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ដំណាក់កាលមួយ
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ធនាគារ
សាវតា
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នៅក្នុងទីផ្រចសារប្រចទ្រចសកម្ពុុជានៅថ្ង្រចទី១៩ ខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១០ 
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ាជជធានីភ្នពំ្រចញ។ រហូតមកដល់បច្ចបុ្រចបន្នន្រចះទ ធនាគារមនសាខា 

ចំនួន ១១ កន្ល្រចង និងម៉្រចស៊ីនអ្រចធីអិមចំនួន ២៤ កន្ល្រចង ក្នុង 
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ខ្រចត្តបាត់ដំបង និងខ្រចត្តកំពង់ាម។ បច្ចុប្រចបន្នន្រចះទ ធនាគារ  

សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ កំព៊ងបម្រចើស្រចវាកម្ម និងផ្តល់ផលិតផល 

ធនាគារជូនដល់អតិថិជនប្រចមណ ១២.៥០០ នាក់ និងសា្ថ្រចប័ន។   

នៅក្នុងឆ្ន្រចំ ២០១៣ យើងបានណ្រចនាំជូនទីផ្រចសារកម្ពុុជានូវ 

ផលិតផលថ្មីៗ  ដូចជា SpeedSend ដ្រចលជាស្រចវាកម្មផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ 

អន្តរជាតិ។ យើងនៅត្រចបន្តកសាងកតា្ត្រចជម្រចញ៊ន្រចការរីកលូតលាស់ 

តាមរយៈការធ្វើឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរឡើង នូវទ្រចពកោសល្រចយ និង 

ជំនាញរបស់ប៊គ្គលិកធនាគារ ជាមួយនឹងការប្រចើប្រច្រចស់មូលដា្ឋ្រចន  

និងធនធានរបស់ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប។

បច្ចុប្រចបន្ន ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី មននិយោជិតជាង  

២០០នាក់ ដ្រចលមនបទពិសោធន៍ និងជំនាញផ្រចស្រចងៗគា្ន្រចទំាងក្នងុ 

វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ ុ ក៏ដូចជាវិស័យផ្រចស្រចងៗទៀតផងដ្រចរ។  

ក្នុងនាមជាសា្ថ្រចប័នដ្រចលយកចិត្តទ៊កដាក់ដល់សង្គមក្នុងប្រចទ្រចស 

កម្ពុុជា ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី បានរួមចំណ្រចកជួយ 

សង្គមតាមរយៈគម្រច្រចងសហគមន៍ និងគម្រច្រចងអប់រំជាច្រចើន។  

ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣ ប៊គ្គលិករបស់យើងបានចូលរួមច្រចករំល្រចក និង 

ឧបត្ថម្ភដល់សហគមន៍ ដ្រចលរងគ្រច្រចះទដោយសារទឹកជំនន់នៅ 

ខ្រចត្តបាត់ដំបង។ ពួកគ្រចក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរត់ប្រចណាំង 

ពាក់កណា្ត្រចលម៉្រចាជ៉្រចត៊ង នៅខ្រចត្តសៀមាជប ដ្រចលបានរ្រចអង្គ្រចស 

ថវិកាចូលរួមគាំទ្រចដល់ជនពិការនៅកម្ពុុជា។ ក្នុងឆ្ន្រចំកន្លង 

មកន្រចះទ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី បានចូលរួមឧបត្ថម្ភ 

ដល់កម្មវិធីកីឡា ហើយកម្មវិធីដ្រចលគួរឲ្រចយកត់សម្គ្រចល់ជាងគ្រច គឺ 

កីឡាវាយកូនហ្គ្រចល ដ្រចលមនឈ្ម្រចះទា CIMB Preferred 

Golf Tournament។

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី នៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជាបាន 

ប្ត្រចជា្ញ្រចចិត្តា នឹងកសាងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឲ្រចយរឹងមំ និងយូរអង្វ្រចង 

មួយសម្រច្រចប់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ហើយនឹងបន្តព្រចយាយមបង្កើត 

ឱកាស និងគ៊ណតម្ល្រចតាមរយៈផលិតផល និងស្រចវាកម្មថ្មីៗ  

ដ្រចលមនអត្ថប្រចយោជន៍ខ្ពុស់។ ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊  

មនមោទនភាព ដោយសារត្រចយើងមិនត្រចឹមត្រចជាអ្នកបម្រចើ 

ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៉៊ណ្ណ្រចះទទ្រច ប៉៊ន្ត្រចថ្រចមទាំងជាដ្រចគូអាជីវកម្ម 

ដ៏ល្អមួយរបស់អតិថិជន ក្នងុការគំាទ្រចអតិថិជនឲ្រចយធ្វើការសម្រច្រចច 

ចិត្តត្រចឹមត្រចូវលើផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិនិយោគ។ ធនាគារ  

ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី គឺជាសាខារបស់ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប។

អំពី ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្រ្គុប 

ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប គឺជាធនាគារសាកលនាំម៊ខគ្រចមួយក្នុង 

តំបន់អាសា៊្រចន ហើយដ្រចលអាចនិយយបានា ជាបណា្ត្រចញ 

ធនាគារវិនិយោគធំជាងគ្រចនៅក្នុងតំបន់ អាស៊ីបា៉្រចស៊ីហ្វិក។  

សី៊អាយអិមបី៊ ហ្គ្រចបុ ក៏នំាម៊ខគ្រចក្នងុពិភពលោកលើផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថ ុ

អ៊ីសា្ល្រចមផងដ្រចរ។ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប មនទីសា្ន្រចក់ការកណា្ត្រចល 

នៅទីក្រច៊ងកូឡាឡាំពួរ ប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចស៊ី ហើយធ្វើការផ្តល់ 

ស្រចវាកម្មធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារវិនិយោគ ធនាគារអ៊ីសា្ល្រចម  

និងស្រចវាកម្មគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយធន។ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប ស្ថិតក្នុង 

លំដាប់ា្ន្រចក់ល្រចខ ៥ នៅអាស៊ីអាគ្ន្រចយ៍ បើគិតលើទ្រចព្រចយសកម្ម  

នៅច៊ងឆ្ន្រច២ំ០១៣ ដ្រចលមនប៊គ្គលិកជាង ៤០.០០០ នាក់ និង 

អតិថិជនប្រចហ្រចល ១៣ លាននាក់។ ផលិតផល និងស្រចវាកម្ម 

ជាច្រចើនទៀតក៏បានមកពីការាប់ដ្រចគូ សហការគា្ន្រចជាមួយ 

ក្រច៊មហ៊៊នធំៗ ជាច្រចើនដូចជា Principal Financial Group, 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sri Ayudya General 

Insurance និង Mapletree Investments។

ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប ហូលឌីង ប៊ីហាដ ត្រចូវបានច៊ះទបញ្ជីនៅ 

លើទីផ្រចសារភាគហ៊៊ន ប៊ូរសា ម៉្រចឡ្រចស៊ី (Bursa Malaysia)  

តំាងពីឆ្ន្រច១ំ៩៨៧ ហើយស្ថតិក្នងុចំណមក្រចម៊ហ៊៊នធំបំផ៊ត នាច៊ង 

ឆ្ន្រចំ ២០១៣ ជាមួយតម្ល្រចលើទីផ្រចសារភាគហ៊៊ន ៥៨,៩ ពាន់លាន  

រីងហ្គីតម៉្រចឡ្រចស៊ី។ ទ្រចព្រចយសរ៊បគិតត្រចឹមច៊ងឆ្ន្រចំ ២០១៣ មន 

ចំនួន ៣៧០,៩ ពាន់លានរីងហ្គីត ជាមួយប្រច្រចក់បម្រច៊ងរបស ់

ភាគហ៊៊និកសរ៊បមនចំនួន ៣០,៣ ពាន់លានរីងហ្គីត ហើយ 

ទ្រចព្រចយសរ៊បស្ថិតក្រច្រចមការគ្រចប់គ្រចងមនចំនួន ៥២,៩ ពាន់លាន 

រីងហ្គីត។ ភាគហ៊៊និកដ្រចលមនភាគហ៊៊នច្រចើនបំផ៊តគិតត្រចឹមច៊ង 

ឆ្ន្រចំ ២០១៣ គឺ Khazanah Nasional ដ្រចលមន ៣០,១% 

ន្រចភាគហ៊៊នសរ៊ប។ ប្រច្រចក់បម្រច៊ងសម្រច្រចប់ប៊គ្គលិក (EPF) មន 

ចំនួន ១៥,៩%។ Kumpulan Wang Persaraan (KWAP)  

មនភាគហ៊៊ន ចំនួន ២,៦% និង Mitsubishi UFJ Financial 

Group មនចំនួន ៥%។

ការប្តេជ្ញេលើគុណភាពសេវាកម្ម
និងឧត្តមភាព
ធនាគារ សីុអាយអិមបី៊ ភីអិលសីុ គឺជកេមុហុ៊នដេលផ្តេតលើការដឹកនំារបស់មនុសេស។ នៅធនាគារ សីុអាយអិមបី៊ ភីអិលសីុ អ្វដីេលយើង 
ផ្តេតសំខាន់នោះ គឺការផ្តល់សេវាដល់អតិថិជន ឬក៏ផ្តល់សេវាដល់អ្នកដេលផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជន។ 

តាំងពីដើមរៀងមក អតិថិជនគឺជចំណុចស្នូលនេគេប់ការងារដេលយើងបានធ្វើ។ គុណតម្លេស្នូលទីមួយរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី  
ភីអិលសុី គឺថា យើងផ្តេតការយកចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជន។ វត្តានរបស់ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី គឺដើមេបីអតិថិជន ហើយយើងផ្តល់ 
ផលិតផល និងសេវាកម្មដេលអតិថិជនយល់ និងផ្តល់តម្លេឲេយ។ គុណតម្លេទីពីរគឺ សមិទ្ធផលខ្ពស់។ យើងខិតខំបេឹងបេេង ហើយធ្វើការ 
បេកបដោយយុទ្ធាស្តេ ដើមេបីអតិថិជន បុគ្គលិក និងអ្នកាក់ព័ន្ធាំងអស់។ ជកេបខ័ណ្ឌផ្ទេក្នុងរបស់ា្ថេប័ន យើងធ្វើការវាស់វេង   
បង្កើតភាពលេចធ្លេ និងទទួលា្គេល់ា្នេដេរបស់បុគ្គលិក ដោយផ្អេកលើការរួមចំណេករបស់ពួកគេា្នេក់ៗ ដើមេបីសមេេចបានតាម 
គោលដៅលទ្ធផលរបស់កេុមហ៊ុនាំងមូល។ ដូច្នេះ អតិថិជន អាចរំពឹងទុកបានថា បុគ្គលិករបស់យើងនឹងខិតខំបេឹងបេេងឲេយអស់ព ី
កា្លេំងកាយចិត្តក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មមួយដ៏ល្អបេសើរ។ 

ដើមេបីឆ្លើយតបទៅកាន់តមេូវការរបស់អតិថិជន យើងបានបេងចេកកិច្ចកការរបស់យើង ដោយធ្វើយ៉េងណាឲេយបេេកដថា យើងអាចផ្តល ់
សេវាដេលអតិថិជនអាចទទួលយកបាន។

ដើមេបីសមេេចបានគោលដៅសេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អឥតខ្ចេះ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មថ្មីៗ។  ាល់ពេលដេល
យើងបមេើសេវាកម្មដល់អតិថិជន យើងសនេយាថានឹង៖

• ធ្វើគាវកិច្ចកអតិថិជនជមួយនឹងការសំពះ

• ផ្តល់សេវាកម្មភា្ជេប់ជមួយនឹងា្នេមញញឹម

• បំរើសេវាកម្មអតិថិជនដោយកាត់បន្ថយរយៈពេលរងចាំ មិនលើសពី ៥ នាទី

• ផ្តេតទៅលើដំណោះសេេយសមេេប់អតិថិជន

នៅធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី អតិថិជន គឺជអ្វីដេលយើងផ្តេតការយកចិត្តទុកដាក់ខា្លេំងបំផុត។

របស់សា្ថ្រចប័ន
តម្ល្រចស្នលូ

ការផ្ត្រចតការយកចិត្តទ៊កដាក់លើអតិថិជន
វត្តមនរបស់យើង គឺដើម្រចបីបម្រចើអតិថិជន ព្រចមទាំងផ្តល់ជូន 

ស្រចវាកម្ម និងផលិតផលទាំងឡាយណាដ្រចលអតិថិជនយល់  

និងឲ្រចយតម្ល្រច។

សមិទ្ធផលខ្ពុស់
យើងខិតខំបំព្រចញការងរយ៉្រចងសកម្ម ដោយមនយ៊ទ្ធសាស្ត្រច 

ជាក់លាក់សម្រច្រចប់អតិថិជន ប៊គ្គលិក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

ការផ្តល់លទ្ធភាពដល់ប៊គ្គលិក
យើងផ្តល់អំណាច និងតម្រចង់ទិសដល់ប៊គ្គលិកឲ្រចយមនគំនិត 

ច្ន្រចប្រចឌិត និងផ្តល់គ៊ណតម្ល្រចដល់សា្ថ្រចប័ន ក៏ដូចជាសហគមន ៍

ដ្រចលគាត់បម្រចើជូនផងដ្រចរ។

កម្ល្រចំងចម្រច៊ះទ
យើងគោរពវប្រចបធម៌ផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច និងផ្តល់គ៊ណតម្ល្រចលើទស្រចសនវិស័យ 

ខ៊សៗគា្ន្រច ហើយយើងយល់ឃើញា ភាពចម្រច៊ះទគា្ន្រច គឺជាប្រចភព 

ន្រចកម្ល្រចំង។

ស៊ចរិតភាព
យើងបំព្រចញាជល់ការងរដោយភាពសោ្ម្រចះទត្រចង់ ការគោរព និង 

មនវិជា្ជ្រចជីវៈច្រចបាស់លាស់ ពីព្រច្រចះទស៊ចរិតភាព គឺជាគ៊ណតម្ល្រច 

ស្នូលរបស់ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប។



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 98 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ឆ្ន្រចំ២០១៣ គឺជាឆ្ន្រចំដ៏គួរឲ្រចយកត់សម្គ្រចល់សម្រច្រចប់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ដោយយើងសម្រច្រចចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រចើន សំៅដល់ការទទួលបាន 

ផលចំណ្រចញ។ ធនាគារបានយល់ដឹងយ៉្រចងច្រចបាស់ា ការវិនិយោគនៅប្រចទ្រចសកម្ពុុជា ប្រច្រចកដនឹងហ៊ចផលមកវិញជាព៊ំខាន។ កម្ពុុជាបានបន្តអត្រច្រចរីកចម្រចើនខ្ពុស់ រួមទាំង 

ឱកាសក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម និងធនធានមន៊ស្រចសកាន់ត្រចប្រចសើរ ដ្រចលជាជំនួយឲ្រចយយើងមនទំន៊កចិត្តក្នុងការផ្តល់ស្រចវាល្អឥតខ្ច្រចះទដល់អតិថិជនរបស់យើង។

វិស័យកសិកម្មដ៏រឹងមំ វិស័យស្រចវាកម្មដ៏រស់រវីក រួមផ្រចសំនឹងវិស័យឧស្រចសាហកម្មដ្រចលកំព៊ងត្រចរីកលូតលាស់ បានចូលរួមចំណ្រចកធ្វើឲ្រចយផលិតផលក្នងុស្រចក៊សរ៊ប កើនឡើងពី 

៧,៣% ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១២ ៅក ៧,៦% ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣។ ប្រចទ្រចសកម្ពុុជាកំព៊ងត្រចឈានៅកការសម្រច្រចចបាន នូវគោលៅអភិវឌ្រចឍន៍សហវត្រចសរ៍ជាច្រចើនរបស់ខ្លួន ជាពិស្រចស 

ការកាត់បន្ថយភាពក្រចកី្រចធ្ងន់ធ្ងរ និងភាពអត់ឃ្ល្រចន និងត្រចវូបានាត់ទ៊កា ជាប្រចទ្រចសមួយដ្រចលអន៊វត្តបានល្អបំផ៊តក្នងុការកាត់បន្ថយភាពក្រចកី្រច ក្នងុចំណមបណា្ត្រចប្រចទ្រចស 

លើពិភពលោក។  ដោយមនកំណើនដ៏គួរឲ្រចយកត់សម្គ្រចល់ន្រចះទ រួមទាំងមនភាពជាដ្រចគូរឹងមំជាមួយនឹងប្រចទ្រចសក្នុងតំបន់អាសា៊្រចន ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី កំព៊ង 

ស្ថិតក្នុងសា្ថ្រចនភាពយ៊ទ្ធសាស្ត្រចដ៏ល្អ ដើម្រចបីបម្រចើអតិថិជនមូលដា្ឋ្រចនរបស់យើង ដ្រចលកំព៊ងត្រចមនចំនួនកាន់ត្រចច្រចើនឡើងៗ។

បច្ចុប្រចបន្ន ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភិអិលស៊ី ប្រចៀបបានៅកនឹងដើមឈើដ្រចលមនការលូតលាស់ព្រចញល្រចញ និងកំព៊ងត្រចច្រចញផ្ល្រច។  យើងបានដាំដើមឈើន្រចះទកាលពី 

៣ ឆ្ន្រចំម៊ន ហើយខ្ញុំរីកាជយខា្ល្រចំងណាស់ ដ្រចលបានឃើញដើមឈើមួយន្រចះទាប់ផ្តើមច្រចញផ្ល្រចផ្ក្រច។ ធនាគារ បានាប់ផ្តើមចំណ្រចញប្រច្រចក់ប្រចាំខ្រចាប់តាំងពីខ្រចសីហា  

ឆ្ន្រចំ២០១៣ បនា្ទ្រចប់ពីាប់បានផ្តើមដំណើរការនៅទីផ្រចសារកម្ពុុជាត្រចឹមអំឡុងព្រចលត្រចជិត ៣ ឆ្ន្រចំប៉៊ណ្ណ្រចះទ។ ទ្រចព្រចយសរ៊បបានកើនពី ១៦៦ លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក នៅឆ្ន្រចំ២០១២  

ដល់ ២៥០ លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក នៅឆ្ន្រចំ២០១៣។ ន្រចះទជាលទ្ធផល ដ្រចលសម្រច្រចចបានតាមរយៈកំណើនឥណទានសរ៊បពី ៨៥ លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក នៅឆ្ន្រចំ២០១២  

ៅកដល់ ១៣៥ លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក នៅឆ្ន្រច២ំ០១៣ និងកំណើនប្រច្រចក់បញ្ញើពី ៩៨ លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក នៅឆ្ន្រច២ំ០១២ ដល់ ១៩១ លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក នៅឆ្ន្រច២ំ០១៣។  

ជាមួយនឹងសាខាទាំង ១១ កន្ល្រចង ដ្រចលមនស្រច្រចប់ ដ្រចលគ្រចបដណ្តប់បណា្ត្រចខ្រចត្តក្រច៊ងធំៗ រួមនឹងចំនួនអតិថិជន ដ្រចលបានកើនឡើងពី ៧.០០០ នាក់នៅឆ្ន្រចំ២០១២  

មកដល់ជាង ១២.៥០០ នាក់ យើងបានពង្រចីកការគាំទ្រចស្រចវាកម្ម ដោយរួមនឹងការដំឡើងម៉្រចស៊ីនដកប្រច្រចក់ស្វ័យប្រចវត្តិចំនួន ២៤ គ្រចឿង និងសា្ថ្រចនីយបម្រចើស្រចវាផ្ទ្រចល់ខ្លួន 

(Self-Service Terminals) ចំនួន ១៨ កន្ល្រចង ដ្រចលបានដាក់ឲ្រចយដំណើរការ នាម៊នដំណាច់ឆ្ន្រចំ២០១៣។

ធនាគារបន្តប្រចតិបត្តកិារធ្វើការលើកម្រចតិយ៊ទ្ធសាស្រច្ត ដើម្រចបីធ្វើឲ្រចយស្រចវាអតិថិជនកាន់ត្រចប្រចសើរឡើង បង្កើនប្រចសិទ្ធផលន្រចប្រចតិបត្តកិារធនាគារ និងបង្កើតគ៊ណតម្ល្រចជានិរន្តរ។  

យើងចង់ធានាជូនអតិថិជនរបស់យើងអំពីដំណើរការ និងប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មពីដើមដល់ទីបញ្ចប់។ យោងតាមទិសៅន្រចះទ ធនាគារ បានបង្កើនប៊គ្គលិករបស់យើងដល់ 

ៅកជាង ២០០ នាក់ ដ្រចលស៊ទ្ធត្រចបានទទួលការបណ្តុះទបណា្ត្រចលយ៉្រចងល្អ ហើយយើងមនមោទនភាពដ្រចលយើងអាចផ្តល់ស្រចវាកម្ម និងផលិតផលជូនអតិថិជនដោយ 

ជួយសម្រចួលដល់អាជីវកម្ម និងប្រចតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រចរបស់ពួកគ្រចឲ្រចយប្រចព្រចឹត្តិៅកដោយរលូន។

មិនាទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងស្ថិតនៅទីណាឡើយ យើងត្រចងត្រចយកចិត្តទ៊កដាក់បម្រចើៅកដល់សហគមន៍មូលដា្ឋ្រចននៅកម្ពុុជា។ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី  

បានចូលរួមចំណ្រចកក្នុងគម្រច្រចងជាច្រចើនដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអប់រំ ផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រច្រចះទមហន្តាជយ និងវិស័យកីឡា។ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី រួមនឹង 

វិភាគទានពីប៊គ្គលិកផ្ទ្រចល់ បានជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ជនរងគ្រច្រចះទទឹកជំនន់ និងគម្រច្រចងសាលារៀន ព្រចមទំាងកម្មវិធីរត់ពាក់កណា្ត្រចលម៉្រចា៉ជ្រចត៊ងអន្តរជាតិនៅក្រចង៊សៀមាជបផងដ្រចរ។

តាងនាមឲ្រចយក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល និងក្នុងនាមជាប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសន្រចះទ សម្ត្រចងនូវការកោតសរសើរ 

យ៉្រចងជ្រច្រចលជ្រច្រច ចំពោះទាជជរដា្ឋ្រចភិបាលកម្ពុជុា ធនាគារជាតិន្រចកម្ពុជុា អតិថិជនដ៏សោ្ម្រចះទស្មគ័្រចរបស់យើង និងសា្ថ្រចប័នពាក់ព័ន្ធនានា ចំពោះទការគំាទ្រចឥតឈប់ឈរដល់ធនាគារ  

ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី អស់រយៈព្រចលមួយឆ្ន្រចំន្រចះទ។ ជាច៊ងក្រច្រចយ ខ្ញុំសូមថ្ល្រចងអំណរគ៊ណចំពោះទគណៈគ្រចប់គ្រចង និងប៊គ្គលិកទាំងអស់របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី  

ភីអិលស៊ី ចំពោះទការខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងកសាងកម្ល្រចំងចលករដ៏ល្អសម្រច្រចប់អាជីវកម្ម។ ខ្ញុំមនមោទនភាពជាខា្ល្រចំងដ្រចលធនាគារយើងមនក្រច៊មការងរប្រចកបដោយវិជា្ជ្រចជីវៈ និង 

មនការលះទបង់ខ្ពុស់ចំពោះទការងរ ដ្រចលទាំងន្រចះទជាកតា្ត្រចជំរ៊ញលើកស្ទួយក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះទធនាគារឲ្រចយបានកាន់ត្រចខ្ពុស់ ហើយនឹងបន្តបង្កើតនូវភាពច្ន្រចប្រចឌិតឱ្រចយខ៊សប្ល្រចកពីគ ូ

ប្រចកួតប្រចជ្រចង។

ប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល
សារពី

Dato’ Shaarani ibrahim
ប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល

បច្ចុប្រចបន្ន ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី  
ភិអិលស៊ី ប្រចៀបបានៅកនឹងដើមឈើដ្រចលមន 
ការលូតលាស់ព្រចញល្រចញ និងកំព៊ងត្រចច្រចញផ្ល្រច។ 
យើងបានដាំដើមឈើន្រចះទកាលពី ៣ ឆ្ន្រចំម៊ន ហើយខ្ញុំ 
រីកាជយខា្ល្រចំងណាស់ ដ្រចលបានឃើញដើមឈើមួយន្រចះទ 
ាប់ផ្តើមច្រចញផ្ល្រចផ្ក្រច។



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 1110 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

អគ្គនាយក
ការពិនិត្រចយមើលសមិទ្ធផិលដោយ

បរិយកាសន្រចប្រចតិបត្តិការឆ្ន្រចំ២០១៣
ស្រចដ្ឋកិច្ចកម្ពុជុារក្រចសាបានភាពខា្ល្រចងំរបស់ខ្លនួក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៣ ជាមួយនឹងអត្រច្រចកំណើនផលិតផលក្នងុស្រចក៊សរ៊ប ៧,៦% ពី ៧,៣% ក្នងុ 
ឆ្ន្រច២ំ០១២។ វិស័យកសិកម្ម ឧស្រចសាហកម្មកម្មន្តសាលដ្រចលភាគច្រចើនជាឧស្រចសាហកម្មកាត់ដ្រចរសំលៀកបំពាក់ វិស័យទ្រចសចរណ៍ និង 
សំណង់ បានបន្តជាក្រចបាលម៉្រចស៊ីនដ៏សំខាន់ក្នុងការរីកចម្រចើនន្រចះទ។ អត្រច្រចភាពក្រចីក្រចបានធា្ល្រចក់ច៊ះទទាបជាង ២០ % ហើយកម្ពុុជា  
កំព៊ងកា្ល្រចយជាតួអង្គដ៏កាន់ត្រចសំខាន់មួយនៅក្នុងសហគមន៍ស្រចដ្ឋកិច្ចអាសា៊្រចន។ កំណ្រចទម្រចង់ត្រចូវបានអន៊វត្ត ដើម្រចបីធ្វើការក្រចលម្អ 
ហ្រចដា្ឋ្រចរចនាសម្ពុ័ន្ធ និងសា្ថ្រចប័ននានាដើម្រចបីទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទ្រចល់ពីបរទ្រចសបន្ថ្រចមទៀត។ ាជជរដា្ឋ្រចភិបាលកម្ពុុជា ក៏បានផ្ត្រចត 
សំខាន់ៅកលើតម្រចូវការក្នុងការពង្រចឹងវិស័យសហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូច និងមធ្រចយម (SME) បង្កើនការផ្ត្រចតការយកចិត្តទ៊កដាក់របស់ខ្លួន 
ៅកលើការនាំច្រចញក្រច្រចពីវិស័យកាត់ដ្រចរ និងកំណត់អាទិភាពៅកលើកម្មវិធីបណ្តុះទបណា្ត្រចលវិជា្ជ្រចជីវៈ និងការងរ។

សូចនាករស្រដ្ឋកិច្ច ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤
ផលិតផលក្នុងស្រច៊កសរ៊ប 

(គិតជាពាន់លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក) ១១,៦ ១៣,០ ១៤,១ ១៥,៨ ១៧,៣

សន្ទស្រចសន៍អតិផរណា ៤,០% ៥% ៥,២% ៣,០% ៣,០%

ការនាំច្រចញ (គិតជាពាន់លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក) ៣,៨៨ ៥,២២ ៦,០២ ៦,៧៨ ៧,៩៨

ការនាំចូល (គិតជាពាន់លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក) ៥,៤៧% ៦,៧១% ៧,៩៦% ៨,៧៦% ១០,០៨%

ការវិនិយោគផ្ទ្រចល់ពីបរទ្រចស 
(គិតជាពាន់លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក) ០,៧៦ ០,៧៩ ១,៤១ ១,២០ ១,២៣

ប្រច្រចក់បញ្ញើធនាគារ (គិតជាពាន់លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក) ៤,៣១ ៥,១៩ ៦,៧៣ ៧,៥៦ N/A

ឥណទានធនាគារ (គិតជាពាន់លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក) ៣,២៤ ៤,២៤ ៥,៧៤ ៧,២០ N/A

ប្រច្រចក់បម្រច៊ងបរទ្រចស  (គិតជាពាន់លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក) ២,១៦ ៣,៨៤ ៤,៤៩ ៥,០៥ ៥,៥៦

ប្រចភពៈ អង្គការមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណពិភពលោក ធនាគារពិភពលោក និងធនាគារអភិវឌ្រចឍន៍អាស៊ី 

*ការបា៉្រចន់សា្ម្រចន

វិស័យកសិកម្មនៅត្រចមនសន្ទុះទយ៉្រចងខា្ល្រចំងកា្ល្រចដោយការនាំច្រចញអង្ករបានកើនឡើង ៨៤% ហើយការនាំច្រចញកៅស៊ូបានកើនឡើង  
៣៤% ។ ការនាំច្រចញសម្លៀកបំពាក់បានកើនដល់ ៤,៦ ពាន់លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចលន្រចះទជាកំណើន ១៧,៦% ឬ ស្មើនឹង ៣៥%  
ន្រចផលិតផលក្នុងស្រច៊កសរ៊ប។ ការវិនិយោគៅកលើវិស័យសំណង់បានកើនដល់ ២,៨ ពាន់លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក គឺកើនឡើង ៣១%  
ឬស្មើនឹង ១៨% ន្រចផលិតផលក្នុងស្រច៊កសរ៊ប។  វិស័យទ្រចសចរណ៍នៅត្រចបន្តកើនឡើងយ៉្រចងខា្ល្រចំងកា្ល្រចជាមួយនឹងការមកដល់ន្រចភ្ញៀវ 
ទ្រចសចរចំនួន ៤,២ លាននាក់ កើនឡើង ១៧,៥% ប្រចៀបធៀបនឹងឆ្ន្រចំកន្លងៅក។ វិស័យស្រចវាកម្ម បាននាំចំណូលដល់ស្រចដ្ឋកិច្ច 
ចំនួន ២,៥ ពាន់លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក និងបានចូលរួមចំណ្រចកដល់ផលិតផលក្នុងស្រច៊កសរ៊បចំនួន ១៦%។

វិស័យធនាគារក៏មនកំណើនយ៉្រចងខា្ល្រចំងកា្ល្រចផងដ្រចរក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣។ ផ្ន្រចកឥណទានបានកើនឡើង  
២៦% និងប្រច្រចក់បញ្ញើពីអតិថិជនកើនឡើង ១២% ដ្រចលស្មើនឹង ៤៥% និង ៤៨% ន្រចផលិតផល 
ក្នុងស្រច៊កសរ៊ប។ ការកើនឡើងឥណទានផ្ន្រចកឯកជន ត្រចូវបានជម្រច៊ញដោយសន្ទនិយភាព ដោយ
រួមមនលំហូរចូលដើមទ៊នធនាគារពីបរទ្រចស និងការប្រចកួតប្រចជ្រចងខា្ល្រចំងកា្ល្រចនៅក្នុងប្រចព័ន្ធធនាគារ
នៅកម្ពុុជា។

នៅច៊ងឆ្ន្រចំ២០១៣ មនធនាគារពាណិជ្ជ និងឯកទ្រចសចំនួន ៤៣ នៅក្នុងប្រចទ្រចស។  ទោះទបីជា 
មនការប្រចកួតប្រចជ្រចងខា្ល្រចំងកា្ល្រចយ៉្រចងណាក្តី ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី មនការព្រចញចិត្ត 
ចំពោះទកំណើនរបស់យើង ដ្រចលឆ្លុះទបញ្ច្រចំងតាមរយៈអាត្រច្រចន្រចការកើនឡើងឥណទានសរ៊បចំនួន 
៦០% និងប្រច្រចក់បញ្ញើពីអតិថិជន ចំនួន ៩៥%។

លទ្ធផលប្រចតិបត្តិរបស់ធនាគារនៅឆ្ន្រចំ២០១៣
ធនាគារសម្រច្រចចបានការរីកចម្រចើនដ៏ខា្ល្រចំងកា្ល្រច ដ្រចលធ្វើឲ្រចយប្រច្រចក់ចំណូលរបស់ធនាគារ      ស៊ីអាយអិមប៊ី  
ភីអិលស៊ី កើនឡើង ៧៣% ឬស្មើនឹងទឹកប្រច្រចក់ចំនួន ៧,៨ លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក បើប្រចៀបនឹងឆ្ន្រចំ 
កន្លងៅក។ ទំាងន្រចះទគឺជាលទ្ធផលន្រចកំណើនអត្រច្រចឥណទានសរ៊ប ៦០% ដ្រចលមនទឹកប្រច្រចក់ចំនួន  
១៣៤,៩ លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចលគាំទ្រចដោយកំណើនអត្រច្រចប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ៩៥%  
ដ្រចលមនទឹកប្រច្រចក់ចំនួន ១៩១,៣ លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក។ ការខាតបង់ម៊នបង់ពន្ធមនចំនួន ០,៦៤  
លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចលមនលក្ខជណៈប្រចសើរជាងឆ្ន្រចំម៊ន ៦៨%។ ធនាគារ បានឈានដល ់
ចំណុចរួចដើម (breakeven) ប្រចាំខ្រច តាំងពីខ្រចសីហាឆ្ន្រចំ២០១៣ មកម៉្ល្រចះទ។

ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ ទទួលបានកំណើនគួរឲ្រចយកត់សម្គ្រចល់ នៅក្នងុអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួ  
ហើយបានកា្ល្រចយៅកជាធនាគារដ្រចលមនកំណើននាំម៊ខគ្រចមួយនៅកម្ពុុជា។ ចំណុចគួរឲ្រចយាប់ 
អារម្មណ៍នៅក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣ រួមមនការកាត់បន្ថយព្រចលវ្រចលាក្នុងការធ្វើប្រចតិបត្តិការឥណទាន 
តំាងពីដើមដល់ចប់ ការរៀបចំការលក់ដ៏មនវិន័យត្រចមឹត្រចវូ ភាពហ្មត់ចត់ន្រចការតាមដានត្រចតួពិនិត្រចយ 
ហានិភ័យ សវនកម្ម និងការប្រចតិបតិ្តតាម និងការពង្រចីកបណា្ត្រចញបម្រចើស្រចវាកម្មធនាគារសម្រច្រចប ់
អតិថិជនជាន់ខ្ពុស់ (Preferred Banking)។

ក្នុងនាមជាសា្ថ្រចបន័ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រចលប្រចតិបត្តិនៅក្នុងប្រចព័ន្ធច្រចបាប់ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី 
ត្រចវូបានគ្រចប់គ្រចងយ៉្រចងហ្មត់ចត់ដោយច្រចបាប់ និងវិន័យជាច្រចើន។ ជាផ្ន្រចកមួយន្រចដំណើរការប្រចតិបត្ត ិ
តាមច្រចបាប់វិន័យ កម្មវិធីស្វ័យត្រចួតពិនិត្រចយ និងវាយតម្ល្រច (ShARP) ត្រចូវបានអន៊វត្ត។ បច្ចុប្រចបន្នន្រចះទ  
ធនាគារ បានបំពាក់នូវរចនាសម្ពុ័ន្ធប្រចតិបត្តិតាម (Compliance) សវនកម្ម និងការគ្រចប់គ្រចង 
ហានិភ័យ នៅគ្រចប់ផ្ន្រចក។ ការអភិវឌ្រចឍន៍ន្រចះទគឺជាការឆ្លើយតបៅកនឹងកិច្ចខិតខំប្រចងឹប្រច្រចងរបស់យើង  
ដើម្រចបីចូលរួមចំណ្រចកដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារដ្រចលមនសន្ទុះទយ៉្រចងខា្ល្រចំងកា្ល្រចនៅកម្ពុុជា។

បន្ថ្រចមលើផលិតផល និងស្រចវាកម្មដ្រចលមនស្រច្រចប់ យើងបានដាក់ឱ្រចយប្រចើប្រច្រចស់នូវផលិតផលថ្មីៗ 
មួយចំនួនដូចជា SpeedSend ដ្រចលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវវិធីផ្ទ្រចរបា្រក់បានលឿន ងយស្រចួល  
និងតម្ល្រចថោកសមរម្រចយ។ ដើម្រចបីពង្រចងឹស្រចវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងបន្ថ្រចមទៀត ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊  
ភីអិលសី៊ បានអន៊វត្តការប្ត្រចជា្ញ្រចលើគ៊ណភាពស្រចវាកម្មអតិថិជន ដ្រចលក្នងុោះទប៊គ្គលិកត្រចវូប្រចតិបត្ត ិ
តាម លក្ខជខណ្ឌចំនួន ៤ ពោលគឺ៖ សំពះទ ញញឹម ល្រចបឿន និងការផ្តល់ដំណះទស្រច្រចយដល់អតិថិជន។  

ការប្ត្រចជា្ញ្រចលើគ៊ណភាពស្រចវាកម្មអតិថិជន គឺជាការរួមបញ្ចលូគា្ន្រចរវាងវប្រចបធម៌កម្ពុជុា និងគោលគំនិត 
ស្រចវាកម្មអតិថិជនប្រចបទំនើប ដើម្រចបីបង្កើតបានបទដា្ឋ្រចនគោលជាសកលមួយ សម្រច្រចប់ការប្រចតិបត្ត ិ
ស្រចវាកម្មធនាគារ។ លើសពីន្រចះទទៀត យើងបានពង្រចីកបណា្ត្រចញស្រចវាកម្ម ជាមួយនឹងម៉្រចស៊ីន 
ដកប្រច្រចក់ស្វ័យប្រចវត្តិចំនួន ២៤ ម៉្រចស៊ីនដាក់ប្រច្រចក់ចំនួន ៩ និងម៉្រចស៊ីនដាក់មូលប្រចបទានប័ត្រចចំនួន 
៩ ដ្រចលបានដាក់ឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់នៅតាមបណា្ត្រចក្រច៊ងធំៗ ចំនួន ៥ នៅក្នុងព្រចះទាជជាណាចក្រចកម្ពុុជា។

ដើម្រចបីគាំទ្រចដល់កំណើនអាជីវកម្ម យើងបានជ្រចើសរីសប៊គ្គលិកបន្ថ្រចមចំនួន ៧០ នាក់ និងបាន
ផ្តល់ការបណ្តុះទបណា្ត្រចលដល់ប៊គ្គលិកទាំងអស់ប្រចមណជា ២០០ នាក់។ ប៊គ្គលិកចំនួន ៣៥ រូប 
បានចូលរួមកម្មវិធីសិក្រចសា និងអភិវឌ្រចឍខ្លួននៅា្ន្រចក់តំបន់ និងប្រចទ្រចសផ្រចស្រចងទៀត។

ទស្រចសនវិស័យសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ២០១៤
យើងឈានចូលឆ្ន្រចំ២០១៤ ជាមួយនឹងមូលដា្ឋ្រចនទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលបានកើនឡើងយ៉្រចងខា្ល្រចំង។  
បរិយកាសប្រចតិបត្តិការកំព៊ងដំណើរការៅកយ៉្រចងល្អ។ ទស្រចសនវិស័យម៉្រចក្រចូស្រចដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុុជា  
ក៏មនភាពវិជ្ជមននៅឆ្ន្រចំ២០១៤ ជាមួយនឹងការព្រចយាករណ៏លើផលិតផលក្នុងស្រច៊កសរ៊បនៅរង្វង់  
៧% ដ្រចលជម្រច៊ញដោយការរីកចម្រចើនក្នុងវិស័យកាត់ដ្រចរ និងទ្រចសចរណ៍ ព្រចមជាមួយនឹងភាព 
ប្រចសើរឡើងវិញន្រចស្រចដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងស្រច៊កផងដ្រចរ។ អតិផរណា 
ត្រចវូបានគ្រចរំពឹងា នឹងស្ថតិនៅកម្រចតិទាបចោ្ល្រចះទពី ៣% ៅក ៤% ដោយយោងលើការមនស្ថរិភាព 
ន្រចតម្ល្រចម្ហូបអាហារ និងប្រច្រចងឥន្ធនៈ។

យើងសង្រចឃឹមា ឆ្ន្រចំ២០១៤ នឹងកា្ល្រចយជាឆ្ន្រចំមួយដ៏អសា្ច្រចរ្រចយ ដ្រចលលទ្ធផលការងររបស់ធនាគារ 
ទាំងមូលនឹងកាន់ត្រចមនភាពរីកចម្រចើន បនា្ទ្រចប់ពីបយើងនចំណាយអស់រយៈព្រចលជាង ៣ ឆ្ន្រចំ  
ដើម្រចបីកសាងមូលដា្ឋ្រចនគ្រចឹះទ។ ការបង្កើតឲ្រចយមនលក្ខជណៈប្ល្រចកពីគូប្រចកួតប្រចជ្រចងៅកលើផលិតផល  
ស្រចវាកម្ម និងដំណះទស្រច្រចយប្រចបច្ន្រចប្រចឌិត គឺជាយ៊ទ្ធសាស្ត្រចរបស់យើងក្នុងការាប់យកចំណ្រចក 
ទីផ្រចសារនៅកម្ពុុជា។ នៅគ្រចប់ផ្ន្រចកន្រចទីផ្រចសារដ្រចលយើងកំព៊ងត្រចប្រចតិបត្តិការ នឹងកាន់ត្រចមនសភាព 
ចង្អៀតជាងម៊ន ដូច្ន្រចះទ យើងត្រចូវយល់ដឹងពីចំណុចខា្ល្រចំងន្រចភាពច្ន្រចប្រចឌិតប្ល្រចកពីគ្រច និងត្រចូវពង្រចឹង 
ចំណុចខា្ល្រចំងទាំងោះទ។

នាយកដា្ឋ្រចនហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងសម្រច្រចចបាននូវសន្ទុះទយ៉្រចងល្អ ហើយយើងនឹងបន្ត 
បង្កើនប្រចសិទ្ធភាពន្រចភាពខា្ល្រចំងផ្ទ្រចក្នុង ៅកដល់នាយកដា្ឋ្រចនអាជីវកម្មផ្រចស្រចងៗទៀតរបស់ធនាគារ។  
នាយកដា្ឋ្រចនហិរញ្ញវត្ថសុាជីវកម្ម និងរតនាគារដ្រចលទើបត្រចបង្កើតឡើង នឹងសង្រចឈឹមា មនកំណើន 
ឥណទានខ្ពុស់នាឆ្ន្រចំបន្តបនា្ទ្រចប់។ យើងក៏មើលឃើញមនសន្ទុះទដ៏ល្អដ្រចរ សម្រច្រចប់នាយកដា្ឋ្រចន 
ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថប៊ុគ្គល។ តម្រចវូការរបស់អតិថិជន ចំពោះទស្រចវាកម្មធនាគារ និងផលិតផលនានា  
ដូចជា ឥណទានទិញផ្ទះទ នឹងបន្តកើនឡើងជាលំដាប់។

ក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៤ យើងនឹងពិនិត្រចយមើលលើការពង្រចកីបណា្ត្រចញសាខារបស់យើង បង្កើនចំនួនផលិតផល 
ឲ្រចយទូលាយ និងប្រចើប្រច្រចស់ចំណុចខា្ល្រចំងរបស់អតិថិជនជាន់ខ្ពុស់ (Preferred customers) ដើម្រចបី 
បង្កើតអាជីវកម្ម។ បន្ថ្រចមលើន្រចះទទៀត យើងនឹងជម្រច៊ញឲ្រចយផលិតផលដ៏ព្រចញនិយមរបស់យើង  
ដូចជាឥណទានទិញផ្ទះទ ឲ្រចយកាន់ត្រចខា្ល្រចំងកា្ល្រចថ្រចមទៀត។ ស្រចវាកម្មអតិថិជន គឺចំណុចជាស្នូលន្រច 
ប្រចតិបត្តិការគ្រចប់ប្រចបយ៉្រចងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី។ យើងនឹងកសាងសមត្ថភាព 
របស់ប៊គ្គលិកធនាគារ ដើម្រចបីអាចផ្តល់ជូនស្រចវាកម្មអតិថិជនពិស្រចស ដ្រចលអាចបំព្រចញការប្ត្រចជា្ញ្រច
លើគ៊ណភាពស្រចវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង។

ជាច៊ងក្រច្រចយ ខ្ញុំសូមសម្ត្រចងនូវការកោតសរសើរដ៏ជ្រច្រចលជ្រច្រចចំពោះទអតិថិជនដ៏សោ្ម្រចះទស្ម័គ្រច  
ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល និងសហការីក្នងុធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ និងមកពីក្រចម៊ហ៊៊នម្រច ចំពោះទ 
ការគំាទ្រច និងការតំាងចិត្តខិតខំប្រចងឹប្រច្រចងរបស់ពួកគ្រច ក្នងុការបំព្រចញការងរព្រចញមួយឆ្ន្រចកំន្លងមក 
ន្រចះទ។ ខ្ញុក៏ំសូមសម្ត្រចងនូវការគោរព និងកោតសរសើរដ៏ជ្រច្រចលជ្រច្រចចំពោះទាជជរដា្ឋ្រចភិបាលកម្ពុជុា និង 
ធនាគារជាតិន្រចកម្ពុុជា ចំពោះទការគាំទ្រចដល់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី  ជាបន្តបនា្ទ្រចប់។

ការពិនិត្រចយមើលសមិទ្ធផិលដោយអគ្គនាយក

Yew wan Kup
អគ្គនាយក

51% 60% 95% 73% -25% -68%

Total Assets

USD mil

165.6

250.3

84.6

134.9

98.4

191.3

4.5

7.8
135%

101%

0.6

2.0

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

USD mil USD mil USD mil in % USD mil

Total Loans Deposits Revenues Cost to Income Loss Before Tax

យើងសង្រចឃឹមា ឆ្ន្រចំ២០១៤ នឹងកា្ល្រចយជាឆ្ន្រចំមួយដ៏អសា្ច្រចរ្រចយ ដ្រចលលទ្ធផល 
ការងរ របស់ ធនាគារទាំងមូលនឹងកាន់ត្រចមនភាពរីកចម្រចើន  
បនា្ទ្រចប់ពីយើងបានចំណាយអស់រយៈព្រចលជាង ៣ ឆ្ន្រចំ ដើម្រចបីកសាង 
មូលដា្ឋ្រចនគ្រចឹះទ។ 



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 1312 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ សម្រច្រចចបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រចសើរជាថ្មមី្តងទៀត សម្រច្រចប់ឆ្ន្រច២ំ០១៣។ ការផ្ត្រចតសំខាន់របស់យើងប្រចាំឆ្ន្រចគឺំ “ធ្វើត្រចវូ” (Do It Right) សម្រច្រចប់ 

គ្រចប់ផ្ន្រចកទំាងអស់ ដោយរួមមន ដំណើរការផ្ទ្រចក្នងុ សវនកម្ម និងការប្រចតិបត្តតិាម ការអភិវឌ្រចឍន៍ផលិតផល និងរយៈព្រចលឆ្លើយតបៅកកាន់ទីផ្រចសារ។ ជាលទ្ធផលន្រចគំនិតផ្តចួផ្តើម 

មួយចំនួន យើងបានមើលឃើញទ្រចព្រចយសកម្មទទួលបានកំណើនដ៏ល្អ ហើយយើងក៏បាននឹងកំព៊ងធ្វើឲ្រចយប្រចតិបត្តិការថ្មីៗរបស់យើង ឈានឆ្ព្រចះទៅករកប្រច្រចក់ចំណ្រចញ។ 

ខ្ញុមំនក្តសីោមនស្រចសយ៉្រចងខា្ល្រចងំ ដ្រចលយើងបានចូលមកកាន់ទីផ្រចសារដ៏ប្រចកួតប្រចជ្រចងន្រចះទ។ បច្ចបុ្រចបន្ន យើងកំព៊ងធ្វើប្រចតិបត្តកិារនៅតាម ១១ សាខា និង មនម៉្រចសី៊នដកប្រច្រចក់ 

ស្វ័យប្រចវត្តិចំនួន ២៤ នៅទីតាំងខ្រចត្ត ក្រច៊ង ធំៗ ចំនួន ៥ នៅក្នុងប្រចទ្រចស។ តាងនាមឲ្រចយ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប ខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះទគណៈគ្រចប់គ្រចង និងប៊គ្គលិករបស់ 

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី កម្ពុុជា ចំពោះទភាពជោគជ័យថ្មីមួយទៀតន្រចះទ។

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្រចឍន៍ និងការរីកចម្រចើនន្រចស្រចដ្ឋកិច្ចកម្ពុុជា យើងសង្រចឃឹមា នឹងមនការទទួលសា្គ្រចល់ និងតម្រចូវការច្រចើនទៀតៅកលើផលិតផល និងស្រចវាកម្មធនាគារ។  

យើងមនគម្រច្រចងនឹងដាក់ឲ្រចយមនផលិតផលថ្មីៗជាច្រចើនទៀត ៅកក្នុងទីផ្រចសារកម្ពុុជានៅឆ្ន្រចំ ២០១៤ ដើម្រចបីបំព្រចញការកើនឡើងនូវតម្រចូវការធនាគារ ដោយយើងប្ត្រចជា្ញ្រចនឹង 

បន្តបម្រចើអតិថិជនឲ្រចយបានកាន់ត្រចល្អប្រចសើរ។ ការពង្រចីកវត្តមនរបស់យើងក្នុងតំបន់បានជួយពង្រចីកបណា្ត្រចញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ សម្រច្រចប់ឲ្រចយអតិថិជនកម្ពុុជា ឈានចូល 

ៅកកាន់ទីផ្រចសារផ្រចស្រចងៗ ដ្រចលមនផលិតផល ការវិនិយោគ និងឱកាសថ្មីៗជាច្រចើនទៀត។

ដើម្រចបីជួយគាំទ្រចដល់របៀបវារៈន្រចការអភិវឌ្រចឍន៍ស្រចដ្ឋកិច្ចរយៈព្រចលវ្រចង របស់រដា្ឋ្រចភិបាលកម្ពុុជា ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី កំព៊ងដើរតួនាទីមួយ ក្នុងការបន្តវិនិយោគ 

ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជា ៅកលើផ្ន្រចកធនធានមន៊ស្រចស និងហ្រចដា្ឋ្រចរចនាសម្ពុ័ន្ធធនាគារ។

តាងនាមឲ្រចយ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប ខ្ញុំសូមថ្ល្រចងអំណរគ៊ណយ៉្រចងជ្រច្រចលជ្រច្រច ដល់អតិថិជនដ៏សោ្ម្រចះទស្ម័គ្រចរបស់យើង ាជជរដា្ឋ្រចភិបាលកម្ពុុជា ធនាគារជាតិន្រចកម្ពុុជា និងសា្ថ្រចប័ន 

ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចំពោះទការគាំទ្រចឥតឈប់ឈរសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ ២០១៣ កន្លងៅកន្រចះទ។

នាយកប្រចតិបត្តិក្រច៊មហ៊៊ន ម្រច
សារពី

nazir razaK
នាយកប្រចតិបត្តិន្រចក្រច៊មហ៊៊នម្រច

យើងមនគម្រច្រចងនឹងដាក់ឲ្រចយមន ផលិតផលថ្មីៗជាច្រចើនទៀត 
ៅកក្នុងទីផ្រចសារកម្ពុុជានៅឆ្ន្រចំ ២០១៤ ដើម្រចបីបំព្រចញការកើនឡើង 
នូវតម្រចូវការធនាគារ ដោយយើងប្ត្រចជា្ញ្រចនឹងបន្តបម្រចើអតិថិជន 
ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជា ឲ្រចយបានកាន់ត្រចល្អប្រចសើរ។
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ហ្រចង វ៊ទ្ធី

កើតជាពន្លក...

