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កមា ំងរួមផសំនឹងថ្វ ីដដ៏ចំណា ន 
ដមួយគូរបស់យើងអា ចបង្ក ើត  យមា នជា វត្ថ ុដ៏អសា រយជា ច ើន។ ដដលមា នទព  សលយជា មួយឧបករណ៍តន្ត  ី  អាចបង្ក ើត
ជា បទភ្ល ងយា៉ងពិ  ះរណ្ដ ំ។ ចំណកឯដដ៏ចំណា នរបស់វិចិត ករជា មួយជក់ និងទឹកថា ំពណ៌អា ចគូសវា សចញជា ផា ំងគំនូរ
ដ៏ស ស់សា ត  រពញ   យភា ពទា ក់ទា ញ។ ជា មួយនឹងកមា ំងដ និងភា ពបុិនប សប់ ថ្ម ដ៏រឹង មាំមួយដុំអា ចកា យ ជាចមា ក់
មួយផា ំងប កប  យកបូរកបោ ច់រចនា យា៉ងប ណីត។ ដទា ំងទ្វ  រ រាំជា របា ំ អា ចរៀបរា ប់ប ប់រឿងមួយដ៏លម្អ ិត។ ដូចគា នឹងដ
ដ៏ចំណា ន និងបុិនប សប់របស់សិលបករទា ំងនះ កា រខិតខំប ឹងប ង កា រប្ត  ជា ចិត្ត  និងជំ នាញរបស់បុគ្គ លិកធ នា គារ សុីអា យអិមប៊ី 
ក៏អា ចបំពញនូវតម ូវកា រទីផសោ រនា នា របស់អតិថិជនខ្ល ួនផងដរ។
កា រខិតខំប ឹងប ងបំពញកា រងា រយ៉ាងសកម្ម   នាមំកនូវកា ររីកចម ើន ហើយកា ររីកចម ើននះផងដរអា ចទទួលបា ន  យមា ន

កា រគា ំទ ពីកា រកលម្អ  ជាប ចាំ  ក្នុ ងផ្ន កចបោ ប់ និងបទបបញ្ញត ្តិ ។ ផលិតផលក្នុ ងសុ កសរុប ៧,៣ %(គិតតឹ មខកក្កដា   ឆា ំ២០១២)  
ប ទសកម្ព ជុា មា នកា ររីកចម ើនលើគ ប់វិស័យ។ នះជា ឱកា សដ៏ល្អ ប សើរបំផុតក្ន ងុ ការធើ្វ ជំនួញ ប ទសកម្ព ុ ជា។
ចា ប់តា ំងពីធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី ចា ប់ផ្ត ើមដំណើរកា រ  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជារយៈពល២ឆា ំកន្ល ងមកនះ យើងទទួលបា ន

នូវបទពិ  ធន៍ជា ច ើន និងបា នសម ប តា មកា លៈទសៈនា នា ។ បទពិ  ធន៍ និងចំណះដឹងក្ន ុងស ុក រួមផសំជា មួយនឹង
សមត្ថ ភា ពក្ន ុងតំបន់របស់យើង បា នធ្វ ើ យយើងមា នជំហរកា ន់តរឹងមា ំក្ន ុង ការបម ើស វាកម្ម ជូនអតិថិជនរបស់យើង។ ជា មួយ
ពា កយ  ករបស់យើងថា  ‘អា សា៊នសម ប់អ្ន ក (ASEAN For You)’ យើងបា នធ្វ ើកា រណនា ំជូននូវផលិតផល និងសវា កម្ម ថ្ម ីល្អ ៗ  
ដលក្ន ងុចំ  ម  ះមា ន Regional ATM Link ដលជា សវា កម្ម បណា្ដ ញអធីអឹមក្ន ងុតំបន់ សម ប់ភា ប់អតិថិជនរបស់យើងឱយ
ធ្វ ើប តិបត្ត ិកា របា នគ ប់ពលវលា តា មតម ូវ ការមិនថា  ក្ន ុងប ទសមា៉ឡសុី ឥណ ូនសុី សឹង្ហ បូរី ឬប ទសថ។ ‘ASEAN For 

You’ ក៏ឆ្ល ុះប  ំងអំពីទំនុកចិត្ត របស់យើង  ក្ន ុងកា រធ្វ ើប តិបត្ត ិ ការឆ្ល ងប ទស និងកា រពង ីកវិសា លភា ពរបស់យើង  ក្ន ុងតំបន់
ផងដរ។

៤ សា វតា របស់ធនា គា រ
៥ តម្ល ស្ន ូលរបស់សា ប័ន
៦ សា រពីប  ធានក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
៨ កា រពិនិតយមើលសមិទ្ធ ផល  យអគ្គ  នាយក
១០ សា រពីប  ធាននា យកប តិបត្ត ិនក ុមហុ៊នម
១២ កា រពិនិតយមើលធុរកិច្ច 
២០ សុីអា យអិមបី៊ កម្ព ុជា   ក្ន ុងសា រព័ត៌មា ន
២២ ព ឹត្ត ិកា រណ៍សំខា ន់ៗ
២៨ សចក្ត ថី្ល ងកា រណ៍អំពីអភិបា លកិច្ច របស់ធនា គា រ
៣៧ របា យកា រណ៍របស់គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម 
៣៩ សចក្ដ ីថ្ល ងកា រណ៍អំពី ប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង
៤៣ រចនា សម្ព ័ន្ធ របស់ក ុមហុ៊នម
៤៤ រចនា សម្ព ័ន្ធ របស់ធនា គា រ
៤៥ របា យកា រណ៍ព័ត៌មា នរបស់ធនា គា រ
៤៦ ប វត្ត ិរូបសង្ខ បរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
៥១ ប វត្ត ិរូបសង្ខ បរបស់លខា ធិកា រធនា គា ររួម
៥២ ប វត្ត ិរូបសង្ខ បរបស់គណៈកមា ធិកា រគ ប់់គ ង
៥៧ បណា្ដ ញសា ខា 
៥៨ របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដលបា នធ្វ ើសវនកម្ម 
១០៤ បណា្ដ ញសា ខា របស់ក ុមហុ៊នម

មា តិកា 
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របស់ធនា គា រ
សា វតា 

អំពីធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី
ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី ភីអិលសុី បា នចា ប់ផ្ត ើមប តិបត្ត ិ ការ

 ក្ន ុងទីផសោ រប ទសកម្ព ុ  ជា ថ្ង ទី១៩ ខវិច្ឆ ិ កា ឆា ំ២០១០ 
 យបា នបើកសា ខា ធនា គា រពា ណិជ្ជ ទីមួយ  ចំកណា្ដ ល

រា ជធា នីភ្ន ពំញ។ រហូតមកដល់បច្ច បុបន្ន នះ ធនា គា រមា នសា ខា 
ចំនួន១១កន្ល ង និងម៉ាសីុនអធីអិមចំនួន១៧កន្ល ង  ក្ន ងុខត្ត 
ក ងុសំខា ន់ៗចំនួនប  ំនព ះរា ជា ណា ចក កម្ព  ុជា ដលរួមមា ន
រា ជធា នីភ្ន ំពញ ក ុងសៀមរា ប ព ះសីហនុ បា ត់ដំបង និង
កំពង់ចា ម។ បច្ច ុបបន្ន នះ យើងកំពុងបម ើសវា កម្ម ជូនដល់
អតិថិជនជា ក មុហុ៊ន និងឯកត្ត បុគ្គ ល ជាង ៤០០០នា ក់។  ក្ន ងុ
ឆា ២ំ០១២ យើងបា នណនា ជូំនទីផសោ រកម្ព  ុជានូវផលិតផលថ្ម ីៗ  
ដលក្ន ុង  ះរួមមា ន សវា កម្ម  Regional ATM Link ។ 
ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ក៏បា នពង ីក អាជីវកម្ម  តាមរយៈអនុភា ព
សា កស   CIMB Preferred សម ប់ទីផសោ រអតិថិជនជា ន់ខ្ព ស់

 ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា ផងដរ។
បច្ច ុបបន្ន  ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី មា ននិ  ជិត

ជា ជនជា តិខ្ម រជា ង ១០០នា ក់ដលមា នបទពិ  ធន៍ និងជំនា ញ
ផសងៗគា ទា ំងក្ន ុងវិស័យធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ក៏ដូចជា វិស័យ
ផសងៗទៀតផងដរ។ ជា សា ប័នដលយកចិត្ត ទុកដា ក់ដល់
សង្គ មក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា  ធនា គា រសុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី បា ន
ចូលរួមចំណកជួយសង្គ មតា មរយៈគម ងសហគមន៍ និងអប់រំ 
ជូនដល់សហគមន៍ដលខ្ល ួនបម ើកា រជូន។

ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊  ក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជា  បានប្ត ជា ចិត្ត 
ថា នឹងកសា ងអនា គតហិរញ្ញ វត្ថ ុឱយរឹងមា ំ និងយូរអង្វ ងសម ប់
អតិថិជនរបស់ខ្ល ួន ហើយនឹងបន្ត ពយោ យា មបង្ក ើតឱកា ស និង
គុណតម្ល តា មរយៈផលិតផល និងសវា កម្ម ថ្ម ីៗ មា នអត្ថ - 
ប  ជន៍ខ្ព ស់។ ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ មា ន  ទនភា ពក្ន ុង
កា រដលខ្ល នួមិនត មឹតជា អ្ន កផ្គ ត់ផ្គ ង់សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ បុ៉ុ ្ណ ះ
ទ បុ៉ន្ត ថមទា ំជា ដគូអា ជីវកម្ម ដ៏ល្អ មួយរបស់អតិថិជន  ក្ន ុង
ប ទសកម្ព ុជា ។

អំពី សុីអា យអិមបី៊ ហ ្គ ុប 
សីុអា យអិមបី៊ ហ ្គ បុ គឺជា សា ប័នសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ធំុ ជាងគទីពីរ

 ប ទសមា៉ឡសុី និងជា ធនា គា រសា កលនា ំមុខគមួយក្ន ុង
តំបន់អា ស៊ាន។ សីុអា យអិមបី៊ ហ ្គ បុ ធ្វ ើ ការផ្ត ល់ជូននូវសវា កម្ម 
ធនា គា រពា ណិជ្ជ  ធ នាគា រវិនិ  គ និងធនា គា រអី៊សា ម ក៏ដូចជា 
ផលិតផល និងសវា កម្ម គ ប់គ ងទ ពយសកម្ម  និងធា នា រ៉ាប់រង។ 
សុីអា យអិមប៊ី ហ ្គ ុប មា នទីសា ក់កា រធំ  ទីក ុងកូឡា ឡា ំពួរ 
ហើយបច្ច បុបន្ន នះមា នវត្ត  មាន  ប ទសចំនួន៩ ក្ន ងុចំ  ម
ប ទសទា ងំ១០ ក្ន ងុតំបន់អា ស៊ាន (ប ទសម៉ាឡសីុ ឥណ នូសីុ 
សឹង្ហ បូរី ថ ហ្វ ីលីពីន កម្ព ុជា  ប  ុ៊យណ វៀតណា ម និង
មីយា៉នមា៉)។ ក ពីតំបន់អា សា៊ន សុីអា យអិមបី៊ ហ ្គ ុប ក៏មា ន
វត្ត មា ន  ក្ន ងុទីផសោ រប ទសចិន ហុងកុង បា រន ឥណា្ឌ  ស លីងា្ក  
អូស ្ត ាលី តវា៉ន់ កូរ៉ សហរដ្ឋ  អាមរិក និងចក ភពអង់គ្ល ស។

សុីអា យអិមបី៊ ហ ្គ ុប មា នបណា្ដ ញ សាខា ធំជា ងគ  ក្ន ុង
តំបន់អា សា៊នជា មួយសា ខា ជា ង ១.១០០ គិតត ឹមថ្ង ទី៣០ 
ខក   ឆា ំ២០១២។ ធនា គា រវិនិ  គរបស់សុីអា យអិមប៊ី 
ហ ្គ ុប ក៏បា នកា យជា ធនា គា រវិនិ  គក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉សុីហ្វ ិក
ដលធំជា ងគ បនា ប់ពីកា រប  កាសទិញធនា គា រវិនិ  គរបស់ 
RBS’s Asia Pacifi c និងប តិបត្ត ិកា រភា គហ៊ុនជា ច ើនទៀត
តា មរយៈសា ច់ប ក់។

សីុអា យអិមបី៊ ហ ្គ បុ ដំណើរកា រអា ជីវកម្ម របស់ខ្ល នួ តាមរយៈ
អង្គ ភា ពចមបងបី គឺធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី (CIMB Bank) 
ធនា គា រវិនិ  គ សុីអា យអិមបី៊ (CIMB Investment Bank) 
និងធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី អ៊ីសា មមុិក (CIMB Islamic)។ 
សីុអា យអិមបី៊ ហ ្គ បុ មា នភា គហុ៊នចំនួន ៩៧,៩%  ក្ន ងុធ នាគា រ
សីុអា យអិមបី៊ នៀហា្គ  (CIMB Niaga)  ប ទសឥណ នូសីុ 
និងមា នភា គហ៊ុន ៩៣,៧%  ក្ន ុងធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ីថ 
(CIMB Thai)  ក្ន ុងប ទសថផងដរ។ 

សីុអា យអិមបី៊ ហ ្គ បុ ត វូបា នចុះផសោ យ  លើទីផសោ រភា គហុ៊ន 
បូ៊រសា មាឡ៉សុី (Bursa Malaysia) តា មរយៈសុីអា យអិមបី៊
ហ ្គ ុបហូលឌីងបឺ៊ហា ដ (CIMB Group Holding Berhad)។ 
ធនា គា រនះ មា នតម ក មុហុ៊ន  លើទីផសោ រភា គហុ៊នប ហល 
៥៥,៧៥ ពា ន់លា នរីងហ្គ តីម៉ាឡសីុ គិតត មឹថ្ង ទី៣០ ខក   
ឆា ំ២០១២។ សុីអា យអិមប៊ី ហ ្គ ុប មា ននិ  ជិតជា ង 
៤៣.០០០នា ក់  ក្ន ុងបណា្ដ ប ទសទា ំង១៨។
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កា រ  តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់លើអតិថិជន

វត្ត មា នរបស់យើង គឺដើមបីបម ើអតិថិជនព មទា ងំផ្ត ល់ជូនសវា កម្ម  និង
ផលិតផលតា មកា រយល់ដឹង និងផ្ត ល់តម្ល របស់អតិថិជន។

សមិទ្ធ កម្ម ខ្ព ស់

យើងខិតខំបំពញកា រងា រយ៉ាងសកម្ម  និងជា មួយយុទ្ធ  សាស ្ត ជាក់លា ក់ 
សម ប់អតិថិជន បុគ្គ លិក និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ទាំងអស់។

កា រផ្ត ល់លទ្ធ  ភាពដល់បុគ្គ លិក

យើងផ្ត ល់អំណា ច និងតម ង់ទិសដល់បុគ្គ លិក  យមា នគំនិតច្ន ប ឌិត និង
ផ្ត ល់គុណតម្ល ដល់សា ប័ន ក៏ដូចជា សហគមន៍ដលគា ត់បម ើ ការជូន។

កមា ងំនភា ពចម ះុគា 

យើងមា នកា រ  រពចំ  ះវបបធម៌ផសងៗគា  និងផ្ត ល់គុណតម្ល លើទសសនវិស័យ
ផសងៗ ហើយយើងយល់ឃើញថា ភា ពចម ុះគា   គឺ ជាប ភពនកមា ំង។

សុចរិតភា ព

យើងបំពញរា ល់កា រងា រជា មួយភា ព  ះត ង់  ការ  រព និងវិជា  ជីវៈ
ចបោ ស់លា ស់ ពីព ះសុចរិតភា ព គឺជា គុណតម្ល ស្ន ូលរបស់ សុីអា យអិមប៊ី ហ ្គ ុប។

របស់សា ប័ន
តម្ល ស្ន លូ



ប ទសកម្ព ុជា  គឺជា ប ទសមួយដលតងតមា នកិត្ត ិ នាមលបីលបោ ញ  យសា រករ្ដ  ិ៍ដំណលវបបធម៌ 
ដ៏សមបូរបបរបស់ខ្ល ួន។  ប៉ុនា នឆា ំថ្ម ីៗ នះ ប ទសកម្ព ុជា បា នកសា ងខ្ល ួនឱយ  ជា ប ទសដ៏សំខា ន់
មួយ ដលមា នភា ពលច   ទាំងផ្ន កន  បា យ និងសដ្ឋ កិច្ច ក្នុ ងតំបន់។ 
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ប ទសកម្ព ុជា  គឺជា ប ទសមួយដលតងតមា នកិត្ត ិ នាមលបីលបោ ញ  យសា រករ្ដ  ិ៍ដំណលវបបធម៌ដ៏សមបូរបបរបស់ខ្ល ួន។  ប៉ុនា នឆា ំថ្ម ីៗ នះ ប ទសកម្ព ុ ជា បាន
កសា ងខ្ល នួឱយ  ជា ប ទសដ៏សំខា ន់មួយ ដលមា នភា ពលច   ទំាងផ្ន កន  បាយ និងសដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងតំបន់ ។ជាក ស់្ត ងបទ សកម្ព ុ ជាបា នធ្វើ  ជាមា ស់ផ្ទះ កិច្ចប  ជំុ 
កំពូលអា សា៊នលើកទី២០ និងកិច្ច ប ជុំកំពូលអា សុីបូពា៌លើកទី៧ យា៉ង  គជ័យ  ក្ន ុងឆា ំ ២០១២ កន្ល ង នះ។ ស្ថ ិរ ភាព ន បា យ និង  លន  បា យ
បើកចំហរចំ  ះកា រវិនិ  គ បា នបង្ក ើតបរិយា កា សវិនិ  គទុនដ៏គួរឲយទា ក់ទា ញមួយ  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា។ ប ទសកម្ព ុ ជាសម  ចបាននូវកំណើនសដ្ឋ កិច្ច យា៉ង
ឆា ប់រហ័ស ជា មួយនឹងកំណើនផលិតផលក្ន ុងស ុកសរុបចំនួន ៧,៣%  ឆា ំ ២០១២។ យើងឃើញថា  ប ភពនកំណើនសដ្ឋ កិច្ច នះកើតចញពីកតា  ជាច ើន។ 
ឧសសោ ហកម្ម ទសចរណ៍  តបន្ដ រីកចម ើនជា មួយនឹងកា រអ ្ជ ើញមកទសសនា របស់ភ្ញ ៀវទសចរបរទសជា ង ២លា ននា ក់ក្ន ុងមួយឆា ំ ចាប់ តាំងពីឆា ំ២០០៧ ហើយ
កា រនា ំចញ  ស៊ូបា នកើនឡើងប  មាណ ជា ១២%  យសា រតម ូវ ការផ្ន ក ស៊ូ  តមា នជា បន្ដ បនា ប់  ជាពិសសតម ូវ ការពីប ទសចិន ប ទសមា៉ឡសុី 
និងប ទសវៀតណា ម នា ឆា ំ២០១២ នះ។ ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ បា ននិងកំពុងធ្វ ើ ការវិនិ  គ  ប ទសកម្ព ុ ជា  យ សារយើងពិនិតយឃើញថា  វិស័យសដ្ឋ កិច្ច 
របស់ប ទសកម្ព ុជា នឹងបន្ត លូតលា ស់ត  មុខទៀត ហើយជឿជា ក់ថា ប តិបត្ត ិ ការ និងសវា កម្ម របស់យើង មានភា ពសក្ត ិសមបំផុត ក្ន ុង ការ គាំទ ទាំងពា ណិជ្ជក ម្ម  
ដលមា នមូលដា ន  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា ក៏ដូចជា ពា ណិជ្ជ កម្ម ដលភា ប់ទំនា ក់ទំនងជា មួយបណា្ដ ប ទសក្ន ុងតំបន់ និងពា ណិជ្ជ កម្ម នា នាក្នុ ងតំបន់ដលស្វ ងរកឱកា ស 
វិនិ  គ  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា ។
ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី ទើបតចា ប់ផ្ដ ើមដំណើរកា រប តិបតិ្ត  ការធ នា គាររបស់ខ្ល ួន ក្ន ុងព  ះ រា ជាណាចក កម្ព  ុ ជាបានរយៈពល២ឆា ំបុ៉ ្ណ ះ។  ចាប ់តាំងពី

ចា ប់ផ្ដ ើមដំណើរកា រមក ធនា គា របា នបង្ក ើត សា ខាចំនួន១១ ដលក្ន ុង ះ សា ខាថ្ម ីចំនួន៤ ត ូវ បានបង្ក ើតឡើង ឆា ំ២០១២។ ធ នា គារ ក៏មា នកា រិយា ល័យសម ប់
បម ើសវា កម្ម ធ នាគា រសម ប់អតិថិជនជា ន់ខ្ព ស់ (Preferred Center) ចំនួន ៤កន្ល ង ម៉ាសីុនដកប ក់ស្វ យ័ប វត្ត  ិ(ATM) ចំនួន១៧ ម៉ាសីុនដា ក់ប ក់ស្វ យ័ប វត្ត  ិ(CDM) 
ចំនួន១១ និងម៉ាសីុនដា ក់មូលបបទា នបត  (CDT) ចំនួន១១  តា មបណា្ដ ទីក ងុសំខា ន់ៗចំនួន៥ ទូទា ងំប ទសផងដរ ដលរួមមា នរា ជធា នីភ្ន ពំញ ក ងុសៀម រាប 
ក ងុព ះសីហនុ ក ងុបា ត់ដំបង និងក ងុកំពង់ចា ម។ ក ពី សា ខា ថ្ម  ីទំាង៤ នះ លទ្ធ ផលន ការធ្វ ើប តិបត្ត  កិារសំ ខាន់ៗផសងទៀតដលសម ច បាន ក្ន ងុឆា ២ំ០១២ 
មា នដូចជា កំណើនទ ពយសកម្ម របស់ធនា គា រពី ៨៩,៥លា នដុលា រ អាមរិក   ១៦៥,៦លា នដុលា រ អាមរិក ដលជា លទ្ធ ផលនកំណើនឥណទា នពី ៤២,៤លា នដុលា រ
អា មរិក   ៨៤,៦លា នដុលា រអា មរិក និងកំណើនប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជនពី ៤៩,៦លា នដុលា រ អាមរិក   ៩៨,៤លា នដុលា រ អាមរិក បើប ៀបធៀបនឹងឆា ំ
កន្ល ង  ។ កា រពង ីកខ្ល ួនយា៉ងឆា ប់រហ័សនះ គឺជា កា របងា ញឱយឃើញកា ន់តចបោ ស់អំពីកា រតា ំងចិត្ត យា៉ងមុត មាំក្ន ុង ការធ្វ ើឱយវត្ត មានរបស់ធនា គា រសុីអាយ អិមប៊ី  
ភីអិលសុី មា នភា ពរឹងមា ំ ដើមបីអា ចឲយធនា គា រយើងផ្ដ ល់ជូននូវសវា កម្ម ប ក ប យគុណភា ព និងប សិទ្ធ ភាព លើទីផសោរ កម្ពុ ជា  ។ កន្លង មកធ នាគា រសុីអា យអិមបី៊  
ភីអិលសុី បា ននា ំមកនូវផលិតផល និងសវា កម្ម ប កប យកា រច្ន ប ឌិតថ្ម ីៗ  ជាច ើន ដើមបីបំពញតា មតម ូវ ការរបស់អតិថិជនជា ក ុមហ៊ុន ក៏ដូចជា  អតិថិជនជា 
ឯកត្ត បុគ្គ លរបស់ធនា គា រ ដលរួមមា ន កា រវិនិ  គរូបិយប័ណ្ណ ទ្វ  (Dual Currency Investment)បណា្ដ ញមា៉សុីនដកប ក់ស្វ ័យប វតិ្ត ក្ន ុងតំបន់ (Regional 

ATM Link) និងសវា កម្ម ធនា គា រសម ប់អតិថិជនជា ន់ខ្ព ស់ (Preferred Banking)។ ជា មួយនឹងបុគ្គ លិកធនា គា រដលទទួលបា នកា របណ្ដ ះុបណា្ដ លកម តិខ្ព ស់ប មាណ 
ជា ង ១០០នា ក់ ធនា គា រមា ន  ទនភា ពក្ន ុង ការប  កាស ថា ការបម ើស វាកម្ម អតិថិជន ជា អាទិ ភាពទីមួយរបស់យើង។ ម៉យោ ងវិញទៀត អស់រយៈពលជា ង២ឆា ំ ក្ន ុ ងការ
ធ្វ ើប តិបត្ត ិកា រជា ធនា គា រពា ណិជ្ជ  ធ នា គារ បានធ្វ ើឱយអតិថិជនគ ឹះរបស់ខ្ល ួន  មាន ការកើនឡើងរហូតដល់ ៧.៣៥៨នា ក់។
ទន្ទ ឹមនឹងនះ ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី បា នផ្ដ ល់នូវភា ពងា យស ួលដល់អតិថិជនក្ន ុង ការទទួលបា នកា របម ើស វាកម្ម របស់ធ នា គារ គ ប់ទីកន្ល  ង ក្ន ុង

តំបន់ដលពួកគ  ដល់ ស បតា មពា កយ  កមួយរបស់ធនា គា រ ‘អា សា៊នសម ប់អ្ន ក (ASEAN For You)’។ អតិថិជនរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី ភីអិលសុី 
អា ចចូល  កា ន់បណា្ដ ញសា ខា នា នា របស់យើងដលមា នចំនួនជា ង ១.១០០  តា មបណា្ដ ប ទ សអាសា៊ន។ ក្ន ុង នាម ជាធ នា គារ អាសា៊ន យើងយល់ចបោ ស់អំពី
តម វូកា ររបស់អតិថិជន ហើយយើងបា នប ើប ស់ជា ប  ជន៍នូវអ្វ ដីល មាន ភាពដូចគា  និង ភាព យឡកពីគា នប ព័ន  ្ធអាស៊ានរបស់ធ នាគា រ ដើមបីផ្ដ ល់ជូនអតិថិជន
នូវអត្ថ ប  ជន៍ថា ក់តំបន់។ 
ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី ក៏មា ន  ទនភា ពផងដរក្ន ុង ការចូលរួមចំណកក្ន ុងសង្គ មមួយដ៏ល្អ  ហើយធ នាគា រនឹងបន្ដ ចូលរួម ជាវិភា គទា នដល់គម ង នា នា

លើផ្ន កអប់រំ និងគម ងសហគមន៍ ជា ច ើនបន្ថ មទៀត។ ជា ក់ស្ត ង ឆា ២ំ០១២ បុគ្គ លិករបស់យើងបា នស្ម គ័ ចិត្ត ធ្វ  ើការបរិចា គ ឈាម និងរៀបចំឱយមា នកា រជួបជំុគា 
ជា ច ើន ដើមបីចករំលកចំណះដឹងដល់កុមា រៗសិសសសា លា  តា មសហគមន៍ជនបទនា នា ។ ធនា គា រក៏បា នបន្ដ  ការឧបត្ថ ម  ្ភគាំទ របស់ខ្ល ួនច ំ ះសកម្ម ភាព នានា  
របស់កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជាផងដរ។
តា ងនា មឲយក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងក្ន ុង នាម ជាប  ធានក ុមប ឹក សោភិ បាលរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី ខ្ញ ុំសូមឆ្ល ៀត ឱកាសនះសម្ត ងនូ វការ តសសើរយា៉ង

ជ លជ ចំ  ះធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា និងបណា្ដ និយ័តករនា នា  ព ម ទំាងអតិថិជនទា ងំអស់របស់ធនា គា រ ក មុ ការ ងារបង្ក ើត ល ការណ៍ និងបុគ្គ ល ពាក់ព័ន្ធ ដទទៀត
ចំ  ះកា របន្ត កិច្ច  គាំទ ដល់ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី ភីអិលសុី ក្ន ុងអំឡុងពលពញមួយឆា ំនះ។ ជា ចុងក យ ខ្ញ ំុសូមថ្ល ងអំណរគុណចំ  ះគណៈគ ប់គ ង និង
បុគ្គ លិកទា ំងអស់របស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី សម ប់ ការធ្វ ើប តិបត្ត ិ ការដ៏ គជ័យដលបា នសម ចឡើង ក្ន ុងឆា ំ២០១២។ ខ្ញ ុំ មា ន ទន ភាពជា ខា ំង
ដលធនា គា រយើងមា នក ុម ការងា រប កប យវិជា ជីវៈ និងមា នកា រលះបង់ខ្ព ស់ ចំ ះ ការងា រដលទា ំងនះជា កតា ជម ុញឲយ អនាគតរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី 
ភីអិលសុី កា ន់តភ្ល ឺចិ ្ច ងចិ  ច និងឈា ន  មុខជា និច្ច ។

ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
សា រពី

DATO’ SHAARANI IBRAHIM
ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
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8 ២០១២  របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា ំ

បរិយា កា សនប តិបត្ត ិ ការឆា ំ២០១២
អត កំណើនសដ្ឋ កិច្ច របស់ប ទសកម្ព ុ ជាបា នកើនឡើងប  មាណ ៧%  ក្ន ុងឆា ំ ២០១២ ដល បងា ញអំពីលទ្ធ ផលគួរឲយរីករា យ 
បើប ៀបធៀប  នឹងតួលខកើនឡើងក្ន ុងឆា ំ២០១១ ដលមា នចំនួនត ឹមត ៦,១% បុ៉ ្ណ ះ។ រីឯសន្ទ សសន៍អតិផរណា  រកសោ 
បា នត ឹមអត  ៥% ដដល។ កា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស (FDI) ត ូវបា នរំពឹងទុកថា នឹងបន្ដ កើនឡើងរហូតដល់ ០,៧៥ពា ន់
លា នដុលា រអា មរិករួមជា មួយ នឹងទុនបម ងុបរទសដលកើនឡើងដល់ ៣,៤៦ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក ដលឆ្ល ះុប  ងំឱយឃើញ
នូវកា រកើនឡើងនប ក់ប ្ញ ើធនា គា រសរុបចំនួន ២៤% និងឥណទា នធនា គា រសរុបចំនួន ៣០% បើប ៀបធៀបនឹងឆា ំកន្ល  ង ។

សូចនា ករសដ្ឋ កិច្ច ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២* ២០១៣
ផលិតផលក្ន ុងស ុកសរុប 

(គិតជា ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក) ១១,៣ ១០,៩ ១១,៦ ១៣,០ ១៤,៣ ១៥,៨
សន្ទ សសន៍អតិផរណា ២៥,០% -០,៧% ៤,០% ៥,០% ៥,២% ៣,៦%
កា រនា ំចញ (គិតជា ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក) ៤,៧១% ៤,៣០% ៥,២០% ៤,៨៧% ៥,៨៦% ៦,៨៦%
កា រនា ំចូល (គិតជា ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក) ៦,៥១% ៥,៨៨% ៦,៨០% ៦,៦០% ៧,៨៨% ៨,៩៤%
កា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស 

(គិតជា ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក) ០,៨០% ០,៥២% ០,៦០% ០,៦៨% ០,៧៥% ០,៨២%
ប ក់ប ្ញ ើធនា គា រ (គិតជា ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក) ២,៥% ៣,៣% ៤,៣% ៥,២% ៦,៤% N/A

ឥណទា នធនា គា រ (គិតជា ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក) ២,៤% ២,៥% ៣,២% ៤,២% ៥,៥% N/A

កា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស 
(គិតជា ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក) ២,១៦% ២,៣៧% ២,៦៥% ៣,០៣% ៣,៤៦% ៣,៨៧%

ប ភពៈ អង្គ  ការមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណ ពិភព  ក ធនា គា រពិភព  ក និងធនា គា រអភិវឌឍន៍អា សុី 
*កា របា៉ន់សា ន

កំណើនសដ្ឋ កិច្ច នះ គឺជា លទ្ធ ផលនកា ររីកចម ើនដ៏ខា ំងកា ក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម  ដលបា នចូលរួមចំណកចំនួន ៣០% ន
ផលិតផលក្ន ុងស ុកសរុប (GDP) កា រនា ំចញដ៏ច ើនសមបើមនវិស័យវា យនភ័ណ   ការបន្ដ កើនឡើងក្ន ុង ការវិនិ  គលើវិស័យ
សំណង់ និងកំណើនឧសសោ ហកម្ម ទសចរណ៍។ ជា ពិសស កា រនា ំចញផ្ន ក វាយនភ័ណ  បានកើនឡើងដល់ ៤,៧ពា ន់លា នដុលា រ
អា មរិកដលមា នកា រកើនឡើងចំនួន ១០% បើប ៀបធៀបនឹងឆា ំកន្ល ង ។ កា រវិនិ  គលើវិស័យសំណង់បា នកើនឡើងចំនួន 
៧៤% ក្ន ងុរយៈពល ០៨ខ ដំបូងនឆា នំះ បើប ៀបធៀប  នឹងរយៈពលដូចគា នឆា មុំន។ ចំនួនភ្ញ ៀវទសចរ ក៏បងា ញឱយឃើញ
អំពីកា រកើនឡើងគួរកត់សមា្គ ល់ផងដរ គឺមា នចំនួន ២៤% ក្ន ុងរយៈពល ០៩ខ ដំបូងនឆា ំ២០១២ បើប ៀបធៀបនឹងឆា ំមុន 
ហើយត ូវបា នគធ្វ ើ ការបា៉ន់សា ន ថា នឹងមា នចំនួនកើនឡើងរហូត លើសពី ៣លា ននា ក់ក្ន ុងរយៈពលពញមួយឆា ំនះ។

កា រទទួលយកសវា កម្ម  និងផលិតផលនា នា របស់ធនា គា រពីសំណា ក់អតិថិជនកំពុងមា នកា រកើនឡើង ដលនះឆ្ល ុះប  ំង
ឱយឃើញតា មរយៈកំណើនយ៉ាងឆា ប់រហ័សនប ក់ប ្ញ ើ និងប ក់កម្ច  ីដលជា មធយមមា នកា រកើនឡើងលើសពី ៣០% ជា រៀងរា ល់ឆា ំ
ក្ន ុងរយៈពល ០៥ឆា ំ ចុងក យនះ  ក្ន ុងវិសយ័ធនា គា រ។ ទ ពយសកម្ម សរុបរបស់ធនា គា រធៀបនឹងផលិតផលក្ន ុងស ុកសរុបមា ន
ចំនួនខ្ព ស់ជា ង ៧០%។ លើសពីនះ អតិថិជនកម្ព ុជា មិនមា នកា រសា ក់ស្ទ ើរក្ន ុង ការទទួលយកនូវផលិតផល និងសវា កម្ម ថ្ម ីៗរបស់ 
ធនា គា រ  ះទ ដូចដលឆ្ល ុះប  ំងឱយឃើញតា មរយៈកា ររីកសា យភា យ និងកា រប ើប ស់យា៉ងឆា ប់រហស័នូវសវា កម្ម ស្វ ័យប វត្ត ិ
នា នា ពីសំណា ក់អតិថិជន។ នា ពលថ្ម ីៗ នះ ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា បាន ដាក់ឲយប ើប ស់នូវប ព័ន្ធ រាយ ការណ៍តា មបព ន័្ធអ ឡិចតូ និក  
ដលជួយឲយកា ររា យកា រណ៍ធ្វ ើឡើងទា ន់ពលវលា  និងធ្វ ើឲយព័ត៌មា នផសងៗអំពីលក្ខ ខណ សម ប់គ ឹះសា នធ នា គារ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ
មា នភា ពត ឹមត ូវ និងប សើរឡើង។ ក ឌីត បយូរ៉ូកម្ព ុ ជា ដលទើបតដំណើរកា រនា ពលថ្ម ីៗនះ (ស  ធ ថ្ង ទី១៩ ខមីនា  
ឆា ២ំ០១២) នឹងដើរតួនា ទីរឹតតសំខា ន់ក្ន ងុកា រជួយរកសោ កា រពា រ និងកា ត់បន្ថ យ ហានិភ័យឥណទា ន ព ម ទំាង គំាទ ដល់ ការរីកលូតលា ស់
នប ព័ន្ធ ធនា គា រ។  ពលដលវិស័យធនា គា របន្ត រីកចម ើន ជាលំដា ប់ វា ជា កា របងា ញឱយឃើញអំពីកា ររីកចម ើន ជាលំ ដាប់ន
វិស័យឯកជនផងដរ។ កា ររីកចម ើនទា ំងនះក៏បងា ញអំពីសមត្ថ  ភាព ក្ន ុង ការគ ប់គ ងត ួតពិនិតយលើហា និភ័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងប  
ប ឈមនា នា ដលមា នន័យថា ធនា គា រកណា្ដ ល  មានតួនា ទីយា៉ងសំខា ន់ក្ន ុង ការ គាំទ ដល់ ការរីកលូតលា ស់ និងធា នា នូវកា រប កួត
ប ជង  យត ឹមត ូវ និងយុត្ត ិធម៌  ក្ន ុងវិស័យធនា គា រដលកំពុងមា នកា ររីកចម ើនយ៉ាងគំហុក។ នា ពលថ្ម ីៗនះ ធ នា គារជា តិ
នកម្ព ជុា បា នបង្ក ើនអត ប ក់បម ងុកា តព្វ កិច្ច ពី ១២%   ១២,៥% ដលជា កា រសរប  ក់នូវ ការ ះជំហា ន មុខមួយជំហា នទៀត 
ក្ន ងុកា ររឹតបន្ដ ងឹ  លន  បា យរូបិយវត្ថ  ុ និងជា វិធា នកា រប ងុប យ័ត្ន មួយ សម ប់ ះស យប  ន ការកើនឡើងយ៉ាងខា ងំក្ន  ុងការ
ផ្ត ល់កម្ច ី ក្ន ុងរយៈពលប៉ុនា នខថ្ម ីៗនះ។

អគ្គ នា យក
កា រពិនិតយមើលសមិទ្ធ ផិល  យ

 ទសវតសកន្ល ងមកនះ ប ទសកម្ព ុជា បា នវិវឌឍខ្ល ួនយ៉ាងឆា ប់រហ័ស  ជា ទីផសោ រ
ដ៏ទា ក់ទា ញបំផុតមួយ  អា សុីអា គ្ន យ៍។
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គិតត មឹចុងឆា នំះ ប ទសកម្ព  ុជាមា នធនា គា រពា ណិជ្ជ  និងធ នា គារឯកទសចំនួន ៣៩ ហើយ
រួមផសំជា មួយនឹងកា រកើនឡើងនគ ះឹសា នមីក ហិូរញ្ញ វត្ថ ផុសងទៀត បា នធ្វ ើឲយ មានកា រប កួតប ជង
កា ន់តខា ងំឡើង  លើទីផសោ រ។  ះជា យ៉ាងនះក៏  យ ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ  ត
អា ចរីកលូតលា ស់ បា នស្ទ ើរតទ្វ ដង  ក្ន ងុឆា ២ំ០១២ បើប ៀបធៀបជា មួយឆា មូំលដា នរបស់
យើង  ឆា ំ២០១១ ដលក្ន ុង  ះឥណទា នដុលបា នកើនឡើងចំនួន១០០% ក្ន ុងខណៈដល
ប ក់ប ្ញ ើបា នកើនឡើងចំនួន ៩៨%។

លទ្ធ ផលប តិបត្ត ិរបស់ធនា គា រ  ឆា ំ២០១២
ធនា គា រសម ចបា នកា ររីកចម ើនដ៏ខា ងំកា  ដលធ្វ ើឲយប ក់ចំណូលរបស់ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ 

ភីអិលសុី មា នកា រកើនឡើង ២៥៧% ស្ម ើនឹងចំនួន ៤,៥លា នដុលា រ អាមរិក បើប ៀបធៀប
 នឹងឆា ំកន្ល ង  ។ ទា ងំនះគឺជា លទ្ធ ផលនកំណើនឥណទា នសរុបចំនួន ១០០% រហូតដល់ 

៨៤,៦លា នដុលា រអា មរិក  យមា នកា រគា ំទ ពីកំណើនប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជនចំនួន ៩៨% 
រហូតដល់ ៩៨,៤លា នដុលា រអា មរិក។ កា រខា តមុនបង់ពន្ធ  មានចំនួន ២លា នដុលា រ អាមរិក
ដលមា នលក្ខ ណៈប សើរជា ងឆា ំមុនដលមា នត ៣៨% ហើយយើងមា ន  ទនភា ពណា ស់
ដលធនា គា រអា ចសម ច បាននូវផនកា រអា ជីវកម្ម បឋម ក្ន ងុរយៈពល១ឆា មុំនផងដរ។ លទ្ធ ផល
នកំណត់ត នះ សម ចបា នតា មរយៈកា រ  ត ជាសំខា ន់  លើផ្ន កគន្ល ឹះដូច ខាងក ម៖

 កា រគ ប់គ ងគុណភា ពឥណទា ន  យរកសោ បា នអនុបា តឥណទា នមិនដំណើរកា រឲយ  
កម ិតសូនយ

 ធ្វ ើកា របងចកសមតុលយឥណទា នរបស់ធនា គា រ  ផ្ន កផសងៗនសដ្ឋ កិច្ច  បានល្អ 
 រៀបចំសា នភា ពតា រា ងតុលយកា ររបស់យើងបា នល្អ 
 គ ប់គ ងកា រចំណា យលើប តិបត្ត ិ ការ បានល្អ  និង កាត់បន្ថ យអនុ បាតចំណា យធៀបនឹង

ចំណូលពី  ៣២៣% មក  ត ឹម ១៣៥%។

លទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ធនា គា រក៏មា នភា ពប សើរឡើងផងដរ ជា មួយនឹងកា របម ើស វាកម្ម 
ធនា គា រ សម ប់អតិថិជនជា ន់ខ្ព ស់ (Preferred Banking) របស់ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ 

 លើទីផសោ រកម្ព ុជា ។ នះគឺជា លទ្ធ ផលនអត្ថ ប ជន៍បន្ថ មផសងៗដលផ្តល ់ជូនអតិថិជន 
សកា នុពល តា មរយៈបណា្ដ ញអា ស៊ានរបស់ធនា គា រសីុអា យអិមបី៊ហ ្គ បុ។ បច្ច បុបន្ន នះ យើងមា ន
គណនីសម ប់អតិថិជនជា ន់ខ្ព ស់ (Preferred) ចំនួន ៨០០ ជា មួយនឹងទ ពយសកម្ម  (Assets 

Under Management) ចំនួន ៣១លា នដុលា រអា មរិក។ ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ គឺជា 
ធនា គា រទីមួយ ដលបម ើសវា កម្ម  វិនិ  គរូបិយប័ណ្ណ ទ្វ  (Dual Currency Investment) 
ដើមបីជួយសម ួលដល់អតិថិជន ដលត ូវកា រប ើប ស់រូបិយប័ណ្ណ បរទស។ ក ពីគណនី
រូបិយប័ណ្ណ បរទស យើងក៏បម ើជូនអតិថិជននូវផលិតផលគណនីប ្ញ ើមា ស (Gold Deposits) 
ដើមបីជួយសម ួលដល់អតិថិជនក្ន ុងកា របងចកប ក់ប ្ញ ើ និងកា រវិនិ  គរបស់ពួកគា ត់
ផងដរ។ល។ 

 ពា ក់កណា្ដ លឆា ២ំ០១២ យើងបា នបង្ក ើនកា រវិនិ  គលើប ព័ន្ធ ធ នា គារស្ន លូរបស់យើង 
ដើមបីដា ក់បញ្ច ូលនូវផលិតផលហិរញ្ញ វត្ថ ុមួយ គឺហិរញ្ញ បបទា នពា ណិជ្ជ កម្ម  (Trade Finance) 
ដលប ព័ន្ធ នះមា នសមត្ថ  ភាពគ ប់គ ន់ក្ន ងុ ការពង ងឹសមត្ថ  ភាពបម ើស វាកម្ម អតិថិជន ក៏ដូចជា 
បង្ក ើតតម្ល បន្ថ មជូនអតិថិជនរបស់ធនា គា រផងដរ។  ឆមា សទី២ នឆា ំ២០១២ យើងបា ន
ចា ប់ដំណើរកា រសវា កម្ម មា៉សុីនដកប ក់ស្វ ័យប វត្ត ិក្ន ុងតំបន់របស់យើង ដលជា អត្ថ ប  ជន៍
ថា ក់តំបន់មួយទៀតសម ប់អតិថិជនដលមា នស ប់ និងអតិថិជនសកា នុពលរបស់ធនា គា រ 
ក្ន ងុកា រប ើប ស់បណា្ដ ញម៉ាសីុនដកប ក់ស្វ យ័ប វត្ត កិ្ន ងុតំបន់ ដលមា នចំនួនច ើនជា ង ៤.៨០០ 

 ក្ន ងុបណា្ដ ញថា ក់តំបន់ទា ងំមូលរបស់ធនា គា រសីុអា យអិមបី៊  យពំុមា នគិតកម ស វាកម្ម ឡើយ។

ដើមបីបន្ថ មកា រគា ំទ ដល់កា ររីកចម ើននអា ជីវកម្ម របស់យើង ធនា គា របា នបើកសា ខា ថ្ម ី
ចំនួន ៤ ទៀត  រា ជធា នីភ្ន ំពញ ក ុងបា ត់ដំបង និងក ុងកំពង់ចា ម ដលធ្វ ើឲយបណា្ដ ញ សា ខា
របស់យើងមា នចំនួនសរុប ១១សា ខា   ចុងឆា ំ២០១២ ហើយយើងក៏បា នជ ើសរីសបុគ្គ លិក
កម្ព ុជា ដលមា នទព  សលយចំនួន ៥៤នា ក់បន្ថ មទៀតផងដរ។ ជា មួយគា នះដរ ធនា គា រ
បា នផ្ដ ល់នូវកម្ម វិធីវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ ល និងអភិវឌឍន៍ដល់បុគ្គ លិកចំនួន ១១៦នា ក់ ដលក្ន ុង  ះ
មា នបុគ្គ លិកឆ្ន ើមចំនួន ២២នា ក់ ត ូវបា នបញ្ជ ូន ចូលរួមក្ន ុងកម្ម វិធីវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ ល និង
អភិវឌឍន៍ប ចា ំតំបន់  ប ទសសិង្ហ បុរី និងមា៉ឡសុីក្ន ុងឆា ំ២០១២។

ទសសនវិស័យសម ប់ឆា ំ២០១៣
ផលិតផលក្ន ងុស កុសរុប (GDP) ត វូបា នពយោ ករណ៍ថា នឹងមា នកា រកើនឡើង ៧% ជា មួយ

អត អតិផរណា រកសោ  ក្ន ុងច  ះ៣%។ កា រនា ំចញនឹង  តជា ប ភពកំណើនដ៏សំខា ន់ 
បើ  ះបីជា  តម ូវកា រកា រនា ំចូលផលិតផលវា យនភ័ណ  សហរដ្ឋ  អាមរិក និងសហភា ពអឺរ៉ុប
ត ូវបា នរំពឹងទុកថា នឹងមា នកា រថយចុះក៏  យ។ គក៏បា នធ្វ ើ ការព យោករណ៍ទុកថា  គ ប់វិស័យ
ទា ំងអស់នឹងរកសោ នូវកា ររីកលូតលា ស់ លើសពី ១០% បើប ៀបធៀប  នឹងឆា ំមុន។ វិស័យ
ផលិតកម្ម ថ្ម ីៗ ដលទើបនឹងកកើតឡើង ដលរួមមា ន ផ្ន កគ ឿងបនា ស់យា នយន្ត  និងកា រតម្ល ើង
មា៉សុីនអឡិចត ូនិកធុនតូច ភា ប់ជា មួយនឹងកា រពង ឹងដលបា នរំពឹងទុកសម ប់កា រវិនិ  គ
ផ្ន កសំណង់ ដលបា នមកពីកា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទសចូលមកក្ន ុងប ទស ក៏រួមចំណកក្ន ុង
កា រពយោ ករណ៍អំពីកំណើននះផងដរ។ 

អត ប្ដ រូប ក់ដុលា រអា មរិក/ខ្ម ររៀលនឹងត វូរកសោ ក្ន ងុកម តិប ប លួបូក ឬ ដក ១ ភា គរយ។ 
វិស័យធនា គា រត ូវបា នរំពឹងទុកថា នឹងបន្ត ពង ីកខ្ល ួន បើ ះជា ដុលា រូបនីយកម្ម  មានកម ិតខ្ព ស់
ក៏  យ។ ធនា គា រ ថ្ម ីៗនឹងបន្ដ ចូលមកកា ន់ទីផសោ រធនា គា រកម្ព ុ  ជា ឆា ំ២០១៣ តបិតថា ទីផសោ រ
កម្ព ជុា  មា នលក្ខ ណៈទូលំទូលា យ  យសា រប  ជាជនមួយចំនួនធំមិនទា ន់មា នគណនីធនា គា រ

 ឡើយ។ ធនា គា រដលផ្ដ ល់ឥណទា ន និងទទួលប ក់ប ្ញ ើ ក៏ទទួលបា នកមា ងំចលករផងដរ
បនា ប់ពីកា រធា ក់ចុះ  ឆា ២ំ០០៩-២០១០ ដលបងា ញឱយឃើញអំពីកា ររីកចម ើនជា មធយម ៤០% 
សម ប់ឆា ំ ២០១១ និង ២០១២។ ចំណុចនះ សរប  ក់ឱយឃើញថា វិស័យធនា គា រនឹងមា នកា រ
កើនឡើង  ក្ន ុងសន្ទ ុះប ហា ក់ប ហលគា  សម ប់ឆា ំ២០១៣ ស បពលគា នឹង ការរីកចម ើន
នផលិតផលក្ន ុងស ុកសរុបផងដរ។

ឆា ំ២០១៣ នះ នឹងជា ឆា ំទី៣ នប តិបត្ត ិ ការរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី  ក្ន ុង 
ព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា។ យើងនឹង  តសំ ខាន់លើ “កា រអនុវត្ត ឱយបា នត ឹមត ូវ” (“doing it 

right”) តា មអា ទិភា ពជា យុទ្ធ  សាស ្ត ដូ ចខាងក ម៖
 បន្ដ ពង កីមូលដា នអតិថិជនរបស់យើងតា មរយៈកា រវិនិ  គលើហដា រចនា សម្ព ន័្ធ  ដល

យើងបា នកសា ងអស់រយៈពលពីរឆា កំន្ល ងមកនះ និងស្វ ងរកតំបន់ពា ណិជ្ជ កម្ម យុទ្ធ  សាស ្ត 
ប កប  យសកា នុពល  ដើមបីបន្ដ បង្ក ើតបណា្ដ ញរបស់យើងក្ន ងុ  ល  បង្ក  ភាពងា យ
ស ួលដល់អតិថិជន

 បន្ដ បង្ក ើតរចនា សម្ព ន័្ធ លក់របស់យើង  យ  តសំខា ន់លើកា រកសា ងទំនា ក់ទំនងជា ជា ង
ជម ញុ អតិថិជនដលមា នស ប់ និងមា នសកា នុពលរបស់យើងទទួលយកសវា កម្ម  ឬ 
ផលិតផលរបស់ធនា គា រ។

 ពង ងឹស្ដ ង់ដា រសវា កម្ម អតិថិជនរបស់យើង ផ្អ កលើវិ  បនប័ត  ISO សម ប់ “សវា កម្ម 
អតិថិជន” ដលធនា គា រទទួលបា ន

 បន្ដ កសា ងជា សា ប័នបណ្ដ ុះបណា្ដ ល តា មរយៈកម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា្ដ លផ្ទ ក្ន ុងរបស់យើង
ជា មួយនឹងសា ប័នលំដា ប់ពិភព  ក  ក្ន ុងតំបន់ និង  តសំខា ន់លើកា រកសា ងក ុម
កា រងា រកម្ព ុ ជាដ៏រឹងមា ំមួយ

 ធ្វ ើឲយប សើរឡើងជា លំដា ប់លើកា រកម ិតគុណភា ពសវនកម្ម  និង ការប តិបត្ត ិ តាមច បោប់ 
និងបទបបញ្ញ តិ្ត 

 ណនា សំវា កម្ម  និងផលិតផលគ ប់គ ងទ ពយសមបត្ត បិន្ថ មទៀតដលសក្ត សិមសម ប់
ទីផសោ រកម្ព ុជា ។

ជា ចុងក យ ខ្ញ ុសូំមសម្ត ងនូវកា រ  តសរសើរដ៏ជ លជ បំផុតចំ  ះអតិថិជន  ះស្ម គ័  
របស់ធនា គា រយើង ក ុមប ឹកសោ ភិបា លធនា គា រ គណៈគ ប់គ ងធ នា គារ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី 
និងបុគ្គ លិករបស់ធនា គា រសម ប់កា រគា ំទ  និងកា រតា ំងចិត្ត ខិតខំប ឹងប ងរបស់ពួកគា ត់ក្ន ុង ការ
បំពញកា រងា រពញមួយឆា ំកន្ល ងមកនះ។ ខ្ញ ំុក៏សូមសម្ដ ងនូវកា រ  រព និង  តសរសើរដ៏
ជ លជ ចំ  ះរា ជរដា ភិបា លនព ះ រាជា ណា ចក កម្ព  ុជា និងធ នា គារជា តិនកម្ព ុ ជា សម ប់
កា រគា ំទ ចំ  ះធនា គា រយើងជា បន្ដ បនា ប់។

85% 100% 98% 257% -59% -38%

Total Assets

USD mil

89.5

165.6

42.4

84.6

49.6

98.4

1.3

4.5 323%

135%

-3.3

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

USD mil USD mil USD mil in % USD mil

Total Loans Deposits Revenues Cost to Income Loss Before Tax

-2.0

កា រពិនិតយមើលសមិទ្ធ ផិល  យអគ្គ  នាយក
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10 ២០១២  របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា ំ

ធនា គា រសីុ អា យអិមបី៊ កម្ព  ុជា បា នទទួលភា ព  គជ័យ  ក្ន ងុឆា ២ំ០១២ និងជា ធនា គា រមួយដលមា នកា ររីកចម ើន ឆាប់រហ័ស
ជា ងគមួយ  ក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជា។  យបា នពង កីខ្ល នួយ៉ាងឆា ប់រហ័សពីធនា គា រដ៏តូចមួយ ពលនះយើងបា នបើកសា ខា ថ្ម ចំីនួនបួន
បន្ថ មជា មួយនឹងកា រដា ក់បម ើជូននូវមា៉សុីនអធីអឹមចំនួន៧គ ឿងទៀត  ក្ន ុង រាជ ធានីភ្ន ំពញ ក ុងកំពង់ចា ម និងបា ត់ដំបង។

តា ងនា មឱយ សីុអា យអិមបី៊ ហ ្គ បុ ខ្ញ ុសូំមធ្វ ើ ការអបអរចំ  ះគណៈគ ប់គ ង និងបុគ្គ លិកធ នា គារ សីុអា យអិមបី៊ កម្ព  ុជា ដល បាន
បញ្ច ប់ឆា ំមួយទៀតប កប  យភា ព  គជ័យ។ ឆា ំ២០១២ គឺជា ឆា ំប តិបត្ត ិ ការទី២ ហើយយើងមា នសចក្ត ី មនសសរីករា យ
យ៉ាងខា ងំជា មួយវឌឍនភា ពដ៏ល្អ ប សើរនះ។  ះបីជា ធនា គា រមិនទា ន់ឈា ន  ដល់ចំណុចទទួលបា នប ក់ដើមមកវិញ  ឡើយ

 យសា រកា រចំណា យលើកា ររៀបចំដំណើរកា រដំបូងក៏  យ ក៏យើងបា នឃើញសកា នុពលនលទ្ធ ផល ជាវិជ្ជ  មាន នាពលអនា គត
ដ៏ខ្ល ីខា ងមុខនះ  យផ្អ កលើសមិទ្ធ កម្ម  ការងា រ  ក្ន ុងឆា ំមុន និងទសសនវិស័យរយៈពលវងនសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ ជា។

 ក្ន ងុឆា ២ំ០១២ យើងគឺជា ធនា គា រដំបូងគ  ក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជាដលធ្វ ើ ការផ្ត ល់ជូននូវផលិតផលដលអា ចទទួលបា នកម 
មកវិញ ដូចជា គណនីរូបិយប័ណ្ណ ទ្វ ។ យើង  តសំខា ន់លើកា របម ើអតិថិជនក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា យធ្វ ើ ការផ្ត ល់ជូនបន្ថ មនូវ
ផលិតផល និងសវា កម្ម ធនា គា រថ្ម ីៗ ។ ក្ន ុង នាមជា ធនា គា រសា កលមួយក្ន ុងតំបន់ អាសា៊ន យើងនឹងបន្ត ផ្ត ល់ជូនអតិថិជន  ក្ន ុង
ប ទសកម្ព ុជា នូវកា រតភា ប់  នឹងបណា្ដ ញធនា គា រ ទីផសោ រក្ន ុងតំបន់ វិនិ  គិន និងធុរកិច្ច  ជាច ើនទៀតរបស់យើង។

យើងខ្ញ ុសូំមធ្វ ើកា រគា ទំ ចំ  ះកា រសម ចចិត្ត របស់ រាជរដា ភិ បាលកម្ព  ុជា កាលពីឆា មុំន ក្ន ងុ ការបង្ក ើតយុទ្ធ សាស្ត អ ភិវឌឍន៍វិស័យ 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ ផនកា រនះនឹងជួយ  យវិស័យហិរញ្ញ វត្ថ ុកម្ព ុជា អា ចធ្វ ើស មាហរណកម្ម  ក្ន ុងប ព័ន្ធ ហិរញ្ញ វត្ថ ុក្ន ុងតំបន់ ហើយគា ំទ 
ដល់របៀបវា រៈអភិវឌឍន៍សដ្ឋ កិច្ច  ជាតិក្ន ុងរយៈពលវងផងដរ។ ផនកា រនះក៏មា នលក្ខ ណៈស បគា  ជាមួយនឹងយុទ្ធ  សាស ្ត របស់
សុីអា យអិមប៊ី ហ ្គ ុប ដលដើរតួនា ទីជា អ្ន កជួយសម បសម ួលផ្ន ក ពាណិជ្ជ កម្ម  និងវិនិ  គ  ក្ន ុងតំបន់ ព ម ទាំងជា អ្ន កផ្ត ល់
សវា កម្ម ធនា គា រសកលដល់អតិថិជនរបស់យើង  ក្ន ុងតំបន់អា សា៊នផងដរ។

តា ងនា មឱយ សុីអា យអិមប៊ី ហ ្គ ុប ខ្ញ ំុសូមធ្វ ើ ការថ្ល ងអំណរគុណយា៉ងជ លជ ដល់រា ជរដា ភិ បាលកម្ព ុ ជា និងធ នា គារជា តិ
នកម្ព ជុា  ព មទា ងំអតិថិជន ក៏ដូចជា ភា គីពា ក់ព័ន្ធ របស់យើងទា ងំអស់ចំ  ះកា រគា ទំ  ជាប ចំា និងកា រប្ត ជា ចិត្តរ បស គ់ាត់ក្ន ុងអំឡុង 
ឆា ំ២០១២ កន្ល ងមកនះ។

យើងខ្ញ ុំនឹងផ្ត ល់នូវ ‘អា សា៊នសម ប់អ្ន ក (ASEAN For You)’ ដលល្អ ប សើរបំផុតជូនអតិថិជនទា ំងអស់របស់យើង  ក្ន ុង
ព ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុ ជា។

ជា មួយសចក្ត ីសា ទរ និងកា រតស៊ូពយោ យា ម ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី អា ចបងា ញ
ជូនសា ជា ថ្ម ីម្ត ងទៀតថា  យើងជា ធនា គា រដលមា នកា ររីកចម ើនរហ័ស ជាងគ
បំផុត  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា ។

ប ធា ននា យកប តិបត្ត និក មុហុ៊នម
សា រពី

NAZIR RAZAK
ប ធា ននា យកប តិបត្ត ិនក ុមហុ៊នម
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កម្ម វិធីបង្ក ើនភា ពស្ន ិទ្ធ សា លរវា ងបុគ្គ លិក សុីអា យអិមបី៊  ខត្ត សៀមរា ប

នា យកប តិបត្ត ិ សុីអា យអិមបី៊ ហ ្គ ុប  ជាមួយអ្ន កចូលរួមកិច្ច ប ជំុកំពូល អ្ន កដឹក នាំវ័យក្ម ងក្ន ុងតំបន់អា សា៊ន កា លពីខក   ឆា ំ២០១២  ទីក ុងហ សោ កាតា  ប ទសឥណ ូនសុី 
ដលក្ន ុង  ះមា នសិសសពូកកម្ព ុជា ចំនួន ៤រូប បា នចូលរួមផងដរ
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ដូចថ្វ ីដជា ងគំនូរដលធ្វ ើកា រគូសវា ស និងលា យពណ៌ដើមបីធ្វ ើ យ
ផា ំងគំនូរមួយផា ំងមើល  រស់រវីកដូចមា នជីវិត  ឯធនា គា រ 
សុីអា យអិមប៊ី យើងបា នរួមបញ្ច ូលគា នូវជំនា ញ និងចំណះដឹងក្ន ុង
តំបន់របស់យើងដើមបីនា ំយកផលិតផល និងសវា កម្ម ថ្ម ីៗ  និងមា ន
ប  ជន៍មកកា ន់ទីផសោ រធនា គា រ  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា។

១៤ សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុពា ណិជ្ជ កម្ម 

១៥ សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល

១៦ រតនា គា រ

១៧ អំពីនា យកដា នគា ំទ  នា នា

  នា យកដា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងយុទ្ធ  សាស្ត  

  នា យកដា នធនធា នសា ជីវកម្ម 

  នា យកដា នព័ត៌មា នវិទយោ  និងប តិបត្ត ិ ការ

  នា យកដា នគ ប់គ ងហា និភ័យ

  នា យកដា នទីផសោ រ និងទំនា ក់ទំនង

កា រពិនិតយមើល ធុរកិច្ច 
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សវា កម្ម  ហិរញ្ញ វត្ថ ពុា ណិជ្ជ កម្ម 

កា រពិនិតយមើលធុរកិច្ច 

នា យកដា នសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ពាណិជ្ជ កម្ម  របស់ធនា គា រ 
សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី ទទួលខុសត ូវលើកា របំពញតម ូវកា រ
របស់សា ជីវកម្ម  និងក មុហុ៊នពហុជា តិធំៗ ក៏ដូចជា អា ជីវកម្ម តូចៗ
ផងដរ។

ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី គឺជា បុត សម្ព ័ន្ធ ន 
សីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ ដលជា ធនា គា រសា កលធំជា ងគបំផុតទី ៥ 

 ក្ន ងុតំបន់អា ស៊ាន និងមា នកា រិយា ល័យ  ក្ន ងុប ទសចំនួន ៨ 
ក្ន ងុចំ  មប ទសទា ងំ ១០ របស់អា ស៊ាន។ ក មុហុ៊នមមា ន
បុគ្គ លិកសរុបចំនួន ៤២.០០០ នា ក់ និងបម ើអតិថិជនទូទា ំង 
១៧ប ទស  លើសកល  ក។

 យមា នបណា្ដ ញយ៉ាងទូលំទូលា យ និងជា ធនា គា រសា កល
 ក្ន ុងតំបន់អា សា៊ន ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ មា នសមត្ថ  ភាព

ខ្ព ស់ ក្ន ុងកា រសម បសម ួលពា ណិជ្ជ កម្ម ក្ន ុងតំបន់ និងលំហូរ
វិនិ  គផងដរ។ វិសា លភា ពរបស់ សុីអា យអិមបី៊ ហ្គ  ុប បា ន
អនុ  តឱយធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី មា នទំនា ក់ទំនង
យា៉ងជិតស្ន ិទ្ធ ជា មួយគ ប់តំបន់ និងបា នចករំលកបទដា ន
អន្ដ រជា តិល្អ ប សើរបំផុតលើគ ប់វិស័យ នសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
របស់ខ្ល ួន។

ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ បា នប្ដ ជា ផ្ដ ល់ជូនកា រគា ទំ 
ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិងបទពិ  ធន៍តំបន់ដល់អា ជីវកម្ម ធុនធំ និងតូច

 ប ទសកម្ព ជុា ។ សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុពាណិជ្ជ កម្ម   ជាផ្ន កយ៉ាង
សំខា ន់នធុរកិច្ច ទូ  របស់ធនា គា រដលមា នឥណទា នចំនួន ៤៣% 
នឥណទា នសរុប និងប ក់ប ្ញ ើចំនួន ៦១% នប ក់ប ្ញ ើ
សរុប។ សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុពា ណិជ្ជ កម្ម   បានសម ចកំណើន
ឥណទា នសរុប ១៤,៤៣ លា នដុលា  អាមរិក និងប ក់ប ្ញ ើសរុប 
២២,០៥ លា នដុលា អា មរិក បើប ៀបធៀបនឹងលទ្ធ ផលក្ន ុង
ឆា ំកន្ល ងមក។

សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុពា ណិជ្ជ កម្ម  ធ្វ ើប ត្ដ ិបត្ដ ិ ការស ប ជាមួយ
នឹងនា យកសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល និងមា នបណា្ដ ញ សាខា 
ចំនួន ១១ ទូទា ំងប ទសកម្ព ុ ជា។

ភា ព  គជ័យសំខា ន់ៗរបស់យើង
សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ពុា ណិជ្ជ កម្ម  ដលបា នប ត្ដ បិត្ដ  ិការចំនួន ៣ ឆា ំ
កន្ល ង បា នបន្ដ វិនិ  គលើផ្ន កហដា រចនា សម្ព ័ន្ធ  និងធនធា ន
មនុសស ដើមបីបម ើអតិថិជនឱយកា ន់តប សើរ។

 ចុងឆា ២ំ០១២ សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ពុា ណិជ្ជ កម្ម  បានបង្ក ើន
បុគ្គ លិករហូតដល់ ៨ នា ក់ បើធៀបនឹងបុគ្គ លិកចំនួន ៤ នា ក់ 

 ឆា កំន្ល ងមក។ បុគ្គ លិករបស់យើងភា គច ើនជា ជនជា តិកម្ព  ុជា
ដលនះជា  លន  បា យប កប យនិរន្ដ រ ភាពដ៏ចមបងមួយ
របស់ សីុអា យអិមបី៊ ហ ្គ បុ ក្ន ងុកា រអភិវឌឍន៍សមត្ថ  ភាព និងភា ព
ជា អ្ម កដឹកនា រំបស់បុគ្គ លិកក្ន ងុស កុ ក្ន ងុគ ប់ទីផសោ រសំខា ន់ៗរបស់
ខ្ល ួន។ ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី នឹងបន្ដ  ការអភិវឌឍន៍ 
បុគ្គ លិកដលមា នទព  សលយក្ន ុងស ុកតា មរយៈកា រផា ស់ប្ដ ូរ
ជំនា ញបច្ច កទស និងស្ដ ង់ដា រជា ន់ខ្ព ស់ នអភិបា លកិច្ច 

សហគ ស។ យើងខ្ញ ុសូំមថ្ល ងអំណរគុណដល់ សីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ 
ដលបា នផ្ដ ល់ដំបូនា នទា ងំនះ ព ម ទំាងលើវិស័យផសងៗទៀត 
តា មរយៈកា របញ្ច នូបុគ្គ លិកជា ន់ខ្ព ស់ពីទូទា ងំតំបន់អា ស៊ាន ដើមបី
មកធ្វ ើកា របណ្ដ ុះបណា្ដ ល។ បុគ្គ លិកក្ន ុងស ុករបស់យើងបា ន
ទទួលបទពិ  ធន៍ទា ំង  ះ និងចំណះដឹងធនា គា រ យា៉ង
ទូលំទូលា យ ហើយយើងបន្ដ អនុវត្ដ បទដា នអន្ដ រជា តិល្អ ប សើរ
បំផុត ដើមបីឆ្ល ើយតប  នឹងបរិយា កា សក្ន ុងប ទស។

យើងសូមថ្ល ងអំណរគុណដ៏ជ លជ ចំ  ះធនា គា រជា តិ
នកម្ព ុជា សម ប់កិច្ច  គាំទ  និងសចក្ដ ីណ នាំនា នា តា ំងពីដើម
រៀងមក។ ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា បានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្ន ុ ងការ
បង្ក ើតធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ។ ដំណើរវិវត្ដ ន៍នបទបញ្ញ ត្ដ ិ 
និងកា រត ួតពិនិតយរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា  បានជួយឱយមា ន
កា ររីកចម ើនយ៉ាងខា ងំក្ន ងុវិស័យធនា គា រ  កម្ព  ុជា ហើយយើង
នឹងបន្ដ ទំនា ក់ទំនងដ៏ល្អ នះជា និច្ច និរន្ដ ន៍។

លទ្ធ ផលសម ប់ឆា ំ២០១២
សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុពា ណិជ្ជ កម្ម  សម ចបា នលទ្ធ ផលល្អ  យ
មា នកំណើនឥណទា ន និងប ក់ប ្ញ ើយ៉ាងខា ងំកា ។  ចុងឆា ំ
២០១២ ឥណទា នរបស់សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុពាណិជ្ជ កម្ម  មានចំនួន
ដល់   ៣៧,២៩ លា នដុលា អា មរិក ហើយប ក់ប ្ញ ើ មាន
ចំនួនដល់   ៥៥,៤០ លា នដុលា រអា មរិក។ យើងមា នសចក្ដ ី

 មនសសរីករា យជា ខា ំង ចំ  ះកំណើនខា ងលើជា មួយនឹង
គុណភា ពទ ពយសកម្ម របស់យើង ដលមា នដំណើរកា រល្អ  ចាប់
តា ងំពីពលចា ប់ផ្ដ ើមបង្ក ើតធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ នះ។

២២,៨៦

៣៤,៣៥ ៣៧,២៩

៥៥,៤០៦០

៥០

៤០

៣០

២០

១០

០
២០១១ ២០១២

ផនកា រសម ប់ឆា ំ២០១៣
 យមា នកា រឈា ន  ះ មុខ យើងមា នមូលដា នដ៏រឹងមា កំ្ន ងុ

ឆា ២ំ០១២ និងមា ន  លបំណងពង កីប ក់ចំណូលរបស់យើង
ឱយបា នកើនឡើងទ្វ ដងក្ន ងុឆា ២ំ០១៣នះ។ កា ររីកចម ើនរបស់
យើង គឺតា មរយៈកំណើនឥណទា ន និងប ក់ប ្ញ ើ ដលមា នកា រ
គា ំទ ពីកា ររីកចម ើននិងវិវត្ដ ន៍ នសមត្ថ  ភាពប ព័ន្ធ ប ត្ដ ិបត្ដ  ិការ 
និងដំណើរកា រធនា គា ររបស់យើង។ យើងនឹងបន្ដ ពង ីកកម្ម វិធី
បណ្ដ ុះបណា្ដ ល ដើមបីជម ុញធនធា នមនុសស ដលជា ធនធា ន
សំខា ន់បំផុតរបស់ធនា គា រ។ យើងមា នផនកា រណនា ំ និង
លើកកម្ព ស់ផលិតផលដលមា នស ប់ តា មរយៈកា រផ្ដ ល់សវា កម្ម 
កា ន់តប សើរដល់សហគមន៍អា ជីវកម្ម កម្ព ុ ជា។

ផលិតផលក្ន ុងសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុពា ណិជ្ជ កម្ម 
១. ឥណទា នមា នកា លកំណត់
២. ឥណទា នវិបា រូបបណ៍
៣. លិខិតធា នា 
៤. លិខិតឥណទា ន
៥. ផលិតផល និងសវា កម្ម ហិរញ្ញ បបទា នពា ណិជ្ជ កម្ម ផសងៗ
៦. គណនីចរន្ដ 
៧. ប ក់ប ្ញ ើមា នពលកំណត់
៨. គណនីរូបិយប័ណ្ណ បរទស
៩. កា រវិនិ  គលើរូបិយប័ណ្ណ ទ្វ  
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ក្ន ុងអំឡុងពល ១២ខកន្ល ង  នះ នា យកដា នសវា កម្ម 
ហិរញ្ញ វត្ថ បុុគ្គ ល បា នរីកចម ើន  មុខជា បន្ដ បនា ប់ ដើមបីសម ច
បា ននូវ  ល  យូរអង្វ ង ដើមបីកា  យ ជាធនា គា រដលមា ន

 ះមួយ  អា ស៊ាន។ ក មុកា រងា ររបស់យើងខ្ញ ុ ំបានប ងឹប ង
អស់កមា ំងកា យចិត្ដ  ដើមបីកសា ងមូលដា នគ ឹះ និងបា ននា ំមក
នូវផលិតផលល្អ ៗ  និងសវា កម្ម ថ្ម ីៗ  បន្ថ មទៀតជា ច ើន។ យើងខ្ញ ុំ
បា នពង ីកបណា្ដ ញសា ខា ចំនួនបួន  ក្ន ុងខវិច្ឆ ិ កា ហើយបា ន
ដា ក់តម្ល ើងម៉ាសុីនដកប ក់ (ATM) បន្ថ ម និងបា នដា ក់តម្ល ើង
មា៉សុីនដា ក់ប ក់ និងមា៉សុីនដា ក់មូលបបទា នប័ត ចំនួនបួន
បន្ថ មទៀត ដើមបីអតិថិជនកា ន់តមា នភា ពងា យស ួល។

ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ជា ធនា គា រឈា នមុខគមួយ  ក្ន ុង
តំបន់អា ស៊ាន។ អតិថិជនរបស់យើងនឹងរីករា យជា មួយបទពិ  ធន៍
សវា កម្ម ធនា គា រក្ន ុងតំបន់ ដលមា នដូចជា  សវា កម្ម ធ នា គារ
សម ប់អតិថិជនជា ន់ខ្ព ស់ សវា កម្ម  Regional ATM Link 
ដលអនុ  តិឱយអតិថិជន ធ្វ ើកា រដកប ក់ពីបណា្ដ ញមា៉សុីន
អធីអិមរបស់យើងទា ំងអស់  ក្ន ុងតំបន់់ និងសវា កម្ម  ជាច ើន
ទៀត ដលនឹងមកដល់ក្ន ងុពលឆា ប់ៗនះ។  ក្ន ងុឆា ២ំ០១២
នះ យើងក៏បា នឧបត្ថ ម្ភ អតិថិជនជា ន់ខ្ព ស់ចំនួនបីរូបឱយចូលរួម
កម្ម វិធីប កួតវា យកូន  ល CIMB Classic ដលមា នកា រចូលរួម
ពីសំណា ក់កីឡា ករឆ្ន ើមៗ  លើពិភព  ករួមមា ន កីឡា ករ 
Tiger Woods ដលប ព តឹ្ត   ក្ន ងុប ទសម៉ាឡសីុ ដល
ជា ព ឹត្ត ិ ការណ៍ប កួតរបស់ PGA Sanctioned តមួយគត់

 ក សហរដ្ឋ  អាមរិក។

 ឆា ំ២០១២ ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ បា នទទួលលទ្ធ ផល
គួរឱយកត់សមា្គ ល់។ ក្ន ុង  ះរួមមា នដូចជា ៖
 ប ក់ប ្ញ ើកើនឡើង ១៨០% ស្ម ើនឹង ៤២ លា នដុលា 

សហរដ្ឋ អា មរិកនា ចុងឆា ំ២០១២ 
 ប ក់កម្ច ីកើនឡើង ១៤០% ស្ម ើនឹង ៤៧ លា នដុលា 

សហរដ្ឋ អា មរិកនា ចុងឆា ំ២០១២ 
 បើកសា ខា ថ្ម ីចំនួនបួនបន្ថ មទៀត៖ ២សា ខា   រា ជធា នី

ភ្ន ពំញ ១សា ខា   ខត្ដ  បាត់ដំបង និង ១សា ខា ទៀត  
ខត្ដ កំពង់ចា ម

 ណនា ំជូនសវា កម្ម  Regional ATM Link ដលអនុ  តិ
ឱយអតិថិជនធ្វ ើកា រដកប ក់តា មម៉ាសីុនអធីអិមរបស់ធនា គា រ 
សុីអា យអិមប៊ីទា ំងអស់  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា មា៉ឡសុី 
សិង្ហ បូរី ថ ឥណ ូនសុី  យមិនគិតថ្ល ។

 ផ្ត ល់ជូននូវផលិតផលវិនិ  គ ដូចជា  កា រវិនិ  គ 
រូបិយប័ណ្ណ ទ្វ 

 ដា ក់បន្ថ មមា៉សុីនអធីអឹម ១០គ ឿងទៀត  ក្ន ុងសា ខា 
ចំនួនបួន និងក សា ខា ចំនួន ៦គ ឿង

 ដា ក់ឱយដំណើរកា រម៉ាសីុនដា ក់ប ក់ និងដា ក់មូលបបទា នប័ត 
ចំនួន ៤កន្ល ង

 ផ្ដ ល់ជូនកញ្ច ប់សវា កម្ម  CIMB@work

 ដា ក់បញ្ច ូលដគូពា ណិជ្ជ កម្ម  ជាច ើនទៀត សម ប់ផ្ត ល់
អត្ថ ប  ជន៍ (Privilege Program) បន្ថ មជូនអតិថិជន
ជា ន់ខ្ព ស់ (CIMB Preferred)

 បន្ដ កំណទម ង់  លកា រណ៍ និងបបបទផសងៗឱយកា ន់ត
ប សើរឡើង 

 បច្ច បុបន្ន ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ យើងមា នសា ខា សរុបចំនួន 
១១កន្ល ង (៧សា ខា  ក្ន ុងរា ជធា នីភ្ន ំពញ និង៤ទៀត 
និងក សា ខា ចំនួន៦  ក្ន ងុក ងុ សៀមរា ប ព ះសីហនុ 
បា ត់ដំបង និងកំពង់ចា ម) ដលក្ន ងុ  ះ ៤សា ខា  មា នផ្ដ ល់
ជូនសវា កម្ម ធនា គា រសម ប់អតិថិជនជា ន់ខ្ព ស់។ ហើយ
សម ប់សា ខា ទា ំង១១ យើងខ្ញ ំុ បានបំពា ក់ជូននូវមា៉សុីន
ដកប ក់ ម៉ាសីុនដា ក់ប ក់ និងម៉ាសីុនដា ក់មូលបបទា នប័ត  
ដើមបីឱយអតិថិជនអា ចធ្វ ើប តិត្ដ ិ ការធនា គា របា ន ២៤ ៉ង 
ជា ប  ចាំថ្ង ។

ផនកា ររបស់យើងសម ប់ឆា ំ២០១៣ 

បន្ដ សា បនា ហដា រចនា សម្ព ន័្ធ  និងនា យំកនូវផលិតផលថ្ម ីៗ  និង
សវា កម្ម ល្អ ៗ ជូនដល់អតិថិជន។
 ធ្វ ើកា រណនា ំជូននូវផលិតផលវិនិ  គ ដលអា ចទទួល

ចំណូលបា នច ើន
 ដា ក់បន្ថ មម៉ាសីុនអធីអិម ម៉ាសីុដា ក់ប ក់ និងម៉ាសីុនដា ក់

មូលបបទា នប័ត 
 ណនា ជូំនបន្ថ មនូវផលិតផល និងសវា កម្ម ធ នាគា រប  ចំាថ្ង 
 ផ្ត ល់ជូននូវកញ្ច ប់អត្ថ ប  ជន៍បន្ថ មដល់អតិថិជន CIMB 

Preferred 

 បន្ថ មជូនកញ្ច ប់សវា កម្ម ល្អ សម ប់អតិថិជនដា ក់ប ក់ប ្ញ ើ
 ណនា ំជូននូវផលិតផលប ព័ន្ធ ទូទា ត់ប ក់ក្ន ុងតំបន់
 បន្ត ពង ីកសវា កម្ម ធ នាគា រស្វ ័យប វត្ត ិ

សវា កម្ម  ហិរញ្ញ វត្ថ បុុគ្គ ល

កា រពិនិតយមើលធុរកិច្ច 
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ក ុមកា រងា រននា យកដា នរតនា គា រ និង CIMB Preferred

នា យកដា នរតនា គា រ

កា រពិនិតយមើលធុរកិច្ច 

នា យកដា នរតនា គា រ ធ្វ ើ ការគា ំទ ដល់សកម្ម  ភាព អាជីវកម្ម 
ចមបងរបស់ធនា គា រ ដើមបីបង្ក ើនតម្ល មូលនិធិផា ល់សុទ្ធ របស់
ធនា គា រ  យគ ប់គ ងមូលនិធិតា មមធយោ បា យដ៏សមស ប
បំផុត។

នះជា មូលដា នគ ះឹ ដលកំណត់ក បខណ សម ប់ជម ញុ
ដល់មុខងា ររបស់នា យកដា នរតនា គា រ។ មុខងា រចមបងរបស់
នា យកដា ននះរួមមា ន កា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម  និងអកម្ម  
គ ប់គ ង និងចា ត់ចងប ក់បម ុងរបស់ធនា គា រ ស្វ ងរកទុន
បង្វ ិលវិនិ  គមូលនិធិ ដលលើសកា រពយោ ករណ៍លើចំណូល
កា រប ក់សុទ្ធ  (NII) និងវា ស់វងហា និភ័យអត  ការប ក់ (IRR)  
ឬវទយិតភា ពនកា រប ប ួលអត  ការប ក់លើទីផសោ រ។

នា យកដា នរតនា គា រនះ ក៏ទទួលខុសត ូវក្ន ុង ការផ្ត ល់
មូលនិធិសម ប់តា រា ងតុលយកា ររបស់ធនា គា រ តា មរយៈកា រអនុវត្ត 
យុទ្ធ សា ស ្ត ប កប  យគំនិតច្ន ប ឌិតមួយចំនួន ដលអនុវត្ត 
ជា មួយផ្ន កអា ជីវកម្ម  នា នា របស់ធនា គា ររួមទា ំងកា រគ ប់គ ង
មូលនិធិទា ំងឡា យឱយបា នទា ន់ពលវលា  ដើមបីគា ំទ ដល់
ដំណើរកា រអា ជីវកម្ម ធ នាគា រ។

ផ្ន កបម ើសវា កម្ម អតិថិជនរបស់នា យកដា នរតនា គា រនះ 
ក៏គ ប់គ ងលើអា ជីវកម្ម ប្ត ូររូបិយប័ណ្ណ បរទស និងផលិតផល
វិនិ  គផសងៗដលផសោ រភា ប់នឹងទីផសោ រ ហើយដលរួមចំណក
យ៉ាងសំខា ន់បំផុតដល់ចំណូលមិនមនកា រប ក់របស់ធនា គា រ។ 
នា យកដា នរតនា គា រ ធ្វ ើ ការយ៉ាងជិតស្ន ទិ្ធ ជាមួយផ្ន កអា ជីវកម្ម  
ផសងៗ ដើមបីស្វ ងរកឱកា សបង្ក ើតចំណូលតា មរយៈកា រលក់

ផលិតផលរតនា គា រ រួមបញ្ច ូលជា មួយផលិតផលផសងៗទៀត
ដល់អតិថិជន។

បន្ថ មលើនះ ផ្អ កលើសមត្ថ ភា ព និងកា រសហកា ររវា ងបណា្ដ 
ប ទសក្ន ងុតំបន់ នា យកដា នរតនា គា រអា ចផ្ត ល់ដំ ះស យ
ប កប  យភា ពជំនា ញជូនដល់អតិថិជនក្ន ុងតំបន់ចំ  ះតម ូវ
កា រផ្ន កអា ជីកម្ម   ការវិនិ  គ និងតម ូវ ការគ ប់គ ងហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ផងដរ។ ផលិតផលពា ក់ព័ន្ធ នឹងអត កា រប ក់ និងផលិតផល
និសសន្ទ វត្ថ  ុ គឺជា ផ្ន កកំពុងរីកចម ើនមួយផសងទៀតដលធនា គា រ
កំពុង  តលើ។ រតនា គា រ គឺជា មុខងា រដ៏សំខា ន់មួយ  ក្ន ុង
កា ររិយា ល័យកណា្ដ ល ដលធ្វ ើឱយអ្ន កគ ប់គ ង អាជីវកម្ម  អាច

 តលើផ្ន កជំនា ញសំខា ន់របស់ខ្ល ួន  ក្ន ុងផលប័ត របស់
ធនា គា រ។
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នា យកដា នយុទ្ធ  សាស្ត   និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ភា ព  គជ័យ/សមិទ្ធ ផលសំខា ន់ៗរបស់នា យកដា នយុទ្ធ  សាស្ត   
និងហិរញ្ញ វត្ថ ុសម ប់ឆា ំ២០១២

នា យកដា នយុទ្ធ  សាស្ត   និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ  មានតួនា ទីរៀបចំ 
និងអនុវត្ត  លកា រណ៍ និងនិតិវិធីគណនយយ ដើមបីឱយស ប
តា មគំរូស្ត ង់ដា រគណនយយកម្ព  ុជា និងចបោ ប់ដលបា នចង  យ
ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ហើយត ូវគ ប់គ ងគម ងផ្ត ួចផ្ត ើមក៏
ដូចជា ធ្វ ើកា រវា ស់វងផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងរៀបចំរបា យកា រណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថ ុផងដរ។

ពា ក់ព័ន្ធ នឹងគណនយយហិរញ្ញ វត្ថ ុ ធនា គា រធា នា ថា រា ល់ 
ប តិបត្ត ិកា រគណនយយរបស់ធនា គា រ សុទ្ធ តប កប យ
សុក តិភា ព តមា  ភាព និងកា រថទា យ៉ំាងត មឹត វូ។ នា យកដា ន
ក៏សូមធា នា ជូនថា  នឹងប តិបត្ត  ិតាមគ ប់ពលនូវរា ល់របា យកា រណ៍
ដលតម វូ  យបទបបញ្ញ ត្ត រិបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា ក៏ដូចជា 
កា រប  កាសពន្ធ ជូនអគ្គ  នាយកដា នពន្ធ  ដារ និងរបា យកា រណ៍
សម ប់ក ុមហុ៊នម និងថា ក់ដឹកនា ំផងដរ។

កា ររៀបចំផនកា រថវិកា  និងផនកា រអា ជីវកម្ម គឺ ជាកិច្ច  ការ
ប ចា ំឆា ំ ដើមបីធា នា នូវនិរន្ត  ភាពរបស់អា ជីវកម្ម  ហើយ ការ
គ ប់គ ងថវិកា ជា កា រងា រប  ចំាថ្ង  ដើមបីធា នា ថា យើងអា ចសម ច
បា ន  ល  អា ជីវកម្ម ។ កា រគ ប់គ ងចំណា យ គឺជា កិច្ច  ការត វូ
បា នយកចិត្ត ទុកដា ក់បំផុត ដើមបីធា នា ថា រា ល់កា រចំណា យ  
ឱយអ្ន កផ្គ ត់ផ្គ ង់ ធ្វ ើឡើង  យមា នសុពលភា ព និងមា នកា រអនុញ្ញ ត
ត មឹត វូ ហើយរា ល់កា រចំណា យទា ងំអស់ គឺស្ថ តិ ក្ន ងុកញ្ច ប់
ថវិកា ។

កា រគ ប់គ ងចំណា យ ក៏ជា កតា ស្ន ូលសម ប់សវា កម្ម 
ហិរញ្ញ វត្ថ បុុគ្គ លផងដរ។ តុលយភា ពនចំណា យ និងអត្ថ ប  ជន៍ 
ត ូវបា នរៀបចំឡើង និងអនុវត្ត  ដើមបីធា នា ប សិទ្ធ  ភាព និង
ប សិទ្ធ ផលនកា រវិនិ  គលើគម ងនា នា របស់ធនា គា រ។ 

យើងក៏កំពុងធើ្វ កា រពិនិតយមើល  លើប តិបត្ត ិ ការ ផ្ទ ក្ន ុង
របស់ធនា គា រ និងកា របង្ក ើតគម ងថ្ម ីៗ  គ ប់ផ្ន ក និង
នា យកដា ន ទា ំងអស់ដរ។ កិច្ច  ការងា រមួយក្ន ុងចំ  ម  ះគឺ
កា ររៀបចំបទដា នសូចនា ករនកា រវា យតម្ល សមិទ្ធ ផល ការងា រ 
(KPI) ប ចា ំឆា ំផងដរ។

ផនកា រចមបងរបស់នា យកដា នយុទ្ធ  សាស្ត   
និងហិរញ្ញ វត្ថ សុម ប់ឆា ២ំ០១៣

ដើមបីធា នា ថា គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមនះ ដំណើរកា រ  មុខបា នល្អ  
យើងនឹង  តសំខា ន់លើកា រពង ឹងបន្ថ ម លើវិស័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ
អា ជីវកម្ម រតនា គា រ តា មរយៈកា រគា ំទ លើកំណើនអា ជីវកម្ម ន
ផលិតផលនិងសវា កម្ម រូបិយវត្ថ ុ ក៏ដូចជា កា រគ ប់គ ងឱយបា ន
ប សើរនូវ  លជំហររបស់អា ជីវកម្ម រតនា គា រ។ លើសពីនះ

 ទៀត កា រពិនិតយមើលលើតម្ល ផ្ទ រមូលនិធិ (FTP) និងកា រ
បងចកចំណា យក៏ស្ថ តិ  ក្ន ងុផនកា រអនុវត្ត របស់យើងផងដរ 
ដើមបីធ្វ ើ  យប សើរឡើងនូវកា រវា ស់វងសមិទ្ធ ផល ការងា ររបស់
ផ្ន កអា ជីវកម្ម នីមួយៗ ក៏ដូចជា របស់ផលិតផល និងសវា កម្ម 
ធនា គា រផងដរ។ 

កា រ  ត  លើប សិទ្ធ  ភាពនដំណើរកា រ និងប ព័ន្ធ ផ្ទ ក្ន ងុ
របស់ធនា គា រ នឹងបន្ត សម ប់ឆា កំ យត  ទៀត រួមជា មួយនឹង
កា រធា នា គុណភា ពសវា កម្ម ក្ន ុ ងនាម ជាធនា គា រដំបូងគ ដល
មា នសវា កម្ម ទទួលសា្គ ល់  យ ISO។

ក បខ័ណ ពត៌មា នទំនា ក់ទំនងវិនិ  គិន នឹងត ូវធ្វ ើ ការ
កំណត់សា ជា ថ្ម ី ហើយធ្វ ើ ការបងចក  យបា នទៀងទា ត់ 
ដើមបីធា នា នូវភា ពដូចគា ក្ន ុង ការប ស ័យ ទាក់ទងរវា ងបុគ្គ លិក
គ ប់រូបជា មួយនឹងអតិថិជន។

នា យកដា នធនធា នសា ជីវកម្ម 
នា យកដា នធនធា នសា ជីវកម្ម  គ ប់គ ង ទំាងផ្ន កធន ធានមនុសស 
និងផ្ន កគ ប់គ ងទ ពយសមបត្ត ិ និងរដ្ឋ  បាល។ នា យកដា ននះ 
ទទួលខុសត ូវមុខងា រសំខា ន់ៗក្ន ុងធនា គា រ ដើមបីទទួលបា ន
បុគ្គ លិក ដលត ូវតា មតម ូវកា រ និងធា នា ថា បុគ្គ លិក ទាំងនះ 
នឹងត ូវបា នចា ត់ចង  តា មសា ខា  ឬកា រិយា ល័យនីមួយៗ។

រា ល់ប តិបត្ត  ិការរបស់នា យកដា ននះ ពា ក់ព័ន្ធ យ៉ាងជិតស្ន ទិ្ធ 
ជា មួយចបោ ប់របស់ប ទស ហតុដូច្ន ះហើយ ទើបរា ល់ប  ផ្ន ក
ចបោ ប់ផសងៗ ត ូវបា នត ួតពិនិតយមើលយា៉ងល្អ ិតល្អ ន់ ដើមបី
ធា នា ឲយបា ននូវវបបធម៌នីតិកម្ម ។

ក្ន ុងខណៈពលដលផ្ន កធនធា នមនុសស ជា អ្ន កគ ប់គ ង
បុគ្គ លិក និងផ្ត ល់ប ឹកសោ ដល់នា យកដា ន ពាណិជ្ជ កម្ម ជាដគូ  
ផ្ន កគ ប់គ ងទ ពយសមបត្ត  ិ និងរដ្ឋ  បាល ក៏ត វូធ្វ ើ ការ ះស យ 
លើកា រគ ប់គ ងទ ពយសមបត្ត ិសុវត្ថ ិ ភាព និងមុខងា រដ្ឋ  បាល
ផសងៗទៀតផងដរ។

បុគ្គ លិក និងគណៈគ ប់គ ង
បុគ្គ លិក ជា ធនធា នយ៉ាងសំខា ន់បំផុត  ក្ន ងុធនា គា របស់យើង។ 
តា មរយៈកិច្ច សហកា រជា ក មុ ដលបា នបងា ញឱយឃើញនូវភា ព
លច  រនក ុមកា រងា រ និងកា រប្ត ជា ចិត្ត  ដើមបីសម ច បាន
សមិទ្ធ ផល  អំឡុងឆា ំកន្ល ង  នះ យើងក៏មា នសចក្ត ី

 មនសសរីករា យយ៉ាងខា ងំ ដលមា នក មុដ៏រឹងមា ។ំ យើងនឹង
បន្ត ជំរុញឱយមា នបរិយា កា សវិជ្ជ  មាននះ តា មរយៈកា របន្ថ មតម្ល 
លើបទពិ  ធន៍ និងកា របង្ក ើនឱកា សសម ប់និ  ជិតឱយ
ចូលរួមក្ន ុងកម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា្ដ ល ដលអនុម័តពីក ុមហ៊ុនម 
របស់យើង  ប ទសមា៉ឡសុី។ គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង
ត វូបា នបង្ក ើតឡើងចញពីបុគ្គ លិក ដលមា នកា រខិតខំប ងឹប ង 
ឧសសោ ហ៍ពយោ យា មសហប តិបត្ត ិ ការគា  ក្ន ុងវិស័យធនា គា រ។ 
ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ផ្ត ល់នូវក្ត ីសុបិន្ត រួមដល់បុគ្គ លិក ហើយ
ជួយជម ុញក្ត ីសុបិន្ត  ះកា យជា កា រពិត។

បរិយា កា សកា រងា រ
ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ប  កាន់យកផ្ន ត់គំនិតថា  កា ររីកចម ើន
របស់បុគ្គ លិក គឺជា កា ររីកចម ើនរបស់ធនា គា រ។ យើងតងត
បណ្ដ ុះបណា្ដ លសមត្ថ ភា ព ទព  សលយបុគ្គ លិក និងតម្ល ើង
ឋា នៈរបស់ពួកគ ជៀសជា ងជ ើសរីសបុគ្គ លិកពីខា ងក ។
យើងផ្ត ល់បរិយកា សសិកសោ យា៉ងល្អ  សម ប់បុគ្គ លិក និងថា ក់
ដឹកនា ំ  លើកា រអភិវឌឍខ្ល នួឯងកា រងា រ និងសមត្ថ  ភាព ការងា រ។ 
យើងផ្ត ល់កា រសិកសោ ទា ងំក្ន ងុ និងក ក មុហុ៊នជូនដល់បុគ្គ លិក។ 
យើងក៏ផ្ត ល់នូវកា រសិកសោ ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ និងអា ជីពក្ន ុងតំបន់
ផងដរ។ លើសពីនះ យើងក៏ផ្ត ល់ជូននូវកម្ម វិធីសិកសោ ថា ក់ឧត្ត ម 
កា រអនុវត្ត  ការងា រតា មរយៈកា រចា ត់តា ងំ និងកម្ម វិធីចល័តបុគ្គ លិក
ជា សា កលផងដរ។

កា រខិតខំប ឹងប ងរបស់យើងដើរតួនា ទីយា៉ងសំខា ន់។ ជា  
រៀងរា ល់ឆា  ំជា ផ្ន កមួយនក មុកា រងា របុគ្គ លិក និងគណៈគ ប់គ ង 
ត វូបា នពង ងឹ តា មរយៈកា រកសា ងសមត្ថ  ភាពផ្ល វូ កាយ និងផ្ល វូចិត្ត ។

នា យកដា នព័ត៌មា នវិទយោ  និងប តិបត្ដ ិ ការ
នា យកដា នព័ត៌មា នវិទយោ  និងប តិបត្ដ  ិការ សហកា រជា មួយគា យ៉ាង
ជិតស្ន ទិ្ធ ដើមីបផ្គ ត់ផ្គ ង់ និងគា ទំ សវា កម្ម ផសងៗដល់ប តិបត្ដ  ិការ
របស់សា ខា ធនា គា រ និងនា យកដា នផសងៗទា ងំឡា យ។  ក្ន ងុ
យុគសម័យ ដលពា ណិជកម្ម ដឹកនា ំ  យប ព័ន្ធ បច្ច កវិទយោ 
នា ពលសព្វ ថ្ង  នា យកដា នទា ងំពីរយកច្ដ ទុិកដា ក់យ៉ាងខា ងំលើ
ហដា រចនា សម្ព ន័្ធ ប ព័ន្ធ  កម្ម វិធីប ើប ស់សវា កម្ម ព័ត៌ មានវិទយោ  
និងសន្ដ ិសុខព័ត៌មា នវិទយោ ។

នា យកដា នព័ត៌មា នវិទយោ  និងប តិបត្ដ  ិការកម្ព  ុជារួមជា មួយនឹង 
GIOD – GT (នា យកដា នព័ត៌មា នវិទយោ របស់សុីអា យអិមប៊ី 
ហ ្គ បុ) គឺជា  សា បតយករ សា និក និងអ្ន កចកចា យបន្ដ នូវគម ង
សមា ហរណកម្ម  ជាច ើន ព ម ទាំងជា អ្ន កផ្គ ត់ផ្គ ង់ ការ គាំទ  ជា
ប ចា ដំល់ផ្ន កអា ជីវកម្ម ផសងៗ។

នា យកដា នព័ត៌មា នវិទយោ  និងប តិបត្ដ  ិការចូលរួមជួយសម លួ
ដល់កា រណនា អំំពីសវា កម្ម អឡិចត និូចផសងៗ ដូចជា ម៉ាសីុន
ដកប ក់ និងដា ក់ប ក់  យស្វ យ័ប វត្ដ  ិនិងថ្ម ីៗ នះទៀត បា ន
ភា ប់បណា្ដ ញអធីអឹមក្ន ុងប ទសរបស់ខ្ល ួន  នឹងបណា្ដ ញ
អធីអឹមរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី ប  ចាំតំបន់ដូចជា   
ប ទសមា៉ឡសុី ឥណ ូណសុី សិង្ហ បុរី និងថជា ដើម។

 លជំហររបស់នា យកដា ននះ គឺបន្ដ ជួយពង ឹងប ព័ន្ធ 
ហដា រចនា សម្ព ័ន្ធ ព័ត៌មា នវិទយោ  ដើមីបផ្គ ត់ផ្គ ង់ប តិបត្ដ ិ ការរបស់
ធនា គា រ ហើយទន្ទ មឹនឹង  ះដរ នា យកដា នព័ត៌មា នវិទយោ បា ន
រៀបចំនូវគម ងយុទ្ធ  សាស្ដ  ផសងៗក្ន ុង ការពង ីក និងពង ឹង
សន្ដ ិសុខពត័មា នវិទយោ បន្ថ មទៀត ដើមីបគា ទំ គម ងថ្ម ីៗ  ឆា ំ
ខា ងមុខ។  យមា នកិច្ច  គំាទ ពីសំណា ក់ GIOD – GT នា យកដា ន
ព័ត៌មា នវិទយោ  និងប តិបត្ដ ិ ការកម្ព ុ ជា  បានបន្ដ ធ្វ  ើកា រងារដើមបី
ឈា ន  ដល់  លជំហររួមតមួយរបស់ សីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ។

នា យកដា នគ ប់គ ងហា និភ័យ
កា រគ ប់គ ងហា និភ័យ គឺជា កបួនវិន័យដ៏សំខា ន់មួយ  ក្ន ុង
ចំណុចស្ន ូលរបស់សា ប័នហិរញ្ញ វត្ថ ុទា ំងអស់។  ធនា គា រ 
សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី នា យកដា នគ ប់គ ង ហានិភ័យបំពញ
មុខងា រ  យឯករា ជយ និងធ្វ ើ ការងា រ  យផា ល់ ជាមួយគណៈ-
កមា ធិកា រពា ក់ព័ន្ធ ចំនួនពីរគឺ គណៈកមា ធិកា រឥណទា នកម្ព ុ ជា 
និងគណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ។ គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ
ដល  ះ  ប ជំុជា រៀងរា ល់ខ គឺជា គណៈកមា ធិ ការមួយដល
ទទួលសិទ្ធ ិអំណា ចពីក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ឱយធ្វ ើ ការគ ប់គ ង និង
ត តួពិនិតយកា រអនុវត្ត លើរា ល់សកម្ម  ភាពគ ប់គ ង ហានិភ័យរបស់
ធនា គា រ។ ចំណកឯគណៈកមា ធិកា រឥណទា នកម្ព  ុជាដលទទួល
បា នសិទ្ធ ិអំណា ចពីក ុមប ឹកសោ ភិបា លឱយពិចា រណា  និងសម ច
លើកា រស្ន ើសុំឥណទា ន ត ូវរៀបចំកា រប ជំុពិភា កសោ ជា រៀងរា ល់
សបា ហ៍។ សរុបមកនា យកដា នគ ប់គ ងហា និភ័យទទួលខុសត វូ
ចំ  ះរដា បា លនមុខងា រគ ប់គ ង ហានិភ័យប  ចាំថ្ង  ព  មទំាង
តា មដា ន និងត ួតពិនិតយលើទំហំហនិភ័យរបស់ធនា គា រ។

ហា និភ័យឥណទា ន
ហា និភ័យឥណទា ន សំ  ដល់លទ្ធ  ភាពនកា រខា តបង់  យសា រ
អ្ន កជា ប់កា តព្វ កិច្ច  ឬភា គីក្ន ុងកិច្ច សនយោ ខកខា នមិនបា នបំពញ
កា តព្វ កិច្ច  តាមកិច្ច សនយោ ដល់ធនា គា រ។ ហា និភ័យទា ំងនះកើត
ឡើងពីកា រផ្ត ល់កម្ច  ីកា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ បបទា នពា ណិជ្ជ កម្ម  ព ម ទំាង
កា រសនយោ ផ្ត ល់កម្ច ីដល់អតិថិជន សម ប់ប ើប ស់ចំ  ះភា គី

នា យកដា នគា ទំ  នា នា

កា រពិនិតយមើលធុរកិច្ច 
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ទីបី ដូចជា កា រធា នា ជា ដើម។ នា យកដា នគ ប់គ  ងហានិភ័យ
ផ្ត ល់កា រវា យតម្ល ឯករា ជយលើសំណើសុំឥណទា នមុនពលដា ក់
ជូនឱយគណៈកមា ធិកា រឥណទា នកម្ព ុ ជា ធ្វ ើ ការពិចា រណា  និង
សម ច។ កា រស្ន ើសំុឥណទា នដលហួសពីសិទ្ធ អំិណា ចអនុម័ត
របស់គណៈកមា ធិកា រឥណទា នកម្ព ុ ជា ត ូវបញ្ជ ូន ឱយក ុម-
ប ឹកសោ ភិបា លជា អ្ន កសម ចចុងក យ។

ហា និភ័យសន្ទ នីយភា ព
ហា និភ័យសន្ទ នីយភា ព កើតឡើង  ពលដលលំហូរសា ច់
ប ក់ចញចូលរបស់ធនា គា រ មិនអា ចបំពញតា មតម វូ ការថវិកា 
ដលធនា គា រកំពុងមា ន ឬមិនគ ប់គ ន់សម ប់បំពញកា តព្វ កិច្ច 
ប ក់ប ្ញ ើរបស់អតិថិជន  ពលដល់កា លកំណត់។ ហា និភ័យ
សន្ទ នីយភា ពជា ចមបង ត ូវបា នគធ្វ ើ ការពិនិតយតា មដា ន និង
គ ប់គ ង  យផ្អ កលើមូលដា ននកា រពយោ ករណ៍លំហូរសា ច់ប ក់ 

 លគឺកា រពយោ ករណ៍យ៉ាងទៀងទា ត់អំពីលំហូសា ចប ក់សម ប់
ពលអនា គត តា មរយៈរបា យកា រណ៍កា រិយបរិច្ឆ ទទ ពយសកម្ម  
និងអកម្ម  កា តព្វ កិច្ច ក តា រា ងតុលយកា រនា នា  និងឧបករណ៍ជួញ
ដូរ សម ប់កា ត់បន្ថ យ ហានិភ័យ  តា មអំឡុងពលផសងៗគា  
ទា ំងក មសា នភា ពអា ជីវកម្ម ធម្ម តា និងវិបត្តិ ។ នា យកដា ន 
គ ប់គ ងហា និភ័យ ក៏មា នកា រទទួលខុសត ូវក្ន ុង ការត ួតពិនិតយ
តា មដា ន  យឯករា ជយលើទម ង់របស់ហា និភ័យសន្ទ នីយ ភាព 
និងរៀបចំរបា យកា រណ៍ប  ចាំខ ដា ក់ជូនគណៈកមា ធិ ការ
ហា និភ័យ ដើមបីឱយធនា គា រធ្វ ើ ការគ ប់គ ងសា ន ភាពសន្ទ នីយ ភាព
របស់ខ្ល នួសម ប់បំពញតម វូកា រប តិបត្ត  ិការប  ចំាថ្ង  និងតម វូ
កា រតា មផ្ន កចបោ ប់ឱយបា នត ឹមត ូវផងដរ។ 

ហា និភ័យប តិបត្ដ ិ ការ
ហា និភ័យប តិបត្ត ិ ការ រួមមា ន ហា និភ័យលើកា រខា តបង់

 យផា ល់ ឬ  យប  លដលបណា្ដ លមកពីកង្វ ះខា ត ឬ
កា របរា ជ័យនដំណើរកា រខា ងក្ន ងុ បុគ្គ លិក ប ព័ន្ធ អឡិចត និូច 
និងព តឹ្ត កិា រណ៍ផសងៗខា ងក ។ យុទ្ធ  សាស ្ត គ ប់គ ង ហានិភ័យ
ប តិបត្ត កិា ររបស់ សីុអា យអិមបី៊ ហ ្គ បុ គឺ  តលើគម ងផនកា រ
ហា និភ័យដ៏រឹងមា ដំលជា  លកា រណ៍ណនា  ំនិងទសសនវិស័យ
ដ៏ល្អ រួមទា ងំជា ប ព័ន្ធ អភិបា លកិច្ច ដ៏ល្អ ប សើរមួយ ដើមបីបណ្ដ ះុ
នូវវបបធម៌គ ប់គ ងហា និភ័យមួយតា មបបបុរសកម្ម គ ប់ពល
ជា និច្ច ក្ន ុងកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យប តិបត្ត ិ ការ។  នាយកដា ន
គ ប់គ ងហា និភ័យប តិបត្ត ិ ការ តងធ្វ ើ ការណនា ំ  បល់ដល់
ផ្ន កនា នា  ដើមបីធា នា ថា រា ល់គម ងនីមួយៗ និងដំណើរកិច្ច 
ប តិបត្ត ិកា រប  ចាំថ្ង របស់ធនា គា រ ត ូវ បានធ្វ ើឡើង យ មាន

 លកា រណ៍ និងនីតិវិធីត មឹត វូគ ប់គ ន់។ ផ្ន កនីមួយៗ  
ក្ន ងុធនា គា រមា នតួនា ទីធា នា ថា គ ប់បទបបញ្ញ តិ្ត  និ ង ល ការណ៍
ដលកំពុងមា ន  ក្ន ងុក មុហុ៊នមរបស់ធនា គា រ និងធនា គា រជា តិ
នកម្ព ុជា ត ូវបា នអនុវត្ត  តាម។ រា ល់ហតុកា រទា ំងឡា យណា 
ដលទា ក់ទងនឹងហា និភ័យប តិបត្ត ិ ការ ឬមិនបា នប តិបត្ត ិ តាម
ចបោ ប់ ត វូបា នរា យកា រណ៍ជូននា យយកដា នគ ប់គ ង ហានិភ័យ
ក្ន ងុរយៈពល ២៤   ៤៨ ង៉ គិតចា ប់ពីពលដលរកឃើញ 
ដើមបីកំណត់ប   និងចា ត់វិធា នកា រឱយបា នសមស ប់។ ធនា គា រ 
និងក មុហុ៊នមតងតរៀបចំកា របណ្ដ ះុបណា្ដ លយ៉ាងទៀងទា ត់
អំពី  លកា រណ៍ដលអនុម័ត  យធនា គា រ និង  លកា រណ៍
ដលបា នកសម ួលតម ូវ  តា មទីផសោ រដល់បុគ្គ លិក ដើមបី
យល់ដឹង ហើយ  លកា រណ៍ទា ំងអស់  ះក៏ត ូវបា នធ្វ ើ ការ
ត ួតពិនិតយ និងធ្វ ើបច្ច ុបបន្ន កម្ម  ជាប  ចាំផងដរ។

ហា និភ័យទីផសោ រ
ហា និភ័យទីផសោ រ សំ  លើកា រប ប ួលនតម្ល ផលប័ត ដល
បណា្ដ លមកពីបម បម ួលនកតា ទីផសោ រ និងកតា ផសងៗទៀត
ដលមា នផលប៉ះពា ល់។ ហា និភ័យទីផសោ ររបស់ធនា គា រ កើត
ឡើងពីបម បម លួនអត ប្ត រូប ក់បរទស និងអត កា រប ក់

 ក្ន ុងទីផសោ រ។  លកា រណ៍ហា និភ័យទីផសោ ររបស់ធនា គា រ គឺ
មិនរកសោ ទុកនូវលំហរូបិយប័ណ្ណ បរទស ដើមបីរកសោ ហា និភ័យឱយ

 កម តិទា បមួយ។  យសា រសកម្ម  ភាពទូ របស់ធនា គា រ 
គឺធ្វ ើកា រផ្ត ល់កម្ច ី និងទទួលប ក់ប ្ញ ើដលមា នកា រិយបរិច្ឆ ទ
ខុសៗពីគា  ដូច្ន ះធនា គា រមិនអា ចជៀសផុតពីហា និភ័យអត 
កា រប ក់បា នឡើយ។ ហា និភ័យអត  ការប ក់ ជាចមបង គឺ
កើតឡើងពីភា ពខុសគា នកា រិយបរិច្ឆ ទ និងកា រចា ត់ចងបំពញ
គំលា តនលំហូរសា ច់ប ក់ចញចូល  ក្ន ងុធនា គា រ។ ហា និភ័យ
អត កា រប ក់នា ពលបច្ច ុបបន្ន  ត ូវបា នវា ស់វង  យរបា យ-
កា រណ៍គំលា តវទយិតភា ពអត  ការប ក់។ នា យកដា នគ ប់គ ង
ហា និភ័យ ទទួលខុសត ូវលើកា រត ួតពិនិតយតា មដា នទម ង់
ហា និភ័យអត កា រប ក់របស់ធនា គា រ  យឯករា ជយ។ 

នា យកដា នទីផសោ រ និងទំនា ក់ទំនង
នា យកដា នទីផសោ រ និងទំនា ក់ទំនងដើរតួយា៉ងសំខា ន់ក្ន ុង ការ
គា ំទ កម្ម វិធីទំនា ក់ទំនងរបស់ធនា គា រ ដើមបីលើកកម្ព ស់ សាវ តា
របស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា និងពង ឹង
សា កស  ឱយមា នភា ពសុីចងា ក់គា ។ នា យកដា នទីផសោ រ និង
ទំនា ក់ទំនងរួមមា ន ផ្ន កគ ប់គ ងលើសា កស  នធនា គា រ
ទីផសោ រ ទំនា ក់ទំនងសា ធា រណៈ គ ប់គ ងលើប ព័ន្ធ ផសព្វ ផ សោយ 
ទំនា ក់ទំនងផ្ទ ក្ន ុង គ ប់គ ង និងឧបត្ថ ម្ភ ព ឹត្ដ ិ ការណ៍ និងទំនួល
ខុសត ូវសា ជីវកម្ម ។

នា យកដា នទីផសោ រ និងទំនា ក់ទំនង ត ូវត ួតពិនិតយលើកា រ
ទំនា ក់ទំនងផ្ទ ក្ន ុងរវា ងនា យកដា នផសងៗ និងសកម្ម  ភាព
ទំនា ក់ទំនងខា ងក  ដើមបីពង ងឹករ្ដ  ិ៍  ះ និងជម ញុ ការលក់
ផលិតផល និងសវា កម្ម របស់ធនា គា រ។ នា យកដា នទីផសោ រ និង
ទំនា ក់ទំនងក៏ទទួលខុសត វូលើអត្ដ ស  ណសា រជីវកម្ម  ទំាងអស់ 
ឱយស បតា ម  លកា រណ៍ណនា ំរបស់នា យកដា នទីផសោ រ និង
ទំនា ក់ទំនងរបស់ក មុហុ៊នម ដើមបីផ្ដ ល់ជា សា រត វូ និងសីុសងា ក់
គា ។ នា យកដា នទីផសោ រ និងទំនា ក់ទំនង បា នរៀបចំព ឹត្ដ ិ ការណ៍ 
ទំនួលខុសសា ជីវកម្ម មួយចំនួនដូចជា  កា រប  ណាំងកង់  
អង្គ រវត្ដ ដើមបីជួយដល់ក្ម ងៗដលមិនមា នឱកា សក្ន ុងកា រសិកសោ 
កា ររត់ប  ណំាងពា ក់កណា្ដ លម៉ារ៉ាតុន  ភ្ន ំពញដើមបីជួយដល់
សហគមន៍ជនពិកា រ ព មទា ំងកា រឧបត្ថ មកម្ម វិធីមនុសសធម៌ដទ
មួយចំនួនទៀត កា របរិចា កឈា ម និងគម ងជួយដល់កា រសិកសោ 
របស់ក្ម ងៗជា ច ើនទៀត  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា។ លើសពីនះ 
នា យកដា នទីផសោ រ និងទំនា ក់ទំនង ក៏ត ូវទទួលបន្ទ ុករៀបចំ
ផនកា រ និងអនុវត្ដ  រាល់ព តឹ្ដ  ិការណ៍របស់ធនា គា រទា ងំអស់ផងដរ 
ដូចជា  កា រស  ធសា ខា  និងរៀបចំកម្ម វិធីទីផសោ រ សកម្ម  ភាព
បង្ក ើតបណា្ដ ញអតិថិជន និងរៀបចំបទសមា សន៍តា មប ព័ន្ធ 
ផសព្វ ផសោ យផងដរ។  ក្ន ុងឆា ំ២០១៣នះ យើងនឹងបន្ដ កិច្ច 
ខិតខំពង ឹងបន្ថ មនូវគុណតម្ល  និងជំហរសា កស  របស់
ធនា គា រឱយមា នភា ពសីុចងា ក់គា ទូ ទាំងប ទស។

កា រពិនិតយមើលធុរកិច្ច 

នា យកដា នព័ត៌មា នវិទយោ  និងប តិបត្ត ិ ការ



 របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា  ំ២០១២ 19កា រពិនិតយមើលធុរកិច្ច 

ផលិតផលថ្ម ី
កា រណនា ជូំន
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សីុអា យអិមបី៊ កម្ព ជុា   ក្ន ងុសា រព័ត៌មា ន
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ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ថ រៀបចំទទួលអា ហា រពលលា ចសម ប់កិច្ច ប ជំុក ុមប ឹក សោភិបា លរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ពីប ទសកម្ព  ុជា  កាលពីខមី នា ឆា ំ២០១២ 

សន្ន ិសីទកា សតស  ធសា ខា ថ្ម ីចំនួន៤  រា ជធា នីភ្ន ំពញ ក ុង បាត់ដំបង និងក ុងកំពង់ចា ម កា លពីខវចិ្ឆ ិ កា ឆា ំ២០១២
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កា របរិចា កឈា ម
ថ្ង ទី០៩ ខមិថុនា  ឆា ំ២០១២
បុគ្គ លិកធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី ចូលរួមក្ន ុងយុទ្ធ  នា ការទិវា ផ្ត ល់ ឈាម ជាតិ

កា រណនា ំដល់យុវជន
ថ្ង ទី២១ ខតុលា  ឆា ំ២០១២
បុគ្គ លិកធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី ចករំលកចំណះដឹង និងបទពិ  ធន៍ដល់សិសសោ នុសិសសក្ន ុងខត្ត ព វង

ព តឹ្ត កិា រណ៍ សំខា ន់ៗ
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កិច្ច ប ជំុសរុប
ថ្ង ទី២០ ខមិថុនា  ឆា ំ២០១២

 ក Yew Wan Kup អគ្គ នា យករបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី  ក្ន ុងកិច្ច ប ជំុសរុបជា មួយបុគ្គ លិក  រាជធា នីភ្ន ំពញដើមបីចករំលកព័ត៌មា នថ្ម ីៗ។ 
បុគ្គ លិកក៏មា នឱកា សផ្ត ល់មតិ  បល់  ក្ន ុងកិច្ច ប ជំុផងដរ។

ព ឹត្ត ិកា រណ៍ជិះកង់របស់ក ុម INNOVATION WORKING GROUP 
ថ្ង ទី០១ ខក   ឆា ំ២០១២
ក ុមកា រងា រធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី រៀបចំព ឹត្ត  ិការណ៍ជិះកង់ជា ក ុមដើមបីបណ្ដ ុះសា រតីធ្វ  ើកា រងារ ជាក ុម និងលើកស្ទ ួយ ការរស់ ប ក ប យសុខ ភាពល្អ ។
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កម្ម វិធីបង្ក ើនភា ពស្ន ិទ្ធ សា លរបស់គណៈគ ប់គ ង
ថ្ង ទី០៩ ខក   ឆា ំ២០១២ 
គណៈគ ប់គ ងរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី ភីអិលសុី ជួបជុំគា  រមណីដា នគិរីរមយក្ន ុងសិកា្ខ  សា លា ‘Live & Breathe CIMB 

Core Value’ ដលផ្ត ួចផ្ត ើមឡើង  យ  ក Yew Wan Kup អគ្គ នា យករបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី (ឈរ  ជួរ
ខា ងក យ ទី៣ រា ប់ពីខា ងសា ំ) និង  ក បុ៊ន យីន អគ្គ  នាយករងធនា គា រ និង នា យកសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុពាណិជ្ជ  (អង្គ ុយជួរទី២ 
អ្ន កទី៣ រា ប់ពីខា ងឆ្វ ង)
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កិច្ច ប ជំុគណៈគ ប់គ ងប ចា ំឆា ំ
ថ្ង ទី១៣ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១២
គណៈគ ប់គ ងរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី បងា ញ និងពិភា កសោ អំពីលទ្ធ ផលប ចាំឆា ំ។ 

សមា គម MALAYSIAN RETAILER CHAINS ASSOCIATION
ថ្ង ទី០១ ខតុលា  ឆា ំ២០១២
ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី ទទួលសា គមន៍សមា គម Malaysian Retailer Chains Association (MRCA) អំឡុងពលសមា គមធ្វ ើដំណើរទសសនកិច្ច 
មកកា ន់ប ទសកម្ព ុ ជា។ MRCA ធ្វ ើកា រយា៉ងសកម្ម ក្ន ុងកា រលើកស្ទ ួយ និង  ះប្ត ូរគំនិតអា ជីវកម្ម លក់រា យថ្ម ី  ៗជាមួយដគូ  ក ប ទស។
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កម្ម វិធីបង្ក ើនភា ពស្ន ិទ្ធ សា លរវា ងបុគ្គ លិករបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊  ខត្ត សៀម រាប
ថ្ង ទី០៥ ខមករា  ឆា ំ២០១៣ 
ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីលអិលសុី រៀបចំកម្ម វិធីបង្ក ើន ភាពស្ន ិទ្ធ សា ល ខត្ត សៀម រាបសម ប់បុគ្គ លិក ដើមបីបង្ក ើនបរិ យាកា សល្អ ប សើរសម ប់ក ុម ការ ងារ។

កា រស  ធសា ខា ថ្ម ីចំនួន ៤  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា
ថ្ង ទី១៦ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា ំ២០១២ 

 ក Dato’ Shaarani Ibrahim ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា លធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី និង  កបណ ិត មីុ កលយោ ណ ប  ធានធ នា គារ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី រួមជា មួយ
គណៈគ ប់គ ង  ពលស  ធសា ខា ថ្ម ីចំនួន៤ កា លពីខវិច្ឆ ិ កា ឆា ំ២០១២ ដលក្ន ុង ះ សាខា ចំនួន២  រា ជធា នីភ្ន ំពញ ១ ក ុង បាត់ដំបង និង ១ទៀត  ក ុងកំពង់ ចាម។
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ក មុប កឹសោ ភិបា លមា នជំនឿថា  អភិបា លកិច្ច ធ នា គារដ៏រឹងមា មួំយ
មា នសា រៈសំខា ន់យ៉ាងខា ងំ ក្ន ងុ ការផ្ដ ល់នូវគុណតម្ល ប កប យ
និរន្ដ រភា ព កា រលើកកម្ព ស់សុចរិតភា ពធុរកិច្ច  និងក្ន ុង ការរកសោ 
ទំនុកចិត្ដ របស់វិនិ  គិនចំ  ះធនា គា រ  ះ រកកា រសម ច
បា ននូវ  ល   និងទសសនវិស័យរបស់ធនា គា រ។ 

វបបធម៌ និងរចនា សម្ព ន័្ធ អភិបា លកិច្ច ប កប  យប សិទ្ធ  ភាព 
គឺជា ធា តុសំខា ន់បំផុតក្ន ងុ ការកំណត់អំពីរបៀបរបបដលធនា គា រ
ដំណើរកា រ ហើយថា ក់ដឹកនា ធំនា គា រតងតសង្ក ត់ធ្ង ន់លើចំណុច
នះ ក្ន ុងកា រណនា ំដល់គ ប់បុគ្គ លិករបស់ខ្ល ួន ទាំងអស់ជា បន្ដ  
បនា ប់។ ក បខណ អភិបា លកិច្ច ដលធនា គា រសម ចយក ត វូ
បា នធ្វ ើឡើង  យផ្អ កលើ  លកា រណ៍នា នា  និងកា រអនុវត្ដ 
ល្អ បំផុត ដូចមា នចងក្ន ុងប  កាសរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា 
ស្ដ ីពីអភិបា លកិច្ច របស់គ ឹះសា នធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និង
ប កា សស្ដ ីពីលក្ខ ខណ វិនិច្ឆ ័យត ឹមត ូវ និងសមស បសម ប់
បុគ្គ លដា ក់ពា កយស្ន ើសុំ និងគ ឹះសា នធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ដលមា នអា ជា ប័ណ្ណ  និងកា រអនុវត្ដ ល្អ បំផុតជា លក្ខ ណៈអន្ដ រ ជាតិ
ក្ន ុងអភិបា លកិច្ច ធនា គា រដលពា ក់ព័ន្ធ ។

ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
ក មុប កឹសោ ភិបា ល និងតុលយភា ពនក មុប កឹសោ ភិបា ល
បច្ច ុបបន្ន នះ ក ុមប ឹកសោ ភិបា លមា នសមា ជិកចំនួន ០៦ រូប 
ដលរួមមា នអភិបា លប តិបត្ដ ិចំនួន ០១ រូប និងអភិបា លមិន 
ប តិបត្ដ ចំិនួន ០៥ រូប ហើយក្ន ងុចំ  មអភិបា លទា ងំ  ះមា ន
អភិបា លចំនួន ០៤ រូបជា អភិបា លឯករា ជយ។ ក មុប កឹ សោភិបា ល 
បា នប  ក់ថា សមា សភា ពក មុប កឹ សោភិបា លមា នចំនួនអភិបា ល
ឯករា ជយគ ប់គ ន់ ដលអា ចធ្វ ើ ការវិនិច្ឆ ័យ យឯករា ជយបំផុត

 ក្ន ុងកិច្ច ពិភា កសោ នា នា របស់ក ុមប ឹក សោភិបា ល។ ក ុមប ឹក សោ-
ភិបា លក៏ត វូ  រពដំណើរកា រនកា រធ្វ ើសចក្ដ សីម ចរួមផងដរ។ 

ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ទទួលបា នអត្ថ ប  ជន៍ពីកា រចូលរួម
ចំណកនា នា របស់អភិបា លមិនប តិបត្ដ ិនីមួយៗ  ក្ន ុងគ ប់
វិស័យទា ំងអស់នធុរកិច្ច របស់ធនា គា រ។ បន្ថ មពីលើជំនា ញ 
និងបទពិ  ធន៍ផ្ន កអា ជីវកម្ម  ជាច ើនឆា រំបស់អភិបា លនីមួយៗ 
អភិបា លមិនប តិបត្ដ ក៏ិធ្វ ើ ការវិនិច្ឆ យ័ យឯករា ជយក្ន ងុកិច្ច ពិ ភាកសោ 
ស្ដ ីពីប  យុទ្ធ សា ស្ដ   សវនកម្ម  ប តិបត្ដ ិ ការ និងហា និភ័យ
ផងដរ។ 

រចនា សម្ព ័ន្ធ  និងសមា សភា ពរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា លត ូវ
 រព  តា មលក្ខ ខណ តម ូវ ដលមា នចង  ក្ន ុងប  កាស 

របស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា។

សមា សភា ពក មុប កឹសោ ភិបា ល 

 
៣៣%

ជាអភិបាល
មិនឯករាជ��

៦៧%
ជាអភិបាល

ឯករាជ��

ដើមបីធា នា ឱយបា ននូវតុលយភា ពនអំណា ច កា របង្ក ើននូវ
គណនយយភា ព និងសមត្ថ  ភាពក្ន ងុកា រធ្វ ើសចក្ដ សីម ចប កប 

 យឯករា ជភា ព  ះ តួនា ទីរបស់ប  ធានក ុមប ឹក សោភិបា ល 
និងតួនា ទីរបស់អភិបា លប តិបត្ដ ិ/អគ្គ  នាយក (ED/GM) ត ូវ
បា នបងចក និងដា ក់ឱយ  ដា ច់  យឡកពីគា   យមា ន
កា របងចកយ៉ាងចបោ ស់លា ស់អំពីកា រទទួលខុសត វូរ វាងប  ធាន
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងអភិបា លប តិបត្ដ ិ/អគ្គ នាយ ក ដើមបី 
ជៀសវា ងកុំឱយបុគ្គ លណា មា ក់ ឬក ុមណា មួយអា ចត ួតត 
លើដំណើរកា រនកា រធ្វ ើសចក្ដ ីសម ចបា ន។

ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល 
ក មុប កឹសោ ភិបា ល ត វូបា នដឹកនា ំ  យប  ធានក មុប កឹ សោភិបា ល 
០១ រូប គឺ  ក Dato' Shaarani Ibrahim។  ក Dato' 

Shaarani Ibrahim ទទួលខុសត វូលើកា រដឹកនា  ំ និងគ ប់គ ង
ក មុប កឹសោ ភិបា ល ហើយធា នា ប សិទ្ធ  ភាពន ការបំពញមុខងា រ
របស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងគណៈកមា ធិ ការនា នា របស់ក ុម-
ប ឹកសោ ភិបា ល។ ប  ធានក ុមប ឹកសោ ភិបា លបំពញតួនា ទីផ្ល ូវ ការ
ជា ថា ក់ដឹកនា ំ និងធ្វ ើ ជាអធិបតីក្ន ុងកិច្ច ប ជុំក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
ទា ំងអស់ ដឹកនា ំកា រពិភា កសោ រវា ងអភិបា ល ព ម ទាំងតម ង់ទិស
ក មុប កឹសោ ភិបា ល ក្ន ងុ ការត តួពិនិតយលើកា រគ ប់គ ងធ នា គារ។ 
ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ត ូវធ្វ ើ ការសម បសម ួលលំហូរ 
ព័ត៌មា នរវា ងគណៈគ ប់គ ង និងក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ព ម ទាំង
ពិភា កសោ  បល់ជា មួយគណៈគ ប់គ ង ដើមបីដា ក់ចញនូវ
របៀបវា រៈសម ប់កិច្ច ប ជុំក ុមប ឹកសោ ភិបា លនីមួយៗ។

អភិបា លប តិបត្ដ ិ/អគ្គ  នាយក  
 ក Yew Wan Kup គឺជា អភិបា លប តិបត្ដ /ិអគ្គ  នាយករបស់

