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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ទ្រព្យសកម្មសរុប
១៦២កោដ
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់ចំណេញសរុប
១,៨៨កោដ
ដុល្លារអាមេរិក
អតិថិជន
២២លាននាក់

ការធ្វើមូលធនកម្ម
នៃទីផ្សា
២៥កោដ
ដុល្លារអាមេរិក

1

មាតិការ
សេចក្តីសង្ខេប

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

៣    ព័ត៌មានសំខាន់ៗការិយបរិច្ឆេទ ២០១២

២៤   ការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ

ទស្សនៈវិស័យរបស់យ�ើង

         ការគ្រប់គ្រងបណ្តាញសាខា

៤    របាយការណ៏របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២៦   សេវាហិរញ្ញប្បទានសហគមន៍ /
២៨   ធនាគារកិច្ចសកល

៦    របាយការណ៏របស់នាយកប្រតិបត្តិ

៣០   កិច្ចការក្រុមហ៊ុន និងសេវាកម្ម

អំពីធនាគារ

៣៦   ជំនួយប្រត្តិបត្តិការ/រដ្ឋបាលឥណទាននិងការគ្រប់គ្រងកម្ចី

១០   ចក្ខុវិស័យ គោលបំណង តម្លៃស្នូល
១១   ច្បាប់ និងក្រមសីលធម៌

៣២   ធនធានមនុស្ស

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

១២   សាវតាក្រុមហ៊ុន បណ្តាញជាសកល 		

៤០   ទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គម

១៤   រចនាសម្ពន័របស់សម្ពន្ធ័ធនាគារ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

         និងបណ្តាញក្នុងស្រុក

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធិផលរបស់យ�ើង

៥៤   គណៈកម្មាការប្រតិបត្តិ

២០   ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

៨៤    របាយការណ៍របស់ សវនករឯករាជ្យ
៨៦   របាយការណ៍លទ្ធផល

៤៦   ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

១៩   ធនាគារ មេយប៊ែង ក្នុងសារព័ត៌មាន

៨១   របាយការណ៍ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
៨៥   តារាងតុល្យការ

១៥   រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ

១៨   យុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗរបស់យ�ើង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៤៨   ព័ត៌មានទូទៅអំពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
៦០   របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

៦៩   របាយការណ៍ល�ើការត្រួតពិនិត្រផ្ទៃក្នុង

៧២   របាយការណ៍របស់គណកម្មាការសវនកម្ម
៧៦   ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

៧៩    ការប្រឆាំងសម្អាតប្រាក់/ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

៨៧   របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន
៨៨   របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

៨៩   កំណត់សំគាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១២៧ ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម និងកំណត់សម្គាល់
          ផ្សេងៗ តម្រូវដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ព័ត៌មានផ្សេងៗ
១៤៣ ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

១៤៤ អសយដ្ឋានសម្ព័ន្ធធនាគារ

១៤៧ ទីតាំងសាខា និងអសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះមាននៅល�ើគេហទំព័រ
www.maybank2u.com.kh
ដ�ើម្បីទំនាក់ទំនងមកខាងយ�ើងខ្ញុំ សូមទៅកាន់ទំព័រ ១៤៤
សម្រាប់ព័ត៌មានពីសាជីវកម្ម និងទំព័រ ១៤៧ សម្រាប់
ស្វែងរកអសយដ្ឋានរបស់សាខារបស់យ�ើង

ទស្សនៈវិស័យ
របស់យ�ើង

៤

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

២៤

ការទទួលខុសត្រូវ
របស់យ�ើង

៤០

ប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ក្នុងការអះអាងជាថ្មីទៅល�ើការប្តេជ្ញារយៈពេលវែងនៅប្រ
ទេសកម្ពុជា និងការកំណត់ទស្សនៈវិស្ស័យក្លាយជាធនាគារកំពូលទាំង៥ នៅក្នុងព្រះ
ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

Maybank (Cambodia) Plc.

យោងទំព័រ ៤ និង ៦ ស្តីពីរបាយការណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងនាយកប្រតិបត្តិការ

យ�ើងទទួលបានប្រាក់ចំណេញក្រោយបង់ពន្ធចំនួន៦.១លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់
មានកំណ�ើនប្រាក់កម្ចីដ៏រឹងមាំ ដែលជាការគ្រប់គ្រងចំណាយប្រតិបត្តិការយ៉ាងមាន

ប្រសិទ្ធិទន្ទឹមនឹងការល�ើកកម្ពស់ទ្រព្រសកម្ម។

យោងទំព័រ ២៤ ស្តីពីការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

១២
សាខាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

យ�ើងបានពង្រឹងវត្តមានរបស់យ�ើង និងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ�ើងមាន១២សាខា
ដោយបានប�ើកសាខាចុងក្រោយបំផុតរបស់យ�ើងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
ភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ ។

យ�ើងបានដាក់ដំណ�ើរការសេវា M2U ដែលទទួលពានរង្វាន់ធនាគារកិច្ចតាមប្រព័ន្ធ

អិុនធឺណិតរបស់មេយប៊ែងតាមរយៈ www.maybank2u.com.kh សម្រាប់អតិថិជន
អិុនធឺណិតធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

យោងទំព័រ ២៦ ស្តីពីសេវាហិរញ្ញប្បទានសហគមន៍/គ្រប់គ្រងបណ្តាញសាខា

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

យ�ើងបានធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នានូវជីវិតរស់នៅក្នុងសហគមន៍ ដែលយ�ើងធ្វើ

ប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងការឈ្នះពានរង្វាន់ផ្តួចផ្តើមនឹងការទទួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុន

យោងទំព័រ ៤០ ស្តីពីទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គម

កំណត់ចំណាំ៖
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ។

3

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ធនាគារមេយប៊ែងបានធ្វើសាជីវកម្មក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ។ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ រួមមានព័ត៌មាន និងរបាយការណ៍ដែលបានធ្វើសវនកម្ម ពីថ្ងៃទី២

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ជាមួយ និងអង្គការល�ើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ។

សេចក្តីសង្ខេប

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលធ្វើឱ្យយ�ើងឈានមុខគេល�ើបច្ចេកវិទ្យា

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

យោងទំព័រ ២៦ ស្តីពីសេវាហិរញ្ញប្បទានសហគមន៍/គ្រប់គ្រងបណ្តាញសាខា

MAYBANK GROUP BEST
OVERALL CR PROGAMME
2012

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ការិយបរិច្ឆទពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ដែល

អំពីធនាគារ

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ៦,១
លានដុល្លារអាមេរិក

រាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ។

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

សាខាធនាគារមេយប៊ែងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើសាជីវកម្មក្នុងស្រុកជាធនាគារមេយ

សេចក្តីសង្ខេប

ព័ត៌មានសំខាន់ៗការិយបរិច្ឆេទ ២០១២

“

ឆ្នាំ ២០១២ គឺឆ្នាំគោលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ធនាគារ មេយប៊ែងក្នុង

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ នៅថ្ងៃទី ២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២ យ�ើងបានធ្វើសា
ជីវកម្មក្នុងស្រុករបស់ធានាគារមេយបែ៊ងសាខាភ្នំពេញមកជាធនាគារ មេយប៊ែង
(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី របស់យ�ើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ធនាគារ មេយប៊ែង

(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី អះអាងសារជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញា ចិត្តក្នុងរយៈពេលវែងរបស់យ�ើង

“

សម្រាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងការរ�ៀបចំចក្ខុវិស័យ

របស់យ�ើងដ�ើម្បីក្លាយ ជាធនាគារកំពូលទាំង ៥ នៅក្នុងប្រទេសត្រឹមឆ្នាំ ២០១៥។

ជា តិកសេង

របាយការណ៍

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សូមគោរពជូនម្ចាស់ភាគហ៊ុន
ជាទីគោរព
ខ្ញុំមានសេចក្កីសោមនស្សរីករាយក្នុងការបង្ហាញជូននូវ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និងរបាយការណ៍ដែលបានធ្វើ

សវនកម្មរួចរបស់យ�ើងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបញ្ចប់នៅ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។ ធនាគារមេយប៊ែងបានទទួល
នូវប្រាក់ចំណូលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីកាត់ពន្ធចំនួន
៦,១លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេលហិរញ្ញកិច្ចពី
ថ្ងៃទី២ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ

ឆ្នាំ២០១២។ ចំណូលបានមកពីភាគហ៊ុននិងទ្រព្យសកម្ម

ឈរនរ�ៀងគ្នា១០,៩% និង១,៤៨%។ សមិទ្ធិផល
ទាំងនេះជាចម្បងបានមកពីចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ

ខ្ពស់ចំនួន ១១,៥លានដុល្លារអាមេរិកនិងដោយសារ

ស្ថានភាពកម្ចីរបស់យ�ើងមានសភាពល្អ។ ទ្រព្យសកម្ម

សរុបនៅថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១២ក�ើនទៅដល់៤១៤លាន

ដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងការរីកចំរ�ើនយ៉ាងខ្លាំងនៃចំណូលពី
កម្ចីឈានទៅដល់២៣៨លានដុល្លារអាមេរិក។បញ្ញើសរុប
អតិថិជនឈរនៅ២១២លានដុល្លារអាមេរិក។

4

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

“

ធនាគារមេយប៊ែងត្រូវបានដឹកនាំយ៉ាងហ្មត់ចត់ជាមួយបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដ�ើម្បីក្លាយជាធនាគារសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយ

“

របស់យ�ើងគឺអំពីការផ្តល់សេវាកម្មល្អហួសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជននិងដៃគូនានា។

ធ្វើសាជីវកម្មក្នុងស្រុករបស់ធានាគារមេយបែ៊ងសាខាភ្នំពេញមកជាធនាគារ

ជាមួយនឹងមាគ៌ារួមបញ្ចូលជាសសាជីវកម្មក្នុងស្រុកយ�ើងអាចពង្រឹងក្របខណ្ឌ

មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី អះអាងសារជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញា ចិត្តក្នុងរយៈ

របស់យ�ើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យ�ើងបានផ្តោតល�ើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានា

មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី របស់យ�ើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ធនាគារ
ពេលវែងរបស់យ�ើងសម្រាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងការរ�ៀបចំចក្ខុវិស័យ

របស់យ�ើងដ�ើម្បីក្លាយ ជាធនាគារកំពូលទាំង ៥ នៅក្នុងប្រទេសត្រឹមឆ្នាំ
នៃធនាគារជាតិកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការដាក់ឲ្យដំណ�ើរសាជីវកម្ម

ក្នុងស្រុករបស់ធនាគារមេយប៊ែងក្រោមវត្តមានរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី
ទាំងពីរ ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

ធនាគារមេយប៊ែងបានដំណ�ើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣។ មុន
ឆ្នាំ២០០៨ យ�ើងបានផ្តោតល�ើការប្រតិបត្តិការធនាគារកិច្ចរបស់យ�ើងក្នុង

អភិបាលកិច្ចដែលយ�ើងអាចផ្តល់បន្ថែមនូវការធានាការរីកលូតលាស់អាជីវកម្ម

ដ�ើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កំណ�ើនរបស់យ�ើងនាពេលអនាគត។ ដ�ើម្បីបំពេញ
បំណងប្រាថ្នាកំណ�ើនរបស់យ�ើង យ�ើងបានផ្តោតផងដែរនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់

យ�ើងល�ើការកសាង តម្លៃនិយោជកដែលគាំទ្របេសកកម្មអារយ្យធម៌របស់យ�ើង និង
បង្កើតកិត្តនាមនិយោជកមួយថ្មីប្លែកដ�ើម្បីទាក់ទាញនិងរក្សាបុគ្គលិកដែលមាន

ទេពកោសល្យ បានកសាងកន្លែងធ្វើការដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមិនគ្រាន់តែ

ជាអាជីពមួយឡ�ើយ វាក៏ជាកន្លែងបុគ្គលិកទេពកោសល្យរបស់យ�ើងអាចលូតលាស់

និងស្វែងរកអត្ថន័យក្នុងការងាររបស់ខ្លួន។

ដ�ើម្បីក្លាយជាបេះដូងរបស់សហគមន៍យ�ើងបន្តយ៉ាងក្លាវក្លាល�ើសកម្មភាពទំនួល

រាជធានីភ្នំពេញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៨ យ�ើងបានទទួលយកយុទ្ធសាស្រ្តក្នុង

ខុសត្រូវកិច្ចការសង្គមរបស់យ�ើងជាមួយនឹងអត្ថន័យនិងគាំទ្រកម្មវិធីមួយចំនួន

យ�ើងបានចាប់ផ្តមធ្វ
ើ
កា
ើ រប្រែក្យ
លា ដំណ�រើ របស់យ�ង
ើ ដ�ើម្បីសថាប
្ នាសិទធិប្រ
្ ប្រា
ើ ស់

ធនាគារមេយប៊ែងCahayaKasih ២០១២ដែលជាបណ្តាញអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិក

ស្លាកសញ្ញាពេញប្រទេស។ ដំណ�ើការឈានដល់កម្រិតកំពូលនៅក្នុងសាជីវកម្ម

ជាលំដាប់រហូតពេញមួយឆ្នាំ។ ការចូលរួមរបស់ធនាគារមេយប៊ែងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធ
អាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយសហគម៍តាមរយៈការិយាល័យសម្ព័ន្ធ

ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកនៅរយៈពេលបួនខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ ២០១២។ ក្នុងនាមជា

ធនាគារយ�ើង ហ�ើយយ�ើងទទួលបានរង្វាន់សម្រាប់ភាពល្អបំផុតទូទាំងកម្មវិធី

ក្ក
លា ង
នុ្ ទីផ្សារផ្នែកហិរញ្ញវត្រថុ បស់កម្ពុជានិងផ្តល់នវូ បទពិសោធន៍ផ្នែក

ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ អ្នកឧបត្ថម្ភកុមារនៃធនាគារមេយប៊ែង:

សេវាធនាគារកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយ
នឹងចក្ខុវិស័យដ�ើម្បីក្លាយជាដៃគូរជម្រើសទីមួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេស

ទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គមឆ្នើងឆ្នាំ ២០១២ ក្នុងសម្ព័ន្ធធានាគារមេយប៊ែង។

”

“

ការចាកចេញពីគំនរសំរាម កម្មវិធីនេះបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការ

ក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាអង្គការល�ើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ (PIO)។

កម្មវិធីនេះអាចឲ្យយ�ើងពង្រីកវត្តមានរបស់យ�ើងនៅក្នុងបេះដូងរបស់សហគមន៍និង

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ធនាគារមេយប៊ែងត្រូវបានដឹកនាំយ៉ាងហ្មត់ចត់ជាមួយ

ត្រូវការកម្មវិធីនេះបំផុត។ ខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការនិយាយថាធនាគារមេយប៊ែង

បេសកកម្មរបស់ខ្លួនដ�ើម្បីក្លាយជាធនាគារសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយអារ្យធម៌

នៅទូទាំងអាស៊ី ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានដ�ើរតួជាកម្លាំងរួមមួយនៅទូទាំងសម្ព័ន្ធ

ធនាគារមេយប៊ែង។ ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់យ�ើងគឺអំពីការផ្តល់សេវាកម្មល្អ

ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់សារជាថ្មីនិងកម្លំាងជម្រុញដ៏ខ្លាំងរបស់ក្រុម
បុគ្គលក
ិ ដំណ�រើ ការរីកចម្រើនរបស់ធនាគារមេយប៊ែងបានបន្តរព្រមជាមួយ

ការពង្រីកបណ្តាញកាន់តែធំទូលាយក៏ដូចជាធ្វើឲ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង មាន
យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ២០០៦ ដល់

មនុសស្ ជាតិនឹងបញ្ជូនកម្មវិធីដែលមានអត្ថន័យនេះជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងរយៈ
ពេលយូរ។

តំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្លៃងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់

ដែលផ្តល់ការគាំទ្រចំពោះយ�ើងខ្ញុំកន្លងមក។ ជោគជ័យរបស់យ�ើខ្ញុំគឺសុទ្ធតែបានមក
ពីភក្កីភាពរបស់អតិថិជននិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់បុគ្គលិកធានាគាមេយប៊ែង។ យ�ើងក៏

សំដែងការដឹងគុណចំពោះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរប្រតិបត្តិច្បាប់ផ្សេងទ�ៀត
ដែលបានផ្តល់ការណែនាំនិងគាំទ្រ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការប្រតិបត្តិការងារ។យ�ើងបានទទួលស្គាល់

បានជោគជ័យក្ង
នុ ការបង្កើតស្តងដា
់ រក្ង
នុ សកម្មភាពដែលនៅក្ង
នុ បុព្ធបទសេ្នហា

ឆ្នាំ២០១៥ ដែលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានរំពឹងទុកថានឹងដ�ើរតួសំខាន់បំផុតក្នុងការ

អភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកឯកជន និងជួយរក្សាទ្រទ្រង់ការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ច។

បណ្តាញសាខារបស់យ�ើងបានរីកដុះដាលរហូតដល់១២សាខា ជាមួយនឹង

ជា តិកសេង

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ការឧទ្ទេសនាមនូវបណ្តាញសេវាកម្មបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធអុិនធឺណិតមួយទ�ៀត

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ហួសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជននិងដៃគូនានា។

ផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានដល់ការរស់នៅដោយផ្តល់សិទ្ធិពិសេសដល់កុមារដែល

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

កម្ពុជា។ ជាមួយនឹងទុនក�ើនពី៣០លានដុលរលា្ អាមេរិករហូតដល់៥០លានដុលរលា្
អាមេរិកជាហេតុធ្វឲ
ើ យ្ ធនាគារមេយប៊ែងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ង
ា ខ្ង
ំលា ពីអតិថជ
ិ ន

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ធនាគារដែលរួមបញ្ចូលគ្នាថ្មី ធនាគារមេយប៊ែងតាំងចិត្តប្រកួតប្រជែងយ៉ាងក្លៀវ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ការសម្រេចចិត្តដ�ើម្បីភាពរីកចំរ�ើននិងមានវត្តមាននៅពេញផ្ទៃប្រទេសហ�ើយ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

២០១៥។ យ�ើងទទូលបានអភ័យឯកសិទ្ធិដោយយ�ើងមានទេសាភិបាល

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជា៖ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់

អំពីធនាគារ

សម្រាប់ជាសេវាកម្មធនាគារជម្រើសថ្មី ហ�ើយយ�ើងបានពង្រីកសក្តានុពលបន្ថែមនៅ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ឆ្នាំ ២០១២ គឺឆ្នាំគោលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ធនាគារ មេយប៊ែងក្នុង

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ នៅថ្ងៃទី ២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២ យ�ើងបាន

សេចក្តីសង្ខេប

អារ្យធម៌នៅទូទាំងអាស៊ី ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានដ�ើរតួជាកម្លាំងរួមមួយនៅទូទាំងសម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែង។ ការផ្តោតអារម្មណ៍

5

សូមគោរពជូនម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាទីគោរព
ជាមួយនឹងការធ្វើសាជីវកម្មក្នុងស្រុករបស់ ធានាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា)
ភីអិលស៊ីនៅថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ ជាការចាប់ផ្តើមប�ើកទំព័រថ្មី

សម្រាប់យ�ើងទាំងអស់គ្នា។ នេះជាការពង្រីកខ្លួនយ៉ាងធំដែលយ�ើងបានធ្វើ

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហ�ើយយ�ើងជ�ឿជាក់ថានេះជាប្រផ្នូលល្អសម្រាប់យ�ើងផងដែរ។

យ�ើងបានចាប់ផ្តើម ត្រួតពិនិត្រល�ើគម្រោងយុទ្ធសាស្រ្តយ�ើងឆ្នាំ ២០១៣-២០១៥

ចក្ខុវិស័យ គោលដៅ និង គោលបំណងយុទ្ធសាស្រ្ត ព្រមទាំងរំលឹកសារជាថ្មីនូវអ្វី
ដែលយ�ើងបង្កើតឡ�ើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៨។

ចក្វខុ ស
ិ យ
័ កំណែថរ្មី បស់យ�ង
ើ គឺដ�ម្
ើ បីកយ
លា្ ជាធនាគារដៃគូជម្រើសទីមយ
ួ ផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រកបដោយអារ្យធម៌នៅក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជាមួយ។មូលដ្ន
ឋា នៃការការប្តេជ្ញាចត
ិ ្ត

របស់យ�ង
ើ គឺជាការផ្តល់ជន
ូ នូវសេវាកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ ក្ង
នុ លក្ខខណ្ឌនង
ិ តម្លៃយត
ុ ធ
្តិ ម៌

លី ទ�ៀនប៉ូ

ផ្តល់ប្រឹកសា
្ ជូនអតិថជ
ិ នផ្អែកទៅល�ើសេវាកម្មដែលគាត់មានតម្រូវការ និងតែងតែ
ស្ត
ថិ ក្ង
នុ បេះដូងសហគមន៍។ យ�ើងបានបង្កើតនូវគោលបំណងយុទសា
្ធ ស្រ្តប្រាំ

ដ�ើម្បីប្រាកដពីភាពរលូននៃដំណ�រើ ការការងាររបស់យ�ង
ើ ដ�ើម្បីសម្រេចនូវចក្វខុ ស
ិ យ
័
និងគោលដៅរបស់យ�ង
ើ ។ គោលបំណងយុទសា
្ធ ស្ត្រទាំងប្រាំមាន៖

•
•

ដ�ើម្បីទទួលបានការទទួលសគាល
្ ជា
់ ធនាគារដែលផ្តល់សេវាកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុលប
្អ ផ
ំ ត
ុ ។
ដ�ើម្បីទទួលបានការទទួលសគាល
្ ថា
់ ជាធនាគារដែលផ្តល់នវូ សេវាកម្មប្រកប

ដោយការច្នៃប្រឌិតថន
្មី ង
ិ តម្លៃអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមល�ើផលត
ិ ផលនិងសេវាកម្ម
តាមរយៈបច្ចេកវិជព
ជា្ ត
័ មា
៌ នវិទយា
្ ។
•

ដ�ើម្បីសរេច
ំ បានការស្គាលស
់ ក
លា្ សញ្មញា េយប៊ែងយ៉ង
ា ទូលទ
ំ លា
ូ យ និងវត្តមាន

នៅក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជាជានិយោជកនៃជម្រើសមួយនៅក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា។

•

ដ�ើម្បីបែងចែកប្រាក់ចណេ
ំ
ញមុនពេលបង់ពន្ធគួរជាទីពេញចិត្តទៅឲ្យម្ស
ចា ់
ភាគហ៊ន
ុ ទាំងអស់។

ចាប់តង
ាំ ពីឆ្នាំ ២០០៨ យ�ើងបានបន្ថែមសាខាចំនន
ួ ១១ សាខាទ�ៀត ហ�ើយផ្តល់
ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់របស់យ�ង
ើ សារជាថដ
្មី ច
ូ ខាងក្រោម៖
•

បន្តអាជីវកម្មផ្នែកធនាគារដោយយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ល�ើការគាំទ្រពីសហគ្រាស
ម៉ាឡេស៊ី និងសិងប
្ហ រុ ក
ី ង
នុ្ ការវិនយោគន
ិ
ៅក្ង
នុ ប្រទេស។

•

បន្តផ្ត
ោត ល�ើផ្នែកពាណិជក
្ជ ម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្ង
នុ ស្រុកនិងក្ង
នុ ទីផ្សារដោយឡែក
ពីវស
ិ យ
័ ក្រុមហ៊ន
ុ បន្តការកសាងសេវាធនាគារអតិថជ
ិ នតាមរយៈការផ្តល់

ឥណទានលំនៅដ្ន
ឋា និងការណែនាំផលត
ិ ផលប្រាក់កម្ចីអតិថជ
ិ នផ្សេងទ�ៀត
ស្របទៅនឹងការផ្ស
លា ប
់ រតូ្ តម្រូវរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

•

ដាក់ឲយ្ ដំណ�រើ ការប័ណឥ
្ណ ណពន្ធ និងកាតអេធីអឹម និងស្វែងរកភ្នាក់ងារប្រាក់

បញ្ញើដោយផ្ទាលទ់ ៅបណ្បតា ្រទេសមួយចំនន
ួ ។

ជាមួយនឹងការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់សារជាថ្មី និងគោលបំណងធនាគារមេយប៊ែង

(ខេមបូឌា) ភីអល
ិ ស៊ី តាំងចិតប្ត ្រកួតប្រជែងយ៉ង
ា ក្លៀវក្ក
លា ង
នុ្ ទិដភា
្ឋ ពទីផ្សារ
ធនាគារនៅកម្ពុជា។

លទ្ធផលដែលបានផ្តល់
ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នៃការ

សម្ភោធន៍នូវប្រាក់ចំណេញបន្ទាប់ពីបង់ពន្ឋ ៦,១ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់

ការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ យ�ើងទទួលបានការប្រាក់ចំណេញសុទ្្ធ

២,៧៨% ជាមួយនឹងចំណូលល�ើទ្រព្យសកម្ម ១,៤៨%។ លទ្ធផលចំណូលល�ើ

6

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

របាយការណ៍

នាយកប្រតិបត្តិ

ភាគហ៊ុន ១០,៩0%។ តារាងសមតុល្យរបស់យ�ើងបន្តរក�ើនឡ�ើង។ ចំណូលកម្ចី

ថ្មីនៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ដ�ើម្បីបំពេញរាល់តម្រូវការអតិថិជនដែលចង់បានការ

ប្រើប្រាស់គណនីជាលក្ខណៈចល័ត និងភ្លាមៗ។ M2U ផ្តល់ ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាច

អ្នកប្រើប្រាស់មានចំនួន ៥៤,៦២%នៃឥណទានសរុប។ សូចនករគុណភាព

យ�ើងទទួលបានអតិថិជនយ៉ាងច្រើនពីការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារ

បណ្ញ
តា សាខា និងការផ្តត
ោ ទៅល�ើចណែ
ំ
កទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់។ ឥណទានសម្រាប់
ទ្រព្យសកម្មដោយប្រើប្រាក់កម្ចីមិនដំណ�ើរការធ�ៀបទៅនឹងអនុបាតឥណទានសរុប
គោលនយោបាយសំវធា
ិ នធនតឹងរ៉ង
ឹ ។បញ្ញើររបស់អតិថជ
ិ នសរុបឈរនៅ ២១២លាន

តាមប្រពន្ធ័អីុនធឺណិត M2U នេះ។

ជាបេះដូងរបស់សហគមន៍

ដុលរលា្ អាមេរិកសម្រាប់រយៈពេលហិរញ្ញវត្បា
ថុ នបញ្ចបន់ ៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្ឆ្នា
នូ ំ ២០១២ ។

គោលការណ៍របស់យ�ើងគឺ សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយអារ្យធម៌ ដែល

ការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់អាជីវកម្មនិងការសម្រេចនូវគោលបំណង

ការអភិវឌ្ឍន៍នៃសហគន៍។ ជាលទ្ធផល បុគ្គលិកធនាគារមេយប៊ែងរបស់យ�ើងបាន

យ�ើងជ�ឿជាក់ថាជោគជ័យនៃការទ្រទ្រង់ហរិញ្ញវត្ថុត្រូវការដុះដាលឲ្យសមស្របនឹង

ជាពិសេសល�ើតំបន់ដូចខាងក្រោមដ�ើម្បីឱ្យខ្លួនយ�ើងពីភាពខុសប្លែកពិសេសនៅល�ើ

សហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានដែលយ�ើងកំពុងតែធ្វើប្រត្តិបត្តិការ។ ខ្ញុំមានមោទនភាព

ឆ្នាំ ហ�ើយផែនការមួយចំនួនក៏មានផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខដ�ើម្បីឆ្ពោះទៅរកការ

ភាពឆ្នៃប្រឌិត និងការផ្តើមគំនិត ដ�ើម្បីធ្វើមានភាពខុសប្លែកគ្នាជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការ

កម្ពុជា និងបេសកកម្មផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយអារ្យធម៌ យ�ើងបានផ្តោត

កិច្ចការសង្គមយ៉ាងច្រើន និងផ្សេងៗគ្នា ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់

ទីផ្សារ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមគំរោងជាច្រើនត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណ�ើរការក្នុងអំឡុងពេលមួយ

យ៉ាងខ្លាំងដែលក្រុមរបស់យ�ើងមានភាពរស់រវ�ើកក្នុងការប្រណាំងប្រជែងអស់ពីចិត្ត

សម្រេចបាននូវគោលបំណងជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យ�ើង។

រស់នៅរបស់កមា
ុ រកម្ពុជាជាមួយនឹងកម្មវធ
ិ ី ការឧបត្ថម្ភកមា
ុ ររបស់ធនាគារមេយប៊ែង៖

ផ្តល់ជូនអតិថិជនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សេវកម្មហិរញ្ញកិច្ច
ក្នុងលក្ខខណ្ឌ និងតម្លៃសមរម្យ ព្រមទាំង ផ្តល់យោបល់ជូនអតិថិជន
តាមតម្រូវការដែលគាត់ចង់បាន។

”

“

ការចាកចេញពីគំនរសំរាម ដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងារធនគារមេយប៊ែងឈ្នះរង្វាន់ឆ្នើម

នៃកម្មវិធីកិច្ចការសង្គមទាំងមូលសម្រាប់ Cahaya Kasih ២០១២។

ការសម្លឹងទៅមុខ
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពិតប្រាកដគឺត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្ត

ងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជន។ ក្រៅពីការប�ើកបណ្តាញសាខាបន្ថែមទ�ៀត យ�ើងបាន

ខ្លួនរួចជាស្រេច និងស្ថិតក្នុងទីតាំងដ៏ល្អមួយដ�ើម្បីឆ្លើយតបនូវកំណ�ើននេះ។

កន្លែងទ�ៀត និងសេវាកម្មធនាគារតាមប្រព័ន្ធអីុនធឺណិត M2U ។

រ�ៀបចំកែប្រែយុទ្ធសាស្រ្តគម្រោងដំណាក់កាលទីពីរឡ�ើងវិញសម្រាប់បីឆ្នាំបន្ទាប់

នូវយុទ្ធសាស្រ្តដ�ើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលរបស់យ�ើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផ្តល់ភាព

ក�ើនឡ�ើង៧% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។ ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ត្រៀម

ណែនាំដោយជោគជ័យនូវសេវាអេធីអឹមសកលតាមសាខា ម៉ាស៊ីន ATM ជាច្រើន

ជោគជ័យពីផែនការនៃការពង្រីកដំណាក់កាលទីមួយបច្ចុប្បន្នរបស់យ�ើងបាន

ភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យ�ើង។ គ្រប់ទីកន្លែងដែលយ�ើងធ្វើប្រតិបត្កា
តិ រ
យ�ើងពង្រឹងនូវបទពិសោធន៍លជ
្អ ន
ូ អតិថជ
ិ នយ�ើងឲ្យបានកាន់តែប្រស�ើរ។ផែនការ

ពង្រីកបណ្តាញសាខាក្នុងរយៈពេលជាងបីឆ្នាំមកនេះ សាខារហូតដល់ចំនួន ១១
ត្រូវបានពង្រីកនៅទូទាំងទីក្រុងភ្នំពេញ និងតាមខេត្តសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេស

ហ�ើយការពង្រីកសាខានេះបាននាំមកនូវកំណ�ើនអាជីវកម្មជាវិជ្ជមានសម្រាប់យ�ើង។
ពិសេសភ្នំពេញ ដ�ើម្បីបំពេញបន្ថែមតម្រូវការកាន់តែច្រើនរបស់អតិថិជន និង

ពង្រឹងនូវសក្តានុពលរបស់យ�ើងនៅក្នុងប្រទេស។ នៅឆ្នាំ២០១៥យ�ើងនឹងមាន
បណ្តាញបន្ថែមច្រើនជាង ២០ សាខាទ�ៀត។

អតិថិជនរបស់យ�ើងនឹងទទួលបានការរីករាយកាន់តែអស្ចារ្យ និងងាយស្រួលក្នុង

ការប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់។ យ�ើងក៏បានបន្ថែមផងដែរនូវម៉ាស៊ីន ATM នៅតាមទីតាំង

យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ក្នុងកំឡុងឆ្នាំនេះ និងពង្រីកបន្ថែមប្រព័ន្ធ ATM រហូតដល់ ១៦
ម៉ាស៊ីន ដែលរួមមានម៉ាស៊ីន ATM ១៤ កន្លែងនៅធនាគារផ្ទាល់ និង ATM ២

និងម៉ាស៊ីន ATM បន្ថែម ដ�ើម្បីពង្រីកនូវសក្តានុពលដែលមានកន្លងមក។ យ�ើងក៏

កំពុងរ�ៀបចំផែនការណែនាំផលិតផលថ្មី ច្នៃប្រឌិតថ្មីបន្ថែមទ�ៀតនៅឆ្នាំខាងមុខនេះ។

ការកោតសរស�ើរ
ជាចុងក្រោយនេះ ខ្ញុំសូមបង្ហាញនូវសេចក្កីថ្លែងអំណរគុណចំពោះបុគ្គលិកធនាគារ

មេយប៊ែងទាំងអស់ សម្រាប់ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែលបានផ្តល់ក្នុងរយៈកាល
កន្លងមកចំពោះការបង្ហាត់បង្រៀន និងដឹកនាំនូវការផ្លាស់ប្តូរ (សាជីវកម្មក្នុងស្រុក)

និងបង្កើតនូវលទ្ធផលគួរឲ្យសរស�ើរនេះ។ ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសមាជិក
នៃគណៈគ្រប់គ្រងនៃ ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ីក៏ដូចជាអតិថិជន

របស់យ�ើង និងដៃគូអាជីវកម្មទំាងអស់។ ជាពិសេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ
ការណែនាំ និងគាំទ្រដែលយ�ើងបានទទួលពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអាជ្ញាធរ
អនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រអស់រយៈពេលកន្លងមកនេះ។
សូមអរគុណ!

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កន្លែងទ�ៀតនៅក្រៅធនាគារ។ គម្រោងរបស់យ�ើងគឺដាក់បន្ថែមម៉ាស៊ីន ATM ច្រើន

ជាង ៤០ ម៉ាស៊ីនត្រឹមឆ្នាំ ២០១៥។ អតិថិជនរបស់យ�ើងនឹងរីករាយនៅពេលដែល
បានដឹងថាពួកគេអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារមេយប៊ែងដែលមាន
វត្តមានទូទាំងសកលលោក។

យ៉ាងជោគជ័យនូវសេវាកម្មធនាគារតាមប្រពន្ធ័អីុនធឺណិតរបស់យ�ើងហៅថា M2U

លី ទ�ៀនប៉ូ

នាយកប្រតិបត្តិ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ដ�ើម្បីបន្តរបង្កើនឡ�ើងនូវអ្វីដែលយ�ើងធ្លាប់មានពីមុន យ�ើងបានដាក់ដំណ�ើរការ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

យ�ើងបន្តរការធ្វើដណ�
ំ
រើ ដោយដាក់ឲយ្ ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ATM នៅក្ង
នុ តំបន់ដែល

ទៅបានដោយធ្វើការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ ព្រមទាំងប�ើកសាខា

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

នៅក្នុងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ សាខាទី ១២ របស់យ�ើងបានប�ើកនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ច

ដ�ើម្បីក្លាយជាធនាគារដែលនំាមុខគេនៅប្រទេសកម្ពុជា។ គម្រោងនេះអាចសម្រេច

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

យ�ើងជ�ឿថាសេវាកម្មរបស់យ�ើងខាងល�ើនឹងក្លាយជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយជំរុញ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ក្ង
នុ ឆ្នាំ ២០១២ ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអល
ិ ស៊ី បានអនុវត្តដោយជោគជ័យ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ខិតខំតស៊ូធ្វើអ្វីដែលល�ើសពីការសង្ឃឹមទុកដោយផ្តើមមុខគេ យ៉ាងសកម្មនូវកម្មវិធី

អំពីធនាគារ

ស្របជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដ�ើម្បីក្លាយជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុជម្រើសដំបូងនៅក្នុងប្រទេស

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ឈរនៅ ៤,៤១% ហ�ើយយ�ើងចាត់ទុកថាយ�ើងគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈការអនុម័ត

ពិនិត្យគណនីរបស់ខ្លួនបានរហ័ស និងផ្ទេរប្រាក់ដោយសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ។

សេចក្តីសង្ខេប

សរុបក�ើនដល់ ២៣៨ លានដុល្លារអាមេរិក កំណ�ើនបានមកពីការពង្រីក

ដែលជាបណ្ញ
តា សេវាប្រើប្រាស់ផ្សេងមួយទ�ៀត ដែលនាំមកនូវបច្ចេកវិជព
ជា្ ត
័ មា
៌ នវិទយា
្

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង
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ការពន្លឿនសន្ទុះរបស់យង
ើ
ទូទាង
ំ អាស៊ី
នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ យើងបានពង្រីកវត្តមានរបស់យើងក្នុង ១០ ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ដោយផ្តល់នូវការប្រើប្រាស់ប្រសើរជាងមុនជូនអតិថិជនរបស់យើងក្នុងការឈានទៅ

កាន់ទីផ្សារថ្មីៗ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបើកសាខាចំនួន ១២ សាខា។ យើងបន្ត
ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងទូទាំងតំបន់ដើម្បីបង្កើតបណ្តាញ

Pan-Asian។ យើងមានបំណងប្រាថ្នាដើម្បីក្លាយជាអ្នកនាំមុខគេលើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
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ក្នុងតំបន់ និងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

9

ចក្ខុវិស័យ

បេសកកម្ម

ក្លាយខ្លួនជាអ្នកនាំមុខក្មុងតំបន់
ល�ើសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយអរ្យធម៍
ទូទាំងអាសុី

តម្លៃស្នូល

ការងារជាក្រុម

ភាពសុចរ្ច ត
ិ

ការរីកចម្រើន

ឧត្តមភាព
និងប្រសិទ្ធិភាព

ការកសាង
ទំនាក់ទន
ំ ង

យ�ើងធ្វើការជាក្រុមដោយ
ផ្អែកល�ើការគោរពគ្នាទៅវិញ
ទៅមក និងសេចក្តីថ្ថ
លៃ រនូ្ ។

យ�ើងមានភាពស្មោះត្រង់
មានវិជជ
ជា្ វី ៈ និងមានសីលធម៌
ក្ង
នុ ការធ្វើការងារ។

យ�ើងយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់
យ៉ង
ា ខ្ង
ំលា ចំពោះការវិវត្ត
និងភាពឆ្នៃប្រឌិតជាប្រចាំ។

យ�ើងប្តេជ្ញាផ្តលន
់ វូ ការអនុវត្ត
ការងារយ៉ង
ា វិសេសវិសាល
និងសេវាកម្មដឧ
៏ ត្ង
តុ ឧត្តម

យ�ើងបន្តការកសាងភាពជាដៃគូ
រយៈពេលវែង និងផ្តល់
ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

អំពីធនាគារ

ក្រមសីលធម៌
ធនាគារមេយប៊ែងជាអ្នកគាំពារមូលនិធិសាធារណៈ មានទំនួលខុសត្រូវដ�ើម្បីការពារនូវភាពសុច្ចរិត និងភាពជ�ឿជាក់
របស់ខ្លួន។ នេះគឺផ្អែកល�ើការយល់ដឹងដែលស្ថាប័នកំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវក្រមសីលធម៌ និងការអនុវត្តន៍សម្រាប់បុគ្គលិក
របស់ខ្លួន។ ក្រមសីលធម៌ចែងពីគោលការណ៍ទំាងមូលសម្រាប់ណែនាំដល់បុគ្គលិកធនាគារមេយប៊ែងទាំងអស់ក្នុងការ
អនុវត្តភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់។ ក្រមសីលធម៌នេះកំណត់ចេញពីស្តង់ដារនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធធនាគារល្អ។

គោលបំណងនៃក្រមសីលធម៌៖
១.ល�ើកកម្ពស់កិត្តនាមល្អរបស់ធនាគារ
មេយប៊ែង និងរក្សានូវការទុកចិត្តពី

សាធារណៈចំពោះធនាគារមេយប៊ែង។
២.រក្សាទំនក
ុ ចិតព
្ត សា
ី ធារណៈក្ង
នុ ផ្នែកសុវត្ភា
ថិ ព
និងភាពសុច្ចរិតនៃប្រព័ន្ធធនាគារ។

៣.រក្សាទំនាក់ទំនងនិងភាពមិនលំអ�ៀងរវាង

ធនាគារមេយប៊ែង និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន។

៤.ល�ើកកម្ពស់ស្តង់ដាខ្ពស់នៃភាពសុច្ចរិត

របស់បុគ្គល និងភាពមានវិជ្ជាជីវៈរបស់
ធនាគារ មេយប៊ែង។

ក្រមសីលធម៌ចែងពីអ្វីដែល
បុគ្គលិកមិនគួរធ្វើ៖
១.ចូលរួមដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលក្នុង
សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលមាន

ការប្រកួតប្រជែង ឬផ្ទុយនឹងអត្រាការប្រាក់
របស់ធនាគារ។

២.ប្រើប្រាស់ខុស ឬរំលោភតួនាទី
របស់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារដ�ើម្បី

ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ឬសម្រាប់
ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃទ�ៀត។

៣.ប្រើប្រាស់ខុសពត៌មាន។ បុគ្គលិក

 មិនគួរចម្លងចេញ ផ្លាស់ប្តូ ឬប្រើប្រាស់
ព័ត៌មានដែលទទួល បានក្នុងការធ្វើ

អាជីវកម្មសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់

ខ្លួន ឬអ្នកដទៃទ�ៀតដោយផ្ទាល់ ឬដោយ
ប្រយោល។

ក្នុងសេចក្តីបន្ថែម បុគ្គលិកគួរ៖
១.ធានាឲ្យបាននូវសុច្ចរិតភាព និងភាពត្រឹមត្រូវនៃការកត់ត្រានិង/
ឬប្រតិបត្តិការ។

២.ធានាឲ្យបាននូវការទទួលបានយុត្តិធម៌ និងសមធម៌នៅគ្រប់ដំណោះ
ស្រាយអាជីវកម្មក្នុងនាមធនាគារមេយប៊ែង។

៣.ថែទាំបទដ្ឋានខ្ពស់បំផុតក្នុងការផ្តល់សេវានៅពេលទំនាក់ទំនង
ជាមួយនឹងអតិថិជន។

៤.រក្សាការសម្ងាត់នូវរាល់ទំនាក់ទំនង និងជំនួញរវាងធនាគារ

និងអតិថិជន។ ប៉ុន្តែព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជនអាចឲ្យ

តតិយជនដឹងលឺលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមជាមុនពីអតិថិជន

ឬអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ១៩៩៩។
៥.ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានល្អ និងមិនទាក់ទងនឹងកម្រៃ
នានាដែលមិនសមស្រប។

៦.សង្កេត និងគោរពតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញាត្តិទាក់ទងនឹង
ប្រតិបត្តិការធនាគារ។

អំពីធនាគារ
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សាវតាក្រុមហ៊ុន បណ្តាញជាសកល
និងបណ្តាញក្នុងស្រុក
Uzbekistan
London
China
New York

Bahrain
Saudi Arabia

Pakistan

Loas

India

Hong Kong
Vietnam
Philippines
Labuan Papua New
Guinea
Cambodia

Myanmar
Thailand
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
ធនាគារមេយប៊ែងគឺជាធនាគារទីបួនដែលធំជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយ

តំបន់។ ការទទួលបាននូវពានរង្វាន់នានាក្នុងថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិជាសក្ខីភាព

គូឡាឡាំពួរ និងជាធនាគារធំ ជាងគេបង្អស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

ភាព។ សព្វថ្ងៃធនាគារ មេយប៊ែងមិនគ្រាន់តែជាធនាគារដែលមានកិត្តនាមថ្លៃថ្នូរ

យោងទៅល�ើទ្រព្យសកម្ម។ ធនាគារបានចុះបញ្ជីការិយាល័យកណ្តាលនៅ
សម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែងមានបណ្តាញជាសកលល�ើសពី ២,២០០

ការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេស ចំនួន ២០ រួមទាំងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង

១០។ សម្ព័ន្ធធនាគារនេះចាប់ផ្តើម ប្រតិបត្តិការធនាគារពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេស
ម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ ១៩៦០ ហ�ើយសព្វថ្ងៃនេះដ�ើរ តួនាទីសំខាន់ក្នុងទីផ្សាររបស់

ពីការប្តេជ្ញាយ៉ាងមោះមុតរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែងឲ្យទទួលបាននូវសុក្រឹត

ប៉ុណ្ណោះទេ ហ�ើយក៏ជាធនាគារ លំដាប់ថ្នាក់លេខមួយក្នុងចំណោមធនាគារម៉ាឡេស៊ី
និងក្នុងចំណោមធនាគារកំពូលទាំង ២០០ នៅសកលលោកយោងតាមទស្សនាវដ្តី
The Banker របស់ចក្រភពអង់គ្លេស ហ�ើយ ក៏ជាក្រុមហ៊ុននាំមុខរបស់ម៉ាឡេស៊ី
នៅក្នុងបញ្ជី ២,០០០ របស់ FORBES Global។

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសសិង្ហបុរី និងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ព្រមទាំងប្រទេសនៅ

ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលបង្កើតធនាគារមេយប៊ែងបានផ្តល់ទស្សនៈវិស័យថាធនាគារនេះអាច

នេះរួមមានប្រទេសហ្វីលីពីន ប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា វ�ៀតណាម ឡាវ ថៃ ភូមា

វត្តមាន នៃធនាគារ នេះ។ ទស្សនៈមូលដ្ឋាននេះនៅតែបន្ត និងមិនផ្លាស់ប្តូររហូត

ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិសំខាន់ៗ ជាច្រើន។
ចិន ហុងកុង ប៉ាពូញូហ្គីន�ៀ ប៉ាគីស្ថាន ឥណ្ឌា ឧបេគីស្ថាន អារ៉ាប់ បារ៉េន

ចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង ៥០ ឆ្នាំ និងវត្តមានធនាគារកិច្ចសកល

សម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែង ផ្តល់ជូននូវពាណិជ្ជករ និងវិនិយោគិននូវលទ្ធភាពក្នុង

ការប្រើប្រាស់ធនធាន ព្រមទាំងបណ្តាញ របស់ខ្លួនដ�ើម្បីទទួលបាននូវតម្រូវការ

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។ សេវាកម្មជាច្រើនរបស់យ�ើងមាន ធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម

ក្លាយទៅជាកាតលីករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៅពេលដែលមាន
ដល់បច្ចុប្បន្ន តាមរយៈបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្លាយជាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកដោយ

អារ្យធម៌ទូទាំងអាស៊ី។ វាបានបង្ហាញតាមរយៈការប្តេជ្ញារបស់សម្ព័ន្ធធានាគារដែល

អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយលក្ខខណ្ឌ
និងតម្លៃសមរម្យ ផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អតិថិជន ដែលផ្អែកល�ើតម្រូវការរបស់ពួកគាត់
ហ�ើយតែងតែស្ថិតនៅក្នុងចំនុចកណ្តាលនៃសហគមន៍។

តាមរយៈមូលនិធិធនាគារមេយប៊ែង - ការផ្តួចផ្តើមនៃទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមក្នុង

និងអ្នកប្រើប្រាស់ ធនាគារកិច្ចវិនិយោគ ការធានារ៉ាប់រង និងTakaful

ថ្នាក់តំបន់ ធនាគារមេយប៊ែងដ�ើរតួយ៉ាងសកម្មក្នុងការសម្រួចអនាគតសម្រាប់

ជ�ើងសារមូលប័ត្រ ហិរញ្ញប្បទានដ�ើមទុន និងសេវាកម្មជាច្រើនទ�ៀត។

៤៧០០០ នាក់ដែលចូលរួមកម្មវិធី ស្ម័គ្រចិត្តយ៉ាងសកម្ម វាបានផ្តល់នូវការ

ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម ធនាគារកិច្ចបែបអ៊ីស្លាម ធនាគារកិច្ចក្រៅស្រុក
ក្នុងឆ្នាំកន្លងមកធនាគារមេយប៊ែងបានដាក់ចេញនូវបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីសម្រាប់ផលិតផល

និងសេវាកម្មនានាក៏ដូចជាពង្រឹងនូវប្រសិទ្ធិភាព និងកសាងភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុង
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សហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុង អាស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ក្រោមការគាំទ្ររបស់បុគ្គលិក
គាំទ្រដល់សង្គមក្នុងការបង្កើតឲ្យបាននូវអនាគតដ៏ ប្រស�ើរ និងចេរភាព
សម្រាប់មនុស្សជាតិ។

សេចក្តីសង្ខេប

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ១ សាខា តាមរយៈសាខាធនាគារមេយប៊ែង Syariah ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ៤១៥ សាខា តាមរយៈ ៩៧.៥០% គ្រប់គ្រងដោយ BII
៦ សាខាតាមរយៈគីម អេង • ប្រទេសឥណ្ឌា ១ សាខា តាមរយៈគីម អេង • Labuan ១ សាខា •   ទីក្រុងឡុងដុន ១ សាខា ១ សាខាតាមរយៈគីម អេង

• ទីក្រុងញូយ៉ក ១ សាខា ១ សាខាតាមរយៈគីម អេង • ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ៤០១ សាខា ៤ សាខា តាមរយៈធនាគារមេយប៊ែង IB • ប៉ាពូញូហ្គីន�ៀ ២ សាខា • ប៉ាគីស្ថាន
១១៩៣ សាខា តាមរយៈ ២០% គ្រប់គ្រងដោយ MCB ៤ សាខាតាមរយៈ ២៥% គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Pak-Kuwait Takaful • ប្រទេសហ្វីលីពីន ៥៥ សាខា

អំពីធនាគារ

៣ សាខាតាមរយៈគីម អេង • ប្រទេសសិង្ហបុរី ២២ សាខា ៤សាខាតាមរយៈគីម អេង ប្រទេសថៃ ៤៧ សាខាតាមរយៈគីម អេង • ឧបេគីស្ថាន ការិយាល័យ ១

តាមរយៈ ៣៥% ជាកម្មសិទ្ធិ Uzbek ដែលជួលដោយអន្តរជាតិ •ប្រទេសវ�ៀតណាម ២ សាខា ១៤០ សាខាតាមរយៈ ២០% គ្រប់គ្រងដោយធនាគារ An Binh

៧ សាខាតាមរយៈគីម អេង • ប្រទេស អារ៉ាប់ ការិយាល័យ ១ តាមរយៈ Anfaal Capital • ប្រទេសភូមាការិយាល័យតំណាង ១។

រាជធានីភ្នំពេញ
(១៨/១២/១៩៩៣)

ស�ៀមរាប

(១៥/៦/២០០៩)

(២១/៦/២០១០)

(១៧/៣/២០០៨)
ម�៉ៅសេទុង

(២១/១/២០០៩)
ច្បារអំពៅ

(១០/៨/២០០៩)

(២៩/៣/២០១១)

អូឡាំពិក

(១៩/១០/២០០៩)
ទួលេគោក

(២៨/១២/២០០៩)

(១៣/១០/២០១០)

ស្ទឹងមានជ័យ

(២៦/១២/២០១១)

ភ្នំពេញ

(២៨/១២/២០១២)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ព្រះសីហនុ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

កំពង់ចាម

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

បាត់ដំបង

ទឹកថ្លា

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

សាខាធំ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

តាមបណ្តាខេត្ត

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

• បារេន ១ សាខា • ប្រ៊ុយណេ ៣ សាខា • ប្រទេសកម្ពុជា ១២ សាខា • ប្រទេសចិន ២ សាខា • ប្រទេសហុងកុង ១ សាខា ១ សាខាតាមរយៈគីម អេង •

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

អំពីធនាគារ
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រចនាសម្ព័ន្ធរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
(គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣)

Insurance

Commercial Banking
100%	Maybank Islamic Bhd
(Islamic Banking)
99.97%	Maybank Philippines Incorporated
(Banking)
100%	Maybank (PNG) Limited
(Banking)
100%	Maybank International (L) Limited
(Offshore Banking)
20%	MCB Bank Limited
(Banking)
20%	An Binh Commercial Joint Stock Bank
(Banking)
35%
Uzbek Leasing International A.O. (Leasing)
97.40%	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
(Banking)
100%
PT BII Finance Center
			
					
(Multi financing)
62%
PT Wahana Ottomitra
			
					
Multiartha Tbk (Multi financing)
					
100%	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
(Islamic Banking)
100%
Maybank (Cambodia) Plc
		
(Banking)

100% Maybank Trustee Bhd
		
(Trustee Services)
Other Subsidiaries
100%	Etiqa International Holdings Sdn Bhd (formerly known as
Mayban Ageas Holdings Bhd) (Investment Holding)
69.05% Maybank Ageas Holdings Bhd
		
				
(Investment Holding)
100%	Etiqa Insurance Berhad
		
				
(Life & General Insurance)
100%	Etiqa Takaful Berhad
		
				
(Family & General Takaful)
100%	Etiqa Life International (L) Limited
		
				
(Offshore Life Insurance)
100%	Etiqa Offshore
		
				
Insurance (L) Limited
				
(Offshore Insurance)
32.5% Pak-Kuwait Takaful
		
				
Company Limited
				
(General Takaful)
Other Subsidiaries
		

Investment Banking
100% Maybank IB Holdings Sdn Bhd

100% Maybank Investment Bank
Berhad (Investment Banking)
100%	BinaFikir Sdn Bhd
		
Other Subsidiaries
		
100% Maybank Kim Eng Holdings Limited

(formerly known as Mayban IB Holdings
Sdn Bhd) (Investment Holdings)

100%
Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd
			(Dealing in Securities)
83.50%
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc
			
(Dealing in Securities)
89.75%
Maybank ATR Kim Eng Financial Corporation
			
(Investment Holding)
80%
PT Kim Eng Securities (Dealing in Securities)
100%
Maybank Kim Eng Securities (London)
			Limited (Dealing in Securities)
100%
Maybank Kim Eng Securities USA Inc.
			
(Dealing in Securities)
100%
Maybank Kim Eng Securities Joint Stock
			Company
100%	Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited
			
(Dealing in Securities)
75%	Kim Eng Securities India Private Limited
			
(Dealing in Securities)
Other Subsidiaries

OTHERS

Asset Management
100% Maybank Asset Management Group Bhd
(formerly known as Aseamlease Bhd)
100% Maybank Asset Management
		Sdn Bhd (formerly known as
		
Mayban Investment Management
		Sdn Bhd) (Fund Management)
100% Maybank Ventures Sdn Bhd
		
(formerly known as Mayban
		V e n t u r e s
Sdn
Bhd)
		
(Private Equity Investments)

Note:
1. Where investment holding companies are omitted, shareholdings are shown as effective interest.
2. Companies that are not shown include those dormant, under member’s voluntary liquidation, have ceased operations or provide nominee services.
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

អំពីធនាគារ

ឥណទាន

រដ្ឋបាល

ការគ្រប់គ្រងកម្ចី

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

មជ្ឈការ

ប្រតិបត្តិការ

និងសុវត្ថិភាព

អចលនទ្រព្យ

និងអេធីអឹម

បច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យា

និងការគ្រប់គ្រងកម្ចី

រដ្ឋបាលឥណទាន

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ជំនួយប្រតិបត្តិការ

ប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មាការ

និងអត្ថប្រយោជន៍

គណនេយ្យ

ផែនការសាជីវកម្ម

យុទ្ធសាស្រ្ត និង

ការជ្រើរ�ើសបុគល
្គ ក
ិ
/សំណង

និងទំនាក់ទន
ំ ងបុគល
្គ ក
ិ

ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ

និងយុទ្ធសាស្ត្រ

ហិរញ្ញវត្ថុ

និងទ្រព្យអកម្ម

គ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម

គណៈកម្មាការ
បុគ្គលិក

សេវាកម្ម

ការគ្រប់គ្រង

គ្រប់គ្រងស្ក
លា សញ្ញា

ក្រុមហ៊ន
ុ និងការ

ទំនាក់ទន
ំ ងកិចកា
្ច រ

និងកិច្ចការក្រុមហ៊ុន

សេវាផ្នែកច្បាប់

និងសេវាកម្ម

កិច្ចការក្រុមហ៊ុន

គណៈកម្មាការ

នាយកប្រតិបត្តិ

និងសន្ទនយ
ិ ភាព

ផ្នែកបណ្ុះប
ត ណ្តាល

ធនធានមនុស្ស

ឥណទាន

គណៈកម្មាការ

ប្រតិបត្តិតាម

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

និងហានិភ័យ

នាយកដ្ឋាន

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ការគ្រប់គ្រងឥណទាន

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ផ្នែកលក់

ការគ្រប់គ្រង

និងចំណុចទំនាក់ទំនង

ការគ្រប់គ្រងសាខា

បណ្តាញសាខា

ការគ្រប់គ្រង

គណៈកម្មាការ

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ក្រុមហ៊ុន

លេខាធិការ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

អំពីធនាគារ

សនវកម្ម

គណៈកម្មាការផ្នែក

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ហិរញ្ញប្បទាន

ផលិតផល

ការអភិវឌ្ឍន៍

អាជីវកម្ម

ការអភិវឌ្ឍន៍

សហគមន៍

សេវាកម្មហរិ ញ្ញប្បទាន

បច្ចេកវិជព
ជា ្ ត
័ មា
៌ នវិទយា
្

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

គណៈកម្មាការ

ពាណិជ្ជកម្ម

ហិរញ្ញប្បទាន

ធុនតូច និងមធ្យម

សហគ្រាស

ធនាគារកិចនៃ
្ច

ពាណិជ្ជកម្ម

ធនាគារកិច្ច

សកល

ធនាគារកិច្ច

សេចក្តីសង្ខេប

គណៈកម្មាការ

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់
ធនាគារ

អំពីធនាគារ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

សង
្វែ រកចំណច
ុ រួម
នៅទូទាង
ំ តំបន់
ជាមួយនឹងភាពរ៉ឹងមាំដែលយើងបានកសាងឡើងនៅក្នុងប្រទេស
ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី និងឥណ្ឌូនេស៊ី យើងអាចទាញយកគុណ

តម្លៃពីការរួមសហការគ្នានៃផ្នែកអាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីជួយ
លោកអ្នកទទួលបានឱកាសទូទាំងអាស៊ី។
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យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗរបស់យ�ើង
ទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តឆ្នាំ

២០១៥

ចក្ខុវិស័យ

ទី១

ដ�ើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាធនាគារមួយដែលផ្តល់ជូនសេវាធនាគារល្អឥខ្ជោះ

ក្លាយជាជម្រើសដៃគូផ្នែក

ទី២

ដ�ើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាអ្នកផ្តល់សេវាប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតថ្មី និង

ទី៣

ដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវកម្រិតខ្ពស់នៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងវត្តមានរបស់ធនាគារ មេយប៊ែង

ទី៤

ដ�ើម្បីក្លាយជានិយោជកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ទី៥

ដ�ើម្បីផ្តល់ជូនប្រាក់ចំណេញមុនពេលបង់ពន្ធជាទីគាប់ចិត្តទៅម្ចាស់ភាគហ៊ុន

ហិរញ្ញវត្ថុទី ១ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បេសកម្ម
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកដោយ
អារ្យធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

•

ផលិតផលមានតម្លៃបន្ថែម និងសេវាកម្មតាមរយៈបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យា

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការផ្តល់ជូននូវភាពងាយស្រួល

ដល់អតិថិជនក្នុងការទទួលយក

	សេវាហិរញ្ញវត្ថុ
•

មានភាពសុក្រិតល�ើលក្ខខណ្ឌ

•

ការផ្តល់ប្រឹក្សាជូនអតិថិជនផ្អែក

•

ក្លាយជាបេះដូងនៃសហគមន៍

និងតម្លៃ

	ទៅល�ើតម្រូវការរបស់ពួកគាត់
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធិផលរបស់យ�ើង

សេចក្តីសង្ខេប

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

អំពីធនាគារ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ធនាគារមេឃប៊ង
េ កង
្នុ សារព័តមា
៌ ន

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ
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យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធិផលរបស់យ�ើង

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២
ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា)ភីអិលស៊ីបានផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់កាកបាទ
ក្រហមក្នុងពិធីខួបល�ើកទី ១៤៩ របស់កាកបាទក្រហម និងអឌ្ឍចន្ទក្រហម

“

”

ពិភពលោក នៅក្រោមប្រធានបទ យុវជនឈានមុខ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង

លោកជំទាវ ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា។

ថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២
ធនាគារមេយប៊ែងសាខាភ្នំពេញបានធ្វើសាជីវកម្មក្នុងស្រុកជាធនាគារមេយប៊ែង
(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។

ថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២
ការដាក់អោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនATMតាមទីសាធារណៈដំបូងបង្អស់នៅផ្សារ
ទំន�ើបបាយ័ន។

ថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២
ធនាគារមេយប៊ែងបានផ្តល់នវូ ការធានាអះអាងជាថ្មីល�ក
ើ ច
ិ ស
្ច ន្យាយូរអង្វែងជាមួយ

ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការសហការណ៍កង
នុ្ តំបន់ក្រោមកិចប្ច ្រតិបត្កា
តិ ររបស់ ធនាគារ

មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអល
ិ ស៊ី ដែលបានទទួលនូវកិតយ
តិ្ សក្ង
នុ ការដាក់សម្ភធ
ោ ជា

ផ្លូវការពី ឯកឧត្តម ជា ជាន់តូ អភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយមានសម្តេច

តេជោ ហ៊ន
ុ សែន នាយករដ្ឋមន្តរីនៃព្រះ
្
រាជាណាចក្រកម្ពុជា និង

Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak នាយករដ្ឋមន្តរីនៃ
្ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ជា
ី

កស្សន
ិ សាក្សី នៅក្ង
នុ កិចប្ច ្រជំថ្នា
ុ ក់កព
ំ ល
ូ អាស៊ន
ា ល�ើកទី ៩ ដែលបានប្រព្រឹត្តឡ�ើង

នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២
ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានរ�ៀបចំកិចប្ច ្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបា
លល�ើកទី១នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពី លោក ជា តិកសេង
(អគ្គនាយក) លោក ស្ពេនសឺរ លី លោក ហាមីរុលឡា ប៊ូរ៉ាន់

លោក លី ទ�ៀនប៉ូ និងលោក ជូប្ល៊ី ប៉ា។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធិផលរបស់យ�ើង

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២
ដ�ើម្បីបន្តនូវទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គមរបស់ខ្លួន ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា)
ភីអិលស៊ីបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងសមាគមស្ត្រីនៃ ស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ី
ប្រចាំនៅកម្ពុជាដោយផ្តល់ការឧបត្ថម្ភជាអណ្តូងទឹកជាច្រើនដល់សហគមន៍
កំពង់សំរោងក្នុងខេត្តតាកែវ។

ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២
ប្រតិបត្តិការផ្ទាល(់ Straight Through Processing “STP”) ពីCitibank NA
សម្រាប់ផ្នែកស្នាដៃឆ្នើម។ ការកោតសរស�ើរនេះ ត្រូវបានផ្តល់ឡ�ើងក្រោយ

ពេលទទួលជោគជ័យនៃកំណ�ើនប្រតិបត្តិការ MT១០៣ STP ដល់ទៅ ៩៥%ឬ
ខ្ពស់ជាង។

ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២
ជាមួយនឹងកិច្ចសហការមួយផ្សេងទ�ៀតជាមួយនឹងសមាគមស្ត្រីនៃស្ថានទូត

អំពីធនាគារ

ម៉ាឡេស៊ី ប្រចាំនៅកម្ពុជាធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា)ភីអិលស៊ី ក៏បានផ្តល់
ការឧបត្ថម្ភជាអាហារនិងសំល�ៀកបំពាក់ ព្រមទាំងសម្ភារៈនានាជាច្រើនដល់

ថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
M2U ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ផ្នែកធនាគារតាមប្រព័ន្ធអីុនធឺណិតត្រូវបានដាក់ឲ្យ

ប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាតាមរយៈគេហទំព័រ www.maybank2u.com.kh។

សេវាM2U បំពេញបន្ថែមនៅតាមបណ្តាសាខារបស់ធនាគារ និងមាន

ជាមួយនឹងសេវា WIFI ដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈដៃគូសហការ Ezecom
ដែលជាក្រុមហ៊ុនសេវាទូរគមនាគមន៍ដ៏ល្អបំផុត។

ថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

ដោយឥតគិតថ្លៃដល់កុមារកម្ពុជា។

ការដាក់អោយប្រើប្រាស់មស
ា៉ ន
ី៊ ATMទីសាធារណៈទី ២ នៅ

ការឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារ គន្ធបុប្ផា ដែលជាមន្ទីរពេទ្យផ្តល់ការព្យាបាល

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

បុគ្គលិកធនាគារមេយប៊ែង បានរ�ៀបចំបង្កើតមូលនិធិបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដ�ើម្បីធ្វើ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

គោលបំណងបង្ហាញនៅបចេ្ចកវិទ្យានាំមុខនៅកម្ពុជា។ សេវានេះ ត្រូវបានភ្ជាប់

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

សហគមន៍ឫស្សីកែវផងដែរ។

ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ខ្ពស់ជាង និងការក�ើនឡ�ើងនៃប្រត្តិបត្តិការ MT២០២ STP ដល់ទៅ ៩៨%ឬ

សេចក្តីសង្ខេប

ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា)ភីអិលស៊ីបានទទួលពានរង្វាន់ឆ្នើមក្នុងការ

អាកាសយាន្តដន
ឋា្ អន្តរជាតិភនំពេ
្ ញ។

ថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២
ដោយមានភាពជ�ឿជាក់យង
ា៉ មុតមាំកង
នុ្ ការបង្កើនទ្រង់ទ្រាយកាតព្វកច
ិ ល្ច �ើកច
ិ ្ច

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ការសង្គមធំកង
នុ្ ថ្ងៃតែមយ
ួ របស់ក្រុមហ៊ន
ុ ម៉ាឡេស៊ី ធនាគារមេយបែ៊ងបានប្រារព្ធកម្ម
វិធី Group CR Day សម្រាប់ឆ្នាទ
ំ ី ៣ របស់ខន
្លួ បន្តទ�ៀត។ ធនាគារ

មេយប៊ែង (ខេមបូឌា)ភីអិលស៊ី រួមជាមួយបុគល
្គ ក
ិ មេយប៊ែង ទាំងអស់ជាង
២១,០០០ នាក់ ដែលមកពីបណ្កា
តា រិយាលយ
័ នានានៅទូទាង
ំ សកលលោក

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ដ�ើម្បីចល
ូ រួមផ្តលន
់ វូ ការប្តេជ្ញាចត
ិ រ្ត មគ្នា
ួ
ជាថ្មីម្តងទ�ៀតរបស់ពក
ួ គាត់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍

កិចកា
្ច រសង្គម និងសហគមន៍។ ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា)ភីអល
ិ ស៊ី បានចូល
រួមក្ង
នុ កិចកា
្ច រសម្ត
អា សាលារ�ៀន និងបង្កើតនូវសកម្មភាពសប្បាយៗជាមួយនឹង
កុមារដែលមកពីអង្គការល�ើកសយ
្ទួ ប្រជាពលរដ្ឋ (PIO) សង
្ទឹ មានជ័យ។

ធនាគារមេយប៊ែង បានពង្រីកនូវបណ្ញ
តា សាខាក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជាទី១២

ដែលមានទីតាង
ំ នៅតាមតំបន់សេដ្ឋកច
ិ ព
្ច សេ
ិ សភ្នំពេញ។ សាខាថ្មីនេះដាក់

បង្ញ
ហា ផងដែរនូវ រូបរាងម៉ក
ា ថ្មី នង
ិ សោភណភា
្ឌ័ ព សកម្មភាពនៃការវិវឌ្ឍន៍ដែល
បន្ថែមទ�ៀតនៅពេលប្រើប្រាស់ធនាគារយ�ើង។

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធិផលរបស់យ�ើង

21

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ផ្តល់នវូ ទំនក
ុ ចិតខ
្ត ស
្ព ស
់ ម្រាប់អតិថជ
ិ នជាមួយនឹងបទពិសោធន៍គជា
ួ ទីរក
ី រាយ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ការផ្តលជ
់ នា
ំ ញខាងឧស្សាហកម្ម
ដើមប្ ប
ី ង្កន
ើ អនុភាពលើ
អាជីវកម្មរបស់អក
្ន
ក្នុងនាមជាធនាគារធំបំផុតមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ព្រមជាមួយនឹងប្រវត្តិដ៏យូររបស់

ធនាគារកិច្ចផ្នែកអាជីវកម្ម យើងមានគ្រឹះ និងបទពិសោធន៍ផ្នែកធនាគារដើម្បីបំពេញតាម
តម្រូវការសព្វបែបយ៉ាងរបស់អតិថិជន។
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ការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធផលនៃប្រតិបត្ដិការរបស់ធនាគារមេយប៊ែង សំរាប់ឆ្នាំ ២០១២

បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណ�ើរ នៃកំណែទម្រង់ ដែលបានចាប់ផ្តើមឡ�ើងក្នុង ឆ្នាំ

២០០៨ ជាមួយការសំរេចចិត្តជា យុទ្ធសាស្ត្រ ដ�ើម្បីវិវដ្តខ្លួនរហូតមកដល់ដំណាក់
កាលបច្ចុប្បន្ន ជាមួយ នឹងការខិតខំប្រឺងប្រែងឥតឈប់ឈរ បន្ទាប់ពីបានចុះបញ្ជី
ជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក នៅដ�ើមត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១២ ។ យ�ើងបានសំរេចនូវ

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ឋជាល�ើកដំបូង ចំនួន៦.១ លានដុលារអាមេរិក ដែលបានមកពី
កំណ�ើនឥណទាន ការគ្រប់គ្រងចំណាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ឋិភាព ទន្ទឹមនឹងនេះ

យ�ើងក៏បន្តធ្វើអោយប្រស�ើរឡ�ើងនូវការគ្រប់គ្រងគុណភាពទ្រព្យសកម្មផងដែរ។

ជាលទ្ឋផល យ�ើងក៏ទទួលបានផលចំណេញធ�ៀបនឹងមូលធនល�ើកដំបូង ចំនួន
១០.៩០%។

ឡង ខាយ សីុម

នាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្ត្រ

ព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ការិយបរិចេ្ចទឆ្នាំ២០១២
ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃរបាយការណ៏លទ្ធផលសំរាប់ការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំ ២០១២
ដុល្លារអាមេរិក
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណូលកម្រៃឈ្នួលនិងកម្រៃជ�ើងសារសុទ្ធ
ចំណូលប្រតិបត្ដិការសុទ្ធសរុប
ចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅ

១១.៤៨៨.៥០៦
១.៨៤៨.៧៧២
១៣.៣៤៩.១០៩
៥.៣២៧.៥៦២

សំវិធានធនល�ើការបាត់បង់នៃឥណទាន

៦១៤.៤៣៧

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

៧.៦០០.១៧១

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

៦.១១៧.៣៤៩

ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានផ្តល់នូវប្រាក់ចំណេញសុទ្ឋល�ើកដំបូង
ចំនួន ៦,១ លានដុលារអាមេរិក សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទពីចាប់ពីថែ្ធទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ

២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។ ប្រាក់ចំណេញសំរេចបាន ដោយសារ

ក�ើនឡ�ើងយ៉ាងខ្លាំង នូវឥណទាន ការគ្រប់គ្រងចំណាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ឋិភាព ទន្ទឹម
នឹងនេះយ�ើងបន្តធ្វើអោយប្រស�ើរឡ�ើងនូវការគ្រប់គ្រងគុណភាពទ្រព្យសកម្ម។
ការក�ើនឡ�ើងនូវចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅ ចំនួន ៥,៣៣ លានដុលារអាមេរិក

គឺសមស្រប ទៅនឹងការពង្រីកនូវគំរោងអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ។ ភាកច្រើន

នៃចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅ គឺ មកពីចំណាយល�ើបុគ្គលិក ដែលតំណាងអោយ

៤៦,៦០% នៃចំណាយនេះសរុប។ ការក�ើនឡ�ើងខ្ពស់នុវចំណាយល�ើបុគ្គលិក

បណ្តាលមកពីការរ�ើសបុគ្គលិកបន្ថែម និង ចំណាយមកពីទីស្នាក់ការកណ្តាលដោយ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

សារ តែធនាគារស្ថិតក្នុងអន្តរភាពពីប្រតិបត្តិការជាសាខាទៅជាធនាគារ។
ជាមួយនឹងការផ្តួចផ្តើមនូវការគ្រប់គ្រងចំណាយ ធនាគារសំរេចបាន

នូវការគ្រប់គ្រងអនុបាតចំណាយ ធ�ៀបនឹងចំណូលសំរាប់ការិយបរិចេ្ឆទ

ចំនួន ៣៩,៩៤%។

សំវិធានធនល�ើការបាត់បង់នៃឥណទានសំរាប់ការិយបរិច្ឆទ

ចំនួន៦១៤.៤៣៧ដុលារអាមេរិក គឺភាគច្រើនមកពីសំវិធានធនទូទៅ។

ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃតារាងតុល្យការ
សង្ខេបនូវស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនាថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១២
ដុល្លារអាមេរិក
ទ្រព្យសកម្ម

៤១៣.៧៤១.៣២៣

ឥណទាននិងបុរេប្រទានដុល

២៣៨.០២៤.៩៤៥

ឥណទាននិងបុរេប្រទានសុទ្ធ

២២៧.៨៩៤.៥២២

ឥណទានមិនដំណ�ើរការ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនសរុប
អនុបាតឥណទានធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម
អនុបាតឥណទានមិនដំណ�
ំ
រើ ការធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម
ដ�ើមទុន

១០.៥០៣.១៨៨
២១២.១៣៣.១៥០
៥៥,០៨%
៤,៤១%
៥០.០០០.០០០

សេចក្តីសង្ខេប

លានដុល្លារអាមេរិក ដែលតំណាងអោយ ៥៧,៤៨% នៃទ្រព្យសកម្មសរុប។

ក្នុងកំឡុងការិយបរិច្ជេទនេះ តម្លៃបន្ថែមនៃការប្រាក់សុទ្ធមានចំនួន ២,៧៨%

៤៥,៣៨% នឹង ៥៤,៦២% រ�ៀងគ្នានៃចំនួនឥណទានសរុប។

ដោយសារការប្រកួតប្រជែងដ៏ចង្អៀត នៃទីផ្សារក្នុងកំឡុងការិយបរិច្ជេទនៃការត្រួត

ឥណទានមិនដំណ�ើរការ នឹង ឥណទានសរុប ចំនួន ៤,៤១%។

ការសុទ្ធសរុប ដែលបានមកពី ចំណូលពីការផ្ទេរប្រាក់ ចំណូលពីសេវាកម្ម

ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម និង ឥណទានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ តំណាងអោយ

ដែលចូលរួមចំណែកមកពីការថយចុះនូវប្រាក់ចំណេញពីការផ្តល់ឥណទាន

គុណភាពទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ រក្សាបានជំន�ឿទុកចិត្តជាមួយនឹងអនុបាត

ពិនិត្យ។ ចំណូលកម្រៃឈ្នួល មានចំនួន ១៣,៨៥%នៃចំណូលប្រតិបត្តិ

២១២ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបានមកពី ប្រាក់បញ្ញើចរន្ដចំនួន៨៦,៨

នឺងចំណាយទំរង់ការ។ ចំណាយធ�ៀបនឹងចំណូល ចំនួន៣៩,៩៤% ស្ថិត
នៅក្នុងភាគរយដែលអាចទទួលយកបាន ប�ើគិតពីកំរិតនៅក្នុងការផ្តួចផ្តើម
នូវការគ្រប់គ្រងចំណាយ។

លានដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់បញ្ញើសន្សំចំនួន៣៦,២ លានដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ចំនួន៨៨,៦ លានដុល្លារអាមេរិក និង

ប្រាក់បញ្ញើកម្រិតទុក ចំនួន០,៤ លានដុល្លារអាមេរិក។ ដោយសារឥណទាន

មានកំន�ើនហួសល�ើប្រាក់បញ្ញើសរុបរបស់អតិថិជន ធ្វើអោយអនុបាត

ឥណទានធ�ៀបនឹង ប្រាក់បញ្ញើមានចំនួន ១១២,២១% នាការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី៣១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។

ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដ�ើមទុន រក្សាបាននូវភាពខ្លាំង
យ�ើងអាចរក្សាបាននូវអនុបាតសាធនភាព ចំនួន២២,១៤% ដែលស្ថិតក្នុងកំរិត

មួយខ្លាំងប�ើប្រៀបធ�ៀបនឹងការដាក់កំណត់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលមានត្រឹម

មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន ចំនួន៥០លានដុល្លារអាមេរិក គឺជាដ�ើមទុនដំបូងរបស់ធនាគារ

ហានិភ័យផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ដ�ើម្បីពង្រីកកំន�ើនអាជីវកម្មដោយសុទិដ្ឋិនិយម និងដ�ើម្បី

នៅពេលដែលចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនបុត្តសម្ព័ន្ធ នាថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២។

ទប់ទល់នឹងតំរូវការដ�ើមទុន។

មេយប៊ែង សាខាភ្នំពេញចំនួន ៣៣.០៨០.៦៨៨ ដុល្លារអាមេរិក (តួលេខយោង

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ដ�ើមទុននេះ បានមកពីការចូលរួមចំណែកទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ធនាគារ

រួចហ�ើយ) នឹងការបង្កើនដ�ើមទុនបន្ថែមចំនួន ១៦.៩១៩.៣១២ ដុល្លារអាមេរិក។

ហានិភ័យដ�ើម្បីធានាអោយ បាននូវគុណភាពទ្រព្យសកម្ម នឹង គ្រឹះនៃប្រតិបត្តិការមួ
២,៧៨%
១០,៩០%

ចំណូលកម្រៃឈ្នួលធ�ៀប នឹង ចំណូល	

១៣,៨៥%

ចំណាយធ�ៀប នឹង ចំណូល

៣៩,៩៤%
១១២,២១%

យចំនួនដ�ើម្បីបន្តនូវភាព ក្លៀងក្លានៃអាជីវកម្មរបស់យ�ើង។

ជំហានបន្ទាប់ទ�ៀត ធនាគារ នឹងខិតខំផ្តោតសំខាន់ ហ�ើយធ្វើអោយបាននូវកំន�ើន

ប្រាក់ចំណេញ ជាមួយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការធ្វើប្រតិបតិ្តការអាជីវកម្មរបស់

ខ្លួនដ�ើម្បីធានាអោយបាននូវគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រងចំណាយដែលជាចំណុចឈាន
ទៅរកការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

គុណភាពទ្រព្យសកម្ម
ឥណទានមិនដំណ�ើរការធ�ៀប នឹងឥណទានសរុប

៤,៤១%
២២,១៤%

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

អនុបាតសាធនភាព

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ផលចំណេញធ�ៀបនឹង មូលធន

ឥណទានធ�ៀប នឹង ប្រាក់បញ្ញើ

បណ្តាលមកពីកត្តាមួយចំនួន ដូចដែលបានបញ្ជាក់នូវចំណុចខាងល�ើ។

ធាតុនៃតារាងតុល្យការនៅរក្សាបាន ភាពខ្ង
ំលា រួមជាមួយនឹងការអនុវត្តនៃការគ្រប់គ្រង

អនុបាតសំខាន់ៗ
តម្លៃបន្ថែមនៃការប្រាក់សុទ្ធ

លទ្ធផលនៃប្រតិបត្ដិការរបស់ធនាគារប្រចាំឆ្នាំ ២០១២ មានភាពខ្លាំងក្លា

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

តាមទ្រព្យសកម្មសរុបសុទ្ធនាថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ ដែលធ្វើសវនកម្ម

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

តែ១៥%។ ធនាគារ ខិតខំរក្សាអោយបានគ្រប់គ្រាន់នូវដ�ើមទុនដ�ើម្បីការពារនូវ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ប្រាក់បញ្ញើសរុបរបស់អតិថិជន គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១២ មានចំនួន

អំពីធនាគារ

បន្តរក្សានូវប្រាក់ចំណេញ នឹង កំណ�ើនអាជីវកម្ម

ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ជាមួយឥណទាន នឹង បុរេប្រទានដុលចំនួន ២៣៨

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ធនាគារ មានចំនួន ៤១៤ លានដុល្លារអាមេរិក គិតត្រឹម

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម
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សេវាហិរញ្ញប្បទានសហគមន៍ /
ការគ្រប់គ្រងបណ្តាញសាខា
សេវាហិរញ្ញប្បទានសហគមន័ គឺជាមែកធាងសេវាធនាគារខ្នាតតូចរបស់ធនាគារ។ ចក្វខុ ស
ិ យ
័ របស់យ�ង
ើ គឺកយ
លា្ ជាជម្រើសទី១

ក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ក្ង
នុ ការផ្តល់ជន
ូ នូវសេវាហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈបេសកកម្មនៃសេវាកម្មហរិ ញ្ញវត្បថុ ្រកបដោយអារ្យធម៌។ រាល់អតិថជ
ិ នត្រូវបាន
បម្រើជន
ូ តាមរយៈប្រភេទផ្សេងគ្នា និងកំពង
ុ បន្តការពង្រីកបណ្ញ
តា ដែលដឹកនាំដោយការបង្កើតថ្មីនៃផ្នែកគ្រប់គ្រងបណ្ញ
តា សាខារបស់យ�ង
ើ ។

“ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ សេវាហិរញ្ញប្បទានសហគមន៍ ត្រូវបានចាប់ផ្តើមនូ
វការរីកចំរ�ើនប្រស�ើរមួយនៃនៃបេសកកម្មចំបងរបស់យ�ើងក្នុងការ
បម្រើសហគមន៍។ ដោយយល់ដឹងច្បាស់អំពីតម្រូវការ និងការ

ទ្រទ្រង់ល�ើការលូតលាស់ក្នុងវិស័យ យ�ើងខ្ញុំអាចបង្កើតឡ�ើងនូវការ
ផ្តល់ជូនវិភាគទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ដ៏ពិតប្រាកដ។

ផ្អែកល�ើចំនុចនេះ ជាការភ្ជាប់នៃការប្តេជ្ញានូវទំនួលខុសត្រូវនៃការ
រីកលូតលាស់ ដែលនឹងពន្លឿនការរីកលូតលាស់របស់យ�ើងនៅ

“

អនាគត។

ជីម គុងហ៊ុយ

នាយក នាយកដ្ឋានសេវាហិរញ្ញប្បទានសហគមន៍

“យ�ើងខ្ញុំបានបន្តការពង្រីកយុទ្ធសាស្រ្តបន្ថែមដោយផ្តោតទៅល�ើការ

ពង្រីកនៃការឈានទៅរកភាពជោគជ័យជាមួយនឹងការបែងចែកនូវបណ្តាញ

ផ្សេងៗគ្នា។ បណ្តាញសាខារបស់យ�ើងត្រូវបានពង្រីករហូតដល់ទៅ១២សាខា
ដោយដាក់ដំណ�ើរការបន្ថែមម៉ាស៊ីនអេធីអ៊ឹមរហូតដល់ ១៦ និងសេវាធនាគារ
តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលត្រូវបានបូកបញ្ចូលនូវគំរូចែកចាយ ក៏ដូចជាការ

តាំងជំហររបស់យ�ើងដោយឆ្ពោះទៅកាន់ចក្ខុវិស័យដ�ើម្បីក្លាយជាជម្រើសទី ១

“

ក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មហិរញ្ញប្បទាននៅកម្ពុជា។

ឃូ អេងហូ

នាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបណ្តាញសាខា

ចំណុចកត់សម្គាល់
•

ដ�ើម្បីពន្លឿនការលូតលាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញគ្រប់គ្រងត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងនៅក្នុងខែ កញ្ញា ២០១២។ តួនាទីសំខាន់

របស់វាគឺការពង្រីកបណ្តាញចែកចាយក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រង និងការគាំទ្រដល់សាខារបស់យ�ើងដ�ើម្បីប្រាកដថាប្រព័ន្ធដំណ�ើរការមាន

ប្រសិទ្ធភាព និងសមត្ថភាពខ្ពស់។
•

កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ២០១២ យ�ើងបានដាក់អោយដំណ�ើរការ M2U ដែលវេទិការនៃធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។ ក្នុងអំឡុងពេល
៥ ខែ យ�ើងទទួលបានចំនួនអតិថិជនចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវានេះបានរហូតដល់ទៅ ១៤៦៨ នាក់ ដែលនេះជាចំណុចបញ្ជាក់នៃ
សមិទ្ធផលរបស់យ�ើង។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

អភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងក្នុងប្រទេស សម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញ និងតំបន់ជាយក្រុងដែលបានសម្គាល់ជាគោលដៅធំទី ២ ដែលត្រូវបានប្រម�ើល

ម�ើលដ�ើម្បីពង្រីកសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនាពេលអនាគត។ សាខាថ្មីក៏បានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលថ្មី និងការក�ើនឡ�ើងជាលំដាប់ដ�ើម្បីផ្តល់

ជូនអតិថិជននូវបទពិសោធន៍ធនាគារប្រកបដោយភាពរីរាយ។ គំរូសាខាដ៏ថ្មីស្រឡាង និងការរចនាលម្អ នឹងកំណត់តួនាទីជាថ្មីនៃសាខា

ធនាគារ មេយប៊ែង ដែលជាចំនុចចំបងនៃគោលដៅរបស់សហគមន៍សម្រាប់សេវាកម្មហិរញ្ញប្បទាន និង ដំណោះស្រាយ។

ធនាគារថ្មីជាមួយ មេយប៊ែង។
•

យ�ើងបានចាប់ផ្តើមដាក់ដំណ�ើរការម៉ាស៊ីនអេធីអ៊ឹមបន្ថែមនៅ ២ ទីតាំង ដែលមាននៅខាងក្នុងផ្សារបាយ័ន និង

•

មុខងាររបស់សេវាហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បានដ�ើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធានានៃការក�ើនឡ�ើងទ្រព្យសកម្មជាមួយគុណភាព

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ។

ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងពេលកំពុងរក្សានូវការគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការជ្រើសរ�ើសផ្នែកអតិថិជន។ ថ្វីប�ើមានទីផ្សារប្រកួតប្រជែងដ៏

ខ្លាំងក៏ដោយ ក៏គណៈគ្រប់គ្រងរបស់យ�ើងអាចធ្វើឲ្យមានការក�ើនឡ�ើងគួរឲ្យកត់សំគាល់ ល�ើការផ្តល់នូវប្រាក់កម្ចីក្នុងឆ្នាំ២០១២ ដោយ

គោរពតាមនៃការគ្រប់គ្រងឥណទានដ៏ល្អ។

ឆ្នាំ ២០១៣ នឹងក្លាយជាឆ្នាំដែលមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយភាពរំភ�ើបរីករាយនៃសេវាហិរញ្ញប្បទានសហគមន៍ និងគ្រប់គ្រងបណ្តាញសាខា។ ដោយបន្តការយក

ណ�ើរការម៉ាស៊ីនអេធីអ៊ឹមចំនួន ១១ ផ្សេងទ�ៀត ព្រមទំាងការដាក់បញ្ជលក់ដ�ើម្បីឈោងចាប់នូវចំនួនអតិថិជនដ៏ច្រើន។ យ�ើងខ្ញុំក៏ធ្វើការស្វែងរកផ្នែកបន្ថែមនៃការដាក់

ដំណ�ើរការថ្មីរបស់យ�ើងM2U ជាមួយការណែនាំ M2U BIZ ដែលនឹងផ្តល់អោយអតិថិជនដែលអាជីវករ។ ដ�ើមគំនិតទំាងនេះនឹងជួយឱ្យយ�ើងអាចពង្រីកគោលដៅកាន់តែ

ខិតជិតនឹងបេះដូងសហគមន៍ និងផ្តល់ជូនពួកគាត់នូវសេវាអតិថិជនដ៏ប្រស�ើរបំផុត។

ខ្លួនឯងដ�ើម្បីធានាអោយបាននូវប្រាក់ចំនេញដ៏ប្រស�ើរដោយបង្កើនប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ការផ្តល់កម្ចីដែលយ�ើងមាន។

បន្ថែមពីល�ើនេះ យ�ើងនឹងធ្វើការកែប្រែជាថ្មីនូវផលិតផល និងសេវា ក៏ដូចជាការប�ើកនូវដំណ�ើរការថ្មីមួយដ�ើម្បីពង្រឹងនូវការផ្តល់ជូនដល់អតិថិជន។

ជាមួយនឹងការផ្តោតសំខាន់ល�ើការលក់ និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងផលិតផលធនាគារ ព្រមទំាងពង្រីកសក្តានុពលរបស់ធនាគារឱ្យកាន់តែធំ យ�ើងមានការជ�ឿជាក់ចំពោះ

ក្ង
នុ ការឈានទៅដល់ការបេ្តជ្រញា បស់យ�ង
ើ នៅឆ្នាំ ២០១៥ យ�ើងនឹងផ្តត
ោ សំខាន់ទៅល�ើការកសាងកម្ង
ំលា ពលកម្ម រួមបញ្ចូលទាំងសមត្ថភាពក្ង
នុ ការលក់ដខ
៏ ង
ំលា្ បន្តផ្តត
ោ ជា

សំខាន់នៅល�ើការកែលម្អផលត
ិ ផលធនាគារពីបគ
ុ ល
្គ ក
ិ ផ្នែកលក់ បុគល
្គ ក
ិ សេវាកម្មខាងមុខ និងការគាំទ្ររបស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ នៅការិយាលយ
័ ខាងក្រោយ។ គន្លឹះអាទិភាពសំខាន់

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ផ្សេងទ�ៀតគឺការពង្រឹងសេវាអតិថជ
ិ ន និងការបោះជំហានទៅមុខដែលផ្ចផ
តួ ្តម
ើ ជាយុទសា
្ធ ស្រ្តរបស់យ�ង
ើ ក្ង
នុ គោលបំណងជំរញ
ុ ចីរភាពរយៈពេលវែង។

ក្ង
នុ ពេលជាមួយគ្នានោះដែរ យ�ើងនឹងអាចចាប់យកបាននូវការផ្ចផ
តួ ្តមន
ើ ៅក្ង
នុ តំបន់ដោយគ្ន
មា ព្រំដែនដ�ើម្បីសម្រេចបានចំណច
ុ រួមមយ
ួ ដែលជាធនាគារមួយក្ង
នុ តំបន់។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទស្សនៈវិស័យរបស់យ�ើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

យ�ើងនឹងបន្តបង្កើនការផ្តល់ប្រាក់ខណៈពេលនៃការថែទាំកម្រិតខ្ពស់នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន។ សេវាហិរញ្ញប្បទានសហគមន៍ក៏នឹងធ្វើការឧបត្ថម្ភដោយ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ចិត្តទុកដាក់នៅល�ើការពង្រីកប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្រ្ត យ�ើងនឹងអាចពន្លឿនការពង្រីកបណ្តាញសាខា និងចំណុចទំនាក់ទំនងដោយបន្ថែមយ៉ាងតិច ៤ សាខាបន្ថែមទ�ៀត និងដាក់ដំ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ទស្សនៈវិស័យ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ខ្ពស់។ វាបានផ្តល់ជូនយ៉ាងច្បាស់ និងការណែនាំដែលជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមបុគ្គលិកផ្នែកលក់ដ�ើម្បីភាពរីកលូតលាស់នៃការ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ម�ើលឃ�ើញនៃការសម្រេចល�ើការទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារ និងផលិតផលសេវាកម្មរបស់ធនាគារ ដែលអតិថិជននឹងរីករាយនូវបទពិសោធន៍

អំពីធនាគារ

ជាមួយការរ�ៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីដែលក្តោបរាល់វិសាលភាពនៃគម្រោងផែនការ ការរចនារ�ៀបចំផ្នែកខាងក្នុង និងគ្រឿងសង្ហារឹម និងធ្វើឱ្យ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

យ�ើងបានប�ើកដំណ�ើរការសាខាទី ១២ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ ក្នុងខែធ្នូ ២០១២ ដ�ើម្បីចាប់យកឱ្យបាននូវយុទ្ធសាស្រ្ត

សេចក្តីសង្ខេប

•

27

ធនាគារកិច្ចសកល
(ស្គាល់ថាជាសាជីវកម្មខ្នាតធំ)

ធនាគារកិច្ចសកលជួយគាំទ្រដល់អតិថិជនរបស់យ�ើងតាមរយៈការផ្តល់សេវាដូចជាសេវា ធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម ធនាគារកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម

សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ព្រមទាំងធនាគារកិច្ចអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្ម ក៏ដូចជាការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

និងប្រតិបត្តិការធនាគារ។

ជាមួយនឹងការប�ើកសាខាធនាគារមេយប៊ែងនៅប្រទេសឡាវក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ឥឡូវនេះយ�ើងជាធនាគារដំបូងគេនៅក្នុងតំបន់ដែល

មានវត្តមានក្នុងប្រជាជាតិជាសមាជិកអាស៊ានទាំងដប់ ហ�ើយយ�ើងជ�ឿជាក់ថាវត្តមានដ៏រ៉ឹងមាំរបស់យ�ើងនឹងអាចធ្វើឲ្យពួកយ�ើងដ�ើម្បីគាំទ្រ

ដល់អតិថិជនរបស់យ�ើងនៅទីនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ផងដែរខណៈដែលអតិថិជនកំពុងពង្រីកប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មរបស់
ខ្លួននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងផ្នែកដទៃទ�ៀតក្នុងពិភពលោក។

“ ការផ្លាស់ប្តូរនៃអត្តសញ្ញាណទៅជាធនាគារកិច្ចសកលជាការឆ្លុះ

បញ្ចាំងពីក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងមុតម៉ាំរបស់ធនាគារមេយប៊ែងជាធនាគារ
ក្នុងតំបន់ និងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិសាល

ភាព ផលិតផល ជំនាញរបស់យ�ើង និងការយល់ដឹងនៃផលិតផល
របស់យ�ើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រូមទាំងទីផ្សារជាច្រើនដែលជា
កន្លែងដែលយ�ើងបានដាក់បង្ហាញ។ វាជាការបង្ហាញផងដែរនូវ

ភាពរឹងម៉ាំនូវបណ្តាញជាសកលរបស់យ�ើងក្នុងការជួយអតិថិជន

“

របស់យ�ើងសម្រេចគោលដៅ និងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួគគេ។

ឆយ វៃខ្វុង

នាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចសកល

គោលសំខាន់
•

ក្ង
នុ ឆ្នាំ ២០១២ ធនាគារកិចស
្ច កលរួមគ្នាជាមួយនឹងហិរញ្ញប្បទាន
អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានជោគជ័យសំខាន់ថ្មីមួយក្នុងសកម្មភាព
ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់យ�ើងដោយល�ើសពី២០០លាន

ដុល្លារជាល�ើកដំបូងចាប់តាំងពីសាខាធនគារមេយប៊ែងក្នុង
រាជធានីភ្នំពេញត្រូវ បានបង្កើតឡ�ើងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

កម្ចី និងបុរេប្រទាន

២០១២

កម្ចីនៃពាណិជ្ជកម្ម

១០៨ លានដុល្លារ

កម្ចីអ្នកប្រើប្រាស់

១៣០ លានដុល្លារ
២៣៨ លានដុល្លារ

ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍និងបណ្តុះអាជីវកម្មហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម
នៅប្រទេសកម្ពុជា ហ�ើយយ�ើងបានដាក់ដំណ�ើរការ Trade

Connex ដំណាក់កាលទី២ ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្រ្ត

របស់យ�ើងដ�ើម្បីធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងធ្វើមជ្ឈឹមការសេវា

តាមរយះរង្វាន់ក្រុមហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម និងមជ្ឈមណ្ឌល

•

យ�ើងក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណ�ើរការកញ្ចប់ពាណិជ្ជកម្មធនាគារ

”

”

មេយប៊ែងរបស់យ�ើងជាកញ្ចប់ ចាប់ផ្តើម ដ�ើម្បីណែនាំពី

មធ្យោបាយពាណិជ្ជកម្មដល់អតិថិជនដែលមានស្រាប់របស់
យ�ើង និងអតិថិជនថ្មីក្នុងគោលបំណងជំរុញការប្រើប្រាស់

•

នៅធនាគារមេរបស់យ�ើង ធនាគារកិច្ចសកលបានដាក់ដំណ�ើរ

បង្កើនការគ្រប់ដណ្តប់ល�ើរាល់សាជីវកម្មក្នុងអាស៊ានជាមួយភាពតំបន់របស់

ធនាគារមេយប៊ែង។ យ�ើងក៏បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទជាមួយនឹងអតិថិជនកម្ពុជា
ដ�ើម្បីជំរុញអាជីវកម្មរបស់កម្ពុជាទៅកម្រិតខ្ពស់មួយទ�ៀតទាំងក្នុងស្រុក និង

អន្តរជាតិ និងដ�ើម្បីជម្រុញផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាល�ើឆាក

ពិភពលោកដ�ើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកដ�ើម្បីទទួលបានចំណែក
មួយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

រយៈពេលជាង១២ខែបន្ទាប់ទ�ៀត យ�ើងនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យ�ើងក្នុងការ
ខិតខំប្រឹងប្រែងដ�ើម្បីសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យ�ើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥។ ការ
ផ្តោតសំខាន់របស់យ�ើងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៣ គឺនៅល�ើពង្រីក និងការពង្រឹង

ថានះរបស់យ�ើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យរបស់យ�ើងដ�ើម្បី

ជាជម្រើសទីមួយក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដ�ើម្បី

សម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះ យ�ើងនឹងបន្តធ្វើការវិនិយោគល�ើផ្នែកធនធាន
មនុស្ស និងបច្ចេកវិទ្យារបស់យ�ើង ដ�ើម្បីបង្កើតនូវគំរូប្រតិបត្ដិការនិងជាវេទិកា
ល្អបំផុតក្នុងការបំពេញនូវតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

មួយនឹងផ្នែកតំបន់ និងបំពេញបន្ថែមតាមវិស័យ/បទពិសោធន៍

ចេញចូលតែមួយសំរាប់បទពិសោធន៍នៃការទំនាក់ទំនង របស់អតិថិជនរបស់យ�ើង

ឧស្សាហកម្មដ�ើម្បីផ្តល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់អតិថិជននៅ
ក្នុងតំបន់របស់យ�ើង។

ធនាគារកិច្ចសាជីវកម្មមកពីធនាគារមេរបស់យ�ើងបានពង្រឹង

នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់។ យ�ើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍផលិតផលនិង

សេវាកម្មរបស់យ�ើងជាលំដាប់និងសមស្របសម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេស

កម្ពុជា ដែលរួមទាំងការដាក់ដំណ�ើរការនៃ TradeConnex ដំណាក់កាលទី៣

ដែលអតិថិជនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិច
ត្រូនិកក៏ដូចជាការដាក់ដំណ�ើរការនូវសេវាកម្មធនាគារតាមប្រព័ន្ធអីុនធឺណិត
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

នីតិវិធីក្នុងការផ្តល់ឥណទានប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងកន្លែងតែមួយ

យ�ើងមានគំរោងដាក់ឲ្យដំណ�ើរការក្រុម Client Coverage ដែលជាច្រក

និងធ្វើឲ្យកាន់តែល�ឿននូវនីតិវិធីក្នុងការផ្តល់ឥណទានតាម
ចលនាទីផ្សារនិងធ្វើប្រស�ើរឡ�ើងនូវកម្រិតសេវាកម្ម។

យ�ើងនៅតែបន្តការអភិវឌ្ឍ និងពង្រឹងជំនាញរបស់បុគ្គលិក

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

•

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ការក្រុមការងារ Client Coverage របស់យ�ើងសម្រាប់តំបន់
ដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកក្នុងការឈានទៅធ្វើជាដៃគូជា

•

ហ�ើយនិងចាប់យកអាជីវកម្មតាមបណ្តាប្រទេសអាស៊ានខណៈដែលយ�ើង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

និងអត្ថប្រយោជន៍សេវាកម្មនេះ។

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបំពេញបេសកកម្មក្នុងការក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅទីនេះ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរបស់យ�ើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

សំណ�ើរតែមួយគត់របស់យ�ើងគឺបង្ហាញពីវត្តមានពេញលេញរបស់យ�ើងនៅ

អំពីធនាគារ

ហិរញ្ញប្បទានរបស់យ�ើង ដ�ើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពរឹងមុាំនិងជំនាញ

ទស្សនៈវិស័យ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ យ�ើងបានបន្តសេចក្កីអង់អាចរបស់យ�ើង

សេចក្តីសង្ខេប

•

ធនាគារមេយប៊ែងកម្ពុជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់អន្តរជាតិល�ើ
ការវាយតម្លៃឥណទាន។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម
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កិច្ចការក្រុមហ៊ុន
និងសេវាកម្ម
ផ្នែកកិច្ចការក្រុមហ៊ុន & សេវាកម្ម ទទួលខុសត្រូវចំពោះសេវាកម្មសាជីវកម្ម និងតួនាទីសេវាកម្ម ផ្នែកច្បាប់ដ�ើម្បីធានារក្សាស្តង់ដារខ្ពស់
របស់ធនាគារ នៃអភិបាលកិចសា
្ច ជីវកម្មកដ
៏ ច
ូ ជាផ្តល់នវូ សេវាកម្មប្រឹកសា
្ ផ្នែកច្បាប់ ។ នាយកដ្ន
ឋា នេះក៏បង្កត
ើ នូវយុទសា
្ធ ស្រ្ត និងអនុវត្ត
តួនាទីទនា
ំ ក់ទន
ំ ងសាជីវកម្មរបស់ធនាគារ រួមបញ្ចូលទាំងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ / ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន

ការបោះពុម្ពផ្សាយ កម្មវិធីផលិតផលពិសេស ការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ ការឧបត្ថម្ភ និងចិរភាពនៃសាជីវកម្ម/ ការគាំទ្រដល់សហគមន៍/

កម្មវិធីទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គមរបស់ធនាគារ ។ ផ្នែកកិច្ចការក្រុមហ៊ុន & សេវាកម្ម ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងណែនាំស្លាយីហោរបស់

ធនាគារ ការពារ និងល�ើកកំពស់កិត្តិនាមរបស់ធនាគារ កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការបង្ហាញខ្លួនតាមរយៈការផ្តួចផ្តើមជាច្រើនដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើ
ងដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មរបស់ធនាគារ។ វាក៏បានជំរុញយុទ្ធសាស្រ្តផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនដ�ើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍
ភាពពេញចិត្ត និងការចូលរួមរបស់អតិថិជន។

“ ដូចដែលអ្វីយ�ើងបន្តជំរុញការរីកលូតលាស់ ការបង្កើតសមត្ថភាព
ថ្មី និងពង្រីកបណ្តាញពាណិជ្ជកម្មរបស់យ�ើង តួនាទីរបស់យ�ើង

នឹងជួយក្នុងការធានានូវចិរភាពដោយផ្តល់នូវអភិបាលកិច្ច និងការ
បង្កើតភាពផ្សេងគ្នានៃការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈបេសកកម្មរបស់

“

យ�ើងដែលជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយអារ្យធម៌ទូទាំងអាស៊ី។

ហ្កាសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា

នាយក នាយកដ្ឋានកិច្ចការក្រុមហ៊ុន និងសេវាកម្ម

កិច្ចការក្រុមហ៊ុន និងសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់

ទំនាក់ទំនងកិច្ចការក្រុមហ៊ុន និងការគ្រប់គ្រងស្លាកសញ្ញា

បន្ទាប់ពីការធ្វើសាជីវកម្មក្នុងស្រុកនៃធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ជាមួយការកសាងស្លាកសញ្ញា និងវត្តមានដែលជាផ្នែកមួយនៃគោល

ធានាថាធនាគាររក្សាស្តង់ដារខ្ពស់នៃការអភិបាលកិច្ចក៏ដូចជាការផ្តល់នូវសេវា

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ យ�ើងផ្តើមផ្តួចផ្តើមនូវការបង្កើនភាពលេចធ្លោនូវស្លាកសញ្ញារបស់

នាយកដ្ឋានកិច្ចការក្រុមហ៊ុន និងសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ត្រូវបានរ�ៀបចំដ�ើម្បី

ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ល�ើបញ្ហាទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្ម / ប្រតិបត្ដិការ

និងផ្នែកគាំទ្រដ៏ទៃទ�ៀត ។ វាបានផ្តល់ការគាំទ្រចាំបាច់ដ�ើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិ
ការ នៃក្របខណ្ឌអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងក្នុងកំឡុងពេល
ដំណ�ើរការធ្វើសាជីវកម្មក្នុងស្រុក ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ធនាគារផ្តោតសំខាន់នៅល�ើការបង្កើតគំរូអភិបាលកិច្ច និងការ

ធានាថាធនាគារប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ដោយធនាគារជាតិនៃ

កម្ពុជាស្តីពីអភិបាលកិច្ចក៏ដូចជាគោរពតាមស្តង់ដានិងការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចរបស់
សម្ព័ន្ធធនាគារ។ ជាមួយការឆ្ពោះទៅមុខយ�ើងនឹងបន្តដ�ើម្បីធានាឲ្យមានស្តង់ដារ
អភិបាលកិច្ចខ្ពស់ ជាមួយនឹងការពង្រឹងតម្លៃរបស់ដៃគូ ការបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់

វិនិយោគិន ការបង្កើតជំន�ឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជន និងការបង្កើតជាអង្គភាពប្រកប
ដោយការប្រកួតប្រជែង។

30

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ដៅយុទ្ធសាស្រ្តដែលបានកំណត់សម្រាប់ធនាគារដ�ើម្បីសម្រេចមហិច្ឆិតារបស់យ�ើង
យ�ើងនិងស្ថិតនៅក្មុងផ្នត់គំនិតរបស់កម្ពុជា។ ក្នុងដំណ�ើរនេះ យ�ើងចាប់ផ្តើមពីការ
ធ្វើសាជីវកម្មក្នុងស្រុករបស់ធនាគារមេយប៊ែងនៅក្នុងពិធីដ៏អស្ចារ្យដោយមានការ
ចូលរួមជាសក្ខីភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សម្តេចតិជោ ហ៊ុនសែន និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី Dato’ Sri Mohd Najib

Tun Razak នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់អាស៊ានល�ើកទី៩ដែលបាន
ប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ធនាគារមេយប៊ែងបន្តវត្តមានរបស់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធី

ពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗ និងតាមបណ្តាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រមទាំងកម្មវិធីធំៗរបស់

ធនាគារមេយប៊ែងនៅក្នុងសហគមន៍។

ទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គមក៏ជាយុទ្ធសាស្រ្តគន្លឹះមួយដ�ើម្បីជំរុញគោលបំណង

“

”

របស់យ�ើងក្លាយជា ធនាគារដែលមានបេះដូង ដោយបង្កើតឱ្យមានការចង់បាន
និងការប្តេជ្ញាចិត្តនៃនិយោជិតទាំងអស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់

របាយការណ៍ពេញលេញស្តីពីទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គមដែលមាននៅក្នុងទំព័រ ៤០
នៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ។ បន្តទ�ៀត រាល់ទំនាក់ទំនងកិច្ចការក្រុមហ៊ុននិងការ

ពង្រឹងស្លាកសញ្ញានឹងមានសន្ទុះខ្លាំងជាងមុននឹងបានដាក់ឲ្យដំណ�ើរការឲ្យស្របតាម
មហិច្ឆិតារបស់ធនាគារ។

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ដោយបង្កើតសុឆន្ទៈ និងការជ�ឿទុកចិត្តក្នុងចំណោមដៃគូខាងក្រៅរបស់យ�ើង។

សេចក្តីសង្ខេប

យ�ើង និងកសាងកិត្តិនាមរឹងមាំមួយសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន

អំពីធនាគារ

គ្រប់គ្រងសេវាកម្ម
ផ្តល់នូវបទពិសោធន៏ល្អគ្មានគូប្រៀបជូនរបស់អតិថិជន។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ យ�ើងបាន

បន្ដផ្តួចផ្តើមជំរុញនិងបំពេញនូវរាល់សន្យាដែលយ�ើងបានផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យ�ើង។
នេះជាការបង្ហាញនូវការថែទាំទឹកចិត្ត គំនិត និងឥរិយាបថ។ ដ�ើម្បីឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវ
ការដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជនភ្លាមៗ យ�ើងបានអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ និង

ដំណ�ើរការក្នុងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងតវ៉ារបស់អតិថិជន / ការសាកសួរដ�ើម្បី
ធានាបានទាន់ពេលនូវការតាំងចិត្តក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន។

សាខាតាមរយៈទស្សនកិច្ច និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីៗដ�ើម្បីធ្វើឱ្យពង្រឹងនូវចំនេះដឹងល�ើ
ផលិតផលនិងប្រតិបតិ្តការ ចំពោះបុគ្គលិកដែលប្រឈមមុខនឹងអតិថិជនដោយផ្ទាល់

ដ�ើម្បីឱ្យពួកគេអាចឆ្លើយសំណួរ និងដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង

ជាពិសេសចំពោះរាល់បញ្ហាដែលផ្តល់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងល�ើកម្រិតនៃការពេញចិត្តរបស់
យ�ើងក៏មានកម្មវធ
ិ ផ
ី ចផ
តួ្ ្តម
ើ សម្រាប់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ផងដែរដូចជាកម្មវធ
ិ ហី ៅចូលដោយអាថ៌កបា
ំ ង
ំ
ដ�ើម្បីធានាំរាល់បុគ្គលិលធនាគារទទួលទូរស័ព្ទតាមស្តង់ដាររបស់ធនាគារដ�ើម្បីធានាឲ្យ
បាននូវសេវាបម្រើអតិថិជនដ៏ប្រស�ើរ។ រាល់កម្មវិធីគឺបង្កើនស្មារតីក្រុម ជំន�ឿ និង

កិច្ចសហការក្នុងការបម្រើដល់អតិថិជនខាងក្រៅនិងផ្ទៃក្នុងឲ្យប្រស�ើរស្របតាមភាសិត
and Trust) (ភាពរាក់ទាក់ ប្រសិទ្ធិភាព ការសរស�ើរ ការគោរព និងជំន�ឿ)។

ដ�ើម្បីកំណត់កម្រិតពេញចិត្តរបស់អតិថិជន ការស្ទង់មតិជាមួយនឹងអតិថិជនបានធ្វើ

ឡ�ើងនៅចុងឆ្នាំ២០១២។ ដោយផ្អែកល�ើលទ្ធផល អតិថិជនពេញចិត្តជាទូទៅជាមួយ

កម្រិតនៃភាពពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះ យ�ើងបានប្តេជ្ញា និង
យល់ពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់យ�ើង ផ្តល់កម្រិតបទពិសោធសេវាកម្មល្អបំផុត

ការទទួលស្គាល់
ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ធនាគារបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសកលរបស់សម្ព័ន្ធ ធនាគារ
មេយប៊ែង ដែលបុគ្គលិករបស់យ�ើងបានផ្តួចផ្តើម និងការច្នៃប្រឌិតដែលនឹងធ្វើឱ្យមាន

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ភាពវិជ្ជមានខុសគ្នាមួយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់សហគមន៍ដែលយ�ើងបានចុះ

ប្រតិបត្តិការ និងជាលទ្ធផលយ�ើងបានឈ្នះពានរង្វាន់ Maybank Group Best
Overall Programme Award។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

និងធានាភាពស្ថិតស្ថេរនៃសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ធនាគារ។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ធនាគារមេយប៊ែង និងមានឆន្ទៈក្នុងការបន្តជ្រើសរ�ើសយ�ើង និងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់

យ�ើង។ ឈានទៅមុខ យ�ើងនឹងស្វែងយល់បន្ថែមទ�ៀតវិធីល្អៗដ�ើម្បីស្វែងយល់អំពី

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

របស់យ�ើង បេះដូង H.E.A.R.T. (Humility, Efficiency, Appreciation, Respect

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

អតិថិជនរបស់យ�ើងទាំងមូល។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

បណ្តាញគ្រប់គ្រងបានបន្តការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិក

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

សហការជាមួយបណ្តាញគ្រប់គ្រងមានគោលដៅក្នុងការធ្វើឲ្យឈានធនាគារទៅរកការ
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ធនធានមនុស្ស
វិធីសាស្ត្រ និងការអនុវត្តរបស់នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សរបស់មេយបែ៊ងឈរល�ើគោលការណ៏ល្អបំផុតរបស់ពិភពលោក។ វាត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មយ�ើង សម្រេចឲ្យបានចក្ខុវិស័យរបស់យ�ើង និងធ្វើឲ្យគោលដៅសាជីវកម្មទទួលបាន
ជោគជ័យហួសពីការរំពឹងទុក។

“ រាល់ការផ្តួចផ្តើមដែលយ�ើងបានអនុវត្តនៅក្នុុងគោលនយោបាយ
ធនធានមនុស្សរបស់យ�ើងបានទទួលនូវការទាក់ទាញ និង

ការទទួលស្គាល់។ អត្រានៃការបំពេញតួនាទីរបស់បុគ្គលិកមាន

ការរីកចម្រើនទៅតាមទិសដៅដែលយ�ើងចង់បានដោយការបង្កើន
តម្លៃការងារ និងការប្រគល់ដល់បុគ្កលិកនូវគុណភាព និងគុណ

សម្បត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវមួយ។ យ�ើងនឹងបន្តការផ្តួចផ្តើមនានាដ�ើម្បី
គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សរបស់យ�ើងទូទាំងធនាគារ

“

ដ�ើម្បីសម្រេចឲ្យបានចក្ខុវិស័យរបស់យ�ើង។

ហួត សាន់នី

នាយក នាយកដ្ឋាន ផ្នែកធនធានមនុស្ស

ទស្សនៈ

ការធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងនៃផលិតភាព

រាល់ការផ្តួចផ្តើមដែលយ�ើងបានអនុវត្តនៅក្នុុងគោលនយោបាយធនធានមនុស្ស

របស់យ�ើងបានទទួលនូវការទាក់ទាញ និងការទទួលស្គាល់។ អត្រានៃការបំពេញ
តួនាទីរបស់បុគ្គលិកមានការរីកចម្រើនទៅតាមទិសដៅដែលយ�ើងចង់បានដោយ
ការបង្កើនតម្លៃការងារ និងការប្រគល់ដល់បុគ្កលិកនូវគុណភាព និងគុណសម្បត្តិ
យ៉ាងត្រឹមត្រូវមួយ។ យ�ើងនឹងបន្តការផ្តួចផ្តើមនានាដ�ើម្បីគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍
ធនធានមនុស្សរបស់យ�ើងទូទាំងធនាគារដ�ើម្បីសម្រេចឲ្យបានចក្ខុវិស័យ
របស់យ�ើង។

ហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័របស់យ�ើងត្រូវបានកសាងនៅល�ើមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងការរួម

បញ្ចូលរួមគ្នា ដ៏រឹងមាំមួយដែលក្នុងនោះរួមមាន គោលការណ៍ដែលត្រឹមត្រូវ
គោលនយោបាយ មនុស្សនិងផលិតផល ដែលអ្វីទាំងនេះបានជំរុញឱ្យមាន

វប្បធម៏បង្កើតស្នាដៃការងារខ្ពស់ ស្របតាមគុណតម្លៃរបស់ធនាគារ។ ការគោរព

និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមូលដ្ឋាន ចំបងដែលមូល ដ្ឋានគ្រឹះនេះត្រូវបានពង្រឹង ហ�ើយ
មូលដ្ឋានគ្រឹះទំាងនេះនៅតែមាននៅក្នុងបេសកម្មនៃអារ្យធម៌ថ្ងៃនេះរបស់យ�ើង។
យ�ើងប្រកាន់យកភាពផ្សេងៗគ្នានិងការល�ើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក ដែលអ្វីទាំងនេះ

បង្កើត ឱ្យមានកន្លែងការងារដែលផ្ដល់ឲ្យល�ើសពីអាជីព។ យ�ើងបណ្តុះបណ្តាល
បុគ្គលិករបស់យ�ើងដ�ើម្បីបំពេញតាមសក្តានុពលរបស់ពួកគេនិងការសម្រេចបាន
នូវគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួននិងរបស់សាជីវកម្ម។

កម្មវធ
ិ គ្រប
ី
គ្រ
់ ងធនធានមនុសស្ របស់យ�ង
ើ បានពង្រឹងបរិយាកាសកន្លែងធ្វើការរបស់យ�ើ
ងនិងអាចឱ្យពួកយ�ើងទាក់ទាញនិងរក្សាបាននូវធនធានដែលមានទេពកោសល្យ។

32

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

និងការចូលរួមពីបុគ្គលិក

ចាប់តាំងពីការធ្វើសារជីវកម្មក្នុងស្រុកមក យ�ើងបានបន្តធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងក្នុង

ផលិតផលការងាររបស់យ�ើងខណៈពេលដែលយ�ើងបានបង្កើនទិន្នផលតាមរយៈ
ការបង្កើតគុណតម្លៃការងារឱ្យកាន់តែខ្ពស់ការប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងមាន

ប្រសិទ្ធិភាព របស់យ�ើងផ្តល់នូវបរិក្ខារការងារល្អប្រស�ើរជាងមុននិងបង្កប់ផ្នត់
គំនិតសន្សំការចំណាយ។

របាយការណ៍អង្កេតចូលរួមរបស់និយោជិតឆ្នាំ ២០១២ របស់យ�ើងបានឱ្យដឹងថា

កម្រិតនៃការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកមាន ៧៧% ស្មើនឹងបទដ្ឋានក្រុមហ៊ុនស្នាដែខ្ពស់
សកលTowerWatson (Towers Watson Global High Performance

Companies Norm)។ យ�ើងខ្ក
ុំញ ព
ំ ង
ុ ស្វែងរកចំនចធ្វ
ុ
ឱ
ើ យ្ កាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងសម្រាប់

កម្រិតនៃភាពពេញចិត្តរបស់និយោជិតក្នុងពេលពង្រឹងផលិតកម្មរបស់បុគ្គលិក។

អត្រារក្សាការលាឈប់បុគ្គលិកមានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំ ២០១២។

នេះគឺជាភស្តុតាងជាក់ស្តែងសអោយឃ�ើញថាបុគ្គលិកយ�ើងខ្ញុំគាំទ្រល�ើដំណ�ើរការ
នៃការ អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងបង្ហាញឱ្យឃ�ើញនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តោត
យកចិត្តទុកដាក់ ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រនិយោជិត។

ការសាបព្រោះវប្បធម៌រួម
បេសកកម្មរបស់យ�ើងដ�ើម្បីធ្វើឱ្យមានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយអារ្យធម៌

ទូទាំងអាស៊ីបានជំរុញនូវវិធីដែលយ�ើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មរបស់យ�ើង បង្កើត

សេចក្តីសង្ខេប
ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង
អំពីធនាគារ
យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ល្បីមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

(Growth) ភាពល្អឥតខោ្ចះនិងប្រសិទ្ធភាព (Excellence & Efficiency)

ការអភិវឌ្ឍន៍នូវប្រសិទ្ធិភាព តួនាទី និងបរិក្ខារ

culture ភាពស្មោះត្រង់ (Honest) ការហ៊ាននិយាយដោយប�ើកចំហនិងការ

យ�ើងបន្តដ�ើម្បីពង្រីកតួនាទីធនធានមនុស្សរបស់យ�ើងដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការពង្រីក

ធ្វើសមកាលភាពនៃការប្រតិបិត្តការងារកម្រិតសេវាដែលត្រូវផ្តល់ជូនអតិថិជន

គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការងារ។យ�ើងបានតម្រឹមតួនាទីធនធានមនុស្សរបស់យ�ើងស្រប

ជាផ្នែក មួយនៃការផ្តួចផ្តើមអាជីវកម្មឱ្យដំណ�ើរការរលូន។

ក្នុងកំឡុងឆ្នាំនេះយ�ើងបានពិនិត្យម�ើលឡ�ើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធការងារ និង

values :ការរួបរួមគ្នា (Teamwork) សេចក្តីសុច្ចរឹត (Integrity) ការរីកចម្រើន
និងការបង្កើតទំនាក់ទំនង (Relationship building) ព្រមទាំងវប្បធម៌ HOT
ទុកចិត្ត (Open and Trusting)

ឱ្យកាន់តែល្អប្រស�ើរឡ�ើង តម្លៃទាំងនេះ

និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដែលអ្វីទាំងនេះត្រូវបានធ្វើមជ្ឈន្តិកៈនៅទូទាំងធនាគារដែល

គម្រោងរបស់យ�ើង បង�ើ្កននូវគុណភាពរបាយការណ៍ ការបង្កើតគោលនយោបាយ
ទៅតាមការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតរបស់សម្ព័ន្ធធនាគាររបស់យ�ើង។

ដំណ�ើរការ របស់យ�ើងដ�ើម្បីគាំទ្រដល់យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការពង្រីកពាណិជ្ជកម្ម។

Global Financial Services Norm ) ។ នេះជាការបង្ហាញពីការប្រកាន់ខ្ជាប់

ធំនាយកដ្ឋានសេវាកម្មហិរញ្ញទានសហគមន៌ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធុរៈកិច្ច

យុទ្ធនាការប្រកបដោយចីរភាពដ�ើម្បីជំរុញគោលតម្លៃស្នូល និងវប្បធម៌ Hot

ការគ្រប់គ្រងឥណទាននិងហានិភ័យ និងនាយកដ្ឋានផែ្នកប្រតិបិត្ត។

នាយកដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានដូចជានាយកដ្ឋានផ្នែកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាត

បានយ៉ាងល្អនៃកម្រិតតម្លៃស្នូល របស់ធនាគារពីសំណាក់បុគ្គលិករបស់យ�ើង។

និងបណ្តាញសាខា ហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ទំនាក់ទំនងកិច្ចការក្រុមហ៊ុន

Culture ត្រូវបានរ�ៀបចំធ្វើឡ�ើងពេញមួយឆ្នាំ។

ការរ�ៀបចំនូវរចនាសម្ព័ន្ធការងារ ឡ�ើងវិញរបស់ធនាគារ នឹងបង្កើតឡ�ើង

បង�ើ្កនគុណតម្លៃនិយោជក

ប្រស�ើរជាងមុន នៅក្នុងការបន្តចក្ខុវិស័យរបស់ធនាគារ។

យ�ើងត្រូវបានតម្រង់ផ្លូវដោយគុណតម្លៃនិយោជករបស់សម្ព័ន្ធធនាគារយ�ើង

ជំរុញការគ្រប់គ្រងផលិតភាពបុគ្គលិក

ដល់បេសកកម្ម ធ្វើឱ្យបុគ្គលិកមានភាពល្អប្រស�ើរ និងបង�ើ្កតនូវភាពខុសគ្នានៃ

នៅក្ង
នុ ឆ្នាំ ២០១២ យ�ើងបានប្រឹងប្រែងក្ង
នុ ការពង្រឹងបន្ថែមទ�ៀតនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

នូវការផ្តោតសំខាន់ ការទទួលខុសត្រូវនិងប្រសិទ្ធភាព ឱ្យបានកាន់តែ

ផលិតភាពបុគ្គលិកដោយផ្អែកល�ើប្រតិកម្មពីសំណាក់បុគ្គលិក។យ�ើងបានពង្រឹង

មេយប៊ែងធ្វើល�ើសពីការសន្យាដ�ើម្បីសម្រេច ឱ្យបានល�ើសពីអ្វីដែលខ្លួនបាន

(BALANCE SCORECARD) ដ�ើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់បុគ្គលិករបស់យ�ើង

Ahead Grow, GO Ahead Lead និង GO Ahead Fly អាចជំរុញនិង

បានកំណត់ដល់ធនាគារខណៈពេលធ្វើឱ្យស្របតាមរង្វាស់ផលិតភាពរបស់

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផលិតភាពបុគ្គលិករបស់យ�ើងនិងតារាងរង្វាស់ផលិតភាព

រំពឹងទុក។កត្តាសំខាន់ទំាង ៤ រួមមានដូចជា GO Ahead Create, GO

ទទួលយកភាពជាម្ចាស់ការល�ើខ្លួនឯងក្នុងការរួមចំណែកបំពេញនូវការងារដែល

ល�ើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកក្តាប់យកឱកាសការងារជាច្រើនបាន។

ធនាគារ (KPIS) ។

យ�ើងនឹងបន្តជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ�ើម្បីកសាងបរិយាកាសការងារមួយ

ការផ្តល់រង្វាន់ល�ើការងារជោគជ័យ

គាំទ្រគោលបំណងជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យ�ើងដ�ើម្បីក្លាយជាជម្រើសនិយោជកដ៏

រចនាសម្ព័ន្ធសំណងរបស់យ�ើង ធ្វើអោយយ�ើងឈានមុខនៅក្នុងទីផ្សារ ។

ដែលធនធានមនុស្សរបស់យ�ើងអាចលូតលាស់និងប្រកបដោយអត្ថន័យ រួមគ្នា

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

Go Ahead EVP របស់យ�ើង គឺជាឃ្លាមួយនៃការតាំងចិត្តដ៏មុតមាំ: ធនាគារ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិយោជកដ�ើម្បីទាក់ទាញ និងរក្សាបាននូវអ្នកដែលមានទេពកោសល្យ។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

( Group’s Employer Value Proposition) ដែលគុណតម្លៃនេះគាំទ្រទៅ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ហិរញ្ញវត្ថុសកល នៃ The Towers Watson គឺ៧២% (The Towers Watson

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

គោលតម្លៃស្នូលរបស់យ�ើងមាន ៧៨% នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ (បទដ្ឋានសេវាកម្ម

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

បរិយាកាសការងារមួយដែលបុគ្គលិកអាចធ្វើឱ្យគុណតម្លៃស្នូល TIGER
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ធនធានមនុស្ស

ទាំងនោះរួមមានសំណងដែលកំណត់ និងសំណងទៅតាមទង្វើការងារ ដោយ

ការគាំទ្របុគ្គលិកដែលមានទេពកោសល្យ

មូលដ្ឋាន អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម ប្រាក់ល�ើកទឹកចិត្តតាមទង្វើការងារ និងគំរោង

គំរោងគ្រប់គ្រងក្រុមបុគ្គលិកដែលមានទេពកោសល្យរបស់យ�ើងផ្តល់ដំបន
ូ ្មាន

រួមជាមួយសំណងរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែងពោលគឺ ប្រាក់ប�ៀវត្សរ៌

ល�ើកទឹកចិត្តជាភាគហ៊ុនសម្រាប់បុគ្គលិករយៈពេលវែង ។ កព្ចាប់នេះក៏រួមបញ្ចូល
ទាំងធាតុដែលមិនមែនជាផែ្នកហិរញ្ញវត្ថុដូចជាឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍន៌ដ�ើម្បីអោយ

ដិតជាប់នូវវប្បធម៌សំណងតាមរយៈការងារដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ត្រូវបានផ្តល់
សំណងដោយលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ។

យ�ើងផ្តល់រង្វាន់ទៅអោយអ្នកដែលបំពេញភារៈកិច្ចបានល្អ រួមមានបុគ្គលិក

គ្រប់គ្រង បុគ្គលិកប្រតិបត្តិ និងបុគ្គលិកផេ្សងៗទ�ៀត ។ យ�ើងប្រារព្ធធ្វើការ

អបអរសាទរនូវសមិទ្ទិផលជោគជ័យទាំងនោះតាមរយៈកម្មវិធីទទួលស្គាល់ស្នាដៃ
ជាច្រើន ដោយរួមបញ្ចូល ការធ្វើទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅក្រៅប្រទេស ។

ការបង្កើនការអភិវឌ្ឍន៍
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនរបស់យ�ើងផ្តល់អោយបុគ្គលិកនូវចំណេះដឹង ទំនុកចិត្ត និង
ជំនាញដ�ើម្បីធ្វើឱ្យកាន់តែប្រស�ើរជាងគេ ។ យ�ើងល�ើកទឹកចិត្តយ៉ាងមុតមាំដល់

បុគ្គលិកដ�ើម្បីរ�ៀននូវជំនាញថ្មីដ�ើម្បីការរីកលូតលាស់ ទាំងជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងផ្ទាល់
ខ្លួន។ ធនាគារមេយប៊ែងធ្វើការវិនិយោគល�ើធនធានដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុងការ

ពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកនៅក្នុងតំបន់ដែលគាំទ្រផែនការអភិវឌ្ឍន៍របស់ធនាគារ។

ការអភិវឌ្ឍន៌ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យ�ើងបន្តដ�ើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងការជួយជំរុញការ
អភិវឌ្ឍន៌ធនាគារ។ នៅក្នុងសម័យប្រជុំទាំងជាផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ
ពួកគេធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា អំពីទិសដៅរបស់ធនាគារ និងធ្វើ

