំងដោយ 
ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលក្នុងចំណោមអភិបាលមិនប្រធតិបត្តិន្រធធនាគារ៖

១. ប្រធានត្រធូវត្រធជាអភិបាលឯករាជ្រធយ ហើយ យ្រធងហោចណស់អភិបាលឯករាជ្រធយា្ន្រធក់ន្រធ 
គណៈកម្មការ ត្រធូវត្រធានជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងគណន្រធយ្រធយ និងអភិបាលឯករាជ្រធយា្ន្រធក់ទៀត 
ត្រធូវានជំនាញផ្ន្រធកច្រធបាប់ និងធនាគារ។

២. គណៈកម្មការត្រធូវានសាជិក យ្រធងតិចបីរូប (៣) ក្នងុនោះពីររូប (២) ជាអភិបាលមិន 
ប្រធតិបត្តិដ្រធលត្រធងតាំងដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ក្នុងចំណោមអភិបាលមិនប្រធតិបត្តិន្រធ 
ធនាគារ។

៣. នៅព្រធលដ្រធលប្រធានមិនអាចចូលរួមប្រធជុំបាន សាជិកទាំងអស់ត្រធូវជ្រធើសរីសសាជិក
ា្ន្រធក់នៅក្នុងក្រធុមជាប្រធាន។

អង្គបេជុំ

១. អង្គប្រធជុំនឹងប្រធព្រធឹត្តទៅ យ្រធងតិចណស់មួយដងក្នុងមួយត្រធីាស ដើម្រធបីឲ្រធយស្រធបជាមួយនឹង 
អង្គប្រធជុំក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល ឬអាចញឹកញាប់ជាងន្រធះអាស្រធ័យទៅលើស្រធចក្តីសំរ្រធចរបស់ 
គណៈកម្មការ។  យ្រធងហោចណស់ម្តងក្នុងមួយឆ្ន្រធំគណៈកម្មការ នឹងត្រធូវជួបជាមួយ 
សវនករឯករាជ្រធយដោយមិនានវត្តានថ្ន្រធក់គ្រធប់គ្រធង។

២. គណៈកម្មការនឹងកំណត់នតិីវិធីរបស់ខ្លនួ ជាពិស្រធសទាក់ទងនឹងការកោះប្រធជំុ ការជូនដំណឹង 
ពីការប្រធជុំ ការបោះឆ្ន្រធត និងនីតិវិធីន្រធការប្រធជុំ ការកត់ត្រធ្រធ និងការរក្រធសា ការបង្កើត នងិការ 
អង្ក្រធតលើកំណត់ហ្រធតុប្រធជុំ។

៣. ោងទៅតាមសំណើរបស់សវនករឯករាជ្រធយ កិច្ចសប្រធជុំនឹងត្រធូវបើកដើម្រធបីពាិរណនូវរាល់ 
បញ្ហ្រធដ្រធលសវនករយល់ថ ត្រធូវានការយកចិត្តទកុដាក់ពីអភិបាល និងា្ច្រធស់ភាគហ៊ុន។

កូរ៉ុម

កូរ៉ុមត្រធូវានចំនួនបី (៣) នាក់ ដ្រធលច្រធើនជាង៥០% ន្រធសាជិកអចិន្ត្រធ្រធយ៍សរុប។

លេខាធិការ

ល្រធខាធិការរួមរបស់គណៈកា្ម្រធការក្រធុមប្រធឹក្រធសាសវនកម្ម រមួាននាយិកា កិច្ចសការសាជីវកម្ម និង 
ស្រធវាកម្ម និងនាយកស្រធវាកម្មច្រធបាប់ និងសាជីវកម្ម។

អំណាច

គណៈកម្មការសវនកម្មត្រធូវបានអនុញ្ញ្រធតដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលក្នុងការ៖

• សុើបអង្ក្រធតលើគ្រធប់សកម្មភាព ឬបញ្ហ្រធនៅក្នុងក្រធបខណ្ឌរបស់ខ្លួន។

• ានធនានដ្រធលាំបាច់ដើម្រធបីបំព្រធញភារកិច្ចសរបស់ខ្លួន។

• ានសិទ្ធិប្រធើប្រធ្រធស់នូវរាល់ព័តា៌ន និងឯកសារដ្រធលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួន 
ដោយមិនានការកំហិត។

• ានបណ្ត្រធញទំនាក់ទំនងដោយផ្ទ្រធល់ជាមួយនឹងសវនករឯករាជ្រធយ បុគ្គលដ្រធលទទួលបន្ទុក 
មុខងរ ឬសកម្មភាពសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង និងថ្ន្រធក់គ្រធប់គ្រធងជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ។

• ទទួលយកការប្រធឹក្រធសាច្រធបាប់ពីខាងក្រធ្រធ ឬពីអ្នកជំនាញឯករាជ្រធយផ្រធស្រធងៗទៀត និងានាឲ្រធយ 
ានការចូលរួមពីអ្នកខាងក្រធ្រធដ្រធលានបទពិសធន៍ និងជំនាញក្នងុករណីដ្រធលាំបាច់។

• កោះប្រធជុំជាមួយនឹងសវនករផ្ទ្រធក្នុង និងសវនករឯករាជ្រធយដោយមិនាំបាច់ានវត្តាន 
របស់គណៈប្រធតិបត្តិនៅព្រធលដ្រធលាំបាច់។

• ក្នុងការបំព្រធញតួនាទីខាងលើ គណៈកា្ម្រធការក្រធុមប្រធឹក្រធសាសវនកម្មក៏ត្រធូវបានផ្តល់អំណច 
ដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលឲ្រធយាន៖

 - ធនានដ្រធលាំបាច់តម្រធូវឲ្រធយានដើម្រធបីបំព្រធញភារកិច្ចសរបស់ខ្លួន

 - សិទ្ធិប្រធើប្រធ្រធស់នូវរាល់ព័តា៌ន និងឯកសារដ្រធលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួន 
ដោយព្រធញល្រធញ និងមិនានការកំហិត។

ខ. កាតព្វកិច្ចស និងទំនួលខុសតេូវ

កាតព្វកិច្ចស និងទំនួលខុសត្រធវូចំបងរបស់គណៈកា្ម្រធការក្រធមុប្រធកឹ្រធសាសវនកម្មដ្រធលទាក់ទងនឹងមុខ 
ងរសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង សវនករឯករាជ្រធយ ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រធតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញ្ញ្រធត្តិ 
របាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធំ និងការសុើបអង្ក្រធតរបស់ធនាគារ ានដូចខាងក្រធ្រធម៖

 ១. សវនកម្មផ្ទេក្នុង

  • ត្រធួតពិនិត្រធយភាពគ្រធប់គ្រធ្រធន់ន្រធវិសាលភាព និងផ្រធនការ មុខងរ 
និងធនានន្រធសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង លក្ខន្តិកៈសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង ដ្រធលផ្តល់សិទ្ធិអំណច
ាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តន៍ការងររបស់ខ្លួន។

  • ត្រធួតពិនិត្រធយរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង និងានាថ ដំណោះស្រធ្រធយសមរម្រធយ 
និងឆប់រហ័សបានធ្វើឡើងដោយគណៈគ្រធប់គ្រធង លើកង្វះខាតន្រធការគ្រធប់គ្រធង 
ឬនីតិវិធីដ្រធលបានកំណត់កន្លងមកដោយសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង។



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
កេុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសតេូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌ាន
ផ្រធស្រធងៗ

៧៣

  • អនុម័តលើការត្រធងតាំង ឬការបញ្រធឈប់នាយកសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង។

  • វាយតម្ល្រធការបំព្រធញការងររបស់សវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង កំណត់ ឬអនុម័តប្រធ្រធក់បៀវត្រធសរ ៍
និងការដំឡើងប្រធ្រធក់បៀវត្រធសរ៍ប្រធាំឆ្ន្រធំរបស់សវនករផ្ទ្រធក្នុង។

  • ទទួលដឹងពីការលាល្រធងន្រធបុគ្គលិកសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង និងហ្រធតុផលន្រធការលាល្រធង។

 ២. សវនកម្មឯករាជេយ

  • ត្រធួតពិនិត្រធយការត្រធងតាំ្រធង និងការបំព្រធញការងររបស់សវនករឯករាជ្រធយ កំរ៉្រធន្រធការ  
ធ្វើសវនកម្ម និងមូលហ្រធតុន្រធការលាឈប់ ឬការបញ្រធឈប់ នឹងផ្តល់អនុសាសន៍ជូន 
ក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល។

  • វាយតម្ល្រធគុណវុឌ្រធឍិ ជំនាញ ធនាន និងប្រធសិទិ្ធភាពរបស់សវនករឯករាជ្រធយ។

  • ត្រធួតពិនិត្រធយពីប្រធសិទ្ធិភាពការងរ និងឯករាជ្រធយភាព ព្រធមទំាងវត្ថុវិស័យរបស់ 
សវនករឯករាជ្រធយ។

  • ត្រធួតពិនិត្រធយវិសាលភាព និងផ្រធនការសវនកម្មរបស់សវនករឯករាជ្រធយ រួមទាំងការ 
ផ្ល្រធស់ប្តូរ វិសាលភាពន្រធផ្រធនការសវនកម្ម។

  • ត្រធួតពិនិត្រធយនូវរបាយការណ៍សវនកម្មសំខាន់ៗ និងលទ្ធផលដ្រធលលើកឡើង 
ដោយសវនករឯករាជ្រធយ និងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រធប់គ្រធង រួមទាំងសា្ថ្រធនភាព 
ន្រធអនុសាសន៍ សវនកម្មកន្លងមក។

  • ត្រធួតពិនិត្រធយលើការជួយជ្រធុំជ្រធ្រធងពីបុគ្គលិកធនាគារទៅដល់សវនករឯករាជ្រធយ និង 
រាល់បញ្ហ្រធលំបាកដ្រធលបានជួបប្រធទះក្នុងដំណើរការសវនកម្ម រមួទាំងការកំហិត 
លើវិសាលភាពការងរ ឬការទទួលព័តា៌នដ្រធលាំបាច់។

  • អនុម័តលើស្រធវាកម្មផ្រធស្រធងៗដ្រធលមិនម្រធនជាសវនកម្មដ្រធលផ្តល់ដោយសវនករ
ឯករាជ្រធយ។

 ៣. បេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង

  ត្រធួតពិនិត្រធយ វាយតម្ល្រធ និងរាយការណ៍ជូនក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលលើ៖

  • ភាពគ្រធប់គ្រធ្រធន់ន្រធគោលនោបាយ នីតិវិធី និងគោលការណ៍ណ្រធនាំលើប្រធព័ន្ធ
ត្រធួតពិត្រធយ ផ្ទ្រធក្នុងដ្រធលបានបង្កើតឡើង។

  • ប្រធសិទ្ធិភាពន្រធប្រធព័ន្ធត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង និងការវាយតម្ល្រធរបស់សវនករផ្ទ្រធក្នុង  
និងឯករាជ្រធយ លើប្រធព័ន្ធត្រធួតពិនិត្រធយ ជាពិស្រធសលិខិតរបស់សវនករឯករាជ្រធយ 
ចំោះគណៈគ្រធប់គ្រធង និងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រធប់គ្រធង។

 ៤. ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

  ត្រធួតពិនិត្រធយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រធាំត្រធីាស និងចុងឆ្ន្រធំដោយផ្ត្រធតលើ៖

  • ការផ្ល្រធស់ប្តូរលើគោលនោបាយគណន្រធយ្រធយ និងការអនុវត្តន៍។

  • ព្រធឹត្តិការណ៍មិនធម្មតា និងគួរអោយកត់សំគាល់។

  • ការអនុវត្តន៍តាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតម្រធូវការផ្ន្រធកច្រធបាប់ និង 
បទប្រធបញ្ញត្តិផ្រធស្រធងទៀតៗ។

 ៥. បេតិបត្តដិការជាមួយសម្ព័ន្ធញ្ញេត្តដិ

  ត្រធតួពិនិត្រធយរាល់ប្រធតិបត្តកិារជាមួយសម្ពន័ញ្ញ្រធត្ត ិនិងសា្ថ្រធនភាពទំនាស់ន្រធផលប្រធោជន៍ 
ដ្រធលអាចកើតានឡើងនៅក្នុងធនាគារ រួមទាំងប្រធតិបត្តិការ នីតិវិធី ឬក្រធមសីលធម៌
ដ្រធលនឹងអាចលើកជាចំណោតសម្រធ្រធប់សុចរិតភាពរបស់គណៈគ្រធប់គ្រធង។

 ៦. របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ

  រៀបចំរបាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្មនៅរាល់ចុងឆ្ន្រធំហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ ហើយ 
របាយការណ៍ន្រធះនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធំ។

 ៧. ការសុើបអង្កេត

  ណ្រធនំាអោយធ្វើការសុើបអង្ក្រធតលើសកម្មភាព ឬបញ្ហ្រធណមួយដ្រធលស្ថតិក្នងុក្រធបខ័ណ្ឌ 
ការងររបស់ខ្លួន។

 ៨. បញ្ហេផេសេងៗ

  ាត់ការលើបញ្ហ្រធផ្រធស្រធងៗដ្រធលគណៈកម្មការយល់ឃើញថសមស្រធប ឬដូចដ្រធល 
បានផ្តល់សិទ្ធិអណំចដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល។

គ. សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មក្នុងឆ្នេ ំ
 កន្លងទៅនេះ

 ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រធំន្រធការត្រធួតពិនិត្រធយ គណៈកម្មការសវនកម្មបានអនុវត្តនវូភារកិច្ចស និងមុខងរ 
ដ្រធលានសកម្មភាពដូចខាងក្រធ្រធម៖

 វត្តដមានក្នុងអង្គបេជុំ

 កិច្ចសប្រធជំុចំនួនបួន (៤) ដងបានធ្វើឡើងក្នងុអំឡុងការិយបរិច្ឆ្រធទបញ្ចសប់នាថ្ង្រធទី ៣១ ខ្រធ ធ្ន ូ
ឆ្ន្រធំ២០១៥។ ស្រធចក្តីលំអិតន្រធវត្តានសាជិកនីមួយៗន្រធអង្គប្រធជុំគណៈកម្មការក្នុង 
អំឡុងឆ្ន្រធំ ានដូចជា៖

សមាសភាព និងឈ្មេះសមាជិក

ចំនួននេអង្គបេជុំដេល
បានចូលរួមក្នុងអំឡុង
ឆ្នេំនេការតេួតពិនិតេយ

១    ដាទុ អ ករុណការ៉ា្រធន់ (ប្រធាន)
-    ត្រធងតំាងនៅថ្ង្រធទី ១២ ខ្រធធ្ន ូឆ្ន្រធ២ំ០១២
-    អភិបាលមិនប្រធតិបត្តឯិករាជ្រធយ

៤/៤

២    ស្ព្រធនសឺជ លី (សាជិក)
-    ត្រធងតំាងនៅថ្ង្រធទី ២៣ ខ្រធមីនា ឆ្ន្រធ២ំ០១២
-    អភិបាលមិនប្រធតិបត្តឯិករាជ្រធយ

៤/៤

៣    ហាមី រុលឡា បូ៊ហាន់ (សាជិក)
-    ត្រធងតំាងនៅថ្ង្រធទី ២៣ ខ្រធមីនា ឆ្ន្រធ២ំ០១២
-    អភិបាលមិនប្រធតិបត្តមិិនឯករាជ្រធយ

៤/៤

៤    បូ៉លី សីុម (សាជិក)
-    ត្រធងតំាងនៅថ្ង្រធទី ២៨ ខ្រធកុម្ភៈ ឆ្ន្រធ២ំ០១៤
-    អភិបាលមិនប្រធតិបត្តមិិនឯករាជ្រធយ

៤/៤

៥    សូ៊ន សូ៊ ឡុង (សាជិក)
-    ត្រធងតំាងនៅថ្ង្រធទី ៣១ ខ្រធមិនា ឆ្ន្រធ២ំ០១៥
-    អភិបាលមិនប្រធតិបត្តមិិនឯករាជ្រធយ

៣/៣

 គណៈកម្មការសវនកម្មរួមានសាជិកពីររូប (២) ជាអភិបាលមិនប្រធតិបត្តិឯករាជ្រធយ។

 គណៈកម្មការសវនកម្មជួបប្រធជុំតាមកាលកំណត់។ នាយិកាប្រធតិបត្តិ នងិនាយកសវនកម្ម 
ផ្ទ្រធក្នុង ត្រធូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នងុកិច្ចសប្រធជំុន្រធះ។ សវនករឯករាជ្រធយក៏ត្រធូវបានអញ្ជើញចូលរួម 
ផងដ្រធរដើម្រធបីពិភាក្រធសាអំពីលិខិតថ្ន្រធក់គ្រធប់គ្រធងរបស់ពួកគ្រធ អនុស្រធសរណៈផ្រធនការសវនកម្ម 
និងបញ្ហ្រធទាក់ទងដ៏ទ្រធទៀត។

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៧៤

 បន្ថ្រធមលើអង្គប្រធជុំតាមកាលកំណត់ សាជិកន្រធគណៈកម្មការសវនកម្មក៏ានកិច្ចសប្រធជុំ 
ចំនួនមួយ (១) ជាមួយនឹងសវនករឯករាជ្រធយដោយគា្ម្រធនវត្តានន្រធគណៈគ្រធប់គ្រធង។

 គណៈកម្មការសវនកម្មក៏ត្រធូវជួបពិភាក្រធសា និងត្រធួតពិនិត្រធយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រធល
បានធ្វើសវនកម្មប្រធាំឆ្ន្រធំរបស់ធនាគារ។ នាយិកាប្រធតិបត្តិ នងិនាយកផ្ន្រធកហិរញ្ញវត្ថុ 
និងយុទ្ធសាស្រធ្ត ត្រធូវបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នងុរាល់កិច្ចសប្រធជុំទាំងនោះ រួមជាមួយនឹង 
សវនករឯករាជ្រធយ។

 សវនកម្មផ្ទេក្នុង

 ១. អនុម័តផ្រធនការសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុងប្រធាំឆ្ន្រធំសំរាប់ឆ្ន្រធំ២០១៦ ដើម្រធបីានាអោយបាននូវ 
វិសាលភាពគ្រធបដណ្តប់ និងធនានគ្រធប់គ្រធ្រធន់សំរាប់សវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង ក្នងុការអនុវត្តន៍ 
មុខងររបស់ខ្លួនប្រធកបដោយប្រធសិទ្ធិភាព។

 ២. ត្រធួតពិនិត្រធយរបាយការណ៍ប្រធាំខ្រធស្តីពីលទ្ធផលសវនកម្ម ដើម្រធបីបញ្ជ្រធក់ពីលទ្ធផល 
ការងរ ធៀបនឹងផ្រធនការសកម្មភាព ការជ្រធើសរីស ការផ្ទ្រធរ នងិការលាឈប់របស់ 
សវនករ។

 ៣. បង្ហ្រធញលទ្ធផលន្រធប័ណ្ណដាក់ពិន្ធុរបស់នាយកសវនកម្ម សំរាប់ឆ្ន្រធំ២០១៤ និងការ 
អនុម័តសមិទ្ធផលន្រធប័ណ្ណដាក់ពិន្ធុនោះ។

 ៤. បង្ហ្រធញនូវលទ្ធផល និងចនោ្ល្រធះប្រធហោងន្រធការត្រធួតពិនិត្រធយដ្រធលបានលើកឡើងនៅ 
ក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្ម អនុសាសន៍សវនកម្ម និងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រធប់ 
គ្រធងទៅលើភាពចនោ្ល្រធះប្រធហោងន្រធការត្រធួតពិនិត្រធយ និងអនុសាសនទ៍ាំ្រធងនោះ។ ក្នុង 
ករណីាំ្រធបាច់ ណ្រធនំាអោយនាយិកាប្រធតិបត្តិលើកយកភាពចនោ្ល្រធះប្រធហោងន្រធការ  
ត្រធួតពិនិត្រធយ និងអនុសាសនទំ៍ា្រធងនោះទៅពិភាក្រធសា នៅក្នុងគណៈកា្ម្រធការប្រធតិបត្តិ។

 ៥.  ត្រធតួពិនិត្រធយ និងបង្ហ្រធញនូវរបាយការណ៍សា្ថ្រធនភាពន្រធលទ្ធផលសវនកម្ម លើសកម្មភាព 
អនុវត្តន៍ដោយគណៈគ្រធប់គ្រធងដើម្រធបីដោះស្រធ្រធយបញ្ហ្រធនៅសល់ ហើយានាថចនោ្ល្រធះ 
ប្រធហោងន្រធការត្រធួតពិនិត្រធយត្រធូវបានដោះស្រធ្រធយ។

 ៦. ត្រធួតពិនិត្រធយរបាយការណ៍សវនកម្មបោះផ្រធសាយដោយអជា្ញ្រធធរបទប្រធបញ្ញត្តិ ការឆ្លើយតប 
របស់គណៈគ្រធប់គ្រធងទៅលើអនុសាសន៍របស់និយ័តករ និងសកម្មភាពក្រធលំអ និង 
ព្រធលវ្រធលាដ្រធលបានប្ត្រធជា្ញ្រធចិត្ត ដើម្រធបីដោះស្រធ្រធយនូវរាល់ចំនុចខ្រធសាយដ្រធលបាន 
កើតាន។

 ៧. វាយតំល្រធលើលទ្ធផលការងររបស់សវនករផ្ទ្រធក្នងុ កំណត់ និងសំរ្រធចលើប្រធ្រធក់បៀវត្រធសរ៍ 
និងការតំឡើងប្រធ្រធក់បៀវត្រធសរ៍ប្រធាំឆ្ន្រធំរបស់សវនករផ្ទ្រធក្នុង។

 ៨. ណ្រធនាំអោយានការសុើបអង្ក្រធតទៅលើសកម្មភាព ឬបញ្ហ្រធណមួយដ្រធលស្ថិតក្នុង 
ក្រធបខណ្ឌរបស់ខ្លួន។

 ៩. ត្រធួតពិនិត្រធយរបាយការណ៍របស់គណៈកា្ម្រធការសវនកម្ម និងរបាយការណ៍លើការ 
គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងការត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង។

 ១០.ត្រធួតពិនិត្រធយកំណត់ហ្រធតុប្រធជុំរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង ដើម្រធបីពិនិត្រធយទិដ្ឋភាព
ទូទៅន្រធការពិភាក្រធសា និងសកម្មភាពក្រធលំអរបស់គណៈគ្រធប់គ្រធងទៅលើចំនុចខ្រធសាយ
ន្រធការត្រធួតពិនិត្រធយដ្រធលសវនករផ្ទ្រធក្នុងបានលើកឡើង។

 ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 ១១. ត្រធួតពិនិត្រធយរបាយការណ៍សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រធាំឆ្ន្រធំរបស់ធនគារ ដើម្រធបីានាថ 
ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុនិងកំនត់បង្ហ្រធញផ្រធស្រធងៗ គឺជអនុលោមតាមស្តង់ដារគណន្រធយ្រធយ 
ដោយផ្ត្រធតលើការផ្ល្រធស់ប្តូរគោលការណ៍គណន្រធយ្រធយ ក៏ដូចជាព្រធឹត្តិការណ៍ និង 
ប្រធតិបត្តិការសំខាន់ៗដ្រធលខុសពីធម្មតា និងគួរឱក្រធយកត់សា្គ្រធល់។

 សវនកម្មឯករាជេយ

 ១២. វាយតម្ល្រធគុណវុឌ្រធឍិ ជំនាញ ធនាន និងប្រធសិទ្ធិភាពរបស់សវនករឯករាជ្រធយ។

 ១៣. ត្រធួតពិនិត្រធយពីប្រធសិទ្ធិភាពការងរ និងឯករាជ្រធយភាព ព្រធមទាំងវត្ថុវិស័យរបស់សវនករ 
ឯករាជ្រធយ។

 ១៤. ត្រធួតពិនិត្រធយវិសាលភាព និងផ្រធនការសវនកម្មរបស់សវនករឯករាជ្រធយរួមទាំងការ  
ផ្ល្រធស់ប្តូរ វិសាលភាពន្រធផ្រធនការសវនកម្ម។

 ១៥. ត្រធួតពិនិត្រធយនូវរបាយការណ៍សវនកម្មសំខាន់ៗ និងលទ្ធផលដ្រធលលើកឡើងដោយ 
សវនកម្មឯករាជ្រធយ និងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រធប់គ្រធង រួមទាំងសា្ថ្រធនភាពន្រធ 
អនុសាសន៍របស់សវនកម្មកន្លងមក។

 ១៦. ត្រធតួពិនិត្រធយលើការជួយជ្រធុជំ្រធ្រធងពីបុគ្គលិកធនាគារទៅកាន់សវនករឯរាជ្រធយ និងរាល់បញ្ហ្រធ 
លំបាកដ្រធលបានជួបប្រធទះក្នុងដំណើរការសវនកម្មរួមទាំងការកំហិតលើវិសាលភាព
ការងរ ឬ ការទទួលបានព័តា៌នដ្រធលាំបាច់។

 ១៧. អនុម័តលើស្រធវាកម្មផ្រធស្រធងៗដ្រធលមិនម្រធនជាសវនកម្មដ្រធលផ្តល់ដោយសវនករ 
ឯករាជ្រធយ។

ឃ. មុខងារសវនកម្មផ្ទេក្នុង

 មុខងរសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុងរបស់ ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង (ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសីុ ត្រធូវបានបង្កើតឡើង 
ដើម្រធបីជួយក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាលត្រធតួពិនិត្រធយថតើ គណៈគ្រធប់គ្រធងានប្រធព័ន្ធគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ 
ប្រធព័ន្ធត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង និងប្រធព័ន្ធអភិបាលកិច្ចសត្រធឹមត្រធូវ។ តម្ល្រធសរុបសម្រធ្រធប់ការគាំពារ 
មុខងរសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុងក្នុងឆ្ន្រធំ២០១៥ គឺជប្រធហ្រធល ៣៥៥.១៨៧ ដុលា្ល្រធរអាម្រធរិក ដ្រធលរួម 
ានចំណយលើប្រធ្រធក់បៀវត្រធសរ៍ ការធ្វើដំណើរ ការសា្ន្រធក់នៅ ឧបករណ៍ប្រធើប្រធ្រធស់ផ្ន្រធក 
ព័ត៌ានវិទ្រធយ និងប្រធ្រធក់ឧបត្ថម្ភសម្រធ្រធប់ការងរសវនកម្ម។

 សវនកម្មត្រធូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាលន្រធធនាគារ ដ្រធលានសវនករ 
គ្រធប់គ្រធ្រធន់ និងប្រធកបដោយគុណភាពដើម្រធបីបំព្រធញមុខងរសវនកម្មសម្រធ្រធប់ធនាគារ។ 
នាយកសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង និងបុគ្គលិកសវនកម្មត្រធូវបានផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តន៍ការងរ 
សវនកម្មដ៏ទូលំទូលាយក្នងុធនាគារ ព្រធមទំាងផ្តចួផ្តើមការធ្វើសវនកម្ម ពិនិត្រធយ និងអធិការកិច្ចស 
ទៅតាមព្រធលដ្រធលបានកំណត់ និងដោយមិនាំបាច់ានការជូនដំណឹងជាមុនទៅលើស
កម្មភាពធនាគារណមួយដ្រធលគិតថាំបាច់។

 ភារៈកិច្ចសចម្រធបងន្រធសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង គឺជការត្រធួតពិនិត្រធយវាយតម្ល្រធជាប្រធាំលើប្រធសិទ្ធិភាព និង
ប្រធសិទ្ធិផលន្រធក្រធបខ័ណ្ឌគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងប្រធព័ន្ធត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង ដើម្រធបីផ្តល់នូវ 
អំណះអំណងសមហ្រធតុផលថ ក្រធបខ័ណ្ឌ និងប្រធព័ន្ធទាំងពីរន្រធះនឹងបន្តដំណើការប្រធកប 
ដោយប្រធសិទ្ធិភាព និងប្រធសិទ្ធិផល។ សកម្មភាពសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុងត្រធូវបានធ្វើឡើងតាមផ្រធន  
ការសវនកម្ម អាស្រធយ័តាមហានិភ័យ ដ្រធលរួមាន ការផ្តល់ប្រធកឹ្រធសា និងអំណះអំណងដ្រធល 
បានអនុម័តដោយគណៈកម្មការក្រធមុប្រធកឹ្រធសាសវនកម្ម។ វិសាលភាពការងរន្រធះ គឺជគ្រធបដណ្តប់ 
គ្រធប់ផ្ន្រធកប្រធតិបត្តិទាំ្រធងអស់ន្រធធនាគារ។ ដើម្រធបីបំព្រធញមុខងរប្រធកបដោយប្រធសិទ្ធិភាព 
សវនករទំាងអស់ បានបន្តទទួលការបណ្តះុបណ្ត្រធលបន្ថ្រធមដើម្រធបីអោយខ្លនួានចំណ្រធះដឹង  
ពីផលិតផល រួមទាំ្រធងជំនាញដ្រធលាំបាច់ ជាពិស្រធសដ្រធលទាក់ទងនឹងផ្ន្រធកគ្រធប់គ្រធង 
ហានិភ័យ ឥណទាន និងប្រធតិបត្តិការធនាគារ។ ការវាយតម្ល្រធការងរបុគ្គលិកនឹងត្រធូវធ្វើ 
ឡើងនៅព្រធលបញ្ចសប់កិច្ចសការនីមួយៗ សម្រធ្រធប់សវនករទាំ្រធងអស់នៅក្នុងក្រធុមដ្រធលបាន 
ចំណយព្រធលចំនួនប្រធ្រធំថ្ង្រធ ឬច្រធើនជាងន្រធះទៅលើសវនកម្មនោះ។

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
កេុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសតេូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌ាន
ផ្រធស្រធងៗ

៧៥

 របាយការណ៍សវនកម្ម ដ្រធលជាលទ្ធផលន្រធការធ្វើសវនកម្មលើការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ 
ប្រធសិទ្ធិភាពន្រធប្រធតិបត្តិការក្នុងការត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុង ការប្រធតិបត្តិតាមតម្រធូវការផ្ន្រធកច្រធបាប ់
និងផ្ទ្រធក្នុង ព្រធមទាំងការគ្រធប់គ្រធងជារួមន្រធផ្ន្រធកនីមួយៗ ត្រធូវដាក់ជូនគណៈកម្មការសវនកម្ម 
ពិនិត្រធយ។ បញ្ហ្រធលើការត្រធតួពិនិត្រធយសំខាន់ៗ ហានិភ័យនិងអនុសាសន៍ត្រធវូបានលើកយកមក 
បង្ហ្រធញ ដោយភា្ជ្រធប់ជាមួយនឹងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រធប់គ្រធង និងផ្រធនការសកម្មភាព 
សម្រធ្រធប់ការធ្វើឲ្រធយប្រធសើរឡើង និង ឬផ្តល់សា្ច្រធនុម័តប្រធសិនបើាន។ ទាំងន្រធះធ្វើឲ្រធយ 
គណៈកា្ម្រធការក្រធុមប្រធឹក្រធសាសវនកម្មអាចអនុវត្តមខុងរគ្រធប់គ្រធងរបស់ខ្លួន ដោយត្រធួតពិនិត្រធយ  
ទៅលើបញ្ហ្រធ អនុសាសន៍ និងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រធប់គ្រធងទៅលើអនុសាសន ៍
សវនកម្មទាំ្រធងនោះ។ ព្រធលដ្រធលាំបាច់ គណៈកា្ម្រធការក្រធុមប្រធឹក្រធសាសវនកម្មអាចណ្រធនាំ្រធ 
អោយគណៈគ្រធប់គ្រធងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហ្រធដ្រធលបានលើកឡើង និងបង្កើតនូវផ្រធនការ 
ដើម្រធបី ពង្រធងឹប្រធព័ន្ធត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នងុ ដោយផ្អ្រធកទៅតាមអនុសាសន៍របស់សវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង។

 រាល់សកម្មភាពសវនកម្មទាំ្រធំងអស់បានធ្វើឡើងស្រធបទៅតាមគោលដៅ និងគោលការណ ៍
របស់ធនាគារ អនុលោមទៅតាមច្រធបាប់ និងបទប្រធបញ្ញត្ត ិនិងអនុលោមតាមគោលនោបាយ និង 
គោលការណ៍ដ្រធលពាក់ព័ន្ធដ្រធលច្រធញដោយធនាគារជាតិ ន្រធកម្ពជុា ហើយក៏បានអនុវត្តតាម 
ក្រធមសីលធម៌ និងស្តង់ដារអន្ដរជាតិសម្រធ្រធប់ការអនុវត្តវជិា្ជ្រធជីវៈន្រធស្តង់ដារសា្ថ្រធនសវនកម្ម 
ផ្ទ្រធក្នុង ដ្រធលច្រធញដោយវិទ្រធយសា្ថ្រធនសវនករផ្ទ្រធក្នុង។

 ខាងក្រធ្រធមន្រធះ ជាសកម្មភាពដ្រធលបានអនុវត្តដោយសវនករផ្ទ្រធក្នងុ ការិយបរិច្ឆ្រធទ ២០១៥៖

 ១. អនុវត្តតាមក្រធបខ័ណ្ឌត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុងកូសសូ ដើម្រធបីវាយតម្ល្រធការត្រធួតពិនិត្រធយ 
ផ្ទ្រធក្នុង។ ក្រធបខ័ណ្ឌន្រធះនឹងានាអោយានមធ្រធយបាយជារចនាសម្ព័នរួមមួយ ដើម្រធប ី
វាយតម្ល្រធលើការត្រធួតពិនិត្រធយជាផ្លវូការ និងក្រធ្រធផ្លវូការកដូ៏ចជាធ្វើអោយានទំនាក់ទំនង 
ជាមួយនឹង គណៈគ្រធប់គ្រធងកាន់ត្រធប្រធសើឡើង ដើម្រធបីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគ្រធ 
លើទស្រធសនៈន្រធការត្រធតួពិនិត្រធយ ដ្រធលធ្វើអោយប្រធសើឡើងនូវប្រធសិទិ្ធភាពប្រធតិបត្តកិារ។

 ២. រៀបចំផ្រធនការសវនកម្មប្រធាំឆ្ន្រធំតាមមូលដា្ឋ្រធនហានិភ័យ ដ្រធលស្រធមទៅតាមផ្រធនការ 
ពង្រធកីអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ក៏ដូចជាអនុសាសន៍ដ្រធលបានពីថ្ន្រធក់គ្រធប់គ្រធងជាន់ខ្ពស់  
និងគណៈកម្មការក្រធុមប្រធឹក្រធសាសវនកម្ម ហើយដាក់ជូនគណៈកម្មការក្រធុមប្រធឹក្រធសា 
សវនកម្ម ដើម្រធបីអនុម័ត។

 ៣. ផ្តល់នូវការវាយតំល្រធដោយឯករាជ្រធយ និងអំណះអណំងទៅលើភាពគ្រធប់គ្រធ្រធន់ និង 
ប្រធសិទ្ធភិាពន្រធការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ ការត្រធតួពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នងុ និងដំណើរការអភិបាលកិច្ចស 

តាមរយៈការធ្វើត្រធស្តជាប្រធាំ្រធទំៅលើផ្ន្រធកប្រធតិបត្តកិារនានា ដ្រធលបានកំនត់ក្នងុផ្រធនការ 
សវនកម្មប្រធាំ្រធឆ្នំា។

 ៤. ត្រធួតពិនិត្រធយនូវកំរិតន្រធការអនុលោមតាមគោលនោបាយ និងនីតិវិធីដ្រធលបានបង្កើត 
ឡើង និងបទប្រធបញ្ញត្តិនានា។

 ៥. ផ្តល់អនុសាសន៍ដើម្រធបីការក្រធលម្អ និងធ្វើអោយប្រធសើរឡើងលើប្រធព័ន្ធត្រធតួពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នងុ 
ដ្រធលានស្រធ្រធប់ ព្រធមទាំងនីតិវិធី និងដំណើរការការងរ។

 ៦. ផ្តល់នូវការត្រធួតពិនិត្រធយឯករាជ្រធយ និងជាក់លាក់លើភាពព្រធញល្រធញន្រធការត្រធួតពិនិត្រធយ 
ផ្ទ្រធក្នុង ដើម្រធបីកាត់បន្ថយការប្រធឈមនឹងហានិភ័យន្រធការដាក់អោយប្រធើប្រធ្រធស់នូវ 
ផលិតផលថ្មីៗ។

 ៧. ច្រធញរបាយការណ៍ទៅអោយគណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង និងគណៈកម្មការក្រធុម 
ប្រធឹក្រធសាសវនកម្ម ដោយសង្ខ្រធបនូវលទ្ធផលសវនកម្ម។

 ៨. ក្រធ្រធពីសកម្មភាពគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ សវនករមកពីធនាគារម្រធក៏បានផ្តល់ការគាំទ្រធ
សម្រធ្រធប់ការធ្វើសវនកម្មលើកុំព្រធយូទ័រហាតវ្រធរ ប្រធព័ន្ធប្រធតិបត្តិការនិងកម្មវិធី រួមទាំ្រធង 
បណ្ត្រធញទំនាក់ទំនងព័តា៌នវិទ្រធយរបស់ធនាគារ។

 ៩. ធ្វើការសុើបអង្ក្រធតលើសកម្មភាព ឫកក៏បញ្ហ្រធនានាតាមការណ្រធនាំ្រធពីគណៈកម្មការ 
សវនកម្ម និងគណៈគ្រធប់គ្រធងជាន់ខ្ពស់។

 ១០.ធ្វើជាសាក្រធសីលើដំណើរការបើកលទ្ធផលការដាក់ដ្រធញថ្ល្រធលើស្រធវាកម្ម និង 
ទ្រធព្រធយសកម្ម។

 ១១.រៀបចំរបាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម និងរបាយការណ៍លើការគ្រធប់គ្រធង 
ហានិភ័យ និងការត្រធួតពិនិត្រធយផ្ទ្រធក្នុងសម្រធ្រធប់របាយការណ៍ប្រធាំឆ្ន្រធំរបស់ធនាគារ 
សម្រធ្រធប់ឆ្ន្រធំហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ង្រធទី៣១ ខ្រធធ្នូ ឆ្ន្រធំ២០១៥។

 ១២.អនុវត្តភារកិច្ចសបន្ថ្រធម និងការត្រធួតពិនិត្រធយពិស្រធសផ្រធស្រធងៗទៀតទៅតាមការណ្រធនាំ្រធពី 
គណៈកម្មការសវនកម្ម។

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៧៦

សេចក្តីសង្ខេប

បរ ិកាសប្រធតិបត្តិការសម្រធ្រធប់ឆ្ន្រធំ២០១៥ គឺជស្ថិតក្រធ្រធមរូបភាពស្រធព្រធចស្រធពិលន្រធស្រធដ្ឋកិច្ចស
សកល ភាពប្រធឈមន្រធសា្ថ្រធន ភាពអាជីវកម្មក្នុងស្រធុក កំណ្រធទម្រធង់បទប្រធបញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ការរង
សា្ព្រធធលើបម្រធ្រធបម្រធួលអាជីវកម្ម និងកង្វះបុគ្គលិកានសមត្ថភាពជាដើម។

យើងបានឃើញបរ ិកាសស្រធដ្ឋកិច្ចសានភាពមិនច្រធបាស់លាស់ កើតច្រធញពីភាពមិនប្រធ្រធកដ 
ប្រធជាផ្រធស្រធងៗជាច្រធើន។ យើងក៏បានឃើញច្រធបាស់នូវការា្ល្រធក់ចុះនូវតម្ល្រធទំនិញ ក៏ដូចជាការា្ល្រធក ់
ចុះន្រធស្រធដ្ឋកិច្ចសប្រធទ្រធសចិន។

ក្រធ្រធពីភាពមិនច្រធបាស់លាស់ន្រធស្រធដ្ឋកិច្ចស បច្ចស្រធកវិទ្រធយបានបន្តក្រធប្រធ្រធវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ 
និងក្រធតម្រធូវរចនាបទអតិថិជន។ ានន័យថ ដើម្រធបីបោះជំហានឆ្ព្រធះទៅមុខ សា្ថ្រធប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ត្រធូវានការផ្ល្រធស់ប្តូរ និងបត់ប្រធនខ្លួនឲ្រធយបានលឿន ដើម្រធបីផ្តល់ស្រធវាកម្មឲ្រធយកាន់ត្រធានភាពល្អ
ប្រធសើរ និងទាន់ព្រធលវ្រធលាជូនអតិថិជន សម្រធ្រធប់ព្រធលបច្ចសុប្រធបន្នន្រធះ។

ការបង្កើតបទប្រធបញ្ញត្តិដើម្រធបីពង្រធឹងសន្ទនីយភាព និងភាពរឹងាំ ន្រធដើមទុនក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ 
បានបន្ថ្រធមបញ្ហ្រធប្រធឈមមួយចំនួន លើយុទ្ធសាស្រធ្តអាជីវកម្ម ប្រធតិបត្តិការ និងសា្ព្រធធន្រធការ  
ប្រធតិបត្តិតាម។

ស្ថិតក្នុងបញ្ហ្រធប្រធឈមទាំងន្រធះ ការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ បានាត់បញ្ចសូល យ្រធងរលូនទៅក្នុង 
អាជីវកម្ម ហើយធ្វើការងរ យ្រធងានប្រធសិទ្ធភាព ក្នុងការបង្កើតកិច្ចសសហការ ជម្រធុញបង្កើត 
គុណតម្ល្រធ សម្រធ្រធប់ការអនុត្តន៍ និងការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យដ៏សមស្រធបដល់ធនាគារ។

ការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យធនាគារ គឺជអនុឡោមតាមអភិបាលកិច្ចស គោលនោបាយ នីតិវិធី និង 
ការអនុវត្តន៍ល្អៗ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ដ្រធលគោរពតាមតម្រធូវការបទប្រធបញ្ញត្តិនានា 
នៅក្នុងប្រធទ្រធស។

វិធីសាស្រធ្តន្រធការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ គឺជសំដៅលើហានិភ័យសហគ្រធ្រធសទាំងមូល ពាក់ព័ន្ធលើការ 
បង្កើតវប្រធបធម៌ហានិភ័យដ៏រឹងាំ ដ្រធលជាមូលដា្ឋ្រធនគ្រធឹះ និងជាកា្ល្រធំងចលករជម្រធុញអភិបាលកិច្ចស 
និងការអនុវត្តន៍ផ្ន្រធកគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យរបស់យើង។

ផ្ន្រធកគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យត្រធូវបានទ្រធទ្រធង់ដោយការអនុវត្តន៍ល្អៗ ក្រធបខ័ណ្ឌគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ 
ដ្រធលបានដាក់បញ្ចសូល ដ្រធលនឹងធ្វើឲ្រធយកាន់ត្រធប្រធសើរឡើង និងានប្រធសិទ្ធិភាពបំផុតក្នុង 
បរ ិកាសន្រធះ ជាមួយនឹងការផ្ល្រធស់ប្តូរនូវព្រធលវ្រធលា និងហានិភ័យ។

គោលដៅអាទិភាពក្នុងឆ្នេំ២០១៦

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆ្នេំ២០១៥

• បង្កើតបានដោយជោគជ័យនូវមជ្រធឈមណ្ឌលឥណទានអាជីវកម្មខា្ន្រធតតូច ដោយផ្ត្រធតលើការបង្កើន 
ប្រធសិទ្ធភាពដំណើរ ការសិក្រធសាឥណទាន សម្រធ្រធប់ផ្ន្រធកឥណទានអាជីវកម្មខា្ន្រធតតូច។

• បង្កើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យទីផ្រធសារ និងសហគ្រធ្រធស ក្នងុការគ្រធប់គ្រធងអាជីវកម្មទីផ្រធសារ 
សកលថ្មី របស់ធនាគារ ព្រធមទាំងត្រធួតពិនិត្រធយលើទ្រធព្រធយសកម្ម ទ្រធព្រធយអកម្ម របាយការណ៍ និងការ 
គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ ទីផ្រធសារ និងសហគ្រធ្រធស។

• ការត្រធតួពិនិត្រធយឡើងវិញ និងការពង្រធឹងបន្ថ្រធមនូវគោលការណ៍សិក្រធសាឥណទានរបស់ធនាគារ ជាមួយ 
និងវិានការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យឥណទានជាក់លាក់ ការអនុវត្តន៍លើផ្ន្រធកអាជីវកម្មសំខាន់ៗ 
របស់ធនាគារ និងការត្រធួតពិនិត្រធយឡើងវិញលើឆនា្ទ្រធនុសិទ្ធិសម្រធ្រធចឥណទានដ្រធលានអំណច 
ព្រធញល្រធញ ដើម្រធបីធ្វើឲ្រធយប្រធសើរឡើង នូវថ្រធរវ្រធលាន្រធការសម្រធ្រធចឥណទាន និងតម្រធូវការឥណទាន 
របស់អតិថិជន។ 

• ពង្រធឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្មធនាគារ និងការគ្រធប់គ្រធងវិបត្តិសន្ទនីយភាព តាមរយៈការធ្វើត្រធស្ត 
សាកល្រធបង លើវិបត្តិដ្រធលអាចកើតឡើង និងវិបត្តិសន្ទនីយភាព។

• ជំរុញអភិបាលកិច្ចសគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ  ដំណើរការ ប្រធព័ន្ធគ្រធប់គ្រធង និងវប្រធបធម៌ប្រធតិបត្តិតាម លើ 
របៀបវីរៈផ្រធស្រធងៗន្រធការអភិវឌ្រធឍន៍អាជីវកម្មធនាគារ និងការផ្តួចផ្តើមពីសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង។

ការគេប់គេងហានិភ័យ

ការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យនឹងបន្តបង្កើតនូវតម្ល្រធ និងទ្រធទ្រធង់គោលដៅអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ព្រធមទំាង 
រក្រធសាបាននូវការប្រធុងប្រធយ័ត្នខ្ពស់ដូចខាងក្រធ្រធម៖

• ពង្រធឹងមុខងរគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យតាមរយៈការអភិវឌ្រធឍន៍យុទ្ធសាស្រធ្តគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ 
អភិបាលកិច្ចស ការអនុវត្តន៍ ដ៏ត្រធឹមត្រធូវ និងវប្រធបធម៌ហានិភ័យ។

• គាំទ្រធការលូតលាស់ន្រធយុទ្ធសាស្រធ្តធនាគារ តាមរយៈការកំណត់ច្រធបាស់លាស់លើហានិភ័យដ្រធល 
អាចទទួលយកបាន បទដា្ឋ្រធនន្រធការសិក្រធសាឥណទាន ការវាស់វ្រធងលើការវាយតម្ល្រធហានិភ័យដ្រធល 
បានក្រធសម្រធួល ការអនុវត្តន៍សន្ទនីយភាព និងការគ្រធប់គ្រធងមូលធន។

• បន្តផ្ត្រធតលើគុណភាពទ្រធព្រធយសកម្ម ផលិតភាពការងរ ការពង្រធឹងទ្រធពកោសល្រធយបុគ្គលិក និងការ 
គ្រធប់គ្រធងប្រធតិបត្តិការហានិភ័យ។

បរិយាកាសបេតិបត្តដិការសមេេប់ឆ្នេំ២០១៥ គឺស្ថិតកេេមរូបភាព 
សេពេចសេពិលនេសេដ្ឋកិច្ចសកល ភាពបេឈមនេា្ថេនភាព 
អាជីវកម្មក្នងុសេកុ កំណេទមេង់បទបេបញ្ញត្តដហិិរញ្ញវត្ថ ុការរងសមា្ពេធ 
លើបមេេបមេលួអាជីវកម្ម និងកង្វះបុគ្គលិកមានសមត្ថភាពជាដើម។

ស្ថិតក្នុងបញ្ហេបេឈមាំងនេះ ការគេប់គេងហានិភ័យ បានាត ់
បញ្ចូលយា៉េងរលូនទៅក្នុងអាជីវកម្ម ហើយធ្វើការងរយា៉េងមាន 
បេសិទ្ធិភាព ក្នុងការបង្កើតកិច្ចសហការ ជមេុញបង្កើតគុណ 
តម្លេ សមេេប់ការអនុត្តដន៍ និងការគេប់គេងហានិភ័យដ៏សមសេប 
ដល់ធនាគារ។

លោក មូហាមេដ ហ្វេសីុ អាប វ៉េហាប
នាយកគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
កេុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសតេូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌ាន
ផ្រធស្រធងៗ

៧៧

ការគេប់គេងហានិភ័យសហគេេសរបស់ធនាគារ

ក្នុងបរិបទប្រធតិបត្តិការសម្រធ្រធប់ឆ្ន្រធំ២០១៥ វិធីសាស្រធ្តលើការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ នឹងបន្តពង្រធឹងបន្ថ្រធមលើយន្តការមួយចំនួនដូចខាងក្រធ្រធម៖

• ការគេប់គេងហានិភ័យកេរ្តិ៍ឈ្មេះធនាគារ

 − បន្តគាំពារ និងរក្រធសាតារាងតុល្រធយការឲ្រធយកាន់ត្រធានភាពរឹងាំ។
 − ានាថផលប័ត្រធធនាគារអនុលោមតាមហានិភ័យទាំងឡាយដ្រធលបានកំណត់យកយុទ្ធសាស្រធ្ត និង
 − រំលឹកឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចសុប្រធបន្នភាពទម្រធង់ការងរគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យធនាគារ ទុកសម្រធ្រធប់ត្រធួតពិនិត្រធយនាព្រធលខាងមុខ។

• បង្កើនផលប័តេបេេក់ចំណេញធនាគារ ក្នុងកមេិតហានិភ័យាប

 − ានាថប្រធ្រធក់ចំណ្រធញសមស្រធបទៅនឹងកម្រធិតហានិភ័យដ្រធលអាចទទួលយកបាន
 − អនុវត្តតាមភាពឆ្ល្រធតវ្រធន្រធអាជីវកម្ម និងហានិភ័យ ការវាស់វ្រធងលើការវាយតម្ល្រធផ្អ្រធកតាមកម្រធិតហានិភ័យ និងការគ្រធប់គ្រធង ផលប័ត្រធឥណទានជាយុទ្ធសាស្រធ្ត។

• ការពងេឹងអភិបាលកិច្ច

 − បន្តបញ្ចសូលការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យប្រធកបដោយភាពរឹងាំ និងទទួលខុសត្រធូវខ្ពស់ និង
 − ានាអនុលោមតាមបម្រធ្រធបម្រធួលន្រធតម្រធូវការបទប្រធបញ្ញត្តិក្នុងស្រធុក និងសកល ព្រធមទាំងការអនុវត្តន៍ទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនងឹការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ។

កេបខ័ណ្ឌនេការគេប់គេងហានិភ័យ

គោលការណ៍
ហានិភ័យ

i. ការបង្កើតឲ្រធយាន កម្រធិតន្រធភាពទទួលយកបានន្រធហានិភ័យ និងយុទ្ធសាស្រធ្ត  
ដ្រធលស្ត្រធងច្រធញនូវលក្ខណៈ ប្រធភ្រធទ និង កម្រធិតន្រធហានិភ័យ ដ្រធលធនាគារ 
នឹងទទួលយក និងយល់ព្រធមដោយក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល។

ii. ការគ្រធប់គ្រធងធនាន ដ្រធលដឹកនាំដោយគោលដៅយុទ្ធសាស្រធ្តរបសធ់នាគារ និង 
ការយកចិត្តដាក់លើបទបញ្ញត្តិ សា្ថ្រធនភាពស្រធដ្ឋកិច្ចស និង បរិសា្ថ្រធន ដ្រធលធនាគារ 
កំពុងត្រធធ្វើប្រធតិបត្តិការ។

iii. អភិបាលកិច្ចសល្អ និងការត្រធួតពិនិត្រធយដ្រធលច្រធបាស់លាស់ ានប្រធសិទ្ធិភាព និងទម្រធង ់
អភិបាលកិច្ចសសម្ពន័្ធធនាគារល្អ ដ្រធលបានបញ្ជ្រធក់ច្រធបាស់ ានតា្ល្រធភាព និងសមស្រធប 
ទៅតាមទំនួលខុសត្រធូវ ដ្រធលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធ។

iv. ការលើកតម្កើងវប្រធបធម៌គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យល្អ ដ្រធលទ្រធទ្រធង់ និងផ្តល់ជាស្តង់ដារ 
សមរម្រធយ និងលើកទឹកចិត្តដល់ឥរិ បថដ្រធលានទំនួលខុសត្រធូវខ្ពស់។

v. អនុវត្តបរិបទ និងគោលការណ៍គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យជារួម ដើម្រធបីបញ្ជ្រធក់ថការអនុវត្តន៍ 
ដំណើរការ និងការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ គឺជានប្រធសិទ្ធភាពគ្រធប់កម្រធិត។

vi. ប្រធតិបត្ត ិដំណើរការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ ដ្រធលានភាពសកម្មក្នុងការកំណត់សា្គ្រធល់ 
គ្រធប់គ្រធង ត្រធួតពិនិត្រធយ និងធ្វើរបាយការណ៍ហានិភ័យ នៅក្នុងគ្រធប់ផលិតផល 
ស្រធវាកម្ម សកម្មភាព ដំណើរការ ប្រធព័ន្ធ និងផលប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធធនាគារ។

vii. បង្កើតឲ្រធយានធនាន និងហ្រធដា្ឋ្រធរចនាសម្ព័ន្ធគ្រធប់គ្រធ្រធន់ ដើម្រធបីជម្រធុញប្រធសិទ្ធិភាព
ន្រធការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ។

លក្ខណៈទូទៅនេទមេង់ការងរគេប់គេងហានិភ័យដេលបានដក់បញ្ចូល របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ មេយប៊េង

ហានិភ័យ
ផេសេងៗ

ហានិភ័យសហគ្រធ្រធស

ហានិភ័យប្រធតិបត្តិការ

ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

ហានិភ័យក្រធរ្តិ៍ឈ្ម្រធះ

ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យបទប្រធបញ្ញត្តិ

បណ្តុំហានិភ័យ

ហានិភ័យបច្ចស្រធកវិទ្រធយ

ហានិភ័យទីផ្រធសារ

ហានិភ័យច្រធបាប់

ហានិភ័យការប្រធ្រធក់

ហានិភ័យគំរូ

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព

ហានិភ័យានារា៉្រធប់រង

ទម្រធង់ការងរគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យរបស់សម្ព័ន្ធ ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង គឺជត្រធូវបានដាក់បញ្ចសូល យ្រធងព្រធញល្រធញ ក្នុងមខុងរអាជីវកម្មទូទាំងសម្ព័ន្ធធនាគារ និងត្រធូវបានជ្រធ្រធមជ្រធ្រធងដោយបណ្តុំនីតិវិធី   

និងគោលនោបាយហានិភ័យដ៏រឹងាំ។ សម្រធ្រធប់ឆ្ន្រធ ំ២០១៥ ទម្រធង់ការងរគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យដ្រធលបានដាក់បញ្ចសលូនៅត្រធរក្រធសាបាននូវភាពរឹងាំ និងត្រធូវបានត្រធតួពិនិត្រធយឡើងវិញ ដើម្រធបីធ្វើឲ្រធយាន៖

− ការផ្ល្រធស់ប្តូរភាពបត់ប្រធនន្រធហានិភ័យ

− ការបង្កើតនូវផលិតថ្មី

− ការប្រធតិបត្តិតាមលើការក្រធប្រធ្រធន្រធតម្រធូវការបទប្រធបញ្ញត្តិ និង

− ការទទួលយកនូវការអនុវត្តន៍ល្អៗ ក្នុងការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ

ការគេប់គេងហានិភ័យ



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៧៨

គំរូនេអភិបាលកិច្ចហានិភ័យ

កេុមបេឹកេាភិបាល

គឺជជាអង្គភាពគ្រធប់គ្រធងខ្ពស់បំផុតរបស់ធនាគារ ដ្រធលទទួលខុសត្រធូវលើការត្រធតួពិនិត្រធយហានិភ័យរួម កំណត់រចនាសម្ពន័្ធគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យដ៏សមស្រធប និងការប្រធងច្រធកសិទ្ធអំិណចគ្រធប់គ្រធង។

គណៈកម្មការ 
កេុមបេឹកេា 
ហានិភ័យ

គណៈកម្មការសវនកម្ម

ទទួលខុសត្រធូវលើមុខងរសវនកម្ម រួមទាំងសវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង និងក្រធ្រធរបស់ 

ធនាគារ។

គណៈកម្មការគេប់គេងហានិភ័យ (RMC)

ទទួលបន្ទកុលើមុខងរត្រធតួពិនិត្រធយហានិភ័យរបស់ធនាគារ រួមទំាងការត្រធតួពិនិត្រធយ 

ឯកភាព ឬអនុម័តលើយុទ្ធសាស្រធ្តគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ ក្រធបខ័ណ្ឌ និងគោល 

នោបាយ សម្រធ្រធប់ហានិភ័យសំខាន់ៗដ្រធលធនាគារបានប្រធឈម។

គណៈកម្មការ
បេតិបត្តដហិានិភ័យ

គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទេក្នុង (IAC) 

ទទួលខុសត្រធូវក្នុងការសាកល្រធបងតាមការ 

កំណត់ ន្រធប្រធសិទ្ធិភាពក្រធបខ័ណ្ឌគ្រធប់គ្រធង

ហានិភ័យ និងការគ្រធប់គ្រធងផ្ទ្រធក្នុងដ្រធលាន

ស្រធ្រធប់។

គណៈកម្មការឥណាន (CC)

ទទួលខុសត្រធូវក្នុងការត្រធួតពិនិត្រធយ ឬអនុម័ត 

ឥណទាន និងបញ្ហ្រធផ្រធស្រធងៗពាក់ព័ន្ធនឹង 

ឥណទាននៅត្រធឹមកម្រធិតណមួយដ្រធលបាន

កំណត់ ដោយផ្អ្រធកលើសិទ្ធិអនុម័តដ្រធលបាន

ផ្តល់ឲ្រធយ។

គណៈកម្មការគេប់គេងទេពេយសកម្មនិងទេពេយ

អកម្ម (ALCO)

ទទួលខុសត្រធូវលើការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ 

ទីផ្រធសារ និងសន្ទនីយភាព តាមរយៈការបង្កើត 

យុទ្ទសាស្រធ្តដ៏ទូលំទូលាយសម្រធ្រធប់គ្រធប់គ្រធង

តារាងតុល្រធយការ និងរចនាសម្ព័ន្ធមូលនិធិ។

គណៈកម្មការគេប់គេងហានិភ័យកមេិតគណៈគេប់គេង

ខេសេការពារទី ១ ខេសេការពារទី ២ ខេសេការពារទី ៣

អង្គទទួលហានិភ័យ អង្គគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ សវនកម្មផ្ទ្រធក្នុង

ការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យប្រធាំថ្ង្រធ
ការត្រធួតពិនិត្រធយហានិភ័យ លើទម្រធង់ការងរ 

គោលនោបាយ និងនីតិវិធី។ 
អ្នកត្រធួតពិនិត្រធយឯករាជ្រធយ

ការគេប់គេងហានិភ័យ

ការគេប់គេងហានិភ័យ 

ដំណើរការន្រធការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ផ្តល់នូវតា្ល្រធភាព និងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រធប់គ្រធងដ្រធលានប្រធសិទិ្ធភាពដោយលើកកម្ពស់ការចូលរួមដ៏សកម្មពីក្រធុមប្រធឹក្រធសាភិបាល និង  
គណៈគ្រធប់គ្រធងជាន់ខ្ពស់ក្នុងដំណើរការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ ដើម្រធបីានាឲ្រធយបាននូវទិដ្ឋភាពហានិភ័យរួម។ គំរូន្រធការគ្រធប់គ្រធងានគោលបំណងដាក់បញ្ចសូលនូវទំនួលខុសត្រធូវ និងភាពជាា្ច្រធស់ 
ដើម្រធបីសម្រធួលដល់កម្រធិតសមស្រធប ន្រធឯករាជ្រធយភាព និងការប្រធងច្រធកតួនាទី។ រចនាសម្ព័ន្ធត្រធូវបានសន្នដិា្ឋ្រធនតាមរយៈខ្រធស្រធការពារ ៣ និងកំណត់ខ្រធស្រធ ន្រធសិទ្ធិអំណច តួនាទី និងការទទួលខុសត្រធូវ 
ដើម្រធបីឲ្រធយការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យក្នុងធនាគារានប្រធសិទ្ធិភាព៖

ខេសេការពារទី ១ៈ “អង្គទទួលហានិភ័យ”

 • រួមានផ្ន្រធកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រធកទ្រធទ្រធង់អាជីវកម្ម ដ្រធលានទំនួលខុសត្រធូវក្នងុការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យប្រធាំថ្ង្រធ  ន្រធអាជីវកម្ម និង សកម្មភាពនានាក្នុងធនាគារ។
 • ានាឲ្រធយបាននូវការត្រធួតពិនិត្រធយហានិភ័យ ដ្រធលានប្រធសិទ្ធិភាព ការសម្រធបទៅនឹងការអនុវត្តន៍ទម្រធង់ហានិភ័យ ច្រធបាប់ និង ដំណើរការ និងភាពជាក់លាក់ន្រធមុខងរគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ។

ខេសេការពារទី ២ ៈ “អង្គគេប់គេងហានិភ័យ”

 • រួមានការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងមុខងរផ្លូវច្រធបាប់ ដើម្រធបីផ្តល់នវូការគ្រធប់គ្រធងដ្រធលានប្រធសិទ្ធិភាព និងដកឹនាំប្រធតិបត្តិការដ្រធលានប្រធសិទ្ធិភាព ន្រធទម្រធង់គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ។
 • អង្គទាំងឡាយានទំនួលខុសត្រធូវប្រធហាក់ប្រធហ្រធលគា្ន្រធ ទៅនឹងខ្រធស្រធការពារទី១ ក្នុងដំណើរការ និងសកម្មភាពរបស់ពួកគ្រធ។ បន្ថ្រធមពីន្រធះ អង្គទាំងន្រធះានទំនួលខុសត្រធូវក្នុងការបង្កើត 

ឲ្រធយានការអនុវត្តន៍ និងការប្រធព្រធឹត្តទៅន្រធទម្រធង់គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ ច្រធបាប់ និងវិធីសាស្រធ្ត។

ខេសេការពារទី ៣ ៈ “សវនកម្មផ្ទេក្នុង”

 • សវនកម្មផ្ទ្រធក្នុងជាខ្រធស្រធការពារទី៣ និងផ្តល់ការត្រធួតពិនិត្រធយឯករាជ្រធយ និងបញ្ជ្រធក់ពីភាពត្រធឹមត្រធូវន្រធទម្រធង់គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងការអនុវត្តន៍ ដ្រធលគ្រធប់គ្រធ្រធន់ក្នុងការទ្រធទ្រធង់ធនាគារ 
ដ្រធលស្រធបទៅនឹងស្តង់ដាបទប្រធបញ្ញត្តិ។



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
កេុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសតេូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌ាន
ផ្រធស្រធងៗ

៧៩

វបេបធម៌ហានិភ័យ

ចំោះសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង វប្រធបធម៌ហានិភ័យដ៏រឹងាំ គឺជជាមូលដា្ឋ្រធនគ្រធឹះន្រធការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យរបស់យើង និងជាមូលដា្ឋ្រធនដ្រធលរចនាសម្ព័ន្ធគ្រធប់គ្រធងសហគ្រធ្រធស ត្រធូវបានបង្កើតឡើង។

នៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ឥរ ិបទចម្រធបងៗន្រធវប្រធបធម៌គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យដ៏រឹងាំត្រធូវបានកត់សា្គ្រធល់ដូចខាងក្រធ្រធម៖

ឥរិយាបទ បរិបទធនាគារ មេយប៊េង

គោលបំណង គុណតម្លេ និងកេមសីលធម៌រួម

អត្ថប្រធោជន៍បុគ្គល គុណតម្ល្រធ និងក្រធុមសីលធម៌ សមស្រធបទៅនឹងអ្វីដ្រធល 
អង្គភាពត្រធូវការ។

• បុគ្គលិក ម្រធយប៊្រធង ទំាងអស់ច្រធករំល្រធកគុណតម្ល្រធសម្ពន័្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង 
ទូទាំងប្រធទ្រធស

• សម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង គឺជជាសាជិករបស់ Malaysia Corporate 

Integrity Pledge

ការរំពឹងទុកពីបញ្ហេបេឈម

បុគ្គលិកា្ន្រធក់ៗានភាពងយស្រធួលក្នងុការប្រធឈមមុខនឹងអ្នកដទ្រធរួមទាំង 
អាជា្ញ្រធធរ ហើយអ្នកទាំងនោះឆ្លើយតបក្នុងន័យវិជ្ជាន

• ការចូលរួមជាមួយគណៈគ្រធប់គ្រធងជាន់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចសប្រធជុំប្រធឹក្រធសាោបល់
• កិច្ចសប្រធជុំត្រធីាសតាមផ្ន្រធកនីមួយៗ ជាមួយនឹងផ្ន្រធកប្រធតិបត្តិការក្រធ្រធប្រធទ្រធស

ការអនុម័តជាសកល និងសំណើ

ហានិភ័យត្រធូវបានពិារណលើរាល់សកម្មភាពទំាងអស់ 
ាប់ផ្តើមពីផ្រធនការយុទ្ធសាស្រធ្ត រហូតដល់ប្រធតិបត្តិការប្រធាំថ្ង្រធ

• ការអនុវត្តន៍តាមប្រធបផ្រធនគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ ទូទំាងសម្ពន័្ធ ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង
• ការអនុវត្តលើផ្ន្រធកហានិភ័យដ្រធលបានដាក់បញ្ចសលូ ជាមួយនិងផ្ន្រធកអាជីវកម្ម
• មន្ត្រធគី្រធប់គ្រធងហានិភ័យប្រធតិបត្តកិារ នៅតាមនាយកដា្ឋ្រធននីមួយៗ

ផ្នេកបណ្តុះបណា្តេល

ភាពធ្វើឲ្រធយកាន់ត្រធប្រធសើរឡើងន្រធសមត្ថភាពរួម ន្រធការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ
• ព្រធឹត្តិការណ៍បណ្តុះបណ្ត្រធលប្រធាំឆ្ន្រធំលើប្រធានបទគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ
• ការសិក្រធសាតាមប្រធព័ន្ធអ្រធឡិចត្រធូនិក ស្តពីីការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងប្រធតិបត្តតិាម
• របាយការណ៍បញ្ជ្រធក់ប្រធាំឆ្ន្រធលំើការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យប្រធតិបត្តកិារ និងប្រធតិបត្តតិាម

ទំនាក់ទំនងបេកបោយភាពោ្មេះតេង់ មានតមា្លេភាព និងាន់ពេលវេលា

បុគ្គលិកានភាពងយស្រធួលក្នងុការន ិយបើកចំហ និងបង្ហ្រធញពីស្ម្រធះត្រធង់
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហ្រធហានិភ័យ

• កិច្ចសពិភាក្រធសាជាមួយគណៈគ្រធប់គ្រធងជាន់ខ្ពស់
• ការទទួលយក ន្រធគោលការណ៍ស្ម្រធះត្រធង់ បើកចំហ និងជឿជាក់
• ការប្រធើប្រធ្រធស់ប្រធព័ន្ធទូរស័ព្ទទាន់ហ្រធតុការណ៍

ការយល់ដឹងពីតម្លេនេការគេប់គេងហានិភ័យដ៏មានបេសិទ្ធិភាព

បុគ្គលិកយល់ដឹង និងសាទរពីតម្ល្រធន្រធការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យដា៏នប្រធសិទ្ធិភាព • យុទ្ធនាការផ្រធស្រធងៗ ផ្ត្រធតទៅលើចំនុចសំខាន់ៗន្រធហានិភ័យ និងប្រធតិបត្តិតាម

ទំនួលខុសតេូវ - បុគ្គល និងកេុម

បុគ្គលិកា្ន្រធក់ៗានទំនួលខុសត្រធូវលើការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យហើយឲ្រធយអ្នកដទ្រធ
ានទំនួលខុសត្រធូវដូចខ្លួនដ្រធរ

• ការសា្ទ្រធបស្ទង់លើវប្រធបធម៌ហានិភ័យ ដើម្រធបីធ្វើឲ្រធយប្រធសើរឡើងនូវហានិភ័យដ្រធល
អាចទទួលយកបាន

ការគេប់គេងហានិភ័យ



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៨០

Humanising Financial Services

Maintain our reputation for the 
sustainability and growth of our 
business.

Safeguard our shareholders’ interest.

Instil the ‘I’ in the T.I.G.E.R.

Uphold our customers trust.

Ensure we ‘Do the Right Thing Right 
from the Beginning’, especially when 
no one is watching.

Provide our regulatory authorities 
comfort.

ការគេប់គេងហានិភ័យ

វប្រធបធម៌ហានិភ័យ និងប្រធតិបត្តចិ្រធបាប់ របស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ត្រធវូបានជំរុញពីថ្ន្រធក់កំពូលដោយ 

ានការជ្រធ្រធមជ្រធ្រធងពីថ្ន្រធក់កណ្ត្រធល ហើយបានជ្រធតួជ្រធ្រធបទៅគ្រធប់សកម្មភាពអាជីវកម្មទំាងអស់ 

របស់ធនាគារ។ ដើម្រធបីបង្កើតការគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យដ៏រឹងាំ និងានប្រធសិទ្ធិភាពធនាគារ 

ម្រធយប៊្រធង ត្រធវូបន្តានាថ ហានិភ័យដ្រធលអាចទទួលយកបាន និងវប្រធបធម៌ប្រធតិបត្តតិាមត្រធវូបាន

ទទួលយក ព្រធមទំាងបានបង្ហ្រធញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលា្ន្រធក់ៗនៅក្នងុធនាគារ។

ក្រធ្រធពីវប្រធបធម៌ហានិភ័យ និងប្រធតិបត្តចិ្រធបាប់ យើងបានបង្កើតនូវវប្រធបធម៌ប្រធតិបត្តចិ្រធបាប់ ដ្រធលក្រធមុ 

ប្រធកឹ្រធសាភិបាល និងគណៈគ្រធប់គ្រធងជាន់ខ្ពស់ ព្រធមទំាងបុគ្គលិកគ្រធប់រូបបង្ហ្រធញពីការប្ត្រធជា្ញ្រធគោរព 

តាមរាល់តម្រធវូការផ្ន្រធកច្រធបាប់គោលការណ៍វិន័យ បទប្រធបញ្ញតិ និងស្រធចក្តណី្រធនំាដ្រធលពាក់ព័ន្ធ 

នានា។ ការប្ត្រធជា្ញ្រធរបស់យើងត្រធវូបានបង្ហ្រធញច្រធញ យ្រធងច្រធបាស់តាមរយៈ ការបង្កើតនូវគោល 

នោបាយ ប្រធតិបត្តតិាមដ៏រឹងាំ និងគោលការណ្រធនំានានា ដើម្រធបីានាថហានិភ័យពីការមិន

គោរពតាមត្រធវូបានគ្រធប់គ្រធង យ្រធងានប្រធសិទិ្ធភាព។ ការវាស់វ្រធងហានិភ័យតាមវិធីសាស្រធ្តន្រធះ  

មិនត្រធមឹត្រធានាបាននូវការអនុឡោមតាមបទប្រធបញ្ញត្តបុ៉ិណោ្ណ្រធះទ្រធ បុ៉ន្ត្រធថ្រធមទំាងការពារនូវភាព

ស្ម្រធះត្រធង់និងក្រធរ្តិ៍ឈ្ម្រធះរបស់ធនាគារផងដ្រធរ។

ការជួយជ្រធ្រធមជ្រធ្រធងពីសំណក់ក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល និងគណៈគ្រធប់គ្រធងជាន់ខ្ពស់ អាចអោយយើង 

ានលទ្ធភាពបន្តជាសា្ថ្រធប័នដ៏រឹងាំ លើវប្រធបធម៌ប្រធឆំងការសា្អ្រធតប្រធ្រធក់ និងហិរញ្ញប្រធបទាន ភ្រធរវកម្ម  

និងានាថ (ការប្រធតិបត្តតិាមជាទំនួលខុសត្រធវូរបស់បុគ្គលិកគ្រធប់រូប) ក្នងុធនាគារ។

លើសពីន្រធះទៅទៀត ក្រធមុហានិភ័យ និងប្រធតិបត្តតិាមបានបន្តចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណ្ត្រធល និង 

ទទួលបានវិញ្ញ្រធបនបត្រធ ដើម្រធបីរក្រធសាបាននូវភាពរឹងាំ និងប្រធសិទ្ធភិាព។

ការផ្តចួផ្តើមនូវវគ្គបណ្តះុបណ្ត្រធល និងកម្មវិធីសិក្រធសាស្វ្រធងយល់ ត្រធវូបានរៀបចំឡើងព្រធញមួយឆ្ន្រធំ 

ដើម្រធបីកាត់បន្ថយគា្ល្រធតន្រធការប្រធតិបត្តតិាម និងការសាបព្រធសួវប្រធបធម៌ប្រធតិបត្តតិាមទូទំាងសម្ពន័្ធ 

ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង។ កិច្ចសការន្រធះរួមបញ្ចសលូទំាងការពង្រធងឹការគ្រធប់គ្រធង និងការអនុវត្តន៍លើអំពើ 

ប្រធឆំងការសា្អ្រធតប្រធ្រធក់ និងហិរញ្ញប្រធបទាន ភ្រធរវកម្មរបស់សម្ពន័្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ដើម្រធបីគ្រធប់គ្រធង 

ហានិភ័យ ដ្រធលបានកត់សា្គ្រធល់ និងអាចកើតឡើងទូទាំងសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង។

ហានិភ័យដេលអាចទទួលយកបាន

ហានិភ័យដ្រធលអាចទទួលយកបានរបស់ធនាគារ គឺជជាសាសាតុ យ្រធងសំខាន់ ន្រធទម្រធង់ការងរ 

គ្រធប់គ្រធងហានិភ័យដ៏រឹងាំ និងត្រធូវបានជម្រធញុដោយការដឹកនំាពីថ្ន្រធក់លើដល់ថ្ន្រធក់ក្រធ្រធមព្រធមទំាង 

ការចូលរួមពីថ្ន្រធក់ក្រធ្រធមដល់ថ្ន្រធក់លើរបស់គណៈគ្រធប់គ្រធងគ្រធប់កម្រធិត។

ហានិភ័យដ្រធលអាចទទួលយកបានរបស់ធនាគារ ធ្វើឲ្រធយក្រធមុប្រធកឹ្រធសាភិបាល និងគណៈគ្រធប់គ្រធង 

ជាន់ខ្ពស់ អាចយល់ដឹង និងវាយតម្ល្រធហានិភ័យ គ្រធប់កម្រធតិ និងគ្រធប់ប្រធភ្រធទដ្រធលធនាគារព្រធញ

ចិត្តទទួលយក ដើម្រធបីឈានទៅរកគោលដៅអាជីវកម្មរបស់យើង។

ការបង្កើតនូវហានិភ័យដ្រធលអាចទទួលយកបាន ត្រធវូបានដាក់បញ្ចសលូក្នងុយុទ្ធសាស្រធ្តប្រធាំឆ្ន្រធំ  

និងដំណើរការផ្រធនការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ដ្រធលអាចបត់ប្រធនទៅតាមសា្ថ្រធនភាពទីផ្រធសារ 

អាជីវកម្មផងដ្រធរ។

ហានិភ័យដ្រធលអាចទទួលយកបានរបស់យើង ានតុល្រធយភាពដល់តម្រធវូការរបស់ភាគីដ្រធល 

ពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ ដោយដើរតួជាអភិបាលន្រធហានិភ័យ ហើយនិងជាអ្នកជំរុញសកម្មភាព 

អាជីវកម្មនាព្រធលបច្ចសុប្រធបន្ន និងអនាគត។

ហានិភ័យដ្រធលបានកំណត់យកអាចបង្កើតទៅបានតាមរយៈបណ្តុកំម្រធងហានិភ័យ ដ្រធលកំណត់

ហានិភ័យដ្រធលអាចទទួលយកបានទៅនឹងហានិភ័យសំខាន់ៗទំាងអស់នៅក្នងុធនាគារ។

ហានិភ័យដ្រធលអាចទទួលយកត្រធវូបានជ្រធ្រធមជ្រធ្រធងដោយគោលការណ៍មួយចំនួនដូចខាងក្រធ្រធម ៖

• ដើមទុន

 − ានាថធនាគារអាចរក្រធសាបាននូវសា្ថ្រធនភាពដ៏រឹងាំន្រធដើមទុន

 − ានាឲ្រធយបាននូវការប្រធើប្រធ្រធស់ដើមទុន និងធនានដ៏ានប្រធសិទ្ទភិាព 

ដើម្រធបីសម្រធ្រធចគោលដៅអាជីវកម្ម។

• ហានិភ័យ

 − ការពារតារាងតុល្រធយការ

 − អនុម័តយកការគ្រធប់គ្រធងសាច់ប្រធ្រធក់ងយស្រធលួដោយានការប្រធងុប្រធយ័ត្នខ្ពស់

 − ានាឲ្រធយបាននូវការប្រធងច្រធកហានិភ័យ

 − គោរពតាមតម្រធវូការបទប្រធបញ្ញត្តទំិាងអស់

• យុទ្ធាសេ្តដ

 − ានាឲ្រធយបាននូវនិរន្តភាពន្រធកំណើនប្រធ្រធក់ចំណ្រធញរយៈព្រធលយូរ

 − ានាថហានិភ័យសមរម្រធយទៅនឹងចំនូល ហើយ

 − រក្រធសាឲ្រធយបាននូវក្រធរ្តិ៍ឈ្ម្រធះដ៏រឹងាំរបស់ធនាគារ។

សម្រធ្រធប់ឆ្ន្រធ ំ២០១៦ ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង(ខ្រធមបូឌា) ភីអិលសីុនឹងបន្តបង្កើតគុណតម្ល្រធ និងជាសាសភាពដ៏សំខាន់ក្នងុការទ្រធទ្រធង់កំណើនអាជីវកម្ម និងបន្តរក្រធសាការប្រធុងប្រធយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការបោះ 

ជំហានទៅមុខ ដើម្រធបីានាថវិានការកាត់បន្ថយហានិភ័យានគ្រធប់គ្រធ្រធន់នៅក្នងុធនាគារយើង។



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
កេុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសតេូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌ាន
ផ្រធស្រធងៗ

៨១

ជាងន្រធះទៅទៀត ធនាគារនឹងបន្តពិនិត្រធយមើល និងពង្រធឹងប្រធព័ន្ធ និងការត្រធួតពិនិត្រធយរបស់ខ្លួន ដើម្រធបីគ្រធប់គ្រធងហានិភ័យ និងអនុលោមទៅតាមច្រធបាប់ បទប្រធបញ្ញត្តិ និងគោលនោបាយផ្ទ្រធក្នុង។ 

ក្នងុចំណោមនោះ ការក្រធលម្អត្រធូវបានធ្វើឡើងលើគោលនោបាយ នីតិវិធី និងគោលការណ៍ណ្រធនំា ដ្រធលច្រធងពីបទដា្ឋ្រធន និងគោលការណ៍ដ្រធលសមស្រធបនៅនឹងច្រធបាប់ បទប្រធបញ្ញត្តិ ស្តីពីការប្រធឆំង  

ការសំអាតប្រធ្រធក់ និងហិរញ្ញប្រធបទានភ្រធវរកម្ម ក៏ដូចជាឲ្រធយសមស្រធបទៅនឹងការអនុវត្តន៍ដ្រធលល្អនៅក្នុងពិភពលោក។ វិធីសាស្រធ្តដ្រធលយកហានិភ័យជាមូលដា្ឋ្រធន គឺជជាតម្រធូវការសំខាន់ដ្រធលរួមបញ្ជូល  

គ្រធប់ផ្ន្រធកនៅក្នុងគោលនោបាយ និងនីតិវិធីន្រធការប្រធឆំងការសំអាតប្រធ្រធក់ និងហិរញ្ញប្រធបទានភ្រធវរកម្ម។ ការត្រធួតពិនិត្រធយការប្រធឆំងការសំអាតប្រធ្រធក់ និងហិរញ្ញប្រធបទានភ្រធវរកម្ម ានលក្ខណៈ 

សមស្រធបជាមួយនឹងកម្រធិតន្រធហានិភ័យដ្រធលកើតានឡើងពីបណ្ត្រធនាយកដា្ឋ្រធន សាខា ផលិតផល ស្រធវាកម្ម និងបណ្ត្រធញផ្រធស្រធងៗ។ល។

ជាផ្ន្រធកមួយន្រធការប្ត្រធជា្ញ្រធរបស់ធនាគារដើម្រធបីពង្រធឹងការត្រធួតពិនិត្រធយ យើងនឹងបន្តអនុវត្តឲ្រធយកាន់ត្រធសីុជម្រធ្រធនូវ ការពិនិត្រធយការប្រធឆំងការសំអាតប្រធ្រធក់ និងហិរញ្ញប្រធបទានភ្រធវរកម្ម ដើម្រធបីវាស់ស្ទង់ព ី

ប្រធសិទ្ធភាពន្រធការថ្លឹងថ្ល្រធងបច្ចសុប្រធបន្ន ដើម្រធបីឲ្រធយសមស្រធបទៅនឹងតម្រធូវការផ្ន្រធកបទបញ្ញត្ត ិការរំពឹងទុក និងសមស្រធបទៅនឹងការអនុវត្តន៍ដ្រធលល្អនៅក្នុងពិភពលោក។

លោក តាំង លីឌី
នាយក នាយកដា្ឋ្រធន ប្រធតិបត្តិច្រធបាប់

ជាមួយនឹងនិនា្នេការវិវត្តដនេការសំអាតបេេក់ និងហិរញ្ញបេបាន 

ភេរវកម្ម ក៏ដូចជាការការរំពឹងទុកខ្ពស់ នេបទបេបញ្ញត្តដិធនាគារ 

នៅតេខិតខំបន្តដធ្វើការងរ ដើមេបីធានាឲេយមានការតេួតពិនិតេយ 

និងអនុវត្តដការបេឆំងការសំអាតបេេក់ និងហិរញ្ញបេបាន 

ភេវរកម្ម (AML/CFT) មានភាពគេប់គេេន់ និងមានបេសិទ្ធភិាព 

ដើមេបើការពារហានិភ័យនេះទុកជាមុន។

ការបេតិបត្តិចេបាប់



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៨២

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទប់ទល់នឹងា្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏បេកួតបេជេងនាពេលបច្ចុបេបន្ន យើងមិនតេឹមតេ ផ្តដល់ឲេយសហគមន៍ ប៉ុណ្ណេះទេ 
តេថេមាំងជួយពងេងឹសហគមន៍ ដើមេបីជួយជីវភាពរស់នៅកាន់តេមានភាពល្អបេសើរឡើងតាមរយៈសហគេនិភាព 
ក៏ដូចជាការទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុការអប់រំ និងការបណ្តះុបណា្តេល។ បរិបទនេះ អាចឲេយយើងផ្តេតការយកចិត្តដ 
ទុកដក់លើការបេតិបត្តដជិាយុទ្ធាស្តដេសមេេប់គមេេងនិរន្តដរភាព ២០ /២០ របស់សម្ពន័្ធធនាគារ មេយប៊េង របស់យើង 
ដេលជាផេនការយុទ្ធាស្តដេរយៈពេល ៥ឆ្នេ ំដេលបានអនុម័តកាលពីឆ្នេ ំ២០១៤។