ធនា គា រ។  កទទួលខុសត ូវរួមលើកា រអនុវត្ដ យុទ្ធ  សាស្ដ  
របស់ធនា គា រ និងសចក្ដ សីម ចរបស់ក មុប កឹសោ ភិបា ល រៀបចំ
ធុរកិច្ច របស់ធនា គា រ និងដឹកនា បំ តិបត្ដ  ិការ ស ប តាម ល  
យុទ្ធ សា ស្ដ   និងទិស  អា ជីវកម្ម ។  កគឺជា ប  ធាន
គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង ហើយធ្វ ើ ការដឹកនា ំគណៈកមា ធិ ការ 
គ ប់គ ងក្ន ុងកា រអនុវត្ដ យុទ្ធ  សាស្ដ   និងទសសនវិស័យរបស់
ធនា គា រ។ ក្ន ុងឋា នៈជា អភិបា លប តិបត្ដ ិ/អគ្គ នាយក  ក 
ទទួលខុសត ូវចំ  ះមុខក ុមប ឹកសោ ភិបា ល លើប តិបត្ដ ិ ការ
ធុរកិច្ច ប ចា ំថ្ង របស់ធនា គា រ។

ទំហំ និងសមា សភា ពរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល 
ទំហំ និងសមា សភា ពរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ត ូវ បានពិនិតយ
ឡើងវិញជា ទៀងទា ត់  យពិនិតយមើល  លើវិសា លភា ព 
លក្ខ ណៈ ភា ពខុសប្ល កគា  និងកា រពង ីកធុរកិច្ច របស់ធនា គា រ។ 

ក ុមប ឹកសោ ភិបា លយល់ឃើញ និងអះអា ងថា  សមា សភា ព
ក មុប កឹសោ ភិបា លនា ពលបច្ច បុបន្ន  មានចំនួនគ ប់គ ន់ សម ប់
គ ប់គ ងអា ជីវកម្ម  ទាំងមូលរបស់ធនា គា រ។ សមា ជិកក ុម-
ប កឹសោ ភិបា លបច្ច បុបន្ន  បាន ពំានា យំកនូវចំណះដឹង បទពិ  ធន៍ 
និងជំនា ញដ៏មា នតម្ល មកកា ន់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ដើមបីដឹកនា ំ

ធនា គា រ  ះ  រកកា រសម ច បាន នូវទសសនវិស័យរបស់
ក ុមហ៊ុនម។ 

អភិបា លទា ំងអស់របស់ធនា គា រ សុទ្ធ ត បានបំពញតា ម
លក្ខ ខណ វិនិច្ឆ ័យគ ប់គ ន់ ដើមបីទទួលបា នមុខតំណងជា 
អភិបា ល ដូចមា នចងក្ន ុងប  កាសរបស់ធនគា រជា តិនកម្គ ុ ជា។ 
គ ប់អភិបា លឯករា ជយទា ំងអស់របស់ធនា គា រ បងា ញអំពីកា រ
វិនិច្ឆ ័យ  យឯករា ជយ និងអា ចទទួលយកបា ន ព ម ទាំងមិន
ចូលរួមប តិបត្ដ ិធុរកិច្ច  ណា ដលអា ចមា នផលប៉ះពា ល់ដល់
កា រវិនិច្ឆ យ័ និងកា រធ្វ ើសចក្ដ សីម ច  យឯករា ជភា ពរបស់ខ្ល នួ
ឡើយ។ ប វត្ដ ិរូបសង្ខ បរបស់អភិបា លនីមួយៗ មា នបងា ញ

 លើទំព័រទី ៤៨ ដល់ ៥០ នរបា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំនះ។

ក មសីលធម៌របស់អភិបា ល 
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល  រពតា មវិធា ននក មសីលធម៌ ដលមា ន
ចងក្ន ុងប កា សរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា។ 

អភិបា លរបស់ធនា គា រ ត ូវប  កាន់ខា ប់នូវក មសីលធម៌
ដលជា មគ្គ ុទសក៍ សម ប់កា រអនុវត្ដ នូវបទដា នក មសីលធម៌
មួយដ៏ត មឹត វូ និងកា រអនុវត្ដ ធុរកិច្ច ប កប  យភា ពប ងុប យ័ត្ន  
ក៏ដូចជា បទដា នអា កបបកិរិយា  ប កប យក មសីលធម៌សម ប់
អភិបា លមា ក់ៗ  យផ្អ កលើ  លកា រណ៍សុចរិតភា ព កា រ
ទទួលខុសត ូវ ភា ព  ះត ង់ និងកា រទទួលខុសត ូវចំ  ះ
សង្គ ម។ 

ភា រកិច្ច  និងកា រទទួលខុសត វូរបស់ក មុប កឹសោ ភិបា ល 
ក មុប កឹសោ ភិបា ល គឺជា អង្គ  ភាពមួយរបស់ធនា គា រដលធ្វ ើសចក្ដ ី
សម ចចុងក យបង្អ ស់  លើកលងតប   ណាដលទា មទា រ
ឱយមា នកា រអនុម័តយល់ព មពីភា គទុនិក។ ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
ដា ក់ចញនូវទិស  យុទ្ធ  សាស្ដ   និងទសសនវិស័យរបស់ធនា គា រ។ 
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ទទួលខុសត ូវទា ំងស ុង លើកា រដឹកនា ំ 
គ ប់គ ង ណនា ំ និងត ួតពិនិតយលើគ ប់ប តិបត្ដ ិ ការ ទាំងមូល 
របស់ធនា គា រ ហើយពង ងឹបទដា ននគណនយយភា ពក្ន ងុ ល
គំនិតជួយដល់គណៈគ ប់គ ង ដើមបីអា ចអនុវត្ដ  កាតព្វ កិច្ច របស់
ខ្ល ួន ប កប  យប សិទ្ធ  ភាព។

ក មុប កឹសោ ភិបា ល ទទួលខុសត វូរួមលើកា របង្ក ើតក បខណ 
កា រងា រ នអភិបា លកិច្ច ល្អ ក្នុ ងធនាគា រ រាប ់បញ្ចូ លទា ំង 
ដំណើរកា រ នកា រធ្វ ើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ការគ ប់គ ង
ហា និភ័យ និងកា រប តិបត្ដ  ិតាមចបោ ប់។ សមា ជិកក មុប កឹ សោភិបា ល
គ ប់រូប ត វូនា យំកនូវកា រវិនិច្ឆ យ័ឯករា ជយ ចំណះដឹងផសងៗគា  
និងបទពិ  ធន៍នា នា  ដើមបីធ្វ ើ ការពិភា កសោ អំពីប   នា នា
ទា ក់ទងនឹងយុទ្ធ  សាស្ដ   ប តិបត្ដ ិ ការ ធនធា ន និងកា រធ្វ ើធុរកិច្ច ។ 

ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល បា នអនុម័តលើរបៀបវា រៈនប  មួយ
ចំនួន ដលត ូវបា នរៀបចំសម ប់សុំកា រអនុម័តពីក ុមប ឹកសោ -
ភិបា ល រា ប់បញ្ច ូលទា ំង (ក្ន ុងចំ  មចំណុចផសងៗទៀត
ជា ច ើន) កា រពិនិតយមើលឡើងវិញ និងកា រយល់ព មលើចំណុច
ដូចខា ងក ម៖ 

អភិបា លកិច្ច ធនា គា រ
សចក្ត ថី្ល ងកា រណ៍ស្ត ពីី
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 ផនកា រយុទ្ធ  សាស្ដ  /ធុរកិច្ច  និងគម ងថវិកា ប  ចាំឆា ំ។
 កា រវិនិ  គថ្ម ីៗ កា រផា ច់ខ្ល ួន កា ររំលា យក ុមហ៊ុនបញ្ច ូលគា  និងកា រទិញក ុមហ៊ុន កា រ

រៀបចំរចនា សម្ព ័ន្ធ ក ុមហ៊ុនឡើងវិញ រា ប់បញ្ច ូល ទាំងកា របង្ក ើតក ុមហ៊ុនបុត សម្ព ័ន្ធ   ការ
ចូលហ៊ុន ឬ សម្ព ័ន្ធ យុទ្ធ សា ស្ដ   ទា ំង  ក្ន ុង និងក ប ទស។

 របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុប  ចាំឆា ំ និងភា គលា ភប ្ដ ះ អាសន្ន  ព  មទាំង ការផ្ដ ល់ បល់
លើភា គលា ភ ចុងក យដលត វូចកជូនភា គទុនិក  មុនពលផសព្វ ផ សោយ និងប  កាស
ផសោ យជា សា ធា រណៈអំពីកា របងចកភា គលា ភ។

 កា រតងតា ំងអភិបា ល និងប  ធាន នាយកប តិបត្ដ ិថ្ម ី ព  មទាំង ការកំណត់ប ក់បៀវតស 
និងអត្ថ ប  ជន៍ផសងៗរបស់ពួកគ។

កា រទទួលខុសត ូវរួមសំខា ន់ៗរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា លមា នដូចខា ងក ម៖
 ផ្ដ ល់នូវ  ល   និង  លន  បា យចបោ ស់លា ស់សម ប់ឱយមន្ដ  បី តិបត្ដ  ិជាន់ខ្ព ស់អនុវត្ដ ។
 ធា នា ឱយមា ននូវកា រត តួពិនិតយគ ប់គ ន់ ព ម ទំាងមា នប ព័ន្ធ បច្ច កវិទ យោគ ប់គ ន់ សម ប់

សម ួលដល់កា រអនុវត្ដ  លន  បា យរបស់ធនា គា រ។
 តា មដា នអំពីភា ព  គជ័យរបស់គណៈគ ប់គ ងក្ន ងុ ការអនុវត្ដ យុទ្ធ សាស្ដ    ផនកា រ  នងិ 

គម ងថវិកា  ដលបា នអនុម័តរួច។
 ស្វ ងយល់អំពីហា និភ័យចមបងៗ ដលទា ក់ទងនឹងធុរកិច្ច របស់ធនា គា រ ព ម ទាំងធា នា  

ថា មា នប ព័ន្ធ បច្ច កវិទយោ ដើមបីត តួពិនិតយ និងគ ប់គ ងលើហា និភ័យប កប យប សិទ្ធ  ភាព 
ក្ន ុងទសសនវិស័យទទួលបា នលទ្ធ ផល និងភា ព  គជ័យរយៈពលវងសម ប់ធនា គា រ។ 

 តា មដា នត តួពិនិតយ និងសិកសោ លើកា រអភិវឌឍដលអា ចជះឥទ្ធ ពិលដល់ផនកា រយុទ្ធ  សាស្ដ  
នា នា របស់ធនា គា រ។

 ពិនិតយមើលឡើងវិញលើភា ពគ ប់គ ន់ និងសុចរិតភា ពនប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងរបស់
ធនា គា រ និងប ព័ន្ធ ព័ត៌មា នគ ប់គ ង  រាប់បញ្ច លូ ទំាងប ព័ន្ធ ន ការប តិបត្ដ  ិតាមបញ្ញ ត្ដ ចិ បោប់ 
បទប   សា រា ចរ និង សចក្ដ ីណនា ំដលមា នជា ធរមា ន។

 ប ្ច ៀសវិវា ទផលប  ជន៍ និងធា នា កា រផសព្វ ផ សោយព័ត៌មា នអំពីវិវា ទផលប  ជន៍
ដលអា ចកើតមា ន។

 ប កា ន់ខា ប់ និងអនុវត្ដ  តាមចបោ ប់និងបទបបញ្ញ ត្ដ ិស្ដ ីពីធនា គា រ ព ម ទាំងចបោ ប់ វិធា ន និង
បទបបញ្ញ ត្ដ ិ ផសងទៀត។ 

ក ពីកា រទទួលខុសត ូវសំខា ន់ៗដលបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ ក ុមប ឹក សោភិបា លក៏ត ូវប គល់
កា រទទួលខុសត ូវជា ក់លា ក់មួយចំនួនឱយគណៈកមា ធិ ការនា នា ផងដរ។ ក្ន ុងខណៈដលគណៈ-
កមា ធិកា រទា ំងនះ មា នសិទ្ធ ិអំណា ចពិនិតយលើប   ជាក់លា ក់ណា មួយ គណៈកមា ធិ ការ ះ
ក៏ត វូរា យកា រណ៍ជូនក មុប កឹសោ ភិបា លអំពីសចក្ដ សីម ច/អនុសា សន៍របស់ខ្ល នួ ហើយ ការទទួល
ខុសត ូវចុងក យចំ  ះប   ទាំងអស់នះ  តជា របស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា លទា ំងមូល។ តួនា ទី 
ភា រកិច្ច  និងកា រទទួលខុសត ូវរបស់ គណៈកមា ធិកា រនា នា មា នបងា ញ ទំព័រទី ៣២-៣៥។

កា រតងតា ំងសមា ជិកក ុមប ឹកសោ ភិបា ល 
ធនា គា រអនុវត្ដ  តាមសចក្ដ ីសម ចរបស់គណៈកមា ធិ ការតងតា ំង និងផ្ដ ល់តម្ល  ការ ដលជា 
គណៈកមា ធិកា រមួយរបស់សីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ ហូលឌីង បី៊ហា ដ (CIMB Group Holdings 

Berhad)។ គណៈកមា ធិកា រតងតា ងំ និងផ្ដ ល់តម្ល  ការរបស់ក មុហុុ៊នម ទទួលបន្ទ កុកំណត់ និង
បញ្ជ នូបក្ខ ភា ពដលសក្ដ សិមសម ប់តំណងអភិបា ល  ក មុប កឹសោ ភិបា ល ដើមបីសំុកា រអនុម័ត
យល់ព មលើកា រតងតា ំង មិនថា សម ប់បំពញតំណងដលទំនរ ឬ បន្ថ មលើតំណង ដល
មា នស ប់ ដើមបីបំពញតា មតម វូកា រដលបា នប ប លួរបស់ធនា គា រ។ មុនពលផ្ដ ល់អនុ សាសន៍
លើកា រតងតា ងំអភិបា ល  ក មុប កឹសោ ភិបា ល គណៈកមា ធិ ការតងតា ងំ និងផ្ដ ល់តម្ល  ការរបស់
ក មុហុ៊នមទទួលខុសត វូ ក្ន ងុកា រវា យតម្ល ឱយបា នគ ប់ជ ងុជ យលើបក្ខ  ភាព ជាអភិ បាល  យ
ផ្អ កលើលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យនា នា ដលបា នអនុម័ត  យក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។ ធនា គា រ ក៏ពិចា រណា 

 លើប ភទធុរកិច្ច របស់ធនា គា រ ហើយផ្គ ូរផ្គ ង ជាមួយសមត្ថ  ភាព និងកា រចូលរួមចំណកដល
រំពឹងទុកពីបក្ខ ភា ពដលត ូវទទួលតំណងនះផងដរ។ 

នីតិវិធីនកា រតងតា ំងត ូវធ្វ ើឡើងស ប តាមប  កាស និង  លកា រណ៍ ព ម ទាំងនីតិវិធីរបស់
ក ុមហ៊ុនមស្ដ ីពីលក្ខ ខណ វិនិច្ឆ ័យត ឹមត ូវ និងសមស ប សម ប់បុគ្គ ល កាន់មុខងា រដលមា ន
កា រទទួលខុសត ូវសំខា ន់របស់ក ុមហ៊ុន (  លកា រណ៍ស្ដ ីពី លក្ខ ខណ វិនិច្ឆ ័យត ឹមត ូវ និង
សមស ប)។  លកា រណ៍នះចងអំពីនីតិវិធីផ្ល ូវកា រមួយសម ប់កា រតងតា ំងអភិបា ល ប  ធាន 
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងប  ធាននា យកប តិបត្ដ ិ។ បក្ខ ភាពនីមួយៗតូ វឆ្លង កា ត់កា រវា យតម្ល ដល 
ត ឹមត ូវ ហើយគណៈកមា ធិកា រ តងតា ំង និងផ្ដ ល់តម្ល  ការរបស់ក ុមហុ៊នម ត ូវធ្វ ើ ការប  ក់
ថា បក្ខ  ភាព  ះថា មា នលក្ខ ខណ សក្ដ ិសម និងត ឹមត ូវ សម ប់មុខតំណងដលត ូវទទួលកា រ
តងតា ំង។    

 លកា រណ៍ស្ដ ីពីលក្ខ ខណ វិនិច្ឆ ័យត ឹមត ូវ និងសមស ប ក៏ចងអំពីលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យមួយ
ចំនួនសម ប់ធ្វ ើកា រវា យតម្ល អំពីភា ពសក្ដ ិសមរបស់បក្ខ  ភាពដលត ូវតងតា ំងដូចខា ងក ម៖

(i) សុចរិតភា ព ភា ព  ះត ង់ និងករ្ដ  ិ៍  ះបុគ្គ ល ដលបក្ខ  ភាពនីមួយៗ ត វូ មានដូចជា 
មា នភា ព  ះត ង់ សុចរិតភា ព ឧសសោ ហ៍ពយោ យា ម មា នគំនិតឯករា ជយ និងមិនលម្អ ៀង។ 

(ii) សមត្ថ ភា ពដលបក្ខ ជនត ូវមា នដូចជា ជំនា ញ បទពិ  ធន៍កា រងា រ សមត្ថ  ភាព និង
កា រប្ដ ជា ចិត្ដ  ដលចា ំបា ច់ ដើមបីអនុវត្ដ តួ នាទីរបស់ខ្ល ួន។

(iii) សុចរិតភា ពផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ  លគឺបក្ខ ជនត ូវគ ប់គ ងឥណទា ន ឬកិច្ច  ការហិរញ្ញ វត្ថ ុ
របស់ខ្ល ួន  យប ុងប យ័ត្ន បំផុត។

នីតិវិធីសម ប់កំណត់អត្ដ ស  ណ និងស្ន ើ  ះបក្ខ ជនសម ប់កា រតងតា ំងតំណងនះ
មា ន ០៥ ដំណា ក់កា លដូចខា ងក ម៖

ក បខណ នកា រស្ន ើ  ះបក្ខ ជន
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សំណើសុំតងតា ំងអភិបា លថ្ម ី និងសំណើសុំតងតា ំងអភិបា លចា ស់ជា ថ្ម ីម្ដ ងទៀត គឺអា ស ័យ
លើកា រពិនិតយ និងអនុម័តយល់ព មជា មុនរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា។

កា រតងតា ំង និងកា រ  ះ  តជ ើស តាំងអភិបា លជា ថ្ម ីម្ដ ងទៀត
ជា រៀងរា ល់ឆា ំ  ក្ន ុងមហា សន្ន ិ បាតប  ចាំឆា ំ ១/៣ នចំនួនសមា ជិកក ុមប ឹក សោភិបា លត ូវបញ្ច ប់
តំណងរបស់ខ្ល នួ បុ៉ន្ដ ពួកគា ត់  តមា នសិទ្ធ  ិអាចឈរ  ះឱយគ  ះ  ត សាជា ថ្ម  ីបា ន ក្ន ងុ
មហា សន្ន ិបា តប  ចាឆំា ំ ះ។ បន្ថ មពីលើនះទៀត លក្ខ ន្ដ ិកៈធនា គា រតម ូវ  ថា ក្ន ុងរយៈពល 
០៣ ឆា មំ្ដ ង អភិបា លទា ងំអស់ត វូបញ្ច ប់ពីមុខតំណងយ៉ាង  ចណា ស់ឱយបា នម្ដ ង បុ៉ន្ដ ពួក គាត់

 មា នសិទ្ធ ិឈរ  ះឱយគ  ះ  តជ ើសរីសសា ជា ថ្ម ី បា ន ក្ន ុងម ហាសន្ន ិ បាតប ចាំឆា ំ។  
គណៈកមា ធិកា រតងតា ំង និងផ្ដ ល់តម្ល  ការរបស់ក ុមហុុ៊នម ត ូវផ្ដ ល់អនុសា សន៍លើសំណើសុំ
តងតា ំង និង  ះ  តជ ើសរីសអភិបា លសា ជា ថ្ម ីជូនក ុមប ឹក សោភិបា ល មុននឹងដា ក់ជូន
ភា គទុនិកអនុម័ត  ក្ន ុងមហា សន្ន ិ បាតប  ចាំឆា ំ។ 

សចក្ត ថី្ល ងកា រណ៍ស្ត ពីីអភិបា លកិច្ច ធ នាគា រ



30 ២០១២  របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា ំ

កិច្ច ប ជំុ និងកា រផ្ដ ល់ព័ត៌មា ន  ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
ក មុប កឹសោ ភិបា ល ត វូជួបប ជំុជា ប  ចំា ដើមបីពិភា កសោ លើយុទ្ធ  សាស្ត  អាជីវកម្ម  ប  តិបត្ត ិការ ហិរញ្ញវត ្ថ ុ  �
ប  ដលទា ក់ទងនឹងកា រអនុវត្ដ បទបបញ្ញ ត្ដ ិ និងអភិបា លកិច្ច  ក៏ដូចជា របា យកា រណ៍ស្ដ ីពីប   
ដលគណៈកមា ធិកា រនីមួយៗបា នពិភា កសោ គា ផងដរ។  រៀងរា ល់ ០៣ខម្ដ ង ក មុប កឹ សោភិបា ល
ពិនិតយឡើងវិញលើប តិបត្ដ ិកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រ កា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ និងរបា យកា រណ៍
ស្ដ ីពីកា រអនុវត្ដ បទបបញ្ញ ត្ដ ិ ព មទា ំងធ្វ ើ ការអនុម័តលើលទ្ធ ផលប  ចាំត ី មាសរបស់ធនា គា រ  ក្ន ុង
កិច្ច ប ជំុរបស់ខ្ល នួ។ ជា រៀងរា ល់ឆា  ំ កិច្ច ប ជំុក មុប កឹសោ ភិបា លត វូ បានកំណត់កា លបរិច្ឆ ទទុកមុន
រួចជា ស ច ដើមបីអា ចឱយអភិបា លទា ំងអស់មា នភា ពងា យស ួលក្ន ុ ងការរៀបចំធ្វ ើ កាលវិ ភាគប ជំុ
ផា ល់ខ្ល ួនរបស់អភិបា ល។ ឯកសា រសម ប់កិច្ច ប ជុំដលមា នសំណើ និងរបា យកា រណ៍ផសងៗ
ទៀតត ូវបា នចកជូនក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ឱយបា នមុនពលដំណើរកា រកិច្ច ប ជុំក ុមប ឹក សោភិបា ល 
ដើមបីអា ចឱយអភិបា លទា ងំអស់មា នពលវលា គ ប់គ ន់ ក្ន ងុ ការធ្វ ើ ការ វាយតម្ល លើសំណើ ទំាងនះ 
ហើយប សិនបើចា បំា ច់ស្ន ើសំុព័ត៌មា នបន្ថ ម ដើមបីជួយសម លួអភិបា លក្ន ងុ ការបំពញកា តព្វ កិច្ច  
ប កប  យប សិទ្ធ  ភាព។ នីតិវិធីនា នា ត វូ បានបង្ក ើតឡើង ទាក់ទងនឹងទម ង់ ខ្ល មឹ សារ បទបងា ញ 
និងកា រចកជូនឯកសា រសម ប់កិច្ច ប ជុំ។ ឯកសា រសម ប់កិច្ច ប ជុំប  ក់យា៉ងចបោ ស់អំពីប វត្ដ ិ 

 លបំណង ប  សំខា ន់ៗ សនិទា នភា ព ផលប៉ះពា ល់ និងព័ត៌មា នផសងៗទៀតដលទា ក់ទង
នឹងសំណើនីមួយៗ ដើមបីជួយឱយក ុមប ឹកសោ ភិបា ល អា ចធ្វ ើសចក្ដ ីសម ចចិត្ដ  បានត ឹមត ូវ និង
ប កប  យប សិទ្ធ  ភាព។

អភិបា ល មា នលទ្ធ  ភាពទទួលបា នគ ប់ព័ត៌មា នទា ំងអស់របស់ធនា គា រ។ តា មរយៈកិច្ច ប ជំុ
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ដលធ្វ ើឡើងជា ទៀងទា ត់ ក ុមប ឹក សោភិបា លទទួលនូវព័ត៌មា នដលបា នធ្វ ើ
បច្ច ុបបន្ន ភា ពអំពីកា រអភិវឌឍ និងប តិបត្ដ ិ ការអា ជីវកម្ម របស់ធនា គា រ ក៏ដូចជា ទទួលបា នផងដរនូវ
ឯកសា រមួយចបោ ប់ពញលញ រា ប់បញ្ច ូល ទាំងរបា យកា រណ៍ជា ទៀងទា ត់ស្ដ ីពី ការវិវឌឍនអា ជីវកម្ម  
និងឯកសា រផសងៗសម ប់ពិភា កសោ ទា ក់ទងនឹងប   ជាក់ លាក់ណា មួយ។ អភិបា លក៏ត ូវ បាន
អនុ  តឱយចូលរួមក្ន ងុកិច្ច ប ជំុ ក មុប កឹសោ ភិបា លតា មរយៈប ព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ ផងដរ។ រា ល់កា រពិភា កសោ 
ដញ  ល  ក្ន ងុកិច្ច ប ជំុក មុប កឹសោ ភិបា ល រា ប់បញ្ច លូ  ទំាងកា រខ្វ ងគំនិតគា ត  ូវបានកត់ត ទុក
ទា ំងស ុងសម ប់ធ្វ ើ ជាកំណត់ហតុនដំណើរកា រពិភា កសោ របស់អភិបា ល។ សចក្ដ ីសម ចរបស់
ក មុប កឹសោ ភិបា លត វូបា នផ្ញ ើជូនគណៈគ ប់គ ងក្ន ងុរយៈពលមួយថ្ង នថ្ង ធ្វ  ើការ បនា ប់ពីកិច្ច ប ជំុ
ត វូបា នបញ្ច ប់ ដើមបីធា នា  ថា សចក្ដ សីម ច និងកា រណនា ផំសងៗត វូ បានអនុវត្ដ  ទាន់ពលវ លា។ 
សចក្ដ ីព ងកំណត់ហតុត ូវបា នបញ្ជ ូន អភិបា លទា ំងអស់ ដើមបីធ្វ ើ ការពិនិតយ និងផ្ដ ល់
អនុសា សន៍ មុនពលដា ក់បញ្ជ ូនកំណត់ហតុ  ះ  ក្ន ុងរបៀបវា រៈសម ប់អនុម័តយល់ព ម 

 ក្ន ុងកិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លបនា ប់។ 
 ក្ន ុងកិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា ល អភិបា លប តិបត្ដ ិ/អគ្គ នាយ ក តូ វធ្វើ កា រពនយល់ឱយបាន  

កបោ ះកបោ យអំពីប  សំខា ន់ៗទា ក់ទងនឹងធុរកិច្ច  និងប តិបត្ដ  ិការហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ធនា គា រ។ លទ្ធ ផល
សវនកម្ម សំខា ន់ៗដលធ្វ ើឡើង  យសវនករផ្ទ ក្ន ងុនក មុហុ៊នម ក៏ត វូបញ្ជ នូ ក មុប កឹសោ ភិបា ល
ផងដរ ដើមបីធ្វ ើកា រពិភា កសោ និងណនា ំ។ បន្ថ មពីលើនះទៀត នា យកននា យកដា នប តិបត្ដ ិ
ត ូវធ្វ ើសចក្ដ ីរា យកា រណ៍អំពីសា ន ភាពនកា រ  រពចបោ ប់ បទបបញ្ញ ត្ដ ិ និង លកា រណ៍ និង
នីតិវិធីផ្ទ ក្ន ងុដលបា នអនុម័ត  យធនា គា រ។ គណៈគ ប់គ ងក៏ត វូ បានអ ្ជ ើញឱយធ្វ ើបទបងា ញ
អំពីសំណើ និងឆ្ល ើយតបសំណួរផសងៗ ដលក មុប កឹសោ ភិបា ល  ទសួរ តា មកា រចា បំា ច់ផងដរ។ 
គណៈគ ប់គ ង ត ូវចា ត់វិធា នកា រជា បនា ន់លើ រាល់ប   ដលលើកឡើង  ក្ន ុងកិច្ច ប ជុំ
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល និងត ូវធ្វ ើបច្ច ុបបន្ន  ភាព ក ុមប ឹកសោ ភិបា លអំពីសា ន ភាពនប   ទាំងនះ 

 ក្ន ុងកិច្ច ប ជុំក ុមប ឹកសោ ភិបា លលើកក យ ឬ ប សិនបើយល់ថា បនា ន់ ត ូវបញ្ជ ូន តាម ការ
ជូនដំណឹងជា លា យលក្ខ ណ៍អកសរ។

អភិបា លណា មា ក់ ដលអា ចជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ ទទួល បានផលប  ជន៍ពីសំណើណា មួយ ឬ 
កិច្ច កា រណា មួយ ដលបា នដា ក់ជូនក មុប កឹ សោភិបា លសម ច ត វូប កាសប ប់អំពីផលប   ជន៍ 
ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងខ្ល ួន ហើយត ូវដកខ្ល ួនចញពីកា រពិភា កសោ  និងកា រ  ះ  ត គាំទ សំណើ ឬ
កិច្ច កា រដលបា នស្ន ើ ះ។ នីតិវិធីនះ ត ូវបា នកត់ត ទុកទា ំងស ុង ក្ន ុងកំណត់ហតុន
ដំណើរកា រកិច្ច ប ជំុ។ 

កិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លសរុបចំនួន ០៤ លើក ត ូវបា នរៀបចំឡើង  ឆា ំ ២០១២  យ
មា នវត្ដ  មានរបស់អភិបា ល ដូចមា នរៀបរា ប់ខា ងក ម៖

ចំនួនកិច្ច ប ជំុ
អភិបា ល បា នចូលរួម ចំនួនកិច្ច ប ជំុ
Dato’ Shaarani Ibrahim

ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល/អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ៤ ៤

Goh Nan Kioh

អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ៣ ៤

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ៤ ៤

Yew Wan Kup

អភិបា លមិនឯករា ជយប តិបត្ដ ិ/អគ្គ  នាយក ៤ ៤

បណ្ខ ិត មីុ កលយោ ណ*
អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ២ ២

Peter England

អភិបា លមិនឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ៤ ៤

* តងតា ំង  ថ្ង ទី២៨ ខមិថុនា  ឆា ំ២០១២

 ដើមឆា ហំរិញ្ញ វត្ថ  ុ ក មុប កឹសោ ភិបា លពិចា រណា លើថវិកា ប  ចំាឆា រំបស់ធ នា គារ ស ប ជាមួយ
នឹងយុទ្ធ សា ស្ដ   និងផនកា ររបស់ធនា គា រ ដលបា នបង្ក ើតឡើង ក្ន ុងកិច្ច ប ជុំពិភា កសោ ថា ក់
គ ប់គ ងប ចា ំឆា ំ។

កា របណ្ដ ុះបណា្ដ ល និងកា រអភិវឌឍរបស់អភិបា ល 
កម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា្ដ លអភិបា ល គឺជា ធា តុដ៏សំខា ន់មួយនដំណើរកា រតងតា ំងអភិបា លថ្ម ី ហើយ
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ត ូវយកចិត្ដ ទុក ដាក់លើតម ូវ ការក្ន ុង ការអនុវត្ដ ស  បតាមច បោប់ និងបទបបញ្ញ ត្ដ ិ
ថ្ម ីៗ  បទដា នគណនយយ កា រប ប ួលហា និភ័យអា ជីវកម្ម  និនា  ការទីផសោ រ និងកា រវិវឌឍចុងក យ 
ប  ប ឈមសំខា ន់ៗ  ក្ន ងុទីផសោ រក្ន ងុស កុ និងក្ន ងុតំបន់ និងក្ន ងុវិស័យធនា គា រ។ ក្ន ងុ លបំណង
នះ ក ុមប ឹកសោ ភិបា លធ្វ ើ ការ វាយតម្ល លើតម ូវ ការបណ្ដ ុះបណា្ដ ល  យឈរលើមូលដា ន
វា យតម្ល តា មដំណា ក់កា ល ហើយកំណត់អំពីចំណុចដលអា ចពង ីកចំណះដឹងរបស់អភិបា ល
ទា ក់ទងនឹងប  ដលធនា គា រកំពុងប ឈម។ 

ខា ងក មនះ គឺជា បញ្ជ ីវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ លដលអភិបា លបា នចូលរួម ទា ំង  ក្ន ុងប ទស
កម្ព ុជា  និង  តំបន់អា សុីអា គ្ន យ៍ ដើមបីអភិវឌឍចំណះដឹងទា ន់ពលវលា ៖

សចក្ត ថី្ល ងកា រណ៍ស្ត ពីីអភិបា លកិច្ច ធ នាគា រ
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ចំនួនវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ លដលបា នចូលរួម
ប ភទវគ្គ 

បណ្ដ ុះបណា្ដ ល
ចំនួន ៉ង
ចូលរួម

អភិបា លកិច្ច ធនា គា រ

អភិបា លកិច្ច ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ នា ពលបច្ច ុបបន្ន  
និងទិស  នា ពលខា ងមុខ វទិកា ១ ថ្ង 

សន្ន ិបា ត ឆា ំ២០១២ ស្ដ ីពីកា រធ្វ ើបច្ច ុបបន្ន  ភាពនចបោ ប់ 
បទបបញ្ញ ត្ដ ិ អភិបា លកិច្ច  និងប  នា ពលបច្ច ុបបន្ន សម ប់ 
អភិបា លនក ុមហ៊ុនមហា ជនទទួលខុសត ូវមា នកម ិត 
និងបណា្ដ ក ុមហ៊ុនផសងទៀត វទិកា ១ ថ្ង 

សន្ន ិបា តស្ដ ីពីកា រយល់ដឹងអំពីចបោ ប់គ ប់គ ងអភិបា ល 
និងប  ពា ក់ព័ន្ធ ដទទៀត វទិកា កន្ល ះថ្ង 

សន្ន ិបា តស្ដ ីពីតួនា ទីជា អភិបា លកិច្ច  ឈានមុខរបស់ 
គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម ៈ តើអ្ន កមា នចំណះដឹង 
គ ប់គ ន់អំពីតួនា ទីនះ ដរឬទ? វទិកា ១ ថ្ង 

កម្ម វិធីសិកសោ របស់អភិបា លស្ដ ីពីគ ឹះសា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
(ធា នា រ៉ាប់រង) – –

ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ និងកា រគ ប់គ ងលើ ការប ប ួល

ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី៖ កិច្ច ពិ ភាកសោ ថា ក់គ ប់គ ង 
ប ចា ំឆា ំខា តតូច  វទិកា កន្ល ះថ្ង 

មហា សន្ន ិបា តគណៈគ ប់គ ងប  ចាំឆា ំរបស់ក ុមហ៊ុនម វទិកា  ១ ថ្ង 

កិច្ច ពិភា កសោ  និងកា រជួបជំុពិសា រអា ហា រពលលា ច  ជា 
លក្ខ ណៈឯកជន Dick Kovacevich វទិកា –

វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ លអំពី Pillar 2/ICAAP Basel II 
សម ប់គណៈគ ប់គ ងជា ន់ខ្ព ស់៖ វគ្គ ១ វទិកា  ១ ថ្ង 

កិច្ច ពិភា កសោ តុមូលសី្ដ ពីធនា គា រ  ទីក ុងកូឡា ឡា ំពួរ IDC 
ឆា ំ ២០១២ វទិកា  ១ ថ្ង 

មហា សន្ន បិា តធនា គា ររបស់ប ទសម៉ាឡសីុលើកទី ១៦ 
ស្ដ ីពីកា រកំណត់ទិស  នា ពលអនា គតសម ប់វិស័យ
ធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ នា យុគសម័យថ្ម ី វទិកា  ២ ថ្ង 

សន្ន ិសីទអា សា៊ន សុីអា យអិមបី៊ ឆា ំ ២០១២ វទិកា  ១ ថ្ង 

សន្ន សីិទធនា គា រអា ស៊ាន លើកទី១៩ ឆា ២ំ០១២ វទិកា  ១ ថ្ង 

កិច្ច ប ជំុរបស់ក មុប កឹសោ ផា ត់ទា ត់ថា ក់ ជាតិ លើកទី ១៤ វទិកា  ១ ថ្ង 

កិច្ច ពិភា កសោ អំពីកា រវា ស់វងនកា រកតម វូ ហានិភ័យ វទិកា  ១ ថ្ង 

សន្ន សីិទស្ដ ពីីកម្ម សិទ្ធ អូិស  លី Baker Tilly វទិកា  ១ ថ្ង 

កម្ម វិធីជ ើសរីស FIDE៖ កម្ម វិធី ICAAP វទិកា  ៤ ថ្ង 

ក្ន ុងអំឡុងឆា ំដលស្ថ ិតក មកា រត ួតពិនិតយ កា រធ្វ ើបច្ច ុបបន្ន  ភាព ជាទៀងទា ត់លើកា រវិវឌឍ
ផ្ន កចបោ ប់ កា រផសព្វ ផសោ យ ព័ត៌មា ន និងបទដា នគណនយយ អភិបា លកិច្ច ក ុមហ៊ុន និងកា រ
អនុវត្ដ ល្អ បំផុត ក៏ត ូវបា នផ្ដ ល់ជូនសម ប់អភិបា លផងដរ។

លខា ធិកា រក ុមហ៊ុន
លខា ធិកា រក ុមហ៊ុន ត ូវបងា ញពីកា រគា ំទ  ជាបន្ដ បនា ប់ក្ន ុ ងការផ្ដ ល់ បល់ និងជួយ
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល លើប  ដលទា ក់ទងនឹងកិច្ច  ការរបស់ធនា គា រ រា ប់បញ្ច ូល ទាំងប  ដល
ទា ក់ទងនឹងកា រអនុវត្ដ ស ប តាមបទបបញ្ញ ត្ដ ិរបស់ក ុមហ៊ុន អភិបា លកិច្ច  ក ុមហ៊ុន និងកា រអនុវត្ដ 
ល្អ បំផុត ប សិទ្ធ  ភាពនសា លប ជំុ និងកា តព្វ កិច្ច  និង ការទទួលខុសត វូរបស់អភិបា ល។ ក្ន ងុអំឡុងឆា ំ 
ដលស្ថ តិក មកា រត តួពិនិតយ ដំណើរកា រផសងៗរបស់ក មុប កឹសោ ភិបា ល ត វូ បានពិនិតយផ្ទ ៀងផា ត់
ឡើងវិញជា មួយនឹងទសសនៈលើកកម្ព ស់ដំណើរកា រនកា រធ្វ ើសចក្ដ ីសម ច និងប សិទ្ធ  ភាពន
មុខងា រក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។ 

លខា ធិកា រក មុហុ៊នត វូធា នា ថា  កិច្ច ប ជំុក មុប កឹ សោភិបា ល គណៈកមា ធិ ការ នា នា និង ភាគទុនិក
ត ូវបា នរៀបចំឡើងស បតា មវិធា នចបោ ប់ និងកា រអនុវត្ដ ល្អ បំផុតរបស់ធនា គា រ ហើយត ូវ ធា នា ថា
កា រកត់ត ដំណើរកា រកិច្ច ប ជុំក ុមប ឹកសោ ភិបា ល គណៈកមា ធិ ការ នា នា និងភា គទុនិក ត ូវ បាន
កត់ត ទុកទា ំងស ុងសម ប់ធ្វ ើ ជាកំណត់ហតុ និងរកសោ ទុកបា នយ៉ាងល្អ ។ 

លខា ធិកា រក ុមហ៊ុន ក៏ត ូវសម បសម ួលកា រទំនា ក់ទំនង និងផសព្វ ផ សោយសចក្ដ ីសម ច
សំខា ន់ៗ និង  លកា រណ៍នា នា  រវា ងក មុប កឹ សោភិបា ល គណៈកមា ធិ ការ នា នា និងថា ក់គ ប់គ ង
ប តិបត្ដ ិជា ន់ខ្ព ស់ផងដរ។ ក ពីនះ លខា ធិកា រក ុមហ៊ុន ក៏ចូលរួមជួយកា រងា រប  ធាន
ក ុមប ឹកសោ ភិបា លក្ន ុង ការរៀបចំរបៀបវា រៈ និងរៀបចំដំណើរកា រកិច្ច ប ជុំក ុមប ឹក សោភិបា ល 
គណៈកមា ធិកា រនា នា  និងភា គទុនិក។ 

អភិបា លទា ំងអស់ មា នលទ្ធ  ភាពពញលញក្ន ុង ការស្ន ើ បល់ពីលខា ធិកា រក ុមហុ៊ន និង
អា ចស្វ ងរកកា រពិគ ះ  បល់បបវិជា ជីវៈ  យឯករា ជយពីប ភព ខាងក  ក មបន្ទ កុចំ ណាយ
របស់ធនា គា រ ដើមបីអនុវត្ដ  កាតព្វ កិច្ច របស់ខ្ល នួ។ នីតិវិធីមួយត វូ បានអនុម័តឡើង ដើមបីជួយសម លួ
អភិបា លក្ន ុងកា រស្វ ងរកកា រពិគ ះ បល់បបវិជា ជីវៈ  យឯករា ជយ  ះ។

គណៈកមា ធិកា រនា នា 
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ផ្ទ រ ការទទួលខុសត ូវ ជាក់លា ក់ដល់គណៈកមា ធិ ការ នា នា ដលរួមមា ន
គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  និងគណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ។ គណៈកមា ធិកា រទា ងំនះ ធ្វ ើប តិបត្ដ  ិការ
តា មតួនា ទី និងកា តព្វ កិច្ច  ដលបា នកំណត់យា៉ងចបោ ស់លា ស់ ដូចមា នចង  ក្ន ុងតួ នាទី និង
ភា រកិច្ច របស់គណៈកមា ធិកា រនីមួយៗដលបា នអនុម័តយា៉ងត ឹមត ូវ។ 

គណៈកមា ធិកា រត ូវ រា យកា រណ៍ជូនក ុមប ឹកសោ ភិបា លអំពីកិច្ច ពិ ភាក សោ សចក្ដ ីសម ច និង
អនុសា សន៍របស់ខ្ល ួន។ ប  ធានគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  និងប  ធានគណៈកមា ធិ ការ ហានិភ័យ 
ត ូវរា យកា រណ៍ជូនក ុមប ឹកសោ ភិបា លអំពីប  ដល បានលើកយកមកពិភា កសោ  និង  ះស យ 

 ក្ន ុងកិច្ច ប ជុំគណៈកមា ធិកា ររបស់ខ្ល ួន។ ក ុមប ឹកសោ ភិបា លបា នទទួលសា្គ ល់ ថា ខណៈដល
គណៈកមា ធិកា រទា ំងនះមា នសិទ្ធ ិអំណា ចធ្វ ើ ការពិភា កសោ លើប   នា នា ដលបា នប គល់ជូន 
រា ល់សចក្ដ សីម ច និង/ឬ អនុសា សន៍របស់គណៈកមា ធិកា រទា ងំនះ ត វូបញ្ជ នូ ក មុប កឹ សោភិបា ល
ដើមបីពិនិតយ  យសា រក ុមប ឹកសោ ភិបា ល គឺជា អ្ន កទទួលខុសត ូវរួម  លីភា ព គជ័យ ធុរកិច្ច  
យុទ្ធ សា ស្ដ   កា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ សកម្ម  ភាពប តិបត្ដ ិ ការ អាជីវកម្ម  និងប តិបត្ដ ិ ការហិរញ្ញ វត្ថ ុ
របស់ធនា គា រ។ ព័ត៌មា នលម្អ ិតអំពីគណៈកមា ធិកា រនា នា  មា នបងា ញ ក្ន ុងផ្ន  កខាងក ម ជា
បន្ដ បនា ប់។ 

សចក្ត ថី្ល ងកា រណ៍ស្ត ពីីអភិបា លកិច្ច ធ នាគា រ
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គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម 
សមា ជិកគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  សុទ្ធ តជា អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ដលប កប យ
ចំណះដឹង និងបទពិ  ធន៍ ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ។

កា រទទួលខុសត ូវចមបងរបស់គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  គឺធា នា ឱយមា នកា រអនុវត្ដ អភិ បាល
កិច្ច របស់ធនា គា របា នល្អ ប សើរ  ស បពលដលធ្វ ើ ការពិនិតយលើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់
ធនា គា រ កា រផសព្វ ផ សោយព័ត៌មា ន កា រ  រពបទបបញ្ញ ត្ដ ចិ បោប់ កា រគ ប់គ  ងហានិភ័យ និងកា រគ ប់គ ង
ដំណើរកា រប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធនា គា រ។ គណៈកមា ធិ ការសវនកម្ម  ជួបប ជុំ ជាប  ចាំ 
ដើមបីពិនិតយលើលទ្ធ ផលកា រងា រប  ចាំត ី មាស របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុប  ចាំឆា ំ រ បាយ ការណ៍
សវនកម្ម  ដលរា ប់បញ្ច ូល ទា ំងកា រអនុវត្ដ   ការគ ប់គ ង ហានិភ័យ និងប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង 
ក៏ដូចជា ប តិបត្ដ ិ ការជា មួយភា គីសម្ព ័ន្ធ ញាតិ។  គណៈកមា ធិកា រសវនកម្មបា  នជួបបជ ុ ំចំនួន ០៤ដង  
ក្ន ុងឆា ំ២០១២ ដលមា នវត្ដ  មានសមា ជិកចូលរួមដូចខា ងក ម៖

ចំនួនកិច្ច ប ជំុដលបា នប រព្វ ធ្វ ើឡើង
សមា ជិក បា នចូលរួម ចំនួនកិច្ច ប ជំុ
Goh Nan Kioh*

ប ធា នគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម /អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ២ ២

បណ្ខ ិត មីុ កលយោ ណ**
ប ធា នគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម /អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ២ ២

Dato’ Shaarani Ibrahim 

អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ៤ ៤

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ៤ ៤

*  លា លងតំណង  ថ្ង ទី ០៤ ខ ក   ឆា ំ ២០១២
** តងតា ំង  ថ្ង ទី ០៤ ខ ក   ឆា ំ ២០១២

លក្ខ ខណ  ងរបស់គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  មានដូចខា ងក ម៖
ចំណុចគន្ល ឹះ កា រទទួលខុសត ូវ
កា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង / 
កា រគ ប់គ ងហា និភ័យ / អភិបា លកិច្ច 

ពិនិតយមើលឡើងវិញ លើប សិទ្ធ  ភាពនប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ 
ដំណើរកា រគ ប់គ ងហា និភ័យ និងអភិបា លកិច្ច  ក្ន ុងសម្ព ័ន្ធ 
ធនា គា រ ស ប តាមលក្ខ ខណ តម ូវ ក្ន ុងប កាសស្ដី ពី 
អភិបា លកិច្ច នគ ឹះសា នធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង ក. ធា នា ថា មុខងា រសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង  បានរៀបចំល្អ ប សើរ  
ដើមបីធ្វ ើកា រត ួតពិនិតយ ឬអង្ក តក្ន ុងនា មគណៈកមា ធិកា រ 
សវនកម្ម  ហើយមុខងា រនះត វូស្ថ តិ  ក មអំណា ច និង
កា រគ ប់គ ងផា ល់ពីគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម ។ 

ខ. ពិនិតយមើលឡើងវិញ លើភា ពគ ប់គ ន់នវិសា លភា ព 
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ មុខងា រ សមត្ថ  ភាព និងធនធា នន មុខងា រ
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង ហើយពិនិតយមើលថា តើមុខងា រនះ បា ន
ទទួលសិទ្ធ សំិខា ន់ៗ ដើមបីបំពញកា រងា រនះ។ របា យកា រណ៍
របស់សវនករផ្ទ ក្ន ុង និងគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  មិន
ទា មទា រឱយមា នកា រពិនិតយ និងកសម លួពីអគ្គ  នាយកឡើយ។

គ. ពិនិតយមើលឡើងវិញ លើលទ្ធ ផលនដំណើរកា រសវនកម្ម 
ផ្ទ ក្ន ុង ហើយប សិនបើចា ំបា ច់ត ូវធា នា ចា ត់វិធា នកា រ
សមស បចំ  ះអនុសា សន៍របស់សវនករផ្ទ ក្ន ុង។ 

ឃ. គ ប់គ ងមុខងា ររបស់សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង និងធា នា កា រ  រព
ចបោ ប់ និងបទបបញ្ញ ត្ដ ដិលអនុវត្ដ ចំ  ះគ ះឹសា ន ធនា គា រ 
និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

ង. វា យតម្ល សមិទ្ធ កម្ម  ការងា រ និងធ្វ ើសចក្ដ ីសម ចចិត្ដ  អំពី
កញ្ច ប់ថវិកា សម ប់ប ក់បៀវតស របស់នា យកសវនកម្ម 
ផ្ទ ក្ន ុង។ 

ច. អនុម័តលើកា រតងតា ងំ កា រផ្ទ រ និងបណ្ដ ញចញ ប  ធាន
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ ឬ សមា ជិកបុគ្គ លិកជា ន់ខ្ព ស់ ដលបំពញ
មុខងា រជា សវនករផ្ទ ក្ន ុង និងត ូវទទួលកា រជូនដំណឹងអំពី
កា រលា ឈប់របស់បុគ្គ លិកជា ន់ខ្ព ស់ ជា សវនករផ្ទ ក្ន ុង 
ហើយត វូផ្ដ ល់ឱកា សឱយសមា ជិក ដលបា នដា ក់ពា កយលា 
ឈប់  ះ ប  ក់ប ប់អំពីមូលហតុនកា រលា ឈប់នះ។

សវនកម្ម ខា ងក ក. ពិចា រណា លើកា រតងតា ំងសវនករខា ងក  ចំ ណាយ 
សម ប់កា រធ្វ ើសវនកម្ម  និងប   ទាំងឡា យទា ក់ទងនឹង
មូលហតុនកា រលា លងតំណង និងកា របណ្ដ ញចញ។

ខ. ពិភា កសោ ជា មួយសវនករខា ងក  មុននឹងចា ប់ផ្ដ ើមធ្វ ើ
សវនកម្ម អំពីលក្ខ ណៈ និងវិសា លភា ពកា រងា រ សវនកម្ម  
ហើយធា នា លើកា រសម បសម លួ ក្ន ងុករណីមា នក មុហុ៊ន
សវនកម្ម ច ើនចូលរួម។

គ. វា យតម្ល អំពី  ល   កា របំពញកា រងា រ និងឯករា ជភា ព
របស់សវនករខា ងក ។

ឃ. អនុម័តលើកា រផ្ដ ល់សវា  ដលមិនទា ក់ទងនឹងកា រងា រ 
សវនកម្ម  យសវនករខា ងក ។

ង. ធា នា ថា មា នកា រពិនិតយចបោ ស់លា ស់លើលក្ខ ខណ  ន ការ
ផ្ដ ល់សវា ដលមិនទា ក់ទងនឹងកា រងា រសវនកម្ម  ដើមបី
ជៀសវា ងកា រប៉ះពា ល់ដល់កា រវិនិច្ឆ ័យ ប កប យ
ឯករា ជភា ពរបស់សវនករខា ងក ។ 

ច. ធា នា ថា គណនីធនា គា រត ូវ បានរៀបចំយា៉ងត ឹមត ូវ និង
ទា ន់ពលវលា   យមា នកា រត ួតពិនិតយឡើងវិញ ជា 
ប ចា លំើភា ពគ ប់គ ន់នកា រធ្វ ើសំវិ ធានធន ដលចា បំា ច់ 
ព មទា ំងចំ  ះបំណុលអា ក ក់ និងសងស័យ។

ឆ. ពិភា កសោ លើប   និងលក្ខ ខណ បម ងុនា នា ដលកើតចញ
ពីសវនកម្ម អន្ដ រកា ល និងចុងក យ ព មទា ំងប  មួយ
ចំនួនទៀតដលសវនករចង់ធ្វ ើកា រពិភា កសោ  (  យមិនមា ន
វត្ដ មា នរបស់គណៈគ ប់គ ង ប សិនបើចា ំបា ច់)

សចក្ត ថី្ល ងកា រណ៍ស្ត ពីីអភិបា លកិច្ច ធ នាគា រ
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ជ. ពិនិតយមើលឡើងវិញ លើលិខិតគ ប់គ ងរបស់សវនករ 
ខា ងក  និងកា រឆ្ល ើយតបរបស់គណៈគ ប់គ ង។

ឈ. ជួបប ជុំជា មួយសវនករខា ងក  យា៉ង  ចណា ស់ម្ដ ង
ក្ន ុងមួយឆា ំ  យមិនមា នវត្ដ  មានរបស់គណៈគ ប់គ ង 
ដើមបីពិភា កសោ លើប  គន្ល ឹះ និងស្ន ើសុំ  បល់ពីសវនករ
ខា ងក វិញ។

លទ្ធ ផលសវនកម្ម  កា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង 
និងប   នកា រ  រពចបោ ប់ 
និងបទបបញ្ញ ត្ដ ិនា នា 

ពិនិតយមើលឡើងវិញលើលទ្ធ ផល និងប  ទា ក់ទងនឹងកា រ 
 រពចបោ ប់ និងបទបបញ្ញ ត្ដ ិ ដលចញ  យអ្ន កបញ្ញ ត្ដ ិចបោ ប់ 

និងធា នា ថា  ថា ក់គ ប់គ ង បានចា ត់វិធា នកា រកតម ូវសមស ប 
និងជា បនា ន់។

ផសងៗ ក. ពិនិតយមើលឡើងវិញ លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុប  ចាំ 
ត ីមា ស និងដំណា ច់ឆា ំសម ប់ដា ក់បញ្ជ ូន ក ុម-
ប ឹកសោ ភិបា ល។ 

ខ. ពិនិតយមើលឡើងវិញ លើរា ល់ប តិបត្ដ ិ ការពា ក់ព័ន្ធ  នា នា 
ដលអា ចកើតមា នឡើង  ក្ន ុងសម្ព ័ន្ធ ធ នាគា រ ដលបា ន
ដា ក់ជូន  យគណៈគ ប់គ ង និងត ូវជូនដំណឹងដល់
ក ុមប ឹកសោ ភិបា លអំពីប តិបត្ដ ិ ការ ទាំងនះ។

គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ
កា រទទួលខុសត វូចមបងរបស់គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ គឺត វូ ធានា ថា មុខងា រគ ប់គ  ងហានិភ័យ
ដលត វូបា នដា ក់បញ្ច លូ ក្ន ងុធនា គា រ ត វូ បានអនុវត្ដ ប ក ប យប សិទ្ធ ភាព។ គណៈកមា ធិកា រ 
ហា និភ័យ ត ូវរា យកា រណ៍  ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល នូវរា ល់ប   ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការគ ប់គ  ងហានិភ័យ

 ក្ន ុងធនា គា រ។ 
គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យបា នជួបប ជុំចំនួន ១២ដង ក្ន ុងឆា ំ២០១២ ដលមា នវត្ដ  មាន

សមា ជិកចូលរួមដូចខា ងក ម៖

ចំនួនកិច្ច ប ជំុដលបា នប រព្វ ធ្វ ើឡើង
សមា ជិក បា នចូលរួម ចំនួនកិច្ច ប ជំុ
Dato’ Shaarani Ibrahim

ប ធា នគណៈកមា ធិកា រ/អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ១២ ១២

Goh Nan Kioh*1

អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ១ ៨

Yew Wan Kup 

អភិបា លមិនឯករា ជយប តិបត្ដ ិ/អគ្គ  នាយក ១២ ១២

បុ៊ន យីន
អគ្គ នា យករង និងជា នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ពាណិជ្ជ កម្ម ៦ ១២

Khoo Lian Kim*2

តំណា ងនា យកគ ប់គ ង ហានិភ័យ ៨ ៨

Sasi Komanthakkal*3

តំណា ងនា យកគ ប់គ ង ហានិភ័យ ៥ ៥

ហង ធីតា  
នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល ៧ ១២

ហុង ស ីនួន  
នា យក រតនា គា រ ៩ ១២

ដន ដា វុទ្ធ 
នា យក ព័ត៌មា នវិទយោ  ១២ ១២

ហង វុទ្ធ ី
នា យក ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ១១ ១២

ហង តូរ៉ង់
ប ធា ន គ ប់គ ងហា និភ័យ ១២ ១២

លី  ភា 
នា យក នីតិកម្ម  និងលខា ធិកា រក ុមហ៊ុន ១០ ១២

* 1 លា លងតំណង  ថ្ង ទី០៤ ខក   ឆា ំ២០១២
** 2 លា លងតំណង  ថ្ង ទី១៦ ខសីហា  ឆា ំ២០១២
** 3 តងតា ំង  ថ្ង ទី១៦ ខសីហា  ឆា ំ២០១២

តួនា ទី និងភា រកិច្ច របស់គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យមា នដូចខា ងក មៈ
 បងចកដើមទុនដលមា នហា និភ័យ (Capital-at-Risk)  តា មប ភទជំនួញ និងហា និភ័យ

ផសងៗពីគា  ដើមបីធា នា ថា  កា របងចកហា និភ័យបា នធ្វ ើគ ប់គ ន់ អនុ  មតា មលក្ខ ខណ 
កំណត់  យបទបបញ្ញ ត្ដ ិចបោ ប់ និងធា នា ថា  ធនា គា រមា នដើមទុនបម ុងគ ប់គ ន់ ដើមបី
ប ឈមមុខនឹងសា នភា ពវិបត្ដ ិផសងៗ។ 

 បង្ក ើនតម្ល ភា គទុនិកតា មរយៈកា រវា យតម្ល លើប ក់ចំណញ និងហា និភ័យពីដំណើរកា រ
ប តិបត្ដ កិា រ ហើយធា នា ថា  កម តិ ហានិភ័យដលទទួលយកស្ថ តិ ក្ន ងុដនកម តិដលបា ន
កំណត់  យក ុមប ឹកសោ ភិបា លរបស់ធនា គា រ។

 ពិនិតយ និងជូន  បល់ដល់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ដើមបីធ្វ ើ ការអនុម័តលើ  លកា រណ៍ និង
កម ិតហា និភ័យដលសមស ប ដើមបីរកសោ ក បខណ ន ការគ ប់គ ង ហានិភ័យ ឱយស ប តាម
ផនកា រអា ជីវកម្ម របស់ធនា គា រ ក បខណ ន EWRM របស់ក ុមហុ៊នម និងស បតា មចបោ ប់ 
និងបទបបញ្ញ ត្ដ ិដលបា នកំណត់។

 វា យតម្ល  និងពិនិតយលើសំណើសំុអនុម័តសម ប់ផលិតផលថ្ម  ីកា រវិនិ  គ អា ជីវកម្ម  យុទ្ធ  សាស្ដ   
និងផលិតផលដល ត ូវបា នកច្ន  ដលត ូវអនុម័តជា  លកា រណ៍ ឬ ផ្ដ ល់អនុសា សន៍ដល់
ក ុមប ឹកសោ ភិបា លដើមបីធ្វ ើ ការអនុម័ត។

 ពិនិតយ និងអនុម័តលើសំណើកប នីតិវិធី និងដំណើរកា រប តិបត្ដ ិ ការ។
 ជំរុញលើកា រ  រពតា ម  លកា រណ៍ និងកម ិត ហានិភ័យ។
 ដា ក់ឱយប ើប សនូ់វវិធីសា ស្ដ  ដ៏សមស ប ដើមបីកំណត់ និងវា សវ់ងហា និភ័យគ ប់សា ន ភាព។
 បង្ក ើតយុទ្ធ សា ស្ដ  សម ប់វា យតម្ល  ត តួពិនិតយ និងគ ប់គ ង ហានិភ័យឱយស្ថ តិក្ន ងុកម តិមួយ

ដ៏សមស ប។
 ពិភា កសោ សម ចលើវិធីសា ស្ដ   និងឧបករណ៍សម ប់ធ្វ ើ ការ វាស់វង  លើបរិមា ណហា និភ័យ

ផសងៗ ដើមបីសុំកា រអនុម័តពីក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។
 ត ួតពិនិតយសមា សធា តុតា រា ងតុលយកា ររបស់ធនា គា ររួមមា នឥណទា ន និងប ក់ប ្ញ ើ។
 ធា នា នូវកា រប  កាន់ខា ប់នូវទ ឹស្ដ ីសន្ដ និយម (holistic approach) ក្ន ុងកា រគ ប់គ ងតា រា ង

តុលយកា ររបស់ធនា គា រ តា មរយៈកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យអត  ការប ក់ប កប យប សិទ្ធ ភាព  
កា រគ ប់គ ងហា និភ័យសា ច់ប ក់ងា យស លួ  ការគ ប់គ ងគមា តកម  ិតការប ក់ និងមូលធន។

 ធា នា ថា ធនា គា ររកសោ បា ននូវគុណភា ពទ ពយសកម្ម   តាមរយៈ ការពិនិតយតា មដា នយ៉ាងហ្ម ត់ចត់
លើដំណើរកា រ និងកា រអនុម័តលើឥណទា នថ្ម ីៗ  ព ម ទាំងកា រប មូលឥណទា នដលមិន
ដំណើរកា រ។ 

 ពិនិតយឡើងវិញនូវផនកា របងា្ក រ និងកា រគ ប់គ ងនិរន្ដ រ ភាពនអា ជីវកម្ម សម ប់អនុវត្ដ  ពល
ចា ំបា ច់ និងស្ន ើសុំកា រអនុម័តពីក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។

 ពិនិតយឡើងវិញ និងអនុម័តលើលក្ខ ន្ដ ិកៈ និងសមា សភា ពនគណៈកមា ធិកា រដលស្ថ ិត 
ក មកា រគ ប់គ ងរបស់គណៈកមា ធិ ការហា និភ័យ រួមបញ្ច ូល ទាំង ការតងតា ំង និងកា រដក
ចញនូវសមា ជិក និងអ្ន កចូលរួមក្ន ុងគណៈកមា ធិកា រទា ំងនះ។

សចក្ត ថី្ល ងកា រណ៍ស្ត ពីីអភិបា លកិច្ច ធ នាគា រ



34 ២០១២  របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា ំ សចក្ត ថី្ល ងកា រណ៍ស្ត ពីីអភិបា លកិច្ច ធ នាគា រ

គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងនា នា 
គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងដូចមា នរៀបរា ប់ខា ងក ម ត ូវ បានបង្ក ើតឡើងដើមបីជួយកា រងា ររបស់
អភិបា លប តិបត្ដ ិ/អគ្គ  នាយក និងគណៈគ ប់គ ង លើប តិបត្ដ ិ ការ អាជីវកម្ម ផសងៗ និងជួយគា ំទ 
ដល់សកម្ម ភា ពនា នា របស់ធនា គា រ៖
 គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង
 គណៈកមា ធិកា រឥណទា នកម្ព ុ ជា
 គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម 

គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង
គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង រា យកា រណ៍ជូនក ុមប ឹកសោ ភិបា លនូវប   ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការគ ប់គ ង
កា រងា រប  ចាំថ្ង របស់ធនា គា រ។

Yew Wan Kup 
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បុ៊ន យីន 
អគ្គ នា យករង និងជា នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ពាណិជ្ជ កម្ម  សមា ជិក

ហង ធីតា 
នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល សមា ជិក

ហុង ស ីនួន 
នា យក រតនា គា រ សមា ជិក

ហង វុទ្ធ ី
នា យក ហិរញ្ញ វត្ថ ុ សមា ជិក

 អំុ៊ ចិនា ភក្ដ ី
នា យក ធនធា នមនុសស  សមា ជិក

ដន ដា វុទ្ធ 
នា យក ព័ត៌មា នវិទយោ  សមា ជិក

ហង តូរ៉ង់
ប ធា ន គ ប់គ ងហា និភ័យ សមា ជិក

បុ៉ក នីវីល័យ
ប ធា ន ទីផសោ រ និងទំនា ក់ទំនង សមា ជិក

លី  ភា 
នា យក នីតិកម្ម  និងលខា ធិកា រក ុមហ៊ុន សមា ជិក

តួនា ទី និងភា រកិច្ច របស់់គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង មានដូចខា ងក ម៖
 ផ្ដ ល់ប កឹសាជូនអគ្គ នា យក
 ត តួពិនិតយ និងវា យតម្ល សកម្ម ភា ពប តិបត្ដ  ិការរបស់ផ្ន ក អាជីវកម្ម នីមួយៗ។
 ពិនិតយរបា យកា រណ៍គ ប់គ ងហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិងរបា យកា រណ៍គ ប់គ ងផសងៗទៀតរបស់ធនា គា រ។
 បង្ក ើតយុទ្ធ សាស្ដ   ផនកា រអា ជីវកម្ម  និងផនកា រថវិកា សម ប់ធនា គា រ (រា ប់បញ្ច លូ ទំាងចំណុច

ដលទា ក់ទងនឹង បច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា ន)
  កំណត់កា រងា រដលទា មទា រឱយមា នកា រសហកា រពីនា យកដា នច ើន។
  ពិភា កសោ លើចបោ ប់ និងបទបបញ្ញ ត្ដ ិសំខា ន់ៗ។
  កា រងា រផសងៗទៀតតា មកា រណនា រំបស់អគ្គ  នាយក។
 កា រងា រផសងៗទៀតតា មកា រណនា ំរបស់ក ុមប ឹក សោភិបា ល/ប  ធាន នាយកប តិបត្ដ ិ របស់