ការកំណត់នូវបរិយាកាស និងវប្បធម៌ការងាររបស់ ធនាគារដ៏ត្រឹមត្រូវ ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យ�ើង ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាទាំង

ផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ ព្រមទាំងមានកិច្ចប្រជុំពីបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។

អភិបាលជាមួយនឹងកុមារ អង្គការល�ើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

អោយយ�ើង ផ្តល់នូវទស្សនៈរួមនៃជំនាញរបស់បុគ្គលិក សមិទ្ធិផល និងបំណង
ប្រាថ្នាការងារ ដែលធ្វើឱ្យការអនុវត្តការងារ និងការពិនិត្យវិជ្ជាជីវៈ រឹតតែប្រស�ើរ

ឡ�ើង។ វាអាចជួយយ�ើងក្នុងការកំណត់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវបុគ្គលិកដែលមាន
លក្ខណៈសម្បត្តិល្អបំផុតសម្រាប់មុខដំណែងដែលត្រូវការ ។

គំរោងការគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានទេពកោសល្យរបស់យ�ើងត្រួតពិនិត្យអ្នកដែល
មានទេពកោសល្យ មិនត្រឹមតែផ្អែកល�ើការវាយតម្លៃរបស់ពួកគេនោះទេ

ប៉ុន្តែក៏ផ្អែកទៅល�ើការ ត្រៀមខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់ភាពលូតលាស់ផងដែរ។

យ�ើងផ្តោតល�ើការរកឃ�ើញ អ្នកដែលមានទេពកោសល្យនៅទូទាំងសម្ព័ន្ធធនាគារ
ដ�ើម្បីធានាឲ្យបានក្នុងការកំណត់តួនាទីឲ្យបុគ្គលិកសមស្របទៅតាមជំនាញឱ្យ

បានត្រឹមត្រូវ។ យ�ើងល�ើកទឹកចិត្តឱ្យបុគ្គលិកធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរ ទីតាំង ភូមិសាស្រ្ត
ការងារ និងមានឱកាស ដ�ើម្បីធ្វើការក្នុងតំបន់ ឫប្រទេសដ៏ទៃនៅក្នុងសម្ព័ន្ធ

ធនាគារមេយប៊ែង ។

យោងតាមទស្សនៈ នៃការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកខាងក្នុងដែលមាន

ទេពកោសល្យ គឺមានន័យថា ឱកាសការងារត្រូវបានផ្តល់ឲ្យបុគ្គលិកខាងក្នុង

ដែលមានទេពកោសល្យល�ើកលែងតែជំនាញជាក់លាក់មិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់។
រាល់មុខដំណែងទំនេរទាំង នោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅខាងក្នុងមុនគេ ។

យ�ើងរក្សារគោលជំហររបស់យ�ើងជា និយោជិកដែលជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកស្វែង
រកការងារថ្មីៗ ។ ដ�ើម្បីទាក់ទាញយុវជនជំនាន់ក្រោយ យ�ើងផ្តោតអារម្មណ៍

ទៅល�ើការប្តេជ្ញា ចិត្តរបស់ យ�ើងដ�ើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍អ្នកដែលមានទេពកោសល្យ
វ័យក្មេងដ�ើម្បីផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការគ្រប់គ្រងអាជីពរបស់ពួកគេ និងដ�ើម្បីផ្តល់
នូវឱកាសក្នុងការទទួលបានរង្វាន់ ដែលមានការប្រកួតប្រជែង ។

យ�ើងជួបអ្នកដែលមានទេពកោសល្យ វ័យក្មេងដោយផ្ទាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍

ពិពរណ៍ការងារ និងការចង្អុលបង្ហាញផ្លូវនៅសាកលវិទ្យាល័យ ដោយអនុញ្ញាត
ឱ្យពួកយ�ើងជ្រើសរ�ើសអ្នកដែលមានគំនិតឆ្លាតវៃជាងគេក្នុងប្រទេស។ ក្នុងឆ្នាំ

សេចក្តីសង្ខេប
ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង
អំពីធនាគារ
យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង
របាយការណ៍អាជីវកម្ម

អភិបាលជាមួយនឹងកុមារ អង្គការល�ើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ
មានការចូលរួមដោយបុគ្គលិកធនាគារ មេយប៊ែងជាង ២១.០០០ នាក់នៅទូទាំង

ការប្រកួតប្រជែងនេះបាន ទាក់ទាញបេក្ខជនទូទាំងពិភពលោកជាង ១.០០០នាក់

ប្រទេស។ មេយប៊ែង ខេមបូឌា មានចំនួនជាង ១៥០ នាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី

ត្រូវបាន ពង្រីកតាមរយៈ កម្មវិធី Maybank GO Ahead Challenge។

និងមានបេក្ខជនផ្តាច់ព្រ័ត ៦ រូប ពីប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅដល់ការប្រកួតឈ្នះ
រង្វាន់សរុប ៤៥, ០០០ដុល្លារអាមេរិក ។

បុគ្គលិករបស់ធនាគារមេយប៊ែង បន្តបង្ហាញឱ្យយល់ពីមោទនភាព និងការពង្រឹង
បេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់យ�ើងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលយ�ើងបម្រើដោយការ

បុគល
្គ ក
ិ របស់ធនាគារមេយប៊ែង បានថ្លែងថាពួកគេពិតជាមានតំលៃដែលបានក្យ
លា

ការជំរុញឱ្យមានសុខុមាលភាព
យ�ើងល�ើកទឹកចិត្តឱ្យបុគ្គលិករបស់យ�ើងចូលរួមនៅក្នុងការលេងកីឡាដ�ើម្បីល�ើក

កម្ពស់សុខុមាលភាព និងមានសុខភាពល្អទំាងរាងកាយ និងស្មារតី។ យ�ើងបាន

រ�ៀប ចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាផ្ទាល់ខ្លួនដ�ើម្បីសាមគ្គីនៃភាពរីកចម្រើនទូទាំងធនាគារ។
យ�ើងរំពឹងធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់កម្មវិធីកាន់តែច្រើនដែលធានាឱ្យបាននូវវិធានការ

សុខភាព និងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងដ�ើម្បីការពារសុខភាពបុគ្គលិករបស់យ�ើង និង
សុខុមាលភាព។

Cahaya Kasih (CK) ។ គម្រោងផ្ចផ
តួ ្តម
ើ ជាសកលនេះ បង្កើនអោយមានគម្រោង

ការល�ើកកម្ពស់នៃការផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នា

ពួកគេ ចូលរួមការងារ ស្ម័គ្រចិតយ
្ត ង
ា៉ សកម្មក្រោមការគាំទ្រដោយ Maybank Group
រយៈពេលវែង ធ្វើឡ�ង
ើ តាមរយៈ CK Challenge ដែលឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិ

Maybank ។ និយោជិកបានដាក់សណ�
ំ
រើ សម្រាប់គន
ំ ត
ិ ផ្ចផ
តួ ្តម
ើ ជាក់ស្ដែង និង
ជានិរន្តរភាពដ�ើម្បី ជួយកុមារ មនុសស្ ចាស់ ជនពិការ និងបរិសន
ថា្ ។

ប្រចាំឆ្នាំល�ើកទី៣ របស់ធនាគារ មេយប៊ែង នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២

រ�ើសបុគ្គលិក ការតំល�ើងឋានៈ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬ ការអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយភាពត្រឹមត្រូវ
និងយុត្តិធម៌ដែលជាគោលការណ៍មូលដ្ឋាននេះ។ កម្លាំងពលកម្មរបស់យ�ើងមាន
វិសាលភាពអាយុ ២០ ដល់ ៥៥។ ក្រុមមានអាយុមធ្យមគឺ ២៥ ដល់ ៣០ ។
សមាមាត្ររបស់បុរសធ�ៀបនឹងស្រ្តីមានចំនួនជិតស្មើគ្នា ដោយចំនួនស្ត្រីស្មើនឹង
៤០% នៃចំនួនសរុបនៅខែធ្នូឆ្នាំ ២០១២ ។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម
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ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ទិវាកម្មវិធីទំនួលខុសត្រូវល�ើសហគមន៌ជាលក្ខណៈសកល (Global CR)

ធនាគារ មេយប៊ែង ផ្ដល់នូវឱកាសការងារស្មើភាពគ្នា មិនថាសម្រាប់ការជ្រើស

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ជាផ្នែកមួយនៃធនាគារ ដែលផ្តត
ោ អារម្មរណ៍ល�ើកម្មវធ
ិ ទ
ី ន
ំ ល
ួ ខុសត្រូវល�ើសហគមន៌។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

អនុវត្តនូវកម្មវិធីទំនួលខុសត្រូវល�ើសហគមន៌ជាលក្ខណៈនិរន្តន៍។

មួយដែលមានកុមារច្រើនជាង ៤៥០ នាក់មកពីអង្គការអភិវឌ្ឍប្រជាជន។

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ការល�ើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត

ពិភពលោក ដ�ើម្បីអនុវត្តគម្រោងផ្តល់សេវាសាធារណៈជាង ១០០ ក្នុង ១៥

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

២០១២ ការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជ្រើសរ�ើសធនធានមនុស្សរបស់យ�ើង

ជំនួយប្រតិបត្តិការ/រដ្ឋបាលឥណទាន &
គ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី

មុខងារជំនួយ ដោយបូកបញ្ចូលជំនួយប្រតិបត្តិការ និងរដ្ឋបាលឥណទាន & គ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីគឺជាផ្នត់គ្រឹះរបស់ធនាគារ។

ជំនួយប្រតិបត្តិការ រួមមាន៣ផ្នែកសំខាន់

គឺ ប្រតិបត្តិការមជ្ឈការ ព័ត៌មានវិទ្យានិង ទ្រព្យសម្បត្តិ & សុវត្ថិភាព ដែលត្រូវផ្តោតល�ើការ

ផ្តល់ជូនលំដាប់ថ្នាក់សេវាកម្មល្អបំផុតសម្រាប់បុគ្គលិក និងផ្តល់ជូនភាពខុសគ្នានៃកម្មវិធីសម្រាប់អតិថិជន។

ប្រតិបត្តិការមជ្ឈការគឺជាផ្នែកដែលធនាល�ើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយត្រូវបានរ�ៀបចំដំណ�ើរការយ៉ាងរហ័សដោយធានាបាននូវ

បរិស្ថានស្តង់ដារ និង ទំនុកចិត្តមួយតាមរយៈការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ SWIFT ដែលភ្ជាប់ជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុច្រើនជាង ៩,០០០

នៅតាមបណ្តាប្រទេសចំនួន២០៩ ប្រទេស។

ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាផ្តល់ជូន និងពង្រឹងកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាដែលអាចឱ្យដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិង

គាំទ្ររបស់យ�ើងអាចដាក់ចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការច្នៃប្រឌិត និងផលិផលនិងសេវាកម្មសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា។ ផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិ &
សុវត្ថិភាពទទួលបន្ទុកបង្កើតបរិស្ថានការងារមួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសំរាប់បុគ្គលិក ក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់យ�ើង។

រដ្ឋបាលឥណទាន & គ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី គឺជាផ្នែកមួយធានាឯកសារប្រាក់កម្ចី និងបុរេប្រទានត្រឹមត្រូវដ�ើម្បីបញ្ចេញប្រាក់ទុនទៅកាន់អ្នកខ្ចី
ខណៈពេលផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីធានាការគ្រប់គ្រងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៃការសងប្រាក់ ក៏ដូចជាការប្រមូលប្រាក់កម្ចីមកវិញចំពោះកម្ចីអាក្រក់

និងកម្ចីមានការជាប់សង្ស័យ។

យ�ើងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូននូវសន្ទុះទៅមុខនៃគុណភាពធនាគារដ�ើម្បីសម្រេចនូវការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយចិរភាពតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា

ប្រតិបត្តិការ និងឧត្តមភាពសេវាកម្ម។

យូ ទិកសាន

នាយករដ្ឋបាលឥណទាន &
គ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី

ម៉ាទីន ឃ្យូ

នាយកជំនួយប្រតិបត្តិការ

“ ការយកចិត្តទុកដាក់ចំបងរបស់យ�ើងគឺការទ្រទង់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់យ�ើងក្នុងការសម្រេចបានការរីកចំរ�ើនដោយការជំរុញកំណ�ើន

យ៉ាងល�ឿននៃបច្ចេកវិទ្យា ធ្វើឱ្យមានភាពប្រស�ើរឡ�ើងនៅជំរុញដំណ�ើរប្រតិបត្តិការកាន់តែល�ឿន និងឧត្តមភាពសេវាកម្មនៃប្រសិទ្ធិភាព
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“

តម្លៃផលិតកម្ម។

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ឱ្យធនាគារសម្រេចបាននូវអ្វីដែលបានក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួន។ នៅក្នុងសន្ទុះនៃកំណ�ើន

ចីរភាព យ�ើងបានបន្តវិនិយោគទៅល�ើធនធានមនុស្ស និងបច្ចេកវិជ្ជាដ�ើម្បីបំពេញនៃ
ការប្រកួតប្រជែង និងនវកម្មដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទំាងការផ្តល់ជូន

ដោយសម្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់ធនាគារមេយប៊ែង(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី និង
សេចក្តីប្រាថ្នាដ�ើម្បីក្លាយជាអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សំរាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងដៃគូជំនួយរបស់យ�ើងជាមួយបេសកកម្មផ្តល់ជូន

សាច់ប្រាក់នៅគ្រប់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបូរី

ប៊្រុយណេ ហ្វីលីពីន និង Papua New Guinea ដោយមិនមានកំរៃបន្ថែម។
ធនាគារមេយប៊ែង(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប�ើនូវសាខា
ទាំង១២ និងដំណ�ើរការនូវម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួន១៦ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលធ្វើ

ខ្លួនក្លាយជាធនាគារមេយប៊ែងបរទេសមួយនៃធនាគារមេយប៊េងនៅក្រៅប្រទេស

ដែលមានការរីកលូតលាស់ខ្លាំងក្រៅពីមេយប៊ែងសិង្ហបូរី មេយប៊ែងហ្វីលីពីន និង
ធនាគារអន្តរជាតិ នៅឥណ្ឌូណេស៊ី។

និងល�ើកកំពស់កម្មវិធីបច្ចេកវិជ្ជាពត៌មានដែលអាចជួយអោយដៃគូពាណិជ្ជកម្ម

ជាមួយនឹងការដាក់ឲ្យដំណ�ើរការ TradeConnex មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការ

រហ័ស និងតំលៃបន្ថែមល�ើផលិតផល និងសេវាកម្មទៅទីផ្សារនៃប្រទេសកម្ពុជា។

សំរាប់ទទួលពាក្យសុំពាណិជ្ជកម្មរបស់យ�ើង។ ធនាគារមេយប៊ែង(ខេមបូឌា)

និងដៃគូជំនួយរបស់យ�ើងក្នុងការដាក់ពង្រាយការកែប្រែថ្នីអោយមានលក្ខណៈឆាប់
ជាមួយនឹងវត្តមាននេះ ពួកគេអាចសំរេចបានពាណិជ្ជកម្មតាមបំណងប្រាថ្នាតាមរយៈ
ការប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា។

មេយប៊ែងដែលផ្តល់ជូននូវសេវាយ៉ាងូរហ័ស និងទំន�ើបបំផុត។ នេះគឺជាបណ្តាញ

តាមអ៊ីនធឺណិតដែលធានាការប្រើប្រាស់ ភាពចល័ត និងភាពងាយស្រួលសម្រាប់

អតិថិជន ហ�ើយវាក៏មានការដាក់ជូនទិន្នន័យទីផ្សារថ្មីៗ ការដាក់ពាក្យសុំតាមប្រព័ន្ធ
អ៊ីនធឺណិត និងការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនិងក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ភីអិលស៊ីគឺស្ថិតក្នុងចំណោមមួយនៃធនាគារក្រៅប្រទេសដែលគាំទ្រដោយ

មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម ក្រៅពីហ្វីលីពីន ប៊្រុយណេ វ�ៀតណាម

និងស�ៀងហៃ។ តាមរយៈមជ្ឈត្តការមុខងាររដ្ឋបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការ

ពាណិជ្ជកម្ម ដែលជាកន្លែងដែលបុគ្គលិកធ្វើការបញ្ជាក់ចំពោះការត្រួតពិនិត្យឯកសារ
មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់យ�ើងអាចផ្តោតទៅការជំរុញការលក់ និង

ប្រាក់ចំណូលសំរាប់ធនាគារ។ ការធ្វើប្រតិបត្តិការចូល និងចេញរបស់ធនាគារគឺជា

ដំណ�ើរការដោយប្រព័នS
្ធ WIFT។

រដ្ឋបាលឥណទាន និងគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីរបស់យ�ើងនៅបន្តផ្តោតទៅល�ើគោល

ចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែលធនាគារមេយប៊ែងមានទីតាំង ដែលទទួលបាន

កាត់បន្ថយការងារច្រំដែល ពន្លឿនដំណ�ើរការ និងកាត់បន្ថយអត្រាកំហុសឲ្យបាន

ត្រូវបានប្រតិបត្តិនៃតំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ និងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី ១ ក្នុង
អត្ថប្រយោជន៍នេះ។

ក្នុងថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ២០១២ ធនាគារមេយប៊ែងដាក់ឲ្យដំណ�ើរការសេវាធនាគារ

ទាបសំរាប់ក្រុមការងារផ្ទៃក្នុង និងផ្នែកនីតិកម្ម។

ការទទួលស្គាល់
ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ផ្នែកប្រតិបត្តិការមជ្ឈត្តការបានទទួលរង្វាន់ Straight

លេខកូដសំងាត់។ ដំណ�ើរការនៃផ្នែកចុងក្រោយនៃការដាក់បញ្ចូលលេខកូដសំងាត់

សំរាប់ការបំពេញការងារឆ្មើម។ ការកោតសរស�ើរត្រូវបានគេផ្តល់ទៅល�ើការសំរេច

យកដំណ�ើរការនៃចន្លោះនៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រធនាគារ និងធនធានផ្សេងៗ។ ជាមួយ

ក្នុងអត្រា៩៨% រឺខ្ពស់ជាងនេះ។

គេ និងរាល់ព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ជូនដោយបណ្តាញអ៊ីនធ�ើណិតគឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូល

Through Processing (STP)ពី Citibank NA (ធនាគារដៃគូរបស់យ�ើង)

ត្រូវបានជ្រើសយក និងសុវត្ថិភាពនៃការប្រតិបតិ្តដែលល្អបំផុតដែលត្រូវបានជ្រើស

នូវ MT103 STP ក្នុងអត្រា៩៥% និងខ្ពស់ជាងនេះ និងសំរេចបានMT202 STP

ការឆ្ពោះទៅមុខ យ�ើងនឹងបន្តប្រើប្រាស់និងនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាទំន�ើបដ�ើម្បីសេវាកម្ម

ធនាគារកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងកាន់តែសម្បូរបែបដល់អតិថិជនដ�ើម្បី

ប្រាកដថាពួកគាត់រីករាយ និងបំពេញតម្រូវការសេវាកម្មធនាគាររបស់ខ្លួនគ្រប់ពេល

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

និងគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោក។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ M2U ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតចុងក្រោយ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

តាមប្រព័ន្ធអ៊ីធឺណិតដែលទទួលបានរង្វាន់ជ័យលាភីរួចមកហ�ើយនោះគឺសេវា M2U

ដៅនៃការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាព ដែលរួមមានធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលល�ើនីតិវិធី

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

របស់ធនាគារសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់អតិថជន។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ TradeConnex

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

TradeConnex គឺជាបែបផែនពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់តំបន់ថ្មីរបស់ធនាគារ

ពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលកំពុងដំណ�ើរការ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ចក្ខុវិស័យរបស់យ�ើងគឺក្លាយជាធនាគារប្រកបដោយថាមវន្ត និងអាចទុកចិត្តបាន

ក្ង
នុ តំបន់ តាមរយះនេះអតិថជ
ិ នរបស់ធនាគារមេយប៊េងអាចរីករាយជាមួយនឹងការដក

អំពីធនាគារ

ផលិតផលសម្រាប់ដៃគូនិងអតិថិជន។

ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី១ដែលដាក់ចេញនូវការផ្តួចផ្តើមគំនិតនៃម៉ាស៊ីនអេធីអម
ឹ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាបន្តក្នុងការផ្តោតល�ើការកសាងសមត្ថភាពខាងក្នុងដែលអាចជួយ

យ�ើងនឹងបន្តរការពង្រីកនូវបណ្តាញម៉ាស៊ីនអេធីអឹមក្នុងតំបន់នៅទូទាំងអាស៊ី។

សេចក្តីសង្ខេប

ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

ផ្នែកប្រតិបត្តិការ
ផ្នែកប្រតិបត្កា
តិ រគឺជាការិយាលយ
័ ផ្នែកខាងក្រោយសម្រាប់ដណ�
ំ
រើ ការនៃផ្នែកខាងក្រោយ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

របស់សាខា ជាស្ថានីយគាទ្រដល់សេវាដំណ�ើរការដោយខ្លួនផ្ទាល់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ប្រាតិភោគ រដ្ឋបាលឥណទាន ក៏ដូចជាការផ្ទេរប្រាក់នៃផ្នែកខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម
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ការបង្កត
ើ ភាពខុសគ្នានៅកង
្នុ
សហគមន៍យង
ើ ដែលយើង
បានផ្តលជ
់ ន
ូ
នៅក្នុងបេសកកម្មរបស់យើងដើម្បីក្លាយជាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយអារ្យធម៌ បុគ្គលិក
ធនាគារមេយប៊ែងបានជួយយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងមួយសម្រាប់

សហគមន៍ អាស៊ី។ តាមរយៈការផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីសហគមន៍ និងសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តរបស់

បុគ្គលិកដោយ យើងជឿជាក់ថាយើងអាចបង្កើតនិរន្តរភាព និងភាពកាន់តែប្រសើរសម្រាប់
ថ្ងៃស្អែកចំពោះ អ្នកទាំងអស់គ្នា។

38

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង
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ទំនួលខុសត្រូវ
កិច្ចការសង្គម

ស្ថិតក្រោមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យ�ើងចំពោះទំនួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គម គឺជាការសន្យារបស់
យ�ើងដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់បទដ្ឋានសីលធម៌និងភាពជាពលរដ្ឋឲ្យបានខ្ពស់បំផុត ។ តម្លៃស្នូល

របស់យ�ើងត្រូវបានបង្កប់នៅទូទាំងធនាគារមេយប៊ែងនិងតម្លៃស្នូលនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅ
ក្នុងគោលនយោបាយនិងដំណ�ើរការរបស់យ�ើងនៅល�ើការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន។

យុទ្ធសាស្រ្តចីរភាពនិងវិធីសាស្រ្តរបស់យ�ើងគឺធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាប្រចាំជាមួយភាគី
ពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមជានិច្ចនៅក្នុងវេនរបស់ខ្លួនដ�ើម្បីបំពេញកិច្ចការគំរូថ្មីប្រស�ើរ។ ប៉ុន្មាន

ឆ្នាំមកនេះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យ�ើងធ្វើឲ្យភាគទុនិកទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់ កសាងកម្លាំង
ពលកម្មសម្បូរបែប ពូកែក្នុងការបម្រើអតិថិជននិងចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការសហគមន៍។

កិច្ចការសហគមន៍
វិស័យការអប់រំ
ការផ្តត
ោ យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់មយ
ួ ដ៏សខា
ំ ន់នៃការផ្ចផ
តួ ្តម
ើ សម្រាប់សហគមន៍របស់យ�ង
ើ គឺវស
ិ យ
័ អប់រ។
ំ
ក្នុងឆ្នាំ២០១២ធនាគារមេយប៊ែងបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែង

CahayaKasih ដែលត្រូវកម្មវិធីការងារស្ម័ចិត្តរបស់បុគ្គលិក។វាគឺជាបណ្តាញដែលអនុញ្ញាតឱ្យ

និយោជិតចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍តាមរយៈការិយាល័ក្នុងតំបន់ តាមផ្នែក និង
ប្រតិបត្ដិការនៅក្រៅប្រទេសដែលសម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែងមានវត្តមាននៅទីនោះ ។នៅឆ្នាំ

២០១២សម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែងបានសម្រេចពង្រីកម្មវិធីការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុគ្គលិកទៅកម្រិត
ប្រកួតប្រជែងមួយទ�ៀតដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកធនាគារមេយប៊ែងផ្តួចផ្តើដ�ើមប្រកបដោយ
ការច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយដែលអាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាជាវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់
សហគមន៍ដែលពួកគេបានជ្រើសរ�ើស។

សំណ�ើគម្រោងជាង២០០ ត្រូវបានទទួល។សំណ�ើរនីមួយៗទទួលបាននូវការគាំទ្រជា
ហិរញ្ញវត្ថុដំបូងមួយដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមគម្រោងរបស់ពួកគេ។គម្រោងធំ២០ទទួលបាន

RM២០០០០បន្ថែមទ�ៀត។នៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួតប្រជែង គម្រោងនីមួយត្រូវបានវិនិច្ឆ័យ

ល�ើលិទ្ធផលនិងផលប៉ះពាល់របស់វា។គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះត្រូវបង្ហាញឱ្យឃ�ើញនូវលទ្ធផលដែល
មាននិរន្តរភាពនិងផលប៉ះពាល់ជារយៈពេលវែងក្នុងរយៈពេញមួយឆ្នាំដែលជាការសង្កត់ធ្ងន់

របស់យ�ើងគឺល�ើនិរន្តរភាពនៃ ការផ្តួចផ្តើម។កម្មវិធីអនុវត្តល្អបំផុតក្នុងប្រភេទនីមួយៗត្រូវបាន
ប្រគល់ជូនពានរង្វាន់រូបិយវត្ថុដ�ើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងបន្ថែមទ�ៀត។

សម្រាប់អ្នកឈ្នះក្នុងកម្មវិធB
ី est Overall CRសម្រាប់CahayaKasihក្នុងឆ្នាំ២០១២

នេះគឺធនាគារមេយប៊ែងកម្ពុជា ការឧបត្ថមគាំទ្រដល់កុមារ ៖ MCP’s Maybank Child

Sponsorship: វិធីចាកចេញពីកន្លែងចាកសំរាម!ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាភាពក្រីក្រ
ដែលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ៣០% កម្មវិធីនេះផ្តួចផ្តើមការជួយសង្គ្រោះ

កុមារបាន២០ នាក់ពីកន្លែងចាក់សំរាមនៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញដែលប្រកបរបរដោយដ�ើររ�ើស
សំរាមពីគំនរភ្នំសំរាមដ�ើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

លោក លី ទ�ៀនប៉ូ ជាមួយនឹងកុមារ អង្គការល�ើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋដែលឧបត្ថម្ភ
ដោយធនាគារមេយប៊ែង

សេចក្តីសង្ខេប

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

អំពីធនាគារ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ
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ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ការទទួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គម

កុមារទាំងនេះធានាបាននូវការអប់រំត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាការទទួលបានអាហាររូបត្ថម្ភនិងការថែទាំសុខភាពជាមូលដ្ឋានដោយមានកម្មវត្ថុចម្បងបញ្ចប់ភាពក្រីក្រដែលជាឧបសគ្គ
ជាច្រើននៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានេះ។កម្មវិធីនេះធ្វើឡ�ើងដោយសហការជាមួយអង្គការល�ើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ ("PIO"), ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើការ
ជាមួយកុមារដែលខ្វះខាត។

តាមរយៈកម្មវិធីនេះយ�ើងបានចូលស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងនិងផ្នត់គំនិតរបស់សហគមន៍។កម្មវិធីបានបន្តដោយមានកម្មវិធីផ្តួចផ្តើមនានាជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់កុមារទាំង២០ និង

កុមារ៥០០ផ្សេងទ�ៀតដែលស្ថិក្នុងPIOរួមមានការស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុគ្គលិក យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ជារ�ៀងរាល់ខែកម្មវិធីពានរង្វាន់សំរាប់កុមារ ការបរិច្ចាគរបស់បុគ្គលិកនិងអតិថិជន
និងសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងទ�ៀតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូសមរម្យមួយដ�ើម្បីបន្តក្នុងការល�ើកកំពស់កម្មវិធីសម្រាប់កុមារទាំងនេះ។

សុខភាពនិងមនុស្សធម៌
ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះធនាគារមេយប៊ែងកម្ពុជាបានជួយគាំទ្រការអភិវឌ្ឍការថែទាំសុខភាពសាធារណៈ ប្រតិន្និន្នាននៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យ�ើងដ�ើម្បីជាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយ
អារ្យធម៌។គោលបំណងរបស់យ�ើងគឺដ�ើម្បីជួយឱ្យសហគមន៍ទទួលបាននូវដំណ�ើរការសេវាសុខាភិបាលនិងបង្កើនគុណភាពនៃបែបផែនជីវិតរស់នៅ។នៅឆ្នាំ២០១២ក្រុមការងារ
របស់យ�ើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងរៃអង្គាសមូលនិធិដ�ើម្បីឆ្លើយតបការអំពាវនាវរកជំនួយឧបត្ថមរបស់មន្ទីពេទ្យកុមារគន្ធបុផ្ផា។ នេះគឺពិតជាស្របជាមួយនឹងទស្សនៈ

"កំណ�ើនក្នុងការទទួលខុស" នៅក្នុងសហគមន៍របស់យ�ើង និងធ្វើកិច្ចការខុសប្លែកវិជ្ជមានដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សហគមន៍និងអ្នកជិតខាង ក្នុងស្មារតីពិតរបស់
ធនាគារមេយប៊ែង។

គំនិតផ្តួចផ្តើមរៃអង្គាសមូលនិធិរបស់បុគ្គលិកនេះបានទទួលការគាំទ្របន្ថែមពីធនាគារមេយប៊ែងនៅរាល់ពេលបុគ្គលិកចូលរួមមូលនិធិ១ដុល្លារអាមេរិក ធនាគារមេយប៊ែងនឹង
ចូលរួមមូលនិធិបន្ថែម ២ដុល្លារអាមេរិក។

ធនាគារមេយប៊ែងក៏បានបន្តការគាំទ្រដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជាអង្គការមនុស្សធម៌ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលជា អាជ្ញាធរសាធារណៈ ផ្តល់សេវាមនុស្សធម៌ដ�ើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកដល់នៃប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុត។ ការរួមចំណែករបស់ធនាគារ

មេយប៊ែងនឹងទៅឆ្ពោះទៅជួយដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់នូវកម្មវិធីជាច្រើនរួមមាន ការថែទាំសុខភាព ល�ើកកម្ពស់គោលការណ៍គ្រឹះរបស់ចលនានិងតម្លៃ
មនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនិងការត្រៀមសកម្មភាពទូទាំងប្រទេស។

បុគ្គលិកធនាគារមេយប៊ែងកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធ ី Best Overall CR Programme Award
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

សេចក្តីសង្ខេប

ការគាំទ្រសហគមន៍
គ្រួសារ មានការខ្វះខាតចាំបាច់ ។ ការរួមចំណែកជាសំល�ៀកបំពាក់ ម្ហូបអាហារ និងតម្រូវការមូលដ្ឋានដូចជាសាងសង់អណ្តូងទឹក ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងផ្តល់ជូននៅសហគមន៍

ខេត្តតាកែវនិងសហគមន៍ឬស្សីកែវ។ គំនិតផ្តួចផ្តើទាំងនេះស្របជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើងក្នុងការល�ើកកំពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ដែល

យ�ើងបម្រើ។

និរន្តរភាពគឺការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ល�ើធនធានមនុស្ស។ ហេតុនេះហ�ើយ យ�ើងបានសម្រួល
ក្រុមហ៊ុន និងរក្សាទំនួលខុសត្រូវរួមគ្រប់កម្រិតបុគ្គលិកទាំងអស់នៅកន្លែងធ្វើការ។ ប្រសិនប�ើ

និយោជិកគ្រប់រូបបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនខ្លាំងនិងផ្សាផ្ជាប់ទៅនឹងកិច្ចការនេះនៅកន្លែងធ្វើ
ការគឺនេះបង្ហាញពីបរិយាកាសការងារវិជ្ជមាន។

ការល�ើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក
និយោជិកទំាងអស់មានការលូតលាស់ផ្នែកសីលធម៌ បរិស្ថានចម្រុះនិងសុខភាពល្អ។ យ�ើងមាន

កម្រិតពហុក្របខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួមផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលិកចម្រុះរបស់យ�ើង។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិង

បណ្តាញរបស់យ�ើង ជំរុញនៅកន្លែងធ្វើការរួម ផ្តល់នូវមធ្យោបាយសម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានប្រតិកម្ម
និង ការគាំទ្រពីនិយោជិត។ តាមរយៈការផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនដូចជាពានរង្វាន់គំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការ
ប្រជុំរួមរបស់នាយកប្រតិបត្តិ យ�ើងបានល�ើកទឹកចិត្តឲ្យមានទំនាក់ទំនងពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់ល�ើ
ការច្នៃប្រឌិតនិងគំនិត។

យ�ើងទទួលយកតួនាទីយ៉ាងហ្មត់ចត់ក្នុងការការអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកជំនាញនិងទេពកោសល្យ ។

បុគ្គលិកមានជំនាញក្លាយទៅជាក្រុមបុគ្គលិកមានទេពកោសល្យបម្រើអង្គភាពនិងក៏បានរួមចំណែក
ដល់សេដ្ឋកិច្ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញនូវកម្រិតក្របខ័ណ្ឌពហុទេពកោសល្យ

របស់យ�ើងត្រូវបានបានបង្កើនល�្បឿន អភិវឌ្ឍទេពកោសល្យនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្លាស់ប្តូរចំណោម
ដឹកនាំជំនាន់បន្ទាប់។

ទីផ្សារ
ការធ្វើឲ្យប្រស�ើរដល់ការផ្តល់សេវា ធនាគារកិច្ចនិងការល�ើកទឹកចិត្តសេវាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាធាតុផ្សំដ៏
សំខាន់ក្នុងការត្រួតត្រានៅក្នុងទីផ្សារ។ គោលបំណងរបស់យ�ើងគឺដ�ើម្បីផ្តល់នូវផលិតផល និង

សេវាកម្មដែលមានភាពសុក្រិតសុវត្ថិភាពនិងមានតំលៃសមរម្យ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយ�ើងត្រូវបានគេម�ើលឃ�ើញថាមានទំនួលខុសត្រូវតម្លាភាពនិងជាកម្លាំងវិជ្ជមាន
នៅក្នុងកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្តាប្រទេសដែលយ�ើងប្រតិបត្តិការ។

ប្រទេសកម្ពុជា ដោយរួមទាំងផែនការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់តាមខេត្តជាច្រើនទ�ៀត។

ឥណទានទទួលខុសត្រូវ
ទុន។ យ�ើងទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពនិងអតិថិជនរបស់យ�ើងទំាងនោះបង្ហាញនូវស្ថានភាពហានិភ័យសង្គមនិងអភិបាលកិច្ច។ ហានិភ័យទាំងនេះមានសក្តានុពលដែលផ្តល់
ឱ្យយ�ើងអាចបន្តប៉ាន់ប្រមាណពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់យ�ើងនៅក្នុង វិស័យរស�ើបនិងអនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសមរម្យនិងអាចធ្វើការពិនិត្យឡ�ើងវិញ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង
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ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ធនាគារកិច្ចគឺជាឧស្សាហកម្មមួយមានទំនាក់ទំនងនិងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ប៉ុន្តែយ�ើងអាចប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់សម្គាល់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលយ�ើងផ្តល់

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

យ�ើងបន្តជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ�ើម្បីបង្កើនមូលដ្ឋានសេវាធនាគារកិច្ចនិងការផ្តល់ឥណទានដែលមានតំលៃសមរម្យ។យ�ើងកំពុងបង្កើនបណ្តាញសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

អតិថិជននៅសាខាធានាគារមេយប៊ែង

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

បុគ្គលិកជាច្រើន ។យ�ើងធានាធ្វើអន្តរការអភិវឌ្ឈន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបានជោគជ័យដ�ើម្បី អ្នក

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងទេពកោសល្យ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

បុគ្គលិកមេយប៊ែងនៅមន្ទីរពេទ្យ គន្ធ បុប្ផា

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

មុខងារធនធានមនុស្សរបស់យ�ើងឲ្យប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងគោលដៅនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់

អំពីធនាគារ

កន្លែងធ្វើការ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថានទូតនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ធនាគារមេយប៊ែងបានចាប់ផ្តើមផងដែរនៅ ម្មវិធីគាំទ្រជួយ សហគមន៍គោលដៅនានាដែល មានអាត្រា

បម្រឲ
ើ យ្ អស់ពស
ី មត្ថភាព
ដើមប្ រី កដំណោះសយ
្រា

សមប
្រា ប
់ ម្រតា
ើ មតមវ្រូ ការ
យើងផ្តល់អំណាចជូនអតិថិជនរបស់យើងជាមួយនឹងការឆ្នៃប្រឌិតជាប្រចាំក្នុង

ការរកដំណោះស្រាយ រៀបចំគម្រោងស្របទៅតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់

អតិថិជនពីព្រោះយើងជឿជាក់ថាអតិថិជនម្នាក់ៗ មិនដូចគ្នានោះទេ។ បុគ្គលិក
របស់យើងសហការជាមួយអ្នកជំនាញផលិតផលទូទាំងសម្ព័ន្ធធនាគារ

មេយប៊ែងដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មពេញលេញមួយ។

44

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

45

ក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល
ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ
ស្ពេនសឺរ លី ទ�ៀន ឈី, ដាទុ ករុណាការ៉ាន់ រ៉ាម៉ាសាមី, ហាមី រុលឡា ប៊ូហាន់, ជា តិកសេង

46

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

សេចក្តីសង្ខេប

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

អំពីធនាគារ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ

លី ទ�ៀនប៉,ូ ដា អេង ហាហ្វី អារ៉ាហ្វាដ ហ្សូ៊ហ៊ុដ, អ�ៀវ ឆាយ, ហ្កាសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
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ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ព័ត៌មានទូទៅអំពក
ី ្រុមប្រឹក្សាភិបាល
អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (អភិបាល)
•
•

បរិញញាបត្រ
្
វិទយា
្ សាស្រ្តនៃសាកលវិទយា
្ ល័យ មេនឆេស្ទើ ចក្រភពអង់គ្លេស។

សមាជិកនៃវិទយា
្ ស្ន
ថា គណនេយ្យករឆាតទ�ើរែតនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងវែល្ស។

ជា តិកសេង
លោក ជា តិកសេង ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាល និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ដែលធ្វើសាជីវកម្មក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី ២

មេសា ឆ្នាំ ២០១២ (ទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ២៣
ខែមីនាឆ្នាំ ២០១២)។

ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់អាហារូបករណ៍ននាយកដ្ឋានសេវាកម្មសាធារណៈសហព័ន្ធ

លោកបានបម្រើការមន្ត្រីរាជការនៅដ�ើមទស្សវត្សទី៨០។បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ជា
មន្ត្រីរាជការ លោកបម្រើ ការងារជាច្រើននៅក្នុងវិស័យធនាគារនិងសេវា

ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ ហុងកុង និង

ប្រទេសសិង្ហបុរី។លោកបានកាន់តំណែងជានាយកគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្តាធនាគារ
ជាច្រើនដូចជា ធនាគារសាធារណៈ ឆេស ម៉ានហាតាន់ ម�ើរីលលីន្ស UBS និង
BNP Paribas អស់រយៈពេល ៩ ឆ្នាំមកហ�ើយ។ លោកត្រូវបាន តែងតាំងជា

នាយកប្រតិបត្តិនៅ ECM Libra Avenue Group ក្នុងឆ្នាំ ២០០៦។ បច្ចុប្បន្ន
លោកគឺជាអភិបាលនិងជាដៃគូរបស់ Aktis Capital Singapore Pte Ltd។

ភាពជាអភិបាលរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែងមានដូចជា ជា
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារមេយប៊ែង គីមអេងហូលឌីងអិលធីឌី និង

ជា តិក សេង

ធនាគារមេយប៊ែងអ៊ិនវេសមេន បរ័ហាដនិង មេយប៊ែងVenture Capital
Company SdnBhdនិងមេយប៊ែងAgro Fund SdnBhd។

លោក ជា តិកសេងមានមុខងារនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនមូលនិធិទុន

ឯកជននានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ គាត់ក៏ជាអភិ
បាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិកាការពារមូលនិធិ ចំនួន ២ ផងដែរ។

លោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួនប្រាំដែលបានប្រារព្ធឡ�ើង
នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១២ ។

លោក ជា តិកសេង មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមួយអភិបាលណា
ម្នាក់ និង /ឬភាគទុនិកសំខាន់របស់ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា)ភីអិលស៊ីឡ�ើយ។

ក្នុងនោះគាត់ពុំមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយធនាគារមេយប៊ែង (ខេមប៊ូឌា)
ភីអិលស៊ី ហ�ើយលោកក៏មិនដែលបានប្រព្រឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡ�ើយ ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

សេចក្តីសង្ខេប

•
•

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

អភិបាលមិនឯករាជ្យ ប្រតិបត្តិ
បរិញ្ញាប័ត្រគណិតវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យម៉ាឡៃយ៉ា ម៉ាឡេស៊ី
សមាជិកនៃវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជាតិម៉ាឡេស៊ី

លី ទ�ៀនប៉ូ

អំពីធនាគារ

លោកលី ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិនិងជា អភិបាលមិនឯករាជ្យ ប្រតិបត្តិ

នៃធនាគារមេយប៊ែង(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី នៅថ្ងៃទី ២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២។

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

លោកបានបម្រើការជាប្រធានគណៈកម្មាការប្រតិបត្តិ។គាត់ជាសិក្ខាកាមរបស់

(Maybank Graduate Trainee) ហ�ើយចូលបម្រើការងារនៅធនាគារមេយប៊ែង

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៨។ លោកមានបទពិសោធន៍២៥ ឆ្នាំនៅក្នុងការងារធនាគារកិច្ចដោយ

បានធ្វើការនៅតាមសាខាក៏ដូចជានៅទីស្នាក់ការកណ្តាល។ លោកបានកាន់តំណែង
ជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ដូចជាអភិបាលនាយកផ្នែកសេវាកម្ម ធនាគារមេយប៊ែង
Philippines Inc និងជានាយកផ្នែកយុទ្ធសាស្ដ្រអន្ដរជាតិនិងប្រតិបត្តិការនៅ

សម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែង ។ លោកត្រូវបានចាត់តាំងជាអគ្គនាយកធនាគារមេយប៊ែង
(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី និងមានមុខងារជាអភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ភាពដឹកនាំរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែងរួមមាន

អភិបាលធនាគារ AnhBink ប្រទេសវ�ៀតណាម និងជាប្រធានគណៈកម្មាការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ហ�ើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មាការប្រត្តិបត្តិ នៅក្នុងសមាគម

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ធនាគារប្រចាំនៅកម្ពុជា។

លោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួនប្រាំដែលបានប្រារព្ធឡ�ើងនៅ
ការិយបរិច្ឆទនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ។

លោកលី មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមួយនាយកណាម្នាក់ និង /

ឬភាគទុនិកសំខាន់របស់ ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌ) ភីអិលស៊ីឡ�ើយ។ ក្នុងនោះ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

លោកពុំមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
ហ�ើយលោកក៏មិនដែលបានប្រព្រឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡ�ើយ។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង
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ព័ត៌មានទូទៅអំពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ
•

សហជីវន
ិ នៃ វិទយា
្ ស្ន
ថា គណនេយ្យករធម្មនញ
ុ ្ញ នៅប្រទេសអង់គ្លេស និង

Wales ព្រមទាំងជាសមាជិកនៃ វិទយា
្ ស្ន
ថា គណនេយ្យករនៃម៉ាឡេស៊។
ី

ស្ពេនសឺរ លី ទ�ៀន ឈី
លោក ស្ពេនសឺរ លី ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរបស់ធនាគារ មេយប៊ែង

(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ដែលបានធ្វើកិច្ចសហការក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃទី ២ មេសា
២០១២ (បានទទួលការអនុញ្ញាតពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ២៩ មីនា

២០១២)។ លោកជាប្រធាននៃគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងជាសមាជិក
របស់គណៈកម្មាការសវនកម្ម។

អំឡុងពេលដែលលោកបម្រើការនៅ MIDA ដាទុ ទទួលខុសត្រូវល�ើផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ
និងសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍន៍ល�ើវិស័យសេវាកម្ម នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

រួមទាំងការល�ើកកម្ពស់ការវិនិយោគក្នុង និងក្រៅស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ គាត់
ក៏ជាសមាជិកនៃគណទីស្តីការល�ើការវិនិយោគផងដែរ។

បច្ចុប្បន្ននេះ លោកគឺជាអភិបាលប្រចាំសម្ព័នធនាគារមេយប៊ែង ធនាគារវិនិយោគ
Benk Berhad និង Maybank Asset Management Group Berhad

(ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីត Aseamlease Berhad) និង Etiqa Insurance
Berhad និង Maybank Agro Fund Sdn Bhd។

ដាទុ ករុណាការ៉ាន់ ក៏មានមុខងារនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាជីវកម្ម Lion

Berhad ផ្នែក ភស្តុភារ Berhad ក្រុមហ៊ុនគីមី Berhad ម៉ាឡេស៊ី សាជីវកម្ម IOI

លោក ស្ពេនសឺរ លី បានចូលបម្រើការនៅសម្ព័ន្ធធនាគារ មេយប៊ែង កាលពីឆ្នាំ

Berhad និង Bursa Malaysia Berhad ។ លោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធាន

នាយកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ អនុប្រធានប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ និងនាយកផ្នែក

លោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួនប្រាំដែលបានប្រារព្ធឡ�ើង

១៩៧៥ និងបម្រើតួនាទីជាច្រើនដូចជា អនុប្រធានប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ និង

អតិថិជននៃធនាគារ និងជានាយកប្រចាំប្រទេសនៃធនាគារ មេយប៊ែង ប្រទេស

សិង្ហបុរី មុននឹងលោកចូលនិវត្តន៍ក្លាយជាទីប្រឹក្សាធនាគារ មេយប៊ែង ក្នុងខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ ២០០៨។ លោកក៏ធ្លាប់កាន់មុខតំណែងជាអភិបាលនៅធនាគារ មេយប៊ែង

ក្នុងអំឡុងពេលចាប់ពីខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨ ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៩ និងបម្រើជា

សមាជិកគណៈកម្មាការផ្នែកត្រួតពិនិត្យឥណទាន សវនកម្មនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
ភាពជាអភិបាលរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងសម្ពន្ធ័ធនាគារមេយប៊ែងគ្រុប មានជា
ស្នងការនៃធនាគារ PT Internasional Indonesia Tbk និងជាអភិបាលនៃ
មេយប៊ែង Philippines Incorporated។ លោកក៏មានតំណែងនៅក្នុងក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិ របស់មេយប៊ែងនៃប្រតិសិទ្ធជន។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនផងដែរ។
នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១២ ។

ដាទុ ករុណាការ៉ន
ា ់ មិនមានទំនាក់ទន
ំ ងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមួយនាយក

ណាម្នាក់ និង / ឬភាគទុនិកសំខាន់របស់ ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
នោះឡ�ើយ។ ក្នុងនោះលោកពុំមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយធនាគារមេយប៊ែង
(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ហ�ើយលោកក៏មិនដែលបានប្រព្រឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡ�ើយ ។

អភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រត្តិបត្តិ
•

អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅសកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមអន្ដរជាតិនៃ
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

លោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួនប្រាំដែលបានប្រារព្ធឡ�ើង

•

លោក ស្ពេនសឺរ លី មិនមានទំនាក់ទន
ំ ងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមួយនាយកណាម្នាក់

ហាមី រុលឡា ប៊ូហាន់

នោះគឺមន
ិ បានផ្តល់ផលបះ៉ ពាល់ចពោ
ំ ះចំណាបអា
់ រម្មណរ៏ បស់លោកជាមួយ Maybank

ដែលបានធ្វើសាជីវកម្មកង
នុ្ ស្រុកនៅថ្ងៃទ២
ី មេសាឆ្នាំ ២០១២ (ទទួលបានការអនុមត
័

នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១២ ។

សញ្ញាប័ត្រផ្នែកគណនេយ្យករ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាម៉ារ៉ា នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

និង / ឬម្ស
ចា ភា
់ គហ៊ន
ុ សំខាន់របស់ មេយប៊ែង (កម្ពុជា) ភីអល
ិ ស៊ី នោះឡ�ើយ។ តែក្ង
នុ

លោកប៊ូហាន់ ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា)ភីអិលស៊ី

(កម្ពុជា) ភីអល
ិ ស៊ី ហ�ើយលោកក៏មន
ិ ដែលបានប្រព្រឹតន
្ត វូ បទល្មើសអ្វីឡ�ើយ ។

ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១២)។ លោកក៏ជាសមាជិក

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ
•  បរិញ្ញាបតសេដ្ឋកិច្ច (គណនេយ្យ) នៅសាកលវិទ្យាល័យ Hons នៃ Malaya
   ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

•  វគ្គសក
ិ សា
្ ផ្នែកឧស្សាហកម្មផែនការ នៅសាកលវិទយា
្ ល័យ Bradford ប្រទេសអង់គ្លេស។

ដាទុ ករុណាការ៉ាន់ រ៉ាម៉ាសាមី
ដាទុ ករុណាការ៉ាន់ ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលនៃធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា)

ភីអិលស៊ីនៅថ្ងៃទី ១២ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១២។ លោកជាប្រធាននៃគណៈកម្មាការ

សវនកម្មនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ដាទុ បានចាប់

ផ្តើមជាអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុនៅអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មម៉ាឡេស៊ី (MIDA)

នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧២ និងជាអភិបាលរបស់MIDA ប្រទេសសិង្ហបុរី ទីក្រុងឡុងដ៍

និងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីឆ្នាំ ១៩៧៨ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩៥។ បន្ទាប់មកលោកក៏បានក្លាយ
ជានាយកផ្នែកជម្រុញឧស្សាហកម្មដោយទទួលខុសត្រូវល�ើផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្ត

នៃគណៈកម្មាធិការសវនកម្មនិងគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមួយរូបផងដែរ។
បច្ចុប្បន្ននេះលោកគឺជានាយកស្ទ
តី បី ្រតិបត្ន
តិ ង
ិ ជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញប្បទានអ្នក
ប្រើប្រាស់នៅសម្ពនធ
ធ័្ នាគារមេយប៊ែង ។ លោកចូលបម្រើការងារនៅធនាគារ

មេយប៊ែងក្រោយបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ នៅឆ្នាំ ១៩៨៥ ហ�ើយលោកមានបទពិសោធន៍២៧
ឆ្នាំល�ើរាល់ធនាគារកិច្ច ការគ្រប់គ្រងសាខា ធនាគារកិចក
្ច ង
នុ្ តំបន់ ធនាគារកិច្ច

អតិថជ
ិ ននិងការផ្តល់ហរិ ញ្ញប្បទានល�ើចលនទ្រព្យ ដែលពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការពង្រីកទីផ្សារ
និងការរីកលូតលាស់នៃការទិញជួលល�ើទផ្
ី សារក្ង
នុ និងក្រៅតំបន់។ លោកត្រូវបាន
ទទួលសគាល
្ ដោ
់ យគណៈប្រតិបត្ទ
តិ ក្រុ
ី ងឡុងដ៍ជាអ្នកជំនាញការខ្ពសខា
់ ងទីផ្សារ

លក់រាយអន្តរជាតិ -បណត
្ឌិ សភាអន្តរជាតិនៃធនាគារលក់រាយចាប់តាង
ំ ពីថ្ទ
ងៃ ី ២៧

ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១២។ លោកក៏ជាអគ្គលេខាធិការកិតយ
្ដិ សនៃសមាគម ក្រុមហ៊ន
ុ

ហិរញ្ញវត្បថុ ្រទេសម៉ាឡេស៊ី (AFCM) ផងដែរ។

លោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួនប្រាំដែលបានប្រារព្ធឡ�ើង
នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២។

ជំរុញការវិនិយោគរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងគម្រោងផែនការសកលលោក និង

លោកប៊ូហាន់មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមួយនាយកណាម្នាក់ និង

ប្រទេស។ ដាទុ បានបំរ�ើការជាអគ្គនាយករង MIDA ក្នុងឆ្នាំ ២០០១ ហ�ើយជា

ពុំមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយធនាគារមេយប៊ែង (ខេមប៊ូឌា) ភីអិលស៊ី

ក្នុងស្រុក ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យ ការិយាល័យ MIDA ១៦ នៅក្រៅ

/ឬ ភាគទុនិកសំខាន់របស់មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ីឡ�ើយ។ ក្នុងនោះលោក

អគ្គនាយកនៅឆ្នាំ ២០០៤ និងបានចូលនិវត្តន៍ពី MIDA នៅឆ្នាំ ២០០៨ ។ ក្នុង

ហ�ើយលោកក៏មិនដែលបានប្រព្រឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡ�ើយ ។
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ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

សេចក្តីសង្ខេប

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

អំពីធនាគារ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ពីឆ្វេងទៅស្តាំ

• ស្ពេនសឺរ លី ទ�ៀន ឈី

• ដាទុ ករុណាការ៉ាន់ រ៉ាម៉ាសាមី

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

• ហាមី រុលឡា ប៊ូហាន់

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ
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ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ព័ត៌មានទូទៅអំពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លេខាធិការក្រុមហ៊ុន

ហ្កាសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
លោកស្រី ខាហ្ស្រីនគឺជាលេខាធិការនៃធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
(ក៏ជានាយកកិច្ចការក្រុមហ៊ុន និងសេវាកម្ម)។លោកស្រីបានបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ

ផ្នែកអប់រកា
ំ រដឹកនាំនង
ិ ទីប្រឹកសា
្ យោបល់ពសា
ី កលវិទយា
្ ល័យ Putra ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

និងបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Bath របស់
ចក្រភពអង់គ្លេស។

អ�ៀវ ឆាយ
លោក អ�ៀវ ឆាយ គឺជាលេខាធិការរូមរបស់ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា)
ភីអិលស៊ី និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ និងកិច្ចការក្រុមហ៊ុន។ លោកបាន

បញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រច្បាប់ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Lumiere Lyon ២ ប្រទេសបារាំង

និងជាអនុបណ្ឌិតច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និងសេដ្ឋកិច្ច
ប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងជាអនុបណ្ឌិតនីតិអន្តរជាតិ និងពាណិជ្ជកម្ម
សាកលវិទ្យាល័យជាតិ Yokohama ប្រទេសជប៉ុន។

លោកស្រីបានចូលបម្រើការងារនៅធនាគារមេយប៊ែងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ និងនៅ
ក្រោមការបណ្តុះបណ្តាលល�ើវិស័យធនាគារក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្ដិការដំបូង។

លោកស្រីបានទទួលតួនាទីជាច្រើនក្នុងផ្នែកធនធានមនុស្សដែលចាប់ផ្តើមជាមួយ
នឹងកិច្ចទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម។ បន្ទាប់មកលោកស្រីបានទទួលភារកិច្ចក្នុងការ

រ�ៀបចំកិច្ចពិភាក្សាសហគមន៍ក្នុងក្រុមដែលជួយពង្រឹងតួនាទីរបស់លោកស្រីជាថ្នាក់
ដឹកនាំល�ើផ្នែកទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកផងដែរ។ លោកស្រីបានឆក់យកឱកាសដឹកនាំ

មុនពេលចូលបម្រើការនៅធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ ២០១១
លោកធ្លាប់បម្រើជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៅ DFDL ដែលជាការិយាល័យច្បាប់ និង

ពន្ធករ ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេសខាងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រុមហ៊ុន។

លោកក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់សាជីវកម្ម នៅ សាកលវិទ្យាល័យ Limkokwing
(ប្រទេសកម្ពុជា)ផងដែរ។

កិច្ចផ្តួចផ្តើមផ្លាស់ប្តូរយោបល់ទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់របស់ក្រុមរួមទាំងការរួមបញ្ចូលគ្នា

ដា អេង ហាហ្វី អារ៉ាហ្វាដ ហ្សូ៊ហ៊ុដ

ធនាគារវិនិយោគនិងការធានារ៉ាប់រងអាជីវកម្ម។មុនពេលចូលបម្រើការនៅមេយប៊ែង

លោកដាអេងគឺជាលេខាធិការធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

បានបង្កើតផ្សារទំន�ើបដំបូងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ លោកស្រីគឺជាអ្នកនាំមុខគេល�ើ

មេយប៊ែង។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក LLB (កិត្តិយស) ពីសាកលវិទ្យាល័យ

(ខេមបូឌា)ភីអិលស៊ី។

Malaysian Bar ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ និងបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណលេខាធិការរបស់

និងសេចក្តីតម្រូវការក៏ដូចជាការហ្វឹកហ្វឺនធ្វើសមាហរណកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ
លោកស្រីគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមការងារត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់ Carrefour ដោយ

គម្រោងការបញ្ចូលមូលដ្ឋានសាខាប្រតិបត្ដិការមេយប៊ែងភ្នំពេញទៅជាមេយប៊ែង

លោកមានតួនាទីជាជំនួយការអនុប្រធាន ផ្នែកសម្ពន័្ធកិច្ចការលេខាធិការធនាគារ

អន្ដរជាតិអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ គាត់ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយ

ក្រុមហ៊ុនដោយគណកម្មការក្រុមហ៊ុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៨។
ពីមុនលោកធ្លាប់ធ្វើការជាមួយ Intraline Group នៃក្រុមហ៊ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ

២០០៣ ដែលជាក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នដោយ

លោកបានទទួលមុខងារចុងក្រោយជានាយកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់និងធនធានមនុស្ស
និងជាលេខាធិការនៃក្រុមហ៊ុន។លោកបានចូលបម្រើការងារនៅមេយប៊ែងក្នុងខែធ្នូ
ឆ្នាំ ២០១១ ។
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ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

សេចក្តីសង្ខេប

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

អំពីធនាគារ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ពីឆ្វេងទៅស្តាំ

• ហ្កាសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា

• អ�ៀវ ឆាយ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

• ដា អេង ហាហ្វី អារ៉ាហ្វាដ ហ្សូ៊ហ៊ុដ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ
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ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

គណៈកម្មាការ
ប្រតិបតិ្ត

លី ទ�ៀន ប៉ូ

លី ទ�ៀន ប៉ូ

ទំនួលខុសត្រូវ

នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ មេយប៊ែង(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី និងជានាយកធនាគារ
មេយប៊ែងប្រចាំតំបន់ឥណ្ឌូចិន

លោកលី ទ�ៀន ប៉ូ បានទទួលការចាត់តាំងជានាយកប្រតិបត្តិធនាគារ មេយប៊ែង

(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី និងជានាយកធនាគារមេយប៊ែងប្រចាំតំបន់ឥណ្ឌូចិន
នៅថ្ងៃទី ២ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១២។

បទពិសោធន៍
លោក លី ធ្លាប់ជាបុគ្គលិកដែលបានបញ្ចប់វគ្គហ្វឹកហ្វឺនរបស់ធនាគារមេយប៊ែង

និងបានចូលបម្រើការងារនៅធនាគារក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៨ ។ លោកមានបទពិសោធន៍

២៥ ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារដោយបានធ្វើការនៅក្នុងសាខានានាក៏ដូចជានៅទីស្នាក់

ការកណ្តាល។ លោកបានទទួលតំណែងជានាយកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ជាអភិបាល/
នាយកនាយកដ្ឋានសេវាកម្មរបស់មេយប៊ែង Philippines Inc និងជានាយកផ្នែក
យុទ្ធសាស្ដ្រអន្ដរជាតិ និងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែង។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

លោកមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវល�ើការជម្រុញផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅនិងភាព
រីកលូតលាស់របស់ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអល
ិ ស៊ី ។

លក្ខណៈសម្បត្តិ
បរិញ្ញាបត្រគណិតវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Malaya ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

គណនេយ្យករឆាតទ�ើរែតនៃវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជាតិម៉ាឡេស៊ី (MIA) ។

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ/ចាត់តាំង
លោក លី គជា
ឺ សមាជិកក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាលមួយរូបនិងជាប្រធាននៃ

គណៈកម្កា
មា រគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ នៅធនាគារ Anh Binh ប្រទេសវ�ៀតណាម។

លោកក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ (EXCO) នៅក្ង
នុ សមាគមធនាគារប្រចាំ
នៅប្រទេសកម្ពុជា។

សេចក្តីសង្ខេប
ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង
អំពីធនាគារ
យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ឡង ខាយ សីុម

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ឡង ខាយ សីុម

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

នាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្ត្រ
លោក ឡង ខាយ សីុម ទទួលបានការចាត់តាំងជា នាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និង យុទ្ធសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២។

បទពិសោធន៍
លោក ឡង ខាយ សីុមមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ២៥ ឆ្នាំ ក្នុងការគ្រប់គ្រងល�ើផ្នែកសំខាន់ៗនៃវិស័យ ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ជាទូទៅផ្តោតទៅល�ើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី
សាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម ការគ្រប់គ្រងសាខានិង មុខងារហិរញ្ញវត្ថុគន្លឹះដូចជា ហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ គណនេយ្យទីផ្សាររូបិយវត្ថុព្រមទាំងកិច្ចការ

ច្រើនក្នុងផ្នែកប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងរតនាកិច្ច យុទ្ធសា្រស្ត&ហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម ។ លោកធ្លាប់បម្រើការនៅធនាគារ ប៉ាស៊ីហ្វិក Berhad មានតួនាទីជាច្រើនល�ើផ្នែក

សាជីវកម្មធនាគារ និងវិនិយោគគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យព្រមទាំងគ្រប់គ្រងសាខានិងមានតួនាទីជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងគណនីស្ថិតិ
ព្រមទាំងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ & ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅ Visia Finance Berhad។

ក្ង
នុ នាមជានាយកនាយកដ្ន
ឋា ហិរញ្ញវត្ន
ថុ ង
ិ យុទសា
្ធ ស្រ្តលោក ទទួលខុសត្រូវល�ើផ្នែកយុទសា
្ធ ស្រ្ត ធនាគារកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ដ�ើមទុននិងការគ្រប់គ្រងមូលនិធ។
ិ លោកជាអ្នកត្រួត
ពិនត
ិ ្យល�ើការផ្តល់មូលនិធិនិងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនិងអាជីវកម្ម ហិរញ្ញកិច្ចនិងគណនេយ្យ។

អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hull នៃប្រទេសអង់គ្លេស។ បរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៃប្រទេស
អូស្ត្រាលី។ ជាសមាជិកនៅ សញ្ញាបត្រគណនេយ្យករប្រទេសអូស្ត្រាលី (Certified Practising Accountants Australia)។ គណនេយ្យករនៅវិទ្យាស្ថាន

គណនេយ្យករឆាតទ�ើរែត នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ សញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈឥណទាន នៅវិទ្យាស្ថានវិស័យធនាគារនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

លក្ខណៈសម្បត្តិ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ទំនួលខុសត្រូវ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ មុនពេលលោកទទួលបានការចាត់តាំងបម្រើការនៅធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី លោកបានបំរ�ើការនៅសម្ព័ធនាគារមេយប៊ែង កាន់តួនាទីជា

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ/ចាត់តាំង
គ្ន
មា

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង
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គណៈកម្មាការប្រតិបតិ្ត

ពីឆ្វេងទៅស្តាំ

• ជីម គង់ហ៊ុយ
• ឆយ វៃ ខ្វុង

ជីម គង់ហ៊ុយ

ឆយ វៃ ខ្វុង

នាយកនាយកដ្ឋាន សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍

នាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចសកល

លោកជីម គង់ហយ
ុ៊ បានទទួលការចាត់តាង
ំ ជា នាយកសេវាកម្មហរិ ញ្ញវត្ស
ថុ ហគមន៍

នាយក នាយកដ្ឋានធនាគារកិច្ចសកល (ពីមុនស្គាល់ថាជាធនាគារកិច្ចអាជីវកម្ម)។

បទពិសោធន៍

បទពិសោធន៍

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២។

មុនចូលរួមបម្រើការនៅធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី លោក គង់ហ៊ុយ

លោក វៃ ខ្វុង មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ១០ ឆ្នាំ ជាមួយសម្ព័ធនាគារមេយប៊ែង

