ចាប់យក

ចរន្តពាណិជ្ជកម្ម

ចូល

ជំុវិញពិភព

ក្នុងតំបន់អាសីុ តាមរយៈ

បណា្ដញរបស់យើង

ក

បទសឧបគីសាន

បទសបារ៉ន

បទសបា៉គីសាន

បទសចិន
កុងហុងកុង

បទសមីយា៉ន់មា៉
បទសឡាវ
បទសឥណា្ឌ
បទសហ្វីលីពីន
បទសថ
បទសវៀតណាម
បទសកម្ពុជា

បទសអារា៉ប់

បទសមា៉ឡសុី
បទសសិង្ហបុរី

បទសឡាប៊ន
បទសប៊ុយណ
បទសឥណូនសុី

បទសបា៉ពូញូហ្គៀនៀ

ដល់គប់ទីកន្លង

ឱកាស

ទីផសោរ

សហគមន៍

ធនធានមនុសស

2

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

មាតិកា

ទំពរ័ ៤

របាយការណ៍បធានកុមបឹកសោភិបាល
“ធនាគារ េមយែប៊ងទទួលបាននូវលទិ្ធផលដ៏គួរឲយេកាតសរេសើរជាមួយ
នឹង្របាក់ចំេណញេ្រកាយបង់ពន្ធេកើនេឡើងដល់ ៩,៨ លានដុលារអាេមរិក
េនៅចុងឆាំសារេពើពន្ធ ២០១៣។”

ទំពរ័ ៦

របាយការណ៍្របចាំឆាំេនះ

របាយការណ៍នាយកបតិបត្តិ

មានេនៅេលើេគហទំព័រ

“េបើេទាះជាមានប

www.maybank2u.com.kh

្របឈមៃនការកសាងសមត្ថភាពរបស់េយើង

និងការបេង្កើនសាខា េ្រកាយការចុះបញ្ជីសាជីវកម្មក្នុង្រសុកក៏េដាយ
េយើងក៏េនៅែតអាចសេ្រមចបានេជាគជ័យ គួរឲយេកាតសរេសើរ
ជាមួយនឹងការទទួលបាន្របាក់ចំេណញេ្រកាយបង់ពន្ធ
ចំនួន ៩,៨ លានដុលារអាេមរិកស្រមាប់ឆាំសារេពើពន្ឋ ២០១៣ េនះ។”

សចក្តស
ី ង្ខប
េដើមបីទំនាក់ទំនងមកេយើងខ្ញុំ
សូមចូលេទៅកាន់ទំព័រ ១៣២
ស្រមាប់ព័ត៌មានសាជីវកម្ម ក៏ដូចជា
អាសយដានសម្ព័ន្ធធនាគារ និងទីតាំងសាខា

៣ ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ក្នុងការិយបរិេច្ឆទ ២០១៣

សារជូនចំ
ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ
៤

៦

របាយការណ៍បចាំឆាំ ២០១៣

ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

របាយការណ៍្របធាន្រកុម្របឹកសោភិបាល
របាយការណ៍នាយក្របតិបត្តិ

ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន

១៦សាខា និង២៦ មា៉សន
ុី ATMs

ក់ការប្តជាចិត្ត

វត្តមាន ២០ឆាំ ក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាចរកេឃើញចាប់ពី
ទំព័រ ៧៩ ដល់ទំព័រ ១២៩

ៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឆាំ ២០១៣

របស់យង
ើ

៥០ ្រកុម្របឹកសោភិបាល

១២ ចក្ខុវិស័យ េបសកកម្ម តៃម្លស្នូល

អភិបាលកិចក
្ច ម
ុ ហ៊ន
ុ

១៨ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
ប

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
៥៤ សាវតារបស់្រកុម្របឹកសោភិបាល

១៤ សាវតា្រកុមហ៊ុន បណា្ដញជាសកល និងបណា្ដញក្នុង្រសុក
ការពងីកបណា្ដញ

៤៦ ទំនួលខុស្រតូវកិច្ចការសង្គម

អំពធ
ី នាគារ
១៣ ចបោប់ និង្រកមសីលធម៌

១៤,៨%

ទំនល
ួ ខុសតវ
ូ
របស់យង
ើ

២០ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ

សម្មទ
ិ ផ
ិ ្ធ ល

២៤ ធនាគារ េមយែប៊ង ក្នុងសារព័ត៌មាន
២៨ ្រពឹត្តការណ៍សំខាន់ៗ

៣០ ពានរងាន់ និងការទទួលសា្គល់

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

៥៦ គណៈកម្មការ្របតិបត្តិ

៦១ របាយការណ៍អភិបាលកិច្ច្រកុមហ៊ុន

៧០ របាយការណ៍េលើការ្រតួតពិនិតយៃផ្ទក្នុង
៧២ របាយការណ៍គណៈកម្មការសាវនកម្ម
៧៥ ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ
៧៧ ការ្របតិបត្តិចបោប់

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
៧៩ របាយការណ៍របស់្រកុម្របឹកសោភិបាល

៨១ របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជយ
៨២ តារាងតុលយការ

៨៣ របាយការណ៍លទ្ធផល

៣៤ របាយការណ៍យុទ្ធសា្រស្ត និងហិរញ្ញវត្ថុ

៨៤ របាយការណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន

៣៨ េសវាធនាគារកិច្ចសកល

៨៦ កំណត់សំគាល់េលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៣៦ េសវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍ ការ្រគប់្រគងបណា្ដញសាខា

៨៥ របាយការណ៍លំហូរសាច់្របាក់

៣៩ កិច្ចការ្រកុមហ៊ុន និងេសវាកម្ម

១១៦ ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបែន្ថម និងកំណត់សំគាល់េផសងៗ

៤០ ធនធានមនុសស

៤២ ជំនួយ្របតិបត្តិការ រដ្ឋបាលឥណទាន និងការ្រគប់្រគងកម្ចី

ត្រមូវេដាយធនាគាជាតិៃនកម្ពុជា

ព័តមា
៌ នផសងៗ
១៣០ ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

១៣០ អាសយដានសម្ព័ន្ធធនាគារ

១៣២ ទីតាំងសាខា និងអសយដានទំនាក់ទំនង
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ព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងការិយបរិច្ឆទ ២០១៣

យើងបានបរព្ធខួបលើកទី ២០ឆា ំ
ក្នុងបទសកម្ពុជា ដើមបីបងា ញជាថ្មី
នូវការប្តជា ចិត្តក្នុងការបមើបជាជន និងសដ្ឋកិច្ចនពះរាជាណាចកកម្ពុជា។

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ធៀបនឹងមូលធន

ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ ដលទទួលបានពីការ

កលម្អផលិតភាពធនាគារ បភពដើមនបក់កម្ចីមានគុណភាព និងកសាងសមត្ថភាព
នការផ្តល់មូលនិធិរបស់យើង។

(

ងទំព័រ ៣២ ស្ដីពីការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្ត )

សមិទផ
ិ្ធ ល

ផលចំណញ

សមប់ការិយបរិច្ឆទហិរញ្ញវត្ថុដលបញ្ចប ់

យើងបានធ្វើឲយបសើរឡើងថមទៀត នូវផលចំណញធៀបនឹងមូលធន

និងផលចំណញធៀបនឹងទពយសកម្ម សរុបរហូតដល់ ១៤,៨៤% និង ២,១២%
ខុសប្លកឆាំមុន ដលទទួលបានតឹមត ១០,៩០% និង ១,៤៨% ប៉ុ

(

្ណះ។

ងទំព័រ ៣៤ ស្ដីពីរបាយការណ៍យុទ្ធសាស ្ត និងហិរញ្ញវត្ថុ)

សាខា

ចំនន
ួ ១៦

ទំនល
ួ ខុសតវ
ូ សាជីវកម្ម

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

១៤,៨៤%

យើងបានពងឹងវត្តមានរបស់យើង ហើយមកដល់ពលនះ មានចំនួន ១៦សាខា

ជាមួយការបើកចំនួន ៤សាខា ក្នុងឆាំ ២០១៣ និងបានកាយជាធនាគារបរទសដំបូងគ
ក្នុងកុងសរី

(

ភ័ណ។

ងទំព័រ ៣៤ ស្ដីពីស វាហិរញ្ញបបទានសហគមន៍/ការគ ប់គ ងបណា្ដ ញសាខា)

យើងបានបន្ដផ្តល់អត្ថប
ភាពខុសគា ចំ

ះជីវត
ិ រស់

ជន៍រយៈពលវង បកប

អង្គការអភិវឌឍធនធានមនុសស

ទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គម។

ក្នង
ុ សហគមនដលយើងបានធ្វប
ើ តិបត្តការជា
ិ
មួយ

យទទួលបានរងាន់ទាក់ទងនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្ដីពី

ងទំព័រ ៤៤ ស្ដីពីទំនួលខុសត ូវកិច្ចការសង្គម)

ការអនុវត្តន៍កច
ិ ការសង្គ
្ច
ម
២០១៣

ព័តមា
៌ នផសងៗ

ពានរងាន់ធនាគារឆ្នម
ើ ក្នង
ុ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

(

យនិរន្តរភាព និងធ្វើឲយមាន

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

៩,៨ លានដុលារអាមរិក

យើងទទួលបានបក់ចណ
ំ
ញកយបង់ពន្ធគួរឲយសរសើរ ចំនន
ួ ៩,៨ លានដុលារអាមរិក

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

បក់ចណ
ំ
ញ

អំពធ
ី នាគារ

ងទំព័រ ៤ និងទំព័រ ៦ ស្ដីពីរបាយការណ៍ប ធានក ុមប ឹក សោភិបាល និងនាយកប តិបត្តិ

4

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍បធាន
កុមបឹកសោភិបាល

“ធនាគារ មយប៊ងទទួលបាននូវលទិ្ធផលដ៏
គួរឲយ

តសរសើរជាមួយនឹងបក់

ចំណញកយបង់ពន្ធ កើនឡើង
ដល់ ៩,៨ លានដុលារអាមរិក
ចុងឆាំសារពើពន្ធ ២០១៣។”

5
សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

មនសសជាពន្លឹក ក្នុងការកាយខ្លួនជាធនាគារបរទសដំបូងបំផុតដលបានបើកសាខា

រពជូនមាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆា២
ំ ០១៣។

ដលបានធ្វស
ើ វនកម្មរួចសមប់ការិយបរិចទបញ្ច
្ឆ
ប់
កយបង់ពន្ធ ដល់៩,៨ លានដុលារអាមរិក

តសរសើរ ជាមួយនឹងបក់ចណ
ំ
ញ

ចុងឆាសារពើ
ំ
ពន្ធ ២០១៣។

យើងបានធ្វឲ
ើ យបសើរឡើងថមទៀត នូវផលចំណញធៀបនឹងមូលធន និងផលចំណញ

ធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប រហូតដល់ ១៤,៨៤% និង ២,១២% ខុសប្លកពីឆាម
ំ ន
ុ ដល
ទទួលបានតម
ឹ ត ១០,៩០% និង ១,៤៨% ប៉ុ

ះ។
្ណ

្ង
ទពយសកម្មសរុបបានកើនឡើងដល់ ៤៦១,៦ លានដុលារអាមរិក គិតដល់ថទី

៣១ ខធ្នូ ឆា២
ំ ០១៣ ដលតំណាងឲយ ១១,៦% នអតកំណន
ើ ពីមយ
ួ ឆាំ

មួយឆា។
ំ

ឥណទានដុលរបស់យង
ើ បានកើនឡើងដល់ ២៧២,១លានដុលារអាមរិក ដលកើនឡើង
១៤,៣% ពីមយ
ួ ឆាំ

មួយឆាំ ខណៈពលដលកំណន
ើ បក់ប

រើ្ញ បស់អតិថជ
ិ នបាន

មួយឆាដ
ំ ល

កើនឡើងក្នង
ុ អតដ៏ខស់
្ព គួរឲយកត់សមា្គល់កង
ុ្ន អត ៣៩,៩% ពីមយ
ួ ឆាំ

ទឹកបក់សរុប មានចំនន
ួ ២៩៦,៧លានដុលារអាមរិក។ អនុបាត
ធនាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

ថ្ងអនាគត ខ្ញអា
ំុ ចបា៉នសា
់ នថា យើងនឹងមានឱកាសល្អបសើរជាងមុន

ខ្ញមា
ំុ នសចក្តរី ក
ី រាយ សូមបងាញរបាយការណ៍បចាំឆាល
ំ ក
ើ ទីពរី និងរបាយការណ៍

ធនាគារ មយប៊ងទទួលបាននូវលទ្ធផលដ៏គរួ ឲយ

យអារយធម៌"។

ធនភាពរបស់

តរកសោបានក្នង
ុ កមត
ិ ទុនល្អបសើរ ក្នង
ុ អត ២០,៨៩ %។

ិ្ឆ ឆា២
ំ ០១៣ យើងមាន
ថ្ងទី ៥ ខវិចកា

ឆាំ ២០១៤នះ ដលអាចឲយបទសកម្ពជាពង
ុ
ង
ឹ និងអភិវឌឍសដ្ឋកិចបាន
្ច
ឆាប់រហ័ស
ើ ផលិតផលក្នង
ុ សក
ុ សរុបផងដរ។ យើងនឹង
ក៏ដច
ូ ជានាម
ំ កនូវកំណន

សានភាពនះ ហើយយើង

តបន្តរកសោ

ូ ជា
តមានទំនក
ុ ចិតក្ន
្ត ង
ុ ការគាទ
ំ អតិថជ
ិ នរបស់យង
ើ ក៏ដច

ការតាង
ំ ជំហរក្នង
ុ ការតៀមខ្លន
ួ ចាប់យកឱកាស ជាមួយនឹងសមត្ថភាពបកួតបជង

របស់យង
ើ ។ ចាប់តាង
ំ ពីការចាប់ផម
ើ្ត របស់យង
ើ ក្នង
ុ ឆាំ ១៩៩៣ ជាមួយនឹងការរីកចមន
ើ
យា៉ងឆាប់រហ័សក្នង
ុ ឆាំ ២០១២ ទន្ទម
ឹ នឹងពលដលយើងចុះបញ្ជសា
ី ជីវកម្មក្នង
ុ សក
ុ

ធនាគារ មយប៊ងបាន

ះជំហានគួរឲយកត់សមា្គល់ ក្នង
ុ ការបង្កន
ើ ការអនុវត្តន៍របស់ខន
ួ្ល
យុទសាស
្ធ
។
្ត ខ្ញជ
ំុ ឿជាក់ថា ក្នង
ុ ឆាំ

សបតាមទសសនៈវិសយ
័ បសកកម្ម និង

ល

ធនាគារ មយប៊ង និងដើរតួយាង
៉ សំខាន់

ក្នង
ុ វិសយ
័ ធនាគារ

ខាងមុខៗនះ ធនាគារនឹងរួមចំណកក្នង
ុ ការផ្តល់សារៈប
តមវូ ការក្នង
ុ តំបន់។

ជន៍បន្ថមទៀត

សម្ពន
័ ្ធ

ំ ដល់
កម្ពជា
ុ ដើមបីគាទ

តំណាងឲយកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល ខ្ញស
ំុ ម
ូ ថ្លងអំណរគុណដល់មាស់ភាគហ៊ន
ុ ទាង
ំ អស់

ដលផ្ដល់ការគាទ
ំ ចំ

ិ្ធ លល្អៗដលយើងទទួលបាន គឺ
ះយើងខ្ញក
ំុ ន្លងមក។ សមិទផ

យសារតអតិថជ
ិ នមានទំនក
ុ ចិតមកលើ
្ត
យង
ើ និងបុគលិ
្គ កធនាគារ មយប៊ងទាង
ំ អស់

ដលបានពយោយាមពុះពារសមចការងារ ដើមបីភាពរីកចមន
ើ ជារួម។ យើងក៏សម្តងការ

ទនភាពដលបានបរព្ធខួបលើកទី

២០ឆាំ របស់ធនាគារ មយប៊ង ដលបានបមផ
ើ លប

ក្នង
ុ

ជន៍ដល់បជាពលរដ្ឋ និង

អំពធ
ី នាគារ

សូម

ក់ឲយឃើញ ពីបសកកម្មក្នុងការផ្ដល់សវាហិរញ្ញវត្ថុបកប

ភ័ណ

សមិទផ
ិ្ធ ល

ខត្តបនាយមានជ័យ។ នះសប

កុងសរី

ដឹងគុណ ចំ

ះធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ និងអាជាធរបតិបត្តច
ិ បោប់ផសងទៀតដលបានផ្ដល់

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

"យើងមានសចក្តី

ការណនាំ និងគាទ
ំ រហូតមក។

ុ ឱកាសនះយើងក៏មានការរៀបចំកម្មវិធី
សដ្ឋកិចនព
្ច
ះរាជាណាចកកម្ពជា
ុ ហើយក្នង

យនិរន្តរភាព

យើងបានពងក
ី នូវសកានុពលរបស់យង
ើ និងបានបើកសាខាថ្មច
ី ន
ំ ន
ួ ៤ និងដាក់មាស
៉ ន
ីុ

ATMs កសាខាចំនន
ួ ៦បន្ថមទៀត ក្នង
ុ ឆាន
ំ ះ។ យើងមានសចក្តី

មនសសរីករាយ

ណាស់ ក្នង
ុ ការកាយខ្លន
ួ ជាធនាគារបរទសដំបង
ូ បំផត
ុ ដលបានបើកសាខា
សរី

ភ័ណ ខត្តបនាយមានជ័យ។ នះសប

សវាហិរញ្ញវត្ថប
ុ កប

កង
ុ

ក់ឲយឃើញពីបសកកម្មក្នង
ុ ការផ្ដល់

យអារយធម៌របស់យង
ើ ក៏ដច
ូ ជាកិចខិ
្ច តខំបង
ឹ បងក្នង
ុ ការបង្កត
ើ សា

ខាតាមបណា្ដខត្តក្នង
ុ តំបន់ សមប់ផល់
្ត ផលប

៉ ការផ្តល់
ជន៍ដល់សហគមន៍ តួយាង

នូវលក្ខខណ និងតម្លសមរមយដល់អតិថជ
ិ ន ការផ្ដល់ភាពងាយសល
ួ ដល់បជាពលរដ្ឋក្នង
ុ

ការទទួលយកសវាហិរញ្ញបបទាន ក៏ដច
ូ ជាសវាសហគមន៍ផសងៗដលមានភាព

ជា តិក សង
បធានកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ចិតរបស់
្ត
ធនាគារ ក្នង
ុ ការបង្កត
ើ ទំនាក់ទន
ំ ងធនាគារជាមួយសហគមន៍បកប

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

ទទួលទានអាហារពលលាចជាមួយអតិថជ
ិ នរបស់យង
ើ ផងដរ។ ដើមបីជមញ
ុ ការប្តជា

កាន់អតិថជ
ិ ន និងការផ្តល់

យនិរន្តរភាពរយៈពលវងដល់សហគមន៍កង
ុ្ន តំបន់

អនុវត្តទូទាង
ំ បទសកម្ពជា
ុ ក៏ដច
ូ ជា

ក្នង
ុ តំបន់។ ភាព

តបន្ត

គជ័យរបស់យង
ើ ជាមួយនឹង

ការផ្តច
ួ ផ្តម
ើ ស្ដព
ី ទ
ី ន
ំ ល
ួ ខុសតវូ កិចការសង្គ
្ច
ម (CR) មិនតវូ បានមើលរំលងឡើយ
យសារយើងរកសោបាននូវការទទួលសា្គល់ និងទទួលបានពានរងាន់ទាំង

សហគមន៍ និង

ក្នង
ុ សម្ពន
័ ធនា
្ធ
គារ មយប៊ង។ ក្នង
ុ

ះទៀត

ក្នង
ុ

ួ ផ្តម
ើ ស្ដព
ី ី
ត ការផ្តច

ទំនល
ួ ខុសតវូ កិចការសង្គ
្ច
ម (CR) របស់យង
ើ បានឈរលើចណា
ំ
ត់ថាក់លស
ើ គ ក្នង
ុ
ចំ

ម (CR)ទាង
ំ ១០០ ដលបានធ្វឡ
ើ ង
ើ
មការផ្តច
ួ ផ្តម
ើ ស្ដព
ី ទ
ី ន
ំ ល
ួ ខុសតវូ កិចការសង្គ
្ច
ក

ទូទាង
ំ ពិភព

យសម្ពន
័ ធនា
្ធ
គារ មយប៊ង។ ចំណកក្នង
ុ ពះរាជាណាចកកម្ពជា
ុ វិញ

ូ គដលឈ្នះពានរងាន់ "ធនាគារឆ្នម
ើ ក្នង
ុ ការអនុវត្តន៍
យើងបានកាយជាធនាគារដំបង
កិចកា
្ច រសង្គម"

ណាស់ ចំ

ុ ឆា២
ំ ០១៣។ ខ្ញមាន
ំុ
ក្នង
ុ កម្មវិធពា
ី នរងាន់ធនាគារកម្ពជា

ះការទទួលសា្គល់នះ ដលបានគូសប

ទនភាព

ក់ពក
ី មត
ិ នការប្តជាចិតរបស់
្ត

ួ្ល របស់បគ
ុ លិ
្គ ករបស់យង
ើ ដើមបី
ធនាគារ មយប៊ង តាមរយៈការលះបង់ពលវលាផាល់ខន

ុ សហគមន៍កង
ុ្ន
បមដ
ើ ល់សហគមន៍ និងនាយ
ំ កការផាស់បរូ្ត មួយជូនដល់បជាពលរដ្ឋក្នង
តំបន់ និងជាពិសសក្នង
ុ បទសកម្ពជា។
ុ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ជន៍បកប

ះ

ព័តមា
៌ នផសងៗ

អត្ថប

ទន្ទម
ឹ នឹងនះ ការខិតខំរបស់យង
ើ ក្នង
ុ ការឈាន

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ើ និងផលិតផលសវាហិរញ្ញវត្ថុ ។
ទូលទ
ំ លា
ូ យ មានជមស
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍នាយកបតិបត្តិ

“បើ

ះជាមានប

បឈមនការកសាង

សមត្ថភាពរបស់យើង និងការបង្កើនសាខា

កយការចុះបញ្ជីសាជីវកម្មក្នុងសុកក៏
យើងក៏

តអាចសមចបាន

គួរឲយ

យ

គជ័យ

តសរសើរ ជាមួយនឹង

ការទទួលបានបក់ចំណញកយបង់ពន្ធ

ចំនួន ៩,៨ លានដុលារអាមរិក

សមប់ឆាំសារពើពន្ឋ ២០១៣ នះ។”

7
សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

“បសកកម្មផ្ដល់សវាហិរញ្ញវត្ថុបកប

យអារយធម៌

ទូទាំងអាសុីរបស់យើង គឺជាកមាំងជមុញដ៏សំខាន់នសកម្មភាពដលយើងបាន

ក្នុងការិយបរិច្ឆទនះ យើងបានទទួល

រព

ឆាំសារពើពន្ធ ២០១៣ គឺជាឆាំដ៏ពិសសមួយ។ ទសសនៈវិស័យ និងបសកកម្មថ្មី

របស់យើងពមជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីសាជីវកម្មក្នុងសុករបស់ធនាគារ មយប៊ង

(កម្ពជា
ុ ) ភីអល
ិ សុី ក្នង
ុ ខមសា ឆាំ ២០១២ យើងទទួលបានភាពរីកចមន
ើ ក្នង
ុ ការ
កសាងសមត្ថភាព និងការបង្កន
ើ សកានុពលរបស់យង
ើ

ទូទាង
ំ ពះរាជាណាចកកម្ពជា
ុ

យបានបើកសាខាចំនួន៤ បន្ថមទៀត ក្នុងឆាំនះ។ ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនះ ដើមបី

ចករំលកជាមួយអ្នកទាំងអស់គា អំពីការសមចបានរបស់យើង ក្នុងឆាំ២០១៣
ការរំពឹងទុករបស់យើងសមប់ឆាំ២០១៤ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់យើង

ឆាំនះ។

ការពិនិតយមើលឡើងវិញនការអនុវត្តន៍ការងារ ឆាំ២០១៣
បើ

ះជាមានប

គជ័យគួរឲយ

យយើងក៏

តអាចសមចបាន

តសរសើរ ជាមួយនឹងការទទួលបានបក់ចណ
ំ
ញកយបង់ពន្ធ

ំ រពើពន្ឋ ២០១៣ នះ។
ចំនន
ួ ៩,៨ លានដុលារអាមរិកសមប់ឆាសា

យើង

តសំខាន់

លើការបង្កើនផលិតភាព ការផ្តល់ឥណទានបកប

ំ ន
ុ មានចំនន
ួ ១០,៩០% និងចំនន
ួ ១,៤៨%ប៉ុ
ចំនន
ួ ២,១២% ដលកាលពីឆាម

តាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់លើការគប់គងមូលនិធិ យើងបានទទួល

ះ។
្ណ

គជ័យក្នុងការ

្ធ
ងទពយសកម្មសរុប ចំនន
ួ ៤,០៣%
ធ្វឲ
ើ យបសើរឡើង នូវតម្លបន្ថមនការបក់សទ
ុ ធៀបនឹ

ដលកាលពីឆាម
ំ ន
ុ មានត២,៧៨% ប៉ុ

ះ។
្ណ យើងបានពងង
ឹ ផងដរនូវការគប់គង

ឥណទាន និងដំណើរការបមូលមកវិញនូវឥណទានដលបានលុប
យើងទទួលបាន

ល ដលធ្វើឲយ

គជ័យ តាមរយៈការកាត់បន្ថយជាបន្តបនាប់នូវអនុបាតឥណទានមិន

ដំណកា
ើ រ មកតម
ឹ ៣,២% ធៀបនឹងឆាម
ំ ន
ុ ចំនន
ួ ៤,៤%។ ទាង
ំ នះ គឺជាឥទ្ធព
ិ ល

យ

ផាល់លើផលចំណញចុងកយរបស់យើង តាមរយៈការបមូលមកវិញនូវសំវិធានធន

បឈមនការកសាងសមត្ថភាពរបស់យើង និងការបង្កើន

សាខា កយការចុះបញ្ជីសាជីវកម្មក្នុងសុកក៏

គជ័យក្នុងការធ្វើឲយបសើរឡើងនូវ

ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន ចំនួន១៤,៨៤% និងផលចំណញធៀបនឹងទពយសកម្ម
អំពធ
ី នាគារ

ះមាស់ភាគហ៊ុនជាទី

ះសយសវាកម្មសមសប និងផ្តល់ភាពងាយសល
ួ ដល់អតិថជ
ិ ន”។

សមិទផ
ិ្ធ ល

ជូនចំ

យអារយធម៌ ផ្តល់ដំ

ឆា២
ំ ០១៣
យ

គុណភាព និងការកសាងសមត្ថភាពក្នុងការគប់គងមូលនិធិរបស់យើង។

លើការបាត់បង់នឥណទាន។

ទាក់ទងនឹងកំណើនធុរកិច្ចរបស់យើង យើងបានឆ្លងកាត់ប

បឈមជាចើន

យសារសន្ទុះនការបកួតបជងបានផាស់ប្តូរយា៉ងឆាប់រហ័ស ជាមួយដគូបកួត

បជងថ្មីៗជាចើនបានបឡូកខ្លួនចូលក្នុងទីផសោរ

ប៉ុនានឆាំចុងកយនះ។ ក្នុងឆាំ

២០១៣ យើងបានសង្កត់ធ្ងន់លកា
ើ រផ្តល់ឥណទានបកប

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

មយប៊ង ក្នង
ុ ការផ្ដល់សវាហិរញ្ញវត្ថប
ុ កប

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

នឹងកំពង
ុ អនុវត្ត។ កមាង
ំ ជមញ
ុ នះនឹងកាន់តរីកខាង
ំ កាថមទៀត ខណៈដលយើងបន្តកិចប
្ច ង
ឹ បង ដើមបីបង្កន
ើ សមត្ថភាពរបស់ធនាគារ

យគុណភាព ដើមបីការពារ

ទពយសកម្មរបស់ធនាគារ។ ជាលទ្ធផល ឥណទានដុលរបស់យើងបានកើនឡើងក្នុង

លបឿនមធយមគឺ ១៤% ស្មើនឹង ២៧២,១ លានដុលារអាមរិក នាការិយបរិច្ឆទថ្ងទី ៣១

ពងឹងលទ្ធភាពគប់គងមូលនិធិ។ យើងមានសចក្តី

សមចបាននូវអតកំណន
ើ ៤០% ពីមយ
ួ ឆាំ

មនសរីករាយជាខាំង ចំ

មួយឆាំ សមប់បក់ប

ះការ

រើ្ញ បស់អតិថជ
ិ ន

កើនឡើងរហូតដល់ ២៩៦,៧ លានដុលារអាមរិក។ ខ្ញជ
ំុ ឿជាក់ថា នះគឺជាអតខ្ពស់បផ
ំ ត
ុ
មួយក្នុងចំ

មធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់។ ការបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបក់ប

របស់អតិថិជន នឹងអាចធ្វើឲយយើងកសាងមូលដានគឹះដ៏រឹងមាំ ដើមបីបន្ដពងីកផ្នក

្ញើ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣។ ការពងីកបណា្ដញសាខារបស់យើង បានរួមចំណកដល់យុទ្ធសាស្ត

យ

កជំទាវ អ៊ុក មា៉លី ទសាភិបាលរងធនាគារជាតិនកម្ពុជា

ក លី ទៀន ប៉ូ នាយកបតិបត្តិធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី អមជាមួយ

ប៉ូលី សុីម នាយកបតិបត្តិអន្តរជាតិ

កសី

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ទទួល

ព័តមា
៌ នផសងៗ

ពិធីទទួលអាជាប័ណ្ណបតិបត្តិធនាគារ ពី

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

អាជីវកម្មឥណទានសមប់អ្នកបើបស់ នាឆាំបនាប់ៗ។

8

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ធនាគារ មយប៊ង បរពពិធីខួបលើកទី២០ឆាំ ក្នុងបទសកម្ពុជា

ស

យើងបានបង្កើតសាខាថ្មី ចំនួន៤ ក្នុងឆាំ២០១៣ ដលតូវបានបរព្ធពិធីបើក

ធ

ថ្ងទី២៨ ខតុលា ឆាំ២០១៣

កុងសរី

ភ័ណ។ រហូតមកដល់ពលនះ

សាខាថ្មទាំ
ី ង៤ កំពង
ុ ទទួលបានកមាង
ំ ជមញ
ុ កំណន
ើ ធុរកិចរៀងៗខ្ល
្ច
ន
ួ ។ បន្ថមពីនះទៀត
យើងទទួលបាន

គជ័យក្នុងការបន្ថមមា៉សុីន ATMs កសាខាចំនួន៦ ទៀត ក្នុង

ឆា២
ំ ០១៣។ ការពងក
ី បណា្ដញទាង
ំ នះ គឺជាផ្នកមួយនការប្តជាចិតរយៈពលវង
្ត
ដើមបី
ពងឹងសមត្ថភាពចកចាយពងីកវត្តមានរបស់យើង

កម្ពុជា និងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុង

ទនភាពដលអាច

ការអភិវឌឍន៍វិស័យសវាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសុក។ ជាពិសសយើងមាន

បន្តពងង
ឹ ការប្តជាចិតរបស់
្ត
យង
ើ ដើមបីផល់
្ដ ភាពងាយសល
ួ ផ្នកសវាហិរញ្ញវត្ថុ
បទសកម្ពជា
ុ តាមរយៈការបង្កើតសាខាតាមខត្ត ជាពិសស
អនុ

កុងសរី

ក្នង
ុ

ភ័ណដល

ិ ននូវភាព
តឲយយើងផ្តល់លក្ខខណ និងតម្លសមរមយដល់អតិថិជន ផ្តល់ឲយអតិថជ

ងាយសល
ួ ក្នង
ុ ការទទួលបានហិរញ្ញបបទាន និងការបមស
ើ ហគមន៍

យផ្តល់ឲយពួកគ

នូវជមើសសវាកម្ម និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដលមានលក្ខណៈធំទូលាយជាងមុន។

លើសពីនះ តាមរយៈការពងីកបណា្ដញ ពមទាំងកិច្ចបឹងបងរួមគាក្នុងការកសាង

កិត្តិនាមរបស់យើង យើងបាន

គជ័យក្នុងការកសាងករ្ដិ៍

បច្ចុបបន្ននះ យើងមានវត្តមានកាន់តចើន
យើង

ះពាណិជ្ជកម្ម ហើយ

លើទីផសោរ បើធៀបនឹងឆាំមុន។

តបន្តសង្កត់ធ្ងន់លើបុគ្គលិកមានទព

សលយ ដលបានដើរតួនាទីយា៉ង

សំខាន់ ក្នុងការសមចបានលទ្ធផលនះ។ ខណៈដលយើង

ដលមានទព
អត្ថប

ជន៍ ការអភិវឌឍន៍ការងារ និងឱកាសការរីកចមន
ើ ដ៏តម
ឹ តវូ ដល់បគ
ុ លិ
្គ ក

សលយទាំង

ះ។ ការពិនិតយឡើងវិញលើបក់បៀវតស និងកញ្ចប់

ជន៍សមប់បុគ្គលិក តូវបានធ្វើឡើងពមជាមួយទសសនៈដលថា រចនាសម្ព័ន្ធ

នបក់បៀវតសរបស់យើង

មានលក្ខណៈបកួតបជង

ក្នុងទីផសោរ និងការបន្តសង្កត់

ធ្ងន់លើវបបធម៌បក់បៀវតសល្អសមប់បុគ្គលិកឆ្នើម ដលមានន័យថា ការបំពញការងារ
តទទួលបាន

យើងបានស្ម័គចិត្តចំណាយពលវលាធ្វើការងារសង្គមដ៏គួរឲយ
បសកកម្មបកប

យអារយធម៌របស់យើង

គជ័យ

យបុគ្គលិករបស់

តសរសើរ ដើមបីពងឹង

កាន់សហគមន៍ដលយើងធ្វើបតិបត្តិការ។

យើងជឿថា ការកាយជាបះដូងរបស់សហគមន៍ គឺជាមូលដានតំណាងឲយបសកកម្មន
សវាហិរញ្ញវត្ថុបកប

យអារយធម៌។ និរន្តភាព គឺជាកតាចមបង និងមូលដាលគឹះរបស់

ធនាគារ មយប៊ង ចាប់តាំងពីពលចាប់ផ្តើម មិនថាត

ក្នុងការអនុវត្តន៍អាជីវកម្ម ការ

បងើ្កតផលិតផល និងសវាកម្ម ឬការចូលរួមរបស់យើងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធ

ះទ។

ដូចគានះដរ ទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គម (CR) គឺជាចំណុចស្នូលនរបៀបដលយើង

ធ្វើអាជីវកម្ម។

ជិតរបស់យង
ើ បាននាយ
ំ កឆាន
ំ

ទនភាពមួយទៀត

យមានការប្តជាចិត្តកាន់តខាំងឡើង ក្នុងកិច្ចការសង្គម ធនាគារ មយប៊ង បាន

បង្កើតកម្មវិធីកិច្ចការសង្គម មាន

ះថា៖ “វិថីចាកចញពីគំនរសំរាម” ក៏ដូចជាគំនិត

ផ្តួចផ្តើមលើកិច្ចការសង្គមផសងទៀត ធនាគារ មយប៊ង តូវបានគទទួលសា្គល់ជា

ធនាគារដលធ្វើកិច្ចការសង្គមដ៏ឆ្នើមបំផុត
កម្ពុជា ក្នុងឆាំ២០១៣។ និ

ក្នុងពិធីបគល់ពានរងាន់សមប់ធនាគារ

ជិតជាចើនរបស់យើង គឺជាឧទាហរណ៍បានបងាញ

អំពីគុណតម្លនទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គម តាមរយៈការចូលរួមរបស់បុគ្គល និងការ

ផាស់ប្ដូរដល់សហគមន៍ដលយើងបានបមើសវាកម្ម។ យើងនឹងបន្ត
កិច្ចបឹងបង ដលអាចមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់សង្គមរបស់យើង។

ការសម្លឹង

ះ

តបន្ដ សបតាមដំណើរ

ការសមចបានចក្ខុវិស័យ និងបសកកម្មរបស់យើង។ យើងនឹង
ជាចើន ជាមួយនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងកម៖
•

តសំខាន់លើ

មុខ

ផនការរបស់យើងសមប់ឆាំ ២០១៤ នឹង

ះ

រក

តលើគំនិតផ្តួចផ្តើម

បន្ថមសាខាថ្មីចំនួន ៥ និងមា៉សុីន ATM កសាខា ចំនួន ៦
៦០% នចំនួនបជាជនសរុប។

យគបដណ្ដប់

•

ធ្វើឲយបសើរឡើងនូវបព័ន្ធឥណទាន និងសមត្ថភាពគប់គងហានិភ័យ។

•

បង្កើនចំណូល តាមរយៈការបងើ្កនអានុភាពនសមត្ថភាពបតិបត្តិការធនាគារ
និងការបើបស់កាតធនាគារ។

•

បង្កើនផលិតភាពរបស់សាខាធនាគារ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។

•

លើកកម្ពស់វបបធម៌នការយល់ដឹងអំពីចំណាយ និងធ្វើឲយបសើរបំផុតលើការ

ល្អនឹងតូវទទួលបានរងាន់។

ការធ្វើការងារស្ម័គចិត្តរបស់បុគ្គលិក

ទនភាពដលនិ

ះការទទួលខុសតូវកិច្ចការសង្គម ដល់ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី។

តសំខាន់លើយុទ្ធសាស្ដ

កំណើនធុរកិច្ច យើងបានសង្កត់ធ្ងន់ និងយកចិត្តទុកដាក់កាន់តខាំងក្នុងការផ្តល់បក់
បៀវតស អត្ថប

ចំ

ខ្ញមា
ំុ ន

ចំណាយ។

កយការអនុវត្តន៍គំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនះ

របស់យើង រួមមាន៖

ល

សមប់ឆាំ ២០១៤

•

ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន ចំនួន ១៤,៤%

•

ចំណកទីផសោរឥណទាន៖ ៥% ជាមួយអតកំណើនជាមធយម ៣៥%

•

ចំណកទីផសោរបក់ប

្ញើ៖ ៥% ជាមួយអតកំណើនជាមធយម ៣៧%
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ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ក លី ទៀន ប៉ូ នាយកបតិបត្តិ ធនាគារ (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ក្នុងម្មវិធីទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គមសកល ឆាំ២០១៣

អាសុី

មបទសដលមានសដ្ឋកិច្ចរីកចមើនលឿន

យមានកំណើនសដ្ឋកិច្ចជាមធយម ៧% សមប់រយៈពលប៉ុនានឆាំ

ចុងកយនះ។ ក្នុងឆាំសារពើពន្ធ ២០១៣នះ សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលបានកំណើនពិត
បកដ ចំនួន ៧,២% និងមានអតិផរណាបចាំឆាំ ២,៩% នះបើ

របស់ធនាគារអភិវឌឍន៍អាសុី ឆាំ២០១៤។ ធនាគារអភិវឌឍន៍អាសុី

ងតាមរបាយការណ៍
តបន្តមានទសសនៈ

សុទិដ្ឋិនិយមលើកំណើនសដ្ឋកិច្ចរបស់បទសកម្ពុជាដលតូវបានពយោករណ៍ថានឹងមាន
អតលើសពី ៧% បន្តិចសមប់ ឆាំ២០១៤ និង ឆាំ២០១៥ ក្នុងអតអតិផរណាបចាំ
ឆាំជាមធយមចំនួន ៣,៥%។ កំណើនដ៏ខាំងកាដលរំពឹងទុកនះ នឹងបង្កឲយមានកំណើន

ឥណទានសបពលដលធនាគារ មយប៊ង បានតាំងជំហរយា៉ងរឹងមាំ និងបានតៀម
ខ្លួនជាសច ដើមបីទាញយកផលចំណញពីកំណើននះ។ កពីបតិបតិ្តការពងីក
បណា្ដញសាខា និងមា៉សុីន ATM យើងនឹង

មហិច្ឆតាកំណើនរបស់យើងនឹងមិនអាចសមចបានឡើយ បសិនបើគានការ

គាំទពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

ះទ។ ខ្ញុំសូមថ្លងអំណរគុណ

យ

ះ ដល់ធនាគារិក

មយប៊ងទាំងអស់ សមប់ការប្តជាចិត្តរយៈពលមួយឆាំកន្លងមក ក្នុងការទទួលបាន
លទ្ធផលដ៏គួរឲយ

តសរសើរនះ។ តាងនាមឲយថាក់ដឹកនាំរបស់ធនាគារ ខ្ញុំក៏សូមថ្លង

អំណរគុណផងដរ ដល់កុមបឹកសោភិបាលធនាគារ អតិថិជន និងដគូអាជីវកម្មទាំងអស់
សមប់ការគាំទរហូតមក។ ខ្ញុំសូមថ្លងអំណរគុណជាពិសសចំ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

បំផុត

កម្ពុជា គឺជាបទសមួយក្នុងចំ

សចក្តីថ្លងអំណរគុណ

ះការណនាំ និងការ

គាំទពីសំណាក់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា និងអាជាធរអនុវត្តចបោប់ទាំងអស់ ដលបានគាំទ
អស់រយៈពលមួយឆាំកន្លងមកនះ។
សូមអរគុណ!

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ទសសនៈវិស័យសមប់ឆាំ ២០១៤

តបង្កៀកខ្លួនជាមួយនឹងបច្ចកវិទយោ

កអ្នកផងដរ អំពីយុទ្ធនាការផសព្វផសោយសាកស

ពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង កមចំណងជើងថា “ផសោភាប់ពិភព

Worlds in Asia”) ដលកំពង
ុ តវូ បានដាក់ចញឲយដំណរើ ការ

ក

អាសុី” (“Bridging

គប់ផក
្ន ទាំងអស់របស់

សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង និងតូវបានបើបស់ជាបធានបទមួយដ៏សំខាន់សមប់

របាយការណ៍បចាំឆាំ ២០១៣នះ។ បសកកម្មរបស់យើង ក្នុងការកាយជាធនាគារដល
ផ្តល់សវាហិរញ្ញវត្ថុ បកប

យអារយធម៌

ទូទាង
ំ អាសុី គឺជាកមាង
ំ ជមញ
ុ ដ៏ខាង
ំ

ក្នង
ុ

សកម្មភាពដលយើងអនុវត្ត។ កមាំងជមុញនះ នឹងកាន់តរីកខាំងកាថមទៀត ខណៈ
ដលយើងបន្តកិច្ចបឹងបងដើមបីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ធនាគារ មយប៊ង ក្នុង

ការផ្ដល់សវាហិរញ្ញវត្ថុបកប

យអារយធម៌ ផ្តល់ដំ

និងផ្តល់ភាពងាយសួលដល់អតិថិជន។

ះសយសវាសមសប

ៀន ប
លី ទ
ទៀន
ប៉៉ូ
នាយកបតិ
យកបតិបតិ
ត្តិ

ព័តមា
៌ នផសងៗ

ខ្ញុំក៏សូមចករំលកជាមួយ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ច្នបឌិតដលចូលរួមបង្កើតផលិតផល និងសវាកម្មថ្មីៗរបស់យើងបន្ថមទៀត។

10

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

មានការិយាល័យ
ចំនួន ២២០០

ក្នុងបណា្ដបទសទាំង ២០
យើងផសោភាប់

កអ្នកទូទាំងអាសីុ

ដល់គប់ទីកន្លង

មានវត្តមានក្នុង ២០បទស
មាន ២.២០០ការិយាល័យ
LAOS

ព័តមា
៌ នផសងៗ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ចក្ខុវិស័យ បសកកម្ម តម្លស្នូល

ចក្ខវ
ុ ស
ិ យ
័
កាយជាធនាគារនាំមុខក្នុងតំបន់ លើសវាហិរញ្ញវត្ថុ

បសកកម្ម

សវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបកប

យអារយធម៌ទូទាំងអាសុី

តម្លស្នល
ូ

ការងារជាកុ ម

ភាពសុច្ចរិត

ការរីកចមន
ើ

ឧត្តមភាព
និងបសិទភា
ិ ្ធ ព

ការកសាង
ទំនាក់ទន
ំ ង

យើងធ្វកា
ើ រជាកម
ុ

យើងមានភាព

យើងយកចិត្តទុកដាក់

យើងប្តជាចិត្ត

យើងបន្តការកសាង

និងមានសីលធម៌

ការវិវត្តន៍ និងភាព

បសើរ និងផ្តល់

វង និងផ្តល់ផល

គា

យផ្អកលើការ
វិញ

មក និង

សចក្កថ
ី ថ្ន
្ល រូ ។

រព

ះតង់ មានវិជាជីវៈ

ក្នង
ុ ការធ្វកា
ើ រងារ។

យា៉ងខ្លាំ ងចំ

ះ

ច្នបឌិត ជាបចាំ។

អនុវត្តការងារឲយបាន

សវាកម្មបកប

ឧត្តង
ុ ឧត្តមភាព។

យ

ភាពជាដគូរ យៈពល

ប

ជន៍

មក។

វិញ

13

ចបោប់ និងកមសីលធម៌

ធនាគារ មយប៊ង ក្នុងនាមជាអ្នកគាំពារមូលនិធិសាធារណៈ មានទំនួល

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ខុសតូវដើមបីការពារភាពសុច្ចរិត និងភាពជឿជាក់របស់អតិថិជន។

ធនាគារបានកំណត់ យា៉ងចបោស់កង
ុ្ន កមសីលធម៌ និងចបោប់ សមប់

លការណ៍ទាំងមូល

អំពធ
ី នាគារ

បុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ កមសីលធម៌នះ ចងពី

សមប់ណនាំដល់បុគ្គលិកធនាគារ មយប៊ងទាំងអស់ ក្នុងការ

អនុវត្តន៍ភារកិច្ចរបស់ពួកគ។ កមសីលធម៌នះ កំណត់អំពីស្តង់ដា
សមិទផ
ិ្ធ ល

ការងារល្អបសើររបស់ធនាគារ។
លបំណងនកមសីលធម៌៖

១. លើកកម្ពស់កិត្តិនាមល្អរបស់ធនាគារ មយប៊ង និងរកសោភាពជឿជាក់របស់
សាធារណៈជន មកលើធនាគារ មយប៊ង។

២. រកសោទំនុកចិត្តពីសាធារណៈជន ក្នុងផ្នកសុវត្ថិភាព និងភាពសុច្ចរិតនបព័ន្ធធនាគារ។

ធនាគារ មយប៊ង។

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

៣. រកសោទំនាក់ទំនង និងភាពមិនលំអៀងរបស់ធនាគារ មយប៊ង ជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួន។

៤. លើកកម្ពស់ស្តង់ដានភាព

ះតង់របស់បុគ្គលិក និងការបកាន់ខាប់វិជាជីវៈ ជាបុគ្គលិក

កមសីលធម៌ចងពីអ្វី ដលបុគ្គលិកមិនតូវអនុវត្ត៖
យប

លក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មណាមួយដលមាន

ការបកួតបជង ឬមានទំនាស់ផលប

២. បើសបស់ខុស ឬរំ
ឬសមប់ជាប

ភតួនាទីរបស់ខ្លួន

ជនជាមួយធនាគារ មយប៊ង។

ជន៍ដល់អ្នកដទ។

ក្នុងធនាគារ ដើមបីផលប

ជន៍ផាល់ខ្លួន

៣. បើបស់ពត៌មានមិនពិត។ បុគ្គលិកមិនតូវថតចម្លង ផាស់ប្តូ ឬបើបស់ព័ត៌មានដលទទួលបានពី
អាជីវកម្មធនាគារ សមប់ផលប

ជន៍ផាល់ខ្លួន ឬអ្នកដទទៀត

ក្នុងសចក្តីបន្ថម បុគ្គលិកតូវអនុវត្ត៖

១. ធានាឲយបាននូវសុច្ចរិតភាព និងភាព
២. ធានាឲយបានយុត្តិធម៌ និងសមធម៌

យផាល់ ឬ

យប

ល។

ះតង់ ក្នុងការកត់ត និង/ឬបតិបត្តិការងារ។

គប់ដំ

ះសយអាជីវកម្ម ក្នុងនាមធនាគារ មយប៊ង។

៣. រកសោសវាកម្មស្តង់ដាខ្ពស់បំផុត ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។

៤. រកសោការសមាត់រាល់ទំនាក់ទំនង និងជំនួញរវាងធនាគារ និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្ត ព័ត៌មាន

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

យផាល់ ឬ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

១. ចូលរួម

សមាត់របស់អតិថិជន អាចឲយតតិយជនដឹងឮបាន លុះតតមានការយល់ពមជាមុនពីអតិថិជន
យចបោប់ធនាគារ និងសាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឆាំ ១៩៩៩។

ខុសចបោប់។

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឲយបានល្អ និងមិនចូលរួមទាក់ទងនឹងកមនានាដល

រព និងអនុវត្តតាមចបោប់ និងបទបប

ត្តិផសងៗទាក់ទងនឹងបតិបត្តិការធនាគារ។

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ត

ះសយរាល់ប

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

៦.

ឬការអនុ

ព័តមា
៌ នផសងៗ

៥.
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

សាវតាកម
ុ ហ៊ន
ុ បណា្ដញជាសកល
និងបណា្ដញក្នង
ុ សក
ុ

ធនាគារ មយប៊ង គឺជាសម្ព័ន្ធ
សវាហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខ

អាសីុ

និងជាធនាគារធំជាងគបង្អស់ទី៤
អាសុីអាគ្នយ៍

ទពយសកម្ម។

យ

បទសចិន

ងលើ

បទសបា៉គីសាន
បទសមីយា៉ន់មា៉

បទសឥណា្ឌ

បទសថ

សម្ព័ន្ធធនាគារនះ ចាប់ផ្តើមបតិបត្តិការ
ជាធនាគារពាណិជ្ជកម្ម

បទសឡាវ

បទសវៀតណាម

បទសហ្វីលីពីន

បទសកម្ពុជា

បទស

បទសឡាប៊ន

បទសមា៉ឡសុី

មា៉ឡសុី ក្នុងឆាំ១៩៦០ ធនាគារនះបាន

ចុះបញ្ជីការិយាល័យកណា្ដល

កុងហុងកុង

បទសសិង្ហបុរី

ទីកុង

កូឡាឡាព
ំ រួ និងជាសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារផ្តល់សវា

បទសប៊ុយណ
បទសបា៉ពូញូហ្គៀនៀ

បទសឥណូនសុី

ហិរញ្ញវត្ថុទីមួយ និងធំជាងគបង្អស់
បទសមា៉ឡសុី។

សម្ព័ន្ធធនាគារផ្តល់ជូនសវាហិរញ្ញវត្ថុយា៉ងទូលំទូលាយ

រួមមានធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម និងធនាគារកិច្ចបុគ្គល ធនាគារ
កិច្ចវិនិ

គ ធានារា៉ប់រង & Takaful ការគប់គងទពយសកម្ម

ធនាគារកិច្ចបបអុីសាម ធនាគារកិច្ចកសុក ជើងសារ
មូលប័ត ហិរញ្ញបបទានដើមទុនវិនិ

អុីនធើណត។

ើ ជាង
សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ងមានបណា្ដញជាសកលចន

២.២០០ការិយាល័យ

ួ ២០ ក្នង
ុ
ក្នង
ុ បណា្ដបទស ចំនន

មានបទសសមាជិកអាសា៊នទាំង១០។ ពីចំនុចចាប់ផ្តើម
នទីផសោរក្នុងបទសមា៉ឡសុី សិង្ហបុរី និងឥណូនសុី
សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ងបានពងីកវត្តមានរបស់ខ្លួន

បទសហ្វីលីពីន ប៊ុយណដារូសាឡឹម កម្ពុជា វៀតណាម

ឡាវ ថ មីយា៉នមា
់ ៉ ចិន ហុងកុង បា៉ពូញូហ្គីនៀ បា៉គីសាន

ឥណា្ឌ ឧបគីសាន អារា៉ប់ បារ៉ន ចកភពអង់គ្លស

សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ងបានវិនិ
បទពិ

អតិថិជន

គ និងធនាគារតាម

គលើបណា្ដញដ៏ធំ និង

ធន៍របស់ខ្លួនចើនជាង ៥៣ ឆាំ ក្នុងការផសោភាប់
ទូទាំងពិភព

ហិរញ្ញវត្ថុ និងសវាបឹកសោ

ះ

ួ ចំនន
ួ ក្នង
ុ តំបន់ និងអន្តរជាតិ ពមទាំងបានទទួល
ពានរងាន់មយ

និងសហរដ្ឋអាមរិក។

ក តាមរយៈដំ

ះសយ

បល់តាមតមូវការជាក់លាក់

សា្គល់ភាពជាអ្នកដឹកនារំ បស់ខន
ួ្ល

ក្នង
ុ ចំ

មបណា្ដញ

ធនាគារទាំងអស់។ ធនាគារ មយប៊ងមានចំណាត់ថាក់ទី២០

ក្នុងចំ

មធនាគារកំពល
ូ និងរឹងមាជា
ំ ងគ

ក្នង
ុ ពិភព

តាមរយៈទសសនាវដ្តី Bloomberg និងនាំមុខគ ក្នុងចំ

ម

របស់អតិថិជន។ ភាពទូលំទូលាយនលំដាប់ផលិតផល និង

ធនាគារកំពូលទាំង១០០

ជាពិសស

មយប៊ង ក៏តូវបានចាត់ថាក់ ជាធនាគារដលមានកិតិ្តនាម

សមត្ថភាពធ្វើឲយសម្ព័ន្ធធនាគារ មានដគូមុខជំនួយយា៉ងល្អ
ក្នុងទីផសោរ ដលមានវត្តមានរបស់ធនាគារ

មយប៊ង ពលបច្ចុបបន្ន។
យការ

តយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់លើការច្នបឌិត និង

ឧត្ដមភាព ធនាគារ មយប៊ងតូវបានគទទួលសា្គល់ជា
បន្តបនាប់ ចំ

ះការដឹកនាំ និងសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់តម្ល

ឲយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនទាំងអស់។ ធនាគារទទួលបាន

បានចុះផសោយ
បំផុត

មា៉ឡសុី និងជាសកលដល

យទសសនាវដ្តីធនាគារកិច្ច។ ធនាគារ

ក្នុងបទសមា៉ឡសុី ចើនឆាំមកហើយ។ ផ្នកមួយ

នសម្ព័ន្ធធនាគារអុីសាម មានធនាគារ មយប៊ងអុីសាម
Berhad ជាធនាគារពាណិជ្ជកំពូលរបស់អុីសាម
បា៉សុីហ្វិក និងលំដាប់ទី៣
ទពយសកម្ម។

ក្នុងពិភព

ក

អាសុី

យ

ងលើ

មានចើនជាង ២,២០០

មាន ២២ លាន

មាន ២៧ ពាន់លានដុលារអាមរិក

មានចើនជាង ២.២០០ ការិយាល័យ

មានបុគ្គលិកចើនជាង ៤៧.០០០នាក់ កំពុងផ្តល់

ជាកុមហ៊ុនចុះបញ្ជីផសោរភាគហ៊ុនធំជាងគ

ការិយាល័យ
ក្នុងបទសចំនួន ២០

អតិថិជន

សវាកម្មជូនអតិថិជនចើនជាង ២២ លាននាក់

ក

ជាការបណា្ដក់ទុន
Bursa Malaysia

ទីផសោរ
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សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ទីកុងឡុងដ៏

ទីកុងញូយ៉ក

អំពធ
ី នាគារ

បទសឧបគីសាន
បទសបារ៉ន

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

បទសអារា៉ប់

ទីផសោរកសុក

បនាប់នបក់ចំណញមុនកាត់ពន្ធទាំងមូលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ គឺបទសសិង្ហបុរី មាន ១៤,១% ដលបានមកពី
ភាពខាំងនធនាគារកិច្ចសាជីវកម្ម និងអតិថិជន។ ទីផសោរក្នុងសុកទី៣ បទសឥណូនសុី កើនឡើង ៧,៤% ន

បក់ចំណញមុនកាត់ពន្ធរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង

យផលប័តរបស់ខ្លួន បានមកពីអតិថិជន សហគសធុន

តូចមធយម និងធនាគារកិច្ចសកល។ សមប់ឆាំ ២០១៤ សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ងនឹងសម្លឹងលើការពងឹងឥទ្ធិពល
របស់ខ្លួន

ក្នុងផ្នកមួយនផលចំណញក្នុងសុកដលកើនឡើងពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ក្នុងបទសឥណូនសុី និង

ការពងឹងបតិបត្ដិការក្នុងបទសសិង្ហបុរី។

សម្ពន
័ ធនា
្ធ
គារ មយប៊ង តវូ បានកសាងតាមរយៈការប្តជា

ចិត្ត ថានឹងបមើជាកាតាលីករជមុញការអភិវឌឍន៍សដ្ឋកិច្ច
និងសង្គម

គប់ទីកន្លងដលខ្លួនធ្វើបតិបត្តិការ។ ជា

ការពិត តាមទសសនៈនះ ធនាគារបានរបន្តគាំទដល់ការ

អភិវឌឍន៍សដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

បណា្ដបទសដលធនាគារ

ធ្វើបតិបត្តិការ។ សព្វថ្ងនះ កតានះតូវបានពងឹង

យ

បសកកម្មរបស់ខ្លួន ជាអ្នកផ្តល់សវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបកប
យអារយធម៌ទូទាំងអាសុី។ តាមរយៈបសសកម្មនះ

ធនាគារ មយប៊ងបាន

តលើការផ្តល់ជូនអតិថិជន

លការណ៍គឹះរបស់ធនាគារ មយប៊ង

តបន្តរ

ដំណើរលើផ្លូវសំខាន់របស់ខ្លួន ដើមបីពងឹងការប្តជាចិត្ត
របស់ខ្លួន ចំ

ះសហគមន៍។ តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើម

លការណ៍គឹះទំនួលខុសតូវសាជីវកម្ម ពមទាំងការ

ចូលរួមយា៉ងសកម្មរបស់បុគ្គលិកផងដរ បានធ្វើឲយធនាគារ
មយប៊ង

តបកាន់ខាប់ ក្នង
ុ ការជួយលើកតម្កន
ើ អនាគត

ឲយកាន់តបសើរឡើង មាននិរន្តរភាពសមប់អ្នក
ទាំងអស់គា។

នូវសវាហិរញ្ញវត្ថុដលមានតម្ល និងលក្ខខណសមរមយ

∙ បទសឥណា្ឌ មាន ១សាខា តាមរយៈមយប៊ងគីមអង
១សាខាក្នង
ុ កង
ុ បុមបតាមរយៈ BII
∙ បទសឡាប៊ន មាន ១សាខា

∙ បទសឡាវ មាន ១សាខា

∙ ទីកង
ុ ឡុងដ៏ មាន ១សាខា
១ សាខា តាមរយៈមយប៊ង គីមអង

∙ បទសមា៉ឡសុី មាន ៣៩៩សាខា
៦សាខា តាមរយៈធនាគារវិនិ
គមយប៊ង

∙ បទសភូមា មានការិយាល័យតំណាង១
∙ ទីកង
ុ ញូយក
៉ មាន ១សាខា និង១សាខា
តាមរយៈមយប៊ង គីមអង

∙ បទសបា៉គសា
ី ន មាន ១២០៨សាខា តាមរយៈ២០%
នធនាគារ MCB និងមាន ៤សាខា = ៣២,៥%
តាមរយៈកម
ុ ហ៊ន
ុ Pak-Kuwait Takaful

∙ បទសអារា៉ប់ មាន ១សាខា តាមរយៈAnfaal Capital

មាន ១៧១ពាន់លានដុលារអាមរិក មាន ២,១ពាន់លានដុលារអាមរិក
មា៉ឡសីុ

∙ បទសឥណន
ូ សុី មាន ៤២២សាខា តាមរយៈ ៧៨,៩៥%
នធនាគារអន្តរជាតិឥណន
ូ សុី (BII) ៦សាខា តាមរយៈ
មយប៊ង គីមអង ១សាខា តាមរយៈមយប៊ង
ឥណន
ូ សុសា
ី រីយា

∙ បទសហ្វល
ី ព
ី ន
ី មាន ៧៧សាខា ៣សាខា
តាមយរយៈមយប៊ង គីមអង

ពមទាំងកាយជាបះដូងរបស់សហគមន៍។

ជាធនាគារធំជាងគ

∙ បទសហុងកុង មាន ១ សាខា និង
២សាខា តាមរយៈមយប៊ង គីមអង

∙ បទសបា៉ពញ
ូ ហ
ូ ៀនៀ
្គ
មាន ២សាខា

ផ្តល់បឹកសោជូនអតិថិជន សបតាមតមូវការរបស់អតិថិជន

ជាទពយសកម្មសរុប

∙ បទសចិន មាន ២សាខា

ជាបក់ចំណញសុទ្ធ

កំណត់ត PATAMI ចំនួន ២,១ ពាន់លានដុលារអាមរិក
សមប់ការិយបរិច្ឆទ ២០១៣

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

សម្ព័ន្ធធនាគារ។ ការរួមចំណកដ៏ធំបំផុត

ទីផសោរ និងផ្តល់ចំណកបក់ចំណញមុនកាត់ពន្ធ ៦៩,៧%

∙ បទសកម្ពជា
ុ មាន ១៦សាខា

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ធនាគារ

∙ បទសប៊យ
ុ ណ មាន ៣សាខា

∙ បទសសិងបុ
្ហ រី មាន ២២សាខា ៤សាខា
តាមរយៈមយប៊ង គីមអង

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

កាត់ពន្ធរបស់សម
័ ន្ធ
្ព ធនាគារ។ បទសមា៉ឡសុី គឺជាអ្នកផ្តល់ចណ
ំ
កធំជាងគ ៦២,១% នបក់កម្ចស
ី រុបរបស់សម្ពន
័ ្ធ

∙ បទសបារន មាន ១សាខា

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ទីផសោរក្នុងសុកទាំង៣ របស់មា៉ឡសុី សិង្ហបុរី និងឥណូនសុី មានចំនួន ៩១,២% នចំនួនបក់ចំណញសរុបមុន

∙ បទសថ មាន ៥១សាខា តាមរយៈមយប៊ង គីមអង

∙ បទសឧបគីសាន មាន១ការិយាល័យតាមរយៈ៣៥%
គប់គង យកម
ុ ហ៊ន
ុ Uzbek Leasing អន្តរជាតិ
•

បទសវៀតណាម មាន ២សាខា ៨សាខា
តាមរយៈមយប៊ង គីមអង ១៤៥សាខា
តាមរយៈ២០% នធនាគារ An Binh

ព័តមា
៌ នផសងៗ

ទីផសោរក្នុងសុក មា៉ឡសុី សិង្ហបុរី និងឥណូនសុី
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សាវតាកម
ុ ហ៊ន
ុ បណា្ដញជាសកល និងបណា្ដញក្នង
ុ សក
ុ
ធនាគារ មយប៊ង ជាធនាគារ
កំពល
ូ ទាង
ំ ១០

ក្នង
ុ

ពះរាជាណាចកកម្ពជា
ុ
ងលើទពយសកម្ម។

ធនាគារនះបានបង្កត
ើ ឡើង

រាជធានីភព
ំ្ន ញ ក្នង
ុ ឆា១៩៩៣
ំ

និងបានចាប់ផម
ើ្ត រីកចមន
ើ

តាង
ំ ពីមានសាខាតមួយ រហូត

ដល់កាយជាធនាគារ ដលបាន
ការចុះបញ្ជក
ី ង
ុ្ន សក
ុ

ឆា២០១២។
ំ

ធនាគារ មយប៊ងបានផ្តល់នវូ សវា
កម្មហិរញ្ញវត្ថគ
ុ ប់លដា
ំ ប់ ចាប់ពី

សាជីវកម្មពាណិជកម្ម
្ជ
និង

សវាកម្មធនាគារកិច្ច ក៏ដច
ូ ជា

ធនាគារតាមអ៊ន
ី ធើណត
ិ ផងដរ។

ធនាគារ មយប៊ង បានបតិបត្តការ
ិ

ក្នង
ុ រាជធានីភព
ំ្ន ញ និងតាមបណា្ដ
ខត្តសំខាន់ៗ មួយចំនន
ួ

ក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ ជាមួយនឹង
បណា្ដញសាខា ចំនន
ួ ១៦។

ព័តមា
៌ នផសងៗ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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រចនាសម្ពន
័ របស់
្ធ
សម្ពន
័ ធនា
្ធ
គារ

19
សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

COMMERCIAL
BANKING

100%
100%

Etiqa International Holdings Sdn Bhd
(Investment Holding)

Maybank Islamic Berhad
(Islamic Banking)

69.05% Maybank Ageas Holdings Berhad
(Investment Holding)

98.31% * PT Bank Internasional Indonesia Tbk

សារជូន
ូ ចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ
មាស់

INSURANCE

(Banking)

100% Etiqa Insurance Berhad

100% PT BII Finance Center

(Life & General Insurance)

( Multi financing)

100% Etiqa Takaful Berhad
(Family & General Takaful)

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
(Multi financing)

100%

100% Etiqa Life International
(L) Limited

PT Bank Maybank Syariah Indonesia
(Islamic Banking)

(Offshore Investment-linked Insurance)

99.97% Maybank Philippines Incorporated

100% Etiqa Offshore Insurance
(L) Limited

(Banking)

100%

អំពធ
ី នាគារ

62%

(Management Services)

Maybank (Cambodia) Plc

100% Etiqa Overseas Investment
Pte Ltd

Maybank International (L) Limited

(Investment Holding)

(Offshore Banking)

32.5% Pak-Kuwait Takaful
Company Limited

Maybank (PNG) Limited

(Takaful Business)

(Banking)

100% Etiqa Pte Ltd

MCB Bank Limited

(Management Services)

(Banking)

20%

An Binh Commercial Joint Stock Bank

35%

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

(Banking)

Uzbek Leasing International A.O.
(Leasing)

INVESTMENT
BANKING
MALAYAN
BANKING
BERHAD

100%

ASSET
MANAGEMENT

Maybank IB Holdings Sdn Bhd

100%

Maybank Asset Management Group Berhad

(Investment Holding)

(Investment Holdings)

100%

100%

Maybank Kim Eng Holdings Limited
100%

Maybank Asset Management Sdn Bhd
(Fund Management)

(Investment Holding)

Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd

99%

(Dealing in Securities)

83.50%

PT Maybank GMT Asset
Management
(Fund Management)

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

100%

100%

Maybank ATR Kim Eng Capital Partners, Inc.

Maybank Islamic Asset Management
Sdn Bhd
(Fund Management)

(Investment Holding)

80%

100%

PT Maybank Kim Eng Securities
Maybank Kim Eng Securities (London)
Limited

100%

(Dealing in Securities)

100%

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

100%

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

100%

Maybank Private Equity Sdn Bhd
(Private Equity Investments)

(Dealing in Securities)

100%

ការទទួល
ួ ខុស
ុ តវូ
របស់យង
ើ

20%

ភាពជាអ្នកដឹ
្ន កនាំ
របស់យង
ើ

100%

Maybank Asset Management Singapore
Pte Ltd
(Fund Management)

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

100%

សមិទផ
ិ្ធ ល

(Banking)

Maybank Kim Eng Securities Joint Stock
Company

100%

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

75%

Kim Eng Securities India Private Limited

OTHERS
100%

Maybank Trustee Berhad
(Trustee Services)

(Dealing in Securities)

Other Subsidiaries
Maybank Investment Bank Berhad
(Investment Banking)

100%

Other Subsidiaries

BinaFikir Sdn Bhd
(Consultancy and Advisory)

Other Subsidiaries
Notes:
1.
2.

Maybank Shared Services Sdn Bhd
(IT Shared Services)

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

ព័តមា
៌ នផសងៗ

100%

100%

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

(Dealing in Securities)
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រចនាសម្ពន
័ ធនា
្ធ
គារ

លី ទៀន ប៉ូ
នាយកបតិបត្តិ

មុខងារធុរកិច្ច

មុខងារបតិបត្តិការសវាកម្ម

ជីម គង់ហ៊ុយ

ឆយ វ ខ្វុង

ឃូ អង ហូ

ឡង ខាយ សុីម

នាយក នាយកដានសវាកម្ម

នាយក នាយកដាន

នាយក នាយកដាន

នាយក នាយកដានហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍

ទទួលខុសតូវចំ

ះការបង្កើត

យុទ្ធសាស្ត និងការអនុវត្តន

ធនាគារកិច្ចសកល

ទទួលបន្ទុកលើយុទ្ធសាស្តរួម ការ

របស់គាត់ រួមបញ្ចូលការតួតពិនិ

តយមើលផលិតផល ការគប់គង
ការបង្កើតយុទ្ធសាស្តអាជីវកម្ម
តួតពិនិតយហិរញ្ញវត្ថុ និងការ

អនុវត្តអាជីវកម្ម បតិបត្តិអាជីវកម្ម

និងមធយម។ កុមការងាររបស់គាត់
ជួយ

ះសយសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ជូនអតិថិជន ក៏ដូចជាគប់គង
គណនី បកប
និងឆ្លើយតប

យភាពច្នបឌិត

នឹងតមូវការរបស់

មានតម្លខ្ពស់ និងសមបូរបប

កាតធនាគារអាជីវកម្ម, ធនាគារ

ពាណិជ្ជកម្ម សហគសធុនតូច
និងមធយម។

និងសវាកម្មផសងៗ។ ការងារស្នូល

របស់គាត់ គឺទាក់ទង

នឹងការ

ពងឹងបន្ថមសកានុពលរបស់

ធនាគារ តាមរយៈបណា្ដញសាខា

ATM និងសារវ័ន្តធនាគារកិច្ច។

យុទសា
្ធ សរយៈពលរយៈវងរបស់
្ត

ក្នុងការបំពញភារកិច្ច

និងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់។ កុម
ការងាររបស់គាត់ ក៏ទទួលខុសតូវ

ធនាគារ និងមើលលើការអភិវឌឍន៍

ផងដរលើការវាយតម្លកិត្តនាម

យុទ្ធសាស្តរបស់ធនាគារ។

ធនាគារជាមួយភាគគីពាក់ព័ន្ធខាង

និងផសព្វផសោយពី

ល

ជា

ពួកគាត់ក៏បានជមុញផលិតភាព
និងពងឹងការគប់គងចំណាយ

ធនាគារ ក៏ដូចជាកំណត់ជំហររបស់
ក ដូចជាការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្ត
ដើមបីធានាឲយធនាគារសមច

ការបកប

តាមរយៈការរីកចមើនកន្លងមក

ដើមបីធានាឲយបានកំណើនបក់

ខ្ពស់ ដើមបីរកសោអតិថិជនយូរអង្វង

(ខមបូឌា) ភីអិលសុី។

ក្នុងការជួយគាំទដល់សកម្មភាព

ធនាគារកិច្ចសកល បង្កើតគំនិត

គប់គង ទពយសមបត្តិសុទ្ធដល

ថ្ងដល់សាខា រួមមានដូចជាការលក់

ទទួលបន្ទុកលើការអភិវឌឍន៍

កិច្ចសាជីវកម្ម និងជួយកុមបឹកសោ

ខណៈពលតួតពិនិតយរួមលើ

ជាមួយនឹងធនាគារ មយប៊ង

ក្នុងតំបន់នការ

ភិបាល

គ។ កុមការងារបស់គាត់

ស្នូលសំខាន់ផសងទៀត រួមមាន

ទទួលខុសតូវផងដរលើបតិបត្តិ

ជាពិសស

វិនិ

រួមទាំងការគប់គងមូលនិធិ

អតិថិជន ជារៀងរាល់ឆាំ។ គាត់ក៏

ក៏ដូចជាការគាំទលើការឆ្លងកាត់តំ
បន់របស់ CFS ដលមានអាជីវកម្ម

(ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុ។
ី កម
ុ ការងារ
របស់គាត់ជួយគាំទដំណើការបចាំ

កិច្ចពាណិជ្ជកម្មសហគសធុនតូច

ស្នូលនការទទួលខុសតូវនកុម

និងសវាកម្ម និងយុទ្ធសាស្ត

ទទួលបន្ទុកស្តង់ដាខ្ពស់ នអភិបាល

បតិបត្តិការធនាគាកិច្ច និងធនាគា

ផ្នកសហគសខាតតូច និងមធយម។

នាយិកា នាយកដានកិច្ចការកុមហ៊ុន

ទទួលបន្ទុកមុខងារហិរញ្ញវត្ថុធនាគារ

បណា្ដញធនាគារ មយប៊ង

ធនាគារកិចសកល
្ច
រួមមានសាជីវកម្ម

និងយុទ្ធសាស្ត

ទទួលបន្ទុកលើការលក់ និងពងីក

អនុវត្តន៍ និងការរីកចមើនធុរកិច្ច

អាជីវកម្ម CFS ដលគបដណ្ដប់

អតិថិជន អាជីវកម្មធនាគារ និង

គប់គងបណា្ដញសាខា

ហា្កសារីន ចាន់
អាប់ឌុលឡា

យ

គជ័យលើ

ផ្តួចផ្តើម ជាយុទ្ធសាស្ត និងការ

ផាស់ប្តូរអាជីវកម្ម ដើមបីធ្វើឲយបសើរ
ឡើងបតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។

កំណើនបក់ចំណូលមុនកាត់ពន្ធ
និងការពងីកសាខា ជាអាទិ៍
ការពងីកបណា្ដញនះ

នឹងបន្ថមកំណើនរបស់ធនាគារ
មយប៊ង ក្នុងបទសកម្ពុជា។

យុទសា
្ធ សធុ
្ត រកិចធ
្ច នាគារ

ចំណូលធនាគារ មយប៊ង

ល

និងផលិតភាពបកប

យការផ្តល់សវាកម្មកមិត

ក៏ដូចជាអភិវឌឍទំនាក់ទំនងទីផសោរ

លក់របស់ធនាគារ។ លើសពីនះ

កុមការងាររបស់គាត់ ក៏បានពងឹង

ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ដល
ធនាគារបានផ្តល់សវាកម្មក្នុងន័យ
រីកចមើនបកប

យចរភាព

និងមានអត្ថន័យទាំងអស់គា។
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ហួត សាន់នី

មា៉ អូរ៉ូរា៉ រុីស

ចាវ តឹង ប៊ុន

មា៉ទីន ឃូ

នាយិកា នាយកដាន

នាយិកា នាយកដានគប់គង

នាយក នាយកដានរដ្ឋបាល

នាយក នាយកដាន

ទទួលបន្ទុកផ្នកគប់គងឥណទាន

មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី។

គាត់ផ្តល់គុណតម្លឲយធនាគារ តាម

ទិដភា
្ឋ ពរបស់បគ
ុ លិ
្គ ក

ក្នង
ុ ធនាគារ

កុមការងារគាត់ ទទួលខុសតូវក្នុង
ការអនុវត្ត

លការណ៍ធនធាន

មនុសស ក៏ ដូចជាការធានាឲយបាន

ការគប់គងធនធានមនុសស មាន
បសិទ្ធភាព

ការងារគាត់
ល

ក្នុងធនាគារ។ កុម
តសំខាន់ និងមាន

ក្នុងការបង្កើតកិត្តនាម

របស់ធនាគារ ថាជានិ

ជក

ឈានមុខ និងជាជមើសទី១របស់
និ

បកប

ជិក នាំមកនូវវបបធម៌ការងារ

យបសិទភាពខ្ព
ិ្ធ
ស់ ជមញ
ុ

ផលិតភាពរបស់និ

ជិកដល

បង្កើតឲយមានការផាស់ប្តូរទិដ្ឋភាព
និងការកសាងករិ៍្ត

បកប
ទព

យនិរន្តរភាព

ះធនាគារ

សលយ និងមានផនការ

ចបោស់លាស់តាមរយៈបុគ្គលិក
របស់ខ្លួន។

ទទួលបន្ទុកចំ

ះឯកសារកម្ចី និង

និងហានិភ័យធនាគារ។ កុមការងារ

បុរបទានឥណទាន

ភាពឯករាជយ និងភាពសុកិតលើការ

បានល្អលើការបមូលមកវិញនូវកម្ចី

វាយតម្ល លើបតិបត្តិការសមសប

ឲយអ្នកខ្ចី

បក់ក៏ដូចជាដើមបីការគប់គងឲយ
រទាមទាតឡប់មកវិញនូវបំណុល

ការគប់គងឥណទាន ទីផសោរ

និងកម្ចដ
ី លមានប

គប់គងហានិភ័យ និងឥណទាន

បសិទ្ធិភាព រួមមានការធ្វើឲយកាន់ត

បតិបត្តិការសាច់បក់ និងការ

សហគស។ កុមការងារគាត់
ប្តជាការពារ និងបញ្ចូលកម្មវិធី
ហានិភ័យ

ក្នុងអាជីវកម្ម ដើមបី

ពងឹងការគប់គងហានិភ័យឲយ

មានបសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ក្នុងធនាគារ។
ក៏

តសំខាន់លើការពងឹងបព័ន្ធ

គងការទាំងអស់របស់ហានិភ័យ
និងដំណើរការជមុញឲយមាន

ការផ្តល់រងាន់ និងកតមូវការ
គប់គងសាច់បក់ និងការ
វិនិ

គ របស់ធនាគារ។

គាត់

។ កម
ុ ការងារ

តសំខាន់លើការបង្កើន

មានភាពងាយសួល ដំណើរការ

ជំនួយបតិបត្តិការ

ទទួលបន្ទុកពិនិតយមើលរចនាសម្ព័ន្ធ

បតិបត្តិការផ្ទក្នុងរបស់ធនាគារ
ដើមបីធានាបាននូវការរួមបញ្ចូល
សវាបកប

យបសិទ្ធភាព។

កុមការងារគាត់ រួមមានបច្ចក

វិទយោព័ត៌មាន អចលនទពយ និង

សវាកម្ម និងបតិបត្ដិការកណា្ដល។
ការទទួលខុសតូវចមបងកុមការងារ
គាត់ អភិវឌឍនិងកលម្អតំណើការ

ផ្តល់បក់កម្ចី កាត់បន្ថយកិច្ចការ

ការងារ ដើមបីគាំទបតិបត្តិការ

កំហុសឆ្គងជាមួយកុមការងារ ក៏ដូច

បានដំណរើ ការបចាំថរបស់
្ង
ធនាគារ

មិនចាំបាច់ ពលវលា និងបន្ថយ
ជាមធាវីធនាគារ។

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ទទួលបន្ទុកអភិវឌឍ និងអនុវត្តគប់

ឥណទាន និងការគប់គងកម្ចី

ធនាគារទាំងអស់ និងដើមបីធានាឲយ

បពឹត្ត

យរលូន។ ជាពិសស

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ឥណទាន និងហានិភ័យ

តួនាទីរបស់បច្ចកវិទយោព័តមា
៌ ន ដល
នាំមកនូវគំនិតបច្ចកវិទយោបង្កើតថ្មី
របស់ធនាគារ សមប់គាំទ
ល

យុទ្ធសាស្តរបស់

ធនាគាររយៈពលវង។

ព័តមា
៌ នផសងៗ

ធនធានមនុសស

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

22

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ក្នុងនាមជាគឹះសានហិរញ្ញវត្ថុ
ធំបំផុត

អាសីុអាគ្នយ៍

បង្កើតឱកាសផសងៗ ដើមបីឲយ
កអ្នកសមចបាន

ល

។

កាលានុវត្តភាព
ទពយសកម្មសរុប

១៧១ពាន់លាន

ដុលារអាមរិក

ព័តមា
៌ នផសងៗ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ធនាគារ មយប៊ង
ក្នុងសារព័ត៌មាន

ព័តមា
៌ នផសងៗ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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26

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ព័តមា
៌ នផសងៗ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

27

28

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានចូលរួមក្នុង

មីនា

កម្មវិធី “មួកសុវត្ថិភាពសមប់កុមារ” ដលមានក្លឹបអ្នកជិះ

០១ មីនា ២០១៣

១៥ មិថុនា ២០១៣

ម៉ូតូធំកម្ពុជា និងអង្គការមូលនិធិបងា្កររបួសអាសុី ជាដគូ។

តាមរយៈកម្មវិធីនះ យើងបានឧបត្ថម្ភមួកសុវត្ថិភាពដល់អ្នក
គូ

កគូ និងកុមារជាចើនមកពីបឋមសិកសោពសណ្ដក

ខត្តតាកវ ដលជាផ្នកមួយនកម្មវិធីលើកកម្ពស់ការ
យល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពផ្លូវ

ក។

មិថុនា

០៥ មិថុនា ២០១៣
ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានចូលរួមក្នុង
កម្មវិធី “មួកសុវត្ថិភាពសមប់កុមារ” ដលជាផ្នកមួយន

សបពលជាមួយកិច្ចបជុំកុមបឹកសោភិបាលនធនាគារ

ពឹត្តិការណ៍ជិះម៉ូតូធំសបបុរសធម៌ និងការបង្កើនការយល់ដឹង

មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ដលបានបពឹត្តិ

អំពីសុវត្ថិភាពផ្លូវ

ខត្តសៀមរាប ជាមួយនឹងពលដលពួកយើងបំពញ

បសកកម្មផ្ដល់សវាហិរញ្ញវត្ថុបកប

ឈរលើទសសនៈ “ការអភិវឌឍន៍បកប

យអារយធម៌ និង

គំនិតផ្តួចផ្តើមស្ដីពីទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គម ដូចជាការ

ឧបត្ថម្ភដល់កមា
ុ រតាមរយៈកម្មវិធី “វិថឃា
ី តឆាយពីគន
ំ រសំរាម”

ឧបត្ថម្ភបក់ ចំនួន ៥,០០០ ដុលារអាមរិក ដល់មន្ទីរពទយ

ដលមានអង្គការអភិវឌឍន៍ធនធានមនុសស ជាដគូ ។

ខត្តសៀមរាប ដើមបីបន្តរបសកកម្មរបស់ខ្លួន

ក្នុងការផ្តល់សវាថទាំសខ
ុ ភាពឲយកុមារដលខ្វះខាត។

គួរឲយកត់សមា្គល់ផងដរថា មន្ទីរពទយនះបានជួយសង្គោះ
ជីវិតកុមាររាប់ពាន់នាក់ ជារៀងរាល់ខ។

ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានឈ្នះ

ពានរងាន់ធនាគារឆ្នើមក្នុងការអនុវត្តន៍កិច្ចការសង្គម ក្នុង
កម្មវិធីពានរងាន់ធនាគារ និងគឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ

ឆ្នើម ក្នុងបទសកម្ពុជាឆាំ២០១៣។ នះជាកម្មវិធីពានរងាន់

ឧសភា

សីហា

០២ សីហា ២០១៣

និសិសតមកពី Nanyang Business School បានធ្វើទសសនកិច្ច

ធនាគារ និងគឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុឆើម
្ន ក្នុងបទសកម្ពុជា

សិកសោស្ដីពីពាណិជ្ជកម្ម

បគល់រងាន់

ការអភិវឌឍន៍វិស័យសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ក្នុងពះរាជាណាចក

លើកទី១ ដលរៀបចំឡើង

០៨ ឧសភា ២០១៣

យមានក្លឹបអ្នកជិះម៉ូតូធំកម្ពុជា និង

ជាមួយក្លឹបអ្នកជិះម៉ូតូធំកម្ពុជា នះជាផ្នកមួយនការគាំទ

យទំនួលខុសតូវ”

ក្នុងសហគមន៍របស់យើង ធនាគារ មយប៊ងកម្ពុជា បាន

គន្ធបុបា

ក

អង្គការមូលនិធប
ិ ងា្កររបួសអាសុជា
ី ដគូ។ ការចូលរួមសហការ

យ IDG Asean។ ក្នុងពិធី

រាជធានីភ្នំពញ គបានបកាសពានរងាន់

ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា)

ភីអិលសុី ដើមបីពងឹងការយល់ដឹងរបស់និសិសតទាក់ទង

កិត្តិយស ចំនួនបំពីរ សមប់ធនាគារ និងគឹះសាន

កម្ពុជា។ នះ គឺជាផ្នកមួយនទសសនៈវិស័យរបស់សកល

០៨ មិថុនា ២០១៣

មានការរីកចមើនលឿន ក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នយ៍ ដូចនះពួកគ

មីកូហិរញ្ញវត្ថុដលបានអនុវត្តការងារបានល្អ ។

វិទយោល័យក្នុងការបង្កើនចំណះដឹងរបស់អ្នកដឹកនាំអាជីវកម្ម

នាពលអនាគត អំពីទីផសោរកម្ពុជា ជាផ្នកមួយនសដ្ឋកិច្ច

អាចណនាំសហគិនក្នុងសុករបស់ពួកគ មកបណា្ដក់ទុន
ឬធ្វើជំនួញ

ទីនះនាថ្ងអនាគត។ ទសសនកិច្ចសិកសោនះ

បានធ្វើឲយសិសសទាំង

ះ ទទួលបានចំណះដឹងថ្មីៗ និងការ

វាយតម្លមួយពីទិដ្ឋភាពនការធ្វើជំនួញ និងឱកាសក្នុងការ
ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគិនឯទៀតក្នុងពះរាជាណាចក
កម្ពុជា ក៏ដូចជាសហគសជំនួញក្នុងបទសមា៉ឡសុី

សបជាមួយនឹងខួបទី១៥០ របស់កាកបាទកហមអន្តរជាតិ

និងសិង្ហបុរីផងដរ។

១៥០ឆាំ” ធនាគារ មយប៊ង បានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភដល់

២ សីហា ២០១៣

និងអឌឍចន្ទកហម កមបធានបទ “សកម្មភាពមនុសសធម៌
កាកបាទកហមកម្ពុជា។ ការបរព្ធខួបនះ មានការអ

ចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្តចត

ហ៊ុន សន

នាយករដ្ឋមន្តីនពះរាជាណាចកកម្ពុជា និង

កជំទាវ

ប៊ុន រា៉នី ហ៊ុន សន បធានកាកបាទកហមកម្ពុជា។
១៨ ឧសភា ២០១៣

្ជើញ
ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានចូលរួមក្នុង

ពឹត្តិការណ៍ “Mums & Dads Congress 2013” ជាលើកដំបូង
ដលកម្មវិធីនះបានរៀបចំឡើង
Cambodia

យ កុមហ៊ុន DKSH

សណា្ឋគារ Inter Continental រាជធានី

ភ្នំពញ។ ធនាគារ មយប៊ង ដលជាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនះ

បានមានវត្តមាន ដើមបីជាផ្នកមួយក្នង
ុ កម្មវិធអ
ី ភិវឌឍសហគមន៍

ក្នុង
ទូ

ថ្មី

លបំណងបង្កើនការយល់ដឹងពីការថទាំសុខភាព

និងសុខភាពមាតា របស់គសា
ូ មីភរិយាដលទើបរៀបការ

ង និងយុវជនឯទៀត ក្នុងពះរាជាណាចកកម្ពុជា។

វគ្គផាច់ព័ត្ត មានបក្ខជន និងបក្ខនារី មកពីបទស

កម្ពុជា ចំនួន ១១នាក់បានទទួលការវាយតម្លយា៉ងហ្មត់ចត់
ដើមបីពួកគអាចទទួលបាន
“ការសួរដញ

អីមួយក្នុងពឹត្តការណ៍

លគា វគ្គផាច់ព័ត្តឆាំ ២០១៣” រៀបចំ

យធនាគារ មយប៊ង ដលបានបពឹត្តិ

ទីកុងកូឡាឡាំពួរ។ ក្នុង

ពីរនាក់តប៉ុ

្ណះ គឺ

ក្នុង

ះមានតបក្ខជន និងបក្ខនារី

ក គក់ ចំរីន និង

29
សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

តុលា

“ការអភិវឌឍន៍បកប

ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានផ្តល់ជំនួយ

of Economics and Muamalat នសាកលវិទយោល័យ

ដើមបីជួយសង្គោះជនរងគះ

បជាពលរដ្ឋជាង ៣០០០គួសារ ដលរងការប៉ះពាល់

(ខមបូឌា) ភីអិលសុី ដលជាផ្នកមួយនទសសនកិច្ច

សៀមរាប)។ សកម្មភាពនះ បានឆ្លុះប

ធនាគារ មយប៊ង

យ

ទឹកជំនន់ ក្នុងសងា្កត់ពួក (មានចមាយ ៣០ គីឡូម៉ត ពីខត្ត
ំងពីការប្តជាចិត្ត

ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ និងជាលក្ខណៈសិកសោ ដើមបីនាំយក