ជាមួយនឹងការរំពឹងទ៊ក លើការអភិវឌ្រចឍន៍រយៈព្រចលវ្រចងន្រច

ស្រចដ្ឋកិច្ចកម្ពុុជា រួមនឹងស្រចចក្តីប្រច្រចា្ន្រចរបស់យើង ដើម្រចបីដឹកនា ំ

វិស័យធនាគារនៅកម្ពុុជា ឱ្រចយឈានៅកកាន់កម្រចិតដ៏ប្រចសើរ 

មួយទៀត យើងបានដាក់ទ៊នវិនិយោគដំបូងចំនួន ៣៧ លាន 

ដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក ដើម្រចបីប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុង 

ប្រចទ្រចសកម្ពុុជា។
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ហិរញ្ញវត្ថ ុពាណិជ្ជកម្ម
ស្រចវាកម្ម

វិស័យឯកជន គឺជាឆ្អងឹខ្នងន្រចស្រចដ្ឋកិច្ចកម្ពុជុា ព្រចមទំាងជាក្រចបាល 

ម៉្រចសី៊នជម្រចញ៊ឲ្រចយមនការរីកចម្រចើន និងបង្កើតឱកាសការងរក្នងុ 

ប្រចទ្រចស។ ជាមួយការប្រច្តជាចិត្តរបស់យើងចំពោះទការអភិវឌ្រចឍន ៍

វិស័យឯកជន ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី បានផ្តល់ការ 

គាំទ្រចដល់ក្រច៊មហ៊៊នទាំងតូច និងធំ ដ្រចលមនចំនួនកាន់ត្រចច្រចើន 

ឡើងៗនៅក្នុងប្រចទ្រចស។ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម របស់ 

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី តំណាងឱ្រចយផ្ន្រចកដ៏សំខាន់មួយ 

ន្រចសកម្មភាពអាជីវកម្មទូៅករបស់ធនាគារ ដ្រចលមន ៧៧% ន្រច 

ឥណទានសរ៊ប និង ៥៧% ន្រចប្រច្រចក់បញ្ញើសរ៊បរបស់ធនាគារ។  

លទ្ធផលន្រចះទ បង្ហ្រចញា ឥណទានសរ៊បរបស់ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ

ពាណិជ្ជកម្ម បានកើនឡើងចំនួន ៤៨,០៤ លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក  

ហើយប្រច្រចក់បញ្ញើសរ៊ប បានកើនឡើងចំនួន ៧២ លានដ៊លា្ល្រចរ 

អាម្រចរិក បើប្រចៀបធៀបជាមួយឆ្ន្រចំកន្លងៅក។ 

ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម ធ្វើប្រចតិបត្តិការនៅគ្រចប់បណា្ត្រចញ 

សាខាទាំង ១១ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជា ទន្ទឹមនឹងស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ប៊គ្គល។

គន្លឹះទជោគជ័យរបស់យើង
ក្នុងប្រចតិបត្តិការឆ្ន្រចំទី៤ ន្រចះទ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មបាន  

បន្តការបណា្ត្រចក់ទ៊នលើហ្រចដា្ឋ្រចរចនាសម្ពុ័ន្ធ និងធនធានមន៊ស្រចស 

សំៅការបម្រចើអតិថិជនឲ្រចយកាន់ត្រចល្អប្រចសើរឡើង។ ដំណាច ់

ឆ្ន្រចំ២០១៣ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម បានកើនសមជិកពី  

៨ នាក់ ៅកជាក្រច៊មមួយដ្រចលមនសមជិក ២៥ នាក់។ ាជល់ 

ប៊គ្គលិកយើង គឺជាជនជាតិកម្ពុុជា ដ្រចលន្រចះទឆ្លុះទបញ្ច្រចំងអំព ី

គោលការណ៍យូរអង្វ្រចង ន្រចការអភិវឌ្រចឍន៍ទ្រចពកោសល្រចយា្ន្រចក់ 

ដឹកនាំរបស់ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប ក្នុងទីផ្រចសារដ៏សំខាន ់

របស់យើង។ 

ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ នឹងបន្តការអភិវឌ្រចឍន៍ទ្រចពកោសល្រចយ 

របស់ប៊គ្គលិកក្នុងស្រច៊ក តាមរយៈការផ្ទ្រចរជំនាញឯកទ្រចស និង 

បច្រច្ចកវិជា្ជ្រចៅកតាមស្តង់ដារអភិបាលកិច្ចក្រច៊មហ៊៊ន។ យើងមន 

ក្តីសោមនស្រចសជាមួយ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប ចំពោះទការ 

ផ្តល់ការណ្រចនាំដល់ក្រច៊មរបស់យើង និងបង្ហ្រចញពីចំណ្រចះទដឹង 

ជំនាញន្រចផ្ន្រចកជាច្រចើន តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តះុទបណា្ត្រចលឯកទ្រចស  

និងការជ្រចើសរីសប៊គ្គលិកជាន់ខ្ពុស់មកពីទូទាំងបណា្ត្រចប្រចទ្រចស 

អាស៊ា្រចន។ ប៊គ្គលិកក្នងុស្រចក៊របស់យើង បានទទួលផលប្រចយោជន៍ 

យ៉្រចងទូលំទូលាយតាមរយៈបទពិសោធន៍ និងចំណ្រចះទដឹងមកពី  

ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប ហើយយើងនឹងបន្តការអន៊វត្តដ៏ល្អប្រចសើរ 

ទាំងន្រចះទ ឲ្រចយស្រចបតាមបរិបទ និងទីផ្រចសារក្នុងស្រច៊ក។

យើងក៏សូមថ្ល្រចងអំណរគ៊ណយ៉្រចងជ្រច្រចលជ្រច្រច ចំពោះទធនាគារ 

ជាតិន្រចកម្ពុុជាចំពោះទការគាំទ្រច និងការបន្តផ្តល់ស្រចចក្កីណ្រចនា ំ

នានា។ ធនាគារជាតិន្រចកម្ពុជុាបានសម្រចលួដល់ការបង្កើតធនាគារ  

ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី។ ដំណើរវិវត្តន៍ន្រចបទបញ្ញត្តិ និងការ 

ត្រចតួពិនិត្រចយរបស់ធនាគារជាតិន្រចកម្ពុជុា គឺជាគន្លះឹទនិរន្តភាពន្រចការ 

រីកចម្រចើនសម្រច្រចប់វិស័យធនាគារនៅក្នងុព្រចះទាជជាណាចក្រចកម្ពុជុា  

ហើយយើងនឹងបន្តទំនាក់ទំនង ដ៏ល្អឥតខ្ច្រចះទជានិច្ចកាលន្រចះទ  

ជាមួយធនាគារជាតិន្រចកម្ពុុជា ជាប្រចាំផងដ្រចរ។

សមិទ្ធផលនៅឆ្ន្រចំ២០១៣
ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម សម្រច្រចចបានលទ្ធផលយ៉្រចងល្អ 

សម្រច្រចប់ឆ្ន្រច២ំ០១៣ លើកំណើនឥណទាន និងប្រច្រចក់បញ្ញើយ៉្រចង 

ខា្ល្រចងំកា្ល្រច។ នៅច៊ងឆ្ន្រច ំ២០១៣ ឥណទានរបស់ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ

ពាណិជ្ជកម្មមនចំនួនដល់ៅក ១០៤,៤៤ លានដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក  

ហើយប្រច្រចក់បញ្ញើមនចំនួនដល់ៅក ១២៥,២៥ លានដ៊លា្ល្រចរ 

អាម្រចរិក។ យើងមនស្រចចក្កសីោមនស្រចសរីកាជយយ៉្រចងខា្ល្រចងំចំពោះទ 

កំណើនខាងលើ ជាមួយនិងគ៊ណភាពទ្រចព្រចយសកម្មរបស់យើង  

ដោយព៊ំមនឱនភាពន្រចឥណទាន ាប់តាំងពីព្រចលាប់ផ្តើម 

បង្កើតធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី មក។

ផ្រចនការសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ២០១៤
យើងនឹងបន្តពង្រចងឹៅកម៊ខលើមូលដា្ឋ្រចនដ៏រឹងមំ សម្រច្រចប់ឆ្ន្រច២ំ០១៣  

ក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រច្រចក់ចំណ្រចញរបស់យើងទ្វ្រចឡើងក្នុង 

ឆ្ន្រចំ២០១៤ន្រចះទ។ ការរីកចម្រចើនរបស់យើង គឺអាស្រច័យៅកលើ 

កំណើនឥណទាន និងប្រច្រចក់បញ្ញើជាចម្រចបង និងតាមរយៈការ 

បន្តធ្វើឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរឡើងលើសមត្ថភាពធនាគារ ប្រចព័ន្ធ 

ប្រចតិបត្តិការ និងដំណើរការធនាគាររបស់យើង។ យើងនឹងបន្ត 

ពង្រចីកកម្មវិធីបណ្តុះទបណា្ត្រចល ដើម្រចបីលើកកម្ពុស់ធនធានមន៊ស្រចស 

របស់យើង ដ្រចលជាធនធានសំខាន់បំផ៊តរបស់ធនាគារ។ យើង 

នឹងបន្តបង្កើតផលិតផលថ្មីៗ និងធ្វើឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរឡើង 

សម្រច្រចប់ផលិតផលដ្រចលកំព៊ងត្រចមនស្រច្រចប់ ដើម្រចបីបម្រចើដល់ 

សហគមន៍អាជីវកម្មកម្ពុុជា។

ទិដ្ឋភាពស្រចដ្ឋកិច្ចកម្ពុុជាក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៤ មនលក្ខជណៈវិជ្ជមន  

ហើយយើងមនជំនឿជឿជាក់ា ការរីកចម្រចើនរបស់យើង 

ស្រចបតាមការកើនឡើងនូវតម្រចូវការសម្រច្រចប់ផលិតផល និង 

ស្រចវាកម្មធនាគារ។ យើងក៏បានដឹងផងដ្រចរ ចំពោះទកំណើនន្រច 

ចំណាប់អារម្មណ៍លើការវិនិយោគ នៅក្នងុចំណមអ្នកវិនិយោគ 

ក្នុងស្រច៊ក និងបរទ្រចស។ ហើយយើងនឹងផ្អ្រចកៅកលើបណា្ត្រចញ 

តំបន់អាសា៊្រចនដ្រចលគា្ម្រចនគូប្រចៀបរបស់ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប ក្នុង 

ការសម្រចបសម្រចួលការធ្វើអាជីវកម្ម និងលំហូរវិនិយោគ ដ្រចល 

នឹងផ្តល់ផលប្រចយោន៍ដល់ស្រចដ្ឋកិច្ច និងប្រចជាជនកម្ពុុជា។

ផលិតផលស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់
រួមមន៖
១. ឥណទានមនកាលកំណត់

២. ឥណទានវិបារូប្រចបណ៍

៣. លិខិតធានា

៤. លិខិតឥណទាន

៥. ផលិតផល និងស្រចវាកម្មហិរញ្ញប្រចបទានពាណិជ្ជកម្មផ្រចស្រចងៗ

៦. គណនីចរន្ត

៧. ប្រច្រចក់បញ្ញើមនព្រចលកំណត់

៨. គណនីរូបិយប័ណ្ណបរទ្រចស

ការពិនិត្រចយមើលធ៊រកិច្ច ការពិនិត្រចយមើលធ៊រកិច្ច

ហិរញ្ញវត្ថ ុសាជីវកម្ម និងរតនាគារ
ស្រចវាកម្ម

ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម 
ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ បានណ្រចនំាជូននូវស្រចវាកម្មថ្ម ី

គឺ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម។  ន្រចះទគឺជាលទ្ធផលន្រចកំណើន 

ដ៏រលូនរបស់ធនាគារ ក្នងុសន្ទះុទគួរឱ្រចយកត់សម្គ្រចល់ បនា្ទ្រចប់ពីឈាន 

ជើងចូលទីផ្រចសារកម្ពុជុា អស់រយៈព្រចលបីឆ្ន្រចកំន្លងមក។ ម្រចយ៉ា្រចងទៀត  

ន្រចះទក៏ជាការឆ្លើយតបនឹងការកើនឡើងនូវតម្រចវូការ ស្រចវាកម្មន្រចះទ 

ក្នងុទីផ្រចសារផងដ្រចរ។ ដោយសង្ក្រចតឃើញា អតិថិជនកាន់ត្រចមន 

ភាពាស់ទ៊ំក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម  និងការប្រចើប្រច្រចសស្រចវាកម្ម 

ហិរញ្ញវត្ថុ ការផ្ដល់ការគាំទ្រចបន្ថ្រចមពីធនាគារមនសារៈសំខាន់

ណាស់។ ក្នុងទសវត្រចសរ៍កន្លងមក ស្ថ្រចរភាពនយោបាយ និងការ 

រក្រចសាបាននូវកំណើនស្រចដ្ឋកិច្ច បានទាក់ទាញវិនិយោគបរទ្រចស 

យ៉្រចងច្រចើនសន្ធឹកសនា្ធ្រចប់។ ន្រចះទក៏ជាការរំពឹងទ៊ក ន្រចការធ្វើសម

ហកម្មស្រចដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍អាសា៊្រចនផងដ្រចរ ដ្រចលជាចំណុ

ចខា្ល្រចំងចម្រចបងមួយរបស់ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប ទាំងមូល។

ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម បានផ្ដល់នូវផលិតផលហិរញ្ញវត្ថ ុ

កាន់ត្រចងយស្រចលួ និងទំនើបសម្រច្រចប់សាជីវកម្មធំៗ ដ្រចលមន 

ប្រចតិបត្តិការនៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជា និងក្នុងតំបន់ ជាពិស្រចសនៅ 

ក្នងុតំបន់អាស៊ា្រចន។ ស្រចវាកម្មទំាងន្រចះទ រួមមនការផ្ដល់ប្រច្រចក់កម្ច ី

ពាណិជ្ជកម្ម ការសម្រចលួដល់ស្រចវាកម្មហិរញ្ញប្រចបទានពាណិជ្ជកម្ម  

និងស្រចវាកម្ម ប្រចតិបត្ត ិការហិរញ្ញវត្ថមូុលដា្ឋ្រចន សម្រច្រចប់សាជីវកម្ម 

ធំៗ។ ព្រចមជាមួយនឹងវត្តមនដ៏ទូលំទូលាយនៅក្នងុតំបន់ ធនាគារ  

ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ស្ថិតក្នុងជំហរដ៏រឹងមំ ក្នុងការផ្ដល់តម្ល្រច 

បន្ថ្រចមដល់អាជីវកម្ម បណា្ត្រចញក្រចម៊ហ៊៊ន និងក្រចម៊ហ៊៊នប៊ត្រចសម្ពុន័្ធ  

របស់អតិថិជន។ បន្ថ្រចមៅកលើចំណុច 

ខា្ល្រចំង ផ្ន្រចកទីតាំងភូមិសាស្ដ្រចរបស់យើង  

អតិថិជនសាជីវកម្ម នឹងអាចទាញយក 

ប្រចយោជន៍ពីផលិតផល ហិរញ្ញវត្ថ ុ

សាជីវកម្មទំនើបៗ ដ្រចលព៊ំទាន់មន 

វត្តមនទូលំទូលាយ នៅក្នុងទីផ្រចសារ 

កម្ពុុជានៅឡើយ។ ដោយផ្ដ្រចតលើ 

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មទំនើបៗ 

ទំាងន្រចះទ ទំាងធនាគារ និងអតិថិជន អាច 

ធ្វើការជាមួយគា្ន្រចយ៉្រចងជិតស្និត និងជួយ 

គា្ន្រចៅកវិញៅកមកដោយផ្អ្រចកលើចំណុច 

ខា្ល្រចងំ និងជំនាញ ដើម្រចបីសម្រច្រចចបានឱកាស 

កំណើនបន្ថ្រចមទៀត។

នាឆ្ន្រច២ំ០១៣ ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ បានរៀបចំក្រចម៊ 

ប្រចតិភូសាជីវកម្មមួយចំនួន ៅកធ្វើទស្រចសនកិច្ចនៅប្រចទ្រចសភូម 

ដើម្រចបីស្វ្រចងរកឱកាសទីផ្រចសារ ជួបប្រចជ៊ំជាមួយដ្រចគូពាណិជ្ជកម្ម 

សកា្ដ្រចន៊ពល និងសភាពាណិជ្ជកម្មភូម។ លទ្ឋផលទទួលបាន 

គួរជាទីព្រចញចិត្ត ហើយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី  

បានសន្រចយានឹងបន្តឧបត្ថម្ភដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន សំៅក្រច 

លម្អាជល់ប្រចតិបត្តិការ និងរួមចំណ្រចកអភិវឌ្រចឍប្រចទ្រចសកម្ពុុជា 

ទាំងមូល។

នាយកដា្ឋ្រចនរតនាគារ
នាយកដា្ឋ្រចនរតនាគារ គាំទ្រចសកម្មភាពអាជីវកម្មចម្រចបងរបស ់

ធនាគារ ដើម្រចបីបង្កើនតម្ល្រចមូលនិធិផ្ទ្រចល់ស៊ទ្ធរបស់ធនាគារ  

តាមរយៈការគ្រចប់គ្រចងមូលនិធិតាមមធ្រចយាបាយដ៏សមស្រចបបំផ៊ត។  

ន្រចះទជាមូលដា្ឋ្រចនគ្រចះឹទ ដ្រចលកំណត់ក្រចបខ័ណ្ឌសម្រច្រចប់ជម្រចញ៊ដល់ 

ម៊ខងររបស់នាយកដា្ឋ្រចនរតនាគារ។ ម៊ខងរចម្រចបងរបស់នាយក 

ដា្ឋ្រចនន្រចះទរួមមន ការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងអកម្ម គ្រចប់គ្រចង 

និងាត់ច្រចងប្រច្រចក់បម្រច៊ងរបស់ធនាគារ ការបង្កើនទ៊នបង្វិល  

ការវិនិយោគមូលនិធិដ្រចលនៅសល់ ការព្រចយាករណ៍លើចំណូល 

ការប្រច្រចក់ស៊ទ្ធ (NII) និងការវាស់វ្រចងហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់  

(IRR) ឬវ្រចទយិតភាពន្រចការប្រច្រចប្រចលួអត្រច្រចការប្រច្រចក់លើទីផ្រចសារ។ 

នាយកដា្ឋ្រចនរតនាគារន្រចះទ ក៏ទទួលខ៊សត្រចូវក្នុងការផ្តល់មូលនិធ ិ

សម្រច្រចប់តាាជងត៊ល្រចយការរបស់ធនាគារ តាមរយៈការអន៊វត្ត 

យ៊ទ្ធសាស្រច្តប្រចកបដោយគំនិតច្ន្រចប្រចឌិតមួយចំនួន ដ្រចលសហការ 

ជាមួយផ្ន្រចកអាជីវកម្ម របស់ធនាគារ រួមទំាងការគ្រចប់គ្រចងមូលនិធិ 

ទាំងទ្រចបាយឲ្រចយបានទាន់ព្រចលវ្រចលា ដើម្រចបីគាំទ្រចដល់ដំណើរការ 

អាជីវកម្មធនាគារ។

ផ្ន្រចកបម្រចើស្រចវាកម្មអតិថិជន របស់នាយកដា្ឋ្រចនរតនាគារន្រចះទ  

ក៏គ្រចប់គ្រចងលើអាជីវកម្មប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រចស ផលិតផល មន 

រចនាសម្ពុ័ន្ធ និងអាជីវកម្មវិនិយោគផ្រចស្រចងៗដ្រចលផ្រចសារភា្ជ្រចប់នឹង 

ទីផ្រចសារ ហើយដ្រចលរួមចំណ្រចកយ៉្រចងសំខាន់បំផ៊តដល់ចំណូល 

មិនម្រចនការប្រច្រចក់របស់ធនាគារ។ នាយកដា្ឋ្រចនរតនាគារ ធ្វើការ 

យ៉្រចងជិតស្នទិ្ធជាមួយផ្ន្រចកអាជីវកម្មផ្រចស្រចងៗ ដើម្រចបីស្វ្រចងរកឱកាស 

បង្កើនចំណូលតាមរយៈការលក់ផលិតផលរតនាគារ រួមបញ្ចលូ 

ជាមួយផលិតផលផ្រចស្រចងៗទៀតដល់អតិថិជនជាក្រច៊មហ៊៊ន និង 

ប៊គ្គល។ បន្ថ្រចមលើន្រចះទ ផ្អ្រចកលើសមត្ថភាព និងការសហការ 

រវាងបណា្ត្រចប្រចទ្រចសក្នុងតំបន់ នាយកដា្ឋ្រចនរតនាគារអាចផ្តល ់

ដំណះទស្រច្រចយដ៏ជំនាញ ជូនដល់អតិថិជនក្នុងតំបន់ ចំពោះទ 

តម្រចូវការផ្ន្រចកអាជីវកម្ម ការវិនិយោគ និងតម្រចូវការគ្រចប់គ្រចង 

ហិរញ្ញរវត្ថុផងដ្រចរ។ ផលិតផលពាក់ព័ន្ធនិងអត្រច្រចការប្រច្រចក់ និង 

ផលិតផលនិស្រចសន្ទវត្ថុ គឺជាផ្ន្រចកកំព៊ងរីកចម្រចើនមួយផ្រចស្រចងទៀត 

ដ្រចលធនាគារកំព៊ងផ្ត្រចតការយកចិត្តទ៊កដាក់។ នាយកដា្ឋ្រចន 

រតនាគារ គឺជាម៊ខងរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នងុការរិយល័យកណា្ត្រចល  

ដ្រចលធ្វើឲ្រចយអ្នកគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្ម អាចផ្ត្រចតលើផ្ន្រចកជំនាញ 

សំខាន់របស់ខ្លួន នៅក្នុងផលប័ត្រចរបស់ធនាគារ។



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 1918 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ការពិនិត្រចយមើលធ៊រកិច្ច ការពិនិត្រចយមើលធ៊រកិច្ច

ហិរញ្ញវត្ថ ុប៊គ្គល
ស្រចវាកម្ម

ការសម្រច្រចចបានដ៏អសា្ច្រចរ្រចយមួយក្នុងរយៈព្រចល ១២ ខ្រច របស ់

នាយកដា្ឋ្រចនស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថប៊ុគ្គល បានបង្កើតនូវមូលដា្ឋ្រចនគ្រចះឹទ 

ដ៏រឹងមំមួយ ដោយយើងមិនគ្រច្រចន់ត្រចជាធនាគារប៊៉ណ្ណ្រចះទទ្រច ប៊៉ន្ត្រច 

ថ្រចមទាំងជាអ្នកផ្តល់ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទ្រចទៀតផង។ ក្រច៊ម 

ការងររបស់យើងខ្ញុំមិនត្រចឹមត្រចផ្តល់ស្រចវាកម្មផ្ន្រចកលក់ប៊៉ណ្ណ្រចះទ 

ទ្រច ពួកយើងក៏ជាអ្នកប្រចឹក្រចសាយោបល់ដល់អតិថិជនផងដ្រចរ។  

ដូច្ន្រចះទ ពួកយើងបានពង្រចីក និងបង្កើនការលក់ប្រចកបដោយ 

ជំនាញតាមរយៈមន្ត្រចីឥណទានធនាគារិកអាជីវកម្មខា្ន្រចតតូច និង

អ្នកប្រចឹក្រចសាផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្នុងនាមជាធនាគារ ដ្រចលមនឈ្ម្រចះទនាំម៊ខគ្រចមួយក្នុងតំបន ់

អាស៊ា្រចន យើងបានពង្រចកីស្រចវាកម្មធនាគារក្នងុតំបន់។ អតិថិជន 

របស់យើងអាចរីកាជយជាមួយនឹងស្រចវាកម្មធនាគារជាន់ខ្ពុស់  

និងការប្រចើប្រច្រចស់ស្រចវាកម្ម បណា្ត្រចញម៉្រចសី៊ន អ្រច ធី អិម ក្នងុតំបន់  

(Regional ATM Link) នៅទូទាំងតំបន់អាសា៊្រចនដោយព៊ំគិត

ថ្ល្រចស្រចវាអ្វីឡើយ។

លទ្ធផលសម្រច្រចចបាន ក្នុងឆ្ន្រចំ ២០១៣  
របស់នាយកដា្ឋ្រចនស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល
• ប្រច្រចក់បញ្ញី កើនឡើងបាន ៦៩% ស្មើនឹង ៦៦ លានដ៊លា្ល្រចរ 

អាម្រចរិក បើធៀបនឹងឆ្ន្រចំ ២០១២ ស្មើនឹង ៣៩ លានដ៊លា្ល្រចរ 

អាម្រចរិក 

• ឥណទាន កើនឡើងបាន ១១៤% ស្មើនឹង ៣០ លាន 

ដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក បើធៀបនឹងឆ្ន្រចំ ២០១២ ស្មើនឹង ១៤ លាន 

ដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក 

• បណា្ត្រចញម៉្រចស៊ីន អ្រច ធី អិម ក្នុងតំបន់ (Regional ATM  

Link) បានផ្តល់ភាពងយស្រចួល និងដោយព៊ំគិតថ្ល្រចស្រចវា

ចំពោះទអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ដ្រចលធនាគារ ស៊ីអាយអឹមប៊ី  

ភីអិលស៊ី ប្រចតិបត្តិការ

• ដាក់បន្ថ្រចមនូវម៉្រចស៊ីន ដកប្រច្រចក់ស្វ័យប្រចវត្តិ (ATM) ដ្រចល 

ស្ថិតនៅតាមទីតាំង ផ្រចស្រចងៗទៀត 

• ដាក់បន្ថ្រចមនូវទីតំាង ២ ទៀត ដ្រចលទីតាំងនីមួយៗ នឹង 

មនម៉្រចស៊ីនដកប្រច្រចក់ស្វ័យប្រចវត្តិ (ATM) ម៉្រចស៊ីនដាក់ 

ប្រច្រចក់ស្វ័យប្រចវត្តិ (CDM) និងម៉្រចស៊ីនដាក់មូលប្រចបទានប័ត្រច  

(CDT) ដ្រចលផ្តល់ភាពងយស្រចួលដល់អតិថិជនធ្វើ 

ប្រចតិបត្តិការ ២៤ មោ៉្រចងក្នុងមួយថ្ង្រច ជារៀងាជល់ថ្ង្រច

• ពង្រចឹងស្រចវាកម្មឥណទានទិញគ្រចហដា្ឋ្រចន ដោយធនាគារ 

អាចធ្វើហិរញ្ញប្រចបទាន ដល់ៅក ៨០% ន្រចតម្ល្រចអចលនទ្រចព្រចយ 

របស់អតិថិជន

• ការដាក់ឲ្រចយដំណើរការប្រចព័ន្ធ SPEEDSEND ដ្រចលជា 

ស្រចវាកម្មផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ឆប់រហ័ស មនតម្ល្រចសមរម្រចយ និងងយ 

ស្រចួលក្នុងការផ្ញើ និងទទួលប្រច្រចក់ នៅក្នុងប្រចទ្រចសចំនួន 

ប្រច្រចំបួន

• ជាមួយនឹងពាក្រចយសោ្ល្រចករបស់យើងា “ធ្វើត្រចវូ” (Do it Right)  

ក្នុងឆ្ន្រចំន្រចះទ ក្រច៊មការងររបស់យើងបានាត់ទ៊កអតិថិជនជា 

អាទិភាពដំបូង

• ការអន៊ម័ត្រចលើពាក្រចយស្នើស៊ំឥណទានទិញគ្រចហដា្ឋ្រចន ក្នុង 

រយៈព្រចល ត្រចឹមត្រច ៤៨ មោ៉្រចង

• ការប្ត្រចជា្ញ្រចចិត្តលើការបម្រចើស្រចវាកម្មអតិថិជន 

បនា្ទ្រចប់ពីទទួលបានវិញ្ញ្រចបនបត្រច ISO 9001-2008 លើស្តង់ដារ 

ស្រចវាកម្មអតិថិជន យើងបានាប់ផ្តើមអន៊វត្តការប្ត្រចជា្ញ្រចចិត្តលើ 

ការបម្រចើស្រចវាកម្មអតិថិជន ដើម្រចបីលើកកម្ពុស់ស្តង់ដារស្រចវាកម្ម 

អតិថិជនរបស់យើង។ ក្នុងនាមជាធនាគារដំបូងក្នុងព្រចះទាជជា-

ណាចក្រចកម្ពុុជា ដ្រចលទទួលបានវិញ្ញ្រចបនបត្រចជាអន្តរជាតិមួយ 

ន្រចះទ យើងមនចក្ខជុវិស័យដើម្រចបីបង្កើនក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះទ និងរក្រចសាឲ្រចយបាន 

នូវឧត្តមភាពគ៊ណភាពស្រចវាកម្មអតិថិជន។

ស្តង់ដារស្រចវាកម្មអតិថិជនថ្មីរបស់យើង រួមមន៖ 
១. សំពះទសា្វ្រចគមន៍ដ៏សមរម្រចយរបស់ប្រចជាជនកម្ពុុជា 

២. ផ្តល់ស្រចវាកម្មដោយញញឹមរួសាជយាជក់ទាក់ 

៣. ស្រចវាកម្មលឿន ដោយកាត់បន្ថយការរង់ាំរបស់អតិថិជន

មិនលើសពី ៥ នាទី 

៤. ផ្ត្រចតលើដំណះទស្រច្រចយ ដោយរស្វ្រចងរកដំណះទស្រច្រចយ 

ជូនអតិថិជនតាមគ្រចប់មធ្រចយាបាយ ដ្រចលធនាគារអាចធ្វើបាន។ 

ក្នុងរយៈព្រចល ៦ ខ្រចដំបូងន្រចការពង្រចឹងការអន៊វត្តស្តង់ដារន្រចះទ 

ធនាគារបានផ្តល់ប្រច្រចក់ ១ ដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក ជូនអតិថិជនទំាងឡាយ 

ណាដ្រចលមិនទទួលបានការផ្តល់ជូន នូវស្តង់ដារស្រចវាកម្ម 

អតិថិជនខាងលើ។ ធនាគារនឹងរួមចំណ្រចកបន្ថ្រចម ១ ដ៊លា្ល្រចរ 

អាម្រចរិក បន្ថ្រចមទៀត ប្រចសិនបើអតិថិជនសម្រច្រចចយកប្រច្រចក់ 

១ ដ៊លា្ល្រចរអាម្រចរិក ោះទៅកបរិា្ច្រចគដល់អង្គការ Operations  

Smile  កម្ពុុជា។ ជាការទទួលបានមកវិញោះទ គឺជាការនាំមក 

នូវការរក្រចសាបានគ៊ណភាពស្រចវាកម្មដ៏ប្រចសើរ ព្រចមជាមួយការ 

រួមចំណ្រចកឆ្ព្រចះទៅករកសកម្មភាពសប្រចបុរសធម៌ក្នុងសហគមន៍។

ផ្រចនការសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ ២០១៤
យើងមនគម្រច្រចងពង្រចីកបណា្ត្រចញទូទាំងប្រចទ្រចស ដ្រចលនឹងនាំ 

ស្រចវាកម្ម និងផលិតផលឲ្រចយចូលៅកកាន់ត្រចជិតអតិថិជន។ យើង 

នៅត្រចបន្តគោលៅពង្រចឹងស្រចវាកម្ម និងផលិតផលរបស ់

ធនាគារ ដោយមនក្រច៊មការងរជំនាញសម្រច្រចប់ជួយសម្រចួល 

ដល់អតិថិជន។

ផ្រចនការទាំងោះទរួមមន៖
• ពង្រចីកស្រចវាកម្មស្វ័យប្រចវត្តិនានា ដ្រចលអាចធ្វើប្រចតិបត្តិការ 

បាន ២៤ មោ៉្រចង ក្នុងមួយថ្ង្រច និង៧ថ្ង្រចក្នុងមួយសបា្ត្រចហ៍

•	 កាត់បន្ថយព្រចលវ្រចលាក្នុងការរៀបចំពាក្រចយស្នើសំ៊ឥណទាន  

ដើម្រចបីបំព្រចញស្រចចក្តីត្រចូវការរបស់អតិថិជន

•	 បង្កើតតម្ល្រចបន្ថ្រចមៅកលើផលិតផល និងស្រចវាកម្ម សម្រច្រចប់ 

អតិថិជនមនធនធានច្រចើន

•	 ណ្រចនាំផលិតផលគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិសម្រច្រចប់អតិថិជន

ដ្រចលមនទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិច្រចើន

•	 បន្តពង្រចឹង និងពង្រចីកក្រច៊មជំនាញបច្ច្រចកទ្រចស 

•	 បន្តបង្កើតស្រចវាកម្មស្វ័យប្រចវត្តិ ដ្រចលបំពាក់បច្ច្រចកវិទ្រចយា 

ទំនើប និងងយស្រចួល

•	 បំព្រចញស្រចចក្តីត្រចូវការរបស់អតិថិជនតាមរយៈការស្រចង់មតិ

របស់អតិថិជន

និងហិរញ្ញវត្ថុ
យ៊ទ្ធសាស្ត្រច

នាយកដា្ឋ្រចនយ៊ទ្ធសាស្ត្រច និងហិរញ្ញវត្ថុ មនតួនាទីរៀបចំ និង 
អន៊វត្តគោលការណ៍ និងនីតិវិធីគណន្រចយ្រចយ ដើម្រចបីឲ្រចយស្រចបតាម 
គំរូស្តង់ដារគណន្រចយ្រចយកម្ពុុជា និងច្រចបាប់ដ្រចលបានច្រចងដោយ 
ធនាគារជាតិន្រចកម្ពុជុា ហើយត្រចវូគ្រចប់គ្រចងគម្រច្រចងផ្តចួផ្តើម ក៏ដូច 
ជាធ្វើការវិភាគផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ
ផងដ្រចរ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងគណន្រចយ្រចយហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ធានាា ាជល់ប្រចតិ- 
បត្តកិារគណន្រចយ្រចយរបស់ធនាគារ ស៊ទ្ធត្រចប្រចកបដោយស៊ក្រចតិភាព  
តម្ល្រចភាព និងទទួលបានការថ្រចទាំយ៉្រចងត្រចឹមត្រចូវ។ ធនាគារក ៏
សូមធានាជូនា នឹងប្រចតិបត្តតិាមគ្រចប់ព្រចលនូវាជល់របាយការណ៍ 
ដ្រចលតម្រចវូដោយបទប្រចបញ្ញត្តរិបស់ធនាគារជាតិន្រចកម្ពុជុា ក៏ដូចជា 
ការប្រចកាសពន្ធជូនអគ្គនាយកដា្ឋ្រចនពន្ធដារ និងធ្វើរបាយការណ៍ 
យ៉្រចងត្រចឹមត្រចូវ និងទាន់ព្រចលវ្រចលាសម្រច្រចប់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច និង 
ា្ន្រចក់ដឹកនាំផងដ្រចរ។

សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ ២០១៣
ការរៀបចំផ្រចនការថវិកា និងផ្រចនការអាជីវកម្មត្រចូវបានរៀបច ំ
យ៉្រចងប្រចសើរដោយមនការចូលរួមពីគ្រចប់នាយកដា្ឋ្រចនអាជីវកម្ម  
រហូតដល់កម្រចិតសាខា។ ប្រចធានសាខាទាំង ១១ បានចូលរួម 
យ៉្រចងសកម្មក្នុងការរៀបចំផ្រចនការថវិកាឆ្ន្រចំ២០១៤ ដោយបាន 
ធ្វើបទបង្ហ្រចញអំពីការត្រចួតពិនិត្រចយសមិទ្ធផលការងររបស់ខ្លួន  
ាប់ពីលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ផលិតភាពមិនម្រចនហិរញ្ញវត្ថុ  
ៅកកាន់គណៈគ្រចប់គ្រចងជាន់ខ្ពុស់ នាកិច្ចប្រចជ៊ំសាខាប្រចាំឆ្ន្រចំ  
ដ្រចលប្រចព្រចឹត្តៅកនៅ ខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១៣។

យើងសន្រចសំបាន ៣% ពីការចំណាយទូៅក (Overheads) លើ 
ថវិកាដ្រចលជាលទ្ធផលពីការត្រចតួពិនិត្រចយយ៉្រចងហ្មត់ចត់ៅកលើការ 
ចំណាយដោយធ្វើឲ្រចយប្រច្រចកដា ការចំណាយៅកកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 
មនស៊ពលភាព និងបញ្ចៀសនូវាជល់ចំណាយដ្រចលមិនមនការ 
អន៊ញ្ញ្រចតច្រចបាស់លាស់។ បន្ថ្រចមពីលើន្រចះទទៀត ាជល់ចំណាយដ្រចល 
បានធ្វើគឺស៊ទ្ធសឹងត្រចជាចំណាយដ្រចលស្ថតិនៅក្នងុកញ្ចប់ថវិកា។

ការរៀបចំបទដា្ឋ្រចនសូចនាករន្រចការវាយតម្ល្រចសិមិទ្ធផលការងរ  
(Key Performance Indicators) បានរៀបចំឡើង (តាម 
បទដា្ឋ្រចនដូចគា្ន្រចក្នុងធនាគារទាំងមូល) ជាមួយនឹងគំរូស្តង់ដារន្រច 
ការវាយតម្ល្រចសម្រច្រចប់ប្រចធាន និងជំនួយការទំនាក់ទំនងអតិថិជន 
ដោយនាយកដា្ឋ្រចនអាជីវកម្ម ដោយប្រចើនូវវិធានការប្រចងច្រចកតាម 
បទដា្ឋ្រចន ៨០% - ២០% សម្រច្រចប់ប្រច្រចក់បញ្ញើ និង ៧០% - ៣០%  
សម្រច្រចប់ឥណទាន។ ទាំងអស់ន្រចះទ បានកំណត់ច្រចញនូវការ 
ប្រចងច្រចកចំនួនប៊គ្គលិក និងលក្ខជខណ្ឌតម្រចវូឲ្រចយមន ពីការកំណត់ 
គោលៅឆ្ន្រចំ២០១៣ សម្រច្រចប់នាយកដា្ឋ្រចនអាជីវកម្មនីមួយៗ។

ការរៀបចំឲ្រចយមនកិច្ចប្រចជំ៊ បង្ហ្រចញលទ្ធផលការងរលើកទីបី ជា 
ផ្ន្រចកមួយន្រចដំណើរការឆ្ន្រចំ២០១៣ (Third Town Hall) បាន 
ធ្វើឡើងនៅខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៣ ដោយមនការចូលរួមពីភ្ញៀវ 

កិត្តយិស ដូចជា ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលក្នងុស្រចក៊ នាយកក្រចម៊ហ៊៊នម្រច  
និងតំណាងមកពីនាយកដា្ឋ្រចនធនធានមន៊ស្រចសរបស់ក្រចម៊ហ៊៊នម្រច។  
យើងក៏បានរៀបចំឲ្រចយមនកិច្ចប្រចជំ៊សាខាប្រចាំឆ្ន្រច ំ នាដើមខ្រចវិច្ឆកិា  
ឆ្ន្រចំ២០១៣ផងដ្រចរ ដោយមនការចូលរួមពីប្រចធានសាខា និង 
ប្រចធានផ្ន្រចកបម្រចើស្រចវាកម្មអតិថិជន ដ្រចលបានធ្វើបទបង្ហ្រចញព ី
ការសម្រច្រចចលទ្ធផលការងរ ឧបសគ្គដ្រចលបានជួបប្រចទះទ និង 
ផ្រចនការអាជីវកម្មសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំបនា្ទ្រចប់ ជូនដល់គណៈគ្រចប់គ្រចង 
ជាន់ខ្ដស់ និងគណៈគ្រចប់គ្រចងា្ន្រចក់កណា្ត្រចល។ ជាការបូកសរ៊ប 
លទ្ធផលឆ្ន្រច២ំ០១៣ កិច្ចប្រចជំ៊គណៈគ្រចប់គ្រចងប្រចាំឆ្ន្រច ំ បានប្រចព្រចតឹ្តិ 
ៅកនាពាក់កណា្ត្រចលខ្រចធ្ន ូ ដើម្រចបីធ្វើការសម្រច្រចចលើផ្រចនការអាជីវកម្ម 
ឆ្ន្រចំ២០១៤ ជាមួយក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល និងភ្ញៀវកិត្តិយសព ី
ក្រច៊មហ៊៊ន ម្រច។

ជាផ្ន្រចកមួយន្រចយ៊ទ្ធសាស្រច្តរបស់យើងក្នុងការបន្តស្វ្រចងរកភាព 
ឥតខ្ច្រចះទលើស្រចវាកម្ម នាខ្រចមិថ៊នា ឆ្ន្រច២ំ០១២ យើងបានសម្រច្រចច 
ធ្វើការពិនិត្រចយសារឡើងវិញ និងធ្វើឲ្រចយប្រចសើរឡើងលើស្រចវាកម្ម 
អតិថិជនរបស់យើង (ដំណើរការស្រចវាកម្មនៅតាមបពា្ជរ) អន៊វត្ត 
តាមលក្ខជខណ្ឌប្រចព័ន្ធគ្រចប់គ្រចងគ៊ណភាព ISO 9001។ នាថ្ង្រច 
ទី០១ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៣ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី  
បានទទួលវិញ្ញ្រចបនបត្រច ISO 9001:2008 ហើយយើងជា 
ធនាគារដំបូងបំផ៊តនៅកម្ពុុជាដ្រចលទទួលបានការបញ្ជ្រចក់ ISO  
ន្រចះទ ៅកលើដំណើរការស្រចវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង។

ផ្រចនការសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ២០១៤
 បន្តឆ្ព្រចះទៅកម៊ខជាមួយគោលជំហរធ្វើឲ្រចយ ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊  
មនភាពខ៊សប្ល្រចកពីគូប្រចកួតប្រចជ្រចង សម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ ២០១៤ ន្រចះទ  
យើងមនបំណងកា្ល្រចយខ្លួនៅកជា ដ្រចគូអាជីវកម្មយ៊ទ្ធសាស្ត្រច 

សម្រច្រចប់អតិថិជន។ យើងនឹងបន្តធ្វើឲ្រចយប្រចសើរឡើងនូវប្រចសិទ្ធផិល  
និងផ្ត្រចតលើភាពខា្ល្រចងំរបស់ប៊គ្គលិក។ ជាមួយនឹងការបង្កើតឡើង 
ថ្មីនូវនាយកដា្ឋ្រចនហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្ម និងការវិភាគ យើងនឹងអាច 
បង្កើនកម្រចិតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនាយកដា្ឋ្រចនអាជីវកម្មបន្ថ្រចម 
ទៀត ជាពិស្រចសលើផ្ន្រចក វាស់វ្រចងប្រចតិបត្តកិារអាជីវកម្ម ឧបករណ៍ 
វិភាគហិរញ្ញវត្ថ ុ និងរបាយការណ៍លទ្ធផលអាជីវកម្ម ហើយសំខាន់ 
បំផ៊តោះទ គឺការរៀបចំបទដា្ឋ្រចនសូចនាករន្រចការវាយតម្ល្រចសមិទ្ធផល 
ការងរ (KPIs)។

នាច៊ងឆ្ន្រច២ំ០១៣ យើងបានាប់ផ្តើមអន៊វត្តគម្រច្រចង ដើម្រចបីបង្កើត 
យន្តការរបាយការណ៍សម្រច្រចប់នាយកដា្ឋ្រចនអាជីវកម្ម យ៊ទ្ធសាស្ត្រច   
(SBU) ក្នុងធនាគារ ដោយមនការសហការណ៍ជាមួយនឹង 
ក្រច៊មព័ត៌មនវិទ្រចយា របស់ធនាគារ។  ប្រចពន្ធ័ផ្ទុកព័ត៌មនន្រចះទ អាច 
ផ្តល់ជារបាយការណ៍ប្រចបស្វយ័ប្រចវត្ត ិនិងអន្តរកិច្ចការងរ សម្រច្រចប់ 
អ្នកប្រចើប្រច្រចស់ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម ដើម្រចបីតាមដានលទ្ធផលការងរព ី
ជ្រចង៊ផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច។ ប្រចព័ន្ធន្រចះទនឹងជួយយើងកាត់បន្ថយព្រចលវ្រចលា  
ដ្រចលចំណាយៅកលើការធ្វើរបាយការណ៍ និងអន៊ញ្ញ្រចតឲ្រចយយើង 
ផ្ត្រចតការយកចិត្តទ៊កដាក់ ៅកលើការវិភាគ របាយការណ៍បានល្អ។

យើងនឹងផ្ត្រចតលើការពង្រចងឹលើផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថអុាជីវកម្មរតនាគារ  
ដោយធ្វើការយកចិត្តទ៊កដាក់បន្ថ្រចមៅកលើការគំាទ្រចការរីកចម្រចើន 
ន្រចផលិតផល ដ្រចលមនលក្ខជណៈជារចនាសម្ពុ័ន្ធ (structural  

products) និងអភិបាលកិច្ចលើគោលជំហរ ន្រចការជួញដូរ។  
បន្ថ្រចមពីលើន្រចះទទៀត ការពិនិត្រចយមើលលើតម្ល្រចផ្ទ្រចរមូលនិធិ (FTP)  
និងការប្រចងច្រចកចំណាយ ក៏ស្ថិតនៅក្នុងផ្រចនការអន៊វត្តរបស ់
យើងផងដ្រចរ ដើម្រចបីធ្វើឲ្រចយមនភាពប្រចសើរឡើងនូវការវាស់វ្រចង 
សមិទ្ធផលការងររបស់នាយកដា្ឋ្រចនអាជីវកម្មនីមួយៗ ក៏ដូចជា 
របស់ផលិតផល និងស្រចវាកម្មធនាគារផងដ្រចរ។



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 2120 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ក្រចម៊ហ៊៊ន
ធនធាន

ធនធានក្រច៊មហ៊៊ន ទទួលបន្ទុកទាំងផ្ន្រចកធនធានមន៊ស្រចស និង 

រដ្ឋបាល និងការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិ។ ក្នុងខណៈដ្រចលផ្ន្រចក 

ធនធានមន៊ស្រចសគ្រចប់គ្រចងប៊គ្គលិក និងដើរតួនាទីជាដ្រចគូពាណិជ្ជកម្ម 

ជាមួយនាយកដា្ឋ្រចនពាក់ព័ន្ធ ផ្ន្រចករដ្ឋបាល និងគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយ 

សម្រចបត្តិ ាត់ច្រចងការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិ ដំណើរការលទ្ធកម្ម  

សន្តស៊ិខ និងសណា្ត្រចប់ធា្ន្រចប់ ព្រចមទំាងម៊ខងររដ្ឋបាលផ្រចស្រចងៗទៀត។

ធនាគារ ស៊ីអាយអឹមប៊ី ភីអិលស៊ី 
ជាា្ន្រចលបណ្តុះទទ្រចពកោសល្រចយ
វិស័យស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាវិស័យដ្រចលជម្រច៊ញដោយមន៊ស្រចស  

និយយឱ្រចយចំគឺប៊គ្គលិក។ ហ្រចត៊ន្រចះទ ប៊គ្គលិកដ្រចលមនទ្រចពកោសល្រចយ  

គឺជាគ៊ណប្រចយោជន៍ទ្រចពកោសល្រចយ ប្រចកួតប្រចជ្រចងយ៉្រចងពិត 

ប្រច្រចកដ។ ដូច្ន្រចះទហើយទើបធនាគារផ្តល់ការយកចិត្តទ៊កដាក់  

ធានាបរិយកាសការងរមួយ ដ្រចលប៊គ្គលិកត្រចូវបានឲ្រចយតម្ល្រច  

និងលើកកម្ពុស់ដើម្រចបីពង្រចឹងភាពខា្ល្រចំងរបស់ពួកគ្រច តាមរយៈ 

បទពិសោធន៏ការងរ និងឱកាស។ ការបំព្រចញលើការតាំងចិត្ត 

ក្នងុការយកចិត្តទ៊កដាក់ ប៊គ្គលិកជាចំណ្រចកមួយដ៏សំខាន់ក្នងុការ 

ផ្ល្រចស់ប្តូររបស់ធនាគារ។ គឺប៊គ្គលិកយើងន្រចះទហើយ ដ្រចលអាច 

ធ្វើឲ្រចយយើងកា្ល្រចយជាក្រច៊មហ៊៊នឈានម៊ខគ្រចក្នុងតំបន់អាសា៊្រចន។ 

ប៊គ្គលិក និងា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចង 
ប៊គ្គលិកគឺជាធនធានយ៉្រចងសំខាន់បំផ៊ត នៅក្នុងធនាគាររបស ់

យើង។ តាមរយៈការបង្ហ្រចញឲ្រចយឃើញនូវភាពល្រចចធ្ល្រចរបស់  

ការងរជាក្រច៊មដ៏រឹងមំមួយ និងការប្ត្រចជា្ញ្រចចិត្តក្នុងការសម្រច្រចច 

សមិទ្ធផិលការងរនៅអំឡុងឆ្ន្រចកំន្លងៅកន្រចះទ យើងមនក្តសីោមនស្រចស 

រីកាជយយ៉្រចងខា្ល្រចងំ ដ្រចលយើងមនក្រចម៊ការងរដ៏រីកាជយ និងរឹងមំ 

យ៉្រចងពិតប្រច្រចកដ។ យើងបន្តជម្រច៊ញឲ្រចយមនបរិយកាសជា 

វិជ្ជមនន្រចះទ តាមរយៈការបន្ថ្រចមតម្ល្រចលើបទពិសោធន៍របស ់

និយោជិកបច្ចុប្រចបន្ន និងបង្កើតឱកាសសម្រច្រចប់និយោជិកវ័យក្ម្រចង  

ឲ្រចយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះទបណា្ត្រចល ដ្រចលបានអន៊ម័តព ី

ក្រច៊មការងររបស់យើងនៅប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចស៊ី។

គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងរបស់យើងត្រចូវបានបង្កើតឡើងដោយ 

សមជិកវ័យក្ម្រចង ប្រចកបដោយទ្រចពកោសល្រចយ និងការតាំងចិត្ត 

យ៉្រចងម៊តមំ ដើម្រចបីសម្រច្រចចឲ្រចយបានទស្រចសនៈវិស័យធនាគារ។ ជារួម  

គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង និងប៊គ្គលិក ទំាងអស់ ខិតខំព្រចយាយម 

ដើម្រចបីការអភិវឌ្រចឈន៍ជានិរន្តភាពរបស់ធនាគារ។ 

បរិយកាសការងរ 
ធនាគារ ស៊ីអាយអឹមប៊ី ភីអិលស៊ី ប្រចកាន់យកផ្នត់គំនិតា នៅ 

ព្រចលប៊គ្គលិករីកចម្រចើន ោះទធនាគារក៏រីកចម្រចើនផងដ្រចរ។  

យើងយកចិត្តទ៊កក់លើប៊គ្គលិកដ្រចលមនទ្រចពកោសល្រចយ ផ្តល់នូវ 

បរិយកាសសិក្រចសារៀនសូត្រចដល់ ប៊គ្គលិកដ្រចលមនសកា្ត្រចន៊ពល  

ក៏ដូចជាា្ន្រចក់ដឹកនំា ដ្រចលបរិយកាសទំាងោះទរួមមនកម្មវិធីជា 

រចនាសម្ពុ័ន្ធ គម្រច្រចងអភិវឌ្រចឍន៍ប៊គ្គលិក គម្រច្រចងអាជីពនាព្រចល 

អនាគត និងតាមរយៈការសិក្រចសារៀនសូត្រច ព្រចលអន៊វតន៍ការងរ 

ផ្ទ្រចល់។ ធនាគារក៏បានផ្តល់កម្មវិធី អភិវឌ្រចឈន៍វិជា្ជ្រចជីវៈ ក្នុងតំបន ់

ដើម្រចបីផ្រចសារភា្ច្រចប់ទំនាក់ទំនងប៊គ្គលិក ជាមួយសហស្រចវិកផ្រចស្រចងទៀត  

ក្នុងតំបន់។ លើសពីន្រចះទៅកទៀតធនាគារក៏មនកម្មវិធីសម្រច្រចប់

និស្រចសិតទើបបញ្ចប់ការសិក្រចសា និងកម្មវិធីផ្ល្រចស់ប្តូរប៊គ្គលិកៅកធ្វើ

ការនៅតាមបណា្ត្រចប្រចទ្រចសផ្រចស្រចងទៀតក្នុងតំបន់។ 

ចំណាយលើការបណ្តះុទបណា្ត្រចល និងអភិវឌ្រចឍន៍របស់ធនាគារបាន 

កើនឡើងដល់ ៥% ន្រចចំណាយប៊គ្គលិកទំាងមូល។ នាឆ្ន្រចកំន្លង 

ៅក ធនាគារ បានបញ្ជូនប៊គ្គលិកៅកបណា្ត្រចប្រចទ្រចសមួយចំនួន 

ដូចជា ម៉្រចឡ្រចស៊ី សឹង្ហបូរី ឥណ្ឌូន្រចស៊ី អាឡឺម៉ង់ ព័រទ៊យហា្ត្រចល  

និងក្រចិចជាដើម។ 

ព្រចលដ្រចលយើងខិតខំប្រចឺងធ្វើការងរ យើងក៏មិនភ្ល្រចចភាព 

រីកាជយដ្រចរ។ ជារៀងាជល់ឆ្ន្រចំ ជាផ្ន្រចកមួយន្រចកិច្ចខិតខំប្រចឹងប្រច្រចង 

កសាងសមត្ថភាព ទាំងប៊គ្គលិក និងា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងរបស់យើង  

ត្រចវូបានផ្តល់កម្ល្រចងំចិត្ត តាមរយៈដំណើរកំសាន្តៅកក្រច្រចប្រចទ្រចស  

ដើម្រចបីឆ្លៀតឱកាសបង្តើតការទំនាក់ទំនងជាក្រច៊ម ក៏ដូចជា 

ដ៊សខាត់បញ្ញ្រច សា្ម្រចរតី កាយសម្រចបទា និងសតិអារម្មណ៍ឲ្រចយបាន 

ប្រចសើរឡើង។

ការពិនិត្រចយមើលធ៊រកិច្ច ការពិនិត្រចយមើលធ៊រកិច្ច

និងប្រចត្តបិត្តកិារ និងទំនាក់ទំនង
ព័ត៌មនវិទ្រចយា ទីផ្រចសារ 

នាយកដា្ឋ្រចនព័ត៌មនវិទ្រចយា និងប្រចត្តិបត្តិការ ផ្តល់ស្រចវាបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយាផ្រចស្រចងៗ និងគាំទ្រចដល់ 
ប្រចត្តិបត្តិការរបស់ធនាគារទាំងមូល។ នាយកដា្ឋ្រចនមនរចនាសម្ពុ័ន្ធប្រចតិបត្តិការ ស្រចបៅកតាម  
នាយកដា្ឋ្រចនព័ត៌មនវិទ្រចយា និងប្រចត្តិបត្តិការ របស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច (GIOD) ។ នាយកដា្ឋ្រចនន្រចះទ ធ្វើការ 
ាជយការណ៍ដោយផ្ទ្រចល់ៅកអគ្គនាយករបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី និងមនម៉្រចទ្រចីស 
ដ្រចលាជយការណ៍ៅកកាន់ GIOD។ នាយកដា្ឋ្រចនព័ត៌មនវិទ្រចយានិងប្រចត្តិបត្តិការ ផ្តល់ស្រចវាផ្រចស្រចងៗ 
ដូចជា ជំនួយផ្ន្រចកបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយា បច្ច្រចកទ្រចស និងប្រចតិបត្តកិាររបស់នាយកដា្ឋ្រចនគំាទ្រច ដូចជា  
ការគ្រចប់គ្រចងសាច់ប្រច្រចក់ដោយប្រចព័ន្ធមជ្រចឈការ ការគ្រចប់គ្រចងម៉្រចសី៊នដក និងដាក់ប្រច្រចក់ដោយស្វយ័ប្រចវត្តិ  
ដ្រចលនៅក្រច្រចសាខា ស្រចវាផត់ទាត់ ស្រចវាផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ ស្រចវាបើកប្រច្រចក់បៀវត្រចស ស្រចវាហិរញ្ញប្រចបទាន 
ពាណិជ្ជកម្ម ស្រចវារៀបចំឯកសារឥណទាន និងស្រចវាបញ្ច្រចញឥណទាន ។

ក្នុងត្រចីមសទីមួយនៅឆ្ន្រចំ២០១៣ នាយកដា្ឋ្រចនព័ត៌មនវិទ្រចយា និងប្រចត្តិបត្តិការ បានតម្លើងបណា្ត្រចញ 
តភា្ជ្រចប់ពីរខ្រចស្រចសម្រច្រចប់សាខានីមួយៗ ដ្រចលគម្រច្រចងន្រចះទបានអន៊វត្តៅកតាមកាលកំណត់ទាន់ព្រចល 
វ្រចលាបានល្អ។ ការផ្តចួផ្តើមន្រចះទ បានអន៊ញ្ញ្រចតឲ្រចយបណា្ត្រចញតភា្ជ្រចប់របស់សាខាទំាងអស់របស់ធនាគារ  
អាចផ្ល្រចស់ប្តូរដោយស្វ័យប្រចវត្តិ នៅព្រចលបណា្ត្រចញតភា្ជ្រចប់ម្រចត្រចូវបានកាត់ផ្ត្រចច់។ ន្រចះទជាផ្រច្នកមួយ
ន្រចការធ្វើឲ្រចយប្រចសើរឡើង និងកាត់បន្ថយនូវព្រចលវ្រចលាសា្ត្រចរឡើងវិញន្រចផ្រចនការនិរន្តភាពអាជីវកម្ម 
(Business Continuity Plan)។

ការតម្លើងនូវប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយហ្រចដា្ឋ្រចរចនាសម្ពុន័្ធបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយា គឺជាសមិទ្ធផិលមួយផ្រច្រចសងទៀត  
របស់នាយកដា្ឋ្រចនព័ត៌មនវិទ្រចយា។ វាបានផ្តល់នូវលទ្ធភាពដើម្រចបីត្រចតួពិនិត្រចយសា្ថ្រចនភាពរបស់ហ្រចដា្ឋ្រចរចនា 
សម្ពុ័ន្ធបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយាទាំងមូលពោលគឺ ប្រចព័ន្ធផ្រចស្រចងៗ និងបណា្ត្រចញតភា្ជ្រចប់ទាំងអស់។  
ប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយន្រចះទអាចផ្តល់សញ្ញ្រចរំឭកភា្ល្រចមៗ នៅព្រចលប្រចព័ន្ធបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយា ឬឧបករណ៍ 
ណាមួយមនបញ្ហ្រច ដ្រចលអន៊ញ្ញ្រចតឲ្រចយប៊គ្គលិកផ្រច្នកព័ត៌មនវិទ្រចយា អាចធ្វើការដោះទស្រច្រចយបញ្ហ្រចបាន 
យ៉្រចងឆប់រហ័ស។ ប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយន្រចះទ ត្រចវូបានតម្លើងដោយមិនមនចំណាយប្រច្រចក់ឡើយ ចំណ្រចក 
ការថ្រចទាំវិញ ក៏ធ្វើឡើងដោយប៊គ្គលិកផ្រច្នកព័ត៌មនវិទ្រចយារបស់ធនាគារដ្រចរ។ 

ការដាក់ឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់នូវកម្មវិធីស្វយ័វាយតម្ល្រច (Self-Assessment Review Program ឬ ShARP)  
ដ្រចលជាឧបករណ៍វាយតម្ល្រចហានិភ័យន្រចប្រចតិបត្តកិារ  ក៏ជាសមិទ្ធផិលមួយផ្រច្រចសងទៀតដ្រចលគួរឲ្រចយកត់ 
សម្គ្រចល់ សម្រច្រចប់នាយកដា្ឋ្រចនព័ត៌មនវិទ្រចយានិងប្រចត្តិបត្តិការ។ ShARP ត្រចូវបានដាក់ឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់ 
ដោយជោគជ័យ ដោយាប់ផ្តើមពីនាយកដា្ឋ្រចនព័ត៌មនវិទ្រចយានិងប្រចត្តិបត្តិការ និងក្រច្រចយមកបាន 
តម្លើងៅកដល់សាខាទំាង ១១ នៅក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៣។ កម្មវិធីន្រចះទបានជួយផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងប្រចតិបត្តកិារ 
ក្នុងការត្រចួតពិនិត្រចយមើលៅកលើហានិភ័យន្រចប្រចតិបត្តិការ តាមរយៈការធ្វើត្រចស្តដោយខ្លួនឯង  
ជាទៀងទាត់។ វិធីសាស្រច្តន្រចះទនឹងបំព្រចញបន្ថ្រចមៅកលើម៊ខងរ ន្រចការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យរបស់ 
ធនាគារបានយ៉្រចងម៊តមំ។

ម៊ខងរធានាប្រចតិបត្តិការតាមគោលការណ៍ ក៏ត្រចូវបានបង្កើតឡើងដ្រចរនៅក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣ ម៊ខងរ 
មនតួនាទីជាអ្នកធ្វើការវាយតម្ល្រចដោយឯកាជជ្រចយលើហានិភ័យន្រចប្រចតិបត្តកិាររបស់សាខា នាយកដា្ឋ្រចន  
ព័ត៌មនវិទ្រចយា និងប្រចត្តិបត្តិការ។

ដោយមនគាំទ្រចពី GIOD នាយកដា្ឋ្រចនព័ត៌មន និងប្រចតិបត្តិការ បន្តធ្វើការងរស្រចបតាមទិសៅ 
របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប។

នាយកដា្ឋ្រចនទីផ្រចសារ និងទំនាក់ទំនង មនតួនាទីគ្រចប់គ្រចងយ៊ទ្ធសាស្រច្តទីផ្រចសារ និងសកម្មភាពទំនាក ់
ទំនងទាំងអស់របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី។ នាយកដា្ឋ្រចនន្រចះទ កំណត់ទិសៅក្នុងការ 
ពង្រចងឹក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះទធនាគារ ព្រចមទំាងរបៀបវារៈទីផ្រចសារ និងទំនាក់ទំនង តាមរយៈក្រចបខ័ណ្ឌចម្រចះ៊ទមួយ  
ដ្រចលមនម៊ខងរជាច្រចើន ដូចជា ការគ្រចប់គ្រចងសា្ល្រចកយីហ ការផ្រចសព្វផ្រចសាយពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្រចសារ 
ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងសារព័ត៌មន ការគ្រចប់គ្រចងគម្រច្រចងឧបត្ថម្ភ និងរៀបចំកម្មវិធីទីផ្រចសារ  
ព្រចមទាំងគ្រចប់គ្រចងទំនាក់ទំនងផ្ទ្រចក្នុង និងគំរោងទំនួលខ៊សត្រចូវសង្គមរបស់ធនាគារ។ 

យើងព្រចយាយមកំណត់ឧត្តមភាពទីផ្រចសាររបស់ ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ ាជាអ្នកផ្តល់ស្រចវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថ ុ និងជាដ្រចគូពាណិជ្ជកម្ម ដ្រចលភា្ជ្រចប់អតិថិជននៅប្រចទ្រចសកម្ពុជុា ៅកកាន់ដ្រចគូនៅក្នងុតំបន់ 
អាស៊ា្រចន និងអន្តរជាតិ។ យើងបានណ្រចនំា "អាស៊ា្រចនសម្រច្រចប់លោកអ្នក" ដ្រចលបង្ហ្រចញពីគោលជំហរ 
របស់យើងជាធនាគារនាំម៊ខមួយក្នុងតំបន់។ ជាលទ្ធផល យើងនៅត្រចបន្តពង្រចឹងក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះទរបស ់
យើងទាក់ទងនឹងអាសា៊្រចន ជាពិស្រចសតាមរយៈស្រចវាកម្មថ្មីៗដូចជា បណា្ត្រចញម៉្រចស៊ីន អ្រចធីអិម ក្នុង 
តំបន់ និងការធ្វើប្រចតិបត្តិការណ៍ធនាគារក្នុងតំបន់ ដោយមនភាពងយស្រចួល ជាពិស្រចស ជាមួយ 
បន្ទប់ស្រចវាអតិថិជនជាន់ខ្ពុស់ (Preferred Centres) របស់យើងនៅទូទាំងតំបន់អាសា៊្រចន។

កិច្ចការអាទិភាព របស់យើងក្នុងឆ្ន្រចំ ២០១៤ រួមមនការបន្តធ្វើឲ្រចយប្រចសើរឡើងនូវការលើកកម្ពុស់ 
ក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះទធនាគារ និងការអន៊វត្តយ៊ទ្ធសាស្រច្តទីផ្រចសារសម្រច្រចប់ផលិតផល និងស្រចវាកម្មរបស់ធនាគារ  
ព្រចមទាំងប្រចើប្រច្រចស់បណា្ត្រចញ ធនធាន ព្រចឹត្តិការណ៍ និងកម្មវិធីនានារបស់ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប។  
យើងព្រចយាយមធ្វើឲ្រចយប្រចសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងជាមួយប្រចព័ន្ធផ្រចសព្វផ្រចសាយ និងមនវត្តមននៅក្នុង 
ប្រចព័ន្ធផ្រចសព្វផ្រចសាយសង្គម ក្នុងគោលៅធ្វើឲ្រចយមនប្រចសិទ្ធភាពទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់
យើង។ 



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 2322 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ការពិនិត្រចយមើលធ៊រកិច្ច ការពិនិត្រចយមើលធ៊រកិច្ច