ការងារក្នុងតួនាទីជានាយកប្រតិបត្ដិកាផងដែរនៅធនាគារ អេអ៊ិនហ្សេតរ៉ូយ៉ាល់ ។

មុននឹងទទួលបានមុខងារបច្ចុប្បន្ននេះ លោកមានមុខងារជានាយកនាយកដ្ន
ឋា

ពេលប្រាំមួយឆ្នាំមកហ�ើយជាមួយនឹងតួនាទីជាច្រើនល�ើផ្នែកទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម រួម

មេយប៊ែង មេនណារ៉។
ា លោកធ្ប
លា ជា
់ នាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មនៅធនាគារ

ធ្លាប់បម្រើការក្នុងវិសយ័សេវាធនាគារខ្នាតតូចអស់រយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំនិងប្រតិបត្តិ

គាត់ចាប់ផ្តម
ើ ពីតនា
ួ ទីផ្នែកប្រតិបតសា
្ដិ ខា ទៅផ្នែកធនាគារពាណិជ/្ជ សាជីវកម្ម។

លោកក៏ធ្លាប់បម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់កម្ពុជា អង់គ្លេស អាមេរិកកាំងអស់រយៈ

ផ្នែកហេត្រថា ចនាសម្ព័ន្ធពាណិជក
្ជ ម្មនង
ិ ហិរញ្ញវត្ទ
ថុ ន
ំ ញ
ិ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់

មានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងព្រមទាំងជាទីប្រឹក្សាឲ្យ

មេយប៊ែង សាខារាជធានីភនំពេ
្ ញពីឆ្នាំ ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ ២០០៨ ។

ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកអស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំ។

ទំនួលខុសត្រូវ

ទំនួលខុសត្រូវ
ក្ង
នុ នាមលោកជានាយកនាយកដ្ន
ឋា ផ្នែក ធនាគារកិចស
្ច កល លោកមានតួនាទីជា

ក្ង
នុ នាមជានាយក នាយកដ្ន
ឋា សេវាកម្មហរិ ញ្ញវត្ស
ថុ ហគមន៍លោកគឺជាអ្នកទទួលខុស

នាយកផ្នែកធនាគារកិចសា
្ច ជីវកម្ម នាយកកិចកា
្ច រផ្នែកអតិថជ
ិ ន និងជានាយកផ្នែក

ទាំងនេះរួមមាន ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់អក
្ន ប្រាស់ ផលិតផល ការបែងចែកអតិថជ
ិ ន

រួមមានវិសយ
័ ធនាគារកិចសា
្ច ជីវកម្ម ធនាគារកិចវ្ច ន
ិ យោគ
ិ
ធនាគារកិចប្ច ្រតិបត្កា
តិ រ

ត្រូវល�ើផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅនិងការអនុវត្តនកា
៍ របែងចែកអតិថជ
ិ នគោលដៅរបស់ធនាគារ។

ធនាគារកិចប្ច ្រតិបត្កា
តិ រ នៅធនាគារមេយប៊ែងកម្ពុជា។ ផ្នែកដែលលោកទទួលខុសត្រូវ

គោលដៅ សេវាទូទាត់នង
ិ យុទសា
្ធ ស្រ្តអាជីវកម្មកដ
៏ ច
ូ ជាការរ�ៀបចំផែនការ និងការ

(ហិរញ្ញវត្ពា
ថុ ណិជក
្ជ ម្ម) និងកិចកា
្ច រផ្នែកអតិថជ
ិ ននិងធនាគារកិចអា
្ច ជីវកម្មខ្នាតតូចនិង

អភិវឌ្ឍន៍។

មធ្យម ដែលមានលក្ខណៈជាអាជីវកម្ម ស្ត
ថិ នៅក្រោមផ្នែកធនាគារកិចស
្ច កល។

លក្ខណៈសម្បត្តិ

លក្ខណៈសម្បត្តិ

អនុបណត
្ឌិ សិល្បៈផ្នែកភាសានិងវប្បធម៌នៃអាស៊ខា
ី ងក�ើតនៅសាកលវិទយា
្ ល័យ

បរិញញាបត្រគ្រប
្
គ្រ
់ ងពាណិជក
្ជ ម្ម (Hons) នៅសាកលវិទយា
្ ល័យជាតិមាឡ៉ េស៊។
ី

Kansas សហរដ្ឋអាមេរិក។ បរិញញាបត្រផ
្
្នែកអប់រនំ ៅសាកលវិទយា
្ ល័យភូមន
ិ ភ
្ទ នំពេ
្ ញ

សញ្ញាបត្រ វិជជ
ជា្ វី ៈឥណទាន នៅវិទយា
្ ស្ន
ថា ធនាគារិក នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊។
ី

នៃប្រទេសចិន។

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ/ចាត់តាំង

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ/ចាត់តាំង

គ្ន
មា

ប្រទេសកម្ពុជា។ វិញញាប
្ នបត្រផ្នែកភាសាចិនកុកងឺនៅសាកលវិទយា
្ ល័យ Nankai

គ្ន
មា
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

សេចក្តីសង្ខេប
ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង
អំពីធនាគារ

ពីឆ្វេងទៅស្តាំ

• ហ្កាសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា

នាយក នាយកដ្ឋានកិច្ចការសាជីវកម្ម &សេវាកម

នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកបណ្តាញសាខា

លោកស្រី ហ្កាសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា នាយក នាយការដ្ឋានផ្នែកកិច្ច

លោក ឃូ អេង ហូ បានទទួលការចាត់តាំងជា នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកបណ្តាញសាខា

ការសាជីវក្ម & សេវាកម្ម

នៅថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២។

បទពិសោធន៍

បទពិសោធន៍

លោកស្រី ហ្កាសរីន បានចូលបម្រើការងារក្នុងសម្ព័ន្ធមេយប៊ែងនៅឆ្នាំ ១៩៩៥

លោក ឃូ បានចាប់ផ្តើមធ្វើការផ្នែកធនាគារជាមួយធនាគារសាជីវកម្ម

លោកស្រីបានទទួលតួនាទីជាច្រើនក្នុងផ្នែកធនធានមនុស្ស ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង

១៩៨១។ លោកមានបទពិសោធន៍៣២ ឆ្នាំល�ើផ្នែកផ្សេងៗ ជាច្រើនមានដូចជា

ក្រោមការបណ្តុះបណ្តាលល�ើវិស័យធនាគារក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្ដិការដំបូង។

កិច្ចការទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម។ បន្ទាប់មកលោកស្រីបានទទួលភារកិច្ចរ�ៀបចំកិច្ច

ពិភាក្សាសហគមន៍ដែលជួយពង្រឹងតួនាទីរបស់លោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំល�ើផ្នែក
ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកផងដែរ។ លោកស្រីមានឱកាសដឹកនាំកិច្ចផ្តួចផ្តើមផ្លាស់ប្តូរ

យោបល់ដ៏សំខាន់របស់ក្រុមរួមទាំងការរួមបញ្ចូលគ្នា និងសេចក្តីត្រូវការក៏ដូចជាការ

ហ្វឹកហ្វឺនធ្វើសមាហរណកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ ធនាគារវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម
ធានារ៉ាបរ់ ង។ មុនពេលចូលបម្រើការនៅ ធនាគារមេយប៊ែង លោកស្រីជាអ្នក

ទំនួលខុសត្រូវ
លោកស្រី ហ្ស
កា រីន មានតួនាទីគ្របគ្រ
់ ងផ្នែកសាជីវកម្មនង
ិ ការផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់ ការ
តួនាទីជាជំនយ
ួ ការសម្រាប់ក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាលក្ង
នុ ការធានាផ្តល់នវូ ស្តងដា
់ ខ្ពសប
់ ផ
ំ ត
ុ ក្ង
នុ

អភិបាលកិចសា
្ច ជីវកម្ម។ លោកស្រីក៏ជាអ្នកផ្តល់ប្រឹកសា
្ ណែនាំគ្របគ្រ
់ ងល�ើសក
លា្ សញ្ញា

របស់ធនាគារនិងផ្តល់នវូ យុទសា
្ធ ស្រ្តល�ើផ្នែកសេវាបម្រើអតិថជ
ិ នដ�ើម្បីបង្កន
ើ បទពិសោធន៍

លក្ខណៈសម្បត្តិ
អនុបណត
្ឌិ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជក
្ជ ម្មពសា
ី កលវិទយា
្ ល័យ Bath ចក្រភពអង់គ្លេស។

បរិញញាបត្រនៃ
្
ការអប់រំ (ទីប្រឹកសា
្ ណែនាំនង
ិ ផ្តល់យោបល)
់ ពីសាកលវិទយា
្ ល័យ Putra

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ/ចាត់តាំង
គ្ន
មា

សាខានៅក្នុងឆ្នាំ២០០០។ លោកបានក្លាយជាប្រធានសាខាធនាគារមេយប៊ែងក្នុង

ឆ្នាំ ២០០៣បន្ទាប់ពីមានការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង PAB ជាមួយធនាគារមេយប៊ែងក្នុង
ខែមករាឆ្នាំ ២០០១។ លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមសេវាកម្ម

បញ្ចាំចល័តនៅ Perak ក្នុងខែមករាឆ្នាំ ២០១០ ដ�ើម្បីរ�ៀបចំក្រុមសេវាកម្មបញ្ចាំ
ចល័តនៅ Perak។ បន្ទាប់មកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសាខាសម្រាប់
តំណាងសាខាមួយនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ ២០១៣។

ទំនួលខុសត្រូវ
លោកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវល�ើការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តនៅសាខា។ លោកទទួល
ខុសត្រូវល�ើផ្នែកនៃការគ្រប់គ្រងការលក់ ផ្នែកជំនយ
ួ ប្រតិបតកា
្ដិ រសាខា និងការណែនាំ
ការកំណត់អត្តសញ្ណ
ញា នៃចំណច
ុ ទំនាក់ទន
ំ ងជាយុទសា
្ធ ស្រ្តក្ង
នុ ការបង្កើតសាខាថ្មី

និងម៉ស
ា ន
ី៊ ATM តាមទីសាធារណៈ និងសេវាកម្មធនាគារតាមអ៊ន
ិ ធ�ើណត
ិ  (M2U)។

លក្ខណៈសម្បត្តិ
សញ្ញាបត្រវិជជ
ជា្ វី ៈឥណទាន (CCP - អតិថជ
ិ ន) នៅវិទយា
្ ស្ន
ថា វិសយ
័ ធនាគារិក
នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊។
ី

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ប្រទេសម៉ាឡេស៊។
ី បរិញញាបត្រផ
្
្នែកទំនាក់ទន
ំ ងឧស្សាហកម្មពវី ទ
ិ យា
្ ស្ន
ថា ម៉ាឡេស៊គ្រប
ី
គ្រ
់ ង។

មុខងារជានាយកប្រតិបត្ដិសាជីវកម្មជាន់ខ្ពស់និងបានតំឡ�ើងតួនាទីជាជំនួយការ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

តម្រូវការផ្សេងៗ និងរក្សាទំនាក់ទន
ំ ងការចូលរួមលជា
្អ មួយអតិថជ
ិ នអតិថជ
ិ ន។

បម្រើការងារនៅធនាគារ PhileoAllied Bank (PAB) ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ ដោយមាន

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ទំនាក់ទន
ំ ងសាជីវកម្មនង
ិ ស្ក
លា សញ្ញា ក៏ដច
ូ ជាការគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម។ លោកស្រីមាន

សេវាហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម គណនីប្រតិបត្តិការ និងឥណទាន។ លោកបានចូល

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់ Carrefour ដែលបានបង្កើតផ្សារទំន�ប
ើ ដំបង
ូ នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊។
ី

សហប្រជាជាតិ Malayan (UMBC ដែលគេស្គាល់ជាធនាគារ RHB) ក្នុងឆ្នាំ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ឃូ អេង ហូ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ហ្កាសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

• ឃូ អេង ហូ

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ/ចាត់តាំង
គ្ន
មា

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង
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គណៈកម្មាការប្រតិបតិ្ត

ពីឆ្វេងទៅស្តាំ

• ម៉ារីយ៉ា អូរ៉ូរ៉ា អេរ៉ូអីុស
• ហួត សាន់នី

ម៉ារីយ៉ា អូរ៉ូរ៉ា អេរ៉ូអីុស

ហួត សាន់នី

កញ្ញា ម៉ារីយ៉ា អូរ៉ូរ៉ា អេរ៉ូអីុស បានទទួលការចាត់តាំងជានាយកនាយកដ្ឋានផ្នែក

លោកស្រីហួត សាន់នី ជានាយកនាយកដ្ឋានផ្នែកធនធានមនុស្ស

នាយក នាយកដ្ឋានផ្នែកគ្រប់គ្រងឥណទាន & ហានិភ័យ
គ្រប់គ្រងឥណទាន & ហានិភ័យក្នុងខែមេសាឆ្នាំ ២០១២

បទពិសោធន៍

នាយកនាយកដ្ឋានផ្នែកធនធានមនុស្ស

បទពិសោធន៍
លោកស្រីសាន់នីមានបទពិសោធន៍ជាង ១០ឆ្នាំមកហ�ើយក្នុងតួនាទីទទួលបន្ទុកផ្នែក

កញ្ញាមានបទពិសោធន៍ផ្នែកធនាគារ ១៥ ឆ្នាំដែលភាគច្រើនគឺនៅក្នុងផ្នែក

ធនធានមនុស្ស ដែលគ្របដណ្តប់ទាំងបួនចំនុចនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

ហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងបញ្ជីសំណងហានិភ័យ។ គោលដៅសំខាន់ក្នុងការចាត់

និងអត្ថប្រយោជន៍ និងការទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកជាមួយក្រុមហ៊ុនពហុជាតិជាច្រើន។

ខ្ពស់ល�ើផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាននៅ ធនាគារមេយប៊ែង Philippines Inc

ចាំបាច់ត្រូវរ�ៀបចំផែនការនិងច្បាប់គោលការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនលក្ខខណ្ឌនិងកិច្ច

គម្រោងធនាគារដ៏ធំទូលាយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុង MPI រួមទាំង

ស្រាយនីតិនិយមសម្រាប់រាល់បញ្ហាបណ្តឹងជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

គ្រប់គ្រងឥណទានហានិភ័យ ។ កញ្ញាក៏មានបទពិសោធន៍ល�ើផ្នែកទីផ្សារ

រួមមាន ការជ្រើសរ�ើសបុគ្គលិក ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការអភិវឌ្ឍន៏ សំណង

តាំងកញ្ញានៅមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) អិលភីស៊ីដោយសារលោកស្រីមានបទពិសោធន៍

លោកស្រីទទួលបន្ទុកល�ើតួនាទីជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនិយោជិកដែលលោកស្រី

(MPI) កាលពីឆ្នាំ ២០០១ ដល់ឆ្នាំ ២០១២។ កញ្បា
ញា នបង្កើត និងរ�ៀបចំ

ព្រមព្រៀងព្រមទាំងដឹកនាំការអនុវត្តយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្តល់ដំបូន្មាននិងដំណោះ

IFRS, បាហ្សល II និងការអនុវត្ដនៃ ICAAP ។

មូលហេតុចម្បងក្នុងការចូលរួមបម្រើការនៅមេយប៊ែងកម្ពុជាលោកស្រីសាន់នីធ្លាប់
បម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន First Cambodia Co. Ltd., ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈាន
មុខគេល�ើផ្នែកភ្ជាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រចាំនៅកម្ពុជា ដោយលោកស្រីជាអ្នកទទួល

ទំនួលខុសត្រូវ
កញ្មា
ញា នតួនាទីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់នូវទិសដៅដ�ើម្បីរ�ៀបចំ

និងអនុវត្តក្របខណ្ឌ័នៃការ គ្រប់គ្រងឥណទាន ហានិភ័យច្បាប់គោលការណ៍សេចក្តី
ណែនាំ/នីតិវិធី វិធីសាស្រ្តនិងអភិបាលកិច្ចតម្រូវតាមគោលបំណងអាជីវកម្មរបស់
ធនាគារ។

បន្ទុកល�ើផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ និងរ�ៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្សអស់រយៈពេលជាង

២ ឆ្នាំមកហ�ើយជាមួយនឹងមុខតំណែងចុងក្រោយរបស់លោកស្រីជានាយកគ្រប់គ្រង

រដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស។

ទំនួលខុសត្រូវ
លោកស្រីសាន់នជា
ី អ្នកដឹកនាំកម្មវធ
ិ ធ
ី នធានមនុសស្ ដ�ើម្បីគាទ្រ
ំ ដល់យទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តពង្រីក

លក្ខណៈសម្បត្តិ

អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវបំណងប្រាថ្នារបស់

បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេស
ហ្វីលីពីន។

ធនា`គារជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុជម្រើសទី ១ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

លក្ខណៈសម្បត្តិ

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ/ចាត់តាំង

បញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ថ្នាក់បរិញញាបត្រ័ផ
្
្នែកអប់រនំ ៅសាកលវិទយា
្ ល័យ ប�៊ៀលប្រាយកម្ពុជា។

គ្ន
មា

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ/ចាត់តាំង
លោកស្រីសាន់នគ
ី ជា
ឺ សមាជិកក្លឹបធនធានមនុសស្ ក្រោមការផ្ចផ
តួ ្តមគ
ើ ន
ំ ត
ិ ពី

សហព័ន្ធនិយោជិក និង កិច្ចសហការពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (CAMFEBA).
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

សេចក្តីសង្ខេប
ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ពីឆ្វេងទៅស្តាំ

អំពីធនាគារ

• ម៉ាទីន ឃ្យួ
• យូ ទ

យូ ទិកសាន

លោក ម៉ាទីន ឃ្យូបានទទួលការចាត់តាំងជានាយកនាយកដ្ឋានផ្នែកជំនួយ

លោក យូ ទិកសាន ជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកឥណទាន&ប្រាក់កម្ចី

នាយកនាយកដ្ឋានផ្នែកជំនួយប្រត្តិបត្តការ
ប្រត្តិបត្តការក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២។

លោក ម៉ាទីនមានបទពិសោធន៍៣២ ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារពាណិជ្ជកម្មខ្នាតូច និងការ

ប្រតិបត្តិការសាខា។ យោងតាមតួនាទីរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកគឺជា

ប្រធានប្រតិបត្តិសាខានិងគ្រប់គ្រង។ លោកបានក៏មានតួនាទីជាប្រធានសាខាធំ
ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងមជ្ឈការប្រតិបត្តិ។

ទំនួលខុសត្រូវ
លោកម៉ាទីនមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវរួមល�ើផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា អចលនទ្រព្យ និង

លោក យូ មានបទពិសោធន៏៣៧ឆ្នាំនៅធនាគារក្ង
នុ ស្រុកនិងអន្តរជាតិតាង
ំ ពីការចូលរួម
បម្រើការជាមួយសម្ព័ន្ធធនាគារមេយបែ៊ង នៅក្ង
នុ ឆ្នាំ ១៩៧៦ ។លោកបានធ្វើការ
គ្រប់គ្រងសាខាធនាគារជាច្រើននៅ Federal Territory និងនៅតាមតំបន់

Penang/Kedah/Perlis ក្ង
នុ នោះមានដូចជា PulauTikus, NibongTebal,

BangsarUtama, Kompleks Wilayah និង Jalan Ipoh។ លោកគឺជាជនបរទេស
ដំបង
ូ គេបង្អសដែល
់
បានប�ើកប្រតិបត្តិ សាខា មេយប៊ែង ភ្នំពេញ ក្ង
នុ ឆ្នាំ ១៩៩៣ និង

មានមុខងារជាប្រធានប្រតិបត្តិមន
ុ ពេល លោកវិលទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊វី ញ
ិ កាលពីឆ្នាំ
១៩៩៧។ គោលដៅសំខាន់កង
នុ្ ការបង្កើននូវមូលដ្ន
ឋា ដ៏រង
ឹ មាំមយ
ួ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានបម្រើការជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅក្រៅប្រទេសនិងជំនញ
ួ ធនាគារអន្តរជាតិ ព្រមទាំង
ជាថ្នាក់ដក
ឹ នាំការិយាលយ
័ អស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំមកហ�ើយ។ លោកក៏ធប
លា្ ធ្វ
់ ជា
ើ ប្រធាន

គ្រប់គ្រងសាខា ក្រុងព្រះសីហនុ ដែលបានប�ើកសម្ភធ
ោ ដាក់អោយប្រើប្រាស់កង
នុ្ ឆ្នាំ

លោកបានជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តន៍បច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់អាជីវកម្ម

២០១០ មុននឹងលោកចូលកាន់មខ
ុ តំណែងសព្វថ្ងៃនេះ។

សេវាកម្មទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា ធានាឲ្យបាននូវការផ្តល់សុវត្ថិភាពនិងមាន

ទំនួលខុសត្រូវ

ដ�ើម្បីដាក់ពង្រាយផលិតផលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងមានតម្លៃបន្ថែម និង

បញ្ហាគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ផ្នែកប្រាក់បញ្ញើរ និងផ្នែកមជ្ឍការមូលប្បទានបត្រ័ផាត់
ទាត់ចេញ និងចូល ។

លក្ខណៈសម្បត្តិ
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ/ចាត់តាំង

លក្ខណៈសម្បត្តិ
បញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ថ្នាក់បរិញញាបត្រ័
្
ជាន់ខស
្ព ់ ផ្នែកវិទយា
្ សាស្ត្រ (ជំនញ
ួ ធនាគារ)
នៅសកលវិទយា
្ ល័យ អ៊តា
ូ រា ម៉ាឡេស៊។
ី វិញញាប
្ ន
័ ប័ត្រវិជជ
ជា្ វី ៈឥណទាន

ពីវទ
ិ យា
្ ស្ន
ថា ភ្នាក់ងារធនាគារ នៅម៉ាឡេស៊។
ី

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

គ្ន
មា

រក្សាសុវត្ភា
ថិ ពឯកសារ មានទាំងការផ្ស
លា ឈ្មោ
់
ះ ឯកសារទូទាត់ សំណងប្រាក់កម្ចី និង

ការទាមទារប្រមូលប្រាក់កម្ចីមកវិញ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈឥណទាន(CCP – Consumer) ពីវិទ្យាស្ថានធនាគារិក

លោកមានភារៈកិចទ
្ច ទួលខុសត្រូវ និងត្រួតពិនត
ិ យ្ ល�ើរាល់ឯកសារកម្ចី ការចំណាយ ការ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

សន្តិសុខ សម្រាប់អតិថិជន បុគ្គលិកនិងសាធារណៈជន ក៏ដូចជាការដោះស្រាយ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

សុវត្ថិភាពព្រមទាំងមជ្ឈការប្រតិបត្តិការ។

បទពិសោធន៍

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

របស់ មេយប៊ែងភ្នំពេញដែលក្នុងនោះរួមមានត្រួតពិនិត្យល�ើប្រតិបត្តិសាខានិង

នាយកនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ឥណទាន&គ្រប់គ្រងកម្ចី

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

បទពិសោធន៍

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ម៉ាទីន ឃ្យូ

សមាជិកគណៈកម្មាធកា
ិ រ/ចាត់តាង
ំ
គ្ន
មា

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង
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របាយការណ៍
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
សេចក្កីផ្តើម
ដ�ើម្បីឲ្យស្របតាមការធ្វើសាជីវកម្មក្នុងស្រុកនៃធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីធានាឲ្យបាន

នូវស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មជាមួយនឹងទស្សនះវិស័យនៃការពង្រឹងតម្លៃម្ចាស់ភាគហ៊ុន បង្កើនសេចក្កីទុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគទុន
បង្កើតការជ�ឿជាក់ពីអតិថិជន និងកសាងស្ថានប័នប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែង។
គំរូអភិបាលកិច្ចរបស់ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ត្រូវបានរ�ៀបចំឲ្យ
ស្របតាមតម្រូវការ និងគោលការណ៍ណែនាំដូចខាងក្រោម៖

(i) ប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) ស្តីពីអភិបាលកិច្ចរបស់ធនាគារ
និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

(ii) គំរូអភិបាលកិច្ចសារជីវកម្មរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែង
សេចក្កីថ្លែងការណ៍នៃអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មនេះសំដៅទៅការផ្តល់ព៌ត័មានចម្បង
សម្រាប់វិនិយោគិនឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងធនាគារ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្តេជ្ញាសម្រេចឲ្យបាននូវស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃភាពសុច្ចរិត

ក្នុងអាជីវកម្ម សីលធម៌ និងវិជ្ជាជីវៈល�ើរាល់សកម្មភាពរបស់ធនាគារទំាងអស់។
គោលការណ៍គ្រឹះនៃវិធានការដែលបានអនុម័តគឺដ�ើម្បីធានាថាថ្នាក់ដឹកនាំ

ប្រតិបត្តិ យុទ្ធសាស្ត្រ និងត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមានភាព
ត្រឹមត្រូវ និងដំណ�ើរការល្អ។ ល�ើសពីនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបន្តការត្រួតពិនិត្យ
នូវគំរូអភិបាលកិច្ចរបស់ធនាគារដ�ើម្បីប្រាកដថាវានៅតែមានភាពត្រឹមត្រូវ

មានប្រសិទ្ធភាព និងមានលទ្ធភាពដ�ើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហានូវថ្ងៃអនាគត។

សេចក្តីសង្ខេប

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុម័ត និងតែងតែពិនិត្យឡ�ើង

ថ្មីៗនេះ ស�ៀវភៅណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែង

យល់ដឹងពីហានិភ័យចម្បងដែលធនាគារ ជួបប្រទះ និងកំណត់កម្រិតហានិភ័យ

(ស�ៀវភៅណែនាំ) គឺជាឯកសារគន្លឹះសម្រាប់អភិបាលសំអាងទាក់ទងនឹងតួនាទី

យកចិត្តទុកដាក់ យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវតម្រូវការនៃការការពារផលប្រយោជន៍របស់ក្រុម

ម្ចាស់ភាគហ៊ុន អតិថិជន និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅ
ប្រទេស។ ក្រៅពីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តន៍ដ៏ល្អបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងការអនុវត្ត
ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ ស�ៀវភៅណែនាំនេះ បង្ហាញនូវដំណ�ើរការនិងនីតិវិធីដ�ើម្បី

ធានា បានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និង ប្រសិទ្ធិភាពការងាររបស់
គណៈកម្មាការ។ វាគឺជាឯកសារថាមវន្តត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មរាល់ពេល ដ�ើម្បីឲ្យ

ស្របនឹងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ធនាគារ នីតិវិធីនិងដំណ�ើរការក៏ដូចជា
យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំមួយណាដែលល�ឿនជាង។

ចាំបាច់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ វាស់វែង តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ

ទាំងនេះ អនុម័តរចនាសម្ពន្ធ័របស់អង្គការ និងធានាថាគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់បាន
តាមដានពីប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាអ្នកទទួល

ខុសត្រូវចំបងក្នុងការធានាឲ្យបាននូវការបង្កើតនិងរក្សាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមួយ
ដែលត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាព។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មានកាលវិភាគផ្លូវការមួយល�ើបញ្ហាបម្រុងទុកសម្រាប់ការ
សម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនរួមមាន ៖

១. ទិសដៅពាណិជ្ជកម្ម
•

រាល់ជំពូកដែលមានក្នុងស�ៀវភៅណែនាំនេះមានដូចតទៅ៖
(១) ដំណ�ើរការនៃស្តង់ដារក្រមអាជីវកម្មរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
(២) ភារកិច្ច និង កាតព្វកិច្ចរបស់អភិបាល
(៤) រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច

(៥) ដំណ�ើរការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
(៦) ប្រាក់បំណាច់និងធនលាភសម្រាប់អភិបាល

•
•

យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងស្រុក។
•

•
•

ធានាប្រសិទ្ធិភាពមុខងាររបស់របស់គណៈកម្មាការសវនកម្ម។

ធានានូវប្រសិទ្ធិភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដែលប្រកប

បុគ្គលិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីអនុវត្តមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
នៃសវនកម្មគ្រប់គ្រង។

•

ការបង្កើត និងអនុម័តគោលនយោបាយដោយគោរពទៅការគ្រប់គ្រងនៃ

រាល់ប្រភេទហានិភ័យរួមមានតែមិនកម្រិតត្រឹមហានិភ័យឥណទាន ទីផ្សារ
សន្ទនីយភាព ប្រតិបត្ដិការ ច្បាប់ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ធនាគារ។

ការបង្កើតគោលនយោបាយស្តីពីការទប់ស្កាត់នៃការសំអាតប្រាក់។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

•

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

គ្របដណ្តប់មុខងារជាប្រពៃណីនៃការធ្វើសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាមុខងារ

(១១) គោលនយោបាយគន្លឹះសំខាន់ផ្សេងទ�ៀតរបស់ធនាគារ និងសម្ព័ន្ធធនាគារ
ធនាគារនេះនឹងអនុម័តស�ៀវភៅណែនាំដែលស្រដ�ៀងគ្នានេះក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១៣។

ការបង្កើតគោលនយោបាយស្តីពីការផ្តល់ឥណទាននិងការវិនិយោគមូលបត្រ។

២. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

(៨) កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងការបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋាន
(១០) ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ និងប្រតិបត្តិការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និង

ពិនិត្យ និងផ្ដល់អនុសាសន៍ល�ើការវិនិយោគថ្មី ការមិនវិនិយោគ ការរំលាយ
ចូលគ្នាបញ្ចូលទាំងការបង្កើតបុត្រសម្ព័ន្ធ ក្រុមហ៊ុនចម្រុះ ឬសម្ព័ន្ធភាព

(៧) ផ្តល់ព័ត៌មានទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

(៩) ការវាយតម្លៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រចាំឆ្នាំ

ការអនុម័តថវិការរបស់ធនាគារ។

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

(៣) ការតែងតាំង និងការលាលែងរបស់អភិបាល

សាជីវកម្មសម្រាប់រយៈពេលមធ្យម។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

និង គណកម្មាការបស់ខ្លួន និងគោលនយោបាយផ្ទៃដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត។

ពិនិត្យ និងអនុម័តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារ។

ផែនការនេះ រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកម្រឹតត្រឹមថវិកាប្រចាំឆ្នាំ និងផែនការ

ស�ៀវភៅណែនាំនេះ ក្នុងចំណោមស�ៀវភៅចណែនាំដ៏ទៃទ�ៀត បានកំណត់

លក្ខខណ្ឌយោងយ៉ាងល្អក៏ដូចជាដែនកំណត់នៃសិទ្ធិសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ការកែប្រែនូវវិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ ឬដ�ើម្បីត្រូវបានពិនិត្យឡ�ើងវិញ

ដែលអាចទទួលយកបាន ព្រមទាំងធានាថាគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់បានដ�ើរតួនាទី

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

អំណាច ភារកិច្ច និងមុខងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតែងតែ

វិញនូវយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មជារួមនឹងគោលនយោបាយដ៏សំខាន់របស់ធនាគារ

អំពីធនាគារ

លក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
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៣. ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម
•

ត្រួតពិនិត្យការបំពេញអាជីវកម្មរបស់ធនាគារដ�ើម្បីវាយតម្លៃថាត�ើអាជីវកម្មទទួល
បានផលចំណេញនិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវ។

•

ការផ្តល់គោលបំណងច្បាស់លាស់ និងគោលនយោបាយដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ត្រូវ

និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្ម រួមទាំង ការគ្រប់គ្រងនៃរាល់

ត្រូវបានផ្តល់ជូននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខក្រុម

ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ការទប់ស្កាត់នៃការសំអាតប្រាក់ ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដ�ើមទុន និង

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងតុល្យភាព

ហានិភ័យ ប្រព័ន្ធគណនីនិងការត្រួតពិនិត្យ គុណភាពសេវាកម្ម រ�ៀបចំផែនការ

ប្រឹក្សាភិបាល។

ត្រួតពិនិត្យឥណទានដែលត្រូវបានអនុម័ត ឬបានច្រានចោលដោយថ្នាក់ប្រតិបត្តិ

អនុម័តការតែងតាំង និងការដកយកចេញ, លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម និងការបញ្ចប់
នៃការជាអគ្គនាយក និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារមេយប៊ែងកម្ពុជា។
ការអនុម័តការតែងតំាង និងលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម JG/BG56 និងក្នុង

ធនាគារមេយប៊ែង។
•

ការផ្ស
លា ប
់ រតូ្ អនុមត
័ ទៅរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាបន
័ សាជីវកម្មនៃមេយប៊ែងនៃប្រទេសកម្ពុជា។

អនុម័តចំនួនដែលត្រូវមាន និងមូលដ្ឋាននៃការទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់ដល់ថ្នាក់
គ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិករបស់ធនាគារ មេយប៊ែង កម្ពុជា។

•

អនុម័តគោលការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងប�ៀវត្សបុគ្គលិក និងអត្ថប្រយោជន៍។

5. រដ្ឋបាល
•
•
•

បច្ចុប្បន្នក្រុមបឹ្រក្សាភិបាលមានសមាជិកប្រាំរូប។ ក្នុងនោះបីរូបគឺជាអភិបាលឯករាជ្យ
មិនប្រតិបត្តិ មួយរូបជាអភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ និងមួយរូបជាអភិបាលមិន
ឯករាជ្យប្រតិបត្តិ (នាយកប្រតិបត្តិ)។

សមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះអនុលោមតាមបទបញ្ញត្ដិរបស់ធនាគារ
ជាតិនៃកម្ពុជាដែលតម្រូវយ៉ាងតិចពីររូបជាអភិបាលឯករាជ្យ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្តេជ្ញាក្នុងការធានាឲ្យមានភាពចម្រុះនិងការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង

សមាសភាព និងការពិភាក្សារបស់ខ្លួន។ ដោយសេចក្កីប្រុងប្រយ័ត្នល�ើប្រតិបត្ដិការ

រស់ធនាគារដែលកំពុងតែរីកចម្រើនជាងមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
មានផែនការដ�ើម្បីធានាបាននូវភាពចម្រុះតាមរយៈតំណាងរបស់ខ្លួនដោយមាន

តំណាងដែលមិនមែនជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ី និងតែងតែផ្តោតទៅលការជ្រើសរ�ើស
បេក្ខជនសមស្របមួយដែលអាចនាំមកនូវគុណតម្លៃនិងជំនាញដល់ក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាល។ អភិបាលផ្តល់នូវចំនេះដឹង បទពិសោធន៍ និងជំនាញយ៉ាង

ទូលំទូលាយនៅក្នុងចំណុចសំខាន់ៗនៃគណនេយ្យភាព ច្បាប់ មូលប័ត្រ

ប្រតិបត្ដិការពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ និងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍន៍ ហិរញ្ញវត្ថុ និង

អនុម័តអាណត្តិរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកនៃគណកម្មាការ

ហានិភ័យក្នុងចំណោមការងារផ្សេងទ�ៀត។ ព៌ត័មានសង្ខេបរបស់សមាជិកនៃ

អនុម័តគោលនយោបាយដែលទាក់ទងនឹងកិត្តិនាមសាជីវកម្ម

នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនីមួយៗត្រូវបានបង្ហាញពីទំព័រ XX XX ទៅទំព័រ XX XX (TBC)

ទំនាក់ទំនងសហគមន៍ និងកម្មវិធី ប្រជាសម្ព័ន្ធ។

ដូចដែលអះអាងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ការជ្រើសរ�ើសអភិបាលត្រូវបានផ្អែកល�ើ

អនុម័តគោលនយោបាយល�ើការបរិច្ចាកសម្រាប់ធនាគារមេយប៊ែងកម្ពុជា។

៦. សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិក
	គណៈកម្មាការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
•

គណៈកម្មាការម្តងម្កាលដែលសមស្រប។

ការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារមេយប៊ែងកម្ពុជា

៤. ការតែងតាំងថ្នាក់គ្រប់គ្រង សំណង និងរចនាសម្ព័ន្ធ

•

តែងតាំងគណៈកម្មាការក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងប្រតិភូកម្មអំណាចឲ្យទៅ

បញ្ចូលទាំងការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត រដ្ឋបាលនិងការត្រួតពិនិត្យឥណទាន

ហានិភ័យហួសកម្រិតដែលមិនត្រឹមត្រូវ។

•

កម្ពុជាដូចក្នុងលក្ខន្តិកៈ។
•

ក្រៅពីមុខងារដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌយោងរក្សាទុកសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវផ្តល់យោបល់ល�ើកម្ចីដែលអាចធ្វើឲ្យធនាគារប្រឈមនឹង

•

អនុម័តបរិលាភ និងធនលាភសម្រាប់អភិបាលមិនប្រតិបត្តិនៃធនាគារមេយប៊ែង

បំពេញ។ ទាំងនេះគួរតែគ្របដណ្តប់គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃប្រតិបត្តិការរួម

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស។

•

•

អនុម័តការតែងតាំងអភិបាល និងគណៈប្រតិបត្តិសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិង
គណៈកម្មាការក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារមេយប៊ែងកម្ពុជា។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

គុណសម្បត្តិ និងដឹកនាំដោយលក្ខណៈវិនច្ឆ័
ិ យដែលបានចែងនៅក្ង
នុ គោលនយោបាយ
របស់សម្ព័ន្ធធនាគារនៅល�ើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសមស្របនឹងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការ
តែងតំាង/ការការតែងតំាងឡ�ើងវិញរបស់បុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវសំខាន់

នៃស្ថាប័នទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារមេយប៊ែង (គោលនយោបាយ

សមរម្យ និងត្រឹមត្រូវ) ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាត្រឹមត្រូវដោយគណៈកម្មាការ

តែងតំាង និងផ្តល់តម្លៃការ (NRC)។

តែងតាំងនៃគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗរបស់ធនាគារ។គណៈកម្មាការនេះត្រូវ

ឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីធានានិងផ្តល់នូវការត្រួតពិនិត្យ
ដ៏រ៉ឹងមាំ និងមានប្រសិទ្ធភាពល�ើគណៈគ្រប់គ្រង។ អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនចូលរួម

ធានាថារាល់បេក្ខភាពត្រូវមានសមត្ថភាពនិងជំនាញចាំបាច់ដែលត្រឹមត្រូវនិងសមរម្យ
ដ�ើម្បីតែងតាំងជាអភិបាលដោយយោងតាមគោលនយោបាយវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ និង

សមរម្យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

គាត់នៅសមត្ថភាពពិតប្រាកដល�ើការវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្យ និងអនុវត្តតួនាទីដ�ើម្បី

ភាពសមរម្យរបស់ខ្លួន រួមមាន តម្រូវការបទពិសោធន៍នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការ

បានធានាថាគ្មានអភិបាលណាមួយ ឬក្រុមអភិបាលមានអំណាចក្នុងការសម្រេច

ក្នុងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក ឬក្រៅស្រុក សាជីវកម្មសាធារណៈ ឬក្រុមហ៊ុន/

ជាមួយនឹងធនាគារ (ល�ើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់) ដ�ើម្បីធានាថាពួក

កំណត់ចេញនូវការសមត្ថភាព និងគុណសម្បត្តិដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនកំណត់

ប្រយោជន៍របស់ធនាគារ និងម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ ល�ើសពីនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវ

គ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ ដែលត្រូវមាននៅកម្រិតជាន់ខ្ពស់ប្រកបដោយកិត្តនាមនៅ

សេចក្តីដែលអាចបង្កើតឲ្យមានសក្តានុពលនៃទំនាស់ផលប្រយោជន៍។

បុគ្គលដែលមានវិជ្ជាជីវៈ។ ក្នុងទំនាក់ទំនងទៅនឹងជំនាញរបស់បេក្ខជន ជំនាញការ

អភិបាលមិនប្រតិបត្តិបន្តយ៉ាងសកម្មក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រង

ជាន់ខ្ពស់និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀតដូចជាសាវនករខាងក្រៅ /សវនករផ្ទៃក្នុង ក៏ដូច
ជាផ្នែកប្រតិបត្តិតាម និងហានិភ័យដ�ើម្បីធានាថាសេចក្កីបារម្ភ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ

និងសាវតា បេក្ខជនត្រូវមានជំនាញផ្សេងៗពីគ្នា រួមមាន អាជីវកម្ម ច្បាប់ និង

ជំនាញការហិរញ្ញវត្ថុ ចំនេះដឹងវិជ្ជាជីវៈ ព្រមទាំងបទពិសោធន៍ផ្នែកឧស្សាហកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ក្នុងទីផ្សារក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។

នៅក្នុងនីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរ�ើសដោយមានជំនួយពីក្រុមប្រឹក្សាតែងតាំង

ភិបាលដ�ើម្បីធានាអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់ខ្លួនល�ើបញ្ហាគន្លឹះសំខាន់

(១)ភាពសុច្ចរិត សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គល និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ - បុគ្គលត្រូវតែមាន

របស់ធនាគារត្រូវបានដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវ។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

”

គឺជាភស្តុតាងនៃ ពេលវេលាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយគ្មានការគ្រប់គ្រង ។

ល�ើសពីនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាថា រាល់អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិមានគុណ
សម្បត្តិដូចខាងក្រោម:

មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រជែងជាមួយនិងសេចក្តីសន្មត់នានា មានជំន�ឿ

ឬទស្សនៈនៃបុគ្គលផ្សេងទ�ៀតជាមួយនឹងការចោទសួរ ការបកស្រាយ

និងការជជែកវែកញែក ព្រមទាំងការផ្តល់សេចក្តីសម្រេចមិនលំអ�ៀងសម្រាប់
ប្រយោជន៍ធនាគារ
•

ឆន្ទៈក្នុងការពារទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន ជំន�ឿ និងទស្សនៈសម្រាប់សម្រាប់
ប្រយោជន៍ធនាគារ និង

ការយល់ដឹងច្បាស់លាស់នៃសកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារដ�ើម្បីផ្តល់នូវការឆ្លើយ
តបទៅនឹងបញ្ហាយុទ្ធសាស្រ្ត និងបញ្ហាបច្ចេកទេសនានាដោយសមស្របដែល
ប្រឈមមុខដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់ទុកថាអភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិទាំងបី រួមមានលោក
សម្បត្តិតាមតម្រូវការដូចដែលបានចែង។

នីតិវិធីតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
តែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួន។ នីតិវិធីជាផ្លូវការ និងមានតម្លាភាពត្រូវបាន

ធ្វើឡ�ើងចំពោះការតែងតាំងអភិបាលថ្មីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលការទទួលខុស

ត្រូវចម្បងការតែងតាំងនេះត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យគណៈកម្មាការតែងតាំង និងផ្តល់តម្លៃ
ការរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារដែលងត្រូវផ្ដល់អនុសាសន៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារ
និងផ្តល់តម្លៃការស្នើនូវបេក្ខជនដែលសមរម្យសម្រាប់តួនាទីអភិបាលនិងការ

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនក្នុងភាព ប្រយ័ត្នប្រយែង។

នីិតិវិធីនៃការតែងតំាងនេះត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ និងមានតម្លាភាពដូចបានចែង
ក្នុងគោលនយោបាយស្តីពីនីតិវិធីនៃការតែងតំាងសម្រាប់ការតែងតំាងនៃប្រធានក្រុម
ប្រឹក្សាអភិបាល អភិបាល និង នាយកប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័នដែលទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណនៅ
ក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ (គោលនយោបាយនៃ នីិតិវិធីតែងតាំង)។ នីតិវិធីនៃការ
តែងតាំងពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាក់កាលប្រាំដូចខាងក្រោម៖

បន្ទាប់ពីមានការអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ការតែងតាំង

បេក្ខជនត្រូវបានដាក់ជូនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាបន្តសម្រាប់ការអនុម័តយោងតាម
ប្រកាសស្តីពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ និងសមស្របសម្រាប់អង្គភាពដាក់ពាក្យសុំ
និងធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។

សម្រាប់អភិបាលប្រតិបត្តិ ដំណ�ើរការតែងតាំងនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងការកំណត់

អត្តសញ្ញាណនៃ បេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលដោយគណៈកម្មាការពិសេសមួយនៃ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានដឹកនាំដោយការរំពឹងទុកនៃតួនាទី និងសមត្ថភាពដែល
ចែងនិងតម្រូវដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ នីតិវិធីជាបន្ទាប់គឺដាក់សជូនក្រុមប្រឹក្សា

តែងតាំង និងផ្តល់តម្លៃការដ�ើម្បីពិភាក្សានិងផ្តល់អនុសាសន៍ជាចុងក្រោយជូនក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលយល់ព្រម និងការដាក់ជូនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់ការអនុម័ត
ចុងបញ្ចប់។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

63

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

មេយប៊ែងរបស់កម្ពុជាដ�ើម្បីអនុម័ត។ នៅក្រោមនីតិវិធីនេះ គណៈកម្មាការតែងតាំង

(៣)សុច្ចរិតភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ - បុគ្គលនោះត្រូវតែគ្រប់គ្រងបំណុលឬកិច្ចការ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារផ្តល់សិទ្ធិជូនគណៈកម្មាការតែងតាំងនិងផ្តល់តម្លៃការ (NRC) ក្នុងដំណ�ើរការ

ការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តតួនាទី។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ជា តិក សេង លោក ស្ពេនសឺ លី ទ�ៀនឈី និងដាទុ អ ការុណាការ៉ាន់ មានគុណ

(២)សមត្ថកិច្ច និងសមត្ថភាព - បុគ្គលត្រូវតែមានសមត្ថភាព ជំនាញចាំបាច់ និង

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

•

គុណសម្បត្តិមួយចំនួន ដូចជាភាពស្មោះត្រង់ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ឯករាជ្យ

ភាពនៃគំនិត និងភាពយុត្តិធម៌។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

•

និងផ្តល់តម្លៃការ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពិចារណាទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោម:

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

នានាទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនិង ការត្រួតពិនិត្យនៃការអាជីវកម្មព្រមទាំងប្រតិបត្ដិការ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

គោលនយោបាយវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ និងសមស្រប របស់ធនាគារមេយប៊ែង ដែល

អំពីធនាគារ

ក្ង
នុ ការគ្រប់គ្រងប្រចាំថ្រងៃ បស់ធនាគារ និង មិនធ្វើអាជីវកម្មណាមយ
ួ ឬមានទំនាក់ទន
ំ ង

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

បច្ចុប្បន្នសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មានសមាសភាពសមាមាត្រខ្ពស់នៃអភិបាល

សេចក្តីសង្ខេប

អភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

អនុលោមតាម គោលនយោបាយវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ និងសមស្របរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
សម្រាប់បុគ្គលទទួលខុសត្រូវសំខាន់ ធនាគារក៏បានបង្កើតការវាយតម្លៃទ�ៀតទាត់

មួយស្តីពីភាពសមរម្យនៃអភិបាលដ�ើម្បីបន្តកាន់កាប់តំណែងអ្នកដឹកនាំយុទ្ធសាស្រ្ត
ភាពរបស់ពួកគាត់ ដោយគោរពតាមនីតិវិធីនៃការតែងតាំង។ ការវាយតម្លៃភាព

ត្រឹមត្រូវ និងសមស្របម្រាប់បុគ្គលទទួលខុសត្រូវសំខាន់ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងតាមការ

ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងឯករាជ្យនូវសេចក្កីប្រកាសដែលធ្វើឡ�ើងដោយអភិបាលផ្ទាល់ ក៏ដូច
ជាផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មណាមួយរបស់ពួកគាត់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងធនាគារ

ក្នុងគោលបំណងធានាថាអភិបាលគឺសមស្របដ�ើម្បីបន្តបម្រើជាអភិបាលធនាគារ
ទ�ៀត។

ការចូលនិវត្ត និងការជ្រើសរ�ើសជាថ្មី
នៅឱកាសដំបូងក្រោយការតែងតាំងអភិបាលទាំងអស់នៃធនាគារ រួមទាំង

នាយកប្រតិបត្តិ មានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតឡ�ើងវិញដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុន ហ�ើយការ

បោះឆ្នោតឡ�ើងវិញត្រូវធ្វើឡ�ើងយ៉ាងតិចមួយដងក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំដោយយោងតាម
លក្ខន្តិកៈធនាគារ និងច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម។ ការគាំទ្រក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡ�ើងវិញរបស់អភិបាលគឺមិនមែនដោយ
ស្វ័យប្រវត្តិទេគឺស្ថិតក្រោមការវាយតម្លៃការពេញចិត្តល�ើការបំពេញភារកិច្ច។

អភិបាលណាដែលតម្រូវឲ្យមានការជ្រើសរ�ើសឡ�ើងវិញនៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំ

ឆ្នាំរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ត្រូវទទួលបានការពិនិត្យជាមុនដោយគណៈកម្មាការតែងតាំង
និងផ្តល់តម្លៃការ ដែលត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពិចារណានិងអនុម័ត។

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រធានក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាល និងនាយកប្រតិបត្តិ

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងនាយកប្រតិបត្តិ

ឆ្នាំ២០១២ ។ គាត់មិនបានកាន់តួនាទីប្រតិបត្តិនៅក្នុងធនាគារមេយប៊ែងឡ�ើយ។
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងទទួលខុសត្រូវផងដែរល�ើ

ប្រសិទ្ធភានៃការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាេនះ។ គាត់បន្តធ្វើការជាមួយនឹងក្រុម
ប្រឹក្សាដទៃទ�ៀតក្នុងការកំណត់គម្រោងគោល នយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តដ�ើម្បី

ធានាថារាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលដឹកនាំដោយគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ស្រប
នឹងគោលបំណង និងមហិច្ឆិតារបស់ធនាគារ ព្រមទាំងតាមដាន ការអនុវត្ត និង

ធានាការអនុវត្តិនិងដំណ�ើរការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ ដែល
វេទិការជំរុញការពិភាក្សាយ៉ាងល្អដោយគ្មានមន្ទិលសង្ស័យ និងឯករាជ្យ។

គាត់ដឹកនាំនូវការធានាឲ្យបាននូវភាពសមស្រប និងប្រសិទ្ធិភាពនៃកម្មវិធីផែនការ

បន្តសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់។ លោកក៏បានជម្រុញឲ្យ
មានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការងារជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិ និងផ្តល់នូវការគាំទ្រ

សំខាន់ៗព្រមទាំងការប្រឹក្សា។ គាត់បន្តបង្ហាញស្តង់ដាខ្ពស់បំផុតនៃការអនុវត្តអភិបាល
កិច្ច និងធានាថាការអនុវត្តន៍ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើជាប្រចាំជាមួយនឹងគ្រប់ភាគី។

នាយកប្រតិបត្តិ
នាយកប្រតិបត្តិដំបូងរបស់ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី គឺលោក
Jubely Pa ដែលលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២។

លោកលោក Lee Tien Poh ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិបន្តនៅថ្ងៃទី១
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២។

ក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិលោក Lee ទទួលបានសិទ្ធិមួយចំនួនដែលផ្តល់ដោយ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងទទួលខុសត្រូវចម្បងក្នុងការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ

ដ�ើម្បីធានាភាពរលូន និងប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។ ល�ើសពីនេះ គាត់
ទទួលខុសត្រូវរ�ៀបចំផែនការក្នុងរយៈពេលមធ្យម និងវែងសម្រាប់ការអនុម័តពីក្រុម

ត្រូវបានបែងចែក ច្បាស់លាស់ល�ើការទទួលខុសត្រូវ ការកំណត់ ចងក្រងជា

ប្រឹកសា
្ ភិបាល និងទទួលខុសត្រូវក្ង
នុ ការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងសេចក្ស
កី ម្រេច

បំផុតដ�ើម្បីធានាបាននូវការត្រួតពិនិត្យដ៏សមរម្យនៃការគ្រប់គ្រង។ ការវែកញែកនេះ

សាស្រ្តសាជីវកម្មនិងអាជីវកម្ម ជាពិសេសត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា ពួកគាត់អនុវត្តតាម

ត្រូវយុត្តាធិការព្រមទាំងទំនួលខុសត្រូវ។ រចនាសម្ព័ន្ធឋានានុក្រមច្បាស់លាស់

បញ្ហា។ គាត់ក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការប្រែយុទ្ធសាស្រ្ត

ប្រសិទ្ធិភាពការងារ និងសេចក្តីសម្រេចដ៏ត្រឹមត្រូវ។

ជាយុទ្ធសាស្រ្ត និងទិសដៅប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្ម វិនិយោគ និងសកម្មភាពផ្សេង

ឯកសារ និងបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្របជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍ដ៏ល្អ

របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក៏ដូចជាសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុវត្តយុទ្ធ

បានផ្តល់ឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែល្អប្រស�ើរមួយ និងបែងចែកនៃការទទួលខុស

លទ្ធផលដែលចង់បាន ជាពិសេសវិធីសាស្រ្តរបស់ធនាគារក្នុងការដោះស្រាយរាល់

ជាមួយនឹងការផ្តោតល�ើវិធីសាស្រ្តរបស់ខ្លួន និងដែនកំណត់អាជ្ញាធរ ជួយដល់

ទៅជាបន្តុំគោលដៅគ្រប់គ្រងនិងវិស័យអាទិភាព និងកំណត់គោលនយោបាយ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោកជា តិកសេង គឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា)
ភីអិលស៊ី។ ចាប់តាំងពីការធ្វើសាជីវកម្មក្នុងស្រុករបស់ធនាគារនៅថ្ងៃទី២ ខែមេសា
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ទ�ៀតដោយផ្អែកល�ើការត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព។

នាយកប្រតិបត្តិត្រូវធានាថាការអនុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ បានកម្រិតខ្ពស់បំផត
ុ
នៃភាពសុច្ចរិត និងតម្លាភាពដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍នៃម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងធានាថារាល់
អាជីវកម្មព្រមទាំងកិច្ចការរបស់ធនាគារត្រូវបានអនុវត្តក្នុងលក្ខណៈសីលធម៌ និង

សេចក្តីសង្ខេប

កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នាយកប្រតិបត្តិត្រូវបានផ្តល់កាតព្វកិច្ចផងដែរក្នុងការធានានូវគោលដៅបង្កើត

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជួបប្រជុំជារ�ៀងរាល់ ២ ខែជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំបន្ថែមទ�ៀតក្នុង

ចំណូលអតិបរមាជូនម្ចាស់ភាគហ៊ុន កត្តាសង្គម និងបរិស្ថានដែលមិនត្រូវធ្វេស

ប្រហែស និងអភិវឌ្ឍនិងថែរក្សាកម្មវិធីទំនាក់ទំនងដ៏រ៉ឹងមាំ និងការសន្ទនាជាមួយនឹង
ម្ចាស់ភាគហ៊ុន អ្នកវិនិយោគទុន អ្នកវិភាគក៏ដូចជានិយោជិក និងផ្តល់ការដឹកនាំ

គ្រប់គ្រងខ្ពស់ក៏ដូចជាដាក់ផែនការអ្នកបន្តការគ្រប់គ្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាព ដ�ើម្បី
ទ្រទ្រង់និរន្តភាពនៃប្រតិបត្តិការ។ នាយកប្រតិបត្តិ ដែលមានគុណសម្បតិ្តកាន់កាប់
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បានជួបប្រជុំគ្នា ៥ ដងដ�ើម្បីពិភាក្សា និងពិចារណាល�ើបញ្ហា
សំខាន់នានាមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការណែនាំ និងការអនុម័ត។

អភិបាលគ្រប់រូបមានវត្តមាននៅក្នុងគ្រប់កិច្ចប្រជុំដែលបានប្រារព្ធឡ�ើងនៅក្នុងឆ្នាំ
ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២។

ពត៌មានលម្អិតនៃវត្តមានរបស់អភិបាលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាការ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ
២០១២ មានដូចខាងក្រោម:

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

តំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រមទាំងមានមុខងារជាអន្តរការីរវាង

ប្រជុំដែលកំណត់។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

អំពីធនាគារ

ដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ធនាគារ។ គាត់ក៏មានតួនាទីក្នុងការធានានូវសមត្ថភាព

ករណីបន្ទាន់និង/ឬការសម្រេចដ៏សំខាន់ត្រូវបានទាមទារដ�ើម្បីដោះស្រាយរវាងកិច្ច

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

អនុលោមពេញលេញជាមួយនឹងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ ។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ចំណាំ៖
ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២។

២. បានលាលែងពីអភិបាលដែលមានប្រសិទ្ធិភាពពីថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ។

កម្រិតនៃលាភការរបស់អភិបាលគឺត្រូវបានកំណត់ជាទូទៅនិងឹមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដ�ើម្បីទាក់ទាញ និងរក្សាអភិបាលដែលមានគុណសម្បតិ្តខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់នូវជំនាញ
និងបទពិសោធន៍ចាំបាច់ សមមាត្រជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវនូវការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការដែលមានប្រសិទ្ធភាពរបស់ធនាគារ។

ផ្នែកនៃសមាសភាគលាភការរបស់អភិបាលប្រតិបត្តិត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយភ្ជាប់នឹងរង្វាន់ក្នុងរយៈ ពេលខ្លី និងរយៈពេលវែងយោងតាមការបំពេញភារកិច្ចជាបុគ្គល
អនុវត្តភារកិច្ចរបស់បុគ្គល ដែលស្របជាមួយនឹងគោលដៅសាជីវកម្មដែលអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

កម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ ដូចជាសមាជិកភាពរបស់គណៈកម្មាការជាគោលការណ៍ទូទៅសម្រាប់កំណត់នៃលាភការដែលត្រូវបានទទួល។

ការកំណត់នៃកញ្ចប់លាភការសម្រាប់អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ រួមទាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិ ទទួលបានលាភការ ដែលផ្តល់អនុសាសន៍ ដោយគណៈកម្មការ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

តែងតាំង និងផ្តល់តម្លៃការដោយមានការវិភាគយ៉ាងឯករាជ្យជាមួយនឹងភាគីខាងក្រៅ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

និងជារួម។ ចំណែកកញ្ចប់សំណងរបស់អភិបាលប្រតិបត្តិគឺអាស្រ័យល�ើលទ្ធផលការងាររបស់ធនាគារក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំដែលត្រូវបានកំណត់ផ្អែកល�ើសូចនាករគន្លឹះ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

លាភការបស់អភិបាល

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

១. តែងតាំងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធាននៃគណៈកម្មាការសវនកម្ម ក៏ដូចជាសមាជិក របស់គណៈកម្មាការហានិភ័យ ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីទី១២

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

65

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

គុណភាព និងការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លេខលេខាធិការនៃក្រុមហ៊ុន

ក្នុងគោលបំណងដ�ើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំពេញភារកិច្ច ក្រុមប្រឹក្សា

លេខាធិការក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលល�ើបញ្ដែល
ហា

ធនាគារ ក៏ដូចជារាល់ការប្រឹក្សា និងសេវាកម្មរបស់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់យ៉ាង

ដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងធនាគារក៏ដូចជាការអនុវត្តន៍ល្អបំផុតនៃ

ភិបាលមានសិទ្ធិពិនិត្យ រាល់ព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មនិងកិច្ចការរបស់
ពេញលេញ និងគ្មានព្រំដែន។ បន្ថែមល�ើនេះ កិច្ចប្រជុំជាផ្លូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរក្សាទំនាក់ទំនងជាទ�ៀងទាត់ជាមួយនឹងនាយក

ប្រតិបត្តិដ�ើម្បីពិភាក្សាល�ើបញ្ហាពិសេសនានា ហ�ើយនាយកប្រតិបត្តិដោយមានការ
គាំទ្រពីលេខាធិការក្រុមហ៊ុនធានាថាវាមានការទំនាក់ទំនងជាប្រចាំ និងទាន់

ពេលវេលារវាងគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានរក្សាបាន
គ្រប់ពេលវេលាតាមការសមរម្យ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានរក្សាជាទ�ៀងទាត់នូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម និងឲ្យដំណឹង

នៃរាល់បទប្បញ្ញាត្តិ និងគោលការណ៍ណែនាំក៏ដូចជារាល់វិសោធនកម្ម ចេញដោយ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអនុសាសន៍ល�ើកំណែទម្រង់
ច្បាប់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសការប៉ះពាល់នៃបទប្បញ្ញាត្តិថ្មី និងរាល់វិសោធនកម្ម
ទាក់ទងនឹងអភិបាលធនាគារ និងសម្ព័ន្ធធនាគារជាទូទៅ។

ទាក់ទងទៅនឹងការអនុលោមតាមច្បាប់ វិធាន នីតិវិធី និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
អភិបាលកិច្ច។ លេខាធិការក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវផងដែរចំពោះការផ្តល់

ប្រឹក្សាដល់អភិបាលនៃកាតព្វកិច្ច និងភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់នូវផលប្រយោជន៍

មូលប័ត្រ ប្រកាសនូវទំនាស់ផលប្រយោជន៍ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារ
ការហាមឃាត់ល�ើជំនួញមូលប័ត្រ ព្រមទាំងការដាក់កំហិតល�ើការបង្ហាញព័ត៌មាន
តម្លៃរស�ើប។ រាល់អភិបាល មានសិទ្ធិពិនិត្យរាល់ការប្រឹក្សា និងសេវាកម្មរបស់
លេខាធិការក្រុមហ៊ុន។

វិជ្ជាជីវៈក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ជម្លោះផលប្រយោជន៍

ការអនុវត្តរបស់ធនាគារមេយប៊ែងទាមទារឲ្យគ្រប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រកាស
នៅក្ង
នុ អង្គប្រជុក្រុម
ំ
ប្រឹកសា
្ ភិបាលថាគាត់បានបង្ញ
ហា នូវព័តមា
៌ នទាំងអស់ទាក់ទងនឹង

យន្ដការនៃគម្រោងរប�ៀបវារៈក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវបានរ�ៀបចំដ�ើម្បីជម្រាប

ជម្លោះនៃផលប្រយោជន៍របស់ខន
្លួ ផ្ទាល់ និងសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលទាមទារដោយ

ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាការក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជា

ច្បាប់។ រាល់អភិបាលដែលមានប្រយោជន៍ទាក់ទងទៅនឹង ការពិភាក្សាស្តីពីជម្លោះ

សម្រួលដល់ការរ�ៀបចំផែនការប្រស�ើរជាងមុន និងប្រសិទ្ធភាពពេលវេលាសម្រាប់

គណៈកម្មាការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សម្រេចបានដូចចែងក្នុងគម្រោង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ វាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រឹក្សា

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផ្ទេរអំណាចខ្លះទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅឲ្យគណៈកម្មា

ពិភាក្សាល�ើបញ្ហាដែលបានកំណត់ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត។

តួនាទីចម្បងជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអនុវត្តនូវតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

មុនពេលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រប�ៀបវារៈមួយព្រមទំាងឯកសារនានាដែល

ទាំងនេះក្នុងការពិភាក្សា និងសម្រេចទៅល�ើកិច្ចការប្រតិបត្តិការខ្លះក៏ដោយ រាល់ការ

“

”

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នូវការងារដែលមិនមែនជាការងារ ប្រចាំ សម្រាប់ជួយ

គ្រប់ភាគី។ វាក៏ជាការផ្តល់ជាវិន័យសម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ដ�ើម្បីប្តេជ្ញា

ភិបាលដ�ើម្បីធ្វើការ ពិភាក្សា និងឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលខ្ពស់នៃការ

បានដាក់ក្នុងរប�ៀបវារៈ សម្រាប់ពិភាក្សា ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យអភិបាលនីមួយៗ

យ៉ាងតិចប្រាំថ្ងៃមុនការប�ើកកិច្ចប្រជុំ ដ�ើម្បីប្រាកដថាអភិបាលបានពិនិត្យឯកសារក្នុង
ការត្រៀមប្រជុំ និងទទួលបានសេចក្តីបញ្ជាក់ ឬការពន្យល់បន្ថែមទ�ៀតប�ើចាំបាច់

ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនក្នុងករណីចាំបាច់អាចស្នើសុំចាកចេញពីការពិភាក្សានោះ។

ការក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈ និងមាន

ភិបាល។ ទោះបីជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានផ្តល់នូវឆន្ទានុសិទ្ធិជូនដល់គណៈកម្មការ

ទទួលខុសត្រូវល�ើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់នៅតែជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលទាំងមូល។

មុនពេលកិច្ចប្រជុំ។

គណៈកម្មាការសវនកម្ម

ល�ើសពីនេះទ�ៀតនេះ កំណត់ហេតុអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាការ

គណៈកម្មាការសវនកម្មត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការស�ើប
ុ