ទទួលខុសតូវសង្គមក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់សហគមន៍ដល

តាមរយៈការចករំលក និងផាស់ប្តូរចំណះដឹងស្តីអំពីការ

របស់ធនាគាមយប៊ងបានធ្វើឡើងដើមបីជួយសង្គោះជាតិ

ការទំនាក់ទំនងជាអន្តរជាតិ

កាន់និសសិតរបស់ពួកគ

ធនាគារ មយប៊ងធ្វើបតិបត្តិការ។ ជំនួយសបបុរសធម៌

យសារគះធម្មជាតិ

ក៏ដូចជាការផ្តល់សវាថទាំសុខភាព និងកម្មវិធីមនុសសធម៌
ផសងៗទៀតផងដរ។

ធ្នូ

២០ ធ្នូ ២០១៣

ខណៈពលបជាជនទាំងនះជួបគះធម្មជាតិ និង

គប់គងជំនួញជាសកល ។

រងផលប៉ះពាល់យា៉ងខាំង ដល់ជីវភាពរស់

២០១៣

។

២៨ តុលា ២០១៣

សមិទផ
ិ្ធ ល

៥ក

យទំនួលខុសតូវ” ក្នុងសហគមន៍

៥០.០០០ ដុលារអាមរិក ជូនកាកកបាទកហមកម្ពុជា

សង្គោះបនាន់ដល់អភិបាលខត្តសៀមរាប ដើមបីជួយសង្គោះ

University Sains Islam Malaysia នបទសមា៉ឡសុី
បានធ្វើទសសនកិច្ចសិកសោ

ះ ធនាគារ មយប៊ងបានលើកយកបធានបទស្តីពី

មកបកសយអមជាមួយនឹងទឹកបក់មូលនិធិចំនួន

១២ តុលា ២០១៣

មាននិសិសតចំនួន ៣២នាក់ មកពីមហាវិទយោល័យ Faculty

ឱកាស

សបជាមួយពិធីផ្តល់ជូនអំ

យសៀវ

ក្នុងឱកាសចូល

ឆាំសកលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង បុគ្គលិកធនាគារ
បានផ្តល់ក្តីរីករាយឲយកុមារ

តាមរយៈការផ្តល់ជូនសៀវ

ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានចុះ
អនុសសោរណៈ

គយល់គា ជាមួយធនាគារ Mizuho Bank,

Ltd. (MHBK) ដើមបីធ្វើកិច្ចសហបតិបត្តិការជាមួយគាក្នុង

វិស័យជាចើន ដលរួមបញ្ចូលទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងការ
បណា្ដក់ទុនក្នុងវិស័យធនាគារ។ អនុសសោរណៈ
នះ មាន

គយល់គា

លបំណងពងីកគមងគាំទរបស់ MHBK

ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានស
សាខាថ្មីបួន

កុងសរី

កន្លងអានសៀវ

ធ

ភ័ណ ជយចងារ អូរបកក្អម

និងសាខាផ្លូវកម្ពុជាកម (ភ្នំពញ) ដលអាចជមុញឲយ
ធនាគាមយប៊ងមានលទ្ធភាព

ះ

ដល់ខត្តមួយចំនួន

ក្នុងពះរាជាណាចកកម្ពុជា ក៏ដូចជាតំបន់មួយចំនន
ួ ក្នុង

ដើមបីអាចឲយកុមហ៊ុនជប៉ុនផសងទៀតឈានជើងចូលក្នុង

រាជធានីភ្នំពញផងដរ។ សាខាទាំង

ផ្តល់សវាហិរញ្ញបបទានរបស់ ធនាគារ មយប៊ងកម្ពុជា

អ៊ុក មា៉លី អគ្គទសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនកម្ពុជា ក្នុង

សដ្ឋកិច្ចទីផសោរកម្ពុជាដលកំពុងលូតលាស់ តាមរយៈការ

ពិធីស

ធមួយ ដលបានរៀបចំឡើង

ខត្តបនាយមានជ័យ។

ពាណិជ្ជ និងកិច្ចសហបត្តិបត្តការលើសវាឥណទាន។

បុគ្គលិកនធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានគូរ

ំងសាលាអង្គការអភិវឌឍន៍ធនធាន

ភ័ណ ដលមាន

ការិយាល័យនអភិបាលកង
ុ សរី

ះ ធនាគារ

វិច្ឆិកា

។

មន្ទីរពទយកុមារជាតិ

ក្នុងសួនកមសោន្ត និងក្នុង

លបំណងនការផ្តល់សៀវ

នះ គឺដើមបីជួយកុមារឲយចះរៀនអាន និងសមបខ្លួន

ជាមួយនឹងជម្ងឺ និងការពយោបាលក្នុងមន្ទីរពទយ ក៏ដូចជានាំ

ភាពរីករាយ ផ្តល់ចំណះដឹងដល់កុមារឲយចះសលាញ់ការ

អាន។ សកម្មភាពនះក៏បានជមុញទឹកចិត្តបុគ្គលិកធនាគារ

មយប៊ង ឲយចះផ្តល់ និងចករំលកជាមួយអ្នកខសត់ខសោយ

ជាការពិត នះបងាញឲយឃើញថាបុគ្គលិកធនាគារ មយប៊ង

បាននឹងកំពុងរស់

ជាប់ជាមួយសហគមន៍។

ភ័ណ ដើមបីជយ
ួ សមល

ះសយប

ទឹកជំនន់។

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

មយប៊ង

ត

ភ័ណ

មយប៊ងបានបងាញវត្តមានរបស់ខ្លួន និងជួយឧបត្ថម្ភដល់
បន្ទុករបស់បជាជន ក្នុងការ

ឆា២
ំ ០១៣។ ជាងមួយឆាម
ំ កហើយ យើង

កុងសរី

បជាពលរដ្ឋ ១៨៦៨គួសារ រងការខូចខាត

មនុសស (PIO) ដលនះជាផ្នកមួយនគំនិតផ្តួចផ្តើមស្ដីពី
ទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គមជាសកលរបស់ធនាគារ

កជំទាវ

យយល់ថា សានភាពទឹកជំនន់

បានប៉ះពាល់ខាំងដល់កុងសរី

២០១៣

និងលាបថាំពណ៌តាមជ

ះបានបកាសឲយ

ដំណើការជាផ្លូវការកមអធិបតីភាពរបស់

ដលជាសាប័នមានសកានុពលសប់ ក្នុងវិស័យធនាគារ

២៨ ក

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

២០១៣

ជាង៥០០ នាក់បានចូលរួមពិសារអាហារពលលាចដលក្នុង

ដល់សិសសឆ្នើមបចាំខជាដើម។

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

៤ក

នមនុសស PIO តាមរយៈការផ្តល់វិភាគទាន និងការផ្តល់រងាន់

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

ក

ទីកុងកូឡាឡាំពូ។

អំពធ
ី នាគារ

ហង ចាន់បូរស្មី ដលបានទទួលជ័យជម្នះក្នុងវគ្គចុង

កយ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ក

បន្តកម្មវិធីជាដគូជាមួយអង្គការអភិវឌឍធនធានមនុសស
PIO ក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភវិស័យអប់រំ ការថទាំសុខភាព

ការផ្តល់អាហាររូបត្ថម្ភ និងការបំពញតមូវការចមបងដល់

កុមារចំនួន ២០នាក់ ក៏ដូចជាផ្តល់ជំនួយមួយភាគតូច ដល់
សិសសោនុសិសសដលបានផ្គត់ផង់
្គ

យអង្គការអភិវឌឍធនធា

ធនាគារ មយប៊ងបានបរព្ធពិធីខួបលើកទី២០ឆាំរបស់ខ្លួន
ក្នុងបទសកម្ពុជា

យខ្លួន

តបកាន់ជំហរខិតខំគាំទ

សហគមន៍ តាមរយៈគមងដ៏ទំលំទូលាយនគំនិតផ្តួចផ្តើម
ស្ដីពីទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គម។ មានភ្ញៀវកិត្តិយស

ព័តមា
៌ នផសងៗ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

៥ វិច្ឆិកា ២០១៣

30

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ពានរងាន់ និង
ការទទួលសា្គល់

ថាក់ដឹកនាំធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានទទួលពានរងាន់ធនាគារឆ្នើម ក្នុងការអនុវត្តន៍កិច្ចការសង្គម

អ្នកចូលរួមទទួលពានរងាន់ធនាគារ ឆាំ ២០១៣

ព័តមា
៌ នផសងៗ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

តាមរយៈបណា្ដញ
ដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើង
យើងផ្តល់មធយោបាយល្អបសើរ
ដើមបីឲយ

កអ្នកសមចបានដល់ទីផសោរ។

ទីផសោរ

22
MILLION
២២ លាននាក់
មានអតិថិជន

CUSTOMERS

ព័តមា
៌ នផសងៗ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត និងហិរញ្ញវត្ថុ

“ឆាំ ២០១៣ គឺជាឆាំមួយនការបន្តពងីកខ្លួន និងជាឆាំដលយើងរំពឹងថានាំយើង ឱយខិត
កាន់តជិត

ល

កាយខ្លួនជា “ជមើសដគូផ្នកហិរញ្ញវត្ថុទី១ក្នុងបទសកម្ពុជា”

ឆាំ

២០១៥។ យើងទទួលបានបក់ចំណញសុទ្ធកយបង់ពន្ធចំនួន ៩,៨ លានដុលារអាមរិក

និងទទួលបានផលចំណញធៀបនឹងមូលធន ចំនួន ១៤,៨៤%។ បក់ចំណញរកសោទុករបស់

យើងបានកើនឡើងយា៉ងខាំងដល់ ១៥,៩ លានដុលារអាមរិក ខណៈដលភាគលាភមិនតូវបាន
បកាសក្នុង
យើង”។

លបំណងដើមបីរកសោទុកដើមទុនក្នុងការសមួលដល់យុទ្ធសាស្តពងីកខ្លួនរបស់

ឡង ខាយ សុីម

នាយក នាយកដា នហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្ត
យើងស្ថិត លើគន្លងដ៏តឹមតូវ ក្នុងការឈាន កាន់ភាព
យុទ្ធសាស្តខាងកម
តឹមដំណាច់ឆាំ២០១៥៖

យុទ្ធសាស្ត និងសមិទ្ធផលរបស់យើង
ដំណើរនកំណទមង់ដើមបីបកាយជា "ជមើសដគូផ្នកហិរញ្ញវត្ថុទី

១ក្នុងបទសកម្ពុជា" តូវបានណនាំ
ទិស

យុទ្ធសាស្តទាំងនះ រួមមាន៖
ជិត

យទិស

យុទ្ធសាស្តដ៏ចបោស់លាស់។

ជាជមើសទី១របស់និ

•

បានតូវទទួលសា្គលជាធនាគារដលផ្តល់សវាធនាគារល្អឥត

•

បានតវូ ទទួលសា្គល់ជាអ្នកផ្តល់សវា និងផលិតផលបកប

ក្នុងបទសកម្ពុជា

សមិទ្ធផលក្នុងឆាំសារពើពន្ធ២០១៣

• ជាជមស
ើ ទី១របស់និ

ជិត

∙ ចំនួននិ
ជិតកើនឡើង៥២,៣៥%
ដល់ចំនួន២៩១ នាក់

• បានតូវទទួលសា្គល់ ជាធនាគារដលផ្តល់
សវាធនាគារល្អឥត

ះ

យភាព

ច្នបឌិត និងមានគុណតម្លបន្ថមតាមរយៈបច្ចកវិទយោព័ត៌មានវិទយោ
សមចបានការទទួលសា្គល់ចើន និងវត្តមានធនាគារ មយប៊ង

បង្កើតបក់ចំណញមុនបង់ពន្ធចំនួន៣០លានដុលារអាមរិក
ដំណាច់ឆាំ ២០១៥

ះ

• បានតូវទទួលសា្គល់ ជាអ្នកផ្តល់សវា និង
ផលិតផលបកប យភាពច្នបឌិត
និងមានគុណតម្លបន្ថមតាមរយៈ
បច្ចកវិទយោព័តមា
៌ នវិទយោ

តឹម

∙ ធ្វឱ
ើ យបសើរឡើងបព័នស្ន
្ធ ល
ូ របស់ធនាគារ
∙ បានបង្កើតសាខាថ្មីចំនួន ៤ និងបន្ថម
មា៉សុីន ATM ដល់ចំនួន២៦

និងវត្តមានធនាគារ មយប៊ង
ក្នុងបទសកម្ពុជា

• បង្កត
ើ បក់ចណ
ំ
ញមុនបង់ពន្ធ

∙ កាយជាធនាគារដំបង
ូ គបង្អស់ដលឈ្នះ
ពានរងាន់ "ធនាគារដលបំពញការងារ
សង្គមឆ្នម
ើ បំផត
ុ "
ក្នង
ុ កម្មវិធពា
ី នរងាន់
ធនាគារកម្ពជាឆា
ុ
២
ំ ០១៣

ចំនន
ួ ៣០ លានដុលារអាមរិក
តឹមដំណាច់ឆាំ ២០១៥

ដំណើរនកំណទមង់
ធនាគារ មយប៊ងក្នុងបទសកម្ពុជាតូវបានបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងនាម

ុ
ជាសាខាមួយរបស់ធនាគារ Malayan Banking Berhad ក្នង
ុ ឆាំ ១៩៩៣ ក្នង

បំណងបមើដល់វិនិ

គិនមា៉ឡសុីនិងសិង្ហបុរី

∙ បង្កើតបក់ចំណញមុនបង់ពន្ធចំនួន
៥៤,៧៤% ស្មើនឹងចំនួន ១១,៧៦
លានដុលារអាមរិក ក្នុងឆាំ២០១៣

ល

ក្នុងបទសកម្ពុជា។ កយ

មកគំរូអាជីវកម្មបបនះក៏តូវបានតួតពិនិតយឡើងវិញ និងផាស់ប្តូរមកបមើ
សហគមន៍កម្ពុជាទាំងមូល ពមជាមួយការចុះបញ្ចីសាជីវកម្មក្នុងសុកកម

ះថាធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ក្នុងខមសាឆាំ២០១២។
ផ្អកលើការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្តពងីកខ្លួនរបស់យើង បណា្ដញសាខា

កំពុងតតូវបានពងីក
បទសកម្ពុជា ក្នុង

កាន់ទីតាំងជាចើន

លបំណងផ្ដល់នូវលទ្ធភាពបើបស់សវាបសើរជាងមុន

ដល់អតិថិជន និងសហគមន៍។ សាខាមួយក្នុងចំ

ទីតាំងស្ថិត

ក្នុងរាជធានីនិងបណា្ដខត្តក្នុង

កុងសរី

ភ័ណ ដល

ធនាគារបរទសតមួយគត់ក្នុងកុង។

ទី

មសាខាថ្មីៗរបស់យង
ើ មាន

ះធនាគារ មយប៊ង គឺជា

∙ ជាង ៩០% ននិ
ជិតធនាគារ
មយប៊ង ក្នុងបទសកម្ពុជា
គឺនិ
ជិត ក្នុងសុក
ដល រពញ យជំនាញវិជាជីវៈ
∙ ធនាគារទទួលបានពិន្ទុ៤,១២ពីការស្ទង់
មតិសន្ទសសន៍សវាអតិថិជនពិន្ទុខ្ពស់
បំផុតគឺពិន្ទុ ៥

• សមចបានការទទួលសា្គល់ចើន

ក្នុងបទសកម្ពុជា

•

យុទ្ធសាស្ត
ក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ

•

•

ទិស

គជ័យនទិស

សចក្ដីសង្ខបលទ្ធផលក្នុងឆាំ២០១៣
សចក្ដីសង្ខប
ចំណញ-ខាតសំខាន់ៗ

ឆាំសារពើពន្ធ
២០១៣

ឆាំសារពើពន្ធ
២០១២

១៨.៦០៨.៨៦១

១១.៤៨៨.៥០៦

៦២,០%

២.៩០១.១១៤

១.៨៤៨.៧៧២

៥៦,៩%

ចំណល
ូ បតិបត្តកា
ិ រសុទសរុ
្ធ ប

២១.៥៥៧.៨០៧ ១៣.៣៤៩.១០៩

៦១,៥%

ចំណាយរដ្ឋបាលទូ

១០.០៥៥.៦២៧

៥.៣២៧.៥៦២

៨៨,៧%

៦១៤.៤៣៧

-៣២,៧%

៦៦៩.២៧៤

១៩៣.០៦១

២៤៦,៧%

១១.៧៥៧.៦៦៧

៧.៦០០.១៧១

៥៤,៧%

៩.៧៧៩.៥១០

៦.១១៧.៣៤៩

៥៩,៩%

ចំណល
ូ ពីការបក់សទ
ុ ្ធ
ចំណល
ូ ថ្លឈ្នល
ួ
និងកមជើងសារសុទ្ធ

សំវធា
ិ នធនលើការបាត់បង់ន
ឥណទាន
ការបមូលមកវិញនូវឥណទាន
ដលបានលុប ល
បក់ចណ
ំ
ញមុនបង់ពន្ធ
បក់ចណ
ំ
ញសុទ្ធ

ធៀបនឹង
ឆាំចាស់
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ឆាំសារពើពន្ធ
២០១៣

ឆាំសារពើពន្ធ
២០១២

ទពយសកម្មសរុប

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១១,៦%

ឥណទាន និងបុរបទានដុល

២៧២.០៨៤.១០៧

២៣៨.០២៤.៩៤៥

១៤,៣%

ឥណទាន និងបុរបទានសុទ្ធ

២៦១.៤២៩.៨៤៥

២២៧.៨៩៤.៥២២

១៤,៧%

ឥណទានដលមិនដំណរើ ការ

៨.៦៥៤.៧១១

១០.៥០៣.១៨៨

-១៧,៦%

២៩៦.៦៨៣.៦០៦

២១២.១៣៣.១៥០

៣៩,៩%

អនុបាតឥណទានសុទធៀបនឹ
្ធ
ង
ទពយសកម្ម

៥៦,៦៤%

៥៥,០៨%

អនុបាតឥណទានមិនដំណរើ ការ
ធៀបនឹងឥណទានសុទ្ធ

៣,១៨%

៤,៤១%

៥០.០០០.០០០

៥០.០០០.០០០

បក់ប

រើ្ញ បស់អតិថជ
ិ ន

មូលធន

ធៀបនឹង
ឆាំចាស់

យើងទទួលបាន គជ័យក្នុងការបង្កើនទពយសកម្មសរុបចំនួន១១,៦% ដល
មានទឹកបក់ដល់ចំនួន ៤៦១,៦ លានដុលារអាមរិក តឹមថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣
ដលជាចមបងបានមកពីកំណើននការផ្តល់ឥណទាន និងបុរបទាន។
ក្នុងឆាំ
ឥណទាន និងបុរបទានដុលបានឈានដល់កំណត់តដលគួរឱយគាប់ចិត្ត ចំនួន
១៤,៣% ក្នុងទឹកបក់ចំនួន ២៧២,១ លានដុលារអាមរិក បើបៀបធៀបនឹងឆាំមុន
ខណៈដលធនាគារ ត តលើការផ្តល់ឥណទានដលមានគុណភាព។
យឡកបក់ប

្ញើរបស់អតិថិជនបានកើនឡើងគួរឱយកត់សមា្គល់ចំនួន

២,៧៨%

១៤,៨៤%

១០,៩០%

២,១២%

១,៤៨%

ចំណល
ូ កមឈ្នល
ួ ធៀបនឹងចំណល
ូ (%)

១៣,៤៦%

១៣,៨៥%

ចំណាយធៀបនឹងចំណល
ូ (%)

៤៦,៦៤%

៣៩,៩៤%

ឥណទានធៀបនឹងបក់ប

៩១,០២%

១១២,២១%

៣,១៨%

៤,៤១%

២០,៨៩%

២២,១៤%

ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន (%)
ផលចំណញ ធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប(%)

ើ្ញ (%)

អំពធ
ី នាគារ

៤,០៣%

សមិទផ
ិ្ធ ល

ឆាំសារពើពន្ធ
២០១២

ភាពគប់គន់នដើមទុន
អនុបាត

ធនភាព

ភាពគប់គន់នដើមទុន

តស្ថិតក្នុងសភាពជាទីពញចិត្ត

អនុបាត
ធនភាពគឺជាសូចនាករដលណនាំ យធនាគារជាតិនកម្ពុជាដើមបី
វាស់វងភាពគប់គន់នដើមទុនហើយធនាគារជាតិនកម្ពុជាកំណត់ថា អត១៥% គឺ
ជាអាតអបបបរមាដើមបីរកសោភាពគប់គន់នដើមទុន។ ក្នុងការិយបរិច្ឆទនះអនុបាត
ធនភាពរបស់ធនាគារ តស្ថិតក្នុងសភាពជាទីពញចិត្ដ គឺចំនួន ២០,៨៩%
ះ
ជាមានការធាក់ចុះបន្តិចពីចំនួន ២២,១៤%
ឆាំ ២០១២។ យើងតងតស្វងរកការ
រកសោកមិតគប់គន់នដើមទុន ដើមបីគាំទដល់ការការពារហានិភ័យនអាជីវកម្ម និង
បង្កើនការរីកចមើនជាមួយការគប់គងនតមូវការរបស់ដើមទុន។
ការធ្វើឱយបសើរឡើងគុណភាពទពយសកម្ម
គុណភាពទពយសកម្មរបស់យើង តបន្តមានភាពបសើរឡើង ជាមួយនឹង
អនុបាតឥណទានមិនដំណើរការ ក្នុងអត ៣,១៨% បើធៀបនឹង ៤,៤១% ក្នុងឆាំ
២០១២។ កុមការងារបមូលឥណទានតូវបានបង្កើតឡើងដើមបីធានាថា គុណភាព
ឥណទានស្ថិតកមការគប់គង។
ចក្ខុវិស័យឆាំ ២០១៤
យុទ្ធសាស្ត និងការពងីកខ្លួនរបស់យើងបានជួយឲយយើងទទួលបាន គជ័យ
និងសមចបានសមទ្ធិផលដ៏បសើរមួយឆាំទៀតជាមួយនឹងបក់ចំណញសុទ្ធកយ
បង់ពន្ធចំនួន៩,៨ លានដុលារអាមរិកក្នុងឆាំ ២០១៣។
យើង តបន្តអនុវត្តវិធីសាស្តវិន័យក្នុងការគប់គងចំណាយ និងកលម្អគុណភាព
ទពយសកម្មរបស់យើង
យ តសំខាន់លើការកលម្អបសិទ្ធិផល និងផលិតភាព។
សមប់ឆាំសារពើពន្ធ ២០១៤ យើងកំពុងសម្លឹងរកមើលការគបដណ្ដប់លើវិស័យ
ដលមានផលចំណញ ខណៈដលយើងបើបស់ចំណាយរបស់យើងឱយមានបសិទ្ធភាព
បំផុត។
ល របស់យើងសមប់ឆាំសារពើពន្ធ ២០១៤ រួមមាន៖
∙ ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន ១៤,៤%។
∙ កំណន
ើ ឥណទានដុល ៣៥,៣%។
∙ កំណន
ើ បក់ប ្ញើអតិថិជន ៣៦,៦%។

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

អនុបាតឥណទានមិនដំណរើ ការ (%)

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

គុណភាពទពយសកម្ម

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

របាយការណ៍សានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

តម្លបន្ថមនការបក់សទ
ុ ធៀបនឹ
្ធ
ងទពយសកម្មសរុប(%)

ឆាំសារពើពន្ធ
២០១៣

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

បើ ះបីជាឥណទានដុលរបស់យើងមានកំណើនក្តី ក៏គុណភាពទពយសកម្មរបស់
យើង តមានភាពបសើរ ជាមួយនឹងអនុបាតឥណទានមិនដំណើរការចំនួន ៣,១៨%
ដលចំនួននះមានការថយចុះជាងមុន បើបៀបធៀបនឹងឆាំសារពើពន្ធឆាំ ២០១២ ចំនួន
៤,៤១%។ ក្នុងឆាំ ២០១៣ នះការបមូលមកវិញនូវសំវិធានធនឥណទានជាក់លាក់បាន
កាត់បន្ថយការកើនឡើងនូវសំវិធានធនទូ មួយផ្នក។

សចក្ដីសង្ខបអនុបាតសំខាន់ៗ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

កិច្ចខិតខំបឹងបងក្នុងការធ្វើឲយបសើរជាងមុនក្នុងការបមូលមកវិញនូវ
ឥណទានដលបានលុប លបានរួមចំណកដល់ការបង្កើនក្នុងការបមូលមកវិញនូវ
ឥណទានដលបានលុប លចំនួន ២៤៦,៧% កើនដល់ទឹកបក់ចំនួន៦៦៩,២៧៤
ដុលារអាមរិក។ ចំណាយបតិបត្ដិការបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងមុនចំនួន ៨៨,៧%
(បសិនបើផ្អកលើការគណនាបចាំឆាំ ២០១២ គឺមានការកើនឡើងចំនួន ៤១,៥៦%)
សបនឹងផនការពងីកដលគងទុករបស់យើងក្នុងឆាំនះ។ កតាដលនាំឲយមាន
ការកើនឡើងជាចមបង គឺចណា
ំ
យលើបគ
ុ លិ
្គ ក យសារយើងបានបន្តការកសាងសមត្ថភាព
បុគ្គលិករបស់យើង។ និ
ជិតចំនួន១០០ នាក់បន្ថមទៀតតូវបានជើសរីសដល
ធ្វើឱយចំនួននិ
ជិតសរុបមានចំនួន ២៩១ នាក់ក្នុងឆាំ២០១៣ ដលក្នុងឆាំ២០១២
គឺមានតចំនួន១៩១ប៉ុ
្ណះ។ សមាសភាគចំណាយបតិបត្ដិការសំខាន់ៗដទទៀត
ដូចជាចំណាយលើការជួល និងការជួសជុល ចំណាយរំលស់ និងចំណាយទីផសោរក៏បាន
កើនឡើងផងដរ។ អនុបាតចំណាយធៀបនឹងចំណូលរបស់យើងបានកើនឡើង
ដល់ ៤៦,៦% ដលបានកើនឡើងធៀបនឹង ឆាំ ២០១២ ដលមានចំនួន៣៩,៩%
ដលនះគឺជាការឆ្លុះប ំង ពីការកសាងសមត្ថភាព និងការពងីកខ្លួនរបស់យើង។

៣៩,៩% ដល់ ទឹកបក់ចំនួន ២៩៦,៧ លានដុលារអាមរិក ខណៈដលយើងបន្តទទួល
បានអត្ថប
ជន៍ពីការកសាងសមត្ថភាពក្នុងការគប់គងមូលនិធិ និងការបង្កើន
បណា្ដញសាខារបស់យើង។
យសារមានកំណើននបក់ប ្ញើខ្ពស់ជាងមុនអនុបាត
ឥណទានធនាគារធៀបនឹងបក់ប ្ញើអតិថិជនធាក់ចុះដល់ ៩១,៩% ពីចំនួន១១២,២%
នឆាំសារពើពន្ធ២០១២។ កំណើនបក់ប ្ញើរបស់អតិថិជនបានមកពីការកើនឡើង
នបក់ប ្ញើចរន្ដ និងបក់ប ្ញើសនសំចំនួន៤៩,៩ លានដុលារអាមរិក និងបក់ប ្ញើ
មានកាលកំណត់ចំនួន ៣៤,៨លានដុលារអាមរិក។

ព័តមា
៌ នផសងៗ

យើងបន្តសមចបានលទ្ធផលមួយដ៏សមសប ក្នុងឆាំ ២០១៣ ពមជាមួយ
បក់ចំណញមុនបង់ពន្ធចំនួន ១១,៨ លានដុលារអាមរិក និងបក់ចំណញសុទ្ធចំនួន
៩,៨ លានដុលារអាមរិក។ ការកើនឡើងនចំណូលបតិបត្តិការសុទ្ធសរុបចំនួន៦១,៥%
(បសិនបើផ្អកតាមការគណនាបចាំឆាំ ២០១២ គឺមានការកើនឡើងចំនួន២១,១%)
ទទួលបានជាចមបងពីការកើនឡើងនូវចំណូលពីការបក់សុទ្ធចំនួន៦២,០% (បសិនបើ
ផ្អកតាមការគណនាបចាំឆាំ ២០១២ គឺមានការកើនឡើងចំនួន ២១,៥%)ដលបាន
មកពីកំណើនឥណទាន និងការធ្វើឱយបសើរឡើងនូវតម្លបន្ថមនការបក់សុទ្ធ។
ឥណទានដុលរបស់យើងបានកើនជាមធយមចំនួន១៤,៣% កំណើនពីមួយឆាំ មួយឆាំ។
នះគឺជាការឆ្លុះប ំងពីជំហរដ៏បុងបយ័ត្នរបស់យើងក្នុងការផ្តល់ឥណទានដលមាន
គុណភាពខណៈដលតម្លបន្ថមនការបក់សទ
ុ ្ធមានភាពបសើរឡើងដល់ចន
ំ ន
ួ ៤,០៣%
ធៀបនឹងឆាំមុនដលមានចំនួន២,៧៨%។ កតារួមចំណកផសងទៀតគឺចំណូលថ្លឈ្នួល
និងកមជើងសារសុទ្ធ ខ្ពស់ជាងមុនចំនួន ៥៦,៩% (បសិនបើផ្អកលើការគណនាបចាំ
ឆាំ ២០១២ គឺមានការកើនឡើងចំនួន១៧,៧%) ដលភាគចើនបានមកពីចំណូលពីការ
ផ្ទរបក់ចំណូលពីសវាកម្ម និងកមផសងៗ។

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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សវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍ ការគប់គងបណា្ដញសាខា

“ឆាំ២០១៣ជាឆាំលំបាកមួយសមប់វិស័យធនាគារ
និងកង្វះអ្នកមានបទពិ
ប

ធន៍។

ះបីជាមានប

យសារមានការបកួតបជងកាន់តខាំង

ទាំងអស់នះក្តី ក៏ CFS

តអាចធ្វើឲយបក់

្ញើនិងឥណទានរាយកើនឡើងលើសកមិតនឧសសោហកម្ម ដលកតានះឆ្លុះប

ំងពីភាព

គជ័យនការបំពញតាមទសសនវិស័យរបស់យើងក្នុងការធ្វើឲយបសើរឡើងនូវសវាហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុ

ងបទសកម្ពុជា។ ពលនះយើងមានជំហយា៉ងរឹងមាំដើមបីផ្តល់តម្ល និងភាពងាយសួលជាងមុន
ជូនដល់អតិថិជនរបស់យើង

ក្នុងឆាំ២០១៤ នះ”។

ជីម គង់ហ៊ុយ

នាយក នាយកដា នសវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍ (CFS)

“ផ្នកគប់គងបណា្ដញ (CM)

តបន្តតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ខ្លួន

ក្នុងឆាំ២០១៣នះ ដើមបី

ពងីកបណា្ដញចកចាយរបស់ធនាគារក៏ដូចជាដើមបីគប់គង និងទទង់អាជីវកម្ម បសិទ្ធភាព
និងបសិទ្ធផលនបតិបត្តិការរបស់សាខា”។

ឃូ អង ហូ

នាយក នាយកដា នគប់គងបណា្ដញ (CM)

សចក្តីសង្ខប និងសមិទ្ធផលធំៗក្នុងឆាំ២០១៣

និងអតិថជ
ិ នថ្មៗ
ី របស់យង
ើ ។ ការពងក
ី ខ្លន
ួ របស់យង
ើ ធ្វឡ
ើ ង
ើ យា៉ងទាន់ពលវលាក្នង
ុ

ផ្នកសវាហិរញ្ញវត្ថស
ុ មប់អតិថជ
ិ ន (CFS)ទទួលខុសតវូ លើផលិតផល និងសវា

សមប់អតិថជ
ិ ន និងសហគសធុនតូចនិងមធយម(RetailSME)ហើយយើងកំពង
ុ ចាប់ផម
ើ្ត
្ធ
ន CFS របស់យង
ើ ។ ការផ្ដល់ឥណទានជូន
ក្នង
ុ យុទសាស្ត

ទទួលបាន

គជ័យ

ទទួលបាន

យសារតកំណន
ើ ដ៏ខស់
្ព នសហគសធុនតូចនិងមធយម

មូលដានប

ួ
រា
ើ្ញ យរបស់យង
ើ បានបន្តពងក
ី ខ្លន

អតិថជ
ិ នរបស់យង
ើ បានកើនឡើង ៣០ ភាគរយ ហើយក្នង
ុ ចំ

ម

ះជាង៩២ ភាគរយ
យអាជីវកម្ម

របស់សហគសធុនតូច និងមធយម បានកើនឡើង ៦០ ភាគរយបើធៀបនឹងឆាម
ំ ន
ុ ។
លគឺខស់
្ព ជាងបន្តច
ិ បើបៀបធៀប

កំណន
ើ ១២,៣ ភាគរយ។

យទទួលបានកំណន
ើ ១៦ ភាគរយ

នឹងភាគរយនឧសសោហកម្មដលជាមធយមមាន

អតិថជ
ិ នរបស់យង
ើ បានកើនឡើង ៤០ ភាគរយបើធៀប
“ផ្នកគប់គងបណា្ដញ(CM)

នឹងឆាំ វវវ ២០១២។

តបន្តតួនាទីដស
៏ ខា
ំ ន់របស់ខន
ួ្ល

ក្នង
ុ ឆា២
ំ ០១៣

នះ ដើមបីពងក
ី បណា្ដញចកចាយរបស់ធនាគារ ក៏ដច
ូ ជាដើមបីគប់គង និងទទង់អាជីវកម្ម

បសិទភាព
្ធ
និងបសិទផលនប
្ធ
តិបត្តការរបស់
ិ
សាខា”។
យើងបានបើកស

ធសាខាថ្មបានចំ
ី
នន
ួ បួន និងបានដាក់ឲយបប
ើ ស់មាស
៉ ន
ីុ

ួ បម
ំ យ
ួ ទីតាង
ំ ដើមបីបន្តពងក
ី ខ្លន
ួ
ATM ខាងកចំនន

ដល់សហគមន៍ឲយបានកាន់ត

ទូលទ
ំ លា
ូ យ និងដើមបីបព
ំ ញតមវូ ការផ្នកធនាគាររបស់អតិថជ
ិ នដលមានសប់

លបំណងបង្កន
ើ មូលដានអតិថជ
ិ ន និងចាប់យកចំណកទីផសោរ ខណៈដលសដ្ឋកិច្ច

ី ខ្លន
ួ នះនឹងជួយពងង
ឹ បន្ថមទៀតនូវវត្តមាន
ក្នង
ុ បទសបន្តកើនឡើង។ ការពងក

ការប្តជាចិតរបស់
្ត
យង
ើ និងការទទួលសា្គល់ពអ
ី តិថជ
ិ នកាន់តចន
ើ ។

ី ធើណត
ិ M2U ដល
យើងបន្តពងក
ី អាជីវកម្មធនាគាររបស់យង
ើ តាមបណា្ដញអុន

ទទួលបានសមិទផលល្អ
្ធ
គួរជាទីគាប់ចត
ិ ្ត

យមានអ្នកចុះ

ះបប
ើ ស់សរុបចំនន
ួ

នន
ួ ១៤,២ លានដុលារអាមរិក។
២.៧៩២ នាក់កង
ុ្ន ឆាំ ២០១៣ និងតម្លបតិបត្តការចំ
ិ

យើងបានចុះកិចសនយោ
្ច
ជាមួយបណា្ដកម
ុ ហ៊ន
ុ ទូទាត់បក់ដម
ើ បីអាចទូទាត់វក
ិ យបត
្ក

ួ ដល់អតិថជ
ិ នរបស់
តាមរយៈ M2U ដលនះជាវិធម
ី យ
ួ ទៀតដើមបីបង្កភាពងាយសល

យើង។ យើងក៏បានពងក
ី សវាគប់គងសាច់បក់របស់យង
ើ

យ

គជ័យផងដរ

យទទួលបាននូវគណនីធៗ
ំ និងទទួលបានបន្ថមទៀតក្នង
ុ ពលឆាប់ៗនះ។

ើ កម
ុ គប់គងផ្នកលក់ ដលកម
ុ នះនឹង
ក្នង
ុ ឆាំ ២០១៣ យើងក៏បានបង្កត

តលើការបង្កត
ើ មូលដានគប់គងនិងជមញ
ុ ការលក់ និងផលិតភាពតាមរយៈទិនន័
្ន យ

និងបុគលិ
្គ កតាមដានបរិមាណលក់បចាំសបាហ៍

យបង្កត
ើ កម
ុ បុគលិ
្គ កពិគះ

បល់

អតិថជ
ិ នសមប់សាខានីមយ
ួ ៗ កម
ុ បុគលិ
្គ កលក់បចាំថ្ង ការបងចកចំណាត់ថាក់សាខា
ូ ត្អរ និងការសរសើរ កម្មវិធល
ី ក
ើ ទឹកចិត្ត កម្មវិធទ
ី រូ ស័ព្ទ
ការពិនត
ិ យតាមដានការត្អញ

អតិថជ
ិ ន

ំ
និងការផ្តល់ការបណ្ដះុ បណា្ដលមូលដានគះឹ នជំនាញផ្នកលក់ដល់បគ
ុ លិ
្គ កផ្នកលក់ទាង

អស់។
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សចក្តស
ី ង្ខប
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តលើបគ
ុ លិ
្គ កនិងហដារចនាសម្ពន
័ ដើ
្ធ មបីទទួលបាន

សមត្ថភាពផ្ដល់ផលិតផល និងសវាថ្មក
ី ង
ុ្ន ឆាំ ២០១៤ លើសវាផ្ដល់កាត ឥណទានរាយ
ការគប់គងទពយសមបត្តិ (premier wealth) និងពហុបណា្ដញ (Multi Channel)

ចំណកឯផ្នក CM នឹង

តលើការកសាងសមត្ថភាពការងារបុគលិ
្គ ក បតិបត្តការ
ិ
និងការ

បង្កន
ើ ផលិតភាព តាមរយៈការបន្តផ្តល់ការណនាកា
ំ របងាត់បងៀន និងបណ្ដះុ បណា្ដល

បុគលិ
្គ កសាខា។

ដំណរើ ការដរ។ យើងនឹងខិតខំបង
ឹ បងបន្ថមទៀតដើមបីបង្កន
ើ បសិទភាព
្ធ
និងបសិទផល
្ធ

ើ កន្លងសិកសោ ICBA និងការបណ្ដះុ បណា្ដលជាបចាំ។
ការងាររបស់បគ
ុ លិ
្គ កតាមរយៈការបង្កត
យើងក៏បានរៀបចំគមងបង្កត
ើ កបខ័ណគប់គងផ្នកលក់ដលមានលក្ខណៈ

ហ្មត់ចត់ និងរឹងមាជា
ំ ងមុនផងដរ ដើមបីសមចបានផលិតភាពផ្នកលក់កាន់តខ្ពស់ និង

តលើទនា
ំ ក់ទន
ំ ងជាមួយអតិថជ
ិ ន និងការពិគះ

ើ ដូចជាការបង្កត
ើ ទិស
បល់។ ទាង
ំ នះក៏នង
ឹ រាប់បញ្ចល
ូ កិចផ្ត
្ច ច
ួ ផ្តម

ឆាំ ២០១៤ នឹងកាយជាឆាម
ំ យ
ួ ដល

រពញ

យសមិទផលសំ
្ធ
ខាន់ៗ សមប់

CFS និង CM។ បណា្ដញសាខារបស់យង
ើ នឹងឈានដល់២១ទីតាង
ំ
តំបន់ដលមានបជាជនរស់

ំ ង
ុ ស្ថត
ិ ក្នង
ុ
សវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ និងសវាកម្មពហុបណា្ដញ (Multi Channel) ក៏កព

ដើមបីពងង
ឹ សមត្ថភាពផ្នកលក់ដល

ទសសនវិស័យឆាំ២០១៤

តលើការកលម្អលក្ខណៈ M2UBiz

យគបដណ្ដប់គប់

្ច ងអស់នបទសកម្ពជា
ុ
ចន
ើ និងមជឈមណលសដ្ឋកិចទាំ

ដលធ្វឲ
ើ យយើងអាចតាមទាន់ ឬដើរលឿនជាងគូបកួតបជងរបស់យង
ើ ។ យើងនឹងកាយ
ជាធនាគារថាក់តប
ំ ន់តមួយគត់ ដលមានរចនាសម្ពន
័ សា
្ធ ខាផសងៗគា ដើមបីបមើសចក្តី

តវូ ការផសងៗរបស់អតិថជ
ិ ន ចាប់ពសា
ី ខាបទដានរហូតដល់បញ្ជរលក់ សាខាបភទវីឡា

ើ យយើងចាក់ឬសកាន់តជ
និងមជឈមណលបមស
ើ វានានា។ កិចផ្ត
្ច ច
ួ ផ្តម
ើ ទាំងនះនឹងធ្វឲ
ក្នង
ុ សហគមន៍។

សមិទផលសំ
្ធ
ខាន់ៗ ដលគួរឲយចាប់អារម្មណ៍ផសងទៀត គឺការចាប់ផម
ើ្ត នូវសវា

សមប់គប់តួនាទីទាំងអស់ ការបង្កើតឧបករណ៍តាមដាននិងវាយតម្លរងាន់លើកទឹកចិត្ត
ំ ញ
សមប់ការលក់ កម្មវិធគ
ី ប់គងទំនាក់ទន
ំ ងអតិថជ
ិ ន (CRM) កបខ័ណអភិវឌឍន៍ជនា

ផ្នកលក់ និងការបណ្ដះុ បណា្ដលពមទាង
ំ ការបង្កត
ើ កម្មវិធដ
ី គូជាមួយហាង លក់រាយ
ពាណិជករ
្ជ និងសាកលវិទយោល័យផងដរ។
ការគប់គងផ្នកលក់

យមានកិចសហ
្ច
ការជាមួយនឹងផ្នកពាណិជកម្ម
្ជ
ក៏ដច
ូ ជា

ផ្នកកិចកា
្ច រកម
ុ ហ៊ន
ុ និងសវាកម្ម នឹងបន្តដាក់ចញនូវយុទនា
្ធ ការដើមបីជមញ
ុ ការលក់
ំ ផ្នកសវាឥណទាន និងសវាមិនមនឥណទានរួមទាង
ំ
ទាង
ំ ផ្នកផ្តល់ឥណទានទាង

ចំណល
ូ ផ្អកកមផសងៗទៀត។ ការសហការជាមួយផ្នកកិចការ
្ច
និងសវាអាជីវកម្មដើមបី

ឹ សវាអតិថជ
ិ ន ក៏ជារឿង
អនុវត្តកិចផ្ត
្ច ច
ួ ផ្តម
ើ បន្ថមទៀត និងការបណ្ដះុ បណា្ដលដើមបីពងង

សំខាន់ដលតវូ

តការយកចិតទុ
្ត កដាក់ផងដរ។

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

ី ប់គង
គប់គងទពយសមបត្តតាមធនា
ិ
គារ និងអាជីកម្មទទួលកាត និងចញកាតកម្មវិធគ

លក់ចបោស់លាស់

កុមបុគ្គលិកការងារធនាគារយើង រង់ចាំបមើនជូនន
សរី

កអ្នក

តាមបណា្ដសាខាថ្មីទាំង ៤ មានសាខា

ភ័ណ ជយចងារ អូរបកក្អម និងសាខាកម្ពុជាកម

ព័តមា
៌ នផសងៗ

យសមប់ផក
្ន CFS គឺ

ការបង្កត
ើ កម
ុ សវាធនាគារឌីជថ
ី លដើមបី

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

តលើការកសាងសមត្ថភាព

និងវិសយ
័ សហគសធុនតូច និងមធយមនសដ្ឋកិច។
្ច

អំពធ
ី នាគារ

ទាង
ំ កម
ុ CFS ទាង
ំ កម
ុ CM របស់យង
ើ នឹងបន្ត

ុ ល់មាស់ផះ្ទ
ពងង
ឹ គុណភាពផលិតផល និងសវាដើមបីពងក
ី លទ្ធភាពផ្នកហិរញ្ញវត្ថដ

សមិទផ
ិ្ធ ល

ិ ៈសវាកម្មអតិថជ
ិ នផង។
សវាកម្មជាមូលដានសំខាន់ៗ ពមទាំងលក្ខន្តក

ទពយសមបត្តថា
ិ ក់តប
ំ ន់ ការពងង
ឹ សមត្ថភាពធនាគារតាមបព័នអុ
្ធ ន
ី ធើណត
ិ ពមទាំងការ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

កម
ុ គប់គងផ្នកលក់ដលសហការជាមួយផ្នកកិចការ
្ច
និងសវាអាជីវកម្មក៏បាន

ដាក់ចញនូវកម្មវិធស
ី វាកម្មអតិថជ
ិ នមួយ ដើមបីឲយបុគលិ
្គ កសាខាទាង
ំ អស់ពងង
ឹ បទដាន
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សវាធនាគារកិច្ចសកល

“យុទ្ធសាស្តរបស់យើង គឺជើសរីសដគូធំៗ និងមានកិតយោនុភាព

លើទីផសោរ ដើមបីធ្វើជាដគូ

អាជីវកម្មរបស់យើងជាមួយធនាគារ មប៊ង កម្ពុជា និងធ្វើឲយធនាគារ មប៊ង កម្ពុជាកាយជាអាទិ
ភាពទីមួយរបស់ពួកគក្នុងការផ្តល់ដំ

ះសយអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដលអាច

បំពញតមូវការរបស់ពួកគបាន”។

ឆយ វ ខ្វុង

នាយក នាយកដា នធនាគារកិច្ចសកល (GB)

សចក្ដីសង្ខបនការបំពញការងារ

ក្នុងឆាំ ២០១៣

ចក្ខុវិស័យឆាំ ២០១៤

ផ្នកសវាធនាគារសកលទទួលខុសតវូ លើអាជីវកម្មរបស់កម
ុ ហ៊ន
ុ ពាណិជកម្ម
្ជ

និងសហគសធុនតូច និងមធយម ក៏ដច
ូ ជាជាអាជីវកម្មបតិបត្តការធ
ិ
នាគារ។ គំរអា
ូ ជីវកម្ម

អាទិភាពរបស់យើងក្នុងឆាំ ២០១៤ មានដូចខាងកម៖

ការបង្កត
ើ កញ្ចប់ដំ

∙ ដាក់ឲយបើបស់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗ ដើមបីបមើដល់

សវាធនាគារសកលរបស់យង
ើ គឺផកលើ
្អ
វធ
ិ សា
ី សដល
្ត

តលើអតិថជ
ិ ន

យមាន

ះសយហិរញ្ញវត្ថស
ុ មប់អតិថជ
ិ នសំខាន់នម
ី យ
ួ ៗ។ យើងបាន

ូ ជីវកម្មក្នង
ុ ការគប់គងអតិថជ
ិ ន និងទំនាក់ទន
ំ ងអតិថជ
ិ ន
បប
ើ ស់គរំ អា

យចាត់ទក
ុ គំរូ

ី ងអស់
គប់គងអតិថជ
ិ នជាតកតាសំខាន់នទំនាក់ទន
ំ ងសមប់រាល់អតិថជ
ិ នថ្មទាំ

កម្ចីឥណទានក្នុងតំបន់។

ដលមានសប់របស់យង
ើ ។

ក្នង
ុ ឆា២
ំ ០១៣ កម
ុ ការងារហិរញ្ញវត្ថពាណិ
ុ
ជកម្ម
្ជ របស់យង
ើ បានពងក
ី វិសាល

បកប

យ

ក្នង
ុ តំបន់

គជ័យ

យបានបង្កត
ើ ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយដគូពាណិជកម្ម
្ជ ធំៗ

ក្នង
ុ បទសវៀតណាម និងបទសថ ក្នង
ុ

កម្ពជា
ុ ។

យើងក៏បានពងក
ី វិសាលភាពទីផសោរ និងពងង
ឹ វត្តមានរបស់យង
ើ

កម្ពជា
ុ ផងដរ

ជស
ើ រីសដគូធៗ
ំ និងមានកិតយោនុភាព

ក្នង
ុ បទស

យ

ក្នង
ុ បទស

ឆាំ ២០១៣ យើងបានចុះហត្ថលខាលើអនុសសោរណៈ
ក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ ហើយ

កិចសហប
្ច
តិបត្តកា
ិ រនះធ្វឲ
ើ យសមចបាននូវកិចព
្ច មពៀងអាជីវកម្មបកប

យផ្លផា្ក

ះសយហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកម្មឲយបានគប់ជង
ុ ជយសមប់

អតិថជ
ិ នធនាគារមប៊ង

∙ រួមគាបង្កើតដំ

កមត
ិ តំបន់ ដលមានវត្តមានធនាគារ មយប៊ង។

ះសយអាជីវកម្មថ្មីៗសមប់អតិថិជនកម្ពុជាជាមួយ

មានដគូអាជីវកម្មរបស់យើងពីតំបន់ផសងៗ

ជុំវិញពិភព

ក ដូចជា

បទសសិង្ហបុរី បទសជប៉ុន និងបទសបារាំង។

គ

ំ ញតមវូ ការសវាធនាគា
ជាចន
ើ សមប់ធនាគារមប៊ង និង ធនាគារ Mizuho ដើមបីបព
គិនជប៉ន
ុ ដលមកបទសកម្ពជា
ុ ។

∙ បង្កន
ើ វត្តមានរបស់យង
ើ របស់កង
ុ្ន តំបន់ ដើមបីធានាឲយមានការបង្កត
ើ អាជីវកម្

ះសយអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដល

យល់គាជាមួយការិយាល័យតំណាងធនាគារ Mizuho

រដល់វន
ិ ិ

បទសកម្ពុជា។

∙ ផ្តល់នវូ ដំ

យើងជាមួយធនាគារ មយប៊ង កម្ពជា
ុ និងធ្វឲ
ើ យធនាគារ មយប៊ង កម្ពជាកា
ុ
យ

ថ្ងទី ០៥ ខក

ល

អ្នកបប
ើ ស់ និងសមប់
មថ្មស
ី មប់ធនាគារ សាជីវកម្ម កម
ុ ហ៊ន
ុ ពាណិជកម្ម
្ជ

ើ្វ
អាជីវកម្មរបស់
លើទផ
ី សោរ ដើមបីធជាដគូ

អាចបំពញតមវូ ការរបស់ពក
ួ គបាន។

ក្នុងទីផសោរ និង

ផលិតផលបតិបត្តិការធនាគារ ជាពិសស គឺការគប់គងសាច់បក់។

បទសកម្ពជា
ុ ។ យុទសា
្ធ ស្តរបស់យង
ើ គឺ

ជាអាទិភាពទីមយ
ួ របស់ពក
ួ គក្នង
ុ ការផ្តល់ដំ

∙ បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកុមហ៊ុនដលឈានមុខ

កុមហ៊ុនសហគសដលឈានមុខក្នុងផ្នកឧសសោហកម្ម/វិស័យ

ិ នពាណិជកម្ម
្ជ
និង
យបង្កត
ើ ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយកម
ុ ហ៊ន
ុ កម្ពជា
ុ អតិថជ

អតិថជ
ិ នដលបប
ើ ស់សវាពាណិជកម្ម
្ជ

∙ បង្កន
ើ និងពងង
ឹ ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយអតិថជ
ិ នបច្ចប
ុ បន្នដលមានគុណតម្លខ្ពស់។

លបំណងដើមបី

ធានាឲយមានការទទួលសា្គល់ចន
ើ ជាងមុននូវលិខត
ិ ប
ូ ករណ៍ពាណិជកម្ម
្ជ
ដលចញ
ធនាគារ មយប៊ង កម្ពជាសម
ុ
ប់អតិថជ
ិ ន និង/ឬពាណិជកររបស់
្ជ
ខន
ួ្ល

បតិបត្តិការគណនីចរន្ត។

∙ បង្កើត និងដាក់ឲយបើបស់បព័ន្ធគប់គងសាច់បក់ក្នុងតំបន់ និងការផ្តល់

ចំណកឯគំរទ
ូ នា
ំ ក់ទន
ំ ងអតិថជ
ិ ននឹងធ្វឲ
ើ យរីកចមន
ើ និងគប់គងផលប័តអាជីវកម្ម

ភាពរបស់យង
ើ

∙ បន្តការធ្វើឲយរីកចមើន និងអភិវឌឍជំនួញហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។

បរិយាកាសវិស័យធនាគារ

បជង
ក៏

ឡើយ

ក្នុងបទសកម្ពុជា

ក្នុងឆាំ ២០១៤

បទសកម្ពជា
ុ ។ បើ

តមានលក្ខណៈបកួត

យមានធនាគារពាណិជ្ជសរុបចំនួន ៣៥

ះជាការចាប់យកអាជីវកម្មថ្មៗ
ី ពីអតិថជ
ិ ន

យ ក៏ការពងឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនបច្ចុបបន្ន

ល

ធំៗ

តជាកតាដ៏សំខាន់

មួយក្នុងបរិយាកាសបកួតបជងបបនះ។ ការគប់គងការងារផ្ទក្នុង និងការ

តត
ួ ពិនត
ិ យផលប័តអាជីវកម្មរបស់យង
ើ ឡើងវិញយា៉ងបង
ុ បយ័ត្ន គឺជាកតាសំខាន់
ដើមបីធានាឲយផលប័តអាជីវកម្ម ស្ថិត

ក្នុងសានភាពល្អសមប់ធនាគារ

មយប៊ងក្នុងបទសកម្ពុជា។ អាទិភាពរបស់យើង សមប់ឆាំ ២០១៤ នឹងកាយ

ជាកតា

គជ័យដ៏សំខាន់របស់យើងក្នុងការអនុវត្តកិច្ចផ្តួចផ្តើមជាយុទ្ធសាស្ត

ដូច ដលបានគងទុក និងសបតាម

ល

រយៈពលវង

យកាយជា

ធនាគារជមើសទីមួយ និងដគូអាជីវកម្មសមប់អតិថិជនរបស់យើង

បទសកម្ពុជា ពមទាំងកាយជាអ្នកផ្តល់ដំ

ះសយហិរញ្ញវត្ថុបកប

ភាពច្នបឌិត និងគប់ជុងជយសមប់អតិថិជនរបស់យើង។

ក្នុង

យ
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កិច្ចការកុមហ៊ុន និងសវាកម្ម

“យើងបន្តពងឹងស្តង់ដារនិងការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចរបស់យើង បន្តលើកកម្ពស់មុខមាត់អាជីវកម្ម
របស់យើង ដើមបីកាយជាជមើសមុនគ

ក្នុងចិត្តរបស់អតិថិជន

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កម្ពុជា និងផ្ដល់ការគាំទជា

ជាមួយសហគមន៍ ដលយើងផ្ដល់សវា ដើមបីនាំមកនូវភាពរុងរឿង និងភាពរីកចមើនទាំងអស់គា
យនិរន្តរភាព និងអត្ថន័យ”។

ទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម និងការគប់គងសាកស
ក្នង
ុ ឆា២
ំ ០១៣ កម
ុ ការងារបានផ្តល់គន
ំ ត
ិ ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ ពាណិជកម្ម
្ជ សំខាន់ៗជាចន
ើ
ដលបានជួយលើកកម្ពស់មុខមាត់សាកស របស់យើង និងកាយជាជមើសលើគ
ក្នុងចិត្តអតិថិជន បទសកម្ពុជា។ គំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនះរួមមានការបើកដំណើរការ
សាខាទាង
ំ បួន ផលិតផល និងយុទនា
្ធ ការទីផសោរ ពមទាំងការបរព្ធពិធគ
ី មប់ខប
ួ ទី ២០ របស់
ធនាគាមយប៊ង ក្នុងបទសកម្ពុជា។ គំនិតផ្តួចផ្តើមជាចើនគឺជាគន្លឹះនកិច្ចបឹងបង
របស់យើងក្នុងការលើកស្ទួយសាកស ធនាគារ មយប៊ង កម្ពុជា និងការផសោរភាប់
យុទ្ធសាស្តលើកកម្ពស់សាកស របស់យើងជាមួយទសសនវិស័យពាណិជ្ជកម្ម។ ដើមបី
ឲយសបតាមការបញ្ចូលទសសនវិស័យក្នុងសុកក្នុងការលើកស្ទួយសាកស
យើងបាន
ចាប់ផ្តើមអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើម ដលអាចឲយយើងបង្កើនដើមទុនបមុងនសាកស របស់
ធនាគារ មយប៊ងយា៉ងមានបសិទភាព
្ធ
តាមរយៈសំណទ
ើ នា
ំ ក់ទន
ំ ងនសាកស របស់
យើងជាបចាំ និងសកម្មជាងមុនជាមួយភាគីពាក់ពន
័ ្ធ កម្ពជា
ុ ។ ការ តជាសំខាន់របស់
យើងគឺកបមុខមាត់ថ្មីរបស់សាកស ធនាគារ មយប៊ង ក្នុង លបំណងដើមបីបង្កើ
នទំនាក់ទំនង និងភាពទាក់ទាញរបស់ធនាគារដល់អតិថិជនចាស់ និងថ្មី។ យើងជឿជា
ក់ថាកិច្ចបឹងបងនះនឹងចូលរួមកសាងទំនាក់ទំនងអតិថិជនឲយកាន់តយូរអង្វងជាង
មុន។
ក្នុង ២០១៤ យើងនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តសំណើសាកស ថ្មីគឺ “ការតភាប់តំបន់
នានា ទ្វីបអាសុី” (Bridging Worlds in Asia)
ក្នុងទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម និង
យុទ្ធនាកាសាកស របស់យើងទាំងអស់ដើមបីពងឹងកមាំងរបស់ធនាគារ មយប៊ងក្នុង
ការរៀបចំសវាហិរញ្ញវត្ថុ។
ការទទួលខុសតវូ លើសាជីវកម្ម
តជាការប្តជាចិតដ៏
្ត សខាន់
ំ
មយ
ួ របស់យង
ើ
ដល ក្នុង ះការ តសំខាន់ គឺបង្កើតការផាស់ប្តូរដ៏ធំមួយ ក្នុងសហគមន៍
ដលយើងផ្ដល់សវា។ យើងបន្តឆាំទីពីរនការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភកុមាររបស់
ធនាគារ មយប៊ង៖ គំនិតផ្តួចផ្តើមសង្គះកុមារចញពីកន្លងចាក់សមម
ដលជាកិច្ចសហការជាមួយ

ស្ដីពីការទទួលខុសតូវសាជីវកម្មមាន

ក្នុងទំព័រ ៤៦ នរបាយការណ៍បចាំឆាំនះ។

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

សុចរិ្ច តភាពពាណិជកម្ម
្ជ
សីលធម៌ និង វិជាជីវៈរបស់យង
ើ
គប់សកម្មភាពទាំងអស់
របស់ធនាគារយើង។
ក្នុងន័យនះ យើង រពតាម លការណ៍ ដលមានចង
ក្នុងបកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជាស្តីអំពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម ហើយយើងបកាន់
ខាប់នូវស្តង់ដារ និងការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសមប់កុមហ៊ុនផងដរ។
ក្នង
ុ ឆាំ ២០១៣ ដំណរើ បតិបត្តកា
ិ រនកបខ័ណអភិបាលកិចសាជី
្ច
វកម្មបានចូលជាធរមាន
បនាប់ពីការបង្កើតកបខ័ណនះរួចហើយ ក្នុងអំឡុងពលដំណើរការបង្កើតសាជីវកម្មក្នុង
សុក។ ក្នុងដំណើរ ះ មុខ យើងនឹងបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ដើមបីធានាថាឲយមានការ
បកាន់ខាប់នវូ ស្តង់ដារខ្ពស់បផ
ំ ត
ុ នអភិបាលកិចសាជី
្ច
វកម្មក្នង
ុ
លបំណងបន្តលើកកំពស់
តម្លរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ បង្កើនទំនុកចិត្តរបស់វិនិ
គិន បង្កើតទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជន
និងកសាងរចនាសម្ព័ន្ធ ដលបកប យការបកួតបជង។

ការគប់គងសវា
តួនាទីនការគប់គងសវាគឺធ្វើការគាំទជាយុទ្ធសាស្តលើ លបំណងក្នុងការ
ផ្ដល់សវារបស់ធនាគារ។ កុមការងាររបស់យើង តលើការផ្តល់ការគាំទដលចាំបាច់
ដើមបីធានាថាទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងផលិតផលរបស់ធានាគាទាំងអស់គឺសប
តាមទមាប់ផ្ដល់សវាបសើរ ដើមបីបង្កើនការជឿជាក់របស់អតិថិជន។ តាមរយៈការ
សហការជាមួយផ្នកគប់គងបណា្ដញចកចាយ ធ្វឲ
ើ យមានការដាក់ចញនូវគំនត
ិ ផ្តច
ួ ផ្តច
ើ
សវាមួយចំនួន ក្នុងឆាំ ២០១៣។ គំនិតផ្ដួចផ្តើមទាំងនះក៏រួមមានការបណ្ដុះបណា្ដល
សវាអតិថជ
ិ នដល់បគ
ុ លិ
្គ កគប់កមត
ិ ទាង
ំ អស់ តាមសាខា ដើមបីពងង
ឹ ស្តង់ដាសវារបស់
ធនាគារ មយប៊ង។ លក្ខន្តក
ិ ៈនការផ្ដល់សវាអតិថជ
ិ ន តវូ បានដាក់ចញ ដើមបីបង្កន
ើ ភាព
សបគា និងភាពអាចជឿទុកចិតបាននសវា
្ត
ដល់សាខាទាង
ំ អស់របស់ធនាគារមយប៊ង។
ក្នុងដំណើរ ះ មុខសមប់ឆាំ ២០១៤ កុមការងារគប់គងសវា នឹងបន្តកិច្ច
សហបតិបត្តកា
ិ រជាមួយកម
ុ ការងារគប់គងបណា្ដញចកចាយក្នង
ុ ការដាក់ចញកម្មវិធនា
ី នា
ដើមបីអាចឲយមានការផ្ដល់សវាអតិថិជនល្អបំផុតដលមានលក្ខណៈសបគា។ កម្មវិធីនះ
រួមមានកិចខិ
្ច តខំបង
ឹ បងក្នង
ុ ការពងង
ឹ ការផ្តល់សវាតាមរយៈការរៀនសូតជាបន្តបនាប់
ពងឹងយន្តការនការ ះសយប
និងការគប់គងមតិកលម្អ ក៏ដូចជាការធ្វើការ
ស្ទង់មតិអំពីការចូលរួមរបស់អតិថិជនកាន់តខាំងកាជាងមុន ដើមបីវាស់ស្ទង់ពីវិសាលភាព
នភាពសមសប និងភាពពាក់ព័ន្ធរបស់យើងជាមួយអតិថិជនរបស់យើងជាដើម។ យើង
តការយកចិតទុ
្ត កដាក់លកា
ើ របន្តកសាងឧត្តមភាពអតិថជ
ិ នបកប យស្ថរិ ភាព និង
និរន្តភាព។

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ដើមបីជាការ រពតាមស្តង់ដារខ្ពស់នអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម យើងបន្តពងឹងគំរូ
អភិបាលកិច្ចរបស់យើង យធ្វើឲយមានសង្គតិភាព តមាភាព និងភាពគួរឲយជឿទុកចិត្ត
ក្នុងស្តង់ដារ និងការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចរបស់យើង។ យើងបន្តប្តជាក្នុងការសមច
បាននូវស្តង់ដារខ្ពស់បផ
ំ ុតន

អង្គការលើកស្ទួយបជាពលរដ្ឋ។ យើងលើកកម្ពស់ការងារស្ម័គចិត្តរបស់និ
ជិតយើង
ឲយឈាន កមិតមួយទៀត
ពលនិ
ជិតរបស់យើងបងាញពីគំរូនកិច្ចបឹងបង
ក្នុងការចំណាយពលជាមួយកម្មវិធីឧបត្ថម្ភកុមាររបស់ធនាគារ មយប៊ង យធ្វើជាគំរួល្អ
សមប់កុមារដើមបីធ្វើឲយពួកគមានការជមុញទឹកចិត្ត ការ តចិត្តទុកដាក់ និងសចក្តី
រីករាយជាមួយការអប់រំ និងឱកាសដលធនាគារបានផ្តល់ឲយ។ យើង តបកាន់ខាប់នូវ
ទសសនវិសយ
័ របស់ធនាគារ មយប៊ង ក្នង
ុ ការរកសោនិរន្តភាពគំនត
ិ ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ នការទទួលខុស
តវូ របស់សាជីវកម្ម។ គមងនះបានបងាញយា៉ងចបោស់នវូ
គជ័យ ថាតើទសសនវិសយ
័
និងវិធីសាស្តរយៈពលវងបានបង្កើតនូវគុណប
ជន៍ដ៏មានតម្លមិនអាចកាត់ថ្លអ្វីខ្លះ
ដល់សហគមន៍ និងធនាគារ។ គមងនះក៏បានផ្តល់នវូ ឱកាសជូនបុគលិ
្គ កធនាគារ មយប៊ង
ក្នុងបកាន់យកនូវគុណតម្ល “ការផ្តល់ឲយមកវិញ” និងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នការងារ
ស្មគ
័ ចិត។
្ត គមងនះបានពងង
ឹ គុណតម្ល T. I. G. E. R. ដល់និ
ជិតរបស់យង
ើ ទាង
ំ អស់។
ចំ ះ សហគមន៍ ឥទ្ធិពលគឺមានរយៈពលវង ហើយនឹងចាក់ឬសគុលជាមួយក្មងជំនាន់
កយ ដលជាមូលដានដ៏ល្អមួយសមប់ជីវិតរបស់ពួកគ ពលពួកគខិតខំតស៊ូកាយ
ជាបុគ្គល ដល គជ័យ ក្នុងសង្គម។
ក្នុងឆាំ ២០១៣ ធនាគារ មយប៊ង បាន
ទទួលពានរងាន់ធនាគារដលបពឹត្តផ្នកសង្គមល្អបំផុត ក្នុងកម្មវិធីបគល់រងាន់
ធនាគារកម្ពុជាឆាំ ២០១៣។ ចំណុចនះប ក់ឲយឃើញពីការផាស់ប្តូរ ដលយើងបានធ្វើ
ក្នុងសហគមន៍ ដលយើងបមើ កម្ពុជា ហើយយើងមានបំណងបន្តការយកចិត្តទុក
ដាក់របស់យើងក្នុងការ ដល់សហគមន៍ ដលមានតមូវការ។ របាយការណ៍ពញលញ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

សវាសាជីវកម្ម និងផ្លូវចបោប់

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

នាយិកា នាយកដា នកិច្ចការកុមហ៊ុន និងសវាកម្ម & លខាធិកាកុមហ៊ុន

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

ហា្កសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា

ព័តមា
៌ នផសងៗ

បកប

អំពធ
ី នាគារ

យុទ្ធសាស្តដល់សចក្ដីចង់បានផ្នកសវាកម្មរបស់ធនាគារ ពមទាំងពងីកទំនាក់ទំនងរបស់យើង
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ធនធានមនុសស

“យើងបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចខិតខំបឹងបងក្នុងការផសោរភាប់ និងសមបខ្លួន
អាជីវកម្មរបស់យើងនិងប

បឈមក្នុងការខិតខំបឹងបងបង្កើនការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកកមិត

ផលិតភាពការងារ និងការបពត
ឹ ្ត

បាននូវ

តាមតមូវការ

លបំណងរបស់យើង”។

ផ្នកហិរញ្ញវត្ថុបកប

យនិរន្តរភាពដលនឹងជួយឱយសមច

ហួត សាន់នី

នាយិកា នាយកដា នធនធានមនុសស

ការរកសោអ្នកមានទព
ភាព

សលយ និង ការអភិវឌឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ធាតុផសំដ៏សំខាន់មួយ នកបខ័ណគប់គងអ្នកមានទព
គជ័យ គឺការរកសោធនធានទពយ

ទព

យ

សលយរបស់ខន
ួ្ល ដលមានសប់គរួ ឱយជឿទុកចិត្ត

បាន និងមានលក្ខណៈស្ថិតស្ថរ ដើមបីទទួលតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ
មកដល់។ កម្មវិធីរកសោអ្នកមានទព

សលយបកប

ការស្ទង់មតិអព
ំ កា
ី រចូលរួមរបស់និ

ពលដលឱកាស

ក្នុងឆាំ ២០១៣ យើងបានដាក់អនុវត្តកបខ័ណមួយ ដលបញ្ចូល

ឲយមានការរៀបចំផនការបន្តវនការងារ ដើមបីជួយយើងក្នុងការកំណត់យកបុគ្គលិក

ណាមាក់ដលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតសមប់បំពញតួនាទីដលតូវការ។ យើងបង្កើត
កម្មវិធីខុសៗគា ដើមបីពិនិតយរកអ្នកមានទព
ពិនិតយរកអ្នកមានទព

មានទព

សលយតាមរយៈកម្មវិធី។

សលយតាមកមិតផសងៗគា

សលយតាមជំនាញ ការពិនិតយរកអ្នកមានទព

ការពិនិតយរកអ្នកមានទព

ថាការពិនិតយរកអ្នក

សលយតាមបទសនិង

សលយតាមសម្ព័ន្ធធនាគាររបស់យើងជារួម ក៏ដូចជាដើមបី

ស្វងរកឲយឃើញអ្នកដលមានទព

សលយ

ទូទាំងសម្ព័ន្ធធនាគាររបស់យើង និង

ដើមបីធានាថាយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការជើសរីសបុគ្គលដលស័ក្តិសមសមប់
តួនាទី ឬការងារនិមួយៗ។

ល

របស់យើងក្នុងការបង្កើនអ្នកមានទព

សលយ

ផ្ទក្នុងរបស់យើង គឺតាមរយៈការបើសមាមាត ៨០:២០ គឺជាភ័ស្តុតាងបងាញថាតួនាទី
សំខាន់ៗជាចើនកំពុងតតូវបានបំពញ
ធនាគារ មយប៊ង។

យើងបានចូលរួម

យនិ

ជិត ដលបានឡើងឋានៈ

ក្នុងកម្មវិធីបកួតបជង The 2nd Maybank Go Ahead

Challenge ដលមានការចូលរួមពី១០ បទសនិងមាន១៣ជាតិសាសន៍ ដើមបីចូលរួម

ការបកួតបជងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ កម្មវិធីនះមានអ្នកដាក់ពាកយបមាណ ៣០០
នាក់មកពីបទសកម្ពុជា។

ឆាំនះ យើងក៏បានបគល់រងាន់ដល់អ្នកឈ្នះកំពូលឱយ

ធ្វើការសាកលបងការងារ ចំនួនពីរសបាហ៍

ធនាគារ មយប៊ង ទីកុងញូយ៉ក និងផ្តល់

ក្នង
ុ ឆា២
ំ ០១៣ បានកត់ត

ជិតមាន៧៩% ដលមានតម្លស្មើនឹងបទដាន Towers

Watson Cambodia High Performance Companies Norm។ យើងខិតខំបង្កន
ើ កមត
ិ នការ
ុ លិ
្គ កផងដរ។
ជិតយើង ក៏ដច
ូ ជាការបង្កន
ើ ផលិតភាពការងាររបស់បគ

ពញចិតរបស់
្ត
និ

ជាផ្នកមួយនកិច្ចបឹងបងជាបន្តបនាប់របស់យើង

សលយរបស់យើងចាត់កំណត់កុមអ្នកមាន

សលយខុសៗគា ចាប់ពីអ្នកដឹកនាំដលមានកមិតការងារថាក់ទាបរហូតដល់

កមិតថាក់ខ្ពស់។

កមិតនការចូលរួមរបស់និ

ជិតរបស់យង
ើ

ក្នុងការលើកកម្ពស់វបបធម៌

ះតង់ បើកទូលាយ និងការជឿទុកចិត្ត (Honest, Open and Trust) របស់យើង

យើងបើបស់កម្មវិធីជាចើនបភទ ដើមបីឱយនិ

ជិតបងាញពីក្ដីបារម្ភ ឬមតិកលម្អ

ដើមបីធ្វើការកលម្អ ដូចជាការស្ទង់មតិបចាំឆាំអំពីការចូលរួមរបស់និ

ជិតកិច្ចបជុំ

សន្ទនាជាមួយនាយកបតិបត្តិ ការបជុំបុគ្គលិកនិងកិច្ចសន្ទនា One2One ។

ដើមបីបញ្ចូលគុណតម្លស្នូល និងរបៀបវារៈនការផាស់ប្ដូរទាំងនះ ធនាគារបាន

រៀបចំការបកួតបជង My T. I. G. E. R. Journey Video Photo Competition និងបាន
អ

ុ ការងារ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ មយប៊ង ឱយចករំលករឿងរា៉វអំពកា
ី រជមញ
ុ
ញ
ើ្ជ កម

ការលើកទឹកចិត្តក្នុងដំណើរផាស់ប្តូររបស់ខ្លួនជាមួយធនាគារ មយប៊ង។
និ

ជិតរបស់យើង មកពី ធនាគារ មយប៊ង កម្ពុជា បានចូលរួមបងាញពីឥទ្ធិពល

នគុណតម្ល T. I. G. E. R. របស់ យើង មកលើជីវិតរស់

និងបានទទួលពានរងាន់មួយក្នុង ចំ

និងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគ

មពានរងាន់បចាំសបាហ៍។

យុទ្ធសាស្ត្រភាប់សកម្មភាពការងារ

នឹងរងាន់លើកទឹកចិត្ត

យមានការយកចិតទុ
្ត កដាក់ជាបន្តបនាប់កង
ុ្ន ការផ្តល់សណ
ំ ង អត្ថប

អភិវឌឍអាជីព និងឱកាសវិវឌឍ
ឆាំ ២០១៣

យធ្វើការពិនិតយឡើងវិញទាំងសុង

កម្មវិធីផ្ដល់អត្ថប
សបទិស

ជន៍ការ

មុខសមសប យើងបានធ្វើការវិវឌឍបានយា៉ងល្អ

លើរចនាសម្ព័ន្ធបក់បៀវតសរ៍ និង

ជន៍ដល់បុគ្គលិករបស់យើង។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នះ យើង

នអភិកមរួម

ក្នុង

តធ្វើ

ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសំណងរបស់យើង ដលទទួលសា្គល់និ

ជិតតាមរយៈរងាន់ជាសាច់បក់ និងមិនមនសាច់បក់។ យើងគាំទវបបធម៌ “ផ្ដល់

រងាន់សមមាតនឹងសមត្ថភាពបំពញការងារ” ដលការបំពញការងារបានល្អនឹងតវូ ទទួល

ទឹកបក់ ១.០០០ ដុលារអាមរិក។ ឥឡូវយើងមានបក្ខជនចុងកយចំនួន ៣នាក់

បានរងាន់សមសប។ ការបំពញការងារជាគំរក
ូ ត
៏ វូ បានទទួលសា្គល់តាមរយៈកម្មវិធដ
ី ច
ូ ជា

Apprentice Program។

របស់យើងសមប់ឆាំ២០១៣ បានទទួលរងាន់

ដលបានចូលរួមជាមួយ មយប៊ង កម្ពុជា កមកម្មវិធី Global Management

វបបធម៌ចករំលក និង កមិតនការចូលរួម
គុណតម្លស្នល
ូ របស់យង
ើ រួមមាន ការងារជាកម
ុ សមាហរណកម្ម កំណន
ើ ឧត្តមភាព

និងបសិទ្ធភាព-ការកសាងទំនាក់ទំនង (Teamwork, Integrity, Growth, Excellence &

Efficiency, Relationship Building) គឺជា

លការណ៍ណនាំដ៏ចាំបាច់របស់យើងសមប់

រាល់សកម្មភាពទាង
ំ អស់របស់យង
ើ និងជាមគ្គទ
ុ សក៍ដស
៏ ខា
ំ ន់កង
ុ្ន ការជមញ
ុ ការចូលរួមពី
និ

ជិតរបស់យើង ក្នុងការចូលរួមក្នុងបសកកម្មមនុសសធម៌របស់ ធនាគារ មយប៊ង។

រងាន់ និ

ជិតឆ្នើម/កុមការងារឆ្នើមជាដើម។ និ

ជិត ដលបំពញការងារល្អជាងគ

ធ្វើដំណើរទសសនកិច្ចសិកសោ

បទស ក៏ដូចជារងាន់ផសងៗ ដលមានលក្ខណៈដូចគា ឬរងាន់ជាសាច់បក់។

ក

សព្វថ្ងនះ ការអនុវត្តការគប់គងរងាន់លើកទឹកចិត្តរបស់យើងបានផាស់ប្តូរពីការ

ការអនុវត្ត

យផ្នកធនធានមនុសស

ជាការការអនុវត្ត

យបធានផ្នកគប់គងនិមយ
ួ ៗ

វិញដើមបីផ្តល់អំណាចដល់អ្នកគប់គងទាំងអស់ក្នុងការធ្វើសចក្តីសមចចិត្តលើការគប់
គងរងាន់លើកទឹកចិត្តទាំងសុងចំ

ះបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ វាតូវបានឆ្លុះប

ំង

ក្នុង

បព័នគ
្ធ ប់គងការបំពញការងាររបស់យង
ើ ដលការផ្ដល់អណាចដល់
ំ
អក
្ន មានសមត្ថភាព
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សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របស់ធនាគារ និងសម្ព័ន្ធធនាគារ។

និ

យើងបានបន្ត

ជិត

ក្នុងផ្នកដលគាំទផនការយុទ្ធសាស្តនិងការអភិវឌឍរបស់ធនាគារ។ ការ

តាមសមាមាត ៧០:២០:១០

ដលមានន័យថា ៧០% នវិធីសាស្តរៀនសូតរបស់យើង គឺផ្អកលើការអភិវឌឍផ្អក
បទពិ

ធន៍ ២០% ផ្អកលើទំនាក់ទំនង និង ១០% ទៀតផ្អកលើការសិកសោផ្លូវការ។

ក្នង
ុ កម្មវិធផ
ី ច
ួ្ត ផ្តម
ើ ការទទួលខុស

ក្នង
ុ ឆា២
ំ ០១៣ បានបងាញថាការស័គ
្ម ចិតរបស់
្ត
និ

រឹងមាក
ំ ង
ុ្ន ធនាគារបស់យង
ើ ។ និ

យកចិត្តទុកដាក់ និងបើបស់ធនធានក្នុងការពងឹងសមត្ថភាព

ធ្វអ
ើ ន្តរាគមន៍លកា
ើ រអភិវឌឍរបស់យង
ើ តវូ បានតមង់ទស
ិ

ការចូលរួមយា៉ងសកម្មរបស់បគ
ុ លិ
្គ កយើង

តវូ សាជីវកម្ម

ការសិកសោ និងការអភិវឌឍន៍ជំនាញ

ជិត ដលមានឥទ្ធិពល

ួ ឧបត្ថម្ភ
យកម
ុ ការងារដាក់វនគាចំណាយពលជាមួយកុមារកមកម្មវិធជ
ី ន
ំ យ

ង
៉

កុមាររបស់ មយប៊ង

ថា គំនត
ិ ផ្តច
ួ ផ្ដម
ើ មាគា៌ចាកចញពីភាពលំបាក ហើយការធ្វើ

ដូចនះ ជាការពងង
ឹ បសកកម្មមនុសសធម៌

ក្នង
ុ សហគមន៍ ដលយើងបម។
ើ

ើ ង
ើ
ទិវា Maybank Global CR Day តវូ បានធ្វឡ

មានការចូលរួមពីនិ

ថ្ងទី ២៨ ខក

័ ចិតរបស់
្ត
និ
ការទទួលខុសតវូ សាជីវកម្ម (CR) និងការងារស្មគ

យើង។ កិច្ចសហបតិបត្តិការទាំង

ឆាំ ២០១៣។

ជិតរបស់

ះរួមមានភាពជាដគូរវាងនាយកដានផ្នក

ធនាគារកិច្ចសកល និងនាយកដាន សវាហិរញ្ញវត្ថុ សមប់សហគមន៍ ដើមបីដាក់
ចញកម្មវិធីទទួលសា្គល់កឌីត រវាងនាយកដានកិច្ចការកុមហ៊ុននិងសវាកម្ម

និងនាយកដានគប់គងបណា្ដញសាខា ដើមបីបង្កើនបសិទ្ធភាពសវាកម្មផ្តល់ជូន

អតិថិជនឱយកាន់តបសើរក៏ដូចជាការចូលរួមចំណកពីនាយកដានគប់គង
បណា្ដញសាខា ដើមបីចករំលកជំនាញផ្នកលក់។

ឆាំ ២០១៣

ជិតរបស់យង
ើ ជាង ៩០%។ ការប្តជារបស់យង
ើ ក្នង
ុ ការជមញ
ុ

យើងសង្កត់ធ្ងន់លើការសហការជាបន្តបនាប់ជាមួយផ្នកពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយ ដើមបី
អភិវឌឍ និងអនុវត្តផនការបងាញផ្លូវសមសបសមប់ការសិកសោរបស់និ

ជិតបានចាក់ឫស

ជិតរបស់យង
ើ បានចំណាយស្មគ
័ ចិតជាង
្ត
១.០០០

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

ល

ការងារស្ម័គចិត្តរបស់និ

បានពានរងាន់ធនាគារបំពញកិចការសង្គ
្ច
មល្អបំផត
ុ

យ

ជិតបានធ្វឱ
ើ យយើងទទួល

អំពធ
ី នាគារ

តូវបានធ្វើឲយសបតាម

នឹងសមត្ថភាពបំពញការងាររបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួន ដល

ក្នង
ុ កម្មវិធរី ងាន់សវាធនាគារកម្ពជា
ុ

ការបង្កើនបសិទ្ធភាព មុខងារ និងឧបករណ៍
ក្នុងឆាំ២០១៣ យើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការបព័ន្ធគប់គងធនធានមនុសស

របស់យើង តាមរយៈគហទំព័រនិ

ជិត myHR2u ដើមបីរៀបចំបព័ន្ធព័ត៌មានរបស់

និ

ជិតតាមតំបន់ ដលជួយសមួលដល់ដំណើរការស្វ័យបតិបត្តិកម្មធនធានមនុសស

និ

ជិតរបស់យើងអាចបើបស់បព័ន្ធមួយដលផ្តល់បភពតមួយសមប់ការទទួល

៉ងការងារធនធានមនុសស។ បច្ចុបបន្ន

របស់យើងក្នុង

លបំណងបង្កើនបសិទ្ធភាព

បានព័តមា
៌ ននិ

ជិតភាមៗ និងសមត្ថភាពបំពញមុខងារ និងការធ្វការសម
ើ
ចចិតដល
្ត

ជួយឱយនិ

ជិតមានសរីភាពក្នង
ុ ការ

្ត កដាក់លគ
ើ ណ
ុ ភាពនការរៀបចំ
តការយកចិតទុ

ក លី ទៀន ប៉ូ នាយកបតិបត្តិ ចូលរួមអបអរជាមួយបុគ្គលិកជ័យលាភី

កម្មវិធីពានរងាន់ MCP ឆាំ២០១៣ ដលបានទទួលរងាន់ទសសនកិច្ចសិកសោ

បរទស

បុគ្គលិកធនាគារ មយប៊ង ចូលរួមក្នុងម្មវិធីទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គមសកល ឆាំ២០១៣

បុគ្គលិកធនាគារ ជួយផសព្វផសោយក្នុងវទិការការងារ

ព័តមា
៌ នផសងៗ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

កម្មវិធី Go Ahead Challenge របស់ធនាគារ មយប៊ង

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

ផនការជាជាងដំណើរការរដ្ឋបាល។

សមិទផ
ិ្ធ ល

ក្នុងដំណើរការគប់គងការបំពញការងារទាំងអស់ ហើយរងាន់លើក

ទឹកចិត្តផសោរភាប់យា៉ងខាំង

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

តូវបានអនុវត្ត
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ជំនួយបតិបត្តិការ រដ្ឋបាលឥណទាន និងការគប់គងកម្ចី

“យើង

តការយកចិតទុ
្ត កដាក់សខា
ំ ន់លកា
ើ រគាទ
ំ

អាជីវកម្មក្នង
ុ ការសមចឲយបានតាម

លបំណងកំណន
ើ

របស់អតិថជ
ិ ន តាមរយៈការបប
ើ ស់ បច្ចកវិទយោបាន

បសើរជាងមុន ការបង្កន
ើ បសិទភាពពលវលា
្ធ
នការ

ធ្វប
ើ តិបត្តកា
ិ រ និងការផ្ដល់សវាកម្ម ក៏ដច
ូ ជាភាពបុន
ិ បសព្វ
ផ្នកបតិបត្តកា
ិ របកប

យបសិទភាពចំ
្ធ
ណាយ

ផងដរ។ យើងបន្តវិនិ

គលើធនធានមនុសស និង

បច្ចកវិទយោ ដើមបីគាទ
ំ ដល់ផលិតផល និងដំ
ហិរញ្ញវត្ថប
ុ កប

មា៉ទីន ឃូ

នាយក នាយកដា នរដ្ឋបាល
ឥណទាន និងការគប់គងកម្ចី

ួ ១៧ របស់
ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់សាខាទាង
ំ ១២ ទីតាង
ំ និងមា៉សន
ីុ ATM ចំនន

បច្ចកវិទយោព័ត៌មាន (IT)
យមានការ

តយកចិត្តទុកដាក់លើការពងឹងសមត្ថភាព

ក្នុងសុក និងការ

មកដល់នបព័នបច្ច
្ធ
កវិទយោថ្មក
ី ង
ុ្ន ឆាំ ២០១២ ដូចជា សវាកម្មធនាគារតាមអីន
ុ ធើណត
ិ
ើ្ត ការធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ នះ
M2U និង TradeConnex យើងបានចាប់ផម

ក្នង
ុ ឆា២
ំ ០១៣

រំពង
ឹ ខ្ពស់លើការដាក់ឲយបើបស់បព័ន្ធ IT និងបន្តជួយដល់ធនាគារនះឲយសមច

យ

បំណងបថារបស់ខ្លួន តាមរយៈការរកសោសន្ទុះកំណើន ដូចជាផនការពងីកសាខា
យើងបន្តវិនិ

ដល់ជន
ូ ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ និងអតិថិជនរបស់យើង។

យការបង្កត
ើ ថ្មី

៌ នសមប់រយៈពលបីឆាំ (ឆាំ ២០១៣-២០១៥)
គមងលើបច្ចកវិទយោព័តមា

តូវបានបង្កើតឡើង ដើមបីបងាញពីការប្តជាចិត្ត និងការធានារបស់យើង ចំ

ះគមង

ឹ វត្តមានផ្នកហិរញ្ញវត្ថរុ បស់
និងគំនត
ិ ផ្តច
ួ ផ្ដម
ើ ថ្មល
ី ប
ើ ច្ចកវិទយោព័តមា
៌ ន ដលនឹងជួយពងង

យើង

ក្នង
ុ បទសកម្ពុជា ក៏ដូចជា

ថាក់តំបន់ សបតាមក្តីបថា និងទសសនវិស័យ

របស់យើងក្នុងការកាយជាធនាគារឈានមុខគ
តំបន់ ពមទាំងបសកកម្មរបស់យើង

អារយធម៌៌ទូទាំងអាសុី។

មិនថាជាលក្ខខណបទបបញ្ញត្តិ

ក្នុងការផ្តល់សវាហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងការធ្វើឲយសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបកបក

ទៀត

ដាច់

ម

ះ មា៉សន
ីុ ATM មានចំនួន ១៤

យឡក)។ នះប

តាមសាខាផាល់ ហើយ ៣

ក់ឲយឃើញថា យើងបានតៀមខ្លួន រួចជាសច

សមប់ការសារ ឬការបន្តបព័ន្ធបច្ចកវិទយោ ដលគាំទដល់ដំណើរការអាជីវកម្មនះ។

ខកក្កដា ឆាំ ២០១៣ សវាកម្មធនាគារតាមអីន
ុ ធើណត
ិ TradeConnex តវូ បាន

ដល់មល
ូ ដានអតិថជ
ិ ន។

ក្នុងខដដល

ះ យើងក៏បានកលម្អរចនាសម្ព័ន្ធ

័ បណា្ដ
្ធ
ញមូលដានដ៏សខា
ំ ន់របស់យង
ើ
មណលទិន្នន័យរបស់យើងដរ។ ហដារចនាសម្ពន

គលើធនធានមនុសស និងបច្ចកវិទយោ ដើមបីគាំទដល់ផលិតផល

ះសយហិរញ្ញវត្ថដ
ុ លមានលក្ខណៈបកួតបជង និងបកប

យើង (ក្នង
ុ ចំ

ពងក
ី

និងមា៉សុីន ATM ជាដើម។

និងដំ

យភាពបកួតបជង និងការបង្កត
ើ ថ្មី

សមប់ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ និងអតិថជ
ិ នរបស់យង
ើ ”។

ចាវ តឹង ប៊ុន

នាយក នាយកដា នជំនួយបតិបតិ្តការ

ះសយ

ក្នុង

យ

កមិតបទស ឬកមិតអន្តរជាតិទ គឺយើងបាន

រពតាមលក្ខខណស្ដង់ដារទាង
ំ អស់។ ជាពិសស លក្ខខណបទបបញ្ញត្តក
ិ ង
ុ្ន សក
ុ សមប់

ី្ត ប
ី តិបត្តការពា
ិ
ណិជកម្ម
្ជ ដលគួរឲយ
លក្ខខណធ្វរើ បាយការណ៍ STR (របាយការណ៍សព

ក៏តវូ បានកលម្អ ដើមបីគាទ
ំ ដល់សាខា និងការពងីកចំនួនមា៉សុីន ATM របស់យើងដរ។
យសារទីផសោរហិរញ្ញវត្ថុមានការបកួតបជង

បន្ថមសវាកម្មមា៉សុីន ATM ២៤

៉ង

ក្នុងបទសកម្ពុជា យើងបាន

តាមទីតាំងយុទ្ធសាស្តដលបានកំណត់។

ខសីហា ឆាំ ២០១៣ យើងបានដាក់ឲយដំណើរការសវា ២៤ សមប់មា៉សុីន ATM

សាខាធំៗ របស់យើង

មា៉សុីន ATM ២៤

និយមបំផុតមួយ។

៉ង

លើផ្លូវកមួនស រាជធានីភ្នំពញ។ យើងបានបន្តដំឡើង

សណា្ឋគារណាហា្គវីល ដលជាទិស

ទសចរណ៍ដ៏ពញ

ពឹត្តិការណ៍ជាបវត្តិសាស្តគួរឲយកត់សមា្គល់មួយ ក៏បានធ្វើឡើង

២០១៣

ខក

ឆាំ

យបព័ន្ធស្នូលធនាគារ IT Core Banking System របស់យើងតូវបានកលម្អ

ន
ើ អាជីវកម្ម។ ការកលម្អនះធ្វឡ
ើ ង
ើ ចំពលដលតវូ ផ្ដល់បច្ចកវិទយោ
ដើមបីគាទ
ំ ដល់កណ
ំ

ទំនើប ដើមបីគាំទដល់ធនាគារក្នុងការសមច

លបំណងរបស់ខ្លួន។

សបតាមទសសនវិស័យ និងក្តីបថារបស់យើងដលចង់កាយខ្លួនជាធនាគារផ្តល់

សវាហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ

កម្ពុជា យើង

តការយកចិត្តទុកដាក់ដើមបីកាយជា

សងស័យ) / CTR (របាយការណ៍សព
ី្ត ប
ី តិបត្តការសា
ិ
ច់បក់) តវូ បានកលម្អ និងអនុវត្ត

ធនាគារមួយ ដលអាចជឿទុកចិតបាន
្ត
និងមានភាពសាហាប់បផ
ំ ត
ុ ដល់ដគូពាណិជកម្ម
្ជ

រួមមានការ

្ជ
និងដគូជន
ំ ញ
ួ របស់យង
ើ អាចដាក់ចញនូវផលិតផល និងសវា
ធ្វើឲយដគូ ពាណិជកម្ម

បកប

យ

គជ័យ

ក្នុងបព័ន្ធធនាគារស្នូល (Core Banking System) របស់យើង

រពតាមលក្ខខណសមប់បព័ន្ធសារឡើងវិញកយគះមហន្តរាយ

(DR) សមប់បព័ន្ធអនុវត្តន៍សំខាន់ៗទាំងអស់។

យើង គឺជាធនាគារក្នុងបទស និងកបទសទី ១ (លើកលងធនាគារ Bank

ើ ហា
ំ ត់ DR Live
International Indonesia) ក្នុងសម្ព័ន្ធ ធនាគារ មយប៊ង ដលបានធ្វល
យ

គជ័យ ក្នង
ុ អំឡង
ុ ថ្ងធ្វកា
ើ រសមប់រយៈពលពញមួយថ្ង (

ថ្ងទី ២១ ខមិថុនា

ឆាំ ២០១៣ ផ្អកលើសណារីយ៉ូគះមហន្តរាយក្នុងសុក ដលបានគបដណ្ដប់លើ

បព័ន្ធកម្មវិធីសំខាន់ៗ ចំនួនបីរបស់យើង គឺ បព័ន្ធស្នូលធនាគារ Core Banking, បព័ន្ធ

មា៉សីុន ATM (ATM ថាក់ពិភព

ក) និងសវាធនាគារតាមអុីនធើណិត (m2u) ដល

និងដគូជំនួញរបស់យើង

តម្លបន្ថមបកប

យមានបសកកម្មផ្តល់ និងកលម្អបព័ន្ធព័ត៌មានវិទយោ ដល

យការបង្កើតថ្មីបានឆាប់រហ័សមកកាន់ទីផសោរកម្ពុជា។ ដូច្នះអាជីវកម្ម

នះអាច សមចក្តីបថារបស់ខ្លួនបាន តាមរយៈការដាក់ឲយមានបច្ចកវិទយោទាំងនះ។

ពលខាងមុខ យើងនឹងបន្តបើបស់បព័ន្ធបច្ចកវិទយោជឿនលឿន ដើមបីបង្ក

លក្ខណៈងាយសួល និងផ្តល់សវាសមបូរបបជូនអតិថិជន ដើមបីធានាថាអតិថិជន
មានភាពងាយសល
ួ ក្នង
ុ ការបប
ើ ស់បតិបត្តការធ
ិ
នាគារ
ី ន្លង ទូទាំងពិភព
គប់ទក

ក។

គប់ពលវលា

43
សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

វៀតណាម និងទីកុងសៀងហ។ តាមរយៈការធ្វើមជឈការលើមុខងាររដ្ឋបាល

TOC ដលមានបុគ្គលិកមានសមត្ថភាពគប់គន់ជាអ្នកកាន់កាប់ការតួតពិនិតយ
ើ អាច
ះមជឈមណលហិរញ្ញវត្ថុពាណិជកម្ម
្ជ របស់យង

តលើការ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

ឯកសារបាន

ជមញ
ុ ការលក់ និងបក់ចណ
ំ ល
ូ សមប់ធនាគារ។បតិបត្តការធ
ិ
នាគារចញ និង
ចូល តូវដំណើរការតាមបណា្ដញ SWIFT។

ផ្នករដ្ឋបាលឥណទាន និងគប់គងកម្ចរី បស់យង
ើ បានបន្ត

តលើ

ល

របស់

ខ្លួនក្នុងការបង្កើនបសិទ្ធភាព ដលរួមមានការធ្វើឲយដំណើរការមានលក្ខណៈងាយសួល
ការកាត់បន្ថយការងារស្ទន
ួ គា ការបង្កន
ើ បសិទភាពពលវលាប
្ធ
ព
ំ ញបតប
ិ ត្តការ
ិ
និងការ

អំពធ
ី នាគារ

កាត់បន្ថយកំហុសឆ្គង សមប់កុមការងារផ្ទក្នុង និងកុមទីផសោរ។

ការទទួលសា្គល់
ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំបឹងបងរួមគា និងការបន្តប្តជាចិត្តពីកុមបតិបត្តិការមជឈការ

របស់យង
ើ ក្នង
ុ ការផ្តល់សវាឆាប់រហ័ស និងបកប

ផ្នកបតិបត្តកា
ិ រ គឺជាអង្គភាពដំណរើ ការនការិយាល័យជួរកយ សមប់គាំទ
យបុគ្គល បព័ន្ធគប់គងបតិ

គ ការផ្ទរបក់ចញនិងចូល

ូ ជាទពយសមបត្តិ និងទពយប
រដ្ឋបាលឥណទាន ការគប់គងកម្ចី ក៏ដច
យើងបានបន្តពងីកបណា្ដញមា៉សុីន ATM

ំផងដរ។

ក្នុងតំបន់ទូទាំងអាសុី។ កម្ពុជា គឺជា

របស់ធនាគារ មយប៊ង អាចរីករាយជាមួយនឹងការដកបក់

តាមមា៉សន
ី ុ ATM ណាមួយក៏

ក្នុងបទសកម្ពុជា មា៉ឡសុី សិង្ហបុរី បុ៊យណ ហ្វីលីពីន បា៉ពូញូហ្គៀនៀ

វៀតណាម ឡាវ និងកុងឡុងដ៏

យមិនគិតកម

Processing (STP) Award ពីដគូ Citi Correspondent Banking សមប់ការបំពញ

ការងារបានល្អបសើរ

ក្នុងឆាំ២០១២ និងឆាំ២០១៣ ជាប់ៗគា។ រងាន់នះគឺសមប់

អតិថិជនណា ដលសមចបានកមិត MT 103 STP ៩៥ភាគរយ ឬខ្ពស់ជាងនះ និង

យវិជាជីវៈកមត
ិ ខ្ពស់ និងសមត្ថភាពការងាររបស់កម
ុ ផ្ទរបក់របស់ធនាគារ មយប៊ង
ក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដល និងការពិនិតយតាមដានគុណភាពនការណនាំដលបញ្ជូន

តាមរយៈ Citi។

ហ៊ុយបន្ថមឡើយ។

យើងបានបើកសាខាចំនន
ួ ១៦ និងដាក់ឲយដំណរើ ការមា៉សន
ីុ ATM ចំនន
ួ ២៦
គជ័យ

កម្ពុជា ដលធ្វើឲយធនាគារនះកាយជាធនាគារមួយក្នុងចំ

ើ លឿនកពីធនាគារ
ធនាគារ មយប៊ង កបទស ដលមានការរីកចមន

មយប៊ង

សិងបុ
្ហ រីធនាគារ មយប៊ង

ឥណូនសុី។

ម

ហ្វីលីពីន និងធនាគារអន្តរជាតិ មយប៊ង

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

យ

ះសយ

អត MT202 STP ៩៨ភាគរយ ឬខ្ពស់ជាងនះ។ រងាន់នះទទួលសា្គល់ភាពបកប

ិ ន
បទសដំបង
ូ គដលបានដំឡង
ើ មា៉សន
ីុ ATM ថាក់តប
ំ ន់ (Regional ATM) ដលអតិថជ
បាន

ក្នង
ុ ការ

ការផ្ទ ររូបិយប័ណ្ណបរទស ជាថ្មីម្តងទៀតយើងបានទទួលរងា ន់ Straight Through

ផ្នកបតិបត្តិការ
បតិបត្តកា
ិ រសវាកម្ម

យបសិទភាព
្ធ

សមិទផ
ិ្ធ ល

អាកាសយានដានអន្តរជាតិសៀមរាប

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

ដាក់ឲយដំណើរការមា៉សុីន ATM

ជាមួយនឹងការដាក់ឲយបប
ើ ស់ សវាកម្មធនាគារតាមអីន
ុ ធើណត
ិ TradeConnex

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ
របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

មអង្គភាពកបទស ដលទទួលបានជំនួយពី TOC កពីបទសហ្វីលីពីន ប៊ុយណ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ក្នង
ុ បទសមា៉ឡសុី បានកាយជាមជឈម

ព័តមា
៌ នផសងៗ

ិ រពាណិជកម្ម
្ជ (TOC)
មជឈមណលបតិបត្តកា

ណលបតិបត្តកា
ិ រសមប់កម្មវិធជ
ី ន
ំ ញ
ួ របស់យង
ើ ហើយយើងគឺជាអង្គភាពមួយក្នង
ុ ចំ
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ជាមួយការលះបង់ខ្ពស់របស់បុគ្គលិក
ធនាគារ យើងកំពុងបន្តជួយ
និងផ្តល់ជូនសហគមន៍ទូទាំងអាសុី។

សហគមន៍

១១៩.០០០
៉ងការងារស្ម័គចិត្តរបស់បុគ្គលិក

សហគមន៍

បរិសាន

កន្លងធ្វើការ

ទីផសោរ

ព័តមា
៌ នផសងៗ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គម

សយប

យសារវិសយ
័ ហិរញ្ញវត្ថបា
ុ នដើរតួនាទីយាង
៉ សំខាន់កង
ុ្ន ការប

ះកំ
្ឆ ណន
ើ សដ្ឋកិចទាំ
្ច ងថាក់ជាតិនង
ិ ថាក់តប
ំ ន់ ដូចះវា
្ន បានធ្វឲយមា
ើ
នការកើនឡើងជានច
ិ ន
្ច តមូវការក្នង
ុ ការ

ះ

ដលទាក់ទិននឹងនិរន្តរភាព។ និរន្តភាពគឺជាមូលដានគឹះរបស់ធនាគារ មយប៊ងចាប់តាំងពីការបង្កើតដំបូងមកម្លះ មិនថាក្នុងការអនុវត្តន៍អាជីវកម្មផលិតផលនិងសវាកម្ម

ឬការចូលរួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើងឡើយ។ ដូចគានះដរទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គម (CR) គឺជាចំណុចសំខាន់មួយ

អស់រយៈពលជាង ៥០ ឆាំមកហើយយើងបានអនុវត្ត “ ការ

តលើកតាមនុសសជាចំបង”

កាន់អតិថិជន អ្នកវិនិ

ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ មយប៊ង។

គ បុគ្គលិកដគូ ឬសហគមន៍របស់យើង។

តាំងពីដើមមក យើងបានចាត់ទុកកិច្ចសហការល្អជាមួយពលរដ្ឋជាស្នូលក្នុងគន្លងអភិវឌឍ។ បច្ចុបបន្ននះ ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់សវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ

ទទួលសា្គល់ថាវាគឺជាពលវលាសមប់យើង ក្នុងការទទួលតួនាទីជាថាក់ដឹកនាំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដលមានទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គម។
ជំនឿនះបានរកឃើញនូវតំណាងរបស់ខ្លួន

ក្នុងបសកកម្មផ្ដល់សវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបកប

យអារយធម៌

ក្នុងតំបន់អាសុីយើង

ទូទាំងអាសុីរបស់យើង។

សហគមន៍
ធនាគាររបស់សហគមន៍

ធនាគារ មយប៊ងមានបវត្តិសាស្តដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ ក្នុងការដើរតួនាទីជាបះដូងសហគមន៍។ តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំបូងមក ធនាគារ
មយប៊ង
ក្នុងបទសមា៉ឡសុី បានកំណត់ លបំណងដើមបីកាយខ្លួន ជាធនាគារសមប់មនុសសទាំងអស់គា ហើយសាខាធនាគារ មយប៊ង
ជាចើនបានកាយជាបះដូងបចាំទីកុងតូចៗ ទាំងឡាយទូទាំងបទស។ សបជាមួយ នឹងបសកកម្មមនុសសធម៌របស់យើងយើងឥឡូវនះកំពុង
ពងីកវិធីសាស្តដល តលើសហគមន៍នះ ក្នុងតំបន់រួមទាំងបទសកម្ពុជាផងដរ។
ក្នុងឆាំ ២០១៣ យើងបានធ្វើ “ការវិនិ

គលើផលប៉ះពាល់” ដ៏សំខាន់មួយ

ការទទួលបាននូវសវាហិរញ្ញវត្ថុ សមប់មនុសសទូ

ការងារសហគមន៍របស់យើងគឺសំ

ទូទាំងតំបន់អាសុីអាគ្នយ៍ ដល

ះទ ថមទាំងបានលើកកម្ពស់ការផាស់ប្តូរដ៏ពត
ិ បកដ និងយូរអង្វងមួយផងដរ។

គប់កមិតក្នុងសង្គម

ពីការងារសបបុរសធម៌ក្នុងការផ្តល់កម្មវិធីបកប

យអត្ថន័យមួយដល មានលទ្ធផលយូរអង្វង។ ការវិនិ

ពីសំណាក់បុគ្គលិករបស់ធនាគារ។

ក ជា តិក សង បធានកុមបឹកសោភិបាល និង

ក លី ទៀន ប៉ូ នាយកបតិបត្តិ បរិចាកបក់ចំនួន ៥០.០០០ដុលារអាមរិក ជូន

បានកមជំនួយឧបត្ថម្ភទឹកបក់ចំនួន

៥០.០០០ រីងហ្គីត (រូបិយប័ណ្ណមា៉ឡសុី) ពីសម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ងសមប់ការ

ឈ្នះជ័យលាភីជាធនាគារដលមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នកទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គម

“វិថីឃាតឆាយពីគំនរសំរាម”

ល្អបំផុតក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនះនឹងបន្ត

យើងបានប្តជាផ្ដល់ជំនួយខាងផ្នកសង្គមនិងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈវិស័យអប់រំ

ជាពិសសសមប់ផ្តល់ជូនសិសសពូកដលមានជីវភាពកីក។ យើងបានបន្តគមង

«វិថីឃាតឆាយពីគំនរសំរាម» ដលមាន អង្គការអភិវឌឍធនធានមនុសសជាដគូដើមបីធានា
ឲយបានថាកុមារកីកដលមកពីគួសារ ដលរស់

យស្ម័គចិត្ត

កជំទាវ ពុំ ចន្ទីនី អគ្គលខាធិការ កាកបាទកហមកម្ពុជា

ដំណើរការបន្តនគមងនះអាចធ្វើ

ការលើកស្ទួយឧត្ដមភាព

និងបកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត

កន្លង

ះមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំដល់ទីបញ្ចប់។ គមងនះ

ក្នុងឆាំ២០១៣ ដលមានកម្មវិធីទូលំទូលាយដលអាចផ្ដល់ឱកាសឲយ

ួ គជាមួ
បុគ្គលិកធនាគារ មយប៊ងទាំងអស់អាចចំណាយពលវលាចុងសបាហ៍របស់ពក

យកុមារទាង
ំ អស់

គ លើកិច្ចការសង្គមរបស់យើងរួមមានការអប់រំការពងឹងសហគមន៍

លការណ៍នមូលនិធិ ធនាគារ មយប៊ង កម្មវិធីជាចើនរបស់យើងតូវបានអនុវត្ត

ការអប់រំ

បានបន្ត

ក្នុងបទសកម្ពុជា

លើកុមដលសមនឹងទទួលបាន ពះយើងពយោយាមកំណត់ស្តង់ដាថ្មីសមប់សកម្មភាពទាក់ទងនឹងទំនួលខុសតូវកិច្ចការសង្គមដលហួស

ក៏ដូចជាសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។ មយោ៉ងវិញទៀត ដូចដលបានណនាំក្នុង

ចាក់សំរាមទាំងអស់

លបំណងក្នុងការផ្តួចផ្តើមនះ មិនមនគន់តជំរុញឲយមាន

ះ ដើមបីជយ
ួ ជំរញ
ុ ទឹកចិតឲយពួ
្ត
កគបន្តយកចិតទុ
្ត កដាក់

លើការសិកសោ និងពយោយាមជៀសឲយផុតពីភាពកីក។

តាមរយៈអត្ថប

យឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យ

ុ ដលទទួល បានការពងង
ឹ
ជន៍របស់គមងនះ ។ គមងល្អបំផត

រួចរាល់តាមផ្នកនីមួយៗ នឹងតូវបានផ្ដល់ទឹកបក់បន្ថម ដើមបីអនុវត្តបន្តទៀត។

ក្នុងឆាំ២០១៣ ធនាគារ មយប៊ងតូវបានគទទួលសា្គល់ថាជាធនាគារមួយក្នុងចំ

ធនាគារ កម្ពុជាទាំងអស់ដលបានទទួលពានរងាន់ជាធនាគារឆ្នើមក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការ

សង្គម។

សាដដលធនាគារ មយប៊ង កម្ពុជាសមចបានមាន

ក្នុងទំព័រ ៣០។

ម
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សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ការពងឹងសហគមន៍

គួសារដលមកសមកពយោបាលជំងឺ

ការស្ម័គចិត្តរបស់បុគ្គលិក

សុវត្ថិភាពផ្លូវ

ចើនពីមូលនិធិឯកជន។

ពួកគធ្វកា
ើ រស្មគ
័ ចិតជួ
្ត យកិច្ចការសង្គម (បុគ្គលិកធនាគារ មយប៊ង មានជាង២៣.០០០

នាក់ និងបានចំណាយពលសរុបជាង ១១៩.០០០
សម្ព័ន្ធធនាគារទាំងមូល)។

៉ង បើគិតទាំងកុមការងារក្នុង

តាមរយៈគមងកិច្ចសហបត្តិការបចាំឆាំ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង

Cahayakasih (រស្មន
ី សចក្ដស
ី លាញ់) យើងបានបន្តគមង «វិថឃា
ី តឆាយពីគន
ំ រសំរាម»

ដលពួកយើងបានចាប់ ផ្ដើមក្នុងឆាំ ២០១២ ក្នុង

ះយើងបានកត់សមា្គល់ចំណុចគួរឲយ

តសរសើរស្ដីពីការស្ម័គចិត្តរបស់ បុគ្គលិកធនាគារ មយប៊ងជាចើននាក់ ដលពួកគ

បានខិតខំចំណាយពលផាល់ខ្លួនរបស់ពួកគជាមួយ កុមារ
រាល់សបាហ៍។ គមងនះ បានផ្ដល់អត្ថប

ជន៍ដល់កមា
ុ រ

កន្លងគំនរសំរាមជារៀង
ទី

ះក៏ដច
ូ ជា បុគល
្គ ក
ិ

របស់ធនាគារ មយប៊ងដលទាំងនះបានជំរុញឲយពួកគកាយជាបជាពលរដ្ឋដលមាន

ទំនួលខុសតូវក្នុងសហគមន៍ ហើយក៏អាចជួយពងឹងការអភិវឌឍន៍សង្គម និងបទសជាតិ
តាមរយៈការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់ពួកគ។

យើងបន្តគាំទ កាកកបាទកហមកម្ពុជា(កកក) ដលជាអង្គការមនុសសធម៌ធំជាង

បទសកម្ពជា
ុ ហើយយើងក៏តវូ បានទទួលសា្គល់ជាផ្លវូ ការ

ថាជាអ្នកផ្តល់សវាកម្មមនុសសធម៌ដល់សាធារណជន ក្នុងន័យប

រងគះធ្ងន់ធ្ងរទាំងឡាយ។ ជាមួយគានះដរ
របស់ធនាគារ មយប៊ង

៥០.០០០ ដុលារអាមរិក

យរាជរដាភិបាលកម្ពជា
ុ
្ចៀសពួកគពីភាពងាយ

ក្នុងឱកាសបរព្ធពិធីខួបលើទី ២០ ឆាំ

ក្នុងបទសកម្ពុជា យើងបានផ្ដល់ មូលនិធិជាទឹកបក់ចំនួន

ុ សមប់គមង ផ្ដល់ជន
ំ យ
ួ ជា
ដល់កាកកបាទកហមកម្ពជា

ចើនដល់បជាពលរដ្ឋ ដលរួមមានការថទាំសុខភាព ការលើកកម្ពស់

អភិវឌឍន៍មូលដាន និងតម្លនសកម្មភាពមនុសសធម៌ក៏ដូចជាការឆ្លើយតប
ពាល់ដល បង្កឡើង

ក។ នះជាការពងីកវិសាលភាពរបស់កម្មវិធី “វិថីឃាតឆាយពីគំនរសំរាម”

លការណ៍

នឹងផលប៉ះ

ំ បទស។
យគះមហន្តរាយ និងការរៀបចំសកម្មភាពផសងៗទូទាង

អាចចូលរួមក្នុងសហគមន៍ និងយល់ឲយកាន់តចបោស់ពីសហគមន៍របស់ពួកគ។

អនុវត្តកម្មវិធីអប់រំស្តីពីការ

បើបស់មួកសុវត្ថិភាពតាមសាលា និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដើមបីកាត់បន្ថយអតគះ
ថាក់ចរាចរណ៍ និងអតសាប់
កំពុងអភិវឌឍ។

យគះថាក់ចរាចរណ៍យា៉ងគំហុក

ក្នុងបទស

កន្លងធ្វើការ
ការផ្ដល់ឱកាសការងារ

សមប់ពត
័ មា
៌ នបន្ថមទាក់ទងនឹង
ផ្នកធនធានមនុសស

ទីផសោរ

សវាហិរញ្ញវត្ថុបកប

លន

លើទំព័រ ៤០.

បាយ និងគំនត
ិ ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ របស់ធនាគារ

យអារយធម៌ទូទាំងអាសុី

ការប្តជារបស់យើងក្នុងការផ្តល់សវាហិរញ្ញវត្ថុបកប យអារយធម៌
ទូទាំងអាសុី ផ្អកលើ លការណ៍ធំៗចំនួនបួនដូចជា ផ្តល់លទ្ធភាព
ដល់បជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលការឧបត្ថម្ភ ផ្តល់លក្ខខណ និងតម្លសម
សបមួយដល់អតិថិជនផ្តល់ការបឹកសោ
បល់ដល់អតិថិជន តាម
តមូវការរបស់ពួកគ និងកាយជាបះដូងរបស់សហគមន៍។
ក្នុងឆាំនះយើងបានបន្តបើកសាខាថ្មីៗបន្ថមទៀត ដលមានទីតាំងស្ថិត

ទីរួមខត្ត តួរយា៉ងគឺកុងសរី

ពួកយើងអាចពងីកវិសាលភាព

ក្នុង

ភ័ណ ដលមិនធាប់មានធនាគារអន្តរជាតិដំណើរការពី

អារយធម៌ទូទាំងអាសុី។ ការបង្កើតសាខាធនាគារ ពិសស

ការសង្គោះជីវិត
មន្ទីរពទយគន្ធបុបា

តាមខត្ត អាចសប

យ

ក់ថា

ដល់ថាក់កមខត្ត និងអាចផ្តល់ជូនលក្ខខណ

និងតម្លដ៏សមសបមួយជូនអតិថិជន។ កពីនះពួកយើងក៏អាចផ្តល់នូវសវាឥណទាន

យអារយធម៌។

លបំណងរបស់យើងគឺជួយបង្កើនលទ្ធភាពបជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលយកសវា

កម្មថទាំសុខភាព និងបង្កើនគុណភាពនការរស់

របស់ពួកគ។

ឆាំ ២០១៣

និងសវាជាចើនផសងទៀត។ ការផ្តួចផ្ដើមនះបានធ្វើឲយធនាគារ មយប៊ង សមចនូវ

សមិទ្ធិផលមួយក្នុងបទសកម្ពុជាជាពិសស
ទៀត

តាមបណា្ដខត្តកុងនានា។ ជាងនះ

តវាក៏ជួយពងឹងសកានុពលរបស់ធនាគារ មយប៊ងក្នុងបទសកម្ពុជាសមប់

ក្នុងកិច្ចបជុំកផ្លូវការជាមួយកុមបឹកសោភិបាលរបស់យើង

ខត្តសៀមរាប

រយៈពលវងផងដរ។ ការប្តជាររបស់យើងគឺពយោយាមកាយជាបះដូងនសហគមន៍

ខណៈដលតន្តស
ី បបុរសធម៌ ‘Beatocello’ របស់សាបនិក

កវជ្ជបណត
ិ Beat Richner

តួយា៉ងយើងបានផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភ ដល់កុងសរី

យើងបានឧបត្ថម្ភទឹកបក់ចំនួន ៥.០០០ ដុលារអាមរិក ដល់មន្ទីរពទយគន្ធបុបា

មន្ទីរពទយជ័យវរ្ម័នទី ៧ ក្នុងខត្តសៀមរាប ដើមបីរអងា្គសបក់ជួយ

តាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់

លើកិច្ចការសង្គមឲយបានចើនតាមដលអាចធ្វើបាន

ជំនន់ សបពលដលសាខាថ្មីរបស់យើងបានស

ភ័ណដលរងគះ

ធ

ទី

ះ។

យសារទឹក

ឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពទយនះដូចគា។

មន្ទីរពទយគន្ធបុបា ផ្តល់សវាថទាំសុខភាព

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

សាធារណៈដលស្តងតាមការប្តជាចិត្តដើមបីផ្ដល់សវាហិរញ្ញវត្ថុបកប

ពិសសជូនបជាពលរដ្ឋ និងទទង់សហគមន៍តាមរយៈការផ្តល់សវាហិរញ្ញវត្ថុ

យឥតគិតថ្លដល់កុមារកម្ពុជា

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ជាចន
ើ ឆាម
ំ កនះ ធនាគារយើងបានចូលរួមគាទ
ំ ការអភិវឌឍន៍វស
ិ យ
័ សុខភាព

បានបគុំឡើង

ះ

តាមរយៈការសហការនះ ពួកយើងក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ “កម្មវិធម
ី ក
ួ សុវត្ថភា
ិ ពសមប់កមា
ុ រ”

ដលមានអង្គការមូលនិធិបងា្កររបួសអាសុីជាដគូ ក្នុងទិស

មុនឡើយ។ ទាំងនះបងាញឲយឃើញថា យើងកំពុងតផ្ដល់សវាហិរញ្ញវត្ថុបកប

សុខភាព និងសុវត្ថិភាព

យ

្ត ឱកាសដ៏កមមួយដល់កមា
ុ រទាង
ំ
បានសហការជាមួយអង្គការលបីៗជាចន
ើ ដើមបីផល់

សូមចូល

មនុសសធម៌
គ

អាសុី ដើមបីរៀបចំពឹត្តិការណ៍ជិះម៉ូតូធំសបបុរសធម៌ និងកម្មវិធីយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពផ្លូវ

អំពធ
ី នាគារ

ង
៉ នពលវលាផាល់ខន
ួ្ល របស់

សមិទផ
ិ្ធ ល

ើ ជាង១.០០០
២០០នាក់ បានចំណាយពលវលាចន

ិ ងា្កររបួស
ពួកយើងបានសហការជាមួយក្លប
ឹ អ្នកជិះម៉ត
ូ ធ
ូ ក
ំ ម្ពជា
ុ និងអង្គការមូលនិធប

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

ក្នុងឆាំ ២០១៣ បុគ្គលិកធនាគារ មយប៊ង ក្នុងបទសកម្ពុជាជាង

ក

ការទទួ
រទទួល
លខុខុស
សត
តវូ វូ
កា
របស់យ
យង
ើ
របស់
ើង

បសកកម្មមនុសសធម៌របស់យើង គឺជាអ្វីដលយើងរាល់គាយកចិត្តទុកដាក់។

គន់ត

ះពុំអាចមានលទ្ធភាពបង់សូមបីត

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ការជំរុញការអភិវឌឍន៍

ទី

ះផង។ មន្ទីរពទយនះ បានទទួលការឧបត្ថម្ភភាគ
សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

មួយភាគតូចនតម្លរបស់ថាំទាំង

ជាង ៨៥% ហើយមន្ទីរពទយនះបានធ្វើការអស់ពីលទ្ធភាពសបតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ
ស្តីពីការផ្តល់សវាថទាំសុខភាព។ ជាពិសសមន្ទីរពទយនះក៏បានអនុ

តឲយកុមារជាង

ជាមធយម

ព័តមា
៌ នផសងៗ

៣០០ នាក់ដលមានសានភាពសុខភាពធ្ងន់ធរ្ង ចូលមកសមកពយោបាលជារៀងរាល់ថ។
្ង
ក វជ្ជបណិតបានធ្វើការវះកាត់៦០ដង ក្នុងមួយថ្ងពយោបាលអ្នកជំងឺចំនួន

៣.០០០នាក់ ផ្តល់វា៉ក់សាំង ចំនួន១.៥០០ដងនិងសមលទារកទារិកាចំនួន៥០នាក់

ក្នុងមួយថ្ង។ គប់សវាថទាំសុខភាពទាំងអស់គឺមិនតមូវឲយបង់កមឡើយ ពីពះ

ពឹត្តិការណ៍ជិះម៉ូតូធំសបបុរសធម៌ធនាគារ មយប៊ង និងកម្មវិធីយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពផ្លូវ
ក្លប
ឹ អ្នកជិះម៉ត
ូ ធ
ូ ក
ំ ម្ពជា
ុ និងអង្គការមូលនិធប
ិ ងា្កររបួសអាសុី

កសហការជាមួយ

ជាមួយបុគ្គលិកធនាគារមាន
ទព

សលយ យើងអាច

បន្តគាំទសកានុពលភាព
ដល

កអ្នកចង់បាន

បុគ្គលិក

៤៧.០០០
ជាបុគ្គលិកធនាគារ មយប៊ង
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កុមបឹកសោភិបាល

ពីឆ្វង

សាំ:

កសី ប៉ូលី សុីម

ក ហាមីរុលឡា ប៊ូហាន់

ក ស្ពនសឺ លី

ក លី ទៀន ប៉ូ

ក ជា តិក សង

ដាទុ អ ករុណាការា៉ន់

កសី ហា្កសារីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា

ក ដាអង ហាងហ្វី

ព័តមា
៌ នផសងៗ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

ភាពជា
ពជាអ្ន
អ្នកដឹ
កដឹក
កនា
នាំ ំ
ភា
របស់យ
យង
ើ
របស់
ើង

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

សាវតារបស់កុមបឹកសោភិបាល

ក ជា តិក សង

ក លី ទៀនប៉ូ

អភិបាលឯករាជយមិនបតិបត្តិ បធានកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល (អភិបាល)

អភិបាលមិនឯករាជយបតិបតិ្ត

∙

∙

អាយុ ៦០ ឆាំ ស

បរិ

∙

តិ មា៉ឡសុី

បតវិទយោសាស្ត នសាកលវិទយោល័យ មនឆស្ទច
ើ កភពអង់គស
្ល សមាជិក

នវិទយោសានគណនយយករឆាតទើ

បទសអង់គស
្ល និងវលស។

(ទទួលបានការអនុម័ត ពីធនាគារជាតិនកម្ពុជា

មន្តីរាជការ

ថ្ងទី០២ ខមសា ឆា២
ំ ០១២

ថ្ងទី២៣ ខមីនា ឆាំ២០១២)។

ដើមទសវតសទី៨០។ បនាប់ពីបានបញ្ចប់ការងារជា
ក្នុងវិស័យ ធនាគារ និងសវាហិរញ្ញវត្ថុ

កបានបមើការងារជាចើន

ទាំងក្នុងសុកក៏ដូចជា

ក្នុង ទីកុងឡុងដ៍ ហុងកុង និងបទសសិង្ហបុរី។

តំណងជា នាយកគប់គង់

កបានកាន់

តាមបណា្ដសាប័នជាចន
ើ ដូចជា ធនាគារសាធារណៈឆស

មា៉នហាតាន់ មើរីលនីសស UBS និង BNP Paribas អស់រយៈពល ៩ ឆាំមកហើយ។
កតវូ បានតងតាង
ំ ជា នាយកបតិបត្តិ

បច្ចុបបន្ន

ECM Libra Avenue Group

ឆា២
ំ ០០៦។

កគឺជាអភិបាល និងជាដគូន Aktis Capital Singapore Pte Ltd។

ភាពជាអភិបាលរបស់គាត់បច្ចុបបន្ន

ក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង មានដូចជា

បធានកុមបឹកសោភិបាលនធនាគារ មយប៊ង គីមអង ហូលឌីង អិលធីឌី និងធនាគារ

មយប៊ងអ៊ិនវសមនប័រហាដ។

ក ជា តិក សង មានមុខងារ

ក្នុងកុមបឹកសោភិបាលនកុមហ៊ុនដូច

ជាឌៀលសុើជ អ៊ីន័រជី លីមីតក្នុងបទសអូសលី និងកុមហ៊ុនវិនិ
ក្នុងបទសហ្វីលីពីន។

កក៏មានមុខងារ

គ MJIC

ក្នុងកុមបឹកសោភិបាលនកុមហ៊ុនមូលនិធិទុនឯកជននានា

ក្នុងទីកុងហុងកុងនិងបទសចិនផងដរ។

កបានចូលរួមក្នុងកិច្ចបជុំកុមបឹកសោភិបាលចំនួន៥ដលបានបរព្ធឡើង

ក្នុងការិយបរិច្ឆទឆាំ ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣។

ក ជា តិក សង មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគួសារ ជាមួយអភិបាលណា

មាក់និង/ឬភាគទុនិក សំខាន់របស់ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ឡើយ។
ក្នុង

ះគាត់ពុំមានទំនាស់ផលប

សុីហើយ

ជន៍ ជាមួយធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិល

កក៏មិនបានបពឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡើយ។

តិ មា៉ឡសុី

បតគណិតវិទយោនសាកលវិទយោល័យមា៉ឡាយា៉

សមាជិកនវិទយោសានមា៉ឡសុី ទទួលសា្គល់លក្ខណៈសមបត្តគ
ិ ប់គន់ជាគណនយយករ
និងវិទយោសានគណនយយករមា៉ឡសុី

ក្នង
ុ នាមជាអ្នកទទួលទានអាហារូបករណ៍នាយកដានសវាកម្មសាធារណៈសហព័ន្ធ

កបានបមើការមន្តីរាជការ

បរិ

∙

ក ជា តិក សង តវូ បានតងតាង
ំ ជាអភិបាល និងបធានកម
ុ បក
ឹ សោភិបាលធនាគារ

មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី ដលចុះបញ្ជក
ី ង
ុ្ន សក
ុ

វ័យ ៥១ ឆាំ ស

∙

ក លី ទៀនប៉ូ បានតងតាំងជានាយកបតិតបត្តិធនាគារ និងអភិបាល

ឯករាជយមិនបតិបត្តិ ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
ឆាំ២០១២។

ថ្ងទី០២ ខឧសភា

កមានតំណងបមើជាបធាននគណៈកម្មការបតិបត្តិ។

គាត់ជាបានបញ្ចប់វគ្គហ្វឹកហ្វឺន

ឆាំ ១៩៨៨ ។

ក មានបទពិ

គប់គងសាខាក៏ដច
ូ ជា

មយប៊ង និងចូលបមើការងារ

ធន៍ ២៥ឆាំ

ទីសាក់ការកណា្ដល។

ក្នុងវិស័យធនាគារ

ធនាគារក្នុង

យបានធ្វើការ

កបានឡើងកាន់តណ
ំ
ងជានាយក

្ព / នាយកនសវាកម្មមយប៊ង Philippines Inc និងយុទសា
្ធ ស្ដអន្ដរជាតិ
គប់គងជាន់ខស់

ពមទាំងជាបធានបតិបត្តិការ សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង។
មុនពល

ភីអិលសុី

កតូវបានតងតាំងជានាយកបតិបត្តិធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា)

កមានមុខតំណងជាអភិបាលមិនឯករាជយមិនបតិបត្តិ។

ភាពជាអភិបាលរបស់គាត់បច្ចប
ុ បន្ន

ក្នង
ុ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ មយប៊ង មានដូចជាបធាន

កុមបឹកសោភិបាល នធនាគារ អាញ់ ប៊ីង បទសវៀតណាម និងបធានគណៈកម្មការ
គប់គងហានិភ័យ។

កក៏ជាសមាជិក EXCO (អគ្គហិរញ្ញិក)

បទសកម្ពុជា។

ក្នុងសមាគមធនាគារបចាំ

កបានចូលរួមក្នុងកិច្ចបជុំកុមបឹកសោភិបាលចំនួន៥ ដលបានបរព្ធឡើង

ក្នុងការិយបរិច្ឆទថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣។

ំ ងជាលក្ខណៈគសារជា
ួ
មួយអភិបាលណាមាក់
ក លី ទៀន ប៉ូ មិនមានទំនាក់ទន

និង/ឬ ភាគទុនិក សំខាន់របស់ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ឡើយ។
ក្នុង

ះគាត់ពុំមានទំនាស់ផលប

ភីអិលសុី ហើយ

ជន៍ ជាមួយធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា)

កក៏មិនបានបពឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡើយ។
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សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ក ស្ពនសឺរ លី ទៀន ឈី

ដាទុ ករុណាការា៉ន់ រា៉មាសា
៉ មី

បទសអង់គស
្ល និង Wales ពមទាង
ំ ជា

សមាជិកនវិទយោសានគណនយយករនបទសមា៉ឡសុ។
ី

ដាទុ ករុណាការា៉ន់ តវូ បានតងតាង
ំ ជាអភិបាលនធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា)

មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ដលបានចុះបញ្ជីក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងទី២ ខមសា
ឆាំ២០១២ (

ឆាំ២០១២)។

យបានទទួលការអនុ

តពីធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ

ភីអល
ិ សុី

កបានទទួលនូវមុខងារជាបធាននគណៈកម្មការគប់គង

ដាទុ ករុណាការា៉ន់ ចូលបមើការងារ

ហានិភ័យ និងជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការផ្នកតួតពិនិតយបញ្ជី។
ក ស្ពនសឺរ លី បានចូលរួមបមើការ

ថ្ងទី ១២ ខ តុលា ឆាំ ២០១២។

និងជាសមាជិកគណៈ កម្មការគប់គងហានិភ័យ។

ថ្ងទី២៩ ខមីនា

(MIDA)

អាជាធរអភិវឌឍន៍ឧសសោហកម្មមា៉ឡសុី

ក្នង
ុ ឆា១
ំ ៩៧២ និងបមក
ើ ង
ុ្ន តួនាទីជាអភិបាលរងគប់គងទូ

គប់គងទូ

សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង កាលពី

។

និង បទសអាល្លម
ឺ ង
៉ ផ
់ ងដរ។

នធនាគារ និងជានាយកបចាំបទសន ធនាគារ មយប៊ង សិងបុ
្ហ រី មុននឹង

ខមិថុនា ឆាំ២០០៨ បនាប់ពីរយៈពល៤ឆាំដល

ចូលនិវត្តន៍កាយជាទីបក
ឹ សោ ធនាគារ មយប៊ង ក្នុងខវិច្ឆិកា ឆាំ២០០៨។
កក៏ធាប់កាន់មុខតំណងជានាយក

ជាង៣៦ឆាំ

ក

ក្នុងសម្ព័នធនាគារ មយប៊ងមានដូចជា

អភិបាលនធនាគារ PT Internasional Indonesia Tbk និងជានាយកន Maybank
Philippines Incorporated ។

កក៏មានតំណង

ក្នង
ុ កម
ុ បឹកសោភិបាលរបស់មូលនិធិ

បច្ចុបបន្ននះ

ះគឺមិនបានផ្តល់ផលប៉ះពាល់ចំ

ជាមួយ ធនាគារ មយប៊ង(ខមបូឌា) ភីអិលសុី
បានបពឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡើយ។

ះចំណាប់អារម្មណ៏របស់

ះដរ ហើយ

កក៏មិនដល

ក្នុងបទសមា៉ឡសុី។

កគឺជាអភិបាលបចាំសម័្ពនធនាគារ មយប៊ង ធនាគារវិនិ

គ

ថាជាអតីត Assemlease Berhad) និង Etiqa Insurance Berhad និង Maybank Agro
Fund Sdn Bhd។

Berhad។

ក ស្ពនសឺរ លី មិនមានទំនាក់ទន
ំ ងជាលក្ខណៈគសារជា
ួ
មួយនាយកណាមាក់

ះឡើយ។ តក្នុង

គក្នុងសុក និងកសុក

ក្នុងបទសមា៉ឡសុី

ក្នុងកុមបឹកសោភិបាលនសមាហរ័ណភស្តុភារ

Berhad កុមហ៊ុន គីមី Berhad មា៉ឡសុី សាជីវកម្ម IOI Berhad និង Bursa Malaysia

ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១២ ។

និង / ឬមាស់ភាគហ៊ុនសំខាន់របស់ ធនាគារ មយប៊ង(ខមបូឌា) ភីអិលសុី

MIDA ដាទុ ទទួលខុសតូវលើផ្នកផសព្វផសោយ

ដាទុ ករុណាការា៉ន់ ក៏មានមុខងារ

កបានចូលរួមក្នុងកិច្ចបជុំកុមបឹកសោភិបាលចំនួនបំដលបានបរព្ធឡើង

ក្នុង

កបានទទួលបានមុខតំណងនះ។

Benk berhad និង Maybank Asset Management Group Berhad (តូវបានទទួលសា្គល់

Maybank Trustees។
ក្នុងឱកាសបិទបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុចុងឆាំ

កបមើការ

រួមទាំងការលើកកម្ពស់ការវិនិ

កបទស។

បច្ចុបបន្ននះ ភាពជាអផិបាលរបស់គាត់

MIDA អស់រយៈពលបមាណ

និងសមបសមួលការអភិវឌឍន៍វិស័យ ផលិតកម្ម និងសវាកម្ម

ខធ្នូ ឆាំ២០០៨ ដល់ខតុលា ឆាំ២០០៩ និងជាសមាជិកគណៈកម្មការកុមបឹកសោ

តួតពិនិតយឥណទាន និងគប់គងហានិភ័យ

កបានបមការងា
ើ
រ

កបានលាឈប់ពីមុខតំណងជាអភិបាលគប់គងទូ

យ

ក្នុងអំឡុងពលដល

ធនាគារ មយប៊ង ក្នុងអំឡុងពលចាប់ពី

និងអភិបាល

កក៏បានបមជា
ើ អភិបាលរបស់ MIDA បទសសិងបុ
្ហ រី ទីកង
ុ ឡុងដ៍

ឆាំ១៩៧៥ និងបានទទួលការចាត់តាំងលើមុខងារជាចើនដូចជាអនុបធានបតិបត្តិ

ិ ង
ិ នាយកផ្នកអតិថជ
ិ ន
ជាន់ខ្ពស់និងនាយកពាណិជកម្ម
្ជ អន្តរជាតិ អនុបធានបតិបត្តន

កជាបធាននគណៈកម្មការសវនកម្ម
ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

ធនាគារ

វ័យ ៦៣ ឆាំ ស តិ មា៉ឡសុី
បរិ បត Hons ផ្នកសដ្ឋកិច្ច (គណនយយ)
សាកលវិទយោល័យមា៉ឡាយា៉
នបទសមា៉ឡសុី វគ្គសិកសោផ្នកឧសសោហកម្មផនការ
សាកលវិទយោល័យ Bradford
បទសអង់គ្លស។

ភាពជា
ពជាអ្ន
អ្នកដឹ
កដឹក
កនា
នាំ ំ
ភា
របស់យ
យង
ើ
របស់
ើង

ក ស្ពនសឺរ លី តូវបានចាត់តាំងជាបធានថាក់ដឹកនាំបចាំ

∙
∙

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

តិ មា៉ឡសុី

ក

ចើនផងដរ។

កក៏ធាប់ ធ្វើជាបធានកុមបឹកសោភិបាល

តាមបណា្ដកុមហ៊ុនឯកជនជា

ំ ម
ុ បក
ឹ សោភិបាលចំនន
ួ ៥ ដលបានបរព្ធឡើងក្នង
ុ
កបានចូលរួមក្នង
ុ កិចប
្ច ជុក

ការិយបរិច្ឆទថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣។

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

វ័យ ៦២ ឆាំ ស

សហជីវន
ិ ន វិទយោសានគណនយយករធម្មនុញ្ញ

ដាទុ ករុណាការា៉ន់ មិនមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគួសារជាមួយនាយកណាមាក់

និង/ឬ ភាគទុននិកសំខាន់របស់ ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ក្នុង

ះ

កពុំមាន ទំនាស់ផលប

ភីអិលសុី ហើយ

ះឡើយ។

ជន៍ជាមួយធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា)

កក៏មិនដលបាន បពឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡើយ។

ព័តមា
៌ នផសងៗ

∙
∙

អភិបាលឯករាជយមិនបតិបត្តិ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

អភិបាលឯករាជយមិនបតិបត្តិ
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

សាវតារបស់កុមបឹកសោភិបាល

ក ហាមី រុលឡា ប៊ហា
ូ
ន់

កសី ប៉ល
ូ ី សុម
ី

អភិបាលមិនឯករាជយមិនបតិបត្តិ
វ័យ ៥១ ឆាំ ស

∙

តិ មា៉ឡសុី

អនុបណត
ិ គប់គងពាណិជកម្ម
្ជ

∙

ស

បតគណនយយ

អភិបាលមិនឯករាជយមិនបតិបតិ្ត
∙
∙

សាកលវិទយោល័យអន្ដរជាតិអសា
ីុ ម បទសមា៉ឡសុី

វិទយោសានបច្ចកវិទយោមា៉រាប
៉ ទសមា៉ឡសុី ប

អន្តរជាតិគប់គងបតិបត្តទ
ិ ក
ី ង
ុ ឡុងដ៍-បណត
ិ សភាអន្តរជាតិនធនាគារ

ក់ជាធនាគារិក

∙
∙

ក ហាមី រុលឡា ប៊ូហាន់ តូវបានតងតាំងជាអភិបាលធនាគារ មយប៊ង

(ខមបូឌា) ភីអិលសុី ដលបានចុះបញ្ជីក្នុងសុក
(ទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារ ជាតិនកម្ពុជា

ភីអិលសុី

ថ្ងទី ២ ខ មសា ឆាំ ២០១២

ពីថ្ងទី០១ ខតុលា ឆាំ២០១៣។ មុនពលការតងតាំងចុងកយ

អ្នកបើបស់សហគសខាតតូច និងមធយម និងធនាគារ សាជីវកម្ម ធនាគារនិម្មិត

ហើយ

កក៏មានបទពិ

ធនាគារ មយប៊ង កយបញ្ចប់ការសិកសោ

កសីមានបទពិ

ឆាំ ១៩៨៥

ពាក់ព័ន្ធនឹងការពងឹងទីផសោរ និងការរីកលូតលាស់នការទិញ ជួលលើទីផសោរក្នុង និង

យគណៈបតិបត្តិទីកុងឡុងដ៍ ជាអ្នកជំនាញ

ការខ្ពស់ខាងទីផសោរអន្តរជាតិ-បណិតសភាអន្តរជាតិនធនាគារបុគ្គលចាប់តាំងពីថ្ងទី ២៧
ខក

ឆាំ ២០១២។

កក៏ជាអគ្គលខាធិការកិត្តិយសនសមាគម កុមហ៊ុន

កបានចូលរួមក្នង
ុ កិចប
្ច ជុក
ំ ម
ុ បក
ឹ សោភិបាលចំនន
ួ ៥ ដលបានបរព្ធឡើងនីកង
ុ្ន

ការិយបរិច្ឆទថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣។

ជាមួយនាយកណាមាក់ និង/ឬ
ក ប៊ហា
ូ ន់ មិនមានទំនាក់ទន
ំ ងជាលក្ខណៈគសារ
ួ

កពុំមានទំនាស់ផលប

ហើយ

ះឡើយ។ ក្នុង

ជន៍ជាមួយ ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កក៏មិនដលបានបពឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡយ
ើ ។

កសី ជាបុគ្គល

មុនពល

កសីទទួលបានមុខតំណង

ធនាគារ មយប៊ង សិង្ហបុរី

នាយកបតិបត្តិននាយកដានហិរញ្ញវត្ថុធនាគារ មយប៊ង អិលធីឌី។
ភាពជាអភិបាលរបស់

កសីបច្ចប
ុ បន្ន

កសីគឺជា

ក្នង
ុ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ មយប៊ង ដូចជា

អភិបាលសាជីវកម្ម ធនាគារ មយប៊ង ហ្វីលីពីន ធនាគារ មយប៊ង គីមអង ហូលឌីង

អិលធីឌី និងធនាគារ គីមអង សិកយួរិធី ភីធីអី អិលធីឌី។ អ្នកសីក៏មានមុខងារ

កុមបឹកសោភិបាលន យូណាយធីត តស់ អិលធីឌី និងសូរាក ហាយណនសល

ហិរញ្ញវត្ថុបទសមា៉ឡសុី (AFCM) ផងដរ។

ភាគទុនិកសំខាន់របស់ ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង។

ដ៏សំខាន់ក្នុងការដឹកនាំ និងការអភិវឌឍន៍អាជីវកម្មធនាគារមយប៊ង សិង្ហបុរី។

ធន៍ ២៩ ឆាល
ំ រា
ើ ល់ ធនាគារកិច្ច ការគប់គងសាខា

កតូវបានទទួលសា្គល់

ធន៍ ជាង៣០ ឆាំក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយមុខ

តំណងជាន់ខ្ពស់ជាចើន

ធនាគារកិចក្ន
្ច ង
ុ តំបន់ ធនាគារកិចអតិ
្ច ថជ
ិ ន និងការផ្តល់ ហិរញ្ញបបទានលើចលនទពយដល
កតំបន់។

កសី ប៉ូលី បាន

កាន់តំណងជាបធានគប់គងធនាគារ មយប៊ង សិង្ហបុរី ក្នុងខកក្កដា ២០០៦។

យទទួលខុសតូវលើហិរញ្ញបបទាន

HNW and Affluent Banking, បណា្ដញសាខានធនាគារ មយប៊ង មា៉ឡសុី។
កចូលបមើការងារ

ថ្ងទី ២៨ ខ កុម្ភៈ ឆាំ ២០១៤។ អ្នកសីក៏មានតួនាទីជាសមាជិកនគណៈ

កសីតូវបានតងតាំងជានាយកបតិបត្តិធនាគារ មយប៊ង អន្តរជាតិ

កគឺជានាយកស្តីទីបតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ និងជាបធានផ្នកសវា

ហិរញ្ញបបទាន សហគមន៍ធនាគារមយប៊ង

កសី ប៉ូលី សុីម តូវបានតងតាំងជាអភិបាលធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា)

កម្មការ សវនកម្ម និងគប់គងហានិភ័យផងដរ។

ថ្ងទី ២៣ ខ មីនា ឆាំ ២០១២)។

កក៏ជាសមាជិកនគណៈកម្មការ គប់គងហានិភ័យមួយរូបផងដរ។
បច្ចុបបន្ននះ

វ័យ ៥២ ឆាំ ស តិ សិងបុ
្ហ រី
អនុបណត
ិ ផ្នកគប់គងពាណិជកម្ម
្ជ
សាកលវិទយោល័យពន
ូ លភាគខាងលិចទីកង
ុ ឡុងដ៍
ចកភពអង់គស
្ល
ស បតគប់គងវិទយោសានគប់គងសឹងបូ
្ហ រី
ស បតផ្នកលក់ និងទីផសោរសវាធនាគារមជឈមណលគប់គងអន្តរជាតិ

ះ

ក្នុង

ហូលឌីង ភីធីអី អិលធីឌី។

ី មិនមានទំនាក់ទន
ំ ងជាលក្ខណៈគសារជា
ួ
មួយអភិបាលណាមាក់
កសី ប៉ល
ូ ី សុម

និង/ឬ ភាគទុនិក សំខាន់របស់ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុីឡើយ។ ក្នុង
គាត់ពុំមានទំនាស់ផលប

ះ

ជន៍ជា មួយធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុីហើយ

កក៏មិនបានបពឹត្តនូវបទល្មើសអ្វីឡើយ។
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សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ដា អង ហាហ្វី អារា៉ហាដ ហសូហ
៊ ដ
ុ៊

ហា្គសរីន ចាន់ អាប់ឌល
ុ ឡា

លខាធិការកម
ុ ហ៊ន
ុ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

លខាធិការកម
ុ ហ៊ន
ុ

បល់ពីសាកលវិទយោល័យ Putra បទសមា៉ឡសុី

និងបញ្ចប់ អនុបណិត ផ្នកគប់គងអាជីវកម្មពីសាកលវិទយោល័យ Bart របស់ចកភព
អង់គ្លស។

ក្នុងឆាំ១៩៩៥

កមការបណ្ដុះបណា្ដលលើវិស័យធនាគារក្នុងអំឡុងពលបតិបត្ដិការដំបូង។

កសីបានទទួល តួនាទីជាចើនក្នុងផ្នកធនធានមនុសសដលចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង

កិច្ចទំនាក់ទំនងឧសសោហកម្ម។ បនាប់មក

កសីបានទទួលភារកិច្ចក្នុងការរៀបចំកិច្ច

ពិភាកសោ សហគមន៍ក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ ដលជួយពងឹងតួនាទីរបស់
លើផកទំ
្ន នាក់ទន
ំ ងបុគលិ
្គ កផងដរ។
ប្តូរ

កសីជាថាក់ដឹកនាំ

កសបា
ី នឆក់យកឱកាសដឹកនាក
ំ ច
ិ ផ្ត
្ច ច
ួ ផ្តម
ើ ផាស់

បល់ទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់របស់សម្ព័ន្ធធនាគាររួមទាំងការរួមបញ្ចូលគានិងសចក្តី

ឺ ធ្វស
ើ មាហរណកម្មពាក់ពន
័ នឹ
្ធ ងធនាគារ ធនាគារវិនិ
តមូវការក៏ដូចជាការហ្វក
ឹ ហ្វន

និងសវាធានារា៉បរ់ ងអាជីវកម្ម។ មុនពលចូលបមើការ

ធនាគារ មយប៊ង

គឺជាផ្នកមួយនកុមការងារតួសតយផ្លូវរបស់ Carrefour

ដំបូង

បទសមា៉ឡសុី។

មយប៊ង សាខាភ្នំពញ

ញ
ើ្ជ ចូលរួមជាមួយ Malaysian Bar ក្នង
ុ ឆាំ ១៩៩៥

និងបានទទួលអាជាប័ណ្ណលខាធិការរបស់កុមហ៊ុន

មា៉ឡសុីចាប់តាំងពីឆាំ ១៩៩៨។
ពីមុន

យគណកម្មការកុមហ៊ុនបទស

កធាប់ធ្វើការជាមួយ Intraline Group នកុមហ៊ុនចាប់តាំងពីឆាំ ២០០៣

ដលជាកម
ុ ហ៊ន
ុ ពាក់ពន
័ ្ធ

ក្នង
ុ វិសយ
័ ឧសសោហកម្មបង និងឧស្មន
័

យ

កបានទទួល

មុខងារ ចុងកយជានាយកជាន់ខ្ពស់ផ្នកចបោប់ និងធនធានមនុសស និងជាលខាធិការ

នកម
ុ ហ៊ន
ុ ។

កបានចូលបមកា
ើ រងារ

ធនាគារ មយប៊ង

ក្នង
ុ ខធ្នូ ឆាំ ២០១១។

គ

កសី

យបានបង្កើតផសោរទំនើប

កសីគឺជាអ្នកនាំមុខគក្នុងការចុះបញ្ជីក្នុងសុក ធនាគារ

ជាធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី។

បទសមា៉ឡសុ។
ី គាត់តវូ បានអ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង

កបានបញ្ចប់ការសិកសោផ្នក LLB (Honours) ពីសាកលវិទយោល័យអន្ដរជាតិអីុសាម

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

និង

កសីបានចូលបមើការងារ

ក ដា អង ហាហ្វី គឺជាលខាធិការធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កមានតួនាទីជាជំនួយការអនុបធាន ផ្នកលខាធិការនសម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង។
ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

ប័តផ្នក

ព័តមា
៌ នផសងៗ

អប់រំការដឹកនាំ និងទីបឹកសោ

កសីបានបញ្ចប់បរិ

ភាពជា
ពជាអ្ន
អ្នកដឹ
កដឹក
កនា
នាំ ំ
ភា
របស់យ
យង
ើ
របស់
ើង

កសី ហា្កសរីន គឺជាលខាធិការនធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

និងក៏ជាបធានផ្នកកិច្ចការកុមហ៊ុន និងសវាកម្ម។
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

គណៈកមាការបតិបត្តិ
ក លី ទៀន ប៉ូ បានតងតាំងជានាយកបតិបត្តិ

ថ្ងទី០២ ខ ឧសភាឆាំ ២០១២។

ទំនួលខុសតូវ
ទៀន ប៉ូ ទទួលខុសតវូ លើការជមញ
ុ ការគប់គងនិងការរីកលូតលាស់របស់ធនាគារ មយប៊ង
ន
្ត ការរីកលូតលាស់របស់
(ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុ។
ី
កដឹកនាធ
ំ នាគារពាណិជកម្ម
្ជ និងយុទសាស
្ធ
ធនាគារ
គប់ ផ្នកអាជីវកម្មនិងបទសក្នង
ុ តំបន់ឲយបានដឹងថា ធនាគារ មយប៊ង បមើ ជាមួយការ
ធានាតុលយភាព ដ៏ល្អរវាងការជមុញការបតិបត្ដិដ៏បសើរ អភិបាលកិច្ចខាំងនិងកំណើនអាជីវកម្ម។
គាត់ទទួលខុសតវូ សមប់ការគាទ
ំ
លើភាពខាង
ំ នសហព័នធ
្ធ នាគារ មយប៊ងដើមបីចាប់ចណ
ំ
ក
នកំណន
ើ ទីផសោរ និង សបពលជាមួយការពងង
ឹ បតិបត្តការធ
ិ
នាគារ ធនាគារ មយប៊ងក្នង
ុ បទស
កម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងបទស មីយា៉ន់មា៉ឡាវនិងបទសវៀតណាមផងដរ។
បទពិ

ធន៍

ក ទៀន ប៉ូ ធាប់ជាបុគ្គលិកដលបានបញ្ចប់វគ្គហ្វឹកហ្វឺនរបស់ ធនាគារ មយប៊ង និងបាន
កមានបទពិ
ធន៍ ២៥ ឆាំក្នុងវិស័យធនាគារ
ចូលបមើការងារ ធនាគារក្នុងឆាំ ១៩៨៨ ។
យបានធ្វើការ ក្នុងសាខានានាក៏ដូចជា ទីសាក់ការកណា្ដល។
កបានទទួលតំណងជា
នាយកគប់គងជាន់ខ្ពស់ / នាយកនសវាកម្ម Maybank Philippines Inc និងជាបធានផ្នក
យុទ្ធសាស្ដអន្ដរជាតិ និងបតិបត្តិការ ក្នុងសម័្ពន្ធ។
លក្ខណៈសមបត្តិ
លី ទៀន ប៉ូ

នាយកបតិបត្តធ
ិ នាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី
និងមនស
ី្ត មាជិកបចាំតប
ំ ន់ (កម្ពជា
ុ មីយាន
៉ មា
់ ៉ ឡាវ វៀតណាម)

បរិ បតគណិតវិទយោនសាកលវិទយោល័យ Malaya បទសមា៉ឡសុី។ គណនយយករ
(Chartered Accountant) នវិទយោសានគណនយយករជាតិមា៉ឡសុី (MIA) ។
សមាជិកគណៈកម្មការ/ចាត់តាំង
ក ទៀន ប៉ូ គឺជាសមាជិកកុមបឹកសោភិបាលមួយរូបនិងជាបធាននគណៈកម្មការគប់គង
ហានិភ័យ ធនាគារ Anh Binh បទសវៀតណាម។
កក៏ជាសមាជិក EXCO
ក្នុងសមាគមន៍
ធនាគារបចាំ បទសកម្ពុជា។

ក ឡង ខាយ សុីម តូវបានតងតាំងជានាយក នាយកដានហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្ត

ថ្ងទី ០១ ខ មសា ឆាំ ២០១២។
ទំនួលខុសតូវ

ក្នង
ុ នាមជានាយក នាយកដានហិរញ្ញវត្ថន
ុ ង
ិ យុទសាស
្ធ
្ត ឡង ខាយ សុម
ី ទទួលខុសតវូ លើ

យុទសា
្ធ សរបស់
្ត
ធនាគារហិរញ្ញវត្ថុនិងការគប់គងថវិកា។

កក៏មានតួនាទីទទួលខុសតូវលើការ

គប់គងមូលនិធិ និងសាច់បក់ យុទ្ធសាស្ត និងផនការពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនី។
បទពិ

ធន៍
ឡង ខាយ សុីម មានបទពិ

ធន៍ការងារជាង ២៥ ឆាំលើការគប់គងផ្នកដ៏សំខាន់ទាំងអស់

នវិស័យ ធនាគារពាណិជ្ជលើផ្នកសាជីវកម្ម និងបក់កម្ចីពាណិជ្ជកម្ម ការគប់គងសាខា មុខងារ
ុ ។
ហិរញ្ញវត្ថុ ការគប់គងរបាយការណ៍ការគណនយយ ទីផសោររូបិយប័ណ្ណ និង សវនកម្មផ្ទក្នង

មុនពលការតងតាង
ំ មុខតំណង
ការងារ

ក្នង
ុ ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី

ក្នង
ុ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ មយប៊ង

យមានតួនាទីជាចន
ើ

កបានបមើ

ផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងបតិបត្តិការ

រតនាគារ យុទ្ធសាស្ត និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងគប់គងសាខា សវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍។
កក៏ធាប់បមើការងារ

គហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនីនិងគប់គង សាខា និង

និងធនាគារវិនិ

ក៏មានមុខតំណងជាចើន
ឡង ខាយ សុម
ី

នាយក នាយកដានហិរញ្ញវត្ថន
ុ ង
ិ យុទសាស
្ធ
្ត

ធនាគារបា៉សុីហ្វិក Berhad កាន់មុខ តំណងជាចើន

ក្នុងសាជីវកម្ម

Visia FinanceBerhad

សវនកម្មផ្ទក្នុងនិងគណនីស្ថិតិ និងទីផសោររូបិយប័ណ្ណ។

ក

លក្ខណៈសមបត្តិ
អនុបណិតគប់គងពាណិជ្ជកម្មនសាកលវិទយោល័យ ហ៊ុលចកភពអង់គ្លស។ បរិ

ពាណិជ្ជកម្ម

សាកលវិទយោល័យ New South Wales បទសអូសលី។ ស

បត

បតឯកទស

គណនយយបទសអូសលី ។ គណនយយករឆាតទើនវិទយោសានគណនយយ បទសមា៉ឡសុី។
ស

បតវិជាជីវៈឥណទានវិទយោសានធនាគារិកបទសមា៉ឡសុី។

សមាជិកគណៈកម្មការ/ចាត់តាំង
គាន
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សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ក ជីម គង់ហយ
ុ៊ តវូ បានតងតាង
ំ ជានាយក នាយកដានសវាហិរញ្ញវត្ថស
ុ ហគមន៍

ថ្ងទី ១០ ខ ធ្នូ ឆាំ ២០១២។
ទំនួលខុសតូវ

ក្នង
ុ នាមជានាយក នាយកដានសវាហិរញ្ញវត្ថស
ុ ហគមន៍ ជីម គង់ហយ
ុ៊ ទទួលខុសតវូ ទូ

លើការគប់គង និងការអនុវត្តនអតិថិជនរបស់ធនាគារ

យរួមទាំងការគប់គងហិរញ្ញវត្ថុ

អំពធ
ី នាគារ

អតិថិជនផលិតផលការបងចកអតិថិជនសវាទូទាត់សំណងនិងយុទ្ធសាស្តអាជីវកម្មក៏ដូចជា
ការធ្វើផនការ និងការអភិវឌឍផងដរ។
បទពិ

ធន៍
មុនពលចូលបមើការងារ

ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ជីម គង់ហ៊ុយបាន

ក្នង
ុ មុខតំណងជាបធានមនប
ី្ត តិបត្តការ។
ិ

កក៏មានបទពិ

British American Tobacco កម្ពជា
ុ ក្នង
ុ តួនាទីជាចន
ើ

ធន៍ ៦ ឆាជាមួ
ំ
យកម
ុ ហ៊ន
ុ ថាជ
ំ ក់

ក្នង
ុ ទីផសោរពាណិជកម្ម
្ជ រួមទាំងតួនាទីជាបធាន

ផ្នកអភិវឌឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងរយៈពល ២ ឆាំជាអ្នកពិគះ

សមិទផ
ិ្ធ ល

ចំណាយពល ៦ ឆាជា
ំ មួយនឹងធនាគារ ANZ Royal ផ្នកធនាគារកិចអតិ
្ច ថជ
ិ នក៏ដច
ូ ជាបតិបត្តការ
ិ

បល់ដល់សាជីវកម្មក្នុងសុក។

លក្ខណៈសមបត្តិ

នាយក នាយកដានសវាហិរញ្ញវត្ថស
ុ ហគមន៍

អនុបណិតសិលបសាស្តភាសាបូពា៍ និងវបបធម៌នសាកលវិទយោល័យកនសាស

សហរដ្ឋអាមរិក។ បរិ

បតផ្នកអប់រំនសាកលវិទយោល័យភូមិន្ទកម្ពុជា។ វិ

សាកលវិទយោល័យណាន់កបទសចិន។

បនប័ត ភាសាកុកងឺ

សមាជិកគណៈកម្មការ/ចាត់តាំង

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

ជីម គង់ហយ
ុ៊

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

គាន

ទំនួលខុសតូវ
ក្នង
ុ នាមជានាយក នាយកដាន ធនាគារកិចសកល
្ច
វ៉ខង
ុ្វ មានតួនាទីជាបធានសាជីវកម្មធនាគារ

កិច្ច បធានគប់គងរបាយការណ៍អតិថិជននិងជាបធានបតិបត្តិការធនាគារ

កម្ពុជា។ ទំហំនការទទួលខុសតូវរបស់គាត់រួមមានសាជីវកម្មធនាគារកិច្ចវិនិ

ធនាគារ មយប៊ង
គ ធនាគារកិច្ច

ភាពជា
ពជាអ្ន
អ្នកដឹ
កដឹក
កនា
នាំ ំ
ភា
របស់យ
យង
ើ
របស់
ើង

ក ឆយ វ៉ខ្វុង មានមុខតំណងជានាយក នាយកដានធនាគារកចិ្ចសកល។

បតិបត្តិការធនាគារកិច្ច (ហិរញ្ញបបទានពាណិជ្ជកម្ម) គប់គងរបាយការណ៍អតិថិជននិងធនាគារកិច្ច
ធន៍
វ៉ខ្វុងមានបទពិ

បតិបត្ដិ

ធន៍ជាង ១០ ឆាំជាមួយសម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង

យចាប់ផ្តើមពីសាខា

ធនាគារពាណិជ្ជ/សាជីវកម្មធនាគារកិច្ច។ មុនពលទទួលបានតំណងបច្ចុបបន្ន

មានមុខតំណងជា បធានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម និងភស្តុភារហិរញ្ញវត្ថុ
កណា្ដលនធនាគារ មយប៊ងមា៉ឡសុី ។

ក

ការិយាល័យ

កក៏មានមុខតំណងជាបធានអភិវឌឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម

សមប់ធនាគារ មយប៊ង សាខារាជធានីភ្នំពញពីឆាំ ២០០៦ ដល់ឆាំ ២០០៨។

នាយក នាយកដាន ធនាគារកិចសកល
្ច

លក្ខណៈសមបត្តិ
បរិ បតផ្នកគប់គងពាណិជ្ជកម្ម (Hons) សាកលវិទយោល័យជាតិមា៉ឡសុី។ ស
វិជាជីវៈឥណទាន វិទយោសានធនាគារករបទសមា៉ឡសុី។

បត

សមាជិកគណៈកម្មការ/ចាត់តាំង
គាន

ព័តមា
៌ នផសងៗ

ឆយ វ៉ខង
ុ្វ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

បទពិ

កមធនាគារកិច្ចសកល។

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

សហគសខាតតូចនិងមធយម ដលបានបង្កើតជាអាជីវកម្មស្ថិត
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

គណៈកមាការបតិបត្តិ

ក ឃូ អង ហូ តវូ បានតងតាង
ំ ជានាយក នាយកដានគប់គងបណា្ដសាខា

ខក

ឆាំ ២០១២។

ថ្ងទី ០១

ទំនួលខុសតូវ
អងហូ ទទួលខុសតូវទូ

លើការគប់គងសាខារួមនិងការអនុវត្តន៍។ ទំហំនទំនួសខុសតូវរួម

មានការគប់គងការលក់ ការគាទ
ំ បតិបត្ដការ
ិ សាខា និង

លការណ៍ណនាកា
ំ រកំណត់អត្តស

ណ

ចំណច
ុ ទីតាង
ំ យុទសាស
្ធ
បង្ក
្ត
ត
ើ សាខាថ្មី និងមា៉សន
ីុ អធីអម
ឹ និងសវាធនាគារអីន
ុ ធីណត
ិ (M2U)។
បទពិ

ធន៍
អងហូ ចាប់ផ្តើមការងារក្នុងវិស័យធនាគារជាមួយសាជីវកម្មធនាគារសហមា៉ឡាយា៉ន

(UMBC-ឥឡូវនះគសា្គល់ថាជាធនាគារ RHB)
៣២ ឆាំ

ឥណទាន។

ក្នង
ុ ឆាំ ១៩៨១។

កមានបទពិ

នាយកដាននានាដូចជាគបដណ្ដប់ហិរញ្ញបបទានពាណិជ្ជកម្ម បតិបត្តិការគណនី និង
កបានចូលបមើការងារ

ធនាគារសម្ព័ន្ធ Phileo (PAB)

ជាមន្តីបតិបត្ដិការជាន់ខ្ពស់ និងតូវបានតងតាំងជាជំនួយការបធានសាខា
ការរួមបញ្ចូលគារវាង PAB ជាមួយធនាគារ មយប៊ងដលបានធ្វើឡើង
និងកយមក

ឃូ អង ហូ

នាយក នាយកដានគប់គងបណា្ដសាខា

ធន៍ការងារ

កបានកាយជា បធានសាខាធនាគារ មយប៊ង

ក្នុងឆាំ ១៩៩៥
ឆាំ ២០០០។

ក្នុងខមករា ឆាំ២០០១

ឆាំ ២០០៣។

ក

តូវបានតងតាំងជាបធានកុមនិក្ខប ចលនទពយចល័ត Perak
ក្នុងខមករា ឆាំ ២០១០
ក្នុងការបង្កើតកុមនិក្ខប ចលនទពយចល័ត Perak។ បនាប់មក
កតូវបានតងតាំងជាបធាន
សាខា ក្នុងខសីហាឆាំ ២០១០ រហូតដល់ ខសីហាឆាំ ២០១២។
លក្ខណៈសមបត្តិ
បតវិជាជីវៈឥណទាន (CCP -អតិថិជន) វិទយោសានធនាគារិក បទសមា៉ឡសុី។

ស

សមាជិកគណៈកម្មការ/ចាត់តាំង
គាន

កសី ហា្គសរីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា គឺជានាយិកា នាយកដានកិច្ចការកុមហ៊ុន និង

សវាកម្ម

ទំនួលខុសតូវ
្ន
ជីវកម្ម និងចបោប់ដលជាទំនាក់ទន
ំ ងសាជីវកម្ម និងសាក
ហា្គសរីន ទទួលខុសតវូ រួមលើផកសា
ស ក៏ដូចជាការគប់គងសវា។
កសីជួយគាំទកុមបឹកសោភិបាលក្នុង ការធានាស្តង់ដាខ្ពស់
បំផុត ក្នុងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម។
កសីក៏ជាមានតួនាទីជាអ្នកការពារមា៉ករបស់ធនាគារ និង
ជមុញយុទ្ធសាស្តបមើសវាអតិថិជនដើមបីបង្កើនបទពិ
ធន៍អតិថិជនកមិតនភាព ពញចិត្ត
និងការចូលរួម។
បទពិ

ហា្គសរីន ចាន់ អាប់ឌល
ុ ឡា
នាយិកា នាយកដានកិចការក
្ច
ម
ុ ហ៊ន
ុ និងសវាកម្ម

ធន៍

ុ ឆាំ ១៩៩៥ និងទទួលបានវគ្គបណ្ដះុ
ហា្គសរីន បានចូលបមកា
ើ រងារ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ មយប៊ងក្នង
បណា្ដលបតិបត្ដិការធនាគារក្នុងអំឡុងពលចូលកាន់មុខតំណង។
កសបានបន្ត
ី
តួនាទីជាចន
ើ
លើផកធនធា
្ន
នមនុសស យចាប់ផម
ើ្ត ជាមួយនឹងទំនាក់ទន
ំ ងវិជាជីវៈ។ បនាប់មក
កសត
ី វូ បានបគល់
ភារកិចបង្ក
្ច
ត
ើ តួនាទី ទំនាក់ទន
ំ ងបុគលិ
្គ កដំបង
ូ សមប់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងពងក
ី តួនាទីរបស់
កសី
ផងដរ ដើមបីដក
ឹ នាត
ំ នា
ួ ទីទនា
ំ ក់ទន
ំ ងបុគ្គលិក។
កសីមានតួនាទី ជាអ្នកដឹកនាំលើការផាស់ប្តូរ
ទំនាក់ទំនង ក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏សំខាន់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារជាចើន រួមទាំងការរួមបញ្ចូលគា
និងលទ្ធកម្មក៏ដច
ូ ជាការអនុវត្តន៍ដលពាក់ពន
័ ្ធ នឹងការធ្វស
ើ មាហរណកម្ម ធនាគារ ធនាគារវិនិ
គ
និងសវាធានារា៉ប់រងអាជីវកម្ម។ មុនពល
កសីទទួលបានការតងតាំង
ធនាគារ មយប៊ង
កសគ
ី ជា
ឺ សមាជិកមួយរូបនកម
ុ អ្នកអភិវឌឍន៍របស់កម
ុ ហ៊ន
ុ Carrefour ក្នង
ុ ការបង្កត
ើ ផសោរទំនើប
លើកដំបូង ក្នុងបទសមា៉ឡសុី។
លក្ខណៈសមបត្តិ
អនុបណិតគប់គងពាណិជ្ជកម្មនសាកលវិទយោល័យ បាសចកភពអង់គ្លស។
បរិ បតផ្នកអប់រំ (មគ្គទសន៍ និងផ្តល់បក
ឹ សោ) សាកលវិទយោល័យ Putra បទសមា៉ឡសុ។
ី
វិ បនបតទំនាក់ទំនងឧសសោហកម្មនវិទយោសានគប់គងមា៉ឡសុី។ វិ បតគប់គងផលិតផល
ទីផសោរ សមាគមនផលិតផលទីផសោរអន្ដរជាតិនិងការគប់គង។
សមាជិកគណៈកម្មការ/ចាត់តាំង
គាន
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កសី ហ៊ួត សាន់នី មានមុខតំណងជានាយិកា នាយកដាន ធនធានមនុសស
ទំនួលខុសតូវ

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប
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សមាជិកគណៈកមាការ/ចាត់តាំង
សាន់នី ជាសមាជិកនក្លឹបធនធានមនុសស ស្ថិត កមការផ្តួចផ្តើមនសហព័ន្ធធនធាន
មនុសសកម្ពុជា ននិ
ជកនិងសមាគមន៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (CAMFEBA) ផងដរ។

ក
មា៉រីយា៉ អូរ៉ូរា៉ អរ៉ូអ៊ីស បានទទួលការចាត់តាំងជានាយក នាយកដានផ្នកគប់គង
ឥណទាន និងហានិភ័យក្នុងខ មសាឆាំ ២០១២
បទពិ

ធន៍
ក

មានបទពិ

ធន៍ផ្នកធនាគារ ១៥ឆាំដល ភាគចើនគឺ

ក្នុងផ្នកគប់គង
ឥណទានហានិភ័យ ។ ក ក៏មានបទពិ
ធន៍លើផ្នកទីផសោរហានិភ័យ និងការគប់គងបញ្ជី
សំណងហានិភ័យ។
ល សំខាន់ក្នុងការចាត់តាំងក
ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា)
ភីអិលសុី
យសារ
កសីមានបទពិ
ធន៍ខ្ពស់លើផ្នកគប់គងហានិភ័យឥណទាន ធ
នាគារ មយប៊ង Philippines Inc(MPI) កាលពីឆាំ ២០០១ ដល់ឆាំ ២០១២។ ក បានបង្កើត
និងរៀបចំ គមងធនាគារដ៏ធំទូលាយសមប់ការគប់គងហានិភ័យ ក្នុង MPI រួមទាំងIFRS,
បាហសល II និងការអនុវត្ដន ICAAP ។
ទំនួលខុសតូវ
ក មានតួនាទីជាអ្នកទទួលខុសតវូ ក្នង
ុ ការផ្តល់នវូ ទិស ដើមបីរៀបចំនង
ិ អនុវត្តកបខណន
ការគប់គងឥណទានហានិភ័យចបោប់ លការណ៍សចក្តីណនាំ/នីតិវិធីវិធីសាស្ត និងអភិបាលកិច្ច
តមូវតាម លបំណងអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ លក្ខណៈសមបត្តិបរិ បត វិទយោសាស្តសដ្ឋកិច្ច
ពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទយោល័យនបទសហ្វីលីពីន។
មា៉រយា
ី
៉ អូររា
ូ៉ ៉ អរ៉អ
ូ ស
ី៊

នាយិកា នាយកដានផ្នកគប់គងឥណទាន និងហានិភយ
័

សមាជិកគណៈកម្មការ/ចាត់តាំង
គាន

សមិទផ
ិ្ធ ល
របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

បតផ្នកអប់រំ នសាលកវិទយោល័យ បៀលបយ កម្ពុជា។

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

បរិ

ភាពជា
ពជាអ្ន
អ្នកដឹ
កដឹក
កនា
នាំ ំ
ភា
របស់យ
យង
ើ
របស់
ើង

លក្ខណៈសមបត្តិ

អភិបាលកិច្ច
កម
ុ ហ៊ន
ុ

សាន់នី មានបទពិ
ធន៍ការងារផ្នកធនធានមនុសសរយៈពលជាង ១០ ឆាំ
យគប់គងលើ
ទសសនៈវិស័យ ៤ នការគប់គងធនធានមនុសស យរួមមានការជើសរីសបុគ្គលិក ការបណ្ដុះ
បណា្ដល និងការអភិវឌឍន៍ សំណង និងអត្ថប
ជន៍ និងទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក ជាមួយសម្ព័ន្ធធនាគារ
ចមះុ ជាតិសាសន៍នានា។ សាន់នី មានតួនាទីជាបធានផ្នកទំនាក់ទន
ំ ងនិ
ជិតដលទាមទារឲយអ្នក
សីបង្កើត លការណ៍ របស់ខ្លួន និងអនុវត្តតាម លន
បាយរបស់កុមហ៊ុនបទបបញ្ញត្តិ និង
បទប យា៉ងសកម្ម យ ផ្តល់បឹកសោផ្នកចបោប់ យអនុ
មភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ធនាគារ។
មុនពលចូលបមើការងារ ធនាគារ មយប៊ងកម្ពុជា សាន់នីបានបមើការងារ
ហ្វឺស ខមបូឌា
ខូអិលធីឌី ដលជាកុមហ៊ុនសមាហរណកម្មបព័ន្ធឈានមុខគ ក្នុងបទសកម្ពុជាដលជាកន្លង
ដលអ្នកសីបានចូលរួម ក្នុងការអភិវឌឍន៍ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្តធនធានមនុសសសមប់អស់
រយៈពលជាង ២ ឆាំ និងមុខតំណងចុងកយរបស់
កសី គឺជាបធានគប់គងធនធានមនុសស
និងរដ្ឋបាល។

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ហ៊ត
ួ សាន់នី
នាយិកា នាយកដានធនធានមនុសស

ធន៍

ព័តមា
៌ នផសងៗ

បទពិ

អំពធ
ី នាគារ

សាន់នី គប់គងលើរបៀបវារៈធនធានមនុសសដើមបីគាំទដល់ យុទ្ធសាស្តពងីកអាជីវកម្ម
ក្នុង បទសកម្ពុជា ដើមបីសមចបាននូវសចក្តីបថារបស់ធនាគារដើមបីកាយជាជមើសដគូ
ក្នុងបទសកម្ពុជា។
ហិរញ្ញវត្ថុទ១
ី
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គណៈកមាការបតិបត្តិ

ក ចាវ តាង
ំ ប៊ន
ុ តវូ បានតងតាំងជានាយក នាយកដានគប់គងឥណទាន និងបក់កម្ចី
ថ្ងទី ០១ ខ មសា ឆា២
ំ ០១៤។
ទំនួលខុសតូវ
តាំងប៊ុន ទទួលខុសតូវ និងតួតពិនិតយលើការគប់គងឥណទាន និងបក់កម្ចីរួមន ធនាគារ
មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ។ មុខងាររួមមានឯកសារកម្ចី ការចំណាយ ការរកសោសុវត្ថភាព
ិ
ឯកសារ និងការគប់គងសំណង បក់កម្ចរី ម
ួ ទាំងការទារសំណង ការតាមដាន និងការបមូល
សំណងឥណទាន។
បទពិ

ធន៍

តាំង ប៊ន
ុ មានបទពិ
ធន៍ ៣៣ ឆាន
ំ ធនាគារកិច្ច លើធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថអ
ុ តិថជ
ិ ន។
ក
័ / កដា/ ភើលស
ី
មុនពលចូលរួមជា បតិបត្ដការអន្ដ
ិ
រជាតិ
ជាបធានសាខាមួយ ក្នង
ុ តំបន់រដ្ឋ ភីណង
ក្នង
ុ ឆាំ ២០០៨
ពលដលធនាគារ មយប៊ង ចាប់ផម
ើ្ត លើការដាក់នវូ យុទសាស
្ធ
ពង
្ត
ក
ី វត្តមាន
របស់ខន
ួ្ល
ក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ ។
គាត់ជាបធានសាខាខត្តសៀមរាប និងក៏ជាសមាជិកនគណៈកម្មការពងក
ី សាខាដើមបីជយ
ួ
លើកច
ិ កា
្ច រនការបើកដំណរើ ការសាខាថ្មក
ី ង
ុ្ន ពលកន្លង នះ។
ជាមួយកំណន
ើ លូតលាស់នចំនន
ួ សាខា
កបានបមល
ើ ផ
ើ ក
្ន ហិរញ្ញវត្ថអ
ុ ត
ិ ថ
ិ ជ
ិ នក្នង
ុ ឆាំ ២០១០
ដើមបីគាទ
ំ ដល់ការរីកលូតលាស់ដគ
៏ រួ ឱយកត់សមា្គល់លស
ើ វាឥណទានអតិថជ
ិ ន។
លក្ខណៈសមបត្តិ
ចាវ តាង
ំ ប៊ន
ុ

នាយក នាយកដានគប់គងឥណទាន និងបក់កម្ចី

ស

បតវិជាជីវៈឥណទាន (CCP - អតិថជ
ិ ន) វិទយោសានធនាគារិក បទសមា៉ឡសុ។
ី

សមាជិកគណៈកមាធិការ / ចាត់តាំង
គាន

ខក

ក មា៉ទន
ី ឃូ បានទទួលការចាត់តាង
ំ ជានាយក នាយកដានផ្នកជំនយ
ួ ការបតិបត្តកា
ិ រក្នង
ុ
ឆាំ 2012។