ហានិភ័យ
គ្រចប់គ្រចង

ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ គឺជាធាត៊ដ៏ចម្រចបងមួយរបស់ប្រចតិបតិ្តការ 
សា្ថ្រចប័នធនាគារ និងកំព៊ងត្រចដើតួយ៉្រចងសំខាន់ នៅក្នុងបរិបទ 
អាជីវម្មដ៏ប្រចកួតប្រចជ្រចង។ តួនាទីន្រចការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យត្រចូវ 
បានពង្រចកី ហើយទាមទាឲ្រចយមនការពង្រចងឹ ក្នងុការបញ្ជ្រចៀបវប្រចបធម៌ 
គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យៅកតាមផ្ន្រចកអាជីវម្មនីមួយៗ ដើម្រចបីធានាដល់ 
ភាពរីកចម្រចើនរបស់ធនាគារ ប្រចកបដោយនិរន្តភាព។

នៅធនាគារ ស៊ីអាយអឹមប៊ី ភីអិលស៊ី នាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចង 
ហានិភ័យបំព្រចញតួនាទីដោយឯកាជជ្រចយ និងធ្វើការយ៉្រចងជិតស្និទ្ធ 
ជាមួយផ្ន្រចកអាជីវម្មពាក់ព័ន្ធ ដើម្រចបីធានាឲ្រចយបានា គ្រចប់ផ្ន្រចក 
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ យល់ដឹង ព្រចមទាំងអន៊វត្តន៍វប្រចបធ៌មគ្រចប់គ្រចង 
ហានិភ័យមនលក្ខជណៈស្រចបគា្ន្រច។

គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ ដ្រចលត្រចូវប្រចជ៊ំជារៀងាជល់ខ្រច គឺជា 
គណៈកម្ម្រចធិការមួយដ្រចលទទួលសិទ្ធអំិណាច ពីក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល 
ឲ្រចយធ្វើការគ្រចប់គ្រចង និងត្រចួតពិនិត្រចយការអន៊វត្តលើាជល់សកម្មភាព 
គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។ ចំណ្រចកឯគណៈកម្ម្រចធិការ 
ឥណទានកម្ពុជុា ដ្រចលទទួលបានសិទ្ធអំិណាចពីក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល  
មនតួនាទីពិារណា និងសម្រច្រចចលើសំណើ ឥណទាននឹងត្រចូវ
រៀបចំការប្រចជ៊ំពិភាក្រចសាជារៀលាជល់សបា្ត្រចហ៍។

ជារួម នាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ទទួលខ៊សត្រចវូក្នងុការត្រចតួ 
ពិនិត្រចយម៊ខងរគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យប្រចាំថ្រច្ង ព្រចមទំាងតាមដាន និង 
ត្រចួតពិនិត្រចយលើទំហំហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទានសំៅដល់លទ្ធភាពន្រចការខាតបង់ ដោយសារ 
អតិថិជនដ្រចលមនបំណុលជាមួយធនាគារ មិនបានបំព្រចញ 
កាតព្វកិច្ចក្នុងការទូទាត់សងមកធនាគារវិញតាមការសន្រចយា។  
ហានិភ័យទំាងន្រចះទ កើតឡើងពីការផ្តល់កម្ច ី ការផ្តល់ហិរញ្ញប្រចបទាន 
ពាណិជ្ជកម្ម ព្រចមទាំងការសន្រចយាផ្តល់កម្ចីដល់អតិថិជន សម្រច្រចប់ 
ប្រចើប្រច្រចស់ចំពោះទភាគីទីបី ដូចជាការច្រចញលិខិតធានាជាដើម។ 
ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យឥណទាន របស់នាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចង 
ហានិភ័យ បំព្រចញតួនាទីឯកាជជ្រចយ ក្នុងការវាយតម្ល្រចសំណើស៊ ំ
ឥណទានម៊នព្រចលដាក់ជូនឲ្រចយគណៈកម្ម្រចធិការឥណទាន ដើម្រចបី 
ធ្វើការពិារណា និងសម្រច្រចច។

ហានិភ័យសាច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល
សាច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល គឺជាលទ្ធភាពសាច់ប្រច្រចក់របស់ធនាគារ 
ក្នុងការបង្កើនបន្ថ្រចម ទ្រចព្រចយសកម្ម ហើយអាចបំព្រចញកាតព្វកិច្ច 
សំណង នៅព្រចលដល់កាលកំណត់សង ដោយព៊ំមនការខាត 
បង់ដោយប្រចការណាមួយ។ ហានិភ័យសាច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល  
គឺជាហានិភ័យ ដ្រចលធនាគារប្រចឈមក្នុងការប្រចើប្រច្រចស់ប្រច្រចក់ 
បញ្ញើរយៈព្រចលខ្ល ីដើម្រចបីផ្តល់ជាឥណទានរយៈព្រចលវ្រចង។ ធនាគារ 
ក៏បានតម្រចូវឲ្រចយអន៊វត្តន៍តាមច្រចបាប់ដ្រចលបានកំណត់។

ហានិភ័យសាច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល ជាចម្រចបងត្រចូវបានធ្វើការតាម  
ដាន និងគ្រចប់គ្រចងដោយផ្អ្រចកលើមូលដា្ឋ្រចន ន្រចការព្រចយាករណ៍លំហូរ 

សាច់ប្រច្រចក់ តាមរយៈរបាយការណ៍ការិយបរិច្រច្ឆទទ្រចព្រចយសកម្ម  
ទ្រចព្រចយអកម្ម កាតព្វកិច្ចក្រច្រចតាាជងត៊ល្រចយការ និងនិទស្រចសន៍វត្ថុៅក 
តាមអំឡុងព្រចលផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច ទំាងក្រច្រចមសា្ថ្រចនភាពអាជីវកម្មធម្មតា   
និងសា្ថ្រចនភាពមនវិបត្តិ។

នាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យមនការទទួលខ៊សត្រចូវ ក្នុងការ 
ត្រចតួពិនិត្រចយតាមដានដោយឯកាជជ្រចយ លើទម្រចង់ហានិភ័យសាច់ប្រច្រចក់ 
ងយស្រចលួ និងរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខ្រចជូនគណៈកម្ម្រចធិការ 
ហានិភ័យ ដើម្រចបីឲ្រចយធនាគារធ្វើការគ្រចប់គ្រចងសា្ថ្រចនភាពសាច់ប្រច្រចក់ 
ងយស្រចលួរបស់ខ្លនួ សម្រច្រចប់បំព្រចញតម្រចវូការប្រចតិបតិ្តការប្រចាំ  
ថ្ង្រច និងតម្រចូវការផ្ន្រចកច្រចបាប់ដ្រចលបានកំណត់ផងដ្រចរ។

ហានិភ័យប្រចតិបតិ្តការ
ហានិភ័យប្រចតិបតិ្តការ រួមមនហានិភ័យលើការខាតបង់ដោយ 
ផ្ទ្រចល់ ឬដោយប្រចយោល ដ្រចលបណា្ត្រចលមកពីកង្វះទខាត ឬបាជជ័យ 
ន្រចដំណើរការខាងក្នងុ និងនិតិវិធីប៊គ្គលិក ប្រចព័ន្ធកំព្រចយូទ័រ និងកតា្ត្រច 
ពីខាងក្រច្រច។

យ៊ទ្ធសាស្ត្រចគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យប្រចតិបតិ្តការ របស់ធនាគារ  
ស៊ីអាយអឹមប៊ី ហ្គ្រចុប គឺផ្ត្រចតលើគម្រច្រចងផ្រចនការហានិភ័យដ ៏
រឹងមំ ដ្រចលជាគោលការណ៍ណ្រចនាំ និងជាទស្រចសនវិស័យដ៏ល្អ  
រួមទាំងជាប្រចព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដ៏ល្អប្រចសើរមួយ ដើម្រចបីបណ្តុះទនូវ 
វប្រចបធម៌គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យមួយ តាមប្រចបប៊រ្រចសកម្មគ្រចប់ព្រចល 
ជានិច្ច ក្នុងការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យប្រចតិបតិ្តការ។ នាយកដា្ឋ្រចន 
គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យប្រចតិបតិ្តការ ត្រចងធ្វើការណ្រចនំាយោបល់ និង 
តាមដានដល់គ្រចប់ផ្ន្រចក ដើម្រចបីធានាឲ្រចយបានាជល់គម្រច្រចងនីមួយៗ  
និងដំណើរកិច្ចប្រចតិបតិ្តការប្រចាំថ្ង្រចរបស់ធនាគារ ត្រចវូបានធ្វើឡើង 
ឲ្រចយស្រចបៅកតាមគោលការណ៍ និងនីតិវិធីដ្រចលបានកំណត់។  
គ្រចប់ផ្ន្រចកទាំងអស់របស់ធនាគារ មនតួនាទីធានាឲ្រចយបាននូវការ 
អន៊វត្តយ៉្រចងខា្ជ្រចប់ខ្ជួននូវាជល់បទប្រចបញ្ញតិ្ត និងគោលនយោបាយ  
ដ្រចលមនរបស់ធនាគារ និងធនាគារជាតិន្រចកម្ពុុជា។

របាយការណ៍ទិន្នន័យព្រចឹត្តិការណ៍ខាតបង់ត្រចូវបានរៀបចំ ទន្ទឹម 
នឹងោះទគោលការណ៍ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងការវាយតម្ល្រច 
ដោយខ្លនួឯង ត្រចវូបានដាក់ឲ្រចយអន៊វត្តន៍ក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៤ ដ្រចលមន 
ការកំណត់អត្តសញ្ញ្រចណ ហានិភ័យសំខាន់ៗ និងយ៊ទ្ធសាស្ត្រច 
គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យរបស់ផ្ន្រចកនីមួយៗ។ ាជល់ហ្រចត៊ការហានិភ័យ 
ប្រចតិបត្តិការ ឬការមិនអន៊វត្តតាម ត្រចូវបានាជយការណ៍ជូន 
នាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យក្នុងរយៈព្រចល ២៤ ៅក ៤៨  
មោ៉្រចង បនា្ទ្រចប់ពីបានរកឃើញ ដើម្រចបីកំណត់បញ្ហ្រច និងវិធានការ 
ឲ្រចយបានសមស្រចប។

ហានិភ័យទីផ្រចសារ
ហានិភ័យទីផ្រចសារសំៅៅកលើហានិភ័យ ដ្រចលធ្វើឲ្រចយខាតបង់ 
ដោយសារបម្រច្រចលបម្រចួលលើតម្ល្រចមូលធន អត្រច្រចការប្រច្រចក់លើ 
ទីផ្រចសារ ភាគរយន្រចប្រច្រចក់ចំណ្រចញឥណទាន អត្រច្រចប្តរូប្រច្រចក់បរទ្រចស  
តម្ល្រចទំនិញ ព្រចមទាំងសូចនាករផ្រចស្រចងៗដ្រចលកំណត់តម្ល្រចទីផ្រចសារ 
ជាទូៅក។ បច្ចុប្រចបន្ន ធនាគារព៊ំមនរក្រចសាទ៊កនូវលំហរូបិយប័ណ្ណ 
បរទ្រចស ដូចន្រចះទទំហំហានិភ័យទីផ្រចសាររបស់ធនាគារត្រចវូបានរក្រចសា 
នៅក្នុងកម្រចិតមួយដ៏ទាបបំផ៊ត។

ដោយសារសកម្មភាពទូៅករបស់ធនាគារគឺធ្វើការផ្តល់កម្ចី និង 
ទទួលប្រច្រចក់បញ្ញើដ្រចលមនការិយបរិច្ឆ្រចទខ៊សៗគា្ន្រច ដូច្ន្រចះទធនាគារ 
ពំ៊អាចជៀសផ៊តពីហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់បានឡើយ។ ហានិភ័យ 
អត្រច្រចការប្រច្រចក់ជាចម្រចបងកើតឡើងពីភាពខ៊សគា្ន្រចន្រចការិយបរិច្ឆ្រចទ  
និងការកំណត់អត្រច្រចការប្រច្រចក់ឡើងវិញ។

ហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់នាព្រចលបច្ចបុ្រចបន្ន ត្រចវូបានវាស់វ្រចងដោយ 
របាយការណ៍គម្ល្រចតវ្រចទយិតភាពន្រចអត្រច្រចការប្រច្រចក់។ នាយកដា្ឋ្រចន 
គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យទទួលខ៊សត្រចូវលើការត្រចួតពិនិត្រចយ តាមដាន 
ទម្រចង់ហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ របស់ធនាគារដោយឯកាជជ្រចយ។

និងប្រចតិបត្តតិាម
នីតិកម្ម

ផ្ទ្រចក្នងុ 
សវនកម្ម

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ធ្វើប្រចតិបតិ្តការដោយឯកាជជ្រចយពីផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគាំទ្រចអាជីវកម្មផ្រចស្រចងៗ និង 
មនភារកិច្ចាជយការណ៍ដោយឯកាជជ្រចយជូនគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម។ ការទទួលខ៊សត្រចវូជាចម្រចបង 
របស់នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុ គឺផ្តល់នូវការវាយតម្ល្រចឯកាជជ្រចយ ៅកលើភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ ប្រចសិទ្ធភិាព  
និងប្រចសិទ្ធផិល ន្រចការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ការត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ និងដំណើរការអភិបាលកិច្ចដ្រចល 
អន៊វត្តដោយគណៈគ្រចប់គ្រចង។ ក្នុងការវាយតម្ល្រចការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ផ្ន្រចកសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងបាន 
អន៊វត្តតាមសមសភាពចំនួន ៥ ដ្រចលបានបង្កើតឡើងនៅក្នងុក្រចបខណ្ឌរួ័មន្រចការត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ  
ដ្រចលរួមមន សា្ថ្រចនភាពន្រចការត្រចតួពិនិត្រចយ ការវាយតម្ល្រចហានិភ័យ សកម្មភាពត្រចតួពិនិត្រចយ ការទំនាក់ 
ទំនង និងព័ត៌មន ហើយនិងសកម្មភាពគ្រចប់គ្រចង។

វិសាលភាពការងររបស់នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង គ្រចបដណ្តប់លើផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគាំទ្រច 
អាជីវកម្មទាំងអស់។ ការជ្រចើសរីសផ្ន្រចកណាមួយមកធ្វើសវនកម្ម ត្រចូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អ្រចកលើ 
ផ្រចនការសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រច ំ ដ្រចលត្រចវូបានអន៊ម័តដោយគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម។ ផ្រចនការសវនកម្ម 
ប្រចាំឆ្ន្រចតំ្រចវូបានបង្កើតឡើង ដោយផ្អ្រចកតាមការវាយតម្ល្រចកម្រចតិហានិភ័យ គោលៅ និងយ៊ទ្ធសាស្រច្ត 
របស់ធនាគារ។ ផ្ន្រចកទាំងឡាយណាដ្រចលត្រចូវបានវាយតម្ល្រចាមនហានិភ័យកម្រចិតខ្ពុស់ គឺជា 
កម្មវត្ថុន្រចការធ្វើសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំ រីឯផ្ន្រចកដ្រចលត្រចូវបានវាយតម្ល្រចាមនហានិភយ័កម្រចិតមធ្រចយម ឬ  
ទាប គឺជាកម្មវត្ថនុ្រចការធ្វើសវនកម្មវដ្តបនា្ទ្រចប់។ ដោយពំ៊គិតពីកម្រចតិន្រចការវាយតម្ល្រចហានិភ័យ ផ្រចនការ 
សវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំ នឹងរួមបញ្ចូលនូវផ្ន្រចកទាំងឡាយណាដ្រចលបទបញ្ញតិ្តតម្រចូវឲ្រចយធ្វើសវនកម្មប្រចា ំ
ឆ្ន្រចំ ហ្រចត៊ការណ៍ក្រចងបន្លំដ្រចលទើបត្រចកើតឡើង ឬផ្ន្រចកទាំងឡាយណាដ្រចលត្រចូវបានាត់ា្ន្រចក់ា
មនហានិភ័យកំរិតខ្ពុស់ដោយសវនកម្មកាលពីឆ្ន្រចំកន្លងៅក។ 

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុក៏ធ្វើការស៊ើបអង្ក្រចតផងដ្រចរលើការសង្រចសយ័ចំពោះទការក្រចងបន្ល ំ ដ្រចលប្រចព្រចតឹ្តដោយ  
ប៊គ្គលិក អតិថិជន ឬក៏តតិយជន ហើយផ្តល់អន៊សាសន៍ក្រចលម្អឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរឡើង ក្នងុន័យបង្ក្រចរ  
មិនឲ្រចយបញ្ហ្រចដដ្រចលកើតមនឡើងសារជាថ្មមី្តងទៀត  ហើយនឹងាត់វិធានការចំពោះទប៊គ្គលពាក់ព័ន្ធ។  

នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុ មនសិទ្ធទិទួលបានគ្រចប់ព័ត៌មនទំាងអស់ដ្រចលាំបាច់ ដោយគា្ម្រចនកម្រចតិ 
ក្នុងក្រចបខណ្ឌ័ន្រចការងររបស់ខ្លួន ជាលទ្ធផលនៅក្នុងឆ្ន្រចំ ២០១៣ សវនករផ្ទ្រចក្នុង រួមគា្ន្រចជាមួយ 
សវនករន្រចក្រច៊មហ៊៊នម្រចបានបញ្ចប់ការងរចំនួន ១៣ ហើយការងរចំនួន ៩ ផ្រចស្រចងទៀតត្រចូវបាន 
បញ្ចប់ដោយសវនករផ្ទ្រចក្នុង ដ្រចលបានគ្រចបដណ្តប់ៅកលើប្រចតិបតិ្តការសំខាន់ៗ រួមទាំងការស៊ើប 
អង្ក្រចតមួយចំនូនផងដ្រចរ។

នាយកដា្ឋ្រចននីតិកម្ម នងប្រចតិបត្តិតាម ត្រចួតពិនិត្រចយលើទិដ្ឋភាពផ្ន្រចកច្រចបាប់ន្រចសកម្មភាពដ្រចលអន៊វត្ត 
ដោយធនាគារ និងទទួលខ៊សត្រចវូលើការសម្រចបសម្រចលួ ផ្តល់ដំបូនា្ម្រចន និងសង្ក្រចតលើ នាយកដា្ឋ្រចន 
អាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគាំទ្រចអាជីវកម្ម ដើម្រចបីធានាា នាយកដា្ឋ្រចន និងផ្ន្រចកទាំងោះទអន៊លោមៅកតាម 
ច្រចបាប់ បទប្រចបញ្ញត្តិ និងស្រចចក្តីណ្រចនាំផ្រចស្រចងៗ។ ស្រចបតាមអភិបាលកិច្ចល្អ នាយកដា្ឋ្រចនប្រចតិបត្តិតាម  
ធ្វើការាជយការណ៍ដោយឯកាជជ្រចយៅកកាន់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល  ហើយផ្រចនការការងរប្រចតិបត្តិតាម 
ត្រចូវបានដាក់បញ្ចូល និងទទួលការអន៊ម័តពីក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលរបស់ធនាគារ។ 

នៅក្នងុឆ្ន្រច ំ២០១២ កិច្ចខិតខំប្រចងឹប្រច្រចងផ្រចស្រចងៗ ត្រចវូបានបង្កើតឡើង ដើម្រចបីធ្វើឲ្រចយបទដា្ឋ្រចនអភិបាលកិច្ច   
គោលនយោបាយ នីតិវិធី ការប្រចតិបត្តិតាម និងការអន៊វត្តផ្រចស្រចងៗ បានប្រចសើរឡើង ៅកគ្រចប់ផ្ន្រចក
ផ្រចស្រចងៗទាំងអស់នៅក្នុងធនាគារ។

នៅក្នងុឆ្ន្រច ំ២០១៣ ន្រចះទ មនបទបញ្ញត្តថិ្មីៗ មួយចំនួន បានចូលជាធរមន។ នាយកដា្ឋ្រចននីតិកម្ម និង 
ប្រចតិបត្តតិាម មនតួនាទីចម្រចបងក្នងុការធានាា ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគំាទ្រចអាជីវកម្មដ្រចលពាក់ព័ន្ធ  
ក៏ដូចជាប៊គ្គលិកទំាងអស់នៅក្នងុធនាគារ យល់ដឹង និងគោរពកាតព្វកិច្ច ព្រចមទំាងយកចិត្តទ៊កដាក់ 
ពីផលប៉ះទពាល់ន្រចបទប្រចបញ្ញត្តិទាំងន្រចះទ។ ការចូលរួមយ៉្រចងសកម្មនៅក្នុងគណៈកម្ម្រចធិការអចិន្ត្រច្រចយ៍  
និងក្រចម៊ការងរផ្រចស្រចងៗ គឺស្ថតិនៅជួរម៊ខគ្រចន្រចកិច្ចខិតខំប្រចងឹប្រច្រចងទំាងឡាយរបស់នាយកដា្ឋ្រចននីតិកម្ម  
និងប្រចតិបត្តតិាម ដើម្រចបីឲ្រចយធនាគារសម្រច្រចចបាននូវទំនួលខ៊សត្រចវូផ្រចស្រចងៗរបស់ខ្លនួ ដ្រចលតម្រចវូដោយ 
បទប្រចបញ្ញត្តិដ្រចលមនដូចជា ការប្រចឆំងការសម្អ្រចតប្រច្រចក់និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម (AML/CFT)  
និងបញ្ញត្តិស្តីពីការប្រចតិបត្តិតាមពន្ធគណនីបរទ្រចសរបស់សហរដ្ឋអាម្រចរិក (US Foreign Account  

Tax Compliance Act ឬ FATCA)។

ការបណ្តុះទបណា្ត្រចល គឺជាការផ្ត្រចតសំខាន់មួយផងដ្រចរ សម្រច្រចប់នាយកដា្ឋ្រចន។ នាយកដា្ឋ្រចននីតិកម្ម 
និងប្រចតិបត្តិតាម បានបង្កើតកម្មវិធីការបណ្តុះទបណា្ត្រចលអំពីការប្រចតិបត្តិតាមច្រចបាប់ ការប្រចឆំងការ 
សម្អ្រចតប្រច្រចក់ និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម (AML/CFT) ច្រចបាប់និងបទប្រចបញ្ញត្តិផ្រចស្រចងៗរបស់ប្រចទ្រចស 
កម្ពុុជា និងឯកសារតម្រចូវតាមផ្លូវច្រចបាប់ សរ៊បចំនួន ២៩ លើក ៅកដល់ប៊គ្គលិករបស់ធនាគារដ្រចល 
នៅភ្នំព្រចញ និងបណា្ត្រចខ្រចត្តដ្រចលមនសាខាធនាគារទាំងអស់ និងបានធ្វើការពិនិត្រចយឡើងវិញដល ់
ទីកន្ល្រចងលើការប្រចតិបត្តតិាមច្រចបាប់ និងការធ្វើឲ្រចយមនស៊ពលភាពន្រចការធ្វើត្រចស្តខ្លនួឯង (Self-testing)  
ចំពោះទផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគំាទ្រចអាជីវកម្មចំនួន ២០ ផ្ន្រចក ដ្រចលក្នងុោះទ ការពិនិត្រចយឡើងវិញលើ 
ផ្ន្រចកចំនួន ៩ ត្រចវូបានធ្វើរួមគា្ន្រចជាមួយក្រចម៊ហ៊៊នម្រច។ ការពិនិត្រចយឡើងវិញត្រចវូបានធ្វើឡើងដើម្រចបីធានាា  
ដំណើរការ និងនីតិវិធីរបស់ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគំាទ្រចអាជីវកម្ម គឺអន៊លោមៅកតាមច្រចបាប់ បទប្រចបញ្ញត្តិ  
និងស្រចចកី្តណ្រចនាំដ្រចលពាក់ព័ន្ធ។



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 2524 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ការច៊ះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ 
នៅឆ្ន្រំ ២០១៣

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ក្នុងសារព័ត៌មន ..............................................២៦
ព្រចឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ .....................................................................................៣០

អ៊៊ំ ចិនា្ត្រចភក្តី

និងស្លឹក...

ក្នុងការពង្រចីកអាជីវកម្មរបស់យើង ធនាគារបានបន្តប្រចមូលផ្តុ ំ

ទ្រចពកោសលក្នុងស្រច៊ក ហើយក្រច៊មការងររបស់យើង ដ្រចល 

មនបទពិសោធន៍ និងជំនាញផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច បានរីកធំធាត់កាន ់

ត្រចខា្ល្រចំង។ នៅធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី យើងាត់ទ៊កក្រច៊ម 

ការងររបស់យើងដូចជាអតិថិជនដូច្ន្រចះទដ្រចរ។ ពួកគ្រចគឺជា 

គន្លឹះទសម្រច្រចប់ភាពជោគជ័យរបស់យើង ហើយពួកគ្រចគឺជាអ្វ ី

ដ្រចលយើងផ្ត្រចតការយកចិត្តទ៊កដាក់ខា្ល្រចំងបំផ៊ត។



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 2726 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

នៅក្នងុសារព័ត៌មន
ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊

ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ កម្ពុជុា នៅក្នងុសារព័ត៌មន  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 2726 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 2928 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ កម្ពុជុា នៅក្នងុសារព័ត៌មន ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ កម្ពុជុា នៅក្នងុសារព័ត៌មន  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 2928 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

លោក ប៊៊ន យីន ក្នុងកម្មវិធីរបស់ទូរទស្រចសន៍របស់ថ្រច
ថ្ង្រចទី១០ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៤
លោក ប៊៊ន យីន ផ្តល់កិច្ចសម្ភ្រចសន៍អំពី សហគមន៍ ស្រចដ្ឋកិច្ចអាសា៊្រចន ក្នុងកម្មវិធីទូរទស្រចសន៍របស់ថ្រច

លោកស្រចី ហ្រចង ធីតា ក្នុងកម្មវិធីរបស់សា្ថ្រចនីយ ទូរទស្រចសន៍ CNC
ថ្ង្រចទី១៣ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៤
លោកស្រចី ហ្រចង ធីតា ពិភាក្រចសាអំពី វិស័យធនាគារ នៅកម្ពុុជា ក្នុងកម្មវិធីពត៌មនរបស់សា្ថ្រចនីយទូរទស្រចស CNC

កញ្ញ្រច គ័ង ម៊យនី ក្នុងកម្មវិធីរបស់សា្ថ្រចនីយទូរទស្រចសន៍ CNC
ថ្ង្រចទី០២ ខ្រចឧសភា ឆ្ន្រចំ២០១៤
កញ្ញ្រច គ័ង ម៊យនី ផ្តល់កិច្ចសម្ភ្រចសន៍ស្តីពីកម្ចីទិញផ្ទះទរបស់ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ៅកកាន់កម្មវិធីពត៌មនព្រចលថ្ង្រចរបស់ ទូរទស្រចសន៍ CNC



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 3130 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

សំខាន់ៗ
ព្រចតឹ្តកិារណ៍

ព្រចតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗ

តាំងពិព័រណ៌ផលិតផលនិងស្រចវាកម្មសហគ្រច្រចសខា្ន្រចតតូចនិងមធ្រចយមកម្ពុុជា-ម៉្រចឡ្រចស៊ី
ថ្ង្រចទី២៨ ខ្រចមិថ៊នា ឆ្ន្រចំ២០១៣
ប៊គ្គលិក ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ផ្តល់ពត៌មនដល់ភ្ញៀវដ្រចលបានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍កម្ពុុជា-ម៉្រចឡ្រចស៊ី នៅាជជធានីភ្នំព្រចញ 

កិច្ចពិភាក្រចសាស្តីពីសិទ្ធិធ្វើអាជីកវម្មរបស់ធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ីភីអិលស៊ី
ថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៣
អ្នកជំនាញធ្វើបទបង្ហ្រចញដល់ភ្ញៀវជាង១០០នាក់ អំពីឱកាសន្រចការនាំចូលអាជា្ញ្រចប័ណ្ណយីហអាជីវកម្មពីប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចស៊ី មកកាន់ប្រចទ្រចសកម្ពុុជា នៅក្នុងកម្មវិធី 
CIMB Bank PLC Franchise Talk

ដំណើរទស្រចសនកិច្ចសិក្រចសាឱកាសវិនិយោគ ៅកប្រចទ្រចសភូម
ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៣
ក្រច៊មការងរស្រចវាសាជីវកម្មរបស់ធនគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី និងអតិថិជននៅក្នុងដំណើរទស្រចសនកិច្ចពាណិជ្ជកម្មមួយ ដើម្រចបីសិក្រចសាពីឱកាស និងសកា្ត្រចន៊ពលពី
ការវិនិយោគនៅប្រចទ្រចស ភូម 

សម័យប្រចជ៊ំឆមសស្តីពីការពិនិត្រចយឡើងវិញ និងការរៀបចំផ្រចនការគំនិតផ្តួចផ្តើម
ថ្ង្រចទី១៩ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៣
ប៊គ្គលិកនិងគណៈគ្រចប់គ្រចងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី នៅសម័យប្រចជ៊ំឆមស ស្តីពីការពិនិត្រចយឡើងវិញ និងការរៀបចំផ្រចនការថ្មីៗ 

 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 3130 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 3332 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ព្រចតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗ ព្រចតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗ

គម្រច្រចងច្រចកស្រចបៀងសង្រច្គោះទដល់ប្រចជាជនរងគ្រច្រចះទដោយទឹកជំនន់
ថ្ង្រចទី១៦ ខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១៣
ជាផ្ន្រចកមួយន្រចកិច្ចទំនួលខ៊សត្រចូវ និងជួយដល់សហគមន៍ ប៊គ្គលិក ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី បានស្ម័គ្រចចិត្តចូលរួមច្រចកស្រចបៀងអាហារ ដល់ជនរងគ្រច្រចះទ 
ដោយទឹកជំនន់មកពី ២ស្រច៊ក ន្រចខ្រចត្តបាត់ដំបង

 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 3332 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ដំណើរទស្រចសនកិច្ចសិក្រចសារបស់និស្រចសិតមកពីប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចស៊ី
ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៣
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ទទួលសា្វ្រចគមន៍ទស្រចសនកិច្ចសិក្រចសារបស់និស្រចសិតម៉្រចឡ្រចស៊ី នៅឯសាខាអូឡាំពិក

កម្មវិធីប្រចកួតវាយហ្គ្រចលប្រចាំឆ្ន្រចំរបស់ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី (CIMB Preferred Golf Tournament)
ថ្ង្រចទី២៩ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៣
កីឡាករដ្រចលចូលរួមកម្មវិធីវាយកូនហ្គ្រចល របស់ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី (CIMB Preferred Golf Tournament) និងជ័យលាភីជើងឯក ដ្រចលទទួលបានរង្វ្រចន់ពី 
ឯកឧត្តម ចម ប្រចសិទ្ធ



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 3534 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ព្រចតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗ ព្រចតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗ  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 3534 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ព្រចឹត្តិការណ៍រត់ប្រចណាំងពាក់កណា្ត្រចលម៉្រចាជ៉្រចត៊ងអន្តរជាតិនៅខ្រចត្តសៀមាជប
ថ្ង្រចទី១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៣
ប៊គ្គលិក ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី នៅក្នុងកម្មវិធីរត់ប្រចណាំងពាក់កណា្ត្រចលម៉្រចាជ៉្រចត៊ង នៅខ្រចត្តសៀមាជប។ កម្មវិធីសប្រចបុរសធម៌ន្រចះទធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយគាំទ្រច 
ដល់ជនពិការនៅប្រចទ្រចសកម្ពុុជា។

កិច្ចពិភាក្រចសាប្រចាំឆ្ន្រចំរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង
ថ្ង្រចទី១៤ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៣
គណៈអភិបាលគណៈគ្រចប់គ្រចង និងតំណាងនាយកដា្ឋ្រចននានារបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ក្នុងជំនួបពិភាក្រចសាព្រចឺត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣ និង 
កំណត់គោលៅសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ ២០១៤ នៅរមណីយដា្ឋ្រចនឋានសួគ៌បូកគោ

កម្មវិធីជួបជ៊ំផ្ន្រចកលក់ (Sales RALLY)
ថ្ង្រចទី១៨ ខ្រចមកាជ ឆ្ន្រចំ២០១៤
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ាប់ផ្តើមឆ្ន្រចំ២០១៤ ជាមួយកម្មវិធីជួបជ៊ំផ្ន្រចកលក់ប្រចាំឆ្ន្រចំ (Sales Rally)។ ប៊គ្គលិកមកពីផ្ន្រចកលក់និងក្រច៊មជំនួយរបស់ធនាគារ 
បានចូលរួមកម្មវិធីន្រចះទនៅ Cambodia Country Club។ ក្នុងកម្មវិធីន្រចះទគណៈគ្រចប់គ្រចងបានច្រចករំល្រចកពីគោលៅ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមជាមួយនឹងយ៊ទ្ធនាការថ្មីៗ 
និងគួរឲ្រចយរំភើបសម្រច្រចប់ប៊គ្គលិកផងដ្រចរ។

គំរោងឧបត្ថម្ភសាលាព្រច្រចកតាាជត់
ថ្ង្រចទី៧ ែខម្រចសា ឆ្ន្រចំ២០១៤
ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ ឧបត្ថម្ភសម្ភ្រចរៈសិក្រចសា ធ្នើរដាក់សៀវភៅ និង 
អាហារចំនួន ៤៧៣ កញ្ចប់ ដល់សិស្រចសាន៊សិស្រចសនៅសាលាបឋមសិក្រចសាព្រច្រចក 
តាាជត់។ ការអប់រំ គឺជាការយកចិត្តទ៊កដាក់ និងកម្មវិធីជួយដល់សហគមន ៍
របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម ប៊ីភីអិលស៊ី។

របាំត្រច៊ដអបអរពិធីប៊ណ្រចយចូលឆ្ន្រចំខ្ម្រចរ
ថ្ង្រចទី១០ ខ្រចម្រចសា ឆ្ន្រចំ២០១៤
ដើម្រចបីចូលរួមអបអរពិធីប៊ណ្រចយចូលឆ្ន្រចំខ្ម្រចរ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី  
បានរៀបចំកម្មវិធីសម្ត្រចងការាជំរបាំត្រច៊ដដល់អតិថិជននៅតាមគ្រចហដា្ឋ្រចន និង 
បរិវ្រចណអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ាប់ពីថ្ង្រចទី០៨ ដល់ទី១០ ខ្រចម្រចសា ឆ្ន្រច២ំ០១៤។  
របំាត្រចដ៊ គឺជារបំាប្រចព្រចណីមួយដ្រចលគ្រចត្រចងាំជ ដើម្រចបីធ្វើការអបអរដល់ពិធីប៊ណ្រចយ 
ចូលឆ្ន្រចំខ្ម្រចរ ហើយត្រចូវបានជឿា របាំន្រចះទអាចបណ្ត្រចញនូវរឿងអាក្រចក់ទាំង
ឡាយនៅក្នុងឆ្ន្រចំាស់និងនាំយកសំណាងល្អនៅក្នុងឆ្ន្រចំថ្មី។



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 3736 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ហ្រចង ធីតា

បនា្ទ្រចប់មកក៏ច្រចញផ្ក្រច...

ជាមួយនឹងក្រច៊មការងរដ៏មនភាពច្ន្រចប្រចឌិត និងព្រចញកម្ល្រចំង  

យើងបានាប់យកឱកាស ក្នុងការផ្តល់លទ្ធភាពដល់ប៊គ្គលិក 

ផ្ត្រចតការយកចិត្តទ៊កដាក់លើអតិថិជន និងធ្វើឱ្រចយខ្លួនយើង 

ល្រចចធ្ល្រចពីគូប្រចកួតប្រចជ្រចង តាមរយៈប្រចតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រច  

ដ្រចលប្រច្រចកា្ល្រចយ ស៊ីអាយអិមប៊ី ៅកជាសា្ថ្រចប័នដ្រចលមន 

សមិទ្ធផលខ្ពុស់។

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
ស្រចចក្តីថ្ល្រចងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ .....................................................៣៨
របាយការណ៍របស់គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម .....................................................៤៧
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 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 3938 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ស្តពីីអភិបាលកិច្ចធនាគារ 
ស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍

កាតព្វកិច្ច និងការទទួលខ៊សត្រចូវរបស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល 
ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល គឺជាអង្គភាពមួយរបស់ធនាគារ ដ្រចលធ្វើស្រចចក្តសីម្រច្រចចច៊ងក្រច្រចយបង្អស់ លើក 
ល្រចងត្រចបញ្ហ្រចណាដ្រចលទាមទារឲ្រចយមនការអន៊ម័តយល់ព្រចមពីភាគហ៊៊និក។ ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល  
ដាក់ច្រចញនូវទិសៅយ៊ទ្ធសាស្ត្រច និងទស្រចសនវិស័យរបស់ធនាគារ។ ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ទទួលខ៊ស 
ត្រចូវទាំងស្រច៊ងលើការដឹកនាំ គ្រចប់គ្រចង ណ្រចនាំ និងត្រចួតពិនិត្រចយលើគ្រចប់ប្រចតិបត្តិការទាំងមូលរបស ់
ធនាគារ និងពង្រចឹងបទដា្ឋ្រចនន្រចគណន្រចយ្រចយភាពក្នុងគោលគំនិតជួយដល់គណៈគ្រចប់គ្រចង ដើម្រចបីអាច
អន៊វត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព។

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ទទួលខ៊សត្រចូវរួមលើការបង្កើតក្រចបខ័ណ្ឌការងរន្រចអភិបាលកិច្ចល្អ នៅក្នុង 
ធនាគារ ាជប់បញ្ចូលទាំង ដំណើរការន្រចការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និង 
ការប្រចតិបត្តតិាមច្រចបាប់។ សមជិកក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលគ្រចប់រូប នំាយកនូវការវិនិច្ឆយ័ឯកាជជ្រចយ ចំណ្រចះទដឹង 
ផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច និងបទពិសោធន៍នានា ដើម្រចបីធ្វើការពិភាក្រចសាអំពីបញ្ហ្រចនានាទាក់ទងនឹងយ៊ទ្ធសាស្ត្រច  
ប្រចតិបត្តិការ ធនធាន និងការធ្វើអាជីវកម្ម។

ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលបានអន៊ម័តលើរបៀបវារៈន្រចបញ្ហ្រចមួយចំនួន ដ្រចលត្រចវូបានរៀបចំសម្រច្រចប់សំ៊ការ 
អន៊ម័តពីក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ាជប់បញ្ចូលទាំង (ក្នុងចំណមចំណុចផ្រចស្រចងៗទៀតជាច្រចើន) ការត្រចួត 
ពិនិត្រចយឡើងវិញ និងការយល់ព្រចមលើចំណុចដូចខាងក្រច្រចម ៖ 

• ផ្រចនការយ៊ទ្ធសាស្ត្រច/អាជីវកម្ម  និងគម្រច្រចងថវិកាប្រចាំឆ្ន្រចំ។
• ការវិនិយោគថ្មីៗ ការផ្ត្រចច់ខ្លួន ការរំលាយក្រច៊មហ៊៊នបញ្ចូលគា្ន្រច និងការទិញក្រច៊មហ៊៊ន ការរៀបចំ

រចនាសម្ពុ័ន្ធក្រច៊មហ៊៊នឡើងវិញ ាជប់បញ្ចូលទាំងការបង្កើតក្រច៊មហ៊៊នប៊ត្រចសម្ពុ័ន្ធ ការចូលហ៊៊ន ឬ 
សម្ពុ័ន្ធយ៊ទ្ធសាស្ត្រច ទាំងនៅក្នុងស្រច៊ក និងក្រច្រចស្រច៊ក។

• របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថបុ្រចាំឆ្ន្រច ំ និងភាគលាភបណ្ត្រចះទអាសន្ន និងការផ្តល់យោបល់លើភាគលាភ  
ច៊ងក្រច្រចយដ្រចលត្រចវូច្រចកជូនភាគហ៊៊និកនៅម៊នព្រចលផ្រចសព្វផ្រចសាយ និងប្រចកាសផ្រចសាយជាសាធារណៈ  
អំពី ការប្រចងច្រចកភាគលាភ។

• ការត្រចងតំាងអភិបាល និងប្រចធាននាយកប្រចតិបត្តថិ្ម ី និងការកំណត់ប្រច្រចក់បៀរវត្រចសរ៍ និងអត្ថប្រចយោជន៍  
ផ្រចស្រចងៗរបស់ពួកគាត់។

ការទទួលខ៊សត្រចូវរួមសំខាន់ៗរបស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលមនដូចខាងក្រច្រចម ៖

• ផ្តល់នូវគោលៅ និងគោលនយោបាយច្រចបាស់លាស់សម្រច្រចប់ឲ្រចយមន្ត្រចបី្រចតិបត្តជិាន់ខ្ពុស់អន៊វត្ត។
• ធានាឲ្រចយមននូវការត្រចតួពិនិត្រចយគ្រចប់គ្រច្រចន់ ព្រចមទំាងមនប្រចព័ន្ធបច្ច្រចកវិទ្រចយាគ្រចប់គ្រច្រចន់ដើម្រចបីសម្រចលួ 

ដល់ការអន៊វត្តគោលនយោបាយរបស់ធនាគារផងដ្រចរ។
• តាមដានអំពីភាពជោគជ័យរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចងក្នងុការអន៊វត្តយ៊ទ្ធសាស្ត្រចផ្រចនការ និងគម្រច្រចង  

ថវិកាដ្រចលបានអន៊ម័តរួច។
• ស្វ្រចងយល់ពីហានិភ័យចម្រចបងៗ ដ្រចលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងធានាាមនប្រចព័ន្ធ 

បច្ច្រចកវិទ្រចយា ដើម្រចបីត្រចតួពិនិត្រចយ និងគ្រចប់គ្រចងលើហានិភ័យប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព ក្នងុទស្រចសនវិស័យ 
ទទួលបានលទ្ធផល និងភាពជោគជ័យរយៈព្រចលវ្រចងសម្រច្រចប់ធនាគារ។ 

• តាមដានត្រចួតពិនិត្រចយ និងសិក្រចសាវាយតម្ល្រចលើការអភិវឌ្រចឍន៍ ដ្រចលអាចជះទឥទ្ធិពលដល់ផ្រចនការ 
យ៊ទ្ធសាស្ត្រចនានារបស់ធនាគារ។

• ពិនិត្រចយឡើងវិញលើភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ និងស៊ចរិតភាពន្រចប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុរបស់ធនាគារ និង 
ប្រចព័ន្ធព័ត៌មនគ្រចប់គ្រចង ាជប់បញ្ចលូទំាងប្រចព័ន្ធន្រចការប្រចតិបត្តតិាមវិធានច្រចបាប់ បទបញ្ជ្រច សាាជចរ  
និងគោលការណ៍ណ្រចនាំនានាជាធរមន។

• បញ្ចៀសវិវាទផលប្រចយោជន៍ និងធានាការផ្រចសព្វផ្រចសាយព័ត៌មនអំពីវិវាទផលប្រចយោជន៍ ដ្រចល 
អាចកើតមន។

• ប្រចកាន់ខា្ជ្រចប់ និងអន៊វត្តតាមច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តិស្តីពីធនាគារ ព្រចមទាំងច្រចបាប់ វិធាន និង 
បទប្រចបញ្ញត្តិ ផ្រចស្រចងទៀតផងដ្រចរ។ 

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលមនជំនឿា អភិបាលកិច្ចធនាគារដ៏រឹងមំមួយមនសារៈសំខាន់យ៉្រចងខា្ល្រចំងក្នុង 
ការផ្តល់នូវតម្ល្រចជានិរន្តរ ក៏ដូចជាការលើកកម្ពុស់ស៊ចរិតភាពក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម និងការរក្រចសានូវ 
ទំន៊កចិត្តរបស់វិនិយោគិនចំពោះទធនាគារ ឆ្ព្រចះទៅករកការសម្រច្រចចបាននូវគោលៅ និងទស្រចសនវិស័យ 
របស់ធនាគារ។ 

វប្រចបធម៌ និងរចនាសម្ពុន័្ធអភិបាលកិច្ចប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព គឺជាធាត៊ដ៏សំខាន់បំផ៊តក្នងុការកំណត់ 
អំពីរបៀបរបប ដ្រចលធនាគារដំណើរការ ហើយា្ន្រចក់ដឹកនំាធនាគារត្រចងត្រចសង្កត់ធ្ងន់លើចំណុចន្រចះទ  
ក្នុងការណ្រចនាំដល់គ្រចប់ប៊គ្គលិករបស់ខ្លួនទាំងអស់ជាបន្តបនា្ទ្រចប់។ ក្រចបខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចដ្រចល 
ធនាគារសម្រច្រចចយក ត្រចវូបានរៀបចំឡើងដោយផ្អ្រចកលើគោលការណ៍នានា និងការអន៊វត្តល្អបំផ៊ត  
ដូចមនច្រចងក្នងុប្រចកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រចកម្ពុជុា ស្តពីីអភិបាលកិច្ចរបស់គ្រចះឹទសា្ថ្រចនធនាគារ និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រចកាសស្តីពីលក្ខជខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រចឹមត្រចូវ និងសមស្រចបសម្រច្រចប់ប៊គ្គលដាក់ពាក្រចយស្នើស៊ំ  
និងគ្រចះឹទសា្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថដុ្រចលមនអាជា្ញ្រចប័ណ្ណ និងការអន៊វត្តន៍ល្អបំផ៊តជាលក្ខជណៈអន្តរជាតិ  
ក្នុងអភិបាលកិច្ចធនាគារដ្រចលពាក់ព័ន្ធ។

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល
ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល និងត៊ល្រចយភាពន្រចក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល
បច្ចុប្រចបន្នន្រចះទ ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលមនសមជិកចំនួន ០៥ រូប ដ្រចលរួមមនអភិបាលប្រចតិបត្តិចំនួន  
០១ រូប និងអភិបាលមិនប្រចតិបត្តិចំនួន ០៤ រូប ហើយក្នុងចំណមអភិបាលទាំងោះទមនអភិបាល 
ចំនួន ០៣ រូប ជាអភិបាលឯកាជជ្រចយ។ ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលបានបញ្ជ្រចក់ា សមសភាពក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល  
មនចំនួនអភិបាលឯកាជជ្រចយគ្រចប់គ្រច្រចន់ ដ្រចលអាចធ្វើការវិនិច្ឆយ័ដោយឯកាជជ្រចយបំផ៊ត នៅក្នងុកិច្ចពិភាក្រចសា 
នានារបស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល។ ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលក៏ត្រចូវគោរពដំណើរការន្រចការធ្វើស្រចចក្តីសម្រច្រចច
រួមផងដ្រចរ។ 

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលទទួលបានអត្ថប្រចយោជន៍ពីការចូលរួមចំណ្រចកនានារបស់អភិបាលមិនប្រចតិបត្តិ 
ម្ន្រចក់ៗ នៅក្នងុគ្រចប់វិស័យទំាងអស់ន្រចអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ បន្ថ្រចមពីលើជំនាញ និងបទពិសោធន៍ 
ផ្ន្រចកអាជីវកម្មជាច្រចើនឆ្ន្រចរំបស់អភិបាលម្ន្រចក់ៗ អភិបាលមិនប្រចតិបត្តក៏ិធ្វើការវិនិច្ឆយ័ដោយឯកាជជ្រចយ  
ក្នុងកិច្ចពិភាក្រចសាស្តីពីបញ្ហ្រចយ៊ទ្ធសាស្ត្រច សវនកម្ម ប្រចតិបត្តិការ និងហានិភ័យ ផងដ្រចរ។ 

រចនាសម្ពុ័ន្ធ និងសមភាពរបស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលត្រចូវគោរពៅកតាមលក្ខជខណ្ឌតម្រចូវ ដ្រចលមន 
ច្រចងក្នុងប្រចកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រចកម្ពុុជា។

សមសភាពក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល

៤០%
ជាអភិបាល
មិនឯកាជជ្រចយ

៦០%
ជាអភិបាល
ឯកាជជ្រចយ

ដើម្រចបីធានាឲ្រចយបាននូវត៊ល្រចយភាពន្រចអំណាច ក៏ដូចជាបង្កើននូវគណន្រចយ្រចយភាព និងសមត្ថភាពក្នងុការ 
ធ្វើស្រចចក្តីសម្រច្រចចចិត្តប្រចកបដោយឯកាជជ្រចយភាព តួនាទីរបស់ប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល និងតួនាទ ី
របស់អភិបាលប្រចតិបត្ត/ិអគ្គនាយក ត្រចវូបានប្រចងច្រចក និងដាក់ឲ្រចយនៅដាច់ពីគា្ន្រច ដោយមនការប្រចងច្រចក 
យ៉្រចងច្រចបាស់លាស់អំពីការទទួលខ៊សត្រចូវរវាងប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល និងអភិបាលប្រចតិបត្តិ/ 
អគ្គនាយក ដើម្រចបីជៀសវាងក៊ំឲ្រចយប៊គ្គលណាម្ន្រចក់ ឬក្រច៊មណាមួយ អាចត្រចួតត្រច្រចលើដំណើរការន្រច 
ការធ្វើស្រចចក្តីសម្រច្រចចចិត្តបាន។

ប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល
ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ត្រចូវបានដឹកនាំដោយប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ០១ រូប គឺ  Dato’ Shaarani  

Ibrahim។  Dato’ Shaarani Ibrahim ទទួលខ៊សត្រចវូលើការដឹកនំា និងការគ្រចប់គ្រចងក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល  
និងធានាប្រចសិទ្ធភាពន្រចការបំព្រចញម៊ខងររបស់ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល និងគណៈកម្ម្រចធិការនានារបស់ 
ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល។ ប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលបំព្រចញតួនាទីផ្លូវការជាា្ន្រចក់ដឹកនាំ និងធ្វើជាអធិបត ី
ក្នងុកិច្ចប្រចជំ៊ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលទំាងអស់ ដឹកនំាការពិភាក្រចសារវាងអភិបាល ព្រចមទំាងតម្រចង់ទិសក្រចម៊- 
ប្រចកឹ្រចសាភិបាលក្នងុការត្រចតួពិនិត្រចយលើការគ្រចប់គ្រចងធនាគារផងដ្រចរ។ ប្រចធានក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលធ្វើការ 
សម្រចបសម្រចលួលំហូរព័ត៌មនរវាងគណៈគ្រចប់គ្រចង និងក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល ព្រចមទំាងប្រចកឹ្រចសាយោបល់ 
ជាមួយគណៈគ្រចប់គ្រចង ដើម្រចបីដាក់ច្រចញនូវរបៀបវារៈសម្រច្រចប់កិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសានីមួយៗ។ 

អភិបាលប្រចតិបត្តិ/អគ្គនាយក
លោក Yew Wan Kup គឺជាអភិបាលប្រចតិបត្តិ/អគ្គនាយករបស់ធនាគារ។ លោកទទួលខ៊សត្រចូវ 
រួមលើការអន៊វត្តយ៊ទ្ធសាស្ត្រចរបស់ធនាគារ និងស្រចចក្តីសម្រច្រចចរបស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល រៀបច ំ
អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងដឹកនាំប្រចតិបត្តិការ ស្រចបតាមគោលៅយ៊ទ្ធសាស្ត្រច និងទិសៅ 
អាជីវកម្ម។ លោកគឺជាប្រចធានគណៈ-កម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង ហើយធ្វើការដឹកនំាគណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់ 
គ្រចងក្នុងការអន៊វត្តយ៊ទ្ធសាស្ត្រច និងទស្រចសនវិស័យរបស់ធនាគារ។ ក្នុងឋានៈជាអភិបាលប្រចតិបត្តិ/ 
អគ្គនាយក លោកទទួលខ៊សត្រចូវចំពោះទម៊ខក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលលើប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ង្រច 
របស់ធនាគារ។

ទំហំ និងសមសភាពរបស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល 
ទំហំ និងសមសភាពរបស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ត្រចូវបានពិនិត្រចយឡើងវិញជាទៀងទាត់ ដោយពិនិត្រចយ 
មើលៅកលើវិសាលភាព សា្ថ្រចនភាព ភាពចម្រច៊ះទ និងការពង្រចីកអាជីវកម្មធនាគារ។ 

ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលយល់ឃើញ និងអះទអាងា សមសភាពក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលនាព្រចលបច្ចបុ្រចបន្នមន  
លក្ខជណៈគ្រចប់គ្រច្រចន់ សម្រច្រចប់ការគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្មទាំងមូលរបស់ធនាគារ។ សមជិកក្រច៊មប្រចឹក្រចសា- 
ភិបាលបច្ចបុ្រចបន្ន បាននំាយកនូវចំណ្រចះទដឹង បទពិសោធន៍ និងជំនាញដ៏មនតម្ល្រចមកកាន់ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសា- 
ភិបាល ដើម្រចបីដឹកនំាធនាគារឆ្ព្រចះទៅកសម្រច្រចចទស្រចសនវិស័យរបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប 
(CIMB Group)។ 

អភិបាលទាំងអស់របស់ធនាគារ ស៊ទ្ធត្រចបានបំព្រចញតាមលក្ខជខណ្ឌវិនិច្ឆ័យគ្រចប់គ្រច្រចន់ដើម្រចបីទទួល 
បានម៊ខតំណ្រចងជាអភិបាល ដូចមនច្រចងក្នុងប្រចកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រចកម្គុជា។ គ្រចប់អភិបាល 
ឯកាជជ្រចយទាំងអស់របស់ធនាគារបង្ហ្រចញពីការវិនិច្ឆ័យដោយឯកាជជ្រចយ និងអាចទទួលយកបាន និងមិន 
ចូលរួមក្នុងប្រចតិបត្តិអាជីវកម្មណាដ្រចលអាចមនផលប៉ះទពាល់ដល់ការវិនិច្ឆ័យ និងការធ្វើស្រចចក្ត ី
សម្រច្រចចដោយឯកាជជ្រចយរបស់ខ្លួន។ 

ប្រចវត្តិសង្ខជ្រចបរបស់អភិបាលម្ន្រចក់ៗ មនបង្ហ្រចញនៅលើទំព័រ ៥៨ ដល់ ៥៩ ន្រចរបាយការណ៍ 
ប្រចាំឆ្ន្រចំន្រចះទ។

ក្រចមសីលធម៌របស់អភិបាល 
ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល គោរពតាមវិធានន្រចក្រចមសីលធម៌ដ្រចលមនច្រចងក្នុងប្រចកាសរបស់ធនាគារ  
ជាតិន្រចកម្ពុុជា។ 

អភិបាលធនាគារ ប្រចកាន់ខា្ជ្រចប់នូវក្រចមសីលធម៌ដ្រចលជាគោលការណ៍ណ្រចនាំសម្រច្រចប់ការអន៊វត្តនូវ 
បទដា្ឋ្រចនក្រចមសីលធម៌មួយដ៏ត្រចឹមត្រចូវ និងការអន៊វត្តអាជីកម្មប្រចកបដោយភាពប្រច៊ងប្រចយ័ត្ន ក៏ដូចជា 
បទដា្ឋ្រចនអាកប្រចបកិរិយប្រចកបដោយក្រចមសីលធម៌សម្រច្រចប់អភិបាលម្ន្រចក់ៗ ដោយផ្អ្រចកៅកលើគោលការណ៍ 
ស៊ចរិតភាព ការទទួលខ៊សត្រចូវ ភាពសោ្ម្រចះទត្រចង់ និងការទទួលខ៊សត្រចូវចំពោះទសង្គម។ 

ក្រច្រចពីការទទួលខ៊សត្រចវូសំខាន់ៗដ្រចលបានរៀបាជប់ខាងលើ ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល ក៏ប្រចគល់ការទទួល 
ខ៊សត្រចូវជាក់លាក់មួយចំនួនឲ្រចយគណៈកម្ម្រចធិការនានាផងដ្រចរ។ ក្នុងខណៈដ្រចលគណៈកម្ម្រចធិការ 
ទំាងន្រចះទមនសិទ្ធអំិណាចពិនិត្រចយលើបញ្ហ្រចជាក់លាក់ណាមួយ គណៈកម្ម្រចធិការោះទក៏ត្រចវូាជយការណ៍ 
ជូនក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលអំពីស្រចចក្តីសម្រច្រចច និង/ឬអន៊សាសន៍របស់ខ្លួន ហើយការទទួលខ៊សត្រចូវ 
ច៊ងក្រច្រចយចំពោះទបញ្ហ្រចទាំងអស់ោះទនៅត្រចជារបស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលទាំងមូល។ 

តួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួលខ៊សត្រចវូរបស់ គណៈកម្ម្រចធិការនានាមនបង្ហ្រចញនៅទំព័រ ២៩ ដល់ ៣១។     

ការត្រចងតាំងសមជិកក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល
ធនាគារ អន៊វត្តតាមស្រចចក្តីសម្រច្រចចរបស់គណៈកម្ម្រចធិការត្រចងតាំង និងផ្តល់តម្ល្រចការ ដ្រចលជា 
គណៈកម្ម្រចធិការមួយរបស់ ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប ហូលឌីង ប៊ីហាដ (CIMB Group Holding  

Berhad)។ គណៈកម្ម្រចធិការត្រចងតាំង និងផ្តល់តម្ល្រចការន្រចក្រច៊មហ៊៊នម្រច ទទួលបន្ទុកកំណត់ និង 
បញ្ជូនប្រចក្ខជភាពដ្រចលសក្តិសមសម្រច្រចប់តំណ្រចងអភិបាលៅកក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ដើម្រចបីស៊ំការអន៊ម័ត 
យល់ព្រចមលើការត្រចងតាំង មិនាសម្រច្រចប់បំព្រចញតំណ្រចងដ្រចលទំន្រចរ ឬបន្ថ្រចមលើតំណ្រចងដ្រចល 
មនស្រច្រចប់ ដើម្រចបីបំព្រចញតាមតម្រចូវការប្រច្រចប្រចួលរបស់ធនាគារ។ ម៊នព្រចលផ្តល់អន៊សាសន៍លើការ 
ត្រចងតំាងអភិបាលៅក ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល គណៈកម្ម្រចធិការត្រចងតំាង និងផ្តល់តម្ល្រចការរបស់ក្រចម៊ហ៊៊ន 
ម្រចទទួលខ៊សត្រចវូក្នងុការវាយតម្ល្រចឲ្រចយបានគ្រចប់ជ្រចង៊ជ្រច្រចយលើប្រចក្ខជភាពជាអភិបាល ដោយផ្អ្រចកលើ 
លក្ខជណៈវិនិច្ឆ័យនានា ដ្រចលបានអន៊ម័តដោយក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល។ ធនាគារក៏ពិារណាៅកលើ 
ប្រចភ្រចទអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងផ្គូរផ្គងជាមួយសមត្ថភាព និងការរួមចំណ្រចកដ្រចលរំពឹងទ៊កព ី
ប្រចក្ខជភាពដ្រចលទទួលតំណ្រចងន្រចះទផងដ្រចរ។ 