ប្រជុំព្រមទាំងសេចក្តីសម្រេចដោយឥតល្អៀង និងត្រឹមត្រូវ។ សេចក្តីព្រៀងនៃ

គ្មានការកម្រិតចំពោះរាល់ សវនករខាងក្រៅ និង ផ្ទៃក្នុង និងសមាជិកគណៈ

បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដ�ើម្បីជូនក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់ការណែនាំមុននឹងបញ្ជាក់

សវនកម្មដែលបានជួបប្រជុំរយៈពេលបួនដងក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបាន សង្ខេបនៅ

ក្រុមប្រឹក្សារបស់ធនាគារបានកត់ត្រានូវរាល់ការពិភាក្សារបស់សមាជិកនៅក្នុងកិច្ច

អង្កេតល�ើសកម្មភាពដែលមានចែងក្នុង លក្ខន្តិកៈ និងមានសិទ្ធិពិនិត្យម�ើលដោយ

កំណត់ហេតុអង្គប្រជុំ ត្រូវបានផ្ញើជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍

គ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ។ រាល់ការងារដែលធ្វើឡ�ើងដោយគណៈកម្មាការ

ជាផ្លូវការនៅកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់។

ក្នុងរបាយការណ៍ គណៈកម្មាការសវនកម្ម និងលក្ខន្តិកៈនៅទំព័រ ៧២ នៅក្នុង

សមាជិកនៃគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាលដ�ើម្បីរាយការណ៍ល�ើបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន និង

បង្ហាញសេចក្តីសង្ខេប និងសេចក្តីលម្អិតជូនអភិបាលក្នុងការផ្តល់អនុសាសន៍ជូនក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ការពិចារណា។ ព័ត៌មានបន្ថែម ឬសេចក្កីបញ្ជាក់អាចតម្រូវឲ្យ
ផ្តល់បន្ថែមជាពិសេសបញ្ហាស្មុគស្មាញ និងបច្ចេកទេសជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ។ សមាជិករបស់គណៈកម្មាការសវនកម្មមានបរិយាយនៅ
ទំព័រ ៧២ នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ។

មាន៖

(i). គណៈកម្មការនេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយ

និងក្របខ័ណ្ឌការងារដ�ើម្បីផ្តល់ អត្តសញ្ញាណ វាស់វែង តាមដាន គ្រប់គ្រង

៧. ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃល�ើភាពសមរម្យនៃការធានា។
៨.  ពិនិត្យ និងផ្តល់អនុសាសន៍ល�ើយុទ្ធសាស្រ្តដែលត្រូវអនុវត្ដដោយធនាគារពីការ

អនុវត្តសន្ស
ធិ ញ្ញា បាសែល (Basel) សម្រាប់អនុមត
័ ដោយក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាល។

៩.  ពិចារណា និងអនុម័តនៅការតែងតាំងទីប្រឹក្សាខាងក្រៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារ
ដែលមិន ល�ើសពី ១ លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការតែងតាំងមួយល�ើក (ទោះបី

•

នៅក្នុងករណីនេះ។

ហានិភ័យឥណទាន (រួមមានហានិភ័យប្រមូលផ្តុំ

១០.ពិនិត្យ និងអនុម័តផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មី និងធានាការប្រតិបត្តិតាមសេចក្តី
ណែនាំដែលចេញ ដោយធនាគារជាតិម៉ាឡេស៊ី និងអង្គនិយតករក្នុងស្រុក។

ហានិភ័យទីផ្សារ (រួមមានហានិភ័យល�ើតម្លៃ ហានិភ័យល�ើអត្រាការប្រាក់/

ហានិភ័យល�ើតម្លៃទទួលយកមកវិញ)
ហានិភ័យសន្ទនិយភាព

•

ហានិភ័យច្បាប់

•

ហានិភ័យកិត្តនាម

•

ហានិភ័យពាណិជ្ជកម្ម/យុទ្ធសាស្ត្រ

•

ហានិភ័យគំរូ

•

ហានិភ័យល�ើការធ្វើប្រាតិភោគ

១.   ពិនិត្យ និងអនុម័តល�ើរាល់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្របខណ្ឌការងារ
ហានិភ័យ គោល នយោបាយហានិភ័យ បាតុភាពហានិភ័យ
និងការកំណត់ករណីហានិភ័យ។

២.  ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃភាពសមស្របនៃគោលនយោបាយ និងក្របខណ្ឌការងារ
ត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ និងអ្វីដែលពួកគេប្រតិបត្តិបាន ដោយប្រសិទ្ធភាព។

៣.  ធានានូវរាល់ដណ�
ំ
រើ ការរចនាសម្ព័ន្ធ ធនធាន និងប្រព័ន្ធដ�ើម្បីគ្របគ្រ
់ ងហានិភយ
័

ដូចជាធានាថា បុគល
្គ ក
ិ មានតួនាទីកង
នុ្ ការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ បំពេញ

៤.   ពិនិត្យរបាយការណ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រង periodic reports ទៅល�ើការ
ប្រឈមមុខនឹង ហានិភ័យ សមាសភាពហានិភ័យ និងសកម្មភាព
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

និងគុណភាពទ្រព្យសកម្ម សម្ពាធសេណារីយ៉ូ។

៦.   ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃល�ើដំណ�ើរការវាយតម្លៃដ�ើមទុនផ្ទៃក្នុងសមស្រប

កម្រិតបទប្បញ្ញាត្តិ និងដ�ើមទុន ផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារទៅនឹងប្រវត្តិហានិភ័យ។

គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជួបប្រជុំរ�ៀងរាល់ពីរខែម្តង និងការប្រជុំបន្ថែម

ក្នុងករណីមានបញ្ហា បន្ទាន់ដែលទាមទាឲ្យមានការពិភាក្សារបស់គណៈកម្មាការ។
ក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុដែលចប់នៅ ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ កិច្ចប្រជុំ

បានធ្វើឡ�ើង បួនដង។ ប្រធានគណៈកម្មាការ និងសមាជិកភាគច្រើនគឺជាអភិបាល
ឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ។ ព័ត៌មានលម្អិតរបស់សមាជិករបស់គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យមានចែងក្នុង ទំព័រ ៦៥ នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ។

គណៈកម្មាការគណៈគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតប្រតិបត្តិ
នាយកប្រតិបត្តិដោយមានការគាំទ្រពីក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាល បានបង្កើតនូវ គណៈកម្កា
មា រ
គណៈគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតប្រតិបត្តិនានា និងបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចរបស់ខ្លួនដល់

គណៈកម្មាការទាំងនេះដ�ើម្បីជាជំនួយនិងគាំទ្រដល់គណៈកម្មាការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ។ គណៈកម្មាការគណៈគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតប្រតិបត្តិ
សំខាន់ៗ ដែលដឹកនាំដោយនាយកប្រតិបត្តិរួមមាន៖
•

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

•

គណៈកម្មការឥណទាន

•

គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

•

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម

•

គណៈកម្មការបុគ្គលិក

•

គណៈកម្មការបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៥.   ពិនិត្យរាល់ផលប៉ះពាល់របស់ហានិភ័យទៅល�ើដ�ើមទុន ផលប្រយោជន៍

១៣. អនុវត្តនវូ តួនាទីផ្សេងទ�ៀតដូចដែលបានផ្តល់ជន
ូ ដោយក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាលម្តងម្កាល។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

តួនាទីនោះដោយឯករាជ្យពីស្ថាប័ន ហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលនូវហានិភ័យនោះ។

១២. ផ្តល់នូវបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការទៅគណៈគ្រប់គ្រងដ�ើម្បីចាត់ការបន្ត។

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ហានិភ័យក្នុងការកំណត់ អត្តសញ្ញាណ វាស់វែង តាមដាន គ្រប់គ្រង និង

មេយប៊ែង។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

(ii). តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរួមមាន៖

ហានិភ័យនិងរាល់ សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គនិយតករក្នុងស្រុកសម្រាប់ធនាគារ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

•

១១.ពិនិត្យនូវរាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ធនាគារជាតិម៉ាឡេស៊ីល�ើការឲ្យចំណាត់ថ្នាក់

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

និងហានិភ័យឥណទាន Couterparty)
•

មាននៅក្នុងថវិការ ឬមិនមានក្នុងថវិការ) និង ជូនដំណឹងជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អំពីធនាគារ

និងត្រួតពិនិត្យ នូវសមាសភាពហានិភ័យដូចខាងក្រោយ៖

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទៅល�ើបញ្ហាហានិភ័យរួម

សេចក្តីសង្ខេប

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
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របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ភាពទទួលខុសត្រូវ និងសវនកម្ម
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រកាស

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវល�ើ fiduciary និងបង្ហាញ

ជូនម្ចាស់ភាគហ៊ុន និង សាធារណៈនូវស្ថានភាព ការបំពេញការងារ និង

ទស្សនៈវិស័យល�ើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារដែល ត្រូវបានវាយតម្លៃយ៉ាងទូលំទូលាយ
ច្បាស់លាស់ មានតុល្យភាព និងប្រកបដោយអត្ថន័យ។ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេច
នូវការរំពឹងទុករបស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលល�ើការទទួលខុសត្រូវល�ើរូបីយវត្ថុក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាលដែលមាន ការគាំទ្រពីគណៈកម្មាការសវនកម្ម និងពិនិត្យនូវរាល់

ដំណ�ើរ ការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងគុណភាពរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់

ធនាគារដ�ើម្បីធានាឲ្យបានថា របាយការណ៍បានបង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដ និង
ត្រឹមត្រូវចំពោះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
ព្រមទាំងលទ្ធផល និងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏ធានាផងដែរថាប្រព្រឹត្តកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Treatment)

របស់របាយការណ៏រួម (consolidated account) របស់ធនាគារ ត្រូវបានផ្អែកទៅ
ល�ើលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹង និងធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានធ្វើ

ឡ�ើង ដោយយោងតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងសេចក្តីណែនាំ
របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

វិសាលភាពសម្រាប់ការប្រកាសរួមមាន ការពិនិត្យទៅល�ើប្រភពចំណូលចម្បង
ដោយយោងទៅតាម សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម និងភូមិសាស្រ្ត ការវិភាគល�ើការ

បំពេញការងារពីឆ្នាំកន្លងទៅ និងភាពសមស្រប នៃហិរញ្ញវត្ថុ រួមជាមួយនឹងការ
បរិយាយយ៉ាងលម្អិតនៃការកែប្រែល�ើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍

ចំណូលដ�ើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ ដឹងល�ើប្រតិបត្តិការធនាគារ។

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសវនករ
សវនករផ្ទៃក្នុង

សវនករផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារត្រូវរាយការណ៍ពីមុខងាររបស់ខ្លួនជូនគណៈកម្មការ
សវនកម្មរបស់ធនាគារ និងមានសិទ្ធិចូលរួមប្រជុំដោយគ្មានការកំណត់នៅក្នុង

គណៈកម្មការសវនកម្ម។ មុខងាររបស់សវនករ ផ្ទៃក្នុងគឺឯករាជ្យពីរាល់សកម្មភាព
ឬប្រតិបត្តិការនានារបស់ធនាគារ។ សវនករផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារវាយ តម្លៃជា

ទ�ៀងទាត់ល�ើប្រសិទ្ធិភាពនៃដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ពិនិត្យពីប្រសិទ្ធិភាព

នៃការអនុវត្ត ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការប្រតិបត្តិតាមក្នុងធនាគារទាំងមូល។

នាយកសវនករ ផ្ទៃក្នុងត្រូវបាន អញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសវនកម្ម
ដ�ើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចពិភាក្សាល�ើរបាយការណ៍ សវនកម្ម។ កំណត់ហេតុ

អង្គប្រជុំរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម ត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទុកជា ព័ត៌មាន
និងមានតួនាទីជាឯកសារយោងជាពិសេសប�ើមានបញ្ហាណាមួយដែលសមាជិក
គណៈកម្មការសវនកម្មមានបំណងជម្រាបជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

សវនករឯករាជ្យ
គណៈកម្មការសវនកម្ម និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលស្គាល់នូវវិសាលភាព

និងឯករាជ្យរបស់សវនករ ដែលមានឈ្មោះថា Messrs. Ernst & Young

ក្នុងការផ្តល់នូវរបាយការណ៍សមស្រប និងតម្លាភាព ជូនម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ ដ�ើម្បី

ធានានូវការប្រកាសឲ្យបានរាល់បញ្ហាសវនករបានពិភាក្សាជាមួយនឹង គណៈកម្មការ
សវនកម្មដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់យ៉ាងតិចម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ។
របាយការណ៍ពេញលេញរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មដែលបង្ហាញនូវតួនាទី

របស់ខ្លួនដែលមានទំនាក់ ទំនងនឹងសវនករផ្ទៃក្នុង និងសវនករឯករាជ្យមានក្នុងទំព័រ
៧២ ដល់ ៧៥ នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ។

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ក្រមសីលធម៌

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលខុសត្រូវជារួមក្នុងការរក្សាបាននូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃក្នុង

ធនាគារមានក្រមសីលធម៌ដែលចែងពីស្តង់ដារ និងគោលការណ៍នៃការអនុវត្តល្អនៅ

ប្រតិបត្តិការ និងប្រតិបត្តិតាមការគ្រប់គ្រង អភិបាលកិច្ចដ�ើម្បីធានាថាការវិនិយោគ

ទាំងអភិបាល និងបុគ្គលិកត្រូវបាន ទាមទាឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌ខ្ពស់ក្នុងការ

សមស្របមួយដែល គ្របដណ្តប់ទៅល�ើការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ការត្រួតពិនិត្យ

របស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជន និង ទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ
ត្រូវបានរក្សាការពារ។

ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងត្រូវបានពិនិត្យឡ�ើង

វិញជាបន្តបន្ទាប់ ដ�ើម្បីធានាថាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនៅ
តែអាចអនុវត្តបាន។ គណៈកម្មាការសវនកម្មវាយតម្លៃជាទ�ៀងទាត់ទៅល�ើប្រសិទ្ធិ

ភាព និងភាពសមស្របនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងដោយ ពិនិត្យឡ�ើងវិញនូវរាល់ការ

ចាត់វិធានការចំពោះបញ្ហាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍

រ�ៀបរ�ៀងដោយសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅរាល់ពេលប្រជុំ។ គណៈកម្មការសវនកម្មក៏ពិនិត្យ

ផងដែរល�ើ រាល់អនុសាសន៍របស់សវនករ និងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រងទៅ
ល�ើអនុសាសន៍ទំាងនោះ។

ក្ង
នុ ឧស្សាហកម្ម សេវាកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុដែលត្វរូ បានអង្កេតដោយអភិបាល និងបុគល
្គ ក
ិ ។

អនុវត្តតួនាទី និងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្ម អតិថិជន បុគ្គលិក និង

និយតករ។ នេះត្រូវឲ្យស្របជាមួយនឹងតម្លៃសល
នូ្ របស់ធនាគារដែលបង្ញ
ហា ពីឥរិយាបទ
ប្រកបដោយសីលធម៌នៅពេលទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹងតតិយជន និងបុគល
្គ ក
ិ ។

ទំនួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុន
ក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាលត្រូវពេញចិតន
្ត វូ តុល្យភាពមូយដ៏លដែលត្
្អ
វរូ បានសម្រេចរវាងការបង្កើត
តម្លៃ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ន
ុ ។ ព័តមា
៌ នលម្អិតនៃការទទួលខុសត្រូវផ្ចផ
តួ ្តម
ើ
ធនាគារត្រូវបាន កំណត់នៅទំពរ័ ៤០ ដល់ ៤៣ នៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នានេ
ំ ះ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយយោងទៅតាមដំណោះស្រាយរបស់
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចុះថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣។

របាយការណ៍នៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមាននៅក្នុងទំព័រ XX នៅក្នុងរបាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំនេះ និងបង្ហាញ នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃរបាយការណ៍នៃការត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ជា តិកសេង

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សេចក្តីសង្ខេប

របាយការណ៍លើការ
ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
សេចក្កីផ្តើម
របាយការណ៍ល�ើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនេះ បានធ្វើឡ�ើងស្របទៅតាមប្រកាសល�ើការត្រួត ពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនៃស្ថាប័នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រួមបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆំា្នរបស់ក្រុមហ៊ុន នូវរបាយការណ៍ ស្តីអំពីស្ថានភាពនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

អំពីធនាគារ

របាយការណ៍គួរពិពណ៍នាអំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ គោលការណ៍ ទម្រង់ការ និងយន្តការដែលទាក់ទងនានា ។ របាយការណ៍បែបនេះ

ក៏នឹងវាយតម្លៃល�ើប្រសិទ្ធិភាពប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង តាមរយៈការរីកលូតលាស់នៃអាជីវកម្ម ពិពិធកម្ម និងការផ្លាស់ប្តូរដែលបានក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងធនាគារ ។

ល�ើការត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៃក្នុង ដែលហៅកាត់ថា “របាយការណ៍” ដែលត្រូវបាន
រ�ៀបចំឡ�ើងយោងទៅតាម “ប្រកាស ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង នៃធនាគារ

និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្”ថុ ដែលចេញដោយធនាគារជាតិន កម្ពុជា ដែលគ្រោងឡ�ើង

នូវដំណ�ើរការនានាដែលនឹងត្រូវអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងការត្រួតពិនិត្យនូ
វភាពគ្រប់គ្រាន់ និងសុច្ចរិកភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើត

ក្របខ័ណ្ឌការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏សមស្របមួយ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។
ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង គឺត្រូវបានតាក់តែងឡ�ើងដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ
នៅក្នុងកំរិតហានិភ័យមួយ ដែលអាចទទួលយកបាន មិនមែនក្នុងគោលបំណង

ដ�ើម្បីលុបបំបាត់នូវហានិភ័យ នៃកាបរាជ័យក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលការណ៍
គោលដៅ និងគោលបំណងរបស់ធនាគារ នោះឡ�ើយ។ ដូច្នេះ ក្របខ័ណ្ឌការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងអាចបានតែផ្ដល់នូវអំណះអំណាង

•
•
•
•

ភាពសមរម្យ និងប្រសិទ្ធភាព នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃក្នុង មានដូចខាងក្រោម៖

ក្របខ័ណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
•

កំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់នូវការទទួលខុសត្រូវ ដែនកំណត់នៃសិទ្ធអំណាច

គណនេយ្យភាពដែលសមស្របជាមួយនឹងអាជីវកម្ម និងតម្រូវការប្រតិបត្តិការ

ដែលជួយថែរក្សាបរិស្ថាននៃការត្រួតពិនិត្យអោយរឹងមាំ ។ វាបានពង្រីកទំនួល
ខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មរួមបញ្ចូលការវាយតម្លៃការត្រួត

ឱ្យមានឡ�ើង ពេញមួយការិយបរិច្ឆទហិរញ្ញវត្ថុកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យនោះ រហូតដល់
កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុម័តល�ើរបាយការណ៍នេះ សម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ។

ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង តាមរយៈមុខងាររបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

•

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏បានផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវផងដែរ នៃការត្រួតពិនិត្យ
ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់គណៈកម្មកាគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យ។ ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវបានត្រួត
ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដោយផ្នែកគ្រប់គ្រងឥណទាន និងហានិភ័យជា

បន្តបន្ទាប់ ។ គណៈកម្មកាគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ជួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បី

ត្រួតពិនិត្យ និងម�ើលខុសត្រូវប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ
ដែលមុខងាររបស់ការគ្រប់គ្រងឥណទាន និងហានិភ័យនឹងជួយសម្រួលដល់

របស់ធនាគារ ។ រាល់គោលការណ៍ និងក្របខ័ណ្ឌដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បី

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

69

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ការបង្កើតប្រព័ន្ធបន្តរត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្លាស់ប្តូរនៃបរិស្ថានអាជីវកម្ម ហ�ើយដំណ�ើរការដែលកំពុងបន្តនេះ បានបង្កើត

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ស្ថានប័ន ជាមួយនឹងការ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម និងត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញជាប្រចាំ ដ�ើម្បីឱ្យស្របទៅតាមការ

រាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឱ្យបានទ�ៀងទាត់នូវរាល់ការផ្លាស់ប្តូរនៃ

ដំណ�ើរការសំខាន់ៗដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបង្កើតឡ�ើងក្នុងការត្រួតពិនិត្យ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងដំណ�ើការដែលសមស្រប

រចនាសម្ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងដំណ�ើរការដែលបានបង្កើតឡ�ើងនៅក្នុងធនាគារ

អនុវត្តគោលការណ៍ដែលសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង

រចនាសម័្ពន្ធនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការក្លែងបន្លំ ។

ធំៗដែលនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចបាននូវគោលបំណងអាជីវកម្ម ។

បង្កើត អនុវត្ត និងត្រួតពិនិត្យភាពសមរម្យនៃប្រព័ន្ធការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ហានិភ័យ និងសកម្មភាពកែប្រែដែលបានអនុវត្ត ។

បង្ហាញខុសជាសារវន្តល�ើការគ្រប់គ្រង និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ឬការប្រឆាំងនឹងការ

ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការវាយតម្លៃ ការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

រ�ៀបចំនូវគោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធ និងនីតិវិធីដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

យ៉ាងសមហេតុផល ជាជាងការធានាជាក់លាក់នៃប្រសិទ្ធភាព ប្រឆាំងទៅនឹងការ

កំណត់ និងវាយតម្លៃការប្រឈមមុខនៃហានិភ័យ និងការសម្រេចនៃគោល

បំណងពាណិជ្ជកម្ម និង យុទ្ធសាស្រ្ត

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ក្នុងមតិរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្របខ័ណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រព័ន្ធ

•

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ទំនួលខុសត្រូវ

តួនាទីនៃការគ្រប់គ្រងរួមមាន៖

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ដូច្នេះហ�ើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានភាបពរីករាយក្នុងការផ្តល់របាយការណ៍

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ការិយបរិច្ឆេទនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

របាយការណ៍ល�ើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

កំណត់ វាស់វែង និងត្រួតពិនិត្យសមាសភាគហានិភ័យផ្សេងៗ នឹងត្រូវត្រួត
ពិនិត្យឡ�ើងវិញ ព្រមទាំងផ្តល់អនុសាសន៍ដោយគណៈកម្មកាគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ បន្ថែមល�ើនេះ គណៈកម្មកាគ្រប់គ្រង

មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
•

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដោយពិនិត្យជាប្រចំាល�ើដំណ�ើរការអាជីវកម្ម ដ�ើម្បី

ហានិភ័យ ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃភាពសមរម្យនៃគោលការណ៍គ្រប់គ្រង

វិភាគ និងវាយតម្លៃភាព ពេញលេញ និងប្រសិទ្ធភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុ និងការ

ហានិភ័យ និងធ្វើឲ្យប្រាកដនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ធនធាន និងប្រព័ន្ធ ដែល

គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ ព្រមទំាងបង្ហាញនូវ ហានិភ័យសំខាន់ៗ និងការមិន

បានដាក់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
•

អនុលោមតាមច្បាប់នានា ដែលនំាឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនាគារ ។ សវនករផ្ទៃ

មុខងារនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺត្រូវបានពង្រឹងដោយប្រធានគ្រប់គ្រង

ក្នុងផ្តល់នូវអនុសាសន៍ដ�ើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ប្រព័ន្ធ

ឥណទាន និងហានិភ័យ (HCRM) ដែលបានត្រួតពិនិត្យល�ើអភិបាលកិច្ច

ត្រួតពិនិត្យ និងដំណ�ើរការគ្រប់គ្រង។ គណៈគ្រប់គ្រងនឹងតាមដានរាល់ស្ថានភា

ហានិភ័យរបស់ធនគារ ។ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អភិបាលកិច្ចហានិភ័យគឺរ�ៀបចំ

ពសកម្មភាព ដែលឆ្លើយតបនឹងអនុសាសន៍របស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងឯករាជ្យ។

តាមផ្នែកៗនៃអាជីវកម្ម ដោយសមស្របទៅតាមក្របខ័ណ្ឌហានិភ័យ

សវនកម្មត្រូវអនុវត្តតាមផ្នែកនិង នាយកដ្ឋានអាស្រ័យតាមកំរិតហានិភ័យ

គោលការណ៍ និងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នដ�ើម្បីបង្រ្គប់បន្ថែមនិងពង្រឹងការ

កម្មវត្ថុ និងគោលនយោបាយរបស់ធនាគារនៅក្នុងបរិបទដែលទាក់ទងនឹងមុខ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងវប្បធម៌ នៃហានិភ័យផ្អែកល�ើការរីកលូតលាស់

ជំនួញ និងបរិយាកាសផ្នែកច្បាប់ និងតាមការពិចារណារបស់គណៈគ្រប់គ្រង

និងគម្រោងពង្រីកបន្ថែមរបស់ធនាគារ ។
•

គោលការណ៍ គោលនយោបាយ និតិវិធី និងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មជាប្រចាំដ�ើម្បីប្រាកដពីភាពទាក់ទង និងអនុលោមទៅ

ជាន់ខ្ពស់និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
•

ភាពអាជីវកម្មនិងផ្នែកគាំទ្ររបស់ធនាគារ ។ គណៈកម្មាការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ទាំងអស់ ។ ធនាគារបានទទួលយកផងដែរនូវគោលការណ៍រាយការណ៍

ធ្វើការប្រជុំជាប្រចាំ ដ�ើម្បីពិភាក្សាពីចំណុចខ្សោយដែលសវនករបានរកឃ�ើញ

សម្ងាត់ ដែលផ្តល់ជាមធ្យោបាយសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់រាយការណ៍ការនូវ

និងរបាយការណ៍ស�ុើបអង្កេត និងសម្រេចល�ើផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវ

ភាពពិត ឬ ការបន្ទិលសង្ស័យនៃការធ្វេសប្រហែស ការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវ ឬ

ការដោះស្រាយរាល់បញ្ហា ដែលប៉ះពាល់ដល់ ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់

ការរំលោភបំពានល�ើគោលការណ៍ និងច្បាប់របស់ធនាគារក្នុងលក្ខណៈដែល

ធនាគារ ។ អ្នកតំណាងពីគ្រប់នាយកដ្ឋាន ដែលត្រូវបានធ្វើសវនកម្ម នឹង

មានសុវត្ថិភាព និងការសម្ងាត់។

ទទួលបានការស្នើសុំឲ្យចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មាការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដ�ើម្បី

គោលការណ៍គ្រប់គ្រង (MCP) និងគោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង (ICP)

ពិភាក្សាបន្ថែម និងជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាបានកាន់តែល�ឿន។ កំណត់

ជាលាយល័ក្ខអក្សររបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ។ គោលការណ៍

ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំ របស់គណៈកម្មាការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នឹងត្រូវផ្តល់ជូនក្រុម

គ្រប់គ្រង គ្រោងរ�ៀបចំទំនួលខុសត្រូវដ៏ជាក់លាក់មួយសម្រាប់គ្រប់ក្រុម

ប្រឹក្សាគណៈកម្មាការសវនកម្ម ព្រមជាមួយនឹងរបាយការណ៍សវនកម្ម ។

ឧទាហរណ៍ ថ្នាក់ដឹកនាំ គណៈកម្មកាសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងគណៈកម្មកា

គណៈកម្មាការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក៏ត្រូវអនុវត្តតាមសកម្មភាពដែលតម្រូវដោយ

ក្រុមប្រឹក្សាសវនកម្មដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ ។
ICP គឺបង្កើត ជាស្មារតីក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលទាក់ទិននឹង

សមាសភាគត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងគោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យសំខាន់សម្រាប់
ធនាគារ។
•

ក្របខ័ណប្ឌ ្រឆាំងនឹងកាក្លែងបនបា
្លំ នអនុវត្តដោយផ្តល់នវូ គោលការណ៍ទល
ូ ទ
ំ លា
ូ យ
យុទ្ធសាស្រ្ត និង គោលនយោបាយសម្រាប់ធនាគារទទួលយកនូវទំនាក់ទំនង

ក្នុងការក្លែង បន្លំដ�ើម្បីល�ើកតំក�ើនស្តង់ដារនៃភាពសុចរិកឲ្យបានខ្ពស់ ។ គម្រោង
ការងារត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងរ៉ឹងមាំ និងទូលំទូលាយដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យធនាគារ

ក៏ដូចជារំលេចនូវតួនាទី ព្រមទាំងទំនួលខុសត្រូវនូវគ្រប់កម្រិតសម្រាប់ការពារ

និងឆ្លើយតបទៅនឹងការក្លែងបន្លំ ។
•

ការបង្កើតនូវគោលគំនិតខ្សែការពារចំនួនបី រួមមានផ្នែកប្រឈមនឹងហានិភ័យ
ផ្នែកត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ។ ផ្នែកប្រឈមនឹងហានិភ័យ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលមានក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ ចំណែកឯផ្នែក

ត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌការងារគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យ និងអភិវឌ្ឍ និងវិធីសាស្រ្ត ។ បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀត សវនកម្មផ្ទៃក្នុងគឺ

ផ្តល់ការធានាជាឯករាជ្យល�ើប្រសិទភា
្ធ ពនៃវិធសា
ី ស្រ្តការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

គណៈកម្មាការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងគឺ ជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដែលដឹកនាំដោយ
នាយកប្រតិបត្តិ មានសមាសភាពពីតំណាងថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃអង្គ

តាមច្បាប់ និងគោលការណ៍ បច្ចុប្បន្ន ព្រមទំាងបង្កើតឡ�ើងសម្រាប់បុគ្គលិក

•

មុខងារនៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរួមមានការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំល�ើប្រតិបត្តិការធនាគារ

គណៈកម្មាការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដែរ ។
•

ក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មាការសវនកម្មប្រជុំតាមកាលវិភាគដែលបានកំណត់ ដ�ើម្បី
ត្រួតពិនិត្យបញ្ហាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលបានរកឃ�ើញនៅក្នុងរបាយការណ៍

ដែលរ�ៀបចំដោយសវនកម្មផ្ទៃក្នុង សវនកម្មខាងក្រៅ អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ និង
ការវាយតម្លៃបន្ថែមពីប្រសិទ្ធភាព និងភាពពេញលេញនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃ
ក្នុងរបស់ធនាគារ ។ ក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មាការសវនកម្ម បានត្រួតពិនិត្យ

យ៉ាងសកម្មល�ើឯករាជ្យភាពរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ល�ើវិសាលភាពនៃការងារ

និងធនធាន ។ ក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មាការសវនកម្ម ក៏ពិនិត្យឡ�ើងវិញនូវមុខងារ
របស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ជាពិសេសដែនកំណត់នៃផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ
និងសកម្មភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដែលក�ើតមានជារ�ឿយៗ ។ កំនត់ហេតុនៃ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនឹងត្រូវជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃសកម្មភាពដែល ក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មាការសវនកម្មបានកំនត់
នឹងត្រូវសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍គណៈកម្មាការសវនកម្ម ។

សេចក្តីសង្ខេប

ការធានាពីថ្នាក់គ្រប់គ្រង

ធាតុសំខាន់ៗផ្សេងទ�ៀតនៃនីតិវិធីដែលបានបង្កើតដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក៏ទទួលបាននូវការធានាសមហេតុផលពីនាយកប្រតិបត្តិ

នឹងផ្តល់ប្រសិទ្ធភាព នៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរួមមាន៖
•

គម្រោងអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំ និងថវិការត្រូវបានដាក់ស្នើទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ដ�ើម្បីធ្វើការអនុម័ត ។ សមិទ្ធិផលជាក់ស្តែងត្រូវបានពិនិត្យធ�ៀបនឹងផែនការ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ធាតុសំខាន់ៗផ្សេងទ�ៀតនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ថាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារជាសារវន្ត

កំពុងប្រតិបត្តិយ៉ាងសមរម្យ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយផ្អែកល�ើគំរូគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យដែលបានអនុម័តដោយធានាគារ។

អំពីធនាគារ

ដែលបានកំណត់ជារ�ៀងរាល់ខែ ដ�ើម្បីឱ្យការឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលា

និងសកម្មភាពកែប្រែត្រូវបានអនុវត្តដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ។ ក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាល ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនូវរបាយការណ៍ពីថា្នក់គ្រប់គ្រងល�ើ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ស្ថិតិប្រតិបត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ក៏ដូចជាល�ើបញ្ហាផ្នែកច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក៏អនុម័តល�ើការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែប្រែល�ើគោលការណ៍របស់
ធនាគារផងដែរ ។
•

គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិគ្រប់កំរិត (ELC) ក៏ត្រូវបានបង្កើតដោយ

ថ្នាក់គ្រប់គ្រង ដ�ើម្បីជួយ និងគាំទ្រគ្រប់គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នានា ក្នុងការត្រួតពិនិត្យផ្នែកសំខាន់ៗ នៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ។ គណៈ
កម្មាការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិគ្រប់កំរិតទាំងអស់រួមមាន គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងឥណទាន គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រង និងទទួល

ខុសត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល និងគណៈកម្មការដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន
និងគណៈកម្មការបុគ្គលិក ។
•

គោលការណ៍ ឬសេចក្កីណែនាំនៃការជ្រើសរ�ើសបុគ្គលិក និងការតំឡ�ើង

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

បុណ្យស័ក្ត របស់ធនាគារត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីធានាថា បុគ្គលដែល

មានសម្ថភាពសមស្របត្រូវបានជ្រើសរ�ើសដ�ើម្បីបំពេញនូវមុខតំណែងដែល
មាន។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាផ្លូវការ ដោយការបង្រៀនដោយផ្ទាល់

ឬក៏រ�ៀនតាមបណ្តាញអ៊ីនធ�ើណិត និងការវាយតម្លៃល�ើការបំពេញភារកិច្ចប្រចាំ

ឆមាស ឬប្រចាំឆ្នាំ រួមទាំងនិតិវិធីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទ�ៀតត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង
ដ�ើម្បីធានាថាបុគ្គលិកនឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលសមស្រប និងមាន

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

សមត្ថភាពដ�ើម្បីបំពេញភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេដោយប្រសិទ្ធិ
ភាព ។ ការណែនាំត្រឹមត្រូវក៏ត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ការបញ្ឈប់បុគ្គលិក ។
•

ការកំណត់ក្របខ័ណ្ឌដ៏ច្បាស់លាស់មួយជាមួយនឹងការផ្តល់អំណាចសមរម្យ

និងការកំណត់នៃអំណាចត្រូវបានសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សម្រាប់

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ការទិញ និងការបោះចោលទ្រព្យសកម្ម ការដេញថ្លៃ ការលុបចោលនូវធាតុ
ប្រតិបត្តិការ និងឥណទាន ការបរិច្ចាកក៏ដូចជាការសម្រេចទៅល�ើចំណាយ
ប្រតិបត្តិការ និងចំណាយទូទៅ ។
•

គោលការណ៍ និងនីតិវិធីនានាត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ដ�ើម្បីធានានូវការ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

អនុលោមទៅតាមការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិដែលបានចែង ។
គោលការណ៍ និងនីតិវិធីទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងទៅតាមសរាចរណែនាំ
របស់ធនាគារ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មពី ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូនៃ
បរិស្ថានអាជីវកម្ម ឬក៏សេចក្កីណែនាំពីបទប្បញ្ញត្តិ ។

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
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របាយការណ៍
គណៈកម្មាការសវនកម្ម
ក. ការតែងតាំង និងលក្ខខណ្ឌយោងផ្សេងៗ
ការតែងតំាង

អង្គប្រជុំ

គណៈកម្មការត្រូវមានសមាជិកយ៉ាងតិច (៣) បីរូប ត្រូវបានតែងតាំងដោយ

១ អង្គប្រជុំនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងតិចណាស់មួយដងក្នុងរយៈពេលពីរខែ ដ�ើម្បី

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងចំណោមអភិបាលមិនប្រតិបត្តិនៃធនាគារ៖

១ ប្រធានត្រូវតែអភិបាលឯករាជ្យ និងយ៉ាងតិចណាស់អភិបាលឯករាជ្យម្នាក់នៃ

គណៈកម្មការត្រូវតែមានជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ និងអភិបាលឯករាជ្យ
ម្នាក់ដែលមានជំនាញផ្នែកច្បាប់ និងធនាគារកិច្ច។

២ គណៈកម្មការត្រូវមានសមាជិកយ៉ាងតិច (៣) បីរូប ក្នុងនោះ (២)

ពីររូបជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ ដែលតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុង
ចំណោមអភិបាលមិនប្រតិបត្តិនៃធនាគារ។

៣ នៅពេលដែលប្រធានមិនអាចចូលរួមប្រជុំបាន សមាជិកទាំងអស់ត្រូវ
ជ្រើសរ�ើសសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជាប្រធាន។

សមាជិកគណៈកម្មការសវនកម្ម

របស់ធនាគារមេយបែ៊ង (ខេមបូឌា)
ភីអិលសីុ. ពីឆ្វេងទៅស្តាំ

• ដាទុ ករុណាការ៉ាន់ រ៉ាម៉ាសាមី
(ប្រធាន)

• ស្ពេនសឺរ លី ទ�ៀន ឈី
(សមាជិក)

• ហាមី រុលឡា ប៊ូហាន់
(សមាជិក)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ឲ្យស្របជាមួយនឹងអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអាចជាញឹកញាប់អាស្រ័យ
ល�ើសេចក្តីសំរេចរបស់គណៈកម្មការ។ យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ
គណៈកម្មការនឹងត្រូវជួបជាមួយសវនករខាងក្រៅដោយមិនមានវត្តមាន
អភិបាលប្រតិបត្តិ។

២ គណៈកម្មការនឹងកំណត់នីតិវិធីរបស់ខ្លួនជាពិសេសទាក់ទងនឹងការកោះប្រជុំ
ការជូនដំណឹងពីការប្រជុំ ការបោះឆ្នោត និងនីតិវិធីនៃការប្រជុំ ការកត់ត្រា
និងការរក្សា ការបង្កើត និងការអង្កេតល�ើកំណត់ត្រាប្រជុំ។

៣ យោងទៅតាមការសំណ�ើររបស់សវនករខាងក្រៅ កិច្ចប្រជុំនឹងត្រូវប�ើកដ�ើម្បី
ពិចារណានូវរាល់បញ្ហាដែលសវនករយល់ថាវាត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់
ពីអភិបាល និងម្ចាស់ភាគហ៊ុន។

•

ផ្ទៃក្នុង និងក្រៅល�ើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនេះ និងជាពិសេសលិខិតរបស់សវនករ

កូរ៉ុមនឹងត្រូវមានពីរ (២) ច្រើនជាង ៥០% នៃចំនួនសរុបទាំងអស់នៃ

ខាងក្រៅចំពោះគណៈគ្រប់គ្រង និងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រង។

សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍។

លេខាធិការរួមរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម រួមមាន នាយកសេវាកម្ម និងកិច្ចការ

២. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាស និងចុងឆ្នាំដោយផ្តោតល�ើ៖
•

Corporate Secretarial។

•
•

អំណាច

•

ស�ុើបអង្កេតល�ើគ្រប់សកម្មភាព ឬបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងក្របខណ្ឌ
របស់ខ្លួន។

•
•

មានធនធាន ដែលតម្រូវឲ្យមានដ�ើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។

មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដោយមិនមានការកំណត់នូវរាល់ព័ត៌មាន និងឯកសារ
ដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពទំាងនោះ។

•

ឬ ក្រមសីលធ៌មដែលនឹងអាចល�ើកជាចំណោតសម្រាប់ភាពសុច្ចរិតរបស់
គណៈគ្រប់គ្រង។

រ�ៀបចំរបាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្មនៅរាល់ចុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ

ទទួលយកប្រឹក្សាច្បាប់ពីក្រៅ ឬប្រឹក្សាពីអ្នកជំនាញឯករាជ្យផ្សេងទ�ៀត

ហ�ើយរបាយការណ៍នេះនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ។

និងជំនាញប្រសិនប�ើក្នុងករណី ដែលចាំបាច់តម្រូវឲ្យចូលរួម។

៥. ការស�៊ើបអង្កេត

កោះហៅប្រជុំជាមួយនឹងសវនករផ្ទៃក្នុង និងខាងក្រៅដោយមិនចាំបាច់មាន

ណែនពីការស�៊ើបអង្កេតល�ើរាល់សកម្មភាព ឬ បញ្ស
ហា ត
ថិ្ ក្ង
នុ ក្របខណ្ឌការងាររបស់ខន
្លួ ។

ដោយមិនរាប់បញ្ចូលតួនាទីខាងល�ើ គណៈកម្មការសវនកម្ម ត្រូវបានផ្តល់

៦. បញ្ហាផ្សេងៗ

ធនធានចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានសម្រាប់ការបំពេញភារកិច្ច

ទទួល និងចាត់ការក្នុងការរាយការណ៍ទាក់ទងនូវភាពស្ថិតស្ថេរ និងវិធានការការពារ

និងឯកសារដែលទាក់ទងនឹង សកម្មភាពទំាងនោះ។

សិទ្ធិអំណាចដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

អំណាចដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឲ្យមាន៖

នឹងមុខងាររបស់សវនករខាងក្នុង សវនករខាងក្រៅ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាគីជាប់ប្រតិបត្តិការ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និងការស�៊ើបអង្កេតរបស់ធនាគារ
មេយប៊ែងកម្ពុជា មានដូចខាងក្រោម៖

ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលល�ើ៖
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបង្កើតគោលនយោបាយ នីតិវិធី និងគោលការណ៍

ក្នុងអំឡុងពេលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ គណៈកម្មាការសវនកម្មបានអនុវត្តនូវ
ភារកិច្ច និងមុខងារ ដែលមានសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖

វត្តមានក្នុងអង្គប្រជុំ
ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានធ្វើសាវជីវកម្មក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី ២

ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៣ និង បានរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំចំនួនបួន (៤) គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១

ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២។ សេចក្កីលំអិតនៃវត្តមានសមាជិកនីមួយៗ នៃអង្គប្រជុំ
គណៈកម្មការក្នុងអំឡុងឆ្នាំមានដូចជា៖

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ណែនាំល�ើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រផ្ទៃក្នុង។

ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១. ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រផ្ទៃក្នុង

គ. សកម្មភាពនៃគណៈកម្មការសវនកម្ម

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

កាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវចំបងរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម ទាក់ទង

នៃការក្លែងបន្លំ។ បញ្ហាផ្សេងៗ ដែលគណៈកម្មាការយល់ថាសមស្រប ឬការផ្តល់

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដោយមិនមានការកំណត់នូវរាល់ព័ត៌មាន

ខ. កាតព្វកិច្ច & ទំនួលខុសត្រូវ

•

ប្រយោជន៍ដែលអាចក�ើតមានឡ�ើងនៅ ក្នុងធនាគាររួមទាំងប្រតិបត្តិការ នីិតិវិធី

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

-

ត្រួតពិនិត្ររាល់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការ និងបញ្ហជម្លោះនៃផល

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

-

៣. ប្រតិបត្តិការរបស់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធ

គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារ។

គណៈប្រតិបត្តិ នៅពេលដែលចាំបាច់។
•

បទបញ្ញត្តិផ្សេងទ�ៀត។

៤. របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

និងបង្កលក្ខណៈ សុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកខាងក្រៅដែលមានបទពិសោធន៍
•

អនុវត្តតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតម្រូវការផ្នែកច្បាប់និង

មានបណ្តាញទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសវនករខាងក្រៅ

បុគ្គលដែលទទួលបន្ទុកមុខងារ ឬសកម្មភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងថ្នាក់
•

កិច្ចការសំខាន់ និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានខុសពីធម្មតា។

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

គណៈកម្មការត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការ៖

ការផ្លាស់ប្តូរល�ើគោលនយោបាយគណនី និងការអនុវត្ត។

អំពីធនាគារ

ក្រុមហ៊ុន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់និងកិច្ចការក្រុមហ៊ុន និង AVP Group

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

លេខាធិការ

ប្រសិទ្ធិភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រផ្ទៃក្នុង និងការវាយតម្លៃរបស់សវនការ

សេចក្តីសង្ខេប

កូរ៉ុម

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

73

របាយការណ៍គណៈកម្មាការសវនកម្ម

ចំនួននៃអង្គប្រជុំ
សមាសភាព និងឈ្មោះសមាជិក
1

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ

ក្រោមការត្រួពិនិត្យ

ដាទុ ករុណាការ៉ាន់ រ៉ាម៉ាសាមី (ប្រធាន)
- តែងតាំងនៅថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២/២

ស្ពេនសឺ លី ទ�ៀន ឈី (សមាជិក)

- តែងតាំងនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

៤. វាយតម្លៃការបំពេញការងាររបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង កំណត់/អនុម័តប្រាក់បំណាច់
និងការដំឡ�ើងប�ៀវត្សរ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សវនករផ្ទៃក្នុង។

៥. ទទួលដឹងការលាលែងនៃបុគ្គលិកសវនកផ្ទៃក្នុង និងហេតុផលនៃការលាលែង។

សវនកម្មខាងក្រៅ

- អភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្យ

2

៣. អនុម័តល�ើការតែងតាំង ឬ បញ្ចប់នាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងនាយកនៃ

៤/៤

១. ត្រួតពិនិត្យការតែងតំាង និងការបំពេញការងារនៃសវនករខាងក្រៅ

តម្លៃនៃការធ្វើសវនកម្ម និងរាល់សំណួរនៃការចុះឈ្មោះ ឬ ការបញ្ឈប់
និងអនុសាសន៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

- អភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្យ

២. វាយតម្លៃគុណសម្បត្តិ ជំនាញ ធនធាន និងប្រសិទ្ធភាពរបស់
សាវនករខាងក្រៅ។

3

ហាមី រុលឡា ប៊ូហាន់(សមាជិក)

- តែងតាំងនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២

៤/៤

- អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ

៣. ត្រួតពិនិត្យពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់សវនករខាងក្រៅ និងឯករាជ្យភាព
ព្រមទាំងវត្ថុវិស័យ។

៤. ត្រួតពិនិត្យគម្រោងផែនការនិងវិសាលភាពសវនកម្មរបស់សាវនករខាងក្រៅ រួម
មានរាល់ការផ្លាស់ប្តូរវិសាលភាពនៃផែនការសវនកម្ម។

គណៈកម្មាការសវនកម្មរួមមានសមាជិកបីរូប (៣) មិនមែនជាអភិបាលមិន
ប្រតិបត្តិឯករាជ្យ។

អង្គប្រជុំគណៈកម្មាការសវនកម្មតាមកាលកំណត់ នាយកប្រតិបត្តិ និងនាយក

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង (HIA) ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ។ សវនករខាងក្រៅ
ក៏ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរដ�ើម្បី ពិភាក្សាអំពីលិខិតថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ
អនុស្សរណះផែនការសវនកម្ម និងបញ្ហាទាក់ទងដ៏ទៃទ�ៀត។

បន្ថែមល�ើកាលវិភាគអង្គប្រជុំ សមាជិកនៃគណៈកម្មាការសវនកម្មក៏មានកិច្ចប្រជុំ
ចំនួនមួយ(១) ជាមួយនឹងសវនករ ខាងក្រៅដោយមិនតម្រូវឲ្យមានវត្តមាននៃ
គណៈគ្រប់គ្រង។

គណៈកម្មាការសវនកម្មត្រូវបានជួបដ�ើម្បីពិភាក្សា និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍
សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារ។ នាយកប្រតិបត្តិ និងនាយក

ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្រ្តត្រូវបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងរាល់កិច្ចប្រជុំទាំងនោះ

៥. ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញនូវរបាយការណ៍សវនកម្មសំខាន់ៗ និងលទ្ធផលដែលល�ើក
ឡ�ើងដោយសវនកម្មខាងក្រៅនិងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រង
រួមទាំងស្ថានភាពនៃអនុសាសន៍របស់សវនកម្មកន្លងមក។

៦. ត្រួតពិនិត្យការជួយពីបុគ្គលិកធនាគារទៅកាន់សវនករខាងក្រៅ និងបញ្ហាលំបាក
ដែលជួបប្រទេះក្នុងដំណ�ើរការសវនកម្ម រួមទាំងការកំណត់ព្រំដែននៃវិសាល
ភាពការងារ ឬ ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានចាំបាច់។

៧. អនុម័តល�ើសេវាកម្មដែលមិនមែនជាសវនកម្មដែលផ្តល់ដោយ
សវនករខាងក្រៅ។

ឃ. មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ធនាគារមេយប៊ែង(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានបង្កើតសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅក្នុង

ធនាគារ (IA) ដ�ើម្បីជួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ត្រួតពិនិត្យល�ើគណៈគ្រប់គ្រង

រួមជាមួយនឹងសវនករខាងក្រៅ។

ពីភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងហានីភ័យ ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធ

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

២០១២ ប្រហែល ១៣៥០០ ដុល្លារអាមេរិច ដែលរួមបញ្ចូលសំខាន់ល�ើប្រាក់

១. ត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃគម្រោងនិងវិសាលភាពរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង មុខងារ

និងធនធាននៃមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង លក្ខន្តិកៈសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដែលផ្តល់សិទ្ធិ

អំណាចសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តការងារនេះ។

២. ត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដំណ�ើរការក៏ដូចជារបាយការណ៍ និងធានា
ភាពសមរម្យ និងការដោះស្រាយដែលមានភាពឆាប់រហ័សដែលធ្វើឡ�ើង

ដោយគណៈគ្រប់គ្រងល�ើកង្វះខាតការគ្រប់គ្រង ឬនីតិវិធីកន្លងមកដែល
បានកំណត់ដោយសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

74

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

អភិបាលកិច្ច។ តម្លៃសរុបសម្រាប់ការគាំពារមុខងាររបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក្នុងឆ្នាំ
ប�ៀវត្ស ចំណាយល�ើការធ្វើដំណ�ើរ/ការស្នាក់នៅ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់

ផ្នែកព័តមានវិទ្យា និងធនលាភសម្រាប់ការងារសវនកម្ម។

មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវបានដឹកនាំដោយលក្ខន្តិកៈរបស់សវនកម្ម និង
របាយការណ៍នៃមុខងារជូនទៅគណៈកម្មាការសវនកម្មនៃធនាគារ និង

រាយការណ៍រដ្ឋបាលជូននាយកប្រតិបត្តិ និងឯករាជ្យពីរាល់សកម្មភាព និង

ប្រតិបត្តិការនៃផ្នែកប្រតិបត្តិការផ្សេងទ�ៀត ។ គោលបំណងនៃសវនករផ្ទៃក្នុងគឺ
បន្ថែមតម្លៃ និងធ្វើឲ្យដំណ�ើរការធនាគារកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងដោយផ្តល់ឲ្យនូវ

ដំណ�ើរការអភិបាលកិច្ចដ�ើម្បីជួយគណៈគ្រប់គ្រង់សម្រេចនូវគោលដៅសាជីវកម្ម។

សវនកម្ម។ ក្រមសីលធម៌របស់ធនាគារ និង ក្រមសីលធម៌របស់ IIA គឺជា

ឡ�ើងដ�ើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ និងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការត្រួតពិនិត្យ និង

មុខងារសាវនកម្មជួយធនាគារដ�ើម្បីបំពេញនូវគោលបំណងដោយនំាមកនូវយថាក្រម
ភាពមានវិន័យក្នុងការវាយតម្លៃ និងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការ

គ្រប់គ្រង ហានិភ័យ ការត្រួតពិនិត្យនិងដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ច។ ដ�ើម្បីធ្វើ
ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមសម្រាប់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងចំណេះដឹងផលិតផលរបស់
ធនាគារ រួមទំាងជំនាញពិសេស ដែលទាក់ទងនឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

សវនកម្មត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារដែលមានសវនករ

ប្រកបដោយគុណភាពដ�ើម្បីបំពេញមុខងារសវនកម្មសម្រាប់ធនាគារ។ នាយកនៃ

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងបុគ្គលិកសវនកម្មត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តការងារសវនកម្ម
ទូលំទូលាយក្នុងធនាគារ ព្រមទាំងផ្តួចផ្តើមសវនកម្ម ការពិនិត្យ និងអធិការកិច្ចនៅ

គ្រប់ពេលដែលបានកំណត់ និងដោយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុន ដោយ
យោងទៅតាមសកម្មភាពធនាគារណាមួយដែលចាត់ទុកចាំបាច់។

សវនករផ្ទៃក្នុង ក្នុងការបំពេញការងារសវនកម្ម។

អំឡុងពេលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ សកម្មភាពខាងក្រោមនេះត្រូវបានអនុវត្ត
ដោយសវនករផ្ទៃក្នុង៖

១. បង្កើតផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ (AAP) យោងល�ើហានិភ័យសំខាន់

និងការប្រឈមនូវការបាត់បង់ ឬកំហុស និងដាក់ជូនគណៈកម្មាការសវនកម្ម
ពិនិត្យ និងអនុម័ត។

២. អនុវត្ត AAP ដែលបានអនុម័ត រួមទាំងបេសកកម្មពិសេស ឬគម្រោងដែល
ប្រគល់ឲ្យដោយគណៈកម្មាការសវនកម្ម។

៣. រក្សាសហគមន៍នៃបុគ្គលិកសវនកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹងគុណភាពនៃ

ចំណេះដឹង ជំនាញ និងបទពិសោធន៍ ដ�ើម្បីឲ្យស្របនឹងតម្រូវការផ្លាស់ប្តូររបស់
ធនាគារ។

ផ្នែកច្បាប់ និងផ្ទៃក្នុង ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងជារួមនៃផ្នែកនីមួយៗត្រូវដាក់ជូន

៥. ចេញនូវរបាយការណ៍សម្រាប់គណៈកម្មាការសវនករផ្ទៃក្នុង និងគណៈកម្មាការ

អនុសាសន៍ត្រូវបានល�ើកយកមកបង្ហាញ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការឆ្លើយតបរបស់គណៈ

៦. ផ្តល់អនុសាសន៍ដ�ើម្បីការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង និងការពង្រឹងល�ើប្រព័ន្ធ

ហានិភ័យ ប្រសិទ្ធិភាពនៃប្រតិបត្តិការក្នុងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃការប្រតិបត្តិតាមតម្រូវការ
គណៈកម្មាការសវនកម្មពិនិត្យ។ គន្លឹះនៃបញ្ហា ចំនុចសំខាន់នៃហានិភ័យ និង

គ្រប់គ្រង និងគម្រោងសកម្មភាពសម្រាប់ការធ្វើឲយ្ ប្រស�ើរឡ�ើង និង/ឬផ្តល់សច្ន
ចា ម
ុ ត
័

ប្រសិនប�ើមាន។ នេះអាចធ្វើឲ្យគណៈកម្មាការសវនកម្ម អនុវត្តនូវមុខងារត្រួតពិនិត្យ

របស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់យោបល់សម្រាប់វិធានការសមស្របដែលបានធ្វើឡ�ើងដោយ
គណៈគ្រប់គ្រង។

ផ្ទៃក្នុង (IIA) ក្រុមប្រឹក្សាការអនុវត្តដែល ចេញដោយ IIA ប្រកាសរបស់

ធនាគារជាតិកម្ពុជាល�ើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និង

អភិបាលកិច្ចសម្រាបធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងការ

សវនកម្មពីសេចក្តីសង្ខេបនៃលទ្ធផលសវនកម្ម។

ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលមានស្រាប់ និងនីិតិវិធី/ដំណ�ើរការការងារ។

៧. ធ្វើការស�ុើបអង្កេតល�ើសកម្មភាពដែលសង្ស័យជាករណីក្លែងបន្លំនៅក្នុងធនាគារ

និងរាយការណ៍ទៅគណៈកម្មាការសវនករផ្ទៃក្នុង និងគណៈកម្មាការសវនកម្មនូវ
លទ្ធផលនៃការស�ុើបអង្កេតទាំងនោះ។

៨. ការ�ៀបចំរបាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម និងលិខិតស្តីពីការត្រួតពិនិត្យ

ផ្ទៃក្នុងសម្រាប់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារសម្រាប់បំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី ៣១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២។

ណែនាំនៃការប្រើអំណាច សម្រាប់នីតិវិធីរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

គម្រោងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈអន្តរជាតិ (IPPF) ដែលចេញដោយវិទ្យាស្ថានសវនកម្ម

ប្រតិបត្តិការ និងការត្រួតពិនិត្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

៤. វាយតម្លៃ និងប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យសំខាន់ៗ និងការប្រឈមនឹងដំណ�ើរការ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

របាយការណ៍សវនកម្មដែលផ្តល់លទ្ធផលនៃការធ្វើសវនកម្មល�ើផ្នែកការគ្រប់គ្រង

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ឥណទាន និងប្រតិបត្តិការធនាគារ។

គោលការណ៍មូលដ្ឋានដែលអនុម័តដោយគណៈសវនកម្មសម្រាប់ជាមគុទ្ទេសដល់

អំពីធនាគារ

ឲ្យសវនករផ្ទៃក្នុងធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សវនករទាំងអស់បានបន្តទទួល

រក្សានូវស្តង់ដារខ្ពស់នៃក្រមសីលធម៌ បង្កើតជាវប្បធម៌ការងារសម្រាប់បុគ្គលិក

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

គណៈសវនកម្មប្តេជ្ញាបង្កើតបរិយាកាសការងារដ�ើម្បីធ្វើឲ្យធនាគារល្អប្រស�ើរដោយ

សេចក្តីសង្ខេប

ឯករាជ្យភាព ការធានានូវគោលបំណង និងសកម្មភាពនៃការប្រឹក្សាដែលបានបង្កើត

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

75

ការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ

“យ�ើងបន្តធ្វើឲ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងនូវហេដ្ឋារចនា

សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងបង្កើនការយល់ដឹងពី
ហានិភ័យ ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកយ�ើងទាំងអស់ បង្ហាញ
ឲ្យច្បាស់នូវអ្វីដែលជាហានិភ័យសម្រាប់ធនាគារ
បង្កើតចំណេះដឹង ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង
ផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ ព្រមទាំងការទ្រទ្រង់ដល់
ផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់យ�ើង។

”

ម៉ារីយ៉ា អូរ៉ូរ៉ា អេរ៉ូអីុស

នឹងធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ធនាគារនៅក្នុងហានិភ័យ។ គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែល
មាននៅទីកន្លែងដែលធនាគារប្រតិបត្តការនឹងបង្ករឲ្យបង្អាកដំណ�ើរប្រតិបត្តិការរបស់
ធនាគារព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

ហានិភ័យក្នុងការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម អភិបាលកិច្ច និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

គ្របដណ្តប់រាល់ហានិភ័យដែលក�ើត មានឡ�ើងក្នុងការដំណ�ើរការអាជីវកម្មពីមួយ

ថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរួមទំាងការខកខាននូវអភិបាលកិច្ច និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង នៅក្នុង
ដំណ�ើរការអាជីវកម្មរបស់យ�ើង។
•

•

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ ហានិភ័យនៃចលនាមិនទ�ៀងទាត់នៃការប្រាក់យោង
តាមស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ដោយមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងកាលអវសាន្តនៃ

នាយក នាយកដ្ឋានផ្នែកគ្រប់គ្រងឥណទាន & ហានិភ័យ

ទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម ព្រមទាំងភាពរំញោចនៃការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់។
•

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យនៃការបាត់បង់ឥណទានដោយសារការខកខាន

ក្នុងការបំពេញការតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់របស់អ្នកខ្ចី/ដៃគូ។

ហានិភ័យសន្ទនិយភាព ហានិភ័យដែលធនាគារមិនអាចបង់តាមពេលវេលានូវ

រាល់កាតព្វកិច្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារជាមួយនឹងអតិថិជន ឬដែគូរបស់
ធនាគារល�ើគ្រប់រូបីយប័ណ្ណ។

ក្នុងរវាងអាជីវកម្មដែលតែងតែមានការផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

បានគ្រប់គ្រងបញ្ចូលថ្មី និងបង្កប់នូវ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងអាជីវកម្មដ�ើម្បីនាំ

•

នៅក្នុងទិដ្ឋភាពអាជីវកម្មដែលប្រកបដោយថាមវ័ន្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបាន

ពង្រឹង និងបង្កប់នូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទៅក្នុងអាជីវកម្មដ�ើម្បីជំរុញការបង្កើត

ឬក៏បណ្តាលមកពីបញ្ហាពីផ្នែកខាងក្រៅ។
•

គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ដែលបង្ករដោយកំហុសឆ្គង ការមិនបានរ�ៀបចំទុកជាមុន

កត្តាហានិភ័យដែលធនាគារតែងតែជួបប្រទះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដូចខាងក្រោម៖

ការវិនិច្ឆ័យខុសល�ើការសម្រេចយុទ្ធសាស្រ្ត ឬក៏ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្ត
ល�ើសេចក្តីសម្រេចទំាងនោះ។

សេដ្ឋកិច្ច គ្របដណ្តប់ល�ើលំដាប់នៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទាក់ទងនឹងហានិភយ
័ រួមមាន
បទបញ្ជា។ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងនៅសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន

•

ថ្លៃផលិតកម្មខ្ពស់ បាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ការពន្យាពេលដោយមិនចាំបាច់ ការ

ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ គ្រប់ដណ្តប់រាល់ហានិភ័យល�ើផ្នែកនយោបាយ ការទូត
ស្រុកនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់យ�ើង។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន ជាម៉ាក្រូ និយតកម្ម និងច្បាប់ សំដៅល�ើរាល់ហានិភ័យដែល
ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៃនីតិកម្ម និងទិដ្ឋភាពនៃនិយតកម្ម។ អាជីវកម្មរបស់

ធនាគារគឺស្ថិតក្រោមលំដាប់ដ៏ទូលំទូលាយនៃច្បាប់ និងបទបញ្ជា ក៏ដូចជានិយតកម្ម
និងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ការអភិវឌ្ឍន៍នៃនីតិបញ្ញត្តិ និងនីយតកម្ម ឬការ
ផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់និយតករ ឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិ

ហានិភ័យប្រតិបត្តិ អ្វីដែលមិនអាចប្រតិបត្តិតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន ស្រប

តាមគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ និងនិតិវិធីដែលធ្វើឲ្យគុណភាពទាប

ព្រមទំាងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ ជាកត្តាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលរបស់យ�ើង។

និងអភិបាលកិច្ច។ ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់នៅក្នុងស្ថានភាពភូមិសាស្រ្តនយោបាយក្នុង

ហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត ហានិភ័យនៃការខាតបង់ឬការកាត់បន្ថយនៃប្រាក់
ចំណូល និង/ឬទីផ្សារយោងទៅភាពមិនសមរម្យនៃសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់

នូវគុណតម្លៃសម្រាប់ធនាគារ។

បរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ច ប្រព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថុ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការផ្លាស់ប្តូរ និង

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ហានិភ័យនៃការខាតបង់ដែលជាលទ្ធផលបណ្តាលមកពី
ភាពខ្វះខាត ឬក៏កំហុសឆ្គង របស់ដំណ�ើរការ ឬបណ្តាលមកពីបុគ្គលប្រព័ន្ធ

ទៅកាន់ការបង្កើតតម្លៃសម្រាប់ធនាគារ។

ដាក់ទណ្ឌកម្ម ផាកពិន័យ និងភាពអាម៉ាស់។
•

ហានិភ័យកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ផលប៉ះពាល់ទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ធនាគារដែលជាកត្តា

ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់អតិថិជន ប្រាក់ចំណេញ និយោជិក និងលទ្ធភាពដ�ើម្បី

ការប្រកួតប្រជែង យោងទៅល�ើការយល់ដឹងដែលមិនមានដំណោះស្រាយ

សមរម្យជាមួយនឹងអតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង និងម្ចាស់ភាគហ៊ុន ព្រមទាំងដឹងពីការ
ធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

ផ្នែកបច្ចេកវិជ្ជា គ្របដណ្តប់ហានិភ័យបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្ន និងការ

ការ ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងទស្សនៈវិស័យរបស់ធនាគារ។

រួមបញ្ចូលគ្នា ព្រមទាំងការគំរាមកំហែងនៃការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា

ការប្រឈមរបស់ធនាគារជាមួយនិងក្រុមហ៊ុនដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថាន អាច

និងការក្លែងបន្លំ។ល។

បរិយាកាស ទាក់ទងនឹងហានិភ័យនៃបរិយាកាសរួមមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ខាងក្រៅមានដូចជាការវាយប្រហាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធ�ើណិត ការលួចទិន្នន័យ

សេចក្តីសង្ខេប

ប្រតិបត្តិការរបស់យ�ើងមានការពឹងផ្អែកខ្ពស់ល�ើភាពបន្តនៃការ

	ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា។
•

រចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

រាល់ការខូចខាត ឬការខកខាននៃប្រព័ន្ធនេះអាចមានផលប៉ះពាល់

ក្រុមប្រឹក្សានាយក

យ៉ាងខ្លាំងល�ើអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។

និងឆ្លើយតបល�ើរាល់ហានិភ័យផ្ទៃក្នុង និងខាងក្រៅទាំងនេះយ៉ាងសកម្ម។

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះ ធនាគារបន្តពង្រឹងនូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្រេចនូវ
គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖
•

រ�ៀបចំការអនុវត្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារស្របជាមួយការអនុវត្ត

	គ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលឈានមុខគេ។
•

តួនាទីត្ត
រួ ពិនត
ិ យ្ ម�ើលហានិភយ
័ ទាំងមូល។ ក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាលសម្រេច
ល�ើគម្រោងការងារគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ វត្ថុបណ
ំ ងហានិភយ
័ ផែនការ

និងគោលដៅការងាររបស់ធនាគារ និងសាខាសំខាន់ៗដែលធ្វើប្រតិបត្កា
តិ រ
ការតែងតាំងមន្រ្ជា
តី ន់ខស
្ព ់ ការផ្ទេរនូវអំណាចសម្រាប់អនុមត
័ ឥណទាន

និងហានិភយ
័ ផ្សេងៗ ព្រមទាំងការបង្កើតនិតវិ ធ
ិ ត្
ី ត
រួ ពិនត
ិ យ្ ដ៏មានប្រសិទភា
្ធ ព។

គណៈកម្មការក្នុងថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សា

អនុមត
័ និងអនុវត្តគម្រោងនិងគោលនយោបាយហានិភយ
័ ឲ្យស្របជាមួយនឹងក្រុម

•

បន្តធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងនៃការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ។

ផ្តល់ឲ្យភាពច្បាស់លាស់នូវតួនាទី និងភារកិច្ចនៃមុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ជាមួយនឹងផ្នែកអាជីវកម្ម និងគាំទ្រ។

•

ផ្តល់ជាធនធានសមរម្យដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវមុខងារក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ�ើម្បីជួយគាំទ្រដល់
ការលូតលាស់របស់ធនាគារ។

វិធានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ដោយយោងតាមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ និងស្មារតីជាធនាគារក្នុងតំបន់

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ គឺជាគណៈកម្មការរបស់ក្រុមប្រឹកសា
្ ដែល

មានតួនាទីកង
នុ្ ការត្រួតពិនត
ិ យ្ មុខងារហានិភយ
័ នៅក្ង
នុ ធនាគារ។ គណៈកម្មការ

នេះមានតួនាទីសខា
ំ ន់កង
នុ្ ការពិនត
ិ យ្ ឡ�ើងវិញ/អនុមត
័ /យល់ព្រមគម្រោងការងារ

ហានិភយ
័ សំខាន់ និងគោលនយោបាយសម្រាប់ហានិភយ
័ គ្រប់ប្រភេទ។

គណៈកម្មការក្នុងថ្នាក់ប្រតិបត្តិ

ធនាគារមេយប៊ែងកំពុងបន្តពង្រឹងការបញ្ចូលជាមួយគ្នានៃវិធានការគ្រប់គ្រង

ដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងមូលជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ និងវិធានការ

វិន័យដ�ើម្បីស្របជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្ត គោលនយោបាយ ដំណ�ើរការមនុស្ស
ប្រភេទនៃហានិភ័យឲ្យស្របនឹងការពង្រឹងគុណសម្បត្តិរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។

ពិនិត្យពាក្យស្នើសុំកម្ចីថ្មី ឬក៏កម្ចីថែមទ�ៀតតាមដែនកំណត់នៃអំណាចដែល
បានផ្តល់ឲ្យ និងស្តង់ដានៃអ្នកធានាឥណទាន។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្ម ទទួលខុសត្រូវជាចំបង

ល�ើការបង្កើតនិងការអនុវត្តនៃយុទសា
្ធ ស្រ្តដ៏ធទ
ំ លា
ូ យ និងគោលនយោបាយ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការបង្រួមបញ្ចូលគ្នានូវសមតុល្យនិងហានិភ័យ
ដែលទាក់ទង។

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

ចេញពីទស្សនវិស័យនៃសហគ្រាសទូលំទូលាយ។
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ព័ត៌មានផ្សេងៗ

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិគឺមានតួនាទីសម្រាប់គ្រប់គ្រងល�ើបញ្ហាហានិភ័យ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

និងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងគោល បំណងច្បាស់លាស់ក្នុងការវាយតម្លៃនូវរាល់

គណៈកម្មាការឥណទានទទួលភារកិច្ចពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការត្រួត

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

គណៈកម្មាការឥណទាន

ហានិភ័យ ដ�ើម្បីឈានទៅរកប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ
ល�ើហានិភ័យសហគ្រាសដែលទូលាយ។ ធនាគារមានទស្សវិស័យល�ើ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

•

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ធនាគារមេយប៊ែង និងស្របទៅតាមតម្រូវការនៃនិយតកម្មកង
នុ្ ស្រុក។

•

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

យុទ្ធសាស្រ្ត និងអភិបាលកិច្ច

ក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាលគឺជាអង្គការគ្រប់គ្រងខ្ពសប
់ ផ
ំ ត
ុ របស់ធនាការ ដែលមាន

អំពីធនាគារ

ទទួលបានការយល់ដឹងនៃហានិភ័យទាំងនេះ ធនាគារបន្តរ�ៀបចំផែនការ ត្រួតពិនិត្យ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

•

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គោលការណ៍ទូទៅទាំងប្រាំពីរនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
គោលការណ៍ទូទៅទាំងប្រាំពីរកំណត់នូវគោលគន្លឹះសំខាន់ល�ើភាពទទួលខុសត្រូវ ឯករាជ្យភាព រចនាសម្ព័ន្ធ និងវិសាលភាព។
គោលការណ៍
១.

វិធានការនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺផ្អែកល�ើខែ្សការពារបីមាន ផ្នែកទទួលយកហានិភ័យ ផ្នែកត្រួតពិនិត្យ ហានិភ័យ និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

២.

ផ្នែកទទួលយកហានិភ័យទទួលខុសត្រូវល�ើការការគ្រប់គ្រងប្រចាំថ្ងៃនូវហានិភ័យដែលក�ើតមាន ក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ខណៈពេលផ្នែកត្រួតពិនិត្យ

ហានិភ័យទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើត គម្រោងការងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងបង្កើតឧបករណ៍ព្រមទាំងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការកំណត់ ការវាស់វែង ការតាមដាន ការ
ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃហានិភ័យ។ បន្ថែមល�ើនេះមានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដែលផ្តល់ការធានាឯករាជ្យនៃប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

៣.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្តល់នូវការត្រួតពិនិត្យល�ើប្រភេទហានិភ័យសំខាន់ៗ រួមមាន ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ ហានិភ័យសន្ទនិយភាព

៤.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យធានាថារាល់គោលនយោបាយហានិភ័យសំខាន់ៗរបស់ធនាគារមានភាពស្របគ្នា បង្កើតកម្រិតហានិភ័យដែលត្រឹមត្រូវ និងជួយ

៥.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមានឯករាជ្យទាំងមុខងារ និងអង្គការលេខពីផ្នែកអាជីវកម្ម និងផ្នែកទទួលយកហានិភ័យផ្សេងទ�ៀតរបស់ធនាគារ។

៦.

តាមរយៈគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលខុសត្រូវទាំងមូលសម្រាប់ការត្រួតម�ើល ហានិភ័យនៅក្នុងធនាគារ។

៧.

គណៈគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងឥណទានទទួលខុសត្រូវរាល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយហានិភ័យនានានិងរាល់ការសម្រេចសេចក្តីចំពោះអាជីវកម្ម
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ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងហានិភ័យផ្នែកឧស្សាហកម្មជាក់លាក់មួយ។

សម្រួលការអនុវត្តនៃការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការថ្លឹងថ្លៃងហានិភ័យ។

ដែលផ្តល់សិទ្ធិដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

សេចក្តីសង្ខេប

ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់
និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម

នេះបង្ហាញជាក់ស្តែងថាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង

ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម២០០៨ បទបញ្ញតិណែនាំ ដំណ�ើរការ និងនីតិវិធីក៏ដូចជា

ប្រតិបត្តិតាម នឹងបន្តរពង្រឹងការចូលរួមជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលច្បាស់លាស់

២០០៧ (AML/CFT 2007) និងប្រកាសស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង

ការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ជ�ឿនល�ឿន ព្រមទាំង ទំហំនិងបណ្តាញការសំអាតប្រាក់ និង
ការគំរាមគំហែងទៅកាន់កម្រិតបន្ទាប់។ ក្នុងការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង

ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្មរបស់ធនាគារមេយប៊ែង បានប្តេជ្ញាក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែង

ល�ើការអនុវត្តចំពោះការការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្មដែលចាំបាច់

ដ�ើម្បីប្រាកដច្បាស់ថាធនាគារបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ល�ើហានិភ័យនៃ

ខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថារាល់មាតិការវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានសមស្របនឹងការផ្លាស់ប្តូរ
ហានិភ័យ និងសណ្ឋានច្បាប់។

ធនាគារនឹងនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នល�ើកម្រិតប្រតិបត្តិតាម ទៅតាមផ្នែកអាជីវកម្ម

ទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ និងវិធានការការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទាន។
ដំណ�ើរការនៃការត្រួតពិនិត្យ នឹងបន្តអនុវត្តល�ើ ធនាគារសម្រាប់ការប្រតិបត្តិតាម

ការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម។ ចំនុចទំាងនេះនឹងជួយបន្ថយការ

ល�ើការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទាន នៅពេលដែលមានតម្រូវការ

សម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម ព្រមទំាងករណីផ្សេងៗក៏ដូចជាភាពសុច្ចរិត

ប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានបង្កើតនិងរក្សាដោយសាខា/នាយដ្ឋានបង្កើតជា

ចំណាយល�ើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលក�ើតពីការស�៊ើបអង្កេតចំពោះការប្រឆាំងការ

ធនាគារបន្តពង្រឹងកម្មវិធីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្មក្នុង

ធនាគារយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់នូវវិធីសាស្ត្រផ្អែកល�ើហានិភ័យ

ដ�ើម្បីប្រាកដថាវិធានការសំខាន់ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការពារ និងការជួយសម្រាល
ប្រៀបធ�ៀបជាមួយហានិភ័យ ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ និងវាយតម្លៃ។

ដោយជាផ្នែកមួយក្នុងយន្តការត្រួតពិនិត្យល�ើការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង

ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្មនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាមធ្វើការទំនាក់ទំនងយ៉ាងទ�ៀងទាត់ទៅ
កាន់ សាខា/នាយកកដ្ឋានអំពីបញ្ជីរាយនាមជនសង្ស័យដែលទាក់ទងទៅនឹងអំព�ើ

ឲ្យប្រាកដពីការទទួលខុសត្រូវនិងតម្លាភាពព្រមទាំងគោរពទៅតាមតម្រូវការរបស់

ច្បាប់។ តាមរយះការពង្រឹងកម្មវិធីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានក្នុង
ប្រទេសទាំងមូល គឺជាការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវ ផ្នែកនៃអាជីវកម្មនឹង

ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយតុល្យភាពសមរម្យរវាងសកម្មភាពទទួលយកហានិភ័យ និង

ការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់អាជីវកម្ម។ ក្នុងករណីនេះ ក្នុងឆ្នាំ២០១២នេះ បានបង្ហាញ

ឲ្យឃ�ើញនូវភាពរឹងមាំរបស់ធនាគារ និងគុណសម្បត្តិភាពមានតែមួយដ�ើម្បីឆ្លើយតប
ទៅនឹងតម្រូវការផ្នែកច្បាប់នេះ។

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ភាវរកម្មដោយត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ

Task Force (FATF) ។ អនុសាសន៍ថ្មីរបស់ FATF គឺសមាសភាពចាំបាច់ដ�ើម្បី

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ល�ើការការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ប្រតិបត្តិតាម និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្មដោយ

សមាភាពមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណ�ើរការវាយតម្លៃហានិភ័យជាប្រចាំរបស់ធនាគារ

ដ�ើម្បីសម្រេចបានតាមការកែសម្រួលនៃអនុសាសន៍ របស់ Financial Action

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

និងកិត្តិនាមរបស់ធនាគារផងដែរ។

ក�ើតឡ�ើង។ ការវាយតម្លៃនៃប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រួតពិនិត្យការប្រឆាំងការសម្អាត

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម (ML/TF) ទូទាំងសកលលោកត្រូវបានល�ើកកម្ពស់នៃ

និងកម្មវិធីដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ដ�ើម្បីរក្សាភាពរ៉ឹងមាំនិងស្វាហាប់។ រាល់ការ

អំពីធនាគារ

ស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតនៃមូលដ្ឋានកំពុងបន្ត។

ហិរញ្ញប្បទានត្រូវទទួលបានការពង្រឹងនិងកែប្រែឲ្យបានប្រស�ើរឡ�ើង។ នាយកដ្ឋាន

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ធនាគារម៊េយប៊ែង បន្តការប្រកាន់ភ្ជាប់នូវអ្វីដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់

ដ�ើម្បីអនុវត្តក្នុងការបង្ការឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
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៨៤. 	 របាយការណ៍របស់ សវនករឯករាជ្យ
៨៥. 	 តារាងតុល្យការ

៨៦. 	 របាយការណ៍លទ្ធផល

៨៧. 	 របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន
៨៨.

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

៨៩. 	 កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១២៧. 	ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម និងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ តម្រូវដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា

សេចក្តីសង្ខេប
ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

របាយការណ៍របស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ដ�ើមទុន

៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពី ថ្ងៃទី២ ខែមេសា

ដ�ើមទុនសរុបរបស់ធនាគារ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ មានចំនួន

បង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថ្ងៃទី
ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ (“ការិយបរិច្ឆេទ”)។

អំពីធនាគារ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (“ធនាគារ”)

៥០លានដុលា្លរអាមេរិក (២០០ ពាន់លានរ�ៀល)។

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន

ធនាគារមេយប៊ែង ត្រូវបានបង្កើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣ និងធ្វើប្រតិបត្តិការជាសាខា

ពុំមានការប្រែប្រួលជាសារវ័ន្ដទៅល�ើទុនបម្រុង និងសំវិធានធននៅក្នុង

ភ្នំពេញ (“សាខា”) នៃ ធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”) ដែល

បានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ការិយបរិច្ឆេទនេះទេ ល�ើកលែងតែ បម្រែបម្រួលដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

នៅថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ សាខា ត្រូវបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុន
មហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ដោយមានឈ្មោះថា ធនាគារមេយប៊ែង
(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្តសម្ព័ន្ធរបស់ ធនាគារ Malayan

អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង
ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាមួយដ�ើម
ទុនចុះបញ្ជី ៥០លាន ដុលា្លរអាមេរិក ដែលស្មើនឹង ២០០ ពាន់លាន រ�ៀល។

ច្រើនទ�ៀត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយអនុលោមទៅតាមអាជ្ញាប័ណ្ណលេខ
០២ ចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយមិនមានកាលកំណត់។

ទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងនៅអគារលេខ ៤B ផ្លូវលេខ ១១៤

មុនពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង

អភិបាលធនាគារបានចាត់វិធានការសមស្របនានា ដ�ើម្បីឈានដល់ការ

អះអាងថានីតិវិធីក្នុងការលុបចោលឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងការ

ធ្វើសំវិធានធនល�ើឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ ត្រូវបានយកមកអនុវត្ដ

ហ�ើយនិងជ�ឿជាក់ថា រាល់ឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ ត្រូវបានលុបចោល
ហ�ើយសំវិធានធនគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានកំនត់ឡ�ើង សម្រាប់ឥណទាន និងបុរេ
ប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ។

(ក្រមួនស) សង្កាត់ផ្សារថ្មី រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

នាកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយកាណ៍នេះ អភិបាលធនាគារ ពុំបានដឹងពី

ពុំមានការផ្លាស់ប្តូរជាសារវ័ន្តល�ើសកម្មភាពចម្បងៗ នៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទហិរ

អាក្រក់ដែលបានលុបចោល ឬចំនួនទឹកប្រាក់សំវិធានធនល�ើឥណទាន និង

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ញ្ញវត្ថុនោះទេ ។

ព្រឹត្ដិការណ៍ណាមួយ ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យចំនួនទឹកប្រាក់នៃឥណទាន

បុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ធនាគារមានចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់ជាសារវ័ន្តនោះទេ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ មានដូចខាង
ក្រោម៖

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពី ថ្ងៃទី២
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
សមមូលពាន់រ�ៀល

៧.៦០០.១៧១
(១.៤៨២.៨២២)

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ធនាគារផ្តល់សេវាកម្មធនាគារទូលំទូលាយ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធជា

និងជាប់សង្ស័យ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

Banking Berhad (“MBB”)។ ធនាគារត្រូវបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មដោយ

ឥណទាន និងប្រាក់បុរេប្រទានអាក្រក់

៦.១១៧.៣៤៩
២៤.៤៣៨.៨០៩

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល(តពីទំព័រមុន)
ទ្រព្យសកម្មចរន្ត
មុនពេលដែលរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្រថុ បស់ធនាគារត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ អភិបាល
ធនាគារបានចាត់វិធានការសមស្របនានា ដ�ើម្បីឈានដល់ការអះអាងថានីតិវិធី

ពាក់ព័ន្ធជាមួយទ្រព្យសកម្មចរន្ត (ល�ើកលែងតែ ពាក់ព័ន្ធជាមួយឥណទាន)

ដែលទំនងជាមិនអាចលក់បានក្នុងតម្លៃដូចដែលកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យ

របស់ធនាគារនោះត្រូវបានលុបចោលឲ្យស្មើនឹងតម្លៃដែលនឹងអាចប្រមូល
មកវិញបានជាក់សែ្តង។

នាកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយកាណ៍នេះ អភិបាលធនាគារពុំបានដឹងពីព្រឹត្ដិការណ៍
ណាមួយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មចរន្តនៅក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានការយល់ច្រឡំជាសារវ័ន្ដនោះទេ។

វិធីសាស្ដ្រកំណត់តម្លៃ

ព្រឹត្ដិការណ៍ក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃតារាង
តុល្យការ

ពុំមានព្រឹត្ដិការណ៍សំខាន់ៗក�ើតឡ�ើងក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការ

ដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការបង្ហាញ ឬធ្វើនិយ័តកម្ម ក្រៅពីការបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់
សម្គាល់នានាដែលមានភ្ជាប់នឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះទេ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទ និងនាកាល
បរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ រួមមាន៖
លោក ជា តិកសេង

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

មួយ ដែលបានក�ើតឡ�ើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្ដវិធីសាស្ដ្រកំណត់

លោក ស្ពេនសឺ លី ទ�ៀនឈី

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

ភាពមិនត្រឹមត្រូវ និងសមស្របនោះទេ។

ដាទុ  អ ការុណាការ៉ាន់

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

នាកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ អភិបាលធនាគារពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណា
តមៃ្លទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារថាមាន

បំណុលជាយថាហេតុ និងបំណុលផ្សេងៗ
នាកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ៖
•

ពុំមានការទទួលខុសត្រូវដែលក�ើតចេញពីទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ ក្នុងការ
ធានាបំណុលរបស់បុគ្គលដទៃចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់
ពុំមានបំណុលជាយថាហេតុទាក់ទងនឹងធនាគារ ដែលបានក�ើតឡ�ើង
ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ដល់កាលបរិច្ឆេទនៃ

លោក ហាមី រុលឡា ប៊ូហាន់

អភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

លោក លី ទ�ៀនប៉ូ

អភិបាលមិនឯករាជ្យប្រតិបត្តិ /
នាយកប្រតិបត្តិ (តែងតាំង

នៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២)

លោក ជូ បឺលី បីនប៉ា

របាយការណ៍នេះ ក្រៅពីបំណុលដែលមានទាក់ទងនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្ម

អភិបាលមិនឯករាជ្យប្រតិបត្តិ /
នាយកប្រតិបត្តិ (លាលែង

ពីតំណែងនៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា

ប្រក្រតីរបស់ធនាគារ។

ផ្អែកតាមមតិយោបល់របស់អភិបាលធនាគារ ពុំមានបំណុលជាយថាហេតុ

(តែងតាំងនៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា
ឆ្នាំ២០១២)

ដល់កាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះទេ។
•

មិនប្រតិបត្តិ

ឆ្នាំ២០១២)

ឬបំណុលផ្សេងទ�ៀតរបស់ធនាគារ ដែលអាច ឬទំនងក្លាយជាកាតព្វកិច្ចក្នុង

សវនករ

បញ្ចប់នេះ ដែលនឹងមាន ឬអាចមានឥទ្ធិពលជាសារវ័ន្ដទៅល�ើលទ្ធភាពរបស់

ក្រុមហ៊ុនសវនករឯករាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. បានសំដែង

អំឡុងរយៈពេលដប់ពីរខែខាងមុខ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការិយបរិច្ឆេទ

ធនាគារ ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅពេលបំណុលទាំងនោះក្លាយជា

បំណុលពិត ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

នូវឆន្ទៈ ដ�ើម្បីទទួលយកការតែងតាំងជាសវនកររបស់ធនាគារជាថ្មីម្ដងទ�ៀត។

ក្នុងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

•

បំណុលរបស់ធនាគារ ឬ របស់សាជីវកម្មដទៃ។

ពុំមានអភិបាលណាម្នាក់របស់ធនាគារបានទទួល ឬមានសិទ្ធិនឹងទទួលបាន
ឡ�ើងដោយធនាគារ ឬជាមួយនឹងសហគ្រាសដែលអភិបាល នោះជាសមាជិក
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬក៏ជាមួយធនាគារណាមួយដែលអភិបាលនោះមានភាគ

កម្មហិរញ្ញវត្ថុជាសារវ័ន្ដ ល�ើកលែងតែអត្ថប្រយោន៍ទាំងឡាយណា ដែលត្រូវបាន

លាតត្រដាងព័ត៌មានក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុម
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដ�ើម្បីធានាអះអាងថា របាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពពិត និង ត្រឹមត្រូវ អំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ

សម្រេចចិត្ដ និងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់គណៈគ្រប់គ្រង ដែលមាន

ឥទ្ធិពលជាសារវ័ន្ដល�ើប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្ម និងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្ដិការ

របស់ធនាគារ ហ�ើយធានាថាគោលនយោបាយ និងការសម្រេចចិត្ដទាំងនោះ
ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងសមស្របក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

គណៈគ្រប់គ្រងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ដ�ើម្បីធានាថាបញ្ជីគណនេយ្យត្រឹមត្រូវ
ហ�ើយត្រូវបានរក្សាទុក និងលាតត្រដាងបង្ហាញអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ធនាគារឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមហេតុផលគ្រប់ពេល ហ�ើយនិងធានាថាបញ្ជី

គណនេយ្យស្របតាមប្រព័ន្ធគណនេយ្យដែលបានចុះបញ្ជី។ គណៈគ្រប់គ្រង
ក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ ហ�ើយម្យ៉ាង

ទ�ៀតក៏ត្រូវចាត់វិធានការសមស្រប ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់ និងស្វែងរកកំហុសចេតនា
ហ�ើយនិងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗ។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ប្រឹក្សាភិបាលល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បង្កើតគោលនយោបាយទូទៅសម្រាប់ធនាគារនេះ អនុម័តរាល់ការ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបញ្ជាក់ថា ធនាគារបានអនុវត្ដតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់
នានា ដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងល�ើក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

សាច់ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់។ ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍

ការអនុម័តល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនូវការរ�ៀបចំរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំដោយគណៈគ្រប់គ្រងដែលតម្រូវឲ្យគណៈ

យ�ើង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារ អនុម័តល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមាន

គ្រប់គ្រងចាំបាច់ត្រូវ៖

ភ្ជាប់ជាមួយនេះ ផ្ដល់នូវ ទិដ្ឋភាពពិត និងត្រឹមត្រូវ ទៅល�ើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ធនាគារ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ និងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្ដិការ

អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណនេយ្យ ដែលសមស្របដោយផ្អែកល�ើ

ប្រុងប្រយ័ត្ន ហ�ើយនិងត្រូវអនុវត្ដគោលនយោបាយទាំងនោះជាអចិន្ដ្រៃយ៍។
•

អនុលោមទៅតាមស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា ហ�ើយនិងបទបញ្ញត្ដិ និង

គោលការណ៍ណែនាំ ដែលតម្រូវដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ហ�ើយប្រសិន

២០១២ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ដោយអនុលោមតាមស្ដង់ដារ

គណនេយ្យកម្ពុជា និងបទបញ្ញត្ដិ និងសេចក្ដីណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។
តំណាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ៖

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ប�ើការស្វែងរកទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដតម្រូវឲ្យប្រើវិធានដទៃទ�ៀតដែលខុស

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ស្មាន ដោយសមហេតុផល និងប្រកបដោយការ

ហ�ើយនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ខែ មេសា ឆ្នាំ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្ដិការ ហ�ើយនិងលំហូរ

•

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

នូវអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយ តាមរយៈហេតុផលនៃកិច្ចសន្យា ដែលបានធ្វើ

នាពេលអនាគតដែលគិតទុកជាមុនបាន។
•

អំពីធនាគារ

អត្ថប្រយោជន៍តាមមធ្យោបាយផ្សេងៗ ដូចជាការទិញភាគហ៊ុន ឬប័ណ្ណ

រ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយឈរល�ើមូលដ្ឋាននិរន្ដរភាពនៃដំណ�ើរការ

អាជីវកម្ម ល�ើកលែងតែក្នុងករណីដែលធនាគារមិនអាចបន្ដសកម្មភាពអាជីវកម្ម

ក្នុងនោះធនាគារជាភាគីម្ខាង ដែលកម្មវត្ថុនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ អាចបង្ក
លទ្ធភាពដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាម្នាក់ ឲ្យទទួលបាននូវ

រក្សាទុកបញ្ជីគណនេយ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រព័ន្ធនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ក្នុងអំឡុង និងនាការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់នេះ ពុំមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយ

•

សេចក្តីសង្ខេប

អត្ថប្រយោជន៏របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ពីវិធានមុនៗ វិធានថ្មីនេះត្រូវបានបង្ហាញ និងពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់
និងកំណត់បរិមាណនៃការប្រែប្រួលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លី ទ�ៀនប៉ូ

នាយកប្រតិបត្តិ

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ជា តិកសេង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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របាយការណ៍របស់ សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ

ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ

មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (“ធនាគារ”) ដែលរួមមានតារាង
តុល្យការនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងរបាយការណ៍លទ្ធផល

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ (“ការិយបរិច្ឆេទ”) ហ�ើយ និងគោលនយោបាយ
គណនេយ្យសំខាន់ៗ និងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗទ�ៀត។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងចំពោះ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈគ្រប់គ្រង ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរ�ៀបចំ និងការបង្ហាញទិដ្ឋភាព

នូវការវាយតម្លៃ ទៅល�ើហានិភ័យល�ើភាពខុសឆ្គងជាសារវ័ន្តនៃរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបណ្ដាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬ ការភាន់ច្រឡំ។ ក្នុងការវាយ

តម្លៃល�ើហានិភ័យទាំងនោះ យ�ើងខ្ញុំបានពិនិត្យល�ើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរ�ៀបចំ និងការបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដ

នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដ�ើម្បី រ�ៀបចំនីតិវិធីសវនកម្ម ដែល

សមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ ប៉ុន្ដែការវាយតម្លៃទាំងនោះ មិនមែនសម្រាប់

គោល បំណងក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ល�ើប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារនោះទេ។ ការងារសវនកម្មរបស់យ�ើងខ្ញុំ ក៏រួមបញ្ចូល

ផងដែរនូវការវាយតម្លៃល�ើភាពសមស្របនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យដែល
បានប្រើប្រាស់ និងភាពសមហេតុផលនៃការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ

ដែលធ្វើឡ�ើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងការវាយតម្លៃល�ើការបង្ហាញនៃ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។

យ�ើងខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា ភស្ដុតាងសវនកម្មដែលយ�ើងខ្ញុំបានទទួលមានលក្ខណៈ

គ្រប់គ្រាន់ និង សមស្រប ដ�ើម្បីផ្តល់ជាមូលដ្ឋាន ក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់
របស់យ�ើងខ្ញុំ។

ពិតប្រាកដនៃរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុដោយអនុលោមទៅតាមស្ដងដា
់ រគណនេយ្យ

មតិយោបល់របស់សវនករ

ជាតិនៃកម្ពុជា ហ�ើយនិងទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាផងដែរ ចំពោះប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ

តាមមតិយោបល់របស់យ�ើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលពុំមានកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្តដែលបណ្តាលមកការ

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ព្រមទាំងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្ដិការ និង

កម្ពុជា ហ�ើយនិងបទបញ្ញត្ដិ និងគោលការណ៍ ណែនាំដែលចេញដោយធនាគារ
ផ្ទៃក្នុងដែលគណៈគ្រប់គ្រងគិតថាមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការរ�ៀបចំ
ក្លែងបន្លំ ឬការភាន់ច្រឡំ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ

បង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពពិត និងត្រឹមត្រូវល�ើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ

លំហូរសាច់ប្រាក់ របស់ធនាគារ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ដោយអនុលោម

ទៅតាមស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា ហ�ើយនិង បទបញ្ញត្ដិ និងគោលការណ៍
ណែនាំដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើងខ្ញុំ គឺបញ្ចេញមតិយោបល់ល�ើរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋាន នៃការងារសវនកម្ម។ យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើ
សវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្ដង់ដារអន្ដរជាតិស្ដីពីសវនកម្មនៃកម្ពុជា។
ស្ដង់ដារទាំងនេះ តម្រូវឲ្យយ�ើងខ្ញុំអនុវត្ដតាមតម្រូវការនៃក្រមសីលធម៌ និង
រ�ៀបចំផែនការ និងបំពេញ ការងារសវនកម្ម ដ�ើម្បីទទួលបាននូវការធានា
សមហេតុផល ដ�ើម្បីអះអាងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមាន កំហុស
ឆ្គងជាសារវ័ន្ដឡ�ើយ។

ការងារសវនកម្មយ�ើងខ្ញុំ រួមមានការអនុវត្ដនីតិវិធីទាំងទ្បាយ ដ�ើម្បីទទួល

បាននូវភស្ដុតាងសវនកម្ម ដែលទាក់ទងទៅនឹងបរិមាណទឹកប្រាក់ និងកំណត់
សម្គាល់ទាំងឡាយ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ រាល់នីតិវិធី ដែលបាន

ជ្រើសរ�ើសខាងល�ើ គឺពឹងផ្អែកទៅល�ើការវិនិច្ឆ័យរបស់សវនករដោយរាប់បញ្ចូល
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ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យករជំនាញ និង សវនករប្រតិស្រុត
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣

សេចក្តីសង្ខេប

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

កំណត់
សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ទ្រព្យសកម្ម
៦៦.៧៣០.១៩១

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

៤

១៣៤.១២៩.៨៣៦

៥៣៥.៨៤៨.៦៩៥

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

៥

២៩.៨៦៦.៦៥៦

១១៩.៣១៧.២៩១

គណនីត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនមេ

៦

១៨៥.៤០៥

៧៤០.៦៩៣

គណនីត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ

៧

១១៤.៩៦៧

៤៥៩.២៩៣

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន - សុទ្ធ

៨

២២៧.៨៩៤.៥២២

៩១០.៤៣៨.៦១៥

អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍

៩

៣.០០៩.១៥១

១២.០២១.៥៥៨

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

១០

២៣.៨៣២

៩៥.២០៩

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

១៣

៣២២.៧៤០

១.២៨៩.៣៤៦

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

១១

១.៤៩០.៧៨៧

៥.៩៥៥.៦៩៤

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ទ្រព្យសកម្មសរុប

ទ្រព្យអកម្ម
៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ

១២

៩៣.១០១.៧៦០

៣៧១.៩៤១.៥៣១

៦

៤៧.៤៥៨.៥៤៩

១៨៩.៥៩៦.៩០៣

សំវិធានធនសម្រាប់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

១៣

២.៣៣២.៥៣១

៩.៣១៨.៤៦១

ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

១៤

២.៥៩៧.៩៨៤

១០.៣៧៨.៩៤៧

៣៥៧.៦២៣.៩៧៤

១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

៥០.០០០.០០០

១៩៩.៧៥០.០០០

៦.១១៧.៣៤៩

២៤.៤៣៨.៨០៩

៥៦.១១៧.៣៤៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

គណនីត្រូវទូទាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមេ

ទ្រព្យអកម្មសរុប
មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន
ដ�ើមទុន
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក
មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុនសរុប
ទ្រព្យអកម្ម និងមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុនសរុប

១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

២១២.១៣៣.១៥០

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

១២

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ទ្រព្យអកម្ម និងមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

១៦.៧០៣.៤២៧

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

៤

អំពីធនាគារ

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

២០១២

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

កំណត់សំគាល់ភ្ជាប់ពី លេខ ១ ដល់ ២៦ ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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២០១២
កំណត់
សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ចំណូលពីការប្រាក់

១៧

១៤.៥៣៨.៥៣២

៥៨.០៨១.៤៣៥

ចំណាយល�ើការប្រាក់

១៨

(៣.០៥០.០២៦)

(១២.១៨៤.៨៥៤)

១១.៤៨៨.៥០៦

៤៥.៨៩៦.៥៨១

១.៩៨៨.៩១៤

៧.៩៤៥.៧១២

ចំណាយល�ើថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារ

(១៤០.១៤២)

(៥៥៩.៨៦៧)

ចំណូលកម្រៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារសុទ្ធ

១.៨៤៨.៧៧២

៧.៣៨៥.៨៤៥

១១.៨៣១

៤៧.២៦៥

១៣.៣៤៩.១០៩

៥៣.៣២៩.៦៩១

(៥.៣២៧.៥៦២)

(២១.២៨៣.៦១០)

(៦១៤.៤៣៧)

(២.៤៥៤.៦៧៦)

១៩៣.០៦១

៧៧១.២៧៩

៧.៦០០.១៧១

៣០.៣៦២.៦៨៤

(១.៤៨២.៨២២)

(៥.៩២៣.៨៧៥)

៦.១១៧.៣៤៩

២៤.៤៣៨.៨០៩

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណូលពីថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារ

១៩

ចំណូលផ្សេងៗ
ចំណូលប្រតិបត្ដិការសុទ្ធសរុប
ចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅ

២០

សំវិធានធនល�ើការបាត់បង់នៃឥណទាន
ការប្រមូលមកវិញនូវឥណទាន ដែលបានលុបចោល

៨

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

១៣

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

កំណត់សំគាល់ភ្ជាប់ពី លេខ ១ ដល់ ២៦ ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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សេចក្តីសង្ខេប

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

ដើមទុន
សមតុល្យនាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដែលបានផ្ទេរពីសាខា

ការបង្កើនដ�ើមទុន

សមតុល្យនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
សមមូល ពាន់រ�ៀល (កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

៣០.០០០.០០០

-

៣០.០០០.០០០

៣.០៨០.៦៨៨

-

៣.០៨០.៦៨៨

១៦.៩១៩.៣១២

-

១៦.៩១៩.៣១២

-

៦.១១៧.៣៤៩

៦.១១៧.៣៤៩

៥០.០០០.០០០

៦.១១៧.៣៤៩

៥៦.១១៧.៣៤៩

១៩៩.៧៥០.០០០

២៤.៤៣៨.៨០៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

សរុប

អំពីធនាគារ

បំលែងមកពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុករបស់សាខា

រក្សាទុក

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ប្រាក់ចំណេញ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង
ការដឹកនាំរបស់យ�ើង
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

កំណត់សំគាល់ភ្ជាប់ពី លេខ ១ ដល់ ២៦ ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

កំណត់
សម្គាល់

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្ដិការ

២១

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

(៧.០៨០.៦២២)

(២៨.២៨៧.០៨៣)

៩

(៨៥៦.៣៩១)

(៣.៤២១.២៨២)

១០

(១៥.៩៨៩)

(៦៣.៨៧៦)

(៨៧២.៣៨០)

(៣.៤៨៥.១៥៨)

១៦.៩១៩.៣១២

៦៧.៥៩២.៦៥១

ការក�ើនឡ�ើងសុទ្ធនៃសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល

៨.៩៦៦.៣១០

៣៥.៨២០.៤១០

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា
ឆ្នាំ២០១២ ដែលបានផ្ទេរពីសាខា

១៣១.៥៣៣.៣៦៦

៥២៥.៤៧៥.៧៩៦

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

ចលនាសាច់ប្រាក់បានពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ការទិញអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍
ការទិញកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ
ចលនាសាច់ប្រាក់បានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
ការបង្កើនដ�ើមទុន

១៦

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល នាចុងការិយបរិច្ឆេទ

៤
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ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

១. ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
ការបង្កើត និងការធ្វើប្រតិបត្តិការ
ធនាគារមេយប៊ែង ត្រូវបានបង្កើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣ និងធ្វើប្រតិបត្តិការជាសាខាភ្នំពេញ (“សាខា”) នៃធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”)
នៅថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ សាខា ត្រូវបានចុះបញ្ជីអាជីកម្មជាក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដោយមានឈ្មោះថា ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា)
ពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាមួយដ�ើមទុនចុះបញ្ជី ៥០លាន
ដុលា្លរអាមេរិក ដែលស្មើនឹង ២០០ពាន់លានរ�ៀល។

ធនាគារផ្តល់សេវាកម្មធនាគារទូលំទូលាយ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទ�ៀត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយអនុលោមទៅតាម

អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ ០២ ចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយមិនមានកាលកំណត់។

ដ�ើមទុន

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ដ�ើមទុនសរុបរបស់ធនាគារ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ មានចំនួន ៥០លានដុលា្លរអាមេរិក (២០០ ពាន់លានរ�ៀល)។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទ និងនាកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះរួមមាន៖
លោក ជា តិកសេង 		

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

ដាទុ  អ ការុណាការ៉ាន់		

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ (តែងតាំងនៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២)

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

លោក ហាមី រុលឡា ប៊ូហាន់

អភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

លោក ជូ បឺលី បីនប៉ា		

អភិបាលមិនឯករាជ្យប្រតិបត្តិ / នាយកប្រតិបត្តិ (លាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២)

លោក លី ទ�ៀនប៉ូ		

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

លោក ស្ពេនសឺ លី ទ�ៀនឈី

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ភីអិលស៊ី និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្តសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”)។ ធនាគារ ត្រូវបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ដោយ អនុលោមតាមច្បាប់ស្តី

អំពីធនាគារ

ដែលបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី។

អភិបាលមិនឯករាជ្យប្រតិបត្តិ / នាយកប្រតិបត្តិ (តែងតាំងនៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២)

ទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងនៅអគារលេខ ៤B ផ្លូវលេខ ១១៤ (ក្រមួនស) សង្កាត់ផ្សារថ្មី រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ នាថ្ងៃទី៣១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ធនាគារមានសាខាសរុបចំនួន ១២ ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តស�ៀមរាប ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តបាត់ដំបង និង
ខេត្តកំពង់ចាម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ទីតាំង

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

បុគ្គលិក
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ធនាគារមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន ១៩១ នាក់។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២. គោលនយោបាយគណនេយ្យ
២.១ មូលដ្ឋាននៃការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
២.១.១ របាយការណ៍នៃអនុលោមភាព
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងស្របតាមស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាទៅល�ើ
ការរ�ៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលភ្ជាប់ជាមួយនេះ រួមទាំងការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ទាំងនេះ មិនត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ដែលពុបា
ំ នដឹងពីគោលការណ៍គណនេយ្យនីតវិ ធ
ិ គ
ី ណនេយ្យ និងការអនុវត្ដគោលនយោបាយគណនេយ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ហ�ើយនិងមិនមានបំណងក្នុងការបង្ហាញពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុលទ្ធផលអាជីវកម្ម និងលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍
គណនេយ្យ និងការអនុវត្ដគណនេយ្យដែលទទួលស្គាល់ជាទូទៅក្នុងប្រទេសដទៃក្រៅពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
គោលនយោបាយគណនេយ្យ ដែលបង្ហាញខាងក្រោមនេះ ត្រូវបានអនុវត្ដជាអចិន្ដ្រៃយ៍ដោយធនាគារ។

២.១.២ មូលដ្ឋាននៃការវាស់វែង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានរ�ៀបចំទ�្បើងទៅតាមមូលដ្ឋានតម្លៃដ�ើម។

២.១.៣ ការិយបរិច្ឆេទសារព�ើពន្ធ
ការិយបរិច្ឆេទសារព�ើពន្ធដំបូងរបស់ធនាគារ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។ សម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ការិយបរិច្ឆេទ
សារព�ើពន្ធរបស់ធនាគារ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ។

២.១.៤ រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ការវាស់វែង និងការកំណត់បង្ហាញ
រូបិយប័ណ្ណជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺប្រាក់រ�ៀល។ ដោយសារធនាគារធ្វើប្រតិបត្ដិការ និង កត់ត្រារាល់បញ្ជីគណនេយ្យរបស់ខ្លួនផ្អែកល�ើ

មូលដ្ឋានប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក គណៈគ្រប់គ្រងបានកំណត់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជារូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ការវាស់វែង និងការកំណត់បង្ហាញ ព្រោះវាបាន

ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារធាតុសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រភពព្រឹត្ដិការណ៍ និងកាលៈទេសៈរបស់ធនាគារ។ ការបង្ហាញនេះ គឺស្របតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

លេខ ធ៧-០៧-១៦៤ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧។

សកម្មភាពប្រតិបត្ដិការជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទ�ៀត ក្រៅពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានប្ដូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់អត្រាប្ដូរ

ប្រាក់នាកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្ដិការនោះ។ ទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មដែលជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទ�ៀតក្រៅពីដុល្លារអាមេរិក នាកាលបរិច្ឆេទនៃ

តារាងតុល្យការ ត្រូវបានប្ដូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយប្រើប្រាស់អត្រានាកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការ។ ភាពលំអ�ៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ
ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។

២.១.៥ ការប្រែសម្រួលទឹកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទៅជាប្រាក់រ�ៀល
ការប្រែសម្រួលទឹកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទៅជាប្រាក់រ�ៀល ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីគណនេយ្យ

សហគ្រាស សវនកម្មគណនេយ្យ សហគ្រាស និងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២ និងប្រកាសពាក់ព័ន្ធនានារបស់ធនាគារ

ជាតិនៃកម្ពុជា ដោយប្រើអត្រាប្ដូរប្រាក់ចុងការិយបរិច្ឆេទ ៣.៩៩៥រ�ៀល ក្នុង ១ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ដូចដែលបាន
ប្រកាសឲ្យប្រើដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ទឹកប្រាក់ប្រែសម្រួលទាំងនេះ មិនត្រូវបានធ្វើសវនកម្ម ហ�ើយនិងមិនត្រូវបាន អះអាងថាជាទឹកប្រាក់

តំណាងឲ្យការបង្ហាញទឹកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬអាចត្រូវបានបង្ហាញជាប្រាក់រ�ៀលតាមអត្រាផ្សេងទ�ៀតទេ។

២.២ ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ
ក្នុងការអនុវត្ដគោលនយោបាយគណនេយ្យរបស់ធនាគារ គណៈគ្រប់គ្រងបានប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន និងធ្វើការប៉ាន់ស្មានក្នុងការកំណត់
បរិមាណ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានដូចខាងក្រោម៖
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

២. គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

២.២.១ ភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ
ធនាគារ បានចុះកិច្ចសន្យាជួលអាគារ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។ ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានក្នុងការវាស់វែងល�ើរយៈពេល

និងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាជួល (ដូចជាភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធនៃទ្រព្យសកម្ម មិនត្រូវបានផ្ទេរទៅអ្នកជួលនៅចុងការិយបរិច្ឆេទនៃកិច្ចសន្យាជួល ហ�ើយ
សំខាន់ៗទាំងអស់ក្នុងនាមជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិល�ើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះ។

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

២.២.២. រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ការវាស់វែង
ស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជាលេខ ២១ តម្រូវឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន ក្នុងការកំណត់រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ការវាស់វែង
ព្រោះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រភពប្រតិបត្តិការព្រឹត្តិការណ៍ និងកាលៈទេសៈរបស់ធនាគារ។ ក្នុងការវិនិច្ឆ័យនេះ ធនាគារ
ត្រូវពិចារណាល�ើចំណុចដូចខាងក្រោម៖

ក. រូបិយប័ណ្ណដែលមានឥទ្ធិពលល�ើតម្លៃឧបករណ៍ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ (តម្លៃឧបករណ៍ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវបានកំណត់ និងធ្វើការ
 លក់ចេញដោយ ប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនេះ)

ខ. រូបិយប័ណ្ណដែលទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន និង

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

គ. រូបិយប័ណ្ណដែលទទួលបានពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ហ�ើយតែងតែធ្វើការរក្សាទុក។

២.២.៣ សំវិធានធនល�ើឥណទានដែលបាត់បង់
នៅពេលរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គុណភាពនៃឥណទាន និងបុរេប្រទានត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដ�ើម្បីកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់
និងកម្រិតនៃសំវិធានធនល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានបាត់បង់ដែលនឹងបង្ហាញពេញលេញក្នុងកំណត់សម្គាល់លេខ ២.៣.៥។

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ការបាត់បង់ប្រាក់ពន្ធដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ទាំងអស់ និងភាពខុសគ្នាបណ្តោះអាសន្ន
លុះត្រាតែអាចមានប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគត ដ�ើម្បីអាចកាត់កងប្រាក់ពន្ធបាត់បង់ដែលមិនទាន់បានប្រើ។ គណៈគ្រប់គ្រងត្រូវ
ប្រើការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ ដ�ើម្បីកំណត់ចំនួននៃពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម ដែលអាចទទួលស្គាល់បាន ដោយផ្អែកល�ើពេលវេលា

និងកម្រិតនៃប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ នាពេលអនាគតដែលអាចមានជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការធ្វើផែនការពន្ធនាពេលអនាគត។

ឆ្នាំ២០១២ ចំនួន ០,៣២លានដុល្លារអាមេរិក។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

២.២.៥ ការថយចុះនៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ការប៉ាន់ស្មានរបស់ធនាគារល�ើប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគត បង្ហាញនូវភាពខុសគ្នាជាបណ្តោះអាសន្នពិតប្រាកដនឹងត្រូវទទួលបាន

នាពេលអនាគត។ ដូចដែលបានល�ើកមកបង្ហាញ ក្នុងកំណត់សម្គាល់លេខ ១៣ ធនាគារបានទទួលស្គាល់ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

២.២.៤ ការទទួលស្គាល់ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

ការថយចុះនៃទ្រព្យសកម្មមន
ិ មែនហិរញ្ញវត្ថុក�ត
ើ មាននៅពេលដែលតម្លៃចះុ បញ្ជីនៃទ្រព្យសកម្ម ឬ ទ្រព្យសកម្មប្រមូលផមា
តុំ្ នតម្លៃល�ើសពីទក
ឹ
ប្រាក់ដែលអាចប្រមូលមកវិញបាន ហ�ើយតម្លៃចះុ បញ្ជីនៃទ្រព្យសកម្ម គឺយកតម្លៃខស
្ព ជា
់ ងរវាងតម្លៃទផ្
ី សារដកចេញថ្លៃដ�ម
ើ ពាក់ពន
័ កា
្ធ រលក់

និងតម្លៃប្រប្រា
ើ ស់។ ការគណនាតម្លៃទផ្
ី សារដកថ្លៃដ�ម
ើ ពាក់ពន
័ កា
្ធ រលក់ គឺផ្អែកល�ើទន
ិ ន
្ន យ
័ ដែលទទួលបានពីប្រតិបត្កា
តិ រលក់ដោយប្រតិបត្កា
តិ រ

គឺផ្អែកល�ើគរំ សា
ូ ច់ប្រាក់អប្បហារ។ ធនាគារ វាយតម្លៃការថយចុះនៃទ្រព្យសកម្ម នៅពេលដែលមានព្រឹតកា
តិ្ រណ៍ ឬការផ្ស
លា ប
់ រតូ្ ដែលបង្ញ
ហា ថា

តម្លៃចះុ បញ្ជីនៃទ្រព្យសកម្មមន
ិ អាចប្រមូលមកវិញបាន។ កត្តាសំខាន់នានាដែលធនាគារពិចារណាថាតម្រូវឲ្យមានការពិនត
ិ យ្ ល�ើការថយចុះតម្លៃរម
ួ មាន៖

• លទ្ធផលប្រតិបត្តិការមានកម្រិតទាបជាងខ្លាំងធ�ៀបទៅនឹងលទ្ធផលប្រតិបត្តិការរំពឹងទុកនាពេលកន្លងមក ឬនាពេលអនាគត

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

• ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗនៃរប�ៀបប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម ដែលបានទិញ ឬយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម ទាំងមូល

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ប�ើកចំហនៃទ្រព្យសកម្មដែលស្រដ�ៀងគ្នា ឬតម្លៃអង្កេតនៅល�ើទផ្
ី សារដកថ្លៃដ�មដែលក�
ើ
ត
ើ មានដ�ើម្បីលក់ទ្រព្យសកម្ម។ ការគណនាតម្លៃប្រប្រា
ើ ស់

• និន្នាការសេដ្ឋកិច្ច ឬក្នុងវិស័យអវិជ្ជមានសំខាន់ៗ

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ធនាគារ មិនមានការថយចុះតម្លៃឡ�ើយ។

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

អំពីធនាគារ

កិចស
្ច ន្យាជួលមានរយៈពេលតិចជាងអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ទ្រព្យសកម្ម) ធនាគារបានកំណត់ថា ភតិបតីជាអ្នកទទួលហានិភយ
័ និងផលប្រយោជន៍

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

២.២ ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
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កំណត់សម្គាល់លរើ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២. គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
២.២ ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
២.២.៦ ការប៉ាន់ស្មានអាយុកាលប្រើប្រាស់នៃអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
ធនាគារធ្វើការប៉ាន់ស្មានអាយុកាលប្រើប្រាស់នៃអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួន ហ�ើយការប៉ាន់ស្មាននេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ
ឡ�ើងវិញតាមកាលកំណត់ ដ�ើម្បីធានាថារំលស់ មានសង្គតភាពជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍និងកម្មវិធី

កុំព្យូទ័រនីមួយៗ។ សូមម�ើលកំណត់សម្គាល់លេខ ២.៣.៨ សម្រាប់ការប៉ាន់ស្មានអាយុកាលប្រើប្រាស់នៃអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ និង ២.៣.៩
សម្រាប់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។

២.៣ សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ
២.៣.១ បម្រែបម្រួលគោលនយោបាយគណនេយ្យ
គោលនយោបាយគណនេយ្យ និងវិធីសាស្ដ្រគណនាដែលដាក់ឲ្យអនុវត្ដដោយធនាគារ ត្រូវបានអនុវត្ដជាអចិន្ដ្រៃយ៏ និងមិនមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង
ការិយបរិច្ឆេទនេះទេ។

២.៣.២ ព័ត៌មានវិយោគកម្ម
ធនាគារធ្វើប្រតិបតកា
្ដិ រអាជីវកម្មរបស់ខន
្លួ នៅក្ង
នុ វិសយ
័ តែមួយ ជាធនាគារពាណិជ្ជ និងស្ត
ថិ នៅក្ង
នុ ដែនភូមសា
ិ ស្ដ្រតែមួយ គឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

២.៣.៣ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សម្រាប់គោលបំណងរ�ៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមាន សាច់ប្រាក់ និងសមតុល្យធនាគារប្រាក់
បញ្ញើគ្មានកាលកំណត់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី ដែលអាចប្ដូរជាសាច់ប្រាក់បានក្នុងរយៈពេលបីខែ ឬតិចជាងនេះនាពេលដាក់តម្កល់ និង
ដែលអាចប្ដូរជាសាច់ប្រាក់ដែលកំណត់បាន និងមានហានិភ័យតិចតួចល�ើការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃ។

ឥណទានត្រូវបានលុបចោល នៅពេលដែលធនាគារជ�ឿជាក់យង
ា៉ ច្បាស់ថា ឥណទានមិនអាចប្រមូលមកវិញបាន។ ការប្រមូលបានមកវិញនៃឥណទាន

និងបុរេប្រទាន ដែលត្រូវបានលុបចោល ឬបានធ្វើសំវិធានធននៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទមុនៗ នឹងបន្ថយចំនួននៃសំវិធានធនសម្រាប់ ឥណទានបាត់បង់នៅ
ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ ជាឥណទានក្រោមស្ដង់ដារ ជាប់សង្ស័យ ឬ បាត់បង់ គឺត្រូវចាត់ទុកជាឥណទានមិនដំណ�ើរការ។

២.៣.៤ ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ឥណទាន និងបុរេប្រទានផ្ដលឲ
់ យ្ អតិថជ
ិ ន ត្រូវបានបង្ញ
ហា នៅក្ង
នុ តារាងតុល្យការ តាមប្រាក់ដ�ម
ើ និងចំណល
ូ ការប្រាក់បង្គរ(ដកនូវចំណល
ូ ការប្រាក់ពយ្ រួ
ទុក) ដោយដកចេញនូវចំនួនទាំងឡាយណាដែលបានលុបចោល និងសំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានដែលបានបាត់បង់។ ឥណទានរយៈពេលខ្លី

គឺជាឥណទានដែលនឹងត្រូវទូទាត់សងមកវិញ នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដោយគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ ដែលឥណទាននោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអតិថិជន។
ឥណទានរយៈពេលវែង គឺជា ឥណទានដែលនឹងត្រូវទូទាត់សងមកវិញ នៅក្នុងរយៈពេលច្រើនជាងមួយឆ្នាំ ដោយគិតចាប់ពី កាលបរិច្ឆេទដែល
ឥណទានត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអតិថិជន។

ឥណទានត្រូវបានលុបចោល នៅពេលដែលធនាគារជ�ឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ឥណទានមិន អាចប្រមូលមកវិញបាន។ ការប្រមូលបានមកវិញ

នៃឥណទាន និងបុរេប្រទាន ដែលត្រូវបានលុបចោល ឬបានធ្វើសំវិធានធននៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទមុនៗ នឹងបន្ថយចំនួននៃសំវិធានធនសម្រាប់
ឥណទានបាត់បង់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ ជាឥណទានក្រោមស្ដង់ដារ ជាប់សង្ស័យ ឬ បាត់បង់ គឺត្រូវចាត់ទុកជាឥណទានមិនដំណ�ើរការ។

92

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

២. គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
២.៣.៥ សំវិធានធនល�ើឥណទានបាត់បង់
សំវិធានធនល�ើឥណទានបាត់បង់ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងអាស្រ័យទៅល�ើហានិភ័យជាក់លាក់នានាដែលទាក់ទងទៅនឹងឥណទាន និងបុរេប្រទានទាំងនោះ
ហ�ើយបានពិនិត្យម�ើល និងកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់ថាជាឥណទានឃ្លាំម�ើល ក្រោមស្ដង់ដារ ជាប់សង្ស័យ ឬបាត់បង់។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត

អំពីធនាគារ

សំវិធានធនទូទៅ ត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់ឥណទានដែលបានចាត់ថ្នាក់ជាឥណទានធម្មតា។

ធនាគារ បានអនុវត្ដតាមការកំណត់អំពីចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធន ដែលតម្រូវដោយ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា តាមប្រកាសលេខ

ការធ្វើសំវិធានធន ត្រូវផ្អែកទៅល�ើភាគរយនៃឥណទាន និងបុរេប្រទានមិនទាន់សងសរុប (រួម បញ្ចូលទាំងការប្រាក់បង្គរទុក) និងការប្រាក់ព្យួរទុក

ដូចមានខាងក្រោម៖

សំវិធានធន
ធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា

ធនាគារ

សំវិធានធនទូទៅ៖
១%

១%

ឥណទានឃ្លាំម�ើល

ពី ៣០ ថ្ងៃ ឬច្រេីនជាង ប៉ុន្ដែ តិចជាង ៩០ ថ្ងៃ

៣%

៣%

ឥណទានក្រោមស្ដង់ដារ

ពី ៩០ ថ្ងៃ ឬច្រេីនជាង ប៉ុន្ដែ តិចជាង ១៨០ ថ្ងៃ

២០%

១០០%

ឥណទានជាប់សង្ស័យ

ពី ១៨០ ថ្ងៃ ឬច្រេីន ប៉ុន្ដែ តិចជាង ៣៦០ ថ្ងៃ

៥០%

១០០%

ឥណទានបាត់បង់

៣៦០ ថ្ងៃ ឬច្រេីនជាង

១០០%

១០០%

សំវិធានធនជាក់លាក់៖

ធនាគារ បានផ្ដល់សំវិធានធនជាក់លាក់បន្ថែមល�ើសពីតម្រូវការរបស់ប្រកាស ដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកខ្ចី។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

ការប្រាក់ព្យួរទុកដែលបានបង្គរសម្រាប់ឥណទានមិនដំណ�ើរការ មិនត្រូវបានយកមកពិចារណាសម្រាប់បំណងនៃការវិភាគឥណទានដែលបាន
បាត់បង់របស់ធនាគារនោះទេ។

ឥណទាន ដែលមិនអាចទារមកវិញបាន ឬចំណែកនៃឥណទានដែលបានចាត់ថ្នាក់ជាបំណុលអាក្រក់ ត្រូវបានលុបចេញ បន្ទាប់ពីបាន

ពិចារណាទៅល�ើតម្លៃលក់បាននៃទ្រព្យបញ្ចាំ (ប្រសិនប�ើមាន) នៅពេលដែលគណៈគ្រប់គ្រងវិនិច្ឆ័យឃ�ើញថាពុំមានសង្ឃឹមនឹងអាចទារបាន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទាន ទាំងនោះមកវិញទេ។

២.៣.៦ ការសន្យានៃឥណទានផ្សេងៗ
នៅក្នុងអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារមានការសន្យានៃឥណទានផ្សេងៗ ដែលរួមមាន ការសន្យាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី លិខិតឥណទាន និងលិខិតធានា។

គោលនយោបាយគណនេយ្យ និងវិធីសាស្ដ្រ សំវិធានធន គឺមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងឥណទានដែលបានផ្ដល់ឲ្យដំបូង ដូចដែលកំណត់បង្ហាញ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ខាងល�ើ។ សំវិធានធនល�ើការសន្យានៃឥណទានផ្សេងៗ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនៅពេលការបាត់បង់ ត្រូវបានគិតថាទំនងនឹងក�ើតមានឡ�ើង។

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

តិចជាង ៣០ ថ្ងៃ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ឥណទានធម្មតា

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ចំនួនថ្ងែដែលហួសកាល កំណត់សង

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩។ ប្រកាសនេះតម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់ ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់ខ្លួនជា ៥ ថ្នាក់។

កម្រិតអប្បបរមាចាំបាច់នៃការធ្វើសំវិធានធនទូទៅ និងជាក់លាក់ត្រូវបានធ្វើឡ�ើង ដោយផ្អែកទៅល�ើការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន។

ចំណាត់ថ្នាក់

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

២.៣ សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២. គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
២.៣ សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
២.៣.៧ ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
គណនីត្រូវទទួលផ្សេងៗ រួមបញ្ចូលនៅក្នុងទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាទៅតាមតម្លៃដែលរំពឹងទុកថានឹងអាចប្រមូលមកវិញបាន។ ការប៉ាន់

ស្មាន ត្រូវធ្វើឡ�ើងសម្រាប់បំណុលជាប់សង្ស័យ ដោយផ្អែកល�ើការត្រួតពិនិត្យ ចំពោះបរិមាណនៅសល់ទាំងអស់នាកាលបរិច្ឆេទនៃតារាង តុល្យការ។

២.៣.៨ អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍
១. អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដ�ើមដោយដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់នៃឱនភាពតម្លៃបង្គរ ប្រសិនប�ើមាន។

នៅពេលដែលធាតុនៃទ្រព្យសម្បត្ដិ រួមបញ្ចូលនូវ សមាសធាតុសំខាន់ៗ ដែលមានអាយុកាលកំណត់ប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នា អចលកម្មទាំងនោះ

ត្រូវបានចាត់ទុកជាធាតុផ្សេងគ្នានៃអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍។

២. ការរំលស់នៃអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ដោយផ្អែកល�ើវិធីសាស្ត្ររំលស់ថេរទៅល�ើអាយុកាល
ប៉ាន់ប្រមាណនៃទ្រព្យនីមួយៗ ទៅតាមអត្រាដូចខាងក្រោម៖

ការកែលំអអគារ									

២០%

សង្ហារឹម និងគ្រឿងបំពាក់								

២០%

ហត្ថូបករណ៍ការិយាល័យ

			

យានយន្ដ									

១០% - ២៥%
២៥%

៣. ការចំណាយបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកមួយនៃអចលកម្ម ដែលបានទទួលស្គាល់រួចមកហ�ើយត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃយោងនៃ

ទ្រព្យសកម្ម នៅពេលដែលអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតដែលនឹងក�ើតមាន បានបញ្ចូលទៅក្នុងធនាគារនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ ល�ើសពីថ្លៃ
ដ�ើមស្ដង់ដារនៃទ្រព្យសកម្មដែលកំពុងមាននោះ។ រាល់ការចំណាយបន្ទាប់ផ្សេងទ�ៀត ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបន្ទុកចំណាយនៅក្នុង
ការិយបរិច្ឆេទដែលបានក�ើតឡ�ើង។

៤. ចំណេញ ឬខាតពីការឈប់ប្រើ ឬការលក់ចេញនៃអចលកម្មណាមួយ ត្រូវបានកំណត់ដោយភាពខុសគ្នារវាងប្រាក់ចំណូលសុទ្ធពីការលក់
និងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសម្បត្ដិនោះ ហ�ើយត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលនៅថ្ងៃឈប់ប្រើ ឬលក់ចេញ។

៥. អចលកម្មដែលបានរំលស់អស់ហ�ើយ ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ ថ្ងៃដែលអចលនទ្រព្យ និងទ្រព្យសំភារៈទាំងនោះ
ត្រូវបានលក់ ឬលុបបំបាត់ចោល។

៦. តម្លៃយោងនៃអចលនទ្រព្យត្រូវបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញចំពោះឱនភាពនៃតម្លៃ នៅពេលដែលមានការគូសបញ្ជាក់ណាមួយឲ្យដឹងថា

ទ្រព្យសកម្មនោះចាំបាច់ត្រូវបន្ថយតម្លៃ។ ឱនភាពនៃតម្លៃត្រូវបានវាស់វែងដោយប្រៀបធ�ៀបតម្លៃយោងរបស់ទ្រព្យសកម្មជាមួយតម្លៃដែលអាច
ប្រមូលបានវិញ។ ការខាតបង់ល�ើការថយចុះនៃតម្លៃ ត្រូវបានចាត់ចូលជាបន្ទុកក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

៧. ការដាក់បញ្ចូលមកវិញនូវការខាតបង់ល�ើឱនភាពនៃតម្លៃ ដែលបានទទួលស្គាល់ពីឆ្នាំមុនៗ ត្រូវបានកត់ត្រាឡ�ើងវិញ នៅពេលដែលមានការគូស
បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការខាតបង់ល�ើឱនភាពនៃតម្លៃ ដែលបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មនោះលែងក�ើតមានទ�ៀត ឬត្រូវបានថយចុះហ�ើយ។

ការដាក់បញ្ចូលមកវិញនេះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ត្រឹមកម្រិតតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានកំណត់ (តម្លៃសុទ្ធបន្ទាប់ពីដករំលស់)

ប្រសិនប�ើពុំមានការខាតបង់ល�ើឱនភាពនៃតម្លៃទេនោះ។ ការដាក់បញ្ចូលមកវិញនេះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