បទពិ

ធន៍

ក ឃូ បានចាប់ផម
ើ្ត ធ្វការផ្ន
ើ
កធនាគារជាមួយធនាគារសាជីវកម្ម សហបជាជាតិ Malayan
(UMBC ដលគសា្គល់ជាធនាគារ RHB) ក្នង
ុ ឆាំ ១៩៨១។
កមានបទពិ
ធន៍ ៣២ ឆាល
ំ ផ
ើ ក
្ន
ផសងៗជាចន
ើ មានដូចជាសវាហិរញ្ញបបទានពាណិជកម្ម
្ជ
គណនីបតិបត្តការ
ិ
និងឥណទាន។
កបាន
ចូលបមកា
ើ រងារ ធនាគារ Phileo Allied Bank (PAB) ក្នង
ុ ឆាំ ១៩៩៥
យមានមុខងារ ជានាយក
បតិបត្ដសា
ិ ជីវកម្មជាន់ខស់
្ព និងបានតំឡង
ើ តួនាទីជាជំនយ
ួ ការសាខា ក្នង
ុ ឆា២
ំ ០០០។
កបាន
កាយជាបធានសាខាធនាគារ មយប៊ងក្នង
ុ ឆាំ ២០០៣ បនាប់ពមានកា
ី
ររួមបញ្ចល
ូ គាវាង PAB ជាមួយ
ធនាគារ មយប៊ងក្នង
ុ ខមករាឆាំ ២០០១។
កតវូ បានតងតាង
ំ ជានាយកគប់គង កម
ុ សវាកម្ម
ប ច
ំ ល័ត
Perak ក្នង
ុ ខមករាឆាំ ២០១០ ដើមបីរៀបចំកម
ុ សវាកម្មប ច
ំ ល័ត
Perak។ បនាប់
មក
កតវូ បានតងតាង
ំ ជាបធានសាខាសមប់តណាងសា
ំ
ខាមួយ ក្នង
ុ ខ សីហាឆាំ ២០១៣។
ទំនួលខុសតូវ

មា៉ទន
ី ឃូ

នាយកនាយដានផ្នកជំនយ
ួ បតិបត្តការ
ិ

ក គឺជាអ្នកទទួលខុសតវូ លើការគប់គង និងការអនុវត្ត សាខា។
ួ បតិបត្ដការ
ិ សាខា និងការណនាំ
កទទួលខុសតវូ លើផកន
្ន
ការគប់គងការលក់ ផ្នកជំនយ
ការកំណត់អត្តស ណនចំណច
ុ ទំនាក់ទន
ំ ងជាយុទសាស
្ធ
ក្ន
្ត ងការបង្ក
ុ
ត
ើ សាខាថ្មន
ី ង
ិ មា៉សន
ីុ ATM
តាមទីសាធារណៈ និងសវាកម្មធនាគារតាមអុន
ី ធើណត
ិ (M2U)។
លក្ខណៈសមបត្តិ
ស

បត វិជាជីវៈឥណទាន (CCP – Consumer) ពីវទ
ិ យោសានធនាគារិកបទសមា៉ឡសុ។
ី
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គាន
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សចក្តស
ី ង្ខប
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សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន
សចក្តីផ្តើម
កុមបឹកសោភិបាលនធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ជឿជាក់ថាអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មល្អ មិនគួរតឹមល្អតរបាយការណ៍បតិបត្តិ
តមួយមុខឡើយ តវាជាការប្តជាចិត្តដើមបីសមចឲយបាន ស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនសុច្ចរិតភាពក្នុងអាជីវកម្ម កមសីលធម៌ និងវិជាជីវៈ លើរាល់
សកម្មភាពរបស់ធនាគារទាំងអស់។ ជាមួយនឹងការប្តជាចិត្តនះ និងមហិច្ចតាកាយជាធនាគារក្នុងតំបន់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ ជាអ្នកផ្តល់នូវសវា
ើ នូវវបបធម៌មយ
ួ
លបំណងជមញ
ុ ឲយមានភាពរុងរឿងក្នង
ុ អាជីវកម្ម និងបង្កត

តម្លខាងសីលធម៌ ខណៈបន្តផ្តល់ និងទទង់តម្លតាមការស្នើរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ ដើមបីជាប
វិធីសាស្តជាមូលដានរបស់កុមបឹកសោភិបាល

ជន៍ដល់ភាគីពាក់ពន្ធ័ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។

ក្នុងន័យនះ គឺដើមបីធានាឲយមានការដឹកនាំតឹមតូវតាមយុទ្ធសាស្ត និងមានការគប់គងផ្ទក្នុងលើការគប់គង

ហានិភ័យ ដលសមសប។ លើសពីនះ កុមបឹកសោភិបាលបន្តតួតពិនិតយគំរូអភិបាលកិច្ចរបស់ធនាគារ ដើមបីឲយបកដថា វា

លទ្ធភាដើមបីបឈមមុខនឹងប

យផ្តល់នវូ

អំពធ
ី នាគារ

យអារយធម៌ កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលមាន

នាថ្ងអនាគត។

របាយការណ៍អភិបាលកិចសាជី
្ច
វកម្មនះ មានបំណងផ្តល់នវូ ការយល់ដង
ឹ លម្អត
ិ ជាចាំបាច់

តមានភាពតឹមតូវមានបសិទ្ធភាព និងមាន

ក្នង
ុ ដំណរើ ការអនុវត្តន៍អភិបាលកិចសាជី
្ច
វកម្មរបស់ធនាគារ ជូនដល់អកវិ
្ន និ

គំរូអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មរបស់ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី តូវបានរៀបចំឲយសបតាមតមូវការ និង

លការណ៍ណនាំដូចខាងកម៖

គទុន។

សមិទផ
ិ្ធ ល

ហិរញ្ញវត្ថុបកប

II. គំរូអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង
ពិភព

សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង ក៏នឹងឃាំមើលការអភិវឌឍន៍ស្តង់ដាអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម

តាមបណា្ដអង្គការ និងសាប័នឈានមុខគនិងលបី

ក ដើមបីធានាឲយបានថា អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មតូវបានអនុវត្តតាមស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតដលខ្លួនមាន។

ះ

ក្នុងតំបន់ និងជុំវិញ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

I. បកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា (NBC) ស្តីពីអភិបាលកិច្ចតាមធនាគារ និងសាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងទី ១ ខ តុលា ឆាំ ២០១៣ សម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង បានកបនូវរចនាសម្ព័ន្ធគប់គង និងថាក់ដឹកនាំកុមការងារ ដើមបីបង្កើនលបឿនការអនុវត្តន៍អាជីវកម្មក្នុងតំបន់
ះ

កាន់ឆាំ ២០១៥ និងកយពី

ះ។ ជាមួយនឹងការផាស់ប្តូរនះ កិច្ចខិតខំបឹងបងក្នុងតំបន់របស់ធនាគារ

សា្គល់។ ទន្ទឹមគានះ តួនាទីអ្នកដឹកនាំក្នុងអាជីវកម្មនឹងតូវរួមបញ្ជូលគា ហើយសកានុពលនឹងតូវបានគទទួលសា្គល់។ ទន្ទឹមគានះ តួនាទីអ្នកដឹកនាំក្នុងអាជីវកម្មសម្ព័ន្ធ មយប៊ង
នឹងតូវពងឹង ខណៈវបបធម៌នការអនុវត្តន៍ការងារកមិតខ្ពស់នឹងតូវបង្កើតឡើង ហើយអភិបាលកិច្ចសម្ព័ន្ធក៏នឹងតូវពងឹងបន្ថមទៀត។

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

មាស់ភាគហ៊ុន

កុមបឹកសោភិបាល
ការធានាខុសតូវ

គណៈកម្មការ

គណៈកម្មការ

សវនកម្ម

បតិបត្តច
ិ បោប់

នាយកបតិបត្តិ
ហានិភ័យ

នាយកដាន

ធានាភាពឯករាជយ
សវនករឯករាជយ

សវនករផ្ទក្នុង

លខាធិការកុមហ៊ុន
គណៈកម្មការបតិបត្តិ

គណៈកម្មការគប់គង

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

នាយកដាន

គប់គងហានិភយ
័

អភិបា
បាលកិ
លកិចច្ច ្ច
អភិ
កម
ុ ហ៊
ហ៊ន
ុ
ក
ុម
ុន

បតិភូ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

យឧត្តមភាព ដើមបីនាំធនាគារ មយប៊ង

មយប៊ង នឹងតូវបានពន្លឿនបសិទ្ធភាព និងផលិតភាពរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារទាំងមូលដើមបីបង្កើនឡើងខ្ពស់ការបមូលផ្តុំ និងតូវរួមបញ្ជូលគា ហើយសកានុពលនឹងតូវបានគទទួល

កបខណគប់គង

លន

បាយ

ចក្ខវុ ស
ិ យ
័
បសកកម្ម
គុណតម្ល
ស្តង់់ដារការគប់គង
ស្តង់់ដារបតិបត្តិ

កមិតសមត្ថកិច្ច
ព័តមា
៌ នផសងៗ

និងបតិបត្តិការបកប
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របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន
កុមបឹកសោភិបាល

∙

រួមជាមួយនឹងការតួតពិនិតយសារឡើងវិញ បចាំឆមាស។

លក្ខន្តិកៈរបស់កុមបឹកសោភិបាល
យការទទួលសា្គល់ថា ដំណើរការអនុវត្តន៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មមានភាពរឹងមាំ

និងបពឹត្ត

បានល្អ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារផលប

∙

ណនារំ បស់កម
ុ បក
ឹ សោភិបាល (Manual)

អំណាច ភារកិច្ច និងមុខងាររបស់កុមបឹកសោភិបាល។ សៀវ

តាមកាលកំណត់។

នះមិនតឹមតឆ្លុះប

អនុវត្ដន៍ចបោប់ និងបទបញ្ញត្តប
ិ ុ៉

ំងពីការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតក្នុងពលបច្ចុបបន្ន និងការ

ះទ
្ណ
សៀវ

នះក៏បានបងាញនូវដំណរើ ការ និងនិតវិ ធ
ិ ី

ដើមបីធានាបាន កុមបឹកសោភិបាលរបស់សម័្ពន្ធធនាគារ និងបសិទ្ធភាពការងាររបស់

គណៈកម្មការ។ វា គឺជាឯកសារថាមវន្ត តូវបានធ្វើបច្ចុបបន្នភាពរាល់ពល ដើមបីឲយសប
នឹងការផាស់បរូ្ដ

លន

ម្ដងក្នង
ុ រយៈពលពីរឆាំ មួយណាដលលឿនជាង។ ក្នង
ុ ចំ
សៀវ

∙

មសៀវ

កុមបឹកសោភិបាល។

២ ការគប់គងហានិភ័យ និងការតួតពិនិតយផ្ទក្នុង
∙

ធានាបសិទ្ធភាពមុខងាររបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម។

∙

ធានានូវបសិទ្ធភាពការងាររបស់នាយកដានសវនកម្មផ្ទក្នុង ដល
បកប

មប់កុមបឹកសោភិបាល និងគណៈកម្មការរបស់ខ្លួន និង
ព័ន្ធផសងទៀត។

ការកំណត់រាល់ជំពូក ដលមានក្នុងសៀវ

លន

ចណាស់

ហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាមុខងារនសវនកម្មគប់គង។ បង្កើត និងអនុម័ត

ណនាដ
ំ ទទៀត

លន

៖

បាយ

យ

រពតាមការគប់គងនរាល់បភទហានិភ័យ

ដូចជាហានិភ័យឥណទាន ទីផសោរ សន្ទនីយភាព បតិបត្តិការ ចបោប់ និង

បាយផ្ទក្នុងដលពាក់

ណនាំនះ មានដូចត

យបុគលិ
្គ កមានលក្ខណៈសមបត្តគ
ិ ប់គន់ ដើមបីអនុវត្តមុខងារ

សវនកម្មផ្ទក្នុង គបដណ្ដប់មុខងារជាបពណីនការធ្វើសវនកម្ម

ងយា៉ងល្អ ក៏ដូចជាដនកំណត់នសិទ្ធិស

ណនាំនះ បានកំណត់លក្ខខណ

អនុម័តការតងតាំងទីបឹកសោខាងក និងរាយការណ៍ការចំណាយផសងៗ
ដលហួសពីអណា
ំ
ចចាត់តាង
ំ របស់កម
ុ បក
ឹ សោបតិបត្តិ និងគណៈកមាការ

បាយរបស់ធនាគារនីតវិ ធ
ិ ី និងដំណរើ ការ ក៏ដច
ូ ជាការបបល
ួ

នូវវិធាន និងបទបញ្ញត្តិ ដលពាក់ព័ន្ធ ឬដើមបីតូវបានពិនិតយឡើងវិញយា៉ង

បាយដលតវូ បានបទ
ើ ទា
ូ ង
ំ ធនាគារ រួមមាន

ហានិភ័យ និងការបឆាំងការលាងសមាតបក់។ ល។

រពតាមតួនាទី

ណនាំរបស់កុមបឹកសោ

លន

របាយការណ៍ ផ្តល់មូលនិធិ ការចាត់ចង និងបមូលដើមទុន ការគប់គង

ខ មិថុនា ឆាំ ២០១៣ ហើយនឹងតូវផ្ទៀងផាត់ឡើងវិញ

ភិបាលទើបតូវបានអនុម័ត
សៀវ

យ

បង្កត
ើ និងអនុមត
័

ធនធានមនុសស បច្ចកវិទយោព័ត៌មាន ទពយសមបត្តិ លទ្ធកម្ម ទំនាក់ទំនង

ជន៍របស់ភាគី

ពាក់ពន្ធ័ ក្នង
ុ សម្ពន
័ ធនា
្ធ
គារនធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុ។
ី កម
ុ បក
ឹ សោភិបាល
តវូ អនុវត្តតាមសៀវ

អនុម័តយុទ្ធសាស្ត ផនការពាណិជ្ជកម្ម និងថវិការបចាំឆាំរបស់ធនាគារ

ករ្ដិ៍
∙

ះរបស់ធនាគារ។

បង្កើត និងអនុម័ត

លន

បាយសមសប ដើមបីទប់សា្កត់ការលាង

សមាតបក់ និងការអនុវត្តន៍បឆាំងនឹងការបកួតបជងមិន

1. ដំណើរការនស្ដង់ដារអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ មយប៊ងកម្ពុជា
2. ភារកិច្ច និងកាតព្វកិច្ចរបស់អភិបាល

∙

ពិនិតយ និងអនុម័តបចាំឆាំលើរបាយការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
សមប់ ការ

3. ការតងតាំង និង ការលាលងរបស់អភិបាល

ះពុម្ពផសោយ

ក្នុងរបាយការណ៍បចាំឆាំរបស់ធនាគារ។

៣ បតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម

4. រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច
5. ដំណើរការកុមបឹកសោភិបាល និងគណៈកម្មការកុមបឹកសោភិបាល

∙

អនុម័តរាល់ឥណទាន និងប

ផសងៗដលហួសពីសិទ្ធអំណាចរបស់

គណៈកមាធិការឥណទាន ដូចជា

6. បក់បំណាច់ និងធនលាភ
7. ការផ្តល់ព័ត៌មានដល់កុមបឹកសោភិបាល

-

សំណើរឥណទាន

8. កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដល និងការបណ្ដុះបណា្ដលជាមូលដាន

-

សំណើរបតិបត្តិការឥណទាន និងសំណើរជាប់បតិបត្តិការ

9. ការវាយតម្លកុមបឹកសោភិបាលបចាំឆាំ

-

បតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិង សំណើរជាប់បតិបត្តិការ និង

10. ទំនាស់ផលប

-

បតិបត្តិការលើសពីការកំណត់

11.

លន

ជន៍ និងបតិបត្តិការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និង

បាយសំខាន់ៗផសងទៀត របស់ធនាគារ

∙

តួតពិនិតយរបស់កុមបឹកសោភិបាលរបស់ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី ដល

∙

សាប័ន និង

∙

បាយសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ។ លើសពីនះទៀតកុមបឹកសោ

ភិបាល ក៏មានតួនាទីកំណត់នូវតម្លស្នូលរបស់ធនាគារ អនុវត្តតាមស្តង់ដា ដើមបីធានា
យសុច្ចរិតភាព និង

កុមបឹកសោភិបាលមានកាលវិភាគជាផ្លូវការមួយ លើប

សមចចិត្តរបស់ខ្លួន រួមមាន៖
១ ទិស
∙

គ (ប៉ុន្តមិនបានកំណត់ចំ

ះ ការ

ក្នង
ុ ករណីដលហួសពីអណា
ំ
ចចាត់តាង
ំ របស់

កុមបឹកសោបតិបត្តិ) ការរំលាយចូលគាបញ្ចូលទាំងការបង្កើតបុតសម្ពន
័ ្ធ

សម្ពន
័ ភា
្ធ ព យុទសាស
្ធ
ទី
្ត ផសោរក្នង
ុ និងកសក
ុ និងផនការសកម្មភាពផសងៗ
រួមទាំង គមងសំខាន់ៗដលតូវបានគង

យអង្គភាព ឬសាប័ន

បតិបត្តិការដលតូវបានចាត់ទុកថា ជាផលប៉ះពាល់មកលើធនាគារ។

លន

បាយដលមន្តីជាន់ខ្ពស់

និងការ គប់គងទពយសកម្ម និងទពយអកម្ម រួមទាំងការគប់គងនូវរាល់

ហានិភ័យគប់ បពន្ធ័គណនយយ និងការតួតពិនិតយ គុណភាពសវាកម្ម

រៀបចំផន ការស្វយ
័ បវត្តិ ទប់សាត់
្ក ការលាងសមាតបក់ ការបឆាំង
នឹងការបកួតបជងមិន

គ និងការមិនវិនិ

លនូវទពយអកម្ម

លបំណងចបោស់លាស់ និង

រួមបញ្ជូលទាំងផនការយុទ្ធសាស្ត រដ្ឋបាល និងការតួតពិនិតយឥណទាន

បមុងទុកសមប់ការ

អនុម័តយុទ្ធសាស្ត និងសំណើរអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ដលទាក់ទង
ះបង់

ផ្តល់

ះទទួលបានផលចំណញ និងតូវបានគប់គង់តឹមតូវរឬអត់។

តវូ បំពញ។ ទាង
ំ នះ គួរតគបដណ្ដប់គប់ទដ
ិ ភាព
្ឋ
ទាំងអស់នបតិបត្តការ
ិ

រពតាមចបោប់

ពាណិជ្ជកម្ម
នឹងការវិនិ

តួតពិនិតយផលិតផលរបស់កុមធុរកិច្ចធនាគារ ដើមបីធ្វើការវាយតម្លថាតើ

ធុរកិច្ច

មានតួនាទីតួតពិនិតយឡើងវិញ យា៉ងទៀងទាត់ និងអនុម័តយុទ្ធសាស្តអាជីវកម្មក្នុង

និងបទបញ្ញត្តិសមសប។

ផសងៗដលមិនទាក់ទងនឹងឥណទាន ដលហួសពីសិទ្ធិ

បតិបត្តិការ។

គារ មយប៊ង តវូ បានគប់គង កមការដឹកនាំ និងការ
អាជីវកម្ម និងកិចការធនា
្ច

ឲយបានថាធនាគារនឹងធ្វើបតិបត្តិការបកប

អនុម័តរាល់ប

អំណាចរបស់គណៈកម្មការបតិបត្តិ ថមទាំងរាប់បញ្ជូលទាំងភាគីជាប់

តួនាទី និងទំនួលខុសតូវរបស់កុមបឹកសោភិបាល

លន

ះតង់។

ះតង់ ភាពគប់គន់នដើមទុន

និងការអភិវឌឍន៍ធនធានមនុសស។

∙

អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញវត្ថុ (និង ធានានូវភាពដលអាចទុកចិត្ត
បានក្នុងពលជាមួយគា) ក៏ដូចជាភាគលាភប
អនុសាសន៍អំពីភាគលាភចុងកយ

ចូលរួមផនការវិនិ

្ដះអាសន្ន និងផ្តល់

ដល់មាស់ភាគហ៊ុន និងពាកយសុំ

គ ភាគលាភឡើងវិញ (DRP) ជាធរមាន(

ណាដលអាចធ្វបាន)
ើ
មុននឹងផសព្វផសោយជាសាធារណៈ និងការ

កន្លង

ះពុម្ព

រាល់ការចកចាយរួមទាង
ំ សចក្តប
ី កាសព័តមា
៌ នជូនដំណង
ឹ ដល់អាជាធរ

និងបពន្ធ័ផសព្វផសោយ។

63
សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

៤ ការតងតាំងគណៈកម្មការគប់គង សំណង និងរចនាសម្ព័ន្ធ
លការណ៍ថស
ី្ម ព
ី្ដ ស
ី ណ
ំ ង និងអត្ថប

∙

អនុម័តកញ្ចប់សំណងជាក់លាក់មួយ សមប់អភិបាលបតិបត្តិ។

∙

ពិនិតយមើល និងធានាឲយបានការតម្លការអនុវត្ដបចាំឆាំ និងមាន

បសិទ្ធភាពជាលក្ខណៈបុគ្គល និងលក្ខណៈរួម របស់សមាជិកកុម

ជន៍

បឹកសោភិបាល និងកមាធិការកុមបឹកសោភិបាល និងផ្ដល់អនុសាសន៍ស្តីពី

ពមទាង
ំ លក្ខខណរួម ជាមួយសវាកម្មផសងៗសមប់បគ
ុ លិ
្គ កគប់គងទូទាង
ំ

ធនាគារកមិតថាក់ CB56 និងថាក់លើ (

យរាប់ទាំងនាយកបតិបត្តិ)។

ធានា និងអនុមត
័ ដំ

∙

អនុម័តយន្តការអភិវឌឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយ សមប់ធនាគារ
បន្ថមលើការកំណត់ និងធានានូវផនការស្នងតំណង

∙

វិធានការធ្វើឲយបសើរឡើងនូវបសិទ្ធភាពនកុមការងារនះ។

អនុមត
័ ការជស
ើ រីស តងតាង
ំ ឡើងតំណង ប

ក៏ ដូចជា

ផលប

ក្នុងធនាគារ។
ជន៍ផសងៗ

ការបណ្ដះុ បណា្ដលសមសប តាមកាលៈទសៈនការអភិវឌឍចុងកយ
បំផុត

ក្នង
ុ តំណងគណៈគប់គងស្នល
ូ

∙

(ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី និងផ្តល់អនុសាសន៍ចាំបាច់ដលកុមបឹកសោភិបាល

∙

អនុមត
័ ការផាស់បរូ ្ត រចនាសម្ពន
័ របស់
្ធ
សាជីវកម្មធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា)

∙

អនុមត
័

លន

សមប់បុគ្គលិក។

∙

ធានាថា កុមបឹកសោភិបាលតូវបានផ្តល់អំណាច ដើមបីទទួលបាន
អនុសាសន៍ជំនាញវិជាជីវៈឯករាជយ ឬអនុសាសន៍ផសងទៀត

ជន៏

យរាប់បញ្ជល
ូ

ទាំង ការកំណត់រងាន់ក្នុងការអនុវត្តន៍ការងារដលសមសបនឹងយកមក
ធ្វើជាគំរូ សមប់បណ្ណ័ដាក់ពិន្ទុតុលយភាពធនាគារ
សារពើពន្ធនិមួយៗ។

រាល់ដើមឆាំ

អនុមត
័

ករ្ដិ៍
∙

លន

បាយដលទាក់ទងនឹងកិតនាមសា
ិ្ត
ជីវកម្ម ការគប់គង

ះ ទំនាក់ទំនងសហគមន៍ និងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងវិនិ

ធានាថាឲយបានថា ធនាគារមានឥទ្ធព
ិ លជាផលប

ជន៍

គិន។

លើសខ
ុ មា
ុ ល

ិ
រួមបញ្ចល
ូ ទាំង
ភាព សដ្ឋកិចរបស់
្ច
សហគមន៍ដលខ្លន
ួ កំពង
ុ ធ្វប
ើ តិបត្តការ

វិធីផសងៗ ដើមបីអនុវត្តតាមរយៈមធយោបាយខាងលើ។

កំណត់សមាសភាពទូ

នកុមបឹកសោភិបាល និងធានាឲយបានចំ

(ទំហំ ជំនាញ និង តុលយភាពរវាងអភិបាលបតិបត្តិ និងអភិបាលមិន

ះ

បតិបត្តិ) ដើមបីធានាថា កុមបឹកសោភិបាលមានភាពចមុះជាចាំបាច់ តាម
មុខជំនាញ បទពិ

∙

ះមុខកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល។

សមាសភាពកុមបឹកសោភិបាល និងតុលយភាព
បច្ចប
ុ បន្ន កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលបចាំធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី មានសមាជិក

៦ រូប។ ក្នុង

ះ ៣ រូប គឺជាអភិបាលឯករាជយមិនបតិបត្តិ ២ រូបជាអភិបាលមិនឯករាជយ

មិនបតិបត្តិ និង ១ រូបជាអភិបាលមិនរាជយបតិបត្តិ (CEO)។

មតាមបទបបញ្ញត្តិរបស់

ធន៍គុណវឌឍិយនឌ័រ និងសមត្ថភាពស្នូលចាំបាច់

ពិចារណា និង/ឬ អនុម័ត

លន

ភាពចមុះ ក្នុងកុមបឹកសោភិបាល។

បាយថ្មីៗ ដលទាក់ទង

នឹង

អភិបាលដលពាក់ព័ន្ធផ្ដល់នូវចំណះដឹង បទពិ

ទូលំទូលាយ

ធន៍ និងជំនាញជំនាញយា៉ង

ក្នុងចំណុចសំខាន់ៗនគណនយយភាព ចបោប់ មូលប័ត បតិបត្តិការ

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងការគប់គងការអភិវឌឍហិរញ្ញវត្ថុ និងហានិភ័យក្នុងចំ

ការងារផសងទៀត។ ព័ត៌មានសង្ខបរបស់សមាជិកនកុមបឹកសោភិបាលនីមួយៗ
តូវបានបងាញពីទំព័រ ៥៤

ទំព័រ ៥៥

ម

ក្នុងរបាយការណ៍បចាំឆាំ។

ការដាក់បញ្ចូល
កុមបឹកសោភិបាលបានប្តជាចិត្ត ក្នុងការធានាឲយបាននូវភាពសមបូរបប និងការដាក់

៦ សមាជិកកុមបឹកសោភិបាល និងសមាជិកគណៈកមាធិកុមបឹកសោភិបាល

ផសងៗទៀត។

បានផ្ដល់ជន
ូ នាយកបតិបត្តន
ិ ធនាគារ ជាអ្នកទទួលខុសតវូ ចំ

ធនាគារជាតិ កម្ពុជាដលតមូវយា៉ងតិច ២ រូបជាអភិបាលឯករាជយ ។

តាមរយៈមូលនិធិ ធនាគារ មយប៊ង និងការអនុម័តគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងកម្ម

∙

ងរកសោទុកសមប់កុមបឹកសោភិបាល

សមាសភាពនកុមបឹកសោភិបាលបច្ចុបបន្ននះ អនុ

៥ រដ្ឋបាល
∙

កពីមុខងារដលបានចងក្នុងលក្ខខណ

ពល

ការទទួលខុសតួវសមប់ការគប់គងសកម្មភាពអាជីវកម្ម ធនាគារ មយប៊ង កម្ពុជាតូវ

បាយដលទាក់ទងនឹងបក់បៀវតស និងអត្ថប

អនុមត
័ នូវយន្តការ ឬគំរន
ូ ការគប់គង ការអនុវត្តន៍ការងារ

គប់ពលទាំងអស់។

ដលគិតថាចាំបាច់។

អនុម័តការទូទាត់បក់រងាន់បន្ថមកមិតមូលដាន និងកមិតដលអាច

(ខមបូឌា) ភីអិលសុី។

∙

យគានការរិតតបិតក្នង
ុ ការទទួល

បាន ព័ត៌មានណាមួយដលទាក់ទងនឹងធនាគារ

ះ។

បើបស់បានសមប់គណៈគប់គង និងបុគលិ
្គ កធនាគារ មយប៊ង

ពលមួយ។

ធានាថាកម
ុ អភិបាលមានសិទព
ិ ្ធ ញលញ

ភីអិលសុី។

∙

ពីកុម

លខាធិការ សាជីវកម្មដលមានសមត្ថភាព និងលក្ខណៈសមបត្តគ
ិ ប់គន់។

តួតពិនិតយការអនុវត្តន៍ការងាររបស់នាយកបតិបត្តិធនាគារ មយប៊ង
លើ

ពលតូវទទួលប

ធានាឲយបានថាកុមបឹកសោភិបាលតូវបានទទួលបានការគាំទសមសប ពី

∙

ក្នុងការបំពញការងារ។

ដល

ក្នុងឧសសោហកម្មនះ ហើយនិង

បឹកសោអនុវត្តចបោប់ ពីពលមួយ

បសិនបើពក
ួ គធ្វកា
ើ រមិនមានបសិទភាព
្ធ
បពត
ឹ ខ
ិ្ត ស
ុ និងធ្វសបហស
∙

ឲយ

ធានាថា សមាជិកកុមបឹកសោភិបាល មានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និង

∙

គប់គងស្នូលបចាំធនាគារ។

អនុមត
័ ការដកចញនូវបុគលិ
្គ កគប់គង

ជន៍ ដលមានប៉ះពាល់ដល់អភិបាល។

គណៈកមាធិការ រាល់ពលវលាដលខ្លួនគិតថាសមរមយ ។

ពមទាង
ំ លក្ខខណការងារ រាប់បញ្ជល
ូ ទាំងចំណាត់ថាក់ការងាររបស់បគ
ុ លិ
្គ ក

∙

ទំនាស់

តងតាង
ំ គណកមាធិការ កម
ុ បក
ឹ សោភិបាល និងផ្តល់អណាចរបស់
ំ
ខន
ួ្ល

∙

ក់នង
ិ បញ្ចប់មខ
ុ តំណង

លការណ៍ផល់
្ត រងាន់ និងសំណង រួមទាង
ំ ផលប

ះសយដលបានផ្ដល់អនុសាសន៍លប
ើ

បញ្ចូលនូវអនុស

និងកិច្ចពិភាកសោរួម មិនតប៉ុ

្ណះធនាគារក៏បានធានាអះអាងពី

តួនាទីរបស់កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលចមះុ របស់ខន
ួ្ល ដលអាចនាឲ
ំ យមានផលតម្លវិជមាន
្ជ

ំ កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលនះ គឺផក
្អ
ណាមួយដលកើតឡើងជាយថាហតុ។ ការតងតាង

មូលដាននគុណសមបត្តិ។
ក្នុង

លើសពីនះទៀត ការជស
ើ រីសអភិបាល តវូ បានធ្វើ

លើ

តាមតមវូ ការ ដលមានចង

លការវិនិច្ឆ័យតឹមតូវ និងសមសបរបស់ធនាគារ ក្នុងការតងតាំង ឬតងតាំង

សារជាថ្មី

អភិបា
បាលកិ
លកិចច្ច ្ច
អភិ
កម
ុ ហ៊
ហ៊ន
ុ
ក
ុម
ុន

∙

ជន៍តាមបភទ ក្នុងឋានៈជាអភិបាលនកុមបឹកសោ

និងគណៈកមាធិការទាំងអស់។

លការណ៍

មិនលំអៀង។

បក់បន្ថម

អំពធ
ី នាគារ

និង អត្ថប

ក្នុងសម្ព័ន្ធ។

ធានាថា ភាគីជាប់បតិបត្តិការតូវបានធ្វើឡើង តាម

អនុមត
័ ការបង្កត
ើ ផនការ ឬ

អនុមត
័ នូវគងការផ្តល់សណ
ំ ងដល់អភិបាល ថ្លចំណាយទូ

∙

សមិទផ
ិ្ធ ល

តាមសានការណ៍ដលអាចនាំឲយមាន

ជន៍ដលអាចកើតឡើង រួមទាំងបរិបទនការជាប់ទាក់

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

បឹកសោភិបាល។

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

បាយបានសមរមយ

ទងជាមួយអង្គភាពផសងៗទៀត

∙

អនុម័តការកាន់តំណងរបស់បធាន និងសមាជិកនគណៈកមាធិការកុម

∙

ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី របស់បុគ្គលដលមានតួនាទី

សំខាន់ក្នុងសាប័ន ដលទទួលបានអាជាប័ណ្ណ (

លន

បាយវិនិច្ឆ័យតឹមតូវ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

លន

ទំនាស់ផលប
∙

ពលមានទំនាស់ផល

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

ះសយ

ជន៍ ហើយធានាឲយបានថា គណៈគប់គងអនុវត្តតាម

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

បង្កើត និងអនុម័តនិតិវីធីដើមបី

ប

ព័តមា
៌ នផសងៗ

∙
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន
និងសមសប) តវូ បានធ្វការវា
ើ
យតម្លយា៉ងចបោស់លាស់

យគណៈកមាធិការតងតាង
ំ

និងសំណង (NRC) របស់សម្ព័ន្ធ។

បច្ចប
ុ បន្ន សមាសភាពកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល មានសមាសភាពសមាមាតខ្ពស់នអភិបាល

ឯករាជយ មិនបតិបត្តិ ជួយដល់កុមបឹកសោភិបាលដើមបីធានា និងផ្តល់នូវការតួតពិនិតយ

ដ៏រឹងមាំ និងមានបសិទ្ធភាពលើគណៈគប់គង។ អភិបាលមិនបតិបត្តិមិនចូលរួមក្នង
ុ ការ

គប់គងបចាថ
ំ ្ង របស់ធនាគារ និងមិនធ្វអាជី
ើ
វកម្មណាមួយ ឬ មានទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹង

ពិតបកដ លើការវិនិច្ឆ័យ

និងមាស់ភាគហ៊ន
ុ ។ មិនតប៉ុ

សមត្ថភាព

យចបោប់) ដើមបីធានាថា ពួកគាត់

យឯករាជយ និងអនុវត្តន៍តួនាទីដើមបីប

ជន៍របស់ធនាគារ

ះ្ណ គានអភិបាលឯករាជយមិនបតិបត្តរិ បស់ធនាគារណា

ជន៍ លើសពី៥ % នការវិនិ

មាក់ មានអត្តប

ឬ

ត

គ

ក្នុងសាប័នទទួលអាជាប័ណ្ណ

ក្នង
ុ កម
ុ ហ៊ន
ុ ដលពាក់ពន
័ ្ធ របស់ខន
ួ្ល ឡើយហើយក៏គាននរណាមាក់កង
ុ្ន ចំ

ម

ពួកគ មានការជាប់ទាក់ទងជាមួយមាស់ ភាគហ៊ន
ុ ក្នង
ុ សាប័នទទួលអាជាប័ណ្ណឡើយ។
អភិបាលមិនបតិបត្តិរបស់ធនាគារ មយប៊ង បន្តសកម្មភាពក្នុងការចូលរួមនឹង

គណៈគប់គងជាន់ខ្ពស់ និងភាគីផសងទៀត ដូចជាសវនករខាងក សវនករផ្ទក្នុង
ក៏ដច
ូ ជានាយកដាន បតិបត្តតាម
ិ
និងហានិភយ
័ ដើមបីធានាថាសចក្តបារម្ភ
ី
និងប

ពាក់ពន្ធ័

នានានឹងការគប់គង និងការតត
ួ ពិនត
ិ យអាជីវកម្មពមទាំងបតិបត្តការរបស់
ិ
ធនាគារ
តវូ បាន

ះសយ

យតម
ឹ តវូ ។ ការប្តជាចិតរបស់
្ត
កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលកិចល្អ
្ច

ក្នង
ុ ការពិភាកសោរបស់ខ្លួន លើប

បឹកសោភិបាល

នីតិវិធីជើសតាំងកុមបឹកសោភិបាល
នីតិវិធីផ្លូវការ និងមានតមាភាពតូវបានធ្វើឡើង ចំ

ឯករាជយភាពរបស់អភិបាល និងអភិបាលឯករាជយមិនបតិបត្តិ

ធនាគារ (លើកលង តមានការអនុ

ពីឯករាជយភាពរបស់នាយក។

គន្លឹះ សំខាន់ៗ គឺជាភស្តុតាងនពលវលាកុម

យគានការគប់គង។

កុមបឹកសោភិបាលធានាឲយបានថា អភិបាលឯករាជយមិនបតិបត្តិទាំងអស់ តូវមាន

គុណសមបត្តិដូចខាងកម:

និងសំណង។ តួនាទីទាំង

ធ្វើការស្នើ

ជន៍ធនាគារ។

∙ ឆន្ទៈក្នុងការពារទសសនៈផាល់ខ្លួន ជំនឿ និងទសសនៈសមប់ប

ជន៍ធនាគារ

∙ ការយល់ដឹងចបោស់លាស់នសកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារ ដើមបីផ្តល់ការឆ្លើយ
តបនឹងប
មុខ

លន

យុទ្ធសាស្ត និងប

យកុមបឹកសោភិបាល។

បច្ចកទស

យសមសបដលបឈម

បាយឯករាជយរបស់អភិបាល សង្ខបពីវីធីសាស្តរបស់ធនាគារ

មយប៊ង ក្នុងការកំណត់នូវឯករាជយភាពរបស់នាយកគប់គង។ វាផ្តល់នូវការណនាំដល់

កុមបឹកសោ ក្នុងការវាយតម្លអំពីឯករាជយភាពរបស់នាយកឯករាជយនីមួយៗ។
សបតាម

លន

បាយធនាគារ ស្តីពីឯករាជយភាពរបស់នាយកគប់គង

ំ និងផ្តល់សណាង
ំ
(NRC)
កម
ុ បក
ឹ សោភិបាល តាមរយៈគណៈកមាធិការតងតាង

សម្ពន
័ ធនា
្ធ
គារ វាយតម្លនូវឯករាជយ របស់អភិបាលឯករាជយតាមការតងតាង
ំ
ការតងតាង
ំ ឡើងវិញ និង ក្នង
ុ កាលៈទសៈផសងៗជារៀងរាល់ឆាំ។

គណៈកមាការតងតាំង និងផ្តល់សំណងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ អនុវត្តការវាយតម្ល ន

ឯករាជយភាព តាមរយៈកុមបឹកសោភិបាល និងការវាយតម្លគាឯងបចាំឆាំ ក៏ដូចជា
លំហាត់វិនិច្ឆ័យតឹមតូវនិងសមសប

យផ្អកតាមជំនាញ បទពិ

ធន៍ ការលះបង់

សាវតា សដ្ឋកិច្ច ទំនាក់ទំនងគួសារ ការកាន់មុខតំណងថាក់ដឹកនាំ និងការបកាស
យខ្លួនឯងដល់អភិបាល ឯករាជយ

ក៏ដូចជា

លន

យ

រពតាម

លការណ៍ចាំបាច់នឯករាជយ

បាយ ធនាគារស្តី ពីឯករាជយភាពរបស់អភិបាលគប់គង។

គណៈកមាការការតងតាំង និងផ្តល់សំណងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ តូវកំណត់នូវ

សមត្ថកិច្ចរបស់នាយកឯករាជយ និងមិនលំអៀង ចំ

ះសចក្តីសមចរបស់កុមបឹកសោ

ភិបាលរួមទាំងពិចារណានូវមូលដាន ឬអំណះអំណាងដលតូវឲយគណៈកម្មធិការគិតគូរ
ពះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ឯករាជយភាពរបស់អភិបាលឯករាជយនធនាគារ មយប៊ង។
ះ

កុមបឹកសោភិបាលតូវពិចារណា ថាតើអភិបាលឯករាជយមិនបតិបត្តិទាំងបីដលមាន
ក ជា តិក សង

ក ស្ពនសឺ លី ទៀនឈី និង ដាទុ អ ករុណាការា៉ន់

បំពញបាននូវតមូវការដលចង ដើមបីទទួលបាននូវឯករាជយភាពសបតាមតមូវការ
របស់ធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ និង

លន

កាន់កុមបឹកសោភិបាលឲយអនុម័ត។ គណៈកម្មការតងតាំង និងសំណង
ះមានជំនាញសមសប សមត្ថភាពចមបង បទពិ

សុច្ចរិតភាព និងពលវលាបំពញភារកិច្ច ជាអភិបាលឲយមានបសិទ្ធភាព។
និតិវិធីនះ តូវសបតាម

លន

បាយរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ និងធនាគារស្តី

ធន៍

បាយវិនិច្ឆ័យតឹមតូវ និងសមរមយ។ តាមរយៈ

និតិវីធីនះ គណៈកម្មការតងតាំង និងសំណងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ តូវណនាំដល់

កុមបឹកសោភិបាល នូវបក្ខជនស័ក្ដិសម សមប់ដឹកនាំនិងការតងតាំងថាក់គប់គងជាន់

ខ្ពស់សំខាន់ៗក្នុងធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី។
លន

បាយវិនច
ិ យ
័្ឆ តម
ឹ តវូ និងសមសបដលកំណត់ចញនូវសមត្ថភាព

និងគុណសមបត្តិដលតមូវឲយបក្ខជនកំណត់ភាពសមរមយរបស់ខ្លួន រួមមានតមូវការ
បទពិ

ធន៍នភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការគប់គងរបស់ពួកគដលតូវមាន

កមិតជាន់ខ្ពស់បកប

យកិត្តនាម

ក្នុងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសុក ឬកសុក

សាជីវកម្មសាធារណៈ ឬកម
ុ ហ៊ន
ុ /បុគលដលមា
្គ
នវិជាជីវៈ។ ទាក់ទង

នឹងជំនាញ

របស់បក្ខជន ជំនាញការ និងសាវតា បក្ខជនតូវមានជំនាញផសងៗពីគា រួមមានអាជីវកម្ម
ចបោប់និងជំនាញការហិរញ្ញវត្ថុ ចំណះដឹងវិជាជីវៈ ពមទាំងបទពិ
ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាបទពិ

ធន៍ក្នុងទីផសោរក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។

ធន៍ផ្នកឧសសោហកម្ម

កុមបឹកសោភិបាលតូវពិចារណានូវទិដ្ឋភាពខាងកមនះ ដើមបីធ្វើការជើសរីស

យមានជំនួយបន្ថមពីគណៈកមាធិការតងតាង
ំ និងសំណងរបស់សម្ព័ន្ធ៖
(១) ភាពសុច្ចរិត សចក្តីថ្លថ្នូររបស់បុគ្គល និងករ្ដិ៍

សមបត្តម
ិ យ
ួ ចំនន
ួ ដូចជា ភាព

ះបុគ្គលតូវតមានគុណ

ះតង់ សចក្តថ
ី ថ្ន
្ល រូ ឯករាជយភាពនគំនត
ិ និងភាពយុតធ
ិ្ត ម៌។

(២) លទ្ធភាព និងសមត្ថភាព បុគ្គលតូវតមានជំនាញចាំបាច់ និងមានការ

ប្តជាចិត្តក្នុងការអនុវត្តន៍តួនាទី។

(៣) សុចរិ្ច តភាពផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ បុគល
្គ

របស់ខ្លួន ក្នុងភាពបយ័ត្នបយង។

បាយឯករាជយរបស់អភិបាល
លន

ះ រួមមានការជើសរីស ការរីសយកបក្ខជនដំបូងពី

័ នឹ
្ធ ងធានាថា បក្ខជនទាំង
របស់សម្ពន

ទសួរ ការបកសយ និងការជជកវកញក

ពមទាង
ំ ការផ្តល់សចក្តស
ី មចមិនលំអៀង សមប់ប

គណៈកម្មការតងតាំង

បក្ខជនផ្ទក្នង
ុ និងក វាយតម្លកិចការកន្ល
្ច
ងមក និងវាយតម្លសមត្ថភាពបក្ខជនមុនពល

∙ មានលទ្ធភាពក្នង
ុ ការបជងជាមួយនឹងសចក្តស
ី ន្មតនានា មានជំនឿឬទសសនៈ
នបុគ្គល ផសងទៀតជាមួយនឹងការ

ះការតងតាំងនាយកថ្មីក្នុង

បក
ឹ សោភិបាលដលការទទួលខុសតវូ ចមបង ក្នង
ុ ការបគល់ឲយ

លន

ះតវូ តគប់គងបំណល
ុ ឬកិចការហិ
្ច
រញ្ញវត្ថុ

បាយវិនច
ិ យ
័្ឆ តម
ឹ តវូ និងសមសប ជួយឲយកំណត់បាននូវគមាតនជំនាញ

ក្នុងការជើសតាំងកុមបឹកសោភិបាល។

លន

បាយនះ សង្ខបនូវតមូវការដើមបី

ជស
ើ រីសនាយកមិនបតិបត្តធ
ិ នាគារ មយប៊ង ដលមានអាយុមន
ិ លើស ៧០ឆាំ និងអ្នកដល

បានបមកា
ើ រក្នង
ុ កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលរយៈពល ១២ឆាំ ឬលើសពីនះ ដើមបីឲយដាក់ពាកយលា
ឈប់បចាំឆាំ

កាន់គណៈកម្មការតងតាំងនិងសំណងរបស់សម្ព័ន្ធឲយបានរយៈពល

៦ខ មុនមហាសន្និបាតបចាំឆាំ (AGM) ដើមបីឲយកុមបឹកសោភិបាលធ្វើអនុសាសន៍
សមសបមួយ។

បន្ថមលើសពីនះទៀត រយៈពលកាន់តំណងសមប់អភិបាលឯករាជយ តូវបាន

កំណត់តម
ឹ ៩ ឆាយា
ំ ង
៉ យូរ ហើយកយបញ្ចប់ការកាន់តណ
ំ
ងរយៈ៩ឆាំ អភិបាលឯករាជយ

ំ ឡើងវិញក្នង
ុ នាមជាអភិបាល
អាចបន្តការងារក្នង
ុ កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលដលអាចតវូ បានតងតាង

មិនឯករាជយ។
ឯករាជយ

ក្នង
ុ ករណីលក
ើ លង មាស់ភាគហ៊ន
ុ អាចធ្វការសម
ើ
ចចិតឲយអភិ
្ត
បាល

ះបន្តកាន់តណ
ំ
ងលើសរយៈពល ៩ឆាំ តវូ តវាយតម្ល

យគណៈកម្មការ

តងតាំងសំណងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ តាមអនុសាសន៍របស់កុមបឹកសោភិបាល ជាមួយ
មូលហតុចបោស់លាស់ តវូ ផ្តល់ឲយមាស់ភាគហ៊ន
ុ

ក្នង
ុ ការបជុទ
ំ ូ

។ កម
ុ បក
ឹ សោភិបាល

ុ ពលបច្ចប
ុ បន្នមិនទាន់មានសមាជិកឯករាជយណា មាក់ដលបានឈាន
គួរកត់សមា្គល់ថា ក្នង

ដល់រយៈពល ៩ ឆាំជាប់ឡើយ
លន

ក្នុងធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី។

បាយស្តីពីនិតិវីធីនការតងតាំងបធានកុមបឹកសោភិបាល

អភិបាល និង នាយកបតិបត្តិនសាប័នដលទទួលអាជារបណ្ណ័
(

លន

ក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ

បាយ ននិតិវីធីតងតាំង) តូវបានកំណត់យា៉ងចបោស់ និងមានតម្ល ដូច

បានចងក្នុងនិតីវីធីនការតងតាំង ដលមានបំដំណាក់កាល ដូចខាងកម៖
បនាប់ពីមានការអនុម័ត

យកុមបឹកសោភិបាល ពាកយស្នើសុំសមប់ការតងតាំង

បក្ខជនតូវបានដាក់ជូនធនាគាជាតិនកម្ពុជាជាបន្តដើមបីអនុម័ត

ងតាមបកាសស្តីពី

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតឹមតូវ និងសមសប សមប់អង្គភាពដាក់ពាកយសុំ និងធនាគារ

65
សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ក្នុង និងក)

យកុមបឹកសោភិបាល។ នីតីវីធីរួមបញ្ជូល ការសមាសន៍ ដលតូវអនុវត្តតាមដំណាក់កាល

ះ ធនាគារ និងសាប័ន

២០១២។ គាត់មិនបានកាន់តួនាទីបតិបត្តិ

ហិរញ្ញវត្ថុ ដលមានអាជាប័ណ្ណ។ ការវាយតម្លភាពតឹមតូវ និងសមសបសមប់

បុគ្គលទទួលខុសតូវសំខាន់ តូវបានធ្វើឡើងតាមការតួតពិនិតយយា៉ងឯករាជយនូវសចក្តី
យអភិបាលផាល់ ក៏ដច
ូ ជាផលប

ពួកគ ដលជាប់ទាក់ទងនឹងធនាគារក្នង
ុ
បន្តបមើ ជាអភិបាលធនាគារទៀត។
ះ

ជន៍អាជីវកម្មណា មួយរបស់

លបំណងធានាថា អភិបាលគឺសមសបដើមបី

រាល់អភិបាលទាំងអស់របស់ធនាគាររួមទាំងនាយកបតិបត្តិ ក្នុងនាមជាអភិបាល

ងតាមលក្ខន្តក
ិ ៈធនាគារ និងចបោប់

ស្តីពីសហគសពាណិជ្ជកម្ម។ ការគាំទរបស់កុមបឹកសោភិបាល សមប់ការ
ឡើងវិញរបស់អភិបាល គឺមិនមន

ការពញចិត្តលើការបំពញភារៈកិច្ច។

ះ

ត

យស្វ័យបវត្តិទ ហើយតូវស្ថិតកមការវាយតម្ល

អភិបាលណាដលតមវូ ឲយមានការជស
ើ រីសឡើងវិញ

ិ
ក្នង
ុ មហាសន្នបាត

បចាឆា
ំ ំនឹងតូវធ្វើការវាយតម្លហើយអនុសាសន៍នឹងតូវដាក់ជូនកុមបឹកសោភិបាលធ្វើការ
សមច និងអនុមត
័ ។ កយការទទួលបានការអនុមត
័ ពីកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល ឯកសារល្អ
ស្នស
ើ រំុ ម
ួ ទាង
ំ ការវិនិច្ឆ័យសមប់ការជើសរីសតាំងជាថ្មី នឹងតូវបញ្ជូន

ក្នុងធនាគារ មយប៊ងឡើយ។

បធានកុមបឹកសោដឹកនាំភិបាលដឹកនាំកុមបឹកសោភិបាល និងទទួលខុសតូវផងដរ

លើបសិទ្ធភាពនការអនុវត្តការងាររបស់កុមបឹកសោនះ។ គាត់បន្តធ្វើការជាមួយនឹងកុម

បក
ឹ សោ ដ៏ទទៀតក្នង
ុ ការកំណត់គមង

សកម្មភាពអាជីវកម្មដលដឹកនាំ

លន

បាយនិងយុទសាស
្ធ
ាដើ
្ត មបីធានារាល់

យគណៈគប់គងជាន់ខស់
្ព សបនឹង

លបំណង និង

កាន់ធនាគារ

របស់កុមបឹកសោភិបាល មានលក្ខណៈតឹមតូវដលវទិការជំរុញការពិភាកសោយា៉ងល្អ
យគានមន្ទិលសងស័យ និង ឯករាជយ។

គាត់ដក
ឹ នាន
ំ វូ ការធានាឲយបាននូវភាពសមសបនិងបសិទភាពនកម្ម
្ធ
វធ
ិ ផ
ី នការបន្ត

សមប់ទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការងារជាមួយនឹងនាយកបតិបត្តិនិងផ្តល់នូវការគាំទសំខាន់ៗ

ពមទាំងការបឹកសោ។ គាត់បន្តបងាញស្តង់ដាខ្ពស់បំផុតនការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចនិងធានា
ថា ការអនុវត្តន៍ទាំងនះតូវបានធ្វើជាបចាំជាមួយនឹងគប់ភាគី។
នាយកបតិបត្តិ
ក លី ទៀនប៉ូ គឺជាអគ្គនាយកនិងនាយកបតិបត្តិនធនាគារ មយប៊ង

(ខមបូឌា) ភីអិលសុី តាំងពីថ្ងទី ០១ ខ ឧសភា ឆាំ ២០១២។

ជាតិនកម្ពុជាដើមបីអនុម័ត បសិនបើកាលកំណត់នការតងតាំងរបស់ធនាគារជាតិបាន
ផុតកំណត់។

ក លី ទទួលបានសិទ្ធិមួយចំនួនដលផ្តល់

យកុមបឹកសោភិបាលនិងទទួល

្ធ
ខុសតវូ ចមបងក្នង
ុ ការតត
ួ ពិនត
ិ យបតិបត្តការប
ិ
ចាំថដើ
្ង មបីធានាភាពរលូន និងបសិទភាព

បតិបត្តិរបស់ធនាគារ។ លើសពីនះគាត់ ទទួលខុសតូវរៀបចំផនការក្នុងការរយៈ

បសិទ្ធភាពរបស់អភិបាលមាក់ៗ និងកុមបឹកសោភិបាល
ផ្អកតាមសមាសភាព ទំហំ និងភាពចមុះ កុមបឹកសោភិបាលតូវតទទួលបានការ

ពញចិត្ត ក្នង
ុ ការធានាឲយបាននូវបសិទភាពក្ន
្ធ
ង
ុ តួនាទីដលបានតងតាង
ំ ។ ទំហក
ំ ម
ុ បក
ឹ សោ
បច្ចុបបន្ន ជំរុញឲយកុមបឹកសោបំពញតួនាទីរបស់ខ្លួនបកប

យវិជាជីវៈ

យពិចារណា

លើសមាសភាព ទំហំ និងភាពស្មគ
ុ សាញនសកម្មភាពពាណិជកម្ម
្ជ ធនាគារជាលក្ខណៈជាតិ
និងអន្តរជាតិ។ ការផាស់ប្តូរកុមបឹកសោភិបាលពលអនាគត អាចតូវធ្វើបានដើមបីពងឹង

ជំនាញបន្ថម ហើយនិងជំរុញឲយមានការធ្វើផនការសមរមយបកប

យ

គជ័យ។

តាំងពីដើមមក បធានកុមបឹកសោភិបាលតូវពយោយាមធានាថា សចក្តីសមចចិត្ត

របស់កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលនឹងតវូ ធ្វឡ
ើ ង
ើ

ថ្ងទី២ ខមសា ឆាំ

មហិចតា
ិ្ឆ របស់ ធនាគារពមទាំងតាមដានការអនុវត្តន៍ និងធានាការអនុវត្តន៍ និងដំណរើ ការ

តឡើងវិញរបស់អភិបាល

និង តវូ ជស
ើ តាង
ំ ឡើងវិញយា៉ងឆាប់បផ
ំ ត
ុ ៣ឆាម
ំ ង
្ត

កជា តិក សង គឺជាបធានកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល នធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា)

ភីអិលសុី។ ចាប់តាំងពីការធ្វើសាជីវកម្មក្នុងសុករបស់ធនាគារ

យផ្អកលើមតិរម
ួ (ហើយបើបរាជ័យតវូ យកតាម

មតិភាគចើន) ហើយក្តីបារម្ភ ឬការខ្វងគំនិតបងាញតាមរយៈអភិបាលណាមួយលើប

អ្វម
ី យ
ួ ក៏ដច
ូ ជាការបជុស
ំ មចចិត្ត តវូ លើកយកមកបងាញឲយបានសមសប និងកត់ត
ឲយបាន តឹមតូវ ក្នុងការកំណត់ហតុនអង្គបជុំ។

តួនាទី និងការទទួលខុសតូវរបស់បធានកុមបឹកសោភិបាល និងនាយកបតិបត្តិ
តួនាទី និងការទទួលខុសតូវរបស់បធានកុមបឹកសោភិបាល និងនាយកបតិបត្តិតូវ

បានបងចកចបោស់លាស់លើការទទួលខុសតូវ ការកំណត់ចងកងជាឯកសារ និងបាន

យកុមបឹកសោភិបាលសបជាមួយនឹងការអនុវត្តន៏ដ៏ល្អបំផុត ដើមបីធានាបាននូវ

ឹ កាន់
ការតត
ួ ពិនត
ិ យដ៏សមសបនការគប់គង។ ការវកញកបានផ្តល់ឲយមានការយល់ដង

ពលមធយម និងសមប់ការអនុម័តពីកុមបឹកសោភិបាលនិងទទួលខុសតូវក្នុងការអនុវត្តន៍
លន

បាយ និងសចក្តីសមចរបស់កុមបឹកសោភិបាលក៏ដូចជាសមបសមួល

ការអភិវឌឍន៍ និងការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្តសាជីវកម្មតាមលទ្ធផលដលចង់បាន

ជាពិសសវីធីសាស្តរបស់ធនាគារ ក្នុងការ
ទទួលខុសតូវចំ

ះសយរាល់ប

។ គាត់ក៏ជាអ្នក

ះការអភិវឌឍន៍ និងការបកសយយុទ្ធសាស្ត

គប់គង និងវិស័យអាទិភាព និងកំណត់

បតិបត្តិការអាជីវកម្ម វិនិ

លន

គ និងសកម្មភាពផសងទៀត

គប់គងហានិភយ
័ ឲយមានបសិទ្ធភាព។

ជាបណ្ដុំ

ល

បាយជាយុទ្ធសាស្ត និងទិស

យផ្អកលើការតត
ួ ពិនត
ិ យការ

នាយកបតិបត្តិ តូវធានាថាការអនុវត្តន៍ការគប់គងហិរញ្ញវត្ថុបានបមិតខ្ពស់បំផុត

នភាពសុកិតនិងតមាភាពដើមបីជាប

ជន៍នមាស់ភាគហ៊ុននិងធានាថារាល់អាជីវកម្ម

ពមទាំងកិច្ចការរបស់ធនាគារតូវបានអនុវត្តក្នុងលក្ខណៈសីលធម៌ និងអនុ

មពញ

លញជាមួយនឹងចបោប់និងបទបញ្ញត្តិដលពាក់ពន្ធ័។

្ច
ង
ុ ការធានានូវ
នាយកបតិបត្តត
ិ វូ បានផ្តល់កាតព្វកិចផងដរក្ន

ល

បង្កត
ើ ចំណល
ូ

អតិបរមាជូនមាស់ភាគហ៊ន
ុ កតាសង្គម និង បរិសានដលមិនតវូ ធ្វសបហស និងអភិវឌឍន៍
ឹ មាំ និងការសន្ទនាជាមួយនឹងមាស់ភាគហ៊ន
ុ អ្នកវិនិ
និងថរកសោកម្មវីធទ
ី នា
ំ ក់ទន
ំ ងដ៏រង

អ្នកវិភាគក៏ដូចជានិ

គទុន

ជិកនិងផ្តល់ការដឹកនាំដលមានបសិទ្ធភាព សមប់ធនាគារ។

គាត់ក៏មានតួនាទីក្នុងការធានានូវសមត្ថភាពគប់គងខ្ពស់ក៏ដូចជាដាក់ផន ការអ្នកបន្ត

តបសើរ និងបងចកនការទទួលខុសតូវយុតាធិការពមទាំងទំនួលខុសតូវ។

ការគប់គងដលមានបសិទភាពដើ
្ធ
មបីទទង់នរិ ន្តភាពនបតិបត្តការ។
ិ
នាយក បតិបត្តិ

អាជាធរជួយដល់បសិទ្ធ ភាពការងារនិងសចក្តីសមចដ៏តឹមតូវ។

ជាអន្តរការី រវាងកុមបឹកសោភិបាល និងថាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់។

រចនាសម្ពន
័ ឋានា
្ធ
នុកម ចបោស់លាស់ជាមួយនឹងការ

តវិធសាស
ី
របស់
្ត
ខន
ួ្ល និងដនកំណត់

សមិទផ
ិ្ធ ល

និងសមសប ពមសបតាមបកាសរបស់ធនាគារនកម្ពុជា ស្តីពីគំរូតមូវការវិនច
ិ ្ឆ័យ

បធានកុមបឹកសោភិបាល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

បាយវិនិច្ឆ័យ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

លន

ការផ្តល់អនុសាសន៍
ដល់កុមបឹកសោភិបាល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

លើភាពសមសបរបស់អភិបាល ក្នង
ុ ការ

តឹមតូវ និងសមសប ដើមបីអាចដាក់ពាកយស្នើរសុំ ចំ

ការពិភាកសោចុងកយ
ជាមួយគណៈកម្មការ
តងតាំង និងសំណង

កិច្ចជួបជំុជាមួយ
បក្ខជន

អភិបា
បាលកិ
លកិចច្ច ្ច
អភិ
កម
ុ ហ៊
ហ៊ន
ុ
ក
ុម
ុន

ធនាគារក៏តវូ ធ្វការវា
ើ
យតម្លទៀងទាត់

អនុម័ត

កាន់គណៈកមាការ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ការវាយតម្ល
ភាពជាប់លាប់
របស់បក្ខជន

កាន់តណ
ំ
ងដឹកនាយ
ំ ទ
ុ សាស
្ធ
ឲយ
្ត សបតាមនីតវិ ធ
ី ត
ី ងតាង
ំ តាម

ការចូលនិវត្តន៍ និងការ

យធ្វើការស្នើរសុំ

យធ្វើពិភាកសោនិងផ្តល់អនុសាសន៍ចុងកយដើមបីកុមបឹកសោធ្វើការ អនុវត្ត និងការបញ្ចូលជាលើកចុងកយឲយធនាគារជាតិនកម្ពុជាធ្វើការអនុម័ត។

ការកំណត់
អត្តស ណបក្ខជន

ើ
បកាសដលធ្វឡ
ើ ង

ជន៍

យគណៈកម្មការពិសសមួយរបស់កុមបឹកសោភិបាល ដឹកនាំតាមការរំពឹង

ដលមានគុណសមបតិកាន់
្ត
កាប់តណ
ំ
ងជាសមាជិកកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល ពមទាំងមានមុខងារ

ព័តមា
៌ នផសងៗ

ទុកអំពីតួនាទី និងសមត្ថភាពណ៌នា និងតូវការ

តងតាំងនិងសំណង

ណបក្ខជនដលមានសកានុពល (

អំពធ
ី នាគារ

ិ ព
ំ ល
ូ សមប់ផលប
នីតវិ ធ
ី ក
ី ង
ុ្ន ការតងតាង
ំ នាយកបតិបត្តក
ិ មានលក្ខ
៏
ណៈដូចគាដរ ដើមបីធានាថាបក្ខជន ដលល្អជាងគបំផត
ុ តវូ បានជស
ើ រីស សមប់តណ
ំ
ងបតិបត្តក

ធនាគារ។ នីតិវីធីនះរួមមានការកំណត់អត្តស

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

និងសាប័នហិរញ្ញវត្ថុដលមានអាជាប័ណ្ណ។
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន
កិច្ចបជុំរបស់កុមបឹកសោភិបាល

បកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ ស្តព
ី អ
ី ភិបាលកិចធ
្ច នាគារនិងគឹះសានហិរញ្ញវត្ថុ។

កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលជួបបជុំ ជារៀងរាល់២ខ (

យតវូ បានសមចប្តរូ

ជា ៣ខ

ការអនុវត្តន៍សម្ព័ន្ធក្នុងពលបច្ចុបបន្ន គឺតូវតងតាំងសមាជិកកុមបឹកសោភិបាលធ្វើ

ម្តងក្នុងអង្គបជុំកុមបឹកសោភិបាលក្នុង ខមិថុនា ឆាំ២០១៣) ជាមួយនឹងកិច្ចបជុំបន្ថម

ជាកុមបឹកសោជាពិសស អ្នកដលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការតួតពិនិតយលើរាល់បុតសម្ព័ន្ធ

កិច្ចបជុំដល កំណត់។ ក្នុងអំឡុង ឆាំហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ចប់ថ្ងទី២១ ខធ្នូ ឆាំ២០១២ កម
ុ

បុតសម័ន្ធ
្ព ឲយសបតាមយុទសាស
្ធ
្ត និង

ចំនួនដលតមូវឲយមានការណនាំ និងការអនុម័ត។

បុតសម័ន្ធ
្ព ឲយធានាបន្ថមថា អភិបាលកិច្ចសម្ព័ន្ធ និង

ទៀត ក្នុងករណីបនាន់ និង/ឬការសមចដ៏សំខាន ់តូវបានទាមទារដើមបី
បក
ឹ សោភិបាលបានជួបបជុគា
ំ ៥ ដង ដើមបីពភា
ិ កសោ និងពិចារណាលើប

ះសយរវាង

សំខាន់នានាមួយ

ក្នុងឆាំហិរញ្ញវត្ថុ

ងតាមសៀវ

ណនាំ

កុមបឹកសោភិបាល និងចូលរួមឲយបានយា៉ងតិច ៥០% ក្នង
ុ អង្គបជុដ
ំ លបរព្ធ

ល

សម្ពន
័ ដើ
្ធ មបី

ះ

មុខសមាជិកសំខាន់ៗ

នកុមបឹកសោជាន់ខ្ពស់សម្ព័ន្ធ និងជមុញនូវសមាជិកចាំបាច់តាមកមិតកុមបឹកសោ
ភាប់ការ

តជា

ល

មួយ

យុទ្ធសាស្ត និងបតិបត្តិការឲយសបតាមបំណងបថារបស់សាជីវកម្មធនាគារ មយប៊ង

រាល់អភិបាលទាំងអស់តមូវឲយចូលរួមបជំុយា៉ងតិច ៧៥% ក្នុងអង្គបជុំកុម

បឹកសោភិបាលដល តូវបពឹត្តិ

រួមទាង
ំ ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី និងបន្តឃាម
ំ ល
ើ និងធានានូវបតិបត្តតាម
ិ

និងការពងីកខ្លួនក្នុងតំបន់។

ឆាំ

ហិរញ្ញវត្ថដ
ុ លបានបញ្ចប់តម
ឹ ថ្ង ៣១ ខ ឧសភា ឆាំ ២០១៣តាមការទាមទារ ក្នង
ុ សចក្តី
ឹ សោភិបាលនិងគណៈកម្មការកម
ុ បក
ឹ សោភិបាលរបស់ធនាគារ
ព័តមា
៌ នលម្អត
ិ នវត្តមានរបស់អភិបាលរបស់កម
ុ បក
ះអ្នកដឹកនា

ចំនួនកិច្ចបជុំរបស់កុមបឹកសោ

ក្នង
ុ ឆាហ
ំ រិញវត្ថ
្ញ បា
ុ នបញ្ចបថ
់ ទី
្ង ៣១ ខធ្នូ ឆា២
ំ ០១៣ មានដូចត

ចំនួនកិច្ចបជុំរបស់គណៈកម្មការគប់គង
ហានិភ័យ

៖

ចំនួនកិច្ចបជុំរបស់
គណៈកម្មការសវនកម្ម

ការបជុំ

វត្តមាន

%

ការបជុំ

វត្តមាន

%

ការបជុំ

វត្តមាន

%

ជា តិក សង

៥

៥

១០០

៥

៥

១០០

៥

៥

១០០

ស្ពនសឺរ លីទៀន ឈី

៥

៥

១០០

៥

៥

១០០

៥

៥

១០០

ដាទុ អ ករុណាការា៉ន់

៥

៥

១០០

៥

៥

១០០

៥

៥

១០០

៥

៤

៨០

៥

៤

៨០

៥

៤

៨០

៤

៤

១០០

៤

៤

១០០

៤

៤

១០០

៥

៥

១០០

៥

៥

១០០

៥

៥

១០០

ហាមី រុលឡា ប៊ូហាន់
មឃើល ហ្វុងសុឺង យុីវ

១

លី ទៀន ប៉ូ
ចំណាំ

* សមាជិកកុមបឹកសោភិបាល និងគណៈកម្មការដលបានបំពញ តាមរយៈតមូវការនការចូលរួមអង្គបជុំ។
១

តូវបានតងតាំងជាសមាជិកកុមបឹកសោនាយក គណៈកម្មការសវនកម្ម និងគណៈកម្មការគប់គងហានិភ័យ ចូលជាធរមាន ពីថ្ងទី១០ ខមីនា ឆាំ២០១៣។

ការតបស្នងដល់អភិបាល

គុណភាព និងការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មាន

កុមបឹកសោភិបាលជឿជាក់ថា ផ្នកមួយដលកុមបឹកសោភិបាលតូវយកចិត្តទុកដាក់

ដើមបីរកសោនូវបសិទ្ធភាពក្នុងការបំពញកាតព្វកិច្ច និងទទួលខុសតូវ គឺការរៀបចំឲយមាន
នូវកញ្ចប់តបស្នងសមរមយ និងឆាតវ័យ

យបៀបធៀបតាមបទពិ

ធន៍ជំនាញ បំនិន

ការទទួលខុសតូវ និងការបឈមក្នុងនាមជានាយកគឹះសានហិរញ្ញវត្ថុ។

ការកំណត់នវូ កញ្ចប់តបស្នងសមប់នាយកមិនបតិបត្តិ (NEDs) រួមទាង
ំ បធានមិន

បតិបត្តិ គឺជាប

របស់កម
ុ បក
ឹ សោទាង
ំ មូល

ងតាមអនុសាសន៍សមសបដលតវូ បាន

បង្កើតឡើង តាមរយៈគណៈកម្មការតងតាំងនិងសំណងរស់សម្ព័ន្ធបនាប់ពីការបូករួម
គំនិតឯករាជយ សមប់អ្នកធ្វើការខាងក។

ជាមួយផ្នកនភាគលាភរបស់អភិបាលបតិបត្តិ តវូ បានរៀបចំឡង
ើ

រងាន់ក្នុងរយៈពលខ្លី និងរយៈពលវង

ងតាមការបំពញភារកិច្ចជាបុគ្គល និងជារួម។

សាជីវកម្មដលអនុម័ត

យកុមបឹកសោភិបាល។

សបតាមអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មល្អ កុមបឹកសោភិបាលតូវដាក់ចញនូវ

ដើមបីធ្វើការឆ្លុះប

មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី យា៉ង

ចណាស់បីឆាំម្តងសបតាមការអនុវត្តន៍

សម្ព័ន្ធ។ ផនការ សំណងដលមានសប់តូវបានអនុម័ត
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

ល

ំងទៀងទាត់លើសំណងរបស់នាយកមិនបតិបត្តិសមប់ធនាគារ

។
ក្នុង

យកុមបឹកសោភិបាល និង

ឯមហាសន្នបាតប
ិ
ចាំឆាល
ំ ក
ើ ទីមយ
ួ របស់ធនាគារ មយប៊ង

(ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី ដលបរព្ធ

ិ ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ ថ្មៗ
ី
ថ្ងទី ២៧ ខ មីនា ឆាំ ២០១៣។ គំនត

ចញពីសាជីវកម្ម និងសវាកម្មចបោប់ និងតូវយកអនុវត្តដើមបីប
សំណងដលមានសប់។

រាល់ព័ត៌មានដលទាក់ទង

នឹងអាជីវកម្ម និងកិច្ចការរបស់ធនាគារ ក៏ដូចជារាល់ការ

បឹកសោ និងសវាកម្មរបស់គណៈគប់គងជាន់ខ្ពស់យា៉ងពញលញ និងគានពំដន។

បន្ថមលើនះ កិច្ចបជុំជាផ្លូវការរបស់កុមបឹកសោភិបាល បធានកុមបឹកសោភិបាលរកសោ
ទំនាក់ទំនងជាទៀតទាត់ជាមួយនឹងនាយកបតិបត្តិ

យមានការគំទពីលខាធិការ

កុមហ៊ុន ដើមបីធានាថាវាមានការទំនាក់ទំនងជាបចាំ និងទាន់ពលវលារវាងគណៈ

គប់គងជាន់ខស់
្ព និងកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល តវូ បានរកសោបានគប់ពលវលាតាមការសមរមយ។
បទបញ្ញត្តិ និង

យភាប់នង
ឹ

ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពលមួយឆាដ
ំ លតវូ បានកំណត់ផកលើ
្អ
សច
ូ នាករគន្លះឹ អនុវត្តភារកិចបស់
្ច
បគ
ុ ល
្គ
ល

ដើមបីធឲ
ើ្វ យមានបសិទភាពក្ន
្ធ
ង
ុ ការបំពញភារកិច្ច កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលមានសិទព
ិ្ធ ន
ិ ត
ិ យ

កុមបឹកសោភិបាលតូវរកសោជាទៀងទាត់នូវការធ្វើបច្ចុបបនកម្ម និងឲយដឹងនូវរាល់

ចំណកកញ្ចប់សណ
ំ ងរបស់អភិបាលបតិបត្តិ គឺអាសយ
័ លើលទ្ធភាពការងាររបស់ធនាគារ
ដលសបជាមួយនឹង

កុមបឹកសោភិបាល

ក់បន្តនូវផនការកញ្ចប់

លការណនាំ ក៏ដូចវិ

ធនកម្ម ចញ

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា

និងអាជាធរពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងអនុសាសន៍លើកំណរទមង់ចបោប់កុមហ៊ុន ជាពិសស
ការប៉ះពាល់នបទបញ្ញត្តិថីៗ
្ម និងរាល់វិ

និងសម្ព័នធនាគារជាទូ

។

ធនកម្មទាក់ទងនឹងអភិបាលធនាគារ

គមងរបៀបវារៈកុមបឹកសោភិបាលបចាំឆាំ នឹងតូវបើជាយន្តការក្នុងការជមបពី

ចំណុចសំខាន់ៗ ជូនដល់កុមបឹកសោភិបាល និងគណៈកម្មការកុមបឹកសោភិបាលដល

ពាក់ពន្ធក
័ ដ
៏ ច
ូ ជាគណៈគប់គង់ជាន់ខស់
្ព ការងារដលមិនមនជាការងារបចាំសមប់ជយ
ួ
សំរល
ួ ដល់ការរៀបចំផនការបសើរជាងមុន និង បសិទភាពពលវលា
្ធ
សមប់គប់ភាគី។
វាក៏ជាការផ្តល់ជាវិន័យសមប់គណៈគប់គងជាន់ខ្ពស់ ដើមបីប្តជាសមចបានដូចចង

ក្នុងគមង។ បច្ចុបបន្ននះ វាអនុ

តឲយកុមបឹកសោភិបាល ដើមបីធ្វើការពិភាកសោ និង

រកការសមច បាននូវលទ្ធផលខ្ពស់នការពិភាកសោលើប

ពាក់ពន្ធ័ផសងទៀត។

ដលបានកំណត់ និងប

របៀបវារៈមួយពមទាំងឯកសារដលបានដាក់ចូលក្នុងរបៀបវារៈសមប់ពិភាកសោ

តូវបញ្ជូន

ឲយអភិបាលនីមួយៗយា៉ងតិច បំមួយថ្ង មុនការបើកកិច្ចបជុំដើមបី

ះ

67
សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ក់

∙ វបបធម៌ហានិភ័យ

ក្នង
ុ កិចប
្ច ជុព
ំ មទាំង

∙ ការផាស់ប្ដូរព័ត៌មានវិទយោនិងគំនិចផ្តួចផ្តើមនយុទ្ធសាស្តព័ត៌មានវិទយោ

យឥតល្អៀងនិងតឹមតូវ។ សចក្តីពៀងនកំណត់ហតុអង្គបជុំតូវ

∙ ការគប់គងទព

បានផ្ញើរជូនកុមបឹកសោភិបាលក្នុងរយៈពលមួយសបាហ៍បនាប់ពីកិច្ចបជុំដើមបីជូនកុម

ងតាមសៀវ

ុ ការផ្តល់អនុសាសន៍ជន
ូ កម
ុ
និងបងាញសចក្តស
ី ង្ខបនិងសចក្តល
ី ម្អត
ិ ជូនអភិបាលក្នង

បក
ឹ សោភិបាលសមប់ការពិចារណា។ ព័តមា
៌ នបន្ថម ឬសចក្តប
ី
បន្ថមជាពិសសប

កអា
់ ចតមវូ ឲយផ្តល់

កុមហ៊ុនដលតូវបានចុះបញ្ជីសាធារណៈឡើយដើមបីជំរុញឲយអភិបាលបំពញនូវតួនាទី

ស្មុគសាញ និងបច្ចកទសជូនកុមបឹកសោភិបាល។

របស់ខន
ួ្ល ឲយមានបសិទភាព
្ធ

នឹងការអនុ

ដល

មតាមចបោប់ វិធាន នីតវិ ធ
ី ី និងបទបញ្ញត្តនានា
ិ
ដលប៉ះពាល់ដល់

កុមបឹកសោភិបាល និងធនាគារក៏ដូចជាការអនុវត្តន៍ល្អបំផុតនអភិបាលកិច្ច។ លខាធិការ
កម
ុ ហ៊ន
ុ ទទួលខុសតវូ ផងដរចំ

របស់ពួកគាត់ នូវផលប

ះការផ្តល់បក
ឹ សោដល់អភិបាលនកាតព្វកិច្ច និងភារកិច្ច

ជន៍មូលបត័ បកាសនូវទំនាស់ផលប

ជន៍ទាក់ទងនឹង

បតិបត្តិការ ធនាគារ ការហាមឃាត់លើជំនួញមូលប័ត ពមទាំងការដាក់កំហិត

្ធ នត
ិ យរាល់ការបក
ឹ សោ និងសវាកម្ម
លើការបងាញព័តមា
៌ ន តម្លរសុប
ើ ។ រាល់អភិបាលមានសិទពិ

របស់លខាធិការកុមហ៊ុន។ ដើមបីធានាឲយថាគុណភាពឯកសាររបស់កុមបឹកសោភិបាល
មានកមត
ិ ខ្ពស់បផ
ំ ត
ុ និងតវូ បានរៀបចំឡង
ើ អនុ

មតាមតមវូ ការក្នង
ុ ការអនុវត្តឲយបាន

ល្អបំផុត និងសបតាមការ រំពឹងទុករបស់កុមបឹកសោភិបាលអភិបាលតូវបានផ្តល់ជូននូវ
មធយោបាយក្នង
ុ ការផ្តល់

បល់ជាលាយលក្ខអ
័ កសរ ក្នង
ុ អំឡង
ុ អង្គបជុក
ំ ម
ុ បក
ឹ សោភិបាល

ដើមបីវាយតម្លគុណភាពឯកសារ និងធ្វើពិភាកសោក្នុងពលជាមួយគានះ។

ពលចាំបាច់

យពន្លឿននូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈ

ល

ដ៏ទទៀតនឹងមិនប៉ះពាល់ពាល់

ឯករាជយភាពរបស់នាយកមិនបតិបតិ្តឯករាជយ ដលកាន់តំណងថាក់ដឹកនាំសាខា
ដលបានចុះបញ្ជីចល
ូ ក្នង
ុ សម្ពន
័ ធនា
្ធ
គារ មយប៊ង
តវូ ធ្វឲ
ើ យចបោស់ថាពួកគនឹងមិន ទទួលប

ពលសមសប

ដទទៀតដើមបីធានាថាពួកគនឹងទទួលបាន ព័តមា
៌ នគប់គន់នវូ ប

ឲយអភិបាល

ចមបងៗដលអាច

ជន៍ ការរីកចមើន និងដំណើរការរបស់ធនាគារ។

ខ្លួនដើមបីធានាថាពួកគនឹងមានចំណះដឹង និងជំនាញគប់គន់ក្នុងការអនុវត្តន៍តួនាទី
បឈមរបស់កុមបឹកសោភិបាល។

ផសងៗ ដលធនាគារជួបដើមបីឈាន

កម្មវិធីនះរួមមានបធានបទ សំខាន់ៗក្នុងចំ

រកភាព

គជ័យតាម

ល

បឈម និង
។

មបធានបទផសងៗដលទាក់ទងនឹង

អាជីវកម្មធនាគារនិងយុទ្ធសាស្ត ដំណើរការការងារ និងគណៈកម្មការកុមបឹកសោភិបាល

ហើយ និងភារៈកិច្ចនិងការទទួលខុសតូវរបស់អភិបាល។

នាយកដានសវាកម្មចបោប់ និងសាជីវកម្មរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារបានរៀបចំ

គជ័យ

នូវការ ចាប់ផ្តើមវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលអភិបាលសម្ព័ន្ធធនាគារ មយប៊ង កាលពីថទី
្ង ០២

ខវិច្ឆិកា ឆាំ២០១៣
តវូ បានចូលរួម

Grand Hyatt ទីកង
ុ កូឡាឡាព
ំ ួ បទសមា៉ឡសុ។
ី កម្មវិធី

យ អភិបាលចំនួន ៤៩ នាក់ តំណាងឲយធនាគារ មយប៊ង

(ខមបូឌា) ភីអិលសុី។ បធានបទ ដលតូវធ្វើបទបងាញ

យ សុទិដ្ឋិនិយម រវាងសមាជិកកុម

បឹកសោក្នុងនាមជានាយកឯករាជយផ្ទក្នុង និងខាងក។
ះផលប

ជន៍
គណៈកម្មការ

ក្នុងលក្ខន្តិកៈ និងមានតួនាទីចមបង

ះបីកុមបឹកសោ ភិបាលបានផ្តល់នូវឆនានុសិទ្ធជូនដល់គណៈកម្មការទាំងនះក្នុងការ

ពិភាកសោនិងសមច

លើកិច្ចការបតិបត្តិការខ្លះក៏

សចក្តីសមចចុងកយបង្អស់

យរាល់ការទទួលខុសតូវលើ

តជាទំនួលខុលតូវរបស់កុមបឹកសោភិបាលមូល។

ក្នុងកម្មវិធីនះរួមមាន៖

២. គណៈកម្មការគប់គងហានិភ័យ នកុមបឹកសោភិបាល
គណៈកម្មការសវនកម្ម (ACB)
គណៈកម្មការសវនកម្មតូវបានផ្តល់សិទ្ធ

យនាយកដាន

សវាចបោប់និងសាជីវកម្មដើមបីផ្តល់ឲយនាយកថ្មីៗ នូវព័ត៌មានចាបា
ំ ច់ និងពិនិតយមើលដើមបី

ប

ពីនរណាមាក់ រួមទាំងធនាគារផងដរ។

១. គណៈកម្មការសវនកម្ម នកុមបឹកសោភិបាល

កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលទទួលសា្គល់នវូ ភាពចាបា
ំ ច់កង
ុ្ន ការបន្តការអប់រដ
ំ ល់អភិបាលរបស់

ជួយ ពួកគាត់ឲយយល់ពីបតិបត្តិការធនាគារ ហើយនិងទទួលសា្គល់នូវប

ងតាមការបកាសដល

ជាងនះទៀត ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី តវូ តងតាង
ំ អភិបាលមិន

ការបណ្ដុះបណា្ដលអភិបាល

កម្មវីធីបណ្ដុះបណា្ដលបន្ថមសមប់អភិបាលថ្មីនឹងតូវរៀបចំ

យ

ជួយ ដល់កុមបឹកសោភិបាលអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់កុមបឹកសោភិបាល។

យទីបក
ឹ សោវីជាជីវៈឯករាជយរបស់អភិបាលពាក់ពន្ធ័នឹងតូវបញ្ជូនតាមរយៈអភិបាល
ឲយលខា សាជីវកម្មដល នឹងចកចាយបន្ត

ះមុខកុម

គណៈកម្មការតងតាំងនិងសំណងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ នឹងតូវវាយតម្ល

កុមបឹកសោភិបាលដលតូវបានកំណត់យា៉ងចបោស់

ភីអិលសុី។ ចបោប់ចម្លងនរបាយការណ៍ ការណនាំ និងអនុសាសន៍ដលតវូ បានផ្តល់

ះសយប

លើពលវលា និងការទទួលខុសតូវចំ

បឹកសោភិបាល។

កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលផ្ទរអំណាចខ្លះទាក់ទងនិងអភិបាលកិចរបស់
្ច
ខន
ួ្ល

គណៈគប់គងជាន់ខ្ពស់ និងលខាសាជីវកម្មរបស់ធនាគារ មយប៊ង(ខមបូឌា)

និង

ណនាក
ំ ម
ុ បក
ឹ សោភិបាលបានចងថានាយកមិនបតិបត្តត
ិ វូ ពភា
ិ កសោជាមួយបធាន

កុមបឹកសោជាមុន ដើមបីធានាថាការទទួលនូវការតងតាំងក្នុងតំណងថាក់ដឹកនាំកុមហ៊ុន

ជ

បាយ ធនាគារ និងនិតិវីធីក្នុងការទទួលបានបឹកសោវីជាជីវៈឯករាជយតាមរយៈ

ជះឥទ្ធព
ិ លដល់ផលប

សៀវ

័ ដលទទួលបាន
ធន៍ និងទសសនៈវិសយ

ជាសមាជិកកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល តាមអង្គការនិងសមាគមផសងៗ

មយប៊ង ដើមបីធានាឲយបាននូវតុលយភាពបកប

បក
ឹ សោវិជាជីវៈឯករាជយ អាចទទួលបានតាមរយៈអភិបាលនីមយ
ួ ៗ កមការចំណាយ

ខាងលើ

ខណៈដលកម
ុ បក
ឹ សោឲយតម្លលើបទពិ

ពីនាយកមិនបតិបត្តិ កាលពី

ុ បក
ឹ សោភិបាលរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នគារ
ឯករាជយផសងទៀតដលមិនមនជាសមាជិកកម

បឹកសោវិជាជីវៈឯករាជយ
របស់ធនាគារ

យធានាឲយបាននូវការប្តជាចិត្ត ធនធាន និងពលវលាក្នង
ុ

ការយកចិត្តទុកដាក់។

លខាធិការកម
ុ ហ៊ន
ុ ទទួលខុសតវូ ផ្តល់បក
ឹ សោដល់កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលលើប

ន

ណនាក
ំ ម
ុ បក
ឹ សោភិបាល សមាជិកមាក់ៗនកម
ុ បក
ឹ សោ ភិបាល

ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី មិនគប់គងតំណងថាក់ដឹកនាំលើសពី ៥

លខាធិការកុមហ៊ុន
ទាក់ទង

ក្នុងកុមហ៊ុនផសងៗ

អំពធ
ី នាគារ

ភាពជាអភិបាល

នឹងទទួលខុសតូវរបស់ខ្លួន

សមិទផ
ិ្ធ ល

ដលទាក់ទង

្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចបជុំកុម

វិជាជីវៈកុមបឹកសោភិបាល

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

បឹកសោភិបាលដើមបីរាយការណ៍លើប

កិច្ចបជុំបនាប់។

ះ

យកុមបឹកសោភិបាលក្នុងការសុើបអង្កត

លើសកម្មភាពដលមានចងក្នុងលក្ខន្តិកៈ និងមានសិទ្ធពិនិតយមើល
ចំ

អភិបា
បាលកិ
លកិចច្ច ្ច
អភិ
កម
ុ ហ៊
ហ៊ន
ុ
ក
ុម
ុន

សមាជិកនគណៈគប់គងជាន់ខ្ពស់តូវបានអ

ក់ជាផ្លូវការ

សលយ និងផនការស្នងតំណងវិជាជីវៈកុមបឹកសោភិបាល

យគានការកមិត

ះរាល់សវនកម្មខាងកនិងផ្ទក្នុង និងសមាជិកគណៈគប់គងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។

រាល់ការងារដលធ្វើឡើង

យគណៈកម្មការសវនកម្មដលបានជួបបជុំរយៈពលបំ

ដងក្នុងឆាំនះតូវបានសង្ខប
ទំព័រ ៧២

មានបរិយាយ

ក្នុងរបាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្មនិងលក្ខន្តិកៈ

ក្នុងរបាយការណ៍ បចាំឆាំនះ។ សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម
ទំព័រ ៧២

ក្នុងរបាយការណ៍បចាំឆាំនះ។

គណៈកម្មការគប់គងហានិភ័យ (RMC)

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

បឹកសោភិបាលតួតពិនិតយនិងផ្តល់ការណនាំមុន និងប

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

ទៀត កំណត់ហតុអង្គបជុក
ំ ម
ុ បក
ឹ សោភិបាលនិងគណៈកម្មការកម
ុ

បក
ឹ សោរបស់ធនាគារបានកត់តនូវរាល់ការពិភាកសោរបស់សមាជិក

សចក្តីសមច

និងផនការថវិកាឆាំ ២០១៤

តួនាទីនិងការទទួលខុសតូវរបស់គណៈកម្មការគប់គងហានិភ័យក្នុងការ

តួតពិនិតយមាន៖

(១) គណៈកម្មការនះទទួលខុសតវូ ក្នង
ុ ការបង្កត
ើ
ការងារដើមបីផ្តល់អត្តស

លន

បាយនិងកបខណ

ណ វាស់វង តាមដាន គប់គង និងតួតពិនិតយ

នូវសមាសភាព ហានិភ័យដូចខាងកម៖

ព័តមា
៌ នផសងៗ

លើសពីនះ

∙ សង្ខប ឬធ្វើបច្ចុបបន្នភាពផនការអាជីវកម្មរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

ឬការពនយល់ បន្ថមទៀតបើចាំបាច់មុនពលកិច្ចបជុំ។

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

បកដថា អភិបាលបានពិនិតយឯកសារក្នុងការតៀមបជុំ និងទទួលបានសចក្តីប
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន
ក្នុងឆាំហិរញ្ញវត្ថុដលបញ្ចប់