ក មុហុ៊នម។

គណៈកមា ធិកា រឥណទា នកម្ព  ុជា
គណៈកមា ធិកា រឥណទា នកម្ព ុ ជា ធ្វ ើរ បាយកា រណ៍ជូនក ុមប ឹក សោភិបា លនូវរា ល់ប   ទាក់ទងនឹង
កា រងា រឥណទា នរបស់ធនា គា រ។
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បុ៊ន យីន 
អគ្គ នា យករង និងជា នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ពាណិជ្ជ កម្ម  សមា ជិក

ហង ធីតា 
នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល សមា ជិក

គៀន វឌឍនា 
ប ធា ន គ ប់គ ងឥណទា ន  សមា ជិក

John Chuah Keat Koong 
ទីប ឹកសោ ឥណទា ន   សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ពាណិជ្ជ កម្ម សមា ជិក

Sue Kok Tseuy Shan 

ទីប ឹកសោ ឥណទា ន សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល សមា ជិក

លី  ភា * 
នា យក នីតិកម្ម  និងលខា ធិកា រក ុមហ៊ុន សមា ជិក

ហង វុទ្ធ ី*
នា យក ហិរញ្ញ វត្ថ ុ សមា ជិក

*  តងតា ំង  ថ្ង ទី០៤ ខក   ឆា ំ២០១២

តួនា ទី និងភា រកិច្ច របស់គណៈកមា ធិកា រឥណទា នកម្ព ុ ជា មានដូចខា ងក ម៖
 ត ួតពិនិតយឡើងវិញ និងអនុម័តលើឥណទា ន និងបុរប  ទានរបស់ធនា គា រ ក្ន ុងកម ិតកំណត់

ឥណទា នដលក មុប កឹសោ ភិបា លផ្ដ ល់សិទ្ធ ឱិយ។
 ផ្ដ ល់អនុសា សន៍សម ប់កា រព មព ៀង/កា រយល់ព មពីគណៈកមា ធិ ការឥណទា នតំបន់ និង

កា រសម ចរបស់ក មុប កឹសោ ភិបា ល លើរា ល់សំណើឥណទា នដលហួសពីសិទ្ធ អំិ ណាចសម ច
របស់គណៈកមា ធិកា រឥណទា នកម្ព  ុជា។

 អនុម័តលើប តិបត្ដ ិកា រដលគា នកម ិតកំណត់ឥណទា នដលបា នអនុម័តជា មុន ឬ ហួសពី
កម តិកំណត់ឥណទា នដលបា នអនុម័តជា មុន  តា មករណីនីមួយៗ។

 ធា នា ថា សមតុលយឥណទា នទា ងំមូលរបស់ធនា គា រ ស ប តាម ល ការណ៍ណនា រំបស់អា ជា ធរ
បញ្ញ ត្ដ ចិបោ ប់ និងស បតា ម  លកា រណ៍ និងនីតិវិធីឥណទា នដលបា នអនុម័ត។

 ត តួពិនិតយឡើងវិញ និងអនុម័តលើវិធា នកា រទា រសំណងដលនឹងត វូអនុវត្ដ  ស  បតាមលក្ខ ខណ 
ពិន័យ និងកា រធ្វ ើសំវិធា នធនចំ  ះគណនីសងស័យ និងគណនីអា ក ក់ និងឥណទា នដលត វូ
លុបចញពីបញ្ជ ។ី

 វា យតម្ល សមតុលយហា និភ័យ  ពលអនុម័តឥណទា ន និងបុរប  ទាន ដើមបីធា នា ថា ឥណទា ន
ដលបា នផ្ដ ល់ គឹស្ថ តិ  ក្ន ងុកម តិហា និភ័យរបស់ក មុហុ៊នម។

 ត ួតពិនិតយឡើងវិញ និងវា យតម្ល ផលិតផលឥណទា នផសងៗរបស់ធនា គា រ ដើមបីធា នា ថា 
ផលិតផលទា ំង  ះត ូវបា ន អនុវត្ដ  តាមបទដា ន និង  លកា រណ៍ដលបា នកំណត់  យ
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។

 ត តួពិនិតយឡើងវិញ និងអនុម័តចំណា ត់ថា ក់ឥណទា នផ្ទ ក្ន ងុរបស់អ្ន កខ្ច មីា ក់ៗ តា មដលអា ច
អនុវត្ដ បា ន។

 ត ួតពិនិតយឡើងវិញ និងផ្ដ ល់អនុសា សន៍អំពីកា រកប  ឬ វិ  ធនកម្ម ក្ន ុង លកា រណ៍
ឥណទា ន និង  លកា រណ៍ណនា ំ សម ប់កា រអនុម័តរបស់គណៈកមា ធិ ការឥណទា នតំបន់/
គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ និងក ុមប ឹកសោ ភិបា ល។

 បំពញមុខងា រដទទៀតតា មកា រណនា ំរបស់គណៈកមា ធិ ការហា និភ័យ។



 របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា  ំ២០១២ 35សចក្ត ថី្ល ងកា រណ៍ស្ត ពីីអភិបា លកិច្ច ធ នាគា រ

គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម 
គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម   រាយ ការណ៍  គណៈកមា ធិ ការ ហានិភ័យ
អំពីហា និភ័យសា ច់ប ក់ងា យស ួល និងប   នា នាដលទា ក់ទងនឹងទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម 
របស់ធនា គា រ។
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Sasi Komanthakkal

តំណា ងនា យកគ ប់គ ង ហានិភ័យ សមា ជិក

បុ៊ន យីន 
អគ្គ នា យករង និងជា នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ពាណិជ្ជ កម្ម  សមា ជិក

ហង ធីតា 
នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល សមា ជិក

គៀន វឌឍនា 
ប ធា ន គ ប់គ ងឥណទា ន  សមា ជិក

ហង វុទ្ធ ី
នា យក ហិរញ្ញ វត្ថ ុ សមា ជិក

ហង តូរ៉ង់
ប ធា ន គ ប់គ ងហា និភ័យ សមា ជិក

ហុង ស ីនួន
នា យក រតនា គា រ សមា ជិក

តួនា ទី និងភា រកិច្ច របស់គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម  មានដូច ខាងក ម៖
 គ ប់គ ង និងត តួពិនិតយជា រួមលើហា និភ័យសា ច់ប ក់ងា យស លួ និងហា និភ័យអត  ការប ក់

របស់ធនា គា រ  ក្ន ុងបញ្ជ ីធនា គា រ (Banking Book) ដើមបីធា នា ថា ធនា គា រអា ចបំពញ
កា តព្វ កិច្ច លំហូរសា ច់ប ក់របស់ខ្ល ួន បានទា ន់ពលវលា ។

 កា របងចកប ភពហិរញ្ញ បបទា នឱយមា នកា ន់តច ើន ដើមបីជៀសវា ងកា រពឹងផ្អ កលើប ភព
ហិរញ្ញ បបទា នមិនឋិតថរ។

 ត ួតពិនិតយឡើងវិញ/ផ្ដ ល់អនុសា សន៍អំពីហា និភ័យសា ច់ប ក់ងា យស ួល និង  លកា រណ៍
គ ប់គ ងលើហា និភ័យអត កា រប ក់  ក្ន ុងបញ្ជ ីធ នា គារ (IRRBB) និង  លកា រណ៍
ជា ក់លា ក់ផសងទៀតទា ក់ទងនឹងហា និភ័យសា ច់ប ក់ ងាយស ួល /  លកា រណ៍គ ប់គ ងលើ
ហា និភ័យអត កា រប ក់  ក្ន ុងបញ្ជ ីធ នា គារ (IRRBB) មុននឹងស្ន ើសុំកា រអនុម័តយល់ព មពី 
គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី  យមា នកា រទទួលសា្គ ល់ពី
គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង ហា និភ័យសា ច់ប ក់ងា យស លួប  ចំាតំបន់ (RLRC) និងកា រអនុម័ត
យល់ព មពីក ុមប ឹកសោ ភិបា លរបស់ ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី។

 ត ួតពិនិតយឡើងវិញលើហា និភ័យសា ច់ប ក់ងា យស ួល និងកា រអនុគ ះលើហា និភ័យអត 
កា រប ក់  ក្ន ុងបញ្ជ ីធនា គា រ (IRRBB) និងធា នា កា រប តិបត្ដ ិ តាម លកា រណ៍ផ្ទ ក្ន ុង ដូចជា 
កា រពិនិតយតា មដា នលើកម ិត ហានិភ័យ (Alert/MAT) ដលបា នអនុម័តរួច ឬ កម ិតណា មួួយ
ដលត វូបា នកំណត់ទា ក់ទងនឹងកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យសា ច់ប ក់ ងាយស លួ និងផ្ដ ល់អនុ សាសន៍

 គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យដើមបីធ្វ ើ ការអនុម័ត និងជូនដំណឹង  គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង
ហា និភ័យសា ច់ប ក់ងា យស ួលប  ចាំតំបន់ ដើមបីទទួលជ ប ជាព័ត៌មា ន។ 

 ត ួតពិនិតយឡើងវិញលើនីតិវិធីធ្វ ើប តិបត្ដ ិ ការ វិធីសា ស្ដ   ឬ សចក្ដ ីសន្ន ិដា ន ដលប ើប ស់
សម ប់កា រគ ប់គ ងហា និភ័យ សា ច់ប ក់ងា យស ួល និងកា រគ ប់គ ងលើ ហានិភ័យអត 
កា រប ក់  ក្ន ុងបញ្ជ ីធនា គា រ (IRRBB)  យធ្វ ើកា រប ឹកសោ ជា មួយក ុម ការងា រគ ប់គ ង
ទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម របស់ក មុហុុ៊នម ដូចជា លើកា រសន្ន ដិា នធ្វ ើឡើង ក្ន ងុរ បាយកា រណ៍
សា ច់ប ក់ងា យស ួល និងគមា តនកា រកំណត់តម្ល ឡើងវិញ/ហា និភ័យអត  ការប ក់ ក្ន ុង
បញ្ជ ីធនា គា រ។

 ធា នា កា រប តិបត្ដ ិ តាមចបោ ប់ និងបទបបញ្ញ ត្ដ ិក្ន ុងស ុក និងជូនដំណឹង  ក ុម ការ ងារគ ប់គ ង
ទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម  របស់ក ុមហ៊ុុនម អំពីប   នា នាដលទា ក់ទងនឹងហា និភ័យសា ច់
ប ក់ងា យស ួល/ហា និភ័យអត  ការប ក់ ដលអា ចកើត មា នឡើង។

 ត ួតពិនិតយឡើងវិញនូវសមា សភា ពក្ន ុង តារា ងតុលយកា រពា ក់ព័ន្ធ នឹងឥណ ទាន និងប ក់ប ្ញ ើ
របស់ធនា គា រ។

 ធា នា ថា ទ ឹស្ដ ីសន្ដ និយម (holistic approach) ត ូវបា នប ើប ស់ដើមបីគ ប់គ ងតា រា ងតុលយ
កា ររបស់ធនា គា រ តា មរយៈកា រគ ប់គ ង យប សិទ្ធ ភាពលើហា និភ័យអត កា រប ក់  
កា រគ ប់គ ងហា និភ័យប ភពទុនសា ច់ប ក់ងា យស ួល គមា តន ការប ក់ និងកា រគ ប់គ ង
មូលធន។

គណនយយភា ព និងសវនកម្ម  
កា រធ្វ ើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

 យ  ងតា មចបោ ប់ស្ដ ីពីសហគ សពា ណិជ្ជ កម្ម  និងចបោ ប់ស្ដ ីពីគ ឹះសា នធ នា គារ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ សម ប់ឆា ំ សារពើពន្ធ នីមួយៗត ូវ បានរៀបចំឡើង  យ  ងតា ម
សចក្ដ ីណនា ំរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា និងស្ដ ង់ ដារគណនយយរបស់កម្ព ុ ជា។ រ បាយកា រណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថ  ុត វូបា នរៀបចំ  យផ្អ កលើទ សឹ្ដ  ីOn a going basis និងត វូផ្ដ ល់នូវកា រពិនិតយដ៏ជា ក់លា ក់ 
និងត ឹមត ូវលើសា នភា ពអា ជីវកម្ម របស់ធនា គា រ  យគិតត ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១២។ 

 លកា រណ៍គណនយយដ៏ត ឹមត ូវ ត ូវបា នអនុវត្ដ ដើមបីឱយមា នភា ពស បគា ក្ន ុ ងការរៀបចំ
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ យមា នកា រគា ំទ នូវ ការវិនិច្ឆ ័យ និង ការបា៉ន់ប  មាណប ក ប យ ភាព
ប ងុប យ័ត្ន  និងសមហតុផល។ អភិបា លទា ងំអស់ត វូទទួលខុសត វូទា ងំស ងុ ក្ន ងុដំ ណាក់ កាល
នះ ដើមបីកា រពា រនូវទ ពយសកម្ម របស់ធនា គា រ និងត វូ ធា នាថា របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ ធ នាគារ 
បងា ញពីសមតុលយភា ព និងកា រវា យតម្ល សា ន ភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងកា រពយោ ករណ៍នា ថ្ង អ នាគត
ប កប  យភា ពត ឹមត ូវ និងកបោ ះកបោ យ ។ 

ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល មា នសចក្ដ ីពញចិត្ដ នឹង ការបំពញកា តព្វ កិច្ច របស់ខ្ល ួនក្ន ុ ងការបងា ញនូវ
សមតុលយភា ព និងកា រវា យតម្ល  អំពីសា ន ភាពហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិងកា រពយោ ករណ៍នា ថ្ង អ នាគត ប កប យ
ភា ពត ឹមត ូវ  ក្ន ុង ការរៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រ ដូចមា នបងា ញ ក្ន ុង
របា យកា រណ៍របស់អភិបា ល  ក្ន ងុទំព័រ ៦០ ដល់ ១០៣ ស្ដ ពីីរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ នុរ បាយកា រណ៍ 
ប ចា ំឆា ំនះ។

គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម 
គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  ជួយក ុមប ឹកសោ ភិបា លក្ន ុង ការត ួតពិនិតយដំណើរកា រនកា ររៀបចំ
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ លទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ ុប  ចាំត ី មាស និងប  ចាំឆ មាសរបស់ធនា គា រ និង
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុប  ចាំឆា ំត ូវត ួតពិនិតយឡើងវិញ  យគណៈកមា ធិ ការសវនកម្ម  និង
អនុម័ត  យក ុមប ឹកសោ ភិបា ល មុនពលផ្ដ ល់ជូនធនា គា រជា តិ នកម្ព ុ ជា។

កា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ទទួលខុសត ូវរួមលើកា ររកសោ នូវប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងឱ យមាន ភាពល្អ ប សើរ 
ដលរួមមា នដូចជា  កា រត តួពិនិតយលើហិរញ្ញ វត្ថ  ុ  ការធ្វ ើប តិបត្ដ  ិការប កប យប សិទ្ធ ភាព កា រ 

 រពចបោ ប់ និងបទបបញ្ញ ត្ដ ិនា នា  ក៏ដូចជា កា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ។ ទំហំ និងភា ពស្ម ុគសា ញ
នអា ជីវកម្ម របស់ធនា គា រទា មទា រឱយមា នជា ចា ំបា ច់នូវកា រគ ប់គ ង និ ងការបងចកហា និភ័យ 
ត មឹត វូ។ លក្ខ ណៈនហា និភ័យទា ងំនះ មា នន័យថា ព តឹ្ដ  ិការណ៍ ទំាងឡា យអា ចនឹងកើតមា នឡើង 
ហើយបណា្ដ លឱយមា នកា របា ត់បង់  យមិនអា ចដឹងមុន និងជៀសវា ងបា ន។ ប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយ
ផ្ទ ក្ន ុងដលពា ក់ព័ន្ធ ត ូវបា នរៀបចំឡើង ដើមបីផ្ដ ល់នូវកា រធា នា ដ៏សមហតុផលមួយ បើ  ះបី
ជា វា មិនអា ចធា នា ទា ំងស ុងចំ ះហា និភ័យដលកើតចញពីកំហុសធ្ង ន់ធ្ង រ  កា រ កបន្ល ំ ឬ  ការ
ខា តបង់ដលកើតមា ន។
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ក ុមប ឹកសោ ភិបា លបា នចា ត់ទុកថា ក បខណ  និងប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង និងនីតិវិធី ត ូវ បាន
អនុវត្ដ  យគណៈគ ប់គ ង របស់ធនា គា រក្ន ងុឆា  ំសារពើពន្ធ រហូតដល់កា លបរិច្ឆ ទនរ បាយកា រណ៍
នះ និងមា នគ ប់គ ន់ ស បតា មតម វូកា ររបស់ធនា គា រក្ន ងុបរិ យា កាស អាជីវកម្ម  នាពលបច្ច បុបន្ន ។ 
ប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ ត វូបា នរៀបចំឡើងសម ប់ផ្ដ ល់នូវកា រកា រធា នា ដ៏សមស បមួយ បើ  ះបី
ជា វា មិនអា ចធា នា ទា ងំស ងុ ដើមបីបង្ក ើតឱយ បាននូវបទដា ន ជាក់ លាក់មួយសម ប់ប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយ
ផ្ទ ក្ន ុង និងជួយធនា គា រក្ន ុងកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យលើបរា ជ័យក្ន ុង ការសម ច ល អា ជីវកម្ម  
បុ៉ន្ដ វា ប សើរជា ងកា រលុប  លនូវប ព័ន្ធ  ត ួតពិនិតយនះ។ 

សចក្ដ ថី្ល ងកា រណ៍អំពីប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ ដលបងា ញពីសា ន ភាពត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុរបស់
ធនា គា រមា នបងា ញ ក្ន ុង ទំព័រទី ៣៩ ដល់ ៤២ នរបា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំនះ។

នា យកដា នប តិបតិ្ត  សវនកម្ម  និងគ ប់គ ងហា និភ័យ



 របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា  ំ២០១២ 37

សចក្ដ ីសង្ខ ប
គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម នធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ ប្ដ ជា បំពញតួនា ទីរបស់ខ្ល នួក្ន ងុ ការ
ធា នា នូវកា រអនុវត្ដ  អភិបា លកិច្ច ធ នា គារកម ិតខ្ព ស់ ព  មទាំង ធា នាត ួតពិនិតយលើរបា យកា រណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ កា រគ ប់គ ងហា និភ័យ និងប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយ ផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធនា គា រ។

១. សមា ជិកចូលរួមកិច្ច ប ជំុ 
ព័ត៌មា នលម្អ ិតអំពីសមា ជិកភា ព និងកិច្ច ប ជុំគណៈកមា ធិ ការសវនកម្ម ដល បានរៀបចំឡើង
កា លពីឆា ំ២០១២ មា ន រៀបរា ប់ដូចខា ងក ម៖

សមា ជិក មុខតំណង បា នចូលរួម ចំនួនកា រប ជំុ
Goh Nan Kioh* អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ២ ២

បណ្ខ ិត មីុ កលយោ ណ** អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ២ ២

Dato’ Shaarani Ibrahim អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ៤ ៤

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ ៤ ៤

*  លា លងតំណង  ថ្ង ទី ០៤ ខ ក   ឆា ំ ២០១២
** តងតា ំង  ថ្ង ទី ០៤ ខ ក   ឆា ំ ២០១២

ប ធា នគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  ធ្វ ើសចក្ដ  ីរាយកា រណ៍ជូនក មុប កឹ សោភិបា លអំពីប   ទំាង ឡាយ ណា 
ដលបា នលើកឡើង ក្ន ុងកិច្ច ប ជំុគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម របស់ខ្ល ួន។

២. សមា សភា ព
គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  មានសមា ជិកចំនួនបី (៣) រូប ដលជា អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ។ 
ប ធា នគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  រួមមា ន  ក Goh Nan Kioh ដលបា នកា ន់តំណងនះរហូត
ដល់ថ្ង ទី០៤ ខក   ឆា ២ំ០១២ ហើយបនា ប់មកបណ តិ មីុ កលយោ ណ ដលជា អភិបា លឯករា ជយ
មិនប តិបត្ដ ិរបស់ធនា គា រ ត ូវបា នតងតា ំងជា ប  ធានគណៈកមា ធិ ការសវនកម្ម ជំនួសវិញ  
ថ្ង ទី០៤ ខក   ឆា ំ២០១២។

៣. សិទ្ធ ិអំណា ច
គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  គឺជា គណៈកមា ធិកា រមួយដលទទួលបា នកា រផ្ទ រសិទ្ធ ពីិក មុប កឹ សោភិបា ល។ 

 ក្ន ុងកា រអនុវត្ដ តួនា ទីរបស់ខ្ល ួន គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម នះមា នសិទ្ធ ិអំ ណាចពញលញក្ន ុង
កា រសុើបអង្ក តលើប  នា នា  ដូចមា នចង  ក្ន ុងតួនា ទី និងភា រកិច្ច របស់គណៈកមា ធិ ការ
សវនកម្ម ។ គណៈកមា ធិកា រនះ មា នសិទ្ធ ិពញលញក្ន ុងកា រចូលរួម និងទា មទា រឱយមា ន
កិច្ច សហប តិបត្ដ កិា រពីគណៈគ ប់គ ង ព មទា ងំមា នឆនា នុសិទ្ធ ពិញលញក្ន ងុ ការអ ្ជ ើញអភិ បាល 
ឬ មន្ដ  បី តិបត្ដ  ិណាមា ក់ឱយចូលរួមក្ន ងុកិច្ច ប ជំុរបស់ខ្ល នួ ព មទា ងំមា នសិទ្ធ  ិទាម ទារឱយធនា គា រផ្ដ ល់
ធនធា នចា ំបា ច់នា នា  ដើមបីបំពញកា រងា ររបស់ខ្ល ួនប ក ប យប សិទ្ធ ភាព។  គណៈកមា ធិកា រ 
សវនកម្ម មា នសិទ្ធ ិពញលញ និងគា នដនកំណត់ក្ន ុងកា រទទួលបា នព័ត៌មា នផសងៗ ព ម ទាំង 
អា ចទទួលយកកា រប ឹកសោ  បល់ពីអ្ន កជំ នាញឯករា ជយក្ន ុងករណីចា ំបា ច់  យរា ល់ចំណា យ
ដលពា ក់ព័ន្ធ  ទាំងអស់ជា បន្ទ ុករបស់ធនា គា រ។

៤. តួនា ទី និងភា រកិច្ច របស់គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម 
តួនា ទី និងភា រកិច្ច របស់គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  មានដូចខា ងក ម៖
ចំណុចគន្ល ឹះ កា រទទួលខុសត ូវ
កា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង / 
កា រគ ប់គ ងហា និភ័យ / អភិបា លកិច្ច 

ពិនិតយមើលឡើងវិញ លើប សិទ្ធ  ភាពនប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ 
ដំណើរកា រគ ប់គ ងហា និភ័យ និងអភិបា លកិច្ច  ក្ន ុងសម្ព ័ន្ធ 
ធនា គា រ ស ប តាមលក្ខ ខណ តម ូវ ក្ន ុងប កាសស្ដី ពី 
អភិបា លកិច្ច នគ ឹះសា នធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង ក. ធា នា ថា មុខងា រសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង  បានរៀបចំល្អ ប សើរ  
ដើមបីធ្វ ើកា រត ួតពិនិតយ ឬអង្ក តក្ន ុងនា មគណៈកមា ធិកា រ 
សវនកម្ម  ហើយមុខងា រនះត វូស្ថ តិ  ក មអំណា ច និង
កា រគ ប់គ ងផា ល់ពីគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម ។ 

ខ. ពិនិតយមើលឡើងវិញ លើភា ពគ ប់គ ន់នវិសា លភា ព 
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ មុខងា រ សមត្ថ  ភាព និងធនធា នន មុខងា រ
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង ហើយពិនិតយមើលថា តើមុខងា រនះ បា ន
ទទួលសិទ្ធ សំិខា ន់ៗ ដើមបីបំពញកា រងា រនះ។ របា យកា រណ៍
របស់សវនករផ្ទ ក្ន ុង និងគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  មិន
ទា មទា រឱយមា នកា រពិនិតយ និងកសម លួពីអគ្គ  នាយកឡើយ។

គ. ពិនិតយមើលឡើងវិញ លើលទ្ធ ផលនដំណើរកា រសវនកម្ម 
ផ្ទ ក្ន ុង ហើយប សិនបើចា ំបា ច់ត ូវធា នា ចា ត់វិធា នកា រ
សមស បចំ  ះអនុសា សន៍របស់សវនករផ្ទ ក្ន ុង។ 

ឃ. គ ប់គ ងមុខងា ររបស់សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង និងធា នា កា រ  រព
ចបោ ប់ និងបទបបញ្ញ ត្ដ ិដលអនុវត្ដ ចំ  ះគ ឹះសា នធនា គា រ 
និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

ង. វា យតម្ល សមិទ្ធ កម្ម  ការងា រ និងធ្វ ើសចក្ដ ីសម ចចិត្ដ  អំពី
កញ្ច ប់ថវិកា សម ប់ប ក់បៀវតស របស់នា យកសវនកម្ម 
ផ្ទ ក្ន ុង។ 

ច. អនុម័តលើកា រតងតា ងំ កា រផ្ទ រ និងបណ្ដ ញចញ ប  ធាន
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ ឬ សមា ជិកបុគ្គ លិកជា ន់ខ្ព ស់ ដលបំពញ
មុខងា រជា សវនករផ្ទ ក្ន ុង និងត ូវទទួលកា រជូនដំណឹងអំពី
កា រលា ឈប់របស់បុគ្គ លិកជា ន់ខ្ព ស់ ជា សវនករផ្ទ ក្ន ុង 
ហើយត វូផ្ដ ល់ឱកា សឱយសមា ជិក ដលបា នដា ក់ពា កយលា 
ឈប់  ះ ប  ក់ប ប់អំពីមូលហតុនកា រលា ឈប់នះ។

សវនកម្ម ខា ងក ក. ពិចា រណា លើកា រតងតា ំងសវនករខា ងក  ចំ ណាយ 
សម ប់កា រធ្វ ើសវនកម្ម  និងប   ទាំងឡា យទា ក់ទងនឹង
មូលហតុនកា រលា លងតំណង និងកា របណ្ដ ញចញ។

ខ. ពិភា កសោ ជា មួយសវនករខា ងក  មុននឹងចា ប់ផ្ដ ើមធ្វ ើ
សវនកម្ម អំពីលក្ខ ណៈ និងវិសា លភា ពកា រងា រសវនកម្ម  
ហើយធា នា លើកា រសម បសម លួ ក្ន ងុករណីមា នក មុហុ៊ន
សវនកម្ម ច ើនចូលរួម។

គ. វា យតម្ល អំពី  ល   កា របំពញកា រងា រ និងឯករា ជភា ព
របស់សវនករខា ងក ។

គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម 
របា យកា រណ៍របស់
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ឃ. អនុម័តលើកា រផ្ដ ល់សវា  ដលមិនទា ក់ទងនឹងកា រងា រ 
សវនកម្ម  យសវនករខា ងក ។

ង. ធា នា ថា មា នកា រពិនិតយចបោ ស់លា ស់លើលក្ខ ខណ  ន ការ
ផ្ដ ល់សវា ដលមិនទា ក់ទងនឹងកា រងា រសវនកម្ម  ដើមបី
ជៀសវៀងកា រប៉ះពា ល់ដល់កា រវិនិច្ឆ ័យ ប កប យ
ឯករា ជភា ពរបស់សវនករខា ងក ។ 

ច. ធា នា ថា គណនីធនា គា រត ូវ បានរៀបចំយា៉ងត ឹមត ូវ និង
ទា ន់ពលវលា   យមា នកា រត ួតពិនិតយឡើងវិញ ជា 
ប ចា លំើភា ពគ ប់គ ន់នកា រធ្វ ើសំវិ ធានធន ដលចា បំា ច់ 
ព មទា ំងចំ  ះបំណុលអា ក ក់ និងសងស័យ។

ឆ. ពិភា កសោ លើប   និងលក្ខ ខណ បម ងុនា នា ដលកើតចញ
ពីសវនកម្ម អន្ដ រកា ល និងចុងក យ ព មទា ំងប  មួយ
ចំនួនទៀតដលសវនករចង់ធ្វ ើកា រពិភា កសោ  (  យមិនមា ន
វត្ដ មា នរបស់គណៈគ ប់គ ង ប សិនបើចា ំបា ច់)។

ជ. ពិនិតយមើលឡើងវិញ លើលិខិតគ ប់គ ងរបស់សវនករ 
ខា ងក  និងកា រឆ្ល ើយតបរបស់គណៈគ ប់គ ង។

ឈ. ជួបប ជុំជា មួយសវនករខា ងក  យា៉ង  ចណា ស់ម្ដ ង
ក្ន ុងមួយឆា ំ  យមិនមា នវត្ដ  មានរបស់គណៈគ ប់គ ង 
ដើមបីពិភា កសោ លើប  គន្ល ឹះ និងស្ន ើសុំ  បល់ពីសវនករ
ខា ងក វិញ។

លទ្ធ ផលសវនកម្ម  កា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង 
និងប   នកា រ  រពចបោ ប់ 
និងបទបបញ្ញ ត្ដ ិនា នា 

ពិនិតយមើលឡើងវិញលើលទ្ធ ផល និងប  ទា ក់ទងនឹងកា រ 
 រពចបោ ប់ និងបទបបញ្ញ ត្ដ ដិលចញអ្ន កបញ្ញ ត្ដ ចិបោ ប់ និងធា នា 

ថា ថា ក់គ ប់គ ងបា នចា ត់វិធា នកា រកតម ូវសមស ប និង
ជា បនា ន់។

ផសងៗ ក. ពិនិតយមើលឡើងវិញ លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុប  ចាំ 
ត ីមា ស និងដំណា ច់ឆា ំសម ប់ដា ក់បញ្ជ ូន ក ុម-
ប ឹកសោ ភិបា ល។ 

ខ. ពិនិតយមើលឡើងវិញ លើរា ល់ប តិបត្ដ ិ ការពា ក់ព័ន្ធ  នា នា 
ដលអា ចកើតមា នឡើង  ក្ន ុងសម្ព ័ន្ធ ធ នាគា រ ដលបា ន
ដា ក់ជូន  យគណៈគ ប់គ ង និងត ូវជូនដំណឹង ដល់
ក ុមប ឹកសោ ភិបា លអំពីប តិបត្ដ ិ ការ ទាំងនះ។

5. សចក្ដ ីសង្ខ បសកម្ម ភា ពផសងៗ  ក្ន ុងឆា ំ២០១២
៥.១. គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម 
ក. បា នពិនិតយមើលឡើងវិញ និងអនុម័តយល់ព មលើផនកា រសវនកម្ម ប ចាំឆា ំ វិសាល ភាព  

កា រងា រ និងលក្ខ ខណ តម ូវ ផ្ន កធនធា នរបស់នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង។
ខ. បា នពិនិតយមើលឡើងវិញលើវិធីសា ស្ដ  របស់សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ ក្ន ងុ ការវា យតម្ល កម តិ ហានិភ័យ

ក្ន ងុវិស័យផសងៗដលអា ចធ្វ ើសវនកម្ម  បាន និងធា នា ថា មុខងា រសវនកម្ម   យ  តសំ ខាន់
 លើវិស័យដលមា នកម ិតហា និភ័យខ្ព ស់។

គ. បា នពិនិតយមើលឡើងវិញលើភា ពគ ប់គ ន់ និងប សិទ្ធ  ភាពនប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយនា នា  កា រធ្វ ើ
របា យកា រណ៍ និងកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ ដើមបីធា នា ថា មា នវិធីសា ស្ដ   ជាប ព័ន្ធ មួយក្ន ុ ងការ
កំណត់ វា យតម្ល  និងកា ត់បន្ថ យ ហានិភ័យលើវិស័យនា នា ។

ឃ. បា នពិនិតយមើលឡើងវិញលើប សិទ្ធ  ភាពនប តិបត្ដ ិ ការ និងកា រប ើប ស់ធនធា នទា ំងអស់
 ក្ន ុងធនា គា រប កប យកា រសនសំសំច។

ង. បា នពិនិតយមើលឡើងវិញអំពីកា រតងតា ងំសវនករខា ងក  ព ម ទំាងឯករា ជភា ព និងប សិទ្ធ ភាព 
កា រងា ររបស់សវនករខា ងក ។

ច. បា នពិនិតយមើលឡើងវិញលើផនកា រសវនកម្ម របស់សវនករខា ងក  វិសា លភា ពកា រងា រ និង
លទ្ធ ផលនសវនកម្ម  ប ចា ំឆា ំរបស់ធនា គា រ។

ឆ.  បា នជួបជា មួយសវនករខា ងក  ថ្ង ទី១២ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១២  យពុំមា នវត្ដ  មានរបស់
គណៈគ ប់គ ង និងអភិបា លប តិបត្ដ ិ ដើមបីពិភា កសោ ប   ពាក់ព័ន្ធ  នា នា និងស្ន ើសុំ បល់
កតម ូវពីសវនករខា ងក ។

ជ. បា នពិនិតយមើលឡើងវិញនូវប  ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ ដលរកឃើញ  យសវនករ
ផ្ទ ក្ន ុង និងសវនករខា ងក  ព មទា ំងកា រឆ្ល ើយតបរបស់គណៈគ ប់គ ងចំ  ះអនុសា សន៍
របស់សវនករ និងកា រឯកភា ពលើផនកា រសកម្ម  ភាពដលត ូវអនុវត្ដ ។

ឈ.  បា នពិនិតយមើលឡើងវិញលើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ធនា គា រប  ចាំត ី មាស។
ញ. បា នពិនិតយមើលឡើងវិញលើប តិបត្ដ ិ ការជា មួួយភា គីសម្ព ័ន្ធ ញាតិ និងភាព គប ់គ ន់ននីតិវិធី  

របស់ធនា គា រក្ន ងុកា រកំណត់ ត តួពិនិតយ រា យកា រណ៍ និងពិនិតយមើលឡើងវិញលើប តិបត្ដ  ិការ
ជា មួយភា គីសម្ព ័ន្ធ  ញាតិនា ះ។

ដ. បា នធា នា ចំ  ះកា រប តិបត្ដ  ិតាមលក្ខ ខណ តម វូ វិធា នចបោ ប់ និង  លកា រណ៍ផ្ទ ក្ន ងុ ព មទំាង 
កា រវិវត្ដ  នសកម្ម  ភាពកា រងា រនា នា របស់គណៈគ ប់គ ងក្ន ុ ងការអនុវត្ដ  តាមអនុ សាសន៍របស់
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង និងសវនកម្ម ខា ងក ។

៥.២. មុខងា រសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង
ក. កា រធ្វ ើសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងសម ប់ធនា គា រ  យមា នកា រជួយគា ំទ ពី នាយកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង 

របស់ក ុមហ៊ុនម។
ខ. នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ អនុវត្ដ  ការងា រប កប យឯករា ជភា ព និងធា នា លើភា ពគ ប់គ ន់ 

និងប សិទ្ធ  ភាពនប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងដលត ូវអនុវត្ដ  យគណៈគ ប់គ ង។
គ. នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងជួយគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  និងគណៈគ ប់គ ងក្ន ុង ការអនុវត្ដ 

កា រងា រប កប  យប សិទ្ធ  ភាពចំ ះកា រត តួពិនិតយលើប សិទ្ធ  ភាពន ការចំណា យ កា រវា យ
តម្ល លើកា រគ ប់គ ងហា និភ័យ និងកា រផ្ដ ល់ បល់លើវិធា នកា រកា ត់បន្ថ យ ហានិភ័យដល
បា នរកឃើញ និងធា នា ដំណើរកា រអភិបា លកិច្ច ត ឹមត ូវ។

ឃ. នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ ផ្ដ ល់របា យកា រណ៍តា មកា លកំណត់ដល់គណៈកមា ធិ ការសវនកម្ម  
និងគណៈគ ប់គ ង  យរា យកា រណ៍អំពីលទ្ធ ផលនកា រធ្វ ើសវនកម្ម ដលប  ក់អំពីប សិទ្ធ  ភាព
នប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង និងហា និភ័យសំខា ន់ៗ។

ង. នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង ធ្វ ើកា រសុើបអង្ក តលើសកម្ម  ភាព  កបន្ល ំគួរឱយសងស័យ និង
សកម្ម ភា ពមិនប ក តីផសងទៀត។

៥.៣. របា យកា រណ៍សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង
ក. នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងបា នបញ្ច ប់កា រធ្វ ើសវនកម្ម រួមចំនួន ១៣លើក ជា មួយនឹងសវនករ

របស់ក ុមហ៊ុុនម និងកា រធ្វ ើសវនកម្ម ចំនួន ១៣ លើកផសងទៀត ដលធ្វ ើឡើង  យ
នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុផា ល់ ក្ន ងុអំឡុងឆា ២ំ០១២  យបា នធ្វ ើសវនកម្ម លើប តិបត្ដ  ិការ
សំខា ន់ៗ ព មទា ំងកា រអង្ក តដលធា ប់ បានធ្វ ើឡើង។

ខ. របា យកា រណ៍សវនកម្ម ដលត ូវបា នចា ត់ថា ក់ ថា មាន “ហា និភ័យលើសពីកម ិតមធយម” និង 
“ហា និភ័យកម ិតធ្ង ន់់” តម ូវឱយគណៈគ ប់គ ងមា នវត្ដ  មាន ក្ន ុងកិច្ច ប ជុំគណៈកមា ធិ ការ
សវនកម្ម ជា ដា ច់ខា ត ដើមបីឆ្ល ើយតប និងផ្ដ ល់សចក្ដ ីពនយល់លើប   ទាំងឡា យ ដល
នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងរកឃើញ។ 

គ. រា ល់ប  ដលនា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុរកឃើញ ត វូបា នកត់ត ទុក និងតា មដា នរហូតដល់
ប  ទា ងំ  ះត វូ បា ន  ះស យចប់ និងត វូរា យកា រណ៍ប  ចំាត  ីមាសជូនគណៈកមា ធិ ការ
សវនកម្ម  យនា យកដា នប តិបត្ដ ិ។ 

ឃ. សា នភា ពអនុវត្ដ  តាមអនុសា សន៍របស់នា យកដា នសវនកម្ម  ក៏ត វូ រាយកា រណ៍ជូនគណៈកមា -
ធិកា រសវនកម្ម ប  ចាំត ី មាសផងដរ។

របា យកា រណ៍របស់គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម 
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កា រទទួលខុសត ូវរបស់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល  តសំខា ន់  លើប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធនា គា រ និងប្ដ ជា រក សោប ព័ន្ធ 
ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងនះឱយមា នលក្ខ ណៈល្អ ប សើរ។ ប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងនះ បងា ញអំពីតម ូវ
កា រចា បំា ច់ចំ  ះប តិបត្ដ  ិការ អាជីវកម្ម ប ក ប យប សិទ្ធ ភាព នងិបស ទិ្ធផ ល នតិីវិធីរៀបចំ នងិ 
គ ប់គ ងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុដ៏សមស ប ព ម ទាំងកា រអនុវត្ដ ស  បតាមបទបបញ្ញ ត្ដ ិច បោប ់ជា
ធរមា នផងដរ។ 

ក ុមប ឹកសោ ភិបា លទទួលខុសត ូវជា រួមលើប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងរបស់ធ នាគា រ និងកា រគ ប់
គ ងលើប ព័ន្ធ ព័ត៌មា នវិទយោ ។ ក ុមប ឹកសោ ភិបា លក៏ទទួលសា្គ ល់ផងដរថា កា រត ួតពិនិតយឡើងវិញ
លើប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង គឺជា ដំណើរកា ររួមគា ហើយត ូវ អនុវត្ដ  ជាប់ ជាប  ចាំ ក្ន ុងធ នា គារ 
ព មទា ំងត ូវធ្វ ើ ការផា ស់ប្ដ ូរស បនឹងបច្ច កវិទយោ  បរិយា កា សអា ជីវកម្ម  និងបទបបញ្ញ ត្ដ ិច បោប់ ក្ន ុង
ទសសនៈធ្វ ើឱយប សើរឡើងនូវដំណើរកា រនកា រកំណត់ វា យតម្ល  និងគ ប់គ ង ហានិភ័យ។ ប ព័ន្ធ 
ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងត ូវបា នបង្ក ើតឡើង ដើមបីកំណត់ គ ប់គ ង និងត ួតពិនិតយហា និភ័យ ដល
រួមមា នហា និភ័យប តិបត្ដ  ិការ  លគឺមិនមនដើមបីលុបបំបា ត់  លនូវហា និភ័យដលកើតចញ
ពីកា របរា ជ័យក្ន ុងកា រសម ចទិស  អា ជីវកម្ម  ះទ។

កា រគ ប់គ ងហា និភ័យ និងក បខ័ណ ន ការត ួតពិនិតយ 
ក ុមប ឹកសោ ភិបា លទទួលសា្គ ល់ ថាកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ គឺជា ផ្ន កមួយយា៉ងសំខា ន់នកម្ម វត្ថ ុ
អា ជីវកម្ម របស់ធនា គា រ ហើយក៏ជា ចំណុចសំខា ន់សម ប់ធ នាគា រក្ន ងុ ការសម ច បានផលចំណញ
ជា បន្ដ បនា ប់ ព មទា ំងកា រកើនឡើងជា និរន្ដ រ៍លើតម្ល របស់ភា គទុនិក។ ដើមបីសម ច ល 
ទា ំងនះ ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី ដលជា ផ្ន កមួយនសុីអា យអិមបី៊ ហ្គ  ុប  បានអនុម័ត
ក បខ័ណ គ ប់គ ងហា និភ័យទូ  មួយ សម ប់ធនា គា រទា ំងមូល (EWRM) ដើមបីគ ប់គ ង
ហា និភ័យ និងឱកា ស។ ក បខណ  EWRM ផ្ដ ល់ជូនជា ឧបករណ៍មួយដល់ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល 
និងគណៈគ ប់គ ងរបស់ខ្ល នួក្ន ងុកា រប មើលមើលទុកជា មុន និងគ ប់គ ងលើហា និភ័យ ដលមា ន
ស ប់ ព មទា ំងហា និភ័យដលអា ចនឹងកើតមា ន  យធ្វ ើ ការពិ ចារណា  លើកា រកប ទម ង់
ហា និភ័យ ស បតា មកា រផា ស់ប្ដ ូរនយុទ្ធ  សាស្ដ   អាជីវកម្ម  បញ្ញ ត្ដ ិច បោប់ និងសកម្ម  ភាព ការ ងារ
ពញមួយឆា ំ។

សុវត្ថ ិភា ពបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា ន 
ជា ចមបង កា រគ ប់គ ងលើសុវត្ថ ិ ភាពបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា ន គឺជា កា រគ ប់គ ងលើគ ប់សកម្ម ភាព 
ទា ំងអស់ ដលទា ក់ទងនឹងសុវត្ថ ិ ភាពបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា នរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី។ 
ក្ន ុងកា រអនុវត្ដ ផនកា រមនសុវត្ថ ិ ភាពបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា នរបស់ក ុមហ៊ុនម (IT Securtity 

Blueprint) សុវត្ថ ិភា ពបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា ននះថរកសោ  និងជម ុញឱយមា នប សិទ្ធ ភាពលើ  
ហដា រចនា សម្ព ័ន្ធ  សុវត្ថ ិភា ពបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា នដើមបីគា ំទ ដល់ផ្ន ក អាជីវកម្ម ។  តាមរយៈកា រ
វា យតម្ល ជា បន្ដ បនា ប់ និងកា រថរកសោ រចនា សម្ព ័ន្ធ សុវត្ថ ិ ភាពបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា នឱយមា នភា ពរលូន 
សុវត្ថ ភិា ពបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា ន ធា នា ថា នឹងអា ចជំនះនូវរា ល់បញ្ហ ប ឈមផ្ន  កអាជីវកម្ម  នាថ្ង  អនាគត
ឱយបា ន។

ក អំពីសុវត្ថ ិភា ពបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា ន នា យកដា នប តិបត្ដ ិ តាមនបច្ច កវិទ យោព័ត៌មា ន និង
គ ប់គ ងហា និភ័យបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា នរបស់ក ុមហ៊ុនម ដើរតួនា ទីជា អ្ន កឃា ំមើលដើមបីវា យតម្ល 
ប  ណា មួយដលអា ចនឹងមើលរំលង ដើមបីរកសោ ឱយបា ននូវកា រ  រពតា ម  លកា រណ៍សុវត្ថ  ិភាព
បច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា នរបស់ក ុមហ៊ុនម និងកា រអនុវត្ដ ល្អ ប សើរបំផុតនវិស័យធនា គា រ។ កា រដា ក់
បញ្ច ូល  យមា ននូវសុវត្ថ ិភា ពបច្ច កវិទយោ ព័ត៌មា ន គឺដើមបីរកសោ នូវស្ត ង់ ដារកម ិតខ្ព ស់មួយ  យ
ពឹងផ្អ កលើកា រអនុវត្ត ល្អ ប សើរបំផុតនវិស័យធនា គា រ ដើមបីធា នា ថា ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី 
ភីអិលសីុ អា ចធ្វ ើប តិបត្ដ ិ ការ  យមា នហា និភ័យលើប ព័ន្ធ សុវត្ថ ិ ភាពតិចតួចបំផុត។

ដំណើរកា រនកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងសំខា ន់ៗ 
ដំណើរកា រសំខា ន់ៗដលក ុមប ឹកសោ ភិបា លបា នបង្ក ើតឡើង ដើមបីធ្វ ើ ការត ួតពិនិតយឡើងវិញនូវ
ភា ពគ ប់គ ន់ និងសុចរិតភា ពនប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ រួមបញ្ច លូ ទំាង ការអនុវត្ដ  តាមបទបបញ្ញ ត្ដ ិ
ចបោ ប់ ដលមា នជា ធរមា នមា នដូចខា ងក ម៖

គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម 
គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  (AC) មា នសមា ជិកជា អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ។ិ គណៈកមា ធិ ការ
សវនកម្ម  គឺជា គណៈកមា ធិកា រមួយដលទទួលបា នកា រផ្ទ រសិទ្ធ ិពីក ុមប ឹក សោភិបា ល ដើមបីទទួល
ខុសត វូលើកា រត តួពិនិតយ កា ររៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ការផសព្វ ផ សោយព័ត៌មា ន កា រប តិបត្ដ ិ
តា មបទបបញ្ញ ត្ដ ិចបោ ប់ កា រគ ប់គ ង ហានិភ័យ និងដំណើរកា រនកា រគ ប់គ ងលើ ការត ួតពិនិតយ
ផ្ទ ក្ន ុង  ក្ន ុងធនា គា រ។ គណៈគ ប់គ ង និងសវនករផ្ទ ក្ន ុង ព ម ទាំងសវនករខា ងក  ផ្ដ ល់
របា យកា រណ៍ជូនគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម អំពីប សិទ្ធ  ភាពនកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង។

រា ល់ប  សំខា ន់ៗ និងគួរឱយកត់សមា្គ ល់ទា ំងអស់ដលបា នរកឃើញ  យសវនករ ត ូវ
រា យកា រណ៍ជូនគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  ដើមបីធ្វ ើ ការពិនិតយមើលឡើងវិញ និងពិភា កសោ ។ 
គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម ពិនិតយមើលឡើងវិញ ហើយធា នា អំពីកា រអនុវត្ដ ផន ការកា ត់បន្ថ យ
ប   ឬ ហា និភ័យរបស់គណៈគ ប់គ ង ដើមបីកា រពា រផលប  ជន៍របស់ក ុមហុ៊នម និងរកសោ 
ឱយបា នល្អ នូវអភិបា លកិច្ច ដ៏សមស ប។ កា រគ ប់គ ងផ្ន ក អាជីវកម្ម ដលត ូវ បានចា ត់ថា ក់ ថា មាន 
"ហា និភ័យលើសពីកម ិតមធយម" ឬ "ហា និភ័យកម ិតធ្ង ន់" ត ូវទទួលកា រពិគ ះ បល់ពី
គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម ។

គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  ក៏ត វូធ្វ ើ ការពិនិតយមើលឡើងវិញផងដរនូវរា ល់ប តិបត្ដ  ិការ ជាមួយ
ភា គីសម្ព ន័្ធ  ញាតិ  ហុ៊យ ចំណា យលើសវនកម្ម ដលស្ន ើ យសវនករខា ងក  និង ហុ៊យ
ចំណា យមិនពា ក់ព័ន្ធ នឹងកិច្ច  ការសវនកម្ម ដលស្ន ើ យសវនករខា ងក របស់ធនា គា រ។ 

កា រធ្វ ើបទបងា ញនា នា អំពីផនកា រអា ជីវកម្ម   ការវិវឌឍថ្ម ីៗ  ប តិបត្ដ ិ ការ នា នា  ហានិភ័យន
អា ជីវកម្ម  និងកា រត តួពិនិតយ ដើមបីកា ត់បន្ថ យ ហានិភ័យត វូ បានធ្វ ើឡើង យផ្ន ក អាជីវកម្ម  ពាក់ព័ន្ធ  
និងផ្ន កគា ទំ  អាជីវកម្ម  ប សិនបើគណៈកមា ធិ ការសវនកម្ម យល់ឃើញថា ចា បំា ច់។ គណៈកមា ធិ ការ
សវនកម្ម ក៏ចូលរួមកិច្ច ប ជុំពិភា កសោ គណៈគ ប់គ ងប  ចាំឆា ំរបស់ធនា គា រផងដរ ដល  ក្ន ុង
កិច្ច ប ជំុនះ ផ្ន កអា ជីវកម្ម  និងផ្ន កគា ទំ  អាជីវកម្ម នីមួយៗធ្វ ើ ការពិនិតយមើលឡើងវិញនូវប តិបត្ដ  ិការ
នា នា របស់ខ្ល នួ ដលបា នធ្វ ើឡើងសម ប់ឆា នំះ ព ម ទំាងធ្វ ើ ការបងា ញអំពីយុទ្ធ  សាស្ដ   និងផនកា រ
នា នា សម ប់ឆា ំបនា ប់ផងដរ។

គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យនា នា 
ក មុប កឹសោ ភិបា លបា នបង្ក ើតគណៈកមា ធិ ការហា និភ័យចំនួន ២ ដលមា ន  ះ ថា គណៈកមា ធិ ការ
ឥណទា នកម្ព ុជា  (CCC) និងគណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ (RC)។ គណៈកមា ធិកា រឥណទា ន
កម្ព ុជា រា យកា រណ៍ជូនគណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ អំពីប   ពាក់ព័ន្ធ នឹងឥណ ទានរបស់ធនា គា រ 
ហើយគណៈកមា ធិកា រនះមា នកា រទទួលខុសត ូវ និងមុខងា រដា ច់  យឡកពីគណៈកមា ធិ ការ 
ហា និភ័យ ដូចដលបា នកំណត់ក្ន ុងតួនា ទី និងភា រកិច្ច របស់គណៈកមា ធិ ការឥណទា នកម្ព ុ ជា។ 
គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យកំណត់កម្ម វត្ថ ុ ន  លកា រណ៍ហា និភ័យរបស់ធនា គា រ ហើយបំពញ
តួនា ទី និងកា តព្វ កិច្ច ជំនួសឱយក ុមប ឹកសោ ភិបា ល ក្ន ុង ការត ួតពិនិតយលើកា រគ ប់គ  ងហានិភ័យ។ 
កា រទទួលខុសត វូចំ  ះកា រត តួពិនិតយលើកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យប  ចំាថ្ង  ត  ូវបានប គល់សិទ្ធ ជូិន 
គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ ដលទទួលបន្ទ ុករា យកា រណ៍  យផា ល់ ក ុមប ឹក សោភិបា ល។ 
គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យធ្វ ើ ការជួបប ជំុ ជា រៀងរា ល់ខ ឬ តា មកា រចា ំបា ច់។

គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម  ត វូបា នបង្ក ើតឡើង យគណៈកមា ធិ ការ
ហា និភ័យ  ខសីហា  ឆា ំ២០១២ និងចា ប់ផ្ដ ើមកិច្ច ប ជុំលើកទី១ របស់ខ្ល ួន ខតុលា ។ 
គណៈកមា ធិកា រនះរា យកា រណ៍អំពីហា និភ័យសា ច់ប ក់  ងាយស លួ ព ម ទំាងប   ទាក់ទងនឹង

ប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ
សចក្ដ ថី្ល ងកា រណ៍អំពី
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ទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម របស់ធនា គា រ  គណៈកមា ធិ ការហា និភ័យ។ គណៈកមា ធិ ការគ ប់គ ង
ទ ពយសកម្ម  និងទ ពយអកម្ម  ធ្វ ើ ការប ជុំជា រៀងរា ល់ខ  យមា នតួនា ទីចមបងក្ន ុង ការពិនិតយ
តា មដា ន និងប ើប ស់ យុទ្ធ  សាស្ដ  គ ប់គ ង ហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថ ុន  តារាងតុលយកា រ ជា មួយនឹង
កា រទទួលខុសត ូវជា ក់លា ក់ចំ  ះកា រគ ប់គ ងលើថ្ល ដើម ឥណទា ន កា ររៀបចំអភិវឌឍបន្ថ ម
លើកា រផ្ដ ល់ប កឹសោ  ដលសមស បជូនគណៈកមា ធិ ការហា និភ័យ ក្ន ងុ ការធ្វ ើសចក្ដ សីម  ចទាក់ទង 
នឹងហា និភ័យសា ច់ប ក់ងា យស លួ និងហា និភ័យអត  ការប ក់  ការបងចកប ភពហិរញ្ញ បប ទាន 
និងកា រត ួតពិនិតយឡើងវិញ នូវសមា សភា ពក្ន ុង តា រាងតុលយកា រពា ក់ព័ន្ធ នឹងឥណ ទាន និងប ក់
ប ្ញ ើ។ សរុបសចក្ដ ីមក គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម  និង ទ ពយអកម្ម  ត ួតពិនិតយមើល
កា រអនុវត្ដ នដំណើរកា រគ ប់គ ងប កប  យប សិទ្ធ  ភាព សម ប់កា រគ ប់គ ងលើអត  ការប ក់ 
សា ច់ប ក់ងា យស ួលរបស់ធនា គា រ និងហា និភ័យស ដៀងគា ផសងៗទៀត ដលទា ក់ទងនឹង
តា រា ងតុលយកា របស់ធនា គា រ និងកម ិត  ពាក់ព័ន្ធ ផសងទៀត។ 

គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង
គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង គឺជា គណៈកមា ធិ ការដលបង្ក ើតឡើង  យក ុមប ឹកសោ ភិបា លដើមបី
គ ប់គ ងប  ដលកើតពីកា រធ្វ ើប តិបត្ដ ិ ការប  ចាំថ្ង ។ កិច្ច ប ជុំគណៈកមា ធិ ការនះធ្វ ើឡើង 
២សបា  ហ៍ម្ដ ងក្ន ុងមួយខ គឺ  សបា  ហ៍ទី១ និងទី៣ នខនីមួយៗ ឬ តា មកា រចា ំបា ច់។ 
សមា សភា ពរបស់គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងរួមមា ន សមា ជិកមកពីនា យកដា ន នា នា រួមបញ្ច លូ ទំាង 
សវនករផ្ទ ក្ន ុងមួយរូប និងមន្ដ  ីប តិបត្ដ ិមួយរូបដលត ូវបា នអ ្ជ ើញឱយចូលរួមប ជំុជា អចិន្ដ  យ៍។

 លកា រណ៍ និងនីតិវិធីផ្ទ ក្ន ុង
រា ល់  លកា រណ៍ និងនីតិវិធីផ្ទ ក្ន ុងរបស់ផ្ន កអា ជីវកម្ម  ទាំងអស់ ត ូវ បានអនុម័ត  យក ុម-
ប កឹសោ ភិបា ល។  លកា រណ៍ និងនីតិវិធីទា ងំអស់នះត វូ បានប ើប ស់ ជាមគ្គ ទុសក៍៍សម ប់ ការ
ធ្វ ើប តិបត្ដ កិា រប  ចំាថ្ង  ដើមបីធា នា កា រប តិបត្ដ  ិតាម  ការត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ និងបទបបញ្ញ ត្ដ ចិ បោប់ដល
មា នជា ធរមា ន។  លកា រណ៍ទា ំងនះ រៀបចំឡើងក្ន ុង លបំណងធា នា  ប សិទ្ធ ភាពន 
ប តិបត្ដ ិកា រឱយកា ន់តមា នភា ពប សើរឡើង  យធ្វ ើ ការពិ ចារណា ផងដរ  លើបម បម ួលន
វិស័យធនា គា រ ដូចជា  លក្ខ ខណ តម ូវរបស់ចបោ ប់ ហា និភ័យ និងវិធា នកា រត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងដើមបី
កា ត់បន្ថ យហា និភ័យ ព ម ទាំងផលិតផល និងសវា កម្ម ថ្ម ីៗ  ជាដើម។

សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង
កា រធ្វ ើសវនកម្ម  យសវនករផ្ទ ក្ន ងុលើប តិបត្ដ  ិការរបស់ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ ត វូ បាន
ធ្វ ើឡើងរួមគា ជា មួយ សវនករនក មុហុុ៊នម និងត វូរា យកា រណ៍  យឯករា ជយ  គណៈកមា ធិ ការ
សវនកម្ម ។ គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  មាន ឯករា ជភា ពគ ប់គ ន់ពីផ្ន ក អាជីវកម្ម  និងផ្ន ក គាំទ 
អា ជីវកម្ម ផសងទៀតលើគ ប់សកម្ម  ភាព និងប តិបត្ដ ិ ការ ទាំងអស់ ។ 

កា រទទួលខុសត វូចមបងរបស់នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុ គឺផ្ដ ល់ជូននូវកា រធា នា  យឯករា ជយ
លើប សិទ្ធ  ភាពនប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងដលត ូវអនុវត្ដ  យគណៈគ ប់គ ង។ នា យកដា ន
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងធ្វ ើកា រវា យតម្ល លើសា នភា ពនកា រត ួតពិនិតយ កា រអនុវត្ដ  ការគ ប់គ  ងហានិភ័យ 
កា រប តិបត្ដ ិ តាមបទបបញ្ញ ត្ដ ិចបោ ប់ ប សិទ្ធ  ភាព និងសមត្ថ  ភាពរបស់គណៈគ ប់គ ង ព ម ទាំង ការ
អនុវត្ដ យុទ្ធ សា ស្ដ  របស់ផ្ន កអា ជីវកម្ម  និងផ្ន ក គាំទ  អាជីវកម្ម ផងដរ។

វិសា លភា ពកា រងា ររបស់នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង គ បដណ្ដ ប់លើគ ប់ផ្ន ក អាជីវកម្ម  និង
ផ្ន កគា ំទ  អាជីវកម្ម  ទាំងអស់។ កា រជ ើសរីសយកផ្ន ក ណាមួយមកធ្វ ើសវនកម្ម ត ូវធ្វ ើឡើង យ
ផ្អ កលើផនកា រសវនកម្ម ប  ចំាឆា  ំដលត វូបា នអនុម័ត  យគណៈកមា ធិ ការសវនកម្ម ។ ផន ការ
សវនកម្ម ប ចា ំឆា ំត ូវបា នបង្ក ើតឡើង ផ្អ ក តាមកា រវា យតម្ល កម ិ តហានិភ័យ  ល   និង 
យុទ្ធ សា ស្ដ  របស់ធនា គា រ។ ផ្ន ក ទំាងឡា យណា ដលត វូ បាន វាយតម្ល  ថា មាន ហានិភ័យកម តិខ្ព ស់ 
គឺជា កម្ម វត្ថ ុនកា រធ្វ ើសវនកម្ម ប  ចាំឆា ំ ក្ន ុងខណៈផ្ន កដលទទួលកា រវា យតម្ល  ថា មាន ហានិភ័យ
កម ិតមធយម ឬ ទា ប គឺជា កម្ម វត្ថ ុនកា រធ្វ ើសវនកម្ម  ជាបន្ដ បនា ប់។ នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងក៏
ធ្វ ើកា រសុើបអង្ក តផងដរលើកា រសងស័យចំ  ះកា រលួចបន្ល ដំលប ព តឹ្ដ យបុគ្គល កិ អតិថិជន  

និងតតិយជន ហើយផ្ដ ល់អនុសា សន៍កលម្អ ឱយកា ន់ប សើរឡើង ដើមបីបងា្ក រកុំឱយប  ដដល
កើតមា នឡើងសា ជា ថ្ម ីម្ដ ងទៀត និងធ្វ ើ ការចា ត់វិធា នកា រចំ  ះបុគ្គ ល ពាក់ព័ន្ធ ។  នាយកដា ន
សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងមា នសិទ្ធ ិទទួលបា នគ ប់ព័ត៌មា នទា ំងអស់ ដលចា ំបា ច់  យគា នកម ិតក្ន ុង
ក បខណ នកា រងា ររបស់ខ្ល នួឡើយ។ នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ងុអនុម័តយកក បខណ ត តួពិនិតយ
ផ្ទ ក្ន ុង នគណៈកមា ធិកា រ Committee of Sponsoring Organisations of the Tradeway 

Commission សម ប់កា រផ្ដ ល់ពិន្ទ ុ និងវា យតម្ល លើប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង និងហដា រច នា
សម្ព ័ន្ធ ដលពា ក់ព័ន្ធ របស់ធនា គា រ។ វិសា លភា ពកា រងា ររបស់នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងត ូ វបាន
បង្ក ើតឡើង  យ  ងតា មស្ដ ង់ដា រអន្ដ រ ជាតិសម ប់កា រប កបវិជា ជីវៈសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងរបស់
វិទយោ សា នសវនករអន្ដ រជា តិ (IIA) និង  លកា រណ៍ណនា ំរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា (NBC)។

របា យកា រណ៍សវនកម្ម  គឺជា លទ្ធ ផលចុងក យនកា រងា រសវនកម្ម ដលបងា ញអំពីវិសា លភា ព
កា រងា រសវនកម្ម ដលបា នបំពញ កា រវា យតម្ល ទូ នប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុ ងជាមួយនឹងកា រ
អង្ក តយា៉ងលម្អ ិតលើកា រធ្វ ើសវនកម្ម  មតិ  បល់ និងអនុសា សន៍នា នា ដើមបីធ្វ ើឱយកា ន់ត
ប សើរឡើង។ នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងពិនិតយមើលឡើងវិញ និងវា យតម្ល  រាល់អញ្ញ ត្ដ ិកម្ម  ឬ 
កា រមិនប តិបត្ដ ិ តាមបទបបញ្ញ ត្ដ ិចបោ ប់ ដលបា នលើកឡើង  យនា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង 
ហើយធា នា ថា គណៈគ ប់គ ង បានចា ត់ វិធា នកា រកតម ូវសមស ប និង ជាបនា ន់។ 

នា យកដា នសវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង ធ្វ ើកា របណ្ដ ុះបណា្ដ លដល់ថា ក់គ ប់គ ង សាខា  និងបុគ្គ លិករបស់
ធនា គា រជា ប  ចាំអំពី អភិបា លកិច្ច  និងប   នា នានប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង។

ក បខណ នកា រប តិបត្ដ ិ តាមបទបបញ្ញ ត្ដ ិច បោប់់
ក បខណ នកា រប តិបត្ដ ិ តាមបទបបញ្ញ ត្ដ ិច បោប់ដា ក់ចញនូវយន្ដ  ការ និងមធយោ បា យនា នា  ដើមបី
ធា នា នូវកា រអនុវត្ដ ស បគា  និងប កប យប សិទ្ធ  ភាពក្ន ុង ការគ ប់គ ង ហានិភ័យដលកើតឡើង
ពីកា រមិន  រពចបោ ប់។ ទា ងំនះតម វូឱយធនា គា រអនុម័ត និងអនុវត្ដ នូវ លកា រណ៍ និងនីតិវិធីស្ដ ពីី
កា រប តិបត្ដ ិ តាមបទបបញ្ញ ត្ដ ិចបោ ប់របស់ក ុមហ៊ុនម ហើយប្ដ ជា  កាត់បន្ថ យ ការទទួលខុសត ូវរបស់
ធនា គា រចំ  ះកា រមិនប តិបត្ដ  ិតាមបទបបញ្ញ ត្ដ ចិ បោប់។ ស ប តាមអភិបា លកិច្ច ល្អ   នាយកដា នប តិបត្ដ ិ
ធ្វ ើកា ររា យកា រណ៍ជូន ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល  យឯករា ជយ។ អភិបា លកិច្ច សមស បមួយក៏ត ូវ បាន
បង្ក ើតឡើង  យ  ក្ន ងុ  ះមន្ដ  បី តិបត្ដ  ិតាមប  ចំា ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ ត វូ រាយ ការណ៍
ជូននា យកដា នប តិបត្ដ  ិតាមបទបបបញ្ញ ត្ដ រិបស់ក មុហុ៊នម បន្ថ មពីលើកា ររា យកា រណ៍  យផា ល់