២.៣.៩ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលធនាគារបានទិញ ត្រូវបានបង្ហាញតាមថ្លៃដ�ើម ដករំលស់បង្គរ និងឱនភាព ប្រសិនប�ើមាន។ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រត្រូវបានរំលស់ដោយ
ផ្អែកល�ើវិធីសាស្ដ្ររំលស់ថេរ ដែលមានអត្រារំលស់ប្រចាំឆ្នាំ ២០ ភាគរយ។

២.៣.១០ ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារផ្សេងៗ ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតម្លៃដែលបានដាក់តម្កល់។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

២. គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

២.៣ សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
២.៣.១១ បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលផ្សេងទ�ៀតត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតម្លៃដ�ើម។

២.៣.១២ សំវិធានធនល�ើបំណុល
កាល ហ�ើយវាទំនងជាមានលទ្ធភាពដែលតម្រូវ ឲ្យមានលំហូរចេញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចនោះ ហ�ើយការប៉ាន់ស្មាន
សំវិធានធនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញ នាកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការនីមួយៗ ហ�ើយធ្វើការកែតម្រូវឲ្យស្របទៅនឹងការប៉ាន់ស្មានល្អបំផុត
នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ នៅពេលតម្លៃពេលវេលានៃសាច់ប្រាក់ មានឥទ្ធិពលជាសារវ័ន្ដ បរិមាណសំវិធានធនគឺជាតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃការចំណាយដែល
រំពឹងទុកដ�ើម្បីទូទាត់បំណុល។

២.៣.១៣ ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
១. ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា

គឺជាអត្រា និងច្បាប់ពន្ធ ដែលមានសុពលភាពរហូតដល់កាលបរិចេ្ឆទនៃតារាងតុល្យការនេះ ។
២. ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញពន្យារ

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញពន្យារជាទ្រព្យអកម្ម ត្រូវបានទទួលស្គាល់ ល�ើចំនួនខុសគ្នាបណ្ដោះអាសន្នជាប់ពន្ធទាំងអស់ ល�ើកលែងតែនៅពេលពន្ធ

ពន្យារជាទ្រព្យអកម្មក�ើតឡ�ើងពីការទទួលស្គាល់នៅគ្រាដំបូងនៃទ្រព្យសកម្ម ឬទ្រព្យអកម្ម នៅក្នុងប្រតិបត្ដិការមួយដែលនៅពេលនោះវាមិនជះ

ឥទ្ធិពលដល់ប្រាក់ចំណេញតាមវិធីសាស្ដ្រគណនេយ្យ និងប្រាក់ចំណេញ ឬខាតជាប់ពន្ធ។

ទំហំមួយដែលទំនងថាប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធនឹងអាចមាន ដ�ើម្បីកាត់កងជាមួយភាពខុសគ្នាបណ្ដោះអាសន្នដែលអាចប្រើប្រាស់បានល�ើកលែងតែ
នៅពេលពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញពន្យារជាទ្រព្យសកម្មក�ើតឡ�ើងពីការទទួល ស្គាល់នាគ្រាដំបូងនៃទ្រព្យសកម្ម ឬបំណុលនៃប្រតិបត្ដិការមួយនៅ
ខណៈពេលប្រតិបត្ដិការ ក�ើតឡ�ើងនោះ មិនមានឥទ្ធិពលដល់ប្រាក់ចំណេញតាមវិធីសាស្ដ្រគណនេយ្យ និងប្រាក់ ចំណេញ ឬខាតជាប់ពន្ធ។

ត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមទំហំមួយ ដែលមិនទំនងថា មានប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចផ្ដល់ឲ្យទ្រព្យសកម្មទាំងអស់ ឬមួយផ្នែក

អាចប្រមូលមកវិញនាពេលអនាគត។ ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលពន្យារ ជាទ្រព្យសកម្ម ដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នោះ គឺត្រូវបានវាយតម្លៃឡ�ើងវិញ

នាកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការនីមួយៗ ហ�ើយត្រូវបានទទួលស្គាល់នូវតែទំហំមួយដែលវាទំនងថា ប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគតនឹងធ្វើ

២.៣.១៤ ការកាត់កងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានកាត់កងគ្នា ហ�ើយចំនួនទឹកប្រាក់សុទ្ធត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងតុល្យការ តែក្នុងករណីដែល
មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ ដ�ើម្បីកាត់កងទឹកប្រាក់ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ ហ�ើយមានបំណងទូទាត់តាមមូលដ្ឋានសុទ្ធ ឬលក់ទ្រព្យសកម្ម និង
ត្រូវបានបង្ហាញជាទឹកប្រាក់ដុលក្នុងតារាងតុល្យការ។

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

95

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ទូទាត់បំណុលនៅពេលទន្ទឹមគ្នានោះ។ ជាទូទៅ នេះមិនមែនជាករណីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងកាត់កងឡ�ើយ ហ�ើយទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មពាក់ព័ន្ធ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ឲ្យពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្មនោះ អាចត្រូវបានយកប្រមូលមកវិញបាន។

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

តម្លៃពិតគណនេយ្យនៃពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបានពិនិត្យឡ�ើងវិញ នាកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការនីមួយៗ ហ�ើយនិង

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ភាពខុសគ្នាបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ ដែលអាចកាត់បន្ថយបានរហូតដល់

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញពន្យារ ត្រូវបានគណនាដោយប្រើវធ
ិ សា
ី ស្ដ្របំណល
ុ តុល្យការល�ើចន
ំ ន
ួ ខុសគ្នាបណ្ដោះអាសន្ន នាកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការ

រវាងមូលដ្ឋានពន្ធនៃទ្រព្យសកម្ម និង ទ្រព្យអកម្ម ហ�ើយនិងតម្លៃពិតគណនេយ្យរបស់ទ្រព្យទាំងនោះក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រាជាទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបច្ចុប្បន្ន និង មុនៗ ត្រូវបានវាស់វែងជាទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបាន

រំពឹងទុកថា ត្រូវបានប្រមូលមកវិញ ឬត្រូវបង់ទៅអាជ្ញាធរពន្ធដារ។ អត្រាពន្ធ និងច្បាប់ពន្ធ ដែលត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីគណនាទឹកប្រាក់ទាំងនេះ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

នៃបរិមាណនោះត្រូវបានធ្វើឡ�ើង។

អំពីធនាគារ

សំវិធានធនល�ើបំណុល ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលដែលធនាគារមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់បច្ចុប្បន្ន ដែលជាលទ្ធផលនៃព្រឹត្ដិការណ៍ពីអតីត

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២. គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
២.៣ សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៣.១៥ ការទទួលស្គាល់ចំណូល និងចំណាយ
១. ចំណូលពីការប្រាក់៖
ចំណូលពីការប្រាក់ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានបង្គរ ។
ចំណូលពីការប្រាក់ល�ើឥណទានវិបារូបន៍ ឥណទានមានកាលកំណត់ និងឥណទានផ្សេងទ�ៀត ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋាន

បង្គរជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ។ នៅពេលដែលឥណទានមួយក្លាយជាឥណទានមិនដំណ�ើរការ ការកត់ត្រាការប្រាក់ត្រូវបានព្យួរទុករហូតត្រូវបានទទួល
ស្គាល់ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានសាច់ប្រាក់។ ឥណទានទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកជាគណនីមិនដំណ�ើរការ នៅពេលដែលខកខានមិនបានសង

បំណុលចំនួន៩០ ថ្ងៃ ឬល�ើសពីនេះ។

២. ចំណូលពីថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារ៖
ចំណូលពីសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ធនាគារ ត្រូវបានបង្គរដោយប្រើមូលដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖
i. កម្រៃល�ើការចាត់ចែងផ្ដល់ឥណទាន និងកម្រៃជ�ើងសារល�ើសេវាកម្ម និងឥណទាន ដែលបានផ្ដល់ទៅឱ្យអតិថិជន ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅ
ពេលប្រតិបត្ដិការក�ើតឡ�ើង។

ii. កម្រៃល�ើកិច្ចសន្យា និងកម្រៃការធានាល�ើសេវាកម្មផ្សេងៗ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនានា ដែលផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនត្រូវបានទទួលស្គាល់
ជាចំណូល នៅពេលដែលប្រតិបត្ដិកាក�ើតមានឡ�ើង។

iii. កម្រៃសេវាកម្មនិងកម្រៃរត់ការ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ នៅពេលសេវាកម្មត្រូវបានបំពេញ។

៣. ចំណាយល�ើការប្រាក់៖
ចំណាយការប្រាក់ល�ើប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន គណនីទូទាត់របស់ធនាគារផ្សេងៗ និងកម្ចី ត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមមូលដ្ឋានបង្គរ
ប្រចាំថ្ងៃ ។
៤. ចំណាយល�ើថ្លៃឈ្នួល និងជ�ើងសារ៖
ចំណាយល�ើថ្លៃឈ្នួលនិងជ�ើងសារត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលចំណាយនោះក�ើតឡ�ើង។
២.៣.១៦ ភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ
ការចំណាយទៅល�ើភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានគិតបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមអត្រាថេរស្របតាមថេរវេលានៃការជួល។

២.៣.១៧ សម្ព័ន្ធញាតិ
ភាគីដែលចាត់ទុកថាសម្ព័ន្ធញាតិ លុះត្រាធនាគារមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ឬប្រយោលល�ើ ភាគីផ្សេងទ�ៀត ឬមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ
ធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ដផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្ដិការ ឬផ្ទុយមកវិញ ប្រសិនប�ើធនាគារនិងភាគីនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមមួយ ឬក៏មាន
ឥទ្ធិពលជាសំខាន់។ សម្ព័ន្ធញាតិអាចជារូបវ័ន្ដបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ហ�ើយក៏បានរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលជិតស្និតនៅក្នុងសមាជិកគ្រួសារផងដែរ។
សម្ព័ន្ធញាតិដូចដែលបានកំនត់ក្នុងមាត្រា ៤៩ និង ៥០ នៃច្បាប់ស្ដីពីធនាគារ និងស្ថាប័ន ហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រួមមានដូចខាងក្រោម៖

ក. រាល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល នូវភាគហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់ ១០ ភាគរយនៃមូលធន
ឬសិទ្ធិបោះឆ្នោត។

ខ. រាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណា ដែលធនាគារកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោលនូវភាគហ៊ុន យ៉ាងហោចណាស់ ១០ ភាគរយ
នៃមូលធន ឬសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

គ. រាល់បុគ្គលទាំងឡាយណា ដែលចូលរួមក្នុងអភិបាល គ្រប់គ្រង ដឹកនាំ ឬការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។
ឃ. រាល់សវនករខាងក្រៅ។

96

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

២. គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
២.៣.១៨ ទ្រព្យសកម្មដែលស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្យាធានា
ទ្រព្យសកម្មដែលផ្ញើររក្សាទុក ឬក្នុងសមាសភាពជាទ្រព្យដាក់ធានា គឺមិនត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទេពីព្រោះទ្រព្យទាំងនេះមិនមែន

ជាទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារឡ�ើយ។

ល�ើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានកាត់ ខ្ទង់ជាចំនួនគត់ឯកតាដុល្លារអាមេរិកចំពោះចំនួន

៣. សមតុល្យផ្ទេរពីសាខា
បន្ទាប់ពីធនាគារបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្តសម្ព័ន្ធនៃធនាគារ Malayan Banking Berhad នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា

ឆ្នាំ២០១២ ធនាគារបន្តប្រតិបត្តិការរបស់សាខាដោយឈរល�ើមូលដ្ឋាននិរន្ត៍ភាព។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មរបស់សាខា នាថ្ងៃទី១ ខែមេសា

ឆ្នាំ២០១២ ត្រូវបានផ្ទេរមកធនាគារតាមតម្លៃក្នុងបញ្ជីដូចខាងក្រោម៖

ដុល្លារអាមេរិក

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

នាថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២
សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ទ្រព្យសកម្ម

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិ
សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន-សុទ្ធ

គណនីត្រូវទទួលពីសាខាក្រៅប្រទេស
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទ�ៀត
អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍

ទ្រព្យសកម្មសរុប

៣៣.១០៣.៩១៥

១៣២.២៥០.១៤០

១៦៦.៣២៣.២១៦

៦៦៤.៤៦១.២៤៨

៩៩.៥៤១

៣៩៧.៦៦៦

៤.០៨៥.៨០០

១៦.៣២២.៧៧១

៦១៥.៤១១

២.៤៥៨.៥៦៥

២.៩០១.៥២០

១១.៥៩១.៥៧២

១២.៩៧៨

៥១.៨៤៧

៣៣៧.៨៨៧.១០៦

១.៣៤៩.៨៥៨.៩៨៥

១៣៣.២៨២.៨៣៨

៥៣២.៤៦៤.៩៣៦

១១៦.២៥៩.៦០២

៤៦៤.៤៥៧.១១០

៤៧.៨៩៣.៥៨៩

១៩១.៣៣៤.៨៨៨

៦៨៦.០៣៧

២.៧៤០.៧១៨

៦.៦៨៤.៣៥២

២៦.៧០៣.៩៨៦

៣០៤.៨០៦.៤១៨

១.២១៧.៧០១.៦៣៨

ទ្រព្យអកម្ម
ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន
ប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារផ្សេងៗ
គណនីត្រូវទូទាត់ទៅឲ្យទីស្នាក់ការកណ្តាល
សំវិធានធនសម្រាប់ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ទ្រព្យអកម្មផ្សេងទ�ៀត
ទ្រព្យអកម្មសរុប

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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ព័ត៌មានផ្សេងៗ

៤៥៩.២៩៦.២៨៩

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១១៤.៩៦៧.៧៨២

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

៦៣.០២៨.៨៨៧

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

គណនីត្រូវទទួលពីទីស្នាក់ការកណ្តាល

១៥.៧៧៦.៩៤៣

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ទឹកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងឯកតាពាន់រ�ៀល ចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់រ�ៀល។

អំពីធនាគារ

២.៣.១៩ ការកាត់ខ្ទង់នៃចំនួនទឹកប្រាក់

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

២.៣ សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

៣. សមតុល្យផ្ទេរពីសាខា (តពីទំព័រមុន)
ពុំមានប្រាក់ចំណេញ ឬខាតត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសារតែលទ្ធផលនៃការផ្ទេរឡ�ើយ។ ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកនាថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ចំនួន
៣,០៨លានដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានបំលែងជាដ�ើមទុនរបស់ធនាគារ។

៤. សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីចរន្ដជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

៤៣.២៦២.៩១៩

១៧២.៨៣៥.៣៦២

៣៦៦.៣០២

១.៤៦៣.៣៧៦

៥០.០០០.០០០

១៩៩.៧៥០.០០០

៣៥.៥០០.៦១៥

១៤១.៨២៤.៩៥៧

៥.០០០.០០០

១៩.៩៧៥.០០០

១៣៤.១២៩.៨៣៦

៥៣៥.៨៤៨.៦៩៥

គណនីចរន្ដជាប្រាក់រ�ៀល
គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់តម្កល់កាតព្វកិច្ច៖
ប្រាក់បំរុងកាតព្វកិច្ច
ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន

ប្រាក់បំរុងកាតព្វកិច្ច
យោងតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ធ៧-០១២-១៤០ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ធនាគារ ត្រូវបានតម្រូវឲ្យរក្សាចំនួនទឹកប្រាក់

បំរុងជាក់លាក់មួយនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងទំរង់ជាប្រាក់បញ្ញើកាតព្វកិច្ច ហ�ើយគណនាតាមអត្រា ៨ ភាគរយ និង ១២,៥ ភាគរយនៃប្រាក់បញ្ញើអតិថិជនជា

រូបិយវត្ថុរ�ៀល និងជារូបិយប័ណ្ណបរទេសរ�ៀងគ្នា។ ប្រាក់តម្កល់កាតព្វកិច្ចល�ើប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន មានការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅល�ើកម្រិតនៃ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន
យោងតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០១ គ្រប់ធនាគារត្រូវបានតម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់

ចំនួន ១០ភាគរយ នៃដ�ើមទុនចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ប្រាក់តម្កល់នេះគឺមិនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្ដិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារបានឡ�ើយ
ប៉ុន្ដែធនាគារអាចដកយកវិញបាន នៅពេលដែលសម្រេចចិត្ដឈប់ធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
2012
គណនីចរន្ដ

សូន្យ

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

០,១០% - ២,៥០%

ប្រាក់បំរុងកាតព្វកិច្ច

០,១០% - 0,១៤%

ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន
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ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

០, ១៨%

សេចក្តីសង្ខេប

៤. សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (តពីទំព័រមុន)

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

សម្រាប់គោលបំណងនៃការរ�ៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមានដូចខាងក្រោម៖
២០១២

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

គណនីចរន្ត

១៧៤.២៩៨.៧៣៨

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (កាលវសាន្តរយៈពេល ៣ ខែ ឬតិចជាង)

៥០.០០០.០០០

១៩៩.៧៥០.០០០

៤៣៣.៣៥០

១.៧៣១.២៣៣

២៩.៤៣៣.៣០៦

១១៧.៥៨៦.០៥៨

១៨៥.៤០៥

៧៤០.៦៩៣

១១៤.៩៦៧

៤៥៩.២៩៣

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ៖
គណនីទូទាត់
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (កាលវសាន្តរយៈពេល ៣ ខែ ឬតិចជាង)
គណនីត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនមេ៖
គណនីទូទាត់
គណនីត្រូវទទួលពីសាខាបរទេស៖
គណនីទូទាត់
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល សរុប

៥. សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ
២០១២
សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

៣០០.០០១

១.១៩៨.៥០៤

គណនីទូទាត់ជាមួយធនាគារក្នុងស្រុកជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

១៣៣.៣៤៩

៥៣២.៧២៩

២៩.៤៣៣.៣០៦

១១៧.៥៨៦.០៥៨

២៩.៨៦៦.៦៥៦

១១៩.៣១៧.២៩១

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារក្នុងស្រុកជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

គណនីទូទាត់ជាមួយធនាគារក្រៅប្រទេស ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ដុល្លារអាមេរិក

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

៤៣.៦២៩.២២១

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា៖

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

៦៦.៧៣០.១៩១

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

១៦.៧០៣.៤២៧

អំពីធនាគារ

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ដុល្លារអាមេរិក

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

៦. គណនីត្រូវទទួលពី (ទូទាត់ទៅ) ក្រុមហ៊ុនមេ
២០១២
សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ដុល្លារអាមេរិក
គណនីត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនមេ
គណនីទូទាត់

១៨៥.៤០៥

៧៤០.៦៩៣

១.៦៨០.០៤២

៦.៧១១.៧៦៨

៤៥.៧៥០.០០០

១៨២.៧៧១.២៥០

២៨.៥០៧

១១៣.៨៨៥

៤៧.៤៥៨.៥៤៩

១៨៩.៥៩៦.៩០៣

គណនីត្រូវទូទាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមេ
គណនីទូទាត់
កម្ចី (*)
ការប្រាក់ត្រូវទូទាត់

(*) ទឹកប្រាក់កម្ចីចំនួន ៤៥,៧៥ លានដុល្លារអាមេរិក បង្ហាញពីឥណទានពីក្រុមហ៊ុនមេដែលមានកាលវសាន្ត ៣ ឆ្នាំ និងអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានកំណត់ឡ�ើង
វិញរ�ៀងរាល់ ៣ខែម្តង។ កម្ចីទាំងនេះមានការប្រាក់ជាមួយអត្រាពី ១,៣២% ទៅ ២,០៦% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

៧. គណនីត្រូវទទួលពីសម្ព័ន្ធញាតិ
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក
ធនាគារ Maybank New York ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ធនាគារ Maybank London ជាប្រាក់ផោនអង់គ្លេស

ទឹកប្រាក់នេះតំណាងឲ្យសមតុល្យនៃគណនីទូទាត់ជាមួយសាខារបស់មេយប៊ែងនៅក្រៅប្រទេស។
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ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

៩៨.១៩០

៣៩២.២៦៩

១៦.៧៧៧

៦៧.០២៤

១១៤.៩៦៧

៤៥៩.២៩៣

សេចក្តីសង្ខេប

៨. ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

១៨៦.៥៩៩.២៥៥

សក្ខីប័ត្រជំន�ឿទុកចិត្ដ

១១.៥៧០.៦០៨

៤៦.២២៤.៥៧៩

១០៨.០៥៩.៧៥៩

៤៣១.៦៩៨.៧៣៧

២៥.០៣៦.៨៨៨

១០០.០២២.៣៦៨

៥៧.២៣០.៣១៧

២២៨.៦៣៥.១១៦

៤៦.៧០៤.៣៦៥

១៨៦.៥៨៣.៩៣៨

៩៩៣.៦១៦

៣.៩៦៩.៤៩៦

១២៩.៩៦៥.១៨៦

៥១៩.២១០.៩១៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

១.៤៥១.៩៥១

៥.៨០០.៥៤៤

(៧៦១.៣៦១)

(៣.០៤១.៦៣៧)

៦៩០.៥៩០

២.៧៥៨.៩០៧

២៣៨.៧១៥.៥៣៥

៩៥៣.៦៦៨.៥៦២

(៨.៥៦១.៦៧៦)

(៣៤.២០៣.៨៩៦)

(២.២៥៩.៣៣៧)

(៩.០២៦.០៥១)

(១០.៨២១.០១៣)

(៤៣.២២៩.៩៤៧)

២២៧.៨៩៤.៥២២

៩១០.៤៣៨.៦១៥

ឥណទានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់៖
ឥណទានវិបារូបន៍
ឥណទានគេហដ្ឋាន
ឥណទានមានកាលកំណត់
ឥណទានគេហដ្ឋានសម្រាប់បុគ្គលិក

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដុល
ការប្រាក់ត្រូវទទួលសុទ្ធ៖
ការប្រាក់បង្គរត្រូវទទួល
ការប្រាក់ព្យួរទុក

សរុបឥណទាន និងបុរេប្រទានដុល និង ការប្រាក់ត្រូវទទួលសុទ្ធ
សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានដែលបាត់បង់៖
សំវិធានធនជាក់លាក់
សំវិធានធនទូទៅ

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

៤៦.៧០៨.១៩៩

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ឥណទានមានកាលកំណត់

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

១៩៨.៨៧៤.៩០៣

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

៤៩.៧៨០.៩៥២

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ឥណទានវិបារូបន៍

អំពីធនាគារ

ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម៖

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

២០១២

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

៨. ឥណទាន និងបុរេប្រទាន (តពីទំព័រមុន)
ការវិភាគបន្ថែមទ�ៀត អំពីឥណទាន និងបុរេប្រទានមានដូចខាងក្រោម៖
ក- ការវិភាគសំណុំឥណទានតាមវិស័យនៃធនាគារ ៖
២០១២
សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ដុល្លារអាមេរិក
អ្នកប្រើប្រាស់

៧៨.៥៤៦.២០២

៣១៣.៧៩២.០៧៩

ពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំ និងរាយ

៣៦.៧០៥.៨៩៦

១៤៦.៦៤០.០៦១

កម្មន្ដសាលកម្ម

៣០.១៧១.៩៣១

១២០.៥៣៦.៨៦៤

អាហរ័ណ នីហរ័ណ

២០.៥៤៧.៦៣៨

៨២.០៨៧.៨១៥

សំណង់

១២.៤៩៩.១៤៨

៤៩.៩៣៤.០៩៧

សណ្ឋាគារ

៩.៩៤៩.៧០៩

៣៩.៧៤៩.០៨៧

កសិកម្ម

៣.៨៩២.០១១

១៥.៥៤៨.៥៨៣

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

៣.៦៩១.៨០៧

១៤.៧៤៨.៧៦៧

៣.១៧២.៦៧៧

១២.៦៧៤.៨៤៣

៣៨.៨៤៧.៩២៦

១៥៥.១៩៧.៤៥៩

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ថាមពល
ផ្សេងៗ
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ខ- យោងទៅកំណត់សំគាល់ ១៥ សម្រាប់ការវិភាគឥណទាន និងបុរេប្រទានទៅតាមឥណប្រតិទាន។

គ- ការវិភាគឥណទាន និងបុរេប្រទាន ដោយផ្អែកល�ើរូបិយប័ណ្ណ និវាសនភាព ទំនាក់ទំនង ហានិភ័យ និងអត្រាការប្រាក់ដូចខាងក្រោម៖
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ប្រាក់ដុលា្លអាមេរិក

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

និវាសនជន

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

មិនមែនសម័្ពន្ធញាតិ

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

២៩.៩៤៨.៧៥៥

១១៩.៦៤៥.២៧៦

២០៨.០៧៦.១៩០

៨៣១.២៦៤.៣៧៩

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ហានិភ័យធំៗ
មិនមែនហានិភ័យធំៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

៨. ឥណទាន និងបុរេប្រទាន (តពីទំព័រមុន)

២០១២
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ៖

ឥណទានមានកាលកំណត់

៨,០០% - ១១,០០%

សក្ខីប័ត្រជំន�ឿទុកចិត្ត

៨,០០% - ១១,០០%

ឥណទានទៅបុគ្គលិក

៣,៥០%

ឃ- ការវិភាគឥណទាន និងបុរេប្រទានតាមរយៈការប្រតិបត្តិ មានដូចខាងក្រោម៖
២០១២
សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ឥណទានធម្មតា៖
មានវត្ថុធានា

១២.៣៦២.៩៣៩

២.២៥៩.១៧៥

៩.០២៥.៤០៤

២.១១៤.២០៦

៨.៤៤៦.២៥៣

១.៤៣២.៨១៧

៥.៧២៤.១០៤

៦.៩៥៦.១៦៥

២៧.៧៨៩.៨៧៩

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ឥណទានឃ្លាំម�ើល៖
មានវត្ថុធានា
ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ៖
មានវត្ថុធានា
ឥណទានសង្ស័យ៖
មានវត្ថុធានា
ឥណទានបាត់បង់៖
មានវត្ថុធានា

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

៣.០៩៤.៦០៣

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

៨៨៧.៥៦១.០៧៦

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

មិនមានវត្ថុធានា

២២២.១៦៧.៩៧៩

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ដុល្លារអាមេរិក

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

៥,២៥% - ១១,០០%

អំពីធនាគារ

ឥណទានវិបារូបន៍

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ហានិភ័យធំៗនៃទ្រព្យនៅក្រៅតារាងតុល្យការបូកបញ្ចូលគ្នាមានចំនួន ១,១១ លានដុលា្លអាមេរិក នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

៨. ឥណទាន និងបុរេប្រទាន (តពីទំព័រមុន)
ង- បម្រែបម្រួលនៃការធ្វើសំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានបាត់បង់នៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទ៖
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក
សំវិធានធនជាក់លាក់៖
នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ផ្ទេរពីសាខា

១២.០១៣.២៧៣

បំរែបម្រួលក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទ៖
បញ្ជីកាបញ្រ្ចាស
ឥណទានលុបចោល
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ

(១១.៨៥២)
(៣.៤៣៩.៧៤៥)
៨.៥៦១.៦៧៦

សំវិធានធនទូទៅ៖
នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ផ្ទេរពីសាខា

១.៦៣៣.០៤៨

បំរែបម្រួលក្នុងកំឡុងការិយបរិច្ឆេទ៖
បន្ទុកក្នុងកំឡុងការិយបរិច្ឆេទ
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៦២៦.២៨៩

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ

២.២៥៩.៣៣៧

សរុបសំវិធានធន

១០.៨២១.០១៣

សមមូល ពាន់រ�ៀល (កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

៤៣.២២៩.៩៤៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

៩. អចលនកម្ម និងហត្ថូបករណ៍

ការកែលំអអគារ
ដុល្លារអាមេរិក

ហត្ថូបករណ៍
ការិយាល័យ
ដុល្លារអាមេរិក

សង្ហារឹម
និងគ្រឿងបំពាក់
ដុល្លារអាមេរិក

យានយន្ដ
ដុល្លារអាមេរិក

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ផ្ទេរពីសាខា

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ

៩៤.៤៥៦

២៧៦.៣០០

៥.២៧៨.១៤០

៤២៨.៦៥៣

៣៦៧.២៥៩

៦០.៤៧៩

-

៨៥៦.៣៩១

៣.៦២៣.០១០

២.០៨០.២៨៦

១៥៤.៩៣៥

២៧៦.៣០០

៦.១៣៤.៥៣១

១.៣០០.០២៧

៨៨០.២០២

៤៤.៨២៩

១៥១.៥៦២

២.៣៧៦.៦២០

៤៥៨.២៨៦

២៣២.៨៦០

១៦.១៨១

៤១.៤៣៣

៧៤៨.៧៦០

១.៧៥៨.៣១៣

១.១១៣.០៦២

៦១.០១០

១៩២.៩៩៥

៣.១២៥.៣៨០

១.៨៦៤.៦៩៧

៩៦៧.២២៤

៩៣.៩២៥

៨៣.៣០៥

៣.០០៩.១៥១

៧.៤៤៩.៤៦៥

៣.៨៦៤.០៦០

៣៧៥.២៣០

៣៣២.៨០៣

១២.០២១.៥៥៨

រំលស់បង្គរ
នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ផ្ទេរពីសាខា
រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ
តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ
សមមូលពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

១.៧១៣.០២៧

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ការទិញបន្ថែម

៣.១៩៤.៣៥៧

អំពីធនាគារ

តម្លៃដ�ើម

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

២០១២

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង
ការដឹកនាំរបស់យ�ើង
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

១០. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក
តម្លៃដ�ើម
នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ផ្ទេរពីសាខា

១៤២.២១០

ការទិញបន្ថែម

១៥.៩៨៩
១៥៨.១៩៩

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ
រំលស់បង្គរ
នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ផ្ទេរពីសាខា

១២៩.២៣២

រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

៥.១៣៥
១៣៤.៣៦៧

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ
តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ

២៣.៨៣២
៩៥.២០៩

សមមូល ពាន់រ�ៀល (កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

១១. ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់បញ្ញើទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់
ប្រាក់បង់មុន
ការប្រាក់បង្គរដែលនឹងត្រូវទទួលពីធនាគារជាតិ និងធនាគារផ្សេងទ�ៀត
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សមមូលពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

១.០៤២.២៨០

៤.១៦៣.៩០៨

៣៣៣.០៦០

១.៣៣០.៥៧៥

១១៤.៤៤៦

៤៥៧.២១២

១.០០១

៣.៩៩៩

១.៤៩០.៧៨៧

៥.៩៥៥.៦៩៤

សេចក្តីសង្ខេប

១២. ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារ

២០១២

៨៦.៨៥១.២០៨

៣៤៦.៩៧០.៥៧៦

ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

៣៦.២៥៣.២៧៧

១៤៤.៨៣១.៨៤១

៨៨.៥៦៧.០០១

៣៥៣.៨២៥.១៦៩

៤៦១.៦៦៤

១.៨៤៤.៣៤៨

២១២.១៣៣.១៥០

៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
ប្រាក់បញ្ញើកម្រិតទុក

ការវិភាគបន្ថែមនៃប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជនមានដូចខាងក្រោម៖

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

(ក) ការវិភាគល�ើកាលអវសាន សូមម�ើលកំណត់បង្ហាញលេខ ១៥ ទម្រង់កាលវសាន្ត។
(ខ) ការវិភាគតាមប្រភេទអតិថិជន៖
២០១២

១០២.៩៤១.០៧០

៤១១.២៤៩.៥៧៥

ឯកត្ដជន

១០៩.១៩២.០៨០

៤៣៦.២២២.៣៥៩

២១២.១៣៣.១៥០

៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

(គ) ការវិភាគតាមប្រភេទរូបិយវត្ថុ៖

ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រ�ៀល

២១២.០៧៥.៩៤៨

៨៤៧.២៤៣.៤១២

៥៧.២០២

២២៨.៥២២

២១២.១៣៣.១៥០

៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

២០១២

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

សហគ្រាសក្នុងស្រុក

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ដុល្លារអាមេរិក

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ប្រាក់បញ្ញើចរន្ដ

អំពីធនាគារ

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ដុល្លារអាមេរិក

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជនរួមមានដូចជា៖

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

១២. ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារ (តពីទំព័រមុន)
(ឃ) អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ៖
២០១២
ប្រាក់បញ្ញើចរន្ដ

០,៥០%

ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

០,៥០%

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

១,៥០% - ៤,២៥%

ប្រាក់បញ្ញើកម្រិតទុក

សូន្យ

ប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារផ្សេងៗរូមមាន៖
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់បញ្ញើចរន្ដ
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

៧៥.១៨២

៣០០.៣៥២

៩៣.០២៦.៥៧៨

៣៧១.៦៤១.១៧៩

៩៣.១០១.៧៦០

៣៧១.៩៤១.៥៣១

ប្រាក់បញ្ញើចរន្តពុំមានផ្តល់ការប្រាក់ទេ ចំណែកប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ផ្តល់ការប្រាក់ចាប់ពី ១,០០% ដល់ ១,២៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១២។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

១៣. ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

សម្រាប់ កា រិ យ បរិ ចេ្ឆ ទចាប់ ព ី ថ្ ងៃ ទ ី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២ ០១២
ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ពន្ធក្នុងគ្រា

១.៨០៥.៥៦២

៧.២១៣.២២១

ពន្ធពន្យារ

(៣២២.៧៤០)

(១.២៨៩.៣៤៦)

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

១.៤៨២.៨២២

៥.៩២៣.៨៧៥

១៣.១ ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា

ឬក៏បង់ពន្ធអប្បបរមា ដោយគណនាតាមអត្រា ១% នៃ ប្រាក់ចំណូលសរុប នៅពេលដែលពន្ធមួយណាមានចំនួនធំជាង ។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញដែលគណនាតាមអត្រាពន្ធជាផ្លូវការធ�ៀបទៅនឹងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ បង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលមាន
ដូចខាងក្រោម៖

ដុល្លារអាមេរិក

៣០.៣៦២.៦៨៤

១.៥២០.០៣៤

៦.០៧២.៥៣៦

២៨៥.៥២៨

១.១៤០.៦៨៥

១.៨០៥.៥៦២

៧.២១៣.២២១

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញផ្អែកតាម
អត្រាពន្ធជាផ្លូវការ
ចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

៧.៦០០.១៧១

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ប្រាក់ចំណេញមុនចំណាយពន្ធ

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

សម្រាប់ កា រិ យ បរិ ចេ្ឆ ទចាប់ ព ី ថ្ ងៃ ទ ី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២ ០១២
ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

អនុលោមទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធនាគារមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញដោយគណនាតាមអត្រា ២០% នៃប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ យោងតាមបទបញ្ញត្ដិច្បាប់ពន្ធ៖

អំពីធនាគារ

ដុល្លារអាមេរិក

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

សមាសធាតុសំខាន់ៗនៃចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញមានដូចខាងក្រោម ៖

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

១៣. ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ (តពីទំព័រមុន)
១៣.១ ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា (តពីទំព័រមុន)
ការប្រកាសពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារ គឺតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យជាទ�ៀងទាត់ដោយ អាជ្ញាធរពន្ធដារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ដោយសារតែការ
អនុវត្ដច្បាប់ពន្ធទៅល�ើប្រតិបត្ដិការ ជាច្រើនប្រភេទ អាចនឹងទទួលយកការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នា តម្លៃដែលបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅ
ពេលក្រោយតាមការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរពន្ធដារ។

បម្រែបម្រួលនៃសំវិធានធនពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទមានដូចខាងក្រោម៖
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក
សមតុល្យនាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ផ្ទេរពីសាខា

៦៨៦.០៣៧

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា

១.៨០៥.៥៦២

ពន្ធដែលបានបង់

(១៥៩.០៦៨)
២.៣៣២.៥៣១

សមតុល្យនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ

៩.៣១៨.៤៦១

សមមូល ពាន់រ�ៀល (កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

១៣.២ ពន្ធពន្យារល�ើប្រាក់ចំណេញ
ព័ត៌មានលម្អិតនៃពន្ធពន្យារល�ើប្រាក់ចំណេញ ដែលទទួលស្គាល់ក្នុងគ្រាមានដូចខាងក្រោម៖
២០១២
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម (ទ្រព្យអកម្ម)
ដុល្លារអាមេរិក
សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានដែលបាត់បង់

១៥០.៨១០

៦០២.៤៨៦

រំលស់

១១១.៥៨៥

៤៤៥.៧៨២

៧៤.១១៣

២៩៦.០៨១

(១៣.៧៦៨)

(៥៥.០០៣)

៣២២.៧៤០

១.២៨៩.៣៤៦

គណនីបង្គរ
ចំណេញមិនទាន់ទទួលស្គាល់ល�ើការប្ដូរប្រាក់បរទេស
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សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

១៤. ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

២០១២
សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

៩៦៣.៦៨៤

៣.៨៤៩.៩១៨

ចំណាយបង្គរ

៦១៩.៨៦០

២.៤៧៦.៣៤១

ប្រាក់លាភការបង្គរ

២៥០.៥៦៦

១.០០១.០១១

ចំណាយបុរេប្រទានល�ើសក្ខីប័ត្រ

២១៦.០០០

៨៦២.៩២០

មូលប្បទានបត្រធនាគារិក

១៧៩.៣៣៥

៧១៦.៤៤៣

ផ្សេងៗ

៣៦៨.៥៣៩

១.៤៧២.៣១៤

២.៥៩៧.៩៨៤

១០.៣៧៨.៩៤៧

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ការប្រាក់ត្រូវទូទាត់

អំពីធនាគារ

ដុល្លារអាមេរិក

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

សមាសធាតុសំខាន់ៗនៃចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញមានដូចខាងក្រោម ៖

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ទ្រពអកម្មផ្សេងទ�ៀត ជាទ្រព្យដែលរួមបញ្ចូលទាំងចំណាយបង្គរសម្រាប់កម្រៃសវនកម្ម ប្រាក់ខែដែលត្រូវបង់ពន្ធកាត់ទុកដែលត្រូវបង់ និងបំណុលផ្សេងៗ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង
ការដឹកនាំរបស់យ�ើង
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

១៥. ទម្រង់កាលវសាន្ត
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីការវិភាគនៃទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម ដែលត្រូវបានវិភាគដោយយោងទៅល�ើថាត�ើទ្រព្យទាំងនោះអាចរំពឹងថានឹងអាចប្រមូលមក
វិញបាន ឬអាចធ្វើការទូទាត់ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែ និងច្រើនជាង ១២ ខែ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការ៖

២០១២
តិចជាង ១២ខែ

ច្រើនជាង ១២ខែ

សរុប

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖
សាច់ប្រាក់ និងសមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

១៤០.១៩៩.៣០៤

៤០.៥០០.៦១៥

១៨០.៦៩៩.៩១៩

គណនីត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនមេ

១៨៥.៤០៥

-

១៨៥.៤០៥

គណនីត្រូវទទួលពីសម្ព័ន្ធញាតិ

១១៤.៩៦៧

-

១១៤.៩៦៧

៨៩.០៧១.៦៥២

១៤៩.៦៤៣.៨៨៣

២៣៨.៧១៥.៥៣៥

១.១៥៦.៧២៦

-

១.១៥៦.៧២៦

អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍

-

៣.០០៩.១៥១

៣.០០៩.១៥១

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

-

២៣.៨៣២

២៣.៨៣២

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

-

៣២២.៧៤០

៣២២.៧៤០

៣៣៤.០៦១

-

៣៣៤.០៦១

២៣១.០៦២.១១៥

១៩៣.៥០០.២២១

៤២៤.៥៦២.៣៣៦

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ៖

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សំវិធានធនល�ើឥណទានដែលបាត់បង់

(១០.៨២១.០១៣)

សរុបជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

៤១៣.៧៤១.៣២៣

សមមូលពាន់រ�ៀល (កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

៩២៣.០៩៣.១៤៩

៧៧៣.០៣៣.៣៨៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

៣០៤.៤០២.១៣២

៨៣២.៧៧៨

៣០៥.២៣៤.៩១០

៤៧.៤៥៨.៥៤៩

-

៤៧.៤៥៨.៥៤៩

២.០១៣.៤៤៥

-

២.០១៣.៤៤៥

២.៣៣២.៥៣១

-

២.៣៣២.៥៣១

៥៨៤.៥៣៩

-

៥៨៤.៥៣៩

៣៥៦.៧៩១.១៩៦

៨៣២.៧៧៨

៣៥៧.៦២៣.៩៧៤

១.៤២៥.៣៨០.៨២៨

៣.៣២៦.៩៤៨

១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

ទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារផ្សេងៗ
គណនីត្រូវទូទាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមេ
ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យអកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ៖
សំវិធានធនពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ
សរុបជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
សមមូលពាន់រ�ៀល (កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

១៦. ដ�ើមទុន

២០១២
ដុល្លារអាមេរិក
ដ�ើមទុនបានអនុម័តបោះផ្សាយ និងបង់នៅតម្លៃដ�ើម១ដុល្លារអាមេរិកក្នុង១ភាគហ៊ុន៖
៣០.០០០.០០០

១១៩.៨៥០.០០០

ដ�ើមទុនដែលបានបោះផ្សាយបន្ថែមក្នុងការិយបរិចេ្ឆទ

២០.០០០.០០០

៧៩.៩០០.០០០

នាចុងការិយបរិច្ឆេទ

៥០.០០០.០០០

១៩៩.៧៥០.០០០

នៅថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ធនាគារត្រូវបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម (កំណត់សម្គាល់ លេខ ១)។ ធនាគារបានបន្ថែមដ�ើមទុនចំនួន

២០លានដុល្លារអាមេរិក ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យដ�ើមទុនដំបូង របស់ធនាគារមានចំនួន ៥០លានដុល្លារអាមេរិក។ ដ�ើមទុនបន្ថែមមានធាតុសំខាន់ពីរ គឺការបន្ថែម
ដោយសាច់ប្រាក់សុទ្ធចំនួន ១៦,៩២ លានដុល្លារអាមេរិក និងការបំលែងប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកពីសាខា ចំនួន ៣,០៨ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ដុល្លារអាមេរិក
ចំណូលការប្រាក់ពីឥណទាន
ចំណូលការប្រាក់ពីប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង ធនាគារផ្សេងៗ

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)
៥៦.៩៤៨.៣១៧

២៨៣.៦៣៤

១.១៣៣.១១៨

១៤.៥៣៨.៥៣២

៥៨.០៨១.៤៣៥

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

១៤.២៥៤.៨៩៨

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

សម្រាប់ កា រិ យ បរិ ច ្ឆេ ទ ចាប់ ព ី ថ្ ងៃ ទ ី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២ ០១២
ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

១៧. ចំណូលពីការប្រាក់

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ផ្ទេរពីសាខា

អំពីធនាគារ

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

បម្រែបម្រួលនៃដ�ើមទុនរបស់ធនាគារក្នុងគ្រាមានដូចខាងក្រោម៖

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

១៨. ចំណាយល�ើការប្រាក់
បម្រែបម្រួលនៃដ�ើមទុនរបស់ធនាគារក្នុងគ្រាមានដូចខាងក្រោម៖
សម្រាប់ កា រិ យ បរិ ច ្ឆេ ទ ចាប់ ព ី ថ្ ងៃ ទ ី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២ ០១២
ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ចំណាយការប្រាក់ទៅល�ើ៖
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

២.១៤០.១១៨

៨.៥៤៩.៧៧១

ប្រាក់កម្ចី

៧៦០.៨១១

៣.០៣៩.៤៤០

គណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

១១៩.០៩៦

៤៧៥.៧៨៩

៣០.០០១

១១៩.៨៥៤

៣.០៥០.០២៦

១២.១៨៤.៨៥៤

គណនីចរន្ត

១៩. ចំណូលពីថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារ
សម្រាប់ កា រិ យ បរិ ច ្ឆេ ទ ចាប់ ព ី ថ្ ងៃ ទ ី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២ ០១២
ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
ដុល្លារអាមេរិក
ចំណូលពីការផ្ទេរប្រាក់

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

៩៤៤.០២១

៣.៧៧១.៣៦៤

ចំណូលពីសេវាកម្ម

២៦៣.៧៧៥

១.០៥៣.៧៨១

ចំណាយទំរង់ការ

២៣៨.៨៤៤

៩៥៤.១៨២

កម្រៃជ�ើងសារពីហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

២២១.៣៤៥

៨៨៤.២៧៣

ចំណូលពីការសន្យាឥណទាន

១៧០.៨៣១

៦៨២.៤៧០

ចំណេញពីការប្តូរប្រាក់

៦៨.៨៤២

២៧៥.០២៤

ផ្សេងៗ

៨១.២៥៦

៣២៤.៦១៨

១.៩៨៨.៩១៤

៧.៩៤៥.៧១២

114

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

២០. ចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅ

ដុល្លារអាមេរិក

៣.០១១.៨១១

ចំណាយល�ើការជួល

៤២៨.០៦៨

១.៧១០.១៣២

ចំណាយល�ើការជួលជុល និងថែរក្សាអចលកម្ម

២៩៣.៥៤៤

១.១៧២.៧០៨

ចំណាយពន្ធ និងអាជ្ញាប័ណ្ណ

២៣០.១៨០

៩១៩.៥៦៩

ចំណាយល�ើការធ្វើដំណ�ើរ

១៧៤.៤៣៤

៦៩៦.៨៦៤

ចំណាយទឹកភ្លើង

១៦៣.៣០៧

៦៥២.៤១១

ចំណាយល�ើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

១៥៦.៨៦២

៦២៦.៦៦៤

ចំណាយល�ើអភិបាល និងសំវិធានធនសម្រាប់ប្រជុំ

១២០.០០០

៤៧៩.៤០០

ចំណាយទូរគមនាគមន៍

១០៧.៥៣៤

៤២៩.៥៩៨

៦៩.៥៨៦

២៧៧.៩៩៦

ចំណាយល�ើសំភារៈការិយាល័យ

៦៧.០២៣

២៦៧.៧៥៧

ចំណាយវិជ្ជាជីវៈ

៦៦.៩៤៣

២៦៧.៤៣៨

ចំណាយល�ើទំនាក់ទំនងអតិថិជន

២៨.៥៧៨

១១៤.១៦៩

ចំណាយធានារ៉ាប់រង

២១.៣២៣

៨៥.១៨៥

១៩.០០៩

៧៥.៩៤១

១៤៤.៣៣៧

៥៧៦.៦២៦

៥.៣២៧.៥៦២

២១.២៨៣.៦១០

ចំំណាយសន្ដិសុខ

ចំណាយល�ើការបណ្តុះបណ្ដាល និងសិក្ខាសាលា
ចំណាយរដ្ឋបាលផ្សេងៗ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

៧៥៣.៨៩៥

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ចំណាយរំលស់

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

៩.៩១៩.៣៤១

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

២.៤៨២.៩៣៩

អំពីធនាគារ

ចំណាយបុគ្គលិក និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

សម្រាប់ កា រិ យ បរិ ច ្ឆេ ទ ចាប់ ព ី ថ្ ងៃ ទ ី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២ ០១២
ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២១. សាច់ប្រាក់សុទ្ធ (ប្រើប្រាស់ក្នុង) បានពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ប្រាក់ចំណេញមុនចំណាយពន្ធ

៧.៦០០.១៧១

៣០.៣៦២.៦៨៤

ចំណាយរំលស់

៧៥៣.៨៩៥

៣.០១១.៨១១

សំវិធានធនល�ើឥណទានបាត់បង់

៦១៤.៤៣៧

២.៤៥៤.៦៧៦

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញដែលបានបង់

(១៥៩.០៦៨)

(៦៣៥.៤៧៧)

សាច់ប្រាក់បានពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការមុនការប្រែប្រួល ទ្រព្យសកម្មប្រតិបត្តិការសុទ្ធ

៨.៨០៩.៤៣៥

៣៥.១៩៣.៦៩៤

(៤.០០០.០០០)

(១៥.៩៨០.០០០)

(៦២.១៨៥.៧៤៣)

(២៤៨.៤៣២.០៤៤)

(៨៧៥.៣៧៦)

(៣.៤៩៧.១២៦)

៥៥.៦៩២.៤៧០

២២២.៤៩១.៤១៨

(៤៣៥.០៤០)

(១.៧៣៧.៩៨៥)

ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

(៤.០៨៦.៣៦៨)

(១៦.៣២៥.០៤០)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់បានពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

(៧.០៨០.៦២២)

(២៨.២៨៧.០៨៣)

និយ័តកម្មល�ើ៖

ការក�ើនឡ�ើងនៃទ្រព្យសកម្មប្រតិបត្តិការ៖
ប្រាក់តម្កល់កាតព្វកិច្ចជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ការក�ើនឡ�ើង/ (ការថយចុះ) នៃទ្រព្យអកម្មប្រតិបត្តិការ៖
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារ
ចំនួនទឹកប្រាក់សុទ្ធជំពាក់ទៅក្រុមហ៊ុនមេ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

២២. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្យជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ

២០១២
សម្ព័ន្ធញាតិ

គណនីទូទាត់

ប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារផ្សេង

១៨៥.៤០៥

៧៤០.៦៩៣

៤៥.៧៥០.០០០

១៨២.៧៧១.២៥០

១.៦៨០.០៤២

៦.៧១១.៧៦៨

២៨.៥០៧

១១៣.៨៨៥

៧៦០.៨១១

៣.០៣៩.៤៤០

ការប្រាក់ដែលត្រូវបង់
ចំណាយការប្រាក់
ធនាគារ Maybank London

គណនីទូទាត់

៩៨.១៩០

៣៩២.២៦៩

ធនាគារ Maybank New York

គណនីទូទាត់

១៦.៧៧៧

៦៧.០២៤

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

(ខ) អត្ថប្រយោជន៍ដល់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ គ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
២០១២

ប្រាក់ខែ និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

៨៦៥.០៦៤

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)
៣.៤៥៥.៩៣១

បុគល
្គ ក
ិ គ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ គឺរាប់បញ្ចូលទាំងអភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ដុល្លារអាមេរិក

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

កម្ចី

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ដុល្លារអាមេរិក

អំពីធនាគារ

ធនាគារ Malayan Banking Berhad

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

(ក) ប្រតិបត្កា
តិ រសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិនៅក្ង
នុ គ្រា និងសមតុល្យជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិនាកាលបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការមានដូចខាងក្រោម៖

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២៣. ការសន្យា និងភាពជាយថាហេតុ
២៣.១ ការសន្យាល�ើការឲ្យខ្ចីប្រាក់
ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន ធនាគារមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្យា និងទ្រព្យអកម្មជាយថាហេតុមួយចំនួន។ ការសន្យាល�ើការ
ឲ្យខ្ចីប្រាក់ រួមមាន៖

២០១២
សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ដុល្លារអាមេរិក
ផ្នែកដែលមិនប្រើប្រាស់នៃឥណទានវិបារូបន៍
លិខិតឥណទាន
ការធានា
ការប្រមូលសក្ខីប័ត្រមិនទាន់ទូទាត់

៣៦.៩៧០.០៩៣

១៤៧.៦៩៥.៥២២

៧.១២៧.៧៩០

២៨.៤៧៥.៥២១

២.៦៤១.៦០៤

១០.៥៥៣.២០៨

៥៦២.៤២៩

២.២៤៦.៩០៤

៤៧.៣០១.៩១៦

១៨៨.៩៧១.១៥៥

លិខិតឥណទាន និងការធានា (រួមមានលិខិតឥណទានបញ្ជា) ដែលធនាគារធ្វើការទូទាត់ជំនួសឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្ដិការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ
ដែលជាទូទៅគឺទាក់ទងការនាំចេញ នាំចូលទំនិញ។ ការធានា និងលិខិតឥណទានបញ្ជា មានហានិភ័យឥណទានប្រហាក់ប្រហែលនឹង ឥណទានដែរ។

២៣.២ ការសន្យាល�ើភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ
ធនាគារជាភតិករ មានការទាក់ទងទៅនឹងភតិសន្យាពាណិជ្ជកម្មល�ើទីតាំងរបស់ខ្លួន។ មិនមានការ ដាក់កំហិតណាមួយទៅល�ើភតិករដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
ភតិសន្យានោះទេ។

ការទូទាត់ភតិសន្យាអប្បបរមា នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ មានដូចខាងក្រោម៖
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

តិចជាង ១ឆ្នាំ

៦៦៧.៥១៤

២.៦៦៦.៧១៨

ពី ១ឆ្នាំ ទៅ ៥ឆ្នាំ

៥៨២.៨០៦

២.៣២៨.៣១០

១.២៥០.៣២០

៤.៩៩៥.០២៨
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

២៣. ការសន្យា និងភាពជាយថាហេតុ (តពីទំព័រមុន)

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

២៣.៣ យថាភាពល�ើពន្ធ
ប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានលក្ខណៈថ្មី ហ�ើយពន្ធទាំងនេះតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់ហ�ើយតែងតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់់

ភាពផ្ទុយគ្នា ហ�ើយស្ថិតនៅក្រោមការបកស្រាយបំភ្លឺដែលក�ើតមានឡ�ើងនូវភាពខុសគ្នាក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរពន្ធដារ និងយុត្ដាធិការ។ ពន្ធត្រូវបានស្ថិតនៅ
ក្រោមការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានអង្កេតដោយក្រុមអាជ្ញាធរជាច្រើន ដែលផ្ដល់លទ្ធភាពតាមច្បាប់ក្នុងការដាក់ពិន័យ ដាក់ទណ្ឌកម្ម និងបង់ការប្រាក់ ។

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ស្រាយខុសគ្នា ហ�ើយលទ្ធផលអាចជាសារវ័ន្ដ។

អំពីធនាគារ

ភាពជាក់ស្ដែងទាំងនេះ អាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យពន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាសារវ័ន្តជាងប្រទេសដទៃទ�ៀត។ គណៈគ្រប់គ្រងជ�ឿជាក់ថាពួកគេបានធ្វើសំវិធាន

គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំណុលពន្ធ ដែលផ្អែកល�ើបំណកស្រាយរបស់ពួកគេទៅល�ើច្បាប់ពន្ធដារ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអាចមានបំណក

២៤. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្មភាពធនាគារ មានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដូចជា ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ (រួមមានហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ និងហានិភ័យ

អត្រាការប្រាក់) និងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ ការប្រឈមមុខជាមួយហានិភ័យគឺជាកត្ដាសំខាន់ណាស់ចំពោះវិស័យពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ហ�ើយហានិភ័យប្រតិបត្ដិការគឺជាវិបាកមួយដែលអាចច�ៀសបាននៅក្នុងអាជីវកម្ម។

ធនាគារមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដេរីវេ ដូចជាកិច្ចសន្យាប្ដូរប្រាក់បរទេស និងកិច្ចសន្យាប្ដូរអត្រាការប្រាក់ ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងការលេចឡ�ើងនូវ

ហានិភ័យខាងល�ើ ។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ធនាគារមានបំណងអនុវត្ដតាមបទបញ្ញត្ដិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចំពោះគោលបំណងល�ើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។ បន្ថែមល�ើកាតព្វកិច្ចតាម
បទបញ្ញត្ដិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ធនាគារថែមទាំងគោរពតាមនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមេផងដែរ។

២៤.១ ហានិភ័យប្រតិបត្ដិការ
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ការតាមដាន និងធ�ើ្វរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យ និងផែ្នកគាំទ្រ ដែលមានភាព
ឯករាជ្យពីអង្គភាពពាណិជ្ជកម្ម និងត្រួតពិនិត្យដែលបង្កើតឡ�ើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង។

ការគ្រប់គ្រងល�ើហានិភ័យប្រតិបត្ដិការរបស់ធនាគារ តម្រូវឲ្យបង្កើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និង វិធីសាស្ដ្រនៃការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់។ គោលការណ៍
និងវិធានការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងទាំងអស់ ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត រួមទាំងការបង្កើតអ្នកមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខា ការបង្កើតនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់
ជាប្រចាំ ដ�ើម្បីកំណត់នូវហានិភ័យប្រតិបត្ដិការរបស់អាជីវកម្មធនាគារ។

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

ការរ�ៀបចំនូវនីតិវិធី និងឯកសារសំអាងនានា រួមទាំងការអនុវត្ដទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្ដិផ្សេងៗ។ ការបង្កើតទាំងនេះ គឺបន្ដការត្រួតពិនត
ិ យ្ ឡ�ើងវិញ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ហានិភ័យប្រតិបត្ដិការដែលក�ើតមានឡ�ើងពីការខ្វះខាត ឬការមិនបានអនុវត្ដជាប់លាប់នូវនីតិវិធី ផ្ទៃក្នុង បុគ្គលិក និងប្រព័ន្ធ ត្រូវបានក�ើតចេញពីដំណ�ើរ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២៤. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
២៤.២ ហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារ មានហានិភ័យឥណទាន ដែលជាហានិភ័យអាចធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុចំពោះធនាគារ ដោយការមិនអនុវត្ដនូវកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកសុំខ្ចី។
ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យ សំខាន់បំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទាន ក�ើតឡ�ើងជាសំខាន់ក្នុង សកម្មភាពផ្ដល់

ប្រាក់កម្ចីចំពោះឥណទាននិងបុរេប្រទាន។ ធនាគារ ក៏មានហានិភ័យឥណទាន ចំពោះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមិនបង្ហាញក្នុងតារាងតុល្យការដែរ
ដូចជាការសន្យាឥណទាន ។

ក- ការវាស់ស្ទង់ ការទប់ស្កាត់ និងការត្រួតពិនិត្យជាបណ្ដុំល�ើហានិភ័យឥណទាន
ការពិនិត្យម�ើលទៅល�ើហានិភ័យឥណទានជាសារវ័ន្ដ គឺត្រូវបាននឹងកំពុងប្រតិបត្ដិនៅគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុម

ហ៊ុនមេ។ គណៈកម្មាធិការហានិភ័យប្រតិបត្ដិការនៃក្រុមហ៊ុនមេ និងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មជួយ សម្រួល ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រាកដថា
ហានិភ័យចំបងទាំងអស់ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យសមស្របទៅ តាមលក្ខខណ្ឌយោងរបស់គណៈកម្មាធិការមួយចំនួន។
ខាងក្រោមនេះ គឺជាផ្នែកហានិភ័យចំបងមួយចំនួន ដែលធនាគារបានជួបប្រទះ ហ�ើយនិងការ គ្រប់គ្រងរបស់គេ៖
ក១. ក្របខ័ណនៃ
្ឌ ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ឥណទាន
ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍពង្រឹង និងធ្វើទនា
ំ ក់ទន
ំ ង ពីក្របខ័ណនៃ
្ឌ ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ឥណទានឲ្យ មានប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់ និងស៊ស
ី ង្ក
វា គ្នា
់ ហ�ើយនិងផ្ដល់

អានុភាពដល់បុគ្គលិក និងបច្ចេកវិទ្យា។
ក២. គោលនយោបាយឥណទាន

ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍ និងពិនត
ិ យ្ ល�ើគោលនយោបាយឥណទាន រួមមានការផ្ដលស
់ ទ
ិ អ
ធិ្ ណាចល
ំ
�ើ ការអនុមត
័ ឥណទាន។
ក៣. ការតម្រូវដោយច្បាប់
ដ�ើម្បីឲ្យអនុលោមតាមបទបញ្ញត្ដិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងការតម្រូវដោយច្បាប់មួយចំនួនទ�ៀតល�ើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន។
ក៤. បណ្ដុំដែនកំណត់ហានិភយ
័
ដ�ើម្បីបង្កើត ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានដែនកំណត់ហានិភ័យនិងបណ្ដុំនានាទៅតាមផ្នែកផ្សេងៗ ដូចជាក្រុមអតិថិជនតែមួយ និងតាមប្រភេទ
ផលិតផល។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

២៤. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

២៤.២ ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
ក- ការវាស់ស្ទង់ ការទប់ស្កាត់ និងការត្រួតពិនិត្យជាបណ្ដុំល�ើហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
ក៥. ការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រ

ផលប័ត្រឥណទានផ្សេងៗ ក្នុងការកំនត់វេទយិទភាព និងការប្រមូលផ្ដុំ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ក្នុងការការពារ និងបង្ការនូវគុណភាពទ្រព្យសកម្ម របស់ធនាគារ
ដោយវិភាគល�ើវិស័យដែលងាយរងគ្រោះ ហ�ើយការរំពឹងទុកមានការ ប្រែប្រួល ឬកំពុងបង្ហាញនូវសញ្ញាអវិជ្ជមានណាមួយ។

ដ�ើម្បីអនុវត្ដការត្រួតពិនត
ិ យ្ ក្រោយការអនុមត
័ ល�ើសណ�
ំ
ឥ
ើ ណទានក្ង
នុ ការវាយតម្លៃ ថាត�ើ អ្នកបង្កើតឥណទាន អ្នកធ្វើរង្វាយតម្លៃដំបូង និងអាជ្ញាធរអនុម័ត
បានកត់សម្គាល់ និងវិភាគហានិភ័យគ្រប់គ្រាន់ និងផ្ដល់នូវកត្ដាទប់ស្កាត់មួយចំនួនដែរឬអត់។

ខ- ហានិភ័យឥណទានជាអតិបរមាមុនពេលមានទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ ឬការពង្រីកឥណទានផ្សេងទ�ៀត សម្រាប់ហានិភ័យឥណទានជាអតិបរមានៃទ្រព្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុទៅហានិភ័យឥណទាន សូមម�ើលកំណត់សម្គាល់លេខ ២៤.២ (គ)។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីហានិភ័យឥណទានដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពក្រៅតារាងតុល្យការ ដូចជា ការសន្យា និងភាពជាយថាហេតុ ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងកំណត់
គ- បណ្ដុំនៃហានិភ័យនៃការបង្ហាញទ្រព្យសកម្មហានិភ័យឥណទាន

ការយកចិតទ
្ដ ក
ុ ដាក់មានការក�ើនឡ�ើង នៅពេលដែលសម្ព័ន្ធញាតិមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុង សកម្មភាពអាជីវកម្មស្រដ�ៀងគ្នា ឬក្នុងភូមិសាស្ដ្រតែមួយឬមាន

លក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចស្រដ�ៀងគ្នា ដែលអាចបង្កដល់សមត្ថភាពក្នុងការគោរពតាមកិច្ចសន្យាដែលអាចនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ

ឬកត្ដាផ្សេងដទៃទ�ៀត។ ការយកចិត្ដទុកដាក់បានបង្ហាញ ពីសកម្មភាពរបស់ធនាគារឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចំរ�ើនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិស័យឧស្សាហកម្ម

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

ឬ ទីតាំងភូមិសាស្ដ្រណាមួយ។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

សម្គាល់លេខ ២៣.១ ខាងល�ើ។

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ក៦. ការត្រួតពិនិត្យឥណទាន

អំពីធនាគារ

ដ�ើម្បីគ្របគ្រ
់ ង និងត្រួតពិនត
ិ យ្ ល�ើផលបត្រ
័ របស់ធនាគារ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការវិភាគ ល�ើសមាសភាព និងគុណភាពនៃ

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២៤. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
២៤.២ ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
គ- បណ្ដុំនៃហានិភ័យនៃការបង្ហាញទ្រព្យសកម្មហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
(i). ការវិភាគតាមវិស័យ៖
២០១២
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សមតុល្យជាមួយធនាគារ ជាតិនៃកម្ពុជា

អាហរ័ណ

អ្នកប្រើប្រាស់ លក់រាយ / លក់ដុំ

នីហរ័ណ

កម្មន្តសាល

និងប្រេងឥន្ធនៈ

សេវាផ្សេងៗ

សរុប

១៣៤.១២៩.៨៣៦

-

-

-

-

-

២៩.៨៦៦.៦៥៦

-

-

-

-

-

២៩.៨៦៦.៦៥៦

៣០០.៣៧២

-

-

-

-

-

៣០០.៣៧២

ឥណទាន និងបុរេប្រទានសុទ្ធ

៣.៦៥៤.៨៨៩

២០.៣៧២.១៧០

៧៧.៤៥០.៣៨៣

៣៦.៣៦៦.៥៩៩

២៩.៩៤៦.៤៥១

៦០.១០៤.០៣០

២២៧.៨៩៤.៥២២

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

១.១៥៦.៧២៦

-

-

-

-

-

១.១៥៦.៧២៦

១៦៩.១០៨.៤៧៩

២០.៣៧២.១៧០

៧៧.៤៥០.៣៨៣

៣៦.៣៦៦.៥៩៩

២៩.៩៤៦.៤៥១

៦០.១០៤.០៣០

៣៩៣.៣៤៨.១១២

៦៧៥.៥៨៨.៣៧៤

៨១.៣៨៦.៨១៩

៣០៩.៤១៤.២៨០

១៤៥.២៨៤.៥៦៣

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ
គណនីត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនមេ
និងសម្ព័ន្ធញាតិ