∙ ហានិភ័យឥណទាន (រួមមានហានិភ័យបមូលផ្តុំ និងហានិភ័យ

ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣ អង្គបជុំ

ចំនួន៥ តូវបានរៀបចំឡើង។ សមាជិកគណៈកម្មការភាគចើន គឺជានាយកមិន

ឥណទានរបស់បដិភាគី)

∙ ហានិភ័យទីផសោរ (រួមមានហានិភ័យលើតម្ល ហានិភ័យលើអតការបក់
ហានិភ័យលើតម្លទទួលយកមកវិញ)

បតិបត្តិឯករាជយ។ សមាជិកនគណៈកម្មការគប់គងហានិភ័យ ហើយនិងវត្តមានរបស់

សមាជិកតូវបានបងាញ

ទំព័រទី ៧៥ នរបាយការណ៍បចាំឆាំនះ។

គណៈកម្មការគណៈគប់គង

∙ ហានិភ័យសន្ទនិយភាព

នាយកបតិបត្តិ

∙ ហានិភ័យចបោប់

គណៈគប់គង

∙ ហានិភ័យកិត្តិនាម

កមិតបតិបត្តិ

យមានការគាទ
ំ ពីកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល បានបង្កត
ើ នូវគណៈកម្មការ

កមិតបតិបត្តិនានា និងបានធ្វើបតិភូកម្មអំណាចរបស់ខ្លួនដល់គណៈ

កម្មការ កុមបឹកសោភិបាលក្នុងការធ្វើបតិបត្តិធនាគារ។ គណៈកម្មការគប់គង
បតិបត្តិសំខាន់ៗដលដឹកនាំ

∙ ហានិភ័យពាណិជ្ជកម្ម/យុទ្ធសាស្ត

យនាយកបតិបត្តិរួមមាន៖

∙ គណៈកម្មការបតិបត្តិ

∙ ហានិភ័យគំរូ
∙ ហានិភ័យលើការធ្វើបតិ

∙ គណៈកម្មការឥណទាន

គ

∙ ហានិភ័យការបក់ និងសៀវ

∙ គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទក្នុង

ធនាគារ

(២) តួនាទីនិងការទទួលខុសតូវរួមមាន៖

∙ គណៈកម្មការគប់គងទពយសកម្មនិងទពយអកម្ម

១) និតយនិងអនុម័តលើរាល់យុទ្ធសាស្តគប់គងហានិភ័យកបខណការងារ

∙ គណៈកម្មការបុគ្គលិក

ហានិភ័យ

លន

ករណីហានិភ័យ។

បាយហានិភ័យបាតុភាពហានិភ័យនិងការកំណត់

២) ពិនិតយនិងវាយតម្លភាពសមសបន

ការងារហានិភ័យក្នុងការកំណត់អត្តស

លន

បាយ និងកបខណ

ណ វាស់វង តាមដាន

គប់គងនិងតួតពិនិតយ ហានិភ័យ និងអ្វីដលពួកគបតិបត្តិបាន
យបសិទ្ធភាព។

ហានិភ័យដូចជាធានាថាបុគ្គលិកមានតួនាទីក្នុងការអនុវត្តបពន្ធ័គប់គង
ហានិភ័យបំពញ តួនាទី

ទទួលនូវហានិភ័យ

ះ។

យឯករាជយពីសាប័ន ហិរញ្ញវត្ថុដល

ះ

៥) ពិនិតយផលប៉ះពាល់របស់ហានិភ័យ

លើដើមទុនផលប

ជន៍

និងគុណភាពទពយសកម្មសមាធសណារីយ៉ូ។

៦) ពិនិតយ និងវាយតម្លលើដំណើរការវាយតម្លដើមទុនផ្ទក្នុងក្នុងសមសប
កមិតបទបញ្ញត្តិនិងដើមទុនផ្ទក្នុងរបស់ធនាគារ

នឹងបវត្តិហានិភ័យ។

៧)ពិនិតយនិងវាយតម្លលើភាពសមសបនការធានា។
បាសល(Basel) សមប់អនុម័ត

លការណ៍

និងបងចកបក់ចំណញចុងកយ។

ត និងតងតាង
ំ អភិបាលការរួបរួម
គក៏ដូចជាការតងតាំងសវនករ

តមាភាពនិងសវនកម្ម

ដល់ មាស់ភាគហ៊ុននិងសាធារណៈនូវការវាយតម្លចបោស់លាស់មានសមតុលយ និង
អត្ថន័យពញលញចំ

សានភាពទូ

ះសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារបតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង

។ កុមបឹកសោភិបាល នឹងទទួលបានការជួយជមជង ពីគណៈកម្មការ

សវនកម្ម របស់ធនាគារ (ACB) ក្នុងការពិនិតយនិតិវិធីនការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
និងគុណភាព នរបាយការណ៍

ះ។

យកុម

បញ្ចប់

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថន
ុ ង
ិ សុចនៈករហិ
្ច
រញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារសមប់ឆាហ
ំ រិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣ តូវបានរៀបចំឡើង ពីទំព័រទី ៧៨ ដល់ ១២៩

ក្នុងរបាយការណ៍ បចាំឆាំនះ។
ការតងតាំងទីបឹកសោខាងក

ះបីមាន

ក្នុង

ក្នុងថវិការ ឬមិនមានក្នុងថវិការ)

និងជូនដំណឹងជូនកុមបឹកសោ ភិបាល

ក្នុងករណីនះ។

១០)ពិនិតយនិងអនុម័តផលិតផលនិងសវាកម្មថ្មីនិងធានាការបតិបត្តិតាម
សចក្តីណនាំដលចញ

យធនាគារជាតិមា៉ឡសុី និងអង្គនិយតករ

១១)ពិនិតយនូវរាល់សចក្តីសមចរបស់ធនាគារជាតិមា៉ឡសុីលើការឲយ

ចំណាត់ថាក់ហានិភ័យ និងរាល់សចក្តីសមចរបស់អង្គនិយតករក្នុង

សុកសមប់ធនាគារ មយប៊ង។

ទាក់ទងនឹងបតិបត្តការ
ិ

គណៈគប់គងដើមបីចាត់ការបន្ត។

១៣)អនុវត្តតួនាទីផសងទៀតដូចដលបានផ្តល់ជូន
ម្តងមា្កល។

ះ

ចូលគាសំខាន់ៗ ការដាក់ទុននិងដកការវិនិ

យធនាគារ

កបខណការងារ ដលមិនលើសពី ១លានដុលារអាមរិកក្នុងការ

១២)ផ្តល់នវូ ប

រពនូវ លទ្ធិបជាធិបតយយហើយ និង

យធនាគារ ការអនុម័តរបស់មាស់ភាគហ៊ុនគឺតូវការជាចាំបាច់

ការបកាសស្ដីពីចំណុចសំខាន់នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងសូចនករហិរញ្ញវត្ថុ

៨) ពិនិតយ និងផ្តល់អនុសាសន៍លើយុទ្ធសាស្តដលតូវអនុវត្ត

តងតាំងមួយលើក (

យសចក្តី

តមាភាពដល រៀបចំ

កុមបឹកសោភិបាល តូវមានការទទួលខុសតូវដលអាចទុកចិត្តបានក្នុងការបងាញ

និងសកម្មភាពគប់គងហានិភ័យ។

៩) ពិចារណា និងអនុម័ត

ធនាគារ។

យផាល់ រវាងមាស់ភាគហ៊ុន កុមបឹកសោភិបាលនិងគណៈគប់គង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

លើការបឈមមុខការនឹងហានិភ័យ សមាភាពហានិភ័យ

បឹកសោភិបាល។

អង្គបជុស
ំ ន្នបា
ិ តបចាំឆាំ និង EGM របស់ធនាគារ គឺជាវទិការមូលដានសមប់

ទំនាក់ទំនងពីរផ្លូវ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងការបកាសផសោយ

៤) ពិនិតយរបាយការណ៍របស់គណៈគប់គង Periodic Report

ពីការអនុវត្តន៍សន្ធិស

∙ គណៈកម្មការបច្ចកវិជាព័ត៌មានវិទយោ

លើគប់ឯកសារទាង
ំ អស់ដច
ូ ជាការ

៣)ធានានូវរាល់ដំណើរការរចនាសម្ព័ន្ធ ធនធាន និងបពន្ធ័ដើមបីគប់គង

ក្នុងសុក។

កមិត

យកុមបឹកសោភិបាល

របាយការណ៍ស្ដីពីទទួលខុសតូវរបស់អភិបាល
កុមបឹកសោភិបាលតូវធានាផងដរថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារដលតូវ

បាន រៀបរៀងតាមឆាហ
ំ រិ ញ្ញវត្ថន
ុ ម
ី យ
ួ ៗផ្តល់ជន
ូ នូវការបងាញពិតនិងតម
ឹ តវូ អនុ

ស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធនាគារហើយនិងសចក្តីណនាំដលចញ
ជាតិនកម្ពុជា។

មតាម

យធនាគារ

របាយការណ៍ទទួលខុសតូវរបស់អភិបាលដលសបតាមការរៀបចំរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ និងឆ្លងកាត់សវនកម្មតូវបានបងាញនូវ ទំព័រ ៨១ ក្នុង

របាយការណ៍បចាំឆាំនះ។
ការតួតពិនិតយផ្ទក្នុង

កុមបឹកសោភិបាលទទួលខុសតូវជារួមក្នុងការរកសោបាននូវបពន្ធ័តួតពិនិតយផ្ទក្នុង

សមសបមួយដលគបដណ្ដប់

លើការតួតពិនិតយហិរញ្ញវត្ថុ ការតួតពិនិតយបតិបត្តិការ

្ច មបីធានាថាការវិនិ
និងការបតិបត្តតាមកា
ិ
រគប់គងអភិបាលកិចដើ

ផលប

គរបស់មាស់ភាហ៊ន
ុ

ជន៍របស់អតិថិជន និងទពយសកម្មរបស់ធនាគារតូវបានរកសោការពារ។

69
សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

តត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ ដលតវូ បានប

យពិនិតយឡើងវិញនូវរាល់ការចាត់វិធានការចំ
ក់

ក្នង
ុ របាយការណ៍រៀបរៀង

ះប

យសវនកម្មផ្ទក្នង
ុ

រាល់ការបជុំ។ គណៈកម្មការក៏តួតពិនិតយផងដរលើរាល់អនុសាសន៍របស់សវនករ

និងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគប់គង

លើអនុសាសន៍ទាំង

របាយការណ៍នការតត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ មាន

ឆាំនះនឹងបងាញនូវទិដ្ឋភាពទូ
លន

ះ។

ក្នង
ុ ទំពរ័ ៧០

ក្នង
ុ របាយការណ៏បចាំ

នរបាយការណ៍នការតួតពិនិតយផ្ទក្នុងរបស់ធនាគារ។

បាយបកាសអាសន្ន

កុមបឹកសោភិបាលមានសចក្តីពញចិត្តលើយន្តការបកាសអាសន្នដលតូវសា្គល់

័ នាន់សមប់រាយការណ៍
ថាជាលខទូរសព្ទប
័ នាន់សមប់សច
ុ រិ្ច តភាព (អតីតលខទូរសព្ទប

ករណីកងបន្ល)
ំ តវូ បានដាក់ឲយបប
ើ ស់

តួនាទី និងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតម្លស្នូលរបស់ធនាគារដលបងាញពីឥរិយាបទបកប
យ សីលធម៌

ពលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជន និងបុគ្គលិក។

ទំនួលខុសតូវកុមហ៊ុន
កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលពញចិត្ត

តូវផ្តួចផ្តើមធនាគារតូវបានកំណត់

∙ ខសទូរស័ព្ទជាសារថតសម្លង

យឥតគិតថ្ល ១-៨០០-៣៨-៨៨៣៣

ឬពីកបទស ៦០១៣-២០២៦៨១១២

∙ សារអឡិចតូនិចដលមានការ ការពារ Integrity@maybank.com.my
∙ បអប់សំបុតសុវត្ថិភាព PO.Box 11635, 50752 Kuala Lumpur, Malaysia
មធយោបាយខាងលើនឹងការពារនិ

ទំព័រ ៤៦ នរបាយការណ៏បចាំឆាំនះ។

សចក្តីថ្លងការណ៏នះតូវបានធ្វើឡើង

យ

កុមបឹកសោភិបាលចុះថ្ងទី៤ ខឧសភា ឆាំ២០១៤។

យពុំចាប់បាច់ភ័យ

ខាចការសងសឹក៖

យសារតុលយភាពមួយដ៏លដលត
្អ
វូ បានសមចរវាង

ការបង្កើតតម្ល និងការទទួលខុសតូវរបស់កុមហ៊ុន។ ព័ត៌មានលម្អិតនការទទួលខុស

ជិកផសងទៀតឬពីជនណាដល

បានទាក់ទងនឹងធនាគារតាមរយៈមធយោបាយដូចខាងកមនះ

យអភិបាលនិងបុគ្គលិក។

ទាំងអភិបាល និងបុគ្គលិកតូវបានទាមទារឲយបកាន់ខាប់នូវសីលធម៌ខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តន៍

ជិកទាំងអស់អាចលើកពីក្តីបារម្ភអំពីអកបបកិរិយាដូចជាឧបបទវហតុអសីលធម៌

សកម្មភាពឧកិដ្ឋការបំពានចបោប់បញ្ញតិ្តពីសំណាក់ និ

លការណ៍នការអនុវត្តល្អ

ង

តាមដំ

ះសយរបស់

សមិទផ
ិ្ធ ល

និ

យតវូ បានធនាគាររៀបចំឡង
ើ ក្នង
ុ ឆា២
ំ ០១៣។

ធនាគារមានកមសីលធម៌ដងចងពីស្តង់ដារ និង

ក្នុងឧសសោហកម្ម សវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដលតូវបានអង្កត

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សបនបពន្ធ័គប់គងផ្ទក្នុង

លើបសិទភាព
្ធ
និងភាពសម

កមសីលធម៌របស់ធនាគារ មយប៊ង

អំពធ
ី នាគារ

អនុវត្តបាន។ គណៈកម្មការសវនកម្ម វាយតម្លជាទៀងទាត់

តអាច

ជា តិក សង
បធានកុមបឹកសោភិបាល
របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

បសិទភាពនកា
្ធ
រគប់គងហានិភយ
័ និងការតត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ តវបានពិ
ូ
នត
ិ យឡើងវិញ

ជាបន្តបនាប់ ដើមបីធានាថាការគប់គងហានិភ័យនិងការតួតពិនិតយផ្ទក្នុង

ជិកទាំងឡាយណាដលយកចិត្តទុកដាក់ពី

ការបកាសអាសន្នទប់ទល់នង
ឹ ការប៉ះពាល់ជាអវិជមានដល
្ជ
អាចកើតឡើងពីការរាយការណ៍
ទាំងអស់ និងអត្តស
នះ។ ប

ណអ្នករាយការណ៍នឹងតូវបានការពារ

ដលលើកឡើង

យ

លន

បាយ

យអនាមិកក៏នឹងតូវយកមកពិចារណាផងដរឲយតមាន

លក្ខណៈចបោស់លាស់ និងលម្អិត។
ទំនាក់ទំនងជាមួយសវនករ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

ទៀងតង់ហើយ និងផ្តល់ការធានាបាននូវទំនុកចិត្តដល់ពួកគ។ ភាពសំងាត់លើប

សវនករផ្ទក្នុងរបស់ធនាគារ តូវរាយការណ៏ពីមុខងាររបស់ខ្លួនជូនគណៈកម្មការ

សវនកម្មរបស់ធនាគារ និងមានសិទ្ធចូលរួមបជុំ

យគានការកំណត់

ក្នុងគណៈ

កមាធិការសវនកម្ម។ មុខងារសវនករផ្ទក្នុងរបស់ធនាគារតូវវាយតម្លជាទៀតទាត់
លើបសិទ្ធភាពនដំណើរការគប់គងហានិភយ
័ ពិនិតយបសិទ្ធភាពនការអនុវត្ត

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

សវនករផ្ទក្នុង

បពន្ធ័តួតពិនិតយផ្ទក្នុង និងការបតិបត្តិតាមក្នុងធនាគារទាំងមូល។ នាយកសវនករផ្ទក្នុង
្ជើញឲយចូលរួមកិច្ច បជុំគណៈកម្មការសវនកម្ម ដើមបីជួយសមួលដល់កិច្ច

ពិភាកសោលើរបាយការណ៍សវនកម្ម។ កំណត់ហតុអង្គបជុំរបស់គណៈកម្មកាសវនកម្ម តូវ
ដាក់ជូនកុមបឹកសោភិបាលទុកជាព័ត៌មាន និងមានតួនាទីជាឯកសារ

មានប

ភិបាល។

ងជាពិសសបើ

ណាមួយដលសមាជិកគណៈកម្មការ សវនកម្មមានបំណងជមបជូនកម
ុ បក
ឹ សោ

អភិបា
បាលកិ
លកិចច្ច ្ច
អភិ
កម
ុ ហ៊
ហ៊ន
ុ
ក
ុម
ុន

តូវបានអ

គណៈកម្មការសវនកម្មនិងកម
ុ បក
ឹ សោភិបាលទទួលសា្គល់នវូ វិសាលភាពនិងឯករាជយ

របស់សវនករដលមាន

ះថា Messrs.Ernst & Young ក្នុងការផ្តល់នូវរបាយការណ៏

សមសប និងតមាភាពជូនមាស់ភាគហ៊ុន។ ដើមបីធានានូវការបើកចំហរព័ត៌មានសវនកររ
បស់ធនាគារអាច តូវបានអ

្ជើញឲយចូលរួមក្នុងអង្គបជុំរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មក

តពីការពិភាកសោបចាំឆាំជាមួយនឹងគណៈកម្មការសវនកម្ម

គណៈគប់គងជាន់ខ្ពស់។

យគានវត្តមានរបស់

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

សវនករខាងក

របស់ខ្លួន ដលមានទំនាក់ទំនងនិងសវនករផ្ទក្នុង និងសវនករឯករាជយមានក្នុង

ទំព័រ ៧២ ដល់ ៧៣

ក្នុងរបាយការណ៍បចាំឆាំនះ។

ព័តមា
៌ នផសងៗ

របាយការណ៍ពញលញរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មដលបងាញនូវតួនាទី
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍លើការតួតពិនិតយផ្ទក្នុង
ការិយបរិច្ឆទនាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣

សចក្តីផ្តើម
របាយការណ៍លើការតួតពិនិតយផ្ទក្នុងនះបានធ្វើឡើងសប

ហិរញ្ញវត្ថុ ចញ

តាមបកាសលើការតួតពិនិតយ ផ្ទក្នុងនសាប័នធនាគារនិង

យធនាគារជាតិនកម្ពុជាដលតមូវឲយកុមបឹកសោភិបាលរួមបញ្ចូល

ក្នុងរបាយការណ៍បចាំឆាំ្នរបស់កុមហ៊ុននូវ

របាការណ៍ស្តីអំពីសានភាពនការតួតពិនិតយផ្ទក្នុងរបស់កុមហ៊ុន។ របាយការណ៍គួរពិពណ៍នាអំពីបព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទក្នុងរបស់ធនាគារ
លការណ៍ ទមង់ការ និងយន្តការដលទាក់ទងនានា។ របាយការណ៍បបនះក៏នឹងវាយតម្លលើបសិទ្ធិភាពបព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទក្នុង

តាម រយៈការរីកលូតលាស់នអាជីវកម្ម ភាពផសងពីគា និងការផាស់ប្តូរដលបានកើតឡើង
ដូចះហើ
្ន
យកម
ុ បក
ឹ សោភិបាលមានភាពរីករាយក្នង
ុ ការផ្តល់របាយការណ៍លកា
ើ រតត
ួ

ពិនិតយផ្ទ ក្នុងដល

កាត់ថា “របាយការណ៍” ដលតូវបានរៀបចំឡើង

ង

“បកាសស្តីពីការតួតពិនិតយផ្ទក្នុងនធនាគារ និងសាប័នហិរញ្ញវត្ថុ” ដលចញ

ធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ ដលគងឡើងនូវដំណរើ ការនានាដលនឹងតវូ អនុមត
័

តាម

យ

ក្នុងធនាគារ។

កបខ័ណការគប់គងហានិភ័យ
∙ កុមបឹកសោភិបាលបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាប័នជាមួយនឹងការកំណត់
យា៉ងចបោស់នវូ ការទទួលខុសតវូ ដនកំណត់នសិទអំ
្ធ ណាចគណនយយភាព

យកម
ុ

ដលសមសបជាមួយនឹងអាជីវកម្ម និងតមូវការបតិបត្តិការដលជួយថរកសោ

បឹកសោភិបាលក្នុងការតួតពិនិតយនូវភាពគប់គន់បសិទ្ធិភាពនការគប់គងហានិភ័យ

បរិសាននការតួត ពិនិតយ

និងបព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទក្នុងរបស់ធនាគារ។

យរឹងមាំ។ វាបានពងីកទំនួលខុសតូវ

របស់គណៈកម្មការសវនកម្មរួមបញ្ចូល ការវាយតម្លការតួតពិនិតយផ្ទក្នុងតាម

ទំនួលខុសតូវ

រយៈមុខងាររបស់សវនកម្មផ្ទក្នុង។

កុមបឹកសោភិបាលទទួលសា្គល់ការទទួលខុសតូវរួមរបស់ខ្លួន ក្នុងការបង្កើត

កបខ័ណការ គប់គងហានិភយ
័ ដ៏សមសបមួយ និងបព័នត
្ធ ត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ ។ ក្នង
ុ មតិរបស់

∙ កុមបឹកសោភិបាលក៏បានផ្ទរការទទួលខុសតូវផងដរនការតួតពិនិតយ
បសិទ្ធភាពនការ គប់គងហានិភ័យសមប់គណៈកម្មកាគប់គង

កុមបឹកសោភិបាលកបខ័ណការគប់គងហានិភ័យ និងបព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទក្នុង គឺតូវបាន

តាក់តងឡើង ដើមបីគប់គងហានិភយ
័ របស់ធនាគារ
ទទួលយកបាន មិនមនក្នុង
ការសមចបាននូវ

ហានិភ័យ។ បសិទ្ធភាពនបព័ន្ធការគប់គងហានិភ័យតូវបានតួតពិនិតយ

ក្នង
ុ កមត
ិ ហានិភយ
័ មួយដលអាច

និងវាយតម្ល

លបំណងដើមបីលុបបំបាត់នូវហានិភ័យនការបរាជ័យក្នុង

លការណ៍

ល

និង

លបំណងរបស់ធនាគារ

យផ្នកគប់គងឥណទាននិងហានិភ័យជាបន្តបនាប់។

គណៈកម្មកាគប់គងហានិភ័យ ជួយកុមបឹកសោភិបាលដើមបីតួតពិនិតយ និង

ះឡើយ។

មើលខុសតូវបសិទ្ធភាពការគប់គងហានិភ័យរបស់ធនាគារដលមុខងារ

ដូច្នះកបខ័ណការគប់គងហានិភ័យ និងបព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទក្នុងអាចបានតផ្ដល់នូវ

របស់ការគប់គងឥណទាន និងហានិភ័យនឹងជួយសមួលដល់ការបង្កើត

អំណះអំណាងយា៉ងសមហតុផលជាជាងការធានាជាក់លាក់នបសិទភាព
្ធ

បព័ន្ធបន្តតួតពិនិតយ និងវាយតម្លបព័ន្ធគប់គងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

ឬការបឆាំងនឹងការខាតបង់ផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងការក្លងបន្លំ។

និងតួតពិនិតយសមាសភាគហានិភ័យផសងៗនឹងតូវតួតពិនិតយឡើងវិញពម

បឆាង
ំ

នឹងការបងាញខុសជាសារវន្ត លើការគប់គងនិងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

រាល់

ទាង
ំ ផ្តល់អនុសាសន៍

កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលបានបង្កតើរចនាសម្ពន
័ ត
្ធ ត
ួ ពិនត
ិ យ និងដំណរើ ការដលសមសបក្នង
ុ

ការកំណត់អត្តស

ការដលបានបង្កើតឡើង

ជាបចាំ ដើមបីឲយសប

សមរមយន

លបំណងអាជីវកម្ម។ រចនាសម្ពន
័ ត
្ធ ត
ួ ពិនត
ិ យនិងដំណរើ

ក្នុងធនាគារតូវបានធ្វើបច្ចុបបន្នកម្ម និងតួតពិនិតយឡើងវិញ

តាមការផាស់បរូ្ត នបរិសានអាជីវកម្ម ហើយដំណរើ ការដលកំពង
ុ

្ឆ
រញ្ញវត្ថក
ុ ច
ិ ន
្ច ការតត
ួ ពិនត
ិ យ
បន្តនះបានបង្កត
ើ ឲយមានឡើងពញមួយការិយបរិចទហិ

ះ

រហូតដល់កាលបរិចទនកា
្ឆ
រអនុមត
័ លើរបាយការណ៍នះ សមប់ការដាក់បញ្ចល
ូ

∙ មុខងារនការគប់គងហានិភ័យគឺតូវបានពងឹង

ហានិភយ
័ របស់ធនាគារ។ រចនាសម្ពន
័ របស់
្ធ
អភិបាលកិចហានិ
្ច
ភយ
័ គឺរៀបចំតាម
ផ្នកៗ នអាជីវកម្ម

បំណងពាណិជ្ជកម្ម និងយុទ្ធសាស្ត

លការណ៍

បន្ថមរបស់ធនាគារ។

∙

តាមចបោប់ និង

បាយ និតិវិធី និងការអនុវត្តការគប់គងហានិភ័យ
ម

លការណ៍បច្ចប
ុ បន្ន ពមទាំងបង្កត
ើ ឡើងសមប់បគ
ុ លិ
្គ កទាំង
លការណ៍រាយការណ៍សមាត់

ដលផ្តល់ជាមធយោបាយសមប់បុគ្គលិកទាំងអស់រាយការណ៍ការនូវភាពពិត
ឬការមន្ទិលសងស័យនការធ្វសបហសការបពឹត្តមិនតឹមតូវឬការរំ

∙ រាយការណ៍ជូនកុមបឹកសោភិបាលឱយបានទៀងទាត់នូវរាល់ការផាស់ប្តូរន

បំពានលើ

ហានិភ័យ និងសកម្មភាពកបដលបានអនុវត្ត។

ភ

លការណ៍ និងចបោប់របស់ធនាគារក្នង
ុ លក្ខណៈដល មានសុវត្ថភាព
ិ

និងរកសោការសមាត់។

រចនាសម័្ពន្ធនការតួតពិនិតយផ្ទក្នុង
សរមយ និងបសិទ្ធភាពនការគប់គងហានិភ័យ និងបព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទក្នុងមានដូចខាង

លន

អស់។ ធនាគារបានទទួលយកផងដរនូវ

យកុមបឹកសោភិបាល និង

ដំណរើ ការសំខាន់ៗដលកម
ុ បក
ឹ សោភិបាលបានបង្កត
ើ ឡើង ក្នង
ុ ការតត
ួ ពិនត
ិ យភាព

លការណ៍

តូវបានធ្វើបច្ចុបបន្នកម្មជាបចាំដើមបីបកដពីភាពទាក់ទងនិងអនុ

∙ បង្កើត អនុវត្ត និងតួតពិនិតយភាពសមរមយនបព័ន្ធការតួតពិនិតយផ្ទក្នុង

កម៖

តាម កបខ័ណហានិភ័យ

និងវបបធម៌នហានិភ័យផ្អកលើការរីកលូតលាស់និងគមងពងីក

ល

លការណ៍ពាក់ព័ន្ធ និងនីតិវិធីដើមបីគប់គងហានិភ័យ

លការណ៍ដលសមច

យសមសប

និងរចនាសម្ព័ន្ធសាប័នដើមបីបង្គប់បន្ថមនិងពងឹងការគប់គងហានិភ័យ

∙ កំណត់ និងវាយតម្លការបឈមមុខនហានិភ័យនិងការសមចន

∙ អនុវត្ត

យបធានគប់គង

ឥណទាន និងហានិភ័យ (HCRM) ដលបានតួតពិនិតយលើអភិបាលកិច្ច

តួនាទីនការគប់គងរួមមាន៖

∙ រៀបចំនូវ

លការណ៍គប់គងហានិភ័យ និងធ្វើឲយបកដនូវហដារចនា

សម្ព័ន្ធ ធនធាន និងបព័ន្ធ ដលបានដាក់សមប់ការគប់គងហានិភ័យ។

ក្នង
ុ

របាយការណ៍បចាំឆាំ។

័ នកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល។
យគណៈកម្មកាគប់គងហានិភយ

បន្ថមលើនះគណៈកម្មកាគប់គងហានិភ័យ តួតពិនិតយ និងវាយតម្លភាព

ណ ការវាយតម្ល ការតត
ួ ពិនត
ិ យ និងគប់គងហានិភយ
័ ធំៗ ដលនឹងអាច

ប៉ះពាល់ដល់ការសមចបាននូវ

លការណ៍និងកបខ័ណដលបានបង្កើតឡើង ដើមបីកំណត់វាស់វង

∙

លការណ៍គប់គង (MCP) និង

លការណ៍តួតពិនិតយផ្ទក្នុង (ICP)

ជាលាយល័ក្ខអកសរ របស់ថាក់គប់គងតូវបានបង្កើតឡើង។

លការណ៍

គប់គងគងរៀបចំទំនួលខុសតូវដ៏ជាក់លាក់មួយសមប់គប់កុម

ឧទាហរណ៍ ថាក់ដឹកនាំ គណៈកម្មកាសវនកម្មផ្ទក្នុង និងគណៈកម្មកាកុម

បឹកសោសវនកម្ម ដលជាប់ទាក់ទងនឹងការតួតពិនិតយផ្ទក្នុងរបស់ធនាគារ។

71
សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

លការណ៍តួតពិនិតយសំខាន់សមប់ធនាគារ។
លការណ៍

ទំនាក់ទន
ំ ងក្នង
ុ ការក្លងបន្លដ
ំ ម
ើ បីលក
ើ តម្កន
ើ ស្តង់ដានភាពសុចរិ្ច តឲយបានខ្ពស់។

បសិទ្ធភាពនការតួតពិនិតយផ្ទក្នុងរួមមាន៖

∙ គមងអាជីវកម្មបចាំឆាំ និងថវិការតវូ បានដាក់សើ្ន

គមងការងារតូវបានបង្កើត យា៉ងរុឹងមាំ និងទូលំទូលាយដើមបីតួតពិនិតយ

បានកំណត់ជា រៀងរាល់ខដើមបីឱយការឆ្លើយតបបានទាន់ពលវលា និងសកម្ម

ធនាគារក៏ដូចជារំលចនូវតួនាទីពម ទាំងទំនួលខុសតូវនូវគប់កមិតសមប់

ការពារ និងឆ្លើយតប
∙ ការបង្កើតនូវ

កាន់កម
ុ បក
ឹ សោភិបាល

ដើមបីធើ្វ ការអនុមត
័ ។ សមិទផ
ិ្ធ លជាក់សងត
្ត
វូ បានពិនត
ិ យធៀបនឹងផនការដល

ភាពកបតូវបានអនុវត្ត ដើមបីកាត់បន្ថយហានិភ័យ។ កុមបឹកសោភិបាលតួត

នឹងការក្លងបន្លំ។

ពិនិតយជាបចាំនូវរបាការណ៍ពីថាក់គប់គងលើស្ថិតិបតិបត្តការណ៍
ិ
សខាន់
ំ
ៗ
ក៏ដច
ូ ជាលើប

លគំនិតខសការពារចំនួនបីរួមមានផ្នកបឈមនឹង

ហានិភ័យផ្នកតត
ួ ពិនត
ិ យ ហានិភយ
័ និងសវនកម្មផ្ទក្នង
ុ ។ ផ្នកបឈមនឹង

ផ្នកចបោប់ និងបទបញ្ញត្ត។
ិ កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលក៏អនុមត
័ លើការ

ផាស់ប្តូរ ឬការកបលើ

ហានិភយ
័ គប់គងហានិភ័យដលមានក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មបចាំថ្ង

លការណ៍របស់ធនាគារ ផងដរ។

∙ គណៈកម្មការគប់គងបតិបត្តគ
ិ ប់កមត
ិ ក៏តវូ បានបង្កត
ើ

ចំណកឯផ្នកតួតពិនិតយហានិភ័យទទួលខុសតូវក្នុងការបង្កើត

យថាក់គប់គង

ដើមបីជយ
ួ និងគាទ
ំ គប់គណៈកម្មការកម
ុ បក
ឹ សោភិបាលនានា ក្នង
ុ ការតត
ួ ពិនត
ិ យ

កបខ័ណការងារគប់គងហានិភ័យ និងអភិវឌឍ និងវិធីសាស្ត។

ផ្នកសំខាន់ៗនបតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ គណៈកម្មការគប់គងបតិបត្តិគប់

បន្ថមលើនះទៀតសវនកម្មផ្ទក្នុងគឺផ្តល់ការធានាជាឯករាជយ

កមិតទាំងអស់រួមមានគណៈកម្មការបតិបត្តិគណៈកម្មការគប់គងឥណទាន

លើបសិទ្ធភាពនវិធីសាស្តការគប់គងហានិភ័យ។

គណៈកម្មការគប់គង និងទទួលខុសតូវ ទពយសមបត្តិនិងបំណុល និងគណៈ

មុខងារសវនកម្មផ្ទក្នុង

កម្មការដឹកនាំបច្ចកវិទយោពត៌មាន និងគណៈកម្មការបុគ្គលិក។

∙ មុខងារនសវនកម្មផ្ទក្នង
ុ រួមមានការតត
ួ ពិនត
ិ យជាបចាំលប
ើ តិបត្តការធ
ិ
នាគារ
បព័នត
្ធ ត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ

∙

យពិនត
ិ យជាបចាំលដ
ើ ណ
ំ
រើ ការអាជីវកម្មដើមបីវភា
ិ គ

លការណ៍ឬសចក្តណ
ី
នាន
ំ ការជស
ើ រីសបុគលិ
្គ ក និងការតំឡង
ើ បុណយស័ក្ត

របស់ ធនាគារតវូ បានបង្កត
ើ ឡើងដើមបីធានាថា បុគលដល
្គ
មានសមត្ថភាពសម
សបតូវបាន ជើសរីសដើមបីបំពញនូវមុខតំណងដលមាន។ កម្មវិធី

និងវាយតម្លភាព ពញលញ និងបសិទ្ធភាពនហិរញ្ញវត្ថុ និងការគប់គង
បតិបត្តិការពមទាំងបងាញ នូវហានិភ័យសំខាន់ៗ និងការមិនអនុ

បណ្ដុះបណា្ដលជាផ្លូវការ

មតាម

ុ ផ្តល់នវូ អនុសាសន៍
ចបោប់នានាដលនាំឲយប៉ះពាល់ដល់ធនាគារ។ សវនករផ្ទក្នង

យ ការបងៀន

យផាល់ ឬក៏រៀនតាមបណា្ដញ

អុីនធើណិត និងការវាយតម្លលើការបំពញ ភារកិច្ចបចាំឆមាសឬបចាំឆាំរួម

ើ ឡើង ដើមបីធានាថាបុគលិ
្គ ក
ទាង
ំ និតវិ ធ
ិ ដ
ី លពាក់ពន
័ ផសងៗ
្ធ
ទៀតតវូ បានបង្កត

ដើមបីបង្កើនបសិទ្ធភាពនការគប់គងហានិភ័យបព័ន្ធតួតពិនិតយ និងដំណើរ

ការគប់គង។ គណៈគប់គងនឹងតាមដានរាល់ សានភាពសកម្មភាពដលឆ្លយ
ើ

នឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណា្ដលសមសបនឹងមានសមត្ថភាពដើមបីបំពញ

ផ្នក និងនាយកដានអាសយ
័ តាមកមត
ិ ហានិភយ
័ កម្មវត្ថុ និង

ក៏តូវបានបងាញសមប់ការបញឈប់បុគ្គលិក។

ុ និងឯករាជយ។ សវនកម្មតវូ អនុវត្តតាម
តបនឹងអនុសាសន៍របស់សវនកម្មផ្ទក្នង
លន

ភារកិច្ច និងការទទួលខុសតវូ របស់ពក
ួ គ

បាយ

ួ និងបរិយាកាស ផ្នកចបោប់
ក្នង
ុ បរិបទដលទាក់ទងនឹងមុខជំនញ

របស់ធនាគារ

និងតាមការពិចារណារបស់គណៈគប់គងជាន់ខ្ពស់ និងកុមបឹកសោភិបាល។
∙ គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទក្នុង គឺជាគណៈកម្មការគប់គងដលដឹកនាំ

និងការកំណត់ នអំណាចតូវបានសមច

យ

ការទិញ និងការ

និងរបាយការណ៍សុើបអង្កត និងសមចលើផនការសកម្មភាព ដលតូវការ
ដលប៉ះពាល់ដល់បតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។

អ្នកតំណាងពីគប់នាយកដានដលតូវបានធ្វើសវនកម្មនឹងទទួលបានការ

ស្នស
ើ ឲ
ំុ យចូលរួម បជុគ
ំ ណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទក្នង
ុ ដើមបីពភា
ិ កសោបន្ថម និងជំរញ
ុ

ឲយ

ះសយប

បានកាន់តលឿន។ កំណត់ហតុនកិច្ចបជុំរបស់

ះ

យកុមបឹកសោភិបាលសមប់

ល ទពយសកម្ម ការដញថ្ល ការលុប

បតិបត្តិការ និងឥណទាន ការបរិចាកក៏ដូចជាការសមច

អាជីវកម្ម និងផ្នកគាំទរបស់ធនាគារ។ គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទក្នុងធ្វើកា
របជុំជាបចាំ ដើមបីពិភាកសោពីចំណុចខសោយ ដលសវនករបានរកឃើញ

យបសិទភាព។
ិ្ធ
ការណនាត
ំ ម
ឹ តូវ

∙ ការកំណត់កបខ័ណដ៏ចបោស់លាស់មួយជាមួយនឹងការផ្តល់អំណាចសមរមយ

នាយកបតិបត្តិ មានសមាសភាពពីតំណាងថាក់គប់គងជាន់ខស់
្ព នអង្គភាព

ះសយរាល់ប

បតិបត្តិការ និងចំណាយទូ
∙

។

លនូវធាតុ

លើចំណាយ

លការណ៍និងនីតិវិធីនានាតូវបានបង្កើតឡើងដើមបីធានានូវការ

អនុ

ម

តាមការតួតពិនិតយផ្ទក្នុងចបោប និងបទបបញ្ញត្តិដលបានចង។

លការណ៍និងនីតិវិធីទាំងនះ តូវបានបង្កើតឡើង

តាម

សារាចរណនាំរបស់ធនាគារ និងធ្វើបច្ចុបបន្នកម្មជាបន្តបនាប់ ជាមួយនឹងការ
ផាស់ប្តូនបរិសានអាជីវកម្ម ឬក៏សចក្តីណនាំពីបទបបញ្ញត្តិ។

ុ នឹងតវូ ផ្តល់ជន
ូ កម
ុ បក
ឹ សោគណៈកម្មការសវនកម្ម
គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទក្នង

ការធានាពីថាក់គប់គង

អនុវត្តតាមសកម្មភាពដលតមូវ

ហានិភ័យ និងបព័ន្ធគប់គងផ្ទក្នុងរបស់ធនាគារជាសារវន្តកំពុងបតិបត្តិយា៉ងសមរមយ

ពមជាមួយនឹងរបាយការណ៍សវនកម្ម។ គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទក្នុងក៏តូវ
យគណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទក្នុងដរ។

∙ កុមបឹកសោគណៈកម្មការសវនកម្មបជុំតាមកាលវិភាគដលបានកំណត់ដើមបី
តួតពិនត
ិ យប

ដលរៀបចំ

ការតួតពិនិតយផ្ទក្នុងដលបានរកឃើញ

អំពធ
ី នាគារ

យផ្តល់នូវ

បាយសមប់ធនាគារទទួលយកនូវ

ក្នុងរបាយការណ៍

សមិទផ
ិ្ធ ល

លន

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

ទូលំទូលាយ យុទ្ធសាស្ត និង

យកុមបឹកសោភិបាលនឹងផ្តល់

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

∙ កបខ័ណបឆាំងនឹងការក្លងបន្លំបានអនុវត្ត

ធាតុសំខាន់ៗផសងទៀតននីតិវិធីដលបានបង្កើត

កុមបឹកសោភិបាលក៏ទទួលបាននូវការធានាពីនាយកបតិបត្តិថាការគប់គង

និងមានបសិទភាព
្ធ

យផ្អកលើគរំ គ
ូ ប់គងហានិភយ
័ ដលបានអនុមត
័

យធនាគារ។

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

ភាគតួតពិនិតយផ្ទក្នុង និង

ធាតុសំខាន់ៗផសងទៀតនការតួតពិនិតយផ្ទក្នុង
សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

មបុគ្គលិកទាំងអស់ដលទាក់ទិននឹងសមាស

អភិបា
បាលកិ
លកិចច្ច ្ច
អភិ
កម
ុ ហ៊
ហ៊ន
ុ
ក
ុម
ុន

CP គឺបង្កើតជាសារតីក្នុងចំ

យសវនកម្មផ្ទក្នុង សវនកម្មឯករាជយ អាជាធរអនុវត្តចបោប់ និង

លើឯករាជយភាពរបស់សវនកម្ម ផ្ទក្នង
ុ លើវសា
ិ លភាព នការងារ និងធនធាន។

ុ
កម
ុ បក
ឹ សោគណៈកម្មការសវនកម្មក៏ពន
ិ ត
ិ យឡើងវិញនូវមុខងាររបស់ សវនកម្មផ្ទក្នង

ជាពិសសដនកំណត់នផនការសវនកម្មបចាំឆាំ និងសកម្មភាពសវនកម្ម

ផ្ទក្នុងដលកើតមានជារឿយៗ។ កំនត់ហតុនកិច្ចបជុំគណៈកម្មការសវនកម្ម
កុមបឹកសោភិបាល។ ព័ត៌មានលម្អិតនសកម្មភាពដល

កុមបឹកសោគណៈកម្មការ សវនកម្មបានកំនត់នឹងតូវសរសរ
ណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម។

ក្នុងរបាយការ
ព័តមា
៌ នផសងៗ

ផ្ទក្នុងនឹង តូវជូន

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ការវាយតម្លបន្ថមពីបសិទភាព
្ធ
និងភាពពញលញនបព័នត
្ធ ត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ

ុ បក
ឹ សោគណៈកម្មការ សវនកម្មបានតត
ួ ពិនត
ិ យយា៉ងសកម្ម
របស់ធនាគារ។ កម
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍
គណៈកម្មការសវនកម្ម
1

សិទិ្ធអំណាច

2

គណៈកម្មការតូវបានអនុ

ត

យកុមបឹកសោភិបាល ក្នុងការ៖

∙ សុើបអង្កតលើគប់សកម្មភាព ឬប

ដលមាន

ក្នុងកបខណរបស់ខ្លួន។

∙ មានធនធានដលតមូវឲយមានដើមបីបំពញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។
∙ មានសិទ្ធិបើបស់ និង

4

3

យមិនមានការកំណត់រាល់ព័ត៌មាន និងឯកសារ

ដលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពទាំង

∙ មានបណា្ដញទំនាក់ទំនង

ះ។

យផាល់ ជាមួយនឹងសវនករឯករាជយបុគលដល
្គ

ទទួលបន្ទក
ុ មុខងារ ឬសកម្មភាពសវនកម្មផ្ទក្នង
ុ និងថាក់គប់គងជាន់ខ្ពស់ន
ធនាគារ។

∙ ទទួលយកបឹកសោចបោប់ពីក ឬបឹកសោពីអ្នកជំនាញឯករាជយផសងទៀត និងបង្ក

សមាជិកកណកម្មការសវនកម្មនធនាគារ មយប៊ង (កម្ពុជា) ភីអិលសុី:

លក្ខណៈសុវត្ថិភាពសមប់អ្នកខាងកដលមានបទពិ

1. ដាទុ អ ករុណាការា៉ន់ (អភិបាល)
2.
3.
4.

ក ស្ពនសឺ លី (សមាជិក)

ក ហាមីរុលឡា ប៊ូហាន (សមាជិក)

ក. ការតងតាំង និងលក្ខខណ

ងផសងៗ

អំណាច

មអភិបាលមិនបតិបត្តិនធនាគារ៖

យកម
ុ

១. បធានតូវតជាអភិបាលឯករាជយ និងយា៉ងតិចណាស់អភិបាលឯករាជយមាក់
នគណៈកម្មការ តូវតមានជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនយយ និងអភិបាល
ឯករាជយមាក់ដលមានជំនាញផ្នកចបោប់ និងធនាគារកិច្ច។

២. គណៈកម្មការ តូវមានសមាជិកយា៉ងតិច (៣) បីរូបក្នុង
អភិបាលមិនបតិបត្តិដលតងតាំង
អភិបាលមិនបតិបត្តិនធនាគារ។

ះ (២) ពីររូបជា

យកុមបឹកសោភិបាលក្នុងចំ

ម

យកុមបឹកសោភិបាល ឲយមាន៖

-

ធនធានចាំបាច់តមូវឲយមានសមប់ការបំពញភារកិច្ច

-

មានសិទ្ធិបើបស់ និង

យមិនមានការកំណត់រាល់ព័ត៌មាន

និងឯកសារដល ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពទាំង

ះ។

ខ. កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសតូវ
កាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសតូវចំបងរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មទាក់ទងនឹង

មុខងាររបស់សវនករខាងក្នុង សវនករឯករាជយ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បតិបត្តិការជាមួយ
សម្ព័ន

ត្តិ របាយការណ៍បចាំឆាំ និងការសុើបអង្កតរបស់ធនាគារ មយប៊ង កម្ពុជា

មានដូចខាងកម៖

១. សវនកម្មផ្ទក្នុង

ពលដលបធានមិនអាចចូលរួមបជុំបាន សមាជិកទាំងអស់តូវ
ក្នុងកុម ជាបធាន។

∙ តួតពិនិតយភាពតឹមតូវនគមង និងវិសាលភាពរបស់សវនកម្មផ្ទក្នុង
មុខងារ និងធនធាននមុខងារសវនកម្មផ្ទក្នុងលក្ខន្តិកៈសវនកម្មផ្ទក្នុង

អង្គបជុំ
១. អង្គបជុំនឹងបពឹត្ត

យា៉ងតិចណាស់មួយដងក្នុងមួយតីមាស ដើមបីឲយសប

ជាមួយនឹងអង្គបជុំកុមបឹកសោភិបាល ឬអាចជាញឹកញាប់ អាស័យលើសចក្តី

សំរចរបស់គណៈកម្មការ។ យា៉ង
នឹងតវូ ជួបជាមួយសវនករឯករាជយ

ចណាស់ម្តងក្នុងមួយឆាំ គណៈកម្មការ

យមិនមានវត្តមានអភិបាលបតិបត្តិ។

២. គណៈកម្មការនឹងកំណត់នីតិវិធីរបស់ខ្លួន ជាពិសសទាក់ទងនឹងការ
ការជូនដំណង
ឹ ពីការបជុំ ការ

ះ

ះបជុំ

ត និងនីតវិ ធ
ិ ន
ី ការបជុំ ការកត់ត និង

ការរកសោ ការបង្កើត និងការអង្កតលើកំណត់តបជុំ។

៣.

ពលដលចាំបាច់។

យមិនចាំបាច់មាន

យមិនរាប់បញ្ចូលតួនាទីខាងលើ គណៈកម្មការសវនកម្ម តូវបានផ្តល់

∙

គណៈកម្មការតវូ មានសមាជិកយា៉ងតិច (៣) បីរប
ូ តវូ បានតងតាង
ំ

ជើសរីសសមាជិកមាក់

បជុំជាមួយនឹងសវនករផ្ទក្នុង និងខាងក

គណៈបតិបត្តិ

ការតងតាំង

៣.

ះ

∙

កសី ប៉ូលី សុីម (សមាជិក)

បក
ឹ សោភិបាល ក្នុងចំ

ធន៍ និងជំនាញ

បើក្នុងករណីដលចាំបាច់តមូវឲយចូលរួម។

ង

តាមសំណើររបស់សវនករឯករាជយ កិច្ចបជុំនឹងតូវបើក ដើមបីពិចារ

ណានូវរាល់ប

ដលសវនករយល់ថា វាតវូ មានការយកចិតទុ
្ត កដាក់ពអ
ី ភិបាល

និងមាស់ភាគហ៊ុន។

កូរ៉ុម
កូរ៉ុមតូវមានបី (៣) ចើនជាង៥០% នចំនួនសរុបទាំងអស់នសមាជិក
អចិន្តយ៍។

លខាធិការ
លខាធិការរួមរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម រួមមាននាយកសវាកម្ម

និងកិច្ចការកុមហ៊ុន មន្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នកចបោប់ និងកិច្ចការកុមហ៊ុន
និងកុមលខាធិការអាជីវកម្ម ។

ដលផ្តល់សិទ្ធិអំណាចសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តការងារនះ។

∙ តួតពិនិតយរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទក្នុង និងធានាភាពសមរមយ និងការ
ះសយដលមានភាពឆាប់រហ័ស និងធ្វើឡើង

យគណៈគប់គង

លើកង្វះខាតកាគប់គង ឬនីតិវិធីកន្លងមកដលកំណត់
សវនកម្មផ្ទក្នុង។

យ

∙ អនុម័តលើការតងតាំង ឬបញឈប់នាយកសវនកម្មផ្ទក្នុង និងនាយកន
នាយកដានសវនកម្មផ្ទក្នុង។

∙ វាយតម្លការបំពញការងាររបស់សវនកម្មផ្ទក្នុង កំណត់/អនុម័ត

បក់បំណាច់ និងការដំឡើងបៀវតសរ៍បចាំឆាំរបស់សវនករផ្ទក្នុង។

∙ ទទួលដឹងពីការលាលរបស់បុគ្គលិកសវនករផ្ទក្នុង និងហតុផល
នការលាលង។

២. សវនកម្មឯករាជយ
∙ តួតពិនិតយការតងតាំង និងការបំពញការងារនសវនករឯករាជយតម្ល
នការធ្វើសវនកម្ម និងរាល់សំណួរនការលាឈប់ ឬការបញឈប់
និងផ្តល់អនុសាសន៍ជូនកុមបឹកសោភិបាល។

∙ វាយតម្លគុណវុឌឍិជំនាញ ធនធាន និងបសិទ្ធភាពរបស់សវនករឯករាជយ។

73
សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

∙ តួតពិនិតយឡើងវិញនូវរបាយការណ៍សវនកម្មសំខាន់ៗ

ដាទុ ករុណាការា៉ន់ រា៉មា៉សាមី (បធាន)
- តងតាំង ថ្ងទី ១២ ខធ្នូ ឆាំ២០១២
- អភិបាលមិនបតិបត្តិឯករាជយ

៥/៥

2

ស្ពនសឺ លី ទៀន ឈី (សមាជិក)
- តងតាំង ថ្ងទី ២៣ ខមីនា ឆាំ២០១២
- អភិបាលមិនបតិបត្តិឯករាជយ

៥/៥

3

ហាមី រុលឡា ប៊ូហាន់ (សមាជិក)
- តងតាំង ថ្ងទី ២៣ ខមីនា ឆាំ២០១២
- អភិបាលមិនបតិបត្តិមិនឯករាជយ

៤/៥

4

មីឆ ហ្វុង សៀង យូ (សមាជិក)
- តងតាំង ថ្ងទី ១០ ខមីនា ឆាំ២០១៣
- អភិបាលមិនបតិបត្តិមិនឯករាជយ

៤/៤

យសវនកម្មឯករាជយ និងការឆ្លើយតបរបស់

គណៈគប់គង រួមទាំងសានភាពនអនុសាសន៍របស់សវនកម្មកន្លងមក។

∙ តួតពិនិតយការជួយពីបុគ្គលិកធនាគារ ដល់់សវនករឯករាជយ និងប

ដលជួបបទះក្នុងដំណើរការសវនកម្ម រួមទាំងការកំណត់ពំដនន

លំបាក

វិសាលភាពការងារ ឬបើបស់ព័ត៌មានចាំបាច់។

យសវនករឯករាជយ។

៣. បព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទក្នុង
តួតពិនិតយវាយតម្ល និងរាយការណ៍ជូនកុមបឹកសោភិបាលលើ៖
លការណ៍ណនាំ

∙ បសិទ្ធិភាពនបព័ន្ធតួតពិនិតផ្ទក្នុង និងការវាយតម្លរបស់សវនករផ្ទក្នុង

និងឯករាជយ លើបព័ន្ធតួតពិនិតយនះ និងជាពិសសលិខិតរបស់សវនករឯក
រាជយ ចំ

ះគណៈគប់គង និងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគប់គង។

∙ ការផាស់ប្តូរលើ

លន

យ

តលើ៖

បាយគណនី និងការអនុវត្តន៍។

បន្ថមលើកាលវិភាគអង្គបជុំ សមាជិកនគណៈកម្មការសវនកម្មក៏មានកិចប
្ច ជុំ ចំនន
ួ
មួយ(១) ជាមួយនឹងសវនករឯករាជយ

យមិនតមវូ ឲយមានវត្តមាននគណៈគប់គង។

ញ
ើ្ជ

ចូលរួម ក្នង
ុ រាល់កច
ិ ប
្ច ជុទា
ំ ង
ំ

ះ រួមជាមួយនឹងសវនករឯករាជយ។

១. តត
ួ ពិនត
ិ យគំ ងសវនកម្មផ្ទក្នង
ុ បចាឆា
ំ ំ សំរាប់ឆាំ ២០១៣ ដើមបីធានា

ជន៍ ដលអាចកើតមានឡើង

ជ

ះ

ក្នុងធនាគារ រួមទាំងបតិបត្តិការ

នីតិវិធី ឬកមសីលធ៌មដលនឹងអាចលើកជាចំ

ត សមប់សុច្ចរិតភាព

របស់គណៈគប់គង។

យ

បាននូវវិសាលភាព គបដណ្ដប់រាល់សកម្មភាពរបស់ធនាគារ និងតមវូ ការខាង
ួ្ល ។
ធនធាន សមប់សវនកម្មផ្ទក្នង
ុ ក្នង
ុ ការអនុវត្តន៍មខ
ុ ងាររបស់ខន

២. តត
ួ ពិនត
ិ យរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទក្នង
ុ អនុសាសន៍របស់សវនករ និងការឆ្លយ
ើ
តបរបស់អកគ
្ន
ប់គង

កាន់អនុសាសន៍របស់សវនករ។

្ន
ប់គងបានចាត់វធា
ិ ន
៣. តត
ួ ពិនត
ិ យរបាយការណ៍តាមដាន ថាតើអកគ

៦. របាយការណ៍បចាំឆ្នាំ
រៀបចំរបាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម
ហើយរបាយការណ៍នះនឹងដាក់ចូល

រាល់ចុងឆាំហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ

ក្នុងរបាយការណ៍បចាំឆាំ។

ការ

ដើមបីប

ះសយ

លើប

សវនកម្មដលមិនទាន់

ះសយរួច

ក់ថា ចំនច
ុ ខសោយរបស់បព័នគ
្ធ ប់គងផ្ទក្នង
ុ តវូ បាន

៤. តត
ួ ពិនត
ិ យរបាយការណ៍បចាំខស្តព
ី ល
ី ទ្ធផលសវនកម្ម ដើមបីប
គប់គន់ លទ្ធផលការងារ ដំណកា
ើ រ ការសមចបាន និងការ

៧. ការសុើបអង្កត
ណនាំពីការសុើបអង្កតលើរាល់សកម្មភាព ឬប

របស់ខ្លួន។

ស្ថិតក្នុងកបខណការងារ

ទទួល និងចាត់ការក្នុងការរាយការណ៍ទាក់ទងនូវភាពស្ថិតស្ថរ និងវិធានការ
ផសងៗដលគណៈកម្មការយល់ថាសមសប

យកុមបឹកសោភិបាល។

គ. សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម ក្នុងឆាំកន្លង

នះ

ក្នុងអំឡុងពលស្ថិតកមការតួតពិនិតយគណៈកម្មការសវនកម្មបានអនុវត្តនូវ

ភារកិច្ច និងមុខងារដលមានសកម្មភាពដូចខាងកម៖

វត្តមានក្នុងអង្គបជុំកិច្ចបជុំចំនួនបំ (៥) គិតតឹមថ្ងទី៣១ ខធ្នូ

ឆាំ២០១៣។ សចក្តល
ី អ
ំ ត
ិ នវត្តមានសមាជិកនីមួយៗនអង្គបជុំ
គណៈកម្មការក្នុងអំឡុងឆាំ មានដូចជា៖

ះសយ។

ក់ពភា
ី ព

បកាប់ផក
្ន

សវនកម្មផ្ទក្នង
ុ និងកត់តទុកនូវមូលហតុនការលាឈប់របស់សវនករ។

៥. តត
ួ ពិនត
ិ យរបាយការណ៍សវនកម្ម
ការឆ្លយ
ើ តបរបស់អកគ
្ន
ប់គង

ផសងៗ

ឬដលផ្តល់សិទ្ធិអំណាច

ទាក់ទងដ៏ទទៀត។

សវនកម្មផ្ទក្នុង

ត្តិ

តួតពិនិតយរាល់បុគ្គលដលពាក់ព័ន្ធនឹងបតិបត្តិការ និងប

ការពារនការក្លងបន្លំ។ ប

ញ
ើ្ជ ចូលរួមផង

្ធ
្ត
ហិរញ្ញវត្ថប
ុ ចាឆា
ំ ំ របស់ធនាគារ។ នាយកបតិបត្តន
ិ ង
ិ នាយកផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទសាស

និងបទបញ្ញត្តិផសងទៀត។

៨. ប

ញ
ើ្ជ ចូលរួមក្នង
ុ កិចប
្ច ជុន
ំ ះ។ សវនករឯករាជយក៏តវូ បានអ

ដរ ដើមបីពភា
ិ កសោអំពល
ី ខ
ិ ត
ិ ថាក់គប់គងរបស់ពក
ួ គ អនុសសរណៈ ផនការសវនកម្មនឹង

តវូ បានអ

∙ អនុវត្តតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតមូវការផ្នកចបោប់

ផលប

តវូ បានអ

គណៈកម្មការសវនកម្មតវូ បានជួប ដើមបីពភា
ិ កសោ និងតត
ួ ពិនត
ិ យរបាយការណ៍សវនកម្ម

∙ កិច្ចការសំខាន់ និងពឹត្តិការណ៍ដលមានខុសពីធម្មតា។

៥. បតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន

អង្គបជុគ
ំ ណៈកម្មការសវនកម្មតាមកាលកំណត់ នាយកបតិបត្តិ និងនាយកសវនកម្មផ្ទក្នង
ុ

ប

៤. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ការតត
ួ ពិនត
ិ យរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថប
ុ ចាំតមា
ី ស និងចុងឆាំ

គណៈកម្មការសវនកម្មរួមមានសមាជិកពីររូប (២) ជាអភិបាលមិនបតិបត្តឯ
ិ ករាជយ។

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

បាយ នីតិវិធី និង

ះផសោយ

យអជាធរបទប

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

លន

លើបព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទក្នុង។

ត្តិ

លើអនុសាសន៍របស់នយ
ិ ត
័ ករ និងសកម្មភាព

អភិបា
បាលកិ
លកិចច្ច ្ច
អភិ
កម
ុ ហ៊
ហ៊ន
ុ
ក
ុម
ុន

∙ ភាពតឹមតូវនការបង្កើត

កលំអរចំនច
ុ ខសោយដលបានកើតមាន។

៦. វាយតម្លលទ្ធផលការងាររបស់សវនករផ្ទក្នង
ុ កំណត់ និងសមចចិតលើ
្ត

ុ ។
បក់បៀវតស និងបក់បន្ថម លើបក់បៀវតសបចាឆា
ំ រំ បស់សវនករផ្ទក្នង

៧. មានការយល់ដង
ឹ ពីពត៌មាន និងមូលហតុដលបុគលិ
្គ កសវនករសុលា
ំ ឈប់។
៨. ណនាំ

យមានការសុប
ើ អង្កត

លើសកម្មភាព រឺប

ដលស្ថត
ិ ក្នង
ុ លក្ខខណដលបានពងរបស់ខន
ួ្ល ។

ណាមួយ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

∙ អនុមត
័ លើសវាកម្ម ដលមិនមនជាសវនកម្មដលផ្តល់

៩. តត
ួ ពិនត
ិ យរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និង
របាយការណ៍សព
ី្ត កា
ី រគប់គងតត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ ។

ព័តមា
៌ នផសងៗ

និងលទ្ធផលដលលើកឡើង

1

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

រួមមានការផាស់ប្តូរវិសាលភាពនផនការសវនកម្ម។

ចំនួននអង្គបជុំក្នុងអំឡុងឆាំ
កមការតួតពិនិតយ

ះសមាជិក

អំពធ
ី នាគារ

សមាសភាព និង

∙ តួតពិនិតយគមងផនការ និងវិសាលភាពសវនកម្មរបស់សវនករឯករាជយ

សមិទផ
ិ្ធ ល

វត្ថុវិស័យ។

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

∙ តត
ួ ពិនត
ិ យពីបសិទភាពកា
្ធ
រងាររបស់សវនករឯករាជយ និងឯករាជយភាពពមទាំង

74

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍
គណៈកម្មការសវនកម្ម
១០.តត
ួ ពិនត
ិ យកំណត់ហតុបជុរំ បស់គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទក្នង
ុ សមប់ទដ
ិ ភាព
្ឋ
ទួ

នការពិភាកសោ និងសកម្មភាពកលំអររបស់អកគ
្ន
ប់គង

ខសោយនការតត
ួ ពិនត
ិ យដលសវនករផ្ទក្នង
ុ បានលើកឡើង។

លើចន
ំ ច
ុ

១១.តត
ួ ពិនត
ិ យរបាយការណ៍សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថប
ុ ចាំឆារំ បស់ធនាគារ ដើមបីធានាថា
ស្តង់ដារគណនយយ

យ

តលើការផាស់បរូ្ត

មតាម

លការណ៍គណនយយ

ក៏ដច
ូ ពត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍ និងបតិបត្តការណ៍
ិ
សខា
ំ ន់ៗ ដលគួរឱយកត់សមា្គល់

ជាមួយនឹងការឆ្លយ
ើ តបរបស់គណៈគប់គង និងគមងសកម្មភាពសមប់ការធ្វឲ
ើ យ បសើរ

ឡើង និង/ឬផ្តល់សចានុមត
័ បសិនបើមាន។ នះអាចធ្វឲ
ើ យគណៈកម្មការ សវនកម្មអនុវត្តនូវ

មុខងារតត
ួ ពិនត
ិ យរបស់ខន
ួ ្ល ក្នង
ុ ការផ្តល់
យគណៈគប់គង។

អនុវត្តដលចញ

សវនកម្មឯករាជយ

បល់ សមប់វធា
ិ នការសមសបដលបានធ្វឡ
ើ ង
ើ

យវិទយោសានសវនកម្មផ្ទក្នង
ុ កម
ុ បក
ឹ សោ

យ IIA បកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពជាលើ
ុ
ការតត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ

របស់ធនាគារ និងសាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិបាលកិចសម
្ច
ប់ធនាគារ និងសាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

១២.វាយតម្លគុណវុឌឍិ ជំនាញ ធនធាន និងបសិទភាពរបស់
្ធ
សវនករឯករាជយ។
១៣.តត
ួ ពិនត
ិ យ ពីបសិទភាពកា
្ធ
រងាររបស់សវនករឯករាជយ និងឯករាជយភាពពមទាំង
វត្ថវុ ស
ិ យ
័ ។

១៤.តត
ួ ពិនត
ិ យគមងផនការ និងវិសាលភាពសវនកម្មរបស់សវនករឯករាជយ
រួមមាន រាល់ការផាស់បរូ្ត វិសាលភាពនផនការសវនកម្ម។

១៥.តត
ួ ពិនត
ិ យឡើងវិញនូវរបាយការណ៍សវនកម្មសំខាន់ៗ និងលទ្ធផលដល
យសវនកម្មឯករាជយ និងការឆ្លយ
ើ តបរបស់គណៈគប់គង

រួមទាង
ំ សានភាពនអនុសាសន៍របស់សវនកម្មកន្លងមក។

១៦.តត
ួ ពិនត
ិ យការជួយពីបគ
ុ លិ
្គ កធនាគារ

កាន់សវនករឯករាជយ និងប

លំបាក

ដលជួបបទះ ក្នង
ុ ដំណរើ ការសវនកម្ម រួមទាង
ំ ការកំណត់ពដ
ំ ននវិសាលភាព
ការងារ ឬ បប
ើ ស់ពត៌មានចាបា
ំ ច់។

១៧.អនុមត
័ លើសវាកម្មដលមិនមនជាសវនកម្ម ដលផ្តល់

យសវនករឯករាជយ។

ិ រី បស់សវនកម្ម
តវូ បានបប
ើ ស់ទាក់ទងនឹងការណនាន
ំ ការបអ
ើ ណាច
ំ
សមប់នត
ី វិ ធ

ផ្ទក្នង
ុ ។

គណៈសវនកម្មប្តជាបង្កត
ើ បរិយាកាសការងារ ដើមបីធឲ
ើ្វ យធនាគារល្អបសើរ

យ

រកសោនូវស្តង់ដារខ្ពស់នកមសីលធម៌ បង្កត
ើ ជាវបបធម៌ការងារសមប់បគ
ុ លិ
្គ កសវនកម្ម។

កមសីលធម៌របស់ធនាគារ និងកមសីលធម៌របស់ IIA គឺជា
អនុមត
័

លការណ៍មល
ូ ដានដល

យគណៈសវនកម្ម សមប់ជាមគ្គទ
ុ សដល់
្ទ
សវនករផ្ទក្នង
ុ ក្នង
ុ ការបំពញ

ការងារសវនកម្ម។

អំឡង
ុ ពលស្ថត
ិ កមការតត
ួ ពិនត
ិ យសកម្មភាពខាងកមនះ តវូ បានអនុវត្ត

យ

សវនករផ្ទក្នង
ុ ៖

១. បង្កត
ើ ផនការសវនកម្មបចាំឆាំ

ងលើហានិភយ
័ សំខាន់ និងសបតាម

ផនការពងក
ី អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ

យគិតបញ្ចល
ូ ទាំងអនុសាសន៍ដល

បានពីថាក់គប់គង និងគណៈកម្មការកម
ុ បក
ឹ សោសវនកម្ម។

ួ ពិនត
ិ យលើអង្គភាព និងផ្នកបតិបត្តកា
ិ រ
២. អនុវត្តតួនាទីធានាឯករាជយ តាមរយៈការតត
នានាដលបានកំណត់កង
ុ្ន ផនការសវនកម្មបចាំឆាំ ក្នងកា
ុ
រវាយតម្ល និងបង្កន
ើ

ឃ. មុខងារសវនកម្មផ្ទក្នុង
ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី បានបង្កត
ើ សវនកម្មផ្ទក្នង
ុ

ក្នង
ុ ធនាគារ

ដើមបីជយ
ួ កម
ុ បក
ឹ សោភិបាល តត
ួ ពិនត
ិ យលើគណៈគប់គងពីភាពតម
ឹ តវូ ក្នង
ុ ការគប់គង

ហានីភយ
័ ការតត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ និងបព័នអភិ
្ធ បាលកិច។
្ច តម្លសរុប សមប់ការគាពា
ំ រមុខងារ
របស់សវនកម្មផ្ទក្នង
ុ ក្នង
ុ ឆា២
ំ ០១៣ បហល ១៥០.៦៣៦ដុលារអាមរិក ដលរួមបញ្ចល
ូ

សំខាន់ លើបក់បៀវតស ចំណាយលើការធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ /ការសាក់
ព័តមា
៌ នវិទយោ និងធនលាភសមប់ការងារសវនកម្ម។
មុខងារសវនកម្មផ្ទក្នង
ុ តវូ បានដឹកនាំ

នមុខងារជូន

័ និងអនុសាសន៍តវូ បានលើកយកមកបងាញភាប់
ចំនច
ុ សំខាន់នហានិភយ

គមងការអនុវត្តវិជាជីវៈអន្តរជាតិ ដលចញ

និងខុសពីធម្មតា។

លើកឡើង

និងផ្ទក្នង
ុ ពមទាង
ំ ការគប់គងជារួមនផ្នកនីមយ
ួ ៗ តវូ ដាក់ជន
ូ គណៈកម្មការសវនកម្មពិនត
ិ យ។
គន្លះឹ នប

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ និងតមវូ ការនកំនត់បងាញផសងៗ អនុ

របាយការណ៍សវនកម្ម ដលផ្តល់លទ្ធផលនក្នង
ុ ការធ្វស
ើ វនកម្មលើផក
្ន ការគប់គង

ហានិភយ
័ បសិទភាពនប
ិ ្ធ
តិបត្តការ
ិ ក្នង
ុ ការតត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទ ការបតិបត្តតាមតម
ិ
វការ
ូ
ផ្នកចបោប់

្ន
ឧបករណ៍បប
ើ ស់ផក

យលក្ខន្តក
ិ ៈរបស់សវនកម្ម និងរបាយការណ៍

គណៈកម្មការសវនកម្មនធនាគារ និងរាយការណ៍ជន
ូ នាយកបតិបត្តិ និង

ឯករាជយពីរាល់សកម្មភាព និងបតិបត្តការនផ្ន
ិ
កបតិបត្តការផសងទៀត។
ិ
ភារៈកិចចមបង
្ច

័ ការតត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ និងបព័នអភិ
្ធ បាលកិច។
្ច
បសិទភា
ិ្ធ ពការគប់គងហានិភយ

៣. តត
ួ ពិនត
ិ យលើភាពពញលញនការតត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ និងការបឈម
នឹងហានិភយ
័ នផលិតផលឬហិរញ្ញបបទានថ្មៗ
ី ។

៣. រកសោសហគមន៍នបុគលិ
្គ កសវនកម្មបកប
ចំណះដឹង ជំនាញ និងបទពិ
ធនាគារ។

យវិជាជីវៈជាមួយនឹងគុណភាពន

ធន៍ ដើមបីឲយសបនឹងតមវូ ការផាស់បរូ្ត របស់

ុ និងគណៈកម្មការ
៤. ចញនូវរបាយការណ៍សមប់គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទក្នង
កម
ុ បក
ឹ សោសវនកម្ម ពីសចក្តស
ី ង្ខបនលទ្ធផលសវនកម្ម។

នសវនកម្ម
ព
ផ្ទក្នង
ុ គឺការតត
ួ ពិនត
ិ យជាបចាំ និងជាលក្ខណៈបព័ន្ធ ដើមបីវាយតម្លលើបសិទភាព
្ធ

៥. ធានានូវការអនុ

ើ
កប
នូវអំណះអំណាងសមហតុផលថាកបខ័ណ និងបព័នទាំ
្ធ ងពីរនះនឹងបន្តដំណការប

៦. កពីសកម្មភាពគប់គងហានិភយ
័ សវនករមកពីសម្ពន
័ ក៏
្ធ ផល់
្ត ការគាំទលើការ

នកបខ័ណគប់គងហានិភយ
័ និងបព័នគ
្ធ ប់គងផ្ទក្នង
ុ របស់ធនាគារ ក្នង
ុ
យបសិទភាព។
្ធ

កាន់តបសើរឡើង

លបំណងផ្តល់

លបំណងនសវនករផ្ទក្នង
ុ គឺបន្ថមតម្ល និងធ្វឲ
ើ យដំណរើ ការធនាគារ
យផ្តល់ឲយនូវឯករាជយភាព ការធានានូវ

លបំណង និងសកម្មភា

ពនការបក
ឹ សោដលបានបង្កត
ើ ឡើង ដើមបីធការ
ើ្វ វាយតម្ល និងពងង
ឹ ការគប់គងហានិភយ
័
ការតត
ួ ពិនត
ិ យ និងដំណរើ ការអភិបាលកិច្ច ដើមបីជយ
ួ គណៈគប់គង សមចនូវ
សាជីវកម្ម។ មុខងារសវនកម្ម ជួយធនាគារដើមបីបព
ំ ញនូវ

លបំណង

ល

យនាំមកនូវ

ភាពមានវិនយ
័ ក្នង
ុ ការវាយតម្ល និងធ្វឲ
ើ យកាន់តបសើរឡើងនូវបសិទភាពនកា
្ធ
រ

គប់គងហានិភយ
័ ការតត
ួ ពិនត
ិ យ និងដំណរើ ការគប់គងអភិបាលកិច។
្ច ដើមបីធឲ
ើ្វ យសវនករ
ផ្ទក្នង
ុ ធ្វកា
ើ របកប

យបសិទភាព
្ធ
សវនករទាង
ំ អស់បានបន្តទទួលការបណ្ដះុ បណា្ដល

បន្ថមសមប់ខន
ួ្ល ឯង ជាមួយនឹងចំណះដឹងផលិតផលរបស់ធនាគារ រួមទាំងជំនាញពិសស
ដលទាក់ទងនឹងផ្នកគប់គងហានិភយ
័ ឥណទាន និងបតិបត្តការធ
ិ
នាគារ។
បកប

ើ ឡើង
សវនកម្មតវូ បានបង្កត

យកម
ុ បក
ឹ សោភិបាលនធនាគារដលមានសវនករ

យគុណភាពដើមបីបព
ំ ញមុខងារសវនកម្មសមប់ធនាគារ។ នាយកនសវនកម្ម

ុ ការអនុវត្តការងារសវនកម្មទូលទ
ំ លា
ូ យ
ផ្ទក្នង
ុ និងបុគលិ
្គ កសវនកម្ម តវូ បានផ្តល់សទ
ិ ិ្ធ ក្នង

ក្នង
ុ ធនាគារពមទាំងផ្តច
ួ ផ្តម
ើ សវនកម្មការពិនត
ិ យ និងអធិការកិច្ច

កំណត់ និង

យមិន ចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុន

ុ ចាបា
ំ ច់។
ធនាគារណាមួយ ដលចាត់ទក

យ

គប់ពលដលបាន

ង

តាមសកម្មភាព

ម តាម

លការណ៍ និង

ិ
បង្កត
ើ ឡើង និងសបតាមបទបញ្ញត្ត។

លន

បាយដលបាន

ធ្វស
ើ វនកម្មលើកព
ំុ យូទរ័ ហាតវ និងបព័នដំ
្ធ ណរើ ការកម្មវិធី រួមទាំងបណា្ដញ

ទំនាក់ទន
ំ ងពត៌មានវិទយោ នធនាគារមឃប៊ង(ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុ។
ី

៧. ផ្តល់អនុសាសន៍ ដើមបីការធ្វឲ
ើ យកាន់តបសើរឡើង និងការពងង
ឹ លើបព័នត
្ធ ត
ួ
ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ ដលមានសប់ និងនីតវិ ធ
ិ /ី ដំណរើ ការ។

៨. ធ្វកា
ើ រសុប
ើ អង្កតលើសកម្មភាពដលសងស័យថា ជាករណីកងបន្ល
្ល
ំ
ធនាគារ និងរបាយការណ៍

ុ
គណៈកម្មការសវនកម្មផ្ទក្នង

ក្នង
ុ

និងគណៈកម្មការកម
ុ បក
ឹ សោសវនកម្ម ពីលទ្ធផលនការសុប
ើ អង្កតទាំង
៩. រកសោសហគមន៍នបុគលិ
្គ កសវនកម្មបកប
ចំណះដឹង ជំនាញ និងបទពិ

ធនាគារ។

ះ។

យវិជាជីវៈ ជាមួយនឹងគុណភាពន

ធន៍ ដើមបីឲយសបនឹងតមវូ ការផាស់បរូ្ត របស់

១០.រៀបចំរបាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម និងរបាយការណ៍ការតត
ួ ពិនត
ិ យ

ំ រិ ញ្ញវត្ថុ ថ្ងទី ៣១
ផ្ទក្នង
ុ សមប់របាយការណ៍បចាំឆាំ របស់ធនាគារសមប់ឆាហ

ខ ធ្នូ ឆាំ ២០១៣។
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ការគប់គងហានិភ័យ

“

ក្នុងឆាំ២០១៣ ផ្នកគប់គងឥណទាននិងហានិភ័យបានរៀបចំបញ្ចូលការគប់គងហានិភ័យ

កាន់តសុីជម

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ក្នុងយុទ្ធសាស្ត និងបតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារ និងបានលើក
ទូទាំងសាប័ន។”

សមិទផ
ិ្ធ ល

អំពធ
ី នាគារ

កម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ

មា៉រយា
ី
៉ អូររា
ូ៉ ៉ អរ៉អ
ូ ស
ី៊

បធានផ្នកគប់គងឥណទាននិងហានិភ័យ

•

•

ឬកង្វះការឆ្លើយតប

បានធ្វើការពិនត
ិ យលើផនការបន្តអាជីវកម្មធនាគារ ដើមបីធ្វើឱយការ
តៀមខ្លួនមានលក្ខណៈបសើរឡើង ក្នុងករណីមានគះមហន្តរាយ
និងការរំខានផ្នកបតិបត្តិការ។

បតិបត្តិការ ការសមចចិត្តយុទ្ធសាស្តអវិជ្ជមាន ការធ្វើការសមចចិត្តមិនសមសប

ហានិភ័យករ្ដិ៍

នឹងការផាស់ប្តូរឧសសោហកម្ម សដ្ឋកិច្ច និង បច្ចកវិទយោ។

ះ៖ ហានិភ័យដលករ្ដិ៍

យពឹត្តិការណ៍មួយឬចើន តាមការផសព្វផសោយអវិជ្ជមានអំពីទមាប់អនុវត្តអាជីវកម្ម

ការបពឹត្តិ

និងសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។ ការផសព្វផសោយបបអវិជ្ជមាននះ

ះបីជាពិត ឬមិនពិតក៏

បានលើកកម្ពស់វបបធម៌ ះសយហានិភ័យ
យចាប់ផ្តើមបងាញ
មធយោបាយគប់គងហានិភ័យ ដើមបីពងីកការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ
ទូទាំងសាប័ន។

យ អាចធ្វើឱយប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តពីសាធារណៈមកលើ

ធនាគារ ដលបណា្ដលឱយមានការប្ដឹង ឬធ្វើឱយចំនួនអតិថិជន អាជីវកម្ម និង
បក់ចំណូលធាក់ចុះ។
ហានិភ័យ

បានលើកកម្ពស់ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្តគប់គងហានិភ័យ និង
ហដារចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច គប់ហានិភ័យទាំងអស់។

រពតាម៖ ហានិភ័យនបក់ចំណូល ឬដើមទុនរបស់ធនាគារ

ដលកើតឡើងពីការបំពាន ឬការមិន

ការអនុវត្តន៍តាមប

បានបង្កើតដំណើរការផ្ទក្នុង ដើមបីធានាថាដើមទុនរបស់ធនាគារ គឺ
គប់គន់សមប់សកម្មភាពទទួលហានិភ័យរបស់ខ្លួន។

លន

បំពញកាតព្វកិច្ចទូទាត់បក់របស់សមភាគី។

ហានិភ័យបមូលផ្តុំឥណទាន ៖ ជាធាតុផសំមួយទៀតនហានិភ័យឥណទានដលធនាគារ
រកការបមូលផ្តុំ

លើបុគ្គល

ឬកុមណាមួយ ដលអាចបង្ករឱយមានការខាតបង់យា៉ងធំក្នុងកមិតមួយ ដលអាចធ្វើប៉ះ
ពាល់ដល់សានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

នឹងដំណរើ ការអវិជ្ជមាន

ក្នុងអតការ

ល ដលកើតឡើងមកពីហានិភ័យនការកំណត់តម្លឡើងវិញ

ហានិភ័យមូលដាន ហានិភ័យខស

ងផលចំណញ និងភាពជាជមើស។

ហានិភ័យលទ្ធភាពសងបំណុល៖ ហានិភ័យដលធនាគា មិនអាចបំពញ បកប

បសិទភាព
្ធ
តាមតមវូ ការលំហរូ សាច់បក់ និងការធានា នាពលបច្ចប
ុ បន្ន និងអនាគត

ដលរំពឹងទុក និងមិនបានរំពឹងទុក

ឬសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុន។

លការណ៍គន្លឹះស្ដីពីគណនយយភាព ឯករាជយភាព

រចនាសម្ព័ន្ធ និងវិសាលភាពរបស់ធនាគារ៖

ហានិភ័យឥណទាន ៖ ហានិភ័យនការខាតបង់ដលបណា្ដលមកពីការខកខាន មិនបាន

បក់ឬអតការបក់

ត្តិ

លការណ៍សំខាន់បំពីរយា៉ងនការគប់គងហានិភ័យ

ធនាគារចាត់ទុកកតាហានិភ័យខាងកម ជាសំខាន់៖

ហានិភ័យអតការបក់៖ ការបឈមមុខ

រពតាម ចបោប់ វិន័យ បទបប

បាយ និងនីតិវិធីផ្ទក្នុង ឬបទដានសីលធម៌។

ចំណុចខាងកមនះ កំណត់ពី

ចាត់ទុកថា ជាបការសំខាន់។ ហានិភ័យនះ សំ

ះរបស់ធនាគារតូវបានបំផាញ់

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

•

បានសមបសមួលការបណ្ដុះបណា្ដល និងការទទួលសា្គល់គុណវុឌឍិរបស់
មន្តីឥណទានស្នូលរបស់ធនាគារ។

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

•

លើបក់

ចំណូល ដើមទុន កិតិ្តយស ឬទីផសោរបស់ធនាគារ ដលកើតឡើងពីការផាស់ប្តូរ ក្នុង

យមិនប៉ះពាល់ដល់បតិបត្តិការបចាំថ្ង

យ

១. អភិកមគប់គងហានិភ័យរបស់ធនាគារឈរលើខសការពារបី៖

ផ្នកបថុយនឹងហានិភ័យ ផ្នកគប់គងហានិភ័យ និងផ្នកសវនកម្មផ្ទក្នុង។
័ ទទួលខុសតវូ លើការគប់គងហានិភយ
័ បចាំថ្ង ដលមាន
២. ផ្នកបថុយនឹងហានិភយ

អភិបា
បាលកិ
លកិចច្ច ្ច
អភិ
កម
ុ ហ៊
ហ៊ន
ុ
ក
ុម
ុន

•

្ត៖ ហានិភ័យនឥទ្ធិពលបច្ចុបបន្ន ឬអនាគត
ហានិភ័យអាជីវកម្ម/យុទសាស
្ធ

បានបង្កើតកបខ័ណហានិភ័យ ដលកំណត់សមត្ថភាពទទួលហានិភ័យ
របស់ធនាគារក្នុងពលបន្ត លបំណងយុទ្ធសាស្តរបស់ខ្លួន។

ក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន។ ផ្នកគប់គងហានិភ័យ ទទួលខុសតូវក្នុងការ

រៀបចំកបខណគប់គងហានិភ័យ និងទទួលខុសតូវក្នុងការអភិវឌឍន៍ឧបករណ៍ និង

វិធីសាស្តសមប់ការកំណត់ ការវាស់វង ការតួតពិនិតយ ការគប់គង និងការកំណត់

តម្លនហានិភ័យ ចំណកឯផ្នកសវនកម្មផ្ទក្នុង ផ្តល់ការធានារា៉ប់រងលើបសិទ្ធភាពន
វិធីសាស្តគប់គងហានិភ័យ

យឯករាជយ។

៣. ផ្នកគប់គងហានិភ័យ ផ្តល់ការតួតពិនិតយហានិភ័យចើនបភទរួមមាន ឥណទាន

ទីផសោរ ការគានទពយសកម្ម ហានិភ័យផ្នកបតិបត្តិការ និងទាក់ទងនឹងសសោហកម្ម។
៤. ផ្នកគប់គងហានិភយ
័ ធានាថា

លន

បាយហានិភយ
័ ស្នល
ូ នធនាគារមានភាព

សមសប បង្កើតវិធីសាស្តគប់គងហានិភ័យ និងសមួលការអនុវត្តន៍កបខណវាយតម្ល
តាមហានិភ័យដលមានលក្ខណៈរួម។

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

•

មិនគប់គន់ ឬមិនដំណើរការ ឬបណា្ដលមកពីកតាខាងក។

ក្នង
ុ ឆា២
ំ ០១៣

ព័តមា
៌ នផសងៗ

សមិទផ
ិ្ធ លសំខាន់ៗ

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

ហានិភ័យបតិបត្តិការ៖ ហានិភ័យបណា្ដលតាមមកពីដំណើរការ មនុសស បព័ន្ធ
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ការគប់គងហានិភ័យ
៥. ផ្នកគប់គងហានិភ័យ មានដំណើរការ និងតូវបានរៀបចំឡើង អាស័យលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកបថុយនឹងហានិភ័យដ៏ទទៀត
៦. គណៈកម្មការគប់គងហានិភ័យ រកសោទំនួលខុសតូវទាំងសុង លើការតួតពិនិតយហានិភ័យ
៧. ផ្នកគប់គងហានិភ័យ ទទួលខុសតូវលើការបតិបត្តិ

ធនាគារ។

ក្នុងធនាគារ។

លការណ៍ហានិភ័យផសងៗ និងការសមចចិត្តពាក់ព័ន្ធរបស់កុមបឹកសោ។ វិធីសាស្ត

និងយុទ្ធសាស្តគប់គងហានិភ័យការកសាងសមត្ថភាពគប់គងហានិភ័យ គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមជាយុទ្ធសាស្តដ៏សំខាន់របស់ធនាគារ។ ធនាគារបន្តលើកម្ពស់

វិធីសាស្តគប់គងហានិភ័យរួមរបស់ខ្លួន
បកប

យរៀបចំយុទ្ធសាស្ត

លន

បាយ ដំណើរការធនធានមនុសស និងបព័ន្ធឱយសបតាមការគប់គងហានិភ័យសហគស

យបសិទ្ធភាព សបតាមការបង្កើនតម្លរបស់មាស់ភាគហ៊ុន។ ផ្នកគប់គងហានិភ័យ មាន

លបំណងយុទ្ធសាស្តដូចខាងកម៖

∙ ពងឹងការសហការរបស់ខ្លួនជាដគូរពាណិជ្ជកម្មយុទ្ធសាស្តទូទាំងធនាគារ
∙ រៀបចំទមាប់អនុវត្តការគប់គងហានិភ័យរបស់ធនាគា ឱយសបតាមទមាប់អនុវត្តន៍បសើរ ដូចបានលើកឡើង
ផ្អកលើលក្ខខណបទបបញ្ញត្តិកុង
្ន សុក និងទមាប់អនុវត្តទីផសោរឈានមុខ

∙ រួមបញ្ជូលឥរិយាបទវបបធម៌បថុយនឹងហានិភ័យតឹមតូវ និងការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ

យកុម ប៉ុន្តតូវមានការកលម្អ

ទូទាំងធនាគារ

∙ ធ្វើឱយបសើរឡើងទមាប់អនុវត្តន៍លើដើមទុន និងលទ្ធភាពសងបំណុល តាមរយៈការគប់គងតារាងតុលយភាពឱយបានតឹមតូវ
∙ ធ្វើឱយដំណើរការហានិភ័យ និងផលិតភាពបសើរឡើង
∙ ការបណ្ដុះបណា្ដល និងការអភិវឌឍន៍រចនាសម្ព័ន្ធគប់គងហានិភ័យ
កុមបឹកសោនាយក
កុមបឹកសោនាយក គឺជាអង្គភាពគប់គងខ្ពស់បំផុតរបស់ធនាគារ ដលទទួលខុសតូវលើការតួតពិនិតយហានិភ័យរួម។ កុមបឹកសោនះ ធ្វើការអនុម័តលើកបខ័ណគប់គង
ហានិភ័យ ការគប់គងហានិភ័យ ផនការនិងទិស