 ក ុមប ឹកសោ ភិបា លរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី ក្ន ុងកម ិតមួួយដលអនុ  ត យ
វិធា នយុតា ធិកា រកម្ព ុ ជា។ 

 លកា រណ៍ និងនីតិវិធីនកា រអនុម័តលើផលិតផលថ្ម ី
 លកា រណ៍ និងនីតិវិធីនកា រអនុម័តលើផលិតផលថ្ម  ីត វូបា នដា ក់ឱយអនុវត្ដ សម ប់គ ប់ផលិតផល 

និងសវា កម្ម ថ្ម ីៗ  ទា ងំអស់របស់ធនា គា រ។ ផលិតផលថ្ម  ី គឺសំ   លើផលិតផល និង/ឬ សវា កម្ម 
ទា ងំឡា យណា  ដលផ្ដ ល់ជូនដំបូង  យធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ ឬ ជា កា របញ្ច លូផលិតផល
ច ើន  ជា ផលិតផលតមួយ ឬ បម បម លួទម ង់នផលិតផលដលមា នស ប់ និង/ឬ សវា កម្ម 
ដលមា នកា រប ប ួលខា ំងនូវទម ង់ហា និភ័យ ដូចដលបា នកំណត់  យនា យកដា នគ ប់គ ង
ហា និភ័យ។

គ ប់សំណើសុំកា រអនុម័តលើផលិតផលថ្ម ី ត ូវឆ្ល ង កាត់ដំណើរកា រនកា រត ួតពិនិតយហា និភ័យ
ឱយបា នសីុជម   យបុគ្គ ល ពាក់ព័ន្ធ  នា នា ទា ងំ  ក្ន ងុធ នា គារ និង  ក្ន ងុក មុហុ៊នម ដើមបីធា នា 
ថា គ ប់ផ្ន កសំខា ន់ៗ និងផ្ន កដលពា ក់ព័ន្ធ នឹង ហានិភ័យ ត វូ បានកំណត់ វា យតម្ល  និង កាត់បន្ថ យ
ហា និភ័យមុនពលដំណើរកា រផលិតផល និង/ឬ សវា កម្ម ថ្ម ីៗ  ះ។ បនា ប់មកសំណើសុំកា រ 
អនុម័តលើផលិតផលថ្ម មួីយរបស់ធនា គា រ ត វូឆ្ល ង កាត់កា រពិភា កសោ យ៉ាងហ្ម ត់ចត់ យគណៈកមា ធិ ការ
នា នា របស់ធនា គា រ និងក មុហុ៊នម មុននឹងដា ក់ជូនក មុប កឹ សោភិបា លរបស់ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ 
ភីអិលសុី ដើមបីធ្វ ើកា រអនុម័តចុងក យ។

សចក្ដ ថី្ល ងកា រណ៍អំពីប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ
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កិច្ច ប ជំុគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម 

សចក្ដ ថី្ល ងកា រណ៍អំពីប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ

កា រគ ប់គ ងលើអញ្ញ ត្ដ ិកម្ម  និងកា រផសព្វ ផ សោយ
ធនា គា រ  តបន្ដ សង្ក ត់ធ្ង ន់លើសា រៈសំខា ន់នកា រប  កាន់ខា ប់នូវ ការ  រពតា មបទបបញ្ញ ត្ដ ិច បោប់ 
ប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុង និងនីតិវិធីផសងៗទៀត ដើមបីរកសោ ករ្ដ  ិ៍  ះរបស់ធនា គា រ។ អញ្ញ ត្ដ ិកម្ម 
ត វូបា នលើកឡើង និងចា ត់ចងឱយបា នទា ន់ពលវលា  ប កប យតមា  ភាព។ ដើមបីឈា ន  រក
កា រសម ច  ល  នះ ធនា គា របា នបង្ក ើតនីតិវិធីគ ប់គ ងលើករណីអញ្ញ ត្ដ កិម្ម  និង ការផសព្វ ផ សោយ 
ដើមបីផសព្វ ផសោ យករណីអញ្ញ ត្ដ ិកម្ម  ណាមួយដលកើតមា នឡើង រួមមា ន កា រមិនប តិបត្ដ ិ តាម
បទបបញ្ញ ត្ដ ិចបោ ប់ កា រមិន  រពកា តព្វ កិច្ច   ការលួចបន្ល ំ និងកា រមិន  រពតា មដំណើរកា រផ្ទ ក្ន ុង។ 
នីតិវិធីនះជួយឱយមា នវិធា នកា រកលម្អ  ទាន់ពលវលា  និងពង ងឹតមា  ភាព ព ម ទំាង ការត តួពិនិតយ
របស់គណៈគ ប់គ ង។ ស្ថ ិតក មនីតិវិធីនកា រគ ប់គ ងលើអញ្ញ ត្ដ ិកម្ម  និង ការផសព្វ ផ សោយ 
របា យកា រណ៍ស្ដ ីពីប  ដលកើតមា នត ូវផ្ញ ើជូនក្ន ុងអំឡុងពល ២៤ ៉ងបនា ប់ពីរកឃើញ ឬ 
បនា ប់ពីកា រជូនដំណឹងដំបូងបំផុតអំពីប  ដលបា នកើតឡើង។ បនា ប់មក ករណីអញ្ញ ត្ដ ិកម្ម 
ទា ងំនះនឹងត វូបា នចា ត់ចង  ះស យ យ ផ្អ កលើ ភាពធ្ង ន់ធ្ង រ និងផលប៉ះពា ល់របស់ករណី
នះចំ  ះអា ជីវកម្ម  ប តិបត្ដ ិ ការ និងករ្ដ  ិ៍  ះរបស់ធនា គា រ។ ករណីអញ្ញ ត្ដ ិកម្ម នះ ត ូវសង្ខ ប 
និងរា យកា រណ៍ជូនគណៈកមា ធិកា រហា និភ័យជា រៀងរា ល់ខ។

ក មសីលធម៌
ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ មា នស្ដ ង់ ដារក មសីលធម៌អបបបរមា មួយសម ប់ឱយគ ប់និ ជិត
ទា ំងអស់របស់ខ្ល ួន អនុវត្ដ  ដលរួមបញ្ច ូលទា ំងគ ប់ទិដ្ឋ  ភាព ទាំងអស់នប តិបត្ដ ិ ការ អាជីវកម្ម ប  ចាំ
ថ្ង ផងដរ។  លកា រណ៍ណនា អំំពីក មសីលធម៌ ត ូវបា នអនុម័តយកតា មក មសីលធម៌របស់
ក មុហុ៊នម ហើយត វូបា នដា ក់បញ្ច លូ ក្ន ងុកិច្ច សន យោកា រងា រដលយល់ព ម និងចុះហត្ថ ល ខា

 យគ ប់និ  ជិតទា ំងអស់។

 លកា រណ៍ និងនីតិវិធីស្ដ ីីពីធនធា នមនុសស
 លកា រណ៍ និងនីតិវិធីស្ដ ពីីធនធា នមនុសសត វូបា នបង្ក ើតឡើង និងប ើប ស់ ក្ន ងុក មុហុ៊នម

ទា ំងមូល  យមា នវិសា លភា ពលើគ ប់ទិដ្ឋ  ភាព ទាំងអស់នកា រគ ប់គ ងធន ធានមនុសសក្ន ុង
ធនា គា រ។  លកា រណ៍នះបា នកំណត់យា៉ងចបោ ស់លា ស់អំពី កា រជ ើសរីសនិ ជិត កា រ
តម្ល ើងឋា នៈ កា រផ្ទ រកន្ល ងកា រងា រ និងកា របញឈប់និ  ជិត  ក្ន ងុក មុហុ៊នមទា ងំមូល។ និ  ជិត 
ទទួលកា រវា យតម្ល លើកា រងា ររបស់ខ្ល ួន ជារៀងរា ល់ឆា ំ ហើយកា រវា យតម្ល  ការ ងារនះធ្វ ើឡើង

 យផ្អ កលើសូចនា ករនកា រវា យតម្ល លទ្ធ ផល ការងា រ និងកា រវា ស់វងសមត្ថ  ភាពគន្ល ឹះ។ 
កម្ម វិធីសិកសោ  និងអភិវឌឍន៍សមត្ថ  ភាព ដលរួមបញ្ច ូលទា ំង ជំនា ញ/វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ លបច្ច កទស
ត វូបា នរៀបចំឡើង និងដា ក់ឱយអនុវត្ដ ក្ន ងុ ល  គា ទំ  និងបង្ក ើនសមត្ថ  ភាពនិ ជិតរបស់យើង 
ដើមបីធា នា ថា និ  ជិតទា ំងអស់អា ចបំពញភា រកិច្ច របស់ខ្ល ួនប ក ប យប សិទ្ធ ភាព។ ធនា គា រ  
បា នធ្វ ើកា រក ើនរំលឹកដល់និ  ជិតរបស់ខ្ល ួន ជារឿយៗ អំពី  លកា រណ៍ពា ក់ព័ន្ធ  នា នា តាមរយៈ
សា រអឡិចត និូក ឬ កា រជូនដំណឹងជា លា យលក្ខ ណ៍អកសរ និងវគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ លដលពា ក់ព័ន្ធ  នា នា។ 
វគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ លមួយ ក្ន ងុចំ  មវគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ លផសងទៀតស្ដ ពីីកា រប  ឆំាងកា រសមា តប ក់ 
និងហិរញ្ញ បបទា នភរវកម្ម ត វូបា នធ្វ ើឡើងជា រឿយៗ ដើមបីជា កា រប  ក់ឱយឃើញអំពីទសសនា ទា ន
របស់ក ុមហុ៊នម ដលមិនអធយោ ស ័យចំ  ះអំពើ  កបន្ល ំ។ ចំណុចនះក៏ត ូវបា នធ្វ ើ ការសង្ក ត់
ធ្ង ន់ផងដរ  ក្ន ុងកម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា្ដ លណនា ំដំបូងរបស់ក ុមហ៊ុនម។ 

កា រគ ប់គ ងនិរន្ដ រ ភាពនធុរកិច្ច 
កា រទទួលសា្គ ល់អំពីសា រៈសំខា ន់នកា រគ ប់គ ងនិរន្ដ រ ភាពនធុរកិច្ច  (BCM) និងកា រទទួលខុសត វូ 
សំខា ន់ៗ ព មទា ំងសកម្ម  ភាពដលពា ក់ព័ន្ធ  និង ការឆ្ល ើយតបចំ  ះសា ន ភាពនវិបត្ដ ិ នា នាដល
អា ចកើតមា នឡើង ធ្វ ើឱយធនា គា រចា ំបា ច់ត ូវតបង្ក ើតឱយ មានផនកា រគ ប់គ ងនិរន្ដ  រភាពនធុរកិច្ច  

សម ប់សហគ សទា ងំមូល ដលមិនត មឹតរួមបញ្ច លូនូវកា រគ ប់គ ងវិបត្ដ  ិ ះទ។ ក មុកា រងា រ
គ ប់គ ងនិរន្ដ រ ភាពនធុរកិច្ច របស់ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ បា នអនុវត្ដ  យ គជ័យនូវ
កា រសា កលបងអំពីកា រ  ះស យវិបត្ដ ិ និងកា ររៀបចំផនកា រគ ប់គ ងនិរន្ដ រ ភាពនធុរកិច្ច ។

សកម្ម ភា ពរបស់ក ុមកា រងា រគ ប់គ ងនិរន្ដ រ ភាពនធុរកិច្ច  ដល បានបំពញ  ឆា ំ២០១២ 
មា នដូចខា ងក ម៖
ក. សម ចផនកា រគ ប់គ ងនិរន្ដ រ ភាពនធុរកិច្ច រួម សម ប់គ ប់នា យកដា ន ទំាងអស់  កា រិយា ល័យ

កណា្ដ ល បុ៉ន្ដ  ផនកា រនះ  ពំុទា ន់បា នដា ក់ជូនគណៈកមា ធិ ការគ ប់គ ង ហានិភ័យប តិបត្ដ  ិការ
របស់ក ុមហ៊ុនម  ឡើយ។ 

ខ. កា រសា កលបង  ះស យវិបត្ដ ិលើប ព័័ន្ធ ស្ន ូលរបស់ធនា គា រ ត ូវ បានធ្វ ើឡើងប ក ប យ
 គជ័យ  ត ីមា សទី៤។ 

គ. កា រសា កលបងផនកា រគ ប់គ ងនិរន្ដ រ ភាពនធុរកិច្ច    តាមបណា្ដ ទី តាំងផសងៗទៀតដល
បា នជ ើសរីស សម ប់មុខងា រសំខា ន់នា នា ត វូ បានធ្វ ើឡើងប ក ប យ គជ័យ  ត  ីមាស
ទី៤។ 

ឃ. សម ចបា ននូវកា រវា យតម្ល លើទីតា ំងដលអា ចបង្ក ឱយ មាន ហានិភ័យ (Location 

Vulnerability Hazard Scorecard) 
ច. ដា ក់ជូនរបា យកា រណ៍ស្ដ ពីីវិបត្ដ  ិ ដលកើតមា ន  យចដនយ  នា យកដា នគ ប់គ ងនិរន្ដ រ ភាព

នអា ជីវកម្ម ធុរកិច្ច  របស់ក ុមហ៊ុនម
ច.  បា នរៀបចំកម្ម វិធីយល់ដឹងអំពីកា រគ ប់គ ងនិរន្ដ រ ភាពនធុរកិច្ច សម ប់គណៈគ ប់គ ង។
ឆ.  បា នតា ក់តងរួចរា ល់នូវកម ងសំណួរសម ប់កា រវា យតម្ល ផា ល់ខ្ល ួន។  

កា រគ ប់គ ងហា និភ័យប តិបត្ដ ិ ការ
ហា និភ័យប តិបត្ដ  ិការ គឺជា ផលវិបា កមួយដលមិនអា ចជៀសវា ងបា ន  ក្ន ងុ ការប កប អាជីវកម្ម ។ 
បុ៉ន្ដ ធនា គា របា នបង្ក ើត លកា រណ៍ និងនីតិវិធីដើមបីធ្វ ើ ជាមគ្គ ុទសក៍សម ប់ផ្ន ក អាជីវកម្ម  និង
ផ្ន កគា ំទ  អាជីវកម្ម ផសងទៀត  ក្ន ុងប តិបត្ដ ិ ការប  ចាំថ្ង របស់ធ នាគា រ កា រអនុវត្ដ  យផ្អ កលើ
ទមា ប់អនុវត្ដ ល្អ ប សើរបំផុត  ក្ន ងុធនា គា រ និងស ប តាមកា រណនា រំបស់ក មុហុ៊នម។   លកា រណ៍ 
និងនីតិវិធីគ ប់គ ងហា និភ័យរបស់ធនា គា រ បា នកំណត់យា៉ងចបោ ស់អំពី  លកា រណ៍គ ឹះន ការ
កំណត់ កា រវា យតម្ល  កា រគ ប់គ ង  ការកា ត់បន្ថ យ និង ការត តួពិនិតយលើហា និភ័យដលកើតមា ន។



42 ២០១២  របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា ំ

សកម្ម ភា ពកំសា ន្ត របស់បុគ្គ លិកធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ក្ន ុង រាជ ធានីភ្ន ំពញ

សចក្ដ ថី្ល ងកា រណ៍អំពីប ព័ន្ធ ត តួពិនិតយផ្ទ ក្ន ងុ

ទិន្ន ន័យនហតុកា រណ៍ដលបណា្ដ លឱយមា នកា របា ត់បង់ (LED)៖
ដើមបីធ្វ ើកា រពិនិតយ និងតា មដា នប កប យប សិទ្ធ  ភាព ធ នាគា របា នអនុម័តលើប ភទន
ហតុកា រណ៍ដលនា ឱំយមា នកា របា ត់បង់កើតចញពីប តិបត្ដ  ិការចំនួន ៧ប ភទ។  រាល់ឧបបត្ដ ហិតុ
ដលបណា្ដ លឱយមា នកា របា ត់បង់ទា ំងអស់ ត ូវ រាយកា រណ៍ជូន នា យកដា នគ ប់គ  ងហានិភ័យ
ដលនា យកដា ននះជា អ្ន កប មូលផ្ដ ុ ំ និងរា យកា រណ៍បន្ដ ទៀត គណៈកមា ធិ ការហា និភ័យ ដើមបី 
ធ្វ ើកា រពិភា កសោ  និងផ្ដ ល់ ការណនា ំនា នា អំពីផនកា រសកម្ម  ភាពដ៏ល្អ បំផុតមួយ ក្ន ុង ការ កាត់បន្ថ យ
កំុឱយកើតមា នឧបបត្ដ ិហតុដល បណា្ដ លឱយមា នកា របា តបង់នះកើតឡើងម្ដ ងហើយម្ដ ងទៀត។ 

កា រប មូលទិន្ន ន័យនហតុកា រណ៍ ដលបង្ក ឱយមា នកា របា ត់បង់ជួយសម ួលដល់កា រវិភា គ
នា នា  ក្ន ុង  លបំណងគណនា មូលធនរបស់ធនា គា រសម ប់ ហានិភ័យប តិបត្ដ ិ ការ ដូច បាន
លើកឡើងក្ន ងុកិច្ច ព មព ៀង Basel II ស្ដ ពីីមូលធនដលបា នអនុវត្ដ   យក មុហុ៊នម។  ព័ត៌មា ន
ដលប មូលបា ន  យផ្ន កអា ជីវកម្ម /ផ្ន ក គាំទ  អាជីវកម្ម  ត ូ វបានប ើប ស់ដើមបីកំណត់អំពី
មូលហតុ ពិតប កដនឧបបត្ដ ិហតុ ហើយប សិនបើចា ំបា ច់ ត ូវផ្ដ ល់អនុសា សន៍ពង ឹង និង
កលម្អ កា រត ួតពិនិតយលើប តិបត្ដ ិ ការ ឬ ដំណើរកា រកា រងា រដលមា នស ប់។ ឧបបត្ដ ិហតុធ្ង ន់ធ្ង រ
ណា មួយដលជា លទ្ធ ផលនកា របំពា ន/កា រមិន  រពចបោ ប់នឹងត ូវលើកយកមកពិភា កសោ  ហើយ
រា យកា រណ៍ជូនថា ក់លើភា មៗ ដូចដលបា នបងា ញ ក្ន ងុដំណើរកា រនគ ប់គ ង និងកា រផសព្វ ផ សោយ
អំពីករណី អញ្ញ ត្ដ ិកម្ម របស់ធនា គា រ។

កា រប  ឆាំងកា រសមា តប ក់ និងហិរញ្ញ បប ទានភរវកម្ម  
កម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា្ដ ល និងបង្ក ើនកា រយល់ដឹងត ូវបា នធ្វ ើឡើងជា ទៀងទា ត់។ កម្ម វិធីនះត ូវ បាន
បំពញបន្ថ ម  យចបោ ប់ស្ដ ីពីកា រប  ឆាំងកា រសមា តប ក់ និងហិរញ្ញ បប ទានភរវកម្ម ដល បាន

ធ្វ ើបច្ច បុបន្ន ភា ពចុងក យ ករណីសិកសោ លើប តិបត្ដ  ិការ ជាក់ស្ដ ងអំពីហា និភ័យនកា រសមា តប ក់ 
និងកា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ បបទា នភរវកម្ម   យធ្វ ើ ការសង្ក ត់ធ្ង ន់លើតួនា ទី និងកា រទទួលខុសត ូវរបស់
និ  ជិត។ ធនា គា រ បា ននិងបន្ដ  ចាត់វិធា នកា រដើមបីកា ត់បន្ថ យ ហានិភ័យដលអា ចកើតមា នចំ  ះ
ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអីលសុី ពា ក់ព័ន្ធ នឹងសកម្ម  ភាពសមា តប ក់ និងហិរញ្ញ បប ទានភរវកម្ម  
ហើយស បពលជា មួយគា នះដើមបីធា នា នូវកា រប តិបត្ដ ិ  តាមបទបបញ្ញ ត្ដ ិច បោប់ និង  លកា រណ៍
ណនា ំរបស់អា ជា ធរពា ក់ព័ន្ធ ផងដរ។ កិច្ច សហប តិបត្ដ ិ ការ ជាមួយបណា្ដ ធ នា គារផសងៗទៀត 
ក្ន ងុកា រផ្ដ ចួផ្ដ ើមគំនិតប  ឆំាងនឹងកា រសមា តប ក់ និងហិរញ្ញ បប ទានភរវកម្ម  ក៏ ជាផ្ន កមួយនកម្ម វិធី
បណ្ដ ុះបណា្ដ ល និងកា របង្ក ើនកា រយល់ដឹងនះផងដរ។ 

សចក្ដ ីសន្ន ិដា ន
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល មា នជំនឿថា ប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងដលកំពុងអនុវត្ដ  មានលក្ខ ណៈគ ប់គ ន់
ក្ន ុងកា រកា រពា រផលប  ជន៍របស់ភា គទុនិក និងទ ពយសកម្ម របស់ធ នាគា រ សុីអា យអិមប៊ី 
ភីអិលសុី។ ក ុមប ឹកសោ ភិបា លទទួលសា្គ ល់ ថាធនា គា រមា នដំណើរកា រប កប យប សិទ្ធ ភាព 
សម ប់ធ្វ ើកា រកំណត់ វា យតម្ល  និងគ ប់គ ង ហានិភ័យធំៗ  ក្ន ុងធ នា គារ ហើយបា នប្ដ ជា 
បន្ដ ធ្វ ើកា រពិនិតយមើលឡើងវិញនូវប តិបត្ដ ិ ការ និងប សិទ្ធ  ភាពនប ព័ន្ធ ត ួតពិនិតយផ្ទ ក្ន ុងរបស់
ធនា គា រ ដលរួមបញ្ច ូលទា ំងកា រត ួតពិនិតយ ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ ប តិបត្ដ ិ ការ និងកា រប តិបត្ដ ិ តាម
បទបបញ្ញ ត្ដ ិចបោ ប់ ព មទា ំងកា រគ ប់គ ង ហានិភ័យផងដរ។
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សីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ 
ហូលឌីង បី៊ហា ដ

ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ 
បី៊ហា ដ

សីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ 
អសឌីអិន បី៊ហា ដ

ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ 
ភីអិលសីុ

៩៩.៩០ %

៩៩.៩៩%

១០០%

ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ
រចនា សម្ព ន័្ធ របស់ក មុហុ៊ន គិតត មឹថ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូឆា ២ំ០១២
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របស់ធនា គា រ
រចនា សម្ព ន័្ធ 
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ក មុប កឹសោ ភិបា ល 
Dato’ Shaarani Ibrahim

ប ធា នក មុប កឹសោ ភិបា ល 
Goh Nan Kioh

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

Peter England

Yew Wan Kup

បណ តិ មីុ កលយោ ណ

គណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម 
បណ តិ មីុ កលយោ ណ
ប ធា ន
Dato’ Shaarani Ibrahim

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

គណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ
Dato’ Shaarani Ibrahim

ប ធា ន
Yew Wan Kup

អគ្គ នា យក
Sasi Komanthakkal

តំណា ងនា យកគ ប់គ ង ហានិភ័យ 
បុ៊ន យីន
អគ្គ នា យករង និងនា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុពាណិជ្ជ កម្ម 
ហង ធីតា  
នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ បុុគ្គ ល
ហុង ស នួីន
នា យក រតនា គា រ 
ដន ដា វុទ្ធ   
នា យក ព័ត៌មា នវិទយោ  
ហង វុទ្ធ ី
នា យក ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
លី  ភា  
នា យក នីតិកម្ម  និងជា លខា ធិកា រក មុហុ៊ន 
ហង តូរ៉ង់ 
ប ធា ន គ ប់គ ងហា និភ័យ (លខា ធិកា រ)

អ្ន កអ ្ជ ើញចូលរួម៖
ខៀវ ឡា នីន
ប ធា ន សវនកម្ម 
អិន វ៉ានសុភា 
មន្ដ  បី តិបត្ដ  ិតាម
ទីប កឹសោ មកពីសីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ 
តា មកា រអនុម័តពីក មុប កឹសោ ភិបា ល 

គណៈកមា ធិកា រឥណទា នកម្ព  ុជា
Yew Wan Kup

អគ្គ នា យក (ប  ធាន)
បុ៊ន យីន
អគ្គ នា យករង និងនា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុពាណិជ្ជ កម្ម 
ហង ធីតា  
នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ បុុគ្គ ល
គៀន វឌឍនា 
ប ធា ន គ ប់គ ងឥណទា ន 
John Chuah Keat Kong

ទីប កឹសោ ឥណទា ន សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុពាណិជ្ជ កម្ម 
Sue Kok Tseuy Shan

ទីប កឹសោ ឥណទា ន សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ បុុគ្គ ល
ហង វុទ្ធ ី
នា យក ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
លី  ភា 
នា យក នីតិកម្ម  និងលខា ធិកា រ ក មុហុ៊ន

គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ងទ ពយសកម្ម  និង ទ ពយអកម្ម 
Yew Wan Kup

អគ្គ នា យក (ប  ធាន)
Sasi Komanthakkal

តំណា ងនា យកគ ប់គ ង ហានិភ័យ 
បុ៊ន យីន
អគ្គ នា យករង និងនា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុពាណិជ្ជ កម្ម 
ហង ធីតា  
នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ បុុគ្គ ល
ហង វុទ្ធ ី
នា យក ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ហង តូរ៉ង់ 
ប ធា ន គ ប់គ ងហា និភ័យ
ហុង ស នួីន
នា យក រតនា គា រ

គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង
Yew Wan Kup

អគ្គ នា យក (ប  ធាន)
បុ៊ន យីន
អគ្គ នា យករង និងនា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុពាណិជ្ជ កម្ម 
ហង ធីតា  
នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ បុុគ្គ ល
ហង វុទ្ធ ី
នា យក ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

អំុ៊ ចិនា ភក្ដ ី 
នា យក ធនធា នមនុសស 
ដន ដា វុទ្ធ  
នា យក ព័ត៌មា នវិទយោ  
លី  ភា  
នា យក នីតិកម្ម  និងជា  លខា ធិកា រក មុហុ៊ន (លខា ធិកា រ)
បុ៉ក នីវីល័យ
ប ធា ន ទីផសោ រ និង ទំនា ក់ទំនង
ហុង ស នួីន 
នា យក រតនា គា រ 
ហង តូរ៉ង់ 
ប ធា ន គ ប់គ ងហា និភ័យ

អ្ន កអ ្ជ ើញចូលរួម៖
ខៀវ ឡា នីន
ប ធា ន សវនកម្ម 
អិន វ៉ានសុភា 
មន្ដ  បី តិបត្ដ  ិតាម 

លខា ធិកា រក មុហុ៊ន
លី  ភា  
Datin Rossaya Mohd Nashir

លខចុះបញ្ជ ី
Co.1935E/2010

កា រិយា ល័យចុះបញ្ជ ី
អគា រលខ ២០អា ប មហា វិថី ព ះន ត្ដ ម កងផ្ល វូ១១៨ 
សងា្ក ត់ ផសោ រចា ស់ រា ជធា នីភ្ន ពំញ ១២២០៣ 
ព ះរា ជា ណា ចក កម្ព  ុជា
ទូរស័ព៖  +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨០៨៨
ទូរសា រ៖  +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨០៩៩
គហទំព័រ៖ www.cimbbank.com.kh

សវនករ
PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

អគា រលខ ៣៥ មហា វិថីព ះសីហនុ ខណ ចំ ការមន 
រា ជធា នីភ្ន ពំញ ១២២១០
ប អប់សំបុត លខ ១១៤៧
ទូរស័ព្ទ ៖  +៨៥៥ ២៣ ២១៨០៨៦
ទូរសា រ៖  +៨៥៥ ២៣ ២១១៥៩៤

របស់ធនា គា រ
របា យកា រណ៍ព័ត៌មា ន
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ក មុប កឹសោ ភិបា ល
ប វត្ដ រូិបសង្ខ បរបស់
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Dato’ Shaarani Ibrahim បា នទទួលស  បត បរិ  បត ជំនា ញ
ទំនា ក់ទំនងអន្ដ រជា តិ ពីសា កលវិទយោ ល័យមា៉ឡា យា៉ ក្ន ុងឆា ំ១៩៧៣។ 

ចា ប់តា ងំពីខមករា  ឆា ២ំ០០៩ មក Dato’ Shaarani Ibrahim ត វូ
បា នតងតា ងំជា អភិបា លឯករា ជយនធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ថ ហើយក៏ជា 
សមា ជិកគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម  និងគណៈកមា ធិកា រតងតា ំង និង
ផ្ដ ល់តម្ល កា រផងដរ។ ចា ប់ពីខក   ឆា ំ២០១០ Dato’ Shaarani 

Ibrahim ក៏ត វូបា នតងតា ងំជា អភិបា លឯករា ជយនសម្ព ន័្ធ ដ ហ្គ នអន្ដ  រជាតិ 
(DGI) ប ចា ំ  ប ទសសិង្ហ បុរី ដល  ទី  ះ  កក៏ជា ប  ធាន
គណៈកមា ធិកា រតងតា ងំ និងផ្ដ ល់តម្ល  ការ និងជា សមា ជិកគណៈកមា ធិ ការ
សវនកម្ម ។ Dato’ Shaarani Ibrahim ក៏ជា អភិបា លនសា កលវិទយោ ល័យ
ពូត មាឡ៉សុី (UPM) ចា ប់តា ំងពីខមករា  ឆា ំ២០១១ មកផងដរ។ 
ក ពីនះ  កក៏ជា ប  ធានគណៈកមា ធិ ការសវនកម្ម  និង ជាសមា ជិក
គណៈកមា ធិកា រវិនិ  គនសា កលវិទយោ ល័យនះទៀតផង។ 

មុនពលចូលបម ើកា រងា រក្ន ុងវិស័យឯកជន Dato’ Shaarani 
ជា ប  ធានកា រិយា ល័យរដ្ឋ  បាល និងសវា កម្ម  ការទូតរបស់រដា ភិ បាល
មា៉ឡសុី និងបា នបម ើកា រងា រ  ក្ន ុងក សួងកា របរទសចា ប់តា ំងពី 
ឆា ំ១៩៧៣ មកម្ល ះ៉ ហើយ  កបា នទទួលបន្ទ ុកកា រងា រផសងៗគា 
ជា ច ើនក្ន ុងអំឡុងពល ៣៥ឆា ំកន្ល ងមកនះ។

ក្ន ងុអំឡុងពលបម ើកា រងា រ  ក សួងកា របរទស Dato’ Shaarani 
ក៏បា នបំពញមុខងា រជា ឯកអគ្គ  រាជទូតមា៉ឡសុីប  ចាំ សា ធា រណរដ្ឋ 
អ៊ុយបគីសសា នពីឆា ំ១៩៩៦ ដល់ឆា ំ១៩៩៩ និងជា ឯកអគ្គ  រាជទូត
ប ទសមា៉ឡសុីប ចា ំ  ព ះរា ជា ណា ចក អសបោ៉ញ ពីឆា ំ២០០២ 
ដល់ឆា ំ២០០៥ និងជា ឯកអគ្គ  រាជទូតប ទសមា៉ឡសុីប  ចាំ  ព ះ-
រា ជា ណា ចក ថពីឆា ំ២០០៥ ដល់ ឆា ំ២០០៨ ផងដរ។

-  កមា នអា យុ ៦៣ឆា ំ ជា ជនជា តិមា៉ឡសុី។
- ត វូបា នតងតា ងំជា អភិបា ល  ថ្ង ទី២០ ខក   ឆា ២ំ០១០។
- បា នចូលរួមក្ន ុងកិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លចំនួន ០៤លើក 
ក្ន ុងឆា ំ២០១២។

- ជា ប  ធានគណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ។
- ជា សមា ជិកគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម ។

DATO’ SHAARANI IBRAHIM
ប ធា នក ុមប ឹកសោ ភិបា ល / អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ 

Dato’ Wira Zainal បា នទទួលស  បត បរិ  បត ជំនា ញទំនា ក់ទំនង
អន្ដ រជា តិពីសកលវិទយោ ល័យមា៉ឡា យា៉។ Dato’ Wira Zainal គឺជា 
អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិនក ុមហ៊ុនមា៉ឡា យា៉ន ផា វអ័រ មៀល 
បី៊ហា ដ (Malayan Flour Mills)។ មុនពលកា ន់តំណងនះ  ក
គឺជា តំណា ងស្ដ ីទីអចិន្ដ  យ៍អា សា៊នទីមួយរបស់ប ទសមា៉ឡសុីប  ចាំ
សា ធា រណរដ្ឋ ឥណ នូសីុ ពីខមីនា  ឆា ២ំ០០៩ ដល់ខកក្ក  ដា ឆា ២ំ០០៩។ 

Dato’ Wira Zainal បា នបម ើកា រងា រ  ក សួងកា របរទស 
ចា ប់តា ំងពីឆា ំ១៩៧៣ មកម្ល ះ៉ ហើយ  កបា នទទួលបន្ទ ុកលើកា រងា រ
ផសងៗជា ច ើនក្ន ុងអំឡុងពល ៣៩ឆា ំកន្ល ងមកនះ  ក្ន ុងវិស័យ
សា ធា រណៈ។ ចា ប់តា ំងពីខមិថុនា  ឆា ំ២០១០ មក  កក៏ត ូវ បាន
តងតា ងំជា ប សិតពិសសរបស់នា យករដ្ឋ មន្ដ  ម៉ីាឡសីុ ប  ចំាប ទស
អា ហ្វ ហា្គ នីសា នផងដរ។ 

 ក្ន ងុអា ជីពរបស់  កក្ន ងុអំឡុងពល ៤០ឆា  ំ រហូតដល់បច្ច បុបន្ន  
ដល  កបា នបម ើកា រងា រឱយរដា ភិ បាលមា៉ឡសុី  កធា ប់ទទួល
បា នកា រតងតា ំងជា ឯកអគ្គ  រាជទូតមា៉ឡសុី ប  ចាំប ទសប សុីល 
វៀតណា ម និងឥណ ូនសុី។  កក៏ធា ប់បំពញមុខងា រជា អគ្គ  នាយក
ទីមួយនមជឈមណ លប ឆា ំងភវរកម្ម តំបន់អា សុីអា គ្ន យ៍របស់ប ទស
ម៉ាឡសីុ ដលមា នមូលដា ន  កូឡា ឡា ពួំរផងដរ។  កក៏ធា ប់ទទួល
បា នកា រតងតា ំងជា ភា រធា រីមា៉ឡសុីប  ចាំទីក ុងតអរ៉ង់ ប ទសអ៊ីរ៉ង់ 
ជា អគ្គ កុងស៊ុលមា៉ឡសុីប  ចាំទីក ុង អា បុ៊យដប៊ីនចក ភព អារា៉ប់រួម 
ជា អគ្គ កុងស៊ុលមា៉ឡសុីប  ចាំទីក ុងជដា  ប ទសអា រា៉ប់ប៊ីសា អ៊ូឌីត 
និងជា អគ្គ កុងស៊ុលមា៉ឡសុីប  ចាំទីក ុងវា់ន់ខូវ័រ ប ទសកា ណា ដា 
ផងដរ។

-  កមា នអា យុ ៦៣ឆា ំ ជា ជនជា តិមា៉ឡសុី។ 
- ត ូវបា នតងតា ំងជា អភិបា ល  ថ្ង ទី ២០ ខ ក   ឆា ំ ២០១០។ 
- បា នចូលរួមកិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លចំនួន ០៤ដង ក្ន ុងឆា ំ ២០១២។ 
- ជា សមា ជិកគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម ។

DATO’ WIRA ZAINAL ABIDIN
MAHAMAD ZAIN
អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ 

ប វត្ដ រូិបសង្ខ បរបស់ក មុប កឹសោ ភិបា ល
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 ក Goh Nan Kioh បា នទទួលបរិ  បត សដ្ឋ កិច្ច ពីសា កល
វិទយោ ល័យមា៉ឡា យា៉។  ក Goh Nan Kioh គឺជា សហគ ិនដ៏មា ន
ករ្ដ ិ៍  ះ និង  គជ័យមា ក់ដលបា នវិនិ  គលើអា ជីវកម្ម  ជាច ើន

 តា មបណា្ដ ប ទសនា នា ។
 ក Goh Nan Kioh គឺជា អភិបា លមិនឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ 

ហើយជា ប  ធានក មុហុ៊នមហា្គ ហ្វ ើសខរផរ៉សិុនបី៊ហា ដ (Mega First 

Corporation Berhad) នា ពលបច្ច ុបបន្ន នះ។  កក៏ជា ប  ធាន
នា យកប តិបត្ដ និសម្ព ន័្ធ ខមប ៊វូ (Cambrew Group) ដលជា ក មុហុ៊ន
ផលិតស បៀរ និងភសជ្ជ ៈផសងៗផងដរ។  កក៏ជា ប  ធានក ុម-
ប កឹសោ ភិបា លនក មុហុ៊ន ភើល រីវី ថា យអើ លីមីតធីត (Pearl River 

Tyre (Holding) Limited ) ជា ក ុមហ៊ុនផលិតសំបកកង់ ដលបា ន
ចុះបញ្ជ ីចូលទីផសោ រមូលបត ហុងកុងផងដរ (Hong Kong Stock 

Exchange)។ 

-  កមា នអា យុ ៥៨ឆា ំ ជា ជនជា តិមា៉ឡសុី។ 
- ត វូបា នតងតា ងំជា អភិបា ល  ថ្ង ទី២០ ខក   ឆា ២ំ០១០។ 
- បា នចូលរួមកិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លចំនួន ០៣ដង ក្ន ុងឆា ំ២០១២។ 
- ជា ប  ធានគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម ។
- ជា សមា ជិកគណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ។

-  កមា នអា យុ ៥៩ឆា ំ ជា ជនជា តិខ្ម រ ។
- បា នចូលរួមក្ន ុងក ុមប ឹកសោ ភិបា ល  ថ្ង ទី២៨ ខមិថុនា  ឆា ំ២០១២ ។
- បា នចូលរួមកិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លចំនួន ០២ ដង ក្ន ុង
ចំ  មកិច្ច ប ជំុ ២ដង ដលត ូវចូលរួម  ឆា ំ២០១២។ 

- ជា ប  ធានគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម ។

GOH NAN KIOH
អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ

បណ ិត មីុ កលយោ ណ
អភិបា លឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ

បណ ិត មុី កលយោ ណ បា នបញ្ច ប់កា រសិកសោ ថា ក់បណ ិតផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច 
អភិវឌឍន៍ពីសា កលវិទយោ ល័យកូប ប ទសជបុ៉ន  ឆា ១ំ៩៨៤។ បនា ប់
មក  កបា នទទួលកា របណ្ដ ះុបណា្ដ លវគ្គ ជំនា ញរយៈពលខ្ល សី្ដ ពីីកា រ
អភិវឌឍពីទីភា ក់ងា រនា នា របស់អង្គ  ការសហប  ជា ជាតិ ធនា គា រពិភព  ក 
និងសា កលវិទយោ ល័យហា វឺដ (Harvard) ។

បច្ច ុបបន្ន   កគឺជា ទីប ឹកសោ ជា ន់ខ្ព ស់នសា ប័នជា ច ើនរបស់រា ជ-
រដា ភិបា លកម្ព ជុា  រួមទា ងំឧត្ដ មក មុប កឹសោ សដ្ឋ កិច្ច ជាតិ  (SNEC) ដលជា 
ទីប ឹកសោ សដ្ឋ កិច្ច របស់នា យករដ្ឋ មន្ដ  ីផងដរ។ មុនពលចូលបម ើ
តួនា ទីទា ងំនះ  កធា ប់បា នបំពញកា រងា រជា អ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ជាន់ខ្ពស  ់
សម ប់កម្ម វិធីសហប តិបត្ដ ិ ការរបស់ UN/FAO-ធនា គា រពិភព  ក
ប ចា ំ  ទីក ងុរូ៉ម ប ទសអី៊តា លី អស់រយៈពល ២០ឆា ។ំ  កមា ន
បទពិ  ធន៍យ៉ាងទូលំទូលា យលើផ្ន កអភិវឌឍសដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងពិភព  ក 
ហើយ  កក៏បា នធ្វ ើទសសនកិច្ច  និងបំពញកា រងា រ  តា មបណា្ដ 
ប ទសចំនួនប ហលជា  ១០០  ទូទា ំងពិភព  កផងដរ។  
ពា ក់កណា្ដ លទសវតសឆា ១ំ៩៨០  កក៏ជា មន្ដ  ហិីរញ្ញ វត្ថ រុបស់សា ជីវកម្ម  
Kanematsu Gosho ដលជា មជឈមណ លពា ណិជ្ជ កម្ម   ទីក ុង 
អូសា កា  និងទីក ុងតូកយូផងដរ។  

បណ តិ មីុ កលយោ ណ មា នក្ដ សីបបោ យរីករា យដលបា នត ឡប់មក
ប ទសកម្ព ុជា វិញ បនា ប់ពី  កបា នរស់  បរទសអស់រយៈពល 
៣៥ឆា មំកហើយ។ ជា មួយនឹងបទពិ  ធន៍ និងចំណះដឹងដ៏ទូលំទូលា យ
ដលទទួលបា នពីគ ប់ទិសទី  ជំុវិញពិភព  ក  កមា នកិត្ដ យិស
យា៉ងខា ំងក្ន ុងកា រចូលរួមចំណកជួយអភិវឌឍប ទសកម្ព ុ ជា ទា ំងក្ន ុង
វិស័យឯកជន និងវិស័យសា ធា រណៈ។  កមា ន ជំនឿថា កា រអភិវឌឍ
វិស័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ គឺជា គន្ល ឹះដ៏សំខា ន់មួយដលនា ំប ទសកម្ព ុ ជា ឈាន

 រកកា រអភិវឌឍ និងភា ព  គជ័យបា ន។ 

ប វត្ដ រូិបសង្ខ បរបស់ក មុប កឹសោ ភិបា ល
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YEW WAN KUP
អភិបា លមិនឯករា ជយប តិបត្ដ ិ និងជា អគ្គ  នាយក

 ក Yew Wan Kup បា នទទួលស  បត ថា ក់អនុបណ តិចំនួន ២ 
ពីសា កលវិទយោ ល័យម៉ាឡា យ៉ានប ទសម៉ាឡសីុ ដលក្ន ងុ ះរួមមា ន
អនុបណ តិផ្ន កគ ប់គ ងពា ណិជ្ជ កម្ម  និងអនុបណ តិផ្ន កព័ត៌មា នវិទយោ ។ 

 ក Yew ក៏ទទួលបា នបរិ  បត  វិទយោ សា ស្ដ  ្រផ្ន ករៀបចំសំណង់ 
ផ្ទ ះ អគា រ (សា បតយកម្ម ) ពីសា កលវិទយោ ល័យសនម៉ាឡសីុ (Universiti 

Sains Malaysia) នប ទសមា៉ឡសុីផងដរ ។
 ក គឺជា អគ្គ  នាយករបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី ភីអិលសុី។ 

 កបា នចូលបម ើកា រងា រដំបូង  សីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ ក្ន ងុឆា ២ំ០០៨ 
 យទទួលបន្ទ ុកគ ប់គ ងលើកម្ម វិធី ពង ីកបណា្ដ ញប តិបត្ដ ិ ការបុត 

សម្ព ័ន្ធ  ក្ន ុងតំបន់ឥណ ូចិន។ 
 ក Yew បា នចូលបង្ក ើត និងបម ើកា រងា រ  ក្ន ុងធ នាគា រ 

សីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ  ប ទសកម្ព  ុជា ចា ប់តា ងំពីឆា ២ំ០១០ មកម្ល ះ៉ 
ហើយក្ន ុងនា មជា អគ្គ  នាយក  កបា នចូលរួមយ៉ាងសកម្ម  ក្ន ុង ការ
រៀបចំយុទ្ធ សា ស្ដ   ដើមបីធ្វ ើឱយមា នកំណើនអា ជីវកម្ម សម ប់ធនា គា រ។ 

 ក Yew ទទួលខុសត ូវលើកា រគ ប់គ ងដឹកនា ំប តិបត្ដ ិ ការធ នា គារ
ទា ំងមូល  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា ។ 

 ក Yew មា នតួនា ទីជា អ្ន ករៀបចំ  លន  បា យ ផនកា រ និង
ដឹកនា ំកា រធ្វ ើប តិបត្ដ ិ ការប  ចាំថ្ង  រៀបចំយុទ្ធ  សាស្ដ   ផលិតផល និង
សវា កម្ម  ព មទា ំងផនកា រពង ីកបណា្ដ ញ សា ខាចកចា យបន្ថ មពីលើ
កា រលើកកម្ព ស់ដំណើរកា រអភិវឌឍ ប តិបត្ដ ិ ការ អា ជីវកម្ម  ទាំងមូល។ 

មុននឹងមកកា ន់តួនា ទីបច្ច បុបន្ន របស់  ក  ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ 
ភីអិលសីុ  ក Yew ធា ប់បម ើកា រងា រជា ទីប កឹសោ ឱយធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ 
ថ  យធ្វ ើកា រចករំលកនូវបទពិ  ធន៍ល្អ ៗ លើកា រអនុវត្ដ ប តិបត្ដ  ិការ
អា ជីវកម្ម  និងកា ររៀបចំ ប តិបត្ដ ិ ការយុទ្ធ  សាស្ដ  ្រស្ន ូល និងកា រគ ប់គ ង
កា រចំណា យ និងកា រវិនិ  គប កប យប សិទ្ធ  ភាពខ្ព ស់បំផុត។

 ក Yew មា នបទពិ  ធន៍កា រងា រជា ង ៣០ឆា ំ ក្ន ុងវិស័យ
សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ពុា ណិជ្ជ កម្ម ។ មុនពលចូលបម ើ ការងា រ  ក្ន ងុធ នា គារ
សុីអា យអិមបី៊  កធា ប់បម ើកា រងា រឱយធនា គា រមា៉ឡសុីមួយ  យ
ទទួលបន្ទ កុជា អ្ន កគ ប់គ ងលើប តិបត្ដ  ិការក ប ទសចំនួន ១២ទីតា ងំ 

 ទូទា ងំពិភព  ក។  ក្ន ងុធនា គា រម៉ាឡសីុមួយផសងទៀតមុនពល
 កចូលបម ើកា រងា រ   សុីអា យអិមបី៊  កក៏ជា អ្ន កចូលរួមយ៉ាង

សកម្ម  ក្ន ុងកា ររៀបចំទិស  យុទ្ធ  សាស្ដ  គ ប់គ ងប តិបត្ដ ិ ការរបស់
ធនា គា រដលមា នសា ខា ចំនួន ១៨០ និងមា នបុគ្គ លិកចំនួន ២.៣០០ នា ក់
ផងដរ។

PETER ENGLAND
អភិបា លមិនឯករា ជយមិនប តិបត្ដ ិ

 ក Peter England បា នទទួលស  បត ថា ក់អនុបណ ិតផ្ន ក
គ ប់គ ងពា ណិជ្ជ កម្ម  (ឯកទសរៀបចំផនកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល) 
ពីសា កលវិទយោ ល័យឃ្វ ីនលនខា ងតបូង (University of Southern 

Queensland) ប ទសអូស  លី ។ 
 ក Peter England គឺជា នា យកសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល 

សីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ។  កទទួលបន្ទ កុលើកា រគ ប់គ ងទូ   និងកា រ
ធ្វ ើប តិបត្ដ ិកា រ្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ នអា ជីវកម្ម របស់ធនា គា រសុីអា យអិមប៊ី  
ប ទសម៉ាឡសីុ សម ប់អតិថិជនជា បុគ្គ ល និងសហគ សខា តតូច។ 

 កក៏គ ប់គ ងលើកា រអភិវឌឍផ្ន កសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ បុុគ្គ លក្ន ងុប ទស
សិង្ហ បុរី និងប ទសកម្ព ុជា  ព មទា ំងគ ប់គ ងលើផ្ន ក ធា នារា៉ប់រង និង
សវា កម្ម ធនា គា រពិសសសម ប់អតិថិជនបុគ្គ លប ចាំតំបន់ទាំ ងមូល 
ផងដរ។ 

 ក Peter ទទួលខុសត ូវក្ន ុងកា ររៀបចំផនកា រយុទ្ធ  សាស្ដ  
អា ជីវកម្ម  កា រអភិវឌឍផលិតផល កា រគ ប់គ ងឥណទា ន និងប តិបត្ដ  ិការ
ធនា គា រតា មប ព័ន្ធ បច្ច កវិទយោ ទំនើប។ ក ុម ការងា ររបស់  ក Peter 
ទទួលខុសត ូវក្ន ុងកា ររៀបចំផលិតផល និង សវា កម្ម របស់ធនា គា រ។ 

 ក Peter មា នបទពិ  ធន៍កា រងា រជា ង ៣០ឆា ំ លើគ ប់
ផ្ន កនសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល និងកា រគ ប់គ ងទ ពយសមបត្ដ ិ ដល 
ក្ន ុង  ះរយៈពល ១៦ឆា ំចុងក យនះ  កបា នបំពញកា រងា រ

 ក្ន ងុតំបន់អា សីុ។ មុនពលចូលបម ើកា រងា រ   សីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ 
 កធា ប់ធ្វ ើជា នា យកសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល  សា ប័នធនា គា រធំ

ពីររបស់ប ទសមា៉ឡសុី។

ប វត្ដ រូិបសង្ខ បរបស់ក មុប កឹសោ ភិបា ល

-  កមា នអា យុ ៥២ឆា ំ ជា ជនជា តិអូស  លី។
- បា នចូលរួមក្ន ុងក ុមប ឹកសោ ភិបា ល  ថ្ង ទី២០ ខធ្ន ូ ឆា ំ២០១១។
- បា នចូលរួមកិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លចំនួន ០៤ដង 
ក្ន ុងឆា ំ២០១២។ 

-  កមា នអា យុ ៥៤ឆា ំ ជា ជនជា តិមា៉ឡសុី។ 
- បា នចូលរួមក្ន ុងក ុមប ឹកសោ ភិបា ល  ថ្ង ទី២០ ខក   ឆា ំ២០១០។ 
- បា នចូលរួមកិច្ច ប ជំុក ុមប ឹកសោ ភិបា លចំនួន ០៤ដង  ឆា ំ២០១២។ 
- ជា សមា ជិកគណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ ។
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Datin Rossaya Mohd Nashir គឺជាលខា ធិកា រធនាគាររបស់
សីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ។  កស  ីក៏មា នតួនា ទីជា លខា ធិកា ររួម  ក្ន ងុ
គណៈកមា ធិកា រផសងៗផងដរ រួមមា នដូចជា  គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង
របស់ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ហ្គ  ុប ហើយ  កស ី ក៏ជា អភិបា លន
ក មុហុ៊នបុត សម្ព ន័្ធ មួយចំនួនរបស់ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ ផងដរ។ 

 កស ីទទួលខុសត ូវលើកា រគ ប់គ ង និងចា ត់ចងកិច្ច  ការរបស់
ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល  យ  រពតា មចបោ ប់ បទបប  ត្ដ ិ និងក បខ័ណ 
អភិបា លកិច្ច  ព មទា ងំជួយគា ទំ ដល់ក មុប កឹសោ ភិបា ល និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ 
សំខា ន់ៗរបស់ខ្ល ួនទា ំង  ក្ន ុងប ទសមា៉ឡសុី និងប តិបត្ដ ិ ការប  ចាំ
តំបន់របស់ក ុមហ៊ុនម ផងដរ។

 កស ីមា នបទពិ  ធន៍ធ្វ ើ ការងា រជា លខា ធិកា រក ុមហ៊ុនជា ង 
១៨ឆា ំមកហើយ។  កស ីបា នចា ប់ផ្ដ ើម អាជីពកា រងា រដំបូង  
ក មុហុ៊ន ថា ម អនជីនៀរីង ហ្គ  បុ (Time Engineering Group) ហើយ
ក យមកបា នបម ើកា រងា រឱយក ុមហ៊ុន ភើម៉ូដា ឡា ន ណសិនណល 
ប៊ីហា ដ (Permodalan National Berhad) ក្ន ុងនា មជា លខា ធិកា រ
ក ុមហ៊ុនមួយរូបនក ុមហ៊ុនបុត សម្ព ័ន្ធ មួយចំនួននក ុមហ៊ុននះ។ 

 កស បីា នចូលរួមបម ើកា រងា រឱយធនា គា រសីុអា យអិមបី៊ ហ្គ  បុ  ចាប់ តំាង
ពីឆា ំ២០០២  ក្ន ុងផ្ន កសវា កម្ម នីតិកម្ម ក ុមហ៊ុន មុនពលបង្ក ើត
នា យកដា នលខា ធិកា រក ុមហ៊ុនក្ន ុងឆា ំ ២០០៤ ។

 កស មីា នអា យុ ៤៤ឆា  ំហើយបា នទទួលបរិ  បត នីតិសា ស្ដ   
ជំនា ញនីតិពា ណិជ្ជ កម្ម ពីសា កលវិទយោ ល័យ Conventry នចក ភព
អង់គ្ល ស។ ក្ន ុងចំ  មសកម្ម ភា ពសង្គ មរបស់  កស ី  កស ី 
Datin Rossaya បា នបម ើកា រងា រក្ន ុងវទិកា ពិភា កសោ អំពីទមា ប់អនុវត្ដ 
ក ុមហ៊ុនរបស់គណៈកម្ម  ការក ុមហ៊ុុនប ទសមា៉ឡសុី ជា តំណា ងអ្ន ក
កា រពា រអត្ថ ប  ជន៍ឱយក មុហុ៊នដលមា នទំនា ក់ទំនងជា មួយរដា ភិ បាល 
ក មកិច្ច ឧបត្ថ ម្ភ របស់កា ហសោ ណា  ណសិនណល ប៊ីហា ដ 
(Khazanah Nasional Berhad) ហើយ  កស ីក៏ជា សមា ជិកន
វិទយោ សា នលខា ធិកា រ និងរដ្ឋ  បាលជំនា ញនប ទសមា៉ឡសុីផងដរ។ 

 កស ី មា នចំណា ប់អា រម្ម ណ៍យា៉ងខា ំងក្ន ុង ការតស៊ូមតិជម ុញ ការ
ចូលរួមរបស់ស្ដ  កី្ន ងុក មុប កឹសោ ភិបា ល ហើយនា ពលថ្ម ីៗ នះ  កស ី 
បា នចូលរួមក្ន ងុក មុវិជា ជីវៈមួួយ “ស្ដ   ី និងតួនា ទីស្ដ  កី្ន ងុក មុប កឹសោ ភិបា ល” 
ដលរៀបចំឡើង  យអង្គ ភា ពផ្ដ ល់ និងគ ប់គ ងប តិបត្ដ ិ ការ និង
វិទយោ សា ន NAM សម ប់កា រផ្ដ ល់អំណា ចដល់ស្ដ  ី។

 កស ី លី  ភា  គឺជា លខា ធិកា រក ុមហ៊ុនរួមរបស់ធនា គា រ 
សុីអា យអិមប៊ី ភីអិលសុី។  កស ី គឺជា លខា ធិកា រមួយរូបនក ុម-
ប កឹសោ ភិបា ល និងគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម របស់ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ 
ភីអិលសីុ។  កស  ី ក៏ជា លខា ធិកា រនគណៈកមា ធិ ការគ ប់គ ង និង
ជា សមា ជិកក្ន ុងគណៈកមា ធិកា រផសងៗទៀត របស់ធនា គា រផងដរ 
រួមមា នគណៈកមា ធិកា រហា និភ័យ និងគណៈកមា ធិកា រឥណទា នកម្ព ុ ជា
ជា ដើម។ 

មុនពលចូលបម ើកា រងា រក្ន ុងធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី ភីអិលសុី 
 កស  ី  ភា  ធា ប់បម ើកា រងា រជា ជំនួយកា រនា យកប តិបត្ដ  ិជាន់ខ្ព ស់

នីតិកម្ម   ក្ន ុងធនា គា រដ៏ធំមួយក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា។ ក្ន ុងពលតមួយ 
ក ពីកា របន្ដ  ការសិកសោ   កស ី បានបម ើ ការ ងារផ្ន កនីតិកម្ម  និង
លខា ធិកា រក មុហុ៊នអស់រយៈពល ០៦ឆា  ំ  កន្ល ង ការងា រពីមុនរបស់ 

 កស ី។
 កស ី លី  ភា  បា នទទួលបរិ  បត នីតិសា ស្ដ  ព ីសាកល

វិទយោ ល័យភូមិន្ទ នីតិសា ស្ដ   និងវិទយោ សា ស្ដ  សដ្ឋ កិច្ច   ឆា ំ២០០៤ 
ហើយក្ន ុងឆា ំដដលនះ  កស ីក៏ទទួលបា នបរិ  បត គណនយយ
ពីវិទយោ សា នបច្ច កវិទយោ  និងគ ប់គ ង (បច្ច ុបបន្ន  ជា សាកលវិទយោ ល័យ
ពុទ្ធ ិសា ស្ដ  ) ផងដរ ។  ឆា ំ២០០៧  កស ីថមទា ំងបា នទទួល 
ស  បត អនុបណ តិជំនា ញនីតិឯកជនពីសា កលវិទយោ ល័យភូមិន្ទ នីតិសា ស្ដ   
និងវិទយោ សា ស្ដ  សដ្ឋ កិច្ច ផងដរ។

លខា ធិកា រក មុហុ៊នរួម
ប វត្ដ រូិបសង្ខ បរបស់

DATIN ROSSAYA 
MOHD NASHIR 
លខា ធិកា រក ុមហ៊ុនរួម

លី  ភា  
លខា ធិកា រក ុមហ៊ុនរួម
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គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង
ប វត្ដ រូិបសង្ខ បរបស់



54 ២០១២  របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា ំ

 ក ប៊ុន យីន គឺជា អគ្គ  នាយករងធនា គា រសុីអា យអិមប៊ីភីអិលសុី។ 
 កជា នា យក នា យកដា នសវា កម្ម  ហិរញ្ញ វត្ថ  ុពាណិជ្ជ ដល មានភា រកិច្ច 

គ ប់គ ងចំណកទីផសោ រអតិថិជន សហគ សធុនតូចនិងមធយម និង 
សហគ សនា នា របស់ធនា គា រផងដរ។  ក្ន ុង នាយកដា នស វាកម្ម 
ហិរញ្ញ វត្ថ ពុា ណិជ្ជ   កត វូទទួលខុសត វូ ចំ  ះយុទ្ធ  សាស្ត   ផ្ន កលក់
កា រវិភា គឥណទា ន និងកា រគ ប់គ ងអតិថិជន ព ម ទំាងអភិវឌឍផលិតផល 
និងសវា កម្ម ធុរកិច្ច សំខា ន់ៗផងដរ។ ក្ន ុងឋា នៈជា អគ្គ  នាយករងន
ធនា គា រសុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី  ក បុ៊ន យីន ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម 
ក្ន ុងកា ររកសោ ទំនា ក់ទំនងដ៏ល្អ  ជាមួួយអតិថិជនក្ន ុងតំបន់ ក៏ដូចជា អា ជា ធរ
មូលដា នផងដរ។  កបា នដឹកនា យ៉ំាងសកម្ម   រាល់ទសសនវិស័យធុរកិច្ច 
របស់ធនា គា រ  យបង្ក ើតប ភពទុនប កប យគុណភា ព និងធា នា 
តុលយភា ពឥណទា នទៀតផង។

ជា មួយនឹងបទពិ  ធន៍ផ្ន កធនា គា រពា ណិជ្ជ  ជាង ៣០ឆា ំ  ក 
បុ៊ន យីន ត ូវបា នទទួលសា្គ ល់ថា ជា បុគ្គ លដ៏សំខា ន់មួយរូប ក្ន ុងវិស័យ
ធនា គា រកម្ព ុ ជា  ប ទសកម្ព ុ ជា។  កមា នបទពិ  ធន៍យា៉ងច ើន
សន្ធ ឹកសនា ប់  ក្ន ុងវិស័យធនា គា រ ហើយបា នបង្ក ើតបណា្ដ ញយា៉ង
ទូលំទូលា យតា មសហគ ស និងក្ន ងុវិស័យធនា គា រក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជា។ 

 កបា នដឹកនា បំ កប យ  គជ័យក្ន ងុវិស័យនា នា រួមទា ងំកា រគ ប់គ ង
ឥណទា ន ហិរញ្ញ បបទា នពា ណិជ្ជ កម្ម  ប័ណ្ណ ឥណ ទាន ព ម ទំាងបា នចូលរួម
ចំណកក្ន ងុតួនា ទីជា ទីប កឹសោ ដ៏សំខា ន់  ក្ន ងុដំ ណាក់កា លបង្ក ើតធ នា គារ
សុីអា យអមិបី៊ ភីអិលសុី  ប ទសកម្ព ុ ជាផងដរ។

 កស ី ហង ធីតា  ទទួលបន្ទ ុកគ ប់គ ងទូ  លើផ្ន កសវា កម្ម 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ លរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី ហើយភា រៈកិច្ច របស់

 កស ីរួមមា ន កា រអភិវឌឍន៍ផលិតផល កា រលក់ និងកា រចកចា យ 
ក៏ដូចជា កា រគ ប់គ ងឥណទា ន  លើអតិថិជនបុគ្គ ល។ លើសពីនះ 

 កស ី ធីតា  ជា អ្ន កបង្ក ើតយុទ្ធ  សាស ្ត អាជីវកម្ម  និងទទួលខុសតូ វ 
 លើសវា កម្ម ហិរញវត្ថ ុ Preferred Banking និងសវា កម្ម ហិរញវត្ថ ុ

បបបច្ច កវិទយោ  (Technology Banking)។ 
 កស ីធីតា  ចា ប់ផ្ត ើម អាជីពកា រងា រជា បុគ្គ លិកផ្ន កលក់ ក្ន ុង

ក ុមហ៊ុននា ំចញ/នា ំចូល និងបនា ប់មកបម ើ ការងា រផ្ន កទំ នាក់ទំនង
អតិថិជន  ក្ន ងុក មុហុ៊នផសោ យពា ណិជ្ជ កម្ម អស់រយៈពល ៤ឆា  ំមុននឹង

 កស ចីញ  បន្ត  ការសិកសោ  ប ទសជបុ៉ន។  ពល  កស ី
វិលត លប់មកក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជាវិញ  កស ីបា នចូលបម ើ ការងា រ
ជា អ្ន កផ្ត ល់ប ឹកសោ ដល់ធនា គា រពិភព  ក ក្ន ុងកម្ម វិធីមគង្គ អភិវឌឍ
ឯកជន (Mekong Private Development Facility) ផ្ន កជំនួយ
បច្ច កទស ដល់សហគ សខា តតូច និងមធយម។

មុនចូលបម ើកា រងា រក្ន ុងធនា គា រសុីអា យអិមប៊ី  កស ី ធី តា 
ធា ប់បម ើកា រងា រក្ន ុងធនា គា រធំមួយក  ប ទសកម្ព ុ ជា អស់រយៈពល
៧ឆា ំ ដលក្ន ុងអំឡុងពល  ះ  កស ី បម ើកា រងា រក្ន ុងមុខតំណង 
ជា អ្ន កគ ប់គ ងលើផ្ន កផសងៗចា ប់ពីប  ធានផ្ន កទីផសោ រ ប  ធានផ្ន ក
គា ំទ សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល ហើយបនា ប់មកជា ប  ធានផ្ន កគ ប់គ ង
បណា្ដ ញសា ខា ។

 កស ី ធីតា  ទទួលបា នបរិ  ប័ត ពីសកលវិទយោ ល័យជា តិ
គ ប់គ ង (NUM)  ទីក ងុភ្ន ពំញ និងបនា ប់មក  បន្ត  ការសិកសោ ថា ក់
អនុបណ ិតផ្ន កទីផសោ រ និងអា ជីវកម្ម  សា កលវិទយោ ល័យអន្ត  ជាតិន
ប ទសជប៉ុន។ 