របាយការណ៍
និរន្តរភាព



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
កេុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសតេូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌ាន
ផ្រធស្រធងៗ

៨៣

ការចូលរួមពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ការបង្កើតផ្រធនការនិរន្តរភាព ២០ /២០ មិនត្រធវូបានធ្វើនៅក្នងុការខ្វះចនោ្ល្រធះណមួយ។ យើងបាន 

ធ្វើការសិក្រធសាពីបញ្ហ្រធប្រធឈមសំខាន់ៗ ដ្រធលសម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ាំបាច់ត្រធូវលើកឡើង 

ប្រធសិនបើានបំនងបង្កើតគុណតម្ល្រធសម្រធ្រធប់អនាគត ក្នុងខណៈដ្រធលសម្រធ្រធចលក្ខខណ្ឌន្រធ 

ប្រធសកកម្មរបស់យើង និងកតា្ត្រធជម្រធុញអាជីវកម្មរបស់យើង។

ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ យើងធ្វើការកំណត់នូវអ្វីដ្រធលានសារៈសំខាន់។ ការចូលរួម 

ទាំងន្រធះ ត្រធូវធ្វើឡើងតាមរយៈទម្រធង់ផ្រធស្រធងៗទាំងផ្លវូការ និងមិនផ្លវូការ។ ការព្រធួយបារម្ភ 

ការយល់ឃើញដ្រធលជាក់លាក់ ជាទូទៅនឹងត្រធូវធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ជូនគណៈគ្រធប់គ្រធង។ 

ក្រធ្រធពីការព្រធួយបារម្ភ ការយល់ឃើញរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធយើងក៏ពិនិត្រធយ លើកតា្ត្រធាយ្រធក្រធូស្រធដ្ឋកិច្ចស 

នោបាយ សង្គម និងនីតិបញ្ញត្តិ ដ្រធលយើងកំពុងានប្រធតិបត្តិការ តាមរយៈប្រធព័ន្ធគ្រធប់គ្រធង

ហានិភ័យរបស់យើង។

បុគ្គលិករបស់យើង សហគមន៍ 
និងភាពជពលរដ្ឋ 

ការទទួលបានផលិតផល 
និងសេវកម្ម

ផ្រធនការនិរន្តរភាព ២០ /២០ ត្រធូវបានបង្កើតឡើងក្នងុគោលបំណងបង្កើតលទ្ធផលជាវិជ្ជាន 

និងតម្ល្រធរយៈព្រធលវ្រធងសម្រធ្រធប់ ៣ វិស័យ គឺជសហគមន៍ និងភាពជាពលរដ្ឋ បុគ្គលិករបស់យើង 

និងការទទួលបានផលិតផល និងស្រធវាកម្ម។ ក្នុងឆ្ន្រធំ ២០១៥ សម្ព័ន្ធធនាគារ ម្រធយប៊្រធង បាន

ធ្វើការឆ្ព្រធះទៅកាន់ការប្ត្រធជា្ញ្រធ និងគោលដៅដ្រធលបានសំណត់សម្រធ្រធប់ផ្រធនការនិរន្តរភាព  

២០ /២០ ដ្រធល ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង កម្ពុជា ក៏បានបន្តចូលរួមចំណ្រធក ក្នុងប្រធសកកម្មនិរន្តរភាព 

ន្រធះ ផងដ្រធរ។

គ្រធប់ផ្ន្រធកន្រធអាជីវកម្ម និងបុគ្គលិកគ្រធប់រូបានតួនាទីក្នងុការជួយសម្រធ្រធចចក្ខុវិស័យ និងសម្រធ្រធច 

គោលដៅរួមរបស់យើង ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្ម ប្រធកបដោយអារ្រធយធម៌។ វាគឺជជាការប្ត្រធជា្ញ្រធចិត្ត 

រយៈព្រធលវ្រធង ផ្ត្រធតសំខាន់លើអ្វីដ្រធលយើងធ្វើបានល្អបំផុត ក្នុងការនាំមកនូវវត្តានរូបវ័ន្តនៅ

ក្នុងតំបន់អាសុី ការផ្ត្រធតសំខាន់លើភាពច្ន្រធប្រធឌិត និងជំនាញរបស់បុគ្គលិករបស់យើង ក្នងុការ

ផ្តល់ស្រធវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្រធ្រធប់ពិភពលោកដ្រធលល្អប្រធសើរ។

របាយការណ៍និរន្តរភាព



របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៥
សារពី
ថ្ន្រធក់ដឹកនាំ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង

យុទ្ធសាស្រធ្ត
និង និរន្តរភាព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
និង សាវតា

៨៤

ពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

វិធីសាស្រធ្តក្នងុការតបស្នងដល់សហគមន៍ាន ៣ប្រធភ្រធទ។ ជាមួយនឹងការវិនិោគលើសង្គម ការងរស្មគ័្រធចិត្ត  
និងភាពជាដ្រធគូររយៈព្រធលវ្រធង យើងអាចមើលថ្រធរក្រធសាសហគមន៍ដ្រធលយើងកំពុងានប្រធតិបត្តិការ។ 

នៅធនាគារ ម្រធយប៊្រធង កម្ពុជា យើងបន្តកម្មវិធីការងរសហគមន៍ និងភាពជាពលរដ្ឋតាមរយៈការអនុវត្តន៍ 
គម្រធ្រធងផ្រធនការ ដ្រធលានលទ្ធផលជាវិជ្ជានសម្រធ្រធប់សង្គម។

ក្នុងដំណើរឆ្ព្រធះទៅមុខ មូលនិធិធនាគារ ម្រធយប៊្រធងនឹងានតួនាទី យ្រធងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមជាមួយ
សហគមន៍។ ក្នុងឆ្ន្រធំន្រធះយើងបាន ាប់ផ្តើមរៀបផ្រធនការសម្រធ្រធប់កម្មវិធី ស្រធ្តី និងតម្រធបាញរបស់ធនាគារ 
ម្រធយប៊្រធង ដ្រធលអាចជួយបង្កើតការងរសម្រធ្រធប់ស្រធ្តតីម្រធបាញ នៅប្រធទ្រធស កម្ពជុា។ កម្មវិធីដ៏ថ្ម ីស្រធ្ត ីនិងតម្រធបាញ 
របស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង មួយន្រធះ នឹងផ្តល់ឱកកាសជួយលើកកម្ពស់ស្រធ្តីដ្រធលរស់នៅក្នុងជីវភាពក្រធីក្រធ។  
តាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រធល ការពង្រធឹងសមត្ថភាព និងមីក្រធូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ត្រធីទំាងនោះនឹងអាចានលទ្ធភាព 
ជួយដល់ស្រធដ្ឋកិច្ចសក្រធមុគ្រធសួាររបស់ពួកគ្រធឲ្រធយានភាពឯករាជ្រធយ។ បើពិនិត្រធយមើលពីចំនុចរួម កម្មវិធីន្រធះ អាចជួយ 
អភិវឌ្រធឍស្រធដ្ឋកិច្ចស និងបង្កើនចំណ្រធះដឹងផ្ន្រធកហិរញ្ញវត្ថុសម្រធ្រធប់ស្ត្រធីទាំងឡាយ នៅក្នុងតំបន់ដ្រធលធនាគារ 
ម្រធយប៊្រធង ានប្រធតិបត្តិការ។

កម្មវិធីថ្ន្រធក់តំបន់មួយទៀតរបស់មូលនិធិធនាគារ ម្រធយប៊្រធង គឺជកម្មវិធី CashVille Kidz ដ្រធលផ្តល់ចំណ្រធះដឹង 
ផ្ន្រធកហិរញ្ញវត្ថដុល់ចំនួនសិស្រធសគួរឲ្រធយកត់សា្គ្រធល់។ ដោយសារភាពខា្ល្រធងំន្រធលទ្ធផលដ្រធលយើងទទួលបាន កម្មវិធី 
ន្រធះនឹងត្រធវូពង្រធកីទៅដល់ប្រធទ្រធសអាស៊ា្រធនទំាងអស់ ដោយាប់ផ្តើមពីប្រធទ្រធសកម្ពជុា នៅក្នងុឆ្ន្រធ ំ២០១៦។ 

កម្មវិធីរបស់យើង

កម្មវិធីឧបត្ថម្ភកុមារ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភវគ្គបណ្តុះបណា្តេលវិជា្ជេជីវៈរបស់ធនាគារ មេយប៊េង តាមរយៈការបន្តភាព 
ជាដ្រធគូរជាមួយអង្គការលើកស្ទយួប្រធជាពលរដ្ឋ យើងបានឈានទៅដល់ការរៀបចំ កម្មវិធីពិព៌ណសប្រធបុរសធម៌  
របស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ដ្រធលបានប្រធ្រធរព្ធធ្វើឡើង ក្នុងថ្ង្រធកម្មវិធីការងរសង្គមជាសកលរបស់ធនាគារ 
ម្រធយប៊្រធង ឆ្ន្រធ ំ២០១៥។ កម្មវិធីពិព៌ណសប្រធបុរសធម៌ ដោយានការចូលរួមពីសំណក់សាារណជនរាប់រយនាក់ 
ចូលរួម ដ្រធលានការដាក់តាំងបង្ហ្រធញផលិតផលជាច្រធើនប្រធភ្រធទដ្រធលផលិតដោយសិស្រធសានុសិស្រធសដ្រធល 
ទទួលការបណ្តុះបណ្ត្រធលតាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រធលវជិា្ជ្រធជីវៈរបស់ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ក៏ដូចជាកម្មវិធីប្រធគល ់
រង្វ្រធន់ដល់សិស្រធសពូក្រធន្រធកម្មវិធីឧបត្ថម្ភកុារ។ សិស្រធសពូក្រធចំនួន ៣ រូប ទទូលបានរង្វ្រធន់ជាដំណើរទស្រធសនកិច្ចស 
សិក្រធសានៅប្រធទ្រធសសិង្ហបុរី។

កម្មវិធីបំណងបេេា្នេមួយ លើកស្ទួយសហគមន៍ របស់ធនាគារ មេយប៊េង
ក្នុងឆ្ន្រធំ ២០១៥ យើងផ្ត្រធតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្ត កម្មវិធី “បំណងប្រធ្រធថ្ន្រធមួយ លើកស្ទួយ 
សហគមន៍” ដ្រធលយើងបានសម្រធ្រធចបំណងប្រធ្រធថ្ន្រធចំនួន ១០ ទៅដល់សហគមន៍ និងប្រធជាជននៅតាម 
បណ្ត្រធខ្រធត្តផ្រធស្រធងៗក្នុងប្រធទ្រធសកម្ពុជា និងានផលជាវិជ្ជានដល់មនុស្រធសចំនួនប្រធាណ ១.២០០នាក់។  
កម្មវិធីានគោលបំណងសម្រធ្រធចនូវបំណងប្រធ្រធថ្ន្រធរបស់សាជិកសហគមន៍នៅប្រធទ្រធសកម្ពុជា ដ្រធលជួប 
ប្រធទះនូវការប្រធឈម ឬការលំបាកនានាក្នុងជីវិត។ បំណងប្រធ្រធថ្ន្រធទាំងនោះរួមានដូចជា ការសាងសង់ 
ប្រធព័ន្ធបង្ហរូទឹក និងជួសជុលផ្លូវសម្រធ្រធប់សាលារៀននៅក្នងុខ្រធត្តបាត់ដំបង ឧបត្ថម្ភកំុព្រធយទ័ូរយួរដ្រធដល់និស្រធសិត 
ដ្រធលានបញ្ហ្រធភ្ន្រធកមើលមិនឃើញ ការរៀបចំបណ្ណ្រធល័យនៅសាលាបឋមសិក្រធសានៅខ្រធត្ត កំពង់ស្ពឺជ 
សាងសង់ថ្ន្រធក់រៀនភាសាសម្រធ្រធប់គ្រធបូង្រធៀនជាជនពិការមួយរូបនៅខ្រធត្តសៀមរាប ក៏ដូចជាការឧបត្ថម្ភជា  
អណ្តូងទឹក បង្គន់អនាម័យ នៅតំបន់ដាច់ប្រធ លនៅខ្រធត្តរតនគីរី ឧត្តរានជ័យ និងបាត់ដំបង ជាដើម។

សហគមន៍ និងភាពជពលរដ្ឋ 

បេេក់ចំណេញកេេយបង់ពន្ធ របស់សម្ពន័្ធធនាគារ មេយប៊េង ចំនួន ១% តេវូបានបេើបេេស់សមេេប់កម្មវិធី 

សហគមន៍ ក្នងុឆ្នេ ំ២០១៥ យើងនៅតេបន្តដជាាជីវកម្មដេលមានសកម្មភាពមនុសេសធម៌ចេើនជាងគេនៅ 

ក្នងុអាសីុ។ យើងក៏ជាអ្នកមានមហិច្ឆតតាខា្លេងំជាងគេ ក្នងុការវិនិយោគដើមេបីលទ្ធផលជាវិជ្ជមមាន ជាមួយនឹង 

កម្មវិធីការងរសហគមន៍ដេលមានលក្ខណៈតំបន់។

របាយការណ៍និរន្តរភាព



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច
កេុមហ៊ុន

និង ទំនួលខុសតេូវ
ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌ាន
ផ្រធស្រធងៗ

៨៥

បុគ្គលិករបស់យើង

ពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ការផ្ត្រធតសំខាន់របស់យើង គឺជការអភិវឌ្រធឍន៍បុគ្គលិក និងធ្វើឲ្រធយការចូលរួមពីសំណក់បុគ្គលិកានភាព 

ស្ថិតថ្រធរតាមទម្រធង់ផ្រធស្រធងៗ ដូចជាការសា្ទ្រធបស្ទង់មតិពីការចូលរួមពីសំណក់បុគ្គលិក និងបណ្ត្រធញ 

ទំនាក់ទំនងផ្រធស្រធងៗ។ ការវិនោិគលើការអភិវឌ្រធឍន៍បុគ្គលិក អាចឲ្រធយយើងបង្កើនសមត្ថភាព និងបង្កើន 

ឱកកាសសម្រធ្រធប់បុគ្គលិកក្នងុការរីកចម្រធើននៅក្នងុធនាគារ។ យើងថ្រធរក្រធសាអ្នកដ្រធលានសមត្ថភាព និង 

ផ្តល់ជំនួយក្នុងការរីកលូតលាស់សម្រធ្រធប់បុគ្គលិកគ្រធប់រូប។ 

វិធីសាស្រធ្តរបស់យើង ដើម្រធបីឲ្រធយភាពចម្រធុះ និងការដាក់បញ្ចសូលគឺជ រក្រធសាកា្ល្រធំងការងរដ្រធលសម្រធបូរប្រធប 

ដោយានភាពចម្រធុះន្រធពូជសាសន៍ និងភ្រធទ។ វិធីសាស្រធ្តន្រធះ បង្ហ្រធត់បង្រធៀនយើងក្នុងការប្រធកប

អាជីវកម្ម ក្នុងការធ្វើការងរជាមួយគា្ន្រធដើម្រធបីសម្រធ្រធចបាននូវគុណតម្ល្រធសម្រធ្រធប់សម្ព័ន្ធ ធនាគារ។ 

សម្រធ្រធប់យើង សុវត្ថិភាព សុខភាព និងសុខុាលភាព ជួយជម្រធុញឲ្រធយបុគ្គលិកានភាពរីករាយ និង 

ានសុខភាពល្អ។ យើងគាំទ្រធជំហរន្រធះ ដោយការលើកកម្ពស់សមតុល្រធយរវាងការងរ និងជីវិត ក៏ដូចជា 

សុខុាលភាពផ្ន្រធកផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។ 

ការងរស្ម័គ្រធចិត្ត បានាក់គ្រធឹះ យ្រធងជ្រធ្រធក្នុងទឹកចិត្តរបសប់ុគ្គលិកយើង។ ជារៀងរាល់ឆ្ន្រធំ បុគ្គលិក 

ធនាគារ ម្រធយប៊្រធង បានចំណយព្រធលវ្រធលា និងជំនាញក្នុងការធ្វើការងរស្ម័គ្រធចិត្តដើម្រធបីជួយមនុស្រធស 

ដ្រធលនៅជុំវិញខ្លួន។ កម្មវិធីការងរស្ម័គ្រធចិត្តរបស់បុគ្គលិកឈ្ម្រធះ CahayaKasih លើកទឹកចិត្តបុគ្គលកិ 

របស់យើងក្នងុការកសាងទំនាក់ទំនងរយៈព្រធលវ្រធង។ ក្នុងឆ្ន្រធំ ២០១៥ បុគ្គលិកចំនួន ២៣.៥៤១ នាក ់

នៅទូទាំងតំបន់ បានធ្វើការងរស្ម័គ្រធចំនួន ១១៩.៥៩៧ មយ្រធង។ ដោយឡ្រធកពីកម្មវិធីការងរ 

ស្ម័គ្រធចិត្តរបស់បុគ្គលិកឈ្ម្រធះ CahayaKasih បុគ្គលិកធនាគារចំនួន១៧.២២០ បានស្មគ័្រធចិត្តក្នងុកា

រប្រធ្រធរព្ធពិធីបុណ្រធយ និងសកម្មភាពឧបត្ថម្ភ ផ្រធស្រធងទៀត។ កម្មវិធីការងរសង្គមជាសកលរបស់ធនាគារ 

ម្រធយប៊្រធង លើកទី ៦ បុគ្គលិកធនាគារ ម្រធយប៊្រធង ចំនួន ២២.០០០នាក់បានចូលរួមក្នុងគំនិត 

ផ្តួចផ្តើមន្រធះ។

សម្រធ្រធប់ព័ត៌ានបន្ថ្រធមពីគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារ 
ម្រធយប៊្រធង នៅកន្ល្រធងការងរ សូមចូលទៅកាន់ផ្ន្រធកធនាន 
មនុស្រធស ទំព័រ ៣៩ ដល់ ៤៣

ការទទួលបានផលិតផល 
និងសេវកម្ម

ពេតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗ

ការទទួលបានផលិតផល និងស្រធវាកម្មានសារៈសំខាន់សម្រធ្រធប់យើងដោយសារត្រធប្រធសកកម្ម 
របស់យើងគឺជ ការផ្តល់ស្រធវាហិរញ្ញវត្ថុប្រធកបដោយអារ្រធយធម៌។ យើងកំណត់គោលដៅដោយគិត 
ពិារណរួមបញ្ចសូលទាំងផ្ន្រធកបរសិា្ថ្រធន សង្គម និងអភិបាលកិច្ចស (ESG) ទៅក្នុងផលិតផល និង  
ស្រធវាកម្មរបស់យើងត្រធឹមឆ្ន្រធំ ២០២០។ គោលដៅអាទិភាពទាំង ៤ ដ្រធលយើងប្ត្រធជា្ញ្រធក្នុងផ្រធនការ 
និរន្តរភាពឆ្ន្រធំ ២០២០ រួមាន៖

ការប្ត្រធជា្ញ្រធចិត្តចំោះបរសិា្ថ្រធន ានន័យថគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទ្រធល់ និងប្រធោលន្រធ  
អាជីវកម្ម ដ្រធលានចោំះបរិសា្ថ្រធន និងគ្រធប់គ្រធងអ្រធកូឡូសុី ក្នុងខណៈដ្រធលយើងកំពុងលូតលាស់ 
ក្នុងតំបន់។

ការផ្ត្រធតសំខាន់លើអតិថិជន ានន័យថកសាងទំនាក់ទំនង យ្រធងរឹងាំ និងផ្តល់ភាពងយស្រធលួ 
ក្នុងការទទួលបានស្រធវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ លក្ខខណ្ឌ និងតម្ល្រធសមរម្រធយ និងផ្តល់ដំបនូា្ម្រធន
តាមតម្រធូវការរបស់អតិថិជន។

ការធ្វើឲ្រធយានលក្ខណៈឌីជីថល ានន័យថទទួលយកការផ្ល្រធស់ប្តូរន្រធបច្ចស្រធកវិទ្រធយ។ យើងពឹង 
ផ្អ្រធកលើការធ្វើឲ្រធយជីវិតានភាពល្អប្រធសើរឡើងតាមលក្ខណៈឌីជីថលដើម្រធបីពង្រធីកការបោះជំហាន 
របស់យើង ក្នុងការនាំយកស្រធវាកម្មធនាគារ មកកាន់ត្រធជិតអតិថិជន។

ការធ្វើឲ្រធយានលក្ខណៈឌីជីថល គឺជជាការផ្ត្រធតសំខាន់របស់យើងទៅថ្ង្រធខាងមុខ។ ជាមួយនឹងអ្នក 
ប្រធើប្រធ្រធស់ស្រធវា M2U ក៏ដូចជាចំនួនប្រធតិបត្តិការានការកើនឡើងប្រធាណជាង ៥០% ពី 

មួយឆ្ន្រធំទៅមួយឆ្ន្រធំ ការបោះជំហានទៅរកលក្ខណៈឌីជីថល កំពុងត្រធានការកើនឡើង យ្រធង 
គួរឲ្រធយកត់សា្គ្រធល់ និងជាគន្លឹះក្នុងការទទួលបានស្រធវាកម្មធនាគារ។

ក្នុងទំនួលខុសត្រធូវលើផលិតផល យើងផ្ត្រធតលើការអនុវត្តន៍ហិរញ្ញប្រធបទានប្រធកបដោយ 
ទំនួលខុសត្រធូវ លើកកម្ពស់ចំណ្រធះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងជួយអតិថិជនក្នុងការកសាងសមត្ថភាព 
ហិរញ្ញវត្ថ។ុ យើងប្ត្រធជា្ញ្រធក្នងុការនំាមុខក្នងុការរីកចម្រធើន និងការផ្តល់កម្ចសបី្រធកបដោយទំនួលខុសត្រធូវ 
ដើម្រធបីសម្រធ្រធចបាន ការប្ត្រធជា្ញ្រធចិត្តចំោះបរិសា្ថ្រធន សង្គម និងអភិបាលកិច្ចស (ESG) របស់យើង។

ដើម្រធបីគាំទ្រធដល់ការដាក់បញ្ចសូលន្រធការពាិរណលើបរសិា្ថ្រធន សង្គម និងអភិបាលកិច្ចស (ESG) ទៅ 
ក្នុងផលិតផលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ ការវិនោិគ ការអនុវត្តឥណទាន និងសង្វ្រធក់ផលិតកម្ម  
យើងកំណត់មូលដា្ឋ្រធនមួយគឺជមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មណដ្រធលមិនអនុលោមទៅតាម 
គុណតម្ល្រធរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារឡើយ។ មូលដា្ឋ្រធនន្រធះ គឺជជាផ្ន្រធកមួយន្រធកម្រធិតន្រធភាពទទួលយក
បានន្រធហានិភ័យរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងត្រធូវបានអភិវឌ្រធឍនៅក្នុងគោលនោបាយរបស់សម្ព័ន្ធ 
ធនាគារ សម្រធ្រធប់គ្រធប់ស្រធវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដ្រធលផ្តល់ដោយសម្ព័ន្ធធនាគារ។

ឆ្ព្រធះទៅមុខក្នុងឆ្ន្រធំ ២០១៦ យើងនឹងបន្តពង្រធឹងការប្ត្រធជា្ញ្រធចិត្តរបស់យើង ក្នុងការផ្តល់កម្ចសីប្រធកប 
ដោយទំនួលខុសត្រធូវ តាមរយៈការអភិវឌ្រធឍន៍គោលការណ៍ណ្រធនាំលម្អិតសម្រធ្រធប់វាយតម្ល្រធ 
ហានិភ័យផ្ន្រធកសង្គម និងបរសិា្ថ្រធន។ បុគ្គលិកដ្រធលពាក់ព័ន្ធនឹងត្រធូវបានបណ្តុះបណ្ត្រធលជំនាញ 
បន្ថ្រធម ដើម្រធបីឲ្រធយពួកគ្រធអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងហានិភ័យផ្ន្រធកសង្គម និងបរសិា្ថ្រធនដ្រធលត្រធងត្រធ
ានការប្រធ្រធប្រធួល។

របាយការណ៍និរន្តរភាព



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៨៦

ធនាគារ មេយប៊េង
ក្នុងសារព័ត៌មាន



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

៨៧

កុម្ភៈ កក្កដា

ទូរទស្រសន៍ម៉ា្រយធីវី/ សីុធីវី/ បី៊ធីវី/ ហង្រសមាស: ការ 
សម្ព្រធដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ជាផ្លវូការប័ណ្ណឥណ្ណពន្ធវីា 
ធនាគារ ម្រយប៊្រង ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា

ទូរទស្រសន៍បី៊ធីវី/ សីុអិនសីុ/ សីុធីអិន/ ហង្រសមាស: 
កម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រង Maybank GO Ahead. Challenge 
ថ្ន្រក់ជាតិប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៥ នៅប្រទ្រសកម្ពជុា

កញ្ញាសីហា

ទូរទស្រសន៍សីុធីវី/ បី៊ធីវី/ ហង្រសមាស/ ធីវី៣/ សីុអិនសីុ/ សីុធីអិន: 
ធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពជុា និងក្រមុហុ៊នម្រនូឡាយហ្វ៍ 
ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើការផ្តល់ស្រវា Bancassurance

ទូរទស្រសន៍បី៊ធីវី/ ហង្រសមាស/ សីុធីអិន: ធនាគារ ម្រយប៊្រង កម្ពជុា 
រៀបចំកម្មវិធី ពិព័រណ៌សប្របុរសធនាគារ ម្រយប៊្រង សម្រ្រប់កម្មវិធី 
ការងារសង្គមជាសកល ឆ្ន្រ២ំ០១៥ ដើម្របីរ្រអងា្គ្រសថវិកាសម្រ្រប់ 
អង្គការលើកស្ទយួប្រជាពលរដ្ឋ

ធនាគារ មាយប៊ាង ក្នុងសារព័ត៌មាន



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៨៨

ពេឹត្តិការណ៍
សំខាន់ៗ 

កិច្ចការទំនួលខុសតាូវសង្គមសាជីវកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម

កុម្ភៈ

៧ - ៨ កុម្ភៈ ២០១៥ 
ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ បាារព្ធ 

កម្មវិធីជួបជំុបុគ្គលិក របស់ខ្លនួសមាាប់បាាំឆ្នាំ 

ជាមួយនឹងសិកា្ខាសាលា MCP Tiger Roar 

Workshop និងកម្មវិធី Awards Night ដាលមាន

ការចូលរួមដោយបុគ្គលិកទំាងអស់របស់ធនាគារ 

ចំនួន ៣០០ នាក់ នៅសណ្ឋាគារ សុខាភ្នពំាញ 

កាលពីថ្ងាទី ៧ និង ៨ ខាកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០១៥។

១៤ កុម្ភៈ ២០១៥

ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ ក្នងុភាព 

ជាដាគូរ ជាមួយ Visa International បានសម្ពាធ

ដាក់ឲាយបាើបាាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់ ធនាគារ 

មាយប៊ាង ដាលមានមុខងារពីរលើកដំបូងរបស់ខ្លនួ 

ក្នុងគោលបំណង ផ្ដល់ជូននូវការធ្វើបាតិបត្តិការ 

នៅក្នុងសាុក និងកាាសាុកសមាាប់គណន ី

ធនាគាររបស់អ្នកបាើបាាស់ប័ណ្ណ។

១៦ មីនា ២០១៥
ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ បានសម្ពាធ 

បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយសង្គមរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូង 

ជាមួយនឹងទំព័រហ្វាសប៊ុករបស់ធនាគារ មាយប៊ាង 

កម្ពុជា ដើមាបីាប់យកឱកាសក្នងុការផាសព្វផាសាយតាម

បាព័ន្ធអីុនធឺណិតឲាយបានកាន់តាខា្លាំងកា្លា ដាលនាះ 

ជាមធាយោបាយដាលមានភាពច្នាបាឌិត ការចណំយ 

មានបាសិទ្ធិភាព ក្នងុការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅដល ់

អតិថិជនគោលដៅដាលជាកាុមអ្នកដាលចូលចិត្ត 

បច្ចាកវិទាយោ។

មីនា

១ មេសា ២០១៥
ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសុីបានបើក 

សម្ពាធ សាវាកម្មធនាគារថ្ងាៅរ៍ របស់ខ្លួន នៅ 

សាខា ម៉ាសាទុង និង អូឡាំពិក ហើយកាាយមក 

បានបើកដំណើរការ នៅសាខា បឹងកាងកង នៅថ្ងាទី  

១ ខាសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ដើមាបីផ្តល់នូវភាពងាយសាួល  

ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងភាពងាយសាួល 

បត់បានក្នុងការធ្វើបាតិបត្តិការធនាគារ កាាម៉ាង 

ធ្វើអាជីវកម្ម ដើមាបីឲាយសមសាបនឹងការរស់នៅរបស់

ពួកគាត់។

មេសា

មេសា ឆ្នេំ ២០១៥

ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសុីបាន 

សម្ពាធដាក់ឲាយបាើបាាស់សាវាកម្មដកសាច់បាាក ់

ដោយមិនបាច់បាើបាាស់ប័ណ្ណតាមរយៈ សាវា 

ធនាគារតាមបាព័ន្ធអីុនធឺណិត M2Uរបស់ខ្លួន 

ដាលអនុញ្ញាតឲាយអតិថិជនរបស់ខ្លួន ធ្វើការផ្ញើរ 

និងដកបាាក់ពីមា៉ាសុីនដកបាាក់ស្វ័យបាវត្តិរបស ់

ធនាគារ មាយប៊ាងណមួយក្នុងបាទាស ដោយ

មិនបាច់បាើបាាស់ប័ណ្ណអាធីអឹមឬប័ណ្ណឥណពន្ធ

នោះឡើយ។



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៨៩

៨ កក្កដា ២០១៥
កម្មវិធី បំណងបាាថ្នាមួយ លើកស្ទួយសហគមន ៍

របស់ធនាគារ មាយប៊ាង៖ ពិធីបាគល់ កំុពាយូទ័រយួរដា 

ជូនកញ្ញា ម៉ាត ចិនា្តា ដាលបានទទួលអាហារូបករណ៍ 

បន្តការសិកាសាផ្នាកចិត្តវិទាយោ នៅសាកលវិទាយោល័យ 

ភូមិន្ទភ្នំពាញ។ ចិនា្តា គឺជាមនុសាសពិការភ្នាក រីឯការ 

ចណំយបាាំថ្ងារបស់នាង តាូវបានផ្គត់ផ្គង់ពីវត្ត 

ដាលជាកន្លាងដាលនាងសា្នាក់នៅ។ នាងមាន 

សាចក្តីបាាថ្នាចង់បាន កុំពាយូទ័រយួរដាមួយ ដើមាប ី

ជួយដល់សមាួលដល់ការសិកាសា និងការងារ 

សាាវជាាវរបស់នាង។

កក្កដា

ពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ 

៨ ឧសភា ២០១៥  
ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ បានចូលរួម 

ចំណាកជាមួយកាកបាទកាហមកម្ពុជាក្នុងឱកាស 

បាារព្ធខួបលើកទី ១៥២ នាទិវាពិភពលោកកាកបាទ 

កាហម អឌាឍចន្ទកាហម កាាមបាធានបទ “កមា្លាំង 

មនុសាសធម៌:គោលការណ៍គាឹះក្នុងសកម្មភាព”។ 

កម្មវិធីតាូវបានបាារព្ធឡើងកាាមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 

សម្តាចអគ្គមហាសានាបតីតាជោ ហ៊ុន សាន នាយក 

រដ្ឋមនា្តីនាពាះរាជាណចកាកម្ពុជា និងលោកជំទាវ 

គតិពាឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ានី ហ៊ុនសាន បាធានកាកបាទ 

កាហមកម្ពុជា។

១ មិថុនា ២០១៥
កម្មវិធី បំណងបាាថ្នាមួយ លើកស្ទួយសហគមន ៍

របស់ធនាគារ មាយប៊ាង៖ បុគ្គលិកធនាគារ 

មាយប៊ាង សាខាសៀមរាប បានបាារព្ធពិធីបាគល ់

ថ្នាក់រៀនជូនដល់លោក ហាម សីុ និងសិសាសានុសិសាស 

របស់លោក។ លោក ហាម សីុពិការជើងពីកំណើត 

ហើយគាត់បានបើកបងាៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លាស 

ដោយឥតគិតថ្លាដល់កុមារនៅក្នុងភូមិ។ គាត់បាាថ្នា 

ចង់បានថ្នាក់រៀនសមរមាយមួយ ដាលមានសមា្ភារៈ 

សិកាសាគាប់គាាន់ដើមាបីបងាៀនសិសាសរបស់គាត់។

ឧសភា មិថុនា

២៥ ឧសភា ២០១៥

ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុបានទទួល 
សិទ្ធជាដាគូរជាមួយនឹង American Express ដាល 
បានធ្វើឲាយធនាគារមាយប៊ាងកា្លាយជាធនាគារតាមួយ
គត់ដាលមានសិទ្ធទទួលយក American Express នៅ 
ក្នុងបាទាសកម្ពុជា។ ការសហការនាះបានផ្តល់ឲាយ 
ពាណិជ្ជកម្មនៅបាទាសកម្ពុជានូវឱកាសនាការបាើ
បាាស់បណ្តាញជាសកលរបស់ American Express 
និងទទួលយកសមាជិកប័ណ្ណ American Express  
ជាង ១០០ លាននាក់ តាមរយៈបណ្តាញទីតំាងទទួល 
យកទិន្នន័យអាឡិចតាូនិចរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង 
នៅបាទាសកម្ពុជា។ 

១៤ មិថុនា ២០១៥

កម្មវិធី បំណងបាាថ្នាមួយ លើកស្ទួយសហគមន ៍

របស់ធនាគារ មាយប៊ាង៖ ការបាគល់អណ្តូងស្នប់ 

ជូនសហគមន៍ចំនួន ១៣៥ គាួសារនៅខាត្ត 

ឧត្តរមានជ័យ ដាលមានលោក ស្មិត តិ ជាអ្នក 

តំណងសហគមន៍។ កាលពីមុនសហគមន៍នាះ 

មិនមានទឹកសា្អាតគាប់គាាន់សមាាប់បាើបាាស់នោះ 

ទា ជាពិសាសនៅក្នុងរដូវបាាំង។

២០ កក្តដា ២០១៥

ក្នុងចំណោមបាក្ខជនបាមាណជាង ១.១០០ នាក ់

ដាលរួមមាននិសាសិតបញ្ចប់ការសិកាសា និងតាៀមបញ្ចាប់ 

ការសិកាសា ក៏ដូចជានិសាសិត ឆ្នាំបញ្ចប់នៅក្នុងបាទាស 

កម្ពជុា មាននិសាសិតចំនួន ៣១ នាក់តាវូបានជាើសរីស 

ចូលរួមក្នុងការបាកួតបាជាងដាលធ្វើឡើងនៅ 

សណ្ឋាគារ សូហ្វតីាល នៅភ្នពំាញ ដើមាបីធ្វើការបាកួត 

បាជាងក្នុងកម្មវិធី Maybank Go Ahead Challenge 

Global ។ ក្នុងរយៈពាលពាញមួយថ្ងា កាុមបាក្ខជន 

នីមួយៗបានបាឈមគា្នាឆ្លងកាត់ការបាកួតបាជាង  

ដាលតាវូបានបង្កើតឡើង ដើមាបីសាកលាបងយុទ្ធសាសា្ត 

ក្នុងការគិត ការធ្វើផានការ និងការឆ្លើយតបរបស ់

ពួកគាក្នុងកាលៈទាសៈផាសាងៗ និងមានបន្ថាមការ 

យល់ដឹងរបស់ពួកគាដើមាបីដោះសាាយបញ្ហាបាឈម

ចំពោះអាជីវកម្ម។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៩០

១ សីហា ២០១៥
ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ និងកាមុហុ៊ន 
មានូឡាយហ្វ៍កម្ពុជា បានចុះហត្ថលាាលើកិច្ច 
ពាមពាៀងផ្តល់សាវា Bancassurance ដាលអនុញ្ញាតឲាយ 
កាមុហុ៊ន មានូឡាយហ្វ ៍ធ្វើារលក់ផលិតផលធានា 
រ៉ាប់រងអាយុជីវិត ទៅដល់អតិថិជន របស់ធនាគារ 
មាយប៊ាងនៅទូទំាងបាទាស។ ភាពជាដាគូរជាមួយ 
កាមុហុ៊ន មានូឡាយហ្វ ៍កម្ពជុា គឺជាភាពជាដាគូរលើក 
ដំបូងរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង ជាមួយនឹងកាមុហុ៊នធានា 
រ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា។ អតិថិជន 
របស់ធនាគារ មាយប៊ាង នៅក្នងុរជធានីភ្នពំាញនឹង 
អាចមានភាពងាយសាលួក្នងុារពិភាកាសាអំពី គោលដៅ 
ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ពួកគា និងទិញផលិតផលរបស់កាមុហុ៊ន 
មានូឡាយហ្វ៍ តាមរយៈអ្នកជំនាញបាឹកាសាហិរញ្ញវត្ថុ  
ផ្នាកសាវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដាលមាននៅតាម 
សាារបស់ធនាគារ មាយប៊ាង។

សីហា

៥ កញ្ញា ២០១៥
ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ បានរៀបចំ 

កម្មវិធី “ពិព័រណ៌សបាបុរសរបស់ធនាគារ មាយប៊ាង”  

ដើមាបីជាារបាារព្ធនូវភាពជោគជ័យក្នងុារសហារ 

រវាងធនាគារ មាយប៊ាង និងអង្គការលើកស្ទយួ 

បាជាពលរដ្ឋ ( P.I.O ) សមាាប់ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភកុមារ 

របស់ធនាគារ មាយប៊ាង “វិថីមួយចាកចាញពីគំនរ 

សំរម” និង “កម្មវិធីឧបត្ថម្ភផ្នាកវិជា្ជាជីវៈរបស់ធនាគារ 

មាយប៊ាង” ។ ពិព័រណ៌សបាបុរសនាះតាូវបានរៀបច ំ

ឡាីងសាបពាលជាមួយ កម្មវិធាីរងារសង្គកមជា 

សកល ឆ្នាំ២០១៥ រួមមានាររាអងា្គាសបាាកា់ស 

ដាលមានារសហារគា្នាជាមួយនឹងអង្គការ 

លើកស្ទួយបាជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាដាគូរផាសាងទៀត។ 

បាាក់ចំណូលទំាាងអស់ពីពិព័រណ៌សបាបុរសនាះតាូវ 

បានផ្តល់ជូនដល់អង្គការលើកស្ទយួបាជាពលរដ្ឋ 

ដើមាបីឧបត្ថម្ភ និងគាំទាដល់ារអប់រំកុមារកាីកា 

ជាង ១.០០០នាក់។

កញ្ញា

២៤ តុលា ២០១៥
ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសុី តាូវបាន 

គាជាើសរើសបញ្ចូលទៅក្នុងវើដាអូ ទាក់ទងនឹងារ 

វិនិយោគពិសាសមួយ មានចំនងជើងថ “បាទាស 

កម្ពុជា - ពាំដានសាដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយ” ដាលតាូវបានចាក់

ផាសាយទូទាំងពិភពលោក នៅលើបណ្តាញទូរទសាសន៍ 

Bloomberg ដាលតំណងឲាយវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ នៅ 

កម្ពុជា ដាលារបងា្ហាញនាះ បានពងាឹងនូវពាណិជ្ជ 

សញ្ញារបស់ធនាគារ មាយប៊ាង ក្នុងចំណោម 

វិនិយោគិននានា ដាលមានសា្តានុពល ក៏ដូចជា 

សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងសាុកផងដារ។

តុលា

១ សីហា ២០១៥

ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ បាន 
បងា្ហាញពីគំនិតច្នាបាឌិតថ្ម ីនៅក្នងុវិស័យទូទាត់ 
ដោយនំាមកនូវសាវាកម្មផ្ទារបាាក់ក្នងុតំបន់ និង 
ទទួលបានក្នងុថ្ងាតាមួយ ទៅាន់បណ្តាបាទាស 
មួយចំនួន ដោយចាប់ផ្តើមដំបូង ជាមួយបាទាស 
ម៉ាាឡាសីុ និងវៀតណម។

ពាឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ 



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៩១

វិចិ្ឆកា

ធ្នូ ២០១៥
ធនាគារ មាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ បានដាក ់
បងា្ហាញពី សា្លាកសញ្ញាសាខាថ្ម ីដាលធ្វើោយពាណិជ្ជ 
សញ្ញារបស់ធនាគារ មាយប៊ាង ទទួលបាននូវការ 
ទទួលសា្គាល់កាន់តាចាើនពីសហគមន៍។ កិច្ចផ្តួចផ្តើម 
នាះ នឹងតាូវបានអនុវត្តឡើងជាដណំក់ៗ នៅក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៦។