សមប់ការបំពញការងាររបស់ធនាគារ និងសាខាបតិបត្តិការសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ការតងតាំងមន្តីជាន់ខ្ពស់

ការផ្ទរសិទ្ធអំណាច សមប់ឥណទាន និងហានិភ័យផសងទៀត និងការបង្កើតនីតិវិធីតួតពិនិតយបកប

យបសិទ្ធភាព។

គណៈកមាធិការថាក់កុមបឹកសោ
គណៈកមាធិការគប់គងហានិភ័យ(RMC)
គណៈកមាធិការគប់គងហានិភ័យ គឺជាគណៈកមាធិការកុមបឹកសោ រួមដលទទួលបន្ទុកក្នុងការតួតពិនិតយហានិភ័យ

ហានិភ័យទួលខុសតូវជាចំបង លើការតួតពិនិតយ/ការអនុម័តការគាំទកបខ័ណនិង

លន

ក្នុងធនាគារ។ គណៈកមាធិការគប់គង

បាយហានិភ័យសំខាន់ៗ សមប់ហានិភ័យផសងៗ។

គណៈកមាធិការថាក់បតិបត្តិ
គណៈកមាធិការឥណទាន(CC)
ុ មុន
គណៈកមាធិការឥណទាន ស្ថត
ិ កមឱវាទរបស់កម
ុ បក
ឹ សោ ក្នង
ុ ការតត
ួ ពិនត
ិ យពាកយសុក
ំ ម្ចថ
ី ី្ម ឬបន្ថមផ្អកលកា
ើ រកំណត់សទ
ិ ិ្ធ ដលកំណត់ទក
និងស្តង់ដារការគណនាឥណទាន។

គណៈកមាធិការគប់គងទពយសកម្មនិងបំណុល(ALCO)
គណៈកមាធិការគប់គងទពយសកម្មនិងបំណុល ទទួលខុសតូវជាចំបងលើការអភិវឌឍន៍ និងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត និង
ចំតារាងតុលយការរួម និងហានិភ័យដលពាក់ព័ន្ធ។

គណៈកមាធិការបតិបត្តិ (EXCO)
គណៈកមាធិការបតិបត្តិ EXCOទទួលខុសតូវចំបងលើគប់គងហានិភ័យទាំងអស់ ដលចញមកពីសហគស។

លន

បាយទូលាយសមប់ការរៀប

77

នាយកដានបតិបត្តិចបោប់

កបខ័ណនការគប់គងនាយកដានបតិបត្តិចបោប់
ុ
រធានាឲយបាននូវការបតិបត្តិ
កម
ុ បក
ឹ សោភិបាល និងថាក់ដក
ឹ នាជា
ំ ន់ខស់
្ព នធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី បន្តប្តជាចិត្ត ក្នងកា

ពលដលអាជីវកម្មជួបបទះហានិភ័យ តួរយា៉ងដូចជាពលដលធនាគារទទួលការពិន័យតាមចបោប់ជាដើម។ លើសពីនះ

សុើបអង្កតលើករណីសមាតបក់ និងហរិញ្ញបបទានភរវកម្មផងដរ ។ ជារួម វិធានការនះបានបង្កើតឡើងដើមបីការពារសន្តិសុខ និងករ្ដិ៍

ទៀត វាក៏អាចជួយពងឹងការ

ះរបស់ធនាគារ។

ក្នុងពលដលយើងខិតខំលុបបំបាត់សកម្មភាពសមាតបក់ និងហរិញ្ញបបទានភរវកម្ម យើងក៏បានបង្កើតមុខតំណងមន្តីបតិបត្តិតាមមួយ ដលមានតួនាទីបង្កើត និងអនុវត្ត
អាទិភាព និងគំនិតផ្តួចផ្តើមផសងៗ ដើមបីធ្វើឲយការ

និងស្តង់ដារ ទាំងក្នុងសុក និងកសុក ក៏ដូចជា

លន

រពចបោប់ និងវិន័យរបស់ធនាគារ មយប៊ង សបគាជាមួយនឹងចបោប់ វិន័យ បទប

បាយក្នុងសាប័ន និងនីតិវិធីគប់គងបតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។ សបពលជាមួយគានះដរ នាយកដាន

បតិបត្តិតាមនធនាគារ មយប៊ងក៏ទទួលភារកិច្ច ក្នុងការធានាឲយបានថា សម្ព័នធនាគារទាំងមូល អនុវត្ត និង
ធនាគារ មយប៊ង

(AML/CFT)

បទប

តបន្តយកចិត្តទុកដាក់ ចំ

រពចបោប់ វិន័យ បទប

និងទិស

ះកមិតនការបតិបត្តិតាម ដលរួមបញ្ចូលទាំងចបោប់ និងវិធានការលុបបំបាត់សកម្មភាពសមាតបក់ និងហរិញ្ញបបទានភរវកម្ម

ក្នុងផ្នកអាជីវកម្ម និងគាំទ។ ការតួតពិនិតយការបតិបត្តិតាមរបស់ធនាគារ នឹងធ្វើឡើងជារឿយៗ ដើមបីធានាឲយបាននូវការអនុ

ស្តង់ដា និងទិស

បទដានផសងៗបានតឹមតូវ។

មតឹមតូវមួយ តាមចបោប់ វិន័យ

តាមបទដានផសងៗ។ ការអនុវត្តន៍នះ បានធ្វើឲយផ្នកអាជីវកម្ម និងគាំទ ទទួលបានចំណាត់ថាក់ល្អ ពីអង្គភាពសវនកម្ម និងនិយតករ ទាំងក្នុង

និងកសាប័ន។ នាយកដានបតិបត្តិតាមរបស់ធនាគារ បានបង្កើតឡើងដើមបីទប់សា្កត់ហានិភ័យទាំងឡាយ

ដានវិន័យនះ អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យបានចើន ក្នុងវិស័យជំនួញផសងៗ។

យមានការបឹកសោ

នាយកដានបតិបត្តិចបោប់ នឹងបន្ដពងឹងការចូលរួមជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណា្ដលចបោស់លាស់ និងកម្មវិធីដលមានលិខិតប

បល់តឹមតូវ ខណៈដលការតួតពិនិតយលើបទ

ក់ ស្ដីពីការបតិបត្តិតចបោប់ និងការលាងសមាតបក់

និងហរិញ្ញបបទានភរវកម្ម (AML/CFT) ដើមបីរកសោភាពរឹងមាំ និងសាហាប់។ យើងបានបង្កើតគមងមួយ ស្តីពីគំនិតផ្តួចផ្តើម និងកម្មវិធីពងឹងការយល់ដឹងពញមួយឆាំ ដើមបីបន្ថយ
គមាតយល់ដឹងស្ដីពីការបតិបត្តិចបោប់ ពមទាំងបញ្ចូលវបបធម៌នការបតិបត្តិតាម

ក្នុងធនាគារឲយបានសុីជមថមទៀត។ កុមបឹកសោភិបាលរបស់ធនាគារ មយប៊ង (ខមបូឌា)

ភីអិលសុី នឹងទទួលបាននូវរបាយការណ៍ស្តីពីការបតិបត្តិចបោប់ជាបចាំ។ កុមបឹកសោភិបាល និងថា ក់គប់គងជាន់ខ្ពស់នធនាគារ មយប៊ង យល់យា៉ងចបោស់ពីប

ហើយនឹងបន្តការតួតពិនិតយហ្មត់ចត់
យធនាគារផាល់ ។

របាយការណ៍
អាជីវកម្ម

ទិស

មចបោប់ ទិស

នះ

ការទទួលខុសតវូ
របស់យង
ើ

យុទ្ធសាស្តនការអនុ

លើការបតិបត្តិតាម និងការអនុវត្តន៍កម្មវិធីបឆាំងការសមាតបក់ និងហរិញ្ញបបទានភរវកម្ម (AML/CFT)ដលបានបង្កើតឡើង

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់យង
ើ

បាន

ពលខាងមុខនឹងតូវបានទប់សា្កត់ទាន់ពលវលា។ វិធានការទាំងនះ អាចជួយ

អំពធ
ី នាគារ

ហរិញ្ញបបទានភរវកម្ម(AML/CFT) ដើមបីធានាឲយបានថា ហានិភ័យដលអាចកើតឡើង
សមលប

និងបទដានផសងៗ។ កិច្ចខិតខំបឹងបងរបស់ធនាគារ បានស្តងឡើង

លការណ៍ណនាំផសងៗននាយកដានបតិបត្តិតចបោប់ ដលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងយុទ្ធនាការបឆាំងការសមាតបក់ និង

សមិទផ
ិ្ធ ល

លការណ៍ទាំងឡាយដលពាក់ព័ន្ធនឹងចបោប់ វិន័យ បទប

មតាមចបោប់ និង

អភិបា
បាលកិ
លកិចច្ច ្ច
អភិ
កម
ុ ហ៊
ហ៊ន
ុ
ក
ុម
ុន

តបកាន់ខាប់នូវ

តាមរយៈការអនុ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ

យបសិទភាព
្ធ
និងការអនុវត្តន៍កម្មវិធប
ី ឆាំងការលាងសមាតបក់ និងហរិញបប
្ញ ទានភរវកម្ម (AML/CFT)។

ព័តមា
៌ នផសងៗ

តាមបកប

សារជូនចំ ះ
មាស់ភាគហ៊ន
ុ

សចក្តស
ី ង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍របស់កុមបឹកសោភិបាល --------------------------------------------------៧៩
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដលបានធ្វើសវនកម្ម
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជយ -----------------------------------------------------៨១
តារាងតុលយការ --------------------------------------------------------------------------- ៨២
របាយការណ៍លទ្ធផល ------------------------------------------------------------------- ៨៣
របាយការណ៍បមបមួលមូលធន ------------------------------------------------------៨៤
របាយការណ៍លំហូរសាច់បក់-----------------------------------------------------------៨៥
កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ----------------------------------------------៨៦
ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថម និងកំណត់បងាញផសងៗតមូវ

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា*

* ព័ត៌មានទាំងនះ មិនមនជាផ្នកនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដលបានធ្វើសវនកម្មទ។
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កុមបឹកសោភិបាលរបស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី (“ធនាគារ”)

តវូ បានយកមកអនុវត្ដ ហើយនិងជឿជាក់ថា រាល់ឥណទាន និងបុរបទានអាកក់ តវូ បាន

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣។

បុរបទានអាកក់ និងជាប់សងស័យ។

បងាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ

លុប

និងជាកុមហ៊ុនបុត្តសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”)។
ធនាគារតូវបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម

មតាមចបោប់ស្តីពី សហគសពាណិជ្ជកម្ម

យអនុ

នពះរាជាណាចកកម្ពុជា និងតូវបានផ្តល់អាជាប័ណ្ណ

យបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិ

នកម្ពជា
ុ ជាមួយដើមទុនចុះបញ្ជី ៥០លាន ដុលារអាមរិក ដលស្មន
ើ ង
ឹ ២០០ ពាន់លានរៀល។
ធនាគារផ្តល់សវាកម្មធនាគារទូលំទូលាយ និងសវាហិរញ្ញវត្ថុដលពាក់ព័ន្ធជាចើនទៀត
ក្នង
ុ ពះរាជាណាចកកម្ពជា
ុ

យអនុ

ម

យមិនមានកាលកំណត់។

ំ
ទីសាក់ការចុះបញ្ជរី បស់ធនាគារមានទីតាង

តាមអាជាប័ណលខ
្ណ
០២ ចញ

យ

អគារលខ ៤B ផ្លវូ លខ ១១៤ (កមួនស)

សងា្កត់ផសោរថ្មី រាជធានីភ្នំពញ ពះរាជាណាចកកម្ពុជា។

ក្នង
ុ អំឡង
ុ ការិយបរិចទហិ
្ឆ
រញ្ញវត្ថន
ុ ះ ពុមា
ំ នការផាស់បរូ្ត ជាសារវន្តលើសកម្មភាពចមបងៗ

របស់ធនាគារ

ះទ ។

បានចាត់វិធានការ សមសបនានា ដើមបីឈានដល់ការអះអាងថានីតិវិធីពាក់ព័ន្ធជាមួយ

័ ្ធ ជាមួយឥណទាន) ដលទំនងជាមិនអាចលក់បាន
ទពយសកម្មចរន្ត (លើកលងតពាក់ពន

ក្នុងតម្លដូចដលកត់តក្នុងបញ្ជីគណនយយរបស់ធនាគារ
នឹងតម្ល ដលនឹងអាចបមូលមកវិញបានជាក់ស្តង។

ះតូវបានលុប

លឲយស្មើ

ឹ កា
ិ្ដ រណ៍ណាមួយដល
នាកាលបរិចទនរបា
្ឆ
យកាណ៍នះ អភិបាលធនាគារពុបា
ំ នដឹងពីពត

អាចបណា្ដល ឲយតម្លនទពយសកម្មចរន្ត
ការយល់ចឡំជាសារវន្ដ

ះទ។

ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមាន

វិធីសាស្ដកំណត់តម្ល

នាកាលបរិច្ឆទនរបាយការណ៍នះ អភិបាលធនាគារពុំបានដឹងពីហតុការណ៍ណាមួយ
ទពយអកម្ម

និងសមសប

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ មានដូចខាងកម៖
សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
ដុលារអាមរិក

សមប់ការិយបរិច្ឆទចាប់ពី
ថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២
ដល់ថទី
្ង ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២
ដុលារអាមរិក

បក់ចំណញមុនបង់ពន្ធ

១១.៧៥៧.៦៦៧

៧.៦០០.១៧១

ពន្ធលើបក់ចំណញ

(១.៩៧៨.១៥៧)

(១.៤៨២.៨២២)

៩.៧៧៩.៥១០

៦.១១៧.៣៤៩

៣៩.០៦៩.១៤៣

២៤.៤៣៨.៨០៩

បក់ចំណញសុទ្ធសមប់
ការិយបរិច្ឆទ
សមមូលពាន់រៀល

ដើមទុនសរុបរបស់ធនាគារ នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ និងឆាំ ២០១២ មានចំនួន

លើទន
ុ បមង
ុ និងសំវធា
ិ នធន

ះទ។

នាកាលបរិច្ឆទនរបាយការណ៍នះ៖
•

ពុំមានការទទួលខុសតូវដលកើតចញពីទពយសកម្មរបស់ធនាគារ ក្នុងការធានា
បំណុលរបស់បុគ្គលណាមាក់ឡើយ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆទនការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់។

•

ពុំមានបំណុលជាយថាហតុទាក់ទងនឹងធនាគារ ដលបានកើតឡើងចាប់ពី

កាលបរិច្ឆទនការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ កពីបំណុលដលមានទាក់ទង នឹងសកម្មភាព
អាជីវកម្មបកតីរបស់ធនាគារ។

ផ្អកតាមមតិ

បល់របស់អភិបាលធនាគារ ពុំមានបំណុលជាយថាហតុ ឬបំណុលផសង

ុ អំឡង
ុ រយៈពលដប់ពរី ខខាង
ទៀតរបស់ធនាគារ ដលអាច ឬទំនងកាយជាកាតព្វកិចក្ន
្ច ង

មុខ បនាប់ពីកាលបរិច្ឆទនការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់នះ ដលនឹងមាន ឬអាចមានឥទ្ធិពលជា
សារវន្ដ

លើលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នុងការបំពញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន

ះដល់ការកំនត់សង។

ពុំមានពឹត្ដិការណ៍សំខាន់ៗកើតឡើងកយកាលបរិច្ឆទនតារាងតុលយការដលតមូវឲយ
ធ្វកា
ើ របងាញ ឬ ធ្វន
ើ យ
ិ ត
័ កម្ម កពីការបងាញ

ក្នង
ុ ការិយបរិចទនះទ
្ឆ

លើកលងតបមបមួលដលតូវបានបងាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

នឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនះទ។

កុមបឹកសោភិបាល

សមាសភាពនកុមបឹកសោភិបាល

ឥណទាន និងបក់បុរបទានអាកក់ និងជាប់សងស័យ

មុនពលដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារតូវបានរៀបចំឡើង អភិបាលធនាគារ
បានចាត់វធា
ិ នការ សមសបនានា ដើមបីឈានដល់ការអះអាងថានីតវិ ធ
ិ ក
ី ង
ុ្ន ការលុប

ពលបំណុល

ពឹត្ដិការណ៍កយកាលបរិច្ឆទនតារាងតុលយការ

៥០ លានដុលារអាមរិក ឬ សមមូលនឹង ២០០ ពាន់លានរៀល។
ទុនបមុង និងសំវិធានធន

ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារថាមានភាពមិនតឹមតូវ

បំណុលជាយថាហតុ និងបំណុលផសងៗ

ទាំង

ដើមទុន

ល

ើ វំ ធានធនលើ
ិ
ឥណទានអាកក់ និងជាប់សងស័យ
ឥណទាន និងបុរបទានអាកក់ និងការធ្វស

សមិទិ្ធផល

មុនពលដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារតូវបានរៀបចំឡើង អភិបាលធនាគារ

ដលបានកើតឡើងធ្វើឲយប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្ដវិធីសាស្ដកំណត់តម្លទពយសកម្ម និង

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

ពុមា
ំ នការបបល
ួ ជាសារវន្ដ

ទពយសកម្មចរន្ត

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ះថា ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ះទ។

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

យមាន

ក្នុង

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

ថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ សាខា តូវបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មជាកុមហ៊ុនមហាជន

ទទួលខុសតូវមានកមិត

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានចំនួនមិនគប់គន់ជាសារវន្ត

ល ឬ ចំនួន

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

បទសមា៉ឡសុី។

ទឹកបក់សំវិធានធនលើឥណទាន និង បុរបទានអាកក់ និងជាប់សងស័យ

របាយការណ៍នះ រួមមាន៖

ក្នង
ុ កំណត់សមា្គល់នានា ដលមានភាប់

ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆទ និងនាកាលបរិច្ឆទន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(“សាខា”) ន ធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”) ដលបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម

ដលអាចបណា្ដល ឲយចំនួនទឹកបក់នឥណទានអាកក់ដលបានលុប

ព័ត៌មានផសងៗ

ធនាគារមយប៊ង តវូ បានបង្កត
ើ ចាប់តាង
ំ ពីឆាំ ១៩៩៣ និងធ្វប
ើ តិបត្តការ
ិ ជាសាខាភ្នព
ំ ញ

អំពីធនាគារ

នាកាលបរិច្ឆទនរបាយកាណ៍នះ អភិបាលធនាគារ ពុំបានដឹងពីពឹត្ដិការណ៍ណាមួយ

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

ល ហើយសំវិធានធនគប់គន់តូវបានកំនត់ឡើង សមប់ឥណទាន និង

សារជូនចំ

របាយការណ៍របស់កុមបឹកសោភិបាល

ះមាស់ភាគហ៊ុន

សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍របស់កុមបឹកសោភិបាល(តពីទំព័រមុន)
កុមបឹកសោភិបាល

សមាសភាពនកុមបឹកសោភិបាល

អាជីវកម្ម និងលទ្ធផលនបតិបត្ដិការ របស់ធនាគារ ហើយធានាថា

ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆទ

និងការសម ចចិត្ដទាំង

និងនាកាលបរិច្ឆទនរបាយការណ៍នះ រួមមាន៖
ក Cheah Teik Seng

ហិរញ្ញវត្ថុ។

បធានកុមបឹកសោភិបាលឯករាជយ និងមិនបតិបត្តិ

សមហតុផលគប់ពល ហើយនិងធានាថាបញ្ជីគណនយយសបតាមបព័ន្ធគណនយយ
ដលបានចុះបញ្ជី។ គណៈគប់គង ក៏ជាអ្នកទទួលខុសតូវក្នុងការថរកសោទពយសកម្ម

ក Hamirullah Boorhan អភិបាលមិនឯករាជយ និងមិនបតិបត្តិ

អភិបាលមិនឯករាជយ និងបតិបត្តិ និងជានាយកបតិបត្តិ

កសី PollieSim Sio Hoong អភិបាលមិនឯករាជយ និងមិនបតិបត្តិ ដលតងតាំង
ថ្ងទី ២៨ ខកុម្ភៈ ឆាំ ២០១៤

កំហុសចតនា ហើយនិងភាពមិនបកតីផសងៗ។
កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលប

ក់ថា ធនាគារបានអនុវត្ដតាមលក្ខខណតមវូ ចាបា
ំ ច់នានា ដូចដល

បានប

ថ្ងទី ២៨ ខកុម្ភៈ ឆាំ ២០១៤

ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ជាមួយនះ ផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពពិត និងតឹមតូវ

ដើមបីទទួលយកការ តងតាំងជាសវនកររបស់ធនាគារជាថ្មីម្ដងទៀត។

ក្នុងអំឡុង និងនាការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់នះ ពុំមានកិច្ចពមពៀងណាមួយ ក្នុង
ភិបាលណាមាក់ ឲយទទួលបាននូវអត្ថប

លើសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ

នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ និង លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ហើយនិងលំហូរសាច់បក់
សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

ជន៏របស់កុមបឹកសោភិបាល

ជាភាគីមា្ខង ដលកម្មវត្ថុនកិច្ចពមពៀង

ក់ខាងលើក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

យើង កុមបឹកសោភិបាលធនាគារ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដលមានភាប់

កុមហ៊ុនសវនកម្មឯករាជយ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. បានសំដងនូវឆន្ទៈ

អត្ថប

របស់ធនាគារ ហើយមយោ៉ងទៀតក៏តូវចាត់វិធានការសមសប ដើមបីទប់សា្កត់ និងស្វងរក

អភិបាលមិនឯករាជយ និងមិនបតិបត្តិ ដលតងតាំង
ថ្ងទី ១០ ខមីនា ឆាំ ២០១៣ និងលាលងពីតណ
ំ
ង

សវនករ

ះធនាគារ

ះ អាចបង្កលទ្ធភាពដល់សមាជិកកុមបឹកសោ

ជន៍តាមមធយោបាយផសងៗ ដូចជាការទិញ

យអនុ

មតាមស្ដង់ដារ គណនយយកម្ពុជា

និងបទបញ្ញត្ដិ និងសចក្ដីណនាំរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា។
តំណាងកុមបឹកសោភិបាល ៖

ភាគហ៊ុន ឬប័ណ្ណបំណុលរបស់ធនាគារ ឬ របស់សាជីវកម្មដទ។

ពុមា
ំ នអភិបាលណាមាក់របស់ធនាគារបានទទួល ឬមានសិទន
ិ្ធ ង
ឹ ទទួលបាននូវអត្ថប
ណាមួយតាមរយៈហតុផលនកិច្ចសនយោ ដលបានធ្វើឡើង

សហគសដលអភិបាល
មួយដលអភិបាល

ជន៍

យធនាគារ ឬជាមួយនឹង

ះជាសមាជិកកុមបឹកសោភិបាល ឬក៏ជាមួយធនាគារណា

ះ មានភាគកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជាសារវន្ដ លើកលងតអត្ថប

ទាំងឡាយណា ដលតូវបានលាតតដាងព័ត៌មានក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ន៍

ក CHEAH TEIK SENG

បធានកុមបឹកសោភិបាល

របាយការណ៍ស្ដីពីការទទួលខុសតូវរបស់កុមបឹកសោភិបាលលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កុមបឹកសោភិបាល ជាអ្នកទទួលខុសតូវដើមបីធានាអះអាងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់
នូវទិដ្ឋភាពពិត និង តឹមតូវ អំពីសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ

២០១៣ និងលទ្ធផលនបតិបត្ដិការ ហើយនិងលំហូរសាច់បក់សមប់ការិយបរិច្ឆទ

បញ្ចប់។ ក្នង
ុ ការរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថទាំ
ុ ងនះ កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលតត
ួ ពិនត
ិ យនូវ
ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនះ ដលតូវបានរៀបចំ
តមូវឲយគណៈគប់គងចាំបាច់តូវ៖

•

អនុមត
័ នូវ

លន

តូវអនុវត្ដ

លន

និងការបា៉ន់សាន
•

អនុ

ម

យគណៈគប់គងដល

បាយគណនយយ ដលសមសប

យសមហតុផល និងបកប
បាយទាំង

ះជាអចិន្ដយ៍។

យផ្អកលើការវិនិច្ឆ័យ

យការបុងបយ័ត្ន ហើយនិង

តាមស្ដង់ដារគណនយយកម្ពុជា ហើយនិងបទបញ្ញត្ដិ និង

ណនាំ ដលតមូវ

លការណ៍

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា ហើយបសិនបើការស្វងរកទិដ្ឋភាព

ពិតបកដតមូវឲយបើវិធានដទទៀត ដលខុសពីវិធានមុនៗ វិធានថ្មីនះតូវបាន
បងាញ និងពនយល់ឲយបានចបោស់លាស់ និងកំណត់បរិមាណ នការបបួល
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

•

ក្នុង

រកសោទុកបញ្ជីគណនយយឲយបានគប់គន់ និងបព័ន្ធនការតួតពិនិតយផ្ទក្នុងឲយមាន

បសិទ្ធភាព។
•

រៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

យឈរលើមល
ូ ដាននិរន្ដរភាពនដំណរើ ការអាជីវកម្ម

លើកលងត ក្នង
ុ ករណីដលធនាគារមិនអាចបន្ដសកម្មភាពអាជីវកម្ម នាពលអនាគត
ដលគិតទុកជាមុនបាន។

•

បង្កើត

លន

បាយទូ

បាយ

រកសោទុក និង លាតតដាងបងាញអំពីសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ឲយបានតឹមតូវ

ក Datuk R. Karunakaran អភិបាលឯករាជយ និងមិនបតិបត្តិ

ក Foong Seong Yew

លន

ំងយា៉ ង សមស បក្នុងរបាយការណ៍

ី ណនយយតម
ឹ តវូ ហើយតវូ បាន
គណៈគប់គងជាអ្នកទទួលខុសតវូ ដើមបីធានាថាបញ្ជគ

ក Spencer Lee Tien Chye អភិបាលឯករាជយ និងមិនបតិបត្តិ

ក Lee Tien Poh

ះត ូវបានឆ្លុះប

សមប់ធនាគារនះ អនុម័តរាល់ការសមចចិត្ដ និង

សកម្មភាពទាង
ំ ឡាយ របស់គណៈគប់គង ដលមានឥទ្ធព
ិ លជាសារវន្ដលើបតិបត្ដការ
ិ

រាជធានីភ្នំពញ ពះរាជាណាចកកម្ពុជា

ថ្ងទី ៤ ខមីនា ឆាំ ២០១៤

EE TI
IE
EN
N POH
ក LEE
TIEN

នាយកបតិិបត្តិ
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

យើងខ្ញបា
ំុ នធ្វស
ើ វនកម្ម

្ឆ
ទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
លើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ បស់ ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី (“ធនាគារ”) ដលរួមមានតារាងតុលយការ នាកាលបរិចទថ្ង

និងរបាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បមបមួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់បក់ សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ហើយនិង

ការទទួលខុសតូវរបស់គណៈគប់គងចំ
គណៈគប់គង ជាអ្នកទទួលខុសតវូ ចំ
លការណ៍ណនាំ ដលចញ

លន

បាយគណនយយសំខាន់ៗ

អំពីធនាគារ

និងកំណត់សមា្គល់ផសងៗទៀត។

និង

សារជូនចំ

ះ ភាគទុនិកន ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ះការរៀបចំ និងការបងាញទិដភាពពិ
្ឋ
តបកដនរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា ហើយនិងទទួលខុសតូវដូចគាផងដរ ចំ

យអនុ

ម

តាមស្ដង់ដារគណនយយកម្ពជា
ុ ហើយនិងបទបញ្ញត្ដិ

ះបព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទក្នុងដលគណៈគប់គងគិតថាមានសារៈប

ជន៍

ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដលពុំមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្តដលបណា្ដលមកពីការក្លងបន្លំ ឬការភាន់ចឡំ។

សមិទិ្ធផល

ជូនចំ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

របាយការណ៍របស់សវនកម្មឯករាជយ

ម

តាម

ការធានាសមហតុផល ដើមបីអះអាងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានកំហុសឆ្គង ជាសារវន្ដឡើយ។

ការងារសវនកម្មយើងខ្ញុំ រួមមានការអនុវត្ដនីតិវិធីទាំងទបោយដើមបីទទួលបាននូវភស្ដុតាងសវនកម្មដលទាក់ទង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ រាល់នីតិវិធី ដលបានជើសរីសខាងលើ គឺពឹងផ្អក

លើការវិនិច្ឆ័យរបស់សវនករ

នឹងបរិមាណទឹកបក់ និងកំណត់សមា្គល់ទាំងឡាយ

យរាប់បញ្ចូលនូវការវាយតម្ល

ជាសារវន្តនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដលបណា្ដលមកពីការក្លងបន្លំ ឬ ការភាន់ចឡំ។ ក្នុងការវាយតម្លលើហានិភយ
័ ទាំង

ក្នុង ដលពាក់ព័ន្ធ

លើហានិភ័យលើភាពខុសឆ្គង

ះ យើងខ្ញុំបានពិនិតយលើបព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទ

នឹងការរៀបចំ និងការបងាញពីទិដ្ឋភាពពិតបកដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដើមបីរៀបចំនីតិវិធីសវនកម្ម ដលសមសប

ប៉ុន្ដការវាយតម្លទាំង

ះ មិនមនសមប់

លបំណងក្នុងការប

ក៏រួមបញ្ចូលផងដរនូវការវាយតម្លលើភាពសមសបន

លន

្ចញមតិ

ក្នុង

ព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទក្នុងរបស់ធនាគារ
បល់លើបសិទភាពនប
្ធ

តាមកាលៈទសៈ

ះទ។ ការងារសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ

បាយគណនយយដលបានបើបស់ និងភាពសមហតុផលនការបា៉ន់សានគណនយយសំខាន់ៗ ដលធ្វើឡើង

យគណៈគប់គងពមទាំងការវាយតម្លលើការបងាញនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្ដុតាងសវនកម្មដលយើងខ្ញុំបានទទួលមានលក្ខណៈគប់គន់ និងសមសបដើមបីផ្តល់ជាមូលដានក្នុងការប
មតិ
តាមមតិ

្ចញមតិ

បល់របស់យើងខ្ញុំ។

បល់របស់សវនករ
បល់របស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនះបងាញនូវទិដ្ឋភាពពិត និងតឹមតូវលើសានភាព ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ ពមទាំងលទ្ធផល

ហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់បក់របស់ធនាគារសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់
យធនាគារជាតិនកម្ពុជា។

Maria Cristina M. Calimbas
Partner
Ernst & Young (Cambodia) Ltd.

កុមហ៊ុនគណនយយករជំនាញ និងសវនករបតិសុត
រាជធានីភ្នំពញ ពះរាជាណាចកកម្ពុជា
ថ្ងទី ៤ ខមីនា ឆាំ ២០១៤

យអនុ

ម

តាមស្ដង់ដារគណនយយកម្ពុជាហើយនិងបទបញ្ញត្ដិ និង

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

យអនុ

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

យផ្អកលើមូលដាន នការងារសវនកម្ម។ យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្ម

លការណ៍ ណនាំដលចញ
អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

បល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនះ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

្ចញមតិ

ស្ដង់ដារអន្ដរជាតិស្ដីពីសវនកម្មនកម្ពុជា។ ស្ដង់ដារទាំងនះ តមូវឲយយើងខ្ញុំអនុវត្ដតាមតមូវការនកមសីលធម៌ និងរៀបចំផនការ និងបំពញការងារសវនកម្មដើមបីទទួលបាននូវ

ព័ត៌មានផសងៗ

ការទទួលខុសតូវរបស់យើងខ្ញុំ គឺប

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ការទទួលខុសតូវរបស់សវនករ
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

តារាងតុលយការ
នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

កំណត់
សមា្គល់

២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ទពយសកម្ម
សាច់បក់ក្នុងដ

៤

២៨.៤៨០.០៥១

១១៣.៧៧៧.៨០៤

១៦.៧០៣.៤២៧

៦៦.៧៣០.១៩១

សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិនកម្ពុជា

៤

១២២.៥៩១.៦៧៩

៤៨៩.៧៥៣.៧៥៨

១៣៤.១២៩.៨៣៦

៥៣៥.៨៤៨.៦៩៥

សមតុលយជាមួយធនាគារផសងៗ

៥

៤១.១០៨.៧៧៦

១៦៤.២២៩.៥៦០

២៩.៨៦៦.៦៥៦

១១៩.៣១៧.២៩១

គណនីតូវទទួលពីកុមហ៊ុនម

៦

៣២៣.៧៩២

១.២៩៣.៥៤៩

១៨៥.៤០៥

៧៤០.៦៩៣

គណនីតូវទទួលពីកុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ

៧

៦១៨.១៩០

២.៤៦៩.៦៦៩

១១៤.៩៦៧

៤៥៩.២៩៣

ឥណទាន និងបុរបទាន

៨

២៦១.៤២៩.៨៤៥

១.០៤៤.៤១២.២៣១

២២៧.៨៩៤.៥២២

៩១០.៤៣៨.៦១៥

អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍

៩

៤.៣៦៣.៤៤២

១៧.៤៣១.៩៥១

៣.០០៩.១៥១

១២.០២១.៥៥៨

កម្មវិធីកុំពយូទ័រ

១០

៥២.៧៦៣

២១០.៧៨៨

២៣.៨៣២

៩៥.២០៩

ពន្ធពនយោរជាទពយសកម្ម

១៣

១.០០៤.០១៣

៤.០១១.០៣២

៣២២.៧៤០

១.២៨៩.៣៤៦

ទពយសកម្មផសងៗ

១១

១.៦០៥.៨២០

៦.៤១៥.២៥១

១.៤៩០.៧៨៧

៥.៩៥៥.៦៩៤

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ទពយសកម្មសរុប
ទពយអកម្ម និងមូលនិធិមាស់ហ៊ុន
ទពយអកម្ម
បក់ប

្ញើរបស់អតិថិជន

១២

២៩៦.៦៨៣.៦០៦

១.១៨៥.២៥១.០០៦

២១២.១៣៣.១៥០

៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

បក់ប

្ញើរបស់ធនាគារផសងៗ

១២

៣១.៩៧៨.៩៦៣

១២៧.៧៥៥.៩៥៧

៩៣.១០១.៧៦០

៣៧១.៩៤១.៥៣១

៦

៥៨.៩៦៤.០២៥

២៣៥.៥៦១.២៨០

៤៧.៤៥៨.៥៤៩

១៨៩.៥៩៦.៩០៣

គណនីតូវទូទាត់

ឲយកុមហ៊ុនម

សំវិធានធនសមប់ពន្ធលើបក់ចំណញ

១៣

៤.០២៤.៨២៥

១៦.០៧៩.១៧៦

២.៣៣២.៥៣១

៩.៣១៨.៤៦១

ទពយអកម្មផសងៗ

១៤

៤.០៣០.០៩៣

១៦.១០០.២២២

២.៥៩៧.៩៨៤

១០.៣៧៨.៩៤៧

៣៩៥.៦៨១.៥១២

១.៥៨០.៧៤៧.៦៤១

៣៥៧.៦២៣.៩៧៤

១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

៥០.០០០.០០០

១៩៩.៧៥០.០០០

៥០.០០០.០០០

១៩៩.៧៥០.០០០

បក់ចំណញរកសោទុក

១៥.៨៩៦.៨៥៩

៦៣.៥០៧.៩៥២

៦.១១៧.៣៤៩

២៤.៤៣៨.៨០៩

មូលនិធិមាស់ហ៊ុនសរុប

៦៥.៨៩៦.៨៥៩

២៦៣.២៥៧.៩៥២

៥៦.១១៧.៣៤៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

ទពយអកម្មសរុប
មូលនិធិមាស់ហ៊ុន
ដើមទុន

ទពយអកម្ម និងមូលនិធិមាស់ហ៊ុនសរុប

១៦

កំណត់សមា្គល់ភាប់ពី លខ ១ ដល់ ២៦ ជាផ្នកនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនះ។
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ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ចំណូលពីការបក់

១៧

២៣.០៩៣.០៨៤

៩២.២៥៦.៨៧១

១៤.៥៣៨.៥៣២

៥៨.០៨១.៤៣៥

ចំណាយលើការបក់

១៨

(៤.៤៨៤.២២៣)

(១៧.៩១៤.៤៧១)

(៣.០៥០.០២៦)

(១២.១៨៤.៨៥៤)

១៨.៦០៨.៨៦១

៧៤.៣៤២.៤០០

១១.៤៨៨.៥០៦

៤៥.៨៩៦.៥៨១

៣.០៤៣.០៩៣

១២.១៥៧.១៥៧

១.៩៨៨.៩១៤

៧.៩៤៥.៧១២

ចំណាយលើថ្លឈ្នួល និងកមជើងសារ

(១៤១.៩៧៩)

(៥៦៧.២០៦)

(១៤០.១៤២)

(៥៥៩.៨៦៧)

ចំណូលថ្លឈ្នួល និងកមជើងសារសុទ្ធ

២.៩០១.១១៤

១១.៥៨៩.៩៥១

១.៨៤៨.៧៧២

៧.៣៨៥.៨៤៥

៤៧.៨៣២

១៩១.០៨៩

១១.៨៣១

៤៧.២៦៥

២១.៥៥៧.៨០៧

៨៦.១២៣.៤៤០

១៣.៣៤៩.១០៩

៥៣.៣២៩.៦៩១

(១០.០៥៥.៦២៧)

(៤០.១៧២.២៣០)

(៥.៣២៧.៥៦២)

(២១.២៨៣.៦១០)

(៤១៣.៧៨៧)

(១.៦៥៣.០៨០)

(៦១៤.៤៣៧)

(២.៤៥៤.៦៧៦)

៦៦៩.២៧៤

២.៦៧៣.៧៥០

១៩៣.០៦១

៧៧១.២៧៩

១១.៧៥៧.៦៦៧

៤៦.៩៧១.៨៨០

៧.៦០០.១៧១

៣០.៣៦២.៦៨៤

(១.៩៧៨.១៥៧)

(៧.៩០២.៧៣៧)

(១.៤៨២.៨២២)

(៥.៩២៣.៨៧៥)

៩.៧៧៩.៥១០

៣៩.០៦៩.១៤៣

៦.១១៧.៣៤៩

២៤.៤៣៨.៨០៩

ចំណូលពីការបក់សុទ្ធ
ចំណូលពីថ្លឈ្នួល និងកមជើងសារ

១៩

ចំណូលផសងៗ
ចំណូលបតិបត្ដិការសុទ្ធសរុប
ចំណាយរដ្ឋបាលទូ
សំវធា
ិ នធនលើការបាត់បង់នឥណទាន

២០
៨

ការបមូលមកវិញនូវឥណទាន
ដលបានលុប ល
បក់ចំណញមុនបង់ពន្ធ

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បក់ចំណញសុទ្ធសមប់ការិយបរិច្ឆទ

១៣

ព័ត៌មានផសងៗ

ចំណាយពន្ធលើបក់ចំណញ

សារជូនចំ

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

អំពីធនាគារ

ដុលារអាមរិក

សមិទិ្ធផល

សមប់ការិយបរិចទចា
្ឆ
ប់ពី
ថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ ដល់ថទី
្ង ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

កំណត់
សមា្គល់

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

របាយការណ៍លទ្ធផល

ះមាស់ភាគហ៊ុន

សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កំណត់សមា្គ្ល់ភា្ប់ពី ល្ខ ១ ដល់ ២៦ ជាផ្ន្កន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតុន្ះ។
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍បមបមួលមូលធន
សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

ដើមទុន
ដុលារអាមរិក

បក់ចំណញរកសោទុក
ដុលារអាមរិក

សរុប
ដុលារអាមរិក

៥០.០០០.០០០

៦.១១៧.៣៤៩

៥៦.១១៧.៣៤៩

បក់ចំណញសុទ្ធសមប់ការិយបរិច្ឆទ

-

៩.៧៧៩.៥១០

៩.៧៧៩.៥១០

សមតុលយនាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

៥០.០០០.០០០

១៥.៨៩៦.៨៥៩

៦៥.៨៩៦.៨៥៩

១៩៩.៧៥០.០០០

៦៣.៥០៧.៩៥២

២៦៣.២៥៧.៩៥២

៣០.០០០.០០០

-

៣០.០០០.០០០

៣.០៨០.៦៨៨

-

៣.០៨០.៦៨៨

១៦.៩១៩.៣១២

-

១៦.៩១៩.៣១២

បក់ចំណញសុទ្ធសមប់ការិយបរិច្ឆទ

-

៦.១១៧.៣៤៩

៦.១១៧.៣៤៩

សមតុលយនាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២

៥០.០០០.០០០

៦.១១៧.៣៤៩

៥៦.១១៧.៣៤៩

១៩៩.៧៥០.០០០

២៤.៤៣៨.៨០៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

សមតុលយនាថ្ងទី ១ ខមករា ឆាំ ២០១៣

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

សមតុលយនាថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ ដលបានផ្ទរពីសាខា
ការបំលងបក់ចំណញរកសោទុកពីសាខា
ការបង្កើនដើមទុន

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

កំណត់សមា្គល់ភាប់ពី លខ ១ ដល់ ២៦ ជាផ្នកនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនះ។
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សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

របាយការណ៍លំហូរសាច់បក់

២១

(២.២៧២.៨៣០)

(៩.០៧៩.៩៥៧)

(៧.០៨០.៦២២)

(២៨.២៨៧.០៨៣)

៩

(២.៥៦២.៥៤៧)

(១០.២៣៧.៣៧៥)

(៨៥៦.៣៩១)

(៣.៤២១.២៨២)

(៤៨.៤៧៦)

(១៩៣.៦៦២)

(១៥.៩៨៩)

(៦៣.៨៧៦)

៦.០៥០

២៤.១៦៩

-

-

(២.៦០៤.៩៧៣)

(១០.៤០៦.៨៦៨)

(៨៧២.៣៨០)

(៣.៤៨៥.១៥៨)

១០.០០០.០០០

៣៩.៩៥០.០០០

-

-

-

-

១៦.៩១៩.៣១២

៦៧.៥៩២.៦៥១

១០.០០០.០០០

៣៩.៩៥០.០០០

១៦.៩១៩.៣១២

៦៧.៥៩២.៦៥១

៥.១២២.១៩៧

២០.៤៦៣.១៧៥

៨.៩៦៦.៣១០

៣៥.៨២០.៤១០

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

១៣១.៥៣៣.៣៦៦

៥២៥.៤៧៥.៧៩៦

១៤៥.៦២១.៨៧៣

៥៨១.៧៥៩.៣៨១

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

គ

ការទិញអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍

១០

ការទិញកម្មវិធីកុំពយូទ័រ
បក់ចំណញបានពីការលក់អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍
សាច់បក់សុទ្ធបើបស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិ

គ

ចលនាសាច់បក់បានពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទាន
កម្ចីពីកុមហ៊ុនម

៦

ការបង្កើនដើមទុន

១៦

សាច់បក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទាន
ការកើនឡើងនសាច់បក់ និងសាច់បក់សមមូល
សាច់បក់ និងសាច់បក់សមមូលនាដើមការិយបរិច្ឆទ
៤

ព័ត៌មានផសងៗ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

សាច់បក់ និងសាច់បក់សមមូលនាចុងការិយបរិច្ឆទ

សារជូនចំ

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

អំពីធនាគារ

ដុលារអាមរិក

សមិទិ្ធផល

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ចលនាសាច់បក់បានពីសកម្មភាពវិនិ

ដុលារអាមរិក

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

សាច់បក់សុទ្ធបើបស់ក្នុងសកម្មភាពបតិបត្ដិការ

សមប់ការិយបរិច្ឆទចាប់ពីថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២
ដល់ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

កំណត់
សមា្គល់

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

ះមាស់ភាគហ៊ុន

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

កំណត់សមា្គល់ភាប់ពី លខ ១ ដល់ ២៦ ជាផ្នកនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនះ ។
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

កាលបរិចទនកា
្ឆ
រអនុមត
័ លើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

១. ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថត
ុ វូ បានអនុមត
័

ការបង្កើត និងការធ្វើបតិបត្តិការ
ធនាគារមយប៊ង តូវបានបង្កើតចាប់តាំងពីឆាំ១៩៩៣ និងធ្វើបតិបត្តិការជាសាខា
ភ្នំពញ (“សាខា”) នធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”) ដលបានចុះ
បញ្ជីអាជីវកម្ម

បទសមា៉ឡសុី។

ី
កម្មជាកម
ុ ហ៊ន
ុ មហាជនទទួល
ថ្ងទី២ ខមសា ឆា២
ំ ០១២ សាខាតវូ បានចុះបញ្ជអាជី

ខុសតូវ មានកមិត

យមាន

ះថា ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

និងជាកុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ Malayan Banking Berhad (“MBB”)។
ធនាគារ តវូ បានចុះបញ្ជអាជី
ី
វកម្ម

យអនុ

មតាមចបោប់សព
ី្ត ស
ី ហគសពាណិជកម្ម
្ជ

នពះរាជាណាចកកម្ពុជា និងតូវបានផ្តល់អាជាប័ណ្ណ

យបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារ

ជាតិនកម្ពជា
ុ ជាមួយដើមទុនចុះបញ្ជី ៥០លាន ដុលារអាមរិកដលស្មន
ើ ង
ឹ ២០០ ពាន់

លានរៀល។

ធនាគារផ្តល់សវាកម្មធនាគារទូលំទូលាយ និងសវាហិរញ្ញវត្ថុដលពាក់ព័ន្ធជាចើន
ទៀត
ចញ

ក្នុងពះរាជាណាចកកម្ពុជា
យធនាគារជាតិនកម្ពុជា

យអនុ

ម

តាមអាជាប័ណ្ណលខ ០២

យមិនមានកាលកំណត់។

ដើមទុនសរុបរបស់ធនាគារ នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ និងឆាំ ២០១២ មានចំនួន

៥០ លានដុលារអាមរិក (២០០ ពាន់លានរៀល)។
កុមបឹកសោភិបាល
សមាសភាពនកុមបឹកសោភិបាល
របាយការណ៍នះរួមមាន៖

ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆទ និងនាកាលបរិច្ឆទន

ក Cheah Teik Seng

បធានកុមបឹកសោភិបាលឯករាជយ និងមិនបតិបត្តិ

ក Datuk R. Karunakaran

អភិបាលឯករាជយ និងមិនបតិបត្តិ

ក Spencer Lee Tien Chye
ក Hamirullah Boorhan
ក Lee Tien Poh

កសី Pollie Sim Sio Hoong

ក Foong Seong Yew

អភិបាលឯករាជយ និងមិនបតិបត្តិ

អភិបាលមិនឯករាជយ និងមិនបតិបត្តិ
អភិបាលមិនឯករាជយ និងបតិបត្តិ

និងជានាយកបតិបត្តិ

អភិបាលមិនឯករាជយ និងមិនបតិបត្តិ
ដលតងតាំង

ថ្ងទី ២៨ ខកុម្ភៈ ឆាំ ២០១៤

អភិបាលមិនឯករាជយ និងមិនបតិបត្តិ
ដលតងតាំង

ថ្ងទី ១០ ខមីនា ឆាំ ២០១៣

និងលាលងពីតំណង
ទីតាង
ំ

ថ្ងទី ២៨ ខកុម្ភៈ ឆាំ ២០១៤

ទីសាក់ការចុះបញ្ជរី បស់ធនាគារមានទីតាង
ំ

២.

លន

អគារលខ ៤B ផ្លវូ លខ ១១៤

នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ ធនាគារមានសាខាសរុបចំនន
ួ ១៦ ដលមានទីតាង
ំ

ំ ង ខត្តកំពង់ចាម
ក្នង
ុ រាជធានីភព
ំ្ន ញ ខត្តសៀមរាប ខត្តពះសីហនុ ខត្តបាត់ដប

និងខត្តបនាយមានជ័យ។
បុគលិ
្គ ក

នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ ធនាគារមានបុគលិ
្គ កសរុបចំនន
ួ ២៩១ នាក់ (ឆាំ ២០១២

ថ្ងទី ៤ ខមីនា ឆាំ

បាយគណនយយ

២.១ មូលដាននការបងាញរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
២.១.១ របាយការណ៍នអនុ

មភាព

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតូវបានរៀបចំឡើងសបតាមស្ដង់ដារ
គណនយយកម្ពុជា និង

លការណ៍ ណនាំរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

លើការរៀបចំ និងការកំណត់បងាញ

ក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ។
ុ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដលភាប់ជាមួយនះ រួមទាំងការបើបស់

របាយការណ៍ទាំងនះ មិនតូវបានរៀបចំឡើងសមប់អ្នកបើបស់
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដលពុំបានដឹងពី

នីតិវិធីគណនយយ និងការអនុវត្ដ
នពះរាជាណាចកកម្ពជា
ុ

លន

លការណ៍ គណនយយ
បាយគណនយយ

ះឡើយ ហើយនិងមិនមានបំណងក្នង
ុ ការ

បងាញពីសានភាពហិរញ្ញវត្ថុលទ្ធផលអាជីវកម្ម និងលំហូរសាច់បក់
ម

តាម

លការណ៍គណនយយ និងការអនុវត្ដ

គណនយយដលទទួលសា្គល់ជាទូ

ពះរាជាណាចកកម្ពុជា
លន

ះដរ។

ក្នុងបទសដទកពី

បាយគណនយយដលបងាញខាងកមនះ តូវបាន

អនុវត្ដជាអចិន្ដយ៍

យធនាគារ។

២.១.២ មូលដាននការវាស់វង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារតូវបានរៀបចំទបើង
មូលដានតម្លដើម។

តាម

២.១.៣ ការិយបរិចទសា
្ឆ
រពើពន្ធ
ការិយបរិច្ឆទសារពើពន្ធរបស់ធនាគារចាប់ផ្តើមពីថ្ងទី ១ ខមករា
និងបញ្ចប់

ថ្ងទី ៣១ ខធ្ន។
ូ ការិយបរិចទសា
្ឆ
រពើពន្ធដំបង
ូ ចាប់ផម
ើ្ត

ពីថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ (កាលបរិច្ឆទសាជីវកម្មក្នុងសុក)

ដល់ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២ (“ការិយបរិច្ឆទ”) សមប់
បំណងបងាញពីតួលខតូវគា។
២.១.៤ រូបយ
ិ ប័ណ្ណ

ល

ល និងរូបយ
ិ ប័ណសម
្ណ
ប់កណ
ំ ត់បងាញ

រូបយ
ិ ប័ណជា
្ណ តិនពះរាជាណាចកកម្ពជាគឺ
ុ
បក់រៀល។

យសារ

ធនាគារធ្វប
ើ តិបត្ដការ
ិ
និងកត់តរាល់បញ្ជគ
ី ណនយយរបស់ខន
ួ្ល ផ្អក

លើមូលដានបក់ដុលារអាមរិក គណៈគប់គងបាន កំណត់បក់

ដុលារអាមរិកជារូបិយប័ណ្ណ
បងាញ ពះវាបានឆ្លះុ ប

ុ ។
(កមួនស) សងា្កត់ ផសោរថ្មី ខណដូនពញ រាជធានីភព
ំ្ន ញ ពះរាជាណាចកកម្ពជា

មានចំនន
ួ ១៩១ នាក់)។

២០១៤។

ដលអនុ

ដើមទុន

យកម
ុ បក
ឹ សោភិបាល

ល និងជារូបិយប័ណ្ណសមប់កំណត់

ង
ំ ពីសារធាតុសដ្ឋកិចនប
្ច
ភពពត
ឹ ការណ៍
ិ្ដ

និងកាលៈទសៈរបស់ធនាគារ។ ការបងាញនះ គឺសបតាមបកាស

របស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា លខ ធ៧-០៧-១៦៤ ចុះថ្ងទី ១៣ ខធ្នូ

ឆាំ ២០០៧។

សកម្មភាពបតិបត្ដិការជារូបិយប័ណ្ណផសងៗទៀតតូវបានប្ដូរ
បក់ដុលារអាមរិក

ជា

យបើបស់អតប្ដូរបក់នាកាលបរិច្ឆទន

បតិបត្ដកា
ិ រ

ិ ប័ណ្ណ
ះ។ ទពយសកម្ម និងទពយអកម្មដលជារូបយ

តូវបានប្ដូរ

ជាបក់ដុលារអាមរិក

ផសងទៀតកពីដុលារអាមរិក នាកាលបរិច្ឆទនតារាងតុលយការ
យបើបស់អតនា

កាលបរិច្ឆទនតារាងតុលយការ។ ភាពលំអៀងពីការប្ដរូ រូបយ
ិ ប័ណ្ណ
តវូ បានទទួលសា្គល់

ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
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កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

២.២.៤ ការទទួលសា្គល់ពន្ធពនយោរជាទពយសកម្ម

ម

តាមចបោប់ស្ដីពី

គណនយយសហគស សវនកម្មគណនយយសហគស និងវិជាជីវៈ
គណនយយ ចុះថ្ងទី ៨ ខកក្កដា ឆាំ ២០០២ និងបកាសពាក់ពន
័ នា
្ធ នា
យបអ
ើ តប្ដរូ បក់នាចុងការិយបរិចទ
្ឆ

របស់ធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ

៣.៩៩៥ រៀល ក្នុង ១ ដុលារអាមរិក សមប់ការិយបរិច្ឆទន

របាយការណ៍ (ក្នុងឆាំ ២០១២ ១ដុលារអាមរិកស្មើ ៣.៩៩៥ រៀល)
ការបសមល
ួ
យធនាគារជាតិនកម្ពជា។
ុ

ដូចដលបានបកាសឲយបើ

សារជូនចំ

្ដះអាសន្ន ក្នុងករណីដលអាចមានបក់ចំណញជាប់ពន្ធ

នាពលអនាគត ដើមបីអាចកាត់កងបក់ខាត

ង តាមពន្ធ

ដលមិនទាន់បានបើបស់

ះ។ គណៈគប់គង តូវបើការ

ដលអាច ទទួលសា្គល់បាន

យ ផ្អកលើពលវលា និងកមិត

វិនិច្ឆ័យសំខាន់ ដើមបីកំណត់ចំនួននពន្ធពនយោរជាទពយសកម្ម

នបក់ចំណញជាប់ពន្ធនាពលអនាគត ដលអាចមានជាមួយ នឹង
ុ ការធ្វផ
ើ នការន្ធនាពលអនាគត។
យុទសា
្ធ សក្ន
្ត ង

២.២.៥ ការថយចុះនទពយសកម្មមិនមនហិរញ្ញវត្ថុ

ទាំងនះមិនតូវបានធ្វើសវនកម្មហើយនិងមិនតូវបានអះអាងថា ជា

ការថយចុះនទពយសកម្មមិនមនហិរញ្ញវត្ថុកើតមាន

បងាញជាបក់រៀលតាមអតផសងទៀតទ។

ទឹកបក់ដលអាចបមូលមកវិញបាន ហើយតម្លចុះបញ្ជី នទពយសកម្ម

ទឹកបក់តណា
ំ
ងឲយការបងាញទឹកបក់ដលា
ុ រ អាមរិក ឬអាចតវូ បាន

់ នគណនយយសំខាន់ៗ
២.២ ការវិនច
ិ យ
័្ឆ និងការបា៉នសា
ក្នុងការអនុវត្ដ

លន

បាយគណនយយរបស់ធនាគារ គណៈគប់គងបាន

បើបស់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន និងធ្វើការបា៉ន់សានក្នុងការកំណត់ម្លដលតូវ
បានទទួលសា្គល់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មានដូចខាងកម៖

ធនាគារ បានចុះកិច្ចសនយោជួលអាគារដលតូវបានបើបស់សមប់
បតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។

យផ្អកលើមូលដានក្នុងការវាស់វងលើ

រយៈពល និងលក្ខខណនកិចសនយោ
្ច
ជួល (ដូចជាភាព ជាមាស់កម្មសិទ្ធ
នទពយសកម្ម មិនតូវបានផ្ទរ

អ្នកជួល

ចុងការិយបរិច្ឆទន

កិចសនយោ
្ច
ជួល ហើយកិចសនយោ
្ច
ជួលមានរយៈពលតិចជាងអាយុកាលបើ
បស់របស់ទពយសកម្ម) ធនាគារបានកំណត់ថាភតិបតីជាអ្នកទទួល
ហានិភ័យ និងផលប

ជន៍សំខាន់ៗទាំងអស់ក្នុងនាមជាមាស់

កម្មសិទ្ធិលើទពយសមបត្តិទាំងនះ។
២.២.២ រូបយ
ិ ប័ណ្ណ

ល

ស្ដង់ដារគណនយយកម្ពជា
ុ លខ ២១ តមវូ ឲយគណៈគប់គងបប
ើ ស់

ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់រូបិយប័ណ្ណសមប់ការវាស់វង
ពះវាបានឆ្លុះប

ពលដល

តម្លចុះបញ្ជីនទពយសកម្ម ឬ ទពយសកម្មបមូលផ្តុំមានតម្លលើសពី

គឺយកតម្លខ្ពស់ជាងរវាងតម្លទីផសោរដកចញថ្លដើមពាក់ព័ន្ធនឹងការ

លក់ និងតម្លបើបស់។ ការគណនាតម្លទីផសោរដកថ្លដើមពាក់ព័ន្ធ
ការលក់ គឺផ្អកលើទិន្នន័យដលទទួលបានពីបតិបត្តិការលក់

យ

បតិបត្តិការបើកចំហនទពយសកម្មដលសដៀងគា ឬតម្លអង្កត
លើ ទីផសោរដកថ្លដើមដលកើតមានដើមបីលក់ទពយសកម្ម។

ការគណនាតម្លបប
ើ ស់ គឺផកលើ
្អ
គរំ សា
ូ ច់បក់អបបហារ។ ធនាគារ

២.២.១ ភតិសនយោបតិបត្តការ
ិ

ំងពីឥទ្ធិពលសដ្ឋកិច្ច នបភពបតិបត្តិការ

វាយតម្លការថយចុះនទពយសកម្ម

ពលដលមានពឹត្តិការណ៍

ឬការផាស់ប្តូរដលបងាញថាតម្លចុះបញ្ជីនទពយសកម្មមិនអាច

បមូលមកវិញបាន។ កតាសំខាន់នានាដលធនាគារពិចារណាថាតមវូ

ឲយមានការពិនិតយលើការថយចុះតម្លរួមមាន៖

• លទ្ធផលបតិបត្តកា
ិ រមានកមត
ិ ទាបខាង
ំ ជាង ធៀប

នឹងលទ្ធផល

បតិបត្តិការរំពឹងទុក នាពលកន្លងមក ឬនាពលអនាគត

• ការផាស់ប្តូរសំខាន់ៗនរបៀបបើបស់ទពយសកម្មដលបានទិញ
ឬយុទ្ធសាស្តសមប់អាជីវកម្ម ទាំងមូល

• និនាការសដ្ឋកិច្ច ឬភាពអវិជ្ជមានសំខាន់ៗក្នុងវិស័យ។
២.២.៦ ការបា៉នសា
់ នអាយុកាលបប
ើ ស់នអចលកម្ម និងហត្ថប
ូ ករណ៍
ី ព
ំុ យូទរ័
និងកម្មវិធក

ធនាគារ ធ្វើការបា៉ន់សានអាយុកាលបើបស់នអចលកម្ម

ពឹត្តិការណ៍ និងកាលៈទសៈរបស់ធនាគារ។ ក្នុងការវិនិច្ឆ័យនះ

និងហត្ថូបករណ៍ និងកម្មវិធីកុំពយូទ័ររបស់ខ្លួន ហើយការបា៉ន់សាននះ

ក. រូបិយប័ណ្ណដលមានឥទ្ធិពលលើតម្លរបស់ឧបករណ៍ និងសវា

មានសង្គតភាពជាមួយនឹងអត្ថប

ធនាគារតូវពិចារណាលើចំណុចដូចខាងកម៖

ហិរញ្ញវត្ថុ (តម្លរបស់ ឧបករណ៍និងសវាហិរញ្ញវត្ថុ នឹងតូវបាន
កំណត់ និងធ្វើការលក់ចញ

យបើបស់រូបិយប័ណ្ណនះ)

ខ. រូបិយប័ណ្ណបើបស់សមប់មូលនិធិដលទទួលបានពីសកម្មភាព
ហិរញ្ញបបទាន និង

គ. រូបិយប័ណ្ណដលបក់ទទួលបានពីសកម្មភាពបតិបត្តិការ
តងតតូវបានរកសោទុក។

២.២.៣ សំវធា
ិ នធនលើឥណទានដលបាត់បង់
ពលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គុណភាពនឥណទាន និង

តូវបានតួតពិនិតយឡើងវិញតាមកាលកំណត់ ដើមបីធានាថារំលស់

ជន៍សដ្ឋកិច្ចនអចលកម្ម និង

ហត្ថូបករណ៍និងកម្មវិធីកុំពយូទ័រនីមួយៗ។
២.៣ សចក្ដស
ី ង្ខបន

លការណ៍គណនយយសំខាន់ៗ

២.៣.១ បមបមល
ួ
លន

អនុវត្ដ

ប្តូរ

លន

បាយគណនយយ

បាយគណនយយ និងវិធីសាស្ដគណនាដលដាក់ឲយ

្ដ និងមិនមានការផាស់
យធនាគារ តវូ បាន អនុវត្ដជាអចិនយ៏

ក្នុងការិយបរិច្ឆទនះទ។

២.៣.២ ព័តមា
៌ នវិ

គកម្ម

បុរបទានតូវបានតួតពិនិតយ និងវាយតម្ល ដើមបីកំណត់ចំណាត់ថាក់

ធនាគារធ្វើបតិបត្ដិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន

ដលនឹងបងាញពញលញក្នុងកំណត់សមា្គល់លខ ២.៣.៥។

គឺពះរាជាណាចកកម្ពុជា។

និងកមិតនសំវិធានធនលើឥណទាន ពមទាំងបុរបទានបាត់បង់

អំពីធនាគារ

យអនុ

ប

សមិទិ្ធផល

ជាបក់រៀល តូវបាន

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

បងាញ ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

តាមពន្ធ ដលមិនទាន់បាន បើបស់ទាំងអស់ និងភាពខុសគា

ជាបក់រៀល

ការបសមួលទឹកបក់ដុលារអាមរិក

ង

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

២.១.៥ ការបសមល
ួ ទឹកបក់ដលា
ុ រអាមរិក

ពន្ធពនយោរជាទពយសកម្មតវូ បានទទួលសា្គល់សមប់បក់ខាត

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

២.១ មូលដាននការបងាញរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (តពីទព
ំ រ័ មុន)

ជាធនាគារពាណិជ្ជ និងស្ថិត

ក្នុងវិស័យតមួយ ដល

ក្នុងដនភូមិសាស្ដតមួយ

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

បាយគណនយយ (តពីទំព័រមុន)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

លន

ព័ត៌មានផសងៗ

២.

ះមាស់ភាគហ៊ុន

សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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២.

លន

បាយគណនយយ (តពីទំព័រមុន)

២.៣.៣ សាច់បក់ និងសាច់បក់សមមូល
សមប់

ចំនន
ួ ថ្ងដលហួសកាល
កំណត់សង

ចំណាត់ថាក់

ធនាគារជាតិ
នកម្ពជា
ុ

ធនាគារ

តិចជាង ៣០ ថ្ង

១%

១%

ឥណទានឃាំមើល

ពី ៣០ ថ្ង ឬចន
ើ ជាង
ប៉ន
ុ ្ដ តិចជាង ៩០ ថ្ង

៣%

៣%

ឥណទានកមស្ដង់ដារ

ពី ៩០ ថ្ង ឬចន
ើ ជាង
ប៉ន
ុ ្ដ តិចជាង ១៨០ ថ្ង

២០%

១០០%

ឥណទានជាប់សងស័យ

ពី ១៨០ ថ្ង ឬចន
ើ ជាង
ប៉ន
ុ ្ដ តិចជាង ៣៦០ ថ្ង

៥០%

១០០%

ឥណទានបាត់បង់

ពី៣ ៦០ ថ្ង ឬចន
ើ ជាង

១០០%

១០០%

លបំណងនការរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់បក់

សាច់បក់ និងសាច់បក់សមមូល រួមមាន សាច់បក់ និងសមតុលយ
ធនាគារ បក់ប

្ញើគានកាលកំណត់ និងការវិនិ

គរយៈពលខ្លី

សំវិធានធនទូ

៖

ដលអាចប្ដូរជាសាច់បក់បានក្នុងរយៈពលបីខ ឬតិចជាងនះ

ឥណទានធម្មតា

និងមានហានិភ័យតិចតួចលើការផាស់បរូ្ដ តម្ល។

សំវិធានធនជាក់លាក់៖

នាពលដាក់តម្កល់ និងដល អាចប្ដូរជាសាច់បក់ដលកំណត់បាន
២.៣.៤ ឥណទាន និងបុរបទាន
ឥណទាន និងបុរបទានផ្ដល់ឲយអតិថិជនទាំងអស់ តូវបានបងាញ
ក្នុងតារាងតុលយការតាមបក់ដើម និងចំណូលការបក់បង្គរ

(ដកចំណូលការបក់ពយួរទុក)
ណាដលបានលុប

យដកចញនូវចំនួនទាំងឡាយ

ល និងសំវិធានធនសមប់ឥណទានដលបាន

បាត់បង់។ ឥណទាន រយៈពលខ្លី គឺជាឥណទានដលនឹងតូវទូទាត់

សងមកវិញ

ក្នុងរយៈពលមួយឆាំ

ដលឥណទាន

យគិតចាប់ពី កាលបរិច្ឆទ

ះតូវបានផ្ដល់ឲយអតិថិជន។ ឥណទានរយៈពល

វង គឺជា ឥណទានដលនឹងតូវទូទាត់សងមកវិញ
ចើនជាងមួយឆាំ

ក្នុងរយៈពល

យគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆទ ដលឥណទានតូវ

បានផ្ដល់ឲយអតិថិជន។
ឥណទានតូវបានលុប

ចបោស់ថា ឥណទាន

ពលដលធនាគារជឿជាក់យា៉ង

ល

ះមិនអាចបមូលមកវិញបាន។ ការបមូល

បានមកវិញនឥណទាន និងបុរបទានដលតូវបានលុប
ឬបានធ្វើសំវិធានធន

ល

ក្នុងការិយបរិច្ឆទមុនៗ នឹងបន្ថយចំនួនន

ុ របាយការណ៍លទ្ធផល។
ក្នង

សំវធា
ិ នធន សមប់ឥណទានបាត់បង់

ឥណទាន និងបុរបទានដលតូវបានចាត់ថាក់ជាឥណទានកម
ស្ដង់ដារ ជាប់សងស័យ ឬ បាត់បង់ គឺតូវចាត់ទុកជាឥណទានមិន
ដំណើរការ។

សំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់ តូវបានធ្វើឡើងអាស័យ

ហានិភ័យជាក់លាក់នានាដល ទាក់ទង

នឹងឥណទាន និង

លើ

ះ ហើយបានពិនត
ិ យមើល និងកំណត់យាង
៉ ជាក់លាក់ថា

ជាឥណទានឃាំមើល កមស្ដង់ដារ ជាប់សងស័យ ឬបាត់បង់។

លើសពីនះ

ទៀត សំវិធានធនទូ

តូវបានរកសោទុកសមប់

ឥណទានដលបានចាត់ថាក់ជាឥណទានធម្មតា។

ធនាគារ បានអនុវត្ដតាមការកំណត់អំពីចំណាត់ថាក់ឥណទាន និង
សំវិធានធនដលតមូវ

ធនាគារ បានផ្ដល់សំវិធានធនជាក់លាក់បន្ថមលើសពីតមូវការរបស់
បកាស ដើមបីឆ្លុះប

ំងឲយកាន់តចបោស់ពីសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់

អ្នកខ្ច។
ី ការបក់ពយួរទុកដលបានបង្គរសមប់ឥណទានមិនដំណរើ ការ
មិនតូវបានយកមកពិចារណាសមប់បំណងនការវិភាគឥណទាន

ដលបានបាត់បង់របស់ធនាគារ

ះទ។

ឥណទានដលមិនអាចទារមកវិញបាន ឬចំណកនឥណទានដល
បានចាត់ថាក់ជាបំណុលអាកក់តូវបានលុបចញបនាប់ពីបាន
ពិចារណា

លើតម្លលក់បាននទពយប

ំ (បសិនបើមាន)

ពលដលគណៈគប់គងវិនិច្ឆ័យឃើញថាពុំមានសងឃឹមនឹងអាចទារ

បានឥណទានទាំង

ះមកវិញទ។

២.៣.៦ ការសនយោនឥណទានផសងៗ
ក្នុងអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារមានការសនយោនឥណទានផសងៗ

២.៣.៥ សំវធា
ិ នធនលើឥណទានបាត់បង់

បុរបទានទាង
ំ

សំវិធានធន

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា តាមបកាស

ដលរួមមាន ការសនយោផ្ដល់បក់ កម្ចី លិខិតឥណទាន និងលិខិត
ធានា។

បាយគណនយយ និងវិធសា
ី ស្ដសំវិធានធន គឺ

លន

មានលក្ខណៈដូច

នឹងឥណទានដលបានផ្ដល់ឲយដំបូងដូចដល

កំណត់បងាញខាងលើ។ សំវធា
ិ នធនលើការសនយោនឥណទានផសងៗ
តូវបានធ្វើឡើង

កើតមានឡើង។

ពលការបាត់បង់តូវបានគិតថាទំនង នឹង

២.៣.៧ ទពយសកម្មផសងៗ
ូ
គណនីតវូ ទទួលផសងៗ រួមបញ្ចល

លខ ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះថ្ងទី ២៥ ខកុម្ភៈ ឆាំ ២០០៩។ បកាស

កត់ត

ខ្លួនជា ៥ ថាក់។ កមិតអបបបរមា ចាំបាច់នការធ្វើសំវិធានធនទូ

លើការតួតពិនិតយចំ

ក្នង
ុ ទពយសកម្មផសងៗ តវូ បាន

តាមតម្លដលរំពឹងទុកថានឹងអាចបមូលមកវិញបាន។

នះតមូវឲយធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់ធ្វើចំណាត់ថាក់ឥណទានរបស់

ការបា៉ន់សាន តូវធ្វើឡើងសមប់បំណុលជាប់សងស័យ

និងជាក់លាក់តូវបានធ្វើឡើង

នតារាងតុលយការ។

ឥណទាន។

ការធ្វើសវំ ិធានធនតូវផ្អក

យផ្អក

លើការធ្វើចំណាត់ថាក់

លើភាគរយនឥណទាន និងបុរបទាន

មិនទាន់សងសរុប (រួមបញ្ចូលទាំងការបក់បង្គរទុក) និងការបក់
ពយួរទុកដូចមានខាងកម៖

ះបរិមាណ

យផ្អក

សល់ទាំងអស់ នាកាលបរិច្ឆទ

២.៣.៨ អចលកម្ម និងហត្ថប
ូ ករណ៍
ក. អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍តូវបានកត់តតាមតម្លដើម

យដក

រំលស់បង្គរ និងការខាតបង់នឱនភាពតម្លបង្គរ បសិនបើមាន។

ពលដលធាតុនអចលកម្មរួមបញ្ចល
ូ នូវសមាសធាតុសខា
ំ ន់ៗ

ដលមានអាយុកាលកំណត់បើបស់ខុសៗគា អចលកម្មទាំង

តូវបានចាត់ទុកជាធាតុផសងគានអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍។

ះ

ខ. ការរំលស់នអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍តូវបានកត់តក្នុងរបាយ
ការណ៍លទ្ធផល

យផ្អកលើវិធីសាស្តរំលស់ថរ

កាលបា៉ន់បមាណនទពយនីមួយៗ

លើអាយុ

តាមអត ដូចខាងកម៖

89
សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

២.៣.១១ បំណល
ុ ផសងៗ

សំវិធានធនលើបំណុលតូវបានទទួលសា្គល់

២៥%

ផ្លូវចបោប់ ឬ តាមរយៈការបង្កើតឡើងដលអាចនាំ

នឹងតូវបូកបញ្ចូល
អត្ថប

ក្នុងតម្ល

ងនទពយសកម្ម

ះ បសិនបើ

ជន៍សដ្ឋកិច្ចនាពលអនាគតដលលើសពីបតិបត្តិការ

ដើមស្ដង់ដារ នទពយសកម្មដលកំពុងមាន

ះ អាចនឹងហូរចូល

ក្នុងធនាគារ។ រាល់ការចំណាយបនាប់បនសំផសងទៀត តូវបាន

ទទួលសា្គល់ជាបន្ទក
ុ ចំណាយ

ក្នង
ុ ការិយបរិចទដលកើ
្ឆ
តឡើង។

ឃ. ចំណញ ឬខាតពីការឈប់បើ ឬការលក់ចញនអចលកម្មនិង
ហត្ថូបករណ៍ណាមួយតូវបានកំណត់
ចំណូលសុទ្ធពីការលក់ និងតម្ល
តូវបានទទួលសា្គល់

យភាពខុសគារវាងបក់

ងនទពយសមបត្ដិ

ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

ឬលក់ចញ។

ះហើយ

ថ្ងឈប់បើ

ហិរញ្ញវត្ថរុ ហូតដល់ថដលអចលកម្ម
្ង
និងហត្ថប
ូ ករណ៍ទាង
ំ
បានលក់ឬលុបបំបាត់

ល។

ះតវូ

ះតូវតកើតមាន។

សំវិធានធនតូវបានតួតពិនិតយឡើងវិញនាកាលបរិច្ឆទនតារាង
តុលយការនីមួយៗ ហើយធ្វើការកតមូវឲយសប

ល្អបំផុតនាពលបច្ចុបបន្ន។

នឹងការបា៉ន់សាន

ពលតម្លនសាច់បក់មានឥទ្ធិពលជា

សារវន្ដ បរិមាណសំវិធានធនគឺជាតម្លបច្ចុបបន្ននការចំណាយដល
រំពឹងទុក ដើមបីទូទាត់បំណុល។

២.៣.១៣ ពន្ធលើបក់ចណ
ំ
ញ

ះឱនភាពនតម្ល

ណាមួយឲយដឹងថា ទពយសកម្ម
នតម្លតូវបានវាស់វង

ពលដលមានការគូសប

ក់

ះចាបា
ំ ច់តវូ បន្ថយតម្ល។ ឱនភាព

យបៀបធៀបតម្ល

ងរបស់ទពយ

សកម្ម ជាមួយតម្លដលអាចបមូលបានវិញ។ ការខាតបង់លើការ

ថយចុះនតម្លតវូ បានចាត់ចល
ូ ជាបន្ទក
ុ ក្នង
ុ របាយការណ៍លទ្ធផល។
ឆ. ការដាក់បញ្ចូលមកវិញនូវការខាតបង់លើឱនភាពនតម្លដល
បានទទួលសា្គល់ពឆា
ី ម
ំ ន
ុ ៗ តវូ បានកត់តឡើងវិញ
មានការគូសប

ពលដល

ក់ឲយដឹងថាការខាតបង់លើឱនភាពនតម្លដល

បានទទួលសា្គល់សមប់ទពយសកម្ម

ះលងកើតមានទៀត ឬ

តូវបានថយ ចុះហើយ។ ការដាក់បញ្ចូលមកវិញនះតូវបានទទួល
សា្គល់តឹមកមិតតម្ល

ងនទពយសកម្មដលតូវបានកំណត់

(តម្លសុទ្ធបនាប់ពីដករំលស់) បសិនបើពុំមានការខាតបង់លើ
ឱនភាពនតម្លទ

ពន្ធលើបក់ចំណញក្នុងគជាទពយសកម្ម និងទពយអកម្មសមប់

ការិយបរិច្ឆទបច្ចុបបន្ន និងមុនៗ តូវបានវាស់វងជាទឹកបក់ដលតូវ
បានរំពង
ឹ ទុកថា តវូ បានបមូលមកវិញ ឬតវូ បង់

ងនអចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍តូវបានធ្វើការតួតពិនិតយ

ឡើងវិញចំ

ជន៍សដ្ឋកិច្ច ដើមបីបំពញ

ះ ហើយការបា៉នសា
់ នជាក់លាក់នតម្លរបស់បណ
ំ ល
ុ

ក ពន្ធលើបក់ចំណញក្នុងគ

ង. អចលកម្មដលបានរំលស់អស់ហយ
ើ តវូ បានរកសោទុកក្នង
ុ របាយការណ៍

ច. តម្ល

ចញនូវធនធានដលជាផ្នកនអត្ថប

នូវកាតព្វកិច្ច

យមានលំហូរ

ូ មកវិញនះ តវូ បានទទួល
ះ។ ការដាក់បញ្ចល

សា្គល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
២.៣.៩ កម្មវិធក
ី ព
ំុ យូទរ័

អាជាធរពន្ធដារ។

ើ ម
ើ បីគណនាទឹកបក់ទាង
ំ នះ
អតពន្ធ និងចបោប់ពន្ធដលតវូ បានបដ

គឺជាអត និងចបោប់ពន្ធដលមានសុពលភាពរហូតដល់កាលបរិច្ឆទ
នតារាងតុលយការនះ។

ខ ពន្ធលើបក់ចំណញពនយោរ
ពន្ធលើបក់ចំណញពនយោរតូវបានគណនា

យបើវិធីសាស្ដ

បំណុលតុលយការលើចំនួនខុសគាប

្ដះអាសន្ននាកាលបរិច្ឆទន

និងតម្លពិតគណនយយរបស់ទពយទាង
ំ

ះក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ។
ុ

តារាងតុលយការរវាងមូលដានពន្ធនទពយសកម្ម និង ទពយអកម្ម ហើយ
ពន្ធលើបក់ចំណញពនយោរជាទពយអកម្មតូវបានទទួលសា្គល់លើ
ចំនន
ួ ខុសគាប

ះ្ដ អាសន្នជាប់ពន្ធទាំងអស់ លើកលងត

ពន្ធពនយោរជាទពយអកម្មកើតឡើងពីការទទួលសា្គល់
ទពយសកម្ម ឬទពយអកម្ម

ក្នុងបតិបត្ដិការមួយដល

ពល

គដំបូងន
ពល

ះ

បតិបត្តិការមិនជះឥទ្ធិពលដល់បក់ចំណញគណនយយ និងបក់
ចំណញ ឬ ខាតជាប់ពន្ធ។

ពន្ធលើបក់ចំណញពនយោរជាទពយសកម្មតូវបានទទួលសា្គល់

សមប់ភាពខុសគាប

្ដះអាសន្នទាំងអស់ដលអាចកាត់បន្ថយ

កម្មវិធីកុំពយូទ័រដលធនាគារបានទិញតូវបានបងាញតាមថ្លដើម

បានរហូតដល់ទំហំមួយ ដលទំនងថាបក់ចំណញជាប់ពន្ធនឹងអាច

បានរំលស់

បប
ើ ស់បានលើកលងត

ញពនយោរជា
ពលពន្ធលើបក់ចណ
ំ

ឬបំណល
ុ នបតិបត្ដិការមួយ

ខណៈពលបតិបត្ដិការកើតឡើង

ដករំលស់បង្គរ និងឱនភាព បសិនបើមាន។ កម្មវិធីកុំពយូទ័រតូវ

មាន ដើមបីកាត់កងជាមួយភាពខុសគាប

រំលស់បចាំឆាំ ២០ ភាគរយ។

ទពយសកម្មកើតឡើងពីការទទួលសា្គល់នាគដំបង
ូ នទពយសកម្ម

២.៣.១០ បក់ប
បក់ប

យផ្អកលើវិធីសាស្ដរំលស់ថរដលមានអត

រើ្ញ បស់អតិថជ
ិ ន និងធនាគារផសងៗ
្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារផសងៗ តូវបានបងាញក្នុងតម្ល

ដលបានដាក់តម្កល់។

សមិទិ្ធផល

អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍ដលបានទទួលសា្គល់រួចមកហើយ

អំពីធនាគារ

មានកាតព្វកិច្ចបច្ចុបបន្នជាលទ្ធផលនពឹត្ដិការណ៍ពីអតីតកាលតាម

នឹងធាតុណាមួយន

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

គ. ការចំណាយបន្តបនាប់ដលពាក់ព័ន្ធ

ពលដលធនាគារ

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

យានយន្ដ

២.៣.១២ សំវធា
ិ នធនលើបណ
ំ ល
ុ

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

២០%

១០% - ២៥%

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

សងារឹម និងគឿងបំពាក់

ហត្ថូបករណ៍ការិយាល័យ

បំណុលផសងទៀតតូវបានបងាញក្នុងតម្លដើម។

្ដះអាសន្ន ដលអាច

ះមិនមានឥទ្ធិពលដល់បក់ចំណញតាមវិធីសាស្ដគណនយយ

និងបក់ចំណញ ឬ ខាតជាប់ពន្ធ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

២០%

ព័ត៌មានផសងៗ

ការកលំអអគារ

សារជូនចំ

២.៣.៨ អចលកម្ម និងហត្ថប
ូ ករណ៍ (តពីទព
ំ រ័ មុន)

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

២.