ភា រកិច្ច ចមបងរបស់ក   ហុង ស ីនួន គឺត ូវចា ត់ចងមូលនិធិលើ
តា រា ងតុលយកា ររបស់ធនា គា រ និងទិញ-លក់រូបិយវត្ថ ុអន្ដ រ ជាតិ ព ម ទាំង
ផលិតផលវិនិ  គផសងៗដលផសោ រភា ប់នឹងទីផសោ រ។

អំឡុងពលបម ើកិច្ច  ការងា រ ក  ត ូវរកសោ ទំនា ក់ទំនងជា ប  ចាំ
ជា មួយអតិថិជន ទា ងំបុគ្គ ល និងជា ក មុហុ៊ន។ ទន្ទ មឹនឹង  ះ ក   ស នួីន 
បា នបង្ក ើន និងកា យ  ជា អ្ន កជំនា ញ លើផ្ន កផលិតផលវិនិ  គ 
ផសោ រភា ប់នឹងទីផសោ រតា រា ងតុលយកា រ និសសន្ទ វត្ថ ុ ទីផសោ ររូបិយវត្ថ ុ និង ការ
គ ប់គ ងមូលនិធិរបស់ធនា គា រ។ 

មុននឹងចូលបម ើកា រងា រ  ក្ន ុងធនា គា រសុីអា យអិមប៊ី ភីអិលសុី 
ក   ស នួីន គឺជា អ្ន កវិភា គហិរញ្ញ វត្ថ  ុក្ន ងុ នាយកដា នហិរញ្ញ វត្ថ នុធនា គា រ
ពហុជា តិមួយ  កម្ព ជុា ។ បទពិ  ធន៍កា រងា រ និងទពយ  សលយរបស់ 
ក   ស នួីន បា នជួយឱយក   មា នចំណះដឹងជ ជ ះលើផ្ន កទីផសោ រ
ហិវញ្ញ វត្ថ  ុ និងកា រអភិវឌឍយុទ្ធ  សាស្ដ    ការវិភា គហិរញ្ញ វត្ថ  ុ  ការធ្វ ើផន ការ
ថវិកា  និងកា រគ ប់គ ង ការផា ស់ប្ដ ូរផងដរ។ 

ក   ស ីនួន បា នបញ្ច ប់កា រសិកសោ អនុបណ ិតផ្ន កគណនយយពី
សា កលវិទយោ ល័យមលប៊ន ប ទសអូស  លី បរិ  បត អប់រំពីវិទយោ សា ន
ភា សា បរទស និងបរិ  បត គ ប់គ ង ពាណិជ្ជ កម្ម  ពី សាកលវិទយោ ល័យ 
ជា តិគ ប់គ ង។ ហើយបច្ច ុបបន្ន ក  កំពុងបន្ត  ការសិកសោ យកស  បត 
ពីមជឈមណ លផ្ត ល់អា ជា ប័ណ្ណ ចក ភពអង់គ្ល ស  ប ទសកម្ព  ុជា ដើមបី
កា យជា សមា ជិក ACCA (សមា គមគណនយយករជំនា ញ) ដលជា 
សា ប័នសកលសម ប់គណនយយជំនា ញ។

ប វត្ដ រូិបសង្ខ បរបស់គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង

បុ៊ន យីន 
អគ្គ នា យករងធនា គា រ 
នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ពាណិជ្ជ 

ហង ធីតា  
នា យក សវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុបុគ្គ ល

ហុង ស ីនួន
នា យក រតនា គា រ 
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 កស ី លី  ភា  មា នតួនា ទីជា នា យកនីតិកម្ម  និងលខា ធិកា រន
ធនា គា រសីុអា យអិមបី៊ភីអិលសីុ ចា ប់តា ងំពីថ្ង  ចាប់ផ្ត ើមប តិបតិ្ត  ការដំបូង
របស់ធនា គា រ  ខវិច្ឆ ិ កា ឆា ំ២០១០ មកម្ល ះ៉។ 

 កស ី  ភា  ទទួលបន្ទ ុកលើកា រងា រនីតិកម្ម  និងលខា ធិកា រ
របស់ធនា គា រ។  កស  ី គឺជា លខា ធិកា ររួមមួយរូបនក មុប កឹ សោភិបា ល 
និងគណៈកមា ធិកា រសវនកម្ម របស់ធនា គា រសុីអា យអិមប៊ី ភីអិលសុី។ 

 កស ីក៏ជា លខា ធិកា រនគណៈកមា ធិ ការគ ប់គ ង និងជា សមា ជិក
ក្ន ុងគណៈកមា ធិកា រផសងៗទៀតរបស់ធនា គា រផងដរ រួមមា ន គណៈ-
កមា ធិកា រហា និភ័យ និងគណៈកមា ធិកា រឥណទា នកម្ព ុ ជា ជាដើម។

មុនពលចូលបម ីកា រងា រក្ន ុងធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី ភីអិលសុី 
 កស  ី  ភា  ធា ប់បម ើកា រងា រជា ជំនួយកា រនា យកប តិបតិ្ត  ជាន់ខ្ព ស់

នីតិកម្ម   ក្ន ុងធនា គា រដ៏ធំមួយក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា។ ក្ន ុងពលតមួយ 
ក ពីកា របន្ត  ការសិកសោ   កស ី បានបម ើ ការ ងារផ្ន កនីតិកម្ម  និង
លខា ធិកា រក ុមហ៊ុន អស់រយៈពល ០៦ឆា ំ  កន្ល ង ការងា រពីមុន
របស់  កស ។ី បនា ប់ពីចូលបម ើកា រងា រ  ក្ន ងុធ នាគា រ សីុអា យអិមបី៊ 
ភីអិលសីុ  កស  ី  ភា  ក៏ទទួលបន្ទ កុលើកា រងា រប តិបតិ្ត  តាមរបស់
ធនា គា រផងដរ រហូតដល់កា រងា រប តិបត្ត ិ តាមនះ ត ូវ បានផា ច់ចញ

 ខកក្ក ដា  ឆា ំ២០១២។
 កស ី លី  ភា  បា នទទួលបរិ  បត នីតិសា ស្ដ  ព ីសាកល

វិទយោ ល័យភូមិន្ទ នីតិសា ស្ដ   និងវិទយោ សា ស្ដ  សដ្ឋ កិច្ច   ឆា ំ២០០៤ 
ហើយក្ន ុងឆា ំដដលនះ  កស ីក៏ទទួលបា នបរិ  បត គណនយយ
ពីវិទយោ សា នបច្ច កវិទយោ  និងគ ប់គ ង (បច្ច ុបបន្ន  ជា សាកលវិទយោ ល័យ
ពុទ្ធ ិសា ស្ដ  ) ផងដរ ។  ឆា ំ២០០៧  កស ីថមទា ំងបា នទទួល 
ស  បត អនុបណ តិជំនា ញនីតិឯកជនពីសា កលវិទយោ ល័យភូមិន្ទ នីតិសា ស្ដ   
និងវិទយោ សា ស្ដ  សដ្ឋ កិច្ច ផងដរ។

 កស ី អ៊ុំ ចិនា ភក្ត ី ទទួលបា នបរិ  ប័ត គ ប់គ ងពា ណិជ្ជ កម្ម ពី
វិទយោ សា នជា តិគ ប់គ ង។ មុនចូលបម ើ ការ  ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី 

 កស ធីា ប់បម ើកា រងា រក្ន ងុតួនា ទី ជា អ្ន កគ ប់គ ងផ្ន កធន ធានមនុសស
 ក្ន ុងវិស័យជា ច ើនតា ំងពីឆា ំ ២០០២។ ជា នា យក ធនធា នមនុសស
 កស ីមា នតួនា ទីទទួលខុសត ូវផ្ន កសវា កម្ម ធន ធានមនុសស ដល 

រួមមា នកា រស្វ ងរក គ ប់គ ង និងរកសោ បុគ្គ លិកដលមា នជំនា ញ និង
ទព  សលយខ្ព ស់។ 

ក្ន ងុនា មជា ផ្ន កមួយនគណៈគ ប់គ ង  កស  ីធានា ថា នា យកដា ន
ធុរកិច្ច ទា ំងអស់ដើរទន្ទ ឹមគា  ក្ន ុង  លបំណងអភិវឌឍន៍ធនធា នមនុសស 
កា រថរកសោ បុគ្គ លិកសំខា ន់ៗដលមា នទព  សលយ ក៏ដូចជា រកសោ នូវ 
វបបធម៌ដលមា នសមិទ្ធ ផលកា រងា រខ្ព ស់។ លើសពីនះ  ទៀត  កស ី
ក៏ធ្វ ើកា រគ ប់គ ង  លើប ក់បំណា ច់របស់បុគ្គ លិក ទំនា ក់ទំនងបុគ្គ លិក 
ព មទា ំងសកម្ម  ភាពសម កកំសា ន្ត  និង ការបង្ក ើន ភាពស្ន ិទ្ធ សា លរបស់
បុគ្គ លិកផងដរ។ កា រជម ុញ  យបុគ្គ លិកមា នសមត្ថ  ភាពខ្ព ស់ គឺជា 
តួនា ទីដ៏សំខា ន់មួយរបស់  កស  ី ហើយ  កស ក៏ីធា នា ថា  បុគ្គ លិក
គ ប់រូបសុទ្ធ តទទួលបា នកា របណ្ដ ះុបណា្ដ ល យមា នវបបធម៌រៀនសូត  
ពីគា តា មរយៈកម្ម វិធីបណ្ដ ះុបណា្ដ ល និងអភិវឌឍ  ក្ន ងុប ទស និងតំបន់។

 ក ហង វុទ្ធ ី ជា នា យក នា យកដា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ។  កជា សមា ជិក
ដ៏សំខា ន់មួយរូបក្ន ុងគណៈគ ប់គ ងរបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី។ 
ភា រកិច្ច ចមបងរបស់  ករួមមា នកា រគ ប់គ ងមុខងា រហិរញ្ញ វត្ថ  ុ និងរៀបចំ
ផនកា រ ចា ត់ចង ដឹកនា ំ និងគ ប់គ ងបុគ្គ លិកក មបងា្គ ប់ក្ន ុង ការ
រៀបចំ អនុវត្ត  និងថរកសោ  លកា រណ៍ និងនិតិវិធីអនុវត្ត ផសងៗសម ប់
កា រគ ប់គ ងហិរញ្ញ វត្ថ ុ រៀបចំផនកា រថវិកា  គណនយយពន្ធ  ដារ និង
រៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ព ម ទាំងកា រគ ប់គ ងយុទ្ធ  សាស្ត  របស់
ធនា គា រ។ 

 ក វុទ្ធ ី ក៏ត ូវត ួតពិនិតយប ព័ន្ធ  និងរបា យកា រណ៍គណនយយ 
កា រគ ប់គ ងហិរញ្ញ វត្ថ  ុ និងកា ររៀបចំផនកា រអា ជីវកម្ម  ព  មទំាងដើរតួនា ទី
ជា អ្ន កសម បសម លួជា មួយក មុហុ៊នម  ប ទសម៉ាឡសីុផងដរ។ 
មុនពលចូលបម ើកា រងា រ   ធនា គា រសីុអា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ  កធា ប់
មា នបទពិ  ធន៍រយៈពល ៨ឆា ំ ផ្ន កកា រងា រគ ប់គ ងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ហើយ

 កធា ប់ជា នា យករងនា យកដា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ធនា គា រដ៏ធំមួយ  
កម្ព ុជា ។

 ក ហង វុទ្ធ  ីទទួលបា នស  ប័ត ថា ក់អនុបណ តិផ្ន កគ ប់គ ង
អា ជីវកម្ម ក្ន ុងវិស័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ ហើយបច្ច ុបបន្ន  កកំពុងបន្ត  ការសិកសោ 
ថា ក់គណនយយករជា ន់ខ្ព ស់ (ACCA: Association of Chartered 

Certifi ed Accountants)  មជឈមណ លដលទទួលបា នអា ជា ប័ណ្ណ 
ពីចក ភពអង់គ្ល ស  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា។

ប វត្ដ រូិបសង្ខ បរបស់គណៈកមា ធិកា រគ ប់គ ង

 ក ហង វុទ្ធ ី
នា យក ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

អំុ៊ ចិនា ភក្ត ី
នា យក ធនធា នមនុសស

លី  ភា  
នា យក នីតិកម្ម  និងលខា ធិកា រក ុមហ៊ុន
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ដន ដា វុទ្ធ  
នា យក ព័ត៌មា នវិទយោ 

បុ៉ក នីវីល័យ  
ប ធា ន ទីផសោ រ និងទំនា ក់ទំនង 

ហង តូរ៉ង់  
ប ធា ន គ ប់គ ងហា និភ័យ 

 ក ដន ដា វុទ្ធ  ចូលបម ើកា រងា រ  ក្ន ុងធ នាគា រសុីអា យអិមប៊ី 
ភីអិលសុី ជា នា យក នា យកដា នព័ត៌មា នវិទយោ ។

 កត ួតពិនិត លើកា រគ ប់គ ងព័ត៌មា នវិទយោ  ដឹកនា ំបច្ច កវិទ យោ 
របស់ធនា គា រ និងអនុវត្ត យុទ្ធ  សាស ្ត បច្ច កវិទយោ  ផសងៗដើមបីធា នា ថា 
កា រតម្ល ើងប ព័ន្ធ ហដា រចនា សម្ព ័ន្ធ ព័ត៌មា នវិទយោ  គឺស ប តាមទិស  
របស់នា យកដា នព័ត៌មា នវិទយោ  និងប តិបតិ្ត  ការ របស់ក ុមហ៊ុនម។

 កក៏គ ប់គ ងផ្ន កប តិបតិ្ត  ការព័ត៌មា នវិទយោ  និងថទា ំហដា -
រចនា សម្ព ័ន្ធ ព័ត៌មា នវិទយោ ផងដរ ដើមបីទ ទ ង់ដល់នា យកដា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ
បុគ្គ ល នា យកដា នពា ណិជ្ជ  ព ម ទំាងសវា កម្ម អឡិចត និូចផសងៗទៀត ។

 ក ដន ដា វុទ្ធ  បា នទទួលបរិ  បត ចំនួន ២ គឺបរិ  បត  
វិស្វ កម្ម  និងវិទយោ សា ស្ត  កុំពយូទ័រ និងអកសរសា ស ្ត អង់គ្ល សលើជំនា ញ
ទំនា ក់ទំនងអា ជីព ពីសា កលវិទយោ ល័យភូមិន្ទ ភ្ន ំពញ។

ក្ន ងុនា មជា នា យកទីផសោ រ និងទំនា ក់ទំនង  កស  ី បុ៉ក នីវីល័យ ទទួល
បន្ទ ុកលើរា ល់សកម្ម  ភាពទីផសោ ររបស់ធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី ភីអិលសុី 
ក៏ដូចជា ទទួលខុសត ូវក្ន ុងកា រកំណត់ទិស   និងអនុវត្ដ នូវសកម្ម  ភាព
ទំនា ក់ទំនងទា ំងខា ងក្ន ុង និងខា ងក របស់ធនា គា រ ដលរួមមា នកា រ
គ ប់គ ងសា កស   និងទីផសោ រទំនា ក់ទំនងសា ធា រណៈ កា រគ ប់គ ង 
បណា្ដ ញសា រព័ត៌មា ន កា រទំនា ក់ទំនងផ្ទ ក្ន ុង  ការរៀបចំព ឹត្ដ ការណ៍ 
នា នា  និងកា រឧបត្ថ ម្ភ ផសងៗ កា ររៀបចំរបា យកា រណ៍ប  ចាំឆា ំ ព  មទាំង
សកម្ម ភា ពទំនួលខុសត ូវសា ជីវកម្ម ។

 កស  ី នីវីល័យ បា នទទួលស  បត អនុបណ តិផ្ន កគ ប់គ ង
ពា ណិជ្ជ កម្ម  ពីសា កលវិទយោ ល័យបៀលប យ ប ទសកម្ព ុ ជា។ មុននឹង
ចូលបម ើកា រងា រ  ក្ន ុងធនា គា រ សុីអា យអិមប៊ី ភីអិលសុី  កស ី 
មា នបទពិ  ធន៍ជា ង ១០ឆា ំ ក្ន ុងផ្ន កលក់ និងទីផសោ រ ព ម ទាំងធា ប់
បម ើកា រងា រក្ន ងុវិស័យផសងៗជា ច ើន ចា ប់ពីផ្ន កផសព្វ ផ សោយ ពាណិជ្ជ កម្ម  
និងវិស្វ កម្ម  រហូតដល់ផ្ន កទូរគមនា គមន៍។

 ក ហង តូរ៉ង់ មា នតួនា ទីជា ជំនួយកា រនា យក នា យកដា នគ ប់គ ង
ហា និភ័យ និងជា លខា ធិកា រនគណៈកមា ធិ ការហា និភ័យចា ប់តា ំងពី
ចូលបម ើកា រងា រ  ក្ន ងុធនា គា រសីុ អា យអិមបី៊ ភីអិលសីុ កា លពីខក   
ឆា ំ២០១០មក។

ភា រកិច្ច របស់  ក រួមមា នកា រវិភា គវា យតម្ល  និងពិនិតយតា មដា ន
សា នភា ពហា និភ័យឥណទា ន ទីផសោ រ និងសន្ទ និយ ភាព ព ម ទាំងប  
ហា និភ័យប តិបត្ដ  ិការ ដលកើតមា នឡើង  ក្ន ងុដំណើរកា រប តិបត្ដ  ិការ 
អា ជីវកម្ម ប  ចាំថ្ង របស់ធនា គា រ។  កក៏ជា អ្ន កតំ ណាងឱយនា យកដា ន
គ ប់គ ងហា និភ័យ  ក្ន ុងកិច្ច ប ជំុ គណៈកមា ធិ ការរបស់ធនា គា រ និង
កិច្ច កា រទំនា ក់ទំនងទូ  ជា ប  ចាំ ជា មួយផ្ន កគ ប់គ ង ហានិភ័យរបស់ 
ក ុមហ៊ុនម  យបា នរៀបចំរបា យកា រណ៍អំពីប   ហានិភ័យផសងៗ 
សម ប់ដា ក់ជូនគណៈកមា ធិកា រ ហា និភ័យ ដើមបីធ្វ ើ ការពិចា រណា  និង/
ឬសម ប់សុំកា រអនុម័តពីក ុមប ឹកសោ ភិបា លរបស់ធនា គា រ។

មុនពលចូលបម ើកា រងា រ  ក្ន ុងធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី 
 ក ហង តូរ៉ង់ ធា ប់ធ្វ ើជា ប  ធានផ្ន កគ ប់គ ង ហានិភ័យសា ច់ប ក់ 

និងទីផសោ រ  ធនា គា រធំមួយ  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា។ ក ពីជំនា ញផ្ន ក
គ ប់គ ងហា និភ័យនះ  កក៏មា នបទពិ  ធន៍រយៈពល ៣ឆា ំ ផ្ន ក
គ ប់គ ងសា ច់ប ក់  នា យកដា នរត នាគា រផងដរ។ 

 ក ហងតូរ៉ង់ បា នទទួលបរិ  បត គណនយយពីវិទយោ សា ន
ជា តិគ ប់គ ង និងស  បត ថា ក់អនុបណ ិត ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុពី សាកល
វិទយោ ល័យប  សា ស្ដ  នកម្ព  ុជា កាលពីឆា ២ំ០១១។ បច្ច បុបន្ន  កកំពុង
បន្ត កា រសិកសោ  យកស  បត ពីមជឈមណ លផ្ត ល់ អាជា ប័ណ្ណ ចក ភព
អង់គ្ល ស  ប ទសកម្ព ុជា  ដើមបីកា យជា សមា ជិក ACCA (សមា គម
គណនយយករជំនា ញ) ដលជា សា ប័នសកលសម ប់គណនយយ
ជំនា ញ។
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អា គា រពា ណិជ្ជ កម្ម  HSC (Linex) 
អា គា រលខ ៣៧ABCD មហា វិថីសហព័ន្ធ រុសសុី 
សងា្ក ត់ម  រមយ ខណ ៧មករា 
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

មជឈមណ លពា ណិជ្ជ កម្ម  បុណា្ណ 
មហា វិថីព ះន  ត្ត ម 
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

សណា្ឋ គា រ និង  ជនីយដា ន Royal Inn
ផ្ទ ះលខ ១២៨D៦.៧ មហា វិថីសុធា រស
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

Brown Coffee
ផ្ទ ះលខ ០១ ផ្ល ូវលខ ៩៨ ឈៀងវិថីព ះសុីសុវត្ថ ិ
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

U-Care កម្ព ុជា ក ម
ផ្ទ ះលខ ៨៤៤E0 ផ្ល ូវ ១២៨ 
សងា្ក ត់ទឹកល្អ ក់ I 
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

វិទយោ សា ន ELT 
ផ្ទ ះលខ ២២A ផ្ល ូវ ២៧៣ 
សងា្ក ត់បឹងកក់ I ខណ ទួល  ក
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

The Place 
ផ្ទ ះលខ ១២៣ ផ្ល ូវ ៩៣ 
សងា្ក ត់បឹងកងកង I ខណ ចំកា រមន 
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

សា ខា ន  ត្ត ម ខាងជើង
ផ្ទ ះលខ ២០ មហា វិថីព ះន  ត្ត ម 
សងា្ក ត់ផសោ រចា ស់ ខណ ដូនពញ
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

សា ខា ន  ត្ត ម ខាងតបូង
ផ្ទ ះលខ ២១៦ មហា វិថីព ះន  ត្ត ម
សងា្ក ត់ទន្ល បា សា ក់ ខណ ចំកា រមន 
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

សា ខា មហា វិថីព ះសីហនុ
ផ្ទ ះលខ ៥៧អហ្វ  មហា វិថីព ះសីហនុ 
សងា្ក ត់ចតុមុខ ខណ ដូនពញ
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

សា ខា មហា វិថី ៉សទុង
ផ្ទ ះលខ ១៨៧ មហា វិថី ៉សទុង
សងា្ក ត់ទួលសា យព  ខណ ចំកា រមន
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

សា ខា អូឡា ំពិក
ផ្ទ ះលខ ២០១ ផ្ល ូវវ៉ាហា រឡា លនរហ៍រុ 
សងា្ក ត់ផសោ រដើមគរ ខណ ទួល  ក 
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

សា ខា ក ុងព ះសីហនុ
ផ្ទ ះលខ ៩០ ផ្ល ូវឯករា ជយ 
សងា្ក ត់លខ៤ ខណ មិត្ត ភា ព
ខត្ត ព ះសីហនុ

សា ខា ក ុងសៀមរា ប
ផ្ទ ះលខ ៣៨-៤០ ផ្ល ូវសុីវតា  
សងា្ក ត់សា យដើមគរ ខណ សៀមរា ប
ខត្ត សៀមរា ប

សា ខា ផសោ រហងលី 
ផ្ទ ះលខ១២Z ផ្ល ូវ២៧១ 
សងា្ក ត់ទឹកល្អ ក់ III ខណ ទួល  ក 
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

សា ខា ទួល  ក
ផ្ទ ះលខ ១៥០F២DE0E0១ ផ្ល ូវ ២៨៩
សងា្ក ត់បឹងកក់ I ខណ ទួល  ក 
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

សា ខា ក ុងបា ត់ដំបង
ផ្ទ ះលខ ៩៨-៩៩ ភូមិព កមហា ទព
សងា្ក ត់សា យពរក ុងបា ត់ដំបង 
ខត្ត បា ត់ដំបង

សា ខា ក ុងកំពង់ចា ម
ភូមិ៤ សងា្ក ត់វា លវង់
ក ុងកំពង់ចា មខត្ត កំពង់ចា ម

មជឈមណ ល CIMB Preferred
សា ខា ន  ត្ត ម ខាងជើង
ផ្ទ ះលខ ២០ មហា វិថីព ះន  ត្ត ម 
សងា្ក ត់ផសោ រចា ស់ ខណ ដូនពញ
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

សា ខា ន  ត្ត ម ខាងតបូង
ផ្ទ ះលខ ២១៦ មហា វិថីព ះន  ត្ត ម
សងា្ក ត់ទន្ល បា សា ក់ ខណ ចំកា រមន 
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

សា ខា អូឡា ំពិក
ផ្ទ ះលខ ២០១ ផ្ល ូវវ៉ាហា រឡា លនរហ៍រុ 
សងា្ក ត់ផសោ រដើមគរ ខណ ទួល  ក 
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

សា ខា ក ុងសៀមរា ប
ផ្ទ ះលខ ៣៨-៤០ ផ្ល ូវសុីវតា  
សងា្ក ត់សា យដើមគរ ខណ សៀមរា ប
ខត្ត សៀមរា ប

ទីតា ំងមា៉សុីន ATMs
Naga World
ផ្ល ូវសម្ត ចត  
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

T&C សម្ត ចបា៉ន
ផ្ទ ះលខ ៣៥-៣៧ ផ្ល ូវសម្ត ចបា៉ន(២១៤)
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

U-Care មា ត់ទន្ល 
មហា វិថី សម្ត ចសុធា រស
រា ជធា នីភ្ន ំពញ

បណា្ដ ញ សា ខា 
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ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
របា យកា រណ៍

មា តិកា 
៦០ របា យកា រណ៍ក ុមប ឹកសោ ភិបា ល

៦២ របា យកា រណ៍សវនករឯករា ជ

៦៣ របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៦៧ កំណត់សមា្គ ល់របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៩៧ កំណត់សមា្គ ល់ស្ត ីពីកា រអនុវត្ត  តាមប  កាសរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា



 របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា  ំ២០១២ 59

ប ពណីតមបោ ញសូត  ដលមា នអា យុកា លរា ប់រយឆា មំកហើយ  
ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា  ត ូវបា នធ្វ ើឡើង  យថ្វ ីដតមបោ ញដ៏ចំណា ន 
ដើមបីបង្ក ើតបា នជា ក  ណាត់សូត ដ៏ប ណីត ដូចគា នះដរ  ឯ
ធនា គា រ សីុអា យអិមបី៊ យើងមា នជំនា ញសម ប់ជួយឲយជំនួញរបស់
អតិថិជនយើងមា នភា ពរីកចម ើន។
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RkúmRbwkSaPi)alFnaKar sIuGayGimb‘Í PIGilsIu ¬ehA

kat;fa {FnaKar}¦ sUmdak;CUnr)aykarN_rbs;xøÜn 

nigr)aykarN_hirBaØvtß úrbs;FnaKarEdl)aneFVI

svnkm μrYcehIy sRmab;dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ 

qñaM2012.

GMBIFnaKar sIuGayGimb‘Í PIGilsIGMBIFnaKar sIuGayGimb‘Í PIGilsIu
FnaKar sIuGayGimb‘Í PIGilsIu )ancab;epþImdMeNIrkar

GaCIvkmμenAéf¶TI20 ExkBaØa qñaM2010 ehIyFnaKar 

KWCaRkúmh‘unbuRtsm<½n§Edlkan;kab;TaMgRsúgeday 

CIMB Bank Berhad CaFnaKarEdlmanGaCJab½NÑcuH

bBa¢IGaCIvkm μenARbeTsm:aeLsIu. Rkúmh‘un CIMB 

Group Holdings Berhad Edl)ancuHbBa¢ICaRkúmh‘un 

saCIvkmμenARbeTsm:aeLsIuKWCaRkúmh‘unemFMCageK.

skmμPaBGaCIvkmμcm,g²skmμPaBGaCIvkmμcm,g²
skmμPaBGaCIvkmμcm,g²rbs;FnaKar KWkarpþl;esvakmμ

EpñkFnaKarCaeRcInRbePT nigesvakmμEdlBak;B½n§

nwgvis½yhirBaØvtßúenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa.

lT§plRbtibtiþkar nigPaKlaPlT§plRbtibtiþkar nigPaKlaP
lT§plhirBaØvtßúsRmab;dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM

2012 RtÚv)anbgðajkñúgr)aykarN_lT§plenAelI 

TMB½rTI8.

sRmab;dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 minman

karRbkas b¤karbg;PaKlaPeT.

RTBüskmμry³eBlxøI nigRTBüskmμ RTBüskmμry³eBlxøI nigRTBüskmμ 
ry³eBlEvgry³eBlEvg
muneBlerobcMr)aykarN_hirBaØvtßú RkúmRbwkSaPi)al

)ancat;viFankarEdlmanmUldæansmrmü edIm,IbBa¢ak;

fabNþaRTBüskmμry³eBlxøI nigRTBüskmμry³eBl

EvgeRkABIbMNul EdlTMngCaminGacTTYl)anmkvij

enAkñúgRbtibtþikarGaCIvkmμFmμta eTAtamtémøenAkñúg

bBa¢Irbs;FnaKar RtÚv)ankat;bnßy[es μ Inwgtémø 

EdlKitfanwgGaclk;)anenAelITIpSarCak;Esþg.

KitRtwmkalbriecäTénr)aykarN_enH nigEp¥kelI

karyl;dwgd¾suRkwtbMput RkúmRbwkSaPi)alBMu)andwgBI 

ehtukarN_ nigkal³eTs³NamYy EdlbNþal[

témøRTBüskmμry³eBlxøI nigRTBüskmμry³eBlEvg 

enAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;FnaKar mantémø

minRtwmRtÚvCasarvnþenaHeLIy.

bMNulyfaPaB nigbMNulepSg²bMNulyfaPaB nigbMNulepSg²
KitRtwmkalbriecäTénr)aykarN_enH ³

k>  minmanbnÞúkNamYyelIRTBüskm μrbs;FnaKar 

Edl)anekIteLIgedaysarkardak;vabBa©a M 

sRmab;karFanabMNulrbs;buKÁlNamñak;eLIy 

cab;taMgBIdMNac;kariybriecäTmk nig

x> minmanbMNulyfaPaBNamYyrbs;FnaKar 

Edl)anekIteLIgcab;taMgBIdMNac;kariybriecäT 

mk eRkABIdMeNIrkarGaCIvkmμFnaKarFmμtaenaH

eT.

tameyabl;rbs;RkúmRbwkSaPi)al BMumanbMNul

yfaPaB b¤bMNulepSg²rbs;FnaKar EdlRtÚv)an

TamTar[sg b¤GacnwgRtÚvTamTar[sgkñúgry³eBl

12ExbnÞab;BIdMNac;kariybriecäT Edlnwg b¤Gac

nwgmanplb:HBal;Casarvnþdl;lT§PaBrbs;FnaKar 

kñúgkarbMeBjkatBVkic©rbs;xøÜnenAéf¶putkMNt;sg

enaHeT.

karERbRbÜlkal³eTs³karERbRbÜlkal³eTs³
KitRtwmkalbriecäTénr)aykarN_enH RkúmRbwkSaPi)al

BMu)andwgBIkal³eTs³NamYy Edlmin)anqøúHbBa©aMg

enAkñúgr)aykarN_enH b¤r)aykarN_hirBaØvtßúrbs;

FnaKar EdlGacbNþal[cMnYnTwkR)ak;Edl)an

bgðajkñúgr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;FnaKar man

kMhusqÁgCasarvnþenaHeLIy.

KNnIEdlmanlkçN³minFmμtaKNnIEdlmanlkçN³minFmμta
tameyabl;rbs;RkúmRbwkSaPi)al lT§plhirBaØvtßú

rbs;FnaKarsRmab;kariybriecäThirBaØvtßúenH BMuman

rgnUvkarb:HBal;CasarvnþBIKNnI Rbtibtiþkar b¤

RBwtþikarN_NamYy EdlmanlkçN³Casarvnþ nig

minFmμtaenaHeT. tameyabl;rbs;RkúmRbwkSaPi)al 

kñúgcenøaHeBlrvagdMNac;kariybriecäThirBaØvtß ú 

mkTl;nwgkalbriecäTénr)aykarN_enH BMuman

KNnI Rbtibtiþkar b¤RBwtþikarN_NamYyEdlman

lkçN³Casarvnþ nigminFm μta EdlTMngCaman

plb:HBal;Casarvnþdl;lT§plhirBaØvtß úrbs;

FnaKar kñúgkariybriecäTEdlr)aykarN_enH RtÚv)an

eFVIeLIgenaHeT.

RkúmRbwkSaPi)alRkúmRbwkSaPi)al
smaCikRkúmRbwkSaPi)al EdlenAbeRmIkarkñúgGMLúg

kariybriecäT nigrhUtmkTl;nwgkalbriecäTén

r)aykarN_enH manraynamdUcxageRkam ³

 elak Dato’ Shaarani Ibrahim 

¬RbFanRkúmRbwkSaPi)al¦

 elak Dato’ Wira Zainal Abidin Bin Mahamad 

Zain

 elak Goh Nan Kioh

 bNÐit mIu klüaN

 elak Peter William England

 elak Yew Wan Kup

GtßRbeyaCn_rbs;RkúmRbwkSaPi)alGtßRbeyaCn_rbs;RkúmRbwkSaPi)al
enAkñúgGMLúgkariybriecäT nigKitRtwmdMNac;kariybriecäT

enH FnaKarBMu)ancUlrYmCaPaKIkñúgkic©RBmeRBóg

NamYy kñúgeKalbMNgCYydl;RkúmRbwkSaPi)alrbs;

FnaKar [TTYl)anplRbeyaCn_ edaykarTijyk 

PaKh‘un b¤lixitbMNulBIsamIFnaKar b¤Rkúmh‘un

déTeToteT.

ក មុប កឹសោ ភិបា ល
របា យកា រណ៍
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BMumansmaCikRkúmRbwkSaPi)alNamñak;rbs;FnaKar

)anTTYl b¤mansiTi§nwg)anTTYlnUvGtßRbeyaCn_

NamYy tamry³karcuHkic©snüaEdl)aneFVIeLIg

rvagFnaKar nigsmaCikRkúmRbwkSaPi)al b¤rvag

FnaKar nigRkúmh‘un EdlsmaCikRkúmRbwkSaPi)al

CasmaCik b¤CamYyRkúmh‘un EdlsmaCikRkúm- 

RbwkSaPi)al manplRbeyaCn_EpñkhirBaØvtßúCa

sarvnþ eRkABIRbtibtiþkarepSg² Edl)anlatRtdag

enAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßúeT.

karTTYlxusRtÚvrbs;RkúmRbwkSaPi)al karTTYlxusRtÚvrbs;RkúmRbwkSaPi)al 
cMeBaHr)aykarN_hirBaØvtßúcMeBaHr)aykarN_hirBaØvtßú
RkúmRbwkSaPi)al TTYlxusRtÚvkñúgkarbBa¢ak;fa 

r)aykarN_hirBaØvtßúRtÚv)anerobcMeLIg nigbgðaj

RtwmRtÚvnUvRKb;TidæPaBCasarvnþTaMgGs;énsßanPaB

hirBaØvtßúrbs;FnaKar KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 

niglT§plhirBaØvtßú RBmTaMglMhUrsac;R)ak;sRmab;

dMNac;qñaM. karerobcMr)aykarN_hirBaØvtßúenH tRmÚv

[RkúmRbwkSaPi)al ³

1> eRbIR)as;eKalkarN_KNenyüsmRsb Edl

KaMRTedaykarvinicä½y nigkar):an;RbmaNy:ag

smehtupl nigRbkbedaykarRbúgRby½tñ 

bnÞab;BIenaH RtÚvGnuvtþeKalkarN_TaMgenaH[

)ansIusgVak;Kña.

2> GnuvtþtameKalkarN_ENnaM Edlecjeday

FnaKarCatiénkm<úCa nigsþg;darKNenyükm<úCa 

b¤RbsinebImankarR)ascakNamYy kñúgkar

bgðaj[manPaBRtwmRtÚv karR)ascakTaMgenaH 

RtÚv)anlatRtdag Bnül; nigkMNt;brimaN

y:agRtwmRtÚvenAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßú.

3> rkSaTukbBaI¢KNenyü[)anRKb;RKan; nigRbB½n§

RtÜtBinitüépÞkñúg[manRbsiT§PaB.

4> erobcMr)aykarN_hirBaØvtßúedayEp¥kelImUldæan

nirnþrPaBénGaCIvkmμ elIkElgEtmankrNImin

smrmü kñúgkarsn μtfa FnaKarGacnwgbnþ

RbtibtiþkarGaCIvkmμenAeBlGnaKtd¾xIø nig

5> RtÜtBinitü nigdwknaMFnaKar edaycUlrYmelIral;

karseRmccitþsMxan;²TaMgGs; EdlCH\Ti§Bl

dl;Rbtibtiþkar nigdMeNIrkarrbs;FnaKar ehIy

RtÚvR)akdfakic©karTaMgenH RtÚv)anqøúHbBa©aMg

y:agRtwmRtÚvenAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßú.

RkúmRbwkSaPi)alGHGagfa FnaKar)anGnuvtþ

tamtRmÚvkarxagelI kñúgkarerobcMr)aykarN_

hirBaØvtßúrbs;xøÜn.

karGnum½tr)aykarN_hirBaØvtßúkarGnum½tr)aykarN_hirBaØvtßú
eyIg´CaRkúmRbwkSaPi)al )anGnum½telIr)aykarN_ 

hirBaØvtßúEdlP¢ab;mkCamYy Edl)anbgðajy:ag

RtwmRtÚvnUvRKb;TidæPaBCasarvnþTaMgGs; énsßanPaB

hirBaØvtßúrbs;FnaKar KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 

RBmTaMglT§plRbtibtþikar niglMhUrsac;R)ak;

sRmab;dMNac;qñaM  edayGnuelameTAtameKalkarN_

ENnaMrbs;FnaKarCatiénkm<úCa nigsþg;darKNenyü

km<úCa.

cuHhtßelxaedayGnuelam eTAtamesckþIseRmc

rbs;RkúmRbwkSaPi)al.

YEW WAN KUP
GKÁnaykGKÁnayk
kalbriecäT ³ éf¶TI29 ExmIna qñaM2013

r)aykarN_RkumRbwkSaPi)al



62 ២០១២  របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា ំ

CUnPaKTunikTaMgGs;rbs;FnaKar CUnPaKTunikTaMgGs;rbs;FnaKar 
sIuGayGimb‘Í PIGilsIusIuGayGimb‘Í PIGilsIu
eyIg´)aneFIVsvnkm μeTAelIr)aykarN_hirBaØvtßú 

Edl)anP¢ab;mkCamYyrbs;FnaKar sIuGayGimb‘Í 

PIGilsIu ¬ehAkat;fa {FnaKar}¦ rYmmantarag

tulükarKitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 r)aykarN_

lT§plr)aykarN_bERmbRmÜlmUlFn nigr)ay-

karN_lMhUrsac;R)ak; sRmab;dMNac;qñaMéf¶ TI31 

ExFñÚ qñaM2012 RBmTaMgesckþIsegçbéneKalkarN_

KNenyüsMxan;² nigB½t’manBnül;epSg²eTot.

karTTYlxusRtÚvrbs;KN³RKb;RKgelIkarTTYlxusRtÚvrbs;KN³RKb;RKgelI
r)aykarN_hirBaØvtßúr)aykarN_hirBaØvtßú
KN³RKb;RKgTTYlxusRtÚvkñúgkarerobcM nigkar

bgðajr)aykarN_hirBaØvtßúTaMgenH[)anRtwmRtÚv 

edayGnuelameTAtameKalkarN_ENnaMepSg² 

ecjedayFnaKarCatiénkm<úCa nigsþg;darKNenyü

km<úCa nigTTYlxusRtÚvelIkarRtÜtBinitüépÞkñúg Edl

KN³RKb;RKgkMNt;favamanPaBcaM)ac;kñúgkarerobcM

r)aykarN_hirBaØvtßúmin[mankarraykarN_xusCa

sarvnþ EdlbNþalmkBIkarEkøgbnøM b¤kMhusqÁg 

epSg². 

karTTYlxusRtÚvrbs;svnkrkarTTYlxusRtÚvrbs;svnkr
karTTYlxusRtÚvrbs;eyIg´ KWbeBa©jmtielI

r)aykarN_hirBaØvtßúTaMgenH edayEp¥keTAelIkar

eFIVIsvnkmμrbs;eyIg´. eyIg´)aneFVIsvnkmμeday

GnuelameTAtamsþg;darsþIBIsvnkm μGnþrCatién

km<úCa. sþg;darTaMgenaH tRmÚv[eyIg´Rbtibtþitam

RkmsIlFm’ eFVIEpnkarsvnkm μ nigeFVIsvnkm μ

edIm,I TTYl)ankarFanaGHGag Edlsmehtuplfa

r)aykarN_hirBaØvtßúBMumanlkçN³xusqÁgCasarvnþ. 

kareFVIsvnkmμrYmmankarGnuvtþnItiviFI edIm,ITTYl

)annUvPsþútagsvnkmμ GMBIcMnYnTwkR)ak; nigkarlat

RtdagenAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßú. kareRCIserIs

nItiviFITaMgenH KWGaRs½yelIkarvinicä½yrbs;svnkr 

rab;TaMgkarvaytémøelIhaniP½yénPaBxusqÁgCa

sarvnþénr)aykarN_hirBaØvtßú EdlbNþalmkBIkar

EkøgbnøM b¤kMhusqÁg. kñúgkarvaytémøhaniP½yTaMgenH 

svnkr )anBicarNaeTAelIRbB½n§RtÜtBinitüépÞkñúg 

rbs;GgÁPaB EdlTak;TgeTAnwgkarerobcM nigkar

bgðajy:agRtwmRtÚvénr)aykarN_hirBaØvtßú edIm,I

erobcM nItiviFIsvnkmμ EdlmanlkçN³smehtupl

eTAtamkal³eTs³epSg² bu:EnþBMumaneKalbMNg

beBa©jmti eTAelIRbsiT§PaBénRbB½n§RtÜtBinitü

épÞkñúgrbs;GgÁPaBenaHeT. svnkm μk¾rab;TaMgkar

vaytémønUvPaBsmRsbéneKalkarN_KNenyü

Edl)aneRbIR)as; nigPaBsmehtuplénkar):an;sμan

KNenyü EdlKN³RKb;RKg)aneFVIeLIg k¾dUcCa

karvaytémøelIkarbgðajCaTUeTAénr)aykarN_

hirBaØvtßú.

eyIg´eCOCak;faPsþútagsvnkmμEdleyIgTTYl

)anKWmanlkçN³RKb;RKan; nigRtwmRtÚv EdlCamUldæan

sRmab;karbeBa©jmtieyabl;rbs;eyIg´. 

mtieyabl;mtieyabl;
tamTsSn³rbs;eyIg´r)aykarN_hirBaØvtßúEdl)an

P¢ab;mkCamYy )anbgðajRtwmRtÚvnUvRKb;TidæPaBCa

sarvnþTaMgGs;énsßanPaBhirBaØvtß úrbs;FnaKar 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 niglT§plhirBaØvtßú 

RBmTaMglMhUrsac;R)ak;sRmab;dMNac;qñaMéf¶TI31 

ExFñÚ qñaM2012 edayGnuelameTAtameKalkarN_

ENnaMepSg²rbs; FnaKarCatiénkm<úCa nigsþg;dar

KNenyükm<úCa.

C> PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

BENILDA C. FERNANDO

nayknayk
raCFanIPñMeBj RBHraCaNacRkkm<úCa

kalbriecäT ³ éf¶TI29 ExmIna qñaM2013

សវនករឯករា ជ
របា យកា រណ៍
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kMNt;kMNt; 31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

smÁal;smÁal; duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

RTBüskmμ

sac;R)ak;kñúgéd 7>486>944 29>910>341 2>977>180 12>024>830

smtulüenAFnaKarkNþal 4 55>381>638 221>249>644 32>426>255 130>969>644

R)ak;beBaØIenAFnaKarepSg² 5 11>920>136 47>620>943 6>589>554 26>615>209

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn 6 83>736>261 334>526>363 41>942>829 169>407>086

TwkR)ak;RtÚvTarRkúmh‘unBak;B½n§ 12 34>875 139>326 1>902 7>682

RTBüskmμepSg² 7 1>053>931 4>210>455 506>653 2>046>372

RTBüsm,tiþ nigbrikçar 8 4>907>025 19>603>565 4>137>399 16>710>955

RTBüskmμGrUbI 9 1>065>548 4>256>864 917>909 3>707>434

RTBüskmμsrub 165>586>358 661>517>501 89>499>681 361>489>212

bMNul nigmUlFn

bMNul

R)ak;beBaØIrbs;FnaKarepSg² 10 23>445>501 93>664>776 3>031>245 12>243>199

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn 11 98>363>230 392>961>104 49>634>594 200>474>125

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§ 12 44>554 177>993 384>528 1>553>109

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg; 13 649>473 2>594>645 935>834 3>779>834

bMNulBn§elIR)ak;cMeNj 6>630 26>487 3>169 12>800

bMNulepSg² 14 11>867>278 47>409>776 2>234>820 9>026>437

bMNulsrub 134>376>666 536>834>781 56>224>190 227>089>504

mUlFnPaKTunik

edImTun 15 37>000>000 147>815>000 37>000>000 149>443>000

xatbgÁr ¬5>790>308¦ ¬23>132>280¦ ¬3>724>509¦ ¬15>043>292¦

mUlFnPaKTuniksrub 31>209>692 124>682>720 33>275>491 134>399>708

bMNul nigmUlFnPaKTuniksrub 165>586>358 661>517>501 89>499>681 361>489>212

តា រា ងតុលយកា រ
គិតត មឹថ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូឆា ២ំ០១២
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kMNt;kMNt;
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

smÁal;smÁal; duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

cMNUlkarR)ak; 16 5>398>901 21>568>609 1>601>134 6>466>980

cMNaykarR)ak; 16 ¬1>741>753¦ ¬6>958>303¦ ¬495>958¦ ¬2>003>174¦

cMNUlkarR)ak;suT§ 3>657>148 14>610>306 1>105>176 4>463>806

cMNUlkéRmnigeCIgsar 17 806>077 3>220>278 153>492 619>954

cMNayEpñkbuKÁlik 18 ¬2>150>555¦ ¬8>591>467¦ ¬1>524>370¦ ¬6>156>930¦

cMNayrMls;RTBüsm,tþinigbrikçar 

nigrMls;RTBüskmμGrUbI 8 & 9 ¬1>850>163¦ ¬7>391>401¦ ¬1>218>147¦ ¬4>920>096¦

cMNayTUeTA nigcMNayrdæ)al 19 ¬2>121>980¦ ¬8>477>311¦ ¬1>358>692¦ ¬5>487>758¦

cMMNUlRbtibtiþkarepSg² 78>705 314>427 12>654 51>111

sMviFanFnbMNulsgS½y 6 ¬k¦ ¬422>021¦ ¬1>685>974¦ ¬423>800¦ ¬1>711>728¦

xatmunbg;Bn§elIR)ak;cMeNj ¬2>002>789¦ ¬8>001>142¦ ¬3>253>687¦ ¬13>141>641¦

cMNayBn§elIR)ak;cMeNj 20 ¬63>010¦ ¬251>725¦ ¬18>572¦ ¬75>012¦

xatsuT§kñúgqñaM ¬2>065>799¦ ¬8>252>867¦ ¬3>272>259¦ ¬13>216>653¦

របា យកា រណ៍លទ្ធ ផល
សម ប់ដំណា ច់ឆា ថំ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូឆា ២ំ០១២
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edImTun
duløarGaemrikduløarGaemrik

xatbgÁr
duløarGaemrikduløarGaemrik

srub
duløarGaemrikduløarGaemrik

sRmab;dMNac;kariybriecäTéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

KitRtwméf¶TI01 Exmkra qñaM2011 37>000>000 ¬452>250¦ 36>547>750

xatsuT§kñúgqñaM - ¬3>272>259¦ ¬3>272>259¦

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011 37>000>000 ¬3>724>509¦ 33>275>491

smmUlCaBan;erol 149>443>000 ¬15>043>292¦ 134>399>708

sRmab;dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

KitRtwméf¶TI01 Exmkra qñaM2012 37>000>000 ¬3>724>509¦ 33>275>491

xatsuT§kñúgqñaM - ¬2>065>799¦ ¬2>065>799¦

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 37>000>000 ¬5>790>308¦ 31>209>692

smmUlCaBan;erol 147>815>000 ¬23>132>280¦ 124>682>720

របា យកា រណ៍បម បម លួមូលធន
សម ប់ដំណា ច់ឆា ថំ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូឆា ២ំ០១២



66 ២០១២  របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា ំ r)aykarN_hirBaØvtßú

kMNt;kMNt;
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012
sRmab;dMNac;kariybriecäT
éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

smÁal;smÁal; duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

lMhUrsac;R)ak;BIskmμPaBRbtibtiþkar

sac;R)ak;)anBIRbtibtiþkar 21  31>845>178  128>952>242  4>773>278  19>278>991 

karR)ak;)anTTYl  5>209>832  20>813>279   1>415>598   5>717>600 

karR)ak;)anbg; ¬1>432>304¦ ¬5>722>054¦  ¬354>705¦  ¬1>432>653¦

Bn§elIR)ak;cMeNj)anbg; ¬59>549¦ ¬237>898¦  ¬15>531¦  ¬62>730¦

sac;R)ak;suT§)anBIskmμPaBRbtibtiþkar  35>563>157   143>805>569   5>818>640   23>501>208 

lMhUrsac;R)ak;BIskmμPaBvinieyaK

TunbRmúgkatBVkic©enAFnaKarkNþal ¬6>300>000¦ ¬25>168>500¦ ¬5>985>000¦ ¬24>173>415¦

karTijRTBüsm,tiþ nigbrikçar 8 ¬2>042>971¦ ¬8>161>669¦ ¬3>297>113¦ ¬13>317>039¦

karTijRTBüskmμGrUbI 9 ¬724>457¦ ¬2>894>206¦  ¬305>612¦ ¬1>234>367¦

sac;R)ak;suT§)aneRbIkñúgskmμPaBvinieyaK ¬9>067>428¦  ¬36>224>375¦  ¬9>587>725¦  ¬38>724>821¦

kMeNInsac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUlsuT§  26>495>729   107>581>194  ¬3>769>085¦  ¬15>223>613¦

sac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUledImqñaM  32>037>989  129>401>438  35>807>074  145>126>071 

lem¥ógBIkarbþÚrrUbiyb½NÑ   - ¬3>140>429¦   - ¬501>020¦

sac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUlcugqñaM 22  58>533>718  233>842>203   32>037>989  129>401>438 

របា យកា រណ៍លំហូរសា ច់ប ក់
សម ប់ដំណា ច់ឆា ថំ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូឆា ២ំ០១២
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1>  B½t’manTUeTA1>  B½t’manTUeTA
FnaKar sIuGayGimb‘Í PIGilsIu )ancuHbBa¢IBaNiC¢kmμenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa 
enAéf¶TI20 ExkBaØa qñaM2010 eRkamGaCJab½NÑcuHbBa¢IBaNiC¢kmμelx Co>1935E/

2010 cuHéf¶TI23 ExkBaØa qñaM2010 ecjedayRksYgBaNiC¢kmμ ehIyFnaKar
)ancab;epþImRbtibtþikarenAéf¶TI19 Exvicäika qñaM2010. FnaKarRtÚv)ankan;kab;
TaMgRsúgeday CIMB Bank Berhad CaFnaKarEdlmanGaCJab½NÑcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ
enARbeTsma:eLsIu. FnaKar CIMB Group Holdings Berhad Edl)ancuHbBa¢I
CaRkúmh‘unsaCIvkmμenARbeTsma:eLsIu CaRkúmh‘unemFMbMput. 

skmμPaBcm,g²rbs;FnaKar KWkarpþl;esvakmμEpñkFnaKarCaeRcInRbePT 
nigesvakmμ EdlBak;B½n§nwgvis½yhirBaØvtßúenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa. FnaKar
)anTTYlGaCJab½NÑRbtibtþiEpñkFnaKar ecjedayFnaKarCatiénkm<úCa ¬ehA
kat;fa {FnaKarkNþal}¦ enAéf¶TI11 Exvicäika qñaM2010.

kariyal½ycuHbBaI¢rbs;FnaKarmanTItaMgsißtenAGKarelx 20AB EkgmhavifI
RBHneratþm nigpøÚvelx 118 sgáat;pSarcas; xNÐdUneBj raCFanIPñMeBj 
RBHraCaNacRkkm<úCa.

RkúmRbwkSaPi)al)anGnum½t[ecjpSayr)aykarN_hirBaØvtßúenAéf¶TI29 
ExmIna qñaM2013. 

2> esckþIsegçbeKalkarN_KNenyüsMxan;²2> esckþIsegçbeKalkarN_KNenyüsMxan;²
eKalkarN_KNenyüsMxan;²Edl)anGnuvtþkñúgkarerobcMr)aykarN_hirBaØvtßú
enH RtÚv)anbgðajdUcxageRkam.

2>1 mUldæanénkarerobcMr)aykarN_hirBaØvtßú2>1 mUldæanénkarerobcMr)aykarN_hirBaØvtßú
r)aykarN_hirBaØvtßúrbs;FnaKar RtÚv)anerobcMedayGnuelameTAtameKalkarN_
ENnaMepSg²ecjedayFnaKarkNþal nigsþg;darKNenyükm<úCa ¬ehAkat;fa 
{CAS}¦. kñúgkarGnuvtþsþg;darKNenyükm<úCa FnaKark¾)aneRbIR)as;sþg;dar
r)aykarN_Tak;TgnwghirBaØvtßúénkm<úCa ¬ehAkat;fa {CFRS}¦ KW CFRS 7 sIþBI 
{]bkrN_hirBaØvtßú ³ karlatRtdagB½t’man}. eKalkarN_KNenyüEdl)an
eRbIR)as; GacmanPaBxusKñaBIeKalkarN_KNenyüEdlRtÚv)aneKTTYlsÁal; 
nigeRbIR)as;CaTUeTAenAtambNþaRbeTs nigyutþaFikarepSg². r)aykarN_
hirBaØvtßúEdl)anP¢ab;mkCamYyenH minmanbMNgbgðajGMBIsßanPaBhirBaØvtßú 
lT§plénRbtibtþikar niglMhUrsac;R)ak;edayGnuelameTAtamyutþaFikar
NaepSg eRkABIRBHraCaNacRkkm<úCaenaHeT.

dUcenHr)aykarN_hirBaØvtßúTaMgenH sRmab;bgðajcMeBaHEtGñkEdl)anRCabGMBI
eKalkarN_KNenyü nItiviFI nigkarGnuvtþenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaEtb:ueNÑaH. 

r)aykarN_hirBaØvtßúRtÚv)anerobcMeLIg edayeRbIR)as;viFIsa®sþéføedIm. 
karerobcMr)aykarN_hirBaØvtßúEdlGnuelameTAtam CAS tRmÚv[eRbIR)as;

kar):an;sμan nigkarsnμt Edlmanplb:HBal;dl;cMnYnRTBüskmμ nigbMNul 
nigkarlatRtdag RTBüskmμ nigbMNulyfaPaB KitRtwmkalbriecäTr)aykarN_
hirBaØvtßú nigb:HBal; dl;cMnYnéncMNUl nigcMNayEdl)anraykarN_enAkñúg
kariybriecäT Edl)anraykarN_enH. eTaHbICakar):an;sμanTaMgenHEp¥keTAelI
karyl;dwgd¾suRkwtbMputrbs;KN³RKb;RKgeTAelIRBwtþikarN_ nigskm μPaB
bc©úb,nñk¾eday k¾lT§plCak;EsþgcugeRkayGacnwgxusBIkar):an;sμanTaMgenH. 
EpñkEdlTak;Tgnwgkarvinicä½y b¤PaBs μ úKs μajkñúgkRmitx<s;bMput b¤EpñkEdl
karsnμt nigkar):an;sμan manlkçN³CasarvnþcMeBaHr)aykarN_hirBaØvtßú RtÚv
)anlatRtdagenAkñúgkMNt;smÁal; 3 énr)aykarN_hirBaØvtßú.

2>2 sþg;darKNenyüfμI² nigbMNkRsay2>2 sþg;darKNenyüfμI² nigbMNkRsay
enAéf¶TI28 ExsIha qñaM2009 RkúmRbwkSaCatiKNenyüénRksYgesdækic© nig
hirBaØvtßú )anRbkas[eRbIR)as;sþg;darr)aykarN_Tak;TgnwghirBaØvtßúGnþrCati
énkm<úCa (ehAkat;fa “CIFRS”) EdlEp¥keTAelIsþg;darTaMgGs;Edl)ane)aHpSay
edayRkúmRbwkSasþg;darKNenyüGnþrCati rYmTaMgbMNkRsayepSg² nig
viesaFnkm μEdlGacekIteLIgenAkal³eTs³NamYy eTAelIsþg;darnImYy²
edaykarbEnßmBakü {km<úCa} enABImuxsþg;darr)aykarN_Tak;TgnwghirBaØvtßú
GnþrCati (ehAkat;fa “IFRS”). GgÁPaBEdlmanTMnYlxusRtÚvsaFarN³ RtÚv
erobcMr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;xøÜnRsbeTAtam CIFRS sRmab;kariybriecäT
KNenyüEdlcab;epþImenAéf¶TI01 Exmkra qñaM2012 b¤kariybriecäTKNenyü
bnÞab;BIenH. eyagtamRbkaselx 086 s>h>v-k>C>K cuHéf¶TI30 Exkkáda 
qñaM2012 )anGnum½tBnüarkarGnuvtþ CIFRS sRmab;RKwHsßanFnaKar nig
hirBaØvtßú rhUtdl;éf¶TI01 Exmkra qñaM2016. 

CIFRS RtÚvmankarRtÜtBinitübnþbnÞab;eTot ehIyGacmankarEksRmÜl
epSg²eTot tamry³eKalkarN_ENnaMkñúgkarbkRsayBIRkúmRbwkSasþg;dar
GnþrCatiKNenyü (ehAkat;fa “IASB”) dUcenHsþg;darenH GacmankarEkERb
bEnßmeTotnaeBlGnaKt.

FnaKarRtÚvbgðajr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;xøÜn Gnuelamtam CIFRS sRmab;
dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2016. karGnuvtþ CIFRS nwgbNþal[man
plb:HBal;CasarvnþelIr)aykarN_hirBaØvtßú. FnaKarnwgeFVIkarvaytémøGMBI
plb:HBal;TaMgRsúgkñúgkarGnuvtþ CIFRS ehIyB½t’manGMBI CIFRS nwgRtÚveFVI
bc©úb,nñkmμtamkarcaM)ac; RbsinebImankarEkERbNamYyekIteLIg.

កំណត់សមា្គ ល់របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
សម ប់ដំណា ច់ឆា ថំ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូឆា ២ំ០១២
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2> esckþIsegçbeKalkarNKNenyüsMxan;² ¬t¦2> esckþIsegçbeKalkarNKNenyüsMxan;² ¬t¦
2>3 rUbiyb½NÑ2>3 rUbiyb½NÑ
k> rUbiyb½NÑeKal nigrUbiyb½NÑsRmab;bgðajk> rUbiyb½NÑeKal nigrUbiyb½NÑsRmab;bgðaj
KNnITaMgGs;EdlmanenAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;FnaKar RtÚv)anvas;témø
edayeRbIR)as;rUbiyb½NÑénRbtibtþikaresdækic©cm,g EdlFnaKareFVIRbtibtþikar 
¬ehAkat;fa {rUbiyb½NÑeKal}¦. r)aykarN_hirBaØvtßúenH RtÚv)anbgðajCaR)ak;
duløarGaemrik EdlCarUbiyb½NÑeKal nigCarUbiyb½NÑsRmab;bgðajrbs;FnaKar.

GnuelamtamRbkaselx F7-07-164Rb>k> cuHéf¶TI13 ExFñÚ qñaM2007 
rbs;FnaKarkNþal taragtulükar r)aykarN_lT§pl r)aykarN_bERmbRmÜl
mUlFn r)aykarN_lMhUrsac;R)ak; nigkMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßú sRmab;
dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 RtÚv)ankt;RtabþÚreTACaR)ak;erol edayeRbI
GRtabþÚrR)ak;mFümPaKpøÚvkarEdlkMNt;edayFnaKarkNþalnakalbriecäT

raykarN_ Edl 1 duløarGaemrik esμInwg 3>995 erol ¬éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011 ³ 
1 duløarGaemrik es μ Inwg 4>039 erol¦. tYelxEdl)anbþÚrenH minRtÚv)an
eFVIsvnkm μeT ehIyminKYrbkRsayfatYelxenH CatYelxsRmab;bgðajdUc
tYelxCaR)ak;duløarGaemrikenaHeT b¤yl;faCatYelxRtÚv)anbþÚr b¤GacbþÚreTACa
R)ak;erol tamGRtabþÚrR)ak;xagelI b¤GRtabþÚrR)ak;epSgeToteT.

x> Rbtibtiþkar nigsmtulüx> Rbtibtiþkar nigsmtulü
RbtibtiþkarCarUbiyb½NÑepSg²eRkABIR)ak;duløarGaemrik RtÚv)ankt;RtabþÚreTACa
R)ak;duløarGaemriktamGRtabþÚrR)ak;nakalbriecäTénRbtibtiþkarenaH. cMeNj 
nigxat EdlbNþalmkBIkarTUTat;tamRbtibtiþkarEbbenH nigBIkarbþÚrRTBüskmμ 
nigbMNulrUbiyvtßúnanaEdlkMNt;CarUbiyb½NÑepSg²eRkABIR)ak;duløarGaemrik 
tamGRtabþÚrnadMNac;qñaM RtÚv)ankt;RtaenAkñúgr)aykarN_lT§pl.

2>4 sac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUl2>4 sac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUl
karerobcMr)aykarN_lMhUrsac;R)ak; KNnIsac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUl
rYmman smtulüEdlmankalkMNt;edImbIEx b¤ticCag KitBIéf¶TTYl)an 
rab;TaMgsac;R)ak;kñúgéd smtulüminCab;kRmit (non-restricted balance) enA
FnaKarkNþal nigsmtulüenAFnaKarepSg².

2>5 \NTan nigbuerRbTanGtifiCn2>5 \NTan nigbuerRbTanGtifiCn
\NTan nigbuerRbTanGtifiCnTaMgGs;RtÚv)ankt;Rtakñúgtaragtulükar tam
cMnYnR)ak;edIm nigkarR)ak; EdlenAminTan;TUTat; dkcMnYnEdl)anCRmHecjBI
bBa¢I nigsMviFanFnelI\NTan)at;bg;. 

 \NTan nigbuerRbTanRtÚv)anCRmHecjBIbBa¢I enAeBlEdlminmanPaB
PaBCak;lak;fanwgGacRbmUl)anmkvij. \NTan nigbuerRbTanEdlRbmUl
)anmkvij bnÞab;BI)anCRmHecjBIbBa¢IrYcehIy b¤)ankt;RtasMviFanFnrYcehIy 
RtÚv)ankt;RtaenAkñúgr)aykarN_lT§pl.

2>6 sMviFanFnelI\NTan)at;bg;2>6 sMviFanFnelI\NTan)at;bg;
FnaKar)anGnuvtþtamkareFVIcMNat;fñak; nigsMviFanFn\NTan EdltRmÚveday
Rbkaselx F7-09-074Rb>k> cuHéf¶TI25 ExkumÖ³ qñaM2009 ecjeday
FnaKarkNþal. RbkasenH tRmÚv[FnaKarBaNiC¢TaMgLayeFVIcMNat;fñak;
\NTan buerRbTan nigRTBüskm μRsedog²Kñarbs;BYkeKCaR)aMcMNat;fñak; 
ehIykRmitcaM)ac;Gb,brmaénkareFVIsMviFanFnCak;lak; nwgRtÚv)aneFVIGaRs½y
tamcMNat;fñak;EdlBak;B½n§ edayminKitdl;RTBüskm μEdlRtÚv)andak;Ca
vtßúbBa©aM dUcmanbgðajxageRkam ³

GRtasMviFanFn KitCa °

sMviFanFnTUeTA ³
\NTanFmμta 1

sMviFanFnCak;lak; ³

eRkamkarXøaMemIl
eRkamsþg;dar
sgS½y
)at;bg

3
20
50

100

kareFVIcMNat;fñak;\NTan nigsMviFanFn RtÚvepþatkarykcitþTukdak;elIktþaBIr 
KWktþahYskalkMNt;sg nigktþaKuNPaB\NTan.