សរុបជាដុល្លារអាមេរិក
សមមូល ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

១៣៤.១២៩.៨៣៦

១១៩.៦៣៦.០៧២ ២៤០.១១៥.៦០០ ១.៥៧១.៤២៥.៧០៧

(ii). ការវិភាគតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រ៖
២០១២
កម្ពុជា
សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
សរុបជាដុល្លារអាមេរិក
សមមូល ពាន់រ�ៀល (កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សរុប

-

-

១៣៤.១២៩.៨៣៦

២៩.៥៦៦.៦៥៥

៣០០.០០១

-

២៩.៨៦៦.៦៥៦

-

៩៨.១៩០

២០២.១៨២

៣០០.៣៧២

២២៧.៨៩៤.៥២២

-

-

២២៧.៨៩៤.៥២២

១.១៥៦.៧២៦

-

-

១.១៥៦.៧២៦

៣៩២.៧៤៧.៧៣៩

៣៩៨.១៩១

២០២.១៨២

៣៩៣.៣៤៨.១១២

១.៥៦៩.០២៧.២១៧

១.៥៩០.៧៧៣

៨០៧.៧១៧

១.៥៧១.៤២៥.៧០៧

(*) ផ្សេងៗ គឺរាប់បញ្ចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងចក្រភពអង់គ្លេស។

122

ផ្សេងៗ(*)

១៣៤.១២៩.៨៣៦

គណនីត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនមេ និងសម្ព័ន្ធញាតិ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានសុទ្ធ

អាមេរិកខាងជ�ើង

សេចក្តីសង្ខេប

២៤. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ឃ. គុណភាពឥណទានតាមចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
គុណភាពឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយធនាគារដោយប្រើកម្រិតឥណទានផ្ទៃក្នុង តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីគុណភាព

ឥណទានតាមថ្នាក់នៃទ្រព្យសកម្ម ដែលទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មានហានិភ័យឥណទាន ប�ើយោងតាមប្រព័ន្ធកម្រិតឥណទានផ្ទៃក្នុង។

អំពីធនាគារ

ទឹកប្រាក់បង្ហាញខាងក្រោម គឺជាទឹកប្រាក់ដុលនៃសំវិធានធនបាត់បង់។

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ
គណនីត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនមេ និងសម្ព័ន្ធញាតិ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
សរុបជាដុល្លារអាមេរិក
សមមូល ពាន់រ�ៀល (កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

បាត់បង់

សរុប

១៣៤.១២៩.៨៣៦

-

-

១៣៤.១២៩.៨៣៦

២៩.៥៦៦.៦៥៥

-

-

២៩.៨៦៦.៦៥៦

៣០០.៣៧២

-

-

៣០០.៣៧២

២២៥.២៦២.៥៨២

៤.១៣៣.៦៤៦

៨.៦២៨.៧១៧

២៣៨.០២៤.៩៤៥

១.១៥៦.៧២៦

-

-

១.១៥៦.៧២៦

៣៩០.៧១៦.១៧២

៤.១៣៣.៦៤៦

៨.៦២៨.៧១៧

៤០៣.៤៧៨.៥៣៥

១.៥៦០.៩១១.១០៧

១៦.៥១៣.៩១៦

៣៤.៤៧១.៧២៤

១.៦១១.៨៩៦.៧៤៧

ជាមួយនឹងអាយុកាលតិចជាង ៩០ថ្ងៃ។

ង. វត្ថុបញ្ចាំដែលបានបង្វែរកម្មសិទ្ធិឲ្យទៅធនាគារ
ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទ ធនាគារពុំបានទទួលទ្រព្យសកម្ម និងក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិល�ើវត្ថុបញ្ចាំទេ ។

ហានិភ័យទីផ្សារ គឺជាហានិភ័យនៃការខាតបង់ក�ើតឡ�ើងពីការប្រែប្រួលមិនអំណោយផល នៅក្នុងកម្រិតតម្លៃ ឬអត្រាទីផ្សារដែលមានសមាសធាតុសំខាន់ពីរគឺ
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងហានិភ័យអត្រាការប្រាក់។

ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស គឺសំដៅទៅល�ើការប្រែប្រួលអត្រាប្ដូរប្រាក់ ដែលមិនអំណោយផល ល�ើស្ថានភាពដោះដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលក�ើតឡ�ើង

ពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ធនាគារបាន រក្សានូវគោលនយោបាយមួយ ដោយមិនធ្វើប្រតិបត្ដិការដែលបង្កឲ្យមាននូវស្ថានភាពនៃការប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស
កំណត់កាត់បន្ថយភាពខាតបង់ ។

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ សមតុល្យទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម ដែលជារូបិយប័ណ្ណ ក្រៅពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសារវ័ន្ដនោះទេ។
ដូចនេះ ពុំមានបង្ហាញល�ើការវិភាគរំញោចល�ើហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទេ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ច្រើននោះទេ។ រាល់ការប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសប�ើកចំហ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ជាមួយនឹងតម្រូវការប្រតិបត្ដិការ កម្រិតនៃស្ថានភាពកំណត់ទុកជាមុន និងការ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

២៤.៣.១ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

២៤.៣ ហានិភ័យទីផ្សារ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ទ្រព្យសកម្មដែលហួសកំណត់ ប៉ុន្តែមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានចាត់ទុកជាឥណទានដែលត្រូវឃ្លាំម�ើល

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ឥណទាន និងប្រាក់បុរេប្រទានដុល

ហួសកំណត់
តែមិនបាត់បង់តម្លៃ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

២០១២
មិនហួសកំណត់ និង
មិនបាត់បង់តម្លៃ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

២៤.២ ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២៤. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
២៤.៣ ហានិភ័យទីផ្សារ (តពីទំព័រមុន)
២៤.៣.២ ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់
ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ គឺសំដៅទៅល�ើការខាតបង់នូវប្រាក់ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ ដោយសារការប្រែប្រួលនៃកម្រិតអត្រាការប្រាក់ និងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុង
សមាសភាពនៃទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម ។ ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ ត្រូវបានចាត់ចែងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ទៅល�ើចំណូល ល�ើការ

បណ្ដាក់ទុន តម្លៃទីផ្សារ តម្លៃដ�ើមនៃមូលនិធិ និងតាមរយៈការវិភាគចន្លោះប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់។ សក្ដានុពលនៃការធ្លាក់ចុះនូវចំណូលការប្រាក់សុទ្ធពី
ការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ ដែលខុសប្រក្រតីត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយធ�ៀបទៅនឹងកម្រិតហានិភ័យ ដែលកំណត់ថាអាចទទួលយកបាន ។

ការវិភាគរំញោចតម្លៃទីផ្សារសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់ថេរ
ធនាគារ មិនបានកត់ត្រាឧបករណ៍ដែលមានអត្រាការប្រាក់ថេរតាមតម្លៃទីផ្សារទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលនោះ ហ�ើយធនាគារក៏មិនមានឧបករណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុនាចុងការិយបរិច្ឆេទនេះដែរ។ ដូច្នេះហ�ើយរាល់បម្រែបម្រួលអត្រាការប្រាក់ នាកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ មិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់
ចំណេញ ឬខាតទេ។

ការវិភាគរំញោចល�ើលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួល
ធនាគារ មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលជាសារវ័ន្ដទេ។ ដូច្នេះ ពុំមានការវិភាគញោចល�ើលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះឡ�ើយ។

២៤.៤ ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធភាពក្នុងការរក្សាសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីបំពេញការសន្យា និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
នៅពេលដល់កាលកំណត់សង ទៅតាមតម្លៃសមហេតុផលណាមួយ។

គណៈគ្រប់គ្រង ជ�ឿជាក់ថាធនាគារអនុវត្ដបានពេញលេញ តាមតម្រូវការនៃសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាង

ហ្មត់ចត់ ទៅល�ើគ្រប់ចលនាសាច់ប្រាក់ចេញ និង ចូល ហ�ើយនិងភាពចន្លោះនៃកាលវសាន្ត តាមរយៈរបាយការណ៍ជាទ�ៀងទាត់។ ជាងនេះទៅទ�ៀត

បម្រែបម្រួលនៃឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន ក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាមដានហ�ើយតម្រូវការនៃសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលក៏ត្រួវបានធ្វើការកែតម្រូវ ដ�ើម្បី
កំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់នូវទ្រព្យសកម្មជាសាច់ប្រាក់មានភាពគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីបំពេញការសន្យា និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិនប�ើនិងនៅពេលដែលដល់
ការកំណត់សង។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

២៤. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

២៤.៤ ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល (តពីទំព័រមុន)
តារាងខាងក្រោមនេះ ផ្ដល់នូវការវិភាគទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដោយធ្វើចំណាត់ថ្នាក់តាមកាលវសាន្តដោយផ្អែកទៅល�ើរយៈពេល
នៅសល់សម្រាប់សង។

ល�ើសពី ៥ ឆ្នាំ
ដុល្លារអាមេរិក

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

១៦.៧០៣.៤២៧

-

-

-

-

-

១៦.៧០៣.៤២៧

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

៤៣.៦២៩.២២១

៥០.០០០.០០០

-

-

-

៤០.៥០០.៦១៥

១៣៤.១២៩.៨៣៦

- ២៩.៤៣៣.៣០៦

-

-

-

២៩.៨៦៦.៦៥៦

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

៤៣៣.៣៥០

-

-

-

-

-

១៨៥.៤០៥

គណនីត្រូវទទួលពីសម្ព័ន្ធញាតិ

១១៤.៩៦៧

-

-

-

-

-

១១៤.៩៦៧

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដុល

៧៥.៥០៨.៤៣១

៣.១៤៥.៦៣៩

៥.៦២៦.២១៤

៤.៧៩១.៣៦៨ ២៧.៤២៣.១៧៤ ១២២.២២០.៧០៩

២៣៨.៧១៥.៥៣៥

១១៤.៤៤៦

-

-

១៣៦.៦៨៩.២៤៧

៥៣.១៤៥.៦៣៩

៣៥.០៥៩.៥២០

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

-

-

-

១១៤.៤៤៦

៤.៧៩១.៣៦៨ ២៧.៤២៣.១៧៤ ១៦២.៧២១.៣២៤

៤១៩.៨៣០.២៧២

ទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

៩០.៣២៣.៨៨៩

១៩.៦៤៥.៧២៥

៨៣២.៧៧៨

-

៣០៥.២៣៤.៩០៨

គណនីត្រូវទូទាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមេ

១.៧០៨.៥៤៩

-

៤៥.៧៥០.០០០

-

-

-

៤៧.៤៥៨.៥៤៩

ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

២.២៣៩.៤៨៤

-

-

-

-

-

២.២៣៩.៤៨៤

១២៧.៥៨៩.៣៦៣

៧០.៧៩១.១៨៦

១៣៦.០៧៣.៨៨៩

១៩.៦៤៥.៧២៥

៨៣២.៧៧៨

-

៣៥៤.៩៣២.៩៤១

២៦.៥៩០.៣៩៦ ១៦២.៧២១.៣២៤

៦៤.៨៩៧.៣៣១

សរុបទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
អតិរេកសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ
(គំលាត)

៩.០៩៩.៨៨៤ (១៧.៦៤៥.៥៤៧) (១០១.០១៤.៣៦៩) (១៤.៨៥៤.៣៥៧)

សមមូលពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

៣៦.៣៥៤.០៣៦ (៧០.៤៩៣.៩៦០) (៤០៣.៥៥២.៤០៤) (៥៩.៣៤៣.១៥៦) ១០៦.២២៨.៦៣២ ៦៥០.០៧១.៦៨៩ ២៥៩.២៦៤.៨៣៧

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

៧០.៧៩១.១៨៦

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

១២៣.៦៤១.៣៣០

និងធនាគារ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

១៨៥.៤០៥

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

គណនីត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនមេ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

តាមតម្រូវការ រហូតដល់ ១ ខែ ១ - ៣ ខែ
៣ - ១២ ខែ
១ - ៥ ឆ្នាំ
ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

អំពីធនាគារ

២០១២

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២៤. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
២៤.៥ ការគ្រប់គ្រងដ�ើមទុន
២៤.៥.១ បញ្ញត្ដិដ�ើមទុន
ធនាគារ បានគោរពទៅតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលជាអ្នកកំណត់ និងត្រួតពិនិត្យទៅល�ើកម្រិតដ�ើមទុនអប្បបរមារបស់ធនាគារជារួម។
គោលនយោបាយរបស់ធនាគារ គឺរក្សាឲ្យបាននូវមូលដ្ឋានទុនដ៏រឹងមាំ ជំន�ឿជាក់ទីផ្សារ និងដ�ើម្បីធានាស្ថិរភាពអភិវឌ្ឍន៍យូរអង្វែងរបស់អាជីវកម្ម។
ផលប៉ះពាល់ទៅល�ើកម្រិតដ�ើមទុនល�ើភាគលាភម្ចាស់ភាគហ៊ុន ក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់។ ដូចនេះធនាគារ ព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពរវាងផលរបរខ្ពស់ដែល
អាចនឹងក�ើតមានឡ�ើងជាមួយនឹងប្រាក់ បម្រុងកម្រិតខ្ពស់ អត្ថប្រយោជន៍ និងការធានាដែលផ្ដល់ដោយស្ថានភាពដ�ើមទុនល្អ។
ធនាគារ បានគោរពទៅតាមតម្រូវការដ�ើមទុនដែលកំណត់ដោយច្បាប់នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ។

២៤.៥.២ ការបែងចែកដ�ើមទុន
ការបែងចែកដ�ើមទុនរវាងប្រតិបត្ដិការជាក់លាក់ និងសកម្មភាពអាជីវកម្ម ត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដោយកម្រិតផលដែលទទួលបានពីការបែងចែកនោះ។ ដ�ើមទុន

ដែលបានបែងចែកទៅតាមប្រតិបត្ដិការ ឬសកម្មភាពនីមួយៗ ត្រូវផ្អែកទៅតាមដ�ើមទុនដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់។

២៥. តម្លៃទីផ្សារនៃទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
តម្លៃទីផ្សារនៃទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងតារាងតុល្យការមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃយោង នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។

២៦. ព្រឹត្ដិការណ៍ក្រោយតារាងតុល្យការ
ក្រៅពីពត៌មានដែលបានលាតត្រដាងនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ នាកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ ពុំមានព្រឹត្ដិការណ៍ដែលបានក�ើតឡ�ើងក្រោយ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ដែលមានឥទ្ធិពលសំខាន់ៗល�ើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ឡ�ើយ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម និងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ
សេចក្តីសង្ខេប

តម្រូវដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា
សេចក្ដីប្រកាសរបស់អភិបាល

យ�ើងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ("ធនាគារ") សូមប្រកាសថា ដោយយោងតាមមតិយោបល់

របស់យ�ើង ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនេះ មានការលាតត្រដាងព័ត៌មាន ដែលកំណត់ដោយប្រកាសពាក់ព័ន្ធនានារបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ត្រូវបាន
ព័ត៌មាននេះ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ។

លី ទ�ៀនប៉ូ

នាយកប្រតិបត្តិ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ជា តិកសេង

អំពីធនាគារ

រ�ៀបចំឡ�ើងដោយសមស្រប ដ�ើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវរបស់ធនាគារនា ថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។ ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែល មាននៅក្នុងរបាយការណ៍

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម និងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ
តម្រូវដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

ដែនកំណត់
ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមនេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយគណៈគ្រប់គ្រងនៃធនាគារប្រើសំរាប់តែធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតែមួយគត់។ របាយការណ៍នេះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់
សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទ�ៀតដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារឡ�ើយ។

ការគណនានៅក្នុងការបង្ហាញនេះយោងទៅតាមការកំណត់នៃប្រកាសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់បង្ហាញ បានកំណត់ឡ�ើងក្នុងតារាងរ�ៀងៗខ្លួន ដែលបានបញ្ជាក់ដូចក្នុង
ទម្រង់ខាងក្រោម គឺជាផ្នែកសំខាន់នៃរបាយការណ៍ដែលគួរត្រូវបានម�ើលជាមួយនឹងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមនេះ។

គោលបំណងនៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមនេះ គឺការធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍ជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ការប្រែសម្រួលពីរូបិយប័ណ្ណដុល្លារ

អាមេរិកមករូបិយប័ណ្ណខ្មែររ�ៀល ត្រូវបានរួមបញ្ចូល និងអនុលោមតាមការណែនាំដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្ដីអំពីការបង្ហាញ និងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ ហ�ើយក៏ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយប្រើប្រាស់អត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការ គឺ ១ ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៣.៩៩៥ រ�ៀល ដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នាថ្ងៃទី៣១

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។ ការប្រែសម្រួលនេះ មិនគួរយកមកធ្វើការបង្ហាញជាចំនួនទឹកប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកវិញ នៅក្នុង អត្រានេះ ឬក្នុងអត្រាប្ដូរប្រាក់ដទៃទ�ៀត
ឡ�ើយ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប
ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ
នៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញប្រកាសលេខ ធ៧-០១០-១៨២ ស្ដីពី វិធីសាស្ដ្រគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ។ ការតម្រូវឲ្យគណនាថ្មីនេះ

មានគោលបំណងអនុវត្ដតាមស្ដង់ដារ អន្ដរជាតិស្ដីពីរចនាសម្ពន្ធ័ដ�ើមទុន ដោយញែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងដ�ើមទុនស្នូល (Tier 1 Capital) និង ដ�ើមទុនបំពេញបន្ថែម
(Tier 2 Capital)។

អំពីធនាគារ

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ធនាគារបានតម្រូវឲ្យធ្វើការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធតាមប្រកាសថ្មីដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់រ�ៀល

ផ្នែក ក
ដ�ើមទុន
ប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

៥៦.១១៧.៣៤៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

១០,៩០%

១០,៩០%

-

-

២៣.៨៣២

៩៥.២០៩

២៣.៨៣២

៩៥.២០៩

៥៦.០៩៣.៥១៧

២២៤.០៩៣.៦០០

២.២៥៩.៣៣៧

៩.០២៦.០៥១

-

-

២.២៥៩.៣៣៧

៩.០២៦.០៥១

៤,០៣%

៤,០៣%

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

ផ្នែក ខ
ការខាតបង្គរ
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

សរុបដ�ើមទុនស្នូល (ក - ខ)
ផ្នែក គ
សំវិធានធនទូទៅ ១%
ផ្នែក ឃ
សរុបដ�ើមទុនត្រូវបំពេញ (គ - ឃ)
កម្រិតល�ើដ�ើមទុនថ្នាក់ទី ២ (អតិបរមា ១០០% នៃដ�ើមទុនថ្នាក់ទី ១)
មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ (ក - ខ + គ - ឃ)

ឬបុត្តសម្ព័ន្ធ មិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាឥណទានភាគីសម្ព័ន្ធញាតិឡ�ើយ ដោយយោងតាមការអនុម័តដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងគោលបំណងនៃការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារ Malayan Banking Berhad និង/ឬនៅ សាខា ដែលពាក់ព័ន្ធ

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

២៤.៤៣៨.៨០៩

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

៦.១១៧.៣៤៩

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

១៩៩.៧៥០.០០០

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

កម្រិតកំណត់ល�ើប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក (អតិបរមា ២០% នៃសរុបផ្នែក ក)

៥០.០០០.០០០

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

២០១២

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម និងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ តម្រូវដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
អនុលោមតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ធ៧-០០-៣៨ ចុះថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០០ ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម ដោយប្រកាសលេខ

ធ៧-០២-១៨៧ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២ និង ដោយប្រកាសលេខ ធ៧-០៤-២០៧ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ ធនាគារត្រូវបានតម្រូវឲ្យគណនា
អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលយ៉ាងតិចបំផុត ស្មើនឹង ៥០%។ អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ធនាគារត្រូវបានគណនាដូចខាងក្រោម៖
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់រ�ៀល

ខ្ទង់ឥណពន្ធ ៖
សាច់ប្រាក់ និងមាស

១៦.៧០៣.៤២៧

៦៦.៧៣០.១៩១

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ល�ើកលែងប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់)

៩៣.៦២៩.២២១

៣៧៤.០៤៨.៧៣៨

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេងៗ

២៩.៨៦៦.៦៥៦

១១៩.៣១៧.២៩១

៣០០.៣៧២

១.១៩៩.៩៨៦

-

-

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

គណនីរយៈពេលខ្លីជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

-

-

កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារផ្សេងៗដែលមានរយៈកាល តិចជាង១ខែ

-

-

-

-

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

-

-

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ដែលមានរយៈពេលតិចជាងមួយខែនៅអត្រា ៨០%

២៤.៦៣២.១៦១

៩៨.៤០៥.៤៨៣

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ដែលមានរយៈពេលច្រើនជាងមួយខែនៅអត្រា ៥០%

៧៥.៤០១.៦៨៨

៣០១.២២៩.៧៤៤

ប្រាក់បញ្ញើគណនីសន្សំ នៅអត្រា ៥០%

១៨.១២៦.៦៣៨

៧២.៤១៥.៩១៩

ប្រាក់បញ្ញើគណនីចរន្ដ នៅអត្រា ៦០%

៥២.១៥៥.៨៣៤

២០៨.៣៦២.៥៥៧

៣៦៩.៣៣២

១.៤៧៥.៤៨១

១៧០.៦៨៥.៦៥៣

៦៨១.៨៨៩.១៨៤

៨២,៣១%

៨២,៣១%

គណនីត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនមេ និងសម្ព័ន្ធញាតិ
ប្រាក់កម្ចីទៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានរយៈពេលតិចជាងមួយខែ

ខ្ទង់ឥណទាន ៖

ស្ថានភាពអ្នកឲ្យខ្ចី
សរុបភាគយកនៃអនុបាត
សមតុល្យរតនាគារ ស្ថានភាពអ្នកឲ្យខ្ចី
ប្រាក់កម្ចីមានរយៈពេលតិចជាងមួយខែ (ល�ើកលែងឥណទានទៅ អតិថិជន គ្មានការកំណត់)

ភាគបែងនៃអនុបាត

ប្រាក់បញ្ញើកម្រិតទុកដែលមានរយៈពេលតិចជាងមួយខែ នៅអត្រា ៨០%

អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល៖ ភាគយក/ ភាគបែង
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

អនុបាតសាធនភាព

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

អនុលោមទៅតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខធ៧-០០-៤៦ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០០ ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយប្រកាសលេខ
ធ៧-០៤-២០៦ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ និង ប្រកាសលេខ ធ៧-០៧-១៣៥ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧ ធនាគារគួរតែអង្កេតម�ើល
អនុបាត សាធនភាព (ដែលជាអនុបាតនៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ ធ�ៀបនឹងហានិភ័យឥណទានសរុប) មិនឲ្យតិចជាង ១៥% ឡ�ើយ។
អនុបាតសាធនភាពរបស់ធនាគារ ត្រូវបានគណនាដូចខាងក្រោម ៖

២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់រ�ៀល

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

ភាគបែងនៃអនុបាត

ទ្រព្យសកម្មសរុប៖

ទ្រព្យសកម្មដែលមានវត្ថុបញ្ចាំ ជាប្រាក់បញ្ញើ

០%

-

-

០%

-

-

២០%

-

-

២០%

-

-

៥០%

-

-

៥០%

៥.០១៦.៨៤១

២០.០៤២.២៧៨

១០០%

២៥២.៨៧៤.៣៨៣

១.០១០.២៣៣.១៦០

១០០%

១.៥៣៨.៣០២

៦.១៤៥.៥១៦

ហានិភ័យមធ្យម

៥០%

៤.១០៣.០៤៦

១៦.៣៩១.៦៦៩

ហានិភ័យល្មម

២០%

-

-

២៦៣.៥៣២.៥៧២

១.០៥២.៨១២.៦២៣

២២,១៤%

២២,១៤%

ឥណទេយ្យល�ើស្ថាប័នអធិបតេយ្យដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ពី

AAA

ឥណទេយ្យល�ើស្ថាប័នអធិបតេយ្យដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ពី

A+

ឥណទេយ្យល�ើធនាគារមានចំណាត់ថ្នាក់ ពី

AAA

ទៅ

A+

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ទៅ

ទៅ

AA-

A-

AA-

ឥណទេយ្យល�ើស្ថាប័នអធិបតេយ្យ ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ពី
ឥណទេយ្យល�ើធនាគារមានចំណាត់ថ្នាក់ ពី

ទៅ

A-

BBB+

ទៅ

BBB-

ខ្ទង់ក្រៅតារាងតុល្យការមាន៖
ហានិភ័យទាំងស្រុង

ទ្រព្យសកម្មដែលបានថ្លឹងហានិភ័យសរុប
អនុបាតសាធនភាព ( ភាគយក/ ភាគបែង)

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

-

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

-

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

០%

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

សាច់ប្រាក់ មាស និងឥណទេយ្យល�ើធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ភាគយកនៃអនុបាតមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ

អំពីធនាគារ

ការថ្លឹង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម និងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ តម្រូវដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធនសម្រាប់ឥណទាន និងប្រាក់បុរេប្រទានបាត់បង់
អនុលោមតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលេខ ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩ ធនាគារគួរត្រូវរ�ៀបចំចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងខ្ទង់

ក្រៅតារាងតុល្យការនៃការសន្យាឥណទានជាប្រាំថ្នាក់គឺ ស្ដង់ដារ ឃ្លាំម�ើល ក្រោមស្ដង់ដារ ជាប់សង្ស័យ និងបាត់បង់។ កម្រិតអប្បបរមានៃកម្រិតសំវិធានធនទៅ
ល�ើ ឥណទាន និងបុរេប្រទានបាត់បង់ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយផ្អែកទៅល�ើចំណាត់ថ្នាក់នៃឥណទាននោះ។
ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធនជាក់លាក់ល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានមានដូចខាងក្រោម៖
តាមស្តង់ដាររបស់

តាមគោលការណ៍

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន

ឥណទានដុល

ដុល្លារអាមេរិក

អត្រា សំវិធានធន
%

ក្រោម / (ល�ើស)

របស់ធនាគារ

កម្រិតអប្បបរមានៃ
សំវិធានធន

ដុល្លារអាមេរិក

អត្រា សំវិធានធន
%

សំវិធានធន

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ធម្មតា ឬស្ដង់ដារ
ឥណទាន
ការប្រាក់បង្គរដែលត្រូវទទួលសុទ្ធ

២២៥.២៦២.៥៨២

១%

២.២៥២.៦២៦

១%

២.២៥២.៦២៦

-

៦៧១.១៣២

១%

៦.៧១១

១%

៦.៧១១

-

២.២៥៩.១៧៥

៣%

៦៧.៧៧៥

៣%

៦៧.៧៧៥

-

១៩.៤៥៨

៣%

៥៨៤

៣%

៥៨៤

-

ឃ្លាំម�ើល
ឥណទាន
ការប្រាក់បង្គរដែលត្រូវទទួលសុទ្ធ
ក្រោមស្ដង់ដារ

២.១១៤.២០៦

២០%

៦៦.៦៩២

២០%

២៥៨.៤៨០

(១៩១.៧៨៨)*

ជាប់សង្ស័យ

១.៤៣២.៨១៧

៥០%

៧១៦.៤០៩

៥០%

១.៤៣២.៨១៧

(៧១៦.៤០៨)

៦.៩៥៦.១៦៥

១០០%

១០០%

៦.៨០២.០២០

១៥៤.១៤៥

បាត់បង់

៦.៩៥៦.១៦៥

សរុបជាដុល្លារអាមេរិក

២៣៨.៧១៥.៥៣៥

១០.០៦៦.៩៦២

១០.៨២១.០១៣

(៧៥៤.០៥១)

សរុបសមមូល ពាន់រ�ៀល

៩៥៣.៦៦៨.៥៦២

៤០.២១៧.៥១៣

៤៣.២២៩.៩៤៧

(៣.០១២.៤៣៤)

*ភាពខុសគ្នានៃទឹកប្រាក់ធ�ៀបនឹងគោលការណ៍របស់ធនាគារដែលកំណត់ ១០០% គឺបណ្តាលពីឥណទានប្រមូលបានចំនួន ១.៨៧លានដុល្លារអាមេរិក
ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

រូបិយប័ណ្ណបរទេសប�ើកចំហសុទ្ធ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

អនុលោមតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ធ៧-០៧-១៣៤ ចុះថ្ងៃទ២
ី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧ ធនាគារពាណិជទា
្ជ ង
ំ អស់ ត្រូវរក្សារូបយ
ិ ប័ណប
្ណ រទេស

ប�ើកចំហសុទ្ធរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់រូបិយប័ណ្ណបរទេស ឬក៏រូបិយប័ណ្ណប�ើកចំហសុទ្ធជាទូទៅ ទោះបីជាក្នុងរយៈពេលវែង ឬខ្លី មិនឲ្យល�ើសពី ២០%
នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។

ជាងនេះទៅទ�ៀត អនុលោមតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ធ៧-០០-៥០ ចុះថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០០ ធនាគារត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង្ហាញនូវ

អំពីធនាគារ

ព័ត៌មានសង្ខេបពីទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មនាកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការ តាមរូបិយប័ណ្ណជាក់ស្ដែងដូចខាងក្រោម ៖
២០១២

ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ទ្រព្យអកម្ម និងមូលធន
ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទេយ្យក្រៅ

បំណុលក្រៅ

តារាងតុល្យការ

តារាងតុល្យការ

ដុល្លារអាមេរិក

ប�ើកចំហសុទ្ធ

ប�ើកចំហសុទ្ធ/

ដុល្លារអាមេរិក

%

(+)វែង / (-)ខ្លី

ដុល្លារអាមេរិក

មូលនិធិសុទ្ធ

ដែនកំណត់់
%

ចំនួនល�ើស

ដែនកំណត់
%

៤១៣.២៨០.៨៣១

៤៧.៣០១.៩១៦

(៤៧.៣០១.៩១៦)

(៨០.៣៣២)

(០,១៤%)

២០%

-

ប្រាក់រ�ៀល

៣៦៦.៩១៦

៣០៥.៩៣៣

-

-

៦០.៩៨៣

០,១១%

២០%

-

ប្រាក់រីងហ្គិតម៉ាឡេស៊ី

១៥៧.១៣១

១៣៨.២៣០

-

-

១៨.៩០១

០,០៣%

២០%

-

១៦.៧៧៧

១៦.៣២៩

-

-

៤៤៨

០,០០%

២០%

-

សរុបជាដុល្លារអាមេរិក

៤១៣.៧៤១.៣២៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

៤៧.៣០១.៩១៦

(៤៧.៣០១.៩១៦)

សមមូល ពាន់រ�ៀល

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

១៨៨.៩៧១.១៥៥

(១៨៨.៩៧១.១៥៥)

ប្រាក់ផោនអង់គ្លេស

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

៤១៣.២០០.៤៩៩

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ទ្រព្យសកម្ម

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង
ការដឹកនាំរបស់យ�ើង
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម និងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ តម្រូវដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

ព័ត៌មាន និងបទបញ្ញត្ដិប្រុងប្រយ័ត្នផ្សេងៗទ�ៀត ដែលតម្រូវដោយច្បាប់ស្ដីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
(១)	ដ�ើមទុនអប្បបរមា (ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-៣៩ ចុះថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០០ និងប្រកាសលេខ ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨)
យោងតាមប្រកាសលេខ ធ៧-០៨-១៩៣ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅចុង ឆ្នាំ២០១០ បានចែងថាធនាគារពាណិជ្ជទាំងឡាយណា
ដែលមានភាគទុនិកជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ត្រូវមានកម្រិតដ�ើមទុនអប្បបរមាយ៉ាងហោចណាស់ ១៥០ ពាន់លានរ�ៀល ។

ដ�ើមទុនរបស់ធនាគារ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ មានចំនួន ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលសមមូលប្រហាក់ប្រហែលនឹង ១៩៩,៧៥ ពាន់លានរ�ៀល
ដែលគោរពតាមតាមកម្រិតអប្បបរមានៃមូលធនតម្រូវដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។

(២) អចលកម្ម (ប្រកាសលេខ ធ៧-០១-១៨៦ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០១)
អចលកម្មរបស់ធនាគារ នាកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ មានចំនួន ៥,១៦% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារដែលត្រូវបានគណនានៅក្នុង

របាយការណ៍នេះ។ អនុបាតនេះ ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះអតិបរមាចំនួន ៣០% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ ដូចដែលតម្រូវដោយប្រកាសនេះ ។
(៣)	មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ (ប្រកាសលេខ ធ៧-០១០-១៨២ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០)

ធនាគារត្រូវរក្សាតម្លៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធយ៉ាងតិចស្មើនឹងមូលធនអប្បបរមាចំនួន ៣៧,៥ លានដុល្លារអាមេរិក។ មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារដែលបាន

គណនានាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ មាន ចំនួន ៥៨,៣៥ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបណ្ដាលឲ្យមានអតិរេក ចំនួន ២០,៨៥ លានដុល្លារអាមេរិក ។
(៤) ឥណទានទៅសម្ព័ន្ធញាតិ (ប្រកាសលេខ ធ៧-០១-១៣៧ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០១)
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ធនាគារមិនមានឥណទានផ្ដល់ឲ្យសម្ព័ន្ធញាតិទេ ។
(៥) ហានិភ័យធំ (ប្រកាសលេខធ៧-០៦-២២៦ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦)

យោងតាមប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២២៦ ហានិភ័យនៃឥណទានធំគឺជាចំនួនសរុបនៃឥណទាន ឬការសន្យាឥណទានដែលក�ើតចេញពីប្រតិបត្ដិការរបស់

ធនាគារ ជាមួយនឹងអត្ថគាហកតែមួយ ដែលមានចំនួនប្រាក់ល�ើសពី ១០% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារនោះ។ ឥណទានធំសំដៅដល់ឥណទានដែល
មានចំនួនទឹកប្រាក់ខ្ពស់បំផុតរវាង (ក) សមតុល្យនៃឥណទាន ឬការសន្យាឥណទាន និង (ខ) ចំនួនឥណទាន ឬការសន្យាឥណទានដែលបានអនុញ្ញាត។

ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត ធនាគារត្រូវបានតម្រូវឲ្យ(ក) រក្សាជានិច្ចនូវអនុបាតអតិបរមាចំនួន ២០% រវាង ឥណទានធំសរុប ដែលក�ើតចេញពីប្រតិបត្ដិការជាមួយនឹង
អត្ថគាហកតែមួយ និងមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ និង (ខ) រក្សាជានិច្ចនូវអនុបាតអតិបរមា ចំនួន ៣០០% រវាងឥណទានធំសរុប និងមូលនិធិផ្ទាល់
សុទ្ធរបស់ធនាគារ។

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ធនាគារនេះបានផ្ដល់ឥណទានធំជាច្រើន និងខ្ទង់ក្រៅតារាងតុល្យការមួយចំនួនសរុប ២៩,៩៥ លានដុល្លារអាមេរិក និង
១,១១ លានដុល្លារអាមេរិករ�ៀងគ្នា។ ពុំមានការផ្ដល់កម្ចីដល់ឯកត្ដបុគ្គលល�ើសពី ២០% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធនោះទេ។ ចំពោះការផ្ដល់ឥណទានសរុប

ក៏មិនល�ើសពី ៣០០% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធនោះដែរ។ ចំពោះការប្រឈមមុខធំៗសរុបទាំងអស់ទៅនឹងមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ សូមម�ើលកំណត់សម្គាល់លេខ
២០ នៃសូចនាករហិរញ្ញវត្ថុ សំខាន់ៗនៅទំព័របន្ទាប់។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ

២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់រ�ៀល

ក. មូលធន

ក. មូលធនថ្នាក់ទី ១

៥៦.០៩៣.៥១៧

២២៤.០៩៣.៦០០

ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

១៣,៥៦%

១៣,៥៦%

៥៦.០៩៣.៥១៧

២២៤.០៩៣.៦០០

២៦៣.៥៣២.៥៧២

១.០៥២.៨១២.៦២៣

២១,២៩%

២១,២៩%

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

២៦៣.៥៣២.៥៧២

១.០៥២.៨១២.៦២៣

២២,១៤%

២២,១៤%

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

១៤,១០%

១៤,១០%

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

២៦៣.៥៣២.៥៧២

១.០៥២.៨១២.៦២៣

២២,១៤%

២២,១៤%

២. មូលធនថ្នាក់ទី ១ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប

មូលធនថ្នាក់ទី ១ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)
៣. មូលធនថ្នាក់ ទី១ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មដែលបានថ្លឹងហានិភ័យ
ក. មូលធនថ្នាក់ទី ១
ខ. ទ្រព្យសកម្មដែលបានថ្លឹងហានិភ័យ
មូលធនថ្នាក់ទី១ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មដែលបានថ្លឹងហានិភ័យ (ក/ខ)
៤. មូលធនថ្នាក់ទី១ និង ២ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មដែលបានថ្លឹងហានិភ័យ
ក. មូលធនថ្នាក់ទី១ និង ២
ខ. ទ្រព្យសកម្មដែលបានថ្លឹងហានិភ័យ
មូលធនផ្នែកទី១ និង ២ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មដែលបានថ្លឹងហានិភ័យ (ក/ខ)
៥. មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប
ក. មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ
ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប
មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)
៦. អនុបាតសាធនភាព
ក. មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ
ខ. ទ្រព្យសកម្ម ដែលបានថ្លឹងហានិភ័យ
អនុបាតសាធនភាព (ក/ខ)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១៣,៥៦%

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

១៣,៥៦%

មូលធន ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

៤១៣.៧៤១.៣២៣

ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

២២៤.១៨៨.៨០៩

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

៥៦.១១៧.៣៤៩

អំពីធនាគារ

១. មូលធន ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ដ�ើមទុន

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម និងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ តម្រូវដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
ដ�ើមទុន (តពីទំព័រមុន)
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់រ�ៀល

៧. បំណុល ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប
ក. បំណុលសរុប

៣៥៧.៦២៣.៩៧៤

១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

៨៦,៤៤%

៨៦,៤៤%

៣៥៧.៦២៣.៩៧៤

១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

៥៦.១១៧.៣៤៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

៦៣៧,២៨%

៦៣៧,២៨%

-

-

៦.១១៧.៣៤៩

២៤.៤៣៨.៨០៩

០,០០%

០,០០%

បំណុល ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)
៨. បំណុល ធ�ៀបនឹងមូលធន
ក. បំណុលសរុប
ខ. មូលធន
បំណុល ធ�ៀបនឹងមូលធន (ក/ខ)
៩. ភាគលាភ ធ�ៀបនឹងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ
ក. ភាគលាភ
ខ. ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ
ភាគលាភ ធ�ៀបនឹងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ (ក/ខ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

គុណភាពទ្រព្យសកម្ម
២០១២
សមមូលពាន់រ�ៀល

១០. ទុនបំរុងធនាគារ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប
ក. ទុនបំរុងធនាគារ

ទុនបំរុង ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)
១១. ទុនបំរុងធនាគារ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប

-

-

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

០,០០%

០,០០%

១០.៥០៣.១៨៨

៤១.៩៦០.២៣៦

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

៤,៤១%

៤,៤១%

១០.៥០៣.១៨៨

៤១.៩៦០.២៣៦

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

២,៥៤%

២,៥៤%

១២.៧៦២.៣៦៣

៥០.៩៨៥.៦៤២

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

៥,៣៦%

៥,៣៦%

១២.៧៦២.៣៦៣

៥០.៩៨៥.៦៤២

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

៣,០៨%

៣,០៨%

ក. ទុនបំរុងធនាគារ
ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប
ទុនបំរុងធនាគារ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)
១២. ឥណទានមិនដំណ�ើរការ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប
ក. ឥណទានមិនដំណ�ើរការ
ខ. ឥណទានដុលសរុប
ឥណទានមិនដំណ�ើរការ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)
១៣. ឥណទានមិនដំណ�ើរការ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប
ក. ឥណទានមិនដំណ�ើរការ
ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប
ឥណទានមិនដំណ�ើរការ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)
១៤. ទ្រព្យសកម្មដែលបានចាត់ថ្នាក់ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប
ក. ទ្រព្យសកម្ម ដែលបានចាត់ថ្នាក់
ខ. ឥណទានដុលសរុប
ទ្រព្យសកម្មដែលបានចាត់ថ្នាក់ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)
១៥. ទ្រព្យសកម្មដែលបានចាត់ថ្នាក់ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប
ក. ទ្រព្យសកម្មដែលបានចាត់ថ្នាក់
ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប
ទ្រព្យសកម្មដែលបានចាត់ថ្នាក់ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

០,០០%

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

០,០០%

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

២៣៨.០២៤.៩៤៥

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

-

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ខ. ឥណទានដុលសរុប

-

អំពីធនាគារ

ដុល្លារអាមេរិក

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម និងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ តម្រូវដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
គុណភាពទ្រព្យសកម្ម (តពីទំព័រមុន)
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់រ�ៀល

១៦. ទ្រព្យសកម្មដែលបានចាត់ថ្នាក់ ធ�ៀបនឹងមូលធនសរុប
ក. ទ្រព្យសកម្មដែលបានចាត់ថ្នាក់

១២.៧៦២.៣៦៣

៥០.៩៨៥.៦៤២

ខ. មូលធនសរុប

៥៦.១១៧.៣៤៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

២២,៧៤%

២២,៧៤%

-

-

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

០,០០%

០,០០%

២៩.៩៤៨.៧៥៥

១១៩.៦៤៥.២៧៦

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

១២,៥៨%

១២,៥៨%

-

-

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

០,០០%

០,០០%

ក. ហានិភ័យធំ

២៩.៩៤៨.៧៥៥

១១៩.៦៤៥.២៧៦

ខ. មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

៥១,៣២%

៥១,៣២%

២.២៥៩.៣៣៧

៩.០២៦.០៥១

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

០,៩៥%

០,៩៥%

ទ្រព្យសកម្មដែលបានចាត់ថ្នាក់ ធ�ៀបនឹងមូលធនសរុប (ក/ខ)
១៧. ឥណទានចំពោះសម្ព័ន្ធញាតិ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប
ក. ឥណទានចំពោះសម្ព័ន្ធញាតិ
ខ. ឥណទានដុលសរុប
ឥណទានចំពោះសម្ព័ន្ធញាតិ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)
១៨. ហានិភ័យធំ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប
ក. ហានិភ័យធំ
ខ. ឥណទានសរុប
ហានិភ័យធំ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)
១៩. ឥណទានឲ្យសម្ព័ន្ធញាតិ ធ�ៀបនឹងមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ
ក. ឥណទានឲ្យសម្ព័ន្ធញាតិ
ខ. មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ
ឥណទានឲ្យសម្ព័ន្ធញាតិ ធ�ៀបនឹងមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ (ក/ខ)
២០. ហានិភ័យធំ ធ�ៀបនឹងមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ

ហានិភ័យធំ ធ�ៀបនឹងមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ (ក/ខ)
២១. សំវិធានធនទូទៅ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប
ក. សំវិធានធនទូទៅ
ខ. ឥណទានដុលសរុប
សំវិធានធនទូទៅ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)

138

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២០១២
សមមូលពាន់រ�ៀល

២២. សំវិធានធនជាក់លាក់ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប
ក. សំវិធានធនជាក់លាក់

៣,៦០%

៣,៦០%

៨.៥៦១.៦៧៦

៣៤.២០៣.៨៩៦

១០.៥០៣.១៨៨

៤១.៩៦០.២៣៦

៨១,៥២%

៨១,៥២%

ក. សំវិធានធនសរុប

១០.៨២១.០១៣

៤៣.២២៩.៩៤៧

ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

២,៦២%

២,៦២%

ក. ឥណទានសុរបឲ្យអតិថិជនមិនមែនធនាគារ (ដុល)

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ខ. ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

២១២.១៣៣.១៥០

៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

១១២,២១%

១១២,២១%

សំវិធានធនជាក់លាក់ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)
២៣. សំវិធានធនជាក់លាក់ ធ�ៀបនឹងឥណទានមិនដំណ�ើរការ
ក. សំវិធានធនជាក់លាក់
ខ. ឥណទានមិនដំណ�ើរការ
សំវិធានធនជាក់លាក់ ធ�ៀបនឹងឥណទានមិនដំណ�ើរការ (ក/ខ)
២៤. សំវិធានធនសរុប ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប

សំវិធានធនសរុប ធ�ៀបនឹង ទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)
២៥. ឥណទាន ធ�ៀបនឹងប្រាក់បញ្ញើ

ឥណទាន ធ�ៀបនឹងប្រាក់បញ្ញើ (ក/ខ)

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

២៣៨.០២៤.៩៤៥

ខ. ឥណទានដុលសរុប

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

៣៤.២០៣.៨៩៦

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

៨.៥៦១.៦៧៦

អំពីធនាគារ

ដុល្លារអាមេរិក

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

គុណភាពទ្រព្យសកម្ម (តពីទំព័រមុន)

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម និងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ តម្រូវដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
ចំណូល
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់រ�ៀល

២៦. ផលចំណេញ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប
ក. ចំណេញសុទ្ធ

៦.១១៧.៣៤៩

២៤.៤៣៨.៨០៩

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

១,៤៨%

១,៤៨%

៦.១១៧.៣៤៩

២៤.៤៣៨.៨០៩

៥៦.១១៧.៣៤៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

១០,៩០%

១០,៩០%

ក. ចំណូលការប្រាក់

១៤.៥៣៨.៥៣២

៥៨.០៨១.៤៣៥

ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

៣,៥១%

៣,៥១%

១១.៤៨៨.៥០៦

៤៥.៨៩៦.៥៨១

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

២,៧៨%

២,៧៨%

២.០០០.៧៤៦

៧.៩៩២.៩៨០

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

០,៤៨%

០,៤៨%

៦១៤.៤៣៧

២.៤៥៤.៦៧៦

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

០,១៥%

០,១៥%

ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប
ផលចំណេញ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)
២៧. ផលចំណេញ ធ�ៀបនឹងមូលធន
ក. ចំណេញសុទ្ធ
ខ. មូលធន
ផលចំណេញ ធ�ៀបនឹងមូលធន (ក/ខ)
២៨. ផលចំណូលដុលពីការប្រាក់

ផលចំណូលដុលពីការប្រាក់ (ក/ខ)
២៩. តម្លៃបន្ថែមនៃការប្រាក់សុទ្ធ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប
ក. ចំណូលការប្រាក់ - ចំណាយការប្រាក់
ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប
តម្លៃបន្ថៃមនៃការប្រាក់សុទ្ធ ធ�ៀបនឹងទ្រពសកម្មសរុប (ក/ខ)
៣០. ចំណូលផ្សេងៗ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប
ក. ចំណូលផ្សេងៗ
ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប
ចំណូលផ្សេងៗ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម (ក/ខ)
៣១. សំវិធានធន ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប
ក. សំវិធានធន
ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប
សំវិធានធន ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីសង្ខេប

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២០១២
សមមូលពាន់រ�ៀល

៣២. ចំណាយប្រតិបត្ដិការ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប
ក. ចំណាយមិនមែនការប្រាក់

ចំណាយប្រតិបត្ដិការ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)

ក. ចំណេញសុទ្ធមុនបង់ពន្ធ

៣០.៣៦២.៦៨៤

ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ចំណេញសុទ្ធមុនបង់ពន្ធ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)

១,៨៤%

១,៨៤%

១.៤៨២.៨២២

៥.៩២៣.៨៧៥

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

០,៣៦%

០,៣៦%

១១.៤៨៨.៥០៦

៤៥.៨៩៦.៥៨១

១៦.៥៣៩.២៧៨

៦៦.០៧៤.៤១៦

៦៩,៤៦%

៦៩,៤៦%

២.០០០.៧៤៦

៧.៩៩២.៩៨០

១៦.៥៣៩.២៧៨

៦៦.០៧៤.៤១៦

១២,១០%

១២,១០%

៥.៨៨៩.០៨០

២៣.៥២៦.៨៧៤

១៦.៥៣៩.២៧៨

៦៦.០៧៤.៤១៦

៣៥,៦១%

៣៥,៦១%

១០.៦៥០.១៩៧

៤២.៥៤៧.៥៣៧

៣.០៥០.០២៦

១២.១៨៤.៨៥៤

៣,៤៩ ដង

៣,៤៩ ដង

៣៤. ពន្ធ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប
ក. ពន្ធ (គ្រប់ប្រភេទ)
ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប
ពន្ធ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)
៣៥. តម្លៃបន្ថែមនៃការប្រាក់ ធ�ៀបនឹងចំណូលដុល
ក. តម្លៃបន្ថែមនៃការប្រាក់
ខ. ចំណូលដុល
តម្លៃបន្ថែមនៃការប្រាក់ ធ�ៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ)
៣៦. ចំណូលមិនមែនការប្រាក់ ធ�ៀបនឹងចំណូលដុល
ក. ចំណូលមិនមែនការប្រាក់
ខ. ចំណូលដុល
ចំណូលមិនមែនការប្រាក់ ធ�ៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ)
៣៧. ចំណាយមិនមែនការប្រាក់ ធ�ៀបនឹងចំណូលដុល
ក. ចំណាយមិនមែនការប្រាក់
ខ. ចំណូលដុល
ចំណាយមិនមែនការប្រាក់ ធ�ៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ)
៣៨. ចំនួនដងនៃចំណូលការប្រាក់
ក. ចំណេញមុនបង់ពន្ធ និងចំណាយការប្រាក់
ខ. ចំណាយការប្រាក់
ចំនួនដងនៃចំណូលការប្រាក់ (ក /ខ)

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

141

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

៧.៦០០.១៧១

៣៣. ចំណេញសុទ្ធមុនបង់ពន្ធ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១,៤២%

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

១,៤២%

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

៤១៣.៧៤១.៣២៣

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

២៣.៥២៦.៨៧៤

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប

៥.៨៨៩.០៨០

អំពីធនាគារ

ដុល្លារអាមេរិក

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

ចំណូល (តពីទំព័រមុន)

ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម និងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ តម្រូវដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់រ�ៀល

៣៩. ទ្រព្យសកម្មងាយបំលែងជាសាច់ប្រាក់ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប
ក. ទ្រព្យសកម្មងាយបំលែងជាសាច់ប្រាក់

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

៣៣,៩៦%

៣៣,៩៦%

៣៥៦.៧៩១.១៩៦

១.៤២៥.៣៨០.៨២៨

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

៨៦,២៤%

៨៦,២៤%

(២១៦.២៩១.៥២០)

(៨៦៤.០៨៤.៦២២)

៣៥៧.៦២៣.៩៧៤

១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

(៦០,៤៨%)

(៦០,៤៨%)

ក. ទ្រព្យសកម្មរហ័ស

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

ខ. ទ្រព្យអកម្មចរន្ត

៣៥៦.៧៩១.១៩៦

១.៤២៥.៣៨០.៨២៨

៣៩,៣៨%

៣៩,៣៨%

ក. ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនសរុប

២១២.១៣៣.១៥០

៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

ខ. ឥណទានសរុបឲ្យអតិថិជនមិនមែនធនាគារ (ដុល)

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

៨៩,១២%

៨៩,១២%

ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប
ទ្រព្យសកម្មងាយបំលែងជាសាច់ប្រាក់ ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)
៤០. ទ្រព្យអកម្មចរន្ត ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប
ក. ទ្រព្យអកម្មចរន្ត
ខ. ទ្រព្យសកម្មសរុប
ទ្រព្យអកម្មចរន្ត ធ�ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប (ក/ខ)
៤១. ទ្រព្យសកម្មងាយបំលែងជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
ក. ទ្រព្យសកម្មងាយបំលែងជាសាច់ប្រាក់ - ទ្រព្យអកម្មចរន្ត
ខ. ទ្រព្យអកម្មសរុប
ទ្រព្យសកម្មងាយបំលែងសាច់ប្រាក់សុទ្ធ (ក/ខ)
៤២. អនុបាតរហ័ស

អនុបាតរហ័ស (ក/ខ)
៤៣. ប្រាក់បញ្ញើ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប

ប្រាក់បញ្ញើ ធ�ៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន សាជីវកម្ម
សេចក្តីសង្ខេប

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ដាទុករុណាការ៉ាន់ រ៉ាម៉ាសាមី

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២)

លោកលី ទ�ៀនប៉ូ

លោក ហាមីរុលឡា ប៊ូហាន់

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

(នាយកប្រតិបត្តិ)

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

អភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

លោកស្រី ហ្កាសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
លោក អ�ៀវ ឆាយ

លោក ដាអេងហាហ្វី
លេខាធិការក្រុមហ៊ុន

សវនករឯករាជ្យ

អាសយដ្ឋាន ៤B ផ្លូវលេខ ១១៤ (ក្រមួនស)

ក្រុមហ៊ុន Ernst & Young (Cambodia) Ltd.

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១២៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ០៩៩
SWIFT : MBBEKHPP

គេហទំព័រ៖ www.maybank2u.com.kh
អ៊ីមែល៖ mbb@maybank.com.kh

ក្រុមហ៊ុន គណនេយ្យករជំនាញ និង សវនករប្រតិស្រុត
អគារលេខ ៦៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង

រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ការិយាល័យចុះបញ្ជី

សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ខណ្ឌដូនពេញ

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

លោកស្ពេនសឺ លី ទ�ៀន ឈី

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ (ត្រូវបានតែងតាំង

អំពីធនាគារ

អភិបាលមិនឯករាជ្យប្រតិបត្តិ

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

លោកជា តិកសេង

នៅអគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម SSN ជាន់ទី ៣
សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៧ ៨២៥
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៧ ៨០៥

ការដឹកនាំរបស់យ�ើង
អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ
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អសយដ្ឋានសម្ព័ន្ធធនាគារ
ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម
Malayan Banking Berhad
14th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel: (6)03- 2070 8833
Fax: (6)03-2031 0071
Corporate website: www.maybank.com
Email: publicaffairs@maybank.com.my
Maybank Islamic Berhad
Level 10, Tower A
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel: (6)03-2297 2001
Fax: (6)03-2297 2002
Website: www.maybankislamic.com.my
Email: MIB_stratcomms@maybank.com.my
P.T. Bank Maybank Syariah Indonesia
3rd Floor, Sona Topas Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Indonesia
Tel: (62)-21-250 6446
Fax: (62)-21-250 6757
Corporate website:
www.maybanksyariah.co.id
Maybank Philippines Incorporated
Maybank Corporate Center
7th Avenue Corner 28th Street
Bonifacio High Street Central
Bonifacio Global City 1634
Taguig City, Metro Manila
Philippines
Tel: (632)-588 7777
Fax: (632)-720 9581
Website: www.maybank2u.com.ph
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Maybank (PNG) Ltd
Port Moresby Branch
Corner Waigani Road/Islander Drive
P.O. Box 882 Waigani, National Capital
District
Port Moresby
Papua New Guinea
Tel: (675)-325 0101
Fax: (675)-325 6128
Corporate website: www.maybank.com
Email: maybankpom@datec.net.pg
Maybank International (L) Ltd
Level 16 (B), Main Office Tower
Financial Park Complex
Jalan Merdeka
87000 Wilayah Persekutuan Labuan
Tel: (6)087-414 406
Fax: (6)087-414 806
Corporate website: www.maybank.com
Email: millmit@streamyx.com
P.T. Bank Internasional Indonesia Tbk
Gedung Sentral Senayan 3, 26th Floor
JI. Asia Afrika No. 8
Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270
Indonesia
Tel: (62)-21-2922 8888
Fax: (62)-21-2922 8799
Website: www.bii.co.id
Email: cs@bii.co.id
Maybank (Cambodia) Plc.
No. 4B Street 114 (Kramoun Sar)
Sangkat Phsar Thmey 1
Khan Daun Penh, Phnom Penh
Kingdom of Cambodia
Tel: (855)-23-210 123
Fax: (855)-23-210 099
Website: www.maybank2u.com.kh
Email: mbb@maybank.com.kh

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ធនាគារវិនិយោគ
Maybank Investment Bank Berhad
32nd Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel: (6)03-2059 1888
Fax: (6)03-2078 4194
Website: www.maybank-ib.com/
www.maybank-ke.com
Email: helpdesk@maybank-ib.com
Maybank IB Holdings Sdn Bhd
32nd Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel: (6)03-2059 1888
Fax: (6)03-2031 5633
Maybank Kim Eng Holdings Limited
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.
50, North Canal Road
#03-01, Singapore 059304
Tel: (65)-6231 5000
Fax: (65)-6339 6003
Website: www.maybank-ke.com.sg
Maybank Kim Eng Securities (Thailand)
Public Company Limited
999/9 The Offices at Central World
20th-21st, 24th Floor Rama 1 Road
Pathumwan
Bangkok, 10330 Thailand
Tel: (+66)-2 658 6300
Fax: (+66)-2 658 6301
Website: www.maybank-ke.co.th
Email: IB@maybank-ke.co.th

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

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

Etiqa Insurance Berhad
Etiqa Takaful Berhad
Level 19, Tower C
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel: (6)03-2297 3888
Fax: (6)03-2297 3800
Website: www.etiqa.com.my
Email: info@etiqa.com.my

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើង
ការដឹកនាំរបស់យ�ើង

Maybank Kim Eng Securities USA, Inc
777 Third Avenue 21st Floor
New York NY 10017
USA
Tel: 212-688 8886
Fax: 212-688 3500
Email: sales@maybank-keusa.com

យុទ្ធសាស្រ្ត & សមិទ្ធផលរបស់កយ�ើង

PT. Kim Eng Securities
Plaza Bapindo-Citibank Tower 17th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 54-55
Jakarta 12190 Indonesia
Tel: (62)-21-2557-1188
Fax: (62)-21-2557-1189
Website: www.kimeng.co.id
Email: cosec@maybank-ke.co.id

Maybank Kim Eng Securities (London)
Limited
6th Floor, 20 St. Dunstan's Hill
London EC3R 8HY
United Kingdom
Tel: 44-20 7626 2828
Fax:44-20 7283 6674
Email: sales@maybank-ke.co.uk

Maybank Ageas Holdings Berhad
Level 19, Tower C
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel: (6)03-2297 3888
Fax: (6)03-2297 3800
Website: www.etiqa.com.my
Email: info@etiqa.com.my

អំពីធនាគារ

Maybank ATR Kim Eng Securities, Inc
17th Floor, Tower One & Exchange Plaza
Ayala Triangle, Ayala Avenue
Makati City, Philippines
Tel (632) 849 8988/849 8888
Websites: www.atrkimengsecurities.com

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

ការធានារ៉ាប់រង

ទស្សនៈវិសយ័របស់យ�ើង

Maybank ATR Kim Eng Capital
Partners, Inc
17th Floor
Tower One & Exchange Plaza
Ayala Triangle, Ayala Avenue
Makati City, Philippines
Tel (632) 849 8988/849 8888
Websites: www.maybank-atrke.com

Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited
Level 30, Three Pacific Place
1 Queen's Road East
Hong Kong
Tel: 852 - 2268 0800
Fax: 852 - 2845 3772
Website: www.kimeng.com.hk
Email: cs@kimeng.com.hk

សេចក្តីសង្ខេប

Maybank ATR Kim Eng Financial
Corporation
8th & 17th Floor, Tower One &
Exchange Plaza
Ayala Triangle, Ayala Avenue
Makati City, Philippines
Tel: (632)-893 1150, 810 0106
Fax: (632)-893 1145
Website: www.maybank-atrke.com
Email: atrke_financial@atr.com.ph

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ
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ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម
Maybank Asset Management Group
Berhad
(formerly known as Aseamlease Berhad)
14th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel: (6)03-2070 8833
Fax: (6)03-2031 0071
Corporate website: www.maybank-am.com
Maybank Asset Management Sdn Bhd
(formerly known as Mayban Investment
Management Sdn Bhd)
Level 12, Tower C
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel: (6)03-2297 7888
Fax: (6)03-2297 7880
Corporate website: www.maybank-am.com
Maybank Ventures Sdn Bhd
41st Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel: (6)03-2032 2188
Fax: (6)03-2031 2188
Website: www.mayban-ventures.com.my

146

ផ្សេងៗ

Maybank Trustees Berhad
34th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel: (6)03-2078 8363
Fax: (6)03-2070 9387
Corporate website: www.maybank.com
Email: mtb@maybank.com.my
Mayban-JAIC Capital Management Sdn Bhd
41st Floor, Menara Maybank
100 Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel: (6)03-2032 2188
Fax: (6)03-2031 2188
Maybank (Nominees) Sendirian Berhad
Maybank Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
Maybank Nominees (Asing) Sdn Bhd
14th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel: (6)03-2070 8833
Fax: (6)03-2031 0071
Website: www.mayban.com
Maybank Securities Nominees
(Tempatan) Sdn. Bhd.
Maybank Securities Nominees (Asing)
Sdn. Bhd.
Level 8, Tower C
Dataran Maybank
No.1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel: (6)03-2297 8888
Fax: (6)03-2282 5136

របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ២០១២ របស់ធនាគារមេយបែ៊ង

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ទីតាំងសាខា និង
អសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង
សាខាគ្រឹះ

សាខាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ

អគារលេខ ៤B ផ្លូវលេខ ១១៤ (ក្រមួនស)

សង្កាត់កាន់ទុក្ខ

(ការិយាល័យកណ្តាល)

សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១២៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ០៩៩

ផ្ទះលេខ A៦-A៨ ផ្លូវជាតិលេខ ៤
ខណ្ឌពោរសែនជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២៩ ៨៥៧/ ៨៥៨
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២៩ ៨៥៦

សាខាបាត់ដំបង

សាខាស�ៀមរាប

សង្កាត់ស្វាយប�៉ោ ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦១ ០៦២ / ០៦៣

ផ្ទះលេខ១៣៦Eoz ផ្លូវលេខ ៣ ក្រុម ៣៩ ភូមិ ២០ ឧសភា
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)៥៣ ៧៣១ ២០៧ / ២០៨
ទូរសារ៖ (៨៥៥)៥៣ ៧៣១ ២០១
សាខាច្បារអំពៅ

ផ្ទះលេខ ២៧& ២៨ Eo+E1 ផ្លូវជាតិលេខ ១ ភូមិកណ្តាល
សង្កាត់ច្បារអំពៅ ២ ខណ្ឌមានជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៥៨៦ / ៥៨៧
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៥២៨
សាខាកំពង់ចាម

ផ្ទះលេខ ៥៨ ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស

ផ្ទះលេខ 13, 14 & 15 មណ្ឌល 2 ឃុំស្វាយដង្គំ ខេត្តស�ៀមរាប
ទូរសារ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦១ ០៦៥
សាខាស�ៀមរាប

ផ្ទះលេខ ១៣, ១៤ & ១៥ មណ្ឌល ២ ឃុំស្វាយដង្គំ ខេត្តស�ៀមរាប
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦១ ០៦២ / ០៦៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦១ ០៦៥
សាខក្រុងព្រះសីហនុ

ផ្ទះលេខ ២១២ ផ្លូវឯករាជ្យសង្កាត់លេខ ២ ខណ្ឌមិត្តភាពខេត្តព្រះសីហនុ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)៣៤ ៩៣៥ ០៥១ / ០៥២
ទូរសារ៖ (៨៥៥)៣៤ ៩៣៥ ០៥៣

សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម

សាខាស្ទឹងមានជ័យ

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)៤២ ២១០ ៥៧១/ ៥៧២

សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យ

ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរសារ៖ (៨៥៥)៤២ ២១០ ៥៧៤
សាខាម�៉ៅសេទុង

អគារលេខ ១៥៨ ABC មហាវិថីម�៉ៅសេទុង

ផ្ទះលេខ ១៤៤ ផ្លូវ ២១៧ (មហាវិថីព្រះមុនីរ៉េត)
រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៤ ៤៨២ / ៤៨៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៤ ៦៣៥

សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន

សាខាទឹកថ្លា

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៦ ៤៣៦/ ៤៣៧

ផ្លូវ ១១០A (មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី)

រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៦ ៤៣៨
សាខាអូឡាំពិក

ផ្ទះលេខ ៣២៣ & ៣២៥ មហាវិថីព្រះសីហនុសង្កាត់វាលវង់
ខណ្ឌ ៧ មករារាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៣ ១៥៤/ ១៥៥
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៣៣ ១៥៣

ផ្ទះលេខ ១៣-១៧Eo អគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម អ៊េតវូដ
សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៦៦ ០៥២ / ០៥៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៦៦ ០៥៤

សាខាទួលគោក

អគារលេខ ៩៣ A១ & A២ ផ្លូវ ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់ ២
ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៩ ២០៥/ ២០៦
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៩ ២០៣

ព័ត៌មានផ្សេងៗ
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