លន

បាយគណនយយ (តពីទំព័រមុន)

២.៣.១៣ ពន្ធលើបក់ចណ
ំ
ញ (តពីទព
ំ រ័ មុន)
តម្លពិតគណនយយនពន្ធលើបក់ចំណញពនយោរជាទពយសកម្មតូវ
បានពិនិតយឡើងវិញនាកាលបរិច្ឆទនតារាងតុលយការនីមួយៗហើយ

នឹងតូវបានកាត់បន្ថយមកតឹមទំហំមួយដល មិនទំនងថា មានបក់

ចំណញជាប់ពន្ធគប់គន់នឹងអាចផ្ដល់ឲយទពយសកម្មទាំងអស់ ឬ

មួយផ្នកអាចបមូលមកវិញនាពលអនាគត។ ពន្ធលើបក់ចំណញ
ពនយោរជាទពយសកម្មដលមិនតវូ បានទទួលសា្គល់

ះ គឺតវូ បានវាយ

តម្លឡើងវិញនាកាលបរិច្ឆទនតារាងតុលយការនីមួយៗ ហើយតវូ
ំ យ
ួ ដលវាទំនងថាបក់ចណ
ំ
ញ
បានទទួលសា្គល់នវូ តទំហម

ជាប់ពន្ធនាពលអនាគតនឹងធ្វើឲយពន្ធពនយោរជាទពយសកម្ម
អាចតូវបានយកបមូលមកវិញបាន។

ះ

ហើយចំនួនទឹកបក់សុទ្ធតូវបានបងាញក្នុងតារាងតុលយការ លុះត

តក្នុងករណីដលមានសិទ្ធិសបចបោប់ដើមបីកាត់កងទឹកបក់ដល
តូវបានទទួលសា្គល់ហើយមានបំណងទូទាត់តាមមូលដានសុទ្ធ
ឬលក់ទពយសកម្ម និងទូទាត់បំណុល

ពលទន្ទឹមគា

ះ។

នះមិនមនជាករណីរបស់កិច្ចពមពៀង កាត់កងឡើយ

ហើយទពយសកម្ម និងទពយអកម្មពាក់ព័ន្ធតូវបានបងាញជា

ចំណល
ូ ពីការបក់តវូ បានទទួលសា្គល់

ូ ដានបង្គរ។
យផ្អកលើមល

និងឥណទានផសងទៀត តូវបានទទួលសា្គល់

យផ្អកលើ

ពលដលឥណទានមួយ

កាយជាឥណទានមិនដំណើរការ ការកត់តការបក់តូវបានពយួរ

យផ្អកលើមូលដានសាច់បក់។

ះតូវបានចាត់ទុកជាគណនីមិនដំណើរការ

ពលដលមានការខកខានមិនបានសងបំណុលចំនួន ៩០ ថ្ង ឬ
លើសពីនះ។

ចំណូលពីសកម្មភាពផសងៗរបស់ធនាគារ តូវបានបង្គរ

មូលដានដូចខាងកម៖

យបើ

១. កមលើការចាត់ចងផ្ដល់ឥណទាន និងកមជើងសារលើ
សវាកម្ម និងឥណទានដលបានផ្ដល់

ឱយអតិថិជនតូវបាន

ពលបតិបត្ដិការកើតឡើង។

២. កមលើកិច្ចសនយោ និងកមការធានាលើសវាកម្មផសងៗ
និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនានាដលផ្ដល់ឲយអតិថិជនតូវបាន

ពលដលបតិបត្ដិកើតមានឡើង។

៣. កមសវាកម្ម និងកមរត់ការតូវបានទទួលសា្គល់
សវាកម្មតូវបានបំពញ។

ចំណាយការបក់លើបក់ប

ពល

្ញើរបស់អតិថិជនគណនីទូទាត់របស់

ធនាគារផសងៗ និងបក់កម្ចី តវូ បានទទួលសា្គល់តាមមូលដានបង្គរ។

ឃ.ចំណាយលើថ្លឈ្នួល និងជើងសារ៖

ចំណាយលើថ្លឈ្នួលនិងជើងសារតូវបានទទួលសា្គល់
ចំណាយ

ះកើតឡើង។

លលើភាគីផសងទៀត ឬ មានឥទ្ធិពលយា៉ង

សំខាន់ក្នុងការធ្វើសចក្ដីសមចចិត្ដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងបតិបត្ដិការ

ឬផ្ទុយមកវិញ បសិនបើធនាគារនិងភាគី

ះស្ថិត

កមការគប់

គងរួមមួយ ឬ ក៏មានឥទ្ធិពលជាសំខាន់។ សម្ព័ន្ធញាតិអាចជារូបវ័ន្ដ

ក្នុង

សម្ព័ន្ធញាតិដូចដលបានកំនត់ក្នុងមាត ៤៩ និង ៥០ នចបោប់ស្ដីពី
ធនាគារ និងសាប័នហិរញ្ញវត្ថុ នពះរាជាណាចកកម្ពុជា រួមមានដូច
ខាងកម៖

ក. រាល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដលកាន់កាប់
ប

ឬ សិទ្ធិ

លនូវភាគហ៊ុនយា៉ង
ះ

ត។

យផាល់ ឬ

លនូវភាគហ៊ុនយា៉ង
ះ

ត

យ

ចណាស់ ១០ ភាគរយនមូលធន

ខ. រាល់កុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដលធនាគារកាន់កាប់

យផាល់ ឬ

ចណាស់ ១០ ភាគរយ នមូលធន

ក្នុងកុមហ៊ុន

ះ។

ឃ. រាល់សវនករខាងក។

២.៣.១៨ ទពយសកម្មដលស្ថត
ិ កមកិចសនយោ
្ច
ធានា
ទពយសកម្មដលផ្ញើររកសោទុក ឬ ក្នុងសមាសភាពជាទពយដាក់ធានាគឺ

មិនតូវបានបងាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទ ពីពះទពយទាំងនះ
មិនមនជាទពយសកម្មរបស់ធនាគារឡើយ។

២.៣.១៩ ការកាត់ខង់
្ទ នចំនន
ួ ទឹកបក់
្ទ ជាចំនន
ួ គត់
ចំនន
ួ ទឹកបក់កង
ុ្ន របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ តវូ បានកាត់ខង់

ឯកតាដុលារអាមរិក ចំ

ខ. ចំណូលពីថ្លឈ្នួល និងកមជើងសារ៖

គ. ចំណាយលើការបក់៖

គប់គងផាល់ ឬ ប

ង
ំ ឡាយណាដលចូលរួមក្នង
ុ អភិបាលកិចការគ
្ច
ប់គង
គ. រាល់បគ
ុ លទា
្គ

ចំណល
ូ ពីការបក់លឥ
ើ ណទានវិបារូបន៍ឥណទានមានកាលកំណត់

ទទួលសា្គល់ជាចំណូល

ភាគីដលចាត់ទុកថាជាសម្ព័ន្ធញាតិលុះតតធនាគារមានលទ្ធភាព

ការដឹកនាំ ឬការតួតពិនិតយផ្ទក្នុង។

ក. ចំណូលពីការបក់៖

ទទួលសា្គល់

២.៣.១៧ សម្ពន
័ ញា
្ធ តិ

ឬ សិទ្ធិ

២.៣.១៥ ការទទួលសា្គល់ចណ
ំ ល
ូ និងចំណាយ

ឥណទានទាំង

របាយការណ៍លទ្ធផលតាមអតថរសបតាមថរវលានការជួល។

ប

ទឹកបក់ដុល ក្នុងតារាងតុលយការ។

ទុករហូតតូវបានទទួលសា្គល់

ក្នុង

សមាជិកគួសារផងដរ។

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុតូវបានកាត់កងគា

មូលដានបង្គរជារៀងរាល់ថ្ង។

លើភតិសនយោបតិបត្តិការតូវបានគិតបញ្ចូល

ការចំណាយ

បុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល ហើយក៏បានរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលជិតស្និត

២.៣.១៤ ការកាត់កងឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ជាទូ

២.៣.១៦ ភតិសនយោបតិបត្តការ
ិ

ពល

ពាន់រៀលចំ

ផសងពីនះ។

ះចំនួនទឹកបក់ដុលារអាមរិក និងឯកតា

ះចំនួនទឹកបក់រៀលលើកលងតមានការប

ក់
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នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
៣. សមតុលយផ្ទរពីសាខា

បនាប់ពីធនាគារបានចុះបញ្ជីជាកុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសតូវមានកមិត និងជាកុមហ៊ុន បុតសម្ព័ន្ធនធនាគារ Malayan Banking Berhad នាថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២
ធនាគារ បន្តបតិបត្តការរបស់
ិ
សាខា

តាមតម្លក្នុងបញ្ជីដូចខាងកម៖

ឹ នឹងនះ ទពយសកម្ម និងទពយអកម្មរបស់សាខានាថ្ងទី ១ ខមសា ឆាំ ២០១២ តវបានផ្ទ
ូ
រមកធនាគារ
យឈរលើមល
ូ ដាននិរន្តភាព។ ទន្ទម

សារជូនចំ

កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

សាច់បក់ក្នុងដ

៦៣.០២៨.៨៨៧

សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិ

១១៤.៩៦៧.៧៨២

៤៥៩.២៩៦.២៨៩

សមតុលយជាមួយធនាគារផសងៗ

៣៣.១០៣.៩១៥

១៣២.២៥០.១៤០

ឥណទាន និងបុរបទានសុទ្ធ

១៦៦.៣២៣.២១៦

៦៦៤.៤៦១.២៤៨

គណនីតូវទទួលពីទីសាក់ការកណា្ដល

៩៩.៥៤១

៣៩៧.៦៦៦

គណនីតូវទទួលពីសាខាកបទស

៤.០៨៥.៨០០

១៦.៣២២.៧៧១

ទពយសកម្មផសងទៀត

៦១៥.៤១១

២.៤៥៨.៥៦៥

អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍

២.៩០១.៥២០

១១.៥៩១.៥៧២

កម្មវិធីកុំពយូទ័រ

១២.៩៧៨

៥១.៨៤៧

ទពយសកម្មសរុប

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

សមិទិ្ធផល

១៥.៧៧៦.៩៤៣

ទពយសកម្ម

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

ដុលារអាមរិក

អំពីធនាគារ

នាថ្ងទី ១ ខមសា ឆាំ ២០១២

្ញើពីធនាគារផសងៗ

គណនីតូវទូទាត់

ឲយទីសាក់ការកណា្ដល

សំវិធានធនសមប់ចំណាយពន្ធលើបក់ចំណញ
ទពយអកម្មផសងទៀត
ទពយអកម្មសរុប

ពុមា
ំ នបក់ចណ
ំ
ញ ឬ ខាតតវូ បានទទួលសា្គល់
តូវបានបម្លងជាដើមទុនរបស់ធនាគារ។

យសារតលទ្ធផលនការផ្ទរឡើយ។ បក់ចណ
ំ
ញរកសោទុកនាថ្ងទី១ ខមសា ឆាំ ២០១២ ចំនន
ួ ៣,0៨ លានដុលារអាមរិក

៤. សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិនកម្ពុជា
២០១៣

គណនីចរន្ដជាបក់ដុលារអាមរិក
គណនីចរន្ដជាបក់រៀល
គណនីប

្ញើមានកាលកំណត់ជាបក់ដុលារអាមរិក

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

៥១.៣៨៤.៧២២

២០៥.២៨១.៩៦៤

៤៣.២៦២.៩១៩

១៧២.៨៣៥.៣៦២

២.៧០៦.៣៤២

១០.៨១១.៨៣៧

៣៦៦.៣០២

១.៤៦៣.៣៧៦

២៦.០០០.០០០

១០៣.៨៧០.០០០

៥០.០០០.០០០

១៩៩.៧៥០.០០០

៣៧.៥០០.៦១៥

១៤៩.៨១៤.៩៥៧

៣៥.៥០០.៦១៥

១៤១.៨២៤.៩៥៧

៥.០០០.០០០

១៩.៩៧៥.០០០

៥.០០០.០០០

១៩.៩៧៥.០០០

១២២.៥៩១.៦៧៩

៤៨៩.៧៥៣.៧៥៨

១៣៤.១២៩.៨៣៦

៥៣៥.៨៤៨.៦៩៥

បក់តម្កល់កាតព្វកិច្ច៖
បក់បមុងកាតព្វកិច្ច
បក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

បក់ប

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

្ញើអតិថិជន

ព័ត៌មានផសងៗ

បក់ប

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

ទពយអកម្ម
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៤. សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិនកម្ពុជា (តពីទំព័រមុន)
បក់បំរុងកាតព្វកិច្ច
ងតាមបកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ លខ ធ៧-០១២-១៤០ ចុះថ្ងទី ១៣ ខក

ជាតិនកម្ពុជាក្នុងទំរង់ជាបក់ប

បក់តម្កល់កាតព្វកិច្ចលើបក់ប

្ញើកាតព្វកិច្ច ហើយគណនាតាមអត ៨ ភាគរយ និង ១២,៥ ភាគរយនបក់ប
្ញើរបស់អតិថិជនមានការបបួលអាស័យ

ធនាគារ

ឆាំ ២០១២ ធនាគារ តវូ បានតមវូ ឲយរកសោចំនន
ួ ទឹកបក់បមងជាក់
ុ
លាក់មយ
ួ

លើកមិតនបក់ប

្ញើអតិថិជនជារូបិយវត្ថុរៀល និងជារូបិយប័ណ្ណបរទសរៀងគា។

្ញើរបស់អតិថិជន។

បក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន
បញ្ជី

ងតាមបកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា លខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះថ្ងទី ១៥ ខតុលា ឆាំ ២០០១ គប់ធនាគារតូវបានតមូវឲយតម្កល់បក់ចំនួន ១០ ភាគរយ នដើមទុនចុះ
បក់តម្កល់នះគឺមន
ិ អាចបប
ើ ស់កង
ុ្ន បតិបត្ដការប
ិ
ចាំថរបស់
្ង
ធនាគារបានឡើយប៉ន
ុ ធនា
្ដ
គារអាចដកយកវិញបាន
ធនាគារជាតិនកម្ពជា។
ុ

ឈប់ធ្វើអាជីវកម្ម

ក្នុងពះរាជាណាចកកម្ពុជា។

ពលដលសមចចិត្ដ

អតការបក់បចាំឆាំ
២០១៣
គណនីចរន្ដ

២០១២
សូនយ

សូនយ

០,០៨% - ២,៥០%

០,១០% - ២,៥០%

បក់បំរុងកាតព្វកិច្ច

០,១០%

០,១០% - ០,១៤%

បក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

០,១១%

០,១៨%

បក់ប

្ញើមានកាលកំណត់

សមប់

លបំណងនការរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់បក់សាច់បក់ និងសាច់បក់សមមូលរួមមានដូចខាងកម៖
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

២៨.៤៨០.០៥១

១១៣.៧៧៧.៨០៤

១៦.៧០៣.៤២៧

៦៦.៧៣០.១៩១

គណនីចរន្ត

៥៤.០៩១.០៦៤

២១៦.០៩៣.៨០១

៤៣.៦២៩.២២១

១៧៤.២៩៨.៧៣៨

បក់ប ្ញើមានកាលកំណត់ (កាលវសាន្តរយៈពល ៣ ខ
ឬតិចជាង)

២៦.០០០.០០០

១០៣.៨៧០.០០០

៥០.០០០.០០០

១៩៩.៧៥០.០០០

៨២១.៤០៧

៣.២៨១.៥២០

៤៣៣.៣៥០

១.៧៣១.២៣៣

៣៥.២៨៧.៣៦៩

១៤០.៩៧៣.០៣៨

២៩.៤៣៣.៣០៦

១១៧.៥៨៦.០៥៨

៣២៣.៧៩២

១.២៩៣.៥៤៩

១៨៥.៤០៥

៧៤០.៦៩៣

៦១៨.១៩០

២.៤៦៩.៦៦៩

១១៤.៩៦៧

៤៥៩.២៩៣

១៤៥.៦២១.៨៧៣

៥៨១.៧៥៩.៣៨១

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

សាច់បក់ក្នុងដ
សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិនកម្ពុជា៖

សមតុលយជាមួយធនាគារផសងៗ៖
គណនីទូទាត់
បក់ប ្ញើមានកាលកំណត់ (កាលវសាន្តរយៈពល ៣ ខ
ឬតិចជាង)
គណនីតូវទទួលពីកុមហ៊ុនម៖
គណនីទូទាត់
គណនីតូវទទួលពីសម្ព័ន្ធញាតិ៖
គណនីទូទាត់
សាច់បក់ និងសាច់បក់សមមូលសរុប
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កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បក់ប ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារក្នុងសុកជា
បក់ដុលារអាមរិក

គណនីទូទាត់ដលមាន

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

៧៨៨.៣០៣

៣.១៤៩.២៧០

៣០០.០០១

១.១៩៨.៥០៤

៣៣.១០៤

១៣២.២៥០

១៣៣.៣៤៩

៥៣២.៧២៩

៤០.២៨៧.៣៦៩

១៦០.៩៤៨.០៤០

២៩.៤៣៣.៣០៦

១១៧.៥៨៦.០៥៨

៤១.១០៨.៧៧៦

១៦៤.២២៩.៥៦០

២៩.៨៦៦.៦៥៦

១១៩.៣១៧.២៩១

ជាមួយធនាគារក្នុងសុកពុំទទួលបានការបក់ទចំណកឯគណនីទូទាត់ដលមាន

០,១៥% ក្នុងមួយឆាំ (ក្នុងឆាំ ២០១២ គឺពី ០,១០%

០,១៥% ក្នុងមួយឆាំ)។

្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារក្នុងសុកទទួលបានការបក់បចាំឆាំក្នុងអតពី ១,០០%

៦. គណនីតូវទទួលពី (ទូទាត់

កបទសវិញទទួលបានការបក់ក្នុងអតពី ០,១០%

១,៣០% (ក្នុងឆាំ២០១២ គឺពី ១,០០%

១,២៥%)។

) កុមហ៊ុនម
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

៣២៣.៧៩២

១.២៩៣.៥៤៩

១៨៥.៤០៥

៧៤០.៦៩៣

៣.១៧១.៨០៤

១២.៦៧១.៣៥៧

១.៦៨០.០៤២

៦.៧១១.៧៦៨

៥៥.៧៥០.០០០

២២២.៧២១.២៥០

៤៥.៧៥០.០០០

១៨២.៧៧១.២៥០

៤២.២២១

១៦៨.៦៧៣

២៨.៥០៧

១១៣.៨៨៥

៥៨.៩៦៤.០២៥

២៣៥.៥៦១.២៨០

៤៧.៤៥៨.៥៤៩

១៨៩.៥៩៦.៩០៣

គណនីតូវទទួលពីកុមហ៊ុនម
គណនីទូទាត់
ឲយកុមហ៊ុនម

គណនីទទា
ូ ត់
កម្ចី (*)
ការបក់តូវទូទាត់

(*) ទឹកបក់កម្ចីចំនួន ៤៥,៧៥ លានដុលារអាមរិកជាឥណទានពីកុមហ៊ុនមដលមានកាលវសាន្ត ៣ ឆាំ និងអតការបក់តូវបានកំណត់ឡើងវិញរៀងរាល់ ៣ ខម្តង។
កម្ចីទាំងនះមានអតការបក់ ពី ១,៣១%

១,៤៨% ក្នុងមួយឆាំ (ឆាំ ២០១២ គឺពី ១,៣២%

២,០៦% ក្នុងមួយឆាំ)។

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

គណនីតូវទូទាត់

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

បក់ប

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

អំពីធនាគារ

គណនីទូទាត់ជាមួយធនាគារក្នុង សុកជាបក់ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

គណនីទូទាត់ជាមួយធនាគារកបទស
ជាបក់ដុលារអាមរិក

២០១២

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

២០១៣

សមិទិ្ធផល

៥. សមតុលយជាមួយធនាគារផសងៗ

សារជូនចំ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣

ធនាគារ Maybank New York ជាបក់ដុលារអាមរិក
ធនាគារ Maybank London ជាបក់

នអង់គ្លស

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

៦០៧.៥០៥

២.៤២៦.៩៨២

៩៨.១៩០

៣៩២.២៦៩

១០.៦៨៥

៤២.៦៨៧

១៦.៧៧៧

៦៧.០២៤

៦១៨.១៩០

២.៤៦៩.៦៦៩

១១៤.៩៦៧

៤៥៩.២៩៣

ទឹកបក់នះតំណាងឲយសមតុលយនគណនីទូទាត់ជាមួយសាខារបស់មយប៊ង

កបទស។

ព័ត៌មានផសងៗ

២០១៣

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៧. គណនីតូវទទួលពីសម្ព័ន្ធញាតិ

94

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

៨. ឥណទាន និងបុរបទាន
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់បងាញលខ ២.១.៥)

ឥណទានវិបារូបន៍

៥៣.៨៦០.៧៣០

២១៥.១៧៣.៦១៦

៤៩.៧៨០.៩៥២

១៩៨.៨៧៤.៩០៣

ឥណទានមានកាលកំណត់

៤៥.៦៧១.៥៧៣

១៨២.៤៥៧.៩៣៤

៤៦.៧០៨.១៩៩

១៨៦.៥៩៩.២៥៥

សក្ខីប័តជំនឿទុកចិត្ដ

១០.៧៩៤.៦៦៦

៤៣.១២៤.៦៩១

១១.៥៧០.៦០៨

៤៦.២២៤.៥៧៩

១១០.៣២៦.៩៦៩

៤៤០.៧៥៦.២៤១

១០៨.០៥៩.៧៥៩

៤៣១.៦៩៨.៧៣៧

ឥណទានមានកាលកំណត់

៧១.៥៩១.៨៦៦

២៨៦.០០៩.៥០៥

៤៦.៧០៤.៣៦៥

១៨៦.៥៨៣.៩៣៨

ឥណទានគហដាន

៥៨.៥១០.៣៧០

២៣៣.៧៤៨.៩២៨

៥៧.២៣០.៣១៧

២២៨.៦៣៥.១១៦

ឥណទានវិបារូបន៍

២៩.៤៦៧.៦០១

១១៧.៧២៣.០៦៧

២៥.០៣៦.៨៨៨

១០០.០២២.៣៦៨

២.១៨៧.៣០១

៨.៧៣៨.២៦៧

៩៩៣.៦១៦

៣.៩៦៩.៤៩៦

១៦១.៧៥៧.១៣៨

៦៤៦.២១៩.៧៦៧

១២៩.៩៦៥.១៨៦

៥១៩.២១០.៩១៨

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ការបក់បង្គរតូវទទួល

១.២០៦.៩៥១

៤.៨២១.៧៦៩

១.៤៥១.៩៥១

៥.៨០០.៥៤៤

ការបក់ពយួរទុក

(៦២៦.៤១៣)

(២.៥០២.៥២០)

(៧៦១.៣៦១)

(៣.០៤១.៦៣៧)

៥៨០.៥៣៨

២.៣១៩.២៤៩

៦៩០.៥៩០

២.៧៥៨.៩០៧

២៧២.៦៦៤.៦៤៥

១.០៨៩.២៩៥.២៥៧

២៣៨.៧១៥.៥៣៥

៩៥៣.៦៦៨.៥៦២

សំវិធានធនជាក់លាក់

(៨.៦៨៩.៤០៤)

(៣៤.៧១៤.១៦៩)

(៨.៥៦១.៦៧៦)

(៣៤.២០៣.៨៩៦)

សំវិធានធនទូ

(២.៥៤៥.៣៩៦)

(១០.១៦៨.៨៥៧)

(២.២៥៩.៣៣៧)

(៩.០២៦.០៥១)

(១១.២៣៤.៨០០)

(៤៤.៨៨៣.០២៦)

(១០.៨២១.០១៣)

(៤៣.២២៩.៩៤៧)

២៦១.៤២៩.៨៤៥

១.០៤៤.៤១២.២៣១

២២៧.៨៩៤.៥២២

៩១០.៤៣៨.៦១៥

ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម៖

ឥណទានសមប់អ្នកបើបស់៖

ឥណទានគហដានសមប់បុគ្គលិក

ឥណទាន និងបុរបទានដុល
ការបក់តូវទទួលសុទ្ធ៖

សរុបឥណទាន និងបុរបទានដុល និង
ការបក់តូវទទួលសុទ្ធ
សំវិធានធនសមប់ឥណទានដលបាត់បង់៖

ឥណទាន និងបុរបទាន - សុទ្ធ
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សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

៨. ឥណទាន និងបុរបទាន (តពីទំព័រមុន)
ការវិភាគបន្ថមទៀតអំពីឥណទាន និងបុរបទានមានដូចខាងកម៖

៣១៣.៧៩២.០៧៩

ពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំ និងរាយ

៦០.០៥០.៤៤៦

២៣៩.៩០១.៥៣២

៤៦.៦៥៥.៦០៥

១៨៦.៣៨៩.១៤៨

កម្មន្ដសាលកម្ម

១៦.៤៥១.២៣៨

៦៥.៧២២.៦៩៦

៣០.១៧១.៩៣១

១២០.៥៣៦.៨៦៤

កសិកម្ម

៨.៦៤១.៦៣៣

៣៤.៥២៣.៣២៤

៣.៨៩២.០១១

១៥.៥៤៨.៥៨៣

អាហរ័ណ នីហរ័ណ

៦.១៣៨.៥៦២

២៤.៥២៣.៥៥៥

២០.៥៤៧.៦៣៨

៨២.០៨៧.៨១៥

សវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

៣.៩៦២.៨០៦

១៥.៨៣១.៤១០

៣.៦៩១.៨០៧

១៤.៧៤៨.៧៦៧

សំណង់

២.៩៤១.២៥៧

១១.៧៥០.៣២២

១២.៤៩៩.១៤៨

៤៩.៩៣៤.០៩៧

ថាមពល

២.១៩៨.៤០១

៨.៧៨២.៦១២

៣.១៧២.៦៧៧

១២.៦៧៤.៨៤៣

ផសងៗ

៩.៥៣០.៤២៩

៣៨.០៧៤.០៦៤

៣៨.៨៤៧.៩២៦

១៥៥.១៩៧.៤៥៩

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ង

កំណត់សមា្គល់១៥ សមប់ការវិភាគឥណទាននិងបុរបទាន

គ- ការវិភាគឥណទាន និងបុរបទាន

តាមឥណបតិទាន។

យផ្អកលើរូបិយប័ណ្ណ និវាសនភាព ទំនាក់ទំនង ហានិភ័យ និងអតការបក់ដូចខាងកម៖
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់បងាញលខ ២.១.៥)

បក់ដុលាអាមរិក

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

និវាសនជន

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

សម័្ពន្ធញាតិ

១៣៨.០៦៤

៥៥១.៥៦៦

-

-

២៧១.៩៤៦.០៤៣

១.០៨៦.៤២៤.៤៤២

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

៣២.៩៩២.២០៣

១៣១.៨០៣.៨៥១

២៩.៩៤៨.៧៥៥

១១៩.៦៤៥.២៧៦

២៣៩.០៩១.៩០៤

៩៥៥.១៧២.១៥៧

២០៨.០៧៦.១៩០

៨៣១.២៦៤.៣៧៩

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

មិនមនសម័្ពន្ធញាតិ

ហានិភ័យធំៗ
មិនមនហានិភ័យធំៗ

ហានិភ័យធំៗនទពយ
ដុលារអាមរិក)។

កតារាងតុលយការបូកបញ្ចូលគាមានចំនួន ៥,៥៩ លានដុលារអាមរិក នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ (ឆាំ ២០១២ មានចំនួន ១,១១ លាន
២០១៣

២០១២

ឥណទានវិបារូបន៍

៥,២៥% - ១១,២៥%

៥,២៥% - ១១,០០%

ឥណទាន

៧,៧៥% - ១២,០០%

៨,០០% - ១១,០០%

សក្ខីប័តជំនឿទុកចិត្ត

៧,៥០% - ១០,០០%

៨,០០% - ១១,០០%

៣,៥០%

៣,៥០%

អតការបក់បចាំឆាំ៖

ឥណទាន

បុគ្គលិក

អំពីធនាគារ

៧៨.៥៤៦.២០២

សមិទិ្ធផល

៦៤៧.៨៦៦.៤៩៣

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

១៦២.១៦៩.៣៣៥

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់បងាញលខ ២.១.៥)

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

ដុលារអាមរិក

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ដុលារអាមរិក
អ្នកបើបស់

ខ-

២០១២

ព័ត៌មានផសងៗ

២០១៣

សារជូនចំ

ក- ការវិភាគសំណុំឥណទានតាមវិស័យនធនាគារ ៖
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៨. ឥណទាន និងបុរបទាន (តពីទំព័រមុន)
ឃ- ការវិភាគឥណទាន និងបុរបទានតាមរយៈការបតិបត្តិមានដូចខាងកម៖
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់បងាញលខ ២.១.៥)

២៤៨.៦២៣.១៨៧

៩៩៣.២៤៩.៦៣៣

២២២.១៦៧.៩៧៩

៨៨៧.៥៦១.០៧៦

៥.១១១.៥៧៧

២០.៤២០.៧៥០

៣.០៩៤.៦០៣

១២.៣៦២.៩៣៩

មានវត្ថុធានា

៨.១៨៩.៦៣០

៣២.៧១៧.៥៧២

២.២៥៩.១៧៥

៩.០២៥.៤០៤

មិនមានវត្ថុធានា

១.៥០៥.០០២

៦.០១២.៤៨៣

-

-

៣.០៤៧.៤២៩

១២.១៧៤.៤៧៩

២.១១៤.២០៦

៨.៤៤៦.២៥៣

២.១៨២.៧០៦

៨.៧១៩.៩១០

១.៤៣២.៨១៧

៥.៧២៤.១០៤

២.៤៥១.០៥៤

៩.៧៩១.៩៦១

៦.៩៥៦.១៦៥

២៧.៧៨៩.៨៧៩

៩៧៣.៥២២

៣.៨៨៩.២២០

-

-

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

ឥណទានធម្មតា៖
មានវត្ថុធានា
មិនមានវត្ថុធានា
ឥណទានឃាំមើល៖

ឥណទានកមស្តង់ដារ៖
មានវត្ថុធានា
ឥណទានសងស័យ៖
មានវត្ថុធានា
ឥណទានបាត់បង់៖
មានវត្ថុធានា
មិនមានវត្ថុធានា

ង- បមបមួលនការធ្វើសំវិធានធនសមប់ឥណទានបាត់បង់

ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆទ៖
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

៨.៥៦១.៦៧៦

១២.០១៣.២៧៣

១២៧.៧២៨

-

-

(១១.៨៥២)

-

(៣.៤៣៩.៧៤៥)

៨.៦៨៩.៤០៤

៨.៥៦១.៦៧៦

២.២៥៩.៣៣៧

១.៦៣៣.០៤៨

២៨៦.០៥៩

៦២៦.២៨៩

នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ

២.៥៤៥.៣៩៦

២.២៥៩.៣៣៧

សំវិធានធនសរុប

១១.២៣៤.៨០០

១០.៨២១.០១៣

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

៤៤.៨៨៣.០២៦

៤៣.២២៩.៩៤៧

សំវិធានធនជាក់លាក់៖
នាថ្ងទី ២ ខមសា ផ្ទរពីសាខា
បំរបមួលក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆទ៖
បន្ទុក
បញ្ជីកាបញ្ចាស
ឥណទានលុប

ល

នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ
សំវិធានធនទូ

៖

នាថ្ងទី ១ ខមករា/ថ្ងទី ២ ខមសា ផ្ទរពីសាខា
បំរបមួលក្នុងកំឡុងការិយបរិច្ឆទ៖
បន្ទុកក្នុងកំឡុងការិយបរិច្ឆទ

97
សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

នាថ្ងទី ១ ខមករា

៣.៦២៣.០១០

២.០៨០.២៨៦

១៥៤.៩៣៥

២៧៦.៣០០

៦.១៣៤.៥៣១

ការទិញបន្ថម

១.៣៩៤.០៥០

១.០៣៩.៣៨៥

១២៩.១១២

-

២.៥៦២.៥៤៧

ការធ្វើចំណាត់ថាក់ឡើងវិញ

-

៦.១៩៣

-

-

៦.១៩៣

ការលក់

-

(៤៤០)

-

(៣៩.៨០០)

(៤០.២៤០)

៥.០១៧.០៦០

៣.១២៥.៤២៤

២៨៤.០៤៧

២៣៦.៥០០

៨.៦៦៣.០៣១

១.៧៥៨.៣១៣

១.១១៣.០៦២

៦១.០១០

១៩២.៩៩៥

៣.១២៥.៣៨០

៧៣៧.៧៨៤

៤០០.៩២៨

៣១.៦៤៥

៤៤.០៩២

១.២១៤.៤៤៩

-

(៤៤០)

-

(៣៩.៨០០)

(៤០.២៤០)

២.៤៩៦.០៩៧

១.៥១៣.៥៥០

៩២.៦៥៥

១៩៧.២៨៧

៤.២៩៩.៥៨៩

២.៥២០.៩៦៣

១.៦១១.៨៧៤

១៩១.៣៩២

៣៩.២១៣

៤.៣៦៣.៤៤២

១០.០៧១.២៤៧

៦.៤៣៩.៤៣៧

៧៦៤.៦១១

១៥៦.៦៥៦

១៧.៤៣១.៩៥១

តម្លដើម

នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ
រំលស់បង្គរ
នាថ្ងទី ១ ខមករា
រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆទ
ការលក់
នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ
តម្លចុះបញ្ជីសុទ្ធ
នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ
សមមូលពាន់រៀល(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

២០១២
ការកលំអអគារ

ហត្ថូបករណ៍ការិយាល័យ

សងារឹម និងគឿងបំពាក់

យានយន្ដ

សរុប

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

៣.១៩៤.៣៥៧

១.៧១៣.០២៧

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

នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ

១.៨៦៤.៦៩៧

៩៦៧.២២៤

៩៣.៩២៥

៨៣.៣០៥

៣.០០៩.១៥១

សមមូលពាន់រៀល(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

៧.៤៤៩.៤៦៥

៣.៨៦៤.០៦០

៣៧៥.២៣០

៣៣២.៨០៣

១២.០២១.៥៥៨

តម្លដើម
នាថ្ងទី ២ ខមសា ផ្ទរពីសាខា
ការទិញបន្ថម
នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ
រំលស់បង្គរ
នាថ្ងទី ២ ខមសា ផ្ទរពីសាខា
រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆទ
នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ
តម្លចុះបញ្ជីសុទ្ធ

សារជូនចំ

ដុលារអាមរិក

អំពីធនាគារ

សរុប

សមិទិ្ធផល

យានយន្ដ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

សងារឹម និងគឿងបំពាក់

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

ហត្ថូបករណ៍ការិយាល័យ

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

ការកលំអអគារ

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

២០១៣

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

អចលនកម្ម និងហត្ថូបករណ៍

ព័ត៌មានផសងៗ

៩.

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
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១០. កម្មវិធីកុំពយូទ័រ
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

១៥៨.១៩៩

១៤២.២១០

៤៨.៤៧៦

១៥.៩៨៩

ការធ្វើចំណាត់ថាក់ឡើងវិញ

(៦.៣៣៣)

-

នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ

២០០.៣៤២

១៥៨.១៩៩

១៣៤.៣៦៧

១២៩.២៣២

១៣.២១២

៥.១៣៥

១៤៧.៥៧៩

១៣៤.៣៦៧

៥២.៧៦៣

២៣.៨៣២

២១០.៧៨៨

៩៥.២០៩

តម្លដើម
នាថ្ងទី ១ ខមករា/ថ្ងទី ២ ខមសា ផ្ទរពីសាខា
ការទិញបន្ថម

ដក៖ រំលស់បង្គរ
នាថ្ងទី ១ ខមករា/ថ្ងទី ២ ខមសា ផ្ទរពីសាខា
រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆទ
នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ
តម្លចុះបញ្ជីសុទ្ធ
នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ
សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

១១. ទពយសកម្មផសងៗ
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់បងាញលខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់បងាញលខ ២.១.៥)

១.១០៩.០៦៣

៤.៤៣០.៧០៧

១.០៤២.២៨០

៤.១៦៣.៩០៨

បក់បង់មុន

៣១៩.៤៥៩

១.២៧៦.២៣៩

៣៣៣.០៦០

១.៣៣០.៥៧៥

ការបក់បង្គរដលនឹងតូវទទួលពី
ធនាគារជាតិ និងធនាគារផសងទៀត

១១៧.៤៣៤

៤៦៩.១៤៩

១១៤.៤៤៦

៤៥៧.២១២

៣២.៨៤៣

១៣១.២០៨

-

-

១៩.០២០

៧៥.៩៨៥

-

-

៨.០០១

៣១.៩៦៣

១.០០១

៣.៩៩៩

១.៦០៥.៨២០

៦.៤១៥.២៥១

១.៤៩០.៧៨៧

៥.៩៥៥.៦៩៤

បក់ប

្ញើ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ការបក់បង់មុន
បុរបទាន

អតិថិជននប

្ញើមានកាលកំណត់

បុគ្គលិក

ទពយសកម្មផសងៗ

១២. បក់ប
បក់ប

្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារ
្ញើពីអតិថិជនរួមមានដូចជា៖
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

បក់ប

្ញើចរន្ដ

១៣២.៥៨០.៨៤០

៥២៩.៦៦០.៤៥៦

៨៦.៨៥១.២០៨

៣៤៦.៩៧០.៥៧៦

បក់ប

្ញើសនសំ

៤០.៤៧៨.៧៧៨

១៦១.៧១២.៧១៨

៣៦.២៥៣.២៧

១៤៤.៨៣១.៨៤១

បក់ប

្ញើមានកាលកំណត់

១២៣.៣៥៤.៤០៨

៤៩២.៨០០.៨៦០

៨៨.៥៦៧.០០១

៣៥៣.៨២៥.១៦៩

បក់ប

្ញើកមិតទុក

២៦៩.៥៨០

១.០៧៦.៩៧២

៤៦១.៦៦៤

១.៨៤៤.៣៤៨

២៩៦.៦៨៣.៦០៦

១.១៨៥.២៥១.០០៦

២១២.១៣៣.១៥០

៨៤៧.៤៧១.៩៣៤
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារ (តពីទំព័រមុន)
្ញើពីអតិថិជនមានដូចខាងកម៖

(ក) ការវិភាគលើកាលអវសាន សូមមើលកំណត់បងាញលខ ១៥ ទមង់កាលវសាន្ត។

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

សហគសក្នុងសុក

១៦៨.២៨៤.៦៧០

៦៧២.២៩៧.២៥៧

១០២.៩៤១.០៧០

៤១១.២៤៩.៥៧៥

ឯកត្ដជន

១២៨.៣៩៨.៩៣៦

៥១២.៩៥៣.៧៤៩

១០៩.១៩២.០៨០

៤៣៦.២២២.៣៥៩

២៩៦.៦៨៣.៦០៦

១.១៨៥.២៥១.០០៦

២១២.១៣៣.១៥០

៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

(គ) ការវិភាគតាមបភទរូបិយវត្ថុ៖
២០១៣

បក់ដុលារអាមរិក
បក់រៀល

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

២៩៦.៣៤៧.៦១៨

១.១៨៣.៩០៨.៧៣៤

២១២.០៧៥.៩៤៨

៨៤៧.២៤៣.៤១២

៣៣៥.៩៨៨

១.៣៤២.២៧២

៥៧.២០២

២២៨.៥២២

២៩៦.៦៨៣.៦០៦

១.១៨៥.២៥១.០០៦

២១២.១៣៣.១៥០

៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

២០១២

បក់ប

្ញើចរន្ដ

០,៥០%

០,៥០%

បក់ប

្ញើសនសំ

០,៥០%

០,៥០%

បក់ប

្ញើមានកាលកំណត់

១,៥០% - ៤,២៥%

១,៥០% - ៤,២៥%

បក់ប

្ញើកមិតទុក

សូនយ

សូនយ

បក់ប

្ញើពីធនាគារផសងៗរូមមាន៖
២០១៣

បក់ប

្ញើចរន្ដ

បក់ប

្ញើមានកាលកំណត់

បក់ប

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

២០១៣

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

(ឃ) អតការបក់បចាំឆាំ៖

ច
ើ្ញ រន្តពុមា
ំ នផ្តល់ការបក់ទ ចំណកបក់ប

អំពីធនាគារ

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

សមិទិ្ធផល

ដុលារអាមរិក

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

២០១២

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

២០១៣

សារជូនចំ

(ខ) ការវិភាគតាមបភទអតិថិជន៖

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

២.៩៨៥.៨៥១

១១.៩២៨.៤៧៥

៧៥.១៨២

៣០០.៣៥២

២៨.៩៩៣.១១២

១១៥.៨២៧.៤៨២

៩៣.០២៦.៥៧៨

៣៧១.៦៤១.១៧៩

៣១.៩៧៨.៩៦៣

១២៧.៧៥៥.៩៥៧

៩៣.១០១.៧៦០

៣៧១.៩៤១.៥៣១

មាន
កាលកំណត់ផល់
្ត ការបក់ ចាប់ពី ១,០០% ដល់ ១,៣០% (ឆាំ ២០១២ គឺចាប់ពី ១,០០% ដល់ ១,២៥%)។
ើ្ញ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការវិភាគបន្ថមនបក់ប

ព័ត៌មានផសងៗ

១២. បក់ប

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
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១៣. ពន្ធលើបក់ចំណញ
សមាសធាតុសំខាន់ៗនចំណាយពន្ធលើបក់ចំណញមានដូចខាងកម ៖
សមប់ការិយបរិច្ឆទចាប់ពី
ថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ ដល់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ពន្ធក្នុងគ

២.៦៥៩.៤៣០

១០.៦២៤.៤២៣

១.៨០៥.៥៦២

៧.២១៣.២២០

ពន្ធពនយោរ

(៦៨១.២៧៣)

(២.៧២១.៦៨៦)

(៣២២.៧៤០)

(១.២៨៩.៣៤៥)

ចំណាយពន្ធលើបក់ចំណញ

១.៩៧៨.១៥៧

៧.៩០២.៧៣៧

១.៤៨២.៨២២

៥.៩២៣.៨៧៥

ចំណាយពន្ធលើបក់ចំណញ
ងតាមបទបញ្ញត្ដិចបោប់ពន្ធ៖

១៣.១ ពន្ធលើបក់ចំណញក្នុងគ
អនុ

ម

តាមចបោប់នពះរាជាណាចកកម្ពុជាធនាគារមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើបក់ចំណញ

ឬក៏បង់ពន្ធអបបបរមា

យគណនា តាមអត ១% ន បក់ចំណូលសរុប

ការផ្ទៀងផាត់ពន្ធលើបក់ចំណញដលគណនាតាមអតពន្ធជាផ្លូវការធៀប

យគណនាតាមអត ២០% នបក់ចំណញជាប់ពន្ធ

ពលដលពន្ធមួយណាមានចំនួនធំជាង។

នឹងពន្ធលើបក់ចំណញបងាញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលមានដូចខាងកម៖
សមប់ការិយបរិច្ឆទចាប់ពី
ថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ ដល់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

បក់ចំណញមុនចំណាយពន្ធ
ពន្ធលើបក់ចំណញផ្អកតាមអតពន្ធជាផ្លូវការ
ចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន
ពន្ធលើបក់ចំណញក្នុងគ

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់ លខ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់ លខ២.១.៥)

១១.៧៥៧.៦៦៧

៤៦.៩៧១.៨៨០

៧.៦០០.១៧១

៣០.៣៦២.៦៨៤

២.៣៥១.៥៣៣

៩.៣៩៤.៣៧៤

១.៥២០.០៣៤

៦.០៧២.៥៣៦

៣០៧.៨៩៧

១.២៣០.០៤៩

២៨៥.៥២៨

១.១៤០.៦៨៤

២.៦៥៩.៤៣០

១០.៦២៤.៤២៣

១.៨០៥.៥៦២

៧.២១៣.២២០

យ អាជាធរពន្ធដារនពះរាជាណាចកកម្ពុជា។

យសារតការអនុវត្ដចបោប់

ការបកាសពន្ធលើបក់ចំណញរបស់ធនាគារ គឺតមូវឲយមានការតួតពិនិតយជាទៀងទាត់
ពន្ធ

ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ អាចផាស់បរូ្ដ
លើបតិបត្ដកា
ិ រ ជាចន
ើ បភទ អាចនឹងទទួលយកការបកសយផសងៗគា តម្លដលបងាញក្នង

របស់អាជាធរពន្ធដារ។

ពលកយតាមការសមច

បមបមួលនសំវិធានធនពន្ធលើបក់ចំណញក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆទមានដូចខាងកម៖
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

២.៣៣២.៥៣១

៦៨៦.០៣៧

ពន្ធលើបក់ចំណញក្នុងគ

២.៦៥៩.៤៣០

១.៨០៥.៥៦២

ពន្ធដលបានបង់

(៩៦៧.១៣៦)

(១៥៩.០៦៨)

សមតុលយនាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ

៤.០២៤.៨២៥

២.៣៣២.៥៣១

១៦.០៧៩.១៧៦

៩.៣១៨.៤៦១

សមតុលយនាថ្ងទី ១ ខមករា/ថ្ងទី ២ ខមសា ផ្ទរពីសាខា

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)
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កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
១៣. ពន្ធលើបក់ចំណញ (តពីទំព័រមុន)
១៣.២ ពន្ធពនយោរលើបក់ចំណញ

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

សំវិធានធនសមប់ឥណទានដលបាត់បង់

៦៩៥.៩៩៣

២.៧៨០.៤៩២

១៥០.៨១០

៦០២.៤៨៦

គណនីបង្គរ

១៧៦.៨៨៧

៧០៦.៦៦៤

៧៤.១១៣

២៩៦.០៨១

រំលស់

១៦០.៤០០

៦៤០.៧៩៨

១១១.៥៨៥

៤៤៥.៧៨២

(២៩.២៦៧)

(១១៦.៩២២)

(១៣.៧៦៨)

(៥៥.០០៣)

១.០០៤.០១៣

៤.០១១.០៣២

៣២២.៧៤០

១.២៨៩.៣៤៦

ចំណញមិនទាន់ទទួលសា្គល់លើការប្ដូរបក់បរទស

១៤. ទពយអកម្មផសងៗ
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ការបក់តូវទូទាត់

១.៣៨៨.៨២៣

៥.៥៤៨.៣៤៨

៩៦៣.៦៨៤

៣.៨៤៩.៩១៨

បក់លាភការបង្គរ

៨៨៤.៤៣៤

៣.៥៣៣.៣១៤

២៥០.៥៦៦

១.០០១.០១១

មូលបបទានបតធនាគារិក

៤៣៥.៥៣៧

១.៧៣៩.៩៧០

១៧៩.៣៣៥

៧១៦.៤៤៣

ចំណាយបង្គរ

៣២៥.៦៦០

១.៣០១.០១២

៦១៩.៨៦០

២.៤៧៦.៣៤១

ចំណាយបុរបទានលើសក្ខីប័ត

១១៦.២០០

៤៦៤.២១៩

២១៦.០០០

៨៦២.៩២០

ផសងៗ

៨៧៩.៤៣៩

៣.៥១៣.៣៥៩

៣៦៨.៥៣៩

១.៤៧២.៣១៤

៤.០៣០.០៩៣

១៦.១០០.២២២

២.៥៩៧.៩៨៤

១០.៣៧៨.៩៤៧

ទពអកម្មផសងទៀតជាទពយដលរួមបញ្ចូលទាំងចំណាយបង្គរសមប់កមសវាសវនកម្ម បក់ខដលតូវបង់ ពន្ធកាត់ទុកដលតូវបង់ និងបំណុលផសងៗ

សមិទិ្ធផល

ដុលារអាមរិក

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

ដុលារអាមរិក

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

ពន្ធពនយោរជាទពយសកម្ម (ទពយអកម្ម)

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

ពន្ធពនយោរជាទពយសកម្ម (ទពយអកម្ម)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

២០១២

ព័ត៌មានផសងៗ

២០១៣

អំពីធនាគារ

សារជូនចំ

ព័ត៌មានលម្អិតនពន្ធពនយោរលើបក់ចំណញ ដលទទួលសា្គល់ក្នុងគមានដូចខាងកម៖
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១៥. ទមង់កាលវសាន
តារាងខាងកមបងាញពីការវិភាគនទពយសកម្ម និងទពយអកម្មដលតូវបានវិភាគ

យ

ង

លើថាតើទពយទាំង

ឬអាចធ្វើការទូទាត់ក្នុងរយៈពល ១២ ខ និងចើនជាង ១២ ខ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆទនតារាងតុលយការ៖

ះអាចរំពឹងថានឹងអាចបមូលមកវិញបាន

២០១៣
តិចជាង ១២ ខ

ចើនជាង ១២ ខ

សរុប

១៤៩.៦៧៩.៨៩១

៤២.៥០០.៦១៥

១៩២.១៨០.៥០៦

គណនីតូវទទួលពីកុមហ៊ុនម

៣២៣.៧៩២

-

៣២៣.៧៩២

គណនីតូវទទួលពីសម្ព័ន្ធញាតិ

៦១៨.១៩០

-

៦១៨.១៩០

៩៨.៦២៨.១៥៤

១៧៤.០៣៦.៤៩១

២៧២.៦៦៤.៦៤៥

១.២២៦.៤៩៧

-

១.២២៦.៤៩៧

អចលកម្ម និងហត្ថូបករណ៍

-

៤.៣៦៣.៤៤២

៤.៣៦៣.៤៤២

ទពយសកម្មអរូបី

-

៥២.៧៦៣

៥២.៧៦៣

ពន្ធពនយោរជាទពយសកម្ម

-

១.០០៤.០១៣

១.០០៤.០១៣

៣៧៩.៣២៣

-

៣៧៩.៣២៣

២៥០.៨៥៥.៨៤៧

២២១.៩៥៧.៣២៤

៤៧២.៨១៣.១៧១

-

-

(១១.២៣៤.៨០០)

២៥០.៨៥៥.៨៤៧

២២១.៩៥៧.៣២៤

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.០០២.១៦៩.១០៩

៨៨៦.៧១៩.៥០៨

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៣២៨.៦០៦.៩៤៣

៥៥.៦២៦

៣២៨.៦៦២.៥៦៩

៥៨.៩៦៤.០២៥

-

៥៨.៩៦៤.០២៥

៣.០៣៤.៤៥៤

-

៣.០៣៤.៤៥៤

៤.០២៤.៨២៥

-

៤.០២៤.៨២៥

៩៩៥.៦៣៩

-

៩៩៥.៦៣៩

៣៩៥.៦២៥.៨៨៦

៥៥.៦២៦

៣៩៥.៦៨១.៥១២

១.៥៨០.៥២៥.៤១៥

២២២.២២៦

១.៥៨០.៧៤៧.៦៤១

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖
សាច់បក់ និងសមតុលយជាមួយធនាគារផសងៗ

ឥណទាន និងបុរបទាន
ទពយសកម្មផសងៗ
ទពយសកម្មមិនមនហិរញ្ញវត្ថុ៖

ទពយសកម្មផសងៗ

សំវិធានធនលើឥណទានដលបាត់បង់
សរុបជាបក់ដុលារអាមរិក
សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)
ទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖
បក់ប

្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារផសងៗ

គណនីតូវទូទាត់

ឲយកុមហ៊ុនម

ទពយអកម្មផសងៗ
ទពយអកម្មមិនមនហិរញ្ញវត្ថុ៖
សំវិធានធនពន្ធលើបក់ចំណញ
ទពយអកម្មផសងៗ
សរុបជាបក់ដុលារអាមរិក
សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)
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កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណនីតូវទទួលពីកុមហ៊ុនម

១៨៥.៤០៥

-

១៨៥.៤០៥

គណនីតូវទទួលពីសម្ព័ន្ធញាតិ

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

ទពយសកម្មអរូបី

-

២៣.៨៣២

២៣.៨៣២

ពន្ធពនយោរជាទពយសកម្ម

-

៣២២.៧៤០

៣២២.៧៤០

៣៣៤.០៦១

-

៣៣៤.០៦១

២៣១.០៦២.១១៥

១៩៣.៥០០.២២១

៤២៤.៥៦២.៣៣៦

-

-

(១០.៨២១.០១៣)

សរុបជាបក់ដុលារអាមរិក

២៣១.០៦២.១១៥

១៩៣.៥០០.២២១

៤១៣.៧៤១.៣២៣

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សមា្គល់លខ 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

ឥណទាន និងបុរបទាន
ទពយសកម្មផសងៗ
ទពយសកម្មមិនមនហិរញ្ញវត្ថុ៖

ទពយសកម្មផសងៗ

សំវិធានធនលើឥណទានដលបាត់បង់

ទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖
បក់ប

្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារផសងៗ

គណនីតូវទូទាត់

ឲយកុមហ៊ុនម

ទពយអកម្មផសងៗ
ទពយអកម្មមិនមនហិរញ្ញវត្ថុ៖
សំវិធានធនពន្ធលើបក់ចំណញ
ទពយអកម្មផសងៗ
សរុបជាបក់ដុលារអាមរិក
សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

អំពីធនាគារ

១៨០.៦៩៩.៩១៩

សមិទិ្ធផល

៤០.៥០០.៦១៥

សាច់បក់ និងសមតុលយជាមួយធនាគារផសងៗ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

១៤០.១៩៩.៣០៤

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

សរុប

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

ចើនជាង ១២ ខ

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

តិចជាង ១២ ខ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

២០១២

ព័ត៌មានផសងៗ

១៥. ទមង់កាលវសាន (តពីទំព័រមុន)

សារជូនចំ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
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១៦.ដើមទុន
ដើមទុនរបស់ធនាគាររួមមាន ៥០ លានភាគហ៊ុនដលចញផសោយ និងបានទូទាត់ពញលញក្នុងតម្លចារឹក ១ ដុលារអាមរិកក្នុងមួយភាគហ៊ុន។
ថ្ងទី២ ខមសា ឆាំ២០១២ ធនាគារតូវបានចុះបញ្ជីជាកុមហ៊ុនសាជីវកម្ម (កំណត់សមា្គល់ លខ ១)។ ធនាគារបានបន្ថមដើមទុនចំនួន ២០ លានដុលារអាមរិក ដើមបីធើ្វ

ឲយដើមទុនដំបង
ូ របស់ធនាគារមានចំនន
ួ ៥០ លានដុលារអាមរិក។ ដើមទុនបន្ថមមានធាតុសខា
ំ ន់ពរី គឺការបន្ថម
បំលងបក់ចំណញរកសោទុកពីសាខា ចំនួន ៣,០៨ លានដុលារអាមរិក។

ួ ១៦,៩២ លានដុលារអាមរិក និងការ
យសាច់បក់សទ
ុ ចំ
្ធ នន

១៧.ចំណូលពីការបក់
សមប់ការិយបរិច្ឆទចាប់ពី
ថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ ដល់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

ចំណូលការបក់ពីឥណទាន
ចំណូលការបក់ពីបក់ប ្ញើ និងបក់តម្កល់
ធនាគារជាតិនកម្ពុជា និងធនាគារផសងៗ

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

២២.៤១៦.២៥០

៨៩.៥៥២.៩១៩

១៤.២៥៤.៨៩៨

៥៦.៩៤៨.៣១៧

៦៧៦.៨៣៤

២.៧០៣.៩៥២

២៨៣.៦៣៤

១.១៣៣.១១៨

២៣.០៩៣.០៨៤

៩២.២៥៦.៨៧១

១៤.៥៣៨.៥៣២

៥៨.០៨១.៤៣៥

១៨.ចំណាយលើការបក់
សមប់ការិយបរិច្ឆទចាប់ពី
ថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ ដល់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

ចំណាយការបក់
បក់ប

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

៣.៤៦៩.៩៨៤

១៣.៨៦២.៥៨៦

២.១៤០.១១៨

៨.៥៤៩.៧៧១

៧៣០.២០៧

២.៩១៧.១៧៧

៧៦០.៨១១

៣.០៣៩.៤៤០

១៧០.៦៤៨

៦៨១.៧៣៩

១១៩.០៩៦

៤៧៥.៧៨៩

១១៣.៣៨៤

៤៥២.៩៦៩

៣០.០០១

១១៩.៨៥៤

៤.៤៨៤.២២៣

១៧.៩១៤.៤៧១

៣.០៥០.០២៦

១២.១៨៤.៨៥៤

លើ៖

្ញើមានកាលកំណត់

បក់កម្ចី
គណនីបក់ប

ដុលារអាមរិក

្ញើសនសំ

គណនីចរន្ត

១៩.ចំណូលពីថ្លឈ្នួល និងកមជើងសារ
សមប់ការិយបរិច្ឆទចាប់ពី
ថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ ដល់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

១.១៥១.៤៩៦

៤.៦០០.២២៧

៩៤៤.០២១

៣.៧៧១.៣៦៤

ចំណូលពីសវាកម្ម

៦៥០.៤៧៩

២.៥៩៨.៦៦៤

២៦៣.៧៧៥

១.០៥៣.៧៨១

ចំណូលពីការសនយោឥណទាន

២៦១.០២៣

១.០៤២.៧៨៧

១៧០.៨៣១

៦៨២.៤៧០

ចំណាយទំរង់ការ

២៥៧.៨៨៦

១.០៣០.២៥៥

២៣៨.៨៤៤

៩៥៤.១៨២

កមជើងសារពីហិរញ្ញបបទានពាណិជ្ជកម្ម

២០៣.១២៨

៨១១.៤៩៦

២២១.៣៤៥

៨៨៤.២៧៣

ចំណញពីការប្តូរបក់

១៤៦.៣៣៣

៥៨៤.៦០០

៦៨.៨៤២

២៧៥.០២៤

ផសងៗ

៣៧២.៧៤៨

១.៤៨៩.១២៨

៨១.២៥៦

៣២៤.៦១៨

៣.០៤៣.០៩៣

១២.១៥៧.១៥៧

១.៩៨៨.៩១៤

៧.៩៤៥.៧១២

ចំណូលពីការផ្ទរបក់

105
សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

២.៤៨២.៩៣៩

៩.៩១៩.៣៤១

១.២២៧.៦៦១

៤.៩០៤.៥០៦

៧៥៣.៨៩៥

៣.០១១.៨១១

ចំណាយលើការជួល

៧២៩.០៧១

២.៩១២.៦៣៩

៤២៨.០៦៨

១.៧១០.១៣២

ចំណាយពន្ធ និងអាជាប័ណ្ណ

៦២២.៧១១

២.៤៨៧.៧៣០

២៣០.១៨០

៩១៩.៥៦៩

ចំណាយលើការផសោយពាណិជ្ជកម្ម

៣៦៤.៩៨០

១.៤៥៨.០៩៥

១៥៦.៨៦២

៦២៦.៦៦៤

ចំណាយលើការធ្វើដំណើរ

៣១៥.១៤១

១.២៥៨.៩៨៨

១៧៤.៤៣៤

៦៩៦.៨៦៤

ចំណាយទឹកភ្លើង

២៦៣.៦៧៣

១.០៥៣.៣៧៤

១៦៣.៣០៧

៦៥២.៤១១

ចំណាយលើការជួលជុល និងថរកសោអចលកម្ម

២៥២.០៩១

១.០០៧.១០៤

២៩៣.៥៤៤

១.១៧២.៧០៨

ចំណាយទូរគមនាគមន៍

១៨១.៥៧២

៧២៥.៣៨០

១០៧.៥៣៤

៤២៩.៥៩៨

ចំណាយលើសំភារៈការិយាល័យ

១៦៤.៩២២

៦៥៨.៨៦៣

៦៧.០២៣

២៦៧.៧៥៧

ចំណាយលើអភិបាល និងសំវិធានធនសមប់បជុំ

១៣៩.៣៦៧

៥៥៦.៧៧១

១២០.០០០

៤៧៩.៤០០

ចំំណាយសន្ដិសុខ

១៣៧.៣០២

៥៤៨.៥២១

៦៩.៥៨៦

២៧៧.៩៩៦

ចំណាយវិជាជីវៈ

១៣២.៩៥៧

៥៣១.១៦៣

៦៦.៩៤៣

២៦៧.៤៣៨

ចំណាយលើទំនាក់ទំនងអតិថិជន

៦៥.៦៦១

២៦២.៣១៦

២៨.៥៧៨

១១៤.១៦៩

ចំណាយលើការបណ្ដុះបណា្ដល និងសិកា្ខសាលា

៤២.៩៣២

១៧១.៥១៣

១៩.០០៩

៧៥.៩៤១

១.៦៤៩

៦.៥៨៨

២១.៣២៣

៨៥.១៨៥

៤២៣.០០០

១.៦៨៩.៨៨៦

១៤៤.៣៣៧

៥៧៦.៦២៦

១០.០៥៥.៦២៧

៤០.១៧២.២៣០

៥.៣២៧.៥៦២

២១.២៨៣.៦១០

ចំណាយរំលស់

ចំណាយធានារា៉ប់រង
ចំណាយរដ្ឋបាលផសងៗ

ចំណាយរដ្ឋបាលផសងៗរួមមាន ភាគចើនជាចំណាយសបបុរសធម៌ ចំណាយបុព្វលាភមូលប័ត បំណុល ការពិន័យ និងចំណាយពន្ធកាត់ទុកដលជាបន្ទុករបស់ធនាគារ។

អំពីធនាគារ

១៩.៩៣៨.៧៩៣

ជន៍បន្ថម

សមិទិ្ធផល

៤.៩៩០.៩៣៧

ចំណាយបុគ្គលិក និងអត្ថប

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

ដុលារអាមរិក

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

ដុលារអាមរិក

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សមប់ការិយបរិច្ឆទចាប់ពី
ថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ ដល់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

ព័ត៌មានផសងៗ

២០. ចំណាយរដ្ឋបាលទូ

សារជូនចំ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
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២១. សាច់បក់សុទ្ធ (បើបស់ក្នុង) បានពីសកម្មភាពបតិបត្តិការ
សមប់ការិយបរិច្ឆទចាប់ពី
ថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ ដល់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

១១.៧៥៧.៦៦៧

៤៦.៩៧១.៨៨០

៧.៦០០.១៧១

៣០.៣៦២.៦៨៤

១.២២៧.៦៦១

៤.៩០៤.៥០៦

៧៥៣.៨៩៥

៣.០១១.៨១១

(៦.០៥០)

(២៤.១៧១)

-

-

លថ្លដើមកម្មវិធីកុំពយូទ័រ

១៤០

៥៥៨

-

-

ពន្ធលើបក់ចំណញដលបានបង់

(៩៦៧.១៣៦)

(៣.៨៦៣.៧០៨)

(១៥៩.០៦៨)

(៦៣៥.៤៧៧)

១២.០១២.២៨២

៤៧.៩៨៩.០៦៥

៨.១៩៤.៩៩៨

៣២.៧៣៩.០១៨

បក់តម្កល់កាតព្វកិច្ច

(២.០០០.០០០)

(៧.៩៩០.០០០)

(៤.០០០.០០០)

(១៥.៩៨០.០០០)

សមតុលយជាមួយធនាគារដទ

(៥.០០០.០០០)

(១៩.៩៧៥.០០០)

-

-

(៣៣.៥៣៥.៣២៣)

(១៣៣.៩៧៣.៦១៥)

(៦១.៥៧១.៣០៦)

(២៤៥.៩៧៧.៣៦៨)

(១១៥.០៣៣)

(៤៥៩.៥៥៧)

(៨៧៥.៣៧៦)

(៣.៤៩៧.១២៦)

២៣.៤២៧.៦៥៩

៩៣.៥៩៣.៤៩៨

៥៥.៦៩២.៤៧០

២២២.៤៩១.៤១៨

១.៥០៥.៤៧៦

៦.០១៤.៣៧៧

(៤៣៥.០៤០)

(១.៧៣៧.៩៨៥)

១.៤៣២.១០៩

៥.៧២១.២៧៥

(៤.០៨៦.៣៦៨)

(១៦.៣២៥.០៤០)

(២.២៧២.៨៣០)

(៩.០៧៩.៩៥៧)

(៧.០៨០.៦២២)

(២៨.២៨៧.០៨៣)

លំហូរសាច់បក់ពីសកម្មភាព បតិបត្តិការ
បក់ចំណញមុនចំណាយពន្ធ
និយ័តកម្មលើ៖
ចំណាយរំលស់
ចំណញលើការលក់ទពយ និងហត្ថូបករណ៍
ការលុប

សាច់បក់បានពីសកម្មភាព បតិបត្តិការមុនការបបួល
ទពយសកម្មបតិបត្តិការសុទ្ធ
ការកើនឡើងនទពយសកម្ម បតិបត្តិការ៖

ឥណទាន និងបុរបទាន
ទពយសកម្មផសងៗ
ការកើនឡើង (ការថយចុះ) នទពយអកម្មបតិបត្តិការ៖
បក់ប

្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារផសងៗ

ចំនួនទឹកបក់សុទ្ធជំពាក់

កុមហ៊ុនម

ទពយអកម្មផសងៗ
សាច់បក់សុទ្ធ (បើបស់ក្នុង) បានពីសកម្មភាពបតិបត្តិការ
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
២២. បតិបត្ដិការ និងសមតុលយជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ

គណនីទូទាត់
កម្ចី
បក់ប

ព
ើ ្ញ ធ
ី នាគារផសង

ការបក់ដលតូវបង់
ចំណាយការបក់
ចំណាយសវាបឹកសោ

សារជូនចំ

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់
លខ ២.១.៥)

៣២៣.៧៩២

១.២៩៣.៥៤៩

១៨៥.៤០៥

៧៤០.៦៩៣

៥៥.៧៥០.០០០

២២២.៧២១.២៥០

៤៥.៧៥០.០០០

១៨២.៧៧១.២៥០

៣.១៧១.៨០៤

១២.៦៧១.៣៥៧

១.៦៨០.០៤២

៦.៧១១.៧៦៨

៤២.២២១

១៦៨.៦៧៣

២៨.៥០៧

១១៣.៨៨៥

៧៣០.២០៧

២.៩១៧.១៧៧

៧៦០.៨១១

៣.០៣៩.៤៤០

៣៣.៥៧៨

១៣៤.១៤៤

-

-

ធនាគារ Maybank London

គណនីទូទាត់

១០.៦៨៥

៤២.៦៨៧

១៦.៧៧៧

៦៧.០២៤

ធនាគារ Maybank New York

គណនីទូទាត់

៦០៧.៥០៥

២.៤២៦.៩៨២

៩៨.១៩០

៣៩២.២៦៩

(ខ) អត្ថប

ជន៍ដល់បុគ្គលិកគប់គងសំខាន់ៗ
សមប់ការិយបរិច្ឆទចាប់ពី
ថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ ដល់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

បក់ខ និងអត្ថប
គប់គងសំខាន់ៗ

ជន៍បន្ថមរបស់បុគ្គលិក

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

១.២៩០.៦៩២

៥.១៥៦.៣១៥

៨៦៥.០៦៤

៣.៤៥៥.៩៣១

អំពីធនាគារ

Berhad

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ
២.១.៥)

សមិទិ្ធផល

ធនាគារ Malayan Banking

ដុលារអាមរិក

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

បភទនបតិបត្តិការ

សមប់ការិយបរិច្ឆទចាប់ពី
ថ្ងទី ២ ខមសា ឆាំ ២០១២ ដល់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

សម្ព័ន្ធញាតិ

ក្នុងគ និងសមតុលយជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិនាកាលបរិច្ឆទតារាងតុលយការមានដូចខាងកម៖

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

(ក) បតិបត្តិការសំខាន់ៗរបស់ធនាគារជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ

ក្នង
ុ ការឆ្លយ
ើ តបនឹងតមវូ ការហិរញ្ញវត្ថរុ បស់អតិថជ
ិ ន ធនាគារមានការពាក់ពន
័ នឹ
្ធ ងការសនយោ និងទពយអកម្មជាយថាហតុមយ
ួ ចំនន
ួ ។ ការសនយោលកា
ើ រឲយខ្ចប
ី ក់ រួមមាន៖
២០១៣

ផ្នកដលមិនបើបស់នឥណទានវិបារូបន៍
លិខិតឥណទាន
ការធានា
ការបមូលសក្ខីប័តមិនទាន់ទូទាត់

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

៣៣.៦១៧.៨៥៤

១៣៤.៣០៣.៣២៧

៣៦.៩៧០.០៩៣

១៤៧.៦៩៥.៥២២

៦.៦៨១.៥៤០

២៦.៦៩២.៧៥២

៧.១២៧.៧៩០

២៨.៤៧៥.៥២១

១.៧១៨.២៩៧

៦.៨៦៤.៥៩៧

២.៦៤១.៦០៤

១០.៥៥៣.២០៨

៥៨៧.៨៥២

២.៣៤៨.៤៦៩

៥៦២.៤២៩

២.២៤៦.៩០៤

៤២.៦០៥.៥៤៣

១៧០.២០៩.១៤៥

៤៧.៣០១.៩១៦

១៨៨.៩៧១.១៥៥

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

២៣.១ ការសនយោលើការឲយខ្ចីបក់

ព័ត៌មានផសងៗ

២៣. ការសនយោ និងភាពជាយថាហតុ

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

បុគ្គលិកគប់គងសំខាន់ៗគឺរាប់បញ្ចូលទាំងអភិបាល និងគណៈគប់គងរបស់ធនាគារ។
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

២៣. ការសនយោ និងភាពជាយថាហតុ្ថុ (តពីទំព័រមុន)
២៣.២ ការសនយោលើភតិសនយោបតិបត្តិការ
ធនាគារជាភតិករមានការទាក់ទង

នឹងភតិសនយោពាណិជ្ជកម្មលើទីតាំងរបស់ខ្លួន។ មិនមានការដាក់កំហិតណាមួយ

លើភតិករដលពាក់ព័ន្ធនឹងភតិសនយោ

ការទូទាត់ភតិសនយោអបបបរមា នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២ មានដូចខាងកម៖
២០១៣

៥ ឆាំ

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់បងាញលខ ២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់បងាញលខ ២.១.៥)

៩៥០.១២៧

៣.៧៩៥.៧៥៧

៦៦៧.៥១៤

២.៦៦៦.៧១៨

១.៨០១.០៥២

៧.១៩៥.២០៣

៥៨២.៨០៦

២.៣២៨.៣១០

២.៧៥១.១៧៩

១០.៩៩០.៩៦០

១.២៥០.៣២០

៤.៩៩៥.០២៨

២៣.៣ យថាភាពលើពន្ធ
បព័ន្ធពន្ធដារ

តួតពិនិតយយា៉ងហ្មត់ចត់ ការរៀបចំនូវនិតិវិធី និងឯកសារសមាងនានា
ក្នុងពះរាជាណាចកកម្ពុជាមានលក្ខណៈថ្មី ហើយពន្ធ

ទាំងនះតងតមានការផាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់ ហើយតងតមានភាពមិន
ចបោស់លាស់ភា
់ ពផ្ទយ
ុ គា ហើយស្ថត
ិ

មានឡើងនូវភាពខុសគាក្នុងចំ
ពន្ធតូវបានស្ថិត

កមការបកសយបំភដ
ឺ្ល លកើត

មអាជាធរពន្ធដារ និងយុតាធិការ។

កមការតួតពិនិតយ និងតាមដានអង្កត

យ

រួមទាំងការអនុវត្ដ

ការបង្កើតទាំងនះ គឺបន្ដការតួតពិនិតយឡើងវិញជាបចាំ ដើមបីកំណត់នូវ
ហានិភ័យបតិបត្ដិការរបស់អាជីវកម្មធនាគារ។

២៤.២ ហានិភ័យឥណទាន
ុ ំ
បង់ហរិ ញ្ញវត្ថច

ដាក់ទណកម្ម និងបង់ការបក់។

ភាពជាក់ស្ដងទាំងនះ អាចបង្កឲយមានហានិភ័យពន្ធក្នុងបទសកម្ពុជា

របស់ពួកគ

ឥណទាន ។

ះជាយា៉ងណាក៏

យ អាជាធរ

ពាក់ព័ន្ធអាចមានបំណកសយខុសគា ហើយលទ្ធផលអាចជាសារវ័ន្ដ។

២៤. ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
ហានិភ័យទីផសោរ (រួមមានហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ និងហានិភ័យអតការបក់) និង

ហានិភយ
័ សាច់បក់ងាយសល
ួ ។ ការបឈមមុខជាមួយហានិភយ
័ គឺជាកតាសំខាន់
ះវិសយ
័ ពាណិជកម្ម
្ជ ហិរញ្ញវត្ថុ ហើយហានិភយ
័ បតិបត្ដការគឺ
ិ
ជាវិបាកមួយ
ក្នុងអាជីវកម្ម។

ុ រីវ ដូចជាកិចសន
្ច
យោប្ដរូ បក់បរទស និង
ធនាគារមិនបប
ើ ស់ឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថដ

កិច្ចសនយោប្ដូរអតការបក់ ដើមបីគប់គងការលចឡើងនូវហានិភ័យខាងលើ ។

ធនាគារមានបំណងអនុវត្ដតាមបទបញ្ញត្ដិរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា ចំ

ះ

ល

បំណងលើការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។ បន្ថមលើកាតព្វកិច្ចតាមបទបញ្ញត្ដិ

របស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា ធនាគារថមទាំង
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កុមហ៊ុនមផងដរ។

រពតាមនីតិវិធីគប់គងហានិភ័យ

ក- ការវាស់ស្ទង់ ការទប់សា្កត់ និងការតួតពិនិតយជាបណ្ដុំ
ឥណទាន

ការគប់គង និងទំនួលខុសតូវជាទូ

លើហានិភ័យ

លើការពិនិតយមើលហានិភ័យ

ឥណទានធ្វើឡើងនូវថាក់កមិតនគណៈកមាធិការគប់គងហានិភ័យ

របស់កម
ុ បក
ឹ សោភិបាលរបស់ធនាគារ។ កមត
ិ នការគប់គងគណៈកមាធិការ
បតិបត្ដិការ និងគណៈកមាធិការគប់គងហានិភ័យរបស់ធនាគារ
ជាអ្នកតត
ួ ពិនត
ិ យ

្ត ការកំណត់តម្ល
លើហានិភយ
័ ឥណទានជាសារវ័ន។

ហានិភ័យ ជាបន្ទុករបស់គណៈ កមាធិការគប់គងទពយសកម្ម និង

ទពយអកម្ម។ គណៈកមាធិការទាំងអស់នះនឹងធានាថា រាល់ចំនុចដល
មានហានិភយ
័ ទាង
ំ ឡាយតវូ បានរកឃើញ វាស់វង គប់គង កំណត់តម្ល

តត
ូ ពិនត
ិ យ និងលាតតដាងឲយសមសប
គណៈកមាធិការនិមួយៗ។

តាមលក្ខខណ

ងរបស់

ជួបបទះហើយនិងការគប់គងរបស់គ៖

ហានិភយ
័ បតិបត្ដការដលកើ
ិ
តមានឡើងពីការខ្វះខាត ឬ ការមិនបានអនុវត្ដ

ជាប់លាប់នវូ នីតវិ ធ
ិ ផ
ី ក្ន
្ទ ង
ុ បុគលិ
្គ ក និងបព័ន្ធ តវូ បានកើតចញពីដណ
ំ
រើ ការ
គប់គងហានិភ័យបតិបត្តិការការតាមដាន និងធើ្វរបាយការណ៍អំពី

សកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈការតួតពិនិតយ និងផ្នកគាំទដលមានភាព
គប់គង។

ឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ លមិនបងាញក្នង
ុ តារាងតុលយការដរ ដូចជាការសនយោ

ះ

ខាងកមនះ គឺជាផ្នកហានិភ័យចំបងមួយចំនួនដលធនាគារបាន

២៤.១ ហានិភ័យបតិបត្ដិការ

ឯករាជយពីអង្គភាពពាណិជ្ជកម្ម និងតួតពិនិតយដលបង្កើតឡើង

ះឥណទាននិងបុរបទាន។ ធនាគារក៏មានហានិភយ
័ ឥណទានចំ

អភិបាលកិច្ច

សកម្មភាពធនាគារមានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុជាចើនដូចជា ហានិភ័យឥណទាន

ដលអាចចៀសបាន

យការមិនអនុវត្ដនូវកាតព្វកិចរបស់
្ច
អកសុ
្ន
ខ
ំ ។
ី្ច

័ ឥណទាន កើតឡើងជាសំខាន់កង
ុ្ន សកម្មភាពផ្ដល់បក់
ធនាគារ។ ហានិភយ

កម្ចច
ី ំ

ធ្វើសំវិធានគប់គន់សមប់បំណុលពន្ធដលផ្អកលើបំណកសយ

ះធនាគារ

ហានិភយ
័ ឥណទាន គឺជាហានិភយ
័ សំខាន់បផ
ំ ត
ុ សមប់អាជីវកម្មរបស់

ជាសារវ័នជាងប
្ត
ទសដទទៀត។ គណៈគប់គងជឿជាក់ថា ពួកគបាន
លើចបោប់ពន្ធដារ។

លការណ៍ចបោប់ និងបទបញ្ញត្ដិផសងៗ។

តាម

ធនាគារ មានហានិភ័យឥណទាន ដលជាហានិភ័យអាចធ្វើឲយមានការខាត

កុមអាជាធរជាចើនដលផ្ដល់លទ្ធភាពតាមចបោប់ក្នុងការដាក់ពិន័យ

ណាស់ចំ

២០១២

ដុលារអាមរិក
តិចជាង ១ ឆាំ
ពី ១ ឆាំ

ះទ។

យគណៈ

ការគប់គងលើហានិភ័យបតិបត្ដិការរបស់ធនាគារតមូវឲយបង្កើតនូវរចនា
សម្ព័ន្ធ តួនាទី និងវិធីសាស្ដនការគប់គងឲយបានចបោស់លាស់។

លការណ៍ និងវិធានការណ៍តួតពិនិតយផ្ទក្នុងទាំងអស់តូវបានដាក់ឲយ

អនុវត្ត រួមទាំងការបង្កើតអ្នកមានសិទ្ធិចុះហត្ថលខា ការបង្កើតនូវបព័ន្ធ

ឹ
ក១. កបខ័ណនការគប់គងហានិភ័យឥណទានដើមបីអភិវឌឍន៍ពងង

និងធ្វទ
ើ នា
ំ ក់ទន
ំ ងពីកបខណនការគប់គងហានិភ័យឥណទានឲយ

មានបសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងសុីសងាក់គា និងផ្ដល់អានុភាពដល់បុគ្គលិក
និងបច្ចកវិទយោ។
ក២.

លន

បាយឥណទាន

ដើមបីអភិវឌឍន៍ និងពិនត
ិ យលើ

លន

បាយឥណទាន រួមមានការ

ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចលើការអនុម័តឥណទាន។

ក៣. ការតមូវ

ដើមបីឲយអនុ
ការតមវូ

ឥណទាន។

យចបោប់

មតាមបទបញ្ញត្ដិរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា និង

យចបោប់មយ
ួ ចំនន
ួ ទៀតលើការគប់គងហានិភយ
័
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
២៤. ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

ក៤. បណ្ដុំដនកំណត់ហានិភ័យ

ដើមបីបង្កើត តួតពិនិតយ និងតាមដានដនកំណត់ហានិភ័យ និង បណ្ដុំនានា

ក៥.ការគប់គងផលប័ត

តាមផ្នកផសងៗ ដូចជាកុមអតិថិជនតមួយ និងតាមបភទផលិតផល។

យរួមបញ្ចូលទាំងការវិភាគលើសមាសភាព និងគុណភាពនផលប័ត ឥណទានផសងៗ

អំពីធនាគារ

យវិភាគលើវស
ិ យ
័ ដល

ំ ឬ ការពងីកឥណទានផសងទៀត សមប់ហានិភ័យឥណទានជាអតិបរមានទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ហានិភយ
័ ឥណទាន សូមមើលកំណត់សមា្គល់លខ ២៤.២ (គ)។

ិ អំពហា
ី និភយ
័ ឥណទានដលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពកតារាងតុលយការ ដូចជា ការសនយោ និងភាពជាយថាហតុ តវូ បានបងាញក្នង
ុ កំណត់សមា្គល់
ព័តមា
៌ នលម្អត

លខ ២៣.១ ខាងលើ។

គ- បណ្ដុំនហានិភ័យនការបងាញទពយសកម្មហានិភ័យឥណទាន
ការយកចិតទុ
្ដ កដាក់មានការកើនឡើង

ិ ្ច
ពលដលសម្ពន
័ ញាតិ
្ធ
មយ
ួ ចំនន
ួ បានចូលរួមក្នងសកម្ម
ុ
ភាពអាជីវកម្មសដៀងគា ឬ ក្នងភូ
ុ មសា
ិ ស្ដតមួយ ឬ មានលក្ខណៈសដ្ឋកច

សដៀងគា ដលអាចបង្កដល់សមត្ថភាពក្នង
ុ ការ

រពតាមកិចសន
្ច
យោដលអាចនឹងទទួលរងឥទ្ធព
ិ លនការផាស់បរូ្ដ នសដ្ឋកិចន
្ច

ការយកចិតទុ
្ដ កដាក់បានបងាញពីសកម្មភាពរបស់ធនាគារ

ះ

រកភាពរីកចមន
ើ ដលទទួលរងផលប៉ះពាល់

បាយ ឬ កតាផសងដទទៀត។

យវិសយ
័ ឧសសោហកម្ម ឬ ទីតាំងភូមសា
ិ ស្ដណាមួយ។

១. ការវិភាគតាមវិស័យ៖
២០១៣
សវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

អាហរ័ណ នីហរ័ណ

អ្នកបើបស់

លក់រាយ / លក់ដុំ

កម្មន្តសាល
និងបងឥន្ធនៈ

សវាផសងៗ

សរុប

១២២.៥៩១.៦៧៩

-

-

-

-

-

១២២.៥៩១.៦៧៩

៤១.១០៨.៧៧៦

-

-

-

-

-

៤១.១០៨.៧៧៦

៩៤១.៩៨២

-

-

-

-

-

៩៤១.៩៨២

ឥណទាន
និងបុរបទានសុទ្ធ

៣.៩២៥.៧៦០

៥.៩៩៤.១១០

១៥៨.០៩៣.៥៩៤

៥៧.៤០៩.៥៦៥

២៥.៥០១.៧២២

១០.៥០៥.០៩៤

២៦១.៤២៩.៨៤៥

ទពយសកម្មផសងៗ

១.២៥៩.៣៤០

-

-

-

-

-

១.២៥៩.៣៤០

សរុបជាដុលារអាមរិក

១៦៩.៨២៧.៥៣៧

៥.៩៩៤.១១០

១៥៨.០៩៣.៥៩៤

៥៧.៤០៩.៥៦៥

២៥.៥០១.៧២២

១០.៥០៥.០៩៤

៤២៧.៣៣១.៦២២

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ
២.១.៥)

៦៧៨.៤៦១.០១០

២៣.៩៤៦.៤៦៩

៦៣១.៥៨៣.៩០៨

២២៩.៣៥១.២១២

១០១.៨៧៩.៣៧៩

៤១.៩៦៧.៨៥១

១.៧០៧.១៨៩.៨៣០

សមតុលយជាមួយធនាគារ
ជាតិនកម្ពជា
ុ

១៣៤.១២៩.៨៣៦

-

-

-

-

-

១៣៤.១២៩.៨៣៦

២៩.៨៦៦.៦៥៦

-

-

-

-

-

២៩.៨៦៦.៦៥៦

៣០០.៣៧២

-

-

-

-

-

៣០០.៣៧២

ឥណទាន
និងបុរបទានសុទ្ធ

៣.៦៥៤.៨៨៩

២០.៣៧២.១៧០

៧៧.៤៥០.៣៨៣

៣៦.៣៦៦.៥៩៩

២៩.៩៤៦.៤៥១

៦០.១០៤.០៣០

២២៧.៨៩៤.៥២២

ទពយសកម្មផសងៗ

១.១៥៦.៧២៦

-

-

-

-

-

១.១៥៦.៧២៦

សរុបជាដុលារអាមរិក

១៦៩.១០៨.៤៧៩

២០.៣៧២.១៧០

៧៧.៤៥០.៣៨៣

៣៦.៣៦៦.៥៩៩

២៩.៩៤៦.៤៥១

៦០.១០៤.០៣០

៣៩៣.៣៤៨.១១២

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ
២.១.៥)

៦៧៥.៥៨៨.៣៧៤

៨១.៣៨៦.៨១៩

៣០៩.៤១៤.២៨០

១៤៥.២៨៤.៥៦៣

១១៩.៦៣៦.០៧២

២៤០.១១៥.៦០០

១.៥៧១.៤២៥.៧០៧

សមតុលយជាមួយធនាគារ
ជាតិនកម្ពជា
ុ
សមតុលយជាមួយ
ធនាគារផសងៗ
គណនីតវូ ទទួលពី
កម
ុ ហ៊ន
ុ ម និងសម្ពន
័ ញាតិ
្ធ

សមតុលយជាមួយ
ធនាគារផសងៗ
គណនីតវូ ទទួលពី
កម
ុ ហ៊ន
ុ ម និងសម្ពន
័ ញាតិ
្ធ

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

ខ- ហានិភ័យឥណទានជាអតិបរមាមុនពលមានទពយដាក់ប

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

បានកត់សមា្គល់ និងវិភាគហានិភយ
័ គប់គន់និងផ្ដល់នូវកតាទប់សា្កត់មួយចំនួនដរឬអត់។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

សមិទិ្ធផល

ដើមបីអនុវត្ដការតួតពិនិតយកយការអនុម័តលើសំណើឥណទានក្នង
ុ ការវាយតម្ល ថាតើអកបង្ក
្ន
ត
ើ ឥណទាន អ្នកវាយតម្លដំបង
ូ និងអាជាធរអនុមត
័

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

ក៦.ការតួតពិនិតយឥណទាន

អវិជ្ជមានណាមួយ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ុ ការការពារ និងបងា្ករនូវគុណភាពទពយសកម្ម របស់ធនាគារ
ក្នុងការកំណត់វ ទយិទភាពនិងការបមូលផ្ដ។
ំ ុ ទន្ទម
ឹ នឹងនះដរ ក្នង

ងាយរងគះហើយការរំពង
ឹ ទុកមានការបបល
ួ ឬ កំពង
ុ បងាញ នូវស

ព័ត៌មានផសងៗ

ួ ពិនត
ិ យលើផលប័តរបស់ធនាគារ
ដើមបីគប់គង និងតត

សារជូនចំ

២៤.២ ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

110

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

២៤. ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
២៤.២ ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
២. ការវិភាគភូមសា
ិ ស៖
្ត
២០១៣
កម្ពុជា

អាមរិកខាងជើង

ផសងៗ(*)

សរុប

១២២.៥៩១.៦៧៩

-

-

១២២.៥៩១.៦៧៩

៤០.៣២០.៤៧៣

៧៨៨.៣០៣

-

៤១.១០៨.៧៧៦

-

៦០៧.៥០៥

៣៣៤.៤៧៧

៩៤១.៩៨២

២៦១.៤២៩.៨៤៥

-

-

២៦១.៤២៩.៨៤៥

១.២៥៩.៣៤០

-

-

១.២៥៩.៣៤០

៤២៥.៦០១.៣៣៧

១.៣៩៥.៨០៨

៣៣៤.៤៧៧

៤២៧.៣៣១.៦២២

១.៧០០.២៧៧.៣៤១

៥.៥៧៦.២៥៣

១.៣៣៦.២៣៦

១.៧០៧.១៨៩.៨៣០

សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិនកម្ពុជា
សមតុលយជាមួយធនាគារផសងៗ
គណនីតូវទទួលពីកុមហ៊ុនម និងសម្ព័ន្ធញាតិ
ឥណទាន និងបុរបទានសុទ្ធ
ទពយសកម្មផសងៗ
សរុបជាដុលារអាមរិក
សមមូលពាន់រៀល(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

២០១២
កម្ពុជា

អាមរិកខាងជើង

ផសងៗ(*)

សរុប

១៣៤.១២៩.៨៣៦

-

-

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

សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិនកម្ពុជា
សមតុលយជាមួយធនាគារផសងៗ
គណនីតូវទទួលពីកុមហ៊ុនម និងសម្ព័ន្ធញាតិ
ឥណទាន និងបុរបទានសុទ្ធ
ទពយសកម្មផសងៗ
សរុបជាដុលារអាមរិក
សមមូលពាន់រៀល(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

(*) ផសងៗ គឺរាប់បញ្ចូលបទសមា៉ឡសុី និងចកភពអង់គ្លស
ឃ- គុណភាពឥណទានតាមចំណាត់ថាក់ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
គុណភាពឥណទាននទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថត
ុ វូ បានគប់គង

យធនាគារ

នទពយសកម្មដលទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទាំ
ុ ងអស់មានហានិភយ
័ ឥណទាន បើ

ុ តារាងខាងកមបងាញពីគណ
ុ ភាពឥណទានតាមថាក់
យបក
ើ មត
ិ ឥណទានផ្ទក្នង

នសំវធា
ិ នធនបាត់បង់។

ុ
ងតាមបព័នកម
្ធ
ត
ិ ឥណទានផ្ទក្នង
ុ ។ ទឹកបក់បងាញខាងកម គឺជាទឹកបក់ដល

២០១៣

សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិនកម្ពុជា
សមតុលយជាមួយធនាគារផសងៗ
គណនីតូវទទួលពីកុមហ៊ុនម និងសម្ព័ន្ធញាតិ
ឥណទាន និងបក់បុរបទានដុល
ទពយសកម្មផសង
សរុបជាដុលារអាមរិក
សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

មិនហួសកំណត់ និង
មិនបាត់បង់តម្ល

ហួសកំណត់
តមិនបាត់បង់តម្ល

បាត់បង់

សរុប

១២២.៥៩១.៦៧៩

-

-

១២២.៥៩១.៦៧៩

៤១.១០៨.៧៧៦

-

-

៤១.១០៨.៧៧៦

៩៤១.៩៨២

-

-

៩៤១.៩៨២

២៥៣.៧៣៤.៧៦៤

៩.៦៩៤.៦៣២

៨.៦៥៤.៧១១

២៧២.០៨៤.១០៧

១.២៥៩.៣៤០

-

-

១.២៥៩.៣៤០

៤១៩.៦៣៦.៥៤១

៩.៦៩៤.៦៣២

៨.៦៥៤.៧១១

៤៣៧.៩៨៥.៨៨៤

១.៦៧៦.៤៤៧.៩៨១

៣៨.៧៣០.០៥៥

៣៤.៥៧៥.៥៧០

១.៧៤៩.៧៥៣.៦០៦
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កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
២៤. ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
២៤.២ ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

-

១៣៤.១២៩.៨៣៦

២៩.៨៦៦.៦៥៦

-

-

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

សមតុលយជាមួយធនាគារផសងៗ
គណនីតូវទទួលពីកុមហ៊ុនម និងសម្ព័ន្ធញាតិ
ឥណទាន និងបក់បុរបទានដុល
ទពយសកម្មផសង
សរុបជាដុលារអាមរិក
សមមូល ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ ទពយសកម្មដលហួសកំណត់ ប៉ន
ុ មិ
្ត នធ្វឲ
ើ យបាត់បង់ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថត
ុ វូ បានចាត់ទក
ុ ជាឥណទានដលតវូ ឃាម
ំ ល
ើ ជាមួយ
នឹងអាយុកាលតិចជាង ៩០ ថ្ង។
ង- វត្ថប
ុ

ដ
ំ លបានបង្វរកម្មសិទឲ
ិ្ធ យ

ធនាគារក្នង
ុ អំឡង
ុ ការិយបរិចទ
្ឆ ធនាគារពុបា
ំ នទទួលទពយសកម្ម និងកាយជាមាស់កម្មសិទល
ិ្ធ វើ ត្ថប
ុ

២៤.៣ ហានិភ័យទីផសោរ

ទ
ំ ។

ហានិភ័យទីផសោរ គឺជាហានិភ័យនការខាតបង់កើតឡើងពីការបបួលមិន

ការវិភាគរំ

សំខាន់ពីរគឺ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទស និង ហានិភ័យអតការបក់។

ធនាគារ មិនបានកត់តឧបករណ៍ដលមានអតការបក់ថរ

អំ

យផល

អតការបក់ថរ

ក្នុងកមិតតម្ល ឬ អតទីផសោរដលមានសមាសធាតុ

តាមតម្លទីផសោរ

២៤.៣.១ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទស
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទស គឺសំ

លើការបបួលអត

បរទសដលកើតឡើងពីពលមួយ

ពលមួយ។ ធនាគារបាន

ប្ដរូ បក់ដលមិនអំ
រកសោនូវ

លន

យផលលើសានភាព

ំ
ញ ឬ ខាតទ។
របាយការណ៍មន
ិ មានផលប៉ះពាល់ដល់បក់ចណ

ការវិភាគរំ

រាល់ការប្ដរូ រូបយ
ិ ប័ណបរទសបើ
្ណ
កចំហតវូ បានតត
ួ ពិនត
ិ យជាមួយ

ធនាគារ មិនមានឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ លមានអតការបក់

នឹងតមូវការបតិបត្ដិការ កមិតនសានភាពកំណត់ទុកជាមុន

បបល
ួ ជាសារវ័នទ។
្ដ
ដូចះពុ
្ន មា
ំ នការវិភាគរំ

និងការកំណត់កាត់បន្ថយភាពខាតបង់។

ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទស

ចលើ

ក្នុងរបាយការណ៍នះទ។

លើការខាតបង់នូវបក់

ួ នកមត
ិ អត
យសារការបបល

ចំណល
ូ ការបក់សទ
ុ ្ធ

ការបក់ និងការផាស់បរូ្ដ

ក្នង
ុ សមាសភាពនទពយសកម្មនិង

២៤.៤ ហានិភ័យសាច់បក់ងាយសួល
ហានិភ័យសាច់បក់ងាយសួលទាក់ទង
ហិរញ្ញវត្ថុ

ណាមួយ។

ពលដល់កាលកំណត់សង

នឹងលទ្ធភាពក្នុងការរកសោសាច់

នសាច់បក់ងាយសួលនធនាគារជាតិនកម្ពុជា និងបានតួតពិនិតយ
យា៉ងហ្មត់ចត់

តម្លទីផសោរ តម្លដើមនមូលនិធិ និងតាមរយៈការវិភាគច

ជាងនះ

លើ ចំណូលលើការបណា្ដក់ទុន
ះ

បបួល អតការបក់។ សកានុពលនការធាក់ចុះនូវចំណូល

តាមតម្លសមហតុផល

គណៈគប់គងជឿជាក់ថា ធនាគារអនុវត្ដបានពញលញ តាមតមូវការ

ទពយអកម្ម។ ហានិភយ
័ អតការបក់តវូ បានចាត់ចងតាមរយៈ
ការតួតពិនិតយយា៉ងហ្មត់ចត់

ក្នុងរបាយការណ៍នះឡើយ។

បក់ងាយសួលឲយបានគប់គន់ ដើមបីបំពញការសនយោ និងកាតព្វកិច្ច

២៤.៣.២ ហានិភ័យអតការបក់
ហានិភ័យអតការបក់ គឺសំ

ចលើលហ
ំ រូ

សាច់បក់សមប់ឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ លមានអតការបក់

បបល
ួ តូវបានបងាញ

នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ សមតុលយទពយសកម្ម និងទពយអកម្ម
ំ នបងាញលើការវិភាគរំ
ះទ។ ដូចនះ ពុមា