នីតិវិធីន្រចការត្រចងតាំងត្រចូវធ្វើឡើងស្រចបតាមប្រចកាស និងគោលការណ៍ និងនីតិវិធីរបស់ក្រច៊មហ៊៊ន 
ម្រចស្តីពីលក្ខជខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រចឹមត្រចូវ និងសមស្រចបសម្រច្រចប់ប៊គ្គលកាន់ម៊ខងរ ដ្រចលមនការទទួល 
ខ៊សត្រចូវសំខាន់របស់ក្រច៊មហ៊៊ន (គោលការណ៍ស្តីពីលក្ខជខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រចឹមត្រចូវ និងសមស្រចប)។  
គោលការណ៍ន្រចះទ ច្រចងនូវនីតិវិធីផ្លវូការមួយសម្រច្រចប់ការត្រចងតំាងអភិបាល ប្រចធានក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល  
និងប្រចធាននាយកប្រចតិបត្តិ។ ប្រចក្ខជភាពនីមួយៗ ត្រចូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្ល្រចដ្រចលត្រចឹមត្រចូវ ហើយ  
គណៈកម្ម្រចធិការត្រចងតាំង និងផ្តល់តម្ល្រចការរបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រចត្រចូវធ្វើការបញ្ជ្រចក់ា ប្រចក្ខជភាពោះទ 
មនលក្ខជខណ្ឌសក្តិសម និងត្រចឹមត្រចូវសម្រច្រចប់ម៊ខតំណ្រចងដ្រចលត្រចូវត្រចងតាំង។    

គោលការណ៍ស្តីពីលក្ខជខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រចឹមត្រចូវ និងសមស្រចប ក៏ច្រចងអំពីលក្ខជណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួន
សម្រច្រចប់ធ្វើការវាយតម្ល្រចពីភាពសក្តិសមរបស់ប្រចក្ខជភាពដ្រចលត្រចូវត្រចងតាំងដូចខាងក្រច្រចម៖

i. ភាពសោ្ម្រចះទត្រចង់ ស៊ចរិតភាព និងក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះទប៊គ្គល ដ្រចលប្រចក្ខជភាពម្ន្រចក់ៗត្រចូវមន ដូចជា មន 
ភាពសោ្ម្រចះទត្រចង់ ស៊ចរិតភាព ភាពឧស្រចសាហ៍ព្រចយាយម គំនិតឯកាជជ្រចយ និងមិនលម្អៀង។ 

ii. សមត្ថភាពដ្រចលប្រចក្ខជជនត្រចូវមន ដូចជា ជំនាញ បទពិសោធន៍ការងរ សមត្ថភាព និងការ 
ប្ត្រចជា្ញ្រចចិត្ត ដ្រចលាំបាច់ ដើម្រចបីអន៊វត្តតួនាទីរបស់ខ្លួន។

iii. ស៊ចរិតភាពផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រចលប្រចក្ខជជនត្រចូវគ្រចប់គ្រចងឥណទាន ឬកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន
ដោយប្រច៊ងប្រចយ័ត្នបំផ៊ត។ 

នីតិវិធីសម្រច្រចប់កំណត់អត្តសញ្ញ្រចណ និងស្នើឈ្ម្រចះទប្រចក្ខជជនដោយគណៈកម្ម្រចធិការត្រចងតាំង និងផ្តល់ 
តម្ល្រចការរបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រចសម្រច្រចប់ការត្រចងតាំងតំណ្រចងន្រចះទមន ០៥ ដំណាក់កាល ដូចខាងក្រច្រចម៖  

ក្រចបខ័ណ្ឌន្រចការស្នើឈ្ម្រចះទប្រចក្ខជជន

សំណើស៊ំត្រចងតាំងអភិបាលថ្មី និងសំណើស៊ំត្រចងតាំងអភិបាលាស់ជាថ្មីម្តងទៀត គឺអាស្រច័យលើ 
ការពិនិត្រចយ និងអន៊ម័តយល់ព្រចមជាម៊នរបស់ធនាគារជាតិន្រចកម្ពុុជា។

ការកំណត់ពី 
ជំនាញ/គម្ល្រចត

ការជ្រចើសរីស 
ប្រចក្ខជភាព

ការប្រចជ៊ំអន្តរកម្ម 
ជាមួយប្រចក្ខជជន

ការវាយតម្ល្រចពី 
ភាពត្រចឹមត្រចូវ 
និងសមស្រចប

អន៊សាសន៍
សម្រច្រចប់ការ 

អន៊ម័តរបស់ក្រច៊ម 
ប្រចឹក្រចសាភិបាល

កិច្ចពិភាក្រចសារបស់ 
គណៈកម្ម្រចធិការ
ត្រចងតំាង និងផ្តល់ 
តម្ល្រច ការរបស់
ក្រចម៊ហ៊៊នម្រច

ស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍ស្តពីីអភិបាលកិច្ចធនាគារ



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 4140 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ការត្រចងតាំង និងការបោះទឆ្ន្រចតជ្រចើសតាំងអភិបាលជាថ្មីម្តងទៀត

ជារៀងាជល់ឆ្ន្រចំ នៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្ន្រចំ ១/៣ ន្រចចំនួនសមជិកក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលត្រចូវ 

បញ្ចប់តំណ្រចងរបស់ខ្លួន ប៉៊ន្ត្រច ពួកគាត់នៅត្រចមនសិទ្ធិអាចឈរឈ្ម្រចះទឲ្រចយគ្រចបោះទឆ្ន្រចតសាជាថ្ម ី

បាននៅក្នងុមហាសន្នបិាតប្រចាំឆ្ន្រចោំះទ។ បន្ថ្រចមពីលើន្រចះទទៀត លក្ខជន្តកិៈធនាគារតម្រចវូា នៅក្នងុ 

រយៈព្រចល ០៣ ឆ្ន្រចមំ្តង អភិបាលទំាងអស់ត្រចវូបញ្ចប់ពីម៊ខតំណ្រចងយ៉្រចងហចណាស់ឲ្រចយបានម្តង  

ប៊៉ន្ត្រច ពួកគាត់នៅមនសិទ្ធឈិរឈ្ម្រចះទឲ្រចយគ្រចបោះទឆ្ន្រចតជ្រចើសរីសសាជាថ្មបីាននៅក្នងុមហាសន្នបិាត 

ប្រចាំឆ្ន្រចំ។ គណៈកម្ម្រចធិការត្រចងតាំង និងផ្តល់តម្ល្រចការរបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច ត្រចូវផ្តល់អន៊សាសន៍លើ

សំណើស៊ំត្រចងតាំង និងបោះទឆ្ន្រចតជ្រចើសរីសអភិបាលសាជាថ្មី ជូនក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ម៊ននឹងដាក់

ជូនភាគហ៊៊និកអន៊ម័តនៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្ន្រចំ។ 

កិច្ចប្រចជ៊ំ និងការផ្តល់ព័ត៌មនៅកក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល
ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលត្រចវូជួបប្រចជំ៊ជាប្រចាំ ដើម្រចបីពិភាក្រចសាលើយ៊ទ្ធសាស្ត្រចអាជីវកម្មប្រចតិបត្តកិ  រហិរញ្ញវត្ថុ   

បញ្ហ្រចដ្រចលទាក់ទងនឹងការអន៊វត្តបទប្រចបញ្ញត្តិ និងអភិបាលកិច្ច ក៏ដូចជារបាយការណ៍ស្តីពីបញ្ហ្រច 

ដ្រចលគណៈកម្ម្រចធិការនីមួយៗបានពិភាក្រចសាគា្ន្រច។ នៅរៀងាជល់ ៣ ខ្រចម្តង ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលពិនិត្រចយ 

ឡើងវិញលើប្រចតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងរបាយការណ៍ស្តីព ី

ការអន៊វត្តបទប្រចបញ្ញត្តិ និងធ្វើការអន៊ម័តលើលទ្ធផលប្រចាំត្រចីមសរបស់ធនាគារនៅក្នុងកិច្ចប្រចជ៊ ំ

របស់ខ្លួន។ ជារៀងាជល់ឆ្ន្រចំ កិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលត្រចូវបានកំណត់កាលបរិច្ឆ្រចទទ៊កម៊នរួច 

ជាស្រច្រចច ដើម្រចបីអាចឲ្រចយអភិបាលទាំងអស់មនភាពងយស្រចួលក្នុងការរៀបចំធ្វើកាលវិភាគប្រចជ៊ំ 

ផ្ទ្រចល់ខ្លួនរបស់អភិបាល។ ឯកសារសម្រច្រចប់កិច្ចប្រចជ៊ំដ្រចលមនសំណើ និងរបាយការណ៍ផ្រចស្រចងៗ 

ទៀតត្រចូវបានច្រចកជូនក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ឲ្រចយបានម៊នព្រចលដំណើរការកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល  

ដើម្រចបីអាចឲ្រចយអភិបាលទាំងអស់មនព្រចលវ្រចលាគ្រចប់គ្រច្រចន់ ក្នុងការធ្វើការវាយតម្ល្រចលើសំណើ 

ទំាងោះទ ហើយប្រចសិនបើាំបាច់ ស្នើសំ៊ព័ត៌មនបន្ថ្រចម ដើម្រចបីជួយសម្រចលួអភិបាលក្នងុការបំព្រចញ 

កាតព្វកិច្ចប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព។ នីតិវិធីនានាត្រចូវបានបង្កើតឡើងទាក់ទងនឹងទម្រចង់ ខ្លឹមសារ 

បទបង្ហ្រចញ និងការច្រចកជូនឯកសារសម្រច្រចប់កិច្ចប្រចជំ៊។ ឯកសារសម្រច្រចប់កិច្ចប្រចជំ៊បញ្ជ្រចក់យ៉្រចងច្រចបាស់ 

អំពីប្រចវត្ត ិគោលបំណង បញ្ហ្រចសំខាន់ៗ សនិទានភាព ផលប៉ះទពាល់ និងព័ត៌មនផ្រចស្រចងៗទៀតដ្រចល 

ទាក់ទងនឹងសំណើនីមួយៗ ដើម្រចបីជួយឲ្រចយក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល អាចធ្វើស្រចចក្តសីម្រច្រចចចិត្តបានត្រចមឹត្រចវូ  

និងប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព។

អភិបាលមនលទ្ធភាពទទួលបានគ្រចប់ព័ត៌មនទាំងអស់របស់ធនាគារ។ តាមរយៈកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊ម- 

ប្រចឹក្រចសាភិបាលដ្រចលធ្វើឡើងជាទៀងទាត់ ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលទទួលនូវព័ត៌មនដ្រចលបានធ្វើបច្ចុប្រចបន្ន 

ភាពអំពីការអភិវឌ្រចឍ និងប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ក៏ដូចជាទទួលបានផងដ្រចរនូវឯកសារ

មួយឈ៊ត ាជប់បញ្ចូលទាំងរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់ស្តីពីការវិវឌ្រចឍន្រចអាជីវកម្ម និងឯកសារផ្រចស្រចងៗ

សម្រច្រចប់ពិភាក្រចសាទាក់ទងនឹងបញ្ហ្រចជាក់លាក់ណាមួយ។

អភិបាល ក៏ត្រចូវបានអន៊ញ្ញ្រចតឲ្រចយចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលតាមរយៈប្រចព័ន្ធទូរស័ព្ទ 

ផងដ្រចរ។ ាជល់ការពិភាក្រចសាដ្រចញដោលនៅក្នុងកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ាជប់បញ្ចូលទាំងការខ្វ្រចង 

គំនិតគា្ន្រច ត្រចវូបានកត់ត្រច្រចទ៊កទំាងស្រចង៊សម្រច្រចប់ធ្វើជាកំណត់ហ្រចត៊ន្រចដំណើរការពិភាក្រចសារបស់អភិបាល។  

ស្រចចក្តីសម្រច្រចចរបស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ត្រចូវបានផ្ញើៅកគណៈគ្រចប់គ្រចងក្នុងរយៈព្រចលមួយថ្ង្រចន្រចថ្ង្រច 

ធ្វើការ បនា្ទ្រចប់ពីកិច្ចប្រចជំ៊ត្រចវូបានបញ្ចប់ ដើម្រចបីធានាា ស្រចចក្តសីម្រច្រចច និងការណ្រចនំាផ្រចស្រចងៗត្រចវូបាន 

អន៊វត្តទាន់ព្រចលវ្រចលា។ ស្រចចក្តីព្រច្រចងកំណត់ហ្រចត៊ ត្រចូវបានបញ្ជូនៅកអភិបាលទាំងអស់ ដើម្រចបីធ្វើ 

ការពិនិត្រចយ និងផ្តល់អន៊សាសន៍ ម៊នព្រចលដាក់បញ្ជូនកំណត់ហ្រចត៊ច៊ងក្រច្រចយៅកក្នុងរបៀបវារៈ 

សម្រច្រចប់អន៊ម័តយល់ព្រចមនៅក្នុងកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលបនា្ទ្រចប់។ 

នៅក្នុងកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល អភិបាលប្រចតិបត្តិ/អគ្គនាយកត្រចូវធ្វើការពន្រចយល់ឲ្រចយបានក្រចបាះទ  

ក្រចបាយអំពីបញ្ហ្រចសំខាន់ៗ ទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម  និងប្រចតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។ ប្រចធាន 

គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មផ្តល់ស្រចចក្តីសង្ខជ្រចបអំពីរបាយការណ៍សវនកម្ម ដ្រចលបានពិភាក្រចសានៅកិច្ច

ប្រចជ៊ំគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម ដើម្រចបីជាកំណត់ត្រច្រចសម្រច្រចប់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល។ លទ្ធផលសវនកម្ម 

សំខាន់ៗដ្រចលធ្វើឡើងដោយសវនករផ្ទ្រចក្នុងន្រចក្រច៊មហ៊៊នម្រច ក៏ត្រចូវបញ្ជូនៅកក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលផង 

ដ្រចរ ដើម្រចបីធ្វើការពិភាក្រចសា និងណ្រចនាំ។ បន្ថ្រចមពីលើន្រចះទទៀត នាយកន្រចនាយកដា្ឋ្រចនប្រចតិបត្តិតាម 

ត្រចូវធ្វើស្រចចក្តីាជយការណ៍អំពីសា្ថ្រចនភាពន្រចការគោរពច្រចបាប់ បទប្រចបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ និងនីតិវិធ ី

ផ្ទ្រចក្នុងដ្រចលបានអន៊ម័តដោយធនាគារ។ គណៈគ្រចប់គ្រចងក៏ត្រចូវបានអញ្ជើញឲ្រចយធ្វើបទបង្ហ្រចញអំព ី

សំណើ និងឆ្លើយតបសំណួរផ្រចស្រចងៗដ្រចលក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលចទសួរ តាមការាំបាច់ផងដ្រចរ។  

គណៈគ្រចប់គ្រចងត្រចូវាត់វិធានការជាបនា្ទ្រចន់លើាជល់បញ្ហ្រច ដ្រចលលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊ម- 

ប្រចឹក្រចសាភិបាល និងត្រចូវធ្វើបច្ចុប្រចបន្នភាពៅកក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលអំពីសា្ថ្រចនភាពន្រចបញ្ហ្រចទាំងោះទនៅក្នុង 

កិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលលើកក្រច្រចយ ឬ ប្រចសិនបើយល់ា បនា្ទ្រចន់ ត្រចូវបញ្ជូនតាមការជូនដំណឹង 

ជាលាយលក្ខជណ៍អក្រចសរ។

អភិបាលណាម្ន្រចក់ ដ្រចលមនជាប់ពាក់ព័ន្ធទទួលបានផលប្រចយោជន៍ពីសំណើណាមួយ ឬកិច្ចការ 

ណាមួយដ្រចលបានដាក់ជូនក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលសម្រច្រចច ត្រចូវប្រចកាសប្រច្រចប់អំពីផលប្រចយោជន៍  

ដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លនួ ហើយត្រចវូដកខ្លនួច្រចញពីការពិភាក្រចសា និងការបោះទឆ្ន្រចតគំាទ្រចសំណើ ឬកិច្ចការ 

ដ្រចលបានស្នើោះទ។ នីតិវិធីន្រចះទត្រចូវបានកត់ត្រច្រចទ៊កទាំងស្រច៊ង នៅក្នុងកំណត់ហ្រចត៊ន្រចដំណើរការ 

កិច្ចប្រចជ៊ំ។ 

កិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលសរ៊បចំនួន ០៤ លើក ត្រចូវបានរៀបចំឡើងនៅឆ្ន្រចំ២០១៣ ដោយមន 

វត្តមនរបស់អភិបាល ដូចមនរៀបាជប់ខាងក្រច្រចម៖ 

ចំនួនកិច្ចប្រចជ៊ំ 
អភិបាល បានចូលរួម ចំនួនកិច្ចប្រជ៊ំ

Dato’ Shaarani Ibrahim

ប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល/អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ៤ ៤

Goh Nan Kioh

អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ០ ១

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ៤ ៤

Yew Wan Kup

អភិបាលមិនឯកាជជ្រចយប្រចតិបត្ដិ និងជាអគ្គនាយក ៤ ៤

Peter England **

អភិបាលមិនឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ១ ២

បណ្ខិត ម៊ី កល្រចយាណ*

អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ៤ ៤

Kua Wei Jin ***

អភិបាលមិនឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ១ ២

* ចូលនិវត្តន៍នៅថ្ង្រចទី១៧ ខ្រចឧសភា ឆ្ន្រចំ២០១៣

** លាល្រចងពីតំណ្រចង នៅថ្ង្រចទី១៩ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៣

*** ត្រចងតាំងនៅថ្ង្រចទី០១ ខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១៣

នៅដើមឆ្ន្រចំហរិញ្ញវត្ថុ ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលពិារណាលើថវិកាប្រចាំឆ្ន្រចំរបស់ធនាគារ ស្រចបជាមួយនឹង 

យ៊ទ្ធសាស្ត្រច និងផ្រចនការរបស់ធនាគារ ដ្រចលបានបង្កើតឡើងនៅក្នងុកិច្ចប្រចជំ៊ពិភាក្រចសាា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចង 

ប្រចាំឆ្ន្រចំ។

ការបណ្តុះទបណា្ត្រចល និងការអភិវឌ្រចឍរបស់អភិបាល

កម្មវិធីបណ្តុះទបណា្ត្រចលអភិបាល គឺជាធាត៊ដ៏សំខាន់មួយន្រចដំណើរការត្រចងតាំងអភិបាលថ្មី ហើយ 

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលត្រចូវ យកចិត្តទ៊កដាក់លើតម្រចូវការក្នុងការអន៊វត្តស្រចបតាមច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្ត ិ

ថ្មីៗ បទដា្ឋ្រចនគណន្រចយ្រចយ ការប្រច្រចប្រចួលហានិភ័យ អាជីវកម្ម និនា្ន្រចការទីផ្រចសារ និងការវិវឌ្រចឍច៊ងក្រច្រចយ  

បញ្ហ្រចប្រចឈមសំខាន់ៗនៅក្នុងទីផ្រចសារក្នុងស្រច៊ក និងក្នុងតំបន់ និងក្នុងវិស័យ ធនាគារ។ ក្នុងគោល 

បំណងន្រចះទ ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលធ្វើការវាយតម្ល្រចលើតម្រចវូការបណ្តះុទបណា្ត្រចល ដោយឈរលើមូលដា្ឋ្រចន  

វាយតម្ល្រចតាមដំណាក់កាល ហើយកំណត់អំពីចំណុចដ្រចលអាចពង្រចីកចំណ្រចះទដឹងរបស់អភិបាល 

ទាក់ទងនឹង បញ្ហ្រចដ្រចលធនាគារ កំព៊ងប្រចឈម។ 

ខាងក្រច្រចមន្រចះទ គឺជាបញ្ជីវគ្គបណ្តុះទបណា្ត្រចលដ្រចលអភិបាលបានចូលរួម ទាំងនៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជា 

និងនៅតំបន់ អាស៊ីអាគ្ន្រចយ៍ ដើម្រចបីអភិវឌ្រចឍចំណ្រចះទដឹងថ្មីៗ៖

ចំនួនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដ្រលដ្រលបានចូលរួម
ប្រភ្រទវគ្គ

បណ្ដុះបណ្ដ្រល

ចំនួនម៉្រង

ចូលរួម
ចូលរួមដោយ

• សន្និសីទស្តីពីការប្រចតិបត្តិតាមច្រចបាប់ 

សវនកម្ម និងហានិភ័យា្ន្រចក់តំបន់ លើកទី៥ 

របស់ស៊ីអាយអិមប៊ី គ្រច៊ប ថ្ង្រចទី១៤-១៥ 

ខ្រចមិថ៊នា ឆ្ន្រចំ២០១៣ ឥណ្ឌូន្រចស៊ី

វ្រចទិកា ២ ថ្ង្រច

Dato’ Shaarani 

Ibrahim

និង បណ្ឌិត ម៊ី 
កល្រចយាណ

• សិកា្ខ្រចសិលាស្តីពីតម្ល្រចការរបស់អភិបាល 

ឆ្ន្រចំ២០១៣ នៅថ្ង្រចទី២៨ ខ្រចក៊ម្ភៈ ឆ្ន្រចំ២០១៣ 

ម៉្រចឡ្រចស៊ី

វ្រចទិកា ១ ថ្ង្រច

Dato’ Wira 

Zainal Abidin 

Mahamad Zain

• សន្និបាតគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម 

ឆ្ន្រចំ២០១៣ ស្តីពី់អំណាចដើម្រចបីប្រចសិទ្ឋភាព 

នៅថ្ង្រចទី១២ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៣ ម៉្រចឡ្រចស៊ី

វ្រចទិកា ១ ថ្ង្រច

• កិច្ចប្រចជ៊ំតស៊ូមតិស្តីពីការបង្ហ្រចញពីក្រច៊មហ៊៊ន 

សម្រច្រចប់អភិបាលឆ្ន្រចំ២០១៣ នៅថ្ង្រចទី០៥ 

ខ្រច កញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៣ ម៉្រចឡ្រចស៊ី

វគ្គ

បណ្តុះទបណា្ត្រចល
១ ថ្ង្រច

• កិច្ចប្រចជ៊ំកំពូលប្រចាំឆ្ន្រចំរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង

របស់ ស៊ីអាយអិមប៊ី គ្រច៊ប នៅថ្ង្រចទី២២-២៣ 

ខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១៣ ម៉្រចឡ្រចស៊ី

វ្រចទិកា ២ ថ្ង្រច
Yew Wan Kup  

និង Kua Wei Jin

• សន្និបាតស្តីពីហានិភ័យអាសា៊្រចន នៅថ្ង្រច 

ទី៣០ ខ្រចឧសភា ឆ្ន្រចំ២០១៣ ឥណ្ឌូន្រចស៊ី
វ្រចទិកា ១ ថ្ង្រច

Kua Wei Jin

• សន្និបាតអាស៊ីបាស៊ីហ្វិក្វស៊ីអាយអិមប៊ី 

នៅថ្ង្រចទី១៩-២០ ខ្រចមិថ៊នា ឆ្ន្រចំ២០១៣ 

ម៉្រចឡ្រចស៊ី

វ្រចទិកា ២ ថ្ង្រច

•  កិច្ចប្រចជ៊ំកំពូលស្តីពីស្រចដ្ឋកិច្ចម៉្រចឡ្រចស៊ី-ចិន 

នៅថ្ង្រចទី០៤ ខ្រចត៊លា ឆ្ន្រចំ២០១៣ ម៉្រចឡ្រចស៊ី
វ្រចទិកា  ២ ថ្ង្រច

ក្នងុអំឡុងឆ្ន្រចដំ្រចលស្ថតិក្រច្រចមការត្រចតួពិនិត្រចយ ការធ្វើបច្ចបុ្រចបន្នភាពជាទៀងទាត់លើការវិវឌ្រចឍផ្ន្រចកច្រចបាប់  

ការផ្រចសព្វផ្រចសាយព័ត៌មន និងបទដា្ឋ្រចនគណន្រចយ្រចយ អភិបាលកិច្ចក្រចម៊ហ៊៊ន និងការអន៊វត្តល្អបំផ៊ត ក៏ត្រចវូ 

បានផ្តល់ជូនសម្រច្រចប់អភិបាលផងដ្រចរ។

ល្រចខាធិការក្រច៊មហ៊៊ន

ល្រចខាធិការក្រចម៊ហ៊៊ន ត្រចវូបង្ហ្រចញពីការគំាទ្រចជាបន្តបនា្ទ្រចប់ក្នងុការផ្តល់យោបល់ និងជួយក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសា- 

ភិបាល លើបញ្ហ្រចដ្រចលទាក់ទងនឹងកិច្ចការរបស់ធនាគារ ាជប់បញ្ចលូទំាងបញ្ហ្រចដ្រចលទាក់ទងនឹងការ 

អន៊វត្តស្រចបតាមបទប្រចបញ្ញត្តរិបស់ក្រចម៊ហ៊៊ន អភិបាលកិច្ចក្រចម៊ហ៊៊ន និងការអន៊វត្តល្អបំផ៊ត ប្រចសិទ្ធភាព 

ន្រចសាលប្រចជ៊ំ និងកាតព្វកិច្ច និងការទទួលខ៊សត្រចូវរបស់អភិបាល។ ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រចំ ដ្រចលស្ថិត 

ក្រច្រចមការត្រចួតពិនិត្រចយ ដំណើរការផ្រចស្រចងៗ របស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលត្រចូវបានពិនិត្រចយផ្ទៀងផ្ទ្រចត់ឡើង

វិញ ជាមួយនឹងទស្រចសនៈលើកកម្ពុស់ដំណើរការន្រចការធ្វើស្រចចក្តីសម្រច្រចច និងប្រចសិទ្ធភាពន្រចម៊ខងរ 

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល។ 

ល្រចខាធិការក្រចម៊ហ៊៊នត្រចវូធានាា កិច្ចប្រចជំ៊ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល គណៈកម្ម្រចធិការនានា និងភាគហ៊៊និក 

ត្រចូវបានរៀបចំ ឡើងស្រចបតាមវិធានច្រចបាប់ និងការអន៊វត្តល្អបំផ៊តរបស់ធនាគារ ហើយត្រចូវធានាា 

ការកត់ត្រច្រចដំណើរការកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល គណៈកម្ម្រចធិការនានា និងភាគហ៊៊និក ត្រចូវបាន 

កត់ត្រច្រចទ៊កទាំងស្រច៊ងសម្រច្រចប់ធ្វើជាកំណត់ហ្រចត៊ និងរក្រចសាទ៊កបានយ៉្រចងល្អ។ 

ល្រចខាធិការក្រចម៊ហ៊៊ន ក៏ត្រចវូសម្រចបសម្រចលួការទំនាក់ទំនង និងផ្រចសព្វផ្រចសាយស្រចចក្តសីម្រច្រចចសំខាន់ៗ  

និងគោលការណ៍នានារវាងក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល គណៈកម្ម្រចធិការនានា និងា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងប្រចតិបត្ត ិ

ជាន់ខ្ពុស់ផងដ្រចរ។ ក្រច្រចពីន្រចះទ ល្រចខាធិការក្រចម៊ហ៊៊នក៏ចូលរួមជួយការងរប្រចធានក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល 

ក្នុងការរៀបចំរបៀបវារៈ និងរៀបចំដំណើរការកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល គណៈកម្ម្រចធិការនានា  

និងភាគហ៊៊និក។ 

អភិបាលទាំងអស់មនលទ្ធភាពព្រចញល្រចញក្នុងការស្នើយោបល់ពីល្រចខាធិការក្រច៊មហ៊៊ន និងអាច 

ស្វ្រចងរកការពិគ្រច្រចះទ យោបល់ប្រចបវិជា្ជ្រចជីវៈដោយឯកាជជ្រចយពីប្រចភពខាងក្រច្រច ក្រច្រចមបន្ទុកចំណាយ 

របស់ធនាគារ ដើម្រចបីអន៊វត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លនួ។ នីតិវិធីមួយត្រចវូបានអន៊ម័តឡើង ដើម្រចបីជួយសម្រចលួ 

អភិបាលក្នុងការស្វ្រចងរកការពិគ្រច្រចះទយោបល់ប្រចបវិជា្ជ្រចជីវៈដោយឯកាជជ្រចយ។

គណៈកម្ម្រចធិការនានា
ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ផ្ទ្រចរការទទួលខ៊សត្រចូវជាក់លាក់ដល់គណៈកម្ម្រចធិការនានា ដ្រចលរួមមនគណៈ 

កម្ម្រចធិការសវនកម្ម និងគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ។ គណៈកម្ម្រចធិការទាំងន្រចះទធ្វើប្រចតិបត្តិការតាម 

តួនាទី និងកាតព្វកិច្ច ដ្រចលបានកំណត់យ៉្រចងច្រចបាស់លាស់ ដូចមនច្រចងនៅក្នុងតួនាទី និងភារកិច្ច 

របស់គណៈកម្ម្រចធិការនីមួយៗដ្រចលបានអន៊ម័តយ៉្រចងត្រចឹមត្រចូវ។

ស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍ស្តពីីអភិបាលកិច្ចធនាគារស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍ស្តពីីអភិបាលកិច្ចធនាគារ



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 4342 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍ស្តពីីអភិបាលកិច្ចធនាគារស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍ស្តពីីអភិបាលកិច្ចធនាគារ

គណៈកម្ម្រចធិការត្រចវូាជយការណ៍ជូនក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលអំពីកិច្ចពិភាក្រចសា ស្រចចក្តសីម្រច្រចច និងអន៊សាសន៍ 

របស់ខ្លនួ។ ប្រចធានគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម និងប្រចធានគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ ត្រចវូាជយការណ៍ 

ជូនក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលអំពីបញ្ហ្រចដ្រចលបានលើកយកមកពិភាក្រចសា និងដោះទស្រច្រចយនៅក្នុងកិច្ចប្រចជ៊ ំ

គណៈកម្ម្រចធិការរបស់ខ្លួន។ ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលបានទទួលសា្គ្រចល់ា ខណៈដ្រចលគណៈកម្ម្រចធិការ 

ទាំងន្រចះទមនសិទ្ធិអំណាចធ្វើការពិភាក្រចសាលើបញ្ហ្រចនានាដ្រចលបានប្រចគល់ជូន ាជល់ស្រចចក្តីសម្រច្រចច  

និង/ឬអន៊សាសន៍របស់គណៈកម្ម្រចធិការទាំងន្រចះទ ត្រចូវបញ្ជូនៅកក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ដើម្រចបីពិនិត្រចយ  

ដោយសារក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល គឺជាអ្នកទទួលខ៊សត្រចវូរួម ៅកលើភាពជោគជ័យ អាជីវកម្ម យ៊ទ្ធសាស្ត្រចរ   

ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ សកម្មភាពប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងប្រចតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។ 

ព័ត៌មនលម្អិតអំពីគណៈកម្ម្រចធិការនានា មនបង្ហ្រចញនៅក្នុងផ្ន្រចកខាងក្រច្រចមជាបន្តបនា្ទ្រចប់។ 

គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម

សមជិកគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មស៊ទ្ធត្រចជាអភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ ដ្រចលមនចំណ្រចះទដឹង 

និងបទពិសោធន៍ ផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ។

ការទទួលខ៊សត្រចវូចម្រចបងរបស់គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម គឺធានាឲ្រចយមនការអន៊វត្តអភិបាលកិច្ចរបស់ 

ធនាគារបានល្អប្រចសើរ ស្រចបព្រចលដ្រចលធ្វើការពិនិត្រចយលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារ ការ 

ផ្រចសព្វផ្រចសាយព័ត៌មន ការគោរពបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងការគ្រចប់គ្រចងដំណើរ 

ការប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុរបស់ធនាគារ។ គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម ជួបប្រចជំ៊ជាប្រចាំ ដើម្រចបីពិនិត្រចយ 

លើលទ្ធផលការងរប្រចាំត្រចីមស របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ របាយការណ៍សវនកម្ម ដ្រចល 

ាជប់បញ្ចលូទំាងការអន៊វត្ត ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ ក៏ដូចជាប្រចតិបត្តកិារ 

ជាមួយភាគីសម្ពុ័ន្ធញ្ញ្រចតិ។ 

គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មបានជួបប្រចជ៊ំចំនួន ០៤ ដង ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣ ដ្រចលមនវត្តមនសមជិក

ចូលរួមដូចខាងក្រច្រចម៖ 

ចំនួនកិច្ចប្រចជ៊ំ
សមាជិក បានចូលរួម ចំនួនកិច្ចប្រជ៊ំ

បណ្ខិត ម៊ី កល្រចយាណ**

ប្រចធានគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម/អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ៤ ៤

Dato’ Shaarani Ibrahim 

អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ៤ ៤

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ៤ ៤

តួនាទី និងកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មមនដូចខាងក្រច្រចម ៖

ចំណុចគន្លឹះ ការទទួលខ៊សត្រូវ

ការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង/

ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ច

ពិនិត្រចយឡើងវិញ លើប្រចសិទ្ធភាពន្រចប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង  

ដំណើរការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ចក្នុងសម្ពុ័ន្ធធនាគារ  

ស្រចបតាមលក្ខជខណ្ឌតម្រចូវនៅក្នុងប្រចកាសស្តីពី អភិបាលកិច្ចន្រច 

គ្រចឹះទសា្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ក. ធានាា ម៊ខងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុបានរៀបចំល្អប្រចសើរ  ដើម្រចបី 

ធ្វើការត្រចតួពិនិត្រចយ ឬអង្ក្រចតក្នងុនាមគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម  

ហើយម៊ខងរន្រចះទត្រចូវស្ថិតនៅក្រច្រចមអំណាច និងការគ្រចប់

គ្រចងផ្ទ្រចល់ពីគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម។ 

ខ. ពិនិត្រចយពីភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ន្រចវិសាលភាពការងរ ម៊ខងរ  

សមត្ថភាព និងធនធានន្រចម៊ខងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ហើយ 

ពិនិត្រចយមើលាតើម៊ខងរោះទបានទទួលសិទ្ធសំិខាន់ៗ ដើម្រចបី 

បំព្រចញការងរឬនៅ។ 

គ. ពិនិត្រចយលើលទ្ធផលន្រចដំណើរការសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង និងធានា 

ាត់វិធានការសមស្រចបចំពោះទអន៊សាសន៍របស់សវនករផ្ទ្រចក្នងុ  

បើាំបាច់។ របាយការណ៍របស់សវនករផ្ទ្រចក្នុង និងគណៈ 

កម្ម្រចធិការសវនកម្មមិនទាមទារឲ្រចយមនការពិនិត្រចយ និងក្រច 

សម្រចួលពីអគ្គនាយកឡើយ។ 

ឃ. គ្រចប់គ្រចងម៊ខងររបស់សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង និងធានាការគោរព 

ច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តិដ្រចលអន៊វត្តចំពោះទគ្រចឹះទសា្ថ្រចនធនាគារ  

និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ង. វាយតម្ល្រចសកម្មភាពប្រចតិបត្តកិារ និងធ្វើស្រចចក្តសីម្រច្រចចអំពី 

កញ្ចប់តម្ល្រចការរបស់នាយកសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង។ 

ច. អន៊ម័តលើការត្រចងតំាង ផ្ល្រចស់ប្តរូ និងបណ្ត្រចញច្រចញនាយក 

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ឬ ប៊គ្គលិកជាន់ខ្ពុស់ដ្រចលបំព្រចញម៊ខងរ 

ជាសវនករផ្ទ្រចក្នុង និងត្រចូវទទួលការជូនដំណឹងអំពីការ 

លាឈប់របស់ប៊គ្គលិកជាន់ខ្ពុស់ជា សវនករផ្ទ្រចក្នុង ហើយ 

ត្រចូវផ្តល់ឱកាសឲ្រចយសមជិក ដ្រចលបានដាក់ពាក្រចយលាឈប ់

ោះទបញ្ជ្រចក់ប្រច្រចប់ពីមូលហ្រចត៊ន្រចការលាឈប់។

សវនកម្មខាងក្រច្រច ក. ពិារណាលើការត្រចងតំាងសវនករខាងក្រច្រច តម្ល្រចការសម្រច្រចប់ 

ការធ្វើសវនកម្ម និងបញ្ហ្រចទំាងឡាយទាក់ទង និងមូលហ្រចត៊ 

ន្រចការលាល្រចងតំណ្រចង និងការបណ្ត្រចញច្រចញ។ 

ខ. ពិភាក្រចសា និងពិនិត្រចយមើលឡើងវិញជាមួយសវនករខាងក្រច្រច 

ម៊ននឹងាប់ផ្តើមធ្វើសវនកម្មអំពីលក្ខជណៈ និងទំហំការងរ 

សវនកម្ម ហើយធានាលើការសម្រចបសម្រចលួក្នងុករណីមន  

ក្រច៊មហ៊៊នសវនកម្មច្រចើនចូលរួម។

គ. វាយតម្ល្រចអំពីគោលៅ ការបំព្រចញការងរ និងឯកាជជ្រចយភាព 

របស់សវនករខាងក្រច្រច (ឧទាហរណ៍ ដោយការពិនិត្រចយ និង 

វាយតម្ល្រចពីទំនាក់ទំនងផ្រចស្រចងៗ រវាងសវនករខាងក្រច្រច និង 

ធនាគារ)។

ឃ. អន៊ម័តលើការផ្តល់ស្រចវា ដ្រចលមិនទាក់ទងនឹងការងរ 

សវនកម្មដោយសវនករខាងក្រច្រច ធ្វើការវាយតម្ល្រចាតើស្រចវា 

ោះទអាចនឹងប៉ះទពាល់ដល់ឯកាជជ្រចយភាពរបស់ពួកគាត់ឬទ្រច។

ឃ. ធានាា មនការពិនិត្រចយច្រចបាស់លាស់លើលក្ខជខណ្ឌន្រចការ 

ផ្តល់ស្រចវា ដ្រចលមិនទាក់ទងនឹងការងរសវនកម្ម ដើម្រចប ី

ជៀសវៀងការប៉ះទពាល់ដល់ការវិនិច្ឆ័យ ប្រចកបដោយ 

ឯកាជជ្រចយភាពរបស់សវនករខាងក្រច្រច។

ង. ធានាា គណនីធនាគារត្រចូវបានរៀបចំយ៉្រចងត្រចឹមត្រចូវ និង 

ទាន់ព្រចលវ្រចលា ដោយមនការត្រចតួពិនិត្រចយឡើងវិញជាប្រចាំ 

លើភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ន្រចការធ្វើសំវិធានធនដ្រចលាំបាច់ និង 

ចំពោះទបំណុលអាក្រចក់ និងសង្រចស័យ។

ច. ពិភាក្រចសាលើបញ្ហ្រច និងលក្ខជខណ្ឌបម្រចង៊នានាដ្រចលកើតច្រចញ 

ពីសវនកម្មអន្តរកាល និងច៊ងក្រច្រចយ និងលើបញ្ហ្រចមួយចំនួន 

ទៀត ដ្រចលសវនករចង់ធ្វើការពិភាក្រចសា (ដោយមិនមន 

វត្តមនរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង ប្រចសិនបើាំបាច់)

ជ. ពិនិត្រចយឡើងវិញលើលិខិតគ្រចប់គ្រចងរបស់សវនករខាងក្រច្រច 

និងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង។

ឈ. ជួបប្រចជ៊ំជាមួយសវនករខាងក្រច្រចយ៉្រចងហចណាស់ម្តង 

ក្នុងមួយឆ្ន្រចំ ដោយមិនមនវត្តមនរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង  

ដើម្រចបីពិភាក្រចសាលើបញ្ហ្រចគន្លឹះទសំខាន់ៗ និងស្នើស៊ំយោបល់

ពីសវនករខាងក្រច្រចវិញ។

លទ្ធផលសវនកម្ម ការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង  

និងបញ្ហ្រចន្រចការប្រចតិបត្តិតាមច្រចបាប់ 

ដើម្រចបីពិនិត្រចយឡើងវិញលើលទ្ធផលន្រចការអង្ក្រចតសំខាន់ៗ លទ្ធផល 

សវនកម្មជាប្រចាំ និងការត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ និងការប្រចតិបត្តតិាម 

ច្រចបាប់ដ្រចលាជយការណ៍ដោយសវនករផ្ទ្រចក្នុង សវនករខាងក្រច្រច  

និងសវនករស្រចបច្រចបាប់។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវ្ញត្ថុ ពិនិត្រចយលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រចីមស ម៊នព្រចលទទួល 

ការអន៊ម័តពីក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ដោយផ្ត្រចតសំខាន់លើ៖

• ការផ្ល្រចស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងការអន៊វត្ត និងគោលការណ ៍

គណន្រចយ្រចយ

• ការក្រចប្រច្រចដ្រចលគួរឲ្រចយកត់សម្គ្រចល់ដ្រចលកើតពីការធ្វើសវនកម្ម

• ការធ្វើស្រចចក្តីសន្និដា្ឋ្រចនពីបញ្ហ្រចដ្រចលកំព៊ងកើតឡើង និង

• ការប្រចតិបត្តតិាមគំរូរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ និងតម្រចវូការតាម 

ផ្លូវច្រចបាប់ដទ្រចផ្រចស្រចងទៀត

ប្រចតិបត្តិការរបស់ភាគីសម្ពុ័ន្ធាតិ ពិនិត្រចយាជល់ប្រចតិបត្តកិារធ្វើឡើងជាមួយភាគីសម្ពុន័្ធាតិ នងិជូន  

ដំណឹងដល់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលពីប្រចតិបត្តិការទាំងោះទ។

ផ្រចស្រចងៗ ក. ជូនដំណឹងដល់គណៈគ្រចប់គ្រចងជាន់ខ្ពុស់ជាទៀងទាត់អំពី 

បញ្ហ្រចដ្រចលប៉ះទពាល់ដល់ធនាគារ។ 

ខ. កោះទប្រចជំ៊ជាមួយសវនករផ្ទ្រចក្នងុ សវនករខាងក្រច្រច ឬទំាងពីរ 

ក្នុងព្រចលត្រចមួយ បើយល់ាាំបាច់។

គ. ពិនិត្រចយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆមស និងប្រចាំឆ្ន្រចំ  

សម្រច្រចប់ដាក់បញ្ជនូៅកឲ្រចយក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល របស់ធនាគារ  

និងធានានូវការបោះទព៊ម្ពុផ្រចសាយ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ

ប្រចាំឆ្ន្រចំបានរហ័ស។

គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ

ការទទួលខ៊សត្រចវូចម្រចបងរបស់គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ គឺត្រចវូធានាា ម៊ខងរគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ 

ដ្រចលត្រចវូបានដាក់បញ្ចលូនៅក្នងុធនាគារ  ត្រចវូបានអន៊វត្តប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព។ គណៈកម្ម្រចធិការ  

ហានិភ័យត្រចូវាជយការណ៍ៅកក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល នូវាជល់បញ្ហ្រចពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ 

នៅក្នុងធនាគារ។ 

គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យបានជួបប្រចជំ៊ចំនួន ១២ លើក ក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១៣ ដ្រចលមនវត្តមនសមជិក 

ចូលរួមដូចខាងក្រច្រចម ៖

ចំនួនកិច្ចប្រចជ៊ំ
សមាជិក បានចូលរួម ចំនួនកិច្ចប្រជ៊ំ

Dato’ Shaarani Ibrahim

ប្រចធានគណៈកម្ម្រចធិការ/អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ១២ ១២

Yew Wan Kup 

អភិបាលមិនឯកាជជ្រចយប្រចតិបត្តិ និងជាអគ្គនាយក ១២ ៨

ប៊៊ន យីន
អគ្គនាយករង  និងជានាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម ១១ ១២

ហ៊ង ជៀប *1

នាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ៧ ៧

Sasi Komanthakkal *2

តំណាងនាយក គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ៥ ៥

ហ្រចង ធីតា 
នាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល ១០ ១២

Mohan Raj S Govinda Raj *3

តំណាងនាយក គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ៩ ៩

ដ្រចន ដាវ៊ទ្ធ *4

នាយក ព័ត៌មនវិទ្រចយា ៣ ៣

ហ្រចង វ៊ទ្ធី *5

នាយក ហិរញ្ញវត្ថុ និងយ៊ទ្ធសាស្ត្រច ១១ ១២

ហ្រចង តូរ៉ង់ *6

ប្រចធានរតនាគារ ១២ ១២

លី សោភា
នាយក នីតិកម្ម និងប្រចតិបត្តិតាម ១១ ១២

* 1 ត្រចងតាំងនៅថ្ង្រចទី២០ ខ្រចឧសភា ឆ្ន្រចំ២០១៣

** 2 លាល្រចងតំណ្រចងនៅថ្ង្រចទី១៩ ខ្រចមិថ៊នា ឆ្ន្រចំ២០១៣

** 3 ត្រចងតាំងនៅថ្ង្រចទី២០ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៣

* 4 លាល្រចងតំណ្រចងនៅថ្ង្រចទី២០ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៣

** 5 ផ្ល្រចស់ប្តូរៅកជាអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រច្រចយ៍នៅថ្ង្រចទី១៣ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៣

** 6 ផ្ល្រចស់ប្តូរៅកជាអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រច្រចយ៍នៅថ្ង្រចទី១៣ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៣



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 4544 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍ស្តពីីអភិបាលកិច្ចធនាគារស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍ស្តពីីអភិបាលកិច្ចធនាគារ

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យមនដូចខាងក្រច្រចម៖

• ប្រចងច្រចកដើមទ៊នដ្រចលមនហានិភ័យ (Capital-at-Risk) ៅកតាមប្រចភ្រចទអាជីវកម្ម និង 

ហានិភ័យផ្រចស្រចងៗពីគា្ន្រច ដើម្រចបីធានាា ការប្រចងច្រចកហានិភ័យបានធ្វើគ្រចប់គ្រច្រចន់ អន៊លោមតាម 

លក្ខជខណ្ឌកំណត់ដោយបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ និងធានាា ធនាគារមនដើមទ៊នបម្រច៊ងគ្រចប់គ្រច្រចន ់

ដើម្រចបីប្រចឈមម៊ខនឹងសា្ថ្រចនភាពវិបត្តិផ្រចស្រចងៗ។ 

• បង្កើនតម្ល្រចភាគហ៊៊និកតាមរយៈការវាយតម្ល្រចលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញ និងហានិភ័យ (risk-return  

profiles) ពីដំណើរការប្រចតិបត្តិការ ហើយធានាា កម្រចិតហានិភ័យដ្រចលទទួលយកស្ថិតនៅ 

ក្នុងដ្រចនកម្រចិតដ្រចលបានកំណត់ដោយក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលរបស់ធនាគារ។

• ពិនិត្រចយ និងជូនយោបល់ដល់ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល ដើម្រចបីធ្វើការអន៊ម័តលើគោលការណ៍ និងកម្រចតិ 

ហានិភ័យដ្រចលសមស្រចប ដើម្រចបីរក្រចសាក្រចបខ័ណ្ឌន្រចការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ឲ្រចយស្រចបតាមផ្រចនការ 

អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ក្រចបខ័ណ្ឌន្រច EWRM របស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច និងស្រចបតាមច្រចបាប់ និង 

បទប្រចបញ្ញត្តិដ្រចលបានកំណត់។

• វាយតម្ល្រច និងពិនិត្រចយលើសំណើស៊ំអន៊ម័តសម្រច្រចប់ផលិតផលថ្មី ការវិនិយោគ អាជីវកម្ម សម្ពុ័ន្ធ 

ជាយ៊ទ្ធសាស្ត្រច និងផលិតផលដ្រចលត្រចូវបានក្រចច្ន្រច ដ្រចលត្រចូវអន៊ម័តជាគោលការណ៍ ឬផ្តល់ 

អន៊សាសន៍ដល់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលដើម្រចបីធ្វើការអន៊ម័ត។

• ពិនិត្រចយ និងអន៊ម័តលើសំណើក្រចប្រច្រចនីតិវិធី និងដំណើរការប្រចតិបត្តិការ។

• ជម្រច៊ញលើការគោរពតាមគោលការណ៍ និងកម្រចិតហានិភ័យ។

• ដាក់ឲ្រចយប្រចើប្រច្រចសនូ់វវិធីសាស្ត្រចដ៏សមស្រចបដើម្រចបីកំណត់ និងវាសវ់្រចងហានិភ័យគ្រចប់សា្ថ្រចនភាព។

• បង្កើតយ៊ទ្ធសាស្ត្រចសម្រច្រចប់វាយតម្ល្រច ត្រចួតពិនិត្រចយ និងគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យឲ្រចយស្ថិតក្នុងកម្រចិតមួយ

ដ៏សមស្រចប។

• ពិភាក្រចសាសម្រច្រចចលើវិធីសាស្ត្រច និងឧបករណ៍សម្រច្រចប់ធ្វើការវាស់វ្រចងៅកលើបរិមណហានិភ័យ 

ផ្រចស្រចងៗ ដើម្រចបីស៊ំការអន៊ម័តពីក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល។

• ត្រចួតពិនិត្រចយសមសធាត៊តាាជងត៊ល្រចយការរបស់ធនាគាររួមមនឥណទាន និងប្រច្រចក់បញ្ញើ។

• ធានានូវការប្រចកាន់ខា្ជ្រចប់នូវទ្រចឹស្តីសន្តនិយម (holistic approach) ក្នុងការគ្រចប់គ្រចងតាាជង 

ត៊ល្រចយការរបស់ធនាគារ តាមរយៈការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព  

ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យសន្ទនិយភាព ការគ្រចប់គ្រចងគម្ល្រចតកម្រចិតការប្រច្រចក់ និងមូលធន។

• ធានាា ធនាគាររក្រចសាបាននូវគ៊ណភាពទ្រចព្រចយសកម្ម តាមរយៈការពិនិត្រចយតាមដានយ៉្រចងម៉ត់ចត់ 

លើដំណើរការ និងការអន៊ម័តលើឥណទានថ្មីៗ ព្រចមទាំងការប្រចមូលឥណទានដ្រចលមិន 

ដំណើរការភា្ល្រចមៗមកវិញផងដ្រចរ។ 

• ពិនិត្រចយឡើងវិញនូវផ្រចនការយាភាព (Contingency Plan) និងការគ្រចប់គ្រចងនិរន្តរភាពន្រច 

អាជីវកម្ម (Business Continuity Management) សម្រច្រចប់ការអន៊វត្ត នៅព្រចលាំបាច់ និង 

ស្នើស៊ំការអន៊ម័តពីក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល។

• ពិនិត្រចយឡើងវិញ និងអន៊ម័តលើតួនាទី និងភារកិច្ច និងសមសភាពន្រចគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ  

ដ្រចលស្ថតិនៅក្រច្រចមការគ្រចប់គ្រចងរបស់គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ រួមបញ្ចលូទំាងការត្រចងតំាង  

និងការដកច្រចញនូវសមជិក និងអ្នកចូលរួមក្នុងគណៈកម្ម្រចធិការទាំងន្រចះទ។

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងមនដូចខាងក្រច្រចម៖

• ផ្តល់ប្រចឹក្រចសាជូនអគ្គនាយក

• ត្រចួតពិនិត្រចយ និងវាយតម្ល្រចសកម្មភាពប្រចតិបត្តិការរបស់នាយកដា្ឋ្រចនអាជីវកម្មនីមួយៗ។

• ពិនិត្រចយរបាយការណ៍គ្រចប់គ្រចងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងរបាយការណ៍គ្រចប់គ្រចងផ្រចស្រចងៗទៀតរបស់ធនាគារ។

• បង្កើតយ៊ទ្ធសាស្ត្រច ផ្រចនការអាជីវកម្ម និងផ្រចនការថវិកាសម្រច្រចប់ធនាគារ (ាជប់បញ្ចលូទំាងចំណុច 

ដ្រចលទាក់ទងនឹងបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មន)

• កំណត់ការងរដ្រចលទាមទារឲ្រចយមនការសហការពីនាយកដា្ឋ្រចនច្រចើន។

•  ពិភាក្រចសាលើច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តិសំខាន់ៗ។

•  ការងរផ្រចស្រចងៗទៀតតាមការណ្រចនាំរបស់អគ្គនាយក។

•  ការងរផ្រចស្រចងៗទៀត តាមការណ្រចនាំរបស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល/ប្រចធាននាយកប្រចតិបត្តិ របស់ 

ក្រច៊មហ៊៊នម្រច។

គណៈកម្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុុជា

គណៈកម្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុុជា ធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ នូវាជល់បញ្ហ្រច 

ទាក់ទងនឹងការងរឥណទានរបស់ធនាគារ។

ហ៊ង ជៀប *
នាយក គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ប្រចធាន

Yew Wan Kup 

អគ្គនាយក ប្រចធានជំនួស

ប៊៊ន យីន 
អគ្គនាយករង និងជានាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម សមជិក

ហ្រចង ធីតា
នាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល សមជិក

គៀន វឌ្រចឍនា
ប្រចធាន គ្រចប់គ្រចងឥណទាន សមជិក

John Chuah Keat Koong 

ទីប្រចឹក្រចសាឥណទាន ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម សមជិក

Sue Kok Tseuy Shan **

ទីប្រចឹក្រចសាឥណទាន ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល សមជិក

លី សោភា ***
នាយក នីតិកម្ម និងប្រចតិបត្តិតាម សមជិក

ហ្រចង វ៊ទ្ធី
នាយក ហិរញ្ញវត្ថុ និងយ៊ទ្ធសាស្ត្រច សមជិក

*  ត្រចងតាំងនៅថ្ង្រចទី០៤ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៣

** លាល្រចងតំណ្រចងនៅថ្ង្រចទី២១ ខ្រចត៊លា ឆ្ន្រចំ២០១៣

*** ផ្ល្រចស់ប្តូរៅកជាអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រច្រចយ៍នៅថ្ង្រចទី០៤ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៣

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ម្រចធិការឥណទានមនដូចខាងក្រច្រចម៖

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងអន៊ម័តលើឥណទាន និងប៊រ្រចប្រចទានរបស់ធនាគារ ក្នុងកម្រចិតកំណត ់

ឥណទានដ្រចលក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលផ្តល់សិទ្ធិឲ្រចយ។

គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងនានា
គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងដូចមនរៀបាជប់ខាងក្រច្រចម ត្រចូវបានបង្កើតឡើងដើម្រចបីជួយការងររបស់

អភិបាលប្រចតិបត្តិ/ អគ្គនាយក និងគណៈគ្រចប់គ្រចងលើប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មផ្រចស្រចងៗ និងជួយគាំទ្រច

ដល់សកម្មភាពនានារបស់ធនាគារ៖ 

• គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង

• គណៈកម្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុុជា

• គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម

គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង

គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងាជយការណ៍ជូនក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល នូវបញ្ហ្រចពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រចប់គ្រចង 

ការងរប្រចាំថ្ង្រចរបស់ធនាគារ។

Yew Wan Kup 

អគ្គនាយក ប្រចធាន

ប៊៊ន យីន 
អគ្គនាយករង និងជានាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម សមជិក

ហ្រចង ធីតា
នាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល សមជិក

ហ្រចង តូរ៉ង់ *
ប្រចធាន គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ សមជិក

ហ៊ង ជៀប
នាយក គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ សមជិក

ហ្រចង វ៊ទ្ធី
ប្រចធាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងយ៊ទ្ធសាស្ត្រច សមជិក

អ៊៊ំ ចិនា្ត្រចភក្តី
នាយក ធនធានក្រច៊មហ៊៊ន សមជិក

Mohan Raj S Govinda Raj

នាយក ព័ត៌មនវិទ្រចយា និងប្រចតិបត្តិការ សមជិក

សា៊្រចង ស៊លក្ខជណ៍ **
នាយក ទីផ្រចសារ និងទំនាក់ទំនង សមជិក

លី សោភា ***
នាយក នីតិកម្ម និងប្រចតិបត្តិតាម សមជិក

*  ផ្ល្រចស់ប្តូរៅកជាអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រច្រចយ៍នៅថ្ង្រចទី១៣ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៣

** ត្រចងតាំងនៅថ្ង្រចទី១៧ ខ្រចក៊ម្ភៈ ឆ្ន្រចំ២០១៣

*** ផ្ល្រចស់ប្តូរៅកជាល្រចខាធិការនៅថ្ង្រចទី១៣ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៣

• ផ្តល់អន៊សាសន៍សម្រច្រចប់ការព្រចមព្រចៀង/ការយល់ព្រចមពីគណៈកម្ម្រចធិការឥណទានតំបន់ និង 

ការសម្រច្រចចរបស់ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល លើាជល់សំណើឥណទានទំាងអស់ដ្រចលហួសពីសិទ្ធអំិណាច 

សម្រច្រចចរបស់គណៈកម្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុុជា។

• អន៊ម័តលើប្រចតិបត្តិការដ្រចលគា្ម្រចនកម្រចិតកំណត់ឥណទានដ្រចលបានអន៊ម័តជាម៊ន ឬហួសព ី

កម្រចិតកំណត់ឥណទានដ្រចលបានអន៊ម័តជាម៊ន ៅកតាមករណីនីមួយៗ។

• ធានាាសមត៊ល្រចយឥណទានទាំងមូលរបស់ធនាគារ ស្រចបតាមគោលការណ៍ណ្រចនាំរបស់ 

អាជា្ញ្រចធរបញ្ញត្តិច្រចបាប់ និងស្រចបតាម គោលការណ៍ និងនីតិវិធីឥណទានដ្រចលបានអន៊ម័ត។

• ត្រចតួពិនិត្រចយឡើងវិញ និងអន៊ម័តលើវិធានការទារសំណងដ្រចលនឹងត្រចវូអន៊វត្ត ស្រចបតាមលក្ខជខណ្ឌ 

ពិន័យ និងការធ្វើសំវិធានធនចំពោះទគណនីសង្រចស័យ និងគណនីអាក្រចក់ និងឥណទានដ្រចលត្រចវូ 

ល៊បច្រចញពីបញ្ជី។

• វាយតម្ល្រចសមត៊ល្រចយហានិភ័យ នៅព្រចលអន៊ម័តឥណទាន និងប៊រ្រចប្រចទាន ដើម្រចបីធានាា ឥណទាន 

ដ្រចលបានផ្តល់ គឹស្ថិតនៅក្នុងកម្រចិតហានិភ័យរបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងវាយតម្ល្រចផលិតផលឥណទានផ្រចស្រចងៗរបស់ធនាគារ (ទំហំឥណទាន 

មិនម្រចនកម្ចី ឧ. សញ្ញ្រចប័ណ្ណជាដើម) ដើម្រចបីធានាា ផលិតផលទាំងោះទត្រចូវបានអន៊វត្តតាម 