2>7 kic©snüaBak;B½n§nwg\NTanepSg²2>7 kic©snüaBak;B½n§nwg\NTanepSg²
enAkñúgdMeNIrkarFmμtaénGaCIvkmμ FnaKarcuHkic©snüaEdlBak;B½n§nwg\NTanepSg² 
rYmmankic©snüa \NTan lixit\NTan nigkarFanaepSg². eKalkarN_KNenyü 
nigviFIsa®sþsMviFanFnmanlkçN³RsedogKña cMeBaH\NTanepSg²dUc)an
erobrab;xagelI. FnaKarnwgkt;RtasMviFanFnCak;lak; cMeBaHkic©snüaBak;B½n§
nwg\NTanepSg²TaMgenaH enAeBlEdlFnaKarKitfavaTMngCamankar)at;bg;.

2>8 RTBüsm,tiþ nigbrikçar2>8 RTBüsm,tiþ nigbrikçar
RTBüsm,tiþ nigbrikçarRtÚv)ankt;RtataméføedIm dkrMls;bgÁr nigkarxatbg;
EdlbNþalmkBIkarfycuHtémø. éføedIm rYmmancMNaypÞal;epSg²kñúgkarTij
RTBüskmμTaMgenaH.
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2> esckþIsegçbeKalkarNKNenyüsMxan;² ¬t¦2> esckþIsegçbeKalkarNKNenyüsMxan;² ¬t¦
2>8 RTBüsm,tiþ nigbrikçar ¬t¦2>8 RTBüsm,tiþ nigbrikçar ¬t¦
cMNaynaeBlbnÞab;mkeTotBak;B½n§eTAnwgRTBüsm,tiþ nigbrikçarNamYy 
RtÚv)ankt;RtabBa©ÚleTAkñúgtémøcuHbBa¢IénRTBüenaH b¤RtÚv)ankt;RtaCaRTBüskmμ
dac;edayELktamkarsmRsb EtenAeBlEdlmanPaBR)akdfaplRbeyaCn_
esdækic©naeBlGnaKténRTBüenaH nwghUrcUlmkkñúgFnaKar ehIyéføedImén
RTBüenaH GacRtÚv)anvas;EvgKYr[eCOCak;)anEtb:ueNÑaH. ral;cMNayelIkar
CYsCul nigEfTaM RtÚv)ankt;RtaCabnÞúkenAkñúgr)aykarN_lT§plkñúgqñaMEdl
RbtibtþikarenaH)anekIteLIg. 

RTBüskmμkMBugsagsg; minRtÚv)andkrMls;eT. kardkrMls;elIRTBüsm,tiþ 
nigbrikçar RtÚv)ankt;Rta CabnÞúkenAkñúgr)aykarN_lT§pltammUldæanrMls;
efrelIGayukaleRbIR)as;):an;sμanénRTBüskmμenaH tamGRtaRbcaMqñaMxageRkam ³

°

karEklm¥RTBüCYl
brikçarkariyal½y
brikçarkMuBüÚT½r
yanynþ

20
10-20

20-33
20

RbsinebItémøeyagénRTBüskmμNamYy elIsBItémø):an;sμanEdlGacRbmUl
mkvij)an vaRtÚv)ankt;RtabnßyPøam[enAesμInwgcMnYnEdlGacRbmUlmkvij)an. 

cMeNj b¤xatBIkarlk;RTBüsm,tiþ nigbrikçar RtÚv)ankMNt;edayeFVIkar
eRbóbeFobsac;R)ak;)anBIkar lk; nigtémøeyag ehIyRtÚv)ankt;RtaCabnÞúk
enAkñúgr)aykarN_lT§pl.

2>9 RTBüskmμGrUbI2>9 RTBüskmμGrUbI
RTBüskmμGrUbI rYmman GaCaJb½NÑkmμviFIkMuBüÚT½r Edl)anTij nigcMNay Edl
Bak;B½n§epSg² RtÚv)ankt;RtataméføedImdkrMls;bgÁr nigkarxatbg;EdlbNþal
mkBIkarfycuHtémø. GaCaJb½NÑkmμviFIkMuBüÚT½rEdl)anTij RtÚv)aneFVImUlFnkmμ
tammUldæanéføedImEdlekIteLIg kñúgkarTijkmμviFIenaHnigykvamkeRbIR)as;. 
éføedImenH RtÚv)aneFVIrMls;ry³eBlbIqñaMedayeRbIviFIsa®sþrMls;efr.  

cMNayelIkarEfTaMkmμviFIkMuBüÚT½r RtÚv)ankt;RtaCacMNayenAeBlEdlman
RbtibtiþkarenaHekIteLIg.

2>102>10 cMNUl nigcMNaykarR)ak; cMNUl nigcMNaykarR)ak;
cMNUlkarR)ak;)anBI\NTan nigbuerRbTanGtifiCn R)ak;beBaØIenAFnaKarkNþal 
nigenAFnaKarepSg² RtÚv)ankt;RtatammUldæanbgÁr elIkElgEtmankarsgS½y
xøaMgcMeBaHkarRbmUlR)ak;mkvij EdlkñúgkrNIenH karR)ak;nwgRtÚv)anBüÜr rhUt
dl;)anTTYlsac;R)ak;Cak;Esþg. eKalkarN_kñúgkarBüÜrkarR)ak;KWGnuelam
RsbeTAtameKalkarN_ENnaMrbs;FnaKarkNþal sIþBIkarBüÜrkarR)ak;elI
\NTanmindMeNIrkar nigsMviFanFnelI\NTan)at;bg;.

cMNaykarR)ak;elIR)ak;beBaØIrbs;FnaKar nigR)ak;beBaØIrbs;GtifiCn RtÚv)an
kt;RtatammUldæanbgÁr.

2>112>11 cMNUlkéRm nigeCIgsar cMNUlkéRm nigeCIgsar
cMNUlkéRm nigeCIgsar RtÚv)ankt;RtatammUldæanbgÁr enAeBlEdl)anbMeBj
esvakmμCUnGtifiCn. cMNUlkéRm nigeCIgsar rYmmancMNUl)anmkBIesvakmμ
epÞrR)ak;ecj-cUl esva ATM nigesvaepSg²eTot. kéRmelIkarpþl;\NTan 
RtÚv)aneKkt;RtaCacMNUl enAeBlpþl;\NTan[GtifiCn.

2>122>12 PtisnüaRbtibtiþ PtisnüaRbtibtiþ
PtisnüaEdlPaKIm©as;RTBüenAmancMENkhaniP½y nigplkm μsiT§iCasarvnþ 
RtÚv)ancat;fñak;Ca PtisnüaRbtibtþi. karTUTat;PtisnüaRbtibtþiRtÚv)ankt;Rta
CabnÞúkkñúgr)aykarN_lT§pl tammUldæanefrelIry³eBlénPtisnüaenaH. 

2>132>13 sMviFanFn sMviFanFn
sMviFanFn RtÚv)ankt;RtaenAeBlEdlFnaKarmankatBVkic©tampøÚvc,ab; b¤
katBVkic©EdlFnaKar)anbegIáteLIgnaeBlbc©úb,nñ EdlCalT§plénRBwtiþkarN_
BIGtItkal nigenAeBlEdlmanPaBR)akdfa nwgmantRmÚvkar[mankarcMNay
FnFanedIm,ITUTat;katBVkic©enaH ehIycMnYnTwkR)ak;Gac):an;s μan)any:agKYr[ 
eCOCak;. 

enAeBlEdlmankatBVkic©Rbhak;RbEhlKñaCaeRcIn kRmiténlMhUrecjedIm,I
TUTat;katBVkic©TaMgenaH RtÚv)ankMNt;edayKiteTAelIcMNat;fñak;katBVkic©TaMgmUl.

sMviFanFnRtÚv)anvas;Evgtamtémøbc©úb,nñ énkarTUTat;katBVkic©EdlrMBwgTuk 
edayeRbIGRtaGb,harmunbg;Bn§ EdlqøúHbBa©aMgkarvaytémøsmrmübc©úb,nñ
éntémøeBlevlaTwkR)ak; nighaniP½yCak;lak;epSg²énkatBVkic©enaH. kar
ekIneLIgénsMviFanFnedaysareBlevlaEdl)anknøgput RtÚv)ankt;RtaCa
cMNaykarR)ak;.
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2> esckþIsegçbeKalkarNKNenyüsMxan;² ¬t¦2> esckþIsegçbeKalkarNKNenyüsMxan;² ¬t¦
2>142>14 Bn§elIR)ak;cMeNj Bn§elIR)ak;cMeNj
Bn§elIR)ak;cMeNjkñúgqñaM RtÚv)anKNnatamc,ab;Bn§darEdl)anGnum½tCasßaBr 
b¤)anGnum½trYcmYyEpñkFMkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa KitRtwmkalbriecäTtarag
tulükar.

Bn§BnüarelIR)ak;cMeNjRtÚv)aneFVIsMviFanFneBjelj edayeRbIviFIsa®sþ
bMNulelIlem¥ógbeNþaHGasnñEdlekItmanrvagmUldæanBn§énRTBüskm μ 
nigbMNul nigtémøeyagrbs;RTBüskm μ nigbMNulTaMgenaH enAkñúg
r)aykarN_hirBaØvtßú. Bn§BnüarRTBüskmμRtÚv)ankt;Rta eTAtamTMhMénR)ak;
cMeNjCab;Bn§naeBlGnaKtEdlmaneFobnwglem¥ógbeNþaHGasnñ EdlGac
eRbIR)as;)an.

2>152>15 RbtibtiþkarPaKIBak;B½n§ RbtibtiþkarPaKIBak;B½n§
PaKIEdlcat;TukfaCaPaKIBak;B½n§ KWCaPaKIEdlmanlT§PaBRKb;RKg b¤man\Ti§Bl
CasarvnþelIPaKImYy eTot kñúgkarseRmccitþelIEpñkRbtibtiþkar nighirBaØvtßú.

Gnuelamtamc,ab;sþIBIRKwHsßanFnaKar nighirBaØvtßú PaKIBak;B½n§RtÚv)an[
niymn½yfa CaPaKIEdlkan;kab;edaypÞal; b¤edayRbeyaly:agehacNas; 
10° énedImTun b¤siT§ie)aHeqñatrYmTaMgbuKÁlTaMgLayNa EdlcUlrYmenAkñúg
GPi)alkic© kardwknaM karRKb;RKg b¤karRtÜtBinitüépÞkñúgrbs;FnaKar. 

2>162>16 tYelxKt; tYelxKt;
tYelxTaMgLayenAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßúenH RtÚv)ankat;xÞg;Kt;cMeBaHtYelx
CaR)ak;duløarGaemrik nigkat;xÞg;Ban;erolcMeBaHR)ak;erol.

3> kar):an;sμanKNenyü nigkarvinicä½ysMxan;²3> kar):an;sμanKNenyü nigkarvinicä½ysMxan;²
FnaKareFVIkar):an;RbmaN nigkarsn μt Edlb:HBal;dl;cMnYnRTBüskm μ nig
bMNul Edl)anraykarN_. kar):an;RbmaN nigkarvinicä½yRtÚv)anvaytémø
CabnþbnÞab; edayEp¥kelIbTBiesaFn_naeBlknøgmk nigktþaepSg² dUcCa
karrMBwgTukGMBIehtukarN_naeBlGnaKt EdleKeCOfamanPaBsmehtupl 
eTAtamkal³eTs³epSg².

k> karxatbg;bNþalmkBIkarfycuHtémøén\NTan nigbuerRbTank> karxatbg;bNþalmkBIkarfycuHtémøén\NTan nigbuerRbTan
FnaKar)anGnuvtþtamkareFVIcMNat;fñak; nigsMviFanFnelI\NTantamRbkas
elx F7-09-074Rb>k> cuHéf¶TI25 ExkumÖ³ qñaM2009 sIþBIkareFVIcMNat;fñak;
\NTan nigsMviFanFn sRmab;sßab½nFnaKar nigRKwHsßanhirBaØvtßúepSg² Edl
ecjedayFnaKarkNþal. FnaKarkNþal tRmÚv[FnaKarBaNiC¢TaMgLay 
eFVIcMNat;fñak; sMeBot\NTan buerRbTan nigRTBüskmμRbhak;RbEhlrbs;xøÜn
CaR)aMfñak; ehIykRmitGb,brmaénsMviFanFnCak;lak; RtÚv)aneFVIeLIgGaRs½y
tamcMNat;fñak;Bak;B½n§ edayminKitdl;RTBüskmμEdlRtÚv)andak;CavtßúbBa©aM. 
kñúgkareFVIcMNat;fñak;\NTan FnaKarBicarNaeTAelIktþaBak;B½n§TaMgGs;Edl
Gacmanplb:HBal;dl;lT§PaB kñúgkarsgR)ak;énPaKIédKUrbs;xøÜn.

x> Bn§elIR)ak;cMeNjx> Bn§elIR)ak;cMeNj
Bn§RtÚv)anKNnatammUldæanbMNkRsaybc©úb,nñénbTb,BaØtiþBn§dar b:uEnþ
bTb,BaØtiþTaMgGs;enH mankarpøas;bþÚrBImYyRKaeTAmYyRKa ehIykarseRmc
CacugeRkayelIcMnYnBn§ nwgeFVIeLIgbnÞab;BImankarRtÜtBinitü cugeRkayeday
GKÁnaykdæanBn§dar.

enAeBlEdllT§plBn§cugeRkay xusKñaBIcMnYnBn§Edl)ankt;RtaBIdMbUg 
PaBlem¥ógenHnwgeFVI[b:HBal;dl;Bn§elIR)ak;cMeNj nigsMviFanFnBn§Bnüar
kñúgqñaMEdlkarkMNt;Bn§)aneFVIeLIg.

4> smtulüenAFnaKarkNþal4> smtulüenAFnaKarkNþal

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

KNnIcrnþ 34>126>638 136>335>919 12>471>255 50>371>399

R)ak;beBaØImankalkMNt; ¬k¦ 5>000>000 19>975>000 10>000>000 40>390>000

TunbRmúgkatBVkic© ¬x¦ 12>555>000 50>157>225 6>255>000 25>263>945

R)ak;tmál;FanaelIedImTun 3>700>000 14>781>500 3>700>000 14>944>300

55>381>638 221>249>644 32>426>255 130>969>644
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4> smtulüenAFnaKarkNþal ¬t¦4> smtulüenAFnaKarkNþal ¬t¦
¬k¦ R)ak;beBaØImankalkMNt;¬k¦ R)ak;beBaØImankalkMNt;

R)ak;beBaØImankalkMNt;enAFnaKarkNþal KWCaR)ak;beBaØIry³eBlxøIEdlmankalkMNt;ticCag3Ex.

¬x¦ R)ak;bRmúgkatBVkic©¬x¦ R)ak;bRmúgkatBVkic©
R)ak;bRmúgkatBVkic©KWCaR)ak;bRmúgGb,brma eFobnwgR)ak;beBaØInigR)ak;km©I tamsmtulümFümRbcaMéf¶ EdlsmmUlnwg 8° CaR)ak;erol nig 12/5° 
CarUbiyb½NÑepSg² ehIyR)ak;bRmúgkatBVkic©enHrkSaTukenAFnaKarkNþal.

R)ak;bRmúgkatBVkic© 8° minmankarR)ak;eT. R)ak;bRmúgkatBVkic© 32° ¬4°¼12/5°¦ énR)ak;bRmúgkatBVkic©CarUbiyb½NÑbreTsepSg²TaMgGs; 
mankarR)ak;KittamGRta 50° énGRta SIBOR mYyEx EdlRtÚv)anKNnatammUldæanRbcaMEx.

¬K¦ R)ak;tmál;FanaelIedImTun¬K¦ R)ak;tmál;FanaelIedImTun
eyagtamRbkaselx F7-01-136Rb>k> cuHéf¶TI15 Extula qñaM2001 ecjedayFnaKarkNþal sIþBIR)ak;tmál;FanaelIedImTun tRmÚv[FnaKartmál;R)ak;
cMnYn 10° énedImTuncuHbBa¢IenAFnaKarkNþal. R)ak;tmál;enHminGaceRbIR)as;kñúgRbtibtiþkarRbcaMéf¶rbs;FnaKar)aneT ehIynwgRtÚvRbKl;[FnaKarvij  
enAeBlEdlFnaKarsμ½RKcitþbBaÄb;Rbtibtþikarrbs;xøÜnenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa.

¬X¦ GRtakarR)ak;¬X¦ GRtakarR)ak;
KNnIcrnþ KWCaKNnIEdlminmankarR)ak;. GRtakarR)ak;RbcaMqñaMelIsmtulüenAFnaKarkNþal RtÚv)ansegçbdUcxageRkam ³

2012 2011

R)ak;beBaØImankalkMNt; 0/10° - 0/14° 0/10° - 0/13°

TunbRmúgkatBVkic© 0/10° - 0/12° 0/05° - 0/11°

R)ak;tmál;FanaelIedImTun 0/18° - 0/20° 0/05° - 0/10°

5> R)ak;beBaØIenAFnaKarepSg²5> R)ak;beBaØIenAFnaKarepSg²

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

kardak;R)ak;  7>800>000 31>161>000   -   - 

KNnIcrnþ 4>120>136 16>459>943  6>589>554  26>615>209 

11>920>136 47>620>943 6>589>554 26>615>209

KNnIcrnþminmankarR)ak;eT. kñúgqñaM2012 kardak;R)ak;enAFnaKarepSg² KWdak;enAFnaKar CIMB Bank Berhad enARbeTsma:eLsIu. kardak;R)ak;enH
mankalkMNt;ry³eBlxøI ehIyTTYl)ankarR)ak;RbcaMqñaMBI 0/1 eTA 0/3°.
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6> \NTan nigbuerRbTanGtifiCn6> \NTan nigbuerRbTanGtifiCn

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

\NTanBaNiC¢ ³

\NTanry³eBlxøI  1>005>424  4>016>669 - -

\NTanry³eBlEvg  51>717>395  206>610>993  29>708>516  119>992>696 

\NTanvi)arUbn_ 31>859>263 127>277>756 12>658>113 51>126>118

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn srub-dul  84>582>082  337>905>418  42>366>629   171>118>814 

sMviFanFnbMNulsgS½y ¬845>821¦ ¬3>379>055¦ ¬423>800¦ ¬1>711>728¦

83>736>261 334>526>363 41>942>829 169>407>086

ral;bNþa\NTanTaMgGs;RtÚv)anpþl;CUnGtifiCnCaÉktþCn nigshRKasnanaEdleFVIGaCIvkmμenAkñúgRbeTskm<úCa.

¬k¦ sMviFanFnbMNulsgS½y¬k¦ sMviFanFnbMNulsgS½y
bERmbRmÜlsMviFanFnbMNulGaRkk;nigsgS½y mandUcxageRkam ³

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

naedImqñaM 423>800  1>711>728   -   - 

sMviFanFnkñúgqñaM 422>021  1>685>974  423>800 1>711>728

lem¥ógBIkarbþÚrrUbiyb½NÑ - ¬18>647¦

nacugqñaM 845>821  3>379>055  423>800 1>711>728

¬x¦ viPaKtamcMNat;fñak;\NTan¬x¦ viPaKtamcMNat;fñak;\NTan

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

\NTanFmμta-mankarFana 84>582>082 337>905>418 42>366>629 171>118>814

84>582>082 337>905>418 42>366>629 171>118>814

¬K¦ GRtakarR)ak;¬K¦ GRtakarR)ak;
\NTan nigbuerRbTanGtifiCnTaMgenH manGRtakarR)ak;RbcaMqñaMkñúgcenøaHBI 6° eTA 11° ¬2011 ³ 8° eTA 12°¦.
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7> RTBüskmμepSg²7> RTBüskmμepSg²

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

karR)ak;RtÚvTTYl  376>234  1>503>055  187>165  755>959 

R)ak;kk; (*)  252>537  1>008>885  206>804  835>281 

RbtibtþikarepÞrR)ak;cUlEdlenAminTan;TUTat;  211>548  845>134   -   - 

smÖarkariyal½y  12>830  51>256  19>478  78>672 

epSg²  200>782  802>125  93>206  376>460 

1>053>931 4>210>455 506>653 2>046>372

(*) R)ak;kk;enHKWCaR)ak;kk;elIkarCYlkariyal½y EdlGacbgVilmkvij)anenAdMNac;kic©snüaPtisnüa. ry³eBlénPtisnüa KWmanry³eBlelIsBI1qñaM 
ehIyR)ak;kk;enHminmankarR)ak;eT.

8> RTBüsm,tþi nigbrikçar8> RTBüsm,tþi nigbrikçar
karEklm¥
RTBüCYl

duløarGaemrikduløarGaemrik

brikçar
kariyal½y

duløarGaemrikduløarGaemrik

brikçar
kMuBüÚT½r

duløarGaemrikduløarGaemrik
yanynþ

duløarGaemrikduløarGaemrik

RTBüskmμ
kMBugdMeNIrkar
duløarGaemrikduløarGaemrik

srub
duløarGaemrikduløarGaemrik

dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

témøcuHbBa¢IsuT§edImRKa   -       44>538        4>208 248>264 1>279>417  1>576>427 

karTijbEnßm  2>457>452  429>549 1>077>122  154>012 ¬821>022¦ 3>297>113

rMls; ¬287>385¦ ¬48>783¦ ¬334>551¦ ¬65>422¦   - ¬736>141¦

témøcuHbBaI¢suT§cugRKa  2>170>067  425>304  746>779  336>854  458>395 4>137>399 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

éføedIm  2>457>452  474>425  1>081>566  414>412  458>395 4>886>250

rMls;bgÁr ¬287>385¦ ¬49>121¦ ¬334>787¦ ¬77>558¦   - ¬748>851¦

témøcuHbBaI¢suT§  2>170>067  425>304  746>779  336>854  458>395 4>137>399 

témøcuHbBaI¢suT§ smmUlCaBan;erol  8>764>901 1>717>803  3>016>240 1>360>553  1>851>458 16>710>955 
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8> RTBüsm,tþi nigbrikçar ¬t¦ 8> RTBüsm,tþi nigbrikçar ¬t¦ 
karEklm¥
RTBüCYl

duløarGaemrikduløarGaemrik

brikçar
kariyal½y

duløarGaemrikduløarGaemrik

brikçar
kMuBüÚT½r

duløarGaemrikduløarGaemrik
yanynþ

duløarGaemrikduløarGaemrik

RTBüskmμ
kMBugdMeNIrkar
duløarGaemrikduløarGaemrik

srub
duløarGaemrikduløarGaemrik

dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

témøcuHbBa¢IsuT§edImRKa  2>170>067  425>304  746>779  336>854  458>395 4>137>399 

karTijbEnßm  537>063  307>039  167>850  13>368  1>017>651  2>042>971 

karepÞrcUl¼¬ecj¦  562>270  3>630  491>093  13>250 1>070>243¦   - 

rMls; ¬625>166¦ ¬114>209¦ ¬445>158¦ ¬88>812¦ - ¬1>273>345¦

témøcuHbBaI¢suT§cugRKa  2>644>234  621>764  960>564  274>660  405>803  4>907>025 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

éføedIm  3>556>785 785>094 1>740>509 441>030 405>803 6>929>221

rMls;bgÁr ¬912>551¦ ¬163>330¦ ¬779>945¦ ¬166>370¦   - ¬2>022>196¦

témøcuHbBaI¢suT§ 2>644>234 621>764 960>564  274>660  405>803 4>907>025 

témøcuHbBaI¢suT§ smmUlCaBan;erol 10>563>715 2>483>947 3>837>453 1>097>267 1>621>183 19>603>565

9> RTBüskmμGrUbI9> RTBüskmμGrUbI

kmμviFIkMuBüÚT½r
duløarGaemrikduløarGaemrik

RTBüskmμ
kMBugdMeNIrkar
duløarGaemrikduløarGaemrik

srub
duløarGaemrikduløarGaemrik

dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

témøcuHbBa¢IsuT§edImRKa 1>094>304 - 1>094>304

karTijbEnßm 305>612 - 305>612

rMls; ¬482>006¦ - ¬482>006¦

témøcuHbBaI¢suT§cugRKa 917>910 - 917>910

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

éføedIm 1>444>645 - 1>444>645

rMls;bgÁr ¬526>736¦ - ¬526>736¦

témøcuHbBaI¢suT§ 917>909 - 917>909

témøcuHbBaI¢suT§ smmUlCaBan;erol 3>707>434 - 3>707>434
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9> RTBüskmμGrUbI ¬t¦9> RTBüskmμGrUbI ¬t¦

kmμviFIkMuBüÚT½r
duløarGaemrikduløarGaemrik

RTBüskmμ
kMBugdMeNIrkar
duløarGaemrikduløarGaemrik

srub
duløarGaemrikduløarGaemrik

dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

témøcuHbBa¢IsuT§edImRKa 917>909 - 917>909

karTijbEnßm 471>577 252>880 724>457

karepÞrcUl¼¬ecj¦ 252>880 ¬252>880¦ -

rMls; ¬576>818¦ - ¬576>818¦

témøcuHbBaI¢suT§cugRKa 1>065>548 - 1>065>548

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

éføedIm 2>169>102 - 2>169>102

rMls;bgÁr ¬1>103>554¦ - ¬1>103>554¦

témøcuHbBaI¢suT§ 1>065>548 - 1>065>548

témøcuHbBaI¢suT§ smmUlCaBan;erol 4>256>864 - 4>256>864

10> R)ak;beBaØIrbs;FnaKarepSg²10> R)ak;beBaØIrbs;FnaKarepSg²

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2012

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

KNnIcrnþ 236>126 943>323 19>995 80>760

R)ak;beBaØImankalkMNt; 23>209>375 92>721>453 3>011>250 12>162>439

23>445>501 93>664>776 3>031>245 12>243>199

R)ak;beBaØImankalkMNt;KWCaR)ak;beBaØIEdlmanry³eBlxøI EdlmankalkMNt;sgticCag3Ex. R)ak;beBaØImankalkMNt; manGRtakarR)ak;BI 0/5° eTA 
1/5° kñúgmYyqñaM ¬2011 ³ 0/5° eTA 1/5°¦.

11> R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn11> R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

KNnIcrnþ 34>157>844 136>460>587 11>489>731 46>407>024

KNnIsnSM 7>447>848 29>754>153 4>702>980 18>995>336

R)ak;beBaØImankalkMNt; 56>757>538 226>746>364 33>441>883 135>071>765

98>363>230 392>961>104 49>634>594 200>474>125
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11> R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn ¬t¦11> R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn ¬t¦
R)ak;beBaØImankalkMNt; KWCaR)ak;beBaØIEdlmanry³eBlxøI EdlmankalkMNt;sgticCag12Ex.

KNnIsnSM nigR)ak;beBaØImankalkMNt; TTYl)ankarR)ak;RbcaMqñaM dUcxageRkam ³

2012 2011

KNnIsnSM 0/5° eTA 1/50° 0/5° eTA 1/5°

R)ak;beBaØImankalkMNt; 2° eTA 5° 2/25° eTA 4/75°

KNnIcrnþ Gtibrma 1/75° -

12> TwkR)ak;RtÚvTar¼CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§12> TwkR)ak;RtÚvTar¼CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§
TwkR)ak;EdlFnaKar CIMB Bank Berhad CMBak; PaKeRcInBak;B½n§nwgcMnYnTwkR)ak; EdlFnaKar sIuGayGimb‘Í PIGilsIu TUTat;CMnYsFnaKar CIMB Bank Berhad 
Tak;TinnwgGtßRbeyaCn_nanarbs;buKÁlikhat;karBIFnaKar CIMB Bank Berhad nigRkúmh‘unepSg². TwkR)ak;CMBak;enHminmankarR)ak; nigminmankalkMNt;
sgefreT.

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§ KWCaR)ak;CMBak;FnaKar CIMB Bank Berhad Bak;B½n§nwgcMnYnTwkR)ak; EdlFnaKar CIMB Bank Berhad TUTat;CMnYsFnaKar sIuGayGimb‘Í 
PIGilsIu Tak;TineTAnwgkarbNþúHbNþalenA RbeTsm:aeLsIu. TwkR)ak;CMBak;enHminmankarR)ak;eT ehIyRtÚvsgvijtamtRmÚvkar.

13> TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;13> TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;
TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;PaKeRcIn KWéføkargarsMNg; nigR)ak;tmál;rbs;Gñksagsg;. TwkR)ak;enH RtÚvTUTat;sgkñúgry³eBlticCag12Ex.

14> bMNulepSg²14> bMNulepSg²

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

mUlb,TanbRtrbs;FnaKar nig KNnIRtÚvTTYlepSg² (*)  10>290>405  41>110>168  1>752>251  7>077>342 

RbtibtþikarepÞrR)ak;ecjEdlenAminTan;TUTat; (**)  543>530  2>171>402   -   - 

bgÁrkarR)ak;RtÚvbg;  453>079  1>810>051  143>630  580>122 

bgÁrR)ak;rgVan;RtÚvbg;  280>000  1>118>600  185>000  749>805 

karvinieyaKkñúgrUbiyb½NÑeTV  94>958  379>357   -   - 

bgÁrBn§RtÚvbg;  32>449  129>634  36>837  148>785 

bMNulepSg²  172>857  690>564  117>102  470>383 

 11>867>278  47>409>776 2>234>820 9>026>437 

(*) mUlb,TanbRtrbs;FnaKar nigKNnIRtÚvTTYlepSg² KWCamUlb,Tanpat;Tat;EdlenAminTan;TUTat; ehIyEdlRtÚvTUTat;enAnaykdæanpat;Tat; rbs;
FnaKarkNþal bnÞab;BIkalbriecäTtaragtulükar.

(**) RbtibtþikarepÞrR)ak;ecjEdlenAminTan;TUTat; KWCasac;R)ak;epÞrecjEdlRtÚvTUTat; bnÞab;BIkalbriecäTtaragtulükar CamYyFnaKarCaédKU.

bMNulTaMgenH RtÚv)anrMBwgfanwgRtÚvTUTat;sgkñúgry³eBlticCag1qñaM.
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15> edImTun15> edImTun
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 edImTuncuHbBa¢Irbs;FnaKarmancMnYn 37 lanPaKh‘un ¬31 FñÚ 2011 ³ 37 lanPaKh‘un¦ Edlmantémøcarik 1 duløarGaemrik
kñúgmYyPaKh‘un. PaKh‘unTaMgGs;RtÚv)anbg; RKb;cMnYnTaMgRsúg. 

bnÞab;mkeTotkñúgExmkra qñaM2013 RkúmRbwkSaPi)alnigPaKTunik)anGnum½tbEnßmedImTuneTot. cMeBaHB½t’manlm¥itbEnßm sUmeyageTAkMNt;smÁal; 26.

16> cMNUlkarR)ak;suT§16> cMNUlkarR)ak;suT§

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

cMNUlkarR)ak; ³cMNUlkarR)ak; ³

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn 5>363>839  21>428>536  1>568>405  6>334>788 

\NTan nigbuerRbTanbuKÁlik 3>256  13>008 - -

kardak;R)ak;enAFnaKarkNþal nigFnaKarepSg² 31>806  127>065  32>729  132>192 

cMNUlkarR)ak;srub 5>398>901  21>568>609  1>601>134  6>466>980 

cMNaykarR)ak; ³cMNaykarR)ak; ³

KNnIcrnþ (*) ¬109>959¦ ¬439>286¦   -   - 

R)ak;beBaØImankalkMNt; ¬1>573>614¦ ¬6>286>588¦ ¬469>361¦ ¬1>895>749¦

R)ak;beBaØIsnSM ¬58>180¦ ¬232>429¦ ¬26>597¦ ¬107>425¦

cMNaykarR)ak;srub ¬1>741>753¦ ¬6>958>303¦ ¬495>958¦ ¬2>003>174¦

cMNUlkarR)ak;suT§cMNUlkarR)ak;suT§  3>657>148  14>610>306  1>105>176  4>463>806 

(*) KNnIcrnþrbs;GtifiCnBiessKWCaKNnIEdlmankarR)ak;.

17> cMNUlkéRmesva nigeCIgsar17> cMNUlkéRmesva nigeCIgsar
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

kéRm)anmkBIkarepÞrR)ak;  398>448  1>591>800  120>803  489>615 

kéRm)anmkBIesva\NTan  210>163  839>601   -   - 

kéRmkic©snüa\NTan  79>560  317>842  19>849   78>298 

kéRmhirBaØb,TanBaNiC¢kmμ  36>002  143>829   -   - 

kéRm nigeCIgsarelIesvaepSg²  81>904  327>206  12>840  52>041 

806>077 3>220>278 153>492 619>954
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18> cMNayEpñkbuKÁlik18> cMNayEpñkbuKÁlik
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

R)ak;ebovtSr_ nigR)ak;QñÜl  1>606>226  6>416>873  1>068>296  4>314>848 

GtßRbeyaCn_ry³eBlxøIepSg² 266>164 1>063>325 271>074 1>094>868

R)ak;rgVan; nigR)ak;elIkTwkcitþ  278>165  1>111>269  185>000  747>214 

 2>150>555  8>591>467  1>524>370  6>156>930 

19> cMNayTUeTA nigcMNayrdæ)al19> cMNayTUeTA nigcMNayrdæ)al
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

cMNaykarCYl  485>074  1>937>871 299>547 1>209>870

cMNaypSayBaNiC¢kmμ nigTMnak;TMng saFarN  273>179  1>091>350 96>527 389>873

cMNayTwk-ePøIg  164>472  657>067 78>304 316>270

esah‘uyeFVIdMeNIr nigkarsñak;enA  157>168  627>886 89>886   364>308 

cMNayesvaFnaKar  141>817  566>559 27>591  111>826 

cMNayTMnak;TMng  131>115  523>804 99>012 399>909

cMNaykéRmGaCJab½NÑ  128>482  513>286 120>202   487>179 

cMNayCYsCul nigEfTaM  118>501  473>411 105>610 426>559

GtßRbeyaCn_RkúmRbwkSaPi)al  111>873  446>933 96>166 388>414

cMNaysmÖarkariyal½y  77>063  307>867 106>194 428>918

cMNayhirBaØb,TanBaNiC¢kmμ  58>104  232>125   -   - 

kéRmEpñkc,ab; nigviC¢aCIv³  38>763  154>858 30>442 122>955

cMNayepSg²  236>369  944>294 209>211   841>677 

 2>121>980  8>477>311  1>358>692  5>487>758 

20> cMNayBn§elIR)ak;cMeNj20> cMNayBn§elIR)ak;cMeNj
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

Bn§elIR)ak;cMeNjkñúgqñaM ¬Bn§Gb,brma¦ 63>010 251>725 18>572 75>012
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20> cMNayBn§elIR)ak;cMeNj ¬t¦20> cMNayBn§elIR)ak;cMeNj ¬t¦
¬k¦ karepÞógpÞat;Bn§elIR)ak;cMeNj¬k¦ karepÞógpÞat;Bn§elIR)ak;cMeNj

karepÞógpÞat;Bn§elIR)ak;cMeNj Edl)anKNnatamGRtaBn§20°elIcMnYnBn§elIR)ak;cMeNj RtÚv)an bgðajenAkñúgr)aykarN_lT§pldUcxageRkam ³

sRmab;dMNac;qñaM
éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

sRmab;dMNac;qñaM
éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

xatmunbg;Bn§elIR)ak;cMeNj ¬2>002>789¦ ¬8>001>142¦ ¬3>253>687¦ ¬13>141>641¦

Bn§elIR)ak;cMeNjKNnatamGRta 20° ¬400>558¦ ¬1>600>228¦ ¬650>737¦ ¬2>628>328¦

plb:HBal;Bn§Tak;Tinnwg ³
cMNayEdlminGackat;kgtamc,ab;Bn§  26>575  106>167  18>346 

 
74>099 

Bn§elIR)ak;cMeNjtamGRta20° - - - -

Bn§Gb,brma  63>010  251>725  18>572  75>012 

¬x¦  Bn§Gb,brma¬x¦  Bn§Gb,brma

Bn§elIR)ak;cMeNjrbs;FnaKarRtÚv)anKNnaedayEp¥kelIBn§Gb,brma. Bn§Gb,brma RtÚv)anKNnatamGRta 1° énplrbrRbcaMqñaM rYmbBa©Úlral;Bn§
TaMgGs;. Bn§elIR)ak;cMeNj RtÚvbg;tamGRtaNamYyEdl x<s;Cag rvagGRtaBIrxageRkamenH ³
- 20° elIR)ak;cMeNjCab;Bn§ b¤
- Bn§Gb,brma 1°énplrbrsrub rYmbBa©ÚlGakrelItémøbEnßm. 

¬K¦  bBaðaBn§epSg²¬K¦  bBaðaBn§epSg²

lixitRbkasBn§rbs;FnaKar RtÚvRtÜtBinitüedayGKÁnaykdæanBn§dartamkariybriecäT. edaysarkarGnuvtþc,ab; nigbTb,BaØtiþBn§dareTAelIRbtibtiþkarepSg²
GacmankarbkRsayxus²Kña ehtuenHcMnYnBn§Edl)anraykarN_enAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;FnaKar Gacmankarpøas;bþÚrenAeBleRkay GaRs½yelI
karkMNt;cugeRkayedayGKÁnaykdæanBn§dar.
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21> sac;R)ak;)anBIRbtibtiþkar21> sac;R)ak;)anBIRbtibtiþkar
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

xatmunbg;Bn§elIR)ak;cMeNj ¬2>002>789¦ ¬8>001>142¦ ¬3>253>687¦ ¬13>141>641¦

niy½tkmμ ³niy½tkmμ ³

sMviFanFnelIbMNulsgS½y  422>021  1>685>974  423>800  1>711>728 

rMls;RTBüsm,tþinigbrikçar ¬kMNt;smÁal;8¦  1>273>345  5>087>013  736>141  2>973>273 

rMls;RTBüskmμGrUbI ¬kMNt;smÁal;9¦  576>818  2>304>388  482>006  1>946>823 

cMNUlkarR)ak;suT§ ¬3>657>148¦ ¬14>610>306¦ ¬1>105>176¦ ¬4>463>806¦

cMeNjRbtibtiþkarmunbERmbRmÜlRTBüskmμ nig
bMNulRbtibtiþkar ¬3>387>753¦ ¬13>534>073¦ ¬2>716>916¦ ¬10>973>623¦

bERmbRmÜlRTBüskmμnigbMNulRbtibtiþkarbERmbRmÜlRTBüskmμnigbMNulRbtibtiþkar

\NTannigbuerRbTanGtifiCn ¬42>215>453¦ ¬166>786>604¦ ¬42>366>629¦ ¬171>118>814¦

RTBüskmμepSg² ¬358>209¦ ¬1>431>045¦ ¬220>454¦ ¬890>414¦

R)ak;beBaØIrbs;FnaKarepSg²  20>414>256  81>421>577  3>011>255  12>162>179 

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn  48>728>636  194>670>901  46>623>471  188>312>199 

TwkR)ak;RtÚvTar¼CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§ ¬372>947¦ ¬1>489>923¦ ¬1>087>131¦ ¬4>390>922¦

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg; ¬286>361¦ ¬1>144>012¦ ¬208>312¦ ¬841>372¦

bMNulepSg²  9>323>009  37>245>421   1>737>994  7>019>758 

sac;R)ak;)anBIRbtibtiþkar  31>845>178  128>952>242  4>773>278  19>278>991 

22> sac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUl22> sac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUl
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

sac;R)ak;kñúgéd 7>486>944 29>910>341 2>977>180 12>024>830

smtulüenAFnaKarkNþal ³smtulüenAFnaKarkNþal ³

KNnIcrnþ 34>126>638 136>335>919 12>471>255 50>371>399

R)ak;beBaØImankalkMNt; ¬kalkMNt;ticCag3Ex¦ 5>000>000 19>975>000 10>000>000 40>390>000

smtulüenAFnaKarepSg² ³smtulüenAFnaKarepSg² ³

KNnIcrnþ 4>120>136 16>459>943 6>589>554 26>615>209

R)ak;beBaØI 7>800>000 31>161>000 - -

58>533>718 233>842>203 32>037>989 129>401>438
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23> kic©snüa nigbMNulyfaehtu23> kic©snüa nigbMNulyfaehtu
k> kic©snüaBnüar\NTank> kic©snüaBnüar\NTan
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKarmancMnYnTwkR)ak;kñúgkic©snüaén]bkrN_hirBaØvtßúeRkAtaragtulükarrbs;FnaKar EdlRtÚvBnüar\NTanCUnGtifiCn
dUcxageRkam ³

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

kic©snüa\NTan
lixit\NTan
lixitTTYlsÁal;\NTan
cMENk\NTanvi)arUbn_Edlmin)aneRbIR)as;

5>000>910
7>227>154

447>422 
11>934>323

19>978>635
28>872>480
1>787>451 

47>677>621

5>455>600 
-
-

9>323>540

22>035>168
-
-

37>657>778

24>609>809 98>316>187 14>779>140 59>692>946

x> kic©snüaPtisnüaRbtibtiþx> kic©snüaPtisnüaRbtibtiþ
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKarmankic©snüaPtisnüaEdlminGaclubecal)an Tak;TinnwgPtisnüaelIkarCYlGKar. 

cMNayPtisnüaGb,brmasrubnaeBlGnaKt EdlRtÚvbg;eRkamRbtibtþikarPtisnüaEdlFnaKarminGaclubecal)anmandUcxageRkam ³

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

minelIsBI1qñaM
elIsBI1qñaM EtminelIsBI5qñaM

 417>672 
 252>578 

 1>668>600 
 1>009>049 

345>120
483>855

1>393>940
1>954>288

 670>250  2>677>649 828>975 3>348>228

24> Rbtibtþikar nigsmtulüPaKIBak;B½n§24> Rbtibtþikar nigsmtulüPaKIBak;B½n§
k> PaKIBak;B½n§ nigTMnak;TMngk> PaKIBak;B½n§ nigTMnak;TMng
FnaKarRtÚv)ankan;kab;TaMgRsúgeday CIMB Bank Berhad EdlmanGaCJab½NÑcuHbBa¢IBaNiC¢kmμenARbeTsma:eLsIu. Rkúmh‘un CIMB Group Holdings Berhad Ca
Rkúmh‘unemEdl)ancuHbBa¢ICaRkúmh‘unsaCIvkmμ enARbeTsma:eLsIu. 

fñak;KN³RKb;RKgsMxan;²rbs;FnaKar rYmmansmaCikRkúmRbwkSaPi)alrbs;FnaKar CaGñkEdleFVIkarkarseRmccitþsMxan;²Bak;B½n§eTAnwgeKaledAyuT§sa®sþ
rbs;FnaKar RBmTaMgGñkRKb;RKgCan;x<s; ¬rYmman smaCikRkúmRKÜsarCitditrbs;BYkeKpgEdr¦.
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24> Rbtibtþikar nigsmtulüPaKIBak;B½n§ ¬t¦24> Rbtibtþikar nigsmtulüPaKIBak;B½n§ ¬t¦
x> smtulüPaKIBak;B½n§ x> smtulüPaKIBak;B½n§ 

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

TwkR)ak;EdlFnaKarCMBak; ³
Rkúmh‘unem ³
TwkR)ak;CMBak; CIMB Bank Berhad ¬kMNt;smÁal; 12¦
R)ak;beBaØIrbs;KN³RKb;RKgCan;x<s;

 44>554 
 176>667 

 177>993 
 705>785 

 384>528 
 6>843 

1>553>109 
 27>639 

 221>221  883>778  391>371  1>580>748 

TwkR)ak;EdlRkúmh‘unBak;B½n§CMBak; ³
R)ak;beBaØIenA ³

Rkúmh‘unem ³ 9>245>092 36>934>142 6>570>741 26>539>223

Rkúmh‘unjatism<½n§ ³ 1>967>312 7>859>411 18>813 75>986

K> RbtibtþikarPaKIBak;B½n§ K> RbtibtþikarPaKIBak;B½n§ 

sRmab;dMNac;qñaM
éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

sRmab;dMNac;qñaM
éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

cMNay ³
cMNaykarR)ak;)anbg;¼RtÚvbg;elIR)ak;beBaØI 

rbs;KN³RKb;RKgCan;x<s;

                     

1>298 5>186 307 1>240

X> laPkarKN³RKb;RKgsMxan;²X> laPkarKN³RKb;RKgsMxan;²

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

GtßRbeyaCn_rbs;RkúmRbwkSaPi)al
R)ak;ebovtS nigGtßRbeyaCn_ry³eBlxøI

111>873 
250>836

446>933 
1>002>090

 96>166 
315>386

 388>414 
1>273>844

 362>709  1>449>023  411>552  1>662>258 

25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú
skmμPaBrbs;FnaKarRbQmnwghaniP½yhirBaØvtßúepSg²mYycMnYndUcCa haniP½y\NTan haniP½yTIpSar ¬rYmman haniP½yrUbiyvtúßbreTs nighaniP½yGRta
karR)ak;¦ haniP½ysac;R)ak;gayRsÜl nighaniP½yRbtibtþikar. skmμPaBGaCIvkmμhirBaØvtßúCacm,gTTYlyknUvhaniP½y ehIyhaniP½yRbtibtþikar KWCaplvi)ak 
EdlminGaceCosrYckñúgdMeNIrkarGaCIvkmμ. FnaKarmineRbIR)as;]bkrN_hirBaØvtßúniTsSn_ edIm,IRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßúrbs;xøÜnenaHeT.
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25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
FnaKarkan;kab;RTBüskmμ nigbMNulhirBaØvtßúdUcxageRkam ³

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

RTBüskmμhirBaØvtßú
sac;R)ak;kñúgéd
smtulüenAFnaKarkNþal
R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²
\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)
TwkR)ak;RtÚvTarRkúmh‘unBak;B½n§
RTBüskmμepSg²

7>486>944
55>381>638
11>920>136
84>582>082 

34>875
840>319

29>910>341
221>249>644

47>620>943
337>905>418 

139>326
3>357>074

2>977>180
32>426>255

6>589>554
42>366>629

1>902
393>969

12>024>830
130>969>644

26>615>209
171>118>814

7>682
1>591>241

160>245>994 640>182>746 84>755>489 342>327>420

bMNulhirBaØvtßú
R)ak;beBaØIrbs;FnaKar
R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn
TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§
TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;
bMNulepSg²

23>445>501
98>363>230

44>554
649>473

11>381>750

93>664>776
392>961>104

177>993
2>594>645

45>470>091

3>031>245
49>634>594

384>528
935>834

2>197>983

12>243>199
200>474>125

1>553>109
3>779>834
8>877>653

133>884>508 534>868>609 56>184>184 226>927>920

RTBüskmμhirBaØvtßú-suT§ 26>361>486 105>314>137 28>571>305 115>399>500

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.

25>125>1 haniP½y\NTan haniP½y\NTan
FnaKarRtÚvRbQmmuxnwghaniP½y\NTan CahaniP½yEdlekIteLIgedayPaKIédKUrbs;FnaKar nwgeFVI[mankarxatbg;dl;FnaKar edaykarxkxankñúgkarbMeBj
katBVkic©tamkic©snüa. haniP½y\NTan KWCahaniP½yEdlsMxan;CageKbg¥s;kñúgGaCIvkm μFnaKar. haniP½y\NTan PaKeRcInekItmkBIskm μPaBénkarpþl; 
\NTan nigbuerRbTan. ]bkrN_hirBaØvtßúeRkAxÞg;taragtulükark¾manhaniP½y\NTanEdr dUcCakic©snüa \NTanCaedIm. karRKb;RKghaniP½y\NTan RtÚv)an
eFVIeLIgedayKN³kmμaFikar\NTanrbs;FnaKar.

haniP½y\NTan RtÚv)anRKb;RKgtamry³karviPaKCaRbcaMeTAelIlT§PaBrbs;Gñkx©IR)ak; nigGñkx©IR)ak; EdlmanskþanuBl kñúgkarbMeBjkatBVkic©sgkarR)ak; 
nigR)ak;edIm. haniP½y\NTank¾RtÚv)anRKb;RKg tamry³karTTYlvtßúbBa©aM nigkarFanaCabuKÁl.

¬k¦ karvas;EvghaniP½y\NTan
FnaKar)anbegáIteKalkarN_haniP½y\NTansñÚl (Core Credit Risk Policy) EdlerobcMeLIgedIm,IGPi)alskmμPaBkñúgkarFanar:ab;rghaniP½y. karbnþ\NTan
RtÚv)anGPi)aledaykmμviFI\NTan Edl)anerobcMKeRmagsRmab;plitpl b¤sMeBot\NTanBiess rab;TaMgTIpSareKaledA kalkMNt; niglkçxNÐ ÉksarsMGag 
nigniItiviFI enAeRkamplitpl\NTan EdlnwgRtÚv)anvas;Evgnigpþl;[.

FnaKark¾GHGagpgEdrfa xøÜnmankarEbgEcktYnaTIc,as;las; rvagkatBVkic©GñkelIksMeNI\NTan (loan originators) Gñkvaytémø\NTan (evaluators) nig
kRmitkarGnum½t\NTan (approving authorities).
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25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>125>1 haniP½y\NTan ¬t¦ haniP½y\NTan ¬t¦
¬x¦ karRKb;RKgkRmithaniP½y nigeKalkarN_RKb;RKghaniP½y
FnaKarRKb;RKgkRmit\NTan nigRtÜtBinitükarRbmUlpþMúhaniP½y\NTan enAeBlEdlBYkeKrkeXIj CaBiesseTAelIédKUCabuKÁl nigCaRkúm RBmTaMgvis½yepSg². 

FnaKarerobcMrcnasm<½n§tamkRmiténhaniP½y\NTan edaydak;kRmitelIcMnYnTwkR)ak;énhaniP½y EdlGacTTYlyk)anTak;TgnwgGñkx©IÉktþCn b¤Gñkx©ICaRkúm 
nigtamvis½yepSg². haniP½yenHRtÚv)anRtÜtBinitütammUldæanrgVil ehIynwgRtÚvRtÜtBinitüeLIgvijRbcaMqñaM b¤jwkjab;CagenHtamkarcaM)ac;. kardak;kMNt;elI
kRmithaniP½y\NTantamplitpl nigtamvis½yGaCIvkmμ RtÚv)anGnum½tedayRkúmRbwkSaPi)al. 

haniP½yFM²RtÚv)ankMNt;niymn½yedayFnaKarkNþal faCahaniP½y\NTanTUeTAcMeBaHGñkTTYlplÉktþCn EdlelIsBI 10° énmUlniFipÞal;suT§rbs;
FnaKar. eyagtamlkçxNÐénRbkaselx F7-06-226Rb>k> rbs;FnaKarkNþal FnaKarcaM)ac;RtÚvrkSaRKb;eBlevlanUvGnu)atGtibrma cMnYn 20° rvag 
haniP½y\NTanTUeTArbs;FnaKar eFobnwgGñkTTYlplÉktþCnNamYy nigmUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKar. haniP½y\NTanFM²srub minRtÚvelIsBI 300° én
mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKareT.

FnaKareRbIR)as;eKalkarN_ nigkarGnuvtþCaeRcInedIm,Ikat;bnßyhaniP½y\NTan rYmTaMgkartRmÚv[Gñkx©IR)ak;dak;vtßúbBa©aMelI\NTan nigbuerRbTanEdl
FnaKarpþl;[.

¬K¦ eKalkarN_sMviFanFn nigkarfycuHtémø
FnaKarRtÚvGnuvtþtamkarcat;fñak;\NTan nigsMviFanFn GnuelamtamRbkasBak;B½n§dUcmanbBa¢ak;enAkñúgkMNt;smÁal; 2>6 énr)aykarN_hirBaØvtßú. 

\NTan nigbuerRbTan EdlhYskalkMNt;sgticCag 90éf¶ minRtÚv)ancat;TukfamankarfycuHtémøeT elIkElgEtmanB½t’manbBa¢ak;epSgBIenH. 

¬X¦ haniP½yGtibrmaén\NTan munrab;bBa©ÚlvtßúbBa©aM b¤munkarbegIán\NTanepSg²

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

haniP½y\NTanBak;B½n§nwgRTBüskmμkñúgtaragtulükar ³
smtulüenAFnaKarepSg²
\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)
TwkR)ak;Rkúmh‘unBak;B½n§CMBak;
RTBüskmμepSg²

haniP½y\NTanBak;B½n§nwgxÞg;eRkAtaragtulükar ³
kic©snüa\NTan
lixit\NTan
lixitTTYlsÁal;\NTan
cMENk\NTanvi)arUbn_EdlminTan;)aneRbI

11>920>136
84>582>082 

34>875
840>319

5>000>910 
7>227>154

447>422
11>934>323

47>620>943
337>905>418 

139>326
3>357>074

19>978>635 
28>872>480
1>787>451

47>677>621

 6>589>554 
42>366>629

1>902
393>969

 5>455>600 
-
-

 9>323>540 

 26>615>209 
171>118>814

7>682
1>591>241

 22>035>168 
-
-

 37>657>778 

121>987>221 487>338>948 64>131>194 259>025>892

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.
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25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>125>1 haniP½y\NTan ¬t¦ haniP½y\NTan ¬t¦
¬X¦ haniP½yGtibrmaén\NTan munrab;bBa©ÚlvtßúbBa©aM b¤munkarbegIán\NTanepSg² ¬t¦
taragxagelIenHbgðajBIsßanPaBGaRkk;bMputénhaniP½y\NTanrbs;FnaKar KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 nig 2011 edayminKitelIvtßúbBa©aM b¤karbegáIn
\NTanepSgeToteT,Iy. cMeBaHRTBüskmμkñúgtaragtulükar haniP½yEdl)anbgðajxagelIKWEp¥keTAelItémøeyagsuT§ edayminrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTA.

dUc)anbgðajxagelI 69°énhaniP½y\NTanGtibrmasrub )anmkBI\NTan nigbuerRbTanGtifiCn.
KN³RKb;RKgmanCMenOfaxøÜnmanlT§PaBbnþkarRKb;RKg nigRTRTg;haniP½y\NTanrbs;FnaKar EdlbNþalmkBI\NTan nigbuerRbTan [sißitenAkñúgkRmit

Gb,brmatamviFIdUcxageRkam ³
- \NTan nigbuerRbTanesÞIrEtTaMgGs;rbs;FnaKar RtÚv)anFanaedayvtßúbBa©aM ehIy\NTanEdl)anpþl;KWRtwmEt60° eTA70°éntémøvtßúbBa©aMb:ueNÑaH .
- sMeBot\NTanesÞIrEtTaMgGs; minRtÚv)ancat;TukfahYskalkMNt;sg nigfycuHtémøeT.
- FnaKarmannItiviFIvaytémø\NTany:agsmrmü kñúgkarpþl;\NTan nigbuerRbTanCUnGtifiCn. 

¬g¦ \NTan nigbuerRbTan
\NTan nigbuerRbTanRtÚv)ansegçbdUcxageRkam ³ 

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

\NTan nigbuerRbTanEdlminhYskMNt;sg
nigminfycuHtémø 84>582>082 337>905>418

 
42>366>629 

 
171>118>814 

dk ³
sMviFanFnelIbMNulsgS½y ¬845>821¦ ¬3>379>055¦ ¬423>800¦ ¬1>711>728¦

\NTan nigbuerRbTansuT§ 83>736>261 334>526>363 41>942>829 169>407>086

GnuelameTAtameKalkarN_rbs;FnaKarkNþal plEdlrMBwgfanwgGacRbmUl)anmkvijBIvtßúbBa©aM ¬elIkElgEtsac;R)ak;¦ minRtÚv)anKitbBa©ÚlkñúgkareFVI
sMviFanFn\NTaneT. sMviFanFnelI\NTan)at;bg; srubmancMnYn 845>821 duløarGaemrik KWCasMviFanFnTUeTA1°én\NTan nigbuerRbTanEdlenAminTan;
TUTat;TaMgGs;.

i. \NTan nigbuerRbTanEdlminTan;putkMNt;sg nigminTan;fycuHtémø
\NTan nigbuerRbTanEdlminTan;putkMNt;sg minRtÚv)ancat;TukfafycuHtémøeT luHRtaEtman B½t’manepSgbBa¢ak;pÞúyBIenH.

ii. \NTan nigbuerRbTanEdlputkMNt; b:uEnþminTan;fycuHtémø
\NTan nigbuerRbTanEdlputkMNt;sgticCag 90éf¶ minRtÚv)ancat;TukfafycuHtémøeT luHRtaEtmanB½t’manepSgbBa¢ak;pÞúyBIenH. 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKarminman\NTan nigbuerRbTanEdl)anputkMNt; nig)anfycuHtémøeT.

iii. \NTan nigbuerRbTanfycuHtémø
GnuelamtamRbkaselx F7-09-074Rb>k> cuHéf¶TI25 ExkumÖ³ qñaM2009 sIþBIkareFVIcMNat;fñak; nig sMviFanFnelI\NTan)at;bg;ral;\NTan nigbuerRbTan
EdlputkMNt;sgelIsBI90éf¶ RtÚv)ancat;TukfafycuHtémø ehIykRmitGb,brmaénsMviFanFnCak;lak; sRmab;karfycuHtémøRtÚv)aneKkt;Rta GaRs½yeTAtam 
cMNat;fñak;Bak;B½n§ luHRtaEtmanB½t’manepSgbBa¢ak;pÞúyBIenH.

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKarminman\NTan nigbuerRbTanEdl)anfycuHtémøeT.
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25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>125>1 haniP½y\NTan ¬t¦ haniP½y\NTan ¬t¦
¬X¦ haniP½yGtibrmaén\NTan munrab;bBa©ÚlvtßúbBa©aM b¤munkarbegIán\NTanepSg² ¬t¦
iv. \NTan nigbuerRbTanEdl)anerobcMeLIgvij
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKarminman\NTan nigbuerRbTanEdl)anerobcMeLIgvijeT.

¬c¦ karrwbGUsvtßúbBa©aM
kñúgGMLúgdMNac;qñaM éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKarmin)anrwbGUsRTBüskmμepSg² Edl)andak;bBa©aM enaHeT.

¬q¦ karRbmUlpMþúRTBüskmμhirBaØvtßú eFobnwghaniP½y\NTan
i. viPaKtamTItaMgPUmisa®sþ
taragxageRkamenH lm¥itGMBIhaniP½y\NTansMxan;²rbs;FnaKar tamtémøeyagrbs;vaKitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 eday)aneFVIcMNat;fñak;tamPUmisa®sþ. 
cMeBaHtaragenH FnaKar)anEbgEckhaniP½y\NTan Ep¥keTAtamRbeTsénPaKIédKUrbs;xøÜn. 

RbeTskm<úCa

duløarGaemrikduløarGaemrik

RbeTsma:eLsIu

duløarGaemrikduløarGaemrik

éf

duløarGaemrikduløarGaemrik

Gaemrik

duløarGaemrikduløarGaemrik

swgðburI

duløarGaemrikduløarGaemrik

\NÐÚeNsIu

duløarGaemrikduløarGaemrik

srub

duløarGaemrikduløarGaemrik

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)

TwkR)ak;RtÚvTarRkúmh‘unBak;B½n§

RTBüskmμepSg²

2>996 

84>582>082

- 

840>319

9>245>092 

- 

34>875

-

1>928>706 

- 

-

-

704>736 

- 

-

-

26>512 

- 

-

-

12>094 

- 

-

-

11>920>136 

84>582>082 

34>875

840>319

RTBüskmμhirBaØvtßúsuT§ 85>425>397 9>279>967 1>928>706 704>736 26>512 12>094  97>377>412

smmUlCaBan;erol 341>274>462 37>073>468 7>705>180 2>815>420 105>915 48>316  389>022>761

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§

RTBüskmμepSg²

- 

42>366>629

-

 393>969 

 6>589>554 

-

1>902

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6>589>554 

42>366>629

1>902

 393>969

RTBüskmμhirBaØvtßúsuT§  42>760>598 6>591>456   -   -   -   - 49>352>054

smmUlCaBan;erol 172>710>055 26>622>891 - - - -  199>332>946

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.
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25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>125>1 haniP½y\NTan ¬t¦ haniP½y\NTan ¬t¦
¬q¦ karRbmUlpMþúRTBüskmμhirBaØvtßú eFobnwghaniP½y\NTan ¬t¦
i. viPaKtamRbePTGaCIvkmμ
taragxageRkamenHlm¥itGMBIhaniP½y\NTancm,g²rbs;FnaKar tamtémøeyagrbs;va eday)aneFVIcMNat;fñak;tamRbePTGaCIvkmμénPaKIédKUrbs;xøÜn.

RKwHsßan
hirBaØvtßú

duløarGaemrikduløarGaemrik

esvakmμ
duløarGaemrikduløarGaemrik

GaCIvkmμ
GclnRTBü

duløarGaemrikduløarGaemrik

karlk;dMu
niglk;ray

duløarGaemrikduløarGaemrik

sMNg;
duløarGaemrikduløarGaemrik

Gahr½N
duløarGaemrikduløarGaemrik

RbePTepSg²
duløarGaemrikduløarGaemrik

ÉktþCn
duløarGaemrikduløarGaemrik

srub
duløarGaemrikduløarGaemrik

31 FñÚ 2012

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)

TwkR)ak;RtÚvTarRkúmh‘unBak;B½n§

RTBüskmμepSg²

11>920>136

877>113 

34>875

840>319

-

11>546>331

-

-

-

11>547>729

-

-

-

14>932>032

-

-

-

3>198>451

-

-

-

6>988>626

-

-

-

19>686>087

-

-

-

15>805>713

-

-

11>920>136

84>582>082

34>875

840>319

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 13>672>443 11>546>331 11>547>729 14>932>032 3>198>451 6>988>626 19>686>087 15>805>713 97>377>412

smmUlCaBan;erol 54>621>410 46>127>592 46>133>177 59>653>468 12>777>812 27>919>561 78>645>918 63>143>823 389>022>761

31 FñÚ 2011

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§

RTBüskmμepSg²

 6>589>554 

-

1>902

393>969 

-

13>772>618

-

-

-

9>027>023

-

-

-

6>763>397

-

-

-

3>551>411

-

-

-

3>192>577

-

-

-

1>172>493

-

-

-

4>887>110

-

-

 6>589>554 

42>366>629

1>902

393>969

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011 6>985>425 13>772>618 9>027>023 6>763>397 3>551>411 3>192>577 1>172>493 4>887>110 49>352>054

smmUlCaBan;erol 28>214>132 55>627>604 36>460>146 27>317>360 14>344>149 12>894>819 4>735>699 19>739>037 199>332>946

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.

25>225>2 haniP½yTIpSar haniP½yTIpSar
haniP½yTIpSarKWCahaniP½yEdleFVI[mankarERbRbÜltémøsmrmü b¤lMhUrsac;R)ak;naeBlGnaKtén]bkrN_hirBaØvtßúedaysarkarpøas;bþÚrtémøsmrmü. haniP½y
TIpSarekIteLIgedaysarsßanPaBebIkcMhénGRtakarR)ak; rUbiyb½NÑ nigplitplmUlFn EdlRbQmmuxnwgbERmbRmÜlTIpSarCak;lak; nigTUeTA RBmTaMg
karERbRbÜlénGRtaTIpSar b¤témøsmrmü dUcCaGRtakarR)ak; KMlat\NTan GRtabþÚrrUbiyb½NÑ nigtémømUlFn CaedIm. 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKarminman]bkrN_hirBaØvtßúEdlvas;EvgtamtémøsmrmüeT. FnaKarmineRbIR)as;]bkrN_hirBaØvtßúniTsSn_ dUcCakic©snüa
bþÚrrUbiyb½NÑbreTs nigkarepþaHbþÚrGRtakarR)ak; edIm,IkarBarhaniP½yrbs;xøÜnenaHeT.

¬k¦ haniP½ytémø
FnaKarminmanhaniP½ytémømUlbRteT edaysarFnaKarminmankarvinieyaKEdl)ancat;fñak;kñúg taragtulükar faCakarvinieyaKsRmab;dak;lk; b¤karvinieyaK
tamtémøsmrmü tamkarcMeNjxatenaHeT.

¬x¦ haniP½ykarbþÚrrUbiyb½NÑ
haniP½ykarbþÚrrUbiyb½NÑekItmkBIRbtibtþikarBaNiC¢kmμnaeBlGnaKt nigRTBüskmμ nigbMNul Edl)ankt;RtaCarUbiyb½NÑepSgBIrUbiyb½NÑeKalrbs;FnaKar. 