ចលើលហ
ំ រូ សាច់បក់សមប់ឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ដលមានអតការបក់បបួល

ះទ។

ដលជារូបយ
ិ ប័ណក
្ណ
ពី បក់ដលា
ុ រអាមរិក មិនមានផលប៉ះពាល់

ះ ហើយធនាគារ

ដូច្នះហើយរាល់បមបមួលអតការបក់ នាកាលបរិច្ឆទន

ើ តិបត្ដការដលបង្ក
ិ
យមិនធ្វប

បាយមួយ

ក្នង
ុ របាយការណ៍លទ្ធផល

ក៏មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាចុងការិយបរិច្ឆទនះដរ។

ះដូររូបយ
ិ ប័ណ្ណ

ឲយមាននូវសានភាពនការប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទសចើន

ជាសារវ័ន្ដ

ចតម្លទីផសោរសមប់ឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ លមាន

ច

លើគប់ចលនាសាច់បក់ចញ និងចូល ហើយនិងភាព

ះនកាលវសាន្ត តាមរយៈរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់។
ទៀត បមបមួលនឥណទាន និងបក់ប

្ញើពីអតិថិជន ក៏

តូវបានតួតពិនិតយតាមដានហើយតមូវការ នសាច់បក់ងាយសួលក៏

ការបក់សុទ្ធពីការបបួលអតការបក់ដលខុសបកតី

តូវបានធ្វើការកតមូវ ដើមបីកំណត់ឲយចបោស់លាស់នូវទពយសម្មជា

កំណត់ថាអាចទទួលយកបាន។

ហិរញ្ញវត្ថុ បសិនបើ និង

តូវបានតួតពិនិតយ

យធៀប

នឹងកមិតហានិភ័យដល

សាច់បក់មានភាពគប់គន់ ដើមបីបំពញការសនយោនិងកាតព្វកិច្ច
ពលដលដល់ការកំណត់សង។

សមិទិ្ធផល

-

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

១៣៤.១២៩.៨៣៦

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

សរុប

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

បាត់បង់

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

ហួសកំណត់
តមិនបាត់បង់តម្ល

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិនកម្ពុជា

មិនហួសកំណត់ និង
មិនបាត់បង់តម្ល

ព័ត៌មានផសងៗ

២០១២

អំពីធនាគារ

សារជូនចំ

ឃ- គុណភាពឥណទានតាមចំណាត់ថាក់ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

112

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

២៤. ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
២៤.៤ ហានិភ័យសាច់បក់ងាយសួល (តពីទំព័រមុន)
ការវិភាគទពយសកម្ម និងទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារ

យធ្វច
ើ ណាត់
ំ
ថាក់តាមកាលវសាន្ត

យផ្អក

លើរយៈពល

សល់សមប់សងមានបងាញខាងកម៖

២០១៣
តាមតមូវការ
ដុលារអាមរិក

រហូតដល់ ១ ខ
ដុលារអាមរិក

១-៣ខ
ដុលារអាមរិក

៣ - ១២ ខ
ដុលារអាមរិក

១ - ៥ ឆាំ
ដុលារអាមរិក

លើសពី ៥ ឆាំ
ដុលារអាមរិក

សរុប
ដុលារអាមរិក

សាច់បក់កង
ុ្ន ដ

២៨.៤៨០.០៥១

-

-

-

-

-

២៨.៤៨០.០៥១

សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ

៥៤.០៩១.០៦៤

១៨.០០០.០០០

៣.០០០.០០០

៥.០០០.០០០

-

៤២.៥០០.៦១៥

១២២.៥៩១.៦៧៩

សមតុលយជាមួយធនាគារផសងៗ

១១.១០៨.៧៧៦

៧.០០០.០០០

៨.០០០.០០០

១៥.០០០.០០០

-

-

៤១.១០៨.៧៧៦

គណនីតវូ ទទួលពីកម
ុ ហ៊ន
ុ ម

៣២៣.៧៩២

-

-

-

-

-

៣២៣.៧៩២

គណនីតវូ ទទួលពីសម្ពន
័ ញាតិ
្ធ

៦១៨.១៩០

-

-

-

-

-

៦១៨.១៩០

៨៣.៣២៨.៣៣០

១.៩៥៩.៣២៣

៥.២១១.៨៥៦

៧.៥៤៨.១០៨

៣១.៧៤៧.១៦២

១៤២.២៨៩.៣២៨

២៧២.០៨៤.១០៧

១.២២៦.៤៩៧

-

-

-

-

-

១.២២៦.៤៩៧

១៧៩.១៧៦.៧០០

២៦.៩៥៩.៣២៣

១៦.២១១.៨៥៦

២៧.៥៤៨.១០៨

៣១.៧៤៧.១៦២

១៨៤.៧៨៩.៩៤៣

៤៦៦.៤៣៣.០៩២

១៧៦.៣១៥.០៤៩

៦៩.៥៥៤.០៩៦

៣២.៥៩៥.២១០

៥០.១៤២.៥៨៨

៥៥.៦២៦

-

៣២៨.៦៦២.៥៦៩

៣.២១៤.០២៥

-

៥៥.៧៥០.០០០

-

-

-

៥៨.៩៦៤.០២៥

៣.០៣៤.៤៥៤

-

-

-

-

-

៣.០៣៤.៤៥៤

១៨២.៥៦៣.៥២៨

៦៩.៥៥៤.០៩៦

៨៨.៣៤៥.២១០

៥០.១៤២.៥៨៨

៥៥.៦២៦

-

៣៩០.៦៦១.០៤៨

អតិរកសាច់បក់ងាយសល
ួ សុទ្ធ
(គមាត)

(៣.៣៨៦.៨២៨)

(៤២.៥៩៤.៧៧៣)

(៧២.១៣៣.៣៥៤)

(២២.៥៩៤.៤៨០)

៣១.៦៩១.៥៣៦

១៨៤.៧៨៩.៩៤៣

៧៥.៧៧២.០៤៤

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

(១៣.៥៣០.៣៧៨)

(១៧០.១៦៦.១១៨)

(២៨៨.១៧២.៧៤៩)

(៩០.២៦៤.៩៤៨)

១២៦.៦០៧.៦៨៦

៧៣៨.២៣៥.៨២២

៣០២.៧០៩.៣១៦

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទាន និងបុរបទានដុល
ទពយសកម្មផសងៗ
ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថស
ុ រុប
ទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
បក់ប

រើ្ញ បស់អតិថជ
ិ ន និងធនាគារ

គណនីតវូ ទូទាត់

ឲយកម
ុ ហ៊ន
ុ ម

ទពយអកម្មផសងៗ
សរុបទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
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សរុប
ដុលារអាមរិក

សាច់បក់កង
ុ្ន ដ

១៦.៧០៣.៤២៧

-

-

-

-

-

១៦.៧០៣.៤២៧

សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ

៤៣.៦២៩.២២១

៥០.០០០.០០០

-

-

-

៤០.៥០០.៦១៥

១៣៤.១២៩.៨៣៦

៤៣៣.៣៥០

-

២៩.៤៣៣.៣០៦

-

-

-

២៩.៨៦៦.៦៥៦

គណនីតវូ ទទួលពីកម
ុ ហ៊ន
ុ ម

១៨៥.៤០៥

-

-

-

-

-

១៨៥.៤០៥

គណនីតវូ ទទួលពីសម្ពន
័ ញាតិ
្ធ

១១៤.៩៦៧

-

-

-

-

-

១១៤.៩៦៧

៧៥.៥០៨.៤៣១

៣.១៤៥.៦៣៩

៥.៦២៦.២១៤

៤.៧៩១.៣៦៨

២៧.៤២៣.១៧៤

១២២.២២០.៧០៩

២៣៨.៧១៥.៥៣៥

១១៤.៤៤៦

-

-

-

-

-

១១៤.៤៤៦

១៣៦.៦៨៩.២៤៧

៥៣.១៤៥.៦៣៩

៣៥.០៥៩.៥២០

៤.៧៩១.៣៦៨

២៧.៤២៣.១៧៤

១៦២.៧២១.៣២៤

៤១៩.៨៣០.២៧២

១២៣.៦៤១.៣៣០

៧០.៧៩១.១៨៦

៩០.៣២៣.៨៨៩

១៩.៦៤៥.៧២៥

៨៣២.៧៧៨

-

៣០៥.២៣៤.៩០៨

១.៧០៨.៥៤៩

-

៤៥.៧៥០.០០០

-

-

-

៤៧.៤៥៨.៥៤៩

២.២៣៩.៤៨៤

-

-

-

-

-

២.២៣៩.៤៨៤

១២៧.៥៨៩.៣៦៣

៧០.៧៩១.១៨៦

១៣៦.០៧៣.៨៨៩

១៩.៦៤៥.៧២៥

៨៣២.៧៧៨

-

៣៥៤.៩៣២.៩៤១

៩.០៩៩.៨៨៤

(១៧.៦៤៥.៥៤៧)

(១០១.០១៤.៣៦៩)

(១៤.៨៥៤.៣៥៧)

២៦.៥៩០.៣៩៦

១៦២.៧២១.៣២៤

៦៤.៨៩៧.៣៣១

៣៦.៣៥៤.០៣៦

(៧០.៤៩៣.៩៦០)

(៤០៣.៥៥២.៤០៤)

(៥៩.៣៤៣.១៥៦)

១០៦.២២៨.៦៣២

៦៥០.០៧១.៦៨៩

២៥៩.២៦៤.៨៣៧

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សមតុលយជាមួយធនាគារផសងៗ

ឥណទាន និងបុរបទានដុល
ទពយសកម្មផសងៗ
ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថស
ុ រុប
ទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
បក់ប

រើ ្ញ បស់អតិថជ
ិ ន និងធនាគារ

គណនីតវូ ទូទាត់

ឲយកម
ុ ហ៊ន
ុ ម

ទពយអកម្មផសងៗ
សរុបទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
អតិរកសាច់បក់ងាយសល
ួ សុទ្ធ
(គមាត)
សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គល់លខ ២.១.៥)

២៤.៥ ការគប់គងដើមទុន
២៤.៥.១ បញ្ញត្ដដ
ិ ម
ើ ទុន
ធនាគារ បាន
លន

រព

តាមធនាគារជាតិនកម្ពជាដល
ុ
ជាអ្នកកំណត់ និងតត
ួ ពិនត
ិ យ

លើកមត
ិ ដើមទុនអបបបរមារបស់ធនាគារជារួម។

បាយរបស់ធនាគារ គឺរកសោឲយបាននូវមូលដានទុនដ៏រង
ឹ មាំ ជំនឿជាក់ទផ
ី សោរ និងដើមបីធានាស្ថរិ ភាពអភិវឌឍន៍យរូ អង្វងរបស់អាជីវកម្ម។

ផលប៉ះពាល់

ុ ក៏តវូ បានទទួលសា្គល់។ ដូចនះ ធនាគារពយោយាមរកសោតុលយភាពរវាងផលរបរខ្ពស់ដលអាចនឹងកើតមាន
លើកមត
ិ ដើមទុនលើភាគលាភមាស់ភាគហ៊ន

ធនាគារ បាន

រព

ឡើងជាមួយនឹងបក់បមង
ុ កមត
ិ ខ្ពស់ អត្ថប

ជន៍ និងការធានាដលផ្ដល់

តាមតមវូ ការដើមទុនដលកំណត់

យចបោប់

យសានភាពដើមទុនល្អ។

ក្នង
ុ ការិយបរិចទ។
្ឆ

២៤.៥.២ ការបងចកដើមទុន
ក់លាក់ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មតវបានគ
ូ
ប់គង
ការបងចកដើមទុនរវាងបតិបត្ដការជា
ិ

ចក

តាមបតិបត្ដការ
ិ
ឬ សកម្មភាពនីមយ
ួ ៗតវូ ផ្អក

តាមដើមទុនដលបានកំណត់

យកមត
ិ ផលដលទទួលបានពីការបងចក
យចបោប់។

ះ។ ដើមទុនដលបានបង

២៥. តម្លទីផសោរនទពយសកម្ម និងទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
តម្លទីផសោរនទពយសកម្ម និងទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថដ
ុ លបានកត់ត

ក្នង
ុ តារាងតុលយការមានតម្ល បហាក់បហលនឹងតម្ល

ងនាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣។

២៦. ពឹត្ដិការណ៍កយតារាងតុលយការ
កពីពត
័ មា
៌ នដលបានលាតតដាង

ក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថទា
ុ ង
ំ នះ នាកាលបរិចទនរ
្ឆ
បាយការណ៍ពមា
ំុ នពត
ឹ កា
ិ្ដ រណ៍ដលបានកើតឡើងកយថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

ដលមានឥទ្ធព
ិ លសំខាន់ៗលើសានភាពហិរញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារ

ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ ឡើយ។

សារជូនចំ

លើសពី ៥ ឆាំ
ដុលារអាមរិក

អំពីធនាគារ

១ - ៥ ឆាំ
ដុលារអាមរិក

សមិទិ្ធផល

៣ - ១២ ខ
ដុលារអាមរិក

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

១-៣ខ
ដុលារអាមរិក

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

រហូតដល់ ១ ខ
ដុលារអាមរិក

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

តាមតមូវការ
ដុលារអាមរិក

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

២០១២

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

ព័ត៌មានផសងៗ

កំណត់សមា្គល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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របាយការណ៍ពត
័ មា
៌ ននះ សមប់ការបប
ើ
ស់របស់
ធនាគារជាតិ ន កម្ពជា
ុ

ព័តមា
៌ នហិរញ្ញវត្ថប
ុ ន្ថម និងកំណត់បងាញផសងៗ
តមវ
ូ
យធនាគារជាតិ ន កម្ពជា
ុ

អនុបាត និងព័តមា
៌ នដលមាន
និងព័តមា
៌ នដលមាន

ក្នង
ុ របាយការណ៍ពត
័ មា
៌ នតវូ បានដកសង់ពទ
ី ន
ិ ន័
្ន យ

ក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ លបានធ្វស
ើ វនកម្ម

សមប់ការិយបរិចទបញ្ច
្ឆ
ប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

ចំណាត់ថា ក់ឥណទាន និងសំវិធានធនសមប់ឥណទាន និងបុរបទានបាត់បង់-----------------------------------------១២០
រូបិយប័ណ្ណបរទសបើកចំហសុទ្ធ --------------------------------------------------------------------------------------------- ១២២
យចបោប់ស្ដីពីគឹះសា នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ----------- ១២៣

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ ------------------------------------------------------------------------------------------ ១២៣-១២៩

ះមាស់ភាគហ៊ុន
សារជូនចំ
អំពីធនាគារ
សមិទិ្ធផល

អនុបាតសាធនភាព ------------------------------------------------------------------------------------------------------------១១៩

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

អនុបាតសាច់ប ក់ងាយសួល ------------------------------------------------------------------------------------------------១១៨

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ១១៧

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

ដនកំណត់ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ១១៧

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

សចក្ដីបកាសរបស់អភិបាល -------------------------------------------------------------------------------------------------១១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័រ

ព័ត៌មានផសងៗ

មាតិកា

ព័ត៌មាន និងបទបញ្ញត្ដិបុងបយ័ត្នផសងៗទៀតដលតមូវ
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សចក្តីសង្ខប
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ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថម និងកំណត់សមា្គល់ផសងៗ
តមូវ
យធនាគារជាតិ ន កម្ពុជា
នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

សចក្ដីបកាសរបស់អភិបាល
យើងជាបធានកុមបឹកសោភិបាល និងជាអគ្គនាយកបតិបត្តិរបស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី (“ធនាគារ”) សូមបកាសថា
ុ ន្ថមដលមានភាប់ជាមួយនះរួមមានកំណត់សមា្គល់ពត
័ មា
៌ នដលកំណត់
ព័តមា
៌ នហិរញ្ញវត្ថប

ដើមបីបងា ញព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុតឹមតូវរបស់ធនាគារ នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆា ំ ២០១៣។ ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដលមាន

គណៈគប់គងរបស់ធនាគារ។

ក CHEAH TEIK SENG

បធានកុមបឹកសោភិបាល

រាជធានីភ្នំពញ ពះរាជាណាចកកម្ពុជា

ថ្ងទី ៤ ខមីនា ឆា ំ ២០១៤

យ

ងតាមមតិ

បល់របស់យើង

យបកាសពាក់ពន
័ នា
្ធ នារបស់ធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ តវបានរៀបចំ
ូ
ឡង
ើ

យសមសប

ក្នុងរបាយការណ៍នះ គឺជាការទទួលខុសតូវរបស់

ក LEE TIEN
TIE
EN POH

នាយកបតិបត្តិ
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នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
ដនកំណត់

យគា នការយល់ពមជាលាយលក្ខណ៍អកសរពីគណៈគប់គងរបស់ធនាគារឡើយ។

តាមការកំណត់នបកាសដលពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់បងា ញបានកំណត់ឡើងក្នុងតារាងរៀងៗខ្លួន ដលបានប

កម គឺជាផ្នកសំខាន់នរបាយការណ៍ដលគួរតូវបានមើលជាមួយនឹងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថមនះ។

ក៏តូវបានធ្វើឡើង

មតាមការណនាដ
ំ លចញផសោយ

ុ
អ
ី ព
ំ ការបងា
ី
ញ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ហើយ
យធនាគារជាតិនកម្ពជាស្ដ

យបើប ស់អតប្ដូរប ក់ផ្លូវការ គឺ ១ ដុលា រអាមរិក ស្មើនឹង ៣.៩៩៥ រៀល ដលចញ

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆា ំ ២០១៣។

ក្នុងអតនះ ឬ ក្នុងអតប្ដូរប ក់ដទទៀតឡើយ។

សមិទិ្ធផល

ការបសមួលនះ មិនគួរយកមកធ្វើការបងា ញជាចំនួនទឹកបក់ជារូបិយប័ណ្ណដុលា រអាមរិកវិញ
មូលនិធិផាល់សុទ្ធ

ថ្ងទី ១៥ ខតុលា ឆាំ ២០១០ ធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ បានចញបកាសលខ ធ៧-០១០-១៨២ ស្ដព
ី វី ធ
ិ សាស្ដ
ី
គណនាមូលនិធផា
ិ ល់សទ
ុ ។
្ធ ការតមវូ ឲយគណនាថ្មន
ី ះ មាន

បំណងអនុវត្ដតាមស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ ស្ដីពីរចនាសម្ពន្ធ័ដើមទុន

ល

យញកឲយដាច់ពីគា រវាង “ដើមទុនស្នូល” (Tier 1 Capital) និង “ដើមទុនបំពញបន្ថម” (Tier 2 Capital)។

នាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆា ំ ២០១៣ ធនាគារបានតមូវឲយធ្វើការគណនាមូលនិធិផា ល់សុទ្ធតាមបកាសថ្មីដលចញ

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា។

២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដើមទុន

៥០.០០០.០០០

១៩៩.៧៥០.០០០

៥០.០០០.០០០

១៩៩.៧៥០.០០០

បក់ចំណញរកសោទុក (*)

១២.៥០០.០០០

៤៩.៩៣៧.៥០០

៦.១១៧.៣៤៩

២៤.៤៣៨.៨០៩

៦២.៥០០.០០០

២៤៩.៦៨៧.៥០០

៥៦.១១៧.៣៤៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

២០,០០%

២០,០០%

១០,៩០%

១០,៩០%

-

-

-

-

៥២.៧៦៣

២១០.៧៨៨

២៣.៨៣២

៩៥.២០៩

១៣៨.០៦៤

៥៥១.៥៦៦

-

-

១៩០.៨២៧

៧៦២.៣៥៤

២៣.៨៣២

៩៥.២០៩

៦២.៣០៩.១៧៣

២៤៨.៩២៥.១៤៦

៥៦.០៩៣.៥១៧

២២៤.០៩៣.៦០០

២.៥៤៥.៣៩៦

១០.១៦៨.៨៥៧

២.២៥៩.៣៣៧

៩.០២៦.០៥១

-

-

-

-

២.៥៤៥.៣៩៦

១០.១៦៨.៨៥៧

២.២៥៩.៣៣៧

៩.០២៦.០៥១

៤,០៩%

៤,០៩%

៤,០៣%

៤,០៣%

៦៤.៨៥៤.៥៦៩

២៥៩.០៩៤.០០៣

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

ផ្នក ក

កមិតកំណត់លើបក់ចំណញរកសោទុក
(អតិបរមា ២០% នសរុបផ្នក ក)
ផ្នក ខ
ការខាតបង្គរ
កម្មវិធីកុំពយូទ័រ
ឥណទានផ្តល់ឲយសម្ព័ន្ធញាតិ

សរុបដើមទុនស្នូល (ក - ខ)
ផ្នក គ
សំវិធានធនទូ

១%

ផ្នក ឃ
សរុបដើមទុនតូវបំពញ (គ - ឃ)

កមិតលើដើមទុនថាក់ទី ២(អតិបរមា ១០០% នដើមទុនថាក់ទី ១)
មូលនិធិផាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ(ក - ខ + គ - ឃ)

ក្នុង

លបំណងនការគណនាមូលនិធិផា ល់សុទ្ធរបស់ធនាគារប ក់ប

មិនតូវបានដាក់បញ្ចូលជាឥណទាន ភាគីសម្ព័ន្ធញាតិឡើយ

យ

្ញើ និងបក់តម្កល់

ងតាមការអនុម័ត

ធនាគារ Malayan Banking Berhad និង/ឬ

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា។

សាខាដលពាក់ព័ន្ធ ឬ បុតសម្ព័ន្ធ

(*) ប ក់ចំណញរកសោទុកតូវបានកំណត់យកតឹម ២០% នដើមទុនថាក់ទី ១ ឬ ក៏មូលនិធិស្នូលតមូវតាមចបោប់ (សរុបរងផ្នក ក)។ ធនាគារ មានបក់ចំណញរកសោទុក

សរុបចំនួន ១៥.៨៩៦.៨៥៩ ដុលា រអាមរិក (ដលស្មើនឹង ២៤,១២% នកមិតកំណត់) គិតតឹមថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆា ំ ២០១៣។ ហតុដូចនះហើយ ប ក់ចំណញរកសោទុកនះ

តូវបានកាត់បន្ថយមកតឹមតចំនួន ១២.៥០០.០០០ ដើមបីរកសោចំនួនអតិបរមាតឹម ២០% ដលបានកំណត់។

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

មករូបយ
ិ ប័ណខ្ម
្ណ ររៀល តវូ បានរួមបញ្ចល
ូ និងអនុ

ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ការប សមួលពីរូបិយប័ណ្ណដុលា រអាមរិក

អំពីធនាគារ

លបំណងនព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថមនះ គឺការធ្វើសចក្ដីរាយការណ៍ជារូបិយប័ណ្ណដុលា រអាមរិក

ក់ដូចក្នុងទមង់ខាង

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

ង

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

ក្នុងការបងាញនះ

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

ការគណនា

ល

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណងផសងទៀត

យគណៈគប់គងនធនាគារបើសំរាប់តធនាគារជាតិនកម្ពុជាតមួយគត់។ របាយការណ៍នះមិនតូវបានបើបស់សមប់

ព័ត៌មានផសងៗ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថមនះតូវបានរៀបចំឡើង

ះមាស់ភាគហ៊ុន

យធនាគារជាតិ ន កម្ពុជា

សារជូនចំ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថម និងកំណត់សមា្គល់ផសងៗ តមូវ

សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

អនុបាតសាច់បក់ងាយសួល
អនុ

មតាមបកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា លខ ធ៧-០០-៣៨ ចុះថ្ងទី ៩ ខកុម្ភៈ ឆាំ ២០០០ ដលតូវបានធ្វើវិ

ចុះថ្ងទី ១៣ ខក

ឆាំ ២០០២ និង

ធនកម្ម

យបកាសលខ ធ៧-០២-១៨៧

យបកាសលខ ធ៧-០៤-២០៧ ចុះថ្ងទី ២៩ ខធ្នូ ឆាំ ២០០៤ ធនាគារតូវបានតមូវឲយគណនាអនុបាតសាច់បក់ងាយសួល

យា៉ងតិចបំផុត ស្មើនឹង ៥០%។ អនុបាតសាច់បក់ងាយសួលរបស់ធនាគារតូវបានគណនាដូចខាងកម៖
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល

២៨.៤៨០.០៥១

១១៣.៧៧៧.៨០៤

១៦.៧០៣.៤២៧

៦៦.៧៣០.១៩១

៨០.០៩១.០៦៤

៣១៩.៩៦៣.៨០១

៩៣.៦២៩.២២១

៣៧៤.០៤៨.៧៣៨

៤១.១០៨.៧៧៦

១៦៤.២២៩.៥៦០

២៩.៨៦៦.៦៥៦

១១៩.៣១៧.២៩១

៩៤១.៩៨២

៣.៧៦៣.២១៨

៣០០.៣៧២

១.១៩៩.៩៨៦

-

-

-

-

១៥០.៦២១.៨៧៣

៦០១.៧៣៤.៣៨៣

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

គណនីរយៈពលខ្លីជាមួយធនាគារជាតិនកម្ពុជា ធនាគារ និង
សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

-

-

-

-

កម្ចីពីធនាគារជាតិនកម្ពុជា និងធនាគារផសងៗ ដលមានរយៈកាល
តិចជាង១ខ

-

-

-

-

-

-

-

-

១៥០.៦២១.៨៧៣

៦០១.៧៣៤.៣៨៣

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

១៥០.៦២១.៨៧៣

៦០១.៧៣៤.៣៨៣

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

-

-

-

-

១៥០.៦២១.៨៧៣

៦០១.៧៣៤.៣៨៣

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

បក់ប ្ញើមានកាលកំណត់ដលមាន
រយៈពលតិចជាងមួយខ
អត ៨០%

៥៥.៦៤៣.២៧៧

២២២.២៩៤.៨៩២

២៤.៦៣២.១៦១

៩៨.៤០៥.៤៨៣

បក់ប ្ញើមានកាលកំណត់ដលមាន
រយៈពលចើនជាងមួយខ
អត ៥០%

៤១.៣៩៦.៧១២

១៦៥.៣៧៩.៨៦៤

៧៥.៤០១.៦៨៨

៣០១.២២៩.៧៤៤

បក់ប

្ញើគណនីសនសំ

២០.២៣៩.៣៨៩

៨០.៨៥៦.៣៥៩

១៨.១២៦.៦៣៨

៧២.៤១៥.៩១៩

បក់ប

្ញើគណនីចរន្ដ

៨១.៣៤០.០១៥

៣២៤.៩៥៣.៣៦០

៥២.១៥៥.៨៣៤

២០៨.៣៦២.៥៥៧

បក់ប

ក
ើ្ញ មត
ិ ទុកដលមានរយៈពលតិចជាងមួយខ

២១៥.៦៦៤

៨៦១.៥៧៨

៣៦៩.៣៣២

១.៤៧៥.៤៨១

១៩៨.៨៣៥.០៥៧

៧៩៤.៣៤៦.០៥៣

១៧០.៦៨៥.៦៥៣

៦៨១.៨៨៩.១៨៤

៧៥,៧៥%

៧៥,៧៥%

៨២,៣១%

៨២,៣១%

ខ្ទង់ឥណពន្ធ ៖
សាច់បក់ និងមាស
បក់ប
បក់ប

្ញើ
្ញើ

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា (លើកលងបក់ប

្ញើតាមចបោប់)

ធនាគារផសងៗ

គណនីតូវទទួលពីកុមហ៊ុនម និងសម្ព័ន្ធញាតិ
បក់កម្ចី ធនាគារ និងគឹះសានហិរញ្ញវត្ថុ
ដលមានរយៈពលតិចជាងមួយខ

ខ្ទង់ឥណទាន ៖

សានភាពអ្នកឲយខ្ចី
សរុបភាគយកនអនុបាត
សមតុលយរតនាគារ សានភាពអ្នកឲយខ្ចី
បក់កម្ចីមានរយៈពលតិចជាងមួយខ (លើកលងឥណទាន
អតិថិជនគានកាលកំណត់)

ភាគបងនអនុបាត

អត ៥០%
អត ៦០%

អនុបាតសាច់បក់ងាយសួល៖ ភាគយក/ ភាគបង

អត ៨០%

នាកាលបរិច្ឆទ និង សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣

យធនាគារជាតិ ន កម្ពុជា

អនុបាតសាធនភាព

តាមបកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា លខធ ៧-០០-៤៦ ចុះថ្ងទី ១៦ ខកុម្ភៈ ឆាំ ២០០០ ដលតូវបានធ្វើវិ

ធនកម្ម

យបកាសលខ ធ៧-០៤-២០៦

ចុះថ្ងទី ២៩ ខធ្នូ ឆាំ ២០០៤ និងបកាស លខ ធ៧-០៧-១៣៥ ចុះថ្ងទី ២៧ ខសីហា ឆាំ ២០០៧ ធនាគារគួរតអង្កតមើលអនុបាតសាធនភាព (ដលជាអនុបាតនមូលនិធិផាល់

សារជូនចំ

សុទ្ធធៀបនឹងហានិភ័យឥណទានសរុប) មិនឲយតិចជាង ១៥% ឡើយ។
អនុបាតសាធនភាពរបស់ធនាគារតូវបានគណនាដូចខាងកម ៖

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល

៦៤.៨៥៤.៥៦៩

២៥៩.០៩៤.០០៣

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

០%

-

-

-

-

ទពយសកម្មដលមានវត្ថុប

០%

-

-

-

-

០%

-

-

-

-

ឥណទានលើសាប័នអធិបតយយដលមានចំណាត់ថាក់ពី A+
A-

២០%

-

-

-

-

ឥណទានលើធនាគារមានចំណាត់ថាក់ ពី AAA

២០%

-

-

-

-

ឥណទានលើសាប័នអធិបតយយ ដលមានចំណាត់ថាក់ពី
BBB+
BBB-

៥០%

-

-

-

-

ឥណទានលើធនាគារមានចំណាត់ថាក់ ពី A+

៥០%

៦.០០៨.៨២៧

២៤.០០៥.២៦៤

៥.០១៦.៨៤១

២០.០៤២.២៧៨

១០០%

២៩៨.៤៨៨.៩៨៧

១.១៩២.៤៦៣.៥០៣

២៥២.៨៧៤.៣៨៣

១.០១០.២៣៣.១៦០

១០០%

៣.៥៦៤.២៩៥

១៤.២៣៩.៣៥៩

១.៥៣៨.៣០២

៦.១៤៥.៥១៦

ហានិភ័យមធយម

៥០%

២.៤០៥.២៧១

៩.៦០៩.០៥៨

៤.១០៣.០៤៦

១៦.៣៩១.៦៦៩

ហានិភ័យល្មម

២០%

-

-

-

-

៣១០.៤៦៧.៣៨០

១.២៤០.៣១៧.១៨៤

២៦៣.៥៣២.៥៧២

១.០៥២.៨១២.៦២៣

២០,៨៩%

២០,៨៩%

២២,១៤%

២២,១៤%

ំជាបក់ប

្ញើ

ឥណទានលើសាប័នអធិបតយយដលមានចំណាត់ថាក់ពី AAA
AA-

ទពយសកម្មផសងៗ

AA-

A-

ខ្ទង់កតារាងតុលយការមាន៖
ហានិភ័យទាំងសុង

ទពយសកម្មដលបានថ្លឹងហានិភ័យសរុប
អនុបាតសាធនភាព ( ភាគយក/ ភាគបង)

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

សាច់បក់ មាស និងឥណទានលើធនាគារជាតិនកម្ពុជា

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

ទពយសកម្មសរុប៖

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

ភាគបងនអនុបាត

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

សមិទិ្ធផល

ភាគយកនអនុបាតមូលនិធិផាល់សុទ្ធ

២០១៣

អំពីធនាគារ

ការថ្លឹង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ម

ព័ត៌មានផសងៗ

អនុ

សចក្តីសង្ខប

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថម និងកំណត់សមា្គល់ផសងៗ តមូវ

119

ះមាស់ភាគហ៊ុន

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ចំណាត់ថាក់ឥណទាន និង សំវិធានធនសំរាប់ឥណទាន និងបក់បុរបទានបាត់បង
អនុ

មតាមបកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជាលខ ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះថ្ងទី ២៥ ខកុម្ភៈ ឆា ំ ២០០៩ ធនាគារគួរតូវរៀបចំចំណាត់ថា ក់ឥណទាន និងខ្ទង់កតារាងតុលយការ

នការសនយោឥណទានជាប ំថា ក់គឺ ស្ដង់ដារ ឃា ំមើល ក មស្ដង់ដារ ជាប់សងស័យ និងបាត់បង់។ កមិតអបបបរមានកមិតសំវិធានធន

តូវបានធ្វើឡើង

យផ្អក

លើការចំណាត់ថា ក់នឥណទាន

ះ។

លើឥណទាន និងបុរបទានបាត់បង់

ចំណាត់ថា ក់ឥណទាន និងសំវិធានធនជាក់លាក់លើឥណទាន និងបុរបទានមានដូចខាងកម៖
តាមស្តង់ដាររបស់
ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

តាម លការណ៍
របស់ធនាគារ

ឥណទានដុល
ដុលារអាមរិក

អតសំវិធានធន
%

កមិតអបបបរមា
នសំវិធានធន
ដុលារអាមរិក

អតសំវិធានធន
%

សំវិធានធន
ដុលារអាមរិក

កម / (លើស)
ដុលារអាមរិក(*)

២៥៣.៧៣៤.៧៦៤

១%

២.៥៣៧.៣៤៨

១%

២.៥៣៧.៣៤៨

-

៨០៤.៧៥២

១%

៨.០៤៨

១%

៨.០៤៨

-

៩.៦៩៤.៦៣២

៣%

២៩០.៨៣៩

៣%

២៩០.៨៣៩

-

៣២.៩២០

៣%

៩៨៨

៣%

៩៨៨

-

កមស្ដង់ដារ

២.៩៨៧.៧៥៨

២០%

៥៩៧.៥៥២

១០០%

២.៩៨៧.៧៥៨

(២.៣៩០.២០៦)

ជាប់សងស័យ

២.១៧៩.៥១៨

៥០%

១.០៨៩.៧៥៩

១០០%

២.១៧៩.៥១៨

(១.០៨៩.៧៥៩)

បាត់បង់

៣.២៣០.៣០១

១០០%

៣.២៣០.៣០១

១០០%

៣.២៣០.៣០១

-

ចំណាត់ថាក់ឥណទាន
ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
ធម្មតា ឬ ស្ដង់ដារ
ឥណទាន
ការបកបង្គរដលតូវទទួលសុទ្ធ
ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣
ធម្មតា ឬស្ដង់ដារ
ឃាំមើល
ឥណទាន
ការបក់បង្គរដលតូវទទួលសុទ្ធ

សរុបជាដុលារអាមរិក
សរុបសមមូល ពាន់រៀល

(*) ភាពខុសគា

២៧២.៦៦៤.៦៤៥

៧.៧៥៤.៨៣៥

១១.២៣៤.៨០០

(៣.៤៧៩.៩៦៥)

១.០៨៩.២៩៥.២៥៧

៣០.៩៨០.៥៦៦

៤៤.៨៨៣.០២៦

(១៣.៩០២.៤៦០)

ក្នុងការចាត់ថា ក់ឥណទាននីមួយៗដលកើតឡើងពី

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា។

លការណ៍របស់ធនាគារក្នុងការធ្វើសំវិធានធនជាក់លាក់បន្ថមពីលើការធ្វើសំវិធានធនដលតមូវ

យ

សចក្តីសង្ខប

កម / (លើស)
ដុលារអាមរិក(*)

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

-

កមស្ដង់ដារ

២.១១៤.២០៦

២០%

៦៦.៦៩២

១០០%

២៥៨.៤៨០

(១៩១.៧៨៨)*

ជាប់សងស័យ

១.៤៣២.៨១៧

៥០%

៧១៦.៤០៩

១០០%

១.៤៣២.៨១៧

(៧១៦.៤០៨)

៦.៩៥៦.១៦៥

១០០%

៦.៩៥៦.១៦៥

១០០%

៦.៨០២.០២០

១៥៤.១៤៥

ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១២
ធម្មតា ឬ ស្ដង់ដារ
ឥណទាន
ការបក់បង្គរដលតូវទទួលសុទ្ធ
ឃាំមើល
ឥណទាន
ការបក់បង្គរដលតូវទទួលសុទ្ធ

បាត់បង់
សរុបជាដុលារអាមរិក

២៣៨.៧១៥.៥៣៥

១០.០៦៦.៩៦២

១០.៨២១.០១៣

(៧៥៤.០៥១)

សរុបសមមូល ពាន់រៀល

៩៥៣.៦៦៨.៥៦២

៤០.២១៧.៥១៣

៤៣.២២៩.៩៤៧

(៣.០១២.៤៣៤)

* ភាពខុសគានទឹកបក់ធៀបនឹង

លការណ៍របស់ធនាគារដលកំណត់ ១០០% គឺបណា្ដលពីឥណទានបមូលបានចំនួន ១,៨៧ លានដុលារអាមរិក ក្នុងខកុម្ភៈ ឆាំ ២០១៣ ។

ះមាស់ភាគហ៊ុន

សំវិធានធន
ដុលារអាមរិក

សារជូនចំ

អតសំវិធានធន
%

ចំណាត់ថាក់ឥណទាន

អំពីធនាគារ

កមិតអបបបរមា
នសំវិធានធន
ដុលារអាមរិក

សមិទិ្ធផល

អតសំវិធានធន
%

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ឥណទានដុល
ដុលារអាមរិក

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

តាម លការណ៍
របស់ធនាគារ

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

តាមស្តង់ដាររបស់
ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និង សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣

យធនាគារជាតិ ន កម្ពុជា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថម និងកំណត់សមា្គល់ផសងៗ តមូវ

121

ព័ត៌មានផសងៗ

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

122

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

រូបិយប័ណ្ណបរទសបើកចំហសុទ្ធ
អនុ

មតាមបកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ លខ ធ៧-០៧-១៣៤ ចុះថ្ងទី ២៧ ខសីហា ឆាំ ២០០៧ ធនាគារពាណិជទាំ
្ជ ងអស់តវូ រកសោរូបយ
ិ ប័ណបរទសបើ
្ណ
កចំហសុទរបស់
្ធ
ខន
ួ្ល

គប់ពលវលា គប់រូបិយប័ណ្ណបរទស ឬ ក៏រូបិយប័ណ្ណបើកចំហសុទ្ធជាទូ

ជាងនះ

ទៀត អនុ

ះបីជាក្នុងរយៈពលវង ឬ ខ្លី មិនឲយលើសពី ២០% នមូលនិធិផាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។

៌
បពីទពយសកម្ម
មតាមបកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ លខ ធ៧-០០-៥០ ចុះថ្ងទី ៩ ខកុមៈ្ភ ឆាំ ២០០០ ធនាគារតវូ បានតមវូ ឲយបងាញនូវព័តមានសង្ខ

និងទពយអកម្មនាកាលបរិច្ឆទនតារាងតុលយការតាមរូបិយប័ណ្ណជាក់ស្ដងដូចខាងកម ៖

២០១៣

បក់ដុលារអាមរិក
បក់រៀល
បក់រីងហ្គិតមា៉ឡសុី
បក់

នអង់គ្លស

បក់យ៉នជប៉ុន
សរុបជាដុលារអាមរិក
សមមូល ពាន់រៀល

ទ ពយសកម្ម
ដុលា រអាមរិក

ទ ពយអកម្ម
និងមូលធន
ដុលា រអាមរិក

ឥណទយយក
តារាងតុលយការ
ដុលារអាមរិក

បំណុលក
តារាងតុលយការ
ដុលារអាមរិក

បើកចំហសុទ្ធ
(+)វង / (-)ខ្លី
ដុលារអាមរិក

បើកចំហសុទ្ធ/
មូលនិធិសុទ្ធ
%

ដនកំណត់់
%

ចំនួនលើស
ដនកំណត់
%

៤៥៨.៥២១.៧១០

៤៥៨.៦០៩.៣៥៦

៤២.៦០៥.៥៤៣

៤២.៦០៥.៥៤៣

(៨៧.៦៤៦)

(០,១៤%)

២០%

-

២.៧០៦.៩៥៧

២.៦៦៨.១៤៨

-

-

៣៨.៨០៩

០,០៦%

២០%

-

៣២៣.៧៩២

២៧៨.៨៣៩

-

-

៤៤.៩៥៣

០,០៧%

២០%

-

១០.៦៨៥

៦.៦៥២

-

-

៤.០៣៣

០,០១%

២០%

-

១៥.២២៧

១៥.៣៧៦

-

-

(១៤៩)

០,០០%

២០%

-

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

៤២.៦០៥.៥៤៣

៤២.៦០៥.៥៤៣

១.៨៤៤.០០៥.៥៩២

១.៨៤៤.០០៥.៥៩២

១៧០.២០៩.១៤៤

១៧០.២០៩.១៤៤

២០១២
ទ ពយសកម្ម
ដុលា រអាមរិក

ទ ពយអកម្ម
និងមូលធន
ដុលា រអាមរិក

ឥណទយយក
តារាងតុលយការ
ដុលារអាមរិក

បំណុលក
តារាងតុលយការ
ដុលារអាមរិក

បើកចំហសុទ្ធ
(+)វង / (-)ខ្លី
ដុលារអាមរិក

បើកចំហសុទ្ធ/
មូលនិធិសុទ្ធ
%

ដនកំណត់់
%

ចំនួនលើស
ដនកំណត់
%

៤១៣.២០០.៤៩៩

៤១៣.២៨០.៨៣១

៤៧.៣០១.៩១៦

៤៧.៣០១.៩១៦

(៨០.៣៣២)

(០,១៤%)

២០%

-

បក់រៀល

៣៦៦.៩១៦

៣០៥.៩៣៣

-

-

៦០.៩៨៣

០,១១%

២០%

-

បក់រីងហ្គិតមា៉ឡសុី

១៥៧.១៣១

១៣៨.២៣០

-

-

១៨.៩០១

០,០៣%

២០%

-

១៦.៧៧៧

១៦.៣២៩

-

-

៤៤៨

០,០០%

២០%

-

៤១៣.៧៤១.៣២៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

៤៧.៣០១.៩១៦

៤៧.៣០១.៩១៦

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

១៨៨.៩៧១.១៥៥

១៨៨.៩៧១.១៥៥

បក់ដុលារអាមរិក

បក់

នអង់គ្លស

សរុបជាដុលារអាមរិក
សមមូល ពាន់រៀល

ព័ត៌មាន និងបទបញ្ញត្ដិបុងបយ័ត្នផសងៗទៀត ដលតមូវ

យចបោប់ស្ដីពីគឹះសានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

(១) ដើមទុនអបបបរមា (បកាសលខ ធ៧-០០-៣៩ ចុះថ្ងទី ៩ ខកុម្ភៈ ឆាំ ២០០០ និងបកាសលខ ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះថ្ងទី ១៩ ខក

ឆាំ ២០០៨)

ងតាមបកាសលខ

ធ៧-០៨-១៩៣ របស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជាបានចងថា ធនាគារពាណិជ្ជទាំងឡាយណាដលមានភាគទុនក
ិ ជារូបវន្តបុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គលតូវមានកមិតដើមទុនអបបបរមាយា៉ង
ចណាស់ ១៥០ ពាន់លានរៀល ។

ដើមទុនរបស់ធនាគារ នាចុងការិយបរិចទ
្ឆ មានចំនន
ួ ៥០ លានដុលារអាមរិក ដលសមមូលបហាក់បហលនឹង ១៩៩,៧៥ ពាន់លានរៀល ដល

មូលធនតមូវ

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា ។

រពតាមតាមកមត
ិ អបបបរមាន

(២) អចលកម្ម (បកាសលខ ធ៧-០១-១៨៦ ចុះថ្ងទី ៨ ខវិច្ឆិកា ឆាំ ២០០១)

ួ ៦,៧៣% (ឆាំ ២០១២ មានចំនន
ួ ៥,១៦%) នមូលនិធផា
ិ ល់សទ
ុ របស់
្ធ
ធនាគារដលតវូ បានគណនា
អចលកម្មរបស់ធនាគារ នាកាលបរិចទថ្ង
្ឆ
ទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ មានចំនន
ក្នុងរបាយការណ៍នះ។ អនុបាតនះ ស្ថិត

ក្នុងច

ះអតិបរមាចំនួន ៣០% នមូលនិធផា
ិ ល់សុទ្ធ ដូចដលតមូវ

យបកាសនះ។

(៣) មូលនិធិផាល់សុទ្ធ (បកាសលខ ធ៧-០១០-១៨២ ចុះថ្ងទី ១៥ ខតុលា ឆាំ ២០១០)

ធនាគារតូវរកសោតម្លមូលនិធិផាល់សុទ្ធយា៉ងតិចស្មើនឹងមូលធនអបបបរមាចំនួន ៣៧,៥ លានដុលារអាមរិក។ មូលនិធិផាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារដលបានគណនានាថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ

ឆាំ ២០១៣ មាន ចំនួន ៦៤,៨៥ លានដុលារអាមរិក (ឆាំ២០១២ មានចំនួន ៥៨,៣៥ លានដុលារអាមរិក) ដលបណា្ដលឲយមានអតិរកចំនួន ២៧,៣៥ លានដុលារអាមរិក
(ឆាំ ២០១២ មានចំនួន ២០,៨៥ លាន ដុលារអាមរិក)។

(៤) ឥណទាន

សម្ព័ន្ធញាតិ (បកាសលខ ធ៧-០១-១៣៧ ចុះថ្ងទី ១៥ ខតុលា ឆាំ ២០០១)

គិតតឹមថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ ធនាគារបានផ្ដល់ឥណទានឲយសមាជិកថាក់គប់គងសរុបចំនួន ១៣៨.០៦៤ ដុលារអាមរិក។

យចបោប់ស្ដីពីគឹះសានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

(៥) ហានិភ័យធំ (បកាសលខធ៧-០៦-២២៦ ចុះថ្ងទី ៣ ខវិច្ឆិកា ឆាំ ២០០៦)

ងតាមបកាសលខ ធ៧-០៦-២២៦ ហានិភ័យនឥណទានធំគឺជាចំនួនសរុបនឥណទាន ឬ ការសនយោឥណទានដលកើតចញពីបតិបត្ដិការរបស់ធនាគារជាមួយនឹង

អត្ថគាហកតមួយដល មានចំនួនបក់លើសពី ១០% នមូលនិធិផាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ

ះ។ ឥណទានធំសំ

សមតុលយនឥណទាន ឬ ការសនយោឥណទាន និង (ខ) ចំនួនឥណទាន ឬ ការសនយោឥណទានដលបានអនុ

ដល់ឥណទានដលមានចំនួនទឹកបក់ខ្ពស់បំផុត រវាង (ក)

ត។

មយោ៉ងវិញទៀត ធនាគារតូវបានតមូវឲយ(ក) រកសោជានិច្ចនូវអនុបាតអតិបរមាចំនួន ២០% រវាងឥណទានធំសរុប ដលកើតចញពីបតិបត្ដិការជាមួយនឹងអត្ថគាហកតមួយ
និងមូលនិធិផាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ និង (ខ) រកសោជានិច្ចនូវអនុបាតអតិបរមា ចំនួន ៣០០% រវាងឥណទានធំសរុប និងមូលនិធិផាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។

ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣ ធនាគារនះបានផ្ដល់ឥណទានធំជាចើន និងខ្ទង់កតារាងតុលយការមួយចំនួនសរុប ៣២,៩៩ លានដុលារអាមរិក និង ៥,៦០

លានដុលារអាមរិករៀងគា (ឆាំ ២០១២មានចំនួន ២៩,៩៥ លានដុលារអាមរិក និង ១,១១ លានដុលារអាមរិក)។ ពុំមានការផ្ដល់កម្ចីដល់ឯកត្ដបុគ្គលលើសពី ២០%
ះទ។ ចំ

ះការផ្ដល់ឥណទានសរុបក៏មិនលើសពី ៣០០% នមូលនិធិសុទ្ធ

សូមមើលកំណត់សមា្គល់លខ ២០ នសូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ

ទំព័របនាប់។

ះដរ។ ចំ

ះការបឈមមុខធំៗសរុបទាំងអស់

នឹងមូលនិធិ ផាល់សុទ្ធ
សមិទិ្ធផល

នមូលនិធិផាល់សុទ្ធ

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ
ដើមទុន
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល

៦៥.៨៩៦.៨៥៩

២៦៣.២៥៧.៩៥២

៥៦.១១៧.៣៤៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

១៤,២៨%

១៤,២៨%

១៣,៥៦%

១៣,៥៦%

ក. មូលធនថាក់ទី ១

៦២.៣០៩.១៧៣

២៤៨.៩២៥.១៤៦

៥៦.០៩៣.៥១៧

២២៤.០៩៣.៦០០

ខ.ទពយសកម្មសរុប

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

១៣,៥០%

១៣,៥០%

១៣,៥៦%

១៣,៥៦%

៦២.៣០៩.១៧៣

២៤៨.៩២៥.១៤៦

៥៦.០៩៣.៥១៧

២២៤.០៩៣.៦០០

៣១០.៤៦៧.៣៨០

១.២៤០.៣១៧.១៨៤

២៦៣.៥៣២.៥៧២

១.០៥២.៨១២.៦២៣

២០,០៧%

២០,០៧%

២១,២៩%

២១,២៩%

៦៤.៨៥៤.៥៦៩

២៥៩.០៩៤.០០៣

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

៣១០.៤៦៧.៣៨០

១.២៤០.៣១៧.១៨៤

២៦៣.៥៣២.៥៧២

១.០៥២.៨១២.៦២៣

២០,៨៩%

២០,៨៩%

២២,១៤%

២២,១៤%

៦៤.៨៥៤.៥៦៩

២៥៩.០៩៤.០០៣

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

១៤,០៥%

១៤,០៥%

១៤,១០%

១៤,១០%

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

ព័ត៌មាន និងបទបញ្ញត្ដិបុងបយ័ត្នផសងៗទៀត ដលតមូវ

សចក្តីសង្ខប

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣

ះមាស់ភាគហ៊ុន

យធនាគារជាតិ ន កម្ពុជា

សារជូនចំ

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថម និងកំណត់សមា្គល់ផសងៗ តមូវ
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អំពីធនាគារ

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ក. មូលធន
ខ. ទពយសកម្មសរុប
មូលធនធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

១. មូលធនធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប

ខ. ទពយសកម្មដលបានថ្លឹងហានិភ័យ
មូលធនថាក់ទី ១ ធៀបនឹងទពយសកម្មដលបានថ្លង
ឹ ហានិភយ
័ (ក/ខ)
៤. មូលធនថាក់ទី ១ និង ២ ធៀបនឹងទពយសកម្មដលបានថ្លង
ឹ ហានិភយ
័
ក. មូលធនថាក់ទី ១ និង ២
ខ. ទពយសកម្មដលបានថ្លឹងហានិភ័យ
មូលធនផ្នកទី ១ និង ២ ធៀបនឹងទពយសកម្មដលបានថ្លឹង
ហានិភ័យ (ក/ខ)
៥. មូលនិធិផាល់សុទ្ធធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
ក. មូលនិធិផាល់សុទ្ធ
ខ. ទពយសកម្មសរុប
មូលនិធិផាល់សុទ្ធធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

ក. មូលធនថាក់ទី ១

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៣. មូលធនថាក់ ទី ១ ធៀបនឹងទពយសកម្មដលបានថ្លឹងហានិភ័យ

ព័ត៌មានផសងៗ

មូលធនថាក់ទី ១ ធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

២. មូលធនថាក់ទី ១ ធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
ដើមទុន (តពីទំព័រមុន)
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល

៦៤.៨៥៤.៥៦៩

២៥៩.០៩៤.០០៣

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

៣១០.៤៦៧.៣៨០

១.២៤០.៣១៧.១៨៤

២៦៣.៥៣២.៥៧២

១.០៥២.៨១២.៦២៣

២០,៨៩%

២០,៨៩%

២២,១៤%

២២,១៤%

ក. បំណុលសរុប

៣៩៥.៦៨១.៥១២

១.៥៨០.៧៤៧.៦៤១

៣៥៧.៦២៣.៩៧៤

១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

ខ. ទពយសកម្មសរុប

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

៨៥,៧២%

៨៥,៧២%

៨៦,៤៤%

៨៦,៤៤%

៣៩៥.៦៨១.៥១២

១.៥៨០.៧៤៧.៦៤១

៣៥៧.៦២៣.៩៧៤

១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

៦៥.៨៩៦.៨៥៩

២៦៣.២៥៧.៩៥២

៥៦.១១៧.៣៤៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

៦០០,៤៦%

៦០០,៤៦%

៦៣៧,២៨%

៦៣៧,២៨%

-

-

-

-

៩.៧៧៩.៥១០

៣៩.០៦៩.១៤៣

៦.១១៧.៣៤៩

២៤.៤៣៨.៨០៩

០,០០%

០,០០%

០,០០%

០,០០%

៦. អនុបាតសាធនភាព
ក. មូលនិធិផាល់សុទ្ធ
ខ. ទពយសកម្មដលបានថ្លឹងហានិភ័យ
អនុបាតសាធនភាព (ក/ខ)
៧.បំណុលធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប

បំណុលធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)
៨. បំណុលធៀបនឹងមូលធន
ក. បំណុលសរុប
ខ. មូលធន
បំណុលធៀបនឹងមូលធន (ក/ខ)
៩. ភាគលាភធៀបនឹងបក់ចំណញសុទ្ធ
ក. ភាគលាភ
ខ. បក់ចំណញសុទ្ធ
ភាគលាភធៀបនឹងបក់ចំណញសុទ្ធ (ក/ខ)

គុណភាពទពសកម្ម
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល

-

-

-

-

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

០,០០%

០,០០%

០,០០%

០,០០%

-

-

-

-

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

០,០០%

០,០០%

០,០០%

០,០០%

១០. ទុនបមុងធនាគារធៀបនឹងឥណទានសរុប
ក. ទុនបមុងធនាគារ
ខ. ឥណទានដុលសរុប
ទុនបមុងធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)
១១.ទុនបមុងធនាគារធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
ក. ទុនបមុងធនាគារ
ខ. ទពយសកម្មសរុប
ទុនបមុងធនាគារធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថម និងកំណត់សមា្គល់ផសងៗ តមូវ

យធនាគារជាតិ ន កម្ពុជា

២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូល ពាន់រៀល

៨.៦៥៤.៧១១

៣៤.៥៧៥.៥៧០

១០.៥០៣.១៨៨

៤១.៩៦០.២៣៦

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

៣,១៨%

៣,១៨%

៤,៤១%

៤,៤១%

៨.៦៥៤.៧១១

៣៤.៥៧៥.៥៧០

១០.៥០៣.១៨៨

៤១.៩៦០.២៣៦

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

១,៨៨%

១,៨៨%

២,៥៤%

២,៥៤%

១៨.៣៤៩.៣៤៣

៧៣.៣០៥.៦២៥

១២.៧៦២.៣៦៣

៥០.៩៨៥.៦៤០

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

៦,៧៤%

៦,៧៤%

៥,៣៦%

៥,៣៦%

១៨.៣៤៩.៣៤៣

៧៣.៣០៥.៦២៥

១២.៧៦២.៣៦៣

៥០.៩៨៥.៦៤០

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

៣,៩៨%

៣,៩៨%

៣,០៨%

៣,០៨%

១៨.៣៤៩.៣៤៣

៧៣.៣០៥.៦២៥

១២.៧៦២.៣៦៣

៥០.៩៨៥.៦៤០

៦៥.៨៩៦.៨៥៩

២៦៣.២៥៧.៩៥២

៥៦.១១៧.៣៤៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

២៧,៨៥%

២៧,៨៥%

២២,៧៤%

២២,៧៤%

១៣៨.០៦៤

៥៥១.៥៦៦

-

-

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

០,០៥%

០,០៥%

០,០០%

០,០០%

៣២.៩៩២.២០៣

១៣១.៨០៣.៨៥១

២៩.៩៤៨.៧៥៥

១១៩.៦៤៥.២៧៦

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

១២,១៣%

១២,១៣%

១២,៥៨%

១២,៥៨%

១២.ឥណទានមិនដំណើរការធៀបនឹងឥណទានសរុប
ក. ឥណទានមិនដំណើរការ
ខ. ឥណទានដុលសរុប
ឥណទានមិនដំណើរការធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)

អំពីធនាគារ

គុណភាពទពយសកម្ម (តពីទំព័រមុន)

សមិទិ្ធផល

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

សារជូនចំ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
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សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ខ. ឥណទានដុលសរុប
ទពយសកម្មដលបានចាត់ថាក់ធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)
១៥. ទពយសកម្មដលបានចាត់ថាក់ធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
ក. ទពយសកម្មដលបានចាត់ថាក់
ខ. ទពយសកម្មសរុប
ទពយសកម្មដលបានចាត់ថាក់ធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)
១៦.ទពយសកម្មដលបានចាត់ថាក់ធៀបនឹងមូលធនសរុប
ក. ទពយសកម្មដលបានចាត់ថាក់
ខ.មូលធនសរុប
ទពយសកម្មដលបានចាត់ថាក់ធៀបនឹងមូលធនសរុប (ក/ខ)
១៧.ឥណទានផ្តល់ឲយសម្ព័ន្ធញាតិធៀបនឹងឥណទានសរុប
ក. ឥណទានចំ

ះសម្ព័ន្ធញាតិ

ខ. ឥណទានដុលសរុប
ឥណទានផ្តល់ឲយសម្ព័ន្ធញាតិធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)
១៨.ហានិភយ
័ ធំធៀបនឹងឥណទានសរុប
ក. ហានិភ័យធំ
ខ. ឥណទានដុលសរុប
ហានិភ័យធំធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

ក. ទពយសកម្មដលបានចាត់ថាក់

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

១៤.ទពយសកម្មដលបានចាត់ថាក់ធៀបនឹងឥណទានសរុប

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

ឥណទានមិនដំណើរការធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ខ. ទពយសកម្មសរុប

ព័ត៌មានផសងៗ

ក. ឥណទានមិនដំណើរការ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

១៣. ឥណទានមិនដំណើរការធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
គុណភាពទពយសកម្ម (តពីទំព័រមុន)
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

១៣៨.០៦៤

៥៥១.៥៦៦

-

-

៦៤.៨៥៤.៥៦៩

២៥៩.០៩៤.០០៣

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

០,២១%

០,២១%

០,០០%

០,០០%

៣២.៩៩២.២០៣

១៣១.៨០៣.៨៥១

២៩.៩៤៨.៧៥៥

១១៩.៦៤៥.២៧៦

៦៤.៨៥៤.៥៦៩

២៥៩.០៩៤.០០៣

៥៨.៣៥២.៨៥៤

២៣៣.១១៩.៦៥១

៥០,៨៧%

៥០,៨៧%

៥១,៣២%

៥១,៣២%

២.៥៤៥.៣៩៦

១០.១៦៨.៨៥៧

២.២៥៩.៣៣៧

៩.០២៦.០៥១

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

០,៩៤%

០,៩៤%

០,៩៥%

០,៩៥%

៨.៦៨៩.៤០៤

៣៤.៧១៤.១៦៩

៨.៥៦១.៦៧៦

៣៤.២០៣.៨៩៦

២៧២.០៨៤.១០៧

១.០៨៦.៩៧៦.០០៨

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

៣,១៩%

៣,១៩%

៣,៦០%

៣,៦០%

ក. សំវិធានធនជាក់លាក់

៨.៦៨៩.៤០៤

៣៤.៧១៤.១៦៩

៨.៥៦១.៦៧៦

៣៤.២០៣.៨៩៦

ខ. ឥណទានមិនដំណើរការ

៨.៦៥៤.៧១១

៣៤.៥៧៥.៥៧០

១០.៥០៣.១៨៨

៤១.៩៦០.២៣៦

១០០,៤០%

១០០,៤០%

៨១,៥២%

៨១,៥២%

ក. សំវិធានធនសរុប

១១.២៣៤.៨០០

៤៤.៨៨៣.០២៦

១០.៨២១.០១៣

៤៣.២២៩.៩៤៧

ខ. ទពយសកម្មសរុប

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

២,៤៣%

២,៤៣%

២,៦២%

២,៦២%

២៧០.០៥៣.៣៣៧

១.០៧៨.៨៦៣.០៨១

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

២៩៦.៦៨៣.៦០៦

១.១៨៥.២៥១.០០៦

២១២.១៣៣.១៥០

៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

៩១,០២%

៩១,០២%

១១២,២១%

១១២,២១%

១៩.ឥណទានផ្តល់ឲយសម្ព័ន្ធញាតិធៀបនឹងមូលនិធិផាល់សុទ្ធ
ក. ឥណទានឲយសម្ព័ន្ធញាតិ
ខ. មូលនិធិផាល់សុទ្ធ
ឥណទានឲយសម្ព័ន្ធញាតិធៀបនឹងមូលនិធិផាល់សុទ្ធ (ក/ខ)
២០. ហានិភ័យធំធៀបនឹងមូលនិធិផាល់សុទ្ធ
ក. ហានិភ័យធំ
ខ. មូលនិធិផាល់សុទ្ធ
ហានិភ័យធំធៀបនឹងមូលនិធិផាល់សុទ្ធ (ក/ខ)
២១. សំវិធានធនទូ

ធៀបនឹងឥណទានសរុប

ក. សំវិធានធនទូ
ខ. ឥណទានដុលសរុប
សំវិធានធនទូ

ធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)

២២.សំវិធានធនជាក់លាក់ធៀបនឹងឥណទានសរុប
ក. សំវិធានធនជាក់លាក់
ខ. ឥណទានដុលសរុប
សំវិធានធនជាក់លាក់ធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)
២៣.សំវិធានធនជាក់លាក់ធៀបនឹងឥណទានមិនដំណើរការ

សំវិធានធនជាក់លាក់ធៀបនឹងឥណទានមិនដំណើរការ (ក/ខ)
២៤.សំវិធានធនសរុបធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប

សំវិធានធនសរុបធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)
២៥.ឥណទានធៀបនឹងបក់ប

្ញើ

ក. ឥណទានសរុបឲយអតិថិជនមិនមនធនាគារ (ដុល)
ខ. បក់ប

្ញើរបស់អតិថិជន

ឥណទានធៀបនឹងបក់ប

្ញើ (ក/ខ)

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថម និងកំណត់សមា្គល់ផសងៗ តមូវ

យធនាគារជាតិ ន កម្ពុជា

២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

៩.៧៧៩.៥១០

៣៩.០៦៩.១៤៣

៦.១១៧.៣៤៩

២៤.៤៣៨.៨០៩

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

២,១២%

២,១២%

១,៤៨%

១,៤៨%

៩.៧៧៩.៥១០

៣៩.០៦៩.១៤៣

៦.១១៧.៣៤៩

២៤.៤៣៨.៨០៩

៦៥.៨៩៦.៨៥៩

២៦៣.២៥៧.៩៥២

៥៦.១១៧.៣៤៩

២២៤.១៨៨.៨០៩

១៤,៨៤%

១៤,៨៤%

១០,៩០%

១០,៩០%

ក. ចំណូលការបក់

២៣.០៩៣.០៨៤

៩២.២៥៦.៨៧១

១៤.៥៣៨.៥៣២

៥៨.០៨១.៤៣៥

ខ. ទពយសកម្មសរុប

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

៥,០០%

៥,០០%

៣,៥១%

៣,៥១%

១៨.៦០៨.៨៦១

៧៤.៣៤២.៤០០

១១.៤៨៨.៥០៦

៤៥.៨៩៦.៥៨១

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

៤,០៣%

៤,០៣%

២,៧៨%

២,៧៨%

៣.០៩០.៩២៥

១២.៣៤៨.២៤៦

២.០០០.៧៤៥

៧.៩៩២.៩៧៧

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

០,៦៧%

០,៦៧%

០,៤៨%

០,៤៨%

៤១៣.៧៨៧

១.៦៥៣.០៨០

៦១៤.៤៣៧

២.៤៥៤.៦៧៦

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

០,០៩%

០,០៩%

០,១៥%

០,១៥%

៩.៩៤២.១១៩

៣៩.៧១៨.៧៦៦

៥.៨៨៩.០៨០

២៣.៥២៦.៨៧៤

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

២,១៥%

២,១៥%

១,៤២%

១,៤២%

២៦.ផលចំណញធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
ក. ចំណញសុទ្ធ
ខ. ទពយសកម្មសរុប
ផលចំណញធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)

អំពីធនាគារ

ចំណូល

សមិទិ្ធផល

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

សារជូនចំ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
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សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

២៩.តម្លបន្ថមនការបក់សុទ្ធធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
ក. ចំណូលការបក់ដកចំណាយការបក់
ខ. ទពយសកម្មសរុប
តម្លបន្ថមនការបក់សុទ្ធធៀបនឹងទពសកម្មសរុប (ក/ខ)
៣០.ចំណូលផសងៗធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
ក. ចំណូលផសងៗ
ខ. ទពយសកម្មសរុប
ចំណូលផសងៗធៀបនឹងទពយសកម្ម (ក/ខ)
៣១.សំវិធានធនធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
ក. សំវិធានធន
ខ. ទពយសកម្មសរុប
សំវិធានធនធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)
៣២. ចំណាយបតិបត្ដិការធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
ក. ចំណាយមិនមនការបក់
ខ. ទពយសកម្មសរុប
ចំណាយបតិបត្ដិការធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

ផលចំណូលដុលពីការបក់ (ក/ខ)

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

២៨.ផលចំណូលដុលពីការបក់

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន (ក/ខ)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ខ. មូលធន

ព័ត៌មានផសងៗ

ក. ចំណញសុទ្ធ

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

២៧.ផលចំណញធៀបនឹងមូលធន
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
ចំណូល (តពីទំព័រមុន)
២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

១១.៧៥៧.៦៦៧

៤៦.៩៧១.៨៨០

៧.៦០០.១៧១

៣០.៣៦២.៦៨៤

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

២,៥៥%

២,៥៥%

១,៨៤%

១,៨៤%

១.៩៧៨.១៥៧

៧.៩០២.៧៣៧

១.៤៨២.៨២២

៥.៩២៣.៨៧៥

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

០,៤៣%

០,៤៣%

០,៣៦%

០,៣៦%

ក. តម្លបន្ថមនការបក់

១៨.៦០៨.៨៦១

៧៤.៣៤២.៤០០

១១.៤៨៨.៥០៦

៤៥.៨៩៦.៥៨១

ខ. ចំណូលដុល

២៦.១៨៤.០០៩

១០៤.៦០៥.១១៧

១៦.៥៣៩.២៧៧

៦៦.០៧៤.៤១២

៧១,០៧%

៧១,០៧%

៦៩,៤៦%

៦៩,៤៦%

៣.០៩០.៩២៥

១២.៣៤៨.២៤៦

២.០០០.៧៤៥

៧.៩៩២.៩៧៧

២៦.១៨៤.០០៩

១០៤.៦០៥.១១៧

១៦.៥៣៩.២៧៧

៦៦.០៧៤.៤១២

១១,៨០%

១១,៨០%

១២,១០%

១២,១០%

៩.៩៤២.១១៩

៣៩.៧១៨.៧៦៦

៥.៨៨៩.០៨០

២៣.៥២៦.៨៧៤

២៦.១៨៤.០០៩

១០៤.៦០៥.១១៧

១៦.៥៣៩.២៧៧

៦៦.០៧៤.៤១២

៣៧,៩៧%

៣៧,៩៧%

៣៥,៦១%

៣៥,៦១%

១៦.២៤១.៨៩០

៦៤.៨៨៦.៣៥១

១០.៦៥០.១៩៧

៤២.៥៤៧.៥៣៨

៤.៤៨៤.២២៣

១៧.៩១៤.៤៧១

៣.០៥០.០២៦

១២.១៨៤.៨៥៤

៣,៦២ ដង

៣,៦២ ដង

៣,៤៩ ដង

៣,៤៩ ដង

៣៣. ចំណញសុទ្ធមុនបង់ពន្ធធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
ក. ចំណញសុទ្ធមុនបង់ពន្ធ
ខ. ទពយសកម្មសរុប
ចំណញសុទ្ធមុនបង់ពន្ធធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)
៣៤.ពន្ធធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
ក. ពន្ធ (គប់បភទ)
ខ. ទពយសកម្មសរុប
ពន្ធធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)
៣៥.តម្លបន្ថមនការបក់ធៀបនឹងចំណូលដុល

តម្លបន្ថមនការបក់ធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ)
៣៦.ចំណូលមិនមនការបក់ធៀបនឹងចំណូលដុល
ក. ចំណូលមិនមនការបក់
ខ. ចំណូលដុល
ចំណូលមិនមនការបក់ធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ)
៣៧.ចំណាយមិនមនការបក់ធៀបនឹងចំណូលដុល
ក. ចំណាយមិនមនការបក់
ខ. ចំណូលដុល
ចំណាយមិនមនការបក់ធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ)
៣៨.ចំនួនដងនចំណូលការបក់
ក. ចំណញមុនបង់ពន្ធនិងចំណាយការបក់
ខ. ចំណាយការបក់
ចំនួនដងនចំណូលការបក់ (ក /ខ)

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថម និងកំណត់សមា្គល់ផសងៗ តមូវ

យធនាគារជាតិ ន កម្ពុជា

២០១៣

២០១២

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ក. ទពយសកម្មងាយបម្លងជាសាច់បក់

១៥០.៦២១.៨៧៣

៦០១.៧៣៤.៣៨៣

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

ខ. ទពយសកម្មសរុប

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

៣២,៦៣%

៣២,៦៣%

៣៣,៩៦%

៣៣,៩៦%

ក. ទពយអកម្មចរន្ត

៣៩៥.៦២៥.៨៨៦

១.៥៨០.៥២៥.៤១៥

៣៥៦.៧៩១.១៩៦

១.៤២៥.៣៨០.៨២៨

ខ. ទពយសកម្មសរុប

៤៦១.៥៧៨.៣៧១

១.៨៤៤.០០៥.៥៩៣

៤១៣.៧៤១.៣២៣

១.៦៥២.៨៩៦.៥៨៥

៨៥,៧១%

៨៥,៧១%

៨៦,២៤%

៨៦,២៤%

(២៤៥.០០៤.០១៣)

(៩៧៨.៧៩១.០៣២)

(២១៦.២៩១.៥២០)

(៨៦៤.០៨៤.៦២២)

៣៩៥.៦៨១.៥១២

១.៥៨០.៧៤៧.៦៤១

៣៥៧.៦២៣.៩៧៤

១.៤២៨.៧០៧.៧៧៦

(៦១,៩២%)

(៦១,៩២%)

(៦០,៤៨%)

(៦០,៤៨%)

ក. ទពយសកម្មរហ័ស

១៥០.៦២១.៨៧៣

៦០១.៧៣៤.៣៨៣

១៤០.៤៩៩.៦៧៦

៥៦១.២៩៦.២០៦

ខ. ទពយអកម្មចរន្ត

៣៩៥.៦២៥.៨៨៦

១.៥៨០.៥២៥.៤១៥

៣៥៦.៧៩១.១៩៦

១.៤២៥.៣៨០.៨២៨

៣៨,០៧%

៣៨,០៧%

៣៩,៣៨%

៣៩,៣៨%

២៩៦.៦៨៣.៦០៦

១.១៨៥.២៥១.០០៦

២១២.១៣៣.១៥០

៨៤៧.៤៧១.៩៣៤

២៧០.០៥៣.៣៣៧

១.០៧៨.៨៦៣.០៨១

២៣៨.០២៤.៩៤៥

៩៥០.៩០៩.៦៥៥

១០៩,៨៦%

១០៩,៨៦%

៨៩,១២%

៨៩,១២%

៣៩.ទពយសកម្មងាយបម្លងជាសាច់បក់
ធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប

ទពយសកម្មងាយបម្លងជាសាច់បក់ធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប(ក/ខ)

អំពីធនាគារ

សាច់បក់ងាយសួល

សមិទិ្ធផល

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

សារជូនចំ

ះមាស់ភាគហ៊ុន

នាកាលបរិច្ឆទ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងទី ៣១ ខធ្នូ ឆាំ ២០១៣
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សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

៤២.អនុបាតរហ័ស

អនុបាតរហ័ស (ក/ខ)
៤៣.បក់ប
ក. បក់ប

្ញើធៀបនឹងឥណទានសរុប
្ញើរបស់អតិថិជនសរុប

ខ. ឥណទានសរុបឲយអតិថិជនមិនមនធនាគារ (ដុល)
បក់ប

្ញើធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ)

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

ទពយសកម្មងាយបម្លងសាច់បក់សុទ្ធ (ក/ខ)

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

ខ. ទពយអកម្មសរុប

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

ក. ទពយសកម្មងាយបម្លងជាសាច់បក់ – ទពយអកម្មចរន្ត

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៤១.ទពយសកម្មងាយបំលងជាសាច់បក់សុទ្ធ

ព័ត៌មានផសងៗ

ទពយអកម្មចរន្តធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប (ក/ខ)

របាយការណ៍អាជីវកម្ម

៤០.ទពយអកម្មចរន្តធៀបនឹងទពយសកម្មសរុប
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របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ព័ត៌មានអំពីសាជីវកម្ម
កុមបឹកសោភិបាល

ក ជា តិក សង

អភិបាលមិនឯករាជយមិនបតិបត្តិ

ក លី ទៀន ប៉ូ

អភិបាលមិនឯករាជយបតិបត្តិ
(នាយកបតិបត្តិ)

ក ស្ពនសឺ លី

អភិបាលឯករាជយមិនបតិបត្តិ

ដាទុ អ ករុណាការា៉ន់

អភិបាលឯករាជយមិនបតិបត្តិ

ក ហាមីរុលឡា ប៊ូហាន់

អភិបាលមិនឯករាជយមិនបតិបត្តិ

(តងតាំង

ថ្ងទី២៨ ខកុម្ភៈ ឆ្នំា២០១៤)

កសី ហា្កសារីន ចាន់ អាប់ឌុលឡា
ក ដាអង ហាងហ្វី

លខាធិកាកុមហ៊ុន

ការិយាល័យចុះបញ្ជី
អាសយដា ន អគារលខ៤B ផ្លូវលខ ១១៤ (កមួនស)
សងា្កត់ផសោរថ្មី ១ ខណដូនពញ

កុមហ៊ុន Ernst & Young (Cambodia) Ltd.
កុមហ៊ុន គណនយយករជំនាញ និងសវនករបតិសុត
អគារលខ ៦៦ មហាវិថីពះន

ត្តម

អគារមជឈមណលពាណិជ្ជកម្ម SSN ជាន់ទី ៣
សងា្កត់ជ័យជំនះ ខណដូនពញ
រាជធានីភ្នំពញ ពះ រាជាណាចកកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៧ ៨២៤/៥
ទូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ២១៧ ៨០៥

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

SWIFT : MBBEKHPP
គហទំព័រ៖ www.maybank2u.com.kh
អ៊ីមល ៖ mbb@maybank.com.kh

ក មឃើល ហ្វុងសុឺងយីវ

អភិបាលមិនឯករាជយ មិនបតិបត្តិ
(លាលង

ថ្ងទី២៨ ខកុម្ភៈ ឆ្នំា២០១៤)

កសី ប៉ូលី សុីម

សវនករឯករាជយ

អភិលបាលមិនឯករាជយ មិនបតិបត្តិ

អាសយដានសម្ព័ន្ធធនាគារ
COMMERCIAL BANKING
Malayan Banking Berhad
14th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel
: (6)03- 2070 8833
Fax
: (6)03- 2031 0071
Corporate website : www.maybank.com
Email
: publicaffairs@maybank.com.my
Maybank 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 Internasional Indonesia Tbk
Gedung Sentral Senayan 3, 26th Floor
JI. Asia Afrika No. 8
Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270
Indonesia
Tel
: (62)-21-2922 8888
Fax
: (62)-21-2922 8914
Website : www.bii.co.id
Email : cs@bii.co.id

P.T. Bank Maybank Syariah Indonesia
1st-3rd Floor, Sona Topas Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Indonesia
Tel
: (62)-21-250 6446
Fax
: (62)-21-250 6445
Corporate website : www.maybanksyariah.co.id
Maybank Philippines Inc.
Maybank Corporate Center
7th Avenue Corner 28th Street
Bonifacio Global City 1634
Taguig City, Metro Manila
Philippines
Tel
: (632)-588 3777
Fax
: (632)-808 2669
Website : www.maybank2u.com.ph
Maybank (PNG) Ltd
Port Moresby Branch
Corner Waigani Road/Islander Drive
P.O. Box 882 Waigani, National Capital District
Port Moresby
Papua New Guinea
Tel
: (675)-325 0101
Fax
: (675)-325 6128
Corporate website : www.maybank.com
Email : maybankpom@datec.net.pg

Maybank International (L) Ltd
Level 16 (B), Main Office Tower
Financial Park Complex
Jalan Merdeka
87000 Wilayah Persekutuan Labuan
Tel
: (6)087-414 406
Fax
: (6)087-414 806
Corporate website : www.maybank.com
Email : millmit@streamyx.com
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
INVESTMENT BANKING
Maybank Investment Bank Berhad
32nd Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel
: (6)03-2059 1888
Fax
: (6)03-2078 4217
Website : www.maybank-ib.com
Email : enquiries@maybank-ib.com
Maybank IB Holdings Sdn Bhd
32nd Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel
: (6)03-2059 1888
Fax
: (6)03-2078 4217
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INSURANCE & TAKAFUL
Maybank ATR Kim Eng Securities, Inc
9th, 16th and 17th Floor, Tower One & Exchange
Plaza
Ayala Triangle, Ayala Avenue
Makati City, Philippines
Tel
: (632)- 849 8988 / 849 8888
Website : www.maybank-atrke.com
PT. Maybank Kim Eng Securities
Plaza Bapindo-Citibank Tower 17th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 54-55
Jakarta 12190 Indonesia
Tel
: (62)-21-2557-1188
Fax
: (62)-21-2557-1189
Website : www.kimeng.co.id
Email : cs@kimeng.co.id
Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited
Level 30, Three Pacific Place
1, Queen’s Road East
Hong Kong
Tel
: 852-2268 0800
Fax
: 852- 2845 3772
Website : www.kimeng.com.hk
Email : cs@kimeng.com.hk
Kim Eng Securities India Private Limited
2nd Floor, The International
16, Maharishi Karve Marg
Churchgate, Mumbai 400 020
India
Tel
: 91-22 6623 2600
Fax
: 91-22 6623 2604
Email : ajain@maybank-ke.co.in

Maybank Ageas Holdings Berhad
Level 19, Tower C
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel
: (6)03-2297 3888
Fax
: (6)03-2297 3800
Website : www.etiqa.com.my
Email : info@etiqa.com.my
Etiqa Insurance Berhad
Etiqa Takaful Berhad
Level 19, Tower C
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel
: (6)03-2297 3888
Fax
: (6)03-2297 3800
Website : www.etiqa.com.my
Email : info@etiqa.com.my
Etiqa Life International (L) Ltd
Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd
Level 11B, Block 4 Office Tower
Financial Park Labuan Complex
Jalan Merdeka
87000 Wilayah Persekutuan Labuan
Tel
: (6)087-582 588
(6)087-417 672
Fax
: (6)087-583 588
(6)087-452 333
Website : www.etiqa.com.my
Email : info@etiqa.com.my

Maybank Islamic Asset Management Sdn Bhd
Level 12, Tower C
Dataran Maybank
No. 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel
: (6)03-2297 7816
Fax
: (6)03-2711 8588
Maybank Private Equity Sdn Bhd
(formerly known as Maybank Ventures Sdn Bhd)
Level 5, Tower A
Dataran Maybank
No 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel
: (6)03-2297 7887
Fax
: (6)03-2297 7878
Maybank Asset Management Singapore Pte
Ltd
48 North Canal Road #04-01
Singapore 059305
Tel
: (65)-6231 5926
Fax
: (65)-6231 5932
Corporate website : www.maybank-am.com
Maybank Asset Management (Thailand) Co
Ltd
The Offices of Central World
25th Floor, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
Tel
: +66(0)-2264 5111
Fax
: +66(0)-2264 5132
Corporate website : www.maybank-am.co.th

សារជូនចំ
អំពីធនាគារ
សមិទិ្ធផល
របាយការណ៍អាជីវកម្ម

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

Maybank Asset 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 7998
Corporate website : www.maybank-am.com

ទំនួលខុសតូវរបស់យើង

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 Asset Management Group Berhad
Level 5, Tower A
Dataran Maybank
No 1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel
: (6)03-2297 7833
Fax
: (6)03-2297 7997
Corporate website : www.maybank-am.com

ភាពដឹកនាំរបស់យើង

4A Floor-15+16, Vincom Center Dong Khoi,
72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel
: +84 8 44 555 888
Fax
: +84 8 3827 1030
Website : maybank-kimeng.com.vn
Email : info@maybank-kimeng.com.vn

អភិបាលកិច្ចកុមហ៊ុន

Maybank ATR Kim Eng Capital Partners, Inc
8th, 9th, and 17th Floor, Tower One & Exchange
Plaza
Ayala Triangle, Ayala Avenue
Makati City, Philippines
Tel
: (632)-849 8988 / 849 8888
Website : www.maybank-atrke.com

ASSET MANAGEMENT

(formerly known as Maybank Kim Eng Securities Joint Stock Company)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public
Company Limited
999/9 The Offices at Central World
20th-21st, 24th and 25th Floor Rama 1 Road
Pathumwan
Bangkok, 10330 Thailand
Tel
: (+66)-2 658 6300
Fax
: (+66)-2 658 6301
Website : www.maybank-ke.co.th
Email : IB@maybank-ke.co.th

Maybank Kim Eng Securities Limited

ព័ត៌មានផសងៗ

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

ះមាស់ភាគហ៊ុន

សចក្តីសង្ខប

របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១៣ របស់ធនាគារមយប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
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អាសយដានសម្ព័ន្ធធនាគារ
PT Maybank GMT Asset Management
Setiabudi Atrium, 5th Floor - Suite 505
Jl. HR Rasuna Said Kav. 62
Kuningan, Jakarta
12920 Indonesia
Tel
: (62)-21 521 0672
Fax
: (62)-21 521 0673
Corporate website : www.reksadanagmt.com

Maybank (Nominees) Sdn Bhd
Maybank Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
Maybank Nominees (Asing) Sdn Bhd
14th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel
: (6)03-2070 8833/
(6)03-2070 1522
Fax
: (6)03-2032 1505

Maybank Securities Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
Maybank Securities Nominees (Asing) Sdn. Bhd.
Level 8, Tower C
Dataran Maybank
No.1, Jalan Maarof
59000 Kuala Lumpur
Tel
: (6)03-2297 8888
Fax
: (6)03-2282 5136

OTHERS
Maybank Trustees Berhad
8th Floor, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel
: (6)03-2078 8363
Fax
: (6)03-2070 9387
Corporate website : www.maybank.com
Email : mtb@maybank.com.my

ទីតាំងសាខា និងអាសយដានទំនាក់ទំនង
សាខាគឹះ (ការិយាល័យកណា្ដល)

សាខាកម្ពុជាក ម

សងា្កត់ ផសោថ្មី១ ខណដូនពញ រាជធានីភ្នំពញ

វិថក
ី ម្ពជា
ុ កម សងា្កត់ផសោដប៉ូ III ខណទួល

អាគារលខ ៤B ផ្លូវលខ ១១៤ (កមួនសរ)

ផ្ទះលខ ៤៧៩ E១E២ & ៤៨១ E០E១E២ ផ្លូវលខ ១២៨
ក រាជធានីភព
ំ្ន ញ។

សាខាសរី

ភ័ណ

ផ្ទះលខ ៣៣៤ ផ្លូវជាតិលខ ៦ សងា្កត់ពះពនា
កុងសរី

ភ័ណ ខត្តបនា យមានជ័យ

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ១២៣ / ២២៥

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៦៥៤ / ៦៩៤

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៧១១ ៣៨៦ / ៣៨៧

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ០៩៩

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨២ ៧១៤

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៧១១ ៣៨៥

សាខាបាត់ដំបង

សាខា

សាខាសៀមរាប

សងា្កត់ សា យ

ខណចំការមន រាជធានីភ្នំពញ

ភូមិសា យដង្កំ ខត្តសៀមរាប

អគារលខ ១៣៦ Eoz ផ្លូវលខ 3 កុម ៣៩ ភូមិ ២០ ឧសភា
៉ ខត្តបាត់ដំបង

៉សទុង

អគារលខ ១៥៨ BCD មហាវិថី

៉សទុង សងា្កត់ទំនប់ទឹក

អាគារលខ ១៣ ១៤ & ១៥ មណល II

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ ២០៧ / ២០៨

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៤៣៦ / ៤៣៧

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៧៦១ ០៦២/០៦៣

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៧៣១ ២០១

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៤៣៨

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៧៦១ ០៦៥

សាខាចបោរអំ

សាខាអូរបកក្អម

សាខាពះសីហនុ

ខណសនសុខ រាជធានីភ្នំពញ

ខត្តពះសីហនុ

អាគារលខ ២៧ & ២៩ Eo+E1 ផ្លូវជាតិលខ ១ ភូមិ កណា្ដល
សងា្កត់ចបោរអំ

២ ខណមានជ័យ រាជធានីភ្នំពញ

ផ្ទះលខ ២៨ & ៣០ ផ្លូវលខ ២៧១ សងា្កត់ទឹកថា

ផ្ទះលខ ២១២ ផ្លូវឯករាជយ សងា្កត់លខ ២ ខណមិត្តភាព

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២០ ៥៨៦/៥៨៧

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៨២០ / ៩២៣

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៥ ០៥១ / ០៥២

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២០ ៥២៨

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៩៨២

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៥ ០៥៣

សាខាជយចងា រ

សាខាអូឡាំពិក

សាខាស្ទឹងមានជ័យ

សងា្កត់ ជ យចងា រ ខណឬសសីកវ រាជធានីភ្នំពញ

ខណ៧ មករា រាជធានីភ្នំពញ

សងា្កត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណមានជ័យ រាជធានីភ្នំពញ

ផ្ទះលខ F១៤ & F១៥ ផ្លូវជាតិលខ ៦A

អាគារលខ ៣២៣ & ៣២៥ មហាវិថីពះសីហនុ សងា្កត់វាលវង់

អាគារលខ ១៤៤ ផ្លូវលខ ២១៧ (មហាវិថីមុនីរ៉ត)

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣២ ២៩០ / ២៩១

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ១៥៤ / ១៥៥

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៤ ៤៨២ / ៤៨៣

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣២ ២៨៩

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ១៥៣

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៤ ៦៣៥

សាខាកំពង់ចាម

សាខាតំបន់សដ្ឋកិច្ចពិសសភ្នំពញ

សាខាទឹកថា

ខត្តកំពង់ចាម

ខណ

អគារលខ ៥៨ ផ្លូវពះមុនីវងស សងា្កត់កំពង់ចាម កុងកំពង់ចាម

ផ្ទះលខ A៦-A៨ ផ្លូវជាតិលខ ៤ សងា្កត់ក
ធិ៍សនជ័យ រាជធានីភ្នំពញ

ក

អាគារលខ ១៣-១៤Eo អគារពាណិជ្ជកម្មអ៊តវូត
(មហាវិថស
ី ហព័នរុ្ធ សសី) សងា្កត់ទក
ឹ ថា ខ័ណសនសុខ រាជធានីភព
ំ្ន ញ

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១០ ៥៧១ / ៥៧២

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៩ ៨៥៧ / ៨៥៨

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ០៥២ / ០៥៣

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៤២ ២១០ ៥៧៤

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៩ ៨៥៦

ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ០៥៤

សាខាទួល

ក

អាគារលខ ៩៣A១ & A២
សងា្កត់បឹងកក់ II ខ័ណទួល

ក រាជធានីភ្នំពញ

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