ធ្នូ

២០ វិចិ្ឆកា ២០១៥
យុទ្ធនាការផាសព្វផាសាយគណនីសនាសំ និងគណនីចរន្ត 
របស់ធនាគារ មាយប៊ាង កាាមបាធានបទ “ដំណើរ 
កំសាន្តទៅកាន់ពិភពលោកជាមួយធនាគារ 
មាយប៊ាង” តាវូបានសម្ពាធឡើង តាមរយៈការាប់ 
រងា្វាន់ ពីខាឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ដល់ថ្ងាទី ៣១ 
ខាសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងគោលបំណងបង្កើន 
បាាក់បញ្ញើឲាយបានកាន់តាចាើន នៅក្នុងគណន ី
ចរន្ត (ឯកត្តជន) និង គណនីសនាសំពីអតិថិជន 
ដាលមានសាាប់ និងអតិថិជនថ្មី។ អ្នកឈ្នះរងា្វាន់ 
បានទទួលនូវដំណើរកំសាន្តទៅកាន់បាទាស 
មា៉ាឡាសុី បាទាសសិង្ហបុរី ទីកាុងប៉ាកាំង 
ទីកាុងសៀងហា បាទាសកូរ៉ាខាងតាបូង បាទាស 
វៀតណម និងបាទាសអូស្តាាលី។

២៣ វិចិ្ឆកា ២០១៥

កម្មវិធីបំណងបាាថ្នាមួយលើកស្ទយួសហគមន៍របស់ 
ធនាគារ មាយប៊ាង៖ ធនាគារ មាយប៊ាង បានធ្វើការ 
តុបតាងកាលម្អឡើងវិញ និងរៀបចំនូវបណ្ណាល័យមួយ 
នៅសាលាបឋមសិកាសា សានទាវ នៅក្នងុខាត្តកំពង់ស្ពឺ  
ដោយរួមមានធ្នើរដាក់សៀវភៅ កៅអី និងសៀវភៅ 
ជាចាើនបាភាទ ដាលអាចោយសិសាសានុសិសាស 
ទំាងអស់អាចអានសៀវភៅនៅពាលទំនារ។

២៦ ធ្នូ ២០១៥ 

កម្មវិធីបំណងបាាថ្នាមួយលើកស្ទយួសហគមន៍របស់ 
ធនាគារ មាយប៊ាង៖ កង់ចំនួន៤២គាឿង តាវូបានផ្តល់ 
ជូនដល់និសាសិតកាីកាចំនួន ៤២រូប នៅសាលាបឋម 
សិកាសា ភូមិសន្លុង ក្នុងខាត្តតាកាវ ដោយបុគ្គលិក 
ធនាគារ មាយប៊ាង សាខាខាត្តតាកាវ។ ជាមួយនឹង 
កង់ថ្មីនាះ ពួកគាអាចសនាសំសំចាពាលវាលាក្នុងការ
ធ្វើដំណើរទៅសាលា ដាលពួកគាតាូវដើរចំងាយពី 
៤ ទៅ ៥ គីឡូម៉ាតា ជារៀងរាល់ពាឹក។

២៦ ធ្នូ ២០១៥ 

កម្មវិធីបំណងបាាថ្នាមួយលើកស្ទួយសហគមន៍របស ់
ធនាគារ មាយប៊ាង៖  ការសាងសង់បណ្តាញលូបង្ហូរ 
ទឹក និងការជួសជុលផ្លូវដល់សាលាបឋមសិកាសារំចាក 
៣ នៅខាត្តបាត់ដំបង។ សាលារៀននាះ តាូវបានរង 
ការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវសាសា ហើយវា 
តាូវចំណយពាលពី ២សបា្តាហ៍ ទៅ ១ខា ទមាាំទឹក 
សាក។ ាប់ពីពាលនាះទៅសាលារៀននាះ អាចបន្ត 
បងាៀនសិសាសដូចធម្មតាទោះបីនៅក្នុងរដូវវសាសា 
ក៏ដោយ។

ធ្នូ ២០១៥ 

កម្មវិធីបំណងបាាថ្នាមួយលើកស្ទួយសហគមន ៍
របស់ធនាគារ មាយប៊ាង៖ ការបាគល់ជូននូវ 
អណ្តងូស្នប់មួយដល់លោក ខូវ ពរ អនុបាធានភូមិ 
ទួលល្វៀង ដាលមានបាជាជនជាង ៥៦៣ គាសួារ។ 
អណ្តូងស្នប់នាះ អាចឲាយអ្នកភូមិដាលរស់នៅកាបារ
នោះទទួលបាននូវទឹកសា្អាតសមាាប់បាើបាាស់។

ពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា
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៩៣ របាយការណ៍របស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

៩៦ របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រចយ

៩៧ តារាងតុល្រចយការ

៩៨ របាយការណ៍លទ្ធផល

៩៩ របាយការណ៍បម្រច្រចបម្រចួលមូលធន

១០០ របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រច្រចក់

១០១ កំណត់សម្គ្រចល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៩៣

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

កាុមបាឹកាសាភិបាលរបស់ ធនាគារមាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ (“ធនាគារ”) បង្ហាញ 

របាយការណ៍របស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ សមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់

ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារមាយប៊ាង តាូវបានបង្កើតាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣ និងធ្វើបាតិបត្តិការជាសាាភ្នំពាញ 

(“សាា”) នា ធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”) ដាលបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម 

នៅបាទាសមា៉ាឡាសុី។

នៅថ្ងាទី២ ខាមាសា ឆ្នាំ២០១២ សាា តាូវបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មជាកាុមហ៊ុនមហាជនទទួល 

ខុសតាូវមានកមាិត ដោយមានឈ្មាះថ ធនាគារមាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ និងជា 

កាុមហ៊ុនបុតាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ Malayan Banking Berhad ។ ធនាគារតាូវបានចុះបញ្ជ ី

អាជីវកម្ម ដោយអនុលោមតាមចាបាប់ស្តីពីសហគាាស ពាណិជ្ជកម្មនាពាះាជជាាចកាកម្ពុជា 

និងតាូវបានផ្តល់អាជា្ញាប័ណ្ណដដោយបទបញ្ញត្តរិបស់ធនាគារជាតិនាកម្ពជុា ជាមួយដើមទុនចុះបញ្ជ ី

៥០លានដុលា្លរអាមារិក ដាលស្មើនឹង ២០០ពាន់លានរៀល។

ធនាគារផ្តល់សាវាកម្មធនាគារទូលំទូលាយ និងសាវាហិរញ្ញវត្ថុដាលពាក់ព័ន្ធជាចាើនទៀត 

នៅក្នុងពាះាជជាាចកាកម្ពុជាដោយអនុលោមទៅតាមអាជា្ញាប័ណ្ណដលាខ ០២ ចាញដោយ 

ធនាគារជាតិនាកម្ពុជា ដោយមិនមានកាលកំណត់។

ទីសា្នាក់ការចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងនៅអគារលាខ ៤៨ មហាវិថី ពាះនោត្តម 

សង្កាត់ផាសារថ្មី ៣ ាជជធានីភ្នំពាញ ពាះាជជាាចកាកម្ពុជា។

នៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆាទហិរញ្ញវត្ថុនាះ ពុំមានការផ្លាស់ប្តរូជាសារវន្តលើសកម្មភាពចមាបងៗ

របស់ធនាគារនោះទា។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ សមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ មានដូចាងកាាម៖

សម្រច្រចប់ការិយបរិច្ឆ្រចទបញ្ចប់
ថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៥

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សម្រច្រចប់ការិយបរិច្ឆ្រចទបញ្ចប់
ថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

បាាក់ចំណាញមុនបង់ពន្ធ ១២.៨៨៤.២៦៩ ១៣.៥៧០.០៤៦

ពន្ធលើបាាក់ចំណាញ (២.៧៥៥.៥៦១) (២.៨១៣.១៩១)

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញសុទ្ធសម្រច្រចប់ការិយបរិច្ឆ្រចទ ១០.១២៨.៧០៨ ១០.៧៥៦.៨៥៥

សមមូល ពាន់រៀល  ៤១.០២១.២៦៦ ៤៣.៨៣៤.១៨៦

ដើមទុន

ដើមទុនសរុបរបស់ធនាគារ នាថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ មានចំនួន ៥០ លានដុលា្លរអាមារិក 

(ឬ ២០២,៥០ ពាន់លានរៀល) (ឆ្នាំ២០១៤៖ ៥០ លានដុលា្លរអាមារិក (ឬ ២០៣,៧៥ 

ពាន់លានរៀល) ។

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន

ពុំមានការបាាបាួលជាសារវន្ដទទៅលើទុនបមាុង និងសំវិធានធននៅក្នុងការិយបរិច្ឆាទនាះទា 

លើកលាងតាបមាាបមាួលដាលតាូវបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ឥណទាន និងប្រ្រក់បុរ្រប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យ

មុនពាលដាលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារតាូវបានរៀបចំឡើង អភិបាលធនាគារ 

បានាត់វិធានការ សមសាបនានា ដើមាបីឈានដល់ការអះអាងថនីតិវិធីក្នុងការលុបោល 

ឥណទាន និងបុរាបាទានអាកាក់ និងការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទានអាកាក់ នងិជាប់សងាស័យ  

តាូវបានយកមកអនុវត្ដទ ហើយនិងជឿជាកថ់ ាជល់ឥណទាន និងបុរាបាទានអាកាក់ តាូវបាន 

លុបោល ហើយសំវិធានធនគាប់គាាន់តាូវបានកំនត់ឡើង សមាាប់ឥណទាន និងបុរាបាទាន 

អាកាក់ និងជាប់សងាស័យ។

នាកាលបរិច្ឆាទនារបាយកាណ៍នាះ អភិបាលធនាគារ ពុំបានដឹងពីពាឹត្ដទិការណ៍ាមួយ ដាល 

អាចបា្ដាល ឲាយចំនួនទឹកបាាក់នាឥណទានអាកាក់ដាលបានលុបោល ឬចំនួនទឹកបាាក ់

សំវិធានធនលើឥណទាន និង បុរាបាទានអាកាក់ និងជាប់សងាស័យ នៅក្នុងរបាយការណ ៍

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានចំនួនមិនគាប់គាាន់ជា សារវន្តនោះទា។

ទ្រព្រយសកម្មចរន្ត

មុនពាលដាលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារតាូវបានរៀបចំឡើង អភិបាលធនាគារបាន 

ាត់វិធានការ សមសាបនានា ដើមាបីឈានដល់ការអះអាងថនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធជាមួយទាពាយ 

សកម្មចរន្ត (លើកលាងតា ពាក់ព័ន្ធជាមួយឥណទាន) ដាលទំនងជាមិនអាចលក់បានក្នុង 

តម្លាដូចដាលកត់តាាក្នុងបញ្ជីគណនាយាយ របស់ធនាគារ នោះតាូវបានលុបោលឲាយស្មើនឹង 

តម្លាដាលនឹងអាចបាមូលមកវិញបានជាក់សា្តង។

នាកាលបរិច្ឆាទនារបាយកាណ៍នាះ អភិបាលធនាគារពុំបានដឹងពីពាឹត្ដទិការណ៍ាមួយដាល 

អាចបា្ដាលឲាយតម្លានាទាពាយសកម្មចរន្តនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានការ 

យល់ចាឡំជាសារវន្ដទនោះទា។

វិធីសាស្ដ្រកំណត់តម្ល្រ 

នាកាលបរិច្ឆាទនារបាយការណ៍នាះ អភិបាលធនាគារពុំបានដឹងពីហាតុការណ៍ាមួយ  

ដាលបានកើតឡើងធ្វើឲាយប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្ដទវិធីសាស្ដទាកំណត់តមា្លទាពាយសកម្ម និង 

ទាពាយអកម្មនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារថមានភាពមិនតាមឹតាវូ និងសមសាប 

នោះទា។

បំណុលជាយថាហ្រតុ និងបំណុលផ្រស្រងៗ

នាកាលបរិច្ឆាទនារបាយការណ៍នាះ៖

• ពុំមានការទទួលខុសតាូវដាលកើតចាញពីទាពាយសកម្មរបស់ធនាគារ ក្នុងការធានាបំណុល 

 របស់បុគ្គលាមា្នាក់ឡើយ ាប់ពីកាលបរិច្ឆាទនាការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់។

• ពុំមានបំណុលជាយថហាតុទាក់ទងនឹងធនាគារ ដាលបានកើតឡើងាប់ពីកាលបរិច្ឆាទ 

 នាការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់កាាពីបំណុលដាលមានទាក់ទងនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មបាកាត ី

 របស់ធនាគារ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៩៤

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល (តពីទំព័រមុន)

ផ្អាកតាមមតិយោបល់របស់អភិបាលធនាគារ ពុំមានបំណុលជាយថហាតុ ឬបំណុល 

ផាសាងទៀតរបស់ ធនាគារ ដាលអាច ឬទំនងកា្លាយជាកាតព្វកិច្ចក្នុងអំឡុងរយៈពាលដប់ពីរខា 

ាងមុខ បនា្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆាទនា ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់នាះ ដាលនឹងមាន ឬអាចមានឥទ្ធិពលជា

សារវន្ដទទៅលើលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នងុការបំពាញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លនួនៅពាលបំណុល

ទាំងនោះដល់ការកំណត់សង។

ព្រឹត្ដិការណ៍ក្រ្រយកាលបរិច្ឆ្រទន្រតារាងតុល្រយការ

ពុំមានពាឹត្ដទិការណ៍សំាន់ៗកើតឡើងកាាយកាលបរិច្ឆាទនាតាាជងតុលាយការដាលតមាូវឲាយធ្វើ

ការបង្ហាញ ឬធ្វើនិយ័តកម្ម កាាពីការបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់សមា្គាល់នានា ដាលមានភា្ជាប់នឹង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាះទា។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

សមាសភាពនាកាុមបាឹកាសាភិបាល នៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆាទ និងនាកាលបរិច្ឆាទនា 

របាយការណ៍នាះ រួមមាន៖ 

លោក Dato’ Johan Ariffin បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលឯកាជជាយនិងមិនបាតិបត្ត ិ

  តាងតាំងនៅថ្ងាទី ០៩ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

លោក Datuk Karownakaran Ramasamy អភិបាលឯកាជជាយ និងមិនបាតិបត្តិ 

លោក Spencer Lee Tien Chye អភិបាលឯកាជជាយ និងមិនបាតិបត្តិ

លោកសាី Pollie Sim Sio Hoong អភិបាលមិនឯកាជជាយ និងមិនបាតិបត្តិ

លោក Hamirullah Boorhan អភិបាលមិនឯកាជជាយ និងមិនបាតិបត្តិ 

លោក Soon Su Long អភិបាលមិនឯកាជជាយ និងមិនបាតិបត្តិ  

  តាងតាំងនៅថ្ងាទី ៣១ មីនា ឆ្នាំ២០១៥

លោក Cheah Teik Seng បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលឯកាជជាយនិងមិនបាតិបត្ត ិ 

  លាលាងពីតំណាងនៅថ្ងាទី ០៩ កុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០១៦

លោក Lee Tien Poh អភិបាលមិនឯកាជជាយ និងបាតិបត្តិ  

  លាលាងពីតំណាងនៅថ្ងាទី១ ខាមីនា ឆ្នា២ំ០១៥

សវនករ

កាុមហ៊ុនសវនកម្មឯកាជជាយ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ជាសវនកររបស់ធនាគារ។

អត្ថប្រយោជន៏របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 

ក្នុងអំឡុង និងនាការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់នាះ ពុំមានកិច្ចពាមពាៀងាមួយ ក្នងុនោះធនាគារ 

ជាភាគីមា្ខាងដាលកម្មវត្ថុនាកិច្ចពាមពាៀងនោះ អាចបង្កលទ្ធភាពដល់សមាជិកកាុមបាឹកាសា  

ភិបាលាមា្នាក់ ឲាយទទួលបាននូវអត្ថបាយោជន៍តាមមធា្បាយផាសាងៗ ដូចជា  

ការទិញភាគហ៊ុន ឬប័ណ្ណដបំណុលរបស់ធនាគារ ឬរបស់សាជីវកម្មដទា។

ពំុមានអភិបាលាមា្នាក់របស់ធនាគារបានទទួល ឬមានសិទ្ធនឹិងទទួលបាននូវអត្ថបាយោជន៍  

ាមួយតាមរយៈហាតុផលនាកិច្ចសនា្ ដាលបានធ្វើឡើងដោយធនាគារ ឬជាមួយនឹង 

សហគាាសដាលអភិបាលនោះ ជាសមាជិកកាុមបាឹកាសាភិបាល ឬក៏ជាមួយធនាគារាមួយ 

ដាលអភិបាលនោះ មានភាគកម្មហិរញ្ញវត្ថជុាសារវន្ដទ លើកលាងតាអត្ថបាយោន៍ទំាងងយា  

ដាលតាូវបានលាតតាាងព័ត៌មានក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កាុមបាឹកាសាភិបាល ជាអ្នកទទួលខុសតាូវដើមាបីធានាអះអាងថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ដទល់នូវ 

ទិដ្ឋភាពពិត និងតាឹមតាូវ អំពសីា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ 

និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ហើយនិងលំហូរសាច់បាាក់សមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់។ ក្នុងការ 

រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថទំុាងនាះ កាមុបាកឹាសាភិបាលតាួតពិនិតាយនូវការរៀបចំរបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវត្ថុនាះ ដាលតាូវបានរៀបចំដោយគណៈគាប់គាងដាលតមាូវឲាយគណៈគាប់គាងាំបាច់ 

តាូវ៖

• អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណនាយាយ ដាលសមសាបដោយផ្អាកលើការវិនិច្ឆ័យ និង 

 ការបា៉ាន់សា្មានដោយសមហាតុផល និងបាកបដោយការបាុងបាយ័ត្នហើយនិងតាូវអនុវត្ដទ 

 គោលនយោបាយទាំងនោះជាអចិន្ដទាាយ៍។

• អនុលោមទៅតាមស្ដទងា់រគណនាយាយកម្ពុជា ហើយនិងបទបញ្ញត្ដទិ និងគោលការណ៍ 

 ណានាំ ដាលតមាូវ ដោយធនាគារជាតិនាកម្ពុជា ហើយបាសិនបើការស្វាងរកទិដ្ឋភាព 

 ពិតបាាកដតមាូវឲាយបាើវិធានដទាទៀត ដាលខុសពីវិធានមុនៗ វិធានថ្មីនាះតាូវបាន 

 បង្ហាញ និងពនាយល់ឲាយបានចាបាស់លាស់ និងកំណត់បរិមាណ នាការបាាបាួលនៅក្នុង 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

• រកាសាទុកបញ្ជីគណនាយាយឲាយបានគាប់គាាន់ និងបាព័ន្ធនាការតាួតពិនិតាយផ្ទាក្នុងឲាយមាន 

 បាសិទ្ធភាព។

• រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយឈរលើមូលា្ឋាននិរន្ដទរភាពនាដំណើរការអាជីវកម្ម 

 លើកលាងតា ក្នុងករណីដាលធនាគារមិនអាចបន្ដទសកម្មភាពអាជីវកម្ម នាពាលអនាគត 

 ដាលគិតទុកជាមុនបាន។

• បង្កើតគោលនយោបាយទូទៅសមាាប់ធនាគារនាះ អនុម័តាជល់ការសមាាចចិត្ដទ និង 

 សកម្មភាពទាំងងយ របស់គណៈគាប់គាង ដាលមានឥទ្ធិពលជាសារវន្ដទលើបាតិបត្ដទិការ 

 អាជីវកម្ម និងលទ្ធផលនាបាតិបត្ដទិការ របស់ធនាគារ ហើយធានាថគោលនយោបាយ និង 

 ការសមាាចចិត្ដទទាំងនោះតាូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាង សមសាបក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសត្រូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗ

៩៥

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល (តពីទំព័រមុន)

គណៈគ្រប់គ្រងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ដើម្របីធានាថាបញ្ជីគណន្រយ្រយត្រឹមត្រូវ ហើយត្រវូបាន 

រក្រសាទុក និងលាតត្រាងបង្ហ្រញអំពីស្ថ្រនាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ 

សមហ្រតុផលគ្រប់ព្រល ហើយ និងធានាថាបញ្ជីគណន្រយ្រយស្របាមប្រព័ន្ធគណន្រយ្រយ 

ដ្រលបានចុះបញ្ជី។ គណៈគ្រប់គ្រង ក៏ជាអ្នកទទួល ខុសត្រូវក្នងុការថ្ររក្រសាទ្រព្រយសកម្មរបស ់

ធនាគារ ហើយម្រយ៉្រងទៀតក៏ត្រូវចាត់វិធានការសមស្រប ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងស្វ្រងរកកំហុស 

ច្រតនា ហើយនិងាពមិនប្រក្រតីផ្រស្រងៗ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបញ្ជ្រក់ថា ធនាគារបានអនុវត្ដតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់នានា ដូចដ្រល 

បានបញ្ជ្រក់ខាងលើក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

យើង ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលធនាគារ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលមានា្ជ្រប់ជាមួយន្រះ 

ផ្ដតល់នូវទិដ្ឋាពពិត និងត្រឹមត្រូវទៅលើស្ថ្រនាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ 

ឆ្ន្រំ២០១៥ និង លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ហើយនិងលំហូរសច់ប្រ្រក់ សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ 

ដោយអនុលោមាមស្ដតង់ារគណន្រយ្រយកម្ពុជា និងបទបញ្ញត្ដតិ និងស្រចក្ដតីណ្រនាំរបស ់

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

តំណាងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ៖

               

ដាតូ ចូហាន់ អារីហ្វីន

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ង្រទី៤ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១៦



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

៩៦

យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារមាយប៊ាង (ខាមបូឌា) ភីអិលសីុ (“ធនាគារ”) ដាលរួមមានតាាជងតុលាយការនាថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ និងរបាយការណ ៍

លទ្ធផល របាយការណ៍បមាាបមាលួមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់បាាក់ សមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ហើយ និងគោលនយោបាយគណនាយាយសំាន់ៗ និងកំណត់សមា្គាល់ផាសាងៗទៀត។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈគាប់គាង ជាអ្នកទទួលខុសតាូវចំពោះការរៀបចំ និងការបង្ហាញទិដ្ឋភាពពិតបាាកដនិងតាឹមតាូវនារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុដោយអនុលោមទៅតាមស្ដទង់ារគណនាយាយកម្ពុជា ហើយនិង 

បទបញ្ញត្ដទិ និង គោលការណ៍ណានាំ ដាលចាញដោយធនាគារជាតិនាកម្ពុជា ហើយនិងទទួលខុសតាូវផងដារ ចំពោះបាព័ន្ធតាួតពិនិតាយផ្ទាក្នុង ដាលគណៈគាប់គាងគិតថមានសារៈបាយោជន ៍

ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដាលពុំមានកំហុសឆ្គង ជាសារវន្តដាលបា្ដាលមកពីការក្លាងបន្លំ ឬការភាន់ចាឡំ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ  

ការទទួលខុសតាូវរបស់យើងខ្ញុំ គឺបញ្ចាញមតិយោបល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាះ ដោយផ្អាកលើមូលា្ឋាន នាការងរសវនកម្ម។ យើងខ្ញុ ំបានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្ដទង់ារ  

អន្ដទរជាតិស្ដទីពីសវនកម្មនាកម្ពុជា។ ស្ដទងា់រទាំងនាះ តមាូវឲាយយើងខ្ញុំអនុវត្ដទតាមតមាូវការនាកាមសីលធម៌ និងរៀបចំផានការ និងបំពាញការងរសវនកម្ម ដើមាបីទទលួបាននូវការធានា 
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ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក  

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥)

ចំណូលពីការបាាក់ ១៦ ៣៤.៨៦១.៤២១ ១៤១.១៨៨.៧៥៥ ២៦.៣៦៩.៥៧៦ ១០៧.៤៥៦.០២២

ចំាយលើការបាាក់ ១៧ (១១.៧២៧.០១២) (៤៧.៤៩៤.៣៩៩) (៦.០៣១.០៤៤) (២៤.៥៧៦.៥០៤)

ចំណូលពីការប្រច្រចក់សុទ្ធ ២៣.១៣៤.៤០៩ ៩៣.៦៩៤.៣៥៦ ២០.៣៣៨.៥៣២ ៨២.៨៧៩.៥១៨

ចំណូលពីថ្លាឈ្នួល និងកមាាជើងសារ ១៨ ៥.៧៧០.០៦៨ ២៣.៣៦៨.៧៧៥ ៣.៦៩៥.៣០០ ១៥.០៥៨.៣៤៨

ចំាយលើថ្លាឈ្នួល និងកមាាជើងសារ (៥២៥.៨១៤) (២.១២៩.៥៤៧) (១៦២.៤១៨) (៦៦១.៨៥៣)

ចំណូលថ្ល្រចឈ្នួល និងកម្រច្រចជើងសារសុទ្ធ ៥.២៤៤.២៥៤ ២១.២៣៩.២២៨ ៣.៥៣២.៨៨២ ១៤.៣៩៦.៤៩៥

ចំណូលផាសាងៗ ២៤៣.៨៨៣ ៩៨៧.៧២៦ ១២៨.៣៤៣ ៥២២.៩៩៨

ចំណូលប្រចតិបត្ដិការសុទ្ធសរុប ២៨.៦២២.៥៤៦ ១១៥.៩២១.៣១០ ២៣.៩៩៩.៧៥៧ ៩៧.៧៩៩.០១១

ចំាយរដ្ឋបាលទូទៅ ១៩ (១៤.០៣៩.១២៧) (៥៦.៨៥៨.៤៦៤) (១១.៣១១.០៦៧) (៤៦.០៩២.៥៩៨)

(សំវិធានធនលើ) កត់តាាបញ្ចាាសនាឥណទានបាត់បង់ ៧ (១.៦៩៩.១៥០) (៦.៨៨១.៥៥៨) ៣៤៧.១១៤ ១.៤១៤.៤៩០

ការបាមូលមកវិញនូវឥណទាន ដាលបានលុបោល - - ៥៣៤.២៤២ ២.១៧៧.០៣៦

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញមុនបង់ពន្ធ ១២.៨៨៤.២៦៩ ៥២.១៨១.២៨៨ ១៣.៥៧០.០៤៦ ៥៥.២៩៧.៩៣៩

ចំាយពន្ធលើបាាក់ចំណាញ ១២ (២.៧៥៥.៥៦១) (១១.១៦០.០២២) (២.៨១៣.១៩១) (១១.៤៦៣.៧៥៣)

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញសុទ្ធសម្រច្រចប់ ការិយបរិច្ឆ្រចទ ១០.១២៨.៧០៨ ៤១.០២១.២៦៦ ១០.៧៥៦.៨៥៥ ៤៣.៨៣៤.១៨៦
 

កំណត់សមា្គាល់ភា្ជាប់ពីលាខ ១ ដល់ ២៥ ជាផ្នាកនារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាះ។

របាយការណ៍លទ្ធផល
សមាាប់ការិយបរិចា្ឆទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

៩៩

ដើមទុន
ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

ទុនបម្រចុងទូទៅ
ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញ
រក្រចសាទុក

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក
សរុប

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមតុលាយនាថ្ងាទី១ ខាមកាជ ឆ្នាំ២០១៥ ៥០.០០០.០០០ - ២៦.៦៥៣.៧១៤ ៧៦.៦៥៣.៧១៤

បូកបន្ថាម - ១០.០០០.០០០ (១០.០០០.០០០) -

បាាក់ចំណាញសុទ្ធសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទ - - ១០.១២៨.៧០៨ ១០.១២៨.៧០៨

សមតុល្រចយនាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៥ ៥០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ២៦.៧៨២.៤២២ ៨៦.៧៨២.៤២២

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ២០២.៥០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ ១០៨.៤៦៨.៨០៩ ៣៥១.៤៦៨.៨០៩

សមតុលាយនាថ្ងាទី១ ខាមកាជ ឆ្នាំ២០១៤ ៥០.០០០.០០០ - ១៥.៨៩៦.៨៥៩ ៦៥.៨៩៦.៨៥៩

បាាក់ចំណាញសុទ្ធសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទ - - ១០.៧៥៦.៨៥៥ ១០.៧៥៦.៨៥៥

សមតុល្រចយនាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៤ ៥០.០០០.០០០ - ២៦.៦៥៣.៧១៤ ៧៦.៦៥៣.៧១៤

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ២០៣.៧៥០.០០០ - ១០៨.៦១៣.៨៨៥ ៣១២.៣៦៣.៨៨៥
 

កំណត់សមា្គាល់ភា្ជាប់ពី លាខ ១ ដល់ ២៥ ជាផ្នាកនារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាះ។

របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន
សមាាប់ការិយបរិចា្ឆទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១០០

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់
សមាាប់ការិយបរិចា្ឆទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

កំណត់
សម្គ្រចល់

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥)

សាច់ប្រច្រចក់សុទ្ធ(ប្រចើប្រច្រចស់ក្នុង) បានពីសកម្មាពប្រចតិបត្ដិការ ២០ (២៧.៧៥២.៣៥៣) (១១២.៣៩៧.០៣១) ២៩.៥៨៨.១៨១ ១២០.៥៧១.៨៣៩

ចលនាសាច់ប្រច្រចក់បានពីសកម្មាពវិនិយោគ

ការទិញ ៖

អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ ៨ (២.៤៧៩.៥៦៤) (១០.០៤២.២៣៤) (២.៩៦៩.២០៣) (១២.០៩៩.៥០២)

កម្មវិធីកុំពាយូទ័រ ៩ (៧០២.៣៧២) (២.៨៤៤.៦០៧) (៣៤៤.២៧៤) (១.៤០២.៩១៧)

សាច់ប្រច្រចក់សុទ្ធប្រចើប្រច្រចស់ក្នុងសកម្មាពវិនិយោគ (៣.១៨១.៩៣៦) (១២.៨៨៦.៨៤១) (៣.៣១៣.៤៧៧) (១៣.៥០២.៤១៩)

ចលនាសាច់ប្រច្រចក់បានពីសកម្មាពហិរញ្ញប្រចបទាន

ចំណូលពីបំណុលបនា្ទាប់បនាសំ ៥ ៣០.០០០.០០០ ១២១.៥០០.០០០ - -

ចំណូលពី (ការទូទាត់) កម្ចីពីកាុមហ៊ុនមា ៥ (១.០០០.០០០) (៤.០៥០.០០០) ៥.២៥០.០០០ ២១.៣៩៣.៧៥០

សាច់ប្រច្រចក់សុទ្ធបានពីសកម្មាពហិរញ្ញប្រចបទាន ២៩.០០០.០០០ ១១៧.៤៥០.០០០ ៥.២៥០.០០០ ២១.៣៩៣.៧៥០

(ការថយចុះ) ការកើនឡើងន្រចសាច់ប្រច្រចក់ និងសាច់ប្រច្រចក់សមមូល (១.៩៣៤.២៨៩) (៧.៨៣៣.៨៧២) ៣១.៥២៤.៧០៤ ១២៨.៤៦៣.១៧០

សាច់បាាក់ និងសាច់បាាក់សមមូលនាដើមការិយបរិច្ឆាទ ១៧៧.១៤៦.៥៧៧ ៧២១.៨៧២.៣០៣ ១៤៥.៦២១.៨៧៣ ៥៨១.៧៥៩.៣៨១

លម្អៀងពីរូបិយវត្ថុបរទាស - (៤.៤២៨.៦៦៥) - ១១.៦៤៩.៧៥២

សាច់ប្រច្រចក់ និងសាច់ប្រច្រចក់សមមូល នាចុងការិយបរិច្ឆ្រចទ ៣ ១៧៥.២១២.២៨៨ ៧០៩.៦០៩.៧៦៦ ១៧៧.១៤៦.៥៧៧ ៧២១.៨៧២.៣០៣
 

កំណត់សមា្គាល់ភា្ជាប់ពី លាខ ១ ដល់ ២៥ ជាផ្នាកនារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនាះ។



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១០១

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

១. ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

 ការបង្កើត និងការធ្វើប្រចតិបត្តិការ

 ធនាគារមាយប៊ាង តាូវបានបង្កើតាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣ និងធ្វើបាតិបត្តិការជាសាា 
ភ្នំពាញ (“សាា”) នាធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”) ដាលបានចុះ 
បញ្ជីអាជីវកម្មនៅបាទាសមា៉ាឡាសុី។

 នៅថ្ងាទី២ ខាមាសា ឆ្នាំ២០១២ សាា តាូវបានចុះបញ្ជីអាជីកម្មជាកាុមហ៊ុនមហាជន 
ទទួលខុសតាូវ មានកមាិតដោយមានឈ្មាះថ ធនាគារមាយប៊ាង (ខាមបូឌា) 
ភីអិលសុី និងជាកាុមហ៊ុនបុតាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ MBB។ ធនាគារ តាូវបានចុះបញ្ជ ី
អាជីវកម្ម ដោយ អនុលោមតាមចាបាប់ស្តីពីសហគាាសពាណិជ្ជកម្ម 
នាពាះាជជាាចកាកម្ពុជា និងតាូវបានផ្តល់អាជា្ញា ប័ណ្ណដដោយបទបញ្ញត្តិ  
របស់ធនាគារជាតិនាកម្ពុជា ជាមួយដើមទុនចុះបញ្ជី ៥០លានដុលា្លរអាមារិក ដាល 
ស្មើនឹង ២០០ ពាន់លានរៀល។

 ធនាគារផ្តល់សាវាកម្មធនាគារទូលំទូលាយ និងសាវាហិរញ្ញវត្ថុដាលពាក់ព័ន្ធជាចាើន
ទៀត នៅក្នុងពាះាជជាាចកាកម្ពុជា ដោយអនុលោមទៅតាមអាជា្ញាប័ណ្ណដលាខ ០២ 
ចាញដោយធនាគារជាតិនាកម្ពុជា ដោយមិនមានកាលកំណត់។ 

 ដើមទុន

 ដើមទុនសរុបរបស់ធនាគារ នាថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ មានចំនួន ៥០ លានដុលា្លរ 
អាមារិក (ឬ ២០២,៥០ ពាន់លានរៀល) (ឆ្នាំ២០១៤៖ ៥០ លានដុលា្លរអាមារិក ឬ 
២០៣,៧៥ ពាន់លានរៀល)។

 ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

 សមាសភាពនាកាុមបាឹកាសាភិបាល នៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆាទ នងិនាកាលបរិច្ឆាទនា 
របាយការណ៍នាះរួមមាន៖:

 លោក Dato’ Johan Ariffin  បាធានកាុមបាឹកាសាភិបាលឯកាជជាយ  
     និងមិនបាតិបត្តិ តាងតាំង 
     នៅថ្ងាទី ០៩ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

 លោក Datuk Karownakaran Ramasamy អភិបាលឯកាជជាយ និងមិនបាតិបត្តិ 

 លោក Spencer Lee Tien Chye  អភិបាលឯកាជជាយ និងមិនបាតិបត្តិ

 លោកស្រចី Pollie Sim Sio Hoong  អភិបាលមិនឯកាជជាយ និងមិនបាតិបត្តិ

 លោក Hamirullah Boorhan  អភិបាលមិនឯកាជជាយ និងមិនបាតិបត្ត ិ

 លោក Soon Su Long   អភិបាលមិនឯកាជជាយ និងមិនបាតិបត្តិ  
     តាងតាំងនៅថ្ងាទី ៣១ មីនា ឆ្នាំ២០១៥

 លោក Cheah Teik Seng  បាធានកាុមបាឹកាសាភិបាលឯកាជជាយ និង 
     មិនបាតិបត្តិ លាលាងពីតំណាង  
     នៅថ្ងាទី ០៩ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

 លោក Lee Tien Poh   អភិបាលមិនឯកាជជាយ និងបាតិបត្តិ  
     លាលាងពីតំណាងនៅថ្ងាទី១ ខាមីនា  
     ឆ្នាំ២០១៥

 ទីតាំង

 ទសីា្នាក់ការចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងនៅអគារលាខ៤៣ មហាវិថីពាះនោត្តម 
សង្កាត់ផាសារថ្មី៣ ាជជធានីភ្នំពាញ ពាះាជជាាចកាកម្ពុជា។ នាថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ 
ឆ្នាំ២០១៥ ធនាគារមានសាាសរុបចំនួនម្ភាមួយ (២១) ដាលមានទីតាំងនៅ
ក្នុងាជជធានីភ្នំពាញ ខាត្តសៀមាជប ខាត្តពាះសីហនុ ខាត្តបាត់ដំបង ខាត្តតាបូងឃ្មុំ 
ខាត្តកំពង់ាម ខាត្តបនា្ទាយមានជ័យ និងខាត្តតាកាវ។

 បុគ្គលិក

 នាថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ធនាគារមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន ៣៥៤ នាក់ 
(ឆ្នាំ២០១៤ មានចំនួន ៣០៨ នាក់)។

 កាលបរិច្ឆ្រចទន្រចការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុតាវូបានអនុម័តដោយកាមុបាកឹាសាភិបាល នៅថ្ងាទី៤ ខាមីនា 
ឆ្នា២ំ០១៦។

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ

 ២.១ មូលដ្ឋ្រចនន្រចការបង្ហ្រចញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

  ២.១.១ របាយការណ៍ន្រចអនុលោមាព

   របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តាូវបានរៀបចំឡើងសាបតាមស្ដទង់ារ 
គណនាយាយកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណានាំរបស់ធនាគារជាតិ នា 
កម្ពុជាទៅលើការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ។

   របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាលភា្ជាប់ជាមួយនាះ រួមទាំងការបាើបាាស់ 
របាយការណ៍ទំាងនាះ មិនតាូវបានរៀបចំឡើងសមាាប់អ្នកបាើបាាស់ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដាលពុំបានដឹងពីគោលការណ៍គណនាយាយ 
នីតិវិធីគណនាយាយ និងការអនុវត្ដទគោលនយោបាយគណនាយាយ
នាពាះាជជាាចកាកម្ពុជានោះឡើយ ហើយនិងមិនមានបំណង
ក្នុងការបង្ហាញពីសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុលទ្ធផលអាជីវកម្ម និងលំហូរ 
សាច់បាាក់ ដាលអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍គណនាយាយ 
និងការអនុវត្ដទគណនាយាយ ដាលទទួលសា្គាល់ជាទូទៅក្នុងបាទាស 
ដទាកាាពីពាះាជជាាចកាកម្ពុជានោះដារ។

   គោលនយោបាយគណនាយាយ ដាលបង្ហាញាងកាាមនាះ តាូវបាន
អនុវត្ដទជាអចិន្ដទាាយ៍ដោយធនាគារ។

  ២.១.២ មូលដ្ឋ្រចនន្រចការវាស់វ្រចង
   របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ តាូវបានរៀបចំទាបើងទៅតាម 

មូលា្ឋានតម្លាដើម។

  ២.១.៣ ការិយបរិច្ឆ្រចទសារពើពន្ធ
   ការិយបរិច្ឆាទសារពើពន្ធរបស់ធនាគារាប់ផ្តើមពីថ្ងាទី១ ខាមកាជ 

និងបញ្ចប់នៅថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ។ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១០២

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
 

 ២.១ មូលដ្ឋ្រចនន្រចការបង្ហ្រចញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

  ២.១.៤  រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រច្រចប់កំណត់បង្ហ្រចញ

   រូបិយប័ណ្ណដជាតិនាពាះាជជាាចកាកម្ពជុាគឺបាាក់រៀល។ ដោយសារ 
ធនាគារធ្វើបាតិបត្ដទិការ និង កត់តាាាជល់បញ្ជីគណនាយាយរបស់ខ្លួន 
ផ្អាកលើមូលា្ឋានបាាក់ដលុា្លារអាមារិក គណៈគាប់គាងបានកំណត ់
បាាក់ដលុា្លារអាមារិកជារូបិយប័ណ្ណដគោល និងជារូបិយប័ណ្ណដសមាាប ់
កំណត់បង្ហាញ ពាាះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពី សារធាតុសាដ្ឋកិច្ចនាបាភព 
ពាឹត្ដទិការណ៍ និងកាលៈទាសៈរបស់ធនាគារ។ ការ បង្ហាញនាះ គឺសាប 
តាមបាកាសរបស់ធនាគារជាតិនាកម្ពុជា លាខ ធ៧-០៧-១៦៤ 
ចុះថ្ងាទី១៣ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧។

   សកម្មភាពបាតិបត្ដទិការជារូបិយប័ណ្ណដផាសាងៗទៀត តាូវបានប្ដទូរទៅជា 
បាាក់ដលុា្លារអាមារិក ដោយបាើបាាស់អតាាប្ដទូរបាាក់នាកាលបរិច្ឆាទ 
នាបាតិបត្ដទកិារនោះ។ ទាពាយសកម្ម និងទាពាយអកម្មដាលជារូបិយប័ណ្ណដ 
ផាសាងទៀតកាាពីដុលា្លារអាមារិក នាកាលបរិច្ឆាទនាតាាជងតុលាយការ 
តាូវបានប្ដទូរទៅជាបាាក់ដលុា្លារអាមារិក ដោយបាើបាាស់អតាានាកាល 
បរិច្ឆាទនាតាាជងតុលាយការ។ ភាពលំអៀងពីការប្ដទរូរូបិយប័ណ្ណដ តាវូបាន 
ទទួលសា្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