FnaKareFVIRbtibtþikarCacm,gCaR)ak;duløarGaemrik EdlCarUbiyb½NÑeKalrbs;FnaKar ehIyFnaKarminmanhaniP½ykarbþÚrrUbiyb½NÑbreTsCasarvnþenaHeT.
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25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>225>2 haniP½yTIpSar ¬t¦ haniP½yTIpSar ¬t¦
¬x¦ haniP½ykarbþÚrrUbiyb½NÑ ¬t¦
taragxageRkamsegçbGMBIRTBüskmμhirBaØvtßú nigbMNulhirBaØvtßúrbs;FnaKartamrUbiyb½NÑ KitRtwméf¶ TI31 ExFñÚ qñaM2012. 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 R)ak;duløarGaemrik R)ak;rUeBo\NÐÚensIu R)ak;éf)at R)ak;ey:nCb:un R)ak;epSg² srub

RTBüskmμhirBaØvtßú

sac;R)ak;kñúgéd

smtulüenAFnaKarkNþal

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)

TwkR)ak;RtÚvTarRkúmh‘unBak;B½n§

RTBüskmμepSg²

7>466>230 

 55>363>824  

 9>002>760 

 84>582>082 

34>875

 840>319 

- 

- 

 12>095 

- 

-

- 

-

 1>928>822  

-

-

-

-

-

 522>087  

-

-

-

   20>714 

   17>814 

 454>372 

-

-

-

7>486>944

 55>381>638 

 11>920>136 

 84>582>082 

34>875

 840>319 

 157>290>090  12>095  1>928>822 522>087  492>900  160>245>994 

bMNulhirBaØvtßú

R)ak;beBaØIrbs;FnaKar

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;

bMNulepSg²

 23>445>501 

 95>603>044 

-

 649>473 

 11>381>750 

-

-

-

-

-

-

 1>920>142 

-

-

-

-

 427>689 

-

-

-

-

 412>355 

   44>554 

-

-

 23>445>501 

 98>363>230 

 44>554 

 649>473 

 11>381>750 

131>079>768   -  1>920>142  427>689  456>909 133>884>508 

sßanPaBenAelItaragtulükarsuT§   26>210>322  12>095  8>680  94>398    35>991  26>361>486 

smmUlCaBan;erol 104>710>236  48>321  34>677  377>120 143>784 105>314>138 

kic©snüa\NTan 24>609>809 - - -            -   24>609>809

smmUlCaBan;erol 98>316>187 - - -            -   98>316>187

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.
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25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>225>2 haniP½yTIpSar ¬t¦ haniP½yTIpSar ¬t¦
¬x¦ haniP½ykarbþÚrrUbiyb½NÑ ¬t¦

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

R)ak;duløar

Gaemrik

R)ak;rUeBo

\NÐÚensIu R)ak;erol

R)ak;rIghÁIt

m:aeLsIu

R)ak;duløar

swgðburI R)ak;)at srub

RTBüskmμhirBaØvtßú

sac;R)ak;kñúgéd

smtulüenAFnaKarkNþal

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)

RTBüskmμepSg²

2>962>701 

32>421>034 

6>570>709

42>366>629 

1>902

393>969

- 

- 

11>000

- 

-

14>479 

5>221

- 

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

7>813

-

-

-

-

32

-

-

2>977>180

32>426>255

6>589>554

42>366>629

1>902

393>969

84>716>944 11>000 19>700 - 7>813 32 84>755>489

bMNulhirBaØvtßú

R)ak;beBaØIrbs;FnaKar

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unsm<½n§jati

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;

RTBüGkmμepSg²

3>031>245 

49>634>594

384>528

923>924

2>164>504

-

-

-

-

-

-

-

11>910

8>745

-

-

-

-

24>734

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3>031>245 

49>634>594

384>528

935>834

2>197>983

56>138>795 - 20>655 24>734 - - 56>184>184

sßanPaBenAelItaragtulükarsuT§ 28>578>149 11>000 ¬955¦ ¬24>734¦ 7>813 32 28>571>305

smmUlCaBan;erol 115>427>143 44>429 ¬3>857¦ ¬99>901¦ 31>557 129 115>399>500

kic©snüa\NTan 14>779>140 - - - - - 14>779>140

smmUlCaBan;erol 59>692>946 - - - - - 59>692>946

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.

¬K¦ haniP½yGRtakarR)ak;
haniP½yGRtakarR)ak; KWCahaniP½yEdllMhUrsac;R)ak;naeBlGnaKtén]bkrN_hirBaØvtßú nwgERbRbÜl eRBaHEtkarpøas;bþÚrGRtakarR)ak;elITIpSar. KMlat
GRtakarR)ak;GacekIneLIg b¤fycuHGaRs½yelIbERmbRmÜl \trMBwgTukkñúgGRtaepSg². KN³RKb;RKgFnaKar)antamdany:ageTotTat;eTAelIPaBminsIuKñaénGRta
karR)ak;EdlERbRbÜlenH.

taragxageRkamenHsegçbGMBIhaniP½yGRtakarR)ak;rbs;FnaKar. RTBüskm μnigbMNultamtémøeyag RtÚv)aneFVIcMNat;fñak;muneKrvagkalbriecäTénkar
ERbRbÜlkarR)ak; b¤tamkalkMNt;rbs;]bkrN_ hirBaØvtßú.



kMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßú90 ២០១២  របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា ំ

25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>225>2 haniP½yTIpSar ¬t¦ haniP½yTIpSar ¬t¦
¬K¦ haniP½yGRtakarR)ak; ¬t¦

ticCag1Ex

duløarGaemrikduløarGaemrik

1-3Ex

duløarGaemrikduløarGaemrik

3-12Ex

duløarGaemrikduløarGaemrik

1-5qñaM

duløarGaemrikduløarGaemrik

elIsBI5qñaM

duløarGaemrikduløarGaemrik

minmankarR)ak;

duløarGaemrikduløarGaemrik

srub

duløarGaemrikduløarGaemrik

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

RTBüskmμhirBaØvtßú

sac;R)ak;kñúgéd

smtulüenAFnaKarkNþal

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)

TwkR)ak;RtÚvTarRkúmh‘unBak;B½n§

RTBüskmμepSg²

-

 12>717>600 

 7>800>000 

 1>642>205 

-

-

-

-

-

 10>571>607 

-

-

-

-

-

 20>650>995 

34>875

-

-

-

- 

 11>698>371 

-

-

-

-

-

 40>018>904 

-

-

 7>486>944 

 42>664>038 

 4>120>136 

-

-

 840>319 

 7>486>944 

 55>381>638 

11>920>136 

 84>582>082 

34>875

 840>319 

 22>159>805  10>571>607  20>685>870  11>698>371  40>018>904  55>111>437  160>245>994 

bMNulhirBaØvtßú

R)ak;beBaØIrbs;FnaKar

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;

bMNulepSg²

 5>000>000 

 35>430>854 

-

-

-

 18>209>375 

 9>298>106 

-

-

-

 30>373>100 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 236>126 

 23>261>170 

 44>554 

 649>473 

 11>381>750 

 23>445>501 

 98>363>230 

 44>554 

 649>473 

 11>381>750 

 40>430>854  27>507>481  30>373>100   -   -  35>573>073  133>884>508 

KMlatGRtakarR)ak;srub ¬18>271>049¦ ¬16>935>874¦ ¬9>687>230¦  11>698>371  40>018>904  19>538>364  26>361>486 

smmUlCaBan;erol ¬72>992>841¦ ¬67>658>817¦ ¬38>700>484¦  46>734>992  159>875>521  78>055>764  105>314>135 

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.



kMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßú  របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា  ំ២០១២ 91

25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>225>2 haniP½yTIpSar ¬t¦ haniP½yTIpSar ¬t¦
¬K¦ haniP½yGRtakarR)ak; ¬t¦

ticCag1Ex

duløarGaemrikduløarGaemrik

1-3Ex

duløarGaemrikduløarGaemrik

3-12Ex

duløarGaemrikduløarGaemrik

1-5qñaM

duløarGaemrikduløarGaemrik

elIsBI5qñaM

duløarGaemrikduløarGaemrik

minmankarR)ak;

duløarGaemrikduløarGaemrik

srub

duløarGaemrikduløarGaemrik

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

RTBüskmμhirBaØvtßú

sac;R)ak;kñúgéd

smtulüenAFnaKarkNþal

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)

TwkR)ak;RtÚvTarRkúmh‘unBak;B½n§

RTBüskmμepSg²

-

 15>701>600 

 - 

 - 

-

-

-

-

-

 - 

-

-

-

-

-

  12>658>113  

-

-

-

-

- 

  8>390>377  

-

-

-

-

-

 21>318>139  

-

-

  2>977>180  

 16>724>655 

 6>589>554  

-

1>902

 393>969 

  2>977>180  

 32>426>255  

 6>589>554  

 42>366>629  

1>902

393>969

15>701>600   -  12>658>113  8>390>377  21>318>139 26>687>260  84>755>489 

bMNulhirBaØvtßú

R)ak;beBaØIrbs;FnaKar

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;

bMNulepSg²

 - 

 19>897>514 

-

-

-

 3>011>250  

 15>254>609 

-

-

-

  2>992>740 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 19>995  

  11>489>731 

  384>528 

 935>834 

 2>197>983 

 3>031>245 

  49>634>594 

 384>528 

 935>834 

 2>197>983 

 19>897>514  18>265>859  2>992>740   -   -  15>028>071  56>184>184 

KMlatGRtakarR)ak;srub ¬4>195>914¦ ¬18>265>859¦  9>665>373  8>390>377  21>318>139  11>659>189  28>571>305 

smmUlCaBan;erol ¬17>006>039¦  ¬73>775>805¦   39>038>442   33>888>733  86>402>417   47>254>693  115>802>441

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.
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25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>325>3 haniP½ysac;R)ak;gayRsÜl haniP½ysac;R)ak;gayRsÜl
haniP½ysac;R)ak;gayRsÜlKWCahaniP½yEdlFnaKarminmanlT§PaBbMeBjkatBVkic©sgR)ak; enAeBldl;kMNt;sg edaysarGtifiCnmkdkR)ak;beBaØIvij b¤man
tRmÚvkarsac;R)ak;tamkarcuHkic©snüa b¤lMhUrsac; R)ak;ecjepSg².

¬k¦ dMeNIrkarRKb;RKghaniP½ysac;R)ak;gayRsÜl
KN³RKb;RKgRtÜtBinitüsac;R)ak;gayRsÜlkñúgtaragtulükar nigRKb;RKgkarRbmUlpþúM nigTinñn½y bMNulEdlmankalkMNt; k¾dUcCaRtÜtBinitüemIlbERmbRmÜlén
GñkepJIR)ak;sMxan;² nigKeRmagénkardksac; R)ak;rbs;BYkeK.

¬x¦ dMeNaHRsaypþl;Tun
RbPBTuncm,grbs;FnaKar)anmkBIedImTun)anbg;rbs;PaKTunik R)ak;beBaØIrbs;FnaKar nigR)ak;beBaØI rbs;GtifiCn. RbPBTunRtÚv)anRtÜtBinitüRbcaMéf¶y:ag
eTogTat;tamry³karRtÜtBinitürbs;KN³RKb;RKg elI kalkMNt;énR)ak;beBaØImankalkMNt;.

¬K¦ lMhUrsac;R)ak;minniTsSn_ (Non-derivative cash fl ows)

taragxageRkambgðajBIlMhUrsac;R)ak;EdlekIteLIgBIRTBüskmμ nigbMNulhirBaØvtßúminniTsSn_ (non-derivative fi nancial assets and liabilities) edayEp¥ktam
GayukalenAsl;elIkic©snüa KitRtwmkalbriecäTtaragtulükar. cMnYnEdl)anbgðajkñúgtaragenH CalMhUrsac;R)ak;mineFVIGb,haénkic©snüa edayELkFnaKar
RKb;RKghaniP½ysac;R)ak;gayRsÜlEdlmanP¢ab;CamYy edayEp¥kelIlMhUrsac;R)ak;rMBwgTuk EdlmineFVIGb,har.
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25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>325>3 haniP½ysac;R)ak;gayRsÜl ¬t¦ haniP½ysac;R)ak;gayRsÜl ¬t¦
¬K¦ lMhUrsac;R)ak;minniTsSn_ (Non-derivative cash fl ows) ¬t¦

ticCag1Ex
duløarGaemrikduløarGaemrik

1-3Ex
duløarGaemrikduløarGaemrik

3-12Ex
duløarGaemrikduløarGaemrik

1-5qñaM
duløarGaemrikduløarGaemrik

elIsBI5qñaM
duløarGaemrikduløarGaemrik

srub
duløarGaemrikduløarGaemrik

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

RTBüGkmμhirBaØvtßú

R)ak;beBaØIrbs;FnaKar

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;

bMNulepSg² 

5>226>279

58>249>231

-

649>473

11>101>750

18>239>996

9>435>430

-

-

199>313

-

31>231>775

44>554

-

      80>687 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23>466>275

98>916>436

44>554

649>473

11>381>750

srubRTBüskmμhirBaØvtßú ¬éf¶putkMNt;tamkic©snüa¦ 75>226>733 27>874>739 31>357>016 - - 134>458>488

RTBüskmμhirBaØvtßú ¬éf¶putkMNt;tamkic©snüa¦ 77>271>242 10>571>607 20>685>870 11>698>371 40>018>904 160>245>994

KMlatsac;R)ak;gayRsÜlsuT§ KitCaduløarGaemrik 152>497>975 38>446>346 52>042>886 11>698>371 40>018>904 294>704>482

smmUlCaBan;erol 609>229>410 153>593>152 207>911>330 46>734>992 159>875>521 1>177>344>405

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2010

RTBüGkmμhirBaØvtßú

R)ak;beBaØIrbs;FnaKar

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;

bMNulepSg² 

19>995

31>293>582

384>528

935>834

2>197>983

3>022>533

15>403>002

-

-

-

-

3>091>860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3>042>528

49>788>444

384>528

935>834

2>197>983

srubRTBüskmμhirBaØvtßú ¬éf¶putkMNt;tamkic©snüa¦ 34>831>922 18>425>535 3>091>860 - - 56>349>317

RTBüskmμhirBaØvtßú ¬éf¶putkMNt;tamkic©snüa¦ 36>603>860 1>017>187 4>577>340 21>332>364 24>705>932 88>236>683

KMlatsac;R)ak;gayRsÜlsuT§ KitCaduløarGaemrik 1>771>938 ¬17>408>348¦ 1>485>480 21>332>364 24>705>932 31>887>366

smmUlCaBan;erol 7>156>858 ¬70>312>318¦ 5>999>854 86>161>418 99>787>259 128>793>071



kMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßú94 ២០១២  របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា ំ

25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>325>3 haniP½ysac;R)ak;gayRsÜl ¬t¦ haniP½ysac;R)ak;gayRsÜl ¬t¦
¬X¦ xÞg;eRkAtaragtulükar
(i) kic©snüa\NTan
kalbriecäTénTwkR)ak;EdlCab;kic©snüarbs;]bkrN_hirBaØvtßúxÞg;eRkAtaragtulükarrbs;FnaKar EdlRtÚv Bnüar\NTanCUnGtifiCn nigkBa©b;\NTanepSg² 
¬kMNt;smÁal; 23¦ RtÚv)ansegçbenAkñúgtaragxageRkam.

(ii) kBa©b;hirBaØvtßúepSg²eTot
kBa©b;hirBaØvtßúepSg² ¬kMNt;smÁal; 23¦ k¾RtÚv)anrYmbBa©ÚlenAkñúgtaragxageRkamEdr edayEp¥k tamkalbriecäTkñúgkic©snüamuneKbMput. 

taragxageRkambgðajBIlMhUrsac;R)ak; EdlekItBIkic©snüahirBaØb,Tanrbs;FnaKar KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 Ep¥ktamkalbriecäTputkMNt;kñúgkic©snüa ³

minelIsBI1qñaM srub

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012
kic©snüa\NTan KitCaduløarGaemrik
lixit\NTan
lixitTTYlsÁal;\NTan
cMENk\NTanvi)arUbn_Edl)anGnum½tb:uEnþminTan;)aneRbICaR)ak;duløarGaemrik

5>000>910 
7>227>154

447>422
11>934>323

5>000>910
7>227>154

447>422
11>934>323

24>609>809 24>609>809

kic©snüahirBaØvtßú - smmUlCaBan;erol 98>316>187 98>316>187

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011
kic©snüa\NTan KitCaduløarGaemrik
cMENk\NTanvi)arUbn_Edl)anGnum½tb:uEnþminTan;)aneRbICaR)ak;duløarGaemrik

5>455>600 
9>323>540

5>455>600
9>323>540

14>779>140 14>779>140

kic©snüahirBaØvtßú - smmUlCaBan;erol 59>692>946 59>692>946

25>425>4 haniP½yRbtibtþikar haniP½yRbtibtþikar
haniP½yRbtibtþikarKWCahaniP½yénkar)at;bg; EdlbNþalmkBIPaBminRKb;RKan; b¤braC½ykñúgdMeNIr karRKb;RKgépÞkñúg ktþamnusS b¤ktþaRbB½n§ b¤ehtukarN_
xageRkA. ktþaTaMgenHrYmmanhaniP½yxagEpñkc,ab; karGnuelamtamc,ab; KNenyü nigkarEkøgbnøM. 

FnaKar)anbegáItc,ab; nignItiviFIepSg² edIm,Ipþl;nUvkarENnaMdl;EpñkRbtibtþikarsMxan;² sIþBIrcnasm<½n§ RKb;RKghaniP½y nigPaBcaM)ac;énmUldæankñúgkarRKb;RKg
karRtÜtBinitüépÞkñúg edIm,IkMNt;GtþsBaØaN ):an;sμan témø RtÜtBiinitü nigRKb;RKg haniP½yRbtibtþikarrbs;xøÜn. eKalkarN_RKb;RKb;RbB½n§épÞkñúg nigkarvas;Evg 
Edl)anGnuvtþ rYmmankarbegáItGaCJasRmab;karcuHhtßelxa karRKb;RKg):ar:aEm:RtkñúgkarkMNt;RbB½n§ nItiviFIeFVI[manRbsiT§PaB niigkarkt;RtaÉksar edIm,IFananUv
GnuelamPaBeTAtamtRmÚvkarénbTb,BaØtþi nigeKalkarN_ ENnaMepSg². eKalkarN_ nignItiviFIepSg²RtÚv)anRtÜtBinitüeLIgvijtamkariybriecäT edayBicarNa
eTAelI eKaledA nigyuT§sa®sþGaCIvkmμrbs;FnaKar nigtRmÚvkarrbs;eKalkarN_ENnaMepSg².

tYnaTIsvnkmμépÞkñúgrbs;FnaKarem pþl;nUvkarvaytémøÉkraCGMBIPaBRKb;RKan;éneKalkarN_ nignItiviFIRtÜtBinitüépÞkñúgrbs;FnaKar edIm,IbnßyhaniP½yEdl
Bak;B½n§nwgskmμPaBRbtibtþikar. cMeBaHkarrkeXIjNamYyEdlekItBIsvnkmμ nigkarRtÜtBinitüenH KN³RKb;RKgCan;x<s;rbs;FnaKar nigKN³kmμaFikarsvnkmμ 
nwgRtÜtBinitübEnßmeTotcMeBaHkarrkeXIjenaH.
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25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>525>5 témøsmrmüénRTBüskmμ nigbMNulhirBaØvtßú témøsmrmüénRTBüskmμ nigbMNulhirBaØvtßú
KitRtwmkalbriecäTtaragtulükar témøsmrmüén]bkrN_hirBaØvtßúrbs;FnaKar mantémøRbhak;RbEhlnwgtémøeyagrbs;va.

kar):an;sμantémøsmrmü KWEp¥keTAelIvIFIsa®sþ nigkarsnμtdUcxageRkam ³

¬k¦ R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²
R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg² rYmmanKNnIcrnþEdlminmankarR)ak; nigR)ak;beBaØIman kalkMNt;ry³eBlxøI. témøsmrmüénR)ak;beBaØI nigkardak; 
R)ak;enAFnaKarepSg² mantémøRbhak;RbEhl nwgtémøeyagrbs;va.

¬x¦  \NTan nigbuerRbTanGtifiCn
\NTan nigbuerRbTanGtifiCn KWCacMnYnEdl)ankat;kgsMviFanFnelI\NTan)at;bg;rYc. sMviFanFn\NTan)at;bg; RtÚv)ankt;RtaeTAtamtRmÚvkarrbs;FnaKar
kNþal.

¬K¦ R)ak;beBaØIrbs;FnaKar nigR)ak;beBaØIGtifiCn
témøsmrmüénR)ak;beBaØIEdlRtÚvsgtamtRmÚvkar ¬KNnIcrnþ nigKNnIsnSM¦ b¤R)ak;beBaØIEdlman kalkMNt;sgenAsl;ticCagmYyqñaM RtÚv)an):an;sμanfaman
témøRbhak;RbEhlnwgtémøeyagrbs;va. témøTIpSarénR)ak;beBaØIEdlmankalkMNt;sgenAsl;elIsmYyqñaM RtÚv)an):an;sμanedayEp¥ktamlMhUrsac;R)ak; Gb,har 
edayeRbIGRtaTIpSarcMeBaHR)ak;beBaØIrbs;FnaKar nigR)ak;beBaØIrbs;GtifiCnRsedogKña. 

¬X¦ RTBüskmμ nigbMNulepSg²
témøeyagénRTBüskmμ nigbMNulhirBaØvtßúepSg² RtÚv)ansnμtfamantémøRbhak;RbEhlnwgtémøsmrmü edaysarRTBüTaMgenHBuMmankarERbRbÜlCasarvnþ eTAtam
bERmbRmÜlGRtakarR)ak;TIpSareT.

25>625>6 karRKb;RKgedImTun karRKb;RKgedImTun
eKaledArbs;FnaKarkñúgkarRKb;RKgedImTun mann½yTUlMTUlayCagmUlFn Edlbgðajkñúgtaragtulükar. karRKb;RKgedImTunmandUcxageRkam ³

• GnuelameTAtamtRmÚvkaredImTun EdlkMNt;edayFnaKarkNþal
• rkSalT§PaBrbs;FnaKarkñúgkarbnþnirnþPaBGaCIvkmμ edIm,Ibnþpþl;plRbeyaCn_eTA[PaKTunik nigGtßRbeyaCn_dl;PaKIepSg²EdlBak;B½n§nwgFnaKar nig
• rkSamUldæanedImTun[)anrwgmaM edIm,IKaMRTdl;karGPivDÆGaCIvkmμ. 

FnaKarkNþaltRmÚv[FnaKarBaNiC¢TaMgGs;RtÚv i) rkSaedImTunGb,brma ii) rkSamUlniFipÞal;suT§rbs;xøÜny:agticNas;[esIμnwgedImTunGb,brma nig iii) Gnuvtþ
tamGnu)atsaFnPaB nigGnu)atsac;R)ak; gayRsÜl.

taragxageRkamenHsegçbBIsmasPaKénedImTuntamc,ab;rbs;FnaKar ³
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25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦25> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
25>625>6 karRKb;RKgedImTun ¬t¦ karRKb;RKgedImTun ¬t¦
taragxageRkamenHsegçbBIsmasPaKénedImTuntamc,ab;rbs;FnaKar ³

31 FñÚ 2012 31 FñÚ 2011

duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol duløarGaemrikduløarGaemrik Ban;erolBan;erol

edImTunfñak;TI1 ¬edImTuneKal¦
edImTuntamc,ab;
xatbgÁr

37>000>000
¬5>790>308¦

147>815>000
¬23>132>280¦

37>000>000
¬3>724>509¦

 149>443>000 
¬15>043>292¦

dk ³
RTBüskmμGrUbI

31>209>692

¬1>065>548¦

124>682>720

¬4>256>864¦

33>275>491

¬917>909¦

134>399>708

¬3>707>434¦

edImTunfñak;TI2 ¬edImTunbnÞab;bnSM¦
sMviFanFnTUeTA ¬RbkassþIBIkarcat;fñak;RTBüskmμ¦

30>144>144

845>821

120>425>856

3>379>054

32>357>582

423>800

130>692>274

1>711>728

edImTuntamc,ab;¼mUlniFipÞal;suT§ 30>989>965 123>804>910 32>781>382 132>404>002

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKarmancMnYnticCagedImTunGb,brma edaysarkarxatbgÁr. eTaHCay:agNak¾eday FnaKar)anTTYl
lixitGnum½tBIFnaKarkNþal cuHéf¶TI17 ExkBaØa qñaM2010 edaypþl;nUvkarelIkElgkñúgkarbEnßmedImTunEdlxVH kñúgry³eBlbIqñaMdMbUgKitcab;BIkalbriecäT 
dMeNIrkarGaCIvkmμ. RbsinebIkrxatbgÁrsRmab;ry³eBlbIqñaMdMbUg mancMnYnelIsBIcMnYnxat):an;sμanEdl)anraykarN_eTAFnaKarkNþal enaHFnaKarmankatBVkic©
RtÚvbMeBjvijnUvcMnYnEdlelIsenaH. bnÞab;mkeTotkñúg Exmkra qñaM2013 RkúmRbwkSaPi)alnigPaKTunik)anGnum½tbEnßmedImTuneTot. cMeBaHB½t’manlm¥it sUmeyag 
eTAkMNt;smÁal; 26.

26>  RBwtþikarN_bnÞab;BIkalbriecäTtaragtulükar26>  RBwtþikarN_bnÞab;BIkalbriecäTtaragtulükar
edIm,IeFVI[mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKarmanPaBRbesIreLIg RkúmRbwkSaPi)alnigPaKTunik)anGnum½telIviesaFnkm μlkçnþik³enAéf¶TI14 Exmkra qñaM2013 

kñúgkarbEnßmedImTuncMnYn8landuløarGaemrik. TwkR)ak;enH )anbEgVrcUleTAkñúgKNnI Nostro rbs;FnaKarenAkariyal½ykNþalénRkúmh‘unem enAéf¶TI22 
Exmkra qñaM2013.

enAéf¶TI20 ExkumÖ³ qñaM2013 FnaKar)andak;ÉksarTaMgenHCUnFnaKarCatiénkm<úCa nig)anesñIsMukarGnum½telIkarbEnßmedImTunenH.
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1> Gnu)atsac;R)ak;gayRsÜl Rbkaselx F7-04-207Rb>k>1> Gnu)atsac;R)ak;gayRsÜl Rbkaselx F7-04-207Rb>k>
FnaKar)anGnuvtþRsbtamRbkasenH EdltRmÚv[Gnu)atsac;R)ak;gayRsÜl
y:agehacNas;esμInwg 50°. KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 Gnu)atsac;R)ak;
gayRsÜlrbs;FnaKarman 61° ¬2011 ³ 105°¦. 

karKNnaGnu)atsac;R)ak;gayRsÜl manbgðajlm¥itenAkñúgtarag1. 

2>  katBVkic©edImTunGb,brma Rbkaselx F7-08-193Rb>k>2>  katBVkic©edImTunGb,brma Rbkaselx F7-08-193Rb>k>
Rbkasrbs;FnaKarkNþalelx F7-08-193Rb>k> sþIBIkarkMNt;CafμInUvedIm
TuncuHbBaI¢ niglkçxNÐ sMuGaCJab½NÑcMeBaHRKwHsßanFnaKartRmÚv[FnaKarBaNiC¢
TaMgGs; Edl)ancuHbBa¢IBaNiC¢kmμkñúgRbeTsCa Rkúmh‘un ehIyEdlmanPaKTunik
cab;BImYyrUbeLIgeTACaRKwHsßanFnaKar b¤hirBaØvtßúEdlman {cMNat;fñak; vinieyaK} 
vaytémøedayPñak;garvaytémøEdlmanekrþ×eQ μaH RtÚvmanedImTunGb,brma
y:agehacNas;esμInwg 50Ban;lanerol ¬b¤ 13landuløarGaemrik¦ ehIy
FnaKarBaNiC¢EdlmanPaKTunikeRcInrUbCabuKÁlkIþ b¤Ca Rkúmh‘unkIþ RtÚvmanedImTun
Gb,brmay:agehacNas;es μ Inwg 150Ban;lanerol ¬b¤ 37landuløar 
Gaemrik¦RtwmdMNac;qñaM2010.

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKarmanedImTuncMnYn 37landuløar
Gaemrik ¬2011 ³ 37 lan duløarGaemrik¦. 

3>  mUlniFipÞal;suT§ Rbkaselx F7-010-182Rb>k>3>  mUlniFipÞal;suT§ Rbkaselx F7-010-182Rb>k> 
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKarmancMnYn 
30>989>965 duløarGaemrik ¬2011 ³ 32>781>382 duløarGaemrik¦ dUc
)anKNnakñúgtarag2. mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKarmancMnYn ticCagtRmÚvkar
edImTunGb,brma.

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKarmancMnYnticCag
edImTunGb,brma edaysarkarxatbgÁr. eTaHCay:agNak¾eday FnaKar)anTTYl
lixitGnum½tBIFnaKarkNþal cuHéf¶TI17 ExkBaØa qñaM2010 edaypþl;nUvkar
elIkElgkñúgkarbEnßmedImTunEdlxVH kñúgry³eBlbIqñaMdMbUgKitcab;BIkalbriecäT 
dMeNIrkarGaCIvkm μ. FnaKarRtÚv)anGnuBaØat[rkSamUlniFipÞal;suT§eRkamedIm
TunGb,brma kñúgry³eBlbIqñaM EtKMlatenaHminGacelIsBIcMnYnxat):an;s μan 
Edl)anraykarN_eTAFnaKarkNþaleLIy.  

edIm,IeFVI[mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKarmanPaBRbesIreLIg RkúmRbwkSaPi)al 
nigPaKTunik)anGnum½telI viesaFnkmμlkçnþik³enAéf¶TI14 Exmkra qñaM2013 
kñúgkarbEnßmedImTuncMnYn8landuløarGaemrik. TwkR)ak;enH )anbEgVrcUleTAkñúg
KNnI Nostro rbs;FnaKarenAkariyal½ykNþal enAéf¶TI22 Exmkra qñaM2013.

enAéf¶TI20 ExkumÖ³ qñaM2013 FnaKar)andak;ÉksarTaMgenHCUnFnaKar
kNþal nig)anesñIsMukarGnum½telIkarbEnßmedImTunenH.

4>  Gnu)atsaFnPaB Rbkaselx F7-04-206Rb>k>4>  Gnu)atsaFnPaB Rbkaselx F7-04-206Rb>k>
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKar)anrkSaGnu)atsaFnPaB 26/79° 
¬2011 ³ 54/12°¦ EdltMNag[mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKar CaPaKryén
RTBüskmμEdlføwghaniP½y nigxÞg;eRkAtaragtulükar.

FnaKar )anGnuvtþRsbtamRbkasenH EdltRmÚv[Gnu)atsaFnPaB
y:agehacNas;esμInwg 15°.

karKNnaGnu)atsaFnPaB manbgðajlm¥itkñúgtarag3.

5>  RbtibtþikarrUbiyb½NÑbreTs Rbkaselx F7-00-50Rb>k>5>  RbtibtþikarrUbiyb½NÑbreTs Rbkaselx F7-00-50Rb>k>
FnaKareFVIRbtibtþikarGaCIvkm μ nigrkSabBa¢IKNenyürbs;xøÜnCaR)ak;duløar
Gaemrik. ehtuenHrUbiyb½NÑ epSg²TaMgGs;eRkABIR)ak;duløarGaemrik RtÚv)an
cat;TukCarUbiyb½NÑbreTs. 

xÞg;kñúgtaragtulükar

GnuelamtamRbkaselx F7-00-50Rb>k> KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 
RTBüskmμ nigbMNulrUbiyvtßúTaMgGs;rbs;FnaKarCarUbiyb½NÑbreTs RtÚv)an
bþÚredayeRbIGRtabþÚrR)ak;nadMNac;qñaM.

xÞg;eRkAtaragtulükar

FnaKarRtÚvkt;Rtakic©snüaEdlekItBIkarTij niglk;rUbiyb½NÑbreTs Tak;Tg
nwgRbtibtþikarCak;Esþg (spot transactions) ¬Edlmanry³eBlBIréf¶¦ nig
RbtibtþikarbþÚrrUbiyb½NÑbreTsmankalkMNt;kñúgKNnI eRkAtaragtulükar. 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKar)anGnuvtþRsbtamRbkasenH.

6> 6> sßanPaBcMhsuT§énrUbiyb½NÑbreTs Rbkaselx F7-07-134Rb>k>sßanPaBcMhsuT§énrUbiyb½NÑbreTs Rbkaselx F7-07-134Rb>k>
sßanPaBcMhsuT§énrUbiyb½NÑbreTsNamYyk¾eday b¤sßanPaBcMhsuT§énrUbiyb½NÑ
breTsTaMgGs; eTaHkñúgsßanPaBEvg b¤xøIk¾eday minRtÚv[elIs 20° énmUlniFi
pÞal;suT§rbs;FnaKareT,Iy.

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKar)anGnuvtþtamRbkassIþBIsßanPaB
cMhsuT§énrUbiyb½NÑbreTs. karKNnasßanPaBcMhsuT§énrUbiyb½NÑbreTs 
manbgðajlm¥itkñúgtarag4.

កំណត់សមា្គ ល់ស្ត ពីីកា រ
អនុវត្ត តា មប  កាសរបស់ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជា¬min)aneFVIsvnkm μ¦
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7>  cMNat;fñak; nigsMviFanFn \NTannigbuerRbTan)at;bg;  7>  cMNat;fñak; nigsMviFanFn \NTannigbuerRbTan)at;bg;  
Rbkaselx F7-00-51Rb>k> viesaFnkmμRbkaselx F7-00-51Rb>k> viesaFnkmμ
elIRbkaselx F7-02-145Rb>k> nigsaracrENnaMelIRbkaselx F7-02-145Rb>k> nigsaracrENnaM
elx F7-04-01s>r>N>nelx F7-04-01s>r>N>n

FnaKar)anGnuvtþtamtRmÚvkarrbs;FnaKarkNþal sIþGMBIkRmitGb,brmaén
sMviFanFnCak;lak; EdlRtÚvGnuvtþkúñgkareFVIcMNat;fñak;\NTan nigbuerRbTan 
dUcEdl)ankMNt;edayRbkasenH . 

esckIþlm¥iténkarKNnasMviFanFn\NTan EdlGnuelamtamtRmÚvkarrbs;
FnaKarkNþalmanbgðajenAkñúgtarag5. 

8>  haniP½y\NTanFM² Rbkaselx F7-00-52Rb>k> nig 8>  haniP½y\NTanFM² Rbkaselx F7-00-52Rb>k> nig 
F706-226Rb>k> F706-226Rb>k> 

eyagtamlkçxNÐénRbkasxagelIenH FnaKarRtÚvrkSaGnu)atenHCaGtibrma 20° 
enARKb;eBlevlaTaMgGs; rvaghaniP½ysrubrbs;xøÜn EdlbNþalmkBIRbtibtþikar
CamYyGñkTTYlplCaÉktþCn nigmUlniFipÞal;suT§ ehIyhaniP½y\NTanFM²
CaÉktþCnsrubmin[elIsBI 300° énmUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKareT.

eyagtamlkçxNÐénRbkasenH FnaKarRtÚvrkSaGnu)atenHCaGtibrma 20° 
enARKb;eBlevlaTaMgGs; rvaghaniP½ysrubrbs;xøÜn EdlbNþalmkBIRbtibtþikar
CamYyGñkTTYlplCaÉktþCn nigmUlniFipÞal;suT§rbs;xøÜn.

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKar)anGnuvtþRsbtamRbkasenH.

9>  \NTancMeBaHsm<½n§jati Rbkaselx F7-02-146Rb>k>9>  \NTancMeBaHsm<½n§jati Rbkaselx F7-02-146Rb>k>
FnaKar)anGnuvtþRsbtamRbkasenH EdltRmÚv[Tm¶n;\NTanPaKIBak;B½n§Edl
minTan;TUTat; min RtÚvelIsBI 10° énmUlniFisuT§rbs;FnaKarenaHeT. 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 FnaKar)anGnuvtþRsbtamRbkasenH.

10>  GclnRTBü Rbkaselx F7-01-186Rb>k>10>  GclnRTBü Rbkaselx F7-01-186Rb>k>
eyagtamkarkMNt;rbs;Rbkaselx F7-00-47Rb>k> GclnRTBüEdleFVIlT§kmμ
edayFnaKar sRmab;eKalbMNgRbtibtþikar RtÚvrkSamin[elIs 30°énmUlniFi
pÞal;suT§srubrbs;FnaKareT. GclnRTBü EdlBMumanTMnak;TMngpÞal;eTAnwg
Rbtibtþikarrbs;FnaKar RtÚvlk;ecjmin[elIsBIry³eBlmYyqñaM bnÞab;BIkal 
briecäTEdlRTBüenaH)ankøayCaRTBüsm,tþirbs;FnaKar .

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 GclnRTBürbs;FnaKarmancMnYn 6>048>544 
duløarGaemrik ¬2011 ³ 5>055>308  duløarGaemrik¦ smmUlnwg 19/52° 
¬2011 ³ 15/42°¦ énmUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKar dUcenHvaGnuelam
RsbtamGnu)atGclnRTBü EdltRmÚvedayRbkasenH.

tarag 1 ³ Gnu)atsac;R)ak;gayRsÜl
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

Gnu)atsac;R)ak;gayRsÜl duløarGaemrik

PaKyk 

smtulüsac;R)ak; 

+ xÞg;\NBn§ 

- sac;R)ak;kñúgéd  7>486>944 

- R)ak;beBaØIenAFnaKarkNþal ¬edayminKitR)ak;beBaØIkatBVkic© 

nigTunbRmúgkatBVkic©¦  39>126>638 

- R)ak;beBaØIenARKwHsßanFnaKar nighirBaØvtßúepSg²  11>920>136 

- cMENkénR)ak;km©IeTA[RKwHsßanFnaKar nighirBaØvtßúepSg² 

enAsl;eBlminelIsBI1Ex   - 

 58>533>718 

dk ³ 

 + xÞg;\NTan 

- KNnIcrnþrbs;FnaKarkNþal RKwHsßanFnaKar nighirBaØvtßúepSg²  23>009>375 

- R)ak;km©IBIFnaKarkNþal enAsl;eBlminelIsBI1Ex   - 

 35>524>343 

smtulüsuT§ - sßanPaBGñk[x©I 

1> R)ak;km©IenAsl;ry³eBlminelIsBI1Ex 

¬edayminKit\NTanKμankalkMNt;¦

  - 

2> b½NÑrtnaKarenAsl;ry³eBlminelIsBI1Ex ¬sÞÜn¦   - 

srubPaKyk ¬k¦  35>524>343 

PaKEbg 

1> 80° énR)ak;beBaØImankalkMNt; nigviBaØabnbRtR)ak;beBaØI 

enAsl;eBlminelIsBI1Ex 

 13>669>066 

2> 50° énR)ak;beBaØImankalkMNt; nigviBaØabnbRtR)ak;beBaØI 

enAsl;eBlelIsBI1Ex

 19>935>603 

3> 50° énR)ak;beBaØIsnSM  3>723>924 

4> 60° énR)ak;beBaØItamtRmÚvkar  20>636>382 

srubPaKEbg ¬x¦  57>964>975 

Gnu)atsac;R)ak;gayRsÜl ¬k¼x¦ 61°
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tarag 2 ³ mUlniFipÞal;suT§
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

mUlniFipÞal;suT§ duløarGaemrik

RbePTedImTunsMxan;

I- srubrg - k 

edImTun)anbg;  37>000>000 

TunbRmúg ¬eRkABIkarvaytémøeLIgvij dUcCaTunbRmúgsRmab;kar

bþÚrrUbiyb½NÑ TunbRmúgTUeTA nigTunbRmúgedImTun¦

  - 

cMeNjsuT§)aneFVIsvnkmμsRmab;qñaMcugeRkay   - 

cMeNjrkSaTukeyagBIRKamun² ¬karraykarN_eLIgvij¦   - 

xÞg;epSg² ¬)anGnum½tedayFnaKarkNþal¦

buBVlaPTak;TgnwgedImTun   - 

xÞg;epSg²Edl)anGnum½tedayFnaKarkNþal   - 

srub ¬k¦  37>000>000 

karRtÜtBinitümankMNt; elIR)ak;cMeNjrkSaTuk ³ Gtibrma 20° énsrub ¬k¦ -

II- srubrg - x 

PaKh‘unEdlkan;kab;edayxøÜnÉg ¬tamtémøcuHbBaI¢suT§¦   - 

karxatbgÁr  5>790>308 

RTBüskmμGrUbIEdlRtÚvkat;kg  1>065>548 

1> cMENkedImTunEdlminTan;bg;                                                                                         -

2> \NTan \NTanvi)arUbn_ nigbuerRbTanepSg²                                                                    -

3> ]bkrN_bMNulEdlmankarcuHhtßelxaedayPaKTunik RkúmRbwkSaPi)al 

PaKIBak;B½n§      

-

karxatbg;epSg² -

srub ¬x¦  6>855>856 

srubedImTunRbePTTI1 ¬edImTunsMxan;¦ ¬k¦-¬x¦ 30>144>144

mUlniFipÞal;suT§ duløarGaemrik

RbePTedImTunbEnßm

III- srubrg - K

TunbRmúgkarvaytémøeLIgvIj ¬Gnum½tedayFnaKarkNþal¦   - 

sMviFanFnhaniP½yFnaKarTUeTA ¬Gnum½tedayFnaKarkNþal¦   - 

1° énsMviFanFnTUeTA ¬RbkassIþBI karcat;fñak;RTBüskmμ¦ 845>821

bMNulbnÞab;bnSM ¬Gnum½tedayFnaKarkNþal¦   - 

xÞg;epSg² ¬Gnum½tedayFnaKarkNþal¦   - 

srub ¬K¦ 845>821

karRtÜtBinitümankMNt; elIbMNulbnÞab;bnSM ¬Gtibrma 50° énedImTunRbePTTI 1¦ 3°

IV- srubrg - X ¬RbePTTI 2 - karkat;kgepSg²¦ 

mUlFnEdlmancMENkkñúgRKwHsßanFnaKar nighirBaØvtßúepSg² -

xÞg;epSg²EdlRtÚvkat;kg ¬bnÞúkBnüar¦ -

srub ¬X¦ -

srubedImTunRbePTTI2 ¬edImTunbEnßm¦ ¬K¦-¬X¦ 845>821

karRtÜtBinitümankMNt; elIedImTunRbePTTI 2 

¬edImTunRbePTTI 2 = Gtibrma 100° énedImTunRbePTTI 1¦ 3°

mUlniFipÞal;suT§tamkarkMNt;rbs;niy½tkr ¬k¦ - ¬x¦ + ¬K¦ - ¬X¦ 30>989>965

kMNt;smÁal;sþIBIkarGnuvtþtamRbkasrbs;FnaKarCatiénkm<úCa ¬min)aneFIVsvnkmμ¦
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tarag 3 ³ Gnu)atsaFnPaB
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

Gnu)atsaFnPaB duløarGaemrik

PaKyk 

mUlniFipÞal;suT§ dUc)anKNnaxagelI (N) 30>989>965

RTBüskmμ føwg

PaKEbg  

srubRTBüskmμdul  

- sac;R)ak; mas nig\NeTyüenAFnaKarkNþal 52>857>146 0° -

- RTBüskmμdak;FanaedayR)ak;beBaØI - 0°   -

- \NeTyüelIsßab½nGFibetyü EdlmancMMNat;fñak; AAA eTA AA- - 0°

- \NeTyüelIsßab½nGFibetyü EdlmancMMNat;fñak; A+ eTA A- - 20°

- \NeTyüelIFnaKar EdlmancMMNat;fñak; AAA eTA AA- - 20°

- \NeTyüelIsßab½nGFibetyü EdlmancMMNat;fñak; BBB+ eTA BBB- - 50°

- \NeTyüelIFnaKar EdlmancMMNat;fñak; A+ eTA A-  - 50°

- RTBüskmμepSg² 112>729>212 100° 112>729>212

srubRTBüskmμdUc)anraykarN_enAkñúgtaragtulükar 165>586>358 112>729>212

xÞg;eRkAtaragtulükar  

- haniP½yTaMgRsúg - 100° -

- haniP½ymFüm 5>862>985 50°      2>931>493 

- haniP½ylμm - 20° -

- haniP½yTab 18>746>824 0° -

24>609>809      2>931>493

PaKEbg (D1) 115>660>705

Gnu)atsaFnPaB = (S = N / D1) 26/79°

kMNt;smÁal;sþIBIkarGnuvtþtamRbkasrbs;FnaKarCatiénkm<úCa ¬min)aneFIVsvnkmμ¦
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tarag 4 ³ sßanPaBcMhsuT§énrUbiyb½NÑ
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 R)ak;rUeBo\NÐÚensIu R)ak;)atéf R)ak;ey:n R)ak;epSg² srub

RTBüskmμhirBaØvtßú

sac;R)ak;kñúgéd - - - 20>714 20>714

smtulüenAFnaKarkNþal - - - 17>814 17>814

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg² 12>095 1>928>822 522>087 454>372 2>917>376

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn - - - -   -

RTBüskmμepSg² - - - -   -

12>095 1>928>822 522>087 492>900 2>955>904

bMNulhirBaØvtßú

R)ak;beBaØIrbs;FnaKar - - - -   -

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn - 1>920>142 427>689 412>355 2>760>186

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§ - - - 44>554 44>554

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg; - - - -   -

bMNulepSg² - - - -   -

- 1>920>142 427>689 456>909 2>804>740

sßanPaBenAelItaragtulükarsuT§ 12>095 8>680 94>398 35>991 151>164

smmUlCaBan;erol 48>321 34>677 377>120 143>784 603>902

sßanPaBcMhsuT§énrUbiyb½NÑeFobnwgmUlniFipÞal;suT§KitCa° 0/04° 0/03° 0/30° 0/12° 0/49°

tarag 5 ³ cMNat;fñak; nigsMviFanFnelI\NTan)at;bg;
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

esckþIlm¥iténsMviFanFnEdl)aneFVIedayFnaKar tamtRmÚvkaredayFnaKarkNþal edayEp¥kelIcMNat;fñak;\NTan nigbuerRbTanGtifiCn RtÚv)anbgðajkñúg 
taragxageRkam ³

tamtRmÚvkarrbs;FnaKarkNþal

cMnYn\NTan cMNat;fñak; GRta sMviFanFn
sMviFanFnkt;Rta
edayFnaKar

témøvtßúbBa©aM
):an;sμan

cMnYnsMviFanFn
elIs¼¬xVH¦

duløarGaemrik ° duløarGaemrik duløarGaemrik duløarGaemrik duløarGaemrik

\NTannigbuerRbTan 84>582>082 sMviFanFnTUeTA 1° 845>821 845>821 - -

srubdul 84>582>082 845>821 845>821

kMNt;smÁal;sþIBIkarGnuvtþtamRbkasrbs;FnaKarCatiénkm<úCa ¬min)aneFIVsvnkmμ¦
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karKNnaGnu)atepSg²
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

¬KitCaduløarGaemrik¦

edImTun

1 edImTun eFobnwgRTBüskmμsrub ¬k¼x¦

k- edImTun 18/85°

x- RTBüskmμsrub  31>209>692

2 edImTunfñak;TI1 eFobnwgRTBüskmμsrub ¬k¼x¦ 165>586>358

k- edImTunfñak;TI1 18/20°

x- RTBüskmμsrub  30>144>144 

3 edImTunfñak;TI1 eFobnwgRTBüskmμEdlføwghaniP½y ¬k¼x¦ 165>586>358 

k- edImTunfñak;TI1 26/74°

x- RTBüskmμEdlføwghaniP½y  30>144>144 

4 edImTunfñak;TI1 nigTI2 eFobnwgRTBüskmμEdlføwghaniP½y ¬k¼x¦ 112>729>212 

k- edImTunfñak;TI1 nigTI2 27/49°

x- RTBüskmμEdlføwghaniP½y  30>989>965 

5 mUlniFipÞal;suT§ eFobnwgRTBüskmμ ¬k¼x¦ 112>729>212

k- mUlniFipÞal;suT§ 18/72°

x- RTBüskmμsrub 165>586>358

6 Gnu)atsaFnPaB ¬k¼x¦ 27/49°

k- mUlniFipÞal;suT§  30>989>965

x- RTBüskmμEdlføwghaniP½y 112>729>212

7 bMNul eFobnwgRTBüskmμsrub ¬k¼x¦ 81/15°

k- bMNulsrub 134>376>666

x- RTBüskmμsrub 165>586>358

8 bMNul eFobnwgedImTun ¬k¼x¦ 430/56°

k- bMNulsrub 134>376>666

x- edImTun  31>209>692

9 PaKlaP eFobnwgR)ak;cMeNjsuT§ ¬k¼x¦ 0°

k- PaKlaP -

x- R)ak;cMeNjsuT§ -

KuNPaBRTBüskmμ

10 R)ak;bRmúgFnaKar eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 0°

k- R)ak;bRmúgFnaKar -

x- \NTansrub ¬dul¦  84>582>082

11 R)ak;bRmúgFnaKar eFobnwgRTBüskmμsrub ¬k¼x¦ 0°

k- R)ak;bRmúgFnaKar -

x- RTBüskmμsrub 165>586>358

12 \NTanmindMeNIrkar eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 0°

k- \NTanmindMeNIrkar -

x- \NTansrub ¬dul¦  84>582>082

13 \NTanmindMeNIrkar eFobnwgRTBüskmμsrub ¬k¼x¦ 0°

k- \NTanmindMeNIrkar -

x- RTBüskmμsrub  165>586>358

14 RTBüskmμEdl)aneFVIcMNat;fñak; eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 0°

k- RTBüskmμEdl)aneFVIcMNat;fñak; -

x- \NTansrub ¬dul¦  84>582>082

15 RTBüskmμEdl)aneFVIcMNat;fñak; eFobnwgRTBüskmμsrub ¬k¼x¦ 0°

k- RTBüskmμEdl)aneFVIcMNat;fñak; -

x- RTBüskmμsrub  165>586>358

16 RTBüskmμEdl)aneFVIcMNat;fñak; eFobnwgedImTun ¬k¼x¦ 0°

k- RTBüskmμEdl)aneFVIcMNat;fñak; -

x- edImTun  31>209>692

17 \NTan[PaKIBak;B½n§ eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 0°

k- \NTanPaKIBak;B½n§ -

x- \NTansrub ¬dul¦  84>582>082

18 \NTanhaniP½yFM² eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 11/83°

k- \NTanhaniP½yFM²  10>003>255 

x- \NTansrub ¬dul¦  84>582>082

19 \NTan[PaKIBak;B½n§ eFobnwgmUlniFipÞal;suT§ ¬k¼x¦ 0°

k- \NTanPaKIBak;B½n§ -

x- mUlniFipÞal;suT§  30>989>965

20 \NTanhaniP½yFM² eFobnwgmUlniFipÞal;suT§ ¬k¼x¦ 32/28°

k- \NTanhaniP½yFM²  10>003>255

x- mUlniFipÞal;suT§  30>989>965

21 sMviFanFnTUeTA eFobnwg\NTansrub 1°

k- sMviFanFnTUeTA  845>821

x- \NTansrub ¬dul¦  84>582>082

22 sMviFanFnCak;lak; eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 0°

k- sMviFanFnCak;lak; -

x- \NTansrub ¬dul¦  84>582>082

23 sMviFanFnCak;lak; eFobnwg\NTanmindMeNIrkar ¬k¼x¦ 0°

k- sMviFanFnCak;lak; -

x- \NTanmindMeNIrkar -

24 sMviFanFnsrub eFobnwgRTBüskmμsrub ¬k¼x¦ 0/51°

k- sMviFanFnsrub  845>821

x- RTBüskmμsrub  165>586>358

kMNt;smÁal;sþIBIkarGnuvtþtamRbkasrbs;FnaKarCatiénkm<úCa ¬min)aneFIVsvnkmμ¦
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karKNnaGnu)atepSg² ¬t¦
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25 \NTan eFobnwgR)ak;beBaØI ¬k¼x¦ 85/99°

k- \NTansrub[GtifiCn ¬dul¦  84>582>082

x- R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn  98>363>230

cMNUl

26 GRtacMeNj eFobnwgRTBüskmμ ¬k¼x¦ ¬1/25°¦

k- R)ak;cMeNjsuT§ ¬2>065>799¦

x- RTBüskmμsrub  165>586>358

27 GRtacMeNj eFobnwgedImTun ¬k¼x¦ ¬6/62°¦

k- R)ak;cMeNjsuT§ ¬2>065>799¦

x- edImTun  31>209>692

28 GRtacMeNjdul ¬k¼x¦ 3/26°

k- cMNUlkarR)ak;  5>398>901

x- RTBüskmμsrub  165>586>358

29 kRmitkarR)ak;suT§ eFobnwgRTBüskmμsrub ¬¬k-x¦¼K¦ 2/21°

k- cMNUlkarR)ak;  5>398>901

x- cMNaykarR)ak;  1>741>753

K- RTBüskmμsrub  165>586>358

30 cMNUlepSg² eFobnwgRTBüskmμ ¬k¼x¦ 0/49°

k- cMNUlepSg²  806>077

x- RTBüskmμsrub  165>586>358

31 sMviFanFn eFobnwgRTBüskmμsrub ¬k¼x¦ 0/51°

k- sMviFanFn  845>821

x- RTBüskmμsrub  165>586>358

32 cMNayTUeTA eFobnwgRTBüskmμsrub ¬k¼x¦ 3/65°

k- cMNayminEmnkarR)ak;  6>043>993

x- RTBüskmμsrub  165>586>358

33 R)ak;cMeNj¼¬xat¦suT§munbg;Bn§ eFobnwgRTBüskmμ ¬k¼x¦ ¬1/21°¦

k- R)ak;cMeNjsuT§¼¬xat¦munbg;Bn§ ¬2>002>789¦

x- RTBüskmμsrub  165>586>358

34 cMNayBn§ eFobnwgRTBüskmμsrub ¬k¼x¦ 0/04°

k- cMNayBn§  63>010

x- RTBüskmμsrub  165>586>358

35 kRmitkarR)ak; eFobnwgcMNUldul ¬¬k-x¦¼K¦ 58/94°

k- cMNUlkarR)ak;  5>398>901

x- cMNaykarR)ak;  1>741>753

K- cMNUldul  6>204>978

36 cMNUlminEmnkarR)ak; eFobnwgcMNUldul ¬k¼x¦ 12/99°

k- cMNUlminEmnkarR)ak;  806>077

x- cMNUldul  6>204>978

37 cMNayminEmnkarR)ak; eFobnwgcMNUldul ¬k¼x¦ 97/41°

k- cMNayminEmnkarR)ak;  6>043>993

x- cMNUldul  6>204>978

38 cMnYndgéncMNUlkarR)ak;rk)an ¬¬k+x¦¼K¦  ¬0/15¦

k- cMeNj¼¬xat¦ munbg;Bn§ ¬2>002>789¦

x- cMNaykarR)ak;  1>741>753

K- cMNaykarR)ak;  1>741>753

sac;R)ak;gayRsÜl

39 RTBüskmμCasac;R)ak;gayRsÜl eFobnwgRTBüskmμsrub ¬k¼x¦ 35/35°

k- RTBüskmμCasac;R)ak;gayRsÜl ¬ticCag3Ex¦  58>533>718

x- RTBüskmμsrub  165>586>358

40 bMNulry³eBlxøI eFobnwgRTBüskmμsrub ¬k¼x¦ 81/15°

k- bMNulry³eBlxøI ¬ticCag1qñaM¦ 134>376>666

x- RTBüskmμsrub  165>586>358

41 RTBüskmμCasac;R)ak;gayRsÜlsuT§ ¬¬k-x¦¼K¦ ¬56/44°¦

k- RTBüskmμCasac;R)ak;gayRsÜl ¬ticCag3Ex¦  58>533>718

x- bMNulry³eBlxøI 134>376>666

K- bMNulsrub 134>376>666

42 Quick Ratio ¬k¼x¦ 43/56°

k- Quick assets  58>533>718

x- bMNulry³eBlxøI 134>376>666

43 R)ak;beBaØI eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 116/29°

k- R)ak;beBaØIrbs;GtifiCnsrub  98>363>230

x- \NTansrubpþl;[GtifiCnminEmnFnaKar ¬dul¦  84>582>082

kMNt;smÁal;sþIBIkarGnuvtþtamRbkasrbs;FnaKarCatiénkm<úCa ¬min)aneFIVsvnkmμ¦
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CIMB Group Holdings Berhad

CIMB Group Sdn. Bhd.

CIMB Investment Bank Berhad

CIMB Futures Sdn. Bhd.

CIMB SI Sdn. Bhd.
10th Floor, Bangunan CIMB
Jalan Semantan
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2084 8888
Fax : 603 2084 8899
Website : www.cimb.com

CIMB Bank Berhad

CIMB Islamic Bank Berhad
Menara Bumiputra-Commerce
11 Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2619 1188
Fax : 603 2619 2288
Website : www.cimb.com

Touch ‘n Go Sdn. Bhd.
Tower 6 Avenue 5
Bangsar South
No. 8 Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2714 8000
Fax : 603 2714 8001
Website : www.touchngo.com.my

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga, 14th Floor
JI. Jend Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Indonesia
Tel : 6221 250 5252
Fax : 6221 250 5202
Website : www.cimbniaga.com

CIMB Thai Bank 

Public Company Limited
44 Langsuan Road Lumpini
Pathumwan Bangkok 10330, Thailand
Tel : 662 626 7000/662 638 8000
Fax : 662 657 3333
Website : www.cimbthai.com

CIMB Bank Berhad

Singapore Branch
50 Raffl es Place #09-01
Singapore Land Tower
Singapore 048623
Tel : 65 6337 5115
Fax : 65 6337 5335
Website : www.cimb.com

CIMB Bank Berhad

London Branch
Ground Floor, 27 Knightbridge
London SW1X 7YB
United Kingdom
Tel : 44 0 20 7201 3150
Fax : 44 0 20 7201 3151

CIMB Bank (L) Limited

CIMB Bank Berhad, 

Labuan Offshore Branch
Level 14(A), Main Offi ce Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka
87000 W P Labuan
Malaysia
Tel : 6087 410 302/305
Fax : 6087 410 313

CIMB Bank PLC
20AB Corner Norodom Blvd. & Street 118
Sangkat Phsar Chas
Phnom Penh 12203
Cambodia
Tel : 855 23 988 088
Fax : 855 23 988 099/988 199

CIMB Middle East BSC (C)
304, Almoayyed Tower
Seef District, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel : 00 973 17 567 111
Fax : 00 973 17 583 180
Website : www.cimb.com

CIMB Investment Bank Berhad

Brunei Branch
14th Floor, PGGMB Building
Jalan Kianggeh
Bandar Seri Begawan BS8111
Brunei Darussalam
Tel : 673 224 1888
Fax : 673 224 0999

CIMB Securities International Pte. Ltd.

CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.
50 Raffl es Place #19-00
Singapore Land Tower
Singapore 048623
Tel : 65 6225 1228
Fax : 65 6225 1522

CIMB Securities Ltd. [formerly known 

as CIMB Securities (HK) Ltd.]
Unit 7706-08, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon Hong Kong
Tel : 852 2868 0380
Fax : 852 2537 1928

CIMB Securities (UK) Ltd.
27 Knightsbridge
London SW1X 7YB
United Kingdom
Tel : 44 20 7201 2199
Fax : 44 20 7201 2191

PT CIMB Securities Indonesia
The Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 20th Floor
JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
Tel : 6221 515 1330
Fax : 6221 515 1335

CIMB Securities (Thailand) 

Company Limited
130-132 Sindhorn Tower 2, 1st & 2nd Floor
and Sindhron Tower 3, 12th Floor
Wireless Road, Lumpini
Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
Tel : 66 841 9000
Fax : 66 841 9090
Website : www.cimbsecurities-int.co.th

CIMB Securities (USA), Inc.
540 Madison Avenue
11th Floor, New York
NY 10022 USA
Tel : 1 212 616 8600
Fax : 1 212 616 8639
Website : www.us.cimb.com

CIMB Securities Limited

Korea Branch
15th Floor, S-Tower Building
#116 Shinmunro-1 ga
Jongro-gu
Seoul 110-700
South Korea
Tel : 822 6730 6000
Fax : 822 6730 6182

CIMB Vinashin Securities LLC
1st Floor Building 34T
Trung Hoa Nhan Chinh
Cau Giay District
Hanoi, Vietnam
Tel : 04 2221 0483
Fax : 04 2221 0484

Bank of Yingkou Co. Ltd.
8 West, Jinniushan Street
Yingkou, Liaoning, China
Post Code 115000
Tel : 86 417 280 2079
Fax : 86 417 282 7926

CIMB Aviva Assurance Berhad

CIMB Aviva Takaful Berhad
Level 8 & 11
338 Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2612 3600
Fax : 603 2698 7035
Website : www.cimbaviva.com

CIMB Insurance Brokers Sdn. Bhd.
Level 15, Menara Bumiputra-Commerce
11 Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2619 1188
Fax : 603 2692 3396
Website : www.cimb.com

CIMB Trust Limited
Level 14(A), Main Offi ce Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka
87000 W P Labuan
Malaysia
Tel : 6087 414 252
Fax : 6087 411 855

CIMB Islamic Trustee Berhad
UL Wisma Amanah Raya
Jalan Semantan
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2084 8888
Fax : 603 2092 2717

CIMB Commerce Trustee Berhad
UL Wisma Amanah Raya
Jalan Semantan
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2084 8888
Fax : 603 2095 5469

CIMB-Mapletree Management Sdn. Bhd.
CMREF 1 Sdn. Bhd.
Level 17, Menara Milenium
8 Jalan Damanlela
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2084 2000
Fax : 603 2096 1591

CIMB-Principal Asset 

Management Berhad

CIMB-Principal Islamic Asset 

Management Sdn. Bhd.
Level 5, Menara Milenium
8 Jalan Damanlela
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2084 2000
Fax : 603 2084 2233
Website : www.cimb-principal.com.my

Capital Advisors Partners Asia Sdn. Bhd.
Lot 17.4, Level 17
Menara Milenium
8 Jalan Damanlela
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2093 8942
Fax : 603 2093 9677
Website : www.cap-asia.net

CIMB Wealth Advisors Berhad
50, 52 & 54 Jalan SS21/39
Damansara Utama
47400 Petaling Jaya
Malaysia
Tel : 603 7712 2888
Fax : 603 7726 5088
Website : www.cwealthadvisors.com.my

បណា្ដ ញសា ខា របស់ ក មុហុ៊នម
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iCIMB (Malaysia) Sdn. Bhd.

iCIMB (MSC) Sdn. Bhd.
19th Floor, Tower 5, Avenue 7,
Bangsar South
No.8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2180 7000
Fax : 603 2180 7100

Commerce Asset Ventures Sdn. Bhd.

CIMB Private Equity Sdn. Bhd.
Level 33, Menara Bumiputra-Commerce
11 Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2619 1188
Fax : 603 2619 2288
Website : www.cimb.com

CIMB Foundation
22-B, Commerce House
Jalan Sri Semantan 1
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2084 8888
Fax : 603 2084 6704
Website : www.cimbfoundation.com

CIMB Bank Berhad

Shanghai Representative Offi ce
Unit 802 AZIA Center
1233 Lujiazui Ring Road
Pudong New District
Shanghai 200120
China
Tel : 8621 6194 0218
Fax : 8621 6194 0210

CIMB Bank Berhad

Yangon Representative Offi ce
1008 Level 10 Sakura Tower
Kyauktada Township Yangon
Myanmar
Tel : 951 255 430
Fax : 951 255 431

CIMB Bank Berhad

Mumbai Representative Offi ce
No. 85, 8th Floor
3 North Avenue, Maker Maxity
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400051
India
Tel : 91 22 6676 8888
Fax : 91 22 6676 8899

CIMB (Private) Limited
Level 33, West Tower
World Trade Centre
Echelon Square
Colombo 01, Sri Lanka
Tel : 00 94 11 234 8888
Fax : 00 94 11 244 1801
Website : www.cimb.com

CIMB Securities International 

(Thailand) Public Company Limited

(formerly known as SICCO 

Securities Public Company Limited)

CIMB Advisory (Thailand) Company

Limited (formerly known as SICCO 

Advisory Company Limited)
130-132 Floor 1-2 Sindhorn
Tower 2 and Floor 12
Sindhorn Tower 3
Wireless Road, Lumpini
Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
Tel : 66 2627 3100
Fax : 66 2263 2043

CIMB Securities International 

(Australia) Pty Ltd
Level 29, Aurora Place
88 Phillip Street
Sydney, NSW 2000
Australia
Tel : 61 2 9694 5000
Fax : 61 2 9694 5001

To locate the nearest branch for your 
banking needs and to know more about 
our products and services, please visit 
our websites:

Cambodia www.cimbbank.com.kh

Malaysia www.cimb.com

Indonesia www.cimbniaga.com

Singapore www.cimbbank.com.sg

Thailand www.cimbthai.com

Hong Kong

Hanoi

Phnom Penh

Bangkok

Kuala Lumpur

Mumbai

Singapore

Jakarta

Sydney

Melbourne

Bandar Seri Begawan

New York

Labuan

Bahrain

Colombo

London

Shanghai

Taipei

Yingkou

Seoul

Yangon
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