បទដា្ឋ្រចន និងគោលការណ៍ដ្រចលបានកំណត់ដោយក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល។

• ត្រចតួពិនិត្រចយឡើងវិញ និងអន៊ម័តចំណាត់ា្ន្រចក់ឥណទានផ្ទ្រចក្នងុរបស់អ្នកខ្ចមី្ន្រចក់ៗ តាមដ្រចលអាច 

អន៊វត្តបាន។

• ត្រចតួពិនិត្រចយឡើងវិញ និងផ្តល់អន៊សាសន៍អំពីការក្រចប្រច្រច ឬវិសោធនកម្មក្នងុគោលការណ៍ឥណទាន  

និងគោលការណ៍ណ្រចនំាសម្រច្រចប់ការអន៊ម័តរបស់គណៈកម្ម្រចធិការឥណទានតំបន់/គណៈកម្ម្រចធិការ 

ហានិភ័យ និងក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល។

• បំព្រចញម៊ខងរដទ្រចទៀតតាមការណ្រចនាំរបស់គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ។

គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម

គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម ាជយការណ៍ៅកគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ 

អំពីហានិភ័យសន្ទនិយភាព និងបញ្ហ្រចនានាដ្រចលទាក់ទងនឹងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្មរបស ់

ធនាគារ។

ប៊៊ន យីន 
អគ្គនាយករង និងជានាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម ប្រចធាន

Yew Wan Kup 

អគ្គនាយក សមជិក

ហ្រចង ធីតា
នាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល សមជិក

ហ៊ង ជៀប *
នាយក គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ សមជិក

ហ្រចង វ៊ទ្ធី
នាយក ហិរញ្ញវត្ថុ និងយ៊ទ្ធសាស្ត្រច សមជិក

ហ្រចង តូរ៉ង់
ប្រចធានរតនាគារ សមជិក

*  ត្រចងតាំងនៅថ្ង្រចទី១៩ ខ្រចមិថ៊នា ឆ្ន្រចំ២០១៣



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 4746 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្មមនដូចខាងក្រច្រចម៖

• គ្រចប់គ្រចង និងត្រចួតពិនិត្រចយិជារួមលើហានិភ័យសន្ទនិយភាព និងហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់របស់

ធនាគារនៅក្នុងបញ្ជី ធនាគារ (IRRBB) ដើម្រចបីធានាា ធនាគារអាចបំព្រចញកាតព្វកិច្ចលំហូរ

សាច់ប្រច្រចក់របស់ខ្លួនបានទាន់ព្រចលវ្រចលា និងមនប្រចសិទ្ធភាពចំណាយ។

• ការប្រចងច្រចកប្រចភពហិរញ្ញប្រចបទានឲ្រចយមនកាន់ត្រចច្រចើន ដើម្រចបីជៀសវាងការពឹងផ្អ្រចកលើប្រចភព

ហិរញ្ញប្រចបទានមិនស្ថិតស្ថ្រចរ។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ/ផ្តល់អន៊សាសន៍អំពីហានិភ័យសន្ទនិយភាព និងគោលការណ៍គ្រចប់គ្រចង

លើហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់នៅក្នុងបញ្ជីធនាគារ (IRRBB) និងគោលការណ៍ជាក់លាក់ផ្រចស្រចង 

ទៀតទាក់ទងនឹងហានិភ័យសន្ទនិយភាព/ គោលការណ៍គ្រចប់គ្រចងលើហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ 

នៅក្នងុបញ្ជធីនាគារ (IRRBB) ម៊ននឹងស្នើសំ៊ការអន៊ម័តយល់ព្រចមពីគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ 

របស់ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ ដោយមនការទទួលសា្គ្រចល់ពីគណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង 

ហានិភ័យសន្ទនិយភាពប្រចាំតំបន់ (RLRC) និងការអន៊ម័តយល់ព្រចមពីក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល 

របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញលើហានិភ័យសន្ទនិយភាព និងការអន៊គ្រច្រចះទលើហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ 

នៅក្នងុបញ្ជធីនាគារ (IRRBB) និងធានាការប្រចតិបត្តតិាមគោលការណ៍ផ្ទ្រចក្នងុ ដូចជា ការពិនិត្រចយ 

តាមដានលើកម្រចិតហានិភ័យ/MAT បានអន៊ម័តរួច ឬកម្រចិតណាមួយដ្រចលត្រចូវបានកំណត ់

ទាក់ទងនឹងការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យសន្ទនិយភាព និងផ្តល់អន៊សាសន៍ៅកគណៈកម្ម្រចធិការ 

ហានិភ័យ ដើម្រចបីធ្វើការអន៊ម័ត និងជូនដំណឹងៅកគណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យសន្ទនិយភាព 

ប្រចាំតំបន់ ដើម្រចបីទទួលជ្រច្រចបជាព័ត៌មន។ 

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញលើនីតិវិធិធ្វើប្រចតិបត្តិការ វិធីសាស្ត្រច ឬស្រចចក្តីសន្និដា្ឋ្រចនដ្រចលប្រចើប្រច្រចស ់

សម្រច្រចប់ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យសន្ទនិយភាព និងការគ្រចប់គ្រចងលើហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ 

នៅក្នងុបញ្ជធីនាគារ (IRRBB) ដោយធ្វើការប្រចកឹ្រចសាយោបល់ជាមួយក្រចម៊ការងរគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយ 

សកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្មរបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច ដូចជាលើការសន្និដា្ឋ្រចនធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ 

សន្ទនិយភាព និងគម្ល្រចតន្រចការកំណត់តម្ល្រចឡើងវិញ/ហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់នៅក្នុងបញ្ជ ី

ធនាគារ។

• ធានាការប្រចតិបត្តិតាមច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តិក្នុងស្រច៊ក និងជូនដំណឹងៅកក្រច៊មការងរគ្រចប់គ្រចង 

ទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្មរបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច អំពីបញ្ហ្រចនានាដ្រចលទាក់ទងនឹងហានិភ័យ 

សន្ទនិយភាព/ហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ ដ្រចលអាចកើតមនឡើង។

• ត្រចួតពិនិត្រចយិឡើងវិញនូវសមសភាពក្នុងតាាជងត៊ល្រចយការពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទាន និងប្រច្រចក់បញ្ញើ 

របស់ធនាគារ។

• ធានាា ទ្រចសឹ្តសីន្តនិយម (holistic approach) ត្រចវូបានប្រចើប្រច្រចស់ដើម្រចបីគ្រចប់គ្រចងតាាជងត៊ល្រចយការ 

របស់ធនាគារ តាមរយៈការគ្រចប់គ្រចងដោយប្រចសិទ្ធភាពលើហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ ការគ្រចប់គ្រចង 

ហានិភ័យប្រចភពទ៊នសន្ទនិយភាព គម្ល្រចតន្រចការប្រច្រចក់ និងការគ្រចប់គ្រចងមូលធន។ 

គណន្រចយ្រចយភាព និងសវនកម្ម
ការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយយោងតាមច្រចបាប់ស្តីពីសហគ្រច្រចសពាណិជ្ជកម្ម និងច្រចបាប់ស្តីពីគ្រចឹះទសា្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗត្រចូវបានរៀបចំឡើងដោយយោងតាមស្រចចក្តី

ណ្រចនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រចកម្ពុុជា និងស្តង់ដារគណន្រចយ្រចយរបស់កម្ពុុជា។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ត្រចូវបានរៀបចំដោយផ្អ្រចកលើមូលដា្ឋ្រចនកង្វល់ជាប្រចាំ និងត្រចូវផ្តល់នូវការពិនិត្រចយដ៏ជាក់លាក់ និងត្រចឹ

មត្រចូវលើសា្ថ្រចនភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ដោយគិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៣។ 

គោលការណ៍គណន្រចយ្រចយដ៏ត្រចឹមត្រចូវ ត្រចូវបានអន៊វត្តដើម្រចបីឲ្រចយមនភាពស្រចបគា្ន្រចក្នុងការរៀបច ំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយមនការគាំទ្រចនូវការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉្រចន់ប្រចមណប្រចកបដោយភាព 

ប្រចង៊ប្រចយ័ត្ន និងសមហ្រចត៊ផល។ អភិបាលទំាងអស់ត្រចវូទទួលខ៊សត្រចវូទំាងស្រចង៊នៅក្នងុដំណាក់កាល 

ន្រចះទ ដើម្រចបីការពារនូវទ្រចព្រចយសកម្មរបស់ធនាគារ និងត្រចវូធានាា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារ  

បង្ហ្រចញពីសមត៊ល្រចយភាព និងការវាយតម្ល្រចសា្ថ្រចនភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការព្រចយាករណ៍នាថ្ង្រចអនាគត  

ប្រចកបដោយភាពត្រចឹមត្រចូវ និងក្រចបាះទក្រចបាយ ។ 

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល មនស្រចចក្តីព្រចញចិត្តនឹងការបំព្រចញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្ហ្រចញនូវ 

សមត៊ល្រចយភាព និងការវាយតម្ល្រចអំពីសា្ថ្រចនភាពហិរញ្ញវត្ថ ុនិងការព្រចយាករណ៍នាថ្ង្រចអនាគតប្រចកបដោយ 

ភាពត្រចឹមត្រចូវ នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដូចមនបង្ហ្រចញនៅក្នុង 

របាយការណ៍របស់អភិបាលនៅក្នងុទំព័រ ៦៨ ដល់ ៦៩ ស្តពីីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ្រចរបាយការណ៍ 

ប្រចាំឆ្ន្រចំន្រចះទ។

គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម

គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មជួយក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ក្នុងការត្រចួតពិនិត្រចយដំណើរការន្រចការរៀបច ំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រចីមស និងប្រចាំឆមសរបស់ធនាគារ និង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំត្រចូវត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ ដោយគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម និង 

អន៊ម័តដោយក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ម៊នព្រចលផ្តល់ជូនធនាគារជាតិន្រចកម្ពុុជា។

ការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ទទួលខ៊សត្រចូវរួមលើការរក្រចសានូវប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងឲ្រចយមនភាពល្អប្រចសើរ  

ដ្រចលរួមមនដូចជា ការត្រចួតពិនិត្រចយលើហិរញ្ញវត្ថុ ការធ្វើប្រចតិបត្តិការប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព និង  

ប្រចសិទ្ធផល ការគោរពច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តនិានា ក៏ដូចជាការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ។ ទំហំ និងភាព 

ស្មុគសា្ម្រចញន្រចអាជីវកម្មរបស់ធនាគារទាមទារឲ្រចយមនជាាំបាច់នូវការគ្រចប់គ្រចង និងការប្រចងច្រចក 

ហានិភ័យត្រចឹមត្រចូវ។ លក្ខជណៈន្រចហានិភ័យទាំងន្រចះទ មនន័យា ព្រចឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយអាចនឹង 

កើតមនឡើង ហើយបណា្ត្រចលឲ្រចយមនការខាតបង់ដោយមិនអាចដឹងម៊ន និងជៀសវាងបាន។ ប្រចព័ន្ធ 

ត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងដ្រចលពាក់ព័ន្ធត្រចូវបានរៀបចំឡើង ដើម្រចបីផ្តល់នូវការធានាដ៏សមហ្រចត៊ផលមួយ  

បើទោះទបីជាវាមិនអាចធានាទំាងស្រចង៊ចំពោះទហានិភ័យ ដ្រចលកើតច្រចញពីកំហ៊សធ្ងន់ធ្ងរ ការក្រចងបន្លំ  

ឬ ការខាតបង់ដ្រចលកើតមនក្តី។

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលបានាត់ទ៊កា ក្រចបខ័ណ្ឌ និងប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង និងនីតិវិធីត្រចូវបានអន៊វត្ត 

ដោយគណៈគ្រចប់គ្រចងរបស់ធនាគារក្នុងឆ្ន្រចំហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់កាលបរិច្ឆ្រចទ ន្រចរបាយការណ៍ន្រចះទ  

និងមនគ្រចប់គ្រច្រចន់ ស្រចបតាមតម្រចូវការរបស់ធនាគារក្នុងបរិយកាសអាជីវកម្មនាព្រចលបច្ចុប្រចបន្ន។  

ប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ ត្រចវូបានរៀបចំឡើងសម្រច្រចប់ផ្តល់នូវការធានាដ៏សមស្រចបមួយ បើទោះទបីជា 

វាមិនអាចធានាទាំងស្រច៊ង ដើម្រចបីបង្កើតឲ្រចយបាននូវបទដា្ឋ្រចនជាក់លាក់មួយសម្រច្រចប់ប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយ 

ផ្ទ្រចក្នងុ និងជួយធនាគារក្នងុការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យលើការបាជជ័យក្នងុការសម្រច្រចចគោលៅអាជីវកម្មក្តី  

ប៉៊ន្ត្រច វាប្រចសើរជាងការល៊បចលនូវប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយន្រចះទដ្រចរ។ 

ស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍អំពីប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុដ្រចលបង្ហ្រចញពីសា្ថ្រចនភាពត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុរបស់ធនាគារ 

មនបង្ហ្រចញនៅក្នុងទំព័រ ៣៤ ដល់ ៣៥ ន្រចរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំន្រចះទ។

ស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍ស្តពីីអភិបាលកិច្ចធនាគារ ត្រចវូបានអន៊ម័តដោយក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលនៅថ្ង្រចទី១៨ 

ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៤។

ស្រចចក្ដីសង្ខជ្រចប
គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មន្រចធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ប្ត្រចជា្ញ្រចបំព្រចញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការ 

ធានានូវការអន៊វត្ត អភិបាលកិច្ចយ៉្រចងល្អប្រចសើរ ព្រចមទាំងធានានូវការត្រចួតពិនិត្រចយលើរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងរបស់ធនាគារ។

១. សមជិកចូលរួមកិច្ចប្រចជ៊ំ 
ព័ត៌មនលម្អិតន្រចសមសភាពគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម និងកិច្ចប្រចជ៊ំគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម  

ដ្រចលបានរៀបចំឡើងក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣ មនរៀបាជប់ដូចខាងក្រច្រចម៖

សមាជិក ម៊ខងារ បានចូលរួម ចំនួនកិច្ចប្រជ៊ំ

បណ្ខិត ម៊ី កល្រចយាណ អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ៤ ៤

Dato’ Shaarani Ibrahim អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ៤ ៤

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ ៤ ៤

ប្រចធានគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម ធ្វើស្រចចក្តាីជយការណ៍ជូនក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលអំពីបញ្ហ្រចទំាងឡាយ 

ណា ដ្រចលត្រចូវបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រចជ៊ំគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មរបស់ខ្លួន។

២. សមសភាព
សមភាពរបស់គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម គឺមនត្រចអភិបាលមិនប្រចតិបត្តប៊៉ិណ្ណ្រចះទ។ គណៈកម្ម្រចធិការ 

សវនកម្ម ដឹកនាំដោយអភិបាលឯកាជជ្រចយចំនួនមួយ (១) រូប និងត្រចូវមនសមជិកយ៉្រចងតិចចំនួនបី   

(៣) រូប ដ្រចលភាគច្រចើនជាអភិបាលឯកាជជ្រចយ។ គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម ត្រចវូមនយ៉្រចងតិចនូវប៊គ្គល 

ឯកាជជ្រចយមួយ (១) រូប ដ្រចលមនជំនាញផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណន្រចយ្រចយ និងប៊គ្គលឯកាជជ្រចយមួយ  

(១) រូប ដ្រចលមនជំនាញផ្ន្រចកនីតិកម្ម និងវិស័យធនាគារ។ 

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ត្រចូវអន៊ម័តដំណើរការមួយសម្រច្រចប់វាយតម្ល្រចប្រចាំឆ្ន្រចំពីប្រចសិទ្ធភាពរបស់  

គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម ក៏ដូចជាការរួមចំណ្រចករបស់សមជិកម្ន្រចក់ៗ ដោយផ្អ្រចកលើលក្ខជណៈ 

វិនិច្ឆ័យការអន៊វត្តជាគោលៅ ដ្រចលស្រចបជាមួយនឹងសូចនាករន្រចការវាយតម្ល្រចលទ្ធផលការងរ  

(Key Performance Indicators)។ 

តំណ្រចងទំន្រចរនៅក្នុងគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម ត្រចូវបំព្រចញក្នុងរយៈព្រចល បី (៣) ខ្រច។

៣. សិទ្ធិអំណាច
គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម គឺជាគណៈកម្ម្រចធិការមួយដ្រចលទទួលបានការផ្ទ្រចរសិទ្ធពីិក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល។  

នៅក្នុងការអន៊វត្តតួនាទីរបស់ខ្លួន គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មមនសិទ្ធិអំណាចព្រចញល្រចញក្នុងការ 

ធ្វើការស៊ើបអង្ក្រចតលើបញ្ហ្រចនានា ដូចមនច្រចង នៅក្នុងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ម្រចធិការ 

សវនកម្ម។ គណៈកម្ម្រចធិការន្រចះទ មនសិទ្ធិព្រចញល្រចញក្នុងការចូលរួម និងទាមទារឲ្រចយមនការ 

សហការពីគណៈគ្រចប់គ្រចង ព្រចមទាំងមនឆនា្ទ្រចន៊សិទ្ធិព្រចញល្រចញក្នុងការអញ្ជើញអភិបាល ឬ មន្ត្រចី 

ប្រចតិបត្តិណាម្ន្រចក់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រចជ៊ំរបស់ខ្លួន ព្រចមទាំងមនសិទ្ធិទាមទារឲ្រចយធនាគារផ្តល់ធនធាន 

ាំបាច់នានា ដើម្រចបីបំព្រចញការងររបស់ខ្លួនប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព ។ គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម  

មនសិទ្ធពិ្រចញល្រចញ និងគា្ម្រចនដ្រចនកំណត់ ក្នងុការទទួលបាននូវព័តមនផ្រចស្រចងៗ ព្រចមទំាងការទទួល 

យកការប្រចឹក្រចសាយោបល់ពីអ្នកជំនាញឯកាជជ្រចយ ក្នុងករណីាំបាច់ ដោយាជល់ចំណាយដ្រចលពាក់ព័ន្ធ 

ទាំងអស់ជាបន្ទុករបស់ធនាគារ។

៤. តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម:
តួនាទី និងកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មមនដូចខាងក្រច្រចម៖

ចំណុចគន្លឹះ ការទទួលខ៊សត្រូវ

ការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង/

ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ/ អភិបាលកិច្ច

ពិនិត្រចយឡើងវិញលើប្រចសិទ្ធភាព ន្រចប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង  

ដំណើរការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ចក្នងុសម្ពុន័្ធធនាគារ  

ស្រចបតាមលក្ខជខណ្ឌតម្រចូវនៅក្នុងប្រចកាសស្តីពី អភិបាលកិច្ចន្រច 

គ្រចឹះទសា្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ក. ធានាា ម៊ខងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុបានរៀបចំល្អប្រចសើរ  ដើម្រចបី 

ធ្វើការត្រចតួពិនិត្រចយ ឬអង្ក្រចតក្នងុនាមគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម  

ហើយម៊ខងរន្រចះទត្រចូវស្ថិតនៅក្រច្រចមអំណាច និងការគ្រចប ់

គ្រចងផ្ទ្រចល់ពីគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម។ 

ខ. ពិនិត្រចយពីភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ន្រចវិសាលភាពការងរ ម៊ខងរ  

សមត្ថភាព និងធនធានន្រចម៊ខងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ហើយ 

ពិនិត្រចយមើលាតើម៊ខងរោះទបានទទួលសិទ្ធសំិខាន់ៗ ដើម្រចបី 

បំព្រចញការងរឬនៅ។ 

គ. ពិនិត្រចយលើលទ្ធផលន្រចដំណើរការសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុ និងធានា 

ាត់វិធានការសមស្រចបចំពោះទអន៊សាសន៍របស់សវនករផ្ទ្រចក្នងុ  

បើាំបាច់។ របាយការណ៍របស់សវនករផ្ទ្រចក្នុង និងគណៈ 

កម្ម្រចធិការសវនកម្មមិនទាមទារឲ្រចយមនការពិនិត្រចយ និងក្រច 

សម្រចួលពីអគ្គនាយកឡើយ។ 

ឃ. គ្រចប់គ្រចងម៊ខងររបស់សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង និងធានាការគោរព 

ច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្ត ិ ដ្រចលអន៊វត្តចំពោះទគ្រចះឹទសា្ថ្រចនធនាគារ  

និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ង. វាយតម្ល្រចសកម្មភាពប្រចតិបត្តកិារ និងធ្វើស្រចចក្ត ីសម្រច្រចចអំពី 

កញ្ចប់តម្ល្រចការរបស់នាយកសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង។ 

ច. អន៊ម័តលើការត្រចងតំាង ផ្ល្រចស់ប្តរូ និងបណ្ត្រចញច្រចញនាយក 

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ឬ ប៊គ្គលិកជាន់ខ្ពុស់ដ្រចលបំព្រចញម៊ខងរ 

ជាសវនករផ្ទ្រចក្នុង និងត្រចូវទទួលការជូនដំណឹងអំពីការលា 

ឈប់របស់ប៊គ្គលិកជាន់ខ្ពុស់ជា សវនករផ្ទ្រចក្នុង ហើយត្រចូវ 

ផ្តល់ឱកាសឲ្រចយសមជិក ដ្រចលបានដាក់ពាក្រចយលាឈប់ោះទ 

បញ្ជ្រចក់ប្រច្រចប់ពីមូលហ្រចត៊ន្រចការលាឈប់។

សវនកម្មខាងក្រច្រច ក. ពិារណាលើការត្រចងតំាងសវនករខាងក្រច្រច តម្ល្រចការសម្រច្រចប់ 

ការធ្វើសវនកម្ម និងបញ្ហ្រចទំាងឡាយទាក់ទងនឹងមូលហ្រចត៊ 

ន្រចការលាល្រចងតំណ្រចង និងការបណ្ត្រចញច្រចញ។ 

គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម
របាយការណ៍

ស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍ស្តពីីអភិបាលកិច្ចធនាគារ



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 4948 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ខ. ពិភាក្រចសា និងពិនិត្រចយមើលឡើងវិញជាមួយសវនករខាងក្រច្រច 

ម៊ននឹងាប់ផ្តើមធ្វើសវនកម្មអំពីលក្ខជណៈ និងទំហំការងរ 

សវនកម្ម ហើយធានាលើការសម្រចបសម្រចលួក្នងុករណីមន  

ក្រច៊មហ៊៊នសវនកម្មច្រចើនចូលរួម។

គ. វាយតម្ល្រចអំពីគោលៅ ការបំព្រចញការងរ និងឯកាជជ្រចយភាព 

របស់សវនករខាងក្រច្រច (ឧទាហរណ៍ ដោយការពិនិត្រចយ និង 

វាយតម្ល្រចពីទំនាក់ទំនងផ្រចស្រចងៗ រវាងសវនករខាងក្រច្រច និង 

ធនាគារ)។

ឃ. អន៊ម័តលើការផ្តល់ស្រចវាដ្រចលមិនទាក់ទងនឹងការងរសវនកម្ម 

ដោយសវនករខាងក្រច្រច ធ្វើការវាយតម្ល្រចាតើស្រចវាោះទ 

អាចនឹងប៉ះទពាល់ដល់ឯកាជជ្រចយភាពរបស់ពួកគាត់ឬទ្រច។

ង. ធានាា មនការពិនិត្រចយ និងសមត៊ល្រចយភាពច្រចបាស់លាស ់

លើលក្ខជខណ្ឌន្រចការផ្តល់ស្រចវាដ្រចលមិនទាក់ទងនឹងការងរ 

សវនកម្មដើម្រចបីជៀសវៀងការប៉ះទពាល់ដល់ការវិនិច្ឆយ័ប្រចកប  

ដោយឯកាជជ្រចយភាពរបស់សវនករខាងក្រច្រច។ 

ច. ធានាា គណនីធនាគារត្រចូវបានរៀបចំយ៉្រចងត្រចឹមត្រចូវ និង 

ទាន់ព្រចលវ្រចលាដោយមនការត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញជាប្រចាំ 

លើភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ន្រចការធ្វើសំវិធានធនដ្រចលាំបាច់ និង 

ចំពោះទបំណុលអាក្រចក់ និងសង្រចស័យ។

ឆ. ពិភាក្រចសាលើបញ្ហ្រច និងលក្ខជខណ្ឌបម្រចង៊នានាដ្រចលកើតច្រចញ 

ពីសវនកម្មអន្តរកាល និងច៊ងក្រច្រចយ និងលើបញ្ហ្រចមួយចំនួន 

ទៀតដ្រចលសវនករចង់ធ្វើការពិភាក្រចសា (ដោយមិនមនវត្តមន 

របស់គណៈគ្រចប់គ្រចង ប្រចសិនបើាំបាច់)។

ជ. ពិនិត្រចយឡើងវិញលើលិខិតគ្រចប់គ្រចងរបស់សវនករខាងក្រច្រច 

និងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង។

ឈ. ជួបប្រចជំ៊ជាមួយសវនករខាងក្រច្រចយ៉្រចងហចណាស់ម្តងក្នងុ 

មួយឆ្ន្រចំ ដោយមិនមនវត្តមនរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង ដើម្រចបី 

ពិភាក្រចសាលើបញ្ហ្រចគន្លឹះទសំខាន់ៗ និងស្នើស៊ំយោបល់ព ី

សវនករខាងក្រច្រចវិញ។

លទ្ធផលសវនកម្ម ការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង 

និងបញ្ហ្រចន្រចការប្រចតិបត្តិតាម 

និងបទប្រចបញ្ញត្តិនានា

ដើម្រចបីពិនិត្រចយឡើងវិញលើលទ្ធផលន្រចការអង្ក្រចតសំខាន់ៗ លទ្ធផល 

សវនកម្មជាប្រចាំ និងការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង និងការប្រចតិបត្ត ិ

តាមច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តិនានាដ្រចលាជយការណ៍សវនករផ្ទ្រចក្នុង 

សវនករខាងក្រច្រច និងសវនករស្រចបច្រចបាប់។

ការត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញន្រចរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវ្ញត្ថុ

ពិនិត្រចយលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រចីមស ម៊នព្រចលទទួល

ការអន៊ម័តពីក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ដោយផ្ត្រចតសំខាន់លើ៖

• ការផ្ល្រចស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងការអន៊វត្ត និងគោលការណ ៍

គណន្រចយ្រចយ

• ការក្រចប្រច្រចដ្រចលគួរឲ្រចយកត់សម្គ្រចល់ដ្រចលកើតពីការធ្វើសវនកម្ម

• ការធ្វើស្រចចក្តីសន្និដា្ឋ្រចនពីបញ្ហ្រចដ្រចលកំព៊ងកើតឡើង និង

• ការប្រចតិបត្តិតាមគំរូរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតម្រចូវការ 

តាមផ្លូវច្រចបាប់ដទ្រចផ្រចស្រចងទៀត

ការត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញន្រចរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវ្ញត្ថុ

ពិនិត្រចយាជល់ប្រចតិបត្តកិារធ្វើឡើងជាមួយភាគីសម្ពុន័្ធាតិ នងិជូន  

ដំណឹងដល់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលពីប្រចតិបត្តិការទាំងោះទ។

ការត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញន្រចរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវ្ញត្ថុ

ក. ជូនដំណឹងដល់គណៈគ្រចប់គ្រចងជាន់ខ្ពុស់ជាទៀងទាត់អំពីបញ្ហ្រច 
ដ្រចលប៉ះទពាល់ដល់ធនាគារ។ 

ខ. កោះទប្រចជំ៊ជាមួយសវនករផ្ទ្រចក្នងុ សវនករខាងក្រច្រច ឬទំាងពីរ 
ក្នុងព្រចលត្រចមួយ បើយល់ា ាំបាច់។

គ. ពិនិត្រចយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆមស និងប្រចាំឆ្ន្រចំ  
សម្រច្រចប់ដាក់បញ្ជូនៅកឲ្រចយក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលរបស់ធនាគារ  
និងធានា នូវការបោះទព៊ម្ពុផ្រចសាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ
ប្រចាំឆ្ន្រចំបានរហ័ស។

៥. ស្រចចក្តីសង្ខជ្រចបសកម្មភាពផ្រចស្រចងៗក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣
៥.១. គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម

ក. បានត្រចតួពិនិត្រចយឡើងវិញ និងអន៊ម័តយល់ព្រចមលើផ្រចនការសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រច ំ វិសាលភាពការងរ  

និងតម្រចូវការផ្ន្រចកធនធានរបស់នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង។

ខ. បានត្រចតួពិនិត្រចយវិធីសាស្ត្រចរបស់សវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុ ក្នងុការវាយតម្ល្រចកម្រចតិហានិភ័យក្នងុវិស័យផ្រចស្រចងៗ 

ដ្រចលអាចធ្វើ សវនកម្មបាន និងធានាា ម៊ខងរសវនកម្មផ្ត្រចតសំខាន់ៅកលើវិស័យដ្រចលមន

កម្រចិតហានិភ័យខ្ពុស់។

គ. បានត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញនូវភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ និងប្រចសិទ្ធភាពន្រចប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយនានា ការធ្វើ 

របាយការណ៍ និងការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ដើម្រចបីធានាា មនវិធីសាស្ត្រចជាប្រចព័ន្ធមួយក្នុងការ 

កំណត់ វាយតម្ល្រច និងកាត់បន្ថយ ហានិភ័យលើវិស័យនានា។

ឃ. បានត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញនូវប្រចសិទ្ធភាពន្រចប្រចតិបត្តិការ និងការប្រចើប្រច្រចស់ធនធានទាំងអស់នៅ

ក្នុងធនាគារដោយសន្រចសំសំច្រច។

ង. បានត្រចតួពិនិត្រចយឡើងវិញអំពីការត្រចងតំាងសវនករខាងក្រច្រច ព្រចមទំាងឯកាជជ្រចយភាព និងប្រចសិទ្ធភាពព  

ការងររបស់ សវនករខាងក្រច្រចផងដ្រចរ។

ច. បានត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញនូវផ្រចនការសវនកម្មរបស់សវនករខាងក្រច្រច វិសាលភាពការងរ និង

លទ្ធផលន្រចសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំរបស់ធនាគារ។

ឆ.  បានជួបជាមួយសវនករខាងក្រច្រច នៅថ្ង្រចទី១២ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៣ ដោយព៊ំមនវត្តមនរបស ់

គណៈគ្រចប់គ្រចង និងអភិបាលប្រចតិបត្តិ ដើម្រចបីពិភាក្រចសាបញ្ហ្រចពាក់ព័ន្ធនានា និងស្នើស៊ំយោបល ់

ក្រចតម្រចូវពីសវនករខាងក្រច្រច។

ជ. បានត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញនូវបញ្ហ្រចពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ដ្រចលរកឃើញដោយ 

សវនករផ្ទ្រចក្នុង និងសវនករខាងក្រច្រច ព្រចមទាំងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចងចំពោះទ 

អន៊សាសន៍របស់សវនករ និងការឯកភាពលើផ្រចនការសកម្មភាពដ្រចលត្រចូវអន៊វត្ត។

ឈ. បានត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារប្រចាំត្រចីមស។

ញ. បានត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញនូវប្រចតិបត្តិការជាមួយភាគីសម្ពុ័ន្ធាតិ និងភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ន្រចនីតិវិធី  

របស់ធនាគារ ក្នុងការកំណត់ តាមដាន ាជយការណ៍ និងត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញនូវប្រចតិបត្តិការ 

ជាមួយភាគីសម្ពុ័ន្ធាតិោះទ។

ដ. បានធានានូវការប្រចតិបត្តតិាមវិធានច្រចបាប់ និងគោលការណ៍ផ្ទ្រចក្នងុ ព្រចមទំាងការវិវត្តន្រចសកម្មភាព  

ការងរនានា របស់គណៈគ្រចប់គ្រចងក្នុងការអន៊វត្តតាមអន៊សាសន៍របស់សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង និង 

សវនកម្មខាងក្រច្រច។

៥.២. ម៊ខងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង

ក. ការធ្វើសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងសម្រច្រចប់ធនាគារ ដោយមនការជួយគាំទ្រចពីនាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង

របស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច។

ខ. នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុ អន៊វត្តការងរប្រចកបដោយឯកាជជ្រចយភាព និងធានាលើភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់  

និងប្រចសិទ្ធភាពន្រចប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងដ្រចលត្រចូវអន៊វត្តដោយគណៈគ្រចប់គ្រចង។

គ. នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងជួយគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម និងគណៈគ្រចប់គ្រចងក្នុងការអន៊វត្ត 

ការងរប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាពចំពោះទការត្រចួតពិនិត្រចយលើប្រចសិទ្ធភាពចំណាយ ការវាយតម្ល្រច 

លើការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងការផ្តល់យោបល់លើវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យ ដ្រចលបាន 

រកឃើញ  និងធានានូវការអន៊វត្តដំណើរការអភិបាលកិច្ចត្រចឹមត្រចូវ។

ឃ. នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុ ផ្តល់របាយការណ៍តាមកាលកំណត់ដល់គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម  

និងគណៈគ្រចប់គ្រចងដោយាជយការណ៍អំពីលទ្ធផលន្រចការធ្វើសវនកម្ម ដ្រចលបញ្ជ្រចក់អំពីប្រចសិទ្ធភាព 

ន្រចប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង និងហានិភ័យសំខាន់ៗ។

ង. នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ធ្វើការស៊ើបអង្ក្រចតលើសកម្មភាពបោកបន្លំគួរឲ្រចយសង្រចស័យ និង 

សកម្មភាពមិនប្រចក្រចតី ផ្រចស្រចងទៀត។

៥.៣. របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង

ក. នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងបានបញ្ចប់ការធ្វើសវនកម្មរួមចំនួន ១៣ លើក ជាមួយនឹងសវនករ 

របស់ក្រច៊មហ៊៊ន៊ម្រច  និងការធ្វើសវនកម្មចំនួន ៩ លើកទៀត ដ្រចលធ្វើឡើងដោយនាយកដា្ឋ្រចន 

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងផ្ទ្រចល់ ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រចំ ២០១៣ ដោយបានធ្វើសវនកម្មលើប្រចតិបត្តិការសំខាន់ៗ  

ព្រចមទាំងការអង្ក្រចតដ្រចលធា្ល្រចប់បានធ្វើឡើងផងដ្រចរ។

ខ. របាយការណ៍សវនកម្ម ដ្រចលត្រចូវបានាត់ា្ន្រចក់ាមន "ហានិភ័យលើសពីកម្រចិតមធ្រចយម" និង  

"ហានិភ័យកម្រចតិធ្ងន់" តម្រចវូឲ្រចយគណៈគ្រចប់គ្រចងត្រចវូមនវត្តមននៅក្នងុកិច្ចប្រចជំ៊គណៈកម្ម្រចធិការ 

សវនកម្មជាដាច់ខាត ដើម្រចបីឆ្លើយតប និងផ្តល់នូវស្រចចក្តីពន្រចយល់លើបញ្ហ្រចទាំងឡាយដ្រចល 

នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងរកឃើញ។ 

គ. ាជល់បញ្ហ្រចដ្រចលនាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងរកឃើញត្រចូវបានកត់ត្រច្រចទ៊ក និងតាមដានរហូតដ

ល់បញ្ហ្រចោះទត្រចូវបានដោះទស្រច្រចយចប់ និងត្រចូវាជយការណ៍ប្រចាំត្រចីមសជូនគណៈកម្ម្រចធិការ

សវនកម្មដោយនាយកដា្ឋ្រចនប្រចតិបត្តិតាម។ 

ឃ. ការវិវត្តន្រចសកម្មភាពការងរនានាក្នុងការអន៊វត្តតាមអន៊សាសន៍របស់នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្ម ក៏

ត្រចូវាជយការណ៍ជូនគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មប្រចាំត្រចីមសផងដ្រចរ។

របាយការណ៍របស់គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម របាយការណ៍របស់គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 5150 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម (ALCO)  

ត្រចវូបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ នៅខ្រចសីហា  

ឆ្ន្រច២ំ០១២ និងបានរៀបចំកិច្ចប្រចជំ៊លើកទី១ របស់ខ្លនួ នៅខ្រចត៊លា  

ឆ្ន្រចំ២០១២។ គណៈកម្ម្រចធិការន្រចះទ ាជយការណ៍អំពីហានិភ័យ 

សន្ទនិយភាព និងបញ្ហ្រចទាក់ទងនឹងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម 

របស់ធនាគារៅកគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ។ គណៈកម្ម្រចធិការ 

គ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម ធ្វើការប្រចជំ៊ជារៀងាជល់ខ្រច  

ដោយមនតួនាទីចម្រចបងក្នុងការពិនិត្រចយតាមដាន និងដោយប្រចើ 

យ៊ទ្ធសាស្ត្រចគ្រចប់គ្រចងលើហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ន្រចតាាជងត៊ល្រចយការ  

ជាមួយនឹងការទទួលខ៊សត្រចូវជាក់លាក់ចំពោះទការគ្រចប់គ្រចងលើ 

ថ្ល្រចដើមឥណទាន ការរៀបចំអភិវឌ្រចឍបន្ថ្រចមលើការផ្តល់ប្រចឹក្រចសា 

ដ្រចលសមស្រចបជូនគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យក្នុងការធ្វើស្រចចក្តី 

សម្រច្រចចទាក់ទងនឹងហានិភ័យសន្ទនិយភាព និងហានិភ័យអត្រច្រច 

ការប្រច្រចក់ ការប្រចងច្រចកប្រចភពហិរញ្ញប្រចបទាន និងការត្រចួតពិនិត្រចយ 

ឡើងវិញ នូវសមសភាពក្នងុតាាជងត៊ល្រចយការពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទាន  

និងប្រច្រចក់បញ្ញើ។ ជារួមមក គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម  

និងទ្រចព្រចយអកម្ម ត្រចតួពិនិត្រចយមើលការអន៊វត្តន្រចដំណើរការគ្រចប់គ្រចង 

ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព សម្រច្រចប់គ្រចប់គ្រចងលើអត្រច្រចការប្រច្រចក់  

សន្ទនិយភាពរបស់ធនាគារ និងហានិភ័យស្រចដៀងគា្ន្រចផ្រចស្រចងៗទៀត  

ដ្រចលទាក់ទងនឹងតាាជងត៊ល្រចយការបស់ធនាគារ និងកម្រចតិពាក់ព័ន្ធ 

ផ្រចស្រចងទៀត។ 

គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង
គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង គឺជាគណៈកម្ម្រចធិការដ្រចលបង្កើតឡើង 

ដោយក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល ដើម្រចបីគ្រចប់គ្រចងបញ្ហ្រចដ្រចលកើតពីការធ្វើ 

ប្រចតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រច។ កិច្ចប្រចជ៊ំគណៈកម្ម្រចធិការន្រចះទធ្វើឡើង ២  

សបា្ត្រចហ៍ម្តងក្នងុមួយខ្រច គឺនៅសបា្ត្រចហ៍ទី១ និងទី ៣ ន្រចខ្រចនីមួយៗ  

ឬតាមការាំបាច់។ សមសភាពរបស់គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង 

រួមមនសមជិកមកពីនាយកដា្ឋ្រចននានា រួមបញ្ចូលទាំងតំណាង 

មកពីសវនករផ្ទ្រចក្នុងមួយរូប និងមន្ត្រចីប្រចតិបត្តិតាមមួយរូប ដ្រចល 

ត្រចូវបានអញ្ជើញចូលរួមប្រចជ៊ំជាអចិន្ត្រច្រចយ៍។

គោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្ទ្រចក្នុង
ាជល់គោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្ទ្រចក្នងុរបស់ផ្ន្រចកអាជីវកម្មទំាងអស់  

ត្រចូវបានអន៊ម័តដោយក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល។ គោលការណ៍ និង 

នីតិវិធីទាំងអស់ន្រចះទ ត្រចូវបានប្រចើប្រច្រចស់ជាឧបករណ៍នាំផ្លូវមួយ 

សម្រច្រចប់ការធ្វើប្រចតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រច ដើម្រចបីធានាអំពីការប្រចតិបត្ត ិ

តាមការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង និងបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ ដ្រចលមនជា 

ធរមន។ គោលការណ៍ន្រចះទរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងធានា 

ប្រចសិទ្ធភាពន្រចប្រចតិបត្តកិារឲ្រចយកាន់ត្រចមនភាពប្រចសើរឡើង ដោយ 

ធ្វើការពិារណាផងដ្រចរៅកលើបម្រច្រចបម្រចួល ន្រចវិស័យធនាគារ  

ដូចជា លក្ខជខណ្ឌតម្រចវូរបស់ច្រចបាប់ ហានិភ័យ និងវិធានការត្រចតួ 

ពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុដើម្រចបីកាត់បន្ថយហានិភ័យ ព្រចមទំាងផលិតផល និង 

ស្រចវាកម្មថ្មីៗផងដ្រចរ។

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង
នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង (IAD) ធ្វើការាជយការណ៍ដោយ 

ឯកាជជ្រចយៅកគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម។ នាយកដា្ឋ្រចន សវនកម្ម 

ផ្ទ្រចក្នងុមនឯកាជជ្រចយភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ពីផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគំាទ្រច 

អាជីវកម្មផ្រចស្រចងទៀតលើគ្រចប់សកម្មភាព និងប្រចតិបត្តកិារទំាងអស់។  

ការទទួលខ៊សត្រចវូចម្រចបងរបស់នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុ គឺផ្តល់ 

ការវាយតម្ល្រចដ្រចលឯកាជជ្រចយលើភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ ប្រចសិទ្ធភាព និង 

ប្រចសិទ្ធផលន្រចការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ដំណើរការការគ្រចប់គ្រចង  

និងការត្រចតួពិនិត្រចយដ្រចលអន៊វត្តដោយគណៈគ្រចបគ្រចង។  នាយកដា្ឋ្រចន 

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងអន៊ម័តយកសមសភាគចំនួនប្រច្រចំ (៥) ដ្រចល 

ច្រចងនៅក្នងុក្រចបខ័ណ្ឌរួមត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ ដ្រចលដាក់ច្រចញដោយ 

គណៈកម្ម្រចធិការ Committee of Sponsoring Organisations  

of the Treadway Commission (COSO) ដ្រចលសមសភាគ 

ទំាងប្រច្រច ំ (៥) ោះទរួមមន ការត្រចតួពិនិត្រចយបរិយកាស ការវាយ 

តម្ល្រចហានិភ័យ ការត្រចតួពិនិត្រចយសកម្មភាព ព័ត៌មន និងទំនាក់ទំនង  

និងការពិនិត្រចយតាមដានសកម្មភាព។ COSO គឺជាអង្គភាពមួយ 

ដ្រចលទទួលសា្គ្រចល់ដោយអន្តរជាតិ ដ្រចលផ្តល់ស្រចចក្តណី្រចនំា និង 

ភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្ន្រចកទស្រចសនៈលើការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ការ 

គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យរបស់សហគ្រច្រចស និងការទប់សា្ក្រចត់ការ 

ក្រចងបន្លំ។

វិសាលភាពការងររបស់នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុគ្រចបដណ្តប់ 

លើគ្រចប់ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគាំទ្រចអាជីវកម្មទាំងអស់។ ការ 

ជ្រចើសរីសយកផ្ន្រចកណាមួយមកធ្វើសវនកម្ម ត្រចវូធ្វើឡើងដោយ 

ផ្អ្រចកលើផ្រចនការសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំ ដ្រចលត្រចូវបានអន៊ម័តដោយ 

គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម។ ផ្រចនការសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំត្រចូវបាន 

បង្កើតឡើង ផ្អ្រចកតាមការវាយតម្ល្រចកម្រចិតហានិភ័យ គោលៅ  

និងយ៊ទ្ធសាស្ត្រចរបស់ធនាគារ។ ផ្ន្រចកទាំងឡាយណាដ្រចលត្រចូវ

បានវាយតម្ល្រចា មនហានិភ័យកម្រចិតខ្ពុស់ គឺជាកម្មវត្ថុន្រចការ 

ធ្វើសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំ ក្នុងខណៈផ្ន្រចកដ្រចលទទួលការវាយតម្ល្រចា 

មនហានិភ័យកម្រចតិមធ្រចយម ឬទាប គឺជាកម្មវត្ថនុ្រចការធ្វើសវនកម្ម 

ជាបន្តបនា្ទ្រចប់។ ក្រច្រចពីការវាយតម្ល្រចាមនហានិភ័យ ផ្រចនការ 

សវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រច ំ ក៏ដាក់បញ្ចលូផងដ្រចរនូវនាយកដា្ឋ្រចននានាដ្រចល 

ត្រចូវទទួលការធ្វើសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំ ដោយសារការតម្រចូវដោយ 

បទប្រចបញ្ញត្តចិ្រចបាប់ ការកើតមននូវការលួចបន្លនំាព្រចលថ្មីៗ  ឬការ 

ទទួលការវាយតម្ល្រចា មនហានិភ័យកម្រចតិខ្ពុស់កាលពីឆ្ន្រចាំស់។   

នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងក៏ធ្វើការស៊ើបអង្ក្រចតផងដ្រចរ លើការ 

សង្រចស័យចំពោះទការលួចបន្ល ំដ្រចលប្រចព្រចតឹ្តដោយប៊គ្គលិក អតិថិជន  

និងតតិយជន ហើយផ្តល់អន៊សាសន៍ក្រចលម្អឲ្រចយកាន់ប្រចសើរឡើង 

ដើម្រចបីបង្ក្រចរកំ៊ឲ្រចយបញ្ហ្រចដដ្រចលកើតមនឡើងសាជាថ្មមី្តងទៀត និង 

ធ្វើការាត់វិធានការប្រចឆំងចំពោះទប៊គ្គលពាក់ព័ន្ធ។ 

នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង មនសិទ្ធិទទួលបានគ្រចប់ព័ត៌មន 

ទំាងអស់ដ្រចលាំបាច់ ដោយគា្ម្រចនកម្រចតិក្នងុក្រចបខ័ណ្ឌន្រចការងរ 

របស់ខ្លនួ។ វិសាលភាពការងររបស់នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុ 

ត្រចវូបានបង្កើតឡើង ដោយយោងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រច្រចប់ 

ការប្រចកបវិជា្ជ្រចជីវៈសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង របស់វិទ្រចយាសា្ថ្រចន សវនករ 

អន្តរជាតិ (IIA) និងគោលការណ៍ណ្រចនាំផ្ន្រចកបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់

ដ្រចលពាក់ព័ន្ធ។

ស្រចចក្ដថី្ល្រចងការណ៍អំពីប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ ស្រចចក្ដថី្ល្រចងការណ៍អំពីប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ

ស្តអំីពីប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ
ស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍

ការទទួលខ៊សត្រចូវរបស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល
ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលផ្តល់សារៈសំខាន់ៅកលើប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រច 

ក្នងុរបស់ធនាគារ និងប្ត្រចជា្ញ្រចរក្រចសាប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុោះទឲ្រចយ 

មនលក្ខជណៈល្អប្រចសើរ។ ប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុបង្ហ្រចញពីតម្រចវូ 

ការាបំាច់ ចំពោះទការប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រចកបដោយប្រចសទិ្ធ- 

ភាព និងប្រចសិទ្ធផល និងដំណើរការន្រចការរៀបចំ និងត្រចតួពិនិត្រចយ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ត្រចឹមត្រចូវ និងសមស្រចប ព្រចមទាំងការ 

អន៊វត្តស្រចបតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ជាធរមនផងដ្រចរ។ 

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល ទទួលខ៊សត្រចូវជារួមលើប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយ 

ផ្ទ្រចក្នុងរបស់ធនាគារ និងការគ្រចប់គ្រចងលើប្រចព័ន្ធព័តមនវិទ្រចយា។  

ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលក៏ទទួលសា្គ្រចល់ផងដ្រចរា ការត្រចតួពិនិត្រចយឡើង 

វិញលើប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង គឺជាដំណើរការរួមគា្ន្រច និងត្រចូវ 

អន៊វត្តជាបន្តបនា្ទ្រចប់នៅក្នុងធនាគារ ហើយវាត្រចូវធ្វើការផ្ល្រចស់ប្តូរ 

ស្រចបៅកនឹងបច្ច្រចកវិទ្រចយា បរិយកាសអាជីវកម្ម និងបទប្រចបញ្ញត្តចិ្រចបាប់ 

ក្នុងន័យធ្វើឲ្រចយប្រចសើរឡើងនូវដំណើរការន្រចការកំណត់ វាយតម្ល្រច  

និងគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ។ ប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុត្រចវូបានបង្កើត 

ឡើងដើម្រចបីកំណត់ គ្រចប់គ្រចង និងត្រចតួពិនិត្រចយហានិភ័យ រួមបញ្ចលូ 

ទំាងហានិភ័យប្រចតិបត្តកិារ ពោលគឺមិនម្រចនដើម្រចបីល៊បបំបាត់ចល 

នូវហានិភ័យដ្រចលកើតច្រចញពីការបាជជ័យក្នងុការសម្រច្រចចទិសៅ 

អាជីវកម្មោះទទ្រច។

ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងក្រចបខ័ណ្ឌន្រចការត្រចតួពិនិត្រចយ 
ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលទទួលសា្គ្រចល់ា ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យគឺជា 

ផ្ន្រចកមួយយ៉្រចងសំខាន់ន្រចកម្មវត្ថុអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ហើយវា 

ក៏ជាចំណុចសំខាន់សម្រច្រចប់ធនាគារ ដើម្រចបីសម្រច្រចចបានផលចំណ្រចញ 

ជាបន្តបនា្ទ្រចប់ ព្រចមទាំងការកើនឡើងជានិរន្តរលើតម្ល្រចរបស់ភាគ 

ហ៊៊និក។ ក្នុងការសម្រច្រចចនូវគោលៅទាំងោះទ ធនាគារ  

សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ ដ្រចលជាផ្ន្រចកមួយន្រច សី៊អាយអិមបី៊ ហ្គ្រចបុ  

(CIMB Group) បានអន៊ម័តនូវក្រចបខ័ណ្ឌគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ 

ទូៅកមួយសម្រច្រចប់សហគ្រច្រចសទាំងមូល (EWRM) ដើម្រចបីគ្រចប់ 

គ្រចងហានិភ័យ និងឱកាស។ ក្រចបខ័ណ្ឌគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យទូៅក 

សម្រច្រចប់សហគ្រច្រចសទាំងមូល ផ្តល់ជូនក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល និង 

គណៈគ្រចប់គ្រចងរបស់ខ្លួននូវឧបករណ៍មួយ ដើម្រចបីធ្វើការប្រចមើល 

មើលទ៊កជាម៊ន និងគ្រចប់គ្រចងលើហានិភ័យដ្រចលមនស្រច្រចប់ និង 

ហានិភ័យដ្រចលអាចនឹងកើតមន ដោយធ្វើការពិារណាៅកលើ 

ការក្រចប្រច្រចនូវទម្រចង់ហានិភ័យ ស្រចបតាមការផ្ល្រចស់ប្តរូន្រចយ៊ទ្ធសាស្ត្រច 

អាជីវកម្ម បញ្ញត្តិច្រចបាប់ និងសកម្មភាពការងរព្រចញមួយឆ្ន្រចំ។

ស៊វត្ថិភាពបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយា
ជាចម្រចបង ការគ្រចប់គ្រចងលើស៊វត្ថិភាពបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយា  

គឺជាការគ្រចប់គ្រចងលើគ្រចប់សកម្មភាពទាំងអស់ដ្រចលទាក់ទងនឹង 

ស៊វត្ថិភាពបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយារបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី  

ភីអិលស៊ី ក្នុងការអន៊វត្តផ្រចនការម្រច ន្រចស៊វត្ថិភាពបច្ច្រចកវិទ្រចយា 

ព័ត៌មនវិទ្រចយារបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច (IT Securtity Blueprint)  

ស៊វត្ថភិាពបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយាន្រចះទ ថ្រចរក្រចសា និងជម្រចញ៊ឲ្រចយមន 

ប្រចសិទ្ធភាព លើហ្រចដា្ឋ្រចរចនាសម្ពុ័ន្ធស៊វត្ថិភាពបច្ច្រចកវិទ្រចយា 

ព័ត៌មនវិទ្រចយា ដើម្រចបីគាំទ្រចដល់ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម។ តាមរយៈការវាយ 

តម្ល្រចជាបន្តបនា្ទ្រចប់ និងការថ្រចរក្រចសារចនាសម្ពុន័្ធស៊វត្ថភិាពបច្ច្រចកវិទ្រចយា 

ព័ត៌មនវិទ្រចយាឲ្រចយមនភាពរលូន ស៊វត្ថភិាពបច្ច្រចកវិទ្រចយា ព័ត៌មនវិទ្រចយា 

ធានាា នឹងអាចជំនះទនូវាជល់ឧបសគ្គផ្ន្រចកអាជីវកម្មនាថ្ង្រច 

អនាគតបាន។

ក្រច្រចអំពីស៊វត្ថិភាពបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយា នាយកដា្ឋ្រចនប្រចតិបត្ត ិ

តាមន្រចបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយា និងនាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ 

បច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយារបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច ដើរតួនាទីជាអ្នកឃ្ល្រច ំ

មើលក្នងុការវាយតម្ល្រចលើបញ្ហ្រចណាមួយដ្រចលអាចនឹងមើលរំលង  

ដើម្រចបីរក្រចសាឲ្រចយបានការគោរពតាមគោលការណ៍ស៊វត្ថភិាពបច្ច្រចកវិទ្រចយា 

ព័ត៌មនវិទ្រចយារបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច និងការអន៊វត្តល្អបំផ៊តន្រចវិស័យ 

ធនាគារ។ ស៊វត្ថិភាពបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយាប្រចឹងប្រច្រចងរក្រចសានូវ 

មូលដា្ឋ្រចនស្តង់ដារកម្រចិតខ្ពុស់បំផ៊តមួយ ដោយពឹងផ្អ្រចកលើការ 

អន៊វត្តល្អបំផ៊តន្រចវិស័យធនាគារដើម្រចបីធានាា ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊  

ភីអិលស៊ី អាចធ្វើប្រចតិបត្តិការដោយមនហានិភ័យស៊វត្ថិភាព 

តិចតួចបំផ៊ត។

ដំណើរការន្រចការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងសំខាន់ៗ 

ដំណើរការសំខាន់ៗដ្រចលក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលបានបង្កើតឡើង ដើម្រចបី 

ធ្វើការត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញនូវភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ និងស៊ចរិតភាពន្រច 

ប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង រួមបញ្ចូលទាំងការអន៊វត្តតាមច្រចបាប់  

បទប្រចបញ្ញត្ត ិ វិធាន ស្រចចក្តណី្រចនំា និងគោលការណ៍ណ្រចនំា ដ្រចល 

មនជាធរមនមនដូចខាងក្រច្រចម៖

គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម
គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម (AC) មនសមជិកជាអភិបាលឯកាជជ្រចយ 

មិនប្រចតិបត្ត។ិ គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម គឺជា គណៈកម្ម្រចធិការ 

មួយដ្រចលទទួលបានការផ្ទ្រចរសិទ្ធិអំណាច ពីក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល  

ដើម្រចបីទទួលខ៊សត្រចូវលើការត្រចួតពិនិត្រចយការរៀបចំរបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវត្ថុ ការផ្រចសព្វផ្រចសាយព័ត៌មន ការប្រចតិបត្តិតិមបទប្រចបញ្ញត្ត ិ

ច្រចបាប់ ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ការអន៊វត្តអភិបាលកិច្ច និងការ 

តាមដានដំណើរការ ន្រចការគ្រចប់គ្រចងលើការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង

នៅក្នុងធនាគារ។ គណៈគ្រចប់គ្រចងជាន់ខ្ពុស់ សវនករផ្ទ្រចក្នុង និង 

សវនករខាងក្រច្រច ផ្តល់របាយការណ៍ជូនគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម 

អំពីប្រចសិទ្ធភាព និងប្រចសិទ្ធផលន្រចការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង។

ាជល់បញ្ហ្រចសំខាន់ៗ និងគួរឲ្រចយកត់សម្គ្រចល់ដ្រចលបានរកឃើញ 

ដោយសវនករផ្ទ្រចក្នងុ សវនករខាងក្រច្រច និងនិយ័តករត្រចវូាជយការណ៍ 

ៅកគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មដើម្រចបីធ្វើការត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ  

និងពិភាក្រចសា។ គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មត្រចតួពិនិត្រចយឡើងវិញ និង 

ធានាអំពីការអន៊វត្តផ្រចនការកាត់បន្ថយបញ្ហ្រច ឬហានិភ័យរបស ់

គណៈគ្រចប់គ្រចង ដើម្រចបីការពារផលប្រចយោជន៍របស់ធនាគារ និង 

រក្រចសាបានល្អនូវអភិបាលកិច្ចដ៏សមស្រចប។ ការគ្រចប់គ្រចងផ្ន្រចក 

អាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគំាទ្រចអាជីវកម្ម ដ្រចលត្រចវូបានាត់ា្ន្រចក់ា មន  

"ហានិភ័យលើសពីកម្រចិតមធ្រចយម" ឬ "ហានិភ័យកម្រចិតធ្ងន់"  

ដោយសវនករផ្ទ្រចក្នុង ត្រចូវទទួលការពិគ្រច្រចះទយោបល់ពីគណៈ 

កម្ម្រចធិការសវនកម្ម។

គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម ក៏ធ្វើការត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញផងដ្រចរ 

នូវាជល់ប្រចតិបត្តិការ ជាមួយភាគីសម្ពុ័ន្ធាតិ ថ្ល្រចចំណាយលើ  

សវនកម្ម និងថ្ល្រចចំណាយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសវនកម្ម ដ្រចល

ស្នើដោយសវនករខាងក្រច្រចរបស់ធនាគារ។ 

ការធ្វើបទបង្ហ្រចញនានាអំពីផ្រចនការអាជីវកម្ម ការវិវឌ្រចឍថ្មីៗ  

ប្រចតិបត្តិការនានា ហានិភ័យន្រចអាជីវកម្ម និងការត្រចួតពិនិត្រចយ  

នានា ដើម្រចបីកាត់បន្ថយហានិភ័យ ត្រចូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ន្រចក 

អាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធ និងផ្ន្រចកគាំទ្រចអាជីវកម្ម ប្រចសិនបើគណៈ 

កម្ម្រចធិការសវនកម្មគិតា ាំបាច់។ 

គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម ក៏ចូលរួមកិច្ចប្រចជ៊ំកំពូលរបស់គណៈ 

គ្រចប់គ្រចងប្រចាំឆ្ន្រចរំបស់ធនាគារ (Bank's Annual Management  

Summit) ផងដ្រចរ ដ្រចលនៅក្នងុកិច្ចប្រចជំ៊ោះទ ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និង 

ផ្ន្រចកគំាទ្រចអាជីវកម្មនីមួយៗធ្វើការត្រចតួពិនិត្រចយឡើងវិញនូវប្រចតិបត្តកិារ 

នានារបស់ខ្លួនដ្រចលបានធ្វើឡើងសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំន្រចះទ  ព្រចមទាំងធ្វើ 

ការបង្ហ្រចញអំពីយ៊ទ្ធសាស្ត្រច និងផ្រចនការនានាសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំបនា្ទ្រចប់

ផងដ្រចរ។

គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ
ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល បានបង្កើតគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យចំនួន  

០២ ដ្រចលមនឈ្ម្រចះទា គណៈកម្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុជុា (CCC)  

និងគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ (RC)។ គណៈកម្ម្រចធិការឥណទាន 

កម្ពុជុា ាជយការណ៍ៅកគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យអំពីបញ្ហ្រចពាក់ព័ន្ធ 

នឹងឥណទានរបស់ធនាគារ ហើយគណៈកម្ម្រចធិការន្រចះទមនការ 

ទទួលខ៊សត្រចូវ និងម៊ខងរដាច់ដោយឡ្រចកពីគណៈកម្ម្រចធិការ 

ហានិភ័យ ដូចដ្រចលបានកំណត់ក្នុងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស ់

គណៈកម្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុុជា។ គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ 

កំណត់អំពីកម្មវត្ថុន្រចគោលការណ៍ហានិភ័យរបស់ធនាគារ និង 

បំព្រចញតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចជំនួសឲ្រចយក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលក្នុងការ 

ត្រចតួពិនិត្រចយលើការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ។ ការទទួលខ៊សត្រចវូចំពោះទ 

ការត្រចតួពិនិត្រចយលើការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យប្រចាំថ្ង្រច ត្រចវូបានប្រចគល់ 

សិទ្ធជូិនៅកគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ ដ្រចលទទួលបន្ទកុាជយការណ៍ 

ដោយផ្ទ្រចល់ៅកក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល។ គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ 

ធ្វើការប្រចជ៊ំជារៀងាជល់ខ្រច ឬតាមការាំបាច់។



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 5352 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ការគ្រចប់គ្រចងនិរន្តរភាពន្រចធ៊រកិច្ច
ការទទួលសា្គ្រចល់អំពីសារៈសំខាន់ ន្រចការគ្រចប់គ្រចងនិរន្តរភាពន្រច 

ធ៊រកិច្ច (Business Continuity Management) និងការទទួល 

ខ៊សត្រចវូសំខាន់ៗ ព្រចមទំាងសកម្មភាពដ្រចលពាក់ព័ន្ធ និងការឆ្លើយ 

តបចំពោះទសា្ថ្រចនភាពន្រចវិបត្តិនានាដ្រចលអាចកើតមនឡើងធ្វើឲ្រចយ 

ធនាគារាំបាច់ត្រចូវបង្កើតនូវផ្រចនការគ្រចប់គ្រចងនិរន្តរភាព ន្រច 

ធ៊រកិច្ចសម្រច្រចប់សហគ្រច្រចសទាំងមូល ដ្រចលមិនត្រចឹមត្រចរួមបញ្ចូល

នូវការគ្រចប់គ្រចងវិបត្តិោះទទ្រច។ ក្រច៊មការងរគ្រចប់គ្រចងនិរន្តរភាព 

ន្រចធ៊រកិច្ចរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី បានអន៊វត្ត 

ដោយជោគជ័យនូវការដោះទស្រច្រចយវិបត្ត ិ (Discovery Disaster/ 

DR) ចំនួនពីរ (២) និងការអន៊វត្តនូវផ្រចនការគ្រចប់គ្រចងនិរន្តរភាព 

ន្រចធ៊រកិច្ចចំនួនពីរ (២)។

ក្រច៊មការងរគ្រចប់គ្រចងនិរន្តរភាពន្រចធ៊រកិច្ចបានបំព្រចញសកម្មភាព

របស់ខ្លួននៅឆ្ន្រចំ ២០១៣ ដូចខាងក្រច្រចម៖

ក. សម្រច្រចចនូវការវិភាគពីផលប៉ះទពាល់អាជីវកម្ម (Business 

Impact Analysis) សម្រច្រចប់គ្រចប់ផ្ន្រចកអាជីវកម្មទាំងអស់ 

ខ. ធ្វើការសាកល្រចបងផ្រចនការគ្រចប់គ្រចងនិរន្តរភាពន្រចធ៊រកិច្ចសម្រច្រចប់ 

សាខាក្រច៊ងសៀមាជប ដោយធ្វើការផ្ល្រចស់ប្តូរៅកកាន់ទីតាំង 

ជំនួសមួយទៀតដ្រចលមនមធ្រចយាបាយទំនាក់ទំនងអប្រចបរម 

ជាមួយការិយល័យកណា្ត្រចល និង/ឬសាខា ដើម្រចបីបម្រចើ 

អតិថិជន។ ប្រចតិបត្តកិារត្រចវូបានដំណើរការដោយដ្រច ដោយ 

មិនឆ្លងកាត់ប្រចព័ន្ធអ្វឡីើយ ខណៈដ្រចលការផ្ទៀងផ្ទ្រចត់ត្រចវូធ្វើ 

ជាមួយការិយល័យកណា្ត្រចល និង/ឬសាខាតាមរយៈការទំនាក់ 

ទំនងតាមទូរស័ព្ទ ឬសារអ្រចឡិចត្រចូនិក។ 

គ. ធ្វើការសាកល្រចបងផ្រចនការគ្រចប់គ្រចងនិរន្តរភាព ន្រចធ៊រកិច្ច 

សម្រច្រចប់ផ្ន្រចកអាជីវកម្មដ៏សំខាន់ ដោយធ្វើការផ្ល្រចស់ប្តរូៅកកាន់ 

ទីតំាងជំនួសមួយទៀតនៅសាខាអូឡំាពិក ដ្រចលជាទីតំាងមន 

ការសាកល្រចបងការតភា្ជ្រចប់កម្មវិធីដ៏សំខាន់  ប្រចព័ន្ធធនាគារស្នូល  

និងអ៊ីនធឺណិត។

ឃ. ធ្វើការសាកល្រចបង ការដោះទស្រច្រចយវិបត្ត ិ(Discovery Disaster/ 

DR) ដោយប្រចើប្រច្រចស់ប្រចព័ន្ធធនាគារស្នលូ DR back-end  

ប្រចព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម DR ម៉្រចស៊ីនដកប្រច្រចក់/ម៉្រចស៊ីន 

ដាក់ដកប្រច្រចក់ស្វ័យប្រចវត្តិ DR ដោយភា្ជ្រចប់ម៉្រចស៊ីនក៊ំព្រចយូទ័រ  

(Production Client PCs) អ្នកប្រចើប្រច្រចស់ និងម៉្រចសី៊នសឺ៊វី  

(server) BDS ដ្រចលភា្ជ្រចប់ៅកនឹងប្រចព័ន្ធធនាគារស្នលូ DR  

back-end ពីផ្ន្រចកមួយន្រចបណា្ត្រចញ។ 

ង.  បានរៀបចំនូវកម្មវិធីលើកកម្ពុស់ការយល់ដឹងអំពីការគ្រចប់គ្រចង 

និរន្តរ៍ភាពន្រចធ៊រកិច្ច ដល់ប៊គ្គលិកទាំងអស់។

ច.  បានរៀបចំនូវកម្មវិធីលើកកម្ពុស់ការយល់ដឹងអំពីនិរន្តរភាព

ខ្រចស្រចសង្វ្រចក់ផ្គត់ផ្គង់ (Supply Chain Continuity) ដល់អ្នក 

សម្រចបសម្រចួលរបស់ក្រច៊មការងរគ្រចប់គ្រចងនិរន្តរភាព ន្រច 

អាជីវកម្ម។  

ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យប្រចតិបត្តិការ
ហានិភ័យប្រចតិបត្តកិារ គឺជាផលវិបាកមួយដ្រចលមិនអាចជៀសវាង 

បាននៅក្នុងការប្រចកបអាជីវកម្ម។ ប៉៊ន្ត្រច ធនាគារបានបង្កើតនូវ 

គោលការណ៍ និងនីតិវិធី ដើម្រចបីធ្វើជាឧបករណ៍នំាផ្លវូសម្រច្រចប់ផ្ន្រចក 

អាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគាំទ្រចអាជីវកម្មផ្រចស្រចងទៀត ក្នុងការប្រចតិបត្ត ិ

ការងរប្រចាំថ្ង្រចរបស់ធនាគារ ដោយអន៊វត្តផ្អ្រចកលើការអន៊វត្តល្អ 

បំផ៊តនៅក្នងុធនាគារ និងអន៊វត្តស្រចបតាមការណ្រចនំារបស់ក្រចម៊ហ៊៊ន 

ម្រច។ គោលការណ៍ និងនីតិវិធីគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យរបស់ធនាគារ  

កំណត់យ៉្រចងច្រចបាសអំ់ពីគោលការណគ៍្រចឹះទន្រចការកំណត់ វាយតម្ល្រច  

គ្រចប់គ្រចង កាត់បន្ថយ និងត្រចួតពិនិត្រចយលើហានិភ័យដ្រចលមន។ 

ទិន្នន័យហ្រចត៊ការណ៍ន្រចការបាត់បង់ (LED)៖
ដើម្រចបីធ្វើឲ្រចយមនប្រចសិទ្ធភាពក្នងុការគ្រចប់គ្រចងតាមដាន និងកត់ត្រច្រច 

ទ៊កនូវហ្រចត៊ការណ៍ន្រចការបាត់បង់ ធនាគារបានអន៊ម័តលើ 

ហ្រចត៊ការណ៍ន្រចការបាត់បង់កើតច្រចញពីការធ្វើប្រចតិបត្តិការចំនួន  

៧ ប្រចភ្រចទ។ ាជល់ឧប្រចបត្តិហ្រចត៊ន្រចហ្រចត៊ការណ៍ន្រចការបាត់បង ់

ទាំងអស់ ត្រចូវាជយការណ៍ៅកនាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ  

(RMD) ដ្រចលនាយកដា្ឋ្រចនន្រចះទ ជាអ្នកប្រចមូលផ្តុ ំនិងាជយការណ៍ 

បន្តទៀតៅកគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ (RC) ដើម្រចបីធ្វើការពិភាក្រចសា  

និងផ្តល់ការណ្រចនាំនានា អំពីផ្រចនការសកម្មភាពដ៏ល្អបំផ៊តមួយ  

ដើម្រចបីកាត់បន្ថយកំ៊ឲ្រចយឧប្រចបត្តហិ្រចត៊កើតឡើងម្តងហើយម្តងទៀត។ 

ការប្រចម្រចប្រចមូលនូវទិន្នន័យន្រចហ្រចត៊ការណ៍ន្រចការបាត់បង់ជួយ 

សម្រចួលដល់ការវិភាគនានា ក្នុងគោលបំណងន្រចការគណនា 

មូលធនរបស់ធនាគារ សម្រច្រចប់ហានិភ័យប្រចតិបត្តិការ ដូចបាន 

លើកឡើងក្នុងកិច្ចព្រចមព្រចៀង Basel II ស្តីពីមូលធន ដ្រចលបាន 

អន៊វត្តដោយក្រច៊មហ៊៊នម្រច។  ព័ត៌មន ដ្រចលប្រចមូលបានដោយ 

នាយកដា្ឋ្រចនអាជីវកម្ម/នាយកដា្ឋ្រចនគំាទ្រចអាជីវកម្ម ត្រចវូបានប្រចើប្រច្រចស់  

ដើម្រចបីកំណត់អំពីមូលហ្រចត៊ពិតប្រច្រចកដន្រចឧប្រចបត្តិហ្រចត៊ ហើយ 

ប្រចសិនបើាំបាច់ ត្រចវូផ្តល់អន៊សាសន៍ពង្រចងឹ និងធ្វើឲ្រចយប្រចសើរឡើង 

នូវការត្រចតួពិនិត្រចយលើប្រចតិបត្តកិារ ឬដំណើរការការងរ ដ្រចលមន 

ស្រច្រចប់។ ឧប្រចបត្តិហ្រចត៊ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយដ្រចលកើតឡើងដោយសារ 

ការបំពាន/ការមិនគោរពច្រចបាប់ នឹងត្រចូវយកមកពិភាក្រចសា និង 

ាជយការណ៍ៅកា្ន្រចក់លើភា្ល្រចមៗ ដូចដ្រចលបានបង្ហ្រចញនៅក្នុង 

ដំណើរការន្រចការគ្រចប់គ្រចង និងការផ្រចសព្វផ្រចសាយអំពីករណីអញ្ញត្តិ

កម្មរបស់ធនាគារ។

ការប្រចឆំងការសម្អ្រចតប្រច្រចក់ និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម  
(AML/CFT)
ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ សង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់ និង 

ប្ត្រចជា្ញ្រចបង្កើតប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង លើការប្រចឆំងការសម្អ្រចត 

ប្រច្រចក់ និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម ដ្រចលមនការប្រចកាន់ខា្ជ្រចប់នូវ 

ការគោរពតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ គោលការណ៍ណ្រចនាំ និង 

ការអន៊វត្ត ដ្រចលល្អបំផ៊តសម្រច្រចប់វិស័យធនាគារ ដ្រចលមន 

ប្រចសិទ្ធភាពមួយ។ 

កម្មវិធីបណ្តុះទបណា្ត្រចល និងលើកកម្ពុស់ការយល់ដឹងត្រចូវបានធ្វើ 

ឡើងជាទៀតទាត់។ កម្មវិធីន្រចះទត្រចវូបានបំព្រចញបន្ថ្រចមដោយច្រចបាប់ 

ស្តពី្ពុកីារប្រចឆំងការសម្អ្រចតប្រច្រចក់ និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម ដ្រចល 

បានធ្វើបច្ចុប្រចបន្នភាពច៊ងក្រច្រចយ ករណីសិក្រចសាលើប្រចតិបត្តិការ 

ជាក់ស្ត្រចងអំពីហានិភ័យន្រចការសម្អ្រចតប្រច្រចក់ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្រចបទាន 

ភ្រចរវកម្ម ដោយធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទី និងការទទួលខ៊សត្រចវូ 

របស់និយោជិត។ ធនាគារ បាន និងបន្តាត់វិធានការដើម្រចបីកាត ់

បន្ថយហានិភ័យ ដ្រចលអាចកើតមនចំពោះទធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊  

ភីអីលសី៊ ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសម្អ្រចតប្រច្រចក់ និងហិរញ្ញប្រចបទាន 

ភ្រចរវកម្ម និងស្រចបព្រចលជាមួយគា្ន្រចន្រចះទ ដើម្រចបីធានានូវការប្រចតិបត្ត ិ

តាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ និងគោលការណ៍ណ្រចនាំរបស់អាជា្ញ្រចធរ 

ពាក់ព័ន្ធ។

ធនាគារប្រចើការរួមបញ្ចូលគា្ន្រចន្រចដំណើរការប្រចព័ន្ធ របាយការណ៍  

និងមូលដា្ឋ្រចនទិន្នន័យ ប្រចើសម្រច្រចប់ពិនិត្រចយ និងតាមដាន អតិថិជន  

និងប្រចតិបត្តិការរបស់ពួកគាត់ ក្នុងគោលបំណងន្រចការយកចិត្ត 

ទ៊កដាក់ ការពិនិត្រចយពីទណ្ឌកម្ម និងលំអានន្រចប្រចតិបត្តិការ។  

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល និងគណៈគ្រចប់គ្រចងជាន់ខ្ពុស់របស់ធនាគារ  

ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី យល់ដឹង ហើយនឹងបន្តរក្រចសាការត្រចួត 

ពិនិត្រចយលើវិធានការន្រចការប្រចឆំងការសម្អ្រចតប្រច្រចក់ និងហិរញ្ញប្រចបទាន 

ភ្រចរវកម្ម ដ្រចលអន៊វត្តដោយសា្ថ្រចប័នាជយការណ៍ទាំងអស់ ដ្រចល 

រួមបញ្ចូលទាំងការលើកកម្ពុស់ប្រចសិទ្ធភាពន្រចការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រច

ក្នងុ យន្តការ និងប្រចព័ន្ធ ដើម្រចបីប្រចយ៊ទ្ធនឹងសកម្មភាពសម្អ្រចតប្រច្រចក់  

និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម។ 

ស្រចចក្តីសន្និដា្ឋ្រចន
ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលមនជំនឿា ប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងដ្រចល 

កំព៊ងអន៊វត្តមនលក្ខជណៈគ្រចប់គ្រច្រចន់ក្នងុការការពារផលប្រចយោជន៍ 

របស់ភាគហ៊៊និក និងទ្រចព្រចយសកម្មរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី  

ភីអិលស៊ី។ ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលទទួលសា្គ្រចល់ា ធនាគារមន 

ដំណើរការប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាពឥតឈប់ឈរចំពោះទការកំណត់  

វាយតម្ល្រច និងគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យធំៗនៅក្នុងធនាគារ និងបាន 

ប្ត្រចជា្ញ្រចបន្តធ្វើការត្រចតួពិនិត្រចយឡើងវិញនូវប្រចតិបត្តកិារ និងប្រចសិទ្ធភាព 

ន្រចប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុរបស់ធនាគារ   រួមបញ្ចលូទំាងការត្រចតួ 

ពិនិត្រចយផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថ ុ ប្រចតិបត្តកិារ និងការប្រចតិបត្តតិាមបទប្រចបញ្ញត្ត ិ

ច្រចបាប់ ព្រចមទាំងការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យផងដ្រចរ។

របាយការណ៍សវនកម្ម គឺជាលទ្ធផលច៊ងក្រច្រចយន្រចការងរ 

សវនកម្ម ដ្រចលបង្ហ្រចញពីវិសាលភាពការងរសវនកម្មដ្រចលបាន 

បំព្រចញ ការវាយតម្ល្រចទូៅកន្រចប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុជាមួយនឹង 

ការអង្ក្រចតយ៉្រចងលម្អិតលើការធ្វើសវនកម្ម ការឆ្លើយតបចំពោះទ 

ការគ្រចប់គ្រចង មតិយោបល់ និងអន៊សាសន៍នានារបស់នាយកដា្ឋ្រចន 

សវនក្មផ្ទ្រចក្នុង ដើម្រចបីធ្វើឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរឡើង។ នាយកដា្ឋ្រចន 

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុត្រចតួពិនិត្រចយឡើងវិញ និងវាយតម្ល្រចាជល់អញ្ញត្តកិម្ម  

ឬការមិនប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ ដ្រចលបានលើកឡើង 

ដោយនាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុ និងតាមដានសកម្មភាពនានា  

ដើម្រចបីធានាា គណៈគ្រចប់គ្រចងបានាត់វិធានការក្រចតម្រចវូសមស្រចប  

និងជាបនា្ទ្រចន់។ 

នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ធ្វើការបណ្តុះទបណា្ត្រចលដល់ា្ន្រចក់ 

គ្រចប់គ្រចងសាខា និងប៊គ្គលិករបស់ធនាគារជាប្រចាំអំពីអភិបាលកិច្ច  

និងបញ្ហ្រចនានាន្រចប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង។

នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ជួបប្រចជ៊ំជាមួយគណៈកម្ម្រចធិការ 

សវនកម្មរបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រចម្តងក្នុងមួយឆ្ន្រចំ  ដើម្រចបីពិភាក្រចសាអំព ី

អភិបាលកិច្ច និងបញ្ហ្រចសវនកម្ម។ នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង 

ត្រចូវបញ្ជូនរបាយការណ៍ ៅកគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មរបស ់

ក្រចម៊ហ៊៊នម្រចជារៀងាជល់មួយត្រចមីសម្តង។ នាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្ម 

ផ្ទ្រចក្នងុយកគំរូវិធីសាស្ត្រចវាយតម្ល្រចសវនកម្ម និងផ្រចនការសវនកម្ម 

តាមនាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងរបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រចដោយធ្វើការ

ក្រចប្រច្រច ប្រចសិនបើាំបាច់ ដើម្រចបីឲ្រចយសមស្រចបៅកនឹងបទប្រចបញ្ញត្តិ  

និងបរិយកាសក្នុងស្រច៊ក។

ក្រចបខ័ណ្ឌន្រចការប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់
ក្រច្រចមក្រចបខ័ណ្ឌ ន្រចការប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ ផ្ន្រចក 

អាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគំាទ្រចអាជីវកម្មទំាងអស់ត្រចវូបង្កើតម៉្រចទ្រចសី ការ 

ប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ (Compliance Matrix) ដើម្រចប ី

ធានាា ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ ប្រចតិបត្តតិាមលក្ខជខណ្ឌ 

តម្រចូវន្រចបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់។ ម៉្រចទ្រចីសការប្រចតិបត្តិតាមបទបញ្ញត្ត ិ

ច្រចបាប់់ គឺជាឯកសារដ្រចលដាក់បញ្ចូលនូវច្រចបាប់ បទប្រចបញ្ញត្តិ និង 

គោលការណ៍ណ្រចនំាដ្រចលពាក់ព័ន្ធ ដ្រចលអន៊វត្តចំពោះទផ្ន្រចកអាជីវកម្ម  

និងផ្ន្រចកគាំទ្រចអាជីវកម្ម។ ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគាំទ្រចអាជីវកម្ម 

ក៏ត្រចវូបង្កើតការធ្វើត្រចស្តដោយខ្លនួឯង (Self-Testing) លើម៉្រចទ្រចសី 

ការប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់់ផងដ្រចរ ហើយនាយកដា្ឋ្រចន 

ប្រចតិបត្តិតាមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទ្រចត់លើការធ្វើត្រចស្តដោយខ្លួនឯងោះទ

ដោយឯកាជជ្រចយ។

ក្រចបខ័ណ្ឌន្រចការប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ ដាក់ច្រចញនូវ 

យន្តការ និងឧបករណ៍នានា ដើម្រចបីធានានូវការអន៊វត្តស្រចបគា្ន្រច និង 

មនប្រចសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យកើតឡើងពីការមិន 

គោរពច្រចបាប់។ ក្រចបខ័ណ្ឌទាំងន្រចះទតម្រចូវឲ្រចយធនាគារអន៊ម័ត និង 

អន៊វត្តនូវគោលការណ៍ ក៏ដូចជានីតិវិធីស្តីពីការប្រចតិបត្តិតាម 

បទប្រចបញ្ញត្តចិ្រចបាប់របស់ក្រចម៊ហ៊៊នម្រច និងប្ត្រចជា្ញ្រចកាត់បន្ថយការទទួល 

ខ៊សត្រចូវរបស់ធនាគារ ចំពោះទការមិនប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្ត ិ

ច្រចបាប់។ 

ស្រចបតាមអភិបាលកិច្ចល្អ នាយកដា្ឋ្រចនប្រចតិបត្តតិាមធ្វើការាជយការណ៍ 

ៅកក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលដោយឯកាជជ្រចយ ហើយផ្រចនការការងរ 

ប្រចតិបត្តតិាមត្រចវូដាក់បញ្ចលូ និងទទួលការអន៊ម័តពីក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសា- 

ភិបាលរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី។ អភិបាលកិច្ច 

សមស្រចបមួយក៏ត្រចូវបានបង្កើតឡើង ដោយនៅក្នុងោះទមន្ត្រចី 

ប្រចតិបត្តិតាមប្រចាំធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ត្រចូវាជយ- 

ការណ៍ៅកនាយកន្រចនាយកដា្ឋ្រចនប្រចតិបត្តិតាមរបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច 

ក្នុងកម្រចិតមួយដ្រចលអន៊ញ្ញ្រចតដោយវិធានយ៊តា្ត្រចធិការកម្ពុុជា។ 

គោលការណ៍ និងនីតិវិធីន្រចការអន៊ម័តលើផលិតផលថ្មី
គោលការណ៍ និងនីតិវិធីន្រចការអន៊ម័តលើផលិតផលថ្ម ី ត្រចវូបាន 

ដាក់ឲ្រចយអន៊វត្តសម្រច្រចប់គ្រចប់ផលិតផល និងស្រចវាកម្មថ្មីៗ ទំាងអស់ 

របស់ធនាគារ។ ផលិតផលថ្មី គឺសំៅៅកលើផលិតផល និង/

ឬស្រចវាកម្មទាំងឡាយណា ដ្រចលផ្តល់ជូនដំបូងដោយធនាគារ  

ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ឬជាការបញ្ចូលផលិតផលច្រចើនជា 

ផលិតផលត្រចមួយ ឬបម្រច្រចបម្រចួលទម្រចង់របស់ ផលិតផលដ្រចល 

មនស្រច្រចប់ និង/ឬស្រចវាកម្ម ដ្រចលមនការប្រច្រចប្រចលួខា្ល្រចងំនូវទម្រចង់ 

ហានិភ័យ ដូចដ្រចលបានកំណត់ដោយនាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចង 

ហានិភ័យ។ គ្រចប់សំណើសំ៊ការអន៊ម័តលើផលិតផលថ្ម ី ត្រចវូឆ្លង 

កាត់ដំណើរការន្រចការត្រចតួពិនិត្រចយហានិភ័យឲ្រចយបានសី៊ជម្រច្រច ដោយ 

អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាទាំងនៅក្នុងធនាគារ និងនៅក្នុងក្រច៊មហ៊៊នម្រច   

ដើម្រចបីធានាា គ្រចប់ផ្ន្រចកសំខាន់ៗ និងផ្ន្រចកដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹង 

ហានិភ័យ ត្រចូវបានកំណត់ វាយតម្ល្រច និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ  

ម៊នព្រចលដំណើរការផលិតផល និង/ឬស្រចវាកម្មថ្មីៗ ោះទ។ បនា្ទ្រចប់ 

មកសំណើសំ៊ការអន៊ម័តលើផលិតផលថ្មមួីយរបស់ធនាគារ ត្រចវូ 

ឆ្លងកាត់ការពិភាក្រចសាយ៉្រចងហ្មត់ចត់ដោយគណៈកម្ម្រចធិការនានា 

របស់ធនាគារ និងក្រចម៊ហ៊៊នម្រច ម៊ននឹងដាក់ជូនក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល 

របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ដើម្រចបីធ្វើការអន៊ម័ត 

ច៊ងក្រច្រចយ។

ការគ្រចប់គ្រចងលើអញ្ញត្តិកម្ម និងការផ្រចសព្វផ្រចសាយ
ធនាគារ បន្តសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់ន្រចការប្រចកាន់ខា្ជ្រចប់នូវការ 

គោរពតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ ប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង និងនីតិវិធ ី

ផ្រចស្រចងទៀតដើម្រចបីរក្រចសាក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះទរបស់ធនាគារ។ អញ្ញត្តិកម្ម ត្រចូវ 

បានលើកឡើង និងាត់ច្រចងឲ្រចយបានទាន់ព្រចលវ្រចលាប្រចកបដោយ 

តម្ល្រចភាព។ ដើម្រចបីឈានៅកសម្រច្រចចគោលៅន្រចះទ  ធនាគារបាន 

បង្កើតនូវនីតិវិធីគ្រចប់គ្រចងលើករណីអញ្ញត្តកិម្ម និងការផ្រចសព្វផ្រចសាយ  

ដើម្រចបីផ្រចសព្វផ្រចសាយករណីអញ្ញត្តកិម្មណាមួយកើតមនឡើង រួមមន 

ការមិនប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ ការមិនគោរពកាតព្វកិច្ច  

ការលួចបន្លំ និងការមិនគោរពតាមដំណើរការផ្ទ្រចក្នុង។ នីតិវិធ ី

ន្រចះទជួយឲ្រចយមននូវវិធានការក្រចលម្អទាន់ព្រចលវ្រចលា និងពង្រចឹង 

តម្ល្រចភាព និងការត្រចួតពិនិត្រចយរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង។ 

ស្ថតិក្រច្រចមនីតិវិធីន្រចការគ្រចប់គ្រចងលើអញ្ញត្តកិម្ម និងការផ្រចសព្វផ្រចសាយ  

របាយការណ៍ស្តពីីបញ្ហ្រចដ្រចលកើតមនត្រចវូផ្ញើជូន ក្នងុអំឡុងព្រចល  

២៤ មោ៉្រចង ន្រចការរកឃើញ ឬន្រចការជូនដំណឹងដំបូងបំផ៊តអំព ី

បញ្ហ្រចដ្រចលបានកើតឡើង។ ករណីអញ្ញត្តិកម្មទាំងន្រចះទ នឹងត្រចូវ 

បានាត់ច្រចងដោះទស្រច្រចយ ដោយផ្អ្រចកលើភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងផល 

ប៉ះទពាល់របស់វាៅកលើធ៊រកិច្ច ប្រចតិបត្តិការ និងក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះទរបស ់

ធនាគារ។ ករណីអញ្ញត្តិកម្មន្រចះទត្រចូវសង្ខជ្រចប និងាជយការណ៍ៅក

គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យប្រចាំខ្រច។

ក្រចមសីលធម៌
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី មនស្តង់ដារក្រចមសីលធម៌ 

អប្រចបបរមមួយ សម្រច្រចប់គ្រចប់និយោជិតទំាងអស់របស់ខ្លនួ អន៊វត្ត 

ដ្រចលរួមបញ្ចលូគ្រចប់ទិដ្ឋភាពទំាងអស់ ន្រចប្រចតិបត្តកិារធ៊រកិច្ច្មប្រចាំ  

ថ្ង្រច។ គោលការណ៍ណ្រចនាំអំពីក្រចមសីលធម៌ត្រចូវបាន អន៊ម័ត 

យកតាមក្រចមសីលធម៌របស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច និងបានដាក់បញ្ចូល 

នៅក្នុងន្រចកិច្ចសន្រចយាការងរដ្រចលយល់ព្រចម និងច៊ះទហត្ថល្រចខា

ដោយគ្រចប់និយោជិតទាំងអស់។

គោលការណ៍ និងនីតិវិធីស្តីពីធីនធានមន៊ស្រចស
គោលការណ៍ និងនីតិវិធីស្តពីីធនធានមន៊ស្រចស ត្រចវូបានបង្កើតឡើង  

និងប្រចើប្រច្រចស់នៅក្នងុក្រចម៊ហ៊៊នសម្ពុន័្ធទំាងមូល ដោយគ្រចបដណ្តប់ 

គ្រចប់ទិដ្ឋភាពទំាងអស់ន្រចការគ្រចប់គ្រចងធនធានមន៊ស្រចសក្នងុធនាគារ។  

គោលការណ៍ន្រចះទបានកំណត់យ៉្រចងច្រចបាស់លាស់អំពីការជ្រចើសរីស 

និយោជិត ការតម្លើងឋានៈ ការផ្ទ្រចរកន្ល្រចងការងរ និងការបញ្រចឈប់ 

និយោជិតនៅក្នងុក្រចម៊ហ៊៊នសម្ពុន័្ធទំាងមូល។ និយោជិតទទួលការ 

វាយតម្ល្រចលើការងររបស់ខ្លនួជារៀងាជល់ឆ្ន្រច ំ ហើយការវាយតម្ល្រច 

ការងរន្រចះទ ធ្វើឡើងដោយផ្អ្រចកលើសូចនាករន្រចការវាយតម្ល្រច 

លទ្ធផលការងរ (Key Performance Indicators) និងការ 

វាស់វ្រចងសមត្ថភាពគន្លះឹទ។ កម្មវិធីសិក្រចសា និងអភិវឌ្រចឍន៍សមត្ថភាព 

ដ្រចលរួមបញ្ចូលទាំង ជំនាញ/វគ្គបណ្តុះទបណា្ត្រចលបច្ច្រចកទ្រចស  

ត្រចូវបានរៀបចំឡើង និងដាក់ឲ្រចយអន៊វត្តក្នុងគោលៅគាំទ្រច និង 

បង្តើនសមត្ថភាពរបស់និយោជិតរបស់យើង ដើម្រចបីធានាា  

និយោជិតទាំងអស់អាចបំព្រចញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រចកបដោយ 

ប្រចសិទ្ធភាព និងប្រចសិទ្ធផល។ ធនាគារបានធ្វើការក្រចើនរំឭកដល់ 

និយោជិតរបស់ខ្លួនជារឿយៗ អំពីគោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធនានា 

តាមរយៈសារអ្រចឡិកត្រចូនិក ឬការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខជណ៍ 

អក្រចសរ និងវគ្គបណ្តះុទបណា្ត្រចលដ្រចលពាក់ព័ន្ធនានា។ វគ្គបណ្តះុទបណា្ត្រចល 

មួយក្នុងចំណមវគ្គបណ្តុះទបណា្ត្រចលផ្រចស្រចងទៀត ស្តីពីការប្រចឆំង 

ការសម្អ្រចតប្រច្រចក់ និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម ដ្រចលត្រចវូបានធ្វើឡើង 

ជារឿយៗ ដើម្រចបីជាការបញ្ជ្រចក់ឲ្រចយឃើញអំពីទស្រចសនទានរបស ់

ក្រចម៊ហ៊៊នសម្ពុន័្ធដ្រចលមិនអធ្រចយាស្រចយ័ចំពោះទអំពើក្រចងបន្ល។ំ ចំណុច 

ន្រចះទ ក៏ត្រចូវបានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ផងដ្រចរ នៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះទ 

បណា្ត្រចលតម្រចង់ទិសរបស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច។ 

ស្រចចក្ដថី្ល្រចងការណ៍អំពីប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ ស្រចចក្ដថី្ល្រចងការណ៍អំពីប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 5554 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊
រចនាសម្ពុន័្ធរបស់ក្រចម៊ហ៊៊ន គិតត្រចមឹថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្ន ូឆ្ន្រច២ំ០១៣

របស់ធនាគារ
រចនាសម្ពុន័្ធ

របស់ធនាគារ
របាយការណ៍ព័ត៌មន

សី៊អាយអិមបី៊ ហ្គ្រចបុ  
ហូលឌីង បី៊ហាដ

ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊  
បី៊ហាដ

សី៊អាយអិមបី៊ ហ្គ្រចបុ  
អ្រចសឌីអិន បី៊ហាដ

ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊  
ភីអិលសី៊

៩៩.៩០ %

៩៩.៩៩%

១០០%

ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល 
Dato’ Shaarani Ibrahim

ប្រចធានក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល 

Goh Nan Kioh

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

Yew Wan Kup

បណ្ឌតិ មី៊ កល្រចយាណ

Kua Wei Jin

គណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម
បណ្ឌតិ មី៊ កល្រចយាណ

ប្រចធាន

Dato’ Shaarani Ibrahim

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ
Dato’ Shaarani Ibrahim

ប្រចធាន

Yew Wan Kup

អគ្គនាយក

ប៊៊ន យីន

អគ្គនាយករង និងនាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្ម

ហ្រចង ធីតា 

នាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថប៊ុគ្គល
ហ៊ង ជៀប

នាយក គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ 

Mohan Raj S Govinda Raj

នាយក ព័ត៌មនវិទ្រចយា និងប្រចតិបត្តកិារ

ហ្រចង វ៊ទ្ធី

នាយក ហិរញ្ញវត្ថ ុនិងយ៊ទ្ធសាស្ត្រច

អ្នកអញ្ជើញចូលរួម៖
ខៀវ ឡានីន

ប្រចធាន សវនកម្ម

លី សោភា

នាយកនីតិកម្ម  និងប្រចតិបត្តតិាម

ដ្រចន ដាវ៊ទ្ធ  

នាយក ព័ត៌មនវិទ្រចយា 

ហ្រចង តូរ៉ង់ 

ប្រចធាន រតនាគារ

ទីប្រចកឹ្រចសានានាមកពីសី៊អាយអិមបី៊ ហ្គ្រចបុ 
ដ្រចលអន៊ម័តដោយក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល

គណៈកម្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុជុា
ហ៊ង ជៀប

នាយក គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ (ប្រចធាន)

Yew Wan Kup

អគ្គនាយក 

ប៊៊ន យីន

អគ្គនាយករង និងនាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្ម

ហ្រចង ធីតា 

នាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថប៊ុគ្គល

គៀន វឌ្រចឍនា

ប្រចធាន គ្រចប់គ្រចងឥណទាន 
John Chuah Keat Kong

ទីប្រចកឹ្រចសាឥណទាន ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្ម

ហ្រចង វ៊ទ្ធី

នាយក ហរិញ្ញវត្ថ ុនិងយ៊ទ្ធសាស្ត្រច

លី សោភា

នាយកនីតិកម្ម  និងប្រចតិបត្តតិាម

គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និង ទ្រចព្រចយអកម្ម
ប៊៊ន យីន

អគ្គនាយករង និងនាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្ម (ប្រចធាន)

Yew Wan Kup

អគ្គនាយក

ហ្រចង ធីតា 

នាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថប៊ុគ្គល

ហ៊ង ជៀប

នាយក គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

ហ្រចង វ៊ទ្ធី

នាយក ហិរញ្ញវត្ថ ុនិងយ៊ទ្ធសាស្ត្រច

ហ្រចង តូរ៉ង់ 

ប្រចធាន រតនាគារ

ហ៊ង ស្រចនួីន

នាយក រតនាគារ

គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង
Yew Wan Kup

អគ្គនាយក (ប្រចធាន)

ប៊៊ន យីន

អគ្គនាយករង និងនាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្ម

ហ្រចង ធីតា 

នាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថប៊ុគ្គល

ហ៊ង ជៀប

នាយក គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

ហ្រចង វ៊ទ្ធី

នាយក ហរិញ្ញវត្ថ ុនិងយ៊ទ្ធសាស្ត្រច

អំ៊៊ ចិនា្ដ្រចភក្ដី 

នាយក ធនធានក្រចម៊ហ៊៊ន

Mohan Raj S Govinda Raj

នាយក ព័ត៌មនវិទ្រចយា និងប្រចតិបត្តកិារ

លី សោភា 

នាយក នីតិកម្ម និងជា ល្រចខាធិការក្រចម៊ហ៊៊ន (ល្រចខាធិការ)

ស៊ា្រចង ស៊លក្ខជណ៍

នាយក ទីផ្រចសារ និង ទំនាក់ទំនង

ល្រចខាធិការ
លី សោភា 

Datin Rossaya Mohd Nashir

អ្នកអញ្ជើញចូលរួម៖
ខៀវ ឡានីន

តំណាងនាយកសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុ

ហ្រចង តូរ៉ង់ 

ប្រចធាន រតនាគារ

ល្រចខច៊ះទបញ្ជី
Co.1935E/2010

ការិយល័យច៊ះទបញ្ជី
អគារល្រចខ ២០អាប្រច មហាវិថី ព្រចះទនរោត្ដម ក្រចងផ្លវូ១១៨  

សង្ក្រចត់ ផ្រចសារាស់ ាជជធានីភ្នពំ្រចញ ១២២០៣ 

ព្រចះទាជជាណាចក្រចកម្ពុជុា

ទូរស័ព៖  +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨០៨៨

ទូរសារ៖  +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨០៩៩

គ្រចហទំព័រ៖ www.cimbbank.com.kh

សវនករ
PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

អគារល្រចខ ៣៥ មហាវិថីព្រចះទសីហន៊ ខណ្ឌចំការមន 

ាជជធានីភ្នពំ្រចញ ១២២១០

ប្រចអប់សំប៊ត្រចល្រចខ ១១៤៧

ទូរស័ព្ទ៖  +៨៥៥ ២៣ ២១៨០៨៦

ទូរសារ៖  +៨៥៥ ២៣ ២១១៥៩៤
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 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 5756 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល
ប្រចវត្ដរូិបសង្ខជ្រចបរបស់



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 5958 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

Dato’ Shaarani Ibrahim បានទទួលសញ្ញ្រចបត្រចា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រចជំនាញ 
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្រចយាល័យ ម៉្រចឡាយ៉្រច (University of  

Malaya) ក្នុងឆ្ន្រចំ ១៩៧៣។ 

ាប់តាំងពីខ្រចមកាជ ឆ្ន្រចំ២០០៩ មក Dato’ Shaarani Ibrahim ត្រចូវ 
បានត្រចងតាំងជាអភិបាលឯកាជជ្រចយន្រច ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី  
ថ្រច (CIMB Thai) ហើយក៏ជាសមជិកគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម និង 
គណៈកម្ម្រចធិការត្រចងតាំង និងផ្តល់តម្ល្រចការផងដ្រចរ។ ាប់ពីខ្រចកញ្ញ្រច  
ឆ្ន្រចំ២០១០  Dato’ Shaarani Ibrahim ក៏ត្រចូវបានត្រចងតាំងជាអភិបាល 
ឯកាជជ្រចយន្រចក្រចម៊សម្ពុន័្ធដ្រច្រចហ្គនអន្តរជាតិ (Dragon Group International)  
ប្រចាំនៅប្រចទ្រចសសិង្ហប៊រី ដ្រចលនៅទីោះទលោកក៏ជាប្រចធានគណៈកម្ម្រចធិការ 
ត្រចងតាំង និងផ្តល់តម្ល្រចការ និងជាសមជិកគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម។  
Dato’ Shaarani ក៏ជាអភិបាលន្រចសាកលវិទ្រចយាល័យពូត្រច្រចម៉្រចឡ្រចស៊ី  
(Universiti Putra Malaysia) ាប់តាំងពីខ្រចមកាជ ឆ្ន្រចំ២០១១ មក 
ផងដ្រចរ។ ក្រច្រចពីន្រចះទ លោកក៏ជាប្រចធានគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម និងជា 
សមជិកគណៈកម្ម្រចធិការវិនិយោគន្រចសាកលវិទ្រចយាល័យន្រចះទផងដ្រចរ។ 

ម៊នព្រចលចូលបម្រចើការងរក្នងុវិស័យឯកជន Dato’ Shaarani ជាប្រចធាន 
ការិយល័យរដ្ឋបាល និងស្រចវាកម្មការទូតរបស់រដា្ឋ្រចភិបាលម៉្រចឡ្រចសី៊ និង 
បានបម្រចើការងរនៅក្នុងក្រចសួងការបរទ្រចសាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ១៩៧៣ មក  
ហើយលោកបានទទួលបន្ទុកការងរផ្រចស្រចងៗគា្ន្រចជាច្រចើន ក្នុងអំឡុងព្រចល  
៣៥ ឆ្ន្រចំន្រចះទ។

ក្នងុអំឡុងព្រចលបម្រចើការងរនៅក្រចសួងការបរទ្រចស Dato’ Shaarani ក៏ 
បានបំព្រចញម៊ខងរជាឯកអគ្គាជជទូតម៉្រចឡ្រចស៊ី ប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋ 
អ៊៊យប្រចគីសសា្ថ្រចនពីឆ្ន្រចំ១៩៩៦ ដល់ឆ្ន្រចំ១៩៩៩ និងជាឯកអគ្គាជជទូត 
ម៉្រចឡ្រចស៊ី ប្រចាំនៅព្រចះទាជជាណាចក្រចអ្រចស្រចបា៉្រចញ ពីឆ្ន្រចំ២០០២ ដល់ឆ្ន្រចំ 
២០០៥ និងប្រចាំនៅព្រចះទាជជាណាចក្រចថ្រចពីឆ្ន្រច២ំ០០៥ ដល់ឆ្ន្រច ំ២០០៨។

ត្រចវូបានត្រចងតំាងជាអភិបាល នៅថ្ង្រចទី២០ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រច២ំ០១០។

បានចូលរួមកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលចំនួន ០៤ លើក  
ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣។

ជាប្រចធានគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ។

ជាសមជិកគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម។

Dato’ Wira Zainal បានទទួលសញ្ញ្រចបត្រចា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រច ជំនាញ 
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ពីសកលវិទ្រចយាល័យម៉្រចឡាយ៉្រច (University of  

Malaya)។ Dato’ Wira Zainal គឺជាអភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ ន្រច 
ក្រច៊មហ៊៊នម៉្រចឡាយនផ្ល្រចវអ័រមៀលប៊ីហាដ (Malayan Flour Mills  

Berhad (MFM))។ ម៊នព្រចលកាន់តំណ្រចងន្រចះទ លោកគឺជាតំណាង 
ស្តទីីអចិន្ត្រច្រចយ៍អាស៊ា្រចនទីមួយរបស់ប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចសី៊ ប្រចាំសាធារណរដ្ឋ 
ឥណ្ឌូន្រចស៊ី ពីខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០០៩ ដល់ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០០៩។ 

Dato’ Wira Zainal បានបម្រចើការងរនៅក្រចសួងការបរទ្រចស តាំងពីឆ្ន្រចំ 
១៩៧៣ មកម៉្ល្រចះទ ហើយលោកបានទទួលបន្ទកុការងរផ្រចស្រចងៗគា្ន្រចជាច្រចើន  
ក្នុងអំឡុងព្រចល ៣៩ ឆ្ន្រចំន្រចះទ ផ្ន្រចកស្រចវាសាធារណៈ។ ាប់តាំងពី  
ខ្រចមិថ៊នា ឆ្ន្រច២ំ០១០ មក លោកក៏ត្រចវូបានត្រចងតំាងជាប្រចសកជនពិស្រចស 
របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រចីម៉្រចឡ្រចស៊ី ប្រចាំប្រចទ្រចស អាហ្វហា្គ្រចនីសា្ថ្រចនផងដ្រចរ។ 

ក្នងុអំឡុងព្រចលបំព្រចញម៊ខងររយៈព្រចល ៤០ ឆ្ន្រច ំមកដល់បច្ចបុ្រចបន្ន លោក 
បានបម្រចើការងរឲ្រចយរដា្ឋ្រចភិបាលម៉្រចឡ្រចស៊ី លោកធា្ល្រចប់បានត្រចងតាំងជា 
ឯកអគ្គាជជទូតម៉្រចឡ្រចសី៊ ប្រចាំប្រចទ្រចសប្រច្រចសី៊ល វៀតណាម និងឥណ្ឌនូ្រចសី៊។  
លោក ក៏ធា្ល្រចប់បំព្រចញម៊ខងរជាអគ្គនាយកទីមួយរបស់ប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចស៊ី 
ន្រចមជ្រចឈមណ្ឌលប្រចឆំងភ្រចវរកម្មតំបន់អាស៊ីអាគ្ន្រចយ៍ ដ្រចលមនមូលដា្ឋ្រចន 
នៅកូឡាឡាំពួរ។ លោកក៏ត្រចូវបានត្រចងតាំងជាភាវធាវីម៉្រចឡ្រចស៊ីប្រចាំ 
ទីក្រច៊ងត្រចអ្រចរ៉ង់ ប្រចទ្រចសអ៊ីរ៉ង់ ជាអគ្គក៊ងស៊៊លម៉្រចឡ្រចស៊ីប្រចាំទីក្រច៊ង 
អាប៊៊យដ្រចបី៊ ប្រចទ្រចសអាា៉ជ្រចប់អ្រចមីរ៉្រចត ជាអគ្គក៊ងស៊៊លម៉្រចឡ្រចសី៊ប្រចាំទីក្រចង៊ 
ជ្រចដា ប្រចទ្រចសអាាជ៉្រចប់ប៊ីសាអ៊ូឌីត និងជាអគ្គក៊ងស៊៊លម៉្រចឡ្រចស៊ីប្រចាំ  
ទីក្រច៊ងវា៉្រចន់ខូវ័រ ប្រចទ្រចសកាណាដាផងដ្រចរ។ 

ត្រចូវបានត្រចងតាំងជាអភិបាល នៅថ្ង្រចទី២០ ខ្រចកញ្ញ្រច 
ឆ្ន្រចំ២០១០។ 

បានចូលរួមកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលចំនួន ០៤ លើក 
ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣។

ជាសមជិកគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម។

បានចូលរួមក្នុងក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលនៅថ្ង្រចទី២៨ ខ្រចមិថ៊នា 
ឆ្ន្រចំ២០១២។

បានចូលរួមកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលចំនួន ០៤ លើក នៅឆ្ន្រចំ 
២០១៣។

ជាប្រចធានគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្ម។

បណ្ឌិត ម៊ី កល្រចយាណ បានបញ្ចប់ការសិក្រចសាា្ន្រចក់បណ្ឌិតផ្ន្រចកស្រចដ្ឋកិច្ច 
អភិវឌ្រចឍន៍ ពីសាកលវិទ្រចយាល័យកូប្រច (Kobe University) ប្រចទ្រចសជប៉៊ន  
នៅឆ្ន្រចំ១៩៨៤។ បនា្ទ្រចប់មក លោកបានទទួលការបណ្តុះទបណា្ត្រចលវគ្គ 
ជំនាញរយៈព្រចលខ្លសី្តពីី ការអភិវឌ្រចឍពីទីភា្ន្រចក់ងរនានារបស់អង្គការសហ- 
ប្រចជាជាតិ ធនាគារពិភពលោក និងសាកលវិទ្រចយាល័យហាវឺដ (Harvard  

University)។

បច្ចុប្រចបន្ន លោក គឺជាទីប្រចឹក្រចសាជាន់ខ្ពុស់ន្រចវិទ្រចយាសា្ថ្រចនជាច្រចើនរបស់ាជជ 
រដា្ឋ្រចភិបាលកម្ពុជុា រួមទំាងឧត្តមក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាស្រចដ្ឋកិច្ចជាតិ (SNEC) ដ្រចល 
ជាទីប្រចកឹ្រចសាស្រចដ្ឋកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រចផីងដ្រចរ។ ម៊នព្រចលចូលបម្រចើតួនាទី 
ទំាងោះទ លោកធា្ល្រចប់បានបំព្រចញការងរជាអ្នកស្រចដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពុស់ ស ម្រច្រចប់  
កម្មវិធីសហប្រចតិបត្តកិាររបស់ UN/FAO-World Bank ប្រចាំនៅទីក្រចង៊រូ៉ម  
ប្រចទ្រចសអី៊តាលី អស់រយៈព្រចល ២០ ឆ្ន្រច។ំ លោកមនបទពិសោធន៍យ៉្រចង 
ទូលំទូលាយលើផ្ន្រចកអភិវឌ្រចឍស្រចដ្ឋកិច្ចក្នងុពិភពលោក ហើយលោកក៏បាន 
ធ្វើទស្រចសនកិច្ច និងបំព្រចញការងរនៅតាមបណា្ត្រចប្រចទ្រចសចំនួនប្រចហ្រចលជា  
១០០ លើពិភពលោក។ នៅពាក់កណា្ត្រចលទសវត្រចសរ៍ឆ្ន្រចំ១៩៨០ លោក 
ក៏ជាមន្ត្រចហិីរញ្ញវត្ថរុបស់សាជីវកម្ម Kanematsu Gosho ដ្រចលជាមជ្រចឈមណ្ឌល 
ពាណិជ្ជកម្ម នៅទីក្រច៊ងអូសាកា និងទីក្រច៊ងតូក្រចយូផងដ្រចរ។  

បណ្ឌតិ មី៊ កល្រចយាណ មនក្តសីប្រចបាយរីកាជយដ្រចលបានត្រចឡប់មកប្រចទ្រចស 
កម្ពុុជាវិញ បនា្ទ្រចប់ពីលោកបានរស់នៅបរទ្រចសអស់រយៈព្រចល ៣៥ ឆ្ន្រចំ  
មកហើយ។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ និងចំណ្រចះទដឹងដ៏ទូលំទូលាយ ដ្រចល 
ទទួលបានពីគ្រចប់ទិសទីនៅជ៊ំវិញពិភពលោក លោកមនកិត្តិយសយ៉្រចង 
ខា្ល្រចំង ដើម្រចបីចូលរួមចំណ្រចកជួយអភិវឌ្រចឍប្រចទ្រចសកម្ពុុជាទាំងក្នុង វិស័យ 
ឯកជន និងវិស័យសាធារណៈ។ លោកមនជំនឿា ការអភិវឌ្រចឍវិស័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាគន្លឹះទសំខាន់មួយដ្រចលនាំប្រចទ្រចសកម្ពុុជាៅករកការអភិវឌ្រចឍ 
និងភាពជោគជ័យ។

បានចូលរួមក្នុងក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលនៅថ្ង្រចទី២០ ខ្រចកញ្ញ្រច 
ឆ្ន្រចំ២០១០។

បានចូលរួមកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលចំនួន ០៤ លើក 
នៅឆ្ន្រចំ២០១៣។

ជាសមជិកគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ។

លោក Yew Wan Kup បានទទួលសញ្ញ្រចបត្រចា្ន្រចក់អន៊បណ្ឌិតចំនួន ០២ ព ី
សាកលវិទ្រចយាល័យម៉្រចឡាយ៉្រច (University of Malaya) ន្រចប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចស៊ី  
ដ្រចលក្នងុោះទមន អន៊បណ្ឌតិគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្ម និងអន៊បណ្ឌតិព័ត៌មនវិទ្រចយា។  
លោក Yew ក៏ទទួលបានបរិញ្ញ្រចបត្រចវិទ្រចយាសាស្ត្រច ផ្ន្រចករៀបចំសំណង់ ផ្ទះទអគារ  
(សា្ថ្រចបត្រចយកម្ម) ពីសាកលវិទ្រចយាល័យស្រចន ម៉្រចឡ្រចស៊ី (University Sains of  

Malaysia) ន្រចប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចស៊ីផងដ្រចរ។

លោក Yew បានចូលរួមបង្កើត និងបម្រចើការងរនៅក្នងុធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊  
ភីអិលស៊ី ាប់តាំងពីឆ្ន្រចំ២០១០ ហើយក្នុងនាមជាអគ្គនាយក លោកបាន  
ចូលរួមយ៉្រចងសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំយ៊ទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្រចយមនកំណើនអាជីវកម្ម 
សម្រច្រចប់ធនាគារ។ លោក Yew ទទួលខ៊សត្រចូវលើការគ្រចប់គ្រចងដឹកនាំ 
ប្រចតិបត្តិការធនាគារទាំងមូលនៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជា។ 

ម៊ននឹងមកកាន់តួនាទីបច្ចបុ្រចបន្នរបស់លោកនៅធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊  
លោក Yew ធា្ល្រចប់ធ្វើជាអ្នកផ្តល់ប្រចឹក្រចសាឲ្រចយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ថ្រច (CIMB  

Thai) ដោយធ្វើការច្រចករំល្រចកនូវបទពិសោធន៍ល្អលើការអន៊វត្តប្រចតិបត្តិការ 
អាជីវកម្ម ការរៀបចំប្រចតិបត្តិយ៊ទ្ធសាស្ត្រស្នូល និងការគ្រចប់គ្រចងការចំណាយ  
និងការវិនិយោគឲ្រចយមនប្រចសិទ្ធភាពខ្ពុស់បំផ៊ត។

លោក Yew មនបទពិសោធន៍ការងរជាង ៣០ ឆ្ន្រច ំក្នងុវិស័យធនាគារពាណិជ្ជ។  
ម៊នព្រចលចូលបម្រចើការងរនៅក្នុងធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី លោកធា្ល្រចប់បម្រចើ 
ការងរឲ្រចយធនាគារម៉្រចឡ្រចស៊ីមួយ ដោយទទួលបន្ទុកជាអ្នកគ្រចប់គ្រចងលើ 
ប្រចតិបត្តកិារក្រច្រចប្រចទ្រចសចំនួន ១២ តំបន់ លើពិភពលោករបស់ធនាគារោះទ។ 
នៅក្នុងធនាគារម៉្រចឡ្រចស៊ីមួយផ្រចស្រចងទៀត លោកក៏ជាអ្នកចូលរួមយ៉្រចងសកម្ម  
ក្នងុការរៀបចំទិសៅយ៊ទ្ធសាស្ត្រចគ្រចប់គ្រចងប្រចតិបត្តកិាររបស់ធនាគារដ្រចលមន 
សាខាចំនួន ១៨០ និងមនប៊គ្គលិកចំនួន ២.៣០០ នាក់ ផងដ្រចរ។

លោក Kua Wei Jin បានទទួលសញ្ញ្រចបត្រចា្ន្រចក់អន៊បណ្ឌតិគ្រចប់គ្រចងពាណិជ្ជកម្ម  
និងសញ្ញ្រចបត្រចា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រច វិទ្រចយាសាស្ត្រចគ្រចប់គ្រចងពាណិជ្ជកម្មពីសាកល 
វិទ្រចយាល័យណ្រចប្រច្រចសាកា លីនក៊ន (University of Nebrasaka-Lincoln) 
សហរដ្ឋអាម្រចរិក។ 

លោក Kua ចូលបម្រចើការជាមួយ ធនាគារវិនិយោគ ស៊ីអាយអិមប៊ី ប៊ីហាដ  
(CIMB Investment Bank Berhad) ក្នុងតំណ្រចងជាហិរញ្ញិកា្ន្រចក់តំបន់  
នៅក្នុងខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១០។ លោកបានាប់ផ្តើមការងរនៅក្នុងវិស័យ 
ធនាគារ ជាមួយធនាគារសហជីព (Union Bank) ន្រចប្រចទ្រចសស្វ៊សី សឹង្ហប៊រី/ 
ហ៊ងក៊ង ក្នងុតំណ្រចងជាជំនួយការនាយក (Assistant Vice President) ផ្ន្រចក 
ដ្រចរ្រចវីទីវចំណូលថ្រចរសកល (Global Fixed Income Derivatives) ពីឆ្ន្រចំ 
១៩៩៣ ដល់ឆ្ន្រចំ១៩៩៦។ រយៈព្រចលបី (៣) ឆ្ន្រចំបនា្ទ្រចប់ លោកធ្វើការឲ្រចយ 
ក្រចម៊ហ៊៊នទំន៊កចិត្តធនាគារិក (Bankers Trust Company) ប្រចទ្រចសសិង្ហប៊រី/ 
ហ៊ងក៊ង និងធ្វើជានាយក (Vice President) ផ្ន្រចកពាណិជ្ជកម្ម 
និងច្រចកាយអាស៊ី (Asia Trading and Distribution)។ នៅឆ្ន្រចំ១៩៩៩  
លោកធ្វើជានាយកន្រចបាក្ល្រចខ្រចមភីថល (Baclay Capital) ប្រចទ្រចសសិង្ហប៊រី។  
ក្នុងឆ្ន្រចំ២០០១ លោកបានចូលបម្រចើការជាមួយធនាគារកត្តិកាសញ្ញ្រចស្តង់ដារ  
(Standard Chartered Bank) ប្រចទ្រចសសឹង្ហប៊រីក្នុងតំណ្រចងជានាយកា្ន្រចក ់
តំបន់ ផ្ន្រចកដ្រចរីវ្រចទីវ អត្រច្រចការប្រច្រចក់-អាស៊ីអាគ្ន្រចយ៍។ ក្រច្រចយមកទៀត លោក  
បានចូលបម្រចើការជាមួយធនាគារ ហ៊ងល្រចអ៊ង ប៊ីហាដ (Hong Leong  