  ២.១.៥ ការប្រច្រចសម្រចួលទឹកប្រច្រចក់ដុល្ល្រចរអាម្រចរិកទៅជាប្រច្រចក់រៀល

   ការបាាសមាួលទឹកបាាក់ដលុា្លារអាមារិក ទៅជាបាាក់រៀល តាូវបាន 
បង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោមទៅតាមចាបាប ់
ស្ដទីពីគណនាយាយសហគាាស សវនកម្មគណនាយាយសហគាាស និង  
វិជា្ជាជីវៈគណនាយាយ ចុះថ្ងាទី៨ ខាកក្កា ឆ្នាំ២០០២ និងបាកាស 
ពាក់ព័ន្ធនានារបស់ធនាគារជាតិនា កម្ពុជា ដោយបាើអតាាប្ដទូរបាាក ់
នាចុងការិយបរិច្ឆាទ ៤.០៥០ រៀល ក្នុង ១ ដលុា្លារអាមារិក សមាាប ់
ការិយបរិច្ឆាទនារបាយការណ៍ (ក្នុងឆ្នាំ២០១៤៖ ១ ដលុា្លារអាមារិក 
ស្មើ ៤.០៧៥រៀល) ដូចដាលបានបាកាសឲាយបាើដោយធនាគារ 
ជាតិ នា កម្ពុជា។ ការបាាសមាួលទំាងនាះមិនតាូវបានធ្វើសវនកម្ម 
ហើយនិងមិនតាូវបានអះអាងថ ជាទឹកបាាក់តាំងឲាយការបង្ហាញ
ទឹកបាាក់ដលុា្លារអាមារិក ឬអាចតាូវបានបង្ហាញជាបាាក់រៀលតាម 
អតាាផាសាងទៀទា។ 

 ២.២ ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ា្រចន់សា្ម្រចនគណន្រចយ្រចយសំខាន់ៗ

 ក្នុងការអនុវត្ដទគោលនយោបាយគណនាយាយរបស់ធនាគារ គណៈគាប់គាងបាន
បាើបាាស់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន និងធ្វើការបា៉ានស់ា្មានក្នងុការកំណត់ម្លាដាលតាូវ
បានទទួលសា្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុមានដូចាងកាាម៖

 ២.២.១ ភតិសន្រចយាប្រចតិបត្តិការ

   ធនាគារ បានចុះកិច្ចសនា្ជួលអាគារ ដាលតាូវបានបាើបាាស់ 
សមាាប់បាតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។ ដោយផ្អាកលើមូលា្ឋានក្នុងការវាស ់

វាងលើរយៈពាល និងលក្ខខណ្ឌនាកិច្ចសនា្ជួល (ដូចជាភាព 
ជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធនាទាពាយសកម្ម មិនតាូវបានផ្ទារទៅអ្នកជលួនៅចុង 
ការិយបរិច្ឆាទនាកិច្ចសនា្ជួល ហើយកិច្ចសនា្ជួលមានរយៈពាល 
តិចជាងអាយុកាលបាើបាាស់របស់ទាពាយសកម្ម) ធនាគារបានកំណត់ 
ថ ភតិបតីជាអ្នកទទួលហានិភ័យ និងផលបាយោជន៍សំាន់ៗ 
ទាំងអស់ក្នុងនាមជាមា្ចាស់ កម្មសិទ្ធិលើទាពាយសមាបត្តិទាំងនាះ។

 
  ២.២. ២. រូបិយប័ណ្ណគោល

   ស្ដទង់ារគណនាយាយកម្ពុជាលាខ ២១ តមាូវឱាយគណៈគាប់គាងបាើ
បាាស់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនក្នុង ការកំណត់រូបិយប័ណ្ណដសមាាប ់
ការវាស់វាង ពាាះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលសាដ្ឋកិច្ចនាបាភព 
បាតិបត្តិការពាឹត្តិការណ៍ និងកាលៈទាសៈរបស់ធនាគារ។ ក្នុងការ 
វិនិច្ឆ័យនាះ ធនាគារតាូវពាិរា លើចំណុចដូចាងកាាម៖

   ក. រូបិយប័ណ្ណដដាលមានឥទ្ធិពលលើតម្លារបស់ឧបករណ៍ និងសាវា 
 ហិរញ្ញវត្ថុ (តម្លារបស់ឧបករណ៍ និងសាវាហិរញ្ញវត្ថុនឹងតាូវបាន 
 កំណត់ និងធ្វើការលក់ចាញដោយបាើបាាស់រូបិយប័ណ្ណដនាះ)

   ខ. រូបិយប័ណ្ណដបាើបាាស់សមាាប់មូលនិធិដាលទទួលបានព ី
 សកម្មភាពហិរញ្ញបាបទាន និង

   គ. រូបិយប័ណ្ណដដាលបាាក់ទទួលបានពីសកម្មភាពបាតិបត្តិការ 
 តាងតាតាូវបានរកាសាទុក។

  ២.២.៣ សំវិធានធនលើឥណានដ្រចលបាត់បង់

   នៅពាលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គុណភាពនាឥណទាន និង 
បុរាបាទានតាូវបានតាួតពិនិតាយ និងវាយតម្លា ដើមាបីកំណត់ចំាត ់
ថ្នាក់ និងកមាិតនាសំវិធានធនលើឥណទាន ពាមទាំងបុរាបាទាន 
បាត់បង់ដាលនឹងបង្ហាញពាញលាញក្នុងកំណត់សមា្គាល់លាខ 
២.៣.៥។

  ២.២.៤ ការទទួលសា្គ្រចល់ពន្ធពន្រចយារជាទ្រចព្រចយសកម្ម

   ពន្ធពនា្រជាទាពាយសកម្ម តាូវបានទទួលសា្គាល់សមាាប់បាាក់ាត 
យោងតាមពន្ធ ដាលមិនទាន់បានបាើបាាស់ទាំងអស់ និងភាព 
ខុសគា្នាបណ្ដាះអាសន្ន ក្នុងករណីដាលអាចមានបាាក់ចំណាញ 
ជាប់ពន្ធនាពាលអនាគត ដើមាបីអាចកាត់កងបាាក់ាតយោងតាមពន្ធ 
ដាលមិនទាន់បានបាើបាាស់នោះ។ គណៈគាប់គាង តាូវបាើការ 
វិនិច្ឆ័យសាំន់ ដើមាបីកំណត់ចំនួននាពន្ធពនា្រជាទាពាយសកម្មដាល 
អាចទទួលសា្គាល់បានដោយផ្អាកលើពាលវាលា និងកមាិតនាបាាក់ 
ចំណាញជាប់ពន្ធនាពាលអនាគត ដាលអាចមានជាមួយនឹង 
យុទ្ធសាសា្តក្នុងការធ្វើផានការពន្ធនាពាលអនាគត។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១០៣

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
 

 ២.២ ការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉្រចន់សា្ម្រចនគណន្រចយ្រចយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

  ២.២.៥ ការថយចុះន្រចទ្រចព្រចយសកម្មមិនម្រចនហិរញ្ញវត្ថុ

   ការថយចុះនាទាពាយសកម្មមិនមានហិរញ្ញវត្ថុកើតមាននៅពាលដាល 
   តម្លាចុះបញ្ជីនាទាពាយសកម្ម ឬ ទាពាយសកម្មបាមូលផ្តុំមានតម្លាលើស 
   ពីទឹកបាាក់ដាលអាចបាមូលមកវិញបាន ហើយតម្លាចុះបញ្ជីនា

   ទាពាយសកម្ម គឺយកតម្លាខ្ពស់ជាងរវាងតម្លាទីផាសារដកចាញថ្លាដើមពាក់ 
ព័ន្ធនឹងការលក់ និងតម្លា បាើបាាស់។ ការគណនាតម្លាទីផាសារដក 
ថ្លាដើមពាក់ព័ន្ធការលក់ គឺផ្អាកលើទិន្នន័យដាលទទួលបានព ី
បាតិបត្តិការលក់ដោយបាតិបត្តិការបើកចំហនាទាពាយសកម្មដាល 
សាដៀងគា្នា ឬតម្លាអង្កាត នៅលើទីផាសារដកថ្លាដើមដាលកើតមាន 
ដើមាបីលក់ទាពាយសកម្ម។ ការគណនាតម្លាបាើបាាស់ គឺផ្អាកលើគំរ ូ
សាច់បាាក់អបាបហារ។ ធនាគារវាយតម្លាការថយចុះនាទាពាយសកម្ម  
នៅពាលដាលមាន ពាឹត្តិការណ៍ ឬការផ្លាស់ប្តូរដាលបង្ហាញថតម្លា 
ចុះបញ្ជីនាទាពាយសកម្មមិនអាចបាមូលមកវិញបាន។ កតា្តាសំាន ់
នានាដាលធនាគារពាិរាថតមាូវឲាយមានការពិនិតាយលើការថយ 
ចុះតម្លារួមមាន៖

   • លទ្ធផលបាតិបត្តិការមានកមាិតទាបា្លាំងជាង ធៀបទៅនឹង  
 លទ្ធផលបាតិបត្តកិាររំពឹងទុកនាពាលកន្លងមក ឬនាពាលអនាគត

   • ការផ្លាស់ប្តូរសាំន់ៗនារបៀបបាើបាាស់ទាពាយសកម្មដាលបាន 
 ទិញ ឬយុទ្ធសាសា្តសមាាប់អាជីវកម្មទាំងមូល

   • និនា្នាការសាដ្ឋកិច្ច ឬភាពអវិជ្ជមានសំាន់ៗក្នុងវិស័យ។

  ២.២.៦ ការប៉ា្រចន់សា្ម្រចនអាយុកាលប្រចើប្រច្រចស់ន្រចអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ 
និងកម្មវិធីកុំព្រចយូទ័រ

   ធនាគារ ធ្វើការប៉ាាន់សា្មានអាយុកាលបាើបាាស់នាអចលកម្ម និង 
ហត្ថូបករណ៍ និងកម្មវិធីកុំពាយូទ័ររបស់ខ្លួន ហើយការបា៉ានស់ា្មាននាះ 
តាូវបានតាួតពិនិតាយឡើងវិញតាមកាលកំណត់ ដើមាបីធានាថ រំលស់  
មានសង្គតភាពជាមួយនឹងអត្ថបាយោជន៍សាដ្ឋកិច្ចនាអចលកម្ម និង  
ហត្ថូបករណ៍និងកម្មវិធីកុំពាយូទ័រនីមួយៗ។

 ២.៣ ស្រចចក្ដីសង្ខ្រចបន្រចគោលការណ៍គណន្រចយ្រចយសំខាន់ៗ 

  ២.៣.១ បម្រច្រចបម្រចលួគោលនយោបាយគណន្រចយ្រចយ

   គោលនយោបាយគណនាយាយ និងវិធីសាស្ដទាគណនាដាលាក់ឲាយ 
អនុវត្ដទដោយធនាគារ តាូវបានអនុវត្ដទជាអចិន្ដទាាយ៏ ប៉ុន្តាមានការ 
បាាបាួលចំពោះការធ្វើ សំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់។ មុនខា 
មិថុនា ឆ្នា២ំ០១៤ ធនាគារបានផ្តល់សំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់ 
បន្ថាមលើសពីការកំណត់របស់ធនាគារជាតិ នា កម្ពុជា ដោយយោង 

តាមគោលនយោបាយផ្ទាក្នងុនាសំវិធានធន។ ធនាគារជាតិ នា កម្ពជុា 
តមាូវឲាយមានសំវិធានធនលើឥណទានកាាមស្តង់ារ ២០% និងលើ 
ឥណទានជាប់សងាស័យ៥០% ដោយឡាកធនាគារផ្តល់អតាា ១០០%  
លើចាំត់ថ្នាក់ឥណទានទាំងពីរ។

   សមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ធនាគារបាន 
បញាឈប់ការផ្តល់សំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់ បន្ថាមលើសព ី
កមាិតអបាបបរមា ដាលបានកំណត់ដោយ ធនាគារជាតិ នា កម្ពុជា។ 
ឥទ្ធិពលនាបមាាបមាួលនាះគឺដើមាបីកាត់បន្ថយសំវិធានធនលើ 
ឥណទានបាត់បង់ដាលបានទទួលសា្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុនាការិយបរិច្ឆាទបច្ចបុាបន្ន ចំនួន ៩,៤៣ លានដុលា្លារអាមារិក  
(ឆ្នាំ២០១៤ ចំនួន ០,៥១ លានដុលា្លារអាមារិកសមាាប់ឥណទាន 
ាត់ថ្នាក់ជាកាាមស្តង់ារ និង ជាប់សងាស័យ បនា្ទាប់ពីខា មិថុនា 
ឆ្នាំ២០១៤)។

  ២.៣.២ ព័តម៌នវិយោគកម្ម

   ធនាគារធ្វើបាតិបត្ដទិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យតាមួយ 
ដាលជាធនាគារពាណិជ្ជ និងស្ថិតនៅក្នុងដានភូមិសាស្ដទាតាមួយ 
គឺពាះាជជាាចកាកម្ពុជា។

 

  ២.៣.៣  សាច់ប្រច្រចក់ និងសាច់ប្រច្រចក់សមមូល

   សមាាប់គោលបំណងនាការរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់បាាក់ 
សាច់បាាក់ និងសាច់បាាក់សមមូលរួមមាន សាច់បាាក់ និងសមតុលាយ 
ធនាគារ បាាក់បញ្ញើគា្មានកាលកំណត់ និងការវិនិយោគ រយៈពាលខ្ល ី
ដាលអាចប្ដទូរជាសាច់បាាក់បានក្នុងរយៈពាលបីខា ឬតិចជាងនាះ 
នាពាលាក់តម្កល់ និងដាលអាចប្ដទូរជាសាច់បាាក់ដាលកំណត់បាន  
និងមានហានិភ័យតិចតួចលើការផ្លាស់ប្ដទូរតម្លា។

  ២.៣.៤ ឥណាន និងបុរ្រចប្រចាន

   ឥណទាន និងបុរាបាទានផ្ដទល់ឲាយអតិថិជនទាំងអស់ តាូវបានបង្ហាញ 
នៅក្នុងតាាជងតុលាយការតាមបាាក់ដើម និងចំណូលការបាាក់បង្គរ 
(ដកចំណូលការបាាក់ពាយួរទុក) ដោយដកចាញនូវចំនួនទាំងងយ 
ាដាលបានលុបោល និងសំវិធានធនសមាាប់ឥណទាន ដាល 
បានបាត់បង់។ ឥណទានរយៈពាលខ្លី គឺជាឥណទានដាលនឹងតាូវ 
ទូទាត់សងមកវិញនៅក្នុងរយៈពាលមួយឆ្នាំ ដោយគិតាប់ពី  
កាលបរិច្ឆាទ ដាលឥណទាននោះតាូវបានផ្ដទល់ឲាយអតិថិជន។  
ឥណទានរយៈពាលវាង គឺជាឥណទានដាលនឹងតាូវទូទាត់សងមក 
វិញនៅក្នុងរយៈពាលចាើនជាងមួយឆ្នាំ ដោយគិតាប់ពីកាល 
បរិច្ឆាទ ដាលឥណទានតាូវបានផ្ដទល់ឲាយអតិថិជន។

   ឥណទានតាូវបានលុបោល នៅពាលដាលធនាគារជឿជាក់ 
យ៉ាងចាបាស់ថ ឥណទាននោះមិនអាចបាមូលមកវិញបាន។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១០៤

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
 

 ២.៣ ស្រចចក្ដីសង្ខ្រចបន្រចគោលការណ៍គណន្រចយ្រចយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

  ២.៣.៤ ឥណាន និងបុរ្រចប្រចាន (តពីទំព័រមុន)

   ការបាមូលបានមកវិញនាឥណទាន និងបុរាបាទាន ដាលតាូវបាន 
លុបោល ឬបានធ្វើសំវិធានធននៅក្នុងការិយបរិច្ឆាទមុនៗ នឹង 
បន្ថយចំនួននាសំវិធានធន សមាាប់ឥណទានបាត់បង់នៅក្នុង 
របាយការណ៍លទ្ធផល។

   ឥណទាន និងបុរាបាទានដាលតាូវបានាត់ថ្នាក់ជាឥណទានកាាម 
ស្ដទងា់រ ជាប់សងាស័យ ឬបាត់បង់ គឺតាូវាត់ទុកជាឥណទានមិន 
ដំណើរការ។

  ២.៣.៥ សំវិធានធនលើឥណានបាត់បង់

   សំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់ តាូវបានធ្វើឡើងអាសា័យទៅ 
លើហានិភ័យជាក់លាក់នានាដាលទាក់ទងទៅនឹងឥណទាន និង 
បុរាបាទានទំាងនោះ ហើយបានពិនិតាយមើល និងកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់ 
ថជាឥណទានឃ្លាំមើល កាាមស្ដទង់ារ ជាប់សងាស័យ ឬបាត់បង់។ 
លើសពីនាះទៅទៀត សំវិធានធនទូទៅតាូវបានរកាសាទុកសមាាប ់
ឥណទានដាលបានាត់ថ្នាក់ជាឥណទានធម្មតា។

   ធនាគារ បានអនុវត្ដទតាមការកំណត់អំពីចាំត់ថ្នាក់ឥណទាន និង 
សំវិធានធន ដាលតមាូវដោយ ធនាគារជាតិនាកម្ពុជា តាមបាកាស 
លាខ ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះថ្ងាទី២៥ ខាកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩។ បាកាស  
នាះតមាូវឲាយធនាគារពាណិជ្ជទំាងអស់ ធ្វើចំាត់ថ្នាក់ឥណទាន 
របស់ខ្លួនជា ៥ ថ្នាក់។ កមាិត អបាបបរមាាំបាច់នាការធ្វើសំវិធានធន 
ទូទៅ និងជាក់លាក់តាូវបានធ្វើឡើង ដោយផ្អាកទៅលើការធ្វើចំាត់ 
ថ្នាក់ឥណទាន។

   ការធ្វើសំវិធានធន តាូវផ្អាកទៅលើភាគរយនាឥណទាន 
និងបុរាបាទានមិនទាន់សងសរុប (រួម បញ្ចលូទំាងការបាាក ់
បង្គរទុក) និងការបាាក់ពាយួរទុកដូចមានាងកាាម៖

ចំណាត់ថ្ន្រចក់ ចំនួនថ្ង្រចដ្រចលហួសកាលកំណត់សង សំវិធានធន

សំវិធានធនទូទៅ៖

ឥណទានធម្មតា តិចជាង ៣០ ថ្ងា ១%

សំវិធានធនជាក់លាក់៖

ឥណទានឃ្លាំមើល ពី ៣០ ថ្ងា ឬចាើនជាង ប៉ុន្ដទា តិចជាង ៩០ ថ្ងា ៣%

ឥណទានកាាមស្ដទង់ារ ពី ៩០ ថ្ងា ឬចាើនជាង ប៉ុន្ដទា តិចជាង ១៨០ ថ្ងា ២០%

ឥណទានជាប់សងាស័យ ពី ១៨០ ថ្ងា ឬចាើនជាង ប៉ុន្ដទា តិចជាង ៣៦០ ថ្ងា ៥០%

ឥណទានបាត់បង់ ពី ៣៦០ ថ្ងា ឬចាើនជាង ១០០%

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

   ឥណទានដាលមិនអាចទារមកវិញបាន ឬចំណាកនាឥណទានដាល 
បានាត់ថ្នាក់ជាបំណុល អាកាក់តាូវបានលុបចាញ បនា្ទាប់ពីបាន 
ពិារាទៅលើតម្លាលក់បាននា ទាពាយបញ្ចាំ (បាសិនបើមាន) នៅ
ពាលដាលគណៈគាប់គាងវិនិច្ឆ័យឃើញថ ពុំមានសងាឃឹមនឹងអាច 
ទារបានឥណទាន ទាំងនោះមកវិញទា។

  ២.៣.៦ ការសន្រចយាន្រចឥណានផ្រចស្រចងៗ 

   នៅក្នុងអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារមានការសនា្នាឥណទានផាសាងៗ  
ដាលរួមមាន ការសនា្ផ្ដទល់បាាក់កម្ចី លិខិតឥណទាន និងលិខិត 
ធានា។ គោលនយោបាយគណនាយាយ និងវិធីសាស្ដទាសំវិធានធន គឺ 
មានលក្ខណៈដូចទៅនឹងឥណទាន ដាលបានផ្ដទល់ឲាយដំបូងដូចដាល 
កំណត់បង្ហាញាងលើ។ សំវិធានធនលើការសនា្នាឥណទាន 
ផាសាងៗ តាូវបានធ្វើឡើងនៅពាលការបាត់បង់ តាូវបានគិតថទំនង 
នឹងកើតមានឡើង។

  ២.៣.៧ ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ

   គណនីតាូវទទួលផាសាងៗ រួមបញ្ចូលនៅក្នុងទាពាយសកម្មផាសាងៗ 
តាូវបានកត់តាាទៅតាមតម្លាដាលរំពឹងទុកថនឹងអាចបាមូលមក 
វិញបាន។ ការបា៉ាន់សា្មាន តាូវធ្វើឡើងសមាាប់បំណុលជាប់សងាស័យ  
ដោយផ្អាកលើការតាួតពិនិតាយ ចំពោះបរិមាណនៅសល់ទាំងអស ់
នាកាលបរិច្ឆាទនាតាាជងតុលាយការ។

  ២.៣.៨ អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍

   ក. អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ តាូវបានកត់តាាតាមតម្លាដើមដោយ 
 ដករំលស់បង្គរ និងការាតបង់នាឱនភាពតម្លាបង្គរ បាសិនបើ 
 មាន។ នៅពាលដាលធាតុនាអចលកម្ម រួមបញ្ចូលនូវសមាស 
 ធាតុសំាន់ៗ ដាលមានអាយុកាលកំណត់បាើបាាស់ខុសៗគា្នា 
 អចលកម្មទំាងនោះ តាវូបានាត់ទុកជាធាតុផាសាងគា្នានាអចលកម្ម 
 និងហត្ថូបករណ៍។

   ខ. ការរំលស់នាអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍តាូវបានកត់តាាក្នុង 
 របាយការណ៍លទ្ធផលដោយផ្អាកលើវិធីសាស្តារំលស់ថារ 
 ទៅលើអាយុកាលបា៉ាន់បាមាណនាទាពាយនីមួយៗ ទៅតាមអតាា  
 ដូចាងកាាម៖

    ការកាលម្អអគារ   ២០% 
    ហត្ថូបករណ៍ការិយល័យ  ២០% - ២៥%
    សង្ហារឹម និងគាឿងបំពាក់  ២០%
    យនយន្ដទ    ២៥% 



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១០៥

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
 

 ២.៣ ស្រចចក្ដីសង្ខ្រចបន្រចគោលការណ៍គណន្រចយ្រចយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

  ២.៣.៨ អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ (តពីទំព័រមុន)

   គ. ការចាំយបន្តបនា្ទាប់ដាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធាតាុមួយនា 
 អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ដាលបានទទួលសា្គាល់រួចមកហើយ 
 នឹងតាូវបូកបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លាយោងនាទាពាយសកម្មនោះ  
 បាសិនបើអត្ថបាយោជន៍សាដ្ឋកិច្ចនាពាលអនាគតដាលលើស 
 ពីបាតិបត្តិការដើមស្ដទងា់រ នាទាពាយសកម្មដាលកំពុងមាននោះ 
 អាចនឹងហូរចូលទៅក្នុងធនាគារ។ ាជល់ការចាំយបនា្ទាប់បនាស ំ
 ផាសាងទៀត តាូវបានទទួលសា្គាល់ជាបន្ទុកចាំយនៅក្នុង 
 ការិយបរិច្ឆាទដាលកើតឡើង។

   ឃ. ចំណាញ ឬាតពីការឈប់បាើ ឬការលក់ចាញនាអចលកម្មនិង 
 ហត្ថូបករណា៍មួយតាូវបាន កំណត់ដោយភាពខុសគា្នារវាង 
 បាាក់ចំណូលសុទ្ធពីការលក់ និងតម្លាយោងនាទាពាយសមាបត្ដទិនោះ  
 ហើយតាូវបានទទួលសា្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលនៅថ្ងា 
 ឈប់បាើ ឬលក់ចាញ។

   ង. អចលកម្មដាលបានរំលស់អស់ហើយ តាូវបានរកាសាទុកក្នុង 
 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ថ្ងាដាលអចលកម្ម និង 
 ហត្ថូបករណ៍ទាំងនោះតាូវបានលក់ ឬលុបបំបាតោ់ល។

   ច. តម្លាយោងនាអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ តាូវបានធ្វើការ 
 តាួតពិនិតាយឡើងវិញចំពោះឱនភាពនាតម្លា នៅពាលដាលមាន 
 ការគូសបញ្ជាក់ាមួយឲាយដឹងថ ទាពាយសកម្មនោះាំបាច់តាូវ  
 បន្ថយតម្លា។ ឱនភាពនាតម្លាតាូវបានវាស់វាងដោយបាៀបធៀប 
 តម្លាយោងរបស់ទាពាយសកម្ម ជាមួយតម្លាដាលអាចបាមូលបាន 
 វិញ។ ការាតបង់លើការថយចុះនាតម្លា តាូវបានាត់ចូលជា 
 ចំាយក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

   ឆ. ការាក់បញ្ចូលមកវិញនូវការាតបង់លើឱនភាពនាតម្លា ដាល 
 បានទទួលសា្គាល់ពីឆ្នាំមុនៗ តាូវបានកត់តាាឡើងវិញ នៅពាល 
 ដាលមានការគូសបញ្ជាក់ឲាយដឹងថការាតបង់លើឱនភាព នា 
 តម្លា ដាលបានទទួលសា្គាល់សមាាប់ទាពាយសកម្មនោះលាងកើត 
 មានទៀត ឬតាូវបានថយ ចុះហើយ។ ការាក់បញ្ចូលមកវិញ 
 នាះ តាូវបានទទួលសា្គាល់តាឹមកមាិតតម្លាយោងនាទាពាយសកម្ម 
 ដាលតាូវបានកំណត់ (តម្លាសុទ្ធបនា្ទាប់ពីដករំលស់) បាសិនបើ 
 ពុំមានការាតបង់លើឱនភាពនាតម្លាទានោះ។ ការាក់បញ្ចូល 
 មកវិញនាះ តាូវបានទទួលសា្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍ លទ្ធផល។

  ២.៣.៩ កម្មវិធីកុំព្រចយូទ័រ

   កម្មវិធីកុំពាយូទ័រដាលធនាគារបានទិញ តាូវបានបង្ហាញតាមថ្លាដើម 
ដករំលស់បង្គរ និងឱនភាពបាសិនបើមាន។ កម្មវិធីកុំពាយូទ័រតាូវ 

បានរំលស់ដោយផ្អាកលើវិធីសាស្ដទារំលស់ថារ ដាលមានអតាា 
រំលស់បាាំឆ្នាំ ២០ ភាគរយ។

  ២.៣.១០ ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារផ្រចស្រចងៗ

   បាាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារផាសាងៗ តាូវបានបង្ហាញក្នុង 
តម្លាដាលបានាក់តម្កល់។

  ២.៣.១១ បំណុលបនា្ទ្រចប់បន្រចសំ

   បំណុលបនា្ទាប់បនាសំ ជាបាាក់កម្ចីរយៈពាលវាង ដាលបនា្ទាប់បនាសំនា 
បំណុលទាំងអស់របស់ធនាគារ។ វាតាូវបានគាាត់ចូលជាផ្នាកមួយ 
នាបំណុលរបស់ធនាគារ ហើយតាូវបានាក់បញ្ចូលទៅក្នងុការ 
គណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារដាលស្ថិតកាាមការណានាំ 
របស់ធនាគារជាតិ នា កម្ពុជា។

  ២.៣.១២ បំណុលផ្រចស្រចងៗ

   បំណុលផាសាងៗតាូវបានបង្ហាញក្នុងតម្លាដើម។

  ២.៣.១៣ សំវិធានធនលើបំណុល

   សំវិធានធនលើបំណុល តាវូបានទទួលសា្គាល់នៅពាលដាល ធនាគារ 
មានកាតព្វកិច្ចបច្ចុបាបន្ន ជាលទ្ធផលនាពាឹត្ដទិការណ៍ពីអតីតកាល 
តាមផ្លូវចាបាប់ ឬតាមរយៈការបង្កើតឡើង ដាលអាចនាំអោយមាន 
លំហូរចាញនូវធនធានដាលជាផ្នាកនាអត្ថបាយោជន៍សាដ្ឋកិច្ច 
ដើមាបីបំពាញនូវកាតព្វកិច្ចនោះ ហើយការបា៉ាន់សា្មានជាក់លាក់នា 
តម្លារបស់បំណុលនោះតាូវតាកើតមាន។

   សំវិធានធនតាូវបានតាួតពិនិតាយឡើងវិញ នាកាលបរិច្ឆាទនាតាាជង 
តុលាយការនីមួយៗ ហើយធ្វើការកាតមាវូឲាយសាបទៅនឹងការប៉ាាន់សា្មាន
ល្អបំផុតនាពាលបច្ចុបាបន្ន។ នៅពាលតម្លានាសាច់បាាក់មានឥទ្ធិពល
ជាសារវន្ដទ បរិមាណសំវិធានធនគឺជាតម្លាបច្ចុបាបន្ននាការចំាយ
ដាលរំពឹងទុក ដើមាបីទូទាត់ បំណុល។

  ២.៣.១៤ ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញ

   (i) ពន្ធលើបាាក់ចំណាញក្នុងគាា

    ពន្ធលើបាាក់ចំណាញក្នុងគាាជាទាពាយសកម្ម និងទាពាយអកម្ម  
 សមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបច្ចុបាបន្ន និង មុនៗ តាូវបានវាស់វាងជា 
 ទឹកបាាក់ដាលតាូវបានរំពឹងទុកថ តាូវបានបាមូលមកវិញ ឬ  
 តាូវបង់ទៅអាជា្ញាធរពន្ធារ។ អតាាពន្ធ និងចាបាប់ពន្ធ ដាលតាូវ 
 បានបាើដើមាបីគណនាទឹកបាាក់ទំាងនាះ គឺជាអតាា និងចាបាប់ពន្ធ 
 ដាលមានសុពលភាពរហូតដល់កាលបរិចា្ឆទនាតាាជងតុលាយការ 
 នាះ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១០៦

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
 

 ២.៣ ស្រចចក្ដីសង្ខ្រចបន្រចគោលការណ៍គណន្រចយ្រចយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

  ២.៣.១៤ ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញ (តពីទំព័រមុន)

   (ii) ពន្ធលើបាាក់ចំណាញពនា្រ

    ពន្ធលើបាាក់ចំណាញពនា្រ តាូវបានគណនាដោយបាើវិធ ី
 សាស្ដទាបំណុលតុលាយការលើចំនួនខុសគា្នាបណ្ដាះអាសន្ន 
 នាកាលបរិច្ឆាទនាតាាជងតុលាយការរវាងមូលា្ឋានពន្ធនាទាពាយ 
 សកម្ម និង ទាពាយអកម្មហើយនិងតម្លាពិតគណនាយាយរបស ់
 ទាពាយទាំងនោះក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

    ពន្ធលើបាាក់ចំណាញពនា្ រជាទាពាយអកម្ម តាវូបានទទួលសា្គាល់ 
 លើចំនួនខុសគា្នាបណ្ដាះអាសន្នជាប់ពន្ធទាំងអស់ លើកលាង 
 តានៅពាលពន្ធពនា្ រជាទាពាយអកម្មកើតឡើងពីការទទួលសា្គាល់ 
 នៅគាាដំបូងនាទាពាយសកម្ម ឬទាពាយអកម្ម នៅក្នុងបាតិបត្ដទិការ 
 មួយដាលនៅពាលនោះ បាតិបត្តិការមិនជះឥទ្ធិពលដល់បាាក ់
 ចំណាញគណនាយាយ និងបាាក់ចំណាញ ឬាតជាប់ពន្ធ។

    ពន្ធលើបាាក់ចំណាញពនា្ រជាទាពាយសកម្ម តាូវបានទទួលសា្គាល់ 
 សមាាប់ភាពខុសគា្នាបណ្ដាះអាសន្នទំាងអស់ ដាលអាចកាត ់
 បន្ថយបានរហូតដល់ទំហំមួយ ដាលទំនងថបាាក់ចំណាញ 
 ជាប់ពន្ធនឹងអាចមាន ដើមាបីកាត់កងជាមួយភាពខុសគា្នា 
 បណ្ដាះអាសន្ន ដាលអាចបាើបាាស់បានលើកលាងតានៅ 
 ពាលពន្ធលើបាាក់ចំណាញពនា្រ ជាទាពាយសកម្មកើតឡើង 
 ពីការទទួល សា្គាល់នាគាាដំបូងនាទាពាយសកម្ម ឬបំណុលនា 
 បាតិបត្ដទិការមួយនៅខណៈពាលបាតិបត្ដទិការ កើតឡើងនោះ  
 មិនមានឥទ្ធិពលដល់បាាក់ចំណាញតាមវិធីសាស្ដទាគណនាយាយ  
 និងបាាក់ចំណាញ ឬាតជាប់ពន្ធ។

    តម្លាពិតគណនាយាយនាពន្ធលើបាាក់ចំណាញពនា្រជាទាពាយ 
 សកម្ម តាូវបានពិនិតាយឡើងវិញនាកាលបរិច្ឆាទនាតាាជង 
 តុលាយការនីមួយៗ ហើយនឹងតាូវបានកាត់បន្ថយមកតាមឹទំហំមួយ 
 ដាលមិនទំនងថមានបាាក់ចំណាញជាប់ពន្ធគាប់គាាន់នឹងអាច 
 ផ្ដទល់ឲាយទាពាយសកម្មទាំងអស់ ឬមួយផ្នាកអាចបាមូលមកវិញ 
 នាពាលអនាគត។ ពន្ធលើបាាក់ចំណាញពនា្ រ ជាទាពាយសកម្ម 
 ដាលមិនតាូវបានទទួលសា្គាល់នោះ គឺតាូវបានវាយតម្លាឡើង 
 វិញ នាកាលបរិច្ឆាទនាតាាជងតុលាយការនីមួយៗ ហើយតាូវបាន 
 ទទួលសា្គាល់នូវតាទំហំមួយដាលវាទំនងថ បាាក់ចំណាញ 
 ជាប់ពន្ធនា ពាលអនាគតនឹងធ្វើឲាយពន្ធពនា្រជាទាពាយសកម្ម 
 នោះ អាចតាូវបានយកបាមូលមកវិញបាន។

  ២.៣.១៥ ការកាត់កងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

   ទាពាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងទាពាយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាូវបានកាត់កងគា្នា 
ហើយចំនួនទឹកបាាក់សុទ្ធតាូវបានបង្ហាញក្នងុតាាជងតុលាយការលុះតាា 
តាក្នុងករណីដាលមានសិទ្ធិសាបចាបាប់ ដើមាបីកាត់កងទឹកបាាក ់
ដាលតាូវបានទទួលសា្គាល់ ហើយមានបំណងទូទាត់តាមមូលា្ឋាន 
សុទ្ធ ឬ លក់ទាពាយសកម្ម និងទូទាត់បំណុលនៅពាលទន្ទឹមគា្នានោះ។ 
ជាទូទៅនាះមិនមានជាករណីរបស់កិច្ចពាមពាៀង កាត់កងឡើយ  
ហើយទាពាយសកម្ម និងទាពាយអកម្មពាក់ព័ន្ធតាវូបានបង្ហាញជាទឹកបាាក់ 
ដុលនៅក្នុងតាាជងតុលាយការ។

  ២.៣.១៦ ការទទួលសា្គ្រចល់ចំណូល និងចំណាយ

   ក. ចំណូលពីការបាាក់៖

    ចំណូលពីការបាាក់ តាូវបានទទួលសា្គាល់ដោយផ្អាកលើ 
 មូលា្ឋានបង្គរ។

    ចំណូលពីការបាាក់លើឥណទានវិបារូបន៍ ឥណទានមានកាល 
 កំណត់ និងឥណទានផាសាងទៀត តាូវបានទទួលសា្គាល់ ដោយ 
 ផ្អាកលើមូលា្ឋានបង្គរជារៀងាជល់ថ្ងា។ នៅពាលដាលឥណទាន 
 មួយកា្លាយជាឥណទានមិនដំណើរការ ការកត់តាាការបាាក់តាូវ 
 បានពាយួរទុករហូតតាូវបានទទួលសា្គាល់ដោយផ្អាកលើមូលា្ឋាន 
 សាច់បាាក់។ ឥណទានទាំងនោះតាូវបានាត់ទុកជាគណន ី
 មិនដំណើរការ នៅពាលដាលមានការខកានមិនបានសង 
 បំណុលចំនួន ៩០ ថ្ងា ឬ លើសពីនាះ។

   ខ. ចំណូលពីថ្លាឈ្នួល និងកមាាជើងសារ៖

    ចំណូលពីសកម្មភាពផាសាងៗរបស់ធនាគារ តាូវបានបង្គរដោយ 
 បាើមូលា្ឋានដូចាងកាាម៖

    ១. កមាាលើការាត់ចាងផ្ដទល់ឥណទាន និងកមាាជើងសារលើ 
  សាវាកម្ម និងឥណទាន ដាលបានផ្ដទល់ទៅឱាយអតិថិជន 
  តាូវបានទទួលសា្គាល់នៅពាលបាតិបត្ដទិការកើតឡើង។

    ២. កមាាលើកិច្ចសនា្ និងកមាាការធានាលើសាវាកម្មផាសាងៗ 
  និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុានាដាលផ្ដទល់ឲាយអតិថិជនតាវូបាន 
  ទទួលសា្គាល់ជាចំណូលនៅពាលដាលបាតិបត្ដទិកើតមាន 
  ឡើង។

    ៣. កមាាសាវាកម្ម និង កមាារត់ការ តាូវបានទទួលសា្គាល់  
  នៅពាលសាវាកម្មតាូវបានបំពាញ។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១០៧

២. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
 

 ២.៣ ស្រចចក្ដីសង្ខ្រចបន្រចគោលការណ៍គណន្រចយ្រចយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

  ២.៣.១៦ ការទទួលសា្គ្រចល់ចំណូល និងចំណាយ (តពីទំព័រមុន)

   គ. ចំាយលើការបាាក់៖

    ចំាយការបាាក់លើបាាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន គណនីទូទាត ់
 របស់ធនាគារផាសាងៗ និងបាាក់កម្ចី តាូវបានទទួលសា្គាល់តាម 
 មូលា្ឋានបង្គរ។

   ឃ. ចំាយលើថ្លាឈ្នលួ និងជើងសារ៖

    ចំាយលើថ្លាឈ្នលួនិងជើងសារតាូវបានទទួលសា្គាល់នៅពាល 
 ចាំយនោះកើតឡើង។

  ២.៣.១៧ ភតិសន្រចយាប្រចតិបត្តិការ

   ការចំាយទៅលើភតិសនា្ បាតិបត្តកិារ តាូវបានគិតបញ្ចលូទៅក្នងុ 
របាយការណ៍លទ្ធផលតាមអតាាថារសាបតាមថារវាលានាការជួល។

  ២.៣.១៨ សម្ព័ន្ធញាតិ

   ភាគីដាលាត់ទុកថជាសម្ពន័្ធាតិ លុះតាាតាធនាគារមានលទ្ធភាព  
គាប់គាងផ្ទាល់ ឬបាយោល លើភាគីផាសាងទៀត ឬមានឥទ្ធិពលយ៉ាង 
សាំន់ក្នុងការធ្វើសាចក្ដទីសមាាចចិត្ដទផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ និង បាតិបត្ដទិការ  
ឬ ផ្ទុយមកវិញ បាសិនបើធនាគារនិងភាគីនោះស្ថតិនៅកាាមការ 
គាប់គាងរួមមួយ ឬក៏ មានឥទ្ធិពលជាសាំន់។ សម្ព័ន្ធាតិអាចជា  
រូបវ័ន្ដទបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ហើយក៏បានរួមបញ្ចូលទាំង បុគ្គលជិតស្និត 
នៅក្នុងសមាជិកគាួសារផងដារ។

   សម្ព័ន្ធាតិដូចដាលបានកំនត់ក្នងុមាតាា ៤៩ និង ៥០ នាចាបាប់ស្ដទពីី 
ធនាគារ និងសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ នាពាះាជជាាចកាកម្ពុជា រមួមាន 
ដូចាងកាាម៖

   ក. ាជល់បុគ្គលទាំងងយាដាលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយ 
 បាយោល នូវភាគហ៊ុនយ៉ាង ហោចាស់ ១០ ភាគរយ 
 នាមូលធន ឬសិទ្ធិបោះឆ្នាត។

   ខ. ាជល់កាុមហ៊ុនទាំងងយា ដាលធនាគារកាន់កាប់ដោយ 
 ផ្ទាល់ ឬបាយោលនូវភាគហុ៊ន យ៉ាងហោចាស់ ១០ ភាគរយ 
 នាមូលធន ឬសិទ្ធិបោះឆ្នាតនៅក្នុងកាុមហ៊ុននោះ។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

   គ. ាជល់បុគ្គលទាំងងយា ដាលចូលរួមក្នុងអភិបាលកិច្ចការ 
 គាប់គាង ការដឹកនាំ ឬការតាួតពិនិតាយផ្ទាក្នុង។

   ឃ. ាជល់សវនករាងកាា។

  ២.៣.១៩ ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលស្ថិតក្រច្រចមកិច្ចសន្រចយាធានា

   ទាពាយសកម្មដាលផ្ញើររកាសាទុក ឬក្នុងសមាសភាពជាទាពាយាក់ធានា 
គឺមិនតាូវបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទា ពីពាាះទាពាយទាំង 
នាះមិនមានជាទាពាយសកម្មរបស់ធនាគារឡើយ។

  ២.៣.២០ ការកាត់ខ្ទង់ន្រចចំនួនទឹកប្រច្រចក់

   ចំនួនទឹកបាាក់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តាូវបានកាត់ខ្ទង់ជាចំនួន 
គត់ឯកតាដលុា្លារអាមារិក ចំពោះ ចំនួនទឹកបាាក់ដុលា្លារអាមារិក និង 
ឯកតាពាន់រៀល ចំពោះចំនួនទឹកបាាក់រៀល លើកលាងតាមានការ 
បញ្ជាក់ផាសាងពីនាះ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១០៨

៣. សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥)

គណនីចរន្ដទជាបាាក់ដលុា្លារអាមារិក ៦៣.២០១.៩២៣ ២៥៥.៩៦៧.៧៨៧ ៦០.៨០០.៨៣០ ២៤៧.៧៦៣.៣៨២

គណនីចរន្ដទជាបាាក់រៀល ១.២២៥.៩១១ ៤.៩៦៤.៩៤០ ២.១៣២.១៨៧ ៨.៦៨៨.៦៦៣

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ជា បាាក់ដលុា្លារអាមារិក ៣៧.៦៤៧.៥០០ ១៥២.៤៧២.៣៧៥ ១៧.០៨០.០០០ ៦៩.៦០១.០០០

បាាក់តម្កល់កាតព្វកិច្ច៖

បាាក់បំរុងកាតព្វកិច្ច ៧៣.០៧៤.០៧៤ ២៩៥.៩៥០.០០០ ៥១.០០០.៦០៥ ២០៧.៨២៧.៤៦៥

បាាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន ៥.០០០.០០០ ២០.២៥០.០០០ ៥.០០០.០០០ ២០.៣៧៥.០០០

១៨០.១៤៩.៤០៨ ៧២៩.៦០៥.១០២ ១៣៦.០១៣.៦២២ ៥៥៤.២៥៥.៥១០

ប្រច្រចក់បំរុងកាតព្វកិច្ច

យោងតាមបាកាសរបស់ធនាគារជាតិនាកម្ពុជា លាខ ធ៧-០១២-១៤០ ចុះថ្ងាទី១៣ ខាកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ធនាគារតាូវបានតមាូវឲាយរកាសាចំនួនទឹកបាាក់បំរងុជាក់លាក់មួយនៅធនាគារ
ជាតិ នា កម្ពុជាក្នុងទំរង់ជាបាាក់បញ្ញើកាតព្វកិច្ច ហើយគណនាតាមអតាា ៨ ភាគរយ និង ១២,៥ ភាគរយ នាបាាក់បញ្ញើអតិថិជនជារូបិយវត្ថុរៀល និងជារូបិយប័ណ្ណដបរទាសរៀងគា្នា។ 
បាាក់តម្កល់កាតព្វកិច្ច លើបាាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន មានការបាាបាួលអាសា័យទៅលើកមាិតនាបាាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

ប្រច្រចក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

យោងតាមបាកាសរបស់ធនាគារជាតិនាកម្ពុជា លាខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះថ្ងាទី១៥ ខាតុលា ឆ្នាំ២០០១ គាបធ់នាគារតាូវបានតមាូវឲាយតម្កល់បាាក់ចំនួន ១០ ភាគរយ នាដើមទុនចុះបញ្ជ ី
នៅ ធនាគារជាតិនាកម្ពជុា។ បាាក់តម្កល់នាះគឺមិនអាចបាើបាាស់ក្នុងបាតិបត្ដទិការបាាំថ្ងារបស់ធនាគារ បានឡើយ ប៉ុន្ដទាធនាគារអាចដកយកវិញបាននៅពាលដាលសមាាចចិត្ដទឈប់ធ្វើ  
អាជីវកម្មនៅក្នុង ពាះាជជាាចកាកម្ពុជា។

សមាាប់គោលបំណងនាការរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់បាាក់ សាច់បាាក់ និងសាច់បាាក់សមមូលរួមមានដូចាងកាាម៖

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥)

សាច់បាាក់ក្នុងដា ៣៧.៥៨២.០៤៣ ១៥២.២០៧.២៧៤ ៤៦.៨១៤.១២៩ ១៩០.៧៦៧.៥៧៦

សមតុលាយជាមួយធនាគារជាតិនា កម្ពុជា៖

គណនីចរន្ត ៦៤.៤២៧.៨៣៤ ២៦០.៩៣២.៧២៧ ៦២.៩៣៣.០១៧ ២៥៦.៤៥២.០៤៥

បាាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (ក) ៣៧.៤៦០.០០០ ១៥១.៧១៣.០០០ ១៤.០០០.០០០ ៥៧.០៥០.០០០

សមតុលាយជាមួយធនាគារផាសាងៗ៖

គណនីទូទាត់ ៣៥៨.៨៥១ ១.៤៥៣.៣៤៧ ៥៣៧.៤២០ ២.១៨៩.៩៨៦

បាាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (ក) ៣៤.៨៩៥.១០២ ១៤១.៣២៥.១៦៣ ៥១.៦៧១.៩២៨ ២១០.៥៦៣.១០៧

គណនីទូទាត់ជាមួយកាុមហ៊ុនមា ២.២៥៥ ៩.១៣៣ ២៩៦.២៧៦ ១.២០៧.៣២៥

គណនីទូទាត់ជាមួយសម្ព័ន្ធាតិ ៤៨៦.២០៣ ១.៩៦៩.១២២ ៨៩៣.៨០៧ ៣.៦៤២.២៦៤

សាច់ប្រច្រចក់ និងសាច់ប្រច្រចក់សមមូល សរុប ១៧៥.២១២.២៨៨ ៧០៩.៦០៩.៧៦៦ ១៧៧.១៤៦.៥៧៧ ៧២១.៨៧២.៣០៣

(ក) បាាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ទាំងនាះមិនមានការាក់កមាិត និងមានកាលវសាន្តដើមរយៈពាល ៣ខា ឬតិចជាង។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១០៩

៤. សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ
 

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥)

គណនីទូទាត់ជាមួយធនាគារកាាបាទាស ២៩៧.៨៧១ ១.២០៦.៣៧៨ ៤៨៨.៧៦៤ ១.៩៩១.៧១៣

គណនីទូទាត់ជាមួយធនាគារក្នុងសាុក ៦០.៩៨០ ២៤៦.៩៦៩ ៤៨.៦៥៦ ១៩៨.២៧៣

បាាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ៤៤.៨៩៥.១០២ ១៨១.៨២៥.១៦៣ ៦១.៦៧១.៩២៨ ២៥១.៣១៣.១០៧

៤៥.២៥៣.៩៥៣ ១៨៣.២៧៨.៥១០ ៦២.២០៩.៣៤៨ ២៥៣.៥០៣.០៩៣

គណនីទូទាត់ដាលមាននៅជាមួយធនាគារក្នុងសាុក ពុំទទួលបានការបាាក់ទា ចំណាកឯគណនីទូទាត់ដាលមាននៅកាាបាទាសវិញ ទទួលបានការបាាក់ក្នុងអតាា ០,១៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ           
(ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ គឺពី ០,១៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ)។

 បាាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារក្នុងសាុកទទួលបានការបាាក់បាាំឆ្នាំ ក្នុងអតាាពី ០,៣០% ទៅ ៤,០០% (ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ គឺពី ០,៦០% ទៅ ២,៥០% ក្នុងមួយឆ្នាំ)។

៥. សមតុល្រយជាមួយក្រុមហ៊ុនម្រ

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥)

គណនីត្រចូវទទួលពីក្រចុមហ៊ុនម្រច

គណនីទូទាត់ ២.២៥៥ ៩.១៣៣ ២៩៦.២៧៦ ១.២០៧.៣២៥

គណនីត្រចូវទូាត់ទៅឲ្រចយក្រចុមហ៊ុនម្រច

គណនីទូទាត់ ២០៩.៧៣៥ ៨៤៩.៤២៧ ៨.២៥៣.០៦៥ ៣៣.៦៣១.២៤០

កម្ចី 

រយៈពាលខ្លី ៣០.០០០.០០០ ១២១.៥០០.០០០ ៣១.០០០.០០០ ១២៦.៣២៥.០០០

រយៈពាលវាង ៣០.០០០.០០០ ១២១.៥០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១២២.២៥០.០០០

ការបាាក់តាូវទូទាត់ ៩៣៨.៩៣៦ ៣.៨០២.៦៩១ ៤៧.៦៤០ ១៩៤.១៣៣

៦១.១៤៨.៦៧១ ២៤៧.៦៥២.១១៨ ៦៩.៣០០.៧០៥ ២៨២.៤០០.៣៧៣

បំណុលបនា្ទ្រចប់បន្រចសំ ៣០.០០០.០០០ ១២១.៥០០.០០០ - -

កម្ចីរយៈពាលខ្លីពីកាុមហ៊ុនមា មានកាលវសាន្តជាមធាយមាប់ពី ១ ទៅ ៣ខា។ កម្ចីរយៈពាលវាង មានកាលវសាន្តជាមធាយមរហូតដល់ ៣ឆ្នាំ ហើយតាូវបានទូទាត់សងនៅកាលវសាន្ត។ 
កម្ចីទាំងនាះមានអតាាការបាាក់ ាប់ពី ០,៨៤% ទៅ ២,៨៣% ក្នុងមួយឆ្នាំ (ឆ្នាំ២០១៤ គាឺប់ពី ០,៣៥% ទៅ ១,៩៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ)។

នាថ្ងាទី៣០ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ធនាគារជាតិនាកម្ពុជា បានអនុម័តលើកិច្ចពាមពាៀងបំណុលបនា្ទាប់បនាសំរវាងធនាគារ និងកាុមហ៊ុនមា។ ចំណូលនឹងបាើបាាស់ជាទុនបង្វិល។ នៅខាមកាជ 
ឆ្នា២ំ០១៥ កាមុហុ៊នមា បានផ្តល់បំណុលបនា្ទាប់បនាសំដល់ធនាគារចំនួន ៣០ លានដុលា្លារអាមារិក។ បំណុលបនា្ទាប់បនាសំនាះ មានអតាាការបាាក់ថារចំនួន ៧% ក្នងុមួយឆ្នា ំនិងមាន រយៈពាល 
ចំនួន ១០ ឆ្នាំ។ បាាក់ដើមនឹងតាូវទូទាត់សងនាកាលវសាន្ត ហើយការបាាក់តាូវទូទាត់សងនៅរៀងាជល់ ៦ ខា ម្តង។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១១០

៦. សមតុល្រយជាមួយសម្ព័ន្ធាតិ

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥)

ធនាគារ Maybank New York ២៩៣.៨៥០ ១.១៩០.០៩៣ ៦៥៨.៥៨២ ២.៦៨៣.៧២២

ធនាគារ Maybank Singapore ១៨០.១៨០ ៧២៩.៧២៩ - -

ធនាគារ Maybank London ១០.២៩៣ ៤១.៦៨៧ ២៣៥.២២៥ ៩៥៨.៥៤២

ធនាគារ Maybank Hong Kong ១.០០៨ ៤.០៨២ - -

ធនាគារ Maybank Vietnam ៨៧២ ៣.៥៣១ - -

៤៨៦.២០៣ ១.៩៦៩.១២២ ៨៩៣.៨០៧ ៣.៦៤២.២៦៤

ទឹកបាាក់នាះតាំងឲាយសមតុលាយនាគណនីទូទាត់ជាមួយសាាធនាគារ មាយប៊ាង នៅកាាបាទាស។

៧. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់បង្ហ្រចញ
ល្រចខ ២.១.៥)

ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម៖

ឥណទានមានកាលកំណត់ ៨៩.៩៩៦.៧៦៥ ៣៦៤.៤៨៦.៨៩៨ ៦៣.៦០៥.១០៣ ២៥៩.១៩០.៧៩៥

ឥណទានវិបារូបន៍ ៦៧.៤៧១.៥១៥ ២៧៣.២៥៩.៦៣៦ ៥៩.៩៥៨.៥៧៥ ២៤៤.៣៣១.១៩៣

ហិរញ្ញបាបទានពាណិជ្ជកម្ម ២៦.៦៤៦.០៥៩ ១០៧.៩១៦.៥៣៩ ២៣.២៨២.៩៩០ ៩៤.៨៧៨.១៨៥

១៨៤.១១៤.៣៣៩ ៧៤៥.៦៦៣.០៧៣ ១៤៦.៨៤៦.៦៦៨ ៥៩៨.៤០០.១៧៣

ឥណទានសមាាប់អ្នកបាើបាាស់៖

ឥណទានមានកាលកំណត់ ១៥៦.៤០៨.៣៣៣ ៦៣៣.៤៥៣.៧៤៩ ១០៤.០៣០.៥៨៣ ៤២៣.៩២៤.៦២៦

ឥណទានគាហា្ឋាន ៧៧.៦៦២.២១៣ ៣១៤.៥៣១.៩៦៣ ៥៤.៨៩៩.៤០៥ ២២៣.៧១៥.០៧៥

ឥណទានវិបារូបន៍ ៥៩.២៦៥.០១៧ ២៤០.០២៣.៣១៩ ៤២.៤០៧.៤៥២ ១៧២.៨១០.៣៦៧

ឥណទានសមាាប់បុគ្គលិក ៧.៧១០.១៥៩ ៣១.២២៦.១៤៤ ៤.៤៣៨.៤៤១ ១៨.០៨៦.៦៤៧

ហិរញ្ញបាបទានពាណិជ្ជកម្ម ១.០៨៩.៧៩៨ ៤.៤១៣.៦៨២ - -

៣០២.១៣៥.៥២០ ១.២២៣.៦៤៨.៨៥៧ ២០៥.៧៧៥.៨៨១ ៨៣៨.៥៣៦.៧១៥

ឥណទាន និងបុរាបាទានដុល ៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០ ៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨

ការបាាក់តាូវទទួលសុទ្ធ៖

ការបាាក់បង្គរតាូវទទួល ២.០៨៩.១៧៩ ៨.៤៦១.១៧៥ ១.៦១៨.៥៧០ ៦.៥៩៥.៦៧៣

ការបាាក់ពាយួរទុក (១.៣០៨.៦៤៧) (៥.៣០០.០២១) (១.០៩៤.០២៧) (៤.៤៥៨.១៦២)

៧៨០.៥៣២ ៣.១៦១.១៥៤ ៥២៤.៥៤៣ ២.១៣៧.៥១១

សរុបឥណទាន និងបុរាបាទានដុល និង ការបាាក់តាូវទទួលសុទ្ធ ៤៨៧.០៣០.៣៩១ ១.៩៧២.៤៧៣.០៨៤ ៣៥៣.១៤៧.០៩២ ១.៤៣៩.០៧៤.៣៩៩

សំវិធានធនសមាាប់ឥណទានដាលបាត់បង់៖

សំវិធានធនជាក់លាក់ (៧.៩០៣.៤៧៨) (៣២.០០៩.០៨៦) (៧.៥៣៩.៦១៧) (៣០.៧២៣.៩៣៩)

សំវិធានធនទូទៅ (៤.៦៨៣.៣៥៨) (១៨.៩៦៧.៦០០) (៣.៣៤៨.០៦៩) (១៣.៦៤៣.៣៨១)

(១២.៥៨៦.៨៣៦) (៥០.៩៧៦.៦៨៦) (១០.៨៨៧.៦៨៦) (៤៤.៣៦៧.៣២០)

ឥណទាន និងបុរាបាទាន - សុទ្ធ ៤៧៤.៤៤៣.៥៥៥ ១.៩២១.៤៩៦.៣៩៨ ៣៤២.២៥៩.៤០៦ ១.៣៩៤.៧០៧.០៧៩

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១១១

៧. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន (តពីទំព័រមុន)

ការវិភាគបន្ថាមទៀត អំពីឥណទាន និងបុរាបាទានមានដូចាងកាាម៖

ក- ការវិភាគសំណុំឥណទានតាមវិស័យនាធនាគារ ៖

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់បង្ហ្រចញ
ល្រចខ ២.១.៥)

ពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំ និង ាជយ ២៣០.០៤៨.២៤៩ ៩៣១.៦៩៥.៤០៨ ១៥៤.២៨៥.០៩៣ ៦២៨.៧១១.៧៥៤

អ្នកបាើបាាស់ ៩៨.២៥៤.៦៥១ ៣៩៧.៩៣១.៣៣៧ ៧១.៧៦៩.៥២៦ ២៩២.៤៦០.៨១៨

កម្មន្ដទសាលកម្ម ៤១.៤៦៩.១៩៦ ១៦៧.៩៥០.២៤៤ ៣៥.២២៣.០៤៦ ១៤៣.៥៣៣.៩១២

សាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ៣៦.៨៧៦.១៧៨ ១៤៩.៣៤៨.៥២១ ៣៣.៥០៣.៦០៩ ១៣៦.៥២៧.២០៧

សំណង់ ២៧.៤៥១.៣៩៧ ១១១.១៧៨.១៥៨ ១៥.៦០៦.៥១៦ ៦៣.៥៩៦.៥៥៣

អាហរ័ណ នីហរ័ណ ១៣.១៤០.៧៤៣ ៥៣.២២០.០០៩ ១០.៦៦៧.៣៨៥ ៤៣.៤៦៩.៥៩៤

កសិកម្ម ៦.៩៣២.២៥៦ ២៨.០៧៥.៦៣៧ ៤.៨៥៦.៧៧៦ ១៩.៧៩១.៣៦២

ថមពល ១.៨៤៦.៣៣៨ ៧.៤៧៧.៦៦៩ ២.១៤១.៦៥៦ ៨.៧២៧.២៤៨

អប់រំ សុខភាព និងផាសាងៗ ៣០.២៣០.៨៥១ ១២២.៤៣៤.៩៤៧ ២៤.៥៦៨.៩៤២ ១០០.១១៨.៤៤០

៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០ ៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨

ខ- ការវិភាគឥណទាន និងបុរាបាទាន ដោយផ្អាកលើរូបិយប័ណ្ណដ និវាសនភាព ទំនាក់ទំនងហានិភ័យ និងអតាាការបាាក់ដូចាងកាាម៖

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់បង្ហ្រចញ
ល្រចខ ២.១.៥)

ប្រច្រចក់ដុល្លអាម្រចរិក ៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០ ៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨

និវាសនជន ៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០ ៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨

សម័្ពន្ធាតិ ២៤៨.៥០០ ១.០០៦.៤២៥ ១៤០.០៩៣ ៥៧០.៨៧៩

មិនមានសម័្ពន្ធាតិ ៤៨៦.០០១.៣៥៩ ១.៩៦៨.៣០៥.៥០៥ ៣៥២.៤៨២.៤៥៦ ១.៤៣៦.៣៦៦.០០៩

៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០ ៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨

ហានិភ័យធំ ៣៨.៥២១.១២៧ ១៥៦.០១០.៥៦៤ ៦៤.៦៥៧.២៣១ ២៦៣.៤៧៨.២១៦

មិនមានហានិភ័យធំ ៤៤៧.៧២៨.៧៣២ ១.៨១៣.៣០១.៣៦៦ ២៨៧.៩៦៥.៣១៨ ១.១៧៣.៤៥៨.៦៧២

៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០ ៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨

ហានិភ័យធំៗនាទាពាយនៅកាាតាាជងតុលាយការបូកបញ្ចូលគា្នាមានចំនួន ៤២,២០ លានដុលា្លរអាមារិក នាថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ (ឆ្នាំ២០១៤ មានចំនួន ១៤,១៦ លានដុលា្លារ 
អាមារិក)។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១១២

៧. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន (តពីទំព័រមុន)

២០១៥ ២០១៤

អតាាការបាាក់បាាំឆ្នាំ៖
ឥណទានវិបារូបន៍ ៦,០០% - ១១,០០% ៥,២៥% - ១១,២៥%
ឥណទាន ៧,០០% - ១២,២៥% ៧,៧៥% - ១២,០០%
សក្ខីប័តាជំនឿទុកចិត្ត ៦,២៥% - ៩,២៥% ៧,៥% - ១០,០០%
ឥណទានទៅបុគ្គលិក ៣,៥០% ៣,៥០%

គ- ការវិភាគឥណទាន និងបុរាបាទានតាមរយៈការបាតិបត្តិ មានដូចាងកាាម៖

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់បង្ហ្រចញ
ល្រចខ ២.១.៥)

ឥណានធម្មតា៖

មានវត្ថុធានា ៤៥៧.០៤៣.០៤៧ ១.៨៥១.០២៤.៣៤២ ៣២៦.៣៧៥.២២១ ១.៣២៩.៩៧៩.០២៦

មិនមានវត្ថុធានា ៩.៧៦៧.២៤៣ ៣៩.៥៥៧.៣៣៤ ៧.៣៤៣.២៥៦ ២៩.៩២៣.៧៦៨

ឥណានឃ្ល្រចំមើល៖

មានវត្ថុធានា ១.៣៩៧.៨០៤ ៥.៦៦១.១០៦ ១០.៥៨៧.៨៦៤ ៤៣.១៤៥.៥៤៦

ឥណានក្រច្រចមស្តងដ់រ៖

មានវត្ថុធានា ១១.៦២៧.៤៤០ ៤៧.០៩១.១៣២ ៤៦.៨៣៩ ១៩០.៨៦៩

ឥណានសង្រចស័យ៖

មានវត្ថុធានា ២៩៣.៥៣៦ ១.១៨៨.៨២១ ៣.៣០៦.៣១៤ ១៣.៤៧៣.២៣០

ឥណានបាត់បង់៖

មានវត្ថុធានា ៦.១២០.៧៨៩ ២៤.៧៨៩.១៩៥ ៤.៩៦៣.០៥៥ ២០.២២៤.៤៤៩

៤៨៦.២៤៩.៨៥៩ ១.៩៦៩.៣១១.៩៣០ ៣៥២.៦២២.៥៤៩ ១.៤៣៦.៩៣៦.៨៨៨

ឃ- យោងតាមកំណត់សមា្គាល់លាខ ១៤ សមាាប់ការវិភាគឥណទាន និងបុរាបាទាន ទៅតាមទមាង់កាលវសាន្ត 

ង- បមាាបមាួលនាការធ្វើសំវិធានធនសមាាប់ឥណទានបាត់បង់នៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆាទ៖

២០១៥
ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

២០១៤
ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សំវិធានធនជាកល់ក់៖

នាថ្ងាទី១ ខាមកាជ ៧.៥៣៩.៦១៧ ៨.៦៨៩.៤០៤

បន្ទុក ៣៦៣.៨៦១ -

បញ្ជីកាបញា្ចាស - (១.១៤៩.៧៨៧)

នាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ៧.៩០៣.៤៧៨ ៧.៥៣៩.៦១៧

សំវិធានធនទូទៅ៖

នាថ្ងាទី១ ខាមកាជ ៣.៣៤៨.០៦៩ ២.៥៤៥.៣៩៦

បន្ទុកក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆាទ ១.៣៣៥.២៨៩ ៨០២.៦៧៣

នាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ៤.៦៨៣.៣៥៨ ៣.៣៤៨.០៦៩

សំវិធានធនសរុប ១២.៥៨៦.៨៣៦ ១០.៨៨៧.៦៨៦

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ៥០.៩៧៦.៦៨៦ ៤៤.៣៦៧.៣២០

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១១៣

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

៨. អចលនកម្ម និងហត្ថូបករណ៍
 

២០១៥

អចលកម្ម
កំពុងដំណើរការ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

ការក្រចលម្អ
អគារ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

ហត្ថូបករណ៍
ការិយាល័យ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សង្ហ្រចរឹម 
និងគ្រចឿងបំពាក់

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក
យានយន្ដ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក
សរុប

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

តម្ល្រចដើម

នាថ្ងាទី១ ខាមកាជ ១.៩៤៦.២៣២ ៥.៣៨៣.៤៣៤ ៣.៧៥៥.៣៥១ ៣១០.៧១៧ ២៣៦.៥០០ ១១.៦៣២.២៣៤

ការទិញបន្ថាម ៧៤២.០២៥ ៩៩៨.០៨១ ៦៦៣.០៦១ ៧៦.៣៩៧ - ២.៤៧៩.៥៦៤

នាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ២.៦៨៨.២៥៧ ៦.៣៨១.៥១៥ ៤.៤១៨.៤១២ ៣៨៧.១១៤ ២៣៦.៥០០ ១៤.១១១.៧៩៨

រំលស់បង្គរ

នាថ្ងាទី១ ខាមកាជ - ៣.៣៦០.៥៤៩ ២.០៥២.៩០៧ ១៤៤.៧១៨ ២២៣.៨៥៥ ៥.៧៨២.០២៩

រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆាទ - ៩១០.២០៧ ៦៤៩.៩០១ ៦៩.១៥៦ ១២.៦៤៥ ១.៦៤១.៩០៩

នាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ - ៤.២៧០.៧៥៦ ២.៧០២.៨០៨ ២១៣.៨៧៤ ២៣៦.៥០០ ៧.៤២៣.៩៣៨

តម្ល្រចចុះបញ្ជីសុទ្ធ

នាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ២.៦៨៨.២៥៧ ២.១១០.៧៥៩ ១.៧១៥.៦០៤ ១៧៣.២៤០ - ៦.៦៨៧.៨៦០

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ១០.៨៨៧.៤៤១ ៨.៥៤៨.៥៧៤ ៦.៩៤៨.១៩៦ ៧០១.៦២២ - ២៧.០៨៥.៨៣៣

២០១៤

អចលកម្ម 
កំពុងដំណើរការ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

ការក្រចលំអ
អគារ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

ហត្ថូបករណ៍
ការិយាល័យ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សង្ហ្រចរឹម 
និងគ្រចឿងបំពាក់

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក
យានយន្ដ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក
សរុប

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

តម្ល្រចដើម

នាថ្ងាទី១ ខាមកាជ - ៥.០១៧.០៦០ ៣.១២៥.៤២៤ ២៨៤.០៤៧ ២៣៦.៥០០ ៨.៦៦៣.០៣១

ការទិញបន្ថាម ១.៩៤៦.២៣២ ៣៦៦.៣៧៤ ៦២៩.៩២៧ ២៦.៦៧០ - ២.៩៦៩.២០៣

នាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ១.៩៤៦.២៣២ ៥.៣៨៣.៤៣៤ ៣.៧៥៥.៣៥១ ៣១០.៧១៧ ២៣៦.៥០០ ១១.៦៣២.២៣៤

រំលស់បង្គរ

នាថ្ងាទី១ ខាមកាជ - ២.៤៩៦.០៩៧ ១.៥១៣.៥៥០ ៩២.៦៥៥ ១៩៧.២៨៧ ៤.២៩៩.៥៨៩

រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆាទ - ៨៦៤.៤៥២ ៥៣៩.៣៥៧ ៥២.០៦៣ ២៦.៥៦៨ ១.៤៨២.៤៤០

នាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ - ៣.៣៦០.៥៤៩ ២.០៥២.៩០៧ ១៤៤.៧១៨ ២២៣.៨៥៥ ៥.៧៨២.០២៩

តម្ល្រចចុះបញ្ជីសុទ្ធ

នាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ១.៩៤៦.២៣២ ២.០២២.៨៨៥ ១.៧០២.៤៤៤ ១៦៥.៩៩៩ ១២.៦៤៥ ៥.៨៥០.២០៥

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



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១១៤

៩. កម្មវិធីកំុព្រយូទ័រ

២០១៥
ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

២០១៤
ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

តម្ល្រចដើម

នាថ្ងាទី១ ខាមកាជ ៥៤៤.៦១៦ ២០០.៣៤២

ការទិញបន្ថាម ៧០២.៣៧២ ៣៤៤.២៧៤

នាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ១.២៤៦.៩៨៨ ៥៤៤.៦១៦

ដក៖ រំលស់បង្គរ

នាថ្ងាទី១ ខាមកាជ ១៧២.៧៧០ ១៤៧.៥៧៩

រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆាទ ២១៦.៧៨៧ ២៥.១៩១

នាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ៣៨៩.៥៥៧ ១៧២.៧៧០

តម្ល្រចចុះបញ្ជីសុទ្ធ

នាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ៨៥៧.៤៣១ ៣៧១.៨៤៦

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ៣.៤៧២.៥៩៦ ១.៥១៥.២៧២

១០. ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់បង្ហ្រចញ
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់បង្ហ្រចញ
ល្រចខ ២.១.៥)

បាាក់កក់ ១.២០៧.៥៥៨ ៤.៨៩០.៦១០ ១.១៨០.៩៤៩ ៤.៨១២.៣៦៧

បាាក់បង់មុន ៤៣៦.០៨៦ ១.៧៦៦.១៤៨ ២៧២.២៧៧ ១.១០៩.៥២៩

ការបាាក់បង្គរដាលនឹងតាូវទទួលពីធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា 
និងធនាគារផាសាងទៀត ៩៨.៣៩៧ ៣៩៨.៥០៨ ៩២.៨៤០ ៣៧៨.៣២៣

ទាពាយសកម្មផាសាងៗ ៤១.៣០០ ១៦៧.២៦៥ ១៤.០៥៣ ៥៧.២៦៧

១.៧៨៣.៣៤១ ៧.២២២.៥៣១ ១.៥៦០.១១៩ ៦.៣៥៧.៤៨៦

 

១១. ប្រ្រក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារ

 បាាក់បញ្ញើពីអតិថិជនរួមមានដូចជា៖

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥)

បាាក់បញ្ញើចរន្ដទ ១៨២.៦៤៥.៤៨៤ ៧៣៩.៧១៤.២១០ ១៤៤.៥៤៥.៩១៤ ៥៨៩.០២៤.៦០០

បាាក់បញ្ញើសនាសំ ៧១.១៨១.៨៤០ ២៨៨.២៨៦.៤៥២ ៦៣.០២៦.៩៣៩ ២៥៦.៨៣៤.៧៧៦

បាាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ២៤៩.៧១១.៨៦៣ ១.០១១.៣៣៣.០៤៥ ១៥៣.២៤២.៤៥៦ ៦២៤.៤៦៣.០០៨

បាាក់បញ្ញើកមាិតទុក ៧៩៤.៥០២ ៣.២១៧.៧៣៣ ២៤៣.៩៦៦ ៩៩៤.១៦២

៥០៤.៣៣៣.៦៨៩ ២.០៤២.៥៥១.៤៤០ ៣៦១.០៥៩.២៧៥ ១.៤៧១.៣១៦.៥៤៦

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១១៥

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

១១. ប្រ្រក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារ (តពីទំព័រមុន)

ការវិភាគបន្ថាមនាបាាក់បញ្ញើពីអតិថិជនមានដូចាងកាាម៖

(ក) ការវិភាគតាមបាភាទអតិថិជន៖
 

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥)

ឯកត្ដទជន ២៦០.៨៩៨.៩៤៩ ១.០៥៦.៦៤០.៧៤៣ ១៨៩.៨៨៥.២៣៣ ៧៧៣.៧៨២.៣២៥

សហគាាសក្នុងសាុក ២៤៣.៤៣៤.៧៤០ ៩៨៥.៩១០.៦៩៧ ១៧១.១៧៤.០៤២ ៦៩៧.៥៣៤.២២១

៥០៤.៣៣៣.៦៨៩ ២.០៤២.៥៥១.៤៤០ ៣៦១.០៥៩.២៧៥ ១.៤៧១.៣១៦.៥៤៦

 

(ខ) ការវិភាគតាមបាភាទរូបិយវត្ថុ៖
 

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥)

បាាក់ដុលា្លារអាមារិក ៥០២.៩៥៤.០៦៣ ២.០៣៦.៩៦៣.៩៥៥ ៣៥៩.៦៣០.៧០១ ១.៤៦៥.៤៩៥.១០៧

បាាក់រៀល ១.៣២៣.៥១៩ ៥.៣៦០.២៥២ ១.៤២៨.៥៧៤ ៥.៨២១.៤៣៩

ផាសាងៗទៀត ៥៦.១០៧ ២២៧.២៣៣ - -

៥០៤.៣៣៣.៦៨៩ ២.០៤២.៥៥១.៤៤០ ៣៦១.០៥៩.២៧៥ ១.៤៧១.៣១៦.៥៤៦

(គ) ការវិភាគលើកាលអវសាន សូមមើលកំណត់បង្ហាញលាខ ១៤ ទមាង់កាលវសាន្ត។

(ឃ) អតាាការបាាក់បាាំឆ្នាំ៖

២០១៥ ២០១៤

បាាក់បញ្ញើចរន្ដទ ០,៥០% - ២,២៥% ០,៥០% - ១,៨៥%

បាាក់បញ្ញើសនាសំ ០,៥០% - ១,៥០% ០,៥០% - ១,០០%

បាាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ១,៥០% - ៥,២៥% ១,៥០% - ៤,៥០%

បាាក់បញ្ញើកមាិតទុក សូនាយ សូនាយ

 បាាក់បញ្ញើពីធនាគារផាសាងៗរួមមាន៖
 

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥)

បាាក់បញ្ញើចរន្ដទ ៦.៤១២.៩៦៥ ២៥.៩៧២.៥០៩ ៥.៤៧៦.៨៥៩ ២២.៣១៨.២០០

បាាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ៤២.១៥០.៧០៩ ១៧០.៧១០.៣៧១ ៧២.៦០៥.១៦១ ២៩៥.៨៦៦.០៣២

៤៨.៥៦៣.៦៧៤ ១៩៦.៦៨២.៨៨០ ៧៨.០៨២.០២០ ៣១៨.១៨៤.២៣២

បាាក់បញ្ញើចរន្តពុំមានផ្តល់ការបាាក់ទា ចំណាកបាាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ផ្តល់ការបាាក់ាប់ពី ០,៩០%ដល់ ៣,៨៥% (ឆ្នាំ២០១៤ គឺាប់ពី ០,៦០% ដល់ ២,០០%)។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១១៦

១២. ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

 សមាសធាតុសំាន់ៗនាចាំយពន្ធលើបាាក់ចំណាញមានដូចាងកាាម ៖

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥)

ចំាយពន្ធលើបាាក់ចំណាញ យោងតាមបទបញ្ញត្ដទចិាបាប់ពន្ធ៖

ពន្ធក្នុងគាា ២.៦៤៤.២១២ ១០.៧០៩.០៥៩ ២.៤០១.៨៤៥ ៩.៧៨៧.៥១៨

ពន្ធពនា្រ ១១១.៣៤៩ ៤៥០.៩៦៣ ៤១១.៣៤៦ ១.៦៧៦.២៣៥

ចំណាយពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញ ២.៧៥៥.៥៦១ ១១.១៦០.០២២ ២.៨១៣.១៩១ ១១.៤៦៣.៧៥៣

 ១២.១ ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញក្នុងគ្រច្រច

  អនុលោមទៅតាមចាបាប់នាពាះាជជាាចកាកម្ពុជាធនាគារមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើបាាក់ចំណាញដោយគណនាតាមអតាា ២០% នាបាាក់ចំណាញជាប់ពន្ធ ឬក៏បង់ពន្ធ 
អបាបបរមាដោយគណនា តាមអតាា ១% នា បាាក់ចំណូលសរុប នៅពាលដាលពន្ធមយួាមានចំនួនធំជាង។

  ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពន្ធលើ បាាក់ចំណាញដាលគណនាតាមអតាាពន្ធជាផ្លូវការ ធៀបទៅនឹងពន្ធលើបាាក់ចំណាញ បង្ហាញក្នងុរបាយការណ៍លទ្ធផលមានដូចាងកាាម៖
  

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 

ល្រចខ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 

ល្រចខ២.១.៥)

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញមុនចំណាយពន្ធ ១២.៨៨៤.២៦៩ ៥២.១៨១.២៨៨ ១៣.៥៧០.០៤៦ ៥៥.២៩៧.៩៣៩

ពន្ធលើបាាក់ចំណាញផ្អាកតាមអតាាពន្ធជាផ្លូវការ ២.៥៧៦.៨៥៤ ១០.៤៣៦.២៥៩ ២.៧១៤.០០៩ ១១.០៥៩.៥៨៧

ចំាយមិនអាចកាត់កងបាន ១៧៨.៧០៧ ៧២៣.៧៦៣ ៩៩.១៨២ ៤០៤.១៦៦

ភាពខុសគា្នាបណ្ដាះអាសន្ន (១១១.៣៤៩) (៤៥០.៩៦៣) (៤១១.៣៤៦) (១.៦៧៦.២៣៥)

ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញក្នុងគ្រច្រច ២.៦៤៤.២១២ ១០.៧០៩.០៥៩ ២.៤០១.៨៤៥ ៩.៧៨៧.៥១៨
 

  ការបាកាសពន្ធលើបាាក់ចំណាញរបស់ធនាគារ គឺតមាូវឲាយមានការតាួតពិនិតាយជាទៀងទាត់ដោយ អាជា្ញាធរពន្ធារនាពាះាជជាាចកាកម្ពុជា។  ដោយសារតាការអនុវត្ដទចាបាប់  
ពន្ធទៅលើបាតិបត្ដទិការជាចាើនបាភាទ អាចនឹងទទួលយកការបកសាាយផាសាងៗគា្នា តម្លាដាលបង្ហាញក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អាចផ្លាស់ប្ដទូរនៅពាលកាាយតាមការ 
សមាាចរបស់អាជា្ញាធរពន្ធារ។

  បមាាបមាួលនាសំវិធានធនពន្ធលើបាាក់ចំណាញក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆាទមានដូចាងកាាម៖
 

២០១៥
ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

២០១៤
ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមតុលាយនាថ្ងាទី១ ខាមកាជ ៣.១៨០.៣៦០ ៤.០២៤.៨២៥

ពន្ធលើបាាក់ចំណាញក្នុងគាា ២.៦៤៤.២១២ ២.៤០១.៨៤៥

ពន្ធដាលបានបង់ (២.៤៩០.៣៧៥) (៣.២៤៦.៣១០)

សមតុល្រចយនាថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ៣.៣៣៤.១៩៧ ៣.១៨០.៣៦០

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ១៣.៥០៣.៤៩៨ ១២.៩៥៩.៩៦៧

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១១៧

១២. ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ (តពីទំព័រមុន)

 ១២.២ ពន្ធពន្រចយារលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញ

  ព័ត៌មានលម្អិតនាពន្ធពនា្រលើបាាក់ចំណាញ ដាលទទួលសា្គាល់ក្នុងគាាមានដូចាងកាាម៖
  

២០១៥ ២០១៤

ពន្ធពន្រចយារជាទ្រចព្រចយសកម្ម (ទ្រចព្រចយអកម្ម) ពន្ធពន្រចយារជាទ្រចព្រចយសកម្ម (ទ្រចព្រចយអកម្ម)

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់
ល្រចខ ២.១.៥)

គណនីបង្គរ ១៧៥.៨៦៦ ៧១២.២៥៧ ២៣៦.៩៧៤ ៩៦៥.៦៦៩

អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ និង កម្មវិធីកុំពាយូទ័រ ៣៤២.៦៣៣ ១.៣៨៧.៦៦៤ ១៥២.៤១៣ ៦២១.០៨៣

សំវិធានធនសមាាប់ឥណទានដាលបាត់បង់ - - ២១៣.២៥៤ ៨៦៩.០១០

ចំណាញមិនទាន់ទទួលសា្គាល់លើការប្ដទូរបាាក់បរទាស (៣៧.១៨១) (១៥០.៥៨៣) (៩.៩៧៤) (៤០.៦៤៤)

៤៨១.៣១៨ ១.៩៤៩.៣៣៨ ៥៩២.៦៦៧ ២.៤១៥.១១៨

១៣. ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 

ល្រចខ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 

ល្រចខ២.១.៥)

គណនីផត់ទាត់ ៦.៣៧១.១៩៩ ២៥.៨០៣.៣៥៦ ២.០៥០.៤៦៣ ៨.៣៥៥.៦៣៧

ការបាាក់តាូវទូទាត់ ៤.១០៥.៧២៥ ១៦.៦២៨.១៨៦ ២.៦៦៣.៩៦០ ១០.៨៥៥.៦៣៧

បាាក់លាភការបង្គរ ៨៧៩.៣៣០ ៣.៥៦១.២៨៧ ៧៦២.០៦៥ ៣.១០៥.៤១៥

ចំាយបង្គរ ៧១៩.៦០០ ២.៩១៤.៣៨០ ៦២៤.៧៩៨ ២.៥៤៦.០៥២

មូលបាបទានបតាធនាគារិក ៤៨៧.៥៤៨ ១.៩៧៤.៥៦៩ ២៦៦.៦៣៥ ១.០៨៦.៥៣៨

ផាសាងៗ ១.០០១.៣១២ ៤.០៥៥.៣១៤ ២.២១៧.៤៣០ ៩.០៣៦.០២៦

១៣.៥៦៤.៧១៤ ៥៤.៩៣៧.០៩២ ៨.៥៨៥.៣៥១ ៣៤.៩៨៥.៣០៥

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១១៨

១៤. ទម្រង់កាលវសាន្ត

 តាាជងាងកាាមបង្ហាញពីការវិភាគនាទាពាយសកម្ម និងទាពាយអកម្មដាលតាូវបានវិភាគដោយយោងទៅលើថតើទាពាយទាំងនោះអាចរំពឹងថ នឹងអាចបាមូលមកវិញបាន ឬអាចធ្វើការ 
ទូទាត់ក្នុងរយៈពាល ១២ខា និងចាើនជាង ១២ខា ាប់ពីកាលបរិច្ឆាទនាតាាជងតុលាយការ៖

២០១៥

តិចជាង
១២ខ្រច

ច្រចើនជាង
១២ខ្រច សរុប

ទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

សាច់បាាក់ និងសមតុលាយជាមួយធនាគារផាសាងៗ ១៨៤.៩១១.៣៣០ - ១៨៤.៩១១.៣៣០

គណនីតាូវទទួលពីកាុមហ៊ុនមា ២.២៥៥ - ២.២៥៥

គណនីតាូវទទួលពីសម្ព័ន្ធាតិ ៤៨៦.២០៣ - ៤៨៦.២០៣

ឥណទាន និងបុរាបាទាន ១៦១.៣៦២.៥៩១ ៣២៥.៦៦៧.៨០០ ៤៨៧.០៣០.៣៩១

ទាពាយសកម្មផាសាងៗ ៩៨.៣៩៧ - ៩៨.៣៩៧

ទ្រចព្រចយសកម្មមិនម្រចនហិរញ្ញវត្ថុ៖

បាាក់បញ្ញើកាតព្វកិច្ចនៅធនាគារជាតិនាកម្ពុជា - ៧៨.០៧៤.០៧៤ ៧៨.០៧៤.០៧៤

អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ - ៦.៦៨៧.៨៦០ ៦.៦៨៧.៨៦០

កម្មវិធីកុំពាយូទ័រ - ៨៥៧.៤៣១ ៨៥៧.៤៣១

ពន្ធពនា្រជាទាពាយសកម្ម - សុទ្ធ - ៤៨១.៣១៨ ៤៨១.៣១៨

ទាពាយសកម្មផាសាងៗ ១.៦៨៤.៩៤៤ - ១.៦៨៤.៩៤៤

៣៤៨.៥៤៥.៧២០ ៤១១.៧៦៨.៤៨៣ ៧៦០.៣១៤.២០៣

សំវិធានធនលើឥណទានដាលបាត់បង់ (១២.៥៨៦.៨៣៦)

សរុបជាប្រច្រចក់ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក ៣៤៨.៥៤៥.៧២០ ៤១១.៧៦៨.៤៨៣ ៧៤៧.៧២៧.៣៦៧

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ១.៤១១.៦១០.១៦៦ ១.៦៦៧.៦៦២.៣៥៦ ៣.០២៨.២៩៥.៨៣៧

ទ្រចព្រចយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

បាាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារផាសាងៗ ៥០៨.១១៩.៨០៤ ៤៤.៧៧៧.៥៥៩ ៥៥២.៨៩៧.៣៦៣

សមតុលាយជាមួយកាុមហ៊ុនមា ៣១.១៤៨.៦៧១ ៣០.០០០.០០០ ៦១.១៤៨.៦៧១

បំណុលបនា្ទាប់បនាសំ - ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០

ទាពាយអកម្មផាសាងៗ ៦.១៩២.២០៣ - ៦.១៩២.២០៣

ទ្រចព្រចយអកម្មមិនម្រចនហិរញ្ញវត្ថុ៖

សំវិធានធនពន្ធលើបាាក់ចំណាញ ៣.៣៣៤.១៩៧ - ៣.៣៣៤.១៩៧

ទាពាយអកម្មផាសាងៗ ៧.៣៧២.៥១១ - ៧.៣៧២.៥១១

សរុបជាប្រច្រចក់ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក ៥៥៦.១៦៧.៣៨៦ ១០៤.៧៧៧.៥៥៩ ៦៦០.៩៤៤.៩៤៥

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ២.២៥២.៤៧៧.៩១៤ ៤២៤.៣៤៩.១១៤ ២.៦៧៦.៨២៧.០២៨

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១១៩

១៤. ទម្រង់កាលវសាន្ត (តពីទំព័រមុន)

២០១៤

តិចជាង
១២ខ្រច

ច្រចើនជាង
១២ខ្រច សរុប

ទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

សាច់បាាក់ និងសមតុលាយជាមួយធនាគារផាសាងៗ ១៨៩.០៣៦.៤៩៤ - ១៨៩.០៣៦.៤៩៤

គណនីតាូវទទួលពីកាុមហ៊ុនមា ២៩៦.២៧៦ - ២៩៦.២៧៦

គណនីតាូវទទួលពីសម្ព័ន្ធាតិ ៨៩៣.៨០៧ - ៨៩៣.៨០៧

ឥណទាន និងបុរាបាទាន ១៣៧.១២៥.៥៧៧ ២១៦.០២១.៥១៥ ៣៥៣.១៤៧.០៩២

ទាពាយសកម្មផាសាងៗ ៩២.៨៤០ - ៩២.៨៤០

ទ្រចព្រចយសកម្មមិនម្រចនហិរញ្ញវត្ថុ៖

បាាក់បញ្ញើកាតព្វកិច្ចនៅធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា - ៥៦.០០០.៦០៥ ៥៦.០០០.៦០៥

អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ - ៥.៨៥០.២០៥ ៥.៨៥០.២០៥

ទាពាយសកម្មអរូបី - ៣៧១.៨៤៦ ៣៧១.៨៤៦

ពន្ធពនា្រជាទាពាយសកម្ម - ៥៩២.៦៦៧ ៥៩២.៦៦៧

ទាពាយសកម្មផាសាងៗ ១.៤៦៧.២៧៩ - ១.៤៦៧.២៧៩

៣២៨.៩១២.២៧៣ ២៧៨.៨៣៦.៨៣៨ ៦០៧.៧៤៩.១១១

សំវិធានធនលើឥណទានដាលបាត់បង់ (១០.៨៨៧.៦៨៦)

សរុបជាប្រច្រចក់ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក ៣២៨.៩១២.២៧៣ ២៧៨.៨៣៦.៨៣៨ ៥៩៦.៨៦១.៤២៥

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ១.៣៤០.៣១៧.៥១២ ១.១៣៦.២៦០.១១៥ ២.៤៣២.២១០.៣០៨

ទ្រចព្រចយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

បាាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារផាសាងៗ ៣៩២.៦៦១.៣៣៨ ៤៦.៤៧៩.៩៥៧ ៤៣៩.១៤១.២៩៥

គណនីតាូវទូទាត់ទៅឲាយកាុមហ៊ុនមា ៣៩.៣០០.៧០៥ ៣០.០០០.០០០ ៦៩.៣០០.៧០៥

ទាពាយអកម្មផាសាងៗ ៤.៣១៧.៤៥៨ - ៤.៣១៧.៤៥៨

ទ្រចព្រចយអកម្មមិនម្រចនហិរញ្ញវត្ថុ៖

សំវិធានធនពន្ធលើបាាក់ចំណាញ ៣.១៨០.៣៦០ - ៣.១៨០.៣៦០

ទាពាយអកម្មផាសាងៗ ៤.២៦៧.៨៩៣ - ៤.២៦៧.៨៩៣

សរុបជាប្រច្រចក់ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក ៤៤៣.៧២៧.៧៥៤ ៧៦.៤៧៩.៩៥៧ ៥២០.២០៧.៧១១

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ១.៨០៨.១៩០.៥៩៨ ៣១១.៦៥៥.៨២៥ ២.១១៩.៨៤៦.៤២៣

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១២០

១៥. ដើមទុន

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ 

២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ 

២.១.៥)

ចាញផាសាយនិងតាូវបានទូទាត់ពាញលាញតាមតម្លាារិក១ដលុា្លារ 
អាមារិកក្នុង១ភាគហ៊ុន នូវភាគហ៊ុនធម្មតាចំនួន៥០លាន៖ 

សមតុល្រចយនាដើមនិងចុងគ្រច្រច ៥០.០០០.០០០ ២០២.៥០០.០០០ ៥០.០០០.០០០ ២០៣.៧៥០.០០០

 ទុនបម្រចុងទូទៅ

 នាថ្ងាទី១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ កាុមបាឹកាសាភិបាលនាធនាគារបានអនុម័តក្នងុការបាងចាកទុនបមាុង ចំនួន ១០ លានដលុា្លារអាមារិក ដាលទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិ នា កម្ពុជា 
នាថ្ងាទី១៦ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។ ទុនបមាុងទូទៅនាះ មិនមានបាងចាកបន្តទៀតបានឡើយ។

១៦. ចំណូលពីការប្រ្រក់
 

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ 

២.១.៥)

សកម្មភាពឥណទាន ៣៣.៩៦៨.៤២៦ ១៣៧.៥៧២.១២៥ ២៥.៨៣៣.០២៣ ១០៥.២៦៩.៥៦៩

ចំណូលការបាាក់ពីបាាក់បញ្ញើ និងសមតុលាយនៅធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា 
និងធនាគារផាសាងៗ ៨៩២.៩៩៥ ៣.៦១៦.៦៣០ ៥៣៦.៥៥៣ ២.១៨៦.៤៥៣

៣៤.៨៦១.៤២១ ១៤១.១៨៨.៧៥៥ ២៦.៣៦៩.៥៧៦ ១០៧.៤៥៦.០២២

១៧. ចំណាយលើការប្រ្រក់
 

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥)

បាាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ៧.៧៤៣.៨១៧ ៣១.៣៦២.៤៥៩ ៤.៦៦៣.៣៣៤ ១៩.០០៣.០៨៦

បំណុលបនា្ទាប់បនាសំ ២.០១២.៤៩៨ ៨.១៥០.៦១៧ - -

បាាក់កម្ចី ៨៩៨.៣៧២ ៣.៦៣៨.៤០៧ ៨៥៤.៩៧៩ ៣.៤៨៤.០៣៩

គណនីចរន្ត ៧៣៦.៨៩៧ ២.៩៨៤.៤៣៣ ២៦៥.៤៥០ ១.០៨១.៧០៩

គណនីបាាក់បញ្ញើសនាសំ ៣៣៥.៤២៨ ១.៣៥៨.៤៨៣ ២៤៧.២៨១ ១.០០៧.៦៧០

១១.៧២៧.០១២ ៤៧.៤៩៤.៣៩៩ ៦.០៣១.០៤៤ ២៤.៥៧៦.៥០៤

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១២១

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

១៨. ចំណូលពីថ្ល្រឈ្នួល និងកម្រ្រជើងសារ

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥)

ចំណូលពីការផ្ទារបាាក់ ១.៤៤៥.១៣៩ ៥.៨៥២.៨១៣ ១.១២២.៦២៦ ៤.៥៧៤.៧០១

ចំណូលទំរង់ការឥណទាន ១.០១៣.៥៨៣ ៤.១០៥.០១១ ៤៣២.៣៤៧ ១.៧៦១.៨១៤

កមាាជើងសារពីហិរញ្ញបាបទាន
ពាណិជ្ជកម្ម ៩០៨.៥៧៩ ៣.៦៧៩.៧៤៥ ៤១៥.៨៥១ ១.៦៩៤.៥៩៣

ចំណូលពីសាវាកម្ម ៩០៣.១២២ ៣.៦៥៧.៦៤៤ ៧៤១.៤១៧ ៣.០២១.២៧៤

ចំណូលពីកាតឥណពន្ធ ៤០០.៣៩០ ១.៦២១.៥៨០ - -

ចំណូលឥណទានផាសាងៗ ៣៩៩.៧៣៤ ១.៦១៨.៩២៣ ៤២៨.២០១ ១.៧៤៤.៩១៩

ចំណូលពីការសនា្ឥណទាន ៣៨២.៩៤៧ ១.៥៥០.៩៣៥ ២៩៤.៥៣៥ ១.២០០.២៣០

មូលបាបទានបតាធនាគារិក ៥០.២០៧ ២០៣.៣៣៨ ៤០.៧៤២ ១៦៦.០២៤

ផាសាងៗ ២៦៦.៣៦៧ ១.០៧៨.៧៨៦ ២១៩.៥៨១ ៨៩៤.៧៩៣

៥.៧៧០.០៦៨ ២៣.៣៦៨.៧៧៥ ៣.៦៩៥.៣០០ ១៥.០៥៨.៣៤៨

១៩. ចំណាយរដ្ឋបបាលទូទៅ
 

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥)

ចំាយបុគ្គលិក និងអត្ថបាយោជន៍បន្ថាម ៦.២០២.៤៣២ ២៥.១១៩.៨៥០ ៥.១៨០.៦៥៦ ២១.១១១.១៧៣
ចំាយរំលស់ ១.៨៥៨.៦៩៦ ៧.៥២៧.៧១៩ ១.៥០៧.៦៣១ ៦.១៤៣.៥៩៦
ចំាយលើការជួល ១.៣០៩.៣៥៣ ៥.៣០២.៨៨០ ១.០១១.៦១០ ៤.១២២.៣១១
ចំាយពន្ធ និងអាជា្ញាប័ណ្ណដ ៩៨០.៥១៥ ៣.៩៧១.០៨៦ ៨០២.១៦៥ ៣.២៦៨.៨២២
ចំាយលើការជួលជុល និងថាទាំ ៦៤៧.៥៥៩ ២.៦២២.៦១៤ ៣២៣.១៦១ ១.៣១៦.៨៨១
ចំាយលើការផាសាយពាណិជ្ជកម្ម ៤២៤.៧៩៤ ១.៧២០.៤១៦ ៣៦៩.១២០ ១.៥០៤.១៦៤
ចំាយទឹកភ្លើង ៤១៧.៨១៥ ១.៦៩២.១៥១ ៣៥២.៥៦៤ ១.៤៣៦.៦៩៨
ចំាយសន្តិសុខ ២៧៤.៧៨៦ ១.១១២.៨៨៣ ២០៣.៨៤៩ ៨៣០.៦៨៥
ចំាយ អ្នកទទួលប័ណ្ណដ ២០១.៥៩៨ ៨១៦.៤៧២ - -
ចំាយលើអភិបាល និងសំវិធានធនសមាាប់បាជុំ ១៩៥.៦៥០ ៧៩២.៣៨៣ ១៧០.៤០០ ៦៩៤.៣៨០
ចំាយលើសំភារៈការយិល័យ ១៩៤.៤៣៥ ៧៨៧.៤៦២ ១៣៥.៨១៨ ៥៥៣.៤៥៨
ចំាយវិជា្ជាជីវៈ ១៧៣.០៩១ ៧០១.០១៩ ២២៩.៨៧៧ ៩៣៦.៧៤៩
ចំាយគមនាគមន៍ ២៩០.០៧១ ១.១៧៤.៧៨៨ ២២៦.១៧៦ ៩២១.៦៦៧
ចំាយលើការធ្វើដំណើរ ១៣៧.៧៤២ ៥៥៧.៨៥៥ ៣៧២.៣៧៤ ១.៥១៧.៤២៤
ចំាយសាវាបាឹកាសា ១០៧.៤៨៣ ៤៣៥.៣០៦ ១៥.៥៥៨ ៦៣.៣៩៩
ចំាយធានាាជ៉ាប់រង ១០៥.០៧៩ ៤២៥.៥៧០ ១១៨.៦៨៧ ៤៨៣.៦៥០
ចំាយលើការធ្វើបទបង្ហាញ ៥៣.០៩២ ២១៥.០២៣ ៦៥.០៤១ ២៦៥.០៤២
ចំាយលើការបណ្តុះបា្ដាល និងសកិា្ខាសាលា ៤៩.៥៦៣ ២០០.៧៣០ ៧៣.៥៧១ ២៩៩.៨០២
ចំាយរដ្ឋបាលផាសាងៗ ៤១៥.៣៧៣ ១.៦៨២.២៥៧ ១៥២.៨០៩ ៦២២.៦៩៧

១៤.០៣៩.១២៧ ៥៦.៨៥៨.៤៦៤ ១១.៣១១.០៦៧ ៤៦.០៩២.៥៩៨

 ចំាយរដ្ឋបាលផាសាងៗរួមមាន ភាគចាើនជាចំាយសបាបុរសធម៌ ការពិន័យ និងចាំយពន្ធកាត់ទុកដាលជាបន្ទុករបសធ់នាគារ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១២២

២០. សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធបានពី (ប្រើប្រ្រស់ក្នុង) សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
 

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥)

លំហូរសាច់ប្រច្រចក់ពីសកម្មាពប្រចតិបត្តិការ

បាាក់ចំណាញមុនចំាយពន្ធ ១២.៨៨៤.២៦៩ ៥២.១៨១.២៨៨ ១៣.៥៧០.០៤៦ ៥៥.២៩៧.៩៣៩

និយ័តកម្មលើ៖

ចំាយរំលស់ ១.៨៥៨.៦៩៦ ៧.៥២៧.៧១៩ ១.៥០៧.៦៣១ ៦.១៤៣.៥៩៦

ពន្ធលើបាាក់ចំណាញដាលបានបង់ (២.៤៩០.៣៧៥) (១០.០៨៦.០១៩) (៣.២៤៦.៣១០) (១៣.២២៨.៧១៣)

សាច់ប្រច្រចក់បានពីសកម្មាពប្រចតិបត្តិការមុនការប្រច្រចប្រចួល 
ទ្រចព្រចយសកម្មប្រចតិបត្តិការសុទ្ធ ១២.២៥២.៥៩០ ៤៩.៦២២.៩៨៨ ១១.៨៣១.៣៦៧ ៤៨.២១២.៨២២

(ការកើនឡើង) ការថយចុះ ន្រចទ្រចព្រចយសកម្មប្រចតិបត្តិការ៖

សមតុលាយជាមួយធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា (១៩.១៨០.៩៦៩) (៧៧.៦៨២.៩២៤) (១៦.៥៧៩.៩៩០) (៦៧.៥៦៣.៤៥៩)

សមតុលាយជាមួយធនាគារដទា - - (៥.០០០.០០០) (២០.៣៧៥.០០០)

ឥណទាន និងបុរាបាទាន (១៣២.១៨៤.១៤៩) (៥៣៥.៣៤៥.៨០៣) (៨០.៨២៩.៥៦១) (៣២៩.៣៨០.៤៦១)

ទាពាយសកម្មផាសាងៗ (២២៣.២២២) (៩០៤.០៤៩) ៤៥.៧០១ ១៨៦.២៣២

ការកើនឡើងន្រចទ្រចព្រចយអកម្មប្រចតិបត្តិការ៖

បាាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារផាសាងៗ ១១៣.៧៥៦.០៦៨ ៤៦០.៧១២.០៧៥ ១១០.៤៧៨.៧២៦ ៤៥០.២០០.៨០៨

សមតុលាយជាមួយកាុមហ៊ុនមា (៧.១៥២.០៣៤) (២៨.៩៦៥.៧៣៨) ៥.០៨៦.៦៨០ ២០.៧២៨.២២១

ទាពាយអកម្មផាសាងៗ ៤.៩៧៩.៣៦៣ ២០.១៦៦.៤២០ ៤.៥៥៥.២៥៨ ១៨.៥៦២.៦៧៦

សាច់ប្រច្រចក់សុទ្ធ (ប្រចើប្រច្រចស់ក្នុង) បានពីសកម្មាពប្រចតិបត្តិការ (២៧.៧៥២.៣៥៣) (១១២.៣៩៧.០៣១) ២៩.៥៨៨.១៨១ ១២០.៥៧១.៨៣៩

២១. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្រយជាមួយសម្ព័ន្ធាតិ

 (ក) បាតិបត្តិការសាំន់ៗរបស់ធនាគារជាមួយសម្ព័ន្ធាតិនៅក្នុងគាា និងសមតុលាយនៅសល់នាកាលបរិច្ឆាទតាាជងតុលាយការមានដូចាងកាាម៖

សម្ព័ន្ធញាតិ ប្រចភ្រចទន្រចប្រចតិបត្តិការ

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥)

ធនាគារ Malayan Banking Berhad គណនីទូទាត់ ២.២៥៥ ៩.១៣៣ ២៩៦.២៧៦ ១.២០៧.៣២៥

បាាក់បញ្ញើពីធនាគារផាសាង ២០៩.៧៣៥ ៨៤៩.៤២៧ ៨.២៥៣.០៦៥ ៣៣.៦៣១.២៤០

កម្ចី ៦០.០០០.០០០ ២៤៣.០០០.០០០ ៦១.០០០.០០០ ២៤៨.៥៧៥.០០០

បំណុលបនា្ទាប់បនាសំ ៣០.០០០.០០០ ១២១.៥០០.០០០ - -

ការបាាក់ដាលតាូវបង់ ៩៣៨.៩៣៦ ៣.៨០២.៦៩១ ៤៧.៦៤០ ១៩៤.១៣៣

ចំាយការបាាក់ ២.៩១០.៨៧០ ១១.៧៨៩.០២៤ ៨៥៤.៩៧៩ ៣.៤៨៤.០៣៩

ចំាយសាវាបាឹកាសា ១០៧.៤៨៣ ៤៣៥.៣០៦ ១៥.៥៥៨ ៦៣.៣៩៩

ធនាគារ Maybank London គណនីទូទាត់ ១០.២៩៣ ៤១.៦៨៧ ២៣៥.២២៥ ៩៥៨.៥៤២

ធនាគារ Maybank New York គណនីទូទាត់ ២៩៣.៨៥០ ១.១៩០.០៩៣ ៦៥៨.៥៨២ ២.៦៨៣.៧២២

ធនាគារ Maybank Singapore គណនីទូទាត់ ១៨០.១៨០ ៧២៩.៧២៩ - -

ធនាគារ Maybank Hong Kong គណនីទូទាត់ ១.០០៨ ៤.០៨២ - -

ធនាគារ Maybank Vietnam គណនីទូទាត់ ៨៧២ ៣.៥៣១ - -

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១២៣

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

២១. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្រយជាមួយសម្ព័ន្ធាតិ (តពីទំព័រមុន)

 (ខ) អត្ថបាយោជន៍ដល់បុគ្គលិកគាប់គាងសាំន់ៗ

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥)

បាាក់ខា និងអត្ថបាយោជន៍បន្ថាមរបស់បុគ្គលិកគាប់គាងសំាន់ៗ ១.៦០០.៦៧៧ ៦.៤៨២.៧៤២ ១.៣៥៨.៨៨០ ៥.៥៣៧.៤៣៧

  បុគ្គលិកគាប់គាងសាំន់ៗ គឺាជប់បញ្ចលូទំាងអភិបាល និងគណៈគាប់គាងរបស់ធនាគារ។

២២. ការសន្រយា និងភាពជាយថាហ្រតុ

 ២២.១ ការសន្រចយាលើការឲ្រចយខ្ចីប្រច្រចក់

  ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងតមាូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន ធនាគារមានការពាក់ព័ន្ធនងឹការសនា្ និងទាពាយអកម្មជាយថហាតុមួយចំនួន។ ការសនា្លើការឲាយខ្ចីបាាក់រួមមាន៖  
  

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់ 
ល្រចខ ២.១.៥)

ផ្នាកដាលមិនបាើបាាស់នាឥណទានវិបារូបន៍ ៤១.៥៩១.១៥៨ ១៦៨.៤៤៤.១៩០ ២៩.៦៤០.៣៨៤ ១២០.៧៨៤.៥៦៥

លិខិតឥណទាន ៣២.៣៣២.៤៧៣ ១៣០.៩៤៦.៥១៦ ១៥.១១៤.១៩៩ ៦១.៥៩០.៣៦១

ការធានា ១៤.៥៨១.៩៧៨ ៥៩.០៥៧.០១១ ៦.២៦២.២០៩ ២៥.៥១៨.៥០២

៨៨.៥០៥.៦០៩ ៣៥៨.៤៤៧.៧១៧ ៥១.០១៦.៧៩២ ២០៧.៨៩៣.៤២៨
  

 ២២.២  ការសន្រចយាលើភតិសន្រចយាប្រចតិបត្តិការ

  ធនាគារជាភតិករ មានការទាក់ទងទៅនឹងភតិសនា្ពាណិជ្ជកម្មលើទីតាំងរបស់ខ្លួន។ មនិមានការាក់កំហិតាមួយទៅលើភតិករដាលពាក់ព័ន្ធនឹងភតិសនា្នោះទា។ 
  
  ការទូទាត់ភតិសនា្អបាបបរមា នាថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ មានដូចាងកាាម៖
  

២០១៥ ២០១៤

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់បង្ហ្រចញ 
ល្រចខ ២.១.៥) ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់បង្ហ្រចញ 
ល្រចខ ២.១.៥)

តិចជាង ១ឆ្នាំ ៩៤៥.៣២១ ៣.៨២៨.៥៥០ ៩៣៩.១៩៨ ៣.៨២៧.២៣២

ពី ១ឆ្នាំ ទៅ ៥ឆ្នាំ ១.៦០៥.៧៧០ ៦.៥០៣.៣៦៩ ២.២៨៤.៨២០ ៩.៣១០.៦៤២

លើសពី ៥ឆ្នាំ ២៧៩.១០១ ១.១៣០.៣៥៩ - -

២.៨៣០.១៩២ ១១.៤៦២.២៧៨ ៣.២២៤.០១៨ ១៣.១៣៧.៨៧៤



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១២៤

២២. ការសន្រយា និងភាពជាយថាហ្រតុ (តពីទំព័រមុន)

 ២២.៣ យថាពលើពន្ធ

  បាព័ន្ធពន្ធារនៅក្នងុពាះាជជាាចកាកម្ពជុាមានលក្ខណៈថ្ម ីហើយពន្ធទំាងនាះតាងតាមានការផ្លាស់ប្ដទរូជាញឹកាប់ ហើយតាងតាមាន ភាពមិនចាបាស់លាស់់ ភាពផ្ទយុគា្នា ហើយ  
ស្ថិតនៅកាាមការបកសាាយបំភ្លឺដាលកើតមានឡើងនូវភាពខុសគា្នាក្នុងចំណមអាជា្ញាធរពន្ធារ និងយតុា្ដាធិការ។ ពន្ធតាូវបានស្ថតិនៅកាាមការតាតួពិនិតាយ និងតាមានអង្កាត 
ដោយកាុមអាជា្ញាធរជាចាើន ដាលផ្ដទល់លទ្ធភាពតាមចាបាប់ក្នងុការាក់ពិន័យ ាក់ទណ្ឌកម្ម និងបង់ការបាាក់ ។

  ភាពជាក់ស្ដទាងទំាងនាះ អាចបង្កឲាយមានហានិភ័យពន្ធក្នុងបាទាសកម្ពុជា ជាសារវន្តជាងបាទាសដទាទៀត។ គណៈគាប់គាងជឿជាក់ថ ពួកគាបានធ្វើសំវិធានគាប់គាាន់សមាាប់ 
បំណុលពន្ធ ដាលផ្អាកលើបំណកសាាយរបស់ពួកគាទៅលើចាបាប់ពន្ធារ។ ទោះជាយ៉ាងាក៏ដោយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ អាចមានបំណកសាាយខុសគា្នា ហើយលទ្ធផលអាចជា 
សារវន្ដទ។

២៣. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

 សកម្មភាពធនាគារ មានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុជាចាើនដូចជា ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផាសារ (រួមមានហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណដ និងហានិភ័យអតាាការបាាក់) និងហានិភ័យសាច់បាាក់ 
ងយសាួល។ ការបាឈមមុខជាមួយហានិភ័យ គឺជាកតា្ដាសំាន់ាស់ចំពោះវិស័យពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ហើយហានិភ័យបាតិបត្ដទិការគឺជាវិបាកមួយដាលអាចជៀសបាននៅក្នុង 
អាជីវកម្ម។ 

 ធនាគារមិនបាើបាាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទសាសន្ទ ដូចជាកិច្ចសនា្ប្ដទូរបាាក់បរទាស និង កិច្ចសនា្ប្ដទូរអតាាការបាាក់ ដើមាបីគាប់គាងការលាចឡើងនូវហានិភ័យាងលើ។

 ធនាគារមានបំណងអនុវត្ដទតាមបទបញ្ញត្ដទិរបស់ធនាគារជាតិនាកម្ពុជា ចំពោះគោលបំណងលើការគាប់គាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។ បន្ថាមលើកាតព្វកិច្ចតាមបទបញ្ញត្ដទិរបស់  
ធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា ធនាគារថាមទាំងគោរពតាមនីតិវិធីគាប់គាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់កាុមហ៊ុនមាផងដារ។

 ២៣.១ ហានិភ័យប្រចតិបត្ដិការ

  ហានិភ័យបាតិបត្ដទិការដាលកើតមានឡើងពីការខ្វះាត ឬការមិនបានអនុវត្ដទជាប់លាប់នូវនីតិវិធី ផ្ទាក្នុង បុគ្គលិក និងបាព័ន្ធ តាូវបានកើតចាញពីដំណើរការគាប់គាងហានិភ័យ 
បាតិបត្តិការ ការតាមាន និងធើ្វរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈការតាួតពិនិតាយ និងផា្នកគំាទាដាលមានភាពឯកាជជាយពីអង្គភាពពាណិជ្ជកម្ម និងតាួតពិនិតាយដាល 
បង្កើតឡើងដោយគណៈគាប់គាង។

  ការគាប់គាងលើហានិភ័យបាតិបត្ដទិការរបស់ធនាគារ តមាូវឲាយបង្កើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និង វិធីសាស្ដទានាការគាប់គាងឲាយបានចាបាស់លាស់។ គោលការណ៍ និងវិធានការណ៍ 
តាួតពិនិតាយផ្ទាក្នុងទាំងអស់តាូវបានាក់ឲាយអនុវត្ត រមួទាំងការបង្កើតអ្នកមានសិទ្ធិចុះហត្ថលាា ការបង្កើតនូវបាព័ន្ធតាួតពិនិតាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ ការរៀបចំនូវនិតិវិធី និងឯកសារ 
សំអាងនានារួមទំាងការអនុវត្ដទទៅតាមគោលការណ៍ចាបាប់ និងបទបញ្ញត្ដទផិាសាងៗ។ ការបង្កើតទំាងនាះ គឺបន្ដទការតាតួពិនិតាយឡើងវិញជាបាាំ ដើមាបីកំណត់នូវហានិភ័យបាតិបត្ដទកិារ 
របស់អាជីវកម្មធនាគារ។ 

 ២៣.២ ហានិភ័យឥណាន

  ធនាគារ មានហានិភ័យឥណទាន ដាលជាហានិភ័យអាចធ្វើឲាយមានការាតបង់ហិរញ្ញវត្ថចុំពោះធនាគារ ដោយការមិនអនុវត្ដទនូវកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកសុំខ្ចី។ ហានិភ័យឥណទាន 
គឺជាហានិភ័យ សាំន់បំផុតសមាាប់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទាន កើតឡើងជាសាំន់ក្នុងសកម្មភាព ផ្ដទល់បាាក់កម្ចីចំពោះឥណទាននិងបុរាបាទាន។  
ធនាគារ ក៏មានហានិភ័យឥណទាន ចំពោះឧបករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ដាលមិនបង្ហាញក្នងុតាាជងតុលាយការដារ ដូចជាការសនា្ឥណទាន។

  ក- ការវាស់ស្ទង់ ការទបស់ា្ក្រចត់ និងការត្រចួតពិនិត្រចយជាបណ្ដុំទៅលើហានិភ័យឥណាន

   អភិបាលកិច្ច

   ការគាប់គាង និងទំនួលខុសតាូវជាទូទៅលើការពិនិតាយមើលហានិភ័យឥណទានធ្វើឡើងនូវថ្នាក់កំរិត នាគណៈកមា្មាធិការគាប់គាងហានិភ័យរបស់កាមុបាកឹាសាភិបាលរបស់ 
ធនាគារ។ កំរិតនាការគាប់គាង គណៈកមា្មាធិការបាតិបត្ដទិការ និងគណៈកមា្មាធិការគាប់គាងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ជាអ្នកតាួតពិនិតាយទៅលើហានិភ័យឥណទានជា
សារវន្ត។ ការកំណត់តម្លាហានិភ័យជាបន្ទុករបស់គណៈកមា្មាធិការគាប់គាងទាពាយសកម្ម និងទាពាយអកម្ម។ គណៈកមា្មាធិការទំាងអស់នាះនឹងធានាថ ាជល់ចំនុចដាលមាន
ហានិភ័យទំាងងយតាូវបានរកឃើញ វាស់វាង គាប់គាង កំណត់តម្លា តាូតពិនិតាយ និងលាតតាាង ឲាយសមសាបទៅតាមលក្ខខណ្ឌយោងរបស់គណៈកមា្មាធិការ  
នីមួយៗ។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១២៥

២៣. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.២ ហានិភ័យឥណាន (តពីទំព័រមុន)

  ក- ការវាស់ស្ទង់ ការទបស់ា្ក្រចត់ និងការត្រចួតពិនិត្រចយជាបណ្ដុំលើហានិភ័យឥណាន (តពីទំព័រមុន)

   ាងកាាមនាះ គឺជាផ្នាកហានិភ័យចំបងមួយចំនួន ដាលធនាគារបានជួបបាទះ ហើយនិងការគាប់គាងរបស់គា៖

   ក១. ក្រចបខណ្ឌន្រចការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យឥណាន
  

    ដើមាបីអភិវឌាឍ ពងាឹង និងធ្វើទំនាក់ទំនងពីកាបខ័ណ្ឌនាការគាប់គាងហានិភ័យឥណទានឲាយមានបាសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងសុីសងងាក់គា្នា ហើយនិងផ្ដទល់អានុភាព   
ដល់បុគ្គលិក និងបច្ចាកវិទា្។

   ក២. គោលនយោបាយឥណាន

    ដើមាបីអភិវឌាឍ និងពិនិតាយលើគោលនយោបាយឥណទាន រួមមានការផ្ដទល់សិទ្ធិអំាចលើការអនុម័តឥណទាន។

   ក៣. ការតម្រចូវដោយច្រចបាប់
 

    ដើមាបីឲាយអនុលោមតាមបទបញ្ញត្ដទិរបស់ធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា និងការតមាូវដោយចាបាប់មួយចំនួនទៀតលើការគាប់គាងហានិភ័យឥណទាន។

   ក៤. បណ្ដុំដ្រចនកំណត់ហានិភ័យ

    ដើមាបីបង្កើត តាួតពិនិតាយ និងតាមានដានកំណត់ហានិភ័យនិងបណ្តុំនានាទៅតាមផ្នាកផាសាងៗ ដូចជាកាុមអតិថិជនតាមួយ និងតាមបាភាទផលិតផល។

   ក៥. ការគ្រចប់គ្រចងផលប័ត្រច

 ដើមាបីគាប់គាង និងតាួតពិនិតាយលើផលប័តារបស់ធនាគារ ដោយរួមបញ្ចលូទាំងការវិភាគ លើសមាសភាព និងគុណភាពនាផលប័តាឥណទានផាសាងៗ 
ក្នុងការកំនត់វាទយិទភាព និងការបាមូលផ្ដទុំ។ ទន្ទឹមនឹងនាះដារ ក្នងុការការពារ និងបង្ការនូវគុណភាពទាពាយសកម្មរបស់ធនាគារ 
ដោយវិភាគលើវិស័យដាលងយរងគាាះ ហើយការរំពឹងទុកមានការបាាបាួល ឬកំពុងបង្ហាញនូវសញ្ញាអវិជ្ជមានាមួយ។

   ក៦. ការត្រចួតពិនិត្រចយឥណាន

 ដើមាបីអនុវត្ដទការតាួតពិនិតាយកាាយការអនុម័តលើសំណើឥណទានក្នងុការវាយតម្លាថតើអ្នកបង្កើតឥណទាន អ្នកធ្វើរងងាយតម្លាដំបូង និងអាជា្ញាធរអនុម័ត 
បានកត់សមា្គាល់ និងវិភាគហានិភ័យគាប់គាាន់ និងផ្ដទល់នូវកតា្ដាទប់សា្កាត់មួយចំនួនដារឬអត់។

  ខ- ហានិភ័យឥណទានជាអតិបរមាមុនពាលមានទាពាយាក់បញ្ចាំ ឬការពងាីកឥណទានផាសាងទៀតសមាាប់ហានិភ័យឥណទានជាអតិបរមានា ទាពាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  
  ទៅហានិភ័យឥណទាន សូមមើលកំណត់សមា្គាល់លាខ ២៣.២ (គ)។

   ព័ត៌មានលម្អិតអំពីហានិភ័យឥណទានដាលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពកាាតាាជងតុលាយការ ដូចជា ការសនា្ និងភាពជាយថហាតុ តាូវបានបង្ហាញក្នុងកំណត់សមា្គាល ់
  លាខ ២២.១ ាងលើ។

  គ- បណ្ដុំន្រចហានិភ័យន្រចការបង្ហ្រចញទ្រចព្រចយសកម្មហានិភ័យឥណាន

   ការយកចិត្ដទទុកាក់មានការកើនឡើង នៅពាលដាលសម្ព័ន្ធាតិមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុង សកម្មភាពអាជីវកម្មសាដៀងគា្នា ឬក្នុងភូមិសាស្ដទាតាមួយ ឬមានលក្ខណៈ  
សាដ្ឋកិច្ចសាដៀងគា្នា ដាលអាចបង្កដល់សមត្ថភាពក្នងុការគោរពតាមកិច្ចសនា្ ដាលអាចនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលនាការផ្លាស់ប្ដទូរនាសាដ្ឋកិច្ចនយោបាយ ឬកតា្ដាផាសាង 
ដទាទៀត។ ការយកចិត្ដទទុកាក់បានបង្ហាញពី សកម្មភាពរបស់ធនាគារឆ្ពាះទៅរកភាពរើកចំរើន ដាលទទួលរងផលប៉ះពាល់ ដោយវិស័យ ឧសាសាហកម្ម ឬទីតាំង 
ភូមិសាស្ដទាាមួយ។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១២៦

២៣. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.២ ហានិភ័យឥណាន (តពីទំព័រមុន)

  គ- បណ្ដុំន្រចហានិភ័យន្រចការបង្ហ្រចញទ្រចព្រចយសកម្មហានិភ័យឥណាន (តពីទំព័រមុន)

   ១. ការវាិគតាមវិស័យ៖

 ស្រចវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អាហរ័ណ នីហរ័ណ អ្នកប្រចើប្រច្រចស់ លក់រាយ / លក់ដុំ

កម្មន្តសាល និង 

ប្រច្រចងឥន្ធនៈ ស្រចវាផ្រចស្រចងៗ សរុប

២០១៥

សមតុលាយជាមួយធនាគារជាតិ 

នាកម្ពជុា ១០២.០៧៥.៣៣៤ - - - - - ១០២.០៧៥.៣៣៤

សមតុលាយជាមួយធនាគារផាសាងៗ ៤៥.២៥៣.៩៥៣ - - - - - ៤៥.២៥៣.៩៥៣

សមតុលាយជាមួយកាុមហ៊ុនមា 

និងសម្ព័ន្ធាតិ ៤៨៨.៤៥៨ - - - - - ៤៨៨.៤៥៨

ឥណទាន និងបុរាបាទានសុទ្ធ ៣៦.៥៩១.៣៨១ ១៣.០៣៩.២៩៤ ៩៦.៨៩៧.០៤៥ ២២៧.៤៧៤.៤៤៣ ៣៨.៧១២.៩០៥ ៦១.៧២៨.៤៨៧ ៤៧៤.៤៤៣.៥៥៥

ទាពាយសកម្មផាសាងៗ ៩៨.៣៩៧ - - - - - ៩៨.៣៩៧

សរុបជាដុល្ល្រចរអាម្រចរិក ១៨៤.៥០៧.៥២៣ ១៣.០៣៩.២៩៤ ៩៦.៨៩៧.០៤៥ ២២៧.៤៧៤.៤៤៣ ៣៨.៧១២.៩០៥ ៦១.៧២៨.៤៨៧ ៦២២.៣៥៩.៦៩៧

សមមូល ពាន់រៀល 

(កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ៧៤៧.២៥៥.៤៦៨ ៥២.៨០៩.១៤១ ៣៩២.៤៣៣.០៣២ ៩២១.២៧១.៤៩៤ ១៥៦.៧៨៧.២៦៥ ២៥០.០០០.៣៧២ ២.៥២០.៥៥៦.៧៧២

 ស្រចវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អាហរ័ណ នីហរ័ណ អ្នកប្រចើប្រច្រចស់ លក់រាយ / លក់ដុំ

កម្មន្តសាល និង 

ប្រច្រចងឥន្ធនៈ ស្រចវាផ្រចស្រចងៗ សរុប

២០១៤

សមតុលាយជាមួយធនាគារជាតិ 

នាកម្ពជុា ៨០.០១៣.០១៧ - - - - - ៨០.០១៣.០១៧

សមតុលាយជាមួយធនាគារផាសាងៗ ៦២.២០៩.៣៤៨ - - - - - ៦២.២០៩.៣៤៨

សមតុលាយជាមួយកាុមហ៊ុនមា 

និងសម្ព័ន្ធាតិ ១.១៩០.០៨៣ - - - - - ១.១៩០.០៨៣

ឥណទាន និងបុរាបាទានសុទ្ធ ៣៣.២៨៦.៨៥៨ ១០.០៩៤.២៦១ ៦៩.៨៩៥.៦១៨ ១៥១.៦៦៤.០០០ ៣៣.៤៥៩.៥០០ ៤៣.៨៥៩.១៦៩ ៣៤២.២៥៩.៤០៦

ទាពាយសកម្មផាសាងៗ ៩២.៨៤០ - - - - - ៩២.៨៤០

សរុបជាដុល្ល្រចរអាម្រចរិក ១៧៦.៧៩២.១៤៦ ១០.០៩៤.២៦១ ៦៩.៨៩៥.៦១៨ ១៥១.៦៦៤.០០០ ៣៣.៤៥៩.៥០០ ៤៣.៨៥៩.១៦៩ ៤៨៥.៧៦៤.៦៩៤

សមមូល ពាន់រៀល 

(កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ 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

   ២. ការវាិគភូមិសាស្រច្ត៖
  

២០១៥

កម្ពុជា អាម្រចរិកខាងជើង ផ្រចស្រចងៗ(*) សរុប

សមតុលាយជាមួយធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា ១០២.០៧៥.៣៣៤ - - ១០២.០៧៥.៣៣៤

សមតុលាយជាមួយធនាគារផាសាងៗ ២៥.០៦០.៩៨៥ ២០.១៦៤.២៨០ ២៨.៦៨៨ ៤៥.២៥៣.៩៥៣

សមតុលាយជាមួយកាុមហ៊ុនមា និងសម្ព័ន្ធាតិ - ២៩៣.៨៥០ ១៩៤.៦០៨ ៤៨៨.៤៥៨

ឥណទាន និងបុរាបាទានសុទ្ធ ៤៧៤.៤៤៣.៥៥៥ - - ៤៧៤.៤៤៣.៥៥៥

ទាពាយសកម្មផាសាងៗ ៩៨.៣៩៧ - - ៩៨.៣៩៧

សរុបជាដុល្ល្រចរអាម្រចរិក ៦០១.៦៧៨.២៧១ ២០.៤៥៨.១៣០ ២២៣.២៩៦ ៦២២.៣៥៩.៦៩៧

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ២.៤៣៦.៧៩៦.៩៩៦ ៨២.៨៥៥.៤២៧ ៩០៤.៣៤៩ ២.៥២០.៥៥៦.៧៧២

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១២៧

២៣. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.២ ហានិភ័យឥណាន (តពីទំព័រមុន)

  គ- បណ្ដុំន្រចហានិភ័យន្រចការបង្ហ្រចញទ្រចព្រចយសកម្មហានិភ័យឥណាន (តពីទំព័រមុន)

   ២. ការវាិគភូមិសាស្រច្ត៖ (តពីទំព័រមុន)  

២០១៤

កម្ពុជា អាម្រចរិកខាងជើង ផ្រចស្រចងៗ(*) សរុប

សមតុលាយជាមួយធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា ៨០.០១៣.០១៧ - - ៨០.០១៣.០១៧

សមតុលាយជាមួយធនាគារផាសាងៗ ៤២.០៤៨.៦៥៦ ២០.១៦០.៦៩២ - ៦២.២០៩.៣៤៨

សមតុលាយជាមួយកាុមហ៊ុនមា និងសម្ព័ន្ធាតិ - ៦៥៨.៥៨២ ៥៣១.៥០១ ១.១៩០.០៨៣

ឥណទាន និងបុរាបាទានសុទ្ធ ៣៤២.២៥៩.៤០៦ - - ៣៤២.២៥៩.៤០៦

ទាពាយសកម្មផាសាងៗ ៩២.៨៤០ - - ៩២.៨៤០

សរុបជាដុល្ល្រចរអាម្រចរិក ៤៦៤.៤១៣.៩១៩ ២០.៨១៩.២៧៤ ៥៣១.៥០១ ៤៨៥.៧៦៤.៦៩៤

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ១.៨៩២.៤៨៦.៧២០ ៨៤.៨៣៨.៥៤២ ២.១៦៥.៨៦៧ ១.៩៧៩.៤៩១.១២៩

    (*) ផាសាងៗ គាឺជប់បញ្ចូលបាទាសម៉ាាឡាសុី និងចកាភពអង់គ្លាស។

  ឃ- គុណាពឥណានតាមចំណាត់ថ្ន្រចក់ទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

   គុណភាពឥណទាននាទាពាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុតាូវបានគាប់គាងដោយធនាគារ ដោយបាើកមាតិឥណទានផ្ទាក្នុងតាាជងាងកាាម បង្ហាញពីគុណភាពឥណទានតាមថ្នាក់នា 
ទាពាយសកម្ម ដាលទាពាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មានហានិភ័យឥណទាន បើយោងតាមបាព័ន្ធកមាិតឥណទានផ្ទាក្នុង។ ទឹកបាាក់បង្ហាញាងកាាម គឺជាទឹកបាាក់ដុល
នាសំវិធានធនបាត់បង់។

មិនហួសកំណត់ និង 
មិនបាត់បង់តម្ល្រច

ហួសកំណត់ 
ត្រចមិនបាត់បង់តម្ល្រច បាត់បង់ សរុប

២០១៥

សមតុលាយជាមួយធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា ១០២.០៧៥.៣៣៤ - - ១០២.០៧៥.៣៣៤

សមតុលាយជាមួយធនាគារផាសាងៗ ៤៥.២៥៣.៩៥៣ - - ៤៥.២៥៣.៩៥៣

សមតុលាយជាមួយកាុមហ៊ុនមា និងសម្ព័ន្ធាតិ ៤៨៨.៤៥៨ - - ៤៨៨.៤៥៨

ឥណទាន និងបាាក់បុរាបាទានដុល ៤៦៦.៨១០.២៩០ ១.៣៩៧.៨០៤ ១៨.០៤១.៧៦៥ ៤៨៦.២៤៩.៨៥៩

ទាពាយសកម្មផាសាង ៩៨.៣៩៧ - - ៩៨.៣៩៧

សរុបជាដុល្ល្រចរអាម្រចរិក ៦១៤.៧២៦.៤៣២ ១.៣៩៧.៨០៤ ១៨.០៤១.៧៦៥ ៦៣៤.១៦៦.០០១

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ២.៤៨៩.៦៤២.០៥០ ៥.៦៦១.១០៦ ៧៣.០៦៩.១៤៨ ២.៥៦៨.៣៧២.៣០៤

២០១៤

សមតុលាយជាមួយធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា ៨០.០១៣.០១៧ - - ៨០.០១៣.០១៧

សមតុលាយជាមួយធនាគារផាសាងៗ ៦២.២០៩.៣៤៨ - - ៦២.២០៩.៣៤៨

សមតុលាយជាមួយកាុមហ៊ុនមា និងសម្ព័ន្ធាតិ ១.១៩០.០៨៣ - - ១.១៩០.០៨៣

ឥណទាន និងបាាក់បុរាបាទានដុល ៣៣៣.៧១៨.៤៧៧ ១០.៥៨៧.៨៦៤ ៨.៣១៦.២០៨ ៣៥២.៦២២.៥៤៩

ទាពាយសកម្មផាសាង ៩២.៨៤០ - - ៩២.៨៤០

សរុបជាដុល្ល្រចរអាម្រចរិក ៤៧៧.២២៣.៧៦៥ ១០.៥៨៧.៨៦៤ ៨.៣១៦.២០៨ ៤៩៦.១២៧.៨៣៧

សមមូល ពាន់រៀល 
(កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) ១.៩៤៤.៦៨៦.៨៤២ ៤៣.១៤៥.៥៤៦ ៣៣.៨៨៨.៥៤៨ ២.០២១.៧២០.៩៣៦

 

   ទាពាយសកម្មដាលហួសកំណត់ ប៉ុន្តាមិនធ្វើឲាយបាត់បង់ទាពាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ តាូវបានាត់ទុកជាឥណទានដាលតាូវឃ្លាំមើល ជាមួយនឹងអាយុកាលតិចជាង ៩០ថ្ងា។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១២៨

២៣. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.២ ហានិភ័យឥណាន (តពីទំព័រមុន)

  ង- វត្ថុបញ្ច្រចំដ្រចលបានបង្វ្រចរកម្មសិទ្ធិឲ្រចយទៅធនាគារ

   ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆាទ ធនាគារពុំបានទទួលទាពាយសកម្ម និងកា្លាយជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើវត្ថុបញ្ចាំទា។

 ២៣.៣ ហានិភ័យទីផ្រចសារ

  ហានិភ័យទីផាសារ គឺជាហានិភ័យនាការាតបង់កើតឡើងពីការបាាបាលួមិនអំណយផលនៅក្នងុ កមាតិតម្លា ឬអតាាទីផាសារ ដាលមានសមាសធាតុសំាន់ពីរគឺ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណដ 
 បរទាស និង ហានិភ័យអតាាការបាាក់។

  ២៣.៣.១ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទ្រចស

   ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណដបរទាស គឺសំដៅទៅលើការបាាបាួលអតាាប្ដទូរបាាក់ ដាលមិនអណំយផល លើសា្ថានភាពដោះដូររូបិយប័ណ្ណដបរទាសដាលកើតឡើងពីពាល 
មួយទៅពាលមួយ។ ធនាគារបាន រកាសានូវគោលនយោបាយមួយ ដោយមិនធ្វើបាតបិត្ដទិការ ដាលបង្កឲាយមាននូវសា្ថានភាពនាការប្ដទូររូបិយប័ណ្ណដបរទាសចាើននោះទា។ 
ាជល់ការប្ដទូររូបិយប័ណ្ណដបរទាសបើកចំហ តាូវបានតាួតពិនិតាយ ជាមួយនឹងតមាូវការបាតិបត្ដទិការ កមាិតនាសា្ថានភាពកំណត់ទុកជាមុន និងការកំណត់កាត់បន្ថយ 
ភាពាតបង់។

   នាកាលបរិច្ឆាទតាាជងតុលាយការ សមតុលាយទាពាយសកម្ម និងទាពាយអកម្ម ដាលជារូបិយប័ណ្ណដកាាពីបាាក់ដលុា្លារអាមារិក មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ដទនោះទា។ 
ដូចនាះ ពុំមានបង្ហាញលើការវិភាគ រំញោចលើហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណដបរទាសនៅក្នុងរបាយការណ៍នាះទា។

  ២៣.៣.២ ហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់

   ហានិភ័យអតាាការបាាក់ គឺសំដៅទៅលើការាតបង់នូវបាាក់ចំណូលការបាាក់សុទ្ធ ដោយសារការបាាបាួលនាកមាិតអតាាការបាាក់ និងការផ្លាស់ប្ដទូរនៅក្នុង 
សមាសភាពនាទាពាយសកម្ម និង ទាពាយអកម្ម។ ហានិភ័យអតាាការបាាក់ តាូវបានាត់ចាងតាមរយៈការតាួតពិនិតាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ទៅលើចំណូលលើការបា្ដាក់ទុន 
តម្លាទីផាសារ តម្លាដើមនាមូលនិធិ និងតាមរយៈការវិភាគចនោ្លាះបាាបាួលអតាាការបាាក់។ សកា្ដានុពលនាការធា្លាក់ចុះនូវចំណូលការបាាក់សុទ្ធពីការបាាបាួលអតាា 
ការបាាក់ ដាលខុសបាកាតី តាូវបានតាួតពិនិតាយដោយធៀបទៅនឹងកមាិតហានិភ័យ ដាលកំណតថ់អាចទទួលយកបាន។

   ការវិភាគរំញោចតម្លាទីផាសារសមាាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាលមានអតាាការបាាក់ថារ

   ធនាគារ មិនបានកត់តាាឧបករណ៍ដាលមានអតាាការបាាក់ថារតាមតម្លាទីផាសារទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលនោះឡើយធនាគារក៏មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាចុងការិយបរិច្ឆាទនាះដារ។ ដូច្នាះហើយាជល់បមាាបមាួលអតាាការបាាក់ នាកាលបរិច្ឆាទនារបាយការណ៍ មិនមានផលប៉ះពាល់ដល់បាាក់ ចំណាញ ឬាតទា។

   ការវិភាគរំញោចលើលំហូរសាច់បាាក់សមាាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដាលមានអតាាការបាាក់បាាបាួល

   ធនាគារ មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាលមានអតាាការបាាក់បាាបាួលជាសារវន្ដទទា។ ដូច្នាះពុំមានការវិភាគញោចលើលំហូរសាច់បាាក់សមាាប់ឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដាលមានអតាាការបាាក់បាាបាួលតាូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នាះឡើយ។

 ២៣.៤ ហានិភ័យសាច់ប្រច្រចក់ងយស្រចលួ

  ហានិភ័យសាច់បាាក់ងយសាលួទាក់ទងទៅនឹង លទ្ធភាពក្នងុការរកាសាសាច់បាាក់ងយសាលួឲាយបានគាប់គាាន់ ដើមាបីបំពាញការសនា្  និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថ ុនៅពាលដល់កាល  
 កំណត់សងទៅតាមតម្លាសមហាតុផលាមួយ។

  គណៈគាប់គាង ជឿជាក់ថធនាគារអនុវត្ដទបានពាញលាញ តាមតមាវូការនាសាច់បាាក់ងយសាលួ នាធនាគារជាតិ នាកម្ពជុា និងបានតាួតពិនិតាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ ទៅលើគាប់ចលនា 
 សាច់បាាក់ចាញ និង ចូលហើយនិងភាពចនោ្លាះនាកាលវសាន្ត តាមរយៈរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់។ ជាងនាះទៅទៀត បំរាបំរួលនាឥណទានបុរាបាទាន និង បាាក់បញ្ញើ 
 អតិថិជន ក៏តាូវបានតាតួពិនិតាយតាមានហើយតមាូវការ នាសាច់បាាក់ងយសាួលក៏តាូវបានធ្វើការកាតមាូវ ដើមាបីកំណត់ឲាយចាបាស់លាស់នូវទាពាយសកម្មជាសាច់បាាក់មានភាព  
 គាប់គាាន់ ដើមាបីបំពាញការសនា្  និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថ ុបាសិនបើនិងនៅពាលដាលដល់ការកំណត់សង។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១២៩

២៣. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.៤ ហានិភ័យសាច់ប្រច្រចក់ងយស្រចលួ (តពីទំព័រមុន)

  ការវិភាគទាពាយសកម្ម និងទាពាយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដោយធ្វើចំាត់ថ្នាក់តាមកាលវសាន្តដោយផ្អាកទៅលើរយៈពាលនៅសល់សមាាប់សងមានបង្ហាញាងកាាម៖

 ២០១៥

តាមតម្រចូវការ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

រហូតដល់ ១ ខ្រច

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

១ - ៣ ខ្រច

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

៣ - ១២ ខ្រច

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

១ - ៥ ឆ្ន្រចំ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

លើសពី ៥ ឆ្ន្រចំ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សរុប

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

ទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់បាាក់ក្នុងដា ៣៧.៥៨២.០៤៣ - - - - - ៣៧.៥៨២.០៤៣

សមតុលាយជាមួយធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា ៦៤.៤២៧.៨៣៤ ៣៧.៦៤៧.៥០០ - - - - ១០២.០៧៥.៣៣៤

សមតុលាយជាមួយធនាគារផាសាងៗ ៣៥៨.៨៥១ ៣៩.៨៩៥.១០២ ៥.០០០.០០០ - - - ៤៥.២៥៣.៩៥៣

សមតុលាយជាមួយកាុមហ៊ុនមា ២.២៥៥ - - - - - ២.២៥៥

សមតុលាយជាមួយសម្ព័ន្ធាតិ ៤៨៦.២០៣ - - - - - ៤៨៦.២០៣

ឥណទាន និងបុរាបាទានដុល ១២៦.៧៣៦.៥៣២ ២.៤៩២.៨៦៨ ១៦.៣០៩.១៣៣ ១៥.៨២៤.០៥៨ ៧២.៥៦៩.៥២២ ២៥៣.០៩៨.២៧៨ ៤៨៧.០៣០.៣៩១

ទាពាយសកម្មផាសាងៗ - ៩៨.៣៩៧ - - - - ៩៨.៣៩៧

ទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប ២២៩.៥៩៣.៧១៨ ៨០.១៣៣.៨៦៧ ២១.៣០៩.១៣៣ ១៥.៨២៤.០៥៨ ៧២.៥៦៩.៥២២ ២៥៣.០៩៨.២៧៨ ៦៧២.៥២៨.៥៧៦

ទ្រចព្រចយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

បាាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ ២៦១.០៣៤.៧៩១ ២៣.១១៩.០៨៤ ៤៤.៧៨៤.១០៨ ១៧៩.១៨១.៨២១ ៤៤.៧៧៧.៥៥៩ - ៥៥២.៨៩៧.៣៦៣

សមតុលាយជាមួយកាុមហ៊ុនមា ២០៩.៧៣៥ ៩៣៨.៩៣៦ ៣០.០០០.០០០ - ៣០.០០០.០០០ - ៦១.១៤៨.៦៧១

បំណុលបនា្ទាប់បនាសំ - - - - - ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០

ទាពាយអកម្មផាសាងៗ - ៦.១៩២.២០៣ - - - - ៦.១៩២.២០៣

សរុបទ្រចព្រចយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ២៦១.២៤៤.៥២៦ ៣០.២៥០.២២៣ ៧៤.៧៨៤.១០៨ ១៧៩.១៨១.៨២១ ៧៤.៧៧៧.៥៥៩ ៣០.០០០.០០០ ៦៥០.២៣៨.២៣៧

អតិរ្រចកសាច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួលសុទ្ធ (គំលត) (៣១.៦៥០.៨០៨) ៤៩.៨៨៣.៦៤៤ (៥៣.៤៧៤.៩៧៥) (១៦៣.៣៥៧.៧៦៣) (២.២០៨.០៣៧) ២២៣.០៩៨.២៧៨ ២២.២៩០.៣៣៩

សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥) (១២៨.១៨៥.៧៧២) ២០២.០២៨.៧៥៨ (២១៦.៥៧៣.៦៤៩) (៦៦១.៥៩៨.៩៤០) (៨.៩៤២.៥៥០) ៩០៣.៥៤៨.០២៦ ៩០.២៧៥.៨៧៣

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
សារពី

ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មាយប៊ាង
យុទ្ធសាសា្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា

១៣០

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

២៣. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.៤ ហានិភ័យសាច់ប្រច្រចក់ងយស្រចលួ (តពីទំព័រមុន)
   

 ២០១៤

តាមតម្រចូវការ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

រហូតដល់ ១ ខ្រច

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

១ - ៣ ខ្រច

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

៣ - ១២ ខ្រច

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

១ - ៥ ឆ្ន្រចំ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

លើសពី ៥ ឆ្ន្រចំ

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

សរុប

ដុល្ល្រចរអាម្រចរិក

ទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់បាាក់ក្នុងដា ៤៦.៨១៤.១២៩ - - - - - ៤៦.៨១៤.១២៩

សមតុលាយជាមួយធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា ៦២.៩៣៣.០១៧ ១៧.០៨០.០០០ - - - - ៨០.០១៣.០១៧

សមតុលាយជាមួយធនាគារផាសាងៗ ២០.២០៩.៣៤៨ ១៧.០០០.០០០ ១៥.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ - - ៦២.២០៩.៣៤៨

សមតុលាយជាមួយកាុមហ៊ុនមា ២៩៦.២៧៦ - - - - - ២៩៦.២៧៦

សមតុលាយជាមួយសម្ព័ន្ធាតិ ៨៩៣.៨០៧ - - - - - ៨៩៣.៨០៧

ឥណទាន និងបុរាបាទានដុល ១០២.៩៦៧.១៨៩ ៣.៧៤៥.៩៧៨ ២២.០៥២.៦០៣ ៨.៣៥៩.៨០៧ ៤៧.០៩០.៨១៣ ១៦៨.៩៣០.៧០២ ៣៥៣.១៤៧.០៩២

ទាពាយសកម្មផាសាងៗ - ៩២.៨៤០ - - - - ៩២.៨៤០

ទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប ២៣៤.២០៦.៦០៦ ៣៧.៨២៥.៦៧៨ ៣៧.០៥២.៦០៣ ១៨.៣៥៩.៨០៧ ៤៧.០៩០.៨១៣ ១៦៨.៩៣០.៧០២ ៥៤៣.៤៦៦.៥០៩

ទ្រចព្រចយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

បាាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ ២១៣.៣៦៣.៧០០ ៨២.៨២៧.៥៦៦ ៤៩.១៥២.៣៤៧ ៤៧.៣១៧.៧២៥ ៤០.០៣១.១៧៦ ៦.៤៤៨.៧៨១ ៤៣៩.១៤១.២៩៥

សមតុលាយជាមួយកាុមហ៊ុនមា ៨.២៥៣.០៦៥ ៣១.០៤៧.៦៤០ - - ៣០.០០០.០០០ - ៦៩.៣០០.៧០៥

ទាពាយអកម្មផាសាងៗ - ៤.៣៥១.៩៦៨ - - - - ៤.៣៥១.៩៦៨

សរុបទ្រចព្រចយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ២២១.៦១៦.៧៦៥ ១១៨.២២៧.១៧៤ ៤៩.១៥២.៣៤៧ ៤៧.៣១៧.៧២៥ ៧០.០៣១.១៧៦ ៦.៤៤៨.៧៨១ ៥១២.៧៩៣.៩៦៨

អតិរ្រចកសាច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួលសុទ្ធ (គំលត) ១២.៤៩៧.០០១ (៨០.៣០៨.៣៥៦) (១២.០៩៩.៧៤៤) (២៨.៩៥៧.៩១៨) (២២.៩៤០.៣៦៣) ១៦២.៤៨១.៩២១ ៣០.៦៧២.៥៤១

សមមូល ពាន់រៀល 

(កំណត់សម្គ្រចល់ល្រចខ ២.១.៥)

៥០.៩២៥.២៧៩ (៣២៧.២៥៦.៥៥១) (៤៩.៣០៦.៤៥៧) (១១៨.០០៣.៥១៦) (៩៣.៤៨១.៩៧៩) ៦៦២.១១៣.៨២៨ ១២៤.៩៩០.៦០៤
  



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកាុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតាូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន
ផាសាងៗ

១៣១

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាកាលបរិច្ឆាទ និងសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

២៣. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

 ២៣.៥ ការគ្រចប់គ្រចងដើមទុន

  ២៣.៥.១ បញ្ញត្ដិដើមទុន
    

   ធនាគារ បានគោរពទៅតាមធនាគារជាតិ នាកម្ពុជា ដាលជាអ្នកកំណត់ និងតាួតពិនិតាយទៅលើកមាិត ដើមទុនអបាបបរមារបស់ធនាគារជារួម។

   គោលនយោបាយរបស់ធនាគារ គឺរកាសាឲាយបាននូវមូលា្ឋានទុនដ៏រឹងមាំ ជំនឿជាក់ទីផាសារ និងដើមាបីធានាស្ថិរភាពអភិវឌាឍន៍យូរអង្វាងរបស់អាជីវកម្ម។

   ផលប៉ះពាល់ទៅលើកមាិតដើមទុនលើភាគលាភមា្ចាស់ភាគហ៊ុន ក៏តាូវបានទទួលសា្គាល់។ ដូចនាះ ធនាគារ ពា្យមរកាសាតុលាយភាពរវាងផលរបរខ្ពស់ ដាលអាច 
នឹងកើតមានឡើងជាមួយនឹងបាាក់ បមាុងកមាិតខ្ពស់ អត្ថបាយោជន៍ និងការធានាដាលផ្ដទល់ដោយសា្ថានភាពដើមទុនល្អ។

   ធនាគារ បានគោរពទៅតាមតមាូវការដើមទុនដាលកំណត់ដោយចាបាប់នៅក្នុងការិយបរិច្ឆាទ។

  ២៣.៥.២ ការប្រចងច្រចកដើមទុន

   ការបាងចាកដើមទុនរវាងបាតិបត្ដទិការជាក់លាក់ និងសកម្មភាពអាជីវកម្ម តាូវបានគាប់គាងដោយកមាិតផលដាលទទួលបានពីការបាងចាកនោះ។ ដើមទុនដាល
បានបាងចាកទៅតាមបាតិបត្ដទិការ ឬសកម្មភាពនីមួយៗ តាូវផ្អាកទៅតាមដើមទុនដាលបានកំណត់ដោយចាបាប់។

២៤. តម្ល្រទីផ្រសារន្រទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

 តម្លាទីផាសារនាទាពាយសកម្ម និងទាពាយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុដាលបានកត់តាានៅក្នងុតាាជងតុលាយការមានតម្លាបាហាក់បាហាលនឹងតម្លាយោង នាកាលបរិច្ឆាទតាាជងតុលាយការ។

២៥. ព្រឹត្ដិការណ៍ក្រ្រយតារាងតុល្រយការ

 កាាពីព័ត៌មានដាលបានលាតតាាងនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំាងនាះ នាកាលបរិច្ឆាទនារបាយការណ៍ ពុំមានពាឹត្ដទិការណ៍ដាលបានកើតឡើងកាាយថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ 
ដាលមានឥទ្ធិពលសាំន់ៗលើសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនៅថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ឡើយ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មេយប៊េង
យុទ្ធសាសេ្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា
សារពី

ថ្នេក់ដឹកនាំ

១៣២

ការិយាល័យចុះបញ្ជី

ផ្ទះេលខ ៤៣ មហាវិថីពេះនរោត្តម

សង្កេត់ផេសារថ្មីទី ៣ ខណ្ឌដូនពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជជា

ទូរស័ព្ទ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ១២៣

ទូរសារ ៖  (៨៥៥) ២៣ ២១០ ០៩៩

SWIFT :  MBBEKHPP

គេហទំព័រ ៖  www.maybank2u.com.kh

អុីម៉េល ៖ contact_us@maybank.com.kh

សវនករឯករាជ្យ

កេុមហ៊ុន Ernst & Young (Cambodia) Ltd. 

កេុមហុ៊ន គណនេយេយករជំនាញ និង សវនករបេតិសេុត

អគារ Emerald ជាន់ទី៥ មហាវិថីពេះនរោត្តម

កេងផ្លូវលេខ ១៧៨ សង្កេត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជជា

ទូរស័ព្ទ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦០ ៤៥០ / ៤៥១

ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៧ ៨០៥

ក្ុមបឹ្ក្សាភិបាល 

ដាតូ ចូហាន់ អារីហ្វីន
អភិបាលឯករាជេយមិនបេតិបត្តិ

(តេងតាំងនៅថ្ងេទី ៩ ខេកុម្ភៈ ឆ្នេំ ២០១៦)

ដាទុ អ ករុណាការ្៉ាន់
អភិបាលឯករាជេយមិនបេតិបត្តិ

លោក ស្ព្នសឺ លី
អភិបាលឯករាជេយមិនបេតិបត្តិ

ដាទុ ហាមីរុលឡា ប៊ូហាន់
អភិបាលមិនឯករាជេយមិនបេតិបត្តិ

លោកស្ី ប៉ូលី សុីម
អភិបាលមិនឯករាជេយមិនបេតិបត្តិ

(តេងតាំងនៅថ្ងេទី ២៨ ខេកុម្ភៈ ឆ្នេំ ២០១៤)

លោក ស៊ូន ស៊ូឡុង
អភិបាលមិនឯករាជេយមិនបេតិបត្តិ

(តេងតាំងនៅថ្ងេទី ៣១ ខេមីនា ឆ្នេំ ២០១៥)

លោកស្ី ហា្គ្សរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
លោក ឡុង បា៊្ង
លេខាធិកាកេុមហ៊ុន

ព័ត៌មានសាជីវកម្ម



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកេុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតេូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថជ

ព័ត៌មាន
ផ្រចស្រចងៗ

១៣៣

COMMERCIAL BANKING

MALAYSIA:
Malayan Banking Berhad
14th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2070 8833

Fax  : +603 2031 0071

Website : www.maybank.com

Email : publicaffairs@maybank.com

Maybank Islamic Berhad
Level 10, Tower A

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 2001

Fax  : +603 2297 2002

Website : www.maybankislamic.com.my

Email  : mgcc@maybank.com.my

Maybank International (L) Ltd
Level 16 (B), Main Office Tower

Financial Park Labuan 

Jalan Merdeka

87000 Wilayah Persekutuan Labuan

Tel  : +6087 414 406

Fax  : +6087 414 806

Website : www.maybank.com

SINGAPORE:
Malayan 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

INDONESIA:
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
(formerly known as 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.maybank.co.id

Email  : customercare@maybank.co.id

P.T. Bank Maybank Syariah Indonesia
Sona Topas Tower, 1st to 3rd Floor

Jalan Jenderal Sudirman Kav 26

Jakarta 12920

Indonesia

Tel  : +62 21 250 6446

Fax  : +62 21 250 6445

Website : www.maybanksyariah.co.id

OTHER INTERNATIONAL OFFICES:
Maybank Philippines Incorporated
Maybank Corporate Center,

7th Avenue Corner 28th Street

Bonifacio High Street Central, Bonifacio Global City

Taguig City, 1634 

Philippines

Tel  : +632 588 3777

Fax  : +632 808 2669

Website : www.maybank.com.ph

Malayan Banking Berhad
Hong Kong Branch
18/F, CITIC Tower

1 Tim Mei Avenue Central

Hong Kong

Tel  : +852 3518 8888

Fax  : +852 3518 8889

Malayan Banking Berhad
Beijing Branch
32nd Floor

China World Tower

No. 1, Jianguomenwai Avenue

Beijing 100004

China

Tel  : +86 108 535 1855

Fax  : +86 108 535 1825

Malayan Banking Berhad
Kunming Branch
Unit 3-4, 23rd Floor, The Master

No. 1, Chongren Street

Kunming 650021

Yunnan, China

Tel  : +86 871 6360 5300

Fax  : +86 871 6366 2061

Malayan Banking Berhad
Shanghai Branch
Room 03-04, 6th Floor

Oriental Financial Center

No. 333 Lujiazuir Ring Road

Pudong New District

Shanghai 200120

China

Tel  : +86 216 028 7688

Fax  : +86 216 886 1032/0132

Maybank (Cambodia) Plc.
Maybank Tower

No. 43 Preah Norodom Boulevard

Sangkat Phsar Thmey 3

Khan Daun Penh, Phnom Penh

Cambodia

Tel  : +855 2321 0123/255

Fax  : +855 2321 0099

Website : www.maybank2u.com.kh

Malayan Banking Berhad
Maybank Vientiane Lao PDR Branch
Lot 43, 45 47 Lane Xang Avenue

Hatsady Village, Chantabouly District

PO Box 1663 Vientiane, Lao PDR

Tel  : +856 21 263100/263101

Fax  : +856 21 263113

Malayan Banking Berhad
Yangon Branch
7th Floor Centrepoint Towers

No. 65 Corner of Sule Pagoda Road & Merchant

St kyauktada Township

Yangon, Union of Myanmar

Tel  : +95 137 7526 / +95 137 7173

Fax  : +95 137 7527

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 83 827 8188

អាសយដា្ឋន្សម្ពន័្ធធនាគារ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មេយប៊េង
យុទ្ធសាសេ្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា
សារពី

ថ្នេក់ដឹកនាំ

១៣៤

Malayan Banking Berhad
Hanoi Branch
Suite 909, Floor 9

Corner Stone Building

16 Phan Chu Tinh Street

Hoan Kiem District

Hanoi, Vietnam

Tel  : +84 83 9345042/9345041

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
New York Branch
11th Floor, 400 Park Avenue

New York, NY 10022

United States of America

Tel  : +1 212 303 1300

Fax  : +1 212 308 0109

Malayan Banking Berhad
Bahrain Branch
8th Floor, Al Jasrah Tower

Diplomatic Area

P.O. Box 10470

Manama

Kingdom of Bahrain

Tel  : +973 17 535 733

Fax  : +973 17 533 895

Malayan Banking Berhad
Bandar Seri Begawan Branch
Unit 5-8, Simpang 22, Jalan Dato Ratna

Kiarong Sentral, Kampong Kiarong BE1318

Negara Brunei Darussalam

Tel  : +673 2 242494/242495/242496

Fax  : +673 2 225404

INVESTMENT BANKING
 

Maybank Investment Bank Berhad
32nd Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak 

50050 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2059 1888

Fax  : +603 2078 4217

Website : www.maybank-ib.com

Kim Eng Investment Limited Shanghai
(Representative Office)
New Shanghai International Building

360 Pudong South Road, Pudong District

Shanghai, People’s Republic of China

Tel : +86 21 509 6 8366

Fax : +86 21 5096 8311

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

Maybank Kim Eng Securities Limited 
Floor 4A-15+16

Vincom Center Dong Khoi

72 Le Thanh Ton Street

Ben Nghe Ward, District 1

Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel  : +84 8 4455 5888 

Fax  : +84 8 3827 1030

Maybank Kim Eng Securities (London) Ltd 
5th Floor, Aldermary House

10-15 Queen Street

London EC4N 1TX, United Kingdom

Tel  : +44 20 7332 0221

Fax  : +44 20 7332 0302

Maybank Kim Eng Securities USA, Inc. 
777 Third Avenue 21st Floor

New York NY 10017, USA

Tel  : +212 688 8886

Fax  : +212 688 3500

Anfaal Capital
1st Floor, Aster Center

Prince Mohammed bin Abdulaziz Street. (Tahlia St.)

PO Box 126575

Jeddah 21352

Kingdom of Saudi Arabia

Tel  : +966 12 606 8686

Fax  : +966 12 606 8787

BinaFikir Sdn Bhd
32nd Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2059 1888

Fax  : +603 2078 4217

Maybank Kim Eng Holdings Limited 
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.
50, North Canal Road

Singapore 059304

Tel  : +65 6231 5000

Helpdesk  

Tel  : +65 6432 1888

Website : www.maybank-ke.com

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public 
Company Limited 
999/9 The Offices at Central World 

20th - 21st Floor Rama 1 Road Pathumwan

Bangkok, 10330 Thailand

Tel  : +66 2658 6300

Fax  : +66 2658 6301

Website : www.maybank-ke.co.th

Maybank ATR Kim Eng Capital Partners, Inc
Maybank ATR Kim Eng Securities, Inc
17th Floor, Tower One & Exchange Plaza

Ayala Avenue, Ayala Triangle

Makati City, Philippines

Tel  : +63 849 8988/8888

Fax  : +63 848 5640

Website : www.maybank-atrke.com

PT. Maybank Kim Eng Securities 
Plaza Bapindo-Citibank Tower 

17th Floor Jalan 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

អាសយដា្ឋន្សម្ពន័្ធធនាគារ



របាយការណ៍
សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ចកេុមហ៊ុន
និង ទំនួលខុសតេូវ

ការបោះជំហាន
និង សមិទ្ធផល

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថជ

ព័ត៌មាន
ផ្រចស្រចងៗ

១៣៥

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 

Website : www.maybank-am.co.th

PT. Maybank Asset Management
Sentral Senayan 3, Mezzanine Floor

Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno

Jakarta 10270

Indonesia

Tel  : +62 21 8065 7700

Fax  : +62 21 8065 7702

Website : www.maybank-am.id

OTHERS

Maybank Trustees Berhad
8th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur 

Tel  : +603 2078 8363

Fax  : +603 2070 9387

Website : www.maybank.com

Email : securitiesservices@maybank.com.my

Maybank (Nominees) Sendirian Berhad 
Maybank Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
Maybank Nominees (Asing) Sdn Bhd
14th Floor, Menara Maybank

100, Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2070 8833/1522

Fax  : +603 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  : +603 2297 8888

Fax  : +603 2282 5136

INSURANCE & TAKAFUL

Maybank Ageas Holdings Berhad
Level 19, Tower C 

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur 

Tel  : +603 2297 3888

Fax  : +603 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  : +603 2297 3888

Fax  : +603 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  : +6087 582 588

      +6087 417 672

Fax  : +6087 583 588

   +6087 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

 

ASSET MANAGEMENT

Maybank Asset Management Group Berhad
5th Floor, Tower A

Dataran Maybank

No 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 7833

Fax  : +603 2297 7997

Website : www.maybank-am.com

Maybank Asset Management Sdn Bhd
5th Floor, Tower A

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 7836

Fax  : +603 2715 0071

Website : www.maybank-am.com

Maybank Islamic Asset Management Sdn Bhd
5th Floor, Tower A

Dataran Maybank

No. 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 7873

Fax  : +603 2297 7998

Website : www.maybank-am.com

Maybank Private Equity Sdn Bhd
5th Floor, Tower A

Dataran Maybank

No 1, Jalan Maarof

59000 Kuala Lumpur

Tel  : +603 2297 7887

Fax  : +603 2297 7878

Website : www.maybank-am.com

Maybank Asset Management Singapore Pte Ltd
9 Temasek Boulevard

#13-01 Suntec Tower Two

Singapore 038989

Tel  : +65 6432 1488 

Fax  : +65 6339 1003 

Website : www.maybank-am.com.sg

អាសយដា្ឋន្សម្ពន័្ធធនាគារ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៥
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ មេយប៊េង
យុទ្ធសាសេ្ត

និង និរន្តរភាព
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និង សាវតា
សារពី

ថ្នេក់ដឹកនាំ

១៣៦

ទីតាំងសាខា
និងអាសយដា្ឋ្នទំនាក់ទំនង

ធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (ខ្រចមបូឌា) ភីអិលស៊ី

(ការិយាល័យកណ្ត្រចល)

អគារលេខ ៤៣ មហាវិថីពេះនរោត្តម

សង្កេត់ផេសារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ 

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១២៣ / ២៥៥

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ០៩៩

សាខាបាត់ដំបង

អគារលេខ ១៣៦Eoz ផ្លូវលេខ ៣ កេុម ៣៩ ភូមិ ២០ឧសភា

សង្កេត់សា្វេយបោ៉េ កេុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ ២០៧/ ២០៨

ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ ២០១

សាខាបឹងក្រចងកងទី១

ផ្ទះលេខ ២១០ ផ្លូវលេខ ៦៣ សង្កេត់ បឹងកេងកងទី ១ 

ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ៤៤៨/ ៤៥០

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ៤៦៧

សាខាច្រចបារអំពៅ

អគារលេខ ២៧ និង ២៩ E០+E១ ផ្លូវជាតិលេខ ១

ភូមិកណា្តេល សង្កេត់ចេបារអំពៅ២ ខណ្ឌានជ័យ

រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៥៨៦/ ៥៨៧

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៥២៨

សាខាជ្រច្រចយចង្វ្រចរ

ផ្ទះលេខ F១៤ & F១៥ ផ្លូវជាតិលេខ ៦A

សង្កេត់ជេេយចង្វេរ ខណ្ឌឫសេសីកេវ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣៤៣២ ២៩០/ ២៩១

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ៤៣២ ២៨៩

សាខាកំពង់ាម

អគារលេខ ៥៨ ផ្លូវពេះមុនីវងេស សង្កេត់កំពង់ចាម 

កេុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១០ ៥៧២/ ៥៧៣

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)៤២ ២១០ ៥៧៤

សាខាកម្ពុជាក្រច្រចម

ផ្ទះលេខ៤៧៩ E១ E២ និង ៤៨១ E០ E១ E២

ផ្លូវលេខ ១២៨ មហាវិថីកម្ពុជជាកេេម សង្កេត់ផេសារដេប៉ូ ៣

ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨៣ ៦៥៤/ ៦៩៤

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨២ ៧១៤

សាខាម៉្រចស្រចទ៊ង

ផ្ទះលេខ១៥៨ BCD មហាវិថីម៉េសេទុង

សង្កេត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៦ ៤៣៦/ ៤៣៧

ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៤៣៨

សាខាអូរប្រចកក្អម

ផ្ទះលេខ២៨ និង ៣០ ផ្លូវលេខ ២៧១

សង្កេត់ទឹកថ្លេ ខណ្ឌសេនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨៣ ៩២០/ ៩២៣

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨៣ ៩៨២

សាខាអូរឡាំពិក

ផ្ទះលេខ ៣២៣-៣២៥ មហាវិថីពេះសីហនុ

សង្កេត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៣១៥៤/ ១៥៥

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៣ ១៥៣

សាខាអូរឬស្រចសី

ផ្ទះលេខ ៤៦ E១ E២ ផ្លូវលេខ ១១១ ភូមិ ២ 

សង្កេត់អូរឬសេសីទី១ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៨៩ ២០០/ ២២០

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៨៩ ២១០

សាខាតំបន់ស្រចដ្ឋកិច្ចពិស្រចសភ្នំព្រចញ

អគារលេខ A៦-A៨ ផ្លូវជាតិលេខ ៤ ភូមិតេាំងគល់

សង្កេត់កន្ទេក ខណ្ឌពោធន៍សេនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៩៨៥៧/ ៨៥៨

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២៩ ៨៥៧៦

សាខាសិរីសោភ័ណ

ផ្ទះលេខ ៣៣៤ ផ្លូវជាតិលេខ ៦ សង្កេត់ពេះពនា្លេ 

កេុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបនា្ទេយានជ័យ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៧១១ ៣៨៦/ ៣៨៧

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)៥៤ ៧១១ ៣៨៥

សាខាសៀមរាប

អគារលេខ ១៣, ១៤ និង ១៥ ភូមិមណ្ឌល ២

សង្កេត់សា្វេយដង្គំ កេុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦១ ០៦២/ ០៦៣

ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៧៦១ ០៦៥

សាខាក្រច៊ងព្រចះសីហន៊

ផ្ទះលេខ ២១២ ផ្លូវឯករាជេយ សង្កេត់លេខ ២

ខណ្ឌមិត្តភាព ខេត្តពេះសីហនុ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៣៤៩៣៥ ០៥១/ ០៥២

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)៣៤ ៩៣៥ ០៥៣

សាខាក្រច៊ងសួង

ភូមិជើងឡង សង្កេត់សួង កេុងសួង ខេត្តតេបូងឃ្មជំ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១៨ ៣៨៨/ ៣៨៩

ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១៨ ៣៨៧

សាខាស្ទឹងមានជ័យ

អគារលេខ ១៤៤ ផ្លូវលេខ ២១៧ (មហាវិថីមុនីរ៉េត

សង្កេត់ស្ទឹងានជ័យ ខណ្ឌានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៤ ៤៨២ / ៤៨៣

ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៤ ៦៣៥

សាខាខ្រចត្តតាក្រចវ

ផ្លូវជាតិលេខ ២ ភូមិថ្នល់បេក សង្កេត់រកាកេេ

កេុងដូនកេវ ខេត្តតាកេវ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ៣២២១០ ៦៦៤/ ៦៦៥

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)៣២ ២១០ ៦៦៣

សាខាាខ ្មៅ

ផ្ទះលេខ ៥៦៣ និង ៥៦៥ ផ្លូវលេខ ២១ សង្កេត់តាខ្មេ 

កេុងតាខ្មេ ខេត្តកណា្តេល

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៥ ១៧២/ ១៧៣

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៥ ១៧៤

សាខាទឹកថ្ល្រច

អគារលេខ ១៣-១៧Eo អគារាណិជ្ជកម្មអ៊េតវូត

(មហាវិថីសហព័ន្ធរុសេសី) ផ្លូវ ១១០A សង្កេត់ទឹកថ្លេ

ខណ្ឌសេន សុខរាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ០៥២ / ០៥៣

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៦៦ ០៥៤

សាខាទួលគោក

អគារលេខ ៩៣ A១& A២ ផ្លូវលេខ ២៨៩

សង្កេត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ២០៥ / ២០៦ 

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៩ ២០៣