Bank Berhad) ក្នុងខ្រចឆ្ន្រចំ២០០៤ ដោយលោកកាន់ដំណ្រចងជាប្រចធាន 
នាយកប្រចតិបត្តិ។ 

បានចូលរួមក្នុងក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលនៅថ្ង្រចទី០១ ខ្រចវិច្ឆិកា  
ឆ្ន្រចំ២០១៣។

បានចូលរួមកិច្ចប្រចជ៊ំក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលចំនួន ០១ លើក  
ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣។

KUA WEI JIN
អភិបាលមិនឯកាជជ មិនប្រចតិបត្ដិ

DATO’ SHAARANI IBRAHIM
ប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល
 អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ 

បណ្ឌិត ម៊ី កល្រចយាណ
អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ

DATO’ WIRA ZAINAL ABIDIN
MAHAMAD ZAIN
អភិបាលឯកាជជ្រចយមិនប្រចតិបត្ដិ 

YEW WAN KUP
អគ្គនាយក
អភិបាលមិនឯកាជជ្រចយប្រចតិបត្ដិ

ប្រចវត្ដរូិបសង្ខជ្រចបរបស់ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាលប្រចវត្ដរូិបសង្ខជ្រចបរបស់ក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល

Datin roSSaYa mohD naShir 
សហល្រចខាធិការក្រច៊មហ៊៊ន
Datin Rossaya Mohd Nashir អាយ៊ ៤៥ ឆ្ន្រចំ គឺជាល្រចខាធិការក្រច៊មហ៊៊នរបស់  
ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប (CIMB Group)។ លោកស្រចីត្រចូវបានត្រចងតាំងល្រចខាធិការ 
ក្រច៊មហ៊៊នរបស់ ស៊ីអាយអិមប៊ី កម្ពុុជា នៅថ្ង្រចទី២០ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១០។

នៅក្នុង ស៊ីអាយអិមប៊ី កម្ពុុជា លោកស្រចីទទួលខ៊សត្រចូវក្នុងការគាំទ្រចកិច្ចការរបស ់
ប្រចធានក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល និងក្រចម៊ប្រចកឹ្រចសាភិបាល  និងធានាា ក្រចបខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ច 
របស់ក្រច៊មហ៊៊នត្រចូវបានអន៊វត្ត ដើម្រចបីសម្រចួលដល់ការអន៊វត្តតួនាទីរបស់ក្រច៊មប្រចឹក្រចសា- 
ភិបាលប្រចកបដោយវិជា្ជ្រចជីវៈ និងប្រចសិទ្ធភាព។ លោកស្រចីក៏ជួយគាំទ្រចការងរដល់ 
ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ទាំងនៅប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចស៊ី និងចំពោះទ
ប្រចតិបត្តិការប្រចាំតំបន់របស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រច។

លោកស្រចីមនបទពិសោធន៍ការងរជាង ២០ ឆ្ន្រចំ ជាល្រចខាធិការក្រច៊មហ៊៊ន ហើយ 
លោកស្រចបីានចូលរួមបម្រចើការងរឲ្រចយ សី៊អាយអិមបី៊ ាប់តំាងពីឆ្ន្រច២ំ០០២ នៅក្នងុ 
នាយកដា្ឋ្រចនស្រចវាកម្មនីតិកម្មក្រចម៊ហ៊៊ន ម៊នព្រចលបង្កើតនាយកដា្ឋ្រចនល្រចខាធិការក្រចម៊ហ៊៊ន 
ក្នុងឆ្ន្រចំ២០០៤។  លោកស្រចីក៏ជាអភិបាលន្រចក្រច៊មហ៊៊នប៊ត្រចសម្ពុ័ន្ធមួយចំនួនរបស់  
សី៊អាយអិមបី៊ ហ្គ្រចបុ ផងដ្រចរ។ Datin Rossaya បានាប់ផ្តើមអាជីពការងរដំបូងនៅ 
ក្រច៊មហ៊៊ន ាម អ្រចនជីនៀរីង ហ្គ្រចុប (Time Engineering Group) ហើយក្រច្រចយមក  
បានបម្រចើការងរឲ្រចយក្រចម៊ហ៊៊ន ភើមូ៉ដាឡាន ណ្រចសិនណល បី៊ហាដ (Permodalan  

National Berhad) ក្នុងនាមជាល្រចខាធិការក្រច៊មហ៊៊នមួយរូបន្រចក្រច៊មហ៊៊នប៊ត្រចសម្ពុ័ន្ធ 
មួយចំនួនន្រចក្រច៊មហ៊៊នរួមន្រចះទ ។

លោកស្រចបីញ្ចប់ា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រចនីតិសាស្ត្រច (ជំនាញនីតិពាណិជ្ជកម្ម) ពីសាកលវិទ្រចយាល័យ  
ខូវិនទ្រច ី (Conventry University) ន្រចចក្រចភពអង់គ្ល្រចស។ លោកស្រចក៏ីជាសមជិក 
ន្រចវិទ្រចយាសា្ថ្រចនល្រចខាធិការ និងរដ្ឋបាលន្រចប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចសី៊ (Malaysian Institute of  

Chartered Secretaries and Administrators) ហើយលោកស្រចីក៏ជាសមជិក 
ម្ន្រចក់ន្រចគណៈកម្មការក្រច៊មហ៊៊នន្រចវ្រចទិកាពិភាក្រចសា ពីការប្រចតិបត្តិន្រចក្រច៊មហ៊៊ន៊របស ់
ប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចសី៊ (Companies Commission of Malaysia’s Corporate Practice  

Consultative Forum) ដ្រចលលោកស្រចីជាតំណាង និងការពារផលប្រចយោជន៍ឲ្រចយ 
ក្រច៊មហ៊៊ន ដ្រចលមនទំនាក់ទំនងជាមួយរដា្ឋ្រចភិបាលក្រច្រចមកិច្ចឧបត្ថម្ភរបស់ក្រច៊មហ៊៊ន 
កាហ្រចសាណា ណ្រចសិនណល បី៊ហាដ (Khazanah Nasional Berhad) ផងដ្រចរ។  
លោកស្រចីមនចំណាប់អារម្មណ៍យ៉្រចងខា្ល្រចំង ក្នុងការតស៊ូមតិជម្រច៊ញការចូលរួមរបស ់
ស្ត្រចីក្នុងក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល។

លី សោភា
សហល្រចខាធិការក្រច៊មហ៊៊ន

លោកស្រចី លី សោភា មនតួនាទីជានាយកនីតិកម្ម និងប្រចតិបត្តិតាមន្រចធនាគារ  
ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ាប់តាំងពីថ្ង្រចាប់ផ្តើមប្រចតិបតិ្តការដំបូងរបស់ធនាគារ នៅ 
ខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១០ មកម្ល្រចះទ។ លោកស្រចីទទួលបន្ទុកលើការងរប្រចតិបត្តិតាម និង 
ាត់ច្រចងតួនាទីល្រចខាធិការក្រច៊មហ៊៊ន និងនីតិកម្ម។ លោកស្រចី គឺជាល្រចខាធិការ 
ក្រច៊មហ៊៊នមួយរូបន្រចក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល និងគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មរបស់ធនាគារ  
ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី។ លោកស្រចីក៏ជាល្រចខាធិការន្រចគណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង  
និងជាអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រច្រចយ៍ ក្នុងគណៈកម្ម្រចធិការផ្រចស្រចងៗទៀតរបស់ធនាគារ ដ្រចល 
ក្នុងោះទរួមមនគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ និងគណៈកម្ម្រចធិការឥណទាន។

ម៊នព្រចលចូលបម្រចកីារងរក្នងុធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ លោកស្រចធីា្ល្រចប់បម្រចើ 
ការងរជាជំនួយការ នាយកប្រចតិបតិ្តជាន់ខ្ពុស់នីតិកម្ម និងនាយកផ្ន្រចកនីតិកម្ម និង 
កិច្ចការក្រចម៊ហ៊៊ននៅក្នងុធនាគារធំមួយក្នងុប្រចទ្រចសកម្ពុជុា។ ក្នងុព្រចលត្រចមួយ ក្រច្រចពី 
ការបន្តការសិក្រចសា លោកស្រចបីានបម្រចើការងរផ្ន្រចកនីតិកម្ម និងល្រចខាធិការក្រចម៊ហ៊៊ន 
អស់រយៈព្រចល ៦ ឆ្ន្រចំ នៅនាយកដា្ឋ្រចននីតិកម្ម និងកិច្ចការក្រច៊មហ៊៊ន នៅកន្ល្រចងដ្រចល 
ធា្ល្រចប់បម្រចើការងរពីម៊ន។ 

លោកស្រចី លី សោភា បានទទួលបរិញ្ញ្រចបត្រចផ្ន្រចកនីតិសាស្ត្រច ពីសាកលវិទ្រចយាល័យ 
ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រច និងវិទ្រចយាសាស្ត្រចស្រចដ្ឋកិច្ច នៅឆ្ន្រចំ២០០៤ ហើយក្នុងឆ្ន្រចំដដ្រចលន្រចះទ  
លោកស្រចីក៏ទទួលបានបរិញ្ញ្រចបត្រចជំនាញគណន្រចយ្រចយ ពីមហាវិទ្រចយាល័យគ្រចប់គ្រចង 
ពាណិជ្ជកម្ម ន្រចវិទ្រចយាសា្ថ្រចនបច្ច្រចកវិទ្រចយា និងគ្រចប់គ្រចង (បច្ចុប្រចបន្នជាសាកលវិទ្រចយាល័យ 
ព៊ទិ្ធសាស្រច្ត) ផងដ្រចរ។ នៅឆ្ន្រចំ២០០៧ លោកស្រចីទទួលបានសញ្ញ្រចបត្រចបរិញ្ញ្រចបត្រច 
ជាន់ខ្ពុស់ជំនាញនីតិឯកជន ពីសាកលវិទ្រចយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រច និងវិទ្រចយាសាស្ត្រច 
ស្រចដ្ឋកិច្ច។



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 6160 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង
ប្រចវត្ដរូិបសង្ខជ្រចបរបស់



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 6362 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

ប៊៊ន យីន 
អគ្គនាយករង

ហ្រង ធីតា 
នាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល

គី សាណ
នាយក ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ

ហ្រង តូរ៉ង់
នាយក រតនាគារ

សា៊្រង ស៊លក្ខណ៍
នាយក ទីផ្រចសារនិងទំនាក់ទំនង

លោកស្រចី ហ្រចង ធីតា ទទួលបន្ទុកគ្រចប់គ្រចងទូៅកលើផ្ន្រចក ស្រចវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ហើយភារៈកិច្ច 
របស់លោកស្រចី រួមមន ការអភិវឌ្រចឍន៍ផលិតផល ការលក់ និងច្រចកាយ  
និងការគ្រចប់គ្រចងឥណទាន ៅកលើអតិថិជនប៊គ្គល។ លើសពីន្រចះទ លោកស្រចី  
ធីតា ជាអ្នកបង្កើតយ៊ទ្ធសាស្ត្រចអាជីវកម្ម នងិទទួលខ៊សត្រចវូៅកលើស្រចវាកម្ម្ម  
ហិរញ្ញវត្ថុជាន់ខ្ពុស់ (Preferred banking) និងស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចប 
បច្ច្រចកវិទ្រចយា (Digital banking)។ 

លោកស្រចី ធីតា ាប់ផ្តើមអាជីពការងរជាប៊គ្គលិកផ្ន្រចកលក់នៅក្នុង 
ក្រច៊មហ៊៊ន នាំច្រចញ នាំចូល ហើយបនា្ទ្រចប់មក ធ្វើការនៅក្នុងក្រច៊មហ៊៊ន 
ផ្រចសាយពាណិជ្ជកម្ម អស់រយៈព្រចល ៤ ឆ្ន្រចំ ផ្ន្រចកទំនាក់ទំនងអតិថិជន 
ម៊ននឹងអ្នកស្រចីច្រចញៅកបន្តការសិក្រចសានៅប្រចទ្រចសជប៉៊ន។ ក្រច្រចយព្រចល 
វិលមកកម្ពុជុាវិញ លោកស្រចបីានចូលបម្រចើការងរ ជាអ្នកផ្តល់ប្រចកឹ្រចសាដល់  
ធនាគារពិភពលោក ក្នងុកម្មវិធីម្រចគង្គអភិវឌ្រចឍឯកជន (Mekong Private  

Development Facility) ផ្ន្រចកជំនួយបច្ច្រចកទ្រចស ដល់សហគ្រច្រចស 
ខា្ន្រចតតូច និងមធ្រចសម។  

ម៊នចូលបម្រចើការងរក្នងុធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ លោកស្រច ីធីតា  
ធា្ល្រចប់បម្រចើការងរក្នុងធនាគារធំមួយ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជាអស់រយៈព្រចល 
៧ ឆ្ន្រចំ ដ្រចលក្នុងអំឡុងព្រចលោះទ លោកស្រចី បម្រចើការងរក្នុងតួនាទី 
គ្រចប់គ្រចងមួយចំនួន រួមមនដូចជា ជាប្រចធានផ្ន្រចកទីផ្រចសារ ប្រចធានផ្ន្រចក 
គាំទ្រចស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល ហើយបនា្ទ្រចប់មកជាប្រចធានផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចង 
បណា្ត្រចញសាខា។ 

លោកស្រច ី ធីតា ទទួលបានបរិញ្ញ្រចបត្រចពីសាកលវិទ្រចយាល័យជាតិគ្រចប់គ្រចង  
(NUM) នៅទីក្រច៊ងភ្នំព្រចញ និងបរិញ្ញ្រចបត្រចជាន់ខ្ពុស់ផ្ន្រចកទីផ្រចសារ និង 
អាជីវកម្ម នៅសាកលវិទ្រចយាល័យអន្តរជាតិន្រចប្រចទ្រចសជប៉៊ន។

ភារកិច្ចចម្រចបងរបស់លោក ហ្រចង តូរ៉ង់ គឺាត់ច្រចងមូលនិធិ លើតាាជង 
ត៊ល្រចយការរបស់ធនាគារ ទិញ-លក់ រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និងផលិតផល 
វិនិយោគផ្រចស្រចងៗដ្រចលផ្រចសារភា្ជ្រចប់នឹងទីផ្រចសារ។ ក្នងុដំណើរកិច្ចការងរ លោក  
តូរ៉ង់ ត្រចូវរក្រចសាទំនាក់ទំនងការងរជាប្រចាំ ជាមួយអតិថិជន ទាំងប៊គ្គល  
និងក្រច៊មហ៊៊ន ដ្រចលបានអភិវឌ្រចឍន៍លោកឲ្រចយកា្ល្រចយៅកជាអ្នកជំនាញលើ
ផ្ន្រចកផលិតផលវិនិយោគផ្រចសារភា្ជ្រចប់នឹងទីផ្រចសារ តាាជងត៊ល្រចយការ និស្រចសន្ទវត្ថុ  
ទីផ្រចសាររូបិយវត្ថុ និងការគ្រចប់គ្រចងមូលនិធិរបស់ធនាគារ។ លោក តូរ៉ង់  
បានចូលបម្រចើការងរនៅក្នុងធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ីដំបូង ក្នុងខ្រចកញ្ញ្រច  
ឆ្ន្រច២ំ០១០ ក្នងុម៊ខងរជាអ្នកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងជាល្រចខាធិការរបស់ 
គណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ រហូតដល់ខ្រចមិថ៊នា ឆ្ន្រចំ២០១៣ នាព្រចល 
ដ្រចលលោកផ្ល្រចស់ប្តូរៅកគ្រចប់គ្រចងផ្ន្រចករតនាគារ ។

ម៊នព្រចលចូលបម្រចើការងរនៅក្នុងធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ី លោក ហ្រចង  
តូរ៉ង់ ធា្ល្រចប់ធ្វើជាប្រចធានផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យសាច់ប្រច្រចក់ និងទីផ្រចសារ  
នៅធនាគារធំមួយនៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជា។ ក្រច្រចពីជំនាញផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចង
ហានិភ័យន្រចះទ លោកក៏មនបទពិសោធន៍    រយៈព្រចលបីឆ្ន្រចំ ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចង 
សាច់ប្រច្រចក់នៅនាយកដា្ឋ្រចនរតនាគារផងដ្រចរ។ លោក ហ្រចង តូរ៉ង់ បាន 
ទទួលបរិញ្ញ្រចបត្រចគណន្រចយ្រចយ ពីវិទ្រចយាសា្ថ្រចនជាតិគ្រចប់គ្រចង និងសញ្ញ្រចបត្រច 
ា្ន្រចក់អន៊បណ្ឌតិផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថ ុ ពីសាកលវិទ្រចយាល័យបញ្ញ្រចសាស្ត្រចន្រចកម្ពុជុា 
កាលពីឆ្ន្រចំ២០១១។ បច្ចុប្រចបន្នលោកកំព៊ងបន្តការសិក្រចសាយកសញ្ញ្រចបត្រច 
ពីមជ្រចឈមណ្ឌលផ្តល់អាជា្ញ្រចប័ណ្ណចក្រចភពអង់គ្ល្រចសនៅប្រចទ្រចសកម្ពុជុា ដើម្រចបី 
កា្ល្រចយជាសមជិក ACCA (សមគមគណន្រចយ្រចយករជំនាញ) ដ្រចលជា  
សា្ថ្រចប័នសកលសម្រច្រចប់គណន្រចយ្រចយជំនាញ ។

លោក សា៊្រចង ស៊លក្ខជណ៍ ទទួលខ៊សត្រចូលើាជល់យ៊ទ្ធសាស្រច្តទីផ្រចសារ និង 
សកម្មភាពទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារសី៊អាយអិមបី៊ ភីលិលសី៊។ លោកក៏ 
ទទួលខ៊សត្រចូវលើការកំណត់ទិសៅ និងអន៊វត្តសកម្មភាពទំនាក់ទំនង 
ទំាងផ្ន្រចកខាងក្នងុ និងខាងក្រច្រចរបស់ធនាគារ ដ្រចលរួមមន ការគ្រចង់គ្រចង 
សា្ល្រចកសញ្ញ្រច គ្រចហទំព័រ និងបណា្ត្រចញសង្គម ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ  
និងសារព័ត៌មន ការរៀបចំព្រចឹត្តិការណ៍ទីផ្រចសារនានា គម្រច្រចងឧបត្ថម្ភ 
ផ្រចស្រចងៗ និងគំរោងទំនួលខ៊សត្រចូវសង្គមរបស់ធនាគារ។

ម៊នព្រចលចូលបម្រចើការជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី លោក  
ស៊លក្ខជណ៍ បានមប្រចើការជាមន្ត្រចីទំនាក់ទំនងប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើត 
របស់អង្គការអភិវឌ្រចឍន៍ និងមន៊ស្រចសធម៌អន្តរជាតិ អ៊កសា្វ្រចមអាម្រចរិក អស់ 
រយៈព្រចលជិត ៥ ឆ្ន្រចំ។ នៅដើមទសវត្រចសរ៍ឆ្ន្រចំ២០០០ លោកធា្ល្រចប់ជា 
គ្រចូបង្រចៀនភាសាអង់គ្ល្រចស ហើយក្រច្រចយមក បានចូលបម្រចើការនៅក្នុង
សា្ថ្រចប័នសារព័ត៌មនជាតិ និងអន្តរជាតិមួយចំនួន រហូតដល់ឆ្ន្រចំ២០០៩។ 

លោក សា៊្រចង ស៊លក្ខជណ៍ បានទទួលអាហារូបករណ៍ Fulbright ហើយ 
បានបញ្ចប់ការសិក្រចសាា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រចជាន់ខ្ពុស់ផ្ន្រចកសារព័ត៌មន និង 
ប្រចព័ន្ធសារគមនាគមន៍ពីសាកលវិទ្រចយាល័យខានសាស (University of  

Kansas) ក្នងុសហរដ្ឋអាម្រចរិក។ លោកក៏ទទួលបានបរិញ្ញបត្រចផ្ន្រចកគ្រចប់ 
គ្រចងប្រចព័ន្ធផ្រចសព្វផ្រចសាយ និងបរិញ្ញបត្រចផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងពាណិជ្ជកម្មផងដ្រចរ។

លោក ប៊៊ន យីន គឺជាអគ្គនាយករងន្រចធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី។  
លោកក៏មនតួនាទីដឹកនាំផ្ន្រចកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម និងរតនាគារ  

ព្រចមទំាងស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្ម។ ការទទួលខ៊សត្រចវូរបស់លោករួម 
មនការរៀបចំ និងអន៊វត្តន៍យ៊ទ្ធសាស្ត្រចលក់ ការវិភាគឥណទាន និងការ 
គ្រចប់គ្រចងាត់ច្រចងអតិថិជន ក៏ដូចជាការអភិវឌ្រចឍន៍នូវផលិតផលធ៊រកិច្ច 
ជាគន្លឹះទ និងស្រចវាកម្មនានា។ ក្នុងឋានៈជាអគ្គនាយករងន្រចធនាគារ  
សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ លោក ប៊៊ន យីន មនឥទ្ធពិលន្រចការរក្រចសាទំនាក់ 
ទំនងដ៏ល្អជាមួយអតិថិជនក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាអាជា្ញ្រចធរក្នុងស្រច៊ក។ លោក 
បានដឹកនំាយ៉្រចងសកម្មនូវទដ្ឋភិាពនានារបស់ធ៊រកិច្ចធនាគារ ក្រចនប្រចមូល 
នូវប្រចភពទ៊នប្រចកបដោយគ៊ណភាព និងធានាត៊ល្រចយភាពឥណទាន។

ជាមួយបទពិសោធន៍ធនាគារពាណិជ្ជក្នុងរយៈព្រចល៣២ឆ្ន្រចំ លោក  
ប៊៊ន យីន ត្រចូវបានទទួលសា្គ្រចល់ជាប៊គ្គលដ៏សំខាន់ម្ន្រចក់ក្នុងឧស្រចសាហកម្ម 
ធនាគារកម្ពុុជា។ លោកបានទទួលនូវបទពិសោធន៍យ៉្រចងច្រចើនសន្ឋឹក 
សនា្ឋ្រចប់ ហើយបានសា្ថ្រចបនានូវបណា្ត្រចញយ៉្រចងទូលំទូលាយក្នងុសហគ្រច្រចស  
និងវិស័យធនាគារក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជា។ លោកបានដឹកនាំប្រចកបដោយ 
ជោគជ័យក្នុងផ្ន្រចកនានា ដូចជា ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងឥណទាន ហិរញ្ញប្រចបទាន 
ពាណិជ្ជកម្ម ប័ណ្ណឥណទាន និងបានផ្តល់នូវវិភាគទាន ក្នុងតួនាទីជា 
ទីប្រចឹក្រចសាដ៏សំខាន់ម្ន្រចក់ ក្នុងដំណាក់កាលបង្កើតធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី  
ភីអិលស៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជា។ 

លោក ប៊៊ន យីន បានទទួលសញ្ញ្រចបត្រចឧត្តមសិក្រចសាផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ  
គណន្រចយ្រចយ និងធនាគារ។ ម៊ននឹងចូលបម្រចើការនៅធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊  
ភីអិលស៊ី លោក ប៊៊ន យីន មនតួនាទីប្រចហាក់ប្រចហ្រចលអគ្គនាយករង 
ក្នុងធនាគារម៉្រចឡ្រចស៊ី ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជា។

លោកស្រច ីគី សាណា បានបម្រចើការងរជាង ១៣ ឆ្ន្រច ំនៅក្នងុវិស័យធនាគារ  
និងបានគ្រចបដណ្តប់ម៊ខងរជាច្រចើនក្នុងវិស័យន្រចះទ។ លោកស្រចី បាន 
ាប់ផ្តើមអាជីពជាមួយនឹងធនាគារអន្តរជាតិ និងបច្ចបុ្រចបន្នជាមួយធនាគារ  
សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊។ ក្នងុនាមជានាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថសុាជីវកម្ម  
និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ សាណា ទទួលខ៊សត្រចូវផ្ន្រចក ឥណទានសាជីវកម្ម 
និងការប្រចតិបត្តិរួមផ្ន្រចកហិរញ្ញប្រចបទានពាណិជ្ជកម្ម និងការគ្រចប់គ្រចងសាច ់
ប្រច្រចក់រួមទាំងការង្កើតផ្រចនការយ៊ទ្ធសាស្ត្រច និងប្រចតិបត្តិការ ក៏ដូចជាការ 
អន៊វត្តន៏ផ្រចនការទាំងោះទ។ ឥណទានទាំងន្រចះទបានរួមចំណ្រចកធ្វើឲ្រចយ 
មនការរីកចម្រចើនគួរឲ្រចយកត់សម្គ្រចល់ នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ  
ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ទាំងមូល។

ក្នុងការបំព្រចញការងរ គី សាណា បានទទួលរង្វ្រចន់ជាច្រចើនដូចជា  
រង្វ្រចន់សាខាឆ្នើមប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១១ ប៊គ្គលិគ្គឆ្នើមប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១១ រង្វ្រចន់  
អិមើរ៉ល ឆ្ន្រចំ ២០១៣ (Emerald Award 2013) សម្រច្រចប់អ្នកាត់ច្រចង 
ា្ន្រចក់កណា្ត្រចលពី ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប ជាដើម។

លោកស្រចី គី សាណា បានទទួលបរិញ្ញបត្រច ផ្ន្រចកគណន្រចយ្រចយ ព ី
វិទ្រចយាសា្ថ្រចនជាតិគ្រចប់គ្រចង និងចូលរួមសិក្រចសាកម្មវិធី Accelerated  

Universal Bankers Program នៅសាកលវិទ្រចយាល័យបច្ច្រចកវិទ្រចយា  
ណាយ៉្រចង (Nayang Technological University) ក្នុងប្រចទ្រចស 
សឹង្ហប៊រី។

ប្រចវត្ដរូិបសង្ខជ្រចបរបស់គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងប្រចវត្ដរូិបសង្ខជ្រចបរបស់គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 6564 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

 ម៉ូហាន រ៉្រច 
នាយក ព័ត៌មនវិទ្រចយា និងប្រចត្តិបត្តិការ

លោក ហ្រង វ៊ទ្ធី
នាយក យ៊ទ្ធសាស្រច្ត &ហរិញ្ញវត្ថុ 

អ៊៊ំ ចិនា្ដ្រភក្តី
នាយក ធនធានសាជីវកម្ម

ហ៊ង ជៀប
នាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

លី សោភា
នាយក នីតិកម្ម និងប្រចតិបត្តិតាម

ខៀវ ឡានីន
ជំនួយការនាយកសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង

លោកស្រចី អ៊៊ំ ចិនា្ត្រចភក្តី មនតួនាទីសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រចទាំងធនាគារ និង 
ប៊គ្គលិកបម្រចើការងរក្នុងធនាគារ ដ្រចលជាភារៈកិច្ចមួយទាមទារឲ្រចយមន 
ជំនាញអន្តរប៊គ្គលល្អ។ លោកស្រចី ភក្តី ត្រចូវបន្តជាប្រចាំក្នុងការធ្វើ 
សកម្មភាព រក្រចសាជំហរសមភាពរវាងធនាគារ និងប៊គ្គលិកធនាគារ។ 

លោកស្រចី គឺជាមន៊ស្រចសដ៏សំខាន់ម្ន្រចក់ក្នុងា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចង ហើយក៏ជាអ្នក 
ទទួលខ៊សត្រចូវ ក្នុងការផ្តល់ស្រចវាធនធានមន៊ស្រចសសម្រច្រចប់ធនាគារាជប់ 
បញ្ចូលទាំងតម្រចូវការប៊គ្គលិក ការស្វ្រចងរកនិងផ្រចសព្វផ្រចសាយ ការសម្ភ្រចសន៍  
និងការជ្រចើសរីសប្រចក្ខជជន ដើម្រចបីចូលបម្រចើការងរ តាមរយៈដំណើរការ 
ជ្រចើសរីស និងផ្តល់កិច្ចសន្រចយាការងរ។ កិច្ចការទាំងន្រចះទ តម្រចូវឲ្រចយមន 
ទំនាក់ទំនងជិតស្និទជាមួយប្រចធានផ្ន្រចកទាំងអស់ក្នុងធនាគារ។ ភារៈកិច្ច 
ផ្រចស្រចងៗទៀតរបស់ លោកស្រចមីន ដូចជាការបណ្តះុទបណា្ត្រចល និងអភិវឌ្រចឍន៍ 
សមត្ថភាពរបស់ប៊គ្គលិក ដើម្រចបីឱ្រចយប៊គ្គលិកមនចំណ្រចះទដឹង និងជំនាញថ្មីៗ   
ក្នុងការសម្រច្រចចសមិទ្ធិផលក្នុងការងរ។ 

លោកស្រចី អ៊៊ ំ ចិនា្ត្រចភក្តី បញ្ចប់ការសិក្រចសាា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រចគ្រចប់គ្រចង 
ពាណិជ្ជកម្ម ពីវិទ្រចយាសា្ថ្រចនជាតិគ្រចប់គ្រចង។ ម៊នចូលបម្រចើការងរនៅ 
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី លោកស្រចីធា្ល្រចប់បានកាន់ដំណ្រចងក្នុង 
ម៊ខងរធនធានមន៊ស្រចស តាំងពីឆ្ន្រចំ ២០០២ និងត្រចូវបានតម្លើងឋានៈក្នុង
តួនាទីគ្រចប់គ្រចងធនធានមន៊ស្រចស តាំងពីឆ្ន្រចំ ២០០៥ រហូតដល់បច្ចុប្រចបន្ន។

លោកស្រចី លី សោភា មនតួនាទីជានាយកនីតិកម្ម និងប្រចតិបត្តិតាម 
ន្រចធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ាប់តាំងពីថ្ង្រចាប់ផ្តើមប្រចតិបតិ្តការ 
ដំបូងរបស់ធនាគារ នៅខ្រចវិច្ឆកិា ឆ្ន្រច២ំ០១០ មកម្ល្រចះទ។ លោកស្រចទីទួល 
បន្ទុកលើការងរប្រចតិបត្តិតាម និងាត់ច្រចងតួនាទីល្រចខាធិការក្រច៊មហ៊៊ន  
និងនីតិកម្ម។ លោកស្រចី គឺជាល្រចខាធិការក្រច៊មហ៊៊នមួយរូបន្រចក្រច៊ម- 
ប្រចកឹ្រចសាភិបាល និងគណៈកម្ម្រចធិការសវនកម្មរបស់ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊  
ភីអិលស៊ី។ លោកស្រចីក៏ជាល្រចខាធិការន្រចគណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង និង 
ជាអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រច្រចយ៍ក្នុងគណៈកម្ម្រចធិការផ្រចស្រចងៗទៀតរបស់ធនាគារ  
ដ្រចលក្នុងោះទរួមមនគណៈកម្ម្រចធិការហានិភ័យ និងគណៈកម្ម្រចធិការ  
ឥណទាន។

ម៊នព្រចលចូលបម្រចកីារងរក្នងុធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ លោកស្រចី  
ធា្ល្រចប់បម្រចើការងរជាជំនួយការ នាយកប្រចតិបតិ្តជាន់ខ្ពុស់នីតិកម្ម និង 
នាយកផ្ន្រចកនីតិកម្ម និងកិច្ចការក្រចម៊ហ៊៊ននៅក្នងុធនាគារធំមួយក្នងុប្រចទ្រចស 
កម្ពុជុា។ ក្នងុព្រចលត្រចមួយ ក្រច្រចពីការបន្តការសិក្រចសា លោកស្រចបីានបម្រចើ 
ការងរផ្ន្រចកនីតិកម្ម និងល្រចខាធិការក្រច៊មហ៊៊នអស់រយៈព្រចល ៦ ឆ្ន្រចំ  
នៅនាយកដា្ឋ្រចននីតិកម្ម និងកិច្ចការក្រច៊មហ៊៊ន នៅកន្ល្រចង ដ្រចលធា្ល្រចប់បម្រចើ 
ការងរពីម៊ន។ 

លោកស្រចី លី សោភា បានទទួលបរិញ្ញ្រចបត្រចផ្ន្រចកនីតិសាស្ត្រច ពីសាកល 
វិទ្រចយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រច និងវិទ្រចយាសាស្ត្រចស្រចដ្ឋកិច្ច នៅឆ្ន្រចំ២០០៤  
ហើយក្នុងឆ្ន្រចំដដ្រចលន្រចះទ លោកស្រចីក៏ទទួលបានបរិញ្ញ្រចបត្រចជំនាញ  
គណន្រចយ្រចយ ពីមហាវិទ្រចយាល័យគ្រចប់គ្រចងពាណិជ្ជកម្ម ន្រចវិទ្រចយាសា្ថ្រចន 
បច្ច្រចកវិទ្រចយា និងគ្រចប់គ្រចង (បច្ចុប្រចបន្នជាសាកលវិទ្រចយាល័យព៊ទិ្ធសាស្រច្ត)  
ផងដ្រចរ។ នៅឆ្ន្រចំ២០០៧ លោកស្រចីទទួលបានសញ្ញ្រចបត្រចបរិញ្ញ្រចបត្រច 
ជាន់ខ្ពុស់ជំនាញនីតិឯកជនពីសាកលវិទ្រចយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រច និង 
វិទ្រចយាសាស្ត្រចស្រចដ្ឋកិច្ច។ 

លោក មូ៉ហាន ា៉ជ្រចច ជានាយក នាយកដា្ឋ្រចនព័ត៌មនវិទ្រចយា និងប្រចត្តបិតិ្តការ   
ដ្រចលមនតួនាទី គ្រចប់គ្រចងទូៅកលើការផ្តល់ស្រចវាកម្មនិងជំនួយផ្ទ្រចក្នងុផ្ន្រចក 
បច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មនវិទ្រចយា និងប្រចតិបត្តកិារទំាងមូលរបស់ធនាគារ។ លោក 
បានចូលបម្រចើការនៅធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី នៅខ្រចក៊ម្ភៈ ឆ្ន្រចំ 
២០១៣ ដ្រចលម៊នន្រចះទលោកបានបម្រចើការ និងមនតួនាទីជានាយកផ្ន្រចក  
តាមដានហានិភ័យឥណទាន នៅនាយកដា្ឋ្រចនតាមដានហានិភ័យសម្រច្រចប់ 
ស្រចវាកម្មហរិញវត្ថុអតិថិជន (បច្ចុប្រចបន្នៅា នាយកដា្ឋ្រចនអភិបាលកិច្ច  
និងវិភាគហានិភ័យ របស់ សី៊អាយអិមបី៊ ហ្គ្រចបុ) នៅទីសា្ន្រចក់ការកណា្ត្រចល  
ក្នងុទីក្រចង៊ គូឡាឡំាពួរ។ បទពិសោធន៍រយៈព្រចល ៣២ ឆ្ន្រច ំ របស់លោក 
ជាមួយ ស៊ីអាយអិមប៊ី រួមមនម៊ខងរលើផ្ន្រចក ពាណិជ្ជកម្មសវនកម្ម 
ផ្ទ្រចក្នុង និងតាមដានហានិភ័យផ្ន្រចកស្រចវាកម្មហរិញវត្ថុអតិថិជនទូទាំង 
ស៊ីអាយអិមប៊ី ហ្គ្រចុប។

លោក ម៉ូហាន ធា្ល្រចប់បានបម្រចើការក្នុងម៊ខងរផ្រចស្រចងៗ និងជាសមជិក 
នៅក្នុងគណៈកម្ម្រចធិការដឹកនាំ ហើយក៍ធា្ល្រចប់ជាតំណាងផ្ន្រចកស្រចវាកម្ម 
ហរិញវត្ថុអតិថិជន នៅក្នុងគណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យន្រចការ 
លួចបន្លំ របស់សមគមធនាគារប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចស៊ីផងដ្រចរ។ លោកធា្ល្រចប់ 
ជាសមជិកសំខាន់មួយរូប នៅក្នងុក្រចម៊អន៊វត្តគម្រច្រចង “កម្មវិធីស្វយ័វាយ 
តម្ល្រច” (ShARP) ដ្រចលជាឧបករណ៏បង្កើតឡើងឲ្រចយមនការវាយតម្ល្រច  
និងវិភាគហានិភ័យប្រចត្តិបត្តិការ លើផ្ន្រចកស្រចវាកម្មហរិញវត្ថុអតិថិជន។  
បច្ចុប្រចបន្ន លោក ម៉ូហាន ាជ៉្រចច ត្រចូវបានាត់តាំងឲ្រចយដឹកនាំការដាក់ឲ្រចយប្រចើ
ប្រច្រចស់នូវកម្មវិធី ShARP ន្រចះទ សម្រច្រចប់ ធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ីភីអិលស៊ី 
ដ្រចលបច្ចុប្រចបន្នកំព៊ងត្រចមនការវិវឌ្រចឍយ៉្រចងរលូន។

លោក មូ៉ហាន ា៉ជ្រចច បានបញ្ចប់ការសិក្រចសាា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រចផ្ន្រចកវិទ្រចយាសាស្រច្ត  
និងា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រចជាន់ខ្ពុស់ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងពាណិជ្ជកម្ម។ លោកក៏ជា 
សមជិកធម្មន៊ញ ន្រចអង្គភាពសវនករផ្ទ្រចក្នងុ ន្រចប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចសី៊ និងជា
សមជិករងន្រចអង្គភាពអ្នកត្រចួតពិនិត្រចយករណីក្ល្រចង ន្រចសហរដ្ឋអាម្រចរិក។

លោក ខៀវ ឡានីន មនភារកិច្ចទទួលខ៊សត្រចវូៅកលើការគ្រចប់គ្រចងទូៅក 
ន្រចនាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី  
ដ្រចលរួមមនទំាងការបង្កើត និងគ្រចប់គ្រចងផ្រចនការសវនកម្ម យ៊ទ្ធសាស្ត្រច   
គោលការណ៍ និងបទដា្ឋ្រចន។ លោកបានចូលបម្រចើការងរនៅក្នងុធនាគារ 
ស៊ីអាយអិបប៊ីនៅក្នុងឆ្ន្រចំ ២០១០។ 

លោក ឡានីន បានបម្រចើការងរក្នុងផ្ន្រចកសវនកម្មអស់រយៈព្រចល ៩ឆ្ន្រចំ  
និងជាអ្នកគ្រចប់គ្រចងផ្ន្រចកឥណទាន និងទូទាត់រយៈព្រចល ២ឆ្ន្រចំ។ លោក 
បានចូលរួមបម្រចើការក្នងុការងរជាច្រចើន ដោយរួមមនជាសមជិកគណៈ 
កម្ម្រចធិការសវនកម្ម និងជាសមជិកគណកម្ម្រចធិការប្រចតិបតិ្តផងដ្រចរ។

លោកបានទទួលសញ្ញ្រចបត្រចបរិញ្ញ្រចបត្រចខាងហិរញ្ញវត្ថ ុ និងធនាគារ ហើយ 
នឹងសញ្ញ្រចបត្រចបរិញ្ញ្រចបត្រចជាន់ខ្ពុស់ខាងហិរញ្ញវត្ថុ និងគណន្រចយ្រចយ។

លោក ហ្រចង វ៊ទ្ធី ត្រចូវបានត្រចងតាំងជា នាយកហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលបម្រចើ 
ការងរជាមួយធនាគារសី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ នាខ្រចសីហា ឆ្ន្រច២ំ០១០។  
ភារៈកិច្ចចម្រចបងរបស់លោក រួមមនការគ្រចប់គ្រចងហិរញ្ញវត្ថ ុ រៀបចំផ្រចនការ  

ដឹកនំានិងគ្រចប់គ្រចងប៊គ្គលិក ក្នងុការរៀបចំ អន៊វត្ត និងថ្រចររក្រចសាគោលការណ៍  
គ្រចប់គ្រចងថវិកា ពន្ធដារ គណន្រចយ្រចយ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ  
លោក វ៊ទ្ធី ក៏គ្រចប់គ្រចងលើប្រចព័ន្ធគណន្រចយ្រចយ រួមទាំងរបាយការណ ៍
គណន្រចយ្រចយ អន៊ម័តលើការក្រចសម្រចួលផ្រចនការថវិកា និងដើរតួនាទីជា 
អ្នកសម្រចបសម្រចួលជាមួយក្រច៊មហ៊៊នម្រចនៅប្រចទ្រចសម៉្រចឡ្រចស៊ី ។

ម៊នចូលបម្រចើការងរនៅធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី លោកមន 
បទពិសោធន៍ ៨ ឆ្ន្រចំ ក្នុងការងរគ្រចប់គ្រចងហិរញ្ញវត្ថុ និងកាន់តួនាទីជា 
នាយករងហិរញ្ញវត្ថុនៅធនាគារធំមួយក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជា។ 

លោក វ៊ទ្ធ ី បានទទួលបរិញ្ញ្រចបត្រចជាន់ខ្ពុស់ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងពាណិជ្ជកម្មក្នងុ 
វិស័យហិរញ្ញវត្ថ ុ ហើយបច្ចបុ្រចបន្នលោកកំព៊ងបន្តសិក្រចសាា្ន្រចក់គណន្រចយ្រចយករ 
ជាន់ខ្ពុស់ (ACCA: Association of Chartered Certified  

Accountants) នៅមជ្រចឈមណ្ឌលដ្រចលទទួលបានអាជា្ញ្រចប័ណ្ណពីចក្រចភព 
អង់គ្ល្រចស នៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុុជា។

លោក ហ៊ង ជៀប បានចូលរួមបម្រចើការងរនៅធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី  
ភីអិលស៊ី ក្នុងខ្រច ឧសភា ឆ្ន្រចំ ២០១៣ ក្នុងតួនាទីជានាយកគ្រចប់គ្រចង 
ហានិភ័យ។ លោក មនបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុង 
ប្រចទ្រចសកម្ពុុជា រួមមនបទពិសោធន៍ផ្ន្រចកលក់ និងទំនាក់ទំនងអតិថិជន 
ផ្ន្រចកឥណទាន និងការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ។ ម៊នព្រចលចូលបម្រចើការងរ 
នៅធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊ លោក ហ៊ង ជៀប បានបម្រចើការងរ 
ជានាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ នៅក្នុងធនាគារធំមួយ ដ្រចលមនទីតាំង 
អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រចទ្រចសឡាវ។ ក្នុងតួនាទីជានាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ 
លោកទទួលខ៊សត្រចវូទំាងស្រចង៊ ក្នងុការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យរបស់ធនាគារ  
ព្រចមទាំងធ្វើការយ៉្រចងជិតស្និតជាមួយផ្ន្រចកដ៏ទ្រចទៀត ដើម្រចបីពង្រចឹងការ 
យល់ដឹងលើវប្រចបធ៌មដ៏ល្អន្រចការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ។

លោក ហ៊ង ជៀប ជាប្រចធានគណៈកម្ម្រចធិការឥណទាន ដ្រចលលោកផ្តល់ 
ឲ្រចយនូវគោលៅ និងការណ្រចនាំផ្ន្រចកឥណទាន ដើម្រចបីរក្រចសាឲ្រចយបាន និង 
ទាក់ទាញបាននូវអតិថិជនល្ៗអ  ព្រចមទំាងរក្រចសាបាននូវគ៊ណភាពឥណទាន។  
លោក ក៏ត្រចវូទទួលខ៊សត្រចវូការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យទំាងស្រចង៊របស់ធនាគារ  
ដ្រចលរួមមនហានិភ័យប្រចតិបតិ្តការហានិភ័យទីផ្រចសារ និងហានិភ័យសាច់ប្រច្រចក់  
ងយស្រចលួ។ល។

លោក ហ៊ង ជៀប ទទួលបានបរិញ្ញ្រចបត្រចគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្ម និងបរិញ្ញ្រចបត្រច 
ជាន់ខ្ពុស់ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងពាណិជ្ជកម្ម។

ប្រចវត្ដរូិបសង្ខជ្រចបរបស់គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងប្រចវត្ដរូិបសង្ខជ្រចបរបស់គណៈកម្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង
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RkúmRbwkSaPi)alFnaKar sIuGayGimb‘Í PIGilsIu  

¬ehAkat;fa {FnaKar}¦ sUmdak;CUnr)aykarN_ 

rbs;xøÜn nigr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;FnaKarEdl 

)aneFVIsvnkmµrYcehIy sRmab;dMNac;qñaMéf¶TI31 

ExFñÚ qñaM2013. 

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

GaCIvkmµenAéf¶TI20 ExkBaØa qñaM2010 ehIyFnaKar 

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

CIMB Bank Berhad CaFnaKarEdlmanGaCJab½NÑ  

cuHbBa¢IGaCIvkmµenARbeTsm:aeLsIu. Rkúmh‘un CIMB  

Group Holdings Berhad Edl)ancuHbBa¢ICaRkúmh‘un 

saCIvkmµenARbeTsm:aeLsIu KWCaRkúmh‘unemFMCageK.

skmµPaBGaCIvkmµcm,g²
skmµPaBGaCIvkmµcm,g²rbs;FnaKar KWkarpþl; 

esvakmµEpñkFnaKarCaeRcInRbePT nigesvakmµ 

EdlBak;B½n§nwgvis½yhirBaØvtßúenAkñúgRBHraCaNacRk 

km<úCa.

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

qñaM2013 RtÚv)anbgðajkñúgr)aykarN_lT§pl  

enAelITMB½rTI72. 

sRmab;dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 minman 

karRbkas b¤karbg;PaKlaPeT.

RTBüskmµry³eBlxøI nigRTBüskmµ 
ry³eBlEvg
muneBlerobcMr)aykarN_hirBaØvtßú RkúmRbwkSaPi)al  

)ancat;viFankarEdlmanmUldæansmrmü edIm,I 

bBa¢ak;fabNþaRTBüskmµry³eBlxøI nigRTBüskmµ 

ry³eBlEvg eRkABIbMNul EdlTMngCaminGacTTYl 

)anmkvijenAkñúgRbtibtþikarGaCIvkmµFmµtaeTAtam 

témøenAkñúgbBa¢Irbs;FnaKar RtÚv)ankat;bnßy[ 

esµInwgtémøEdlKitfanwgGaclk;)anenAelITIpSar 

Cak;Esþg.

KitRtwmkalbriecäTénr)aykarN_enH nigEp¥k 

elIkaryl;dwgd¾suRkwt RkúmRbwkSaPi)alBMu)andwgBI 

ehtukarN_ nigkal³eTs³NamYyEdlbNþal[ 

témøRTBüskmµry³eBlxøI nigRTBüskmµry³eBl 

EvgenAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;FnaKarmantémø 

minRtwmRtÚvCasarvnþenaHeLIy .

bMNulyfaPaB nigbMNulepSg²
KitRtwmkalbriecäTénr)aykarN_enH ³

k>  minmanbnÞúkNamYyelIRTBüskmµrbs;FnaKar  

Edl)anekIteLIgedaysarkardak;vabBa©aM sRmab; 

karFanabMNulrbs;buKÁlNamñak;eLIy cab;taMg 

BIdMNac;kariybriecäTmk nig

x> minmanbMNulyfaPaBNamYyrbs;FnaKar Edl 

)anekIteLIgcab;taMgBIdMNac;kariybriecäTmk 

eRkABIdMeNIrkarGaCIvkmµFnaKarFmµtaenaHeT.

tameyabl;rbs;RkúmRbwkSaPi)al BMumanbMNul 

yfaPaB b¤bMNulepSg²rbs;FnaKar EdlRtÚv)an 

TamTar[sg b¤GacnwgRtÚvTamTar[sg kñúgry³eBl 

12ExbnÞab;BIdMNac;kariybriecäTEdlnwg b¤Gacnwg 

manplb:HBal;Casarvnþdl;lT§PaBrbs;FnaKar 

kñúgkarbMeBjkatBVkic©rbs;xøÜnenAéf¶putkMNt;sg 

enaHeT.

karERbRbÜlkal³eTs³
KitRtwmkalbriecäTénr)aykarN_enH RkúmRbwkSa- 

Pi)alBMu)andwgBIkal³eTs³NamYy Edlmin)anqøúH 

bBa©aMgenAkñúgr)aykarN_enH b¤r)aykarN_hirBaØvtßú 

rbs;FnaKar EdlGacbNþal[cMnYnTwkR)ak;Edl 

)anbgðajkñúgr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;FnaKar man 

kMhusqÁgCasarvnþenaHeLIy.

KNnIEdlmanlkçN³minFmµta
tameyabl;rbs;RkúmRbwkSaPi)al lT§plhirBaØvtßú 

rbs;FnaKarsRmab;kariybriecäThirBaØvtßúenH BMuman 

rgnUvkarb:HBal;CasarvnþBIKNnIRbtibtiþkar b¤ 

RBwtþikarN_NamYyEdlmanlkçN³Casarvnþ nigmin 

FmµtaenaHeT. tameyabl;rbs;RkúmRbwkSaPi)al  

kñúgcenøaHeBlrvagdMNac;kariybriecäThirBaØvtßú mk 

Tl;nwgkalbriecäTénr)aykarN_enH BMumanKNnI  

Rbtibtiþkar b¤RBwtþikarN_NamYyEdlmanlkçN³Ca 

sarvnþ nigminFmµta EdlTMngCamanplb:HBal;Ca 

sarvnþdl;lT§plhirBaØvtßúrbs;FnaKar kñúgkariybriecäT 

Edlr)aykarN_enHRtÚv)aneFVIeLIgenaHeT.

RkúmRbwkSaPi)al
smaCikRkúmRbwkSaPi)alEdlenAbeRmIkarkñúgGMLúg 

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 ¬)ancUlnivtþn_enAéf¶TI17 

Ex]sPa qñaM2013¦

 bNÐit mIu klüaN

 elak Peter William England ¬)anlaElg cab;BI 

éf¶TI19 Exkkáda qñaM2013¦

 elak Kua Wei Jin  ¬)anEtgtaMg cab;BIéf¶TI19 

Exkkáda qñaM2013¦

 elak Yew Wan Kup

r)aykarN_RkumRbwkSaPi)al

karTTYlxusRtÚvrbs;RkúmRbwkSaPi)al 
cMeBaHr)aykarN_hirBaØvtßú
RkúmRbwkSaPi)alTTYlxusRtÚvkñúgkarbBa¢ak;fa r)ay- 

karN_hirBaØvtßúRtÚv)anerobcMeLIg nigbgðajRtwmRtÚv 

nUvRKb;TidæPaBCasarvnþTaMgGs;énsßanPaBhirBaØvtßú 

rbs;FnaKar KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 nig 

lT§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;BIenaHRtÚvGnuvtþeKalkarN_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 kñúgkarsnµtfa 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_hirBaØvtßú
eyIg´CaRkúmRbwkSaPi)al )anGnum½telIr)aykarN_  

hirBaØvtßúEdlP¢ab;mkCamYy Edl)anbgðajy:ag 

RtwmRtÚvnUvRKb;TidæPaBCasarvnþTaMgGs; énsßanPaB 

hirBaØvtßúrbs;FnaKar KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013  

RBmTaMglT§plRbtibtþikar niglMhUrsac;R)ak; 

sRmab;dMNac;qñaM  edayGnuelameTAtameKalkarN_ 

ENnaMrbs;FnaKarCatiénkm<úCa nigsþg;darKNenyü 

km<úCa.

cuHhtßelxaedayGnuelameTAtamesckþIseRmc 

rbs;RkúmRbwkSaPi)al.

Yew wan Kup
GKÁnayk
kalbriecäT ³ éf¶TI25 ExmIna qñaM2014



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 7170 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

CUnPaKTunikTaMgGs;rbs;FnaKar 
sIuGayGimb‘Í PIGilsIu
eyIg´)aneFIVsvnkmµeTAelIr)aykarN_hirBaØvtßú  

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

PIGilsIu ¬ehAkat;fa {FnaKar}¦ rYmmantarag 

tulükarKitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 r)aykarN_ 

lT§pl r)aykarN_bERmbRmÜlmUlFn nigr)ay- 

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

ExFñÚ qñaM2013 RBmTaMgesckþIsegçbéneKalkarN_ 

KNenyüsMxan;² nigB½t’manBnül;epSg²eTot.

karTTYlxusRtÚvrbs;KN³RKb;RKgelI 
r)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_hirBaØvtßú min[mankarraykarN_xus 

Casarvnþ EdlbNþalmkBIkarEkøgbnøM b¤kMhusqÁg 

epSg².

karTTYlxusRtÚvrbs;svnkr
kareFVIsvnkmµ rYmmankarGnuvtþnItiviFI edIm,ITTYl 

)annUvPsþútagsvnkmµ GMBIcMnYnTwkR)ak; nigkarlat 

RtdagenAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßú. kareRCIserIs 

nItiviFITaMgenH KWGaRs½yelIkarvinicä½yrbs;svnkr  

rab;TaMgkarvaytémøelIhaniP½yénPaBxusqÁgCa 

sarvnþénr)aykarN_hirBaØvtßú EdlbNþalmkBIkar 

EkøgbnøM b¤kMhusqÁg. kñúgkarvaytémøhaniP½yTaMg 

enH svnkr)anBicarNaeTAelIRbB½n§RtÜtBinitüépÞkñúg 

rbs;GgÁPaB EdlTak;TgeTAnwgkarerobcM nigkar 

bgðajy:agRtwmRtÚvénr)aykarN_hirBaØvtßú edIm,I 

erobcMnItiviFIsvnkmµ EdlmanlkçN³smehtupl 

eTAtamkal³eTs³epSg² bu:EnþBMumaneKalbMNg 

beBa©jmtieTAelIRbsiT§PaB énRbB½n§RtÜtBinitüépÞkñúg 

rbs;GgÁPaBenaHeT. svnkmµk¾rab;TaMgkarvaytémø  

nUvPaBsmRsbéneKalkarN_KNenyü Edl)an 

eRbIR)as; nigPaBsmehtuplénkar):an;sµanKNenyü  

EdlKN³RKb;RKg)aneFVIeLIg k¾dUcCakarvaytémø

elIkarbgðajCaTUeTA énr)aykarN_hirBaØvtßú.

eyIg´eCOCak;faPsþútagsvnkmµ EdleyIgTTYl 

)anKWmanlkçN³RKb;RKan; nigRtwmRtÚv EdlCa 

mUldæansRmab;karbeBa©jmtieyabl;rbs;eyIg´.

កំណត់សម្គ្រចល់ដ្រចលភា្ជ្រចប់មកជាមួយ នៅលើទំព័រទី ៧៥ ដល់ ១០៥ ជាផ្ន្រចកន្រចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រចះទ។

mtieyabl;
tamTsSn³rbs;eyIg´r)aykarN_hirBaØvtßúEdl)an 

P¢ab;mkCamYy )anbgðajRtwmRtÚvnUvRKb;TidæPaBCa 

sarvnþTaMgGs;énsßanPaBhirBaØvtß úrbs;FnaKar 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 niglT§plhirBaØvtßú  

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

ExFñÚ qñaM2013 edayGnuelameTAtameKalkarN_ 

ENnaMepSg²rbs;FnaKarCatiénkm<úCa nigsþg;dar 

KNenyükm<úCa.

C> PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

Kuy lIm
nayk
raCFanIPñMeBj RBHraCaNacRkkm<úCa

kalbriecäT ³ éf¶TI25 ExmIna qñaM2014

សវនករឯកាជជ
របាយការណ៍

r)aykarN_hirBaØvtßú

kMNt; 31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

smÁal; duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

RTBüskmµ

sac;R)ak;kñúgéd 9>529>355 38>069>773 7>486>944 29>910>341

smtulüenAFnaKarkNþal 4 66>013>937 263>725>678 55>381>638 221>249>644

R)ak;beBaØIenAFnaKarepSg² 5 34>071>535 136>115>782 11>920>136 47>620>943

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn 6 133>533>280 533>465>454 83>736>261 334>526>363

TwkR)ak;RtÚvTarRkúmh‘unBak;B½n§ 12  51>124  204>240 34>875  139>326

RTBüskmµepSg² 7 3>071>833 12>271>973 1>053>931  4>210>455

RTBüsm,tiþ nigbrikçar 8 3>540>849 14>145>692 4>907>025 19>603>565

RTBüskmµGrUbI 9  492>370 1>967>018 1>065>548  4>256>864

RTBüskmµsrub 250>304>283 999>965>610 165>586>358 661>517>501

bMNul nigmUlFn

bMNul

R)ak;beBaØIrbs;FnaKarepSg² 10 10>732>351 42>875>742 23>445>501 93>664>776

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn 11 191>314>215 764>300>289 98>363>230 392>961>104

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§ 12  51>434  205>479 44>554  177>993

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg; 13  140>086  559>644 649>473  2>594>645

bMNulBn§elIR)ak;cMeNj  12>008  47>970 6>630  26>487

bMNulepSg² 14 9>581>897 38>279>679 11>867>278 47>409>776

bMNulsrub 211>831>991 846>268>803 134>376>666 536>834>781

mUlFnPaKTunik

edImTun 15 45>000>000 179>775>000 37>000>000 147>815>000

xatbgÁr  ¬6>527>708¦  ¬26>078>193¦ ¬5>790>308¦ ¬23>132>280¦

mUlFnPaKTuniksrub 38>472>292 153>696>807 31>209>692 124>682>720

bMNul nigmUlFnPaKTuniksrub 250>304>283 999>965>610 165>586>358 661>517>501

តាាជងត៊ល្រចយការ
គិតត្រចមឹថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្ន ូឆ្ន្រច២ំ០១៣



 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 7372 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ r)aykarN_hirBaØvtßú

kMNt;
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

smÁal; duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

cMNUlkarR)ak; 16  9>119>702  36>433>209  5>398>901  21>568>609 

cMNaykarR)ak; 16 ¬3>043>368¦  ¬12>158>255¦ ¬1>741>753¦ ¬6>958>303¦

cMNUlkarR)ak;suT§  6>076>334  24>274>954  3>657>148  14>610>306 

cMNUlkéRm nigeCIgsar 17  1>575>606  6>294>546  806>077  3>220>278 

cMMNUlRbtibtiþkarepSg² 206>423 824>660  78>705  314>427 

cMNayEpñkbuKÁlik 18  ¬2>924>009¦  ¬11>681>416¦ ¬2>150>555¦ ¬8>591>467¦

cMNayrMls;RTBüsm,tþi nigbrikçar 

nigrMls;RTBüskmµGrUbI 19

           

¬2>334>261¦

             

¬9>325>373¦ ¬1>850>163¦ ¬7>391>401¦

cMNayTUeTA nigcMNayrdæ)al 20  ¬2>688>953¦ ¬10>742>367¦ ¬2>121>980¦ ¬8>477>311¦

sMviFanFnbMNulsgS½y 6 ¬k¦ ¬539>852¦  ¬2>156>709¦ ¬422>021¦ ¬1>685>974¦

xatmunbg;Bn§elIR)ak;cMeNj ¬628>712¦  ¬2>511>705¦ ¬2>002>789¦ ¬8>001>142¦

cMNayBn§elIR)ak;cMeNj 20 ¬108>688¦ ¬434>209¦ ¬63>010¦ ¬251>725¦

xatsuT§kñúgqñaM ¬737>400¦  ¬2>945>914¦ ¬2>065>799¦ ¬8>252>867¦

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រច្រចប់ដំណាច់ឆ្ន្រចថំ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្ន ូឆ្ន្រច២ំ០១៣

r)aykarN_hirBaØvtßú

edImTun
duløarGaemrik

xatbgÁr
duløarGaemrik

srub
duløarGaemrik

sRmab;dMNac;kariybriecäTéf¶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

sRmab;dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

KitRtwméf¶TI01 Exmkra qñaM2013

edImTun 37>000>000 ¬5>790>308¦ 31>209>692 

edImTunbEnßm 8>000>000 - 8>000>000 

xatkñúgqñaM  - ¬737>400¦ ¬737>400¦

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013  45>000>000  ¬6>527>708¦  38>472>292 

smmUlCaBan;erol  179>775>000 ¬26>078>193¦  153>696>807 

របាយការណ៍បម្រច្រចបម្រចលួមូលធន
សម្រច្រចប់ដំណាច់ឆ្ន្រចថំ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្ន ូឆ្ន្រច២ំ០១៣

កំណត់សម្គ្រចល់ដ្រចលភា្ជ្រចប់មកជាមួយ នៅលើទំព័រទី ៧៥ ដល់ ១០៥ ជាផ្ន្រចកន្រចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រចះទ។ កំណត់សម្គ្រចល់ដ្រចលភា្ជ្រចប់មកជាមួយ នៅលើទំព័រទី ៧៥ ដល់ ១០៥ ជាផ្ន្រចកន្រចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រចះទ។



kMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßú  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 7574 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

kMNt;
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013
sRmab;dMNac;qñaM

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

smÁal; duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

lMhUrsac;R)ak;BIskmµPaBRbtibtiþkar

sac;R)ak;)anBIRbtibtiþkar 22 21>150>451 84>496>052 31>845>178 128>952>242

karR)ak;)anTTYl 8>818>474 35>229>804  5>209>832  20>813>279

karR)ak;)anbg; ¬2>638>893¦ ¬10>542>378¦  ¬1>432>304¦  ¬5>722>054¦

Bn§elIR)ak;cMeNj)anbg; ¬103>310¦ ¬412>723¦  ¬59>549¦  ¬237>898¦

sac;R)ak;suT§)anBIskmµPaBRbtibtiþkar 27>226>722  108>770>755  35>563>157  143>805>569

lMhUrsac;R)ak;BIskmµPaBvinieyaK

TunbRmúgkatBVkic©enAFnaKarkNþal ¬9>662>053¦ ¬38>599>902¦ ¬6>300>000¦ ¬25>168>500¦

R)ak;tmál;FanaelIedImTunbEnßm ¬800>000¦ ¬3>196>000¦ - -

karTijRTBüsm,tiþ nigbrikçar 8 ¬286>698¦ ¬1>145>359¦ ¬2>042>971¦ ¬8>161>669¦

karTijRTBüskmµGrUbI 9 ¬113>915¦ ¬455>090¦ ¬724>457¦ ¬2>894>206¦

sac;R)ak;suT§)aneRbIkñúgskmµPaBvinieyaK ¬10>862>666¦ ¬43>396>351¦ ¬9>067>428¦ ¬36>224>375¦

kMeNInsac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUlsuT§

edImTunbEnßm 8>000>000 31>960>000 - -

sac;R)ak;suT§TUeTA)anmkBIskmµPaBhirBØab,Tan 8>000>000 31>960>000 - -

kMeNInsac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUlsuT§ 24>364>056 97>334>404 26>495>729 107>581>194

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

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

sac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUlcugqñaM 23 82>897>774 331>176>607 58>533>718 233>842>203

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រច្រចក់
សម្រច្រចប់ដំណាច់ឆ្ន្រចថំ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្ន ូឆ្ន្រច២ំ០១៣

1>  B½t’manTUeTA
FnaKar sIuGayGimb‘Í PIGilsIu )ancuHbBa¢IBaNiC¢kmµenAkñúgRBHraCaNacRk 

km<úCa enAéf¶TI20 ExkBaØa qñaM2010 eRkamGaCJab½NÑcuHbBa¢IBaNiC¢kmµelx 

Co>1935E/2010 cuHéf¶TI23 ExkBaØa qñaM2010 ecjedayRksYgBaNiC¢kmµ  

ehIyFnaKar)ancab;epþImRbtibtþikarenAéf¶TI19 Exvicäika qñaM2010. FnaKar 

RtÚv)ankan;kab;TaMgRsúgeday CIMB Bank Berhad CaFnaKarEdlmanGaCJab½NÑ 

cuHbBa¢IBaNiC¢kmµenARbeTsma:eLsIu. FnaKar CIMB Group Holdings Berhad 

Edl)ancuHbBa¢ICaRkúmh‘unsaCIvkmµenARbeTsma:eLsIu CaRkúmh‘unemFMbMput. 

skmµPaBcm,g²rbs;FnaKar KWkarpþl;esvakmµEpñkFnaKarCaeRcInRbePT nig 

esvakmµEdlBak;B½n§nwgvis½yhirBaØvtßúenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa. FnaKar 

)anTTYlGaCJab½NÑEpñkFnaKar ecjedayFnaKarCatiénkm<úCa ¬ehAkat;fa 

{FnaKarkNþal}¦ enAéf¶TI11 Exvicäika qñaM2010.

kariyal½ycuHbBaI¢rbs;FnaKarmanTItaMgsißtenAGKarelx 20AB EkgmhavifI 

RBHneratþm nigpøÚvelx118 sgáat;pSarcas; xNÐdUneBj raCFanIPñMeBj  

RBHraCaNacRkkm<úCa.

RkúmRbwkSaPi)al )anGnum½t[ecjpSayr)aykarN_hirBaØvtßúenAéf¶TI25 

ExmIna qñaM2014. 

2> esckþIsegçbeKalkarN_KNenyüsMxan;²
eKalkarN_KNenyüsMxan;²Edl)anGnuvtþkñúgkaerobcMr)aykarN_hirBaØvtßú 

enH RtÚv)anbgðajdUcxageRkam. enHCakarbgðajBIeKalneya)ay EdlRtUv)an 

Gnuvtþral;qñaM edIm,IbB¢aak;BIPaBsißtesßr.

2>1 mUldæanénkarerobcMr)aykarN_hirBaØvtßú

r)aykarN_hirBaØvtß úrbs;FnaKar RtÚv)anerobcMedayGnuelameTAtam 

eKalkarN_ENnaMepSg²ecj edayFnaKarkNþal nigsþg;darKNenyükm<úCa  

¬ehAkat;fa {CAS}¦. kñúgkarGnuvtþsþg;darKNenyükm<úCa FnaKark¾)aneRbIR)as; 

sþg;darr)aykarN_Tak;TgnwghirBaØvtßúénkm<úCa ¬ehAkat;fa {CFRS}¦ KW CFRS 7  

sIþBI {]bkrN_hirBaØvtßú ³ karlatRtdagB½t’man}. eKalkarN_KNenyüEdl 

)aneRbIR)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)anRCab 

GMBIeKalkarN_KNenyü nItiviFI nigkarGnuvtþenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa 

Etb: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 nig 

karlatRtdagRTBüskmµ nigbMNulyfaPaB KitRtwmkalbriecäTr)aykarN_ 

hirBaØvtßú nigb:HBal;dl;cMnYnéncMNUl nigcMNayEdl)anraykarN_enAkñúg 

kariybriecäTEdl)anraykarN_enH. eTaHbICakar):an;sµanTaMgenHEp¥keTAelI 

karyl;dwgd¾suRkwtbMputrbs;KN³RKb;RKgeTAelIRBwtþikarN_ nigskmµPaB 

bc©úb,nñk¾eday k¾lT§plCak;EsþgcugeRkayGacnwgxusBIkar):an;sµanTaMgenH.  

EpñkEdlTak;Tgnwgkarvinicä½y b¤PaBsµúKsµajkñúgkRmitx<s;bMput b¤EpñkEdl 

karsnµt nigkar):an;sµanmanlkçN³CasarvnþcMeBaHr)aykarN_hirBaØvtßúRtÚv)an 

latRtdagenAkñúgkMNt;smÁal; 3 énr)aykarN_hirBaØvtßú.

2>2 sþg;darKNenyüfµI² nigbMNkRsay

enAéf¶TI28 ExsIha qñaM2009 RkúmRbwkSaCatiKNenyüénRksYgesdækic© 

nighirBaØvtßú )anRbkas[eRbIR)as;sþg;darr)aykarN_ Tak;TgnwghirBaØvtßú 

GnþrCatiénkm<úCa (ehAkat;fa “CIFRS”) EdlEp¥keTAelIsþg;darTaMgGs;Edl)an 

e)aHpSayedayRkúmRbwkSasþg;darKNenyüGnþrCati rYmTaMgbMNkRsayepSg²  

nigviesaFnkmµEdlGacekIteLIgenAkal³eTs³NamYy eTAelIsþg;darnImYy² 

edaykarbEnßmBakü {km<úCa} enABImuxsþg;darr)aykarN_Tak;TgnwghirBaØvtßú 

GnþrCati (ehAkat;fa “IFRS”). GgÁPaBEdlmanTMnYlxusRtÚvsaFarN³RtÚv 

erobcMr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;xøÜnRsbeTAtam CIFRS sRmab;kariybriecäTK 

NenyüEdlcab;epþImenAéf¶TI01 Exmkra qñaM2012 b¤kariybriecäTKNenyü 

bnÞab;BIenH. eyagtamRbkaselx 086 s>h>v-k>C>K cuHéf¶TI30 Exkkáda  

qñaM2012 )anGnum½tBnüarkarGnuvtþ CIFRS sRmab;RKwHsßanFnaKar nighirBaØvtßú  

rhUtdl;éf¶TI01 Exmkra qñaM2016. 

CIFRS RtÚvmankarRtÜtBinitübnþbnÞab;eTot ehIyGacmankarEksRmÜlepSg² 

eTot tamry³eKalkarN_ENnaMkñúgkarbkRsayBIRkúmRbwkSasþg;darGnþrCati 

KNenyü (ehAkat;fa “IASB”) dUcenHsþg;darenH GacmankarEkERbbEnßmeTot 

naeBlGnaKt.

plb:HBal;TaMgRsúgkñúgkarGnuvtþ CIFRS ehIyB½t’manGMBI CIFRS nwgRtÚveFVI 

bc©úb,nñkmµtamkarcaM)ac; RbsinebImankarEkERbNamYyekIteLIg.

សម្រច្រចប់ដំណាច់ឆ្ន្រចថំ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្ន ូឆ្ន្រច២ំ០១៣

កំណត់សម្គ្រចល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

r)aykarN_hirBaØvtßú

កំណត់សម្គ្រចល់ដ្រចលភា្ជ្រចប់មកជាមួយ នៅលើទំព័រទី ៧៥ ដល់ ១០៥ ជាផ្ន្រចកន្រចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រចះទ។



kMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßúkMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßú  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 7776 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

2> esckþIsegçbeKalkarNKNenyüsMxan;² ¬t¦
2>2 sþg;darKNenyüfµI² nigbMNkRsay ¬t¦

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.

2>3 rUbiyb½NÑ

k> rUbiyb½NÑeKal nigrUbiyb½NÑsRmab;bgðaj

KNnITaMgGs;EdlmanenAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;FnaKar RtÚv)anvas;témø 

edayeRbIR)as;rUbiyb½NÑ énRbtibtþikaresdækic©cm,g EdlFnaKareFVIRbtibtþikar  

¬ehAkat;fa {rUbiyb½NÑeKal}¦. r)aykarN_hirBaØvtßú enHRtÚv)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 qñaM2013 RtÚv)ankt;RtabþÚreTACaR)ak;erol edayeRbI 

GRtabþÚrR)ak;mFümPaKpøÚvkarEdlkMNt;edayFnaKarkNþalnakalbriecäT 

raykarN_ Edl1duløarGaemrik esµInwg 3>995 erol ¬éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 ³  

1duløarGaemrik esµInwg 3>995 erol¦. tYelxEdl)anbþÚr enHminRtÚv)aneFVI 

svnkmµeT ehIyminKYrbkRsayfatYelxenHCatYelxsRmab;bgðaj dUctYelx 

CaR)ak;duløar GaemrikenaHeT b¤yl;faCatYelxRtÚv)anbþÚr b¤GacbþÚreTACa 

R)ak;erol tamGRtabþÚrR)ak;xagelI b¤GRtabþÚrR)ak; epSgeToteT.

x> Rbtibtiþkar nigsmtulü

RbtibtiþkarCarUbiyb½NÑepSg²eRkABIR)ak;duløarGaemrik RtÚv)ankt;RtabþÚreTACa 

R)ak;duløarGaemrik tamGRtabþÚrR)ak;nakalbriecäTénRbtibtiþkarenaH. cMeNj  

nigxat EdlbNþalmkBIkarTUTat;tamRbtibtiþkarEbbenH nigBIkarbþÚrRTBüskmµ  

nigbMNulrUbiyvtßúnana EdlkMNt;CarUbiyb½NÑepSg²eRkABIR)ak;duløarGaemrik  

tamGRtabþÚrnadMNac;qñaM RtÚv)ankt;RtaenAkñúgr)aykarN_lT§pl.

2>4 sac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUl

karerobcMr)aykarN_lMhUrsac;R)ak; KNnIsac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUlrYmman  

smtulü EdlmankalkMNt;edImbIEx b¤ticCag KitBIéf¶TTYl)an rab;TaMgsac; 

R)ak;kñúgéd smtulüminCab;kRmit (non-restricted balance) enAFnaKarkNþal 

nigsmtulüenAFnaKarepSg².

2>5 \NTan nigbuerRbTanGtifiCn

\NTan nigbuerRbTanGtifiCnTaMgGs;RtÚv)ankt;Rtakñúgtaragtulükar tamcMnYn 

R)ak;edIm nigkarR)ak; EdlenAminTan;TUTat; dkcMnYnEdl)anCRmHecjBIbBa¢I  

nigsMviFanFnelI\NTan)at;bg;. 

\NTan nigbuerRbTanRtÚv)anCRmHecjBIbBa¢ I enAeBlEdlminmanPaB 

Cak;lak;fanwgGacRbmUl)anmkvij. \NTan nigbuerRbTanEdlRbmUl)an 

mkvij bnÞab;BI)anCRmHecjBIbBa¢IrYcehIy b¤)ankt;RtasMviFanFn rYcehIy  

RtÚv)ankt;RtaenAkñúgr)aykarN_lT§pl.

2>6 sMviFanFnelI\NTan)at;bg;

FnaKar)anGnuvtþtamkareFVIcMNat;fñak; nigsMviFanFn\NTan EdltRmÚveday 

Rbkaselx F7-09-074Rb>k> cuHéf¶TI25 ExkumÖ³ qñaM2009  ecjedayFnaKar 

kNþal. RbkasenH tRmÚv[FnaKarBaNiC¢TaMgLayeFVIcMNat;fñak;\NTan  

buerRbTan nigRTBüskmµRsedog²Kñarbs;BYkeKCaR)aMcMNat;fñak; ehIykRmit 

caM)ac;Gb,brmaénkareFVIsMviFanFnCak;lak; nwgRtÚv)aneFVIGaRs½ytamcMNat; 

fñak;EdlBak;B½n§ edayminKitdl;RTBüskmµEdlRtÚv)andak;CavtßúbBa©aM dUcman 

bgðajxageRkam ³

GRtasMviFanFn KitCa °

sMviFanFnTUeTA ³

Fmµta 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\NTanepSg²

enAkñúgdMeNIrkarFmµtaénGaCIvkmµ FnaKarcuHkic©snüaEdlBak;B½n§nwg\NTan 

epSg² rYmmankic©snüa \NTan lixit\NTan nigkarFanaepSg². eKalkarN_ 

KNenyü nigviFIsa®sþsMviFanFnmanlkçN³RsedogKña cMeBaH\NTanepSg² 

dUc)anerobrab;xagelI. FnaKarnwgkt;RtasMviFanFnCak;lak; cMeBaHkic©snüa 

Bak;B½n§ nwg\NTanepSg²TaMgenaH enAeBlEdlFnaKarKitfa vaTMngCaman 

kar)at;bg;.

2> esckþIsegçbeKalkarNKNenyüsMxan;² ¬t¦
2>8 RTBüsm,tiþ nigbrikçar

RTBüsm,tiþ nigbrikçarRtÚv)ankt;RtataméføedIm dkrMls;bgÁr nigkarxatbg; 

EdlbNþalmkBIkarfy cuHtémø. éføedIm rYmmancMNaypÞal;epSg²kñúgkar 

TijRTBüskmµTaMgenaH.

cMNaynaeBlbnÞab;mkeTotBak;B½n§eTAnwgRTBüsm,tiþ nigbrikçarNamYy  

RtÚv)ankt;RtabBa©ÚleTAkñúgtémøcuHbBa¢IénRTBüenaH b¤RtÚv)ankt;RtaCaRTBüskmµ 

dac;edayELktamkarsmRsb EtenAeBlEdlmanPaBR)akdfaplRbeyaCn_ 

esdækic©naeBlGnaKténRTBüenaHnwghUrcUlmkkñúgFnaKar ehIyéføedImén 

RTBüenaHGacRtÚv)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;RtaCabnÞúkenAkñúgr)aykarN_lT§pl tammUldæanrMls;efr 

elIGayukaleRbIR)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;)anBIkarlk; nigtémøeyag ehIyRtÚv)ankt;RtaCabnÞúk 

enAkñúgr)aykarN_lT§pl.

2>9 RTBüskmµGrUbI

RTBüskmµGrUbI rYmmanGaCaJb½NÑkmµviFIkMuBüÚT½rEdl)anTij nigcMNayEdl 

Bak;B½n§epSg² RtÚv)ankt;RtataméføedImdkrMls;bgÁr nigkarxatbg;EdlbNþal 

mkBIkarfycuHtémø. GaCaJb½NÑkmµviFIkMuBüÚT½rEdl)anTij RtÚv)aneFVImUlFnkmµ 

tammUldæanéføedIm EdlekIteLIgkñúgkarTijkmµviFIenaH nigykvamkeRbIR)as;.  

éføedImenH RtÚv)aneFVIrMls;ry³eBlbIqñaMedayeRbIviFIsa®sþrMls;efr.  

cMNayelIkarEfTaMkmµviFIkMuBüÚT½r RtÚv)ankt;RtaCacMNayenAeBlEdlman 

RbtibtiþkarenaHekIteLIg.

2>10 cMNUl nigcMNaykarR)ak;

cMNUlkarR)ak;)anBI\NTan nigbuerRbTanGtifiCn R)ak;beBaØIenAFnaKarkNþal  

nigenAFnaKarepSg² RtÚv)ankt;RtatammUldæanbgÁr elIkElgEtmankarsgS½y 

xøaMgcMeBaHkarRbmUlR)ak;mkvij EdlkñúgkrNIenHkarR)ak;nwgRtÚv)anBüÜr rhUt 

dl;)anTTYlsac;R)ak;Cak;Esþg. eKalkarN_kñúgkarBüÜrkarR)ak; KWGnuelam 

RsbeTAtameKalkarN_ENnaMrbs;FnaKarkNþal sIþBIkarBüÜrkarR)ak;elI\NTan 

mindMeNIrkar nigsMviFanFnelI\NTan)at;bg;.

cMNaykarR)ak;elIR)ak;beBaØIrbs;FnaKar nigR)ak;beBaØIrbs;GtifiCn RtÚv)an 

kt;RtatammUldæanbgÁr.

2>11 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>12 PtisnüaRbtibtiþ

PtisnüaEdlPaKIm©as;RTBüenAmancMENkhaniP½y nigplkmµsiT§iCasarvnþ  

RtÚv)ancat;fñak;Ca PtisnüaRbtibtþi. karTUTat;PtisnüaRbtibtþiRtÚv)ankt;Rta 

CabnÞúkkñúgr)aykarN_lT§pltammUldæanefr elIry³eBlénPtisnüaenaH. 

2>13 sMviFanFn

sMviFanFnRtÚv)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;sµan)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,nñén 

témøeBlevlaTwkR)ak; nighaniP½yCak;lak;epSg²énkatBVkic©enaH. karekIn 

eLIgénsMviFanFnedaysareBlevlaEdl)anknøgput RtÚv)ankt;RtaCacMNay 

karR)ak;.



kMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßúkMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßú  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 7978 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

2> esckþIsegçbeKalkarNKNenyüsMxan;² ¬t¦
2>14 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§énRTBüskmµ  

nigbMNul nigtémøeyagrbs;RTBüskmµ nigbMNulTaMgenaH enAkñúg 

r)aykarN_hirBaØvtßú. Bn§BnüarRTBüskmµRtÚv)ankt;Rta eTAtamTMhMénR)ak; 

cMeNjCab;Bn§naeBlGnaKtEdlmaneFobnwglem¥ógbeNþaHGasnñ EdlGac 

eRbIR)as;)an.

2>15 RbtibtiþkarPaKIBak;B½n§

PaKIEdlcat;TukfaCaPaKIBak;B½n§ KWCaPaKIEdlmanlT§PaBRKb;RKg b¤man\Ti§Bl 

CasarvnþelIPaKImYyeTot 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. 

3> kar):an;sµanKNenyü nigkarvinicä½ysMxan;²
FnaKareFVIkar):an;RbmaN nigkarsnµt Edlb:HBal;dl;cMnYnRTBüskmµ nigbMNul  

Edl)anraykarN_. kar):an;RbmaN nigkarvinicä½yRtÚv)anvaytMMélCabnþbnÞab;  

edayEp¥kelIbTBiesaFn_naeBlknøgmk nigktþaepSg² dUcCakarrMBwgTukGMBI 

ehtukarN_naeBlGnaKt EdleKeCOfamanPaBsmehtupl eTAtamkal³eTs³ 

epSg².

k> 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. FnaKarkNþaltRmÚv[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§

Bn§RtÚv)anKNnatammUldæanbMNkRsaybc©úb,nñénbTb,BaØtiþBn§dar b:uEnþ 

bTb,BaØtiþTaMgGs;enHman karpøas;bþÚrBImYyRKaeTAmYyRKa ehIykarseRmc 

CacugeRkayelIcMnYnBn§ nwgeFVIeLIgbnÞab;BImankarRtÜtBinitücugeRkayeday 

GKÁnaykdæanBn§dar.

enAeBlEdllT§plBn§cugeRkay xusKñaBIcMnYnBn§Edl)ankt;RtaBIdMbUg  

PaBlem¥ógenHnwgeFVI[b:HBal;dl;Bn§elIR)ak;cMeNj nigsMviFanFnBn§Bnüar 

kñúgqñaMEdlkarkMNt;Bn§)aneFVIeLIg.

4> smtulüenAFnaKarkNþal

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

KNnIcrnþ 27>196>884 108>651>551 34>126>638 136>335>919 

R)ak;beBaØImankalkMNt; ¬k¦ 12>100>000 48>339>500 5>000>000 19>975>000 

R)ak;bRmúgkatBVkic© ¬x¦ 22>217>053 88>757>127 12>555>000 50>157>225 

R)ak;tmál;FanaelIedImTun 4>500>000 17>977>500 3>700>000 14>781>500 

66>013>937 263>725>678  55>381>638 221>249>644 

4> smtulüenAFnaKarkNþal ¬t¦
¬k¦ R)ak;beBaØImankalkMNt;

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

¬x¦ R)ak;bRmúgkatBVkic©

R)ak;bRmúgkatBVkic©KWCaR)ak;bRmúgGb,brma EdlKNnaRtwm 8° nig12>5° CaR)ak;erol nigrUbiyb½NÑepSg² énR)ak;beBaØI nigR)ak;km©Irbs;GtifiCn.  

R)ak;bRmúgkatBVkic© 4/50° eTAelIR)ak;beBa©Irbs;GtifiCnCarUbiyb½NÑepSg² dUcCaR)ak;erolEdlTTYl)ankarR)ak; xN³eBlEdlenAsl; 8° nig 

TunbRmugkatBVkic©eTAelIR)ak;beBaØIrbs;GtifiCn Edlmin)anTTYl)ankarR)ak;.

¬K¦ R)ak;tmál;FanaelIedImTun

eyagtamRbkaselx F7-01-136Rb>k> cuHéf¶TI15  Extula qñaM2001 ecjedayFnaKarkNþal sIþBIIR)ak;tmál;FanaelIedImTun tRmÚv[FnaKartmál; 

R)ak;cMnYn 10° énedImTuncuHbBa¢IenAFnaKarkNþal. R)ak;tmál;enH minGaceRbIR)as;kñúgRbtibtiþkarRbcaMéf¶rbs;FnaKar)aneT ehIynwgRtÚvRbKl;[ 

FnaKarvij  enAeBlEdlFnaKarsµ½RKcitþbBaÄb;Rbtibtþikarrbs;xøÜnenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa.

¬X¦ GRtakarR)ak;

KNnIcrnþKWCaKNnIEdlminmankarR)ak;. GRtakarR)ak;RbcaMqñaMelIsmtulüenAFnaKarkNþal RtÚv)ansegçbdUcxageRkam ³

2013 2012

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

R)ak;bRmúgkatBVkic© 0/10° - 0/12° 0/10° - 0/12°

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

5> R)ak;beBaØIenAFnaKarepSg²

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

kardak;R)ak; 31>467>389 125>712>219 7>800>000 31>161>000

KNnIcrnþ 2>604>146 10>403>563 4>120>136 16>459>943

34>071>535 136>115>782 11>920>136 47>620>943

KNnIcrnþminmankarR)ak;eT. kñúgqñaM2013 kardak;R)ak;enAFnaKarepSg² KWdak;enAFnaKar CIMB Bank Berhad enARbeTsma:eLsIu. kardak;R)ak;enH 

mankalkMNt;ry³eBlxøI ehIyTTYl)ankarR)ak;RbcaMqñaMBI0/1 eTA 0/3°.
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6> \NTan nigbuerRbTanGtifiCn

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

\NTanBaNiC¢ ³

\NTanry³eBlxøI 4>566>321 18>242>452 1>005>424 4>016>669

\NTanry³eBlEvg 86>624>125 346>063>380 51>717>395 206>610>993

\NTanvi)arUbn_ 43>728>507 174>695>385 31>859>263 127>277>756

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn srub-dul 134>918>953 539>001>217 84>582>082 337>905>418

sMviFanFnbMNulsgS½y

sMviFanFnCak;lak; ¬49>227¦ ¬196>661¦ - -

sMviFanFnsgS½y ¬1>336>446¦ ¬5>339>102¦ ¬845>821¦ ¬3>379>055¦

133>533>280 533>465>454 83>736>261 334>526>363

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

¬k¦ sMviFanFnbMNulsgS½y

bERmbRmÜlsMviFanFnbMNulGaRkk;nigsgS½y mandUcxageRkam ³

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

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

sMviFanFnkñúgqñaM 539>852  2>156>709 422>021  1>685>974 

lem¥ógBIkarbþÚrrUbiyb½NÑ - - - ¬18>647¦

nacugqñaM  1>385>673  5>535>764 845>821  3>379>055 

¬x¦ viPaKtamcMNat;fñak;\NTan

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

sþg;dar\NTan

mankarFana 134>844>601 538>704>181 84>582>082 337>905>418

minmankarFana 74>352 297>036 - -

134>918>953 539>001>217 84>582>082 337>905>418

¬K¦ GRtakarR)ak;

\NTan nigbuerRbTanGtifiCnTaMgenH manGRtakarR)ak;RbcaMqñaMkñúgcenøaHBI 3>5° eTA 12° ¬2012 ³ 6° eTA 11°¦.

7> RTBüskmµepSg²

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

RbtibtþikarepÞrR)ak;cUlEdlenAminTan;TUTat; 1>934>145 7>726>909 211>548 845>134

bgÁrkarR)ak;RtÚvTTYl 677>462 2>706>461 376>234 1>503>055

R)ak;kk; (*) 252>987 1>010>683 252>537 1>008>885

smÖar³kariyal½y 16>237 64>867 12>830 51>256

epSg² 191>002 763>053 200>782 802>125

3>071>833 12>271>973 1>053>931 4>210>455

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

ehIyR)ak;kk;enHminmankarR)ak;eT.

8> RTBüsm,tþi nigbrikçar

karEklm¥
RTBüCYl

duløarGaemrik

brikçar
kariyal½y

duløarGaemrik

brikçar
kMuBüÚT½r

duløarGaemrik
yanynþ

duløarGaemrik

RTBüskmµ
kMBugdMeNIrkar
duløarGaemrik

srub
duløarGaemrik

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 
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8> RTBüsm,tþi nigbrikçar ¬t¦ 

karEklm¥
RTBüCYl

duløarGaemrik

brikçar
kariyal½y

duløarGaemrik

brikçar
kMuBüÚT½r

duløarGaemrik
yanynþ

duløarGaemrik

RTBüskmµ
kMBugdMeNIrkar
duløarGaemrik

srub
duløarGaemrik

dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

témøcuHbBa¢IsuT§edImRKa 2>644>234  621>764  960>564  274>660  405>803  4>907>025 

karTijbEnßm - 42>053 25>393 51>730    167>522 286>698 

karepÞrcUl¼¬ecj¦ 22>112 1>075 280>819 5>740 ¬309>746¦ -

EktRmUv      ¬5>706¦ - - - - ¬5>706¦

rMls; ¬767>945¦ ¬172>427¦ ¬607>302¦ ¬99>494¦ ¬1>647>168¦

témøcuHbBaI¢suT§cugRKa 1>892>695 492>465 659>474 232>636 263>579 3>540>849 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

éføedIm 3>573>190 828>222 2>046>721 498>500 263>579 7>210>212 

rMls;bgÁr ¬1>680>495¦ ¬335>757¦ ¬1>387>247¦ ¬265>864¦ -   ¬3>669>363¦

témøcuHbBaI¢suT§ 1>892>695 492>465 659>474 232>636 263>579 3>540>849 

témøcuHbBaI¢suT§ smmUlCaBan;erol 7>561>317 1>967>398 2>634>599 929>381 1>052>997 14>145>692 

9> RTBüskmµGrUbI

kmµviFIkMuBüÚT½r
duløarGaemrik

RTBüskmµ
kMBugdMeNIrkar
duløarGaemrik

srub
duløarGaemrik

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

9> RTBüskmµGrUbI ¬t¦

kmµviFIkMuBüÚT½r
duløarGaemrik

RTBüskmµ
kMBugdMeNIrkar
duløarGaemrik

srub
duløarGaemrik

dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

témøcuHbBa¢IsuT§edImRKa 1>065>548 - 1>065>548

karTijbEnßm  113>915  - 113>915 

rMls; ¬687>093¦ - ¬687>093¦

témøcuHbBaI¢suT§cugRKa  492>370  - 492>370 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

éføedIm 2>283>017  -  2>283>017 

rMls;bgÁr ¬1>790>647¦ -  ¬1>790>647¦

témøcuHbBaI¢suT§  492>370  - 492>370 

témøcuHbBaI¢suT§ smmUlCaBan;erol 1>967>018  -  1>967>018 

10> R)ak;beBaØIrbs;FnaKarepSg²

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

KNnIcrnþ 732>351 2>925>742  236>126  943>323 

R)ak;beBaØImankalkMNt; 10>000>000 39>950>000 23>209>375 92>721>453 

10>732>351 42>875>742 23>445>501 93>664>776 

R)ak;beBaØImankalkMNt;KWCaR)ak;beBaØIEdlmanry³eBlxøI EdlmankalkMNt;sgticCag12Ex. R)ak;beBaØImankalkMNt; manGRtakarR)ak;BI 0/5° eTA 

1/75° kñúgmYyqñaM ¬2012 ³ 0/5° eTA 1/5°¦.

11> R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

KNnIcrnþ  78>001>006 311>614>019  34>157>844 136>460>587 

KNnIsnSM  14>588>151  58>279>663  7>447>848  29>754>153 

R)ak;beBaØImankalkMNt;  98>725>058  394>406>607 56>757>538 226>746>364 

191>314>215 764>300>289 98>363>230 392>961>104 
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11> R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn ¬t¦
KNnIcrnþCaKNnIminmankarR)ak;cMeBaHGtifiCnFmµta nigmankarR)ak;cMeBaHGtifiCnBiess.

R)ak;beBaØImankalkMNt; KWCaR)ak;beBaØIEdlmanry³eBlxøI EdlmankalkMNt;sgticCag12Ex. 

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

2013 2012

KNnIsnSM 0/5° eTA 1/50° 0/5° eTA 1/50°

R)ak;beBaØImankalkMNt; 0>1° eTA 5° 2° eTA 5° 

KNnIcrnþ Gtibrma 1/75° Gtibrma 1/75° 

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;Tin 

nwgGtßRbeyaCn_nanarbs;buKÁlikhat;karBIFnaKar CIMB Bank Berhad nigRkúmh‘unepSg². 

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. 

13> TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;
TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg; PaKeRcInKWéføkargarsMNg; nigR)ak;tmál;rbs;Gñksagsg;. TwkR)ak;enHRtÚvTUTat;sgkñúgry³eBlticCag12Ex.

14> bMNulepSg²

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

mUlb,TanbRtrbs;FnaKar nig KNnIRtÚvTTYlepSg²  (*) 2>213>977 8>844>838  10>290>405  41>110>168 

RbtibtþikarepÞrR)ak;ecjEdlenAminTan;TUTat; (**) 5>629>581 22>490>176  543>530  2>171>402 

bgÁrkarR)ak;RtÚvbg; 857>554 3>425>928  453>079  1>810>051 

bgÁrR)ak;rgVan;RtÚvbg;        485>000   1>937>575  280>000  1>118>600 

bgÁrBn§RtÚvbg; 53>647 214>321  32>449  129>634 

karvinieyaKkñúgrUbiyb½NÑeTV -   -    94>958  379>357 

bMNulepSg² 342>138 1>366>841  172>857  690>564 

   9>581>897 38>279>679 11>867>278 47>409>776 

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

kNþal bnÞab;BIkalbriecäTtaragtulükar.

(**) RbtibtþikarepÞrR)ak;ecjEdlenAminTan;TUTat; KWCasac;R)ak;epÞrecj EdlRtÚvTUTat; bnÞab;BIkalbriecäT taragtulükar CamYyFnaKarCaédKU.

 bMNulTaMgenHRtÚv)anrMBwgfanwgRtÚvTUTat;sgkñúgry³eBlticCag1qñaM.

15> edImTun
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 edImTuncuHbBa¢Irbs;FnaKarmancMnYn 45 lanPaKh‘un ¬31 FñÚ 2012 ³ 37 lanPaKh‘un¦ Edlmantémøcarik 1 duløarGaemrik 

kñúgmYyPaKh‘un. PaKh‘unTaMgGs;RtÚv)anbg;RKb;cMnYnTaMgRsúg.

16> cMNUlkarR)ak;suT§

sRmab;dMNac;qñaM
éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

sRmab;dMNac;qñaM
éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

cMNUlkarR)ak; ³

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn  9>008>287  35>988>107 5>363>839  21>428>536 

\NTan nigbuerRbTanbuKÁlik 22>078 88>202 3>256  13>008 

kardak;R)ak;enAFnaKarkNþal nigFnaKarepSg² 89>337 356>900 31>806  127>065 

cMNUlkarR)ak;srub  9>119>702  36>433>209 5>398>901  21>568>609 

cMNaykarR)ak; ³

KNnIcrnþ (*) ¬360>185¦  ¬1>438>939¦ ¬109>959¦ ¬439>286¦

R)ak;beBaØImankalkMNt; ¬2>596>266¦ ¬10>372>083¦ ¬1>573>614¦ ¬6>286>588¦

R)ak;beBaØIsnSM ¬86>917¦ ¬347>233¦ ¬58>180¦ ¬232>429¦

cMNaykarR)ak;srub  ¬3>043>368¦  ¬12>158>255¦ ¬1>741>753¦ ¬6>958>303¦

cMNUlkarR)ak;suT§ 6>076>334 24>274>954  3>657>148  14>610>306 

(*) KNnIcrnþrbs;GtifiCnBiess nigGtifiCnCaRkumh‘unKWCaKNnIEdlmankarR)ak;.

17> cMNUlkéRmesva nigeCIgsar

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

kéRm)anmkBIkarepÞrR)ak; 627>206 2>505>688  398>448  1>591>800 

kéRm)anmkBIesva\NTan 384>895 1>537>656  210>163  839>601 

kéRmkic©snüa\NTan 111>712 446>289  79>560  317>842 

kéRmhirBaØb,TanBaNiC¢kmµ 261>028  1>042>807  36>002  143>829 

kéRmnigeCIgsarelIesvaepSg² 190>765 762>106  81>904  327>206 

 1>575>606  6>294>546  806>077 3>220>278 
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18> cMNayEpñkbuKÁlik

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

R)ak;ebovtSr_ nigR)ak;QñÜl 2>189>169 8>745>731  1>606>226  6>416>873 

GtßRbeyaCn_ry³eBlxøIepSg² 255>706  1>021>545  266>164  1>063>325 

R)ak;rgVan; nigR)ak;elIkTwkcitþ 479>134 1>914>140  278>165  1>111>269 

 2>924>009  11>681>416  2>150>555  8>591>467 

19> cMNayrMls;RTBüsm,tþinigbrikçar nigrMls;RTBüskmµGrUbI

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

cMNayrMls;RTBüsm,tþinigbrikçar 1>647>168 6>633>145 1>273>345 5>087>013

cMNayrMls;RTBüskmµGrUbI 687>093 2>766>924 576>818 2>304>388

2>334>261 9>400>069 1>850>163 7>391>401

20> cMNayTUeTA nigcMNayrdæ)al

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 f¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

cMNaykarCYl 557>300 2>226>414  485>074  1>937>871 

cMNayCYsCul nigEfTaM 292>973 1>170>427 118>501 473>411 

cMNayTMnak;TMng 259>956 1>038>524 131>115 523>804 

cMNayTwk-ePøIg 208>705 833>776 164>472 657>067 

esah‘uyeFVIdMeNIr nigkarsñak;enA 203>564 813>238 157>168 627>886 

cMNaykéRmGaCJab½NÑ 180>425 720>798 128>482 513>286 

cMNayesvaFnaKar 175>893 702>693 141>817 566>559 

cMNaypSayBaNiC¢kmµ nigTMnak;TMng saFarN³ 140>366 560>762 273>179 1>091>350 

cMNaysmÖarkariyal½y 133>743 534>303 77>063 307>867 

GtßRbeyaCn_RkúmRbwkSaPi)al 96>168 384>191 111>873 446>933 

cMNayhirBaØb,TanBaNiC¢kmµ 65>311 260>917 58>104 232>125 

kéRmEpñkc,ab; nigviC¢aCIv³ 34>724 138>722 38>763 154>858 

cMNayepSg² 339>825  1>357>602  236>369  944>294 

 2>688>953 10>742>367  2>121>980 8>477>311 

21> cMNayBn§elIR)ak;cMeNj

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

Bn§elIR)ak;cMeNjkñúgqñaM ¬Bn§Gb,brma¦ 108>688 434>209  63>010  251>725 

¬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

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2011

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

xatmunbg;Bn§elIR)ak;cMeNj ¬628>709¦ ¬2>586>389¦ ¬2>002>789¦ ¬8>001>142¦

Bn§elIR)ak;cMeNjKNnatamGRta 20° ¬125>742¦ ¬517>278¦ ¬400>558¦ ¬1>600>228¦

plb:HBal;Bn§Tak;Tinnwg ³

cMNayEdlminGackat;kgtamc,ab;Bn§ 17>895 71>491  26>575  106>167 

Bn§elIR)ak;cMeNjtamGRta20° ¬107>847¦ ¬445>789¦ ¬373>983¦  ¬1>494>01¦

Bn§Gb,brma 108>688 434>209  63>010  251>725 

¬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¤

- 1° Bn§Gb,brma rYmbBa©ÚlGakrelItémøbEnßm. 

¬K¦  bBaðaBn§epSg²

lixitRbkasBn§rbs;FnaKar RtÚvRtÜtBinitüedayGKÁnaykdæanBn§dartamkariybriecäT. edaysarkarGnuvtþc,ab; nigbTb,BaØtiþBn§dareTAelIRbtibtiþkar 

epSg²GacmankarbkRsayxus²Kña ehtuenHcMnYnBn§Edl)anraykarN_enAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;FnaKar Gacmankarpøas;bþÚrenAeBleRkay  

GaRs½yelIkarkMNt;cugeRkayedayGKÁnaykdæanBn§dar.
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22> sac;R)ak;)anBIRbtibtiþkar

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

xatmunbg;Bn§elIR)ak;cMeNj ¬628>712¦  ¬2>511>704¦ ¬2>002>789¦ ¬8>001>142¦

niy½tkmµ ³

sMviFanFnelIbMNulsgS½y 539>852  2>156>709  422>021  1>685>974 

rMls;RTBüsm,tþinigbrikçar ¬kMNt;smÁal;8¦  1>647>168  6>580>436  1>273>345  5>087>013 

rMls;RTBüskmµGrUbI ¬kMNt;smÁal;9¦ 687>093 2>744>937  576>818  2>304>388 

cMNUlkarR)ak;suT§ ¬6>076>334¦ ¬24>274>954¦ ¬3>657>148¦ ¬14>610>306¦

cMeNjRbtibtiþkarmunbERmbRmÜlRTBüskmµ nig

bMNulRbtibtiþkar  ¬3>830>935¦

 

¬15>304>584¦ ¬3>387>753¦ ¬13>534>073¦

bERmbRmÜlRTBüskmµ nigbMNulRbtibtiþkar

\NTannigbuerRbTanGtifiCn ¬50>336>871¦ ¬201>095>800¦ ¬42>215>453¦ ¬166>786>604¦

RTBüskmµepSg²  ¬1>716>672¦  ¬6>858>105¦ ¬358>209¦ ¬1>431>045¦

R)ak;beBaØIrbs;FnaKarepSg² ¬12>713>150¦ ¬50>789>034¦  20>414>256  81>421>577 

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn  92>950>985  371>339>185  48>728>636  194>670>901 

TwkR)ak;RtÚvTar¼CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§ ¬9>369¦ ¬37>429¦ ¬372>947¦ ¬1>489>923¦

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg; ¬509>387¦ ¬2>035>001¦ ¬286>361¦ ¬1>144>012¦

bMNulepSg²  ¬2>684>152¦ ¬10>723>187¦   9>323>009  37>245>421 

sac;R)ak;)anBIRbtibtiþkar  21>150>451  84>496>052  31>845>178  128>952>242 

23> sac;R)ak; nigsac;R)ak;smmUl

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

sac;R)ak;kñúgéd 9>529>355 38>069>773  7>486>944  29>910>341 

smtulüenAFnaKarkNþal ³

KNnIcrnþ  27>196>884  108>651>552 34>126>638 136>335>919 

R)ak;beBaØImankalkMNt; ¬kalkMNt;ticCag3Ex¦ 12>100>000 48>339>500  5>000>000  19>975>000 

smtulüenAFnaKarepSg² ³

KNnIcrnþ  2>604>146  10>403>563  4>120>136  16>459>943 

R)ak;beBaØI 31>467>389 125>712>219   7>800>000  31>161>000 

 82>897>774 331>176>607  58>533>718 233>842>203 

24> kic©snüa nigbMNulyfaehtu
k> kic©snüaBnüar\NTan

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013FnaKarmancMnYnTwkR)ak;kñúgkic©snüaén]bkrN_hirBaØvtßúeRkAtaragtulükarrbs;FnaKar EdlRtÚvBnüar\NTanCUnGtifiCn 

dUcxageRkam ³

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

kic©snüa\NTan 7>065>431 28>226>397  5>000>910  19>978>635 

lixitFanaBIFanaKar  41>690>830 166>554>866  7>674>576 30>659>931 

cMENk\NTanvi)arUbn_Edlmin)aneRbIR)as; 16>040>008 64>079>832 11>934>323 47>677>621 

 64>796>269 258>861>095  24>609>809 98>316>187 

x> kic©snüaPtisnüaRbtibtiþ

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 FnaKarmankic©snüaPtisnüaEdlminGaclubecal)anTak;Tinnwg PtisnüaelIkarCYlGKar. 

cMNayPtisnüaGb,brmasrubnaeBlGnaKt EdlRtÚvbg;eRkamRbtibtþikarPtisnüaEdlFnaKarmin Gaclubecal)anmandUcxageRkam ³

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

minelIsBI1qñaM 342>454 1>368>104 417>672 1>668>600

elIsBI1qñaM EtminelIsBI5qñaM 151>660 605>882 252>578 1>009>049

494>114 1>973>986 670>250 2>677>649

25> Rbtibtþikar nigsmtulüPaKIBak;B½n§
k> 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‘unsaCIvkmµenARbeTsma:eLsIu. 

fñak;KN³RKb;RKgsMxan;²rbs;FnaKar rYmmansmaCikRkúmRbwkSaPi)alrbs;FnaKar CaGñkEdleFVIkarseRmccitþsMxan;² Bak;B½n§eTAnwgeKaledAyuT§sa®sþrbs; 

FnaKar RBmTaMgGñkRKb;RKgCan;x<s; ¬rYmman smaCikRkúmRKÜsarCitditrbs;BYkeKpgEdr¦.
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25> Rbtibtþikar nigsmtulüPaKIBak;B½n§ ¬t¦
x> smtulüPaKIBak;B½n§ 

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

TwkR)ak;EdlFnaKarCMBak; ³

Rkúmh‘unem ³

TwkR)ak;CMBak; CIMB Bank Berhad ¬kMNt;smÁal; 12¦

            

  51>434 

             

 205>479 44>554  177>993 

R)ak;beBaØIrbs;KN³RKb;RKgCan;x<s; 1>856>821 7>418>000  176>667  705>785 

1>908>255 7>623>479  221>221  883>778 

TwkR)ak;EdlRkúmh‘unBak;B½n§CMBak; ³

R)ak;beBaØIenA ³

Rkúmh‘unem 15>405>734 61>545>907 

 

9>245>092 

 

36>934>142 

Rkúmh‘unjatism<½n§ 230>192 919>617 1>967>312  7>859>411 

K> RbtibtþikarPaKIBak;B½n§ 

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

cMNay ³

cMNaykarR)ak;)anbg;¼RtÚvbg;elIR)ak;beBaØI 

rbs;KN³RKb;RKgCan;x<s; 75>376 301>127 

                     

1>298 5>186 

X> laPkarKN³RKb;RKgsMxan;²

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

GtßRbeyaCn_rbs;RkúmRbwkSaPi)al 96>168 384>191 111>873 446>933

R)ak;ebovtS nigGtßRbeyaCn_ry³eBlxøI 399>036 1>594>149 250>836 1>002>090

495>204 1>978>340  362>709  1>449>023 

26> 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.

26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
skmµPaBrbs;FnaKarRbQmnwghaniP½yhirBaØvtßúepSg²mYycMnYndUcCa haniP½y\NTan haniP½yTIpSar ¬rYmmanhaniP½yrUbiyvtúßbreTs nighaniP½yGRta 

karR)ak;¦ haniP½ysac;R)ak;gayRsÜl nighaniP½yRbtibtþikar. skmµPaBGaCIvkmµhirBaØvtßúCacm,gTTYlyknUvhaniP½y ehIyhaniP½yRbtibtþikar KWCa 

plvi)akEdlminGaceCosrYckñúgdMeNIrkarGaCIvkmµ. FnaKarmineRbIR)as;]bkrN_hirBaØvtßúniTsSn_ edIm,IRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßúrbs;xøÜnenaHeT.

FnaKarkan;kab;RTBüskmµ nigbMNulhirBaØvtßúdUcxageRkam ³

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

RTBüskmµhirBaØvtßú

sac;R)ak;kñúgéd 9>529>355 38>069>773 7>486>944 29>910>341

smtulüenAFnaKarkNþal (*) 66>013>937 263>725>678 55>381>638 221>249>644

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg² 34>071>535 136>115>782 11>920>136 47>620>943

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (**) 134>918>953 539>001>217 84>582>082 337>905>418

TwkR)ak;RtÚvTarRkúmh‘unBak;B½n§ 51>124 204>240 34>875 139>326

RTBüskmµepSg² 2>864>594 11>444>053 840>319 3>357>074

247>449>498 988>560>743 160>245>994 640>182>746

bMNulhirBaØvtßú

R)ak;beBaØIrbs;FnaKar 10>732>351 42>875>742 23>445>501 93>664>776

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn 191>314>215 764>300>289 98>363>230 392>961>104

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§ 51>434 205>479 44>554 177>993

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg; 140>086 559>644 649>473 2>594>645

bMNulepSg² 8>670>696 34>639>431 11>381>750 45>470>091

210>908>782 842>580>585 133>884>508 534>868>609

RTBüskmµhirBaØvtßú-suT§ 36>540>716 145>980>158 26>361>486 105>314>137

(*) rYmbBa©ÚlR)ak;tmál;FanaelIedImTun EdlminEmnCaRTBüskmµhirBaØvtßú.

(**) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.

26>1 haniP½y\NTan

FnaKarRtÚvRbQmmuxnwghaniP½y\NTan CahaniP½yEdlekIteLIgedayPaKIédKUrbs;FnaKar nwgeFVI[mankarxatbg;dl;FnaKar edaykarxkxankñúgkarbMeBj 

katBVkic©tamkic©snüa. haniP½y\NTanKWCahaniP½yEdlsMxan;CageKbg¥s;kñúgGaCIvkmµFnaKar. haniP½y\NTan PaKeRcInekItmkBIskmµPaBénkarpþl;\NTan  

nigbuerRbTan. ]bkrN_hirBaØvtßúeRkAxÞg;taragtulükark¾manhaniP½y\NTanEdr dUcCakic©snüa\NTanCaedIm.karRKb;RKghaniP½y\NTan RtÚv)aneFVIeLIgeday 

KN³kmµaFikar\NTanrbs;FnaKar.

haniP½y\NTanRtÚv)anRKb;RKgtamry³karviPaKCaRbcaMeTAelIlT§PaBrbs;Gñkx©IR)ak; nigGñkx©IR)ak; EdlmanskþanuBl kñúgkarbMeBjkatBVkic©sgkarR)ak; nig 

R)ak;edIm. haniP½y\NTank¾RtÚv)anRKb;RKg tamry³karTTYlvtßúbBa©aM nigkarFanaCabuKÁl.
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26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>1 haniP½y\NTan ¬t¦

¬k¦ karvas;EvghaniP½y\NTan

FnaKar)anbegáIteKalkarN_haniP½y\NTansñÚl (Core Credit Risk Policy) EdlerobcMeLIgedIm,I GPi)alskmµPaBkñúgkarFanar:ab;rghaniP½y. karbnþ\NTan 

RtÚv)anGPi)aledaykmµviFI\NTan Edl)anerobcMKeRmagsRmab;plitpl b¤sMeBot\NTanBiess rab;TaMgTIpSareKaledA kalkMNt; niglkçxNÐ Éksar 

sMGag nigniItiviFI enAeRkamplitpl\NTan EdlnwgRtÚv)anvas;Evgnigpþl;[.

FnaKark¾GHGagpgEdrfaxøÜnmankarEbgEcktYnaTIc,as;las; rvagkatBVkic©GñkelIksMeNI\NTan (loan originators) Gñkvaytémø\NTan (evaluators) nig 

kRmitkarGnum½t\NTan (approving authorities).

¬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)anRtÜt BinitütammUldæanrgVil 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 nigbuerRbTan Edl 

FnaKarpþl;[.

¬K¦ eKalkarN_sMviFanFn nigkarfycuHtémø

FnaKarRtÚvGnuvtþtamkarcat;fñak;\NTan nigsMviFanFn GnuelamtamRbkasBak;B½n§dUcmanbBa¢ak;enA kñúgkMNt;smÁal; 2>6 énr)aykarN_hirBaØvtßú. 

\NTan nigbuerRbTan EdlhYskalkMNt;sgticCag 90éf¶ minRtÚv)ancat;TukfamankarfycuHtémø eT elIkElgEtmanB½t’manbBa¢ak;epSgBIenH. 

26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>1 haniP½y\NTan ¬t¦

¬X¦ haniP½yGtibrmaén\NTan munrab;bBa©ÚlvtßúbBa©aM b¤munkarbegIán\NTanepSg²

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

haniP½y\NTanBak;B½n§nwgRTBüskmµkñúgtaragtulükar ³

smtulüenAFnaKarepSg²

 

34>071>535 

 

136>115>782 11>920>136 47>620>943

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*) 134>918>953 539>001>217 84>582>082 337>905>418

TwkR)ak;Rkúmh‘unBak;B½n§CMBak; 51>124 204>240  34>875  139>326

RTBüskmµepSg²  2>864>594  11>444>053 840>319 3>357>074

haniP½y\NTanBak;B½n§nwgxÞg;eRkAtaragtulükar ³

kic©snüa\NTan 7>065>431 28>226>397 5>000>910 19>978>635

lixitTTYlsÁal;\NTan  41>690>830  166>554>866 7>674>576 30>659>931

cMENk\NTanvi)arUbn_EdlminTan;)aneRbI 16>040>008 64>079>832 11>934>323 47>677>621

236>702>475 945>626>387 121>987>221 487>338>948

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.

taragxagelIenHbgðajBIsßanPaBGaRkk;bMputénhaniP½y\NTanrbs;FnaKar KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 nig2012 edayminKitelIvtßúbBa©aM b¤karbegáIn 

\NTanepSgeToteT,Iy. cMeBaHRTBüskmµkñúgtaragtulükar haniP½yEdl)anbgðajxagelIKWEp¥keTAelItémøeyagsuT§ edayminrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTA.

dUc)anbgðajxagelI 57°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;sgnigfycuHtémøeT.

- FnaKarmannItiviFIvaytémø\NTany:agsmrmü kñúgkarpþl;\NTan nigbuerRbTanCUnGtifiCn.
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26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>1 haniP½y\NTan ¬t¦

¬g¦ \NTan nigbuerRbTan

\NTan nigbuerRbTanRtÚv)ansegçbdUcxageRkam ³ 

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

\NTan nigbuerRbTanEdlminhYskMNt;sg

nigminfycuHtémø 134>918>953 539>001>217 84>582>082 337>905>418

dk ³

sMviFanFnelIbMNulsgS½y  ¬1>385>673¦  ¬5>535>763¦ ¬845>821¦ ¬3>379>055¦

\NTan nigbuerRbTansuT§ 133>533>280  533>465>454 83>736>261 334>526>363

GnuelameTAtameKalkarN_rbs;FnaKarkNþal plEdlrMBwgfanwgGacRbmUl)anmkvijBIvtßúbBa©aM ¬elIkElgEtsac;R)ak;¦ minRtÚv)anKitbBa©ÚlkñúgkareFVI 

sMviFanFn\NTaneT. sMviFanFnelI\NTan)at;bg;srubmancMnYn 1>385>673duløarGaemrik KWCasMviFanFnTUeTA 1° én\NTan nigbuerRbTanEdlenAminTan; 

TUTat;TaMgGs;.

i. \NTan nigbuerRbTan EdlminTan;putkMNt;sg nigminTan;fycuHtémø

\NTan nigbuerRbTanEdlminTan;putkMNt;sg minRtÚv)ancat;TukfafycuHtémøeT luHRtaEtmanB½t’manepSgbBa¢ak;pÞúyBIenH.

ii. \NTan nigbuerRbTan EdlputkMNt; b:uEnþminTan;fycuHtémø

\NTan nigbuerRbTanEdlputkMNt;sgticCag 90éf¶ minRtÚv)ancat;TukfafycuHtémøeT luHRtaEtmanB½t’manepSgbBa¢ak;pÞúyBIenH. 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 FnaKarminman\NTan nigbuerRbTanEdl)anputkMNt; nig)anfycuHtémøeT.

iii. \NTan nigbuerRbTan fycuHtémø

GnuelamtamRbkaselx F7-09-074Rb>k> cuHéf¶TI25 ExkumÖ³ qñaM2009 sIþBIkareFVIcMNat;fñak; nigsMviFanFnelI\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 qñaM2013 FnaKarminman\NTan nigbuerRbTanEdl)anfycuHtémøeT.

iv. \NTan nigbuerRbTanEdl)anerobcMeLIgvij

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 FnaKarminman\NTan nigbuerRbTanEdl)anerobcMeLIgvijeT.

¬c¦ karrwbGUsvtßúbBa©aM

kñúgGMLúgdMNac;qñaM éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 FnaKarmin)anrwbGUsRTBüskmµepSg² Edl)andak;bBa©aMenaHeT.

26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>1 haniP½y\NTan ¬t¦

¬q¦ karRbmUlpMþúRTBüskmµhirBaØvtßú eFobnwghaniP½y\NTan

i. viPaKtamTItaMgPUmisa®sþ

taragxageRkamenH lm¥itGMBIhaniP½y\NTansMxan;²rbs;FnaKar tamtémøeyagrbs;vaKitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 eday)aneFVIcMNat;fñak;tamPUmisa®sþ. 

cMeBaHtaragenH FnaKar)anEbgEckhaniP½y\NTan Ep¥keTAtamRbeTsénPaKIédKUrbs;xøÜn.

RbeTskm<úCa

duløarGaemrik

RbeTsma:eLsIu

duløarGaemrik

éf

duløarGaemrik

Gaemrik

duløarGaemrik

swgðburI

duløarGaemrik

\NÐÚeNsIu

duløarGaemrik

srub

duløarGaemrik

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg² 17>003>096 15>405>734 21>391 1>432>513 195>119 13>682 34>071>535

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*) 134>918>953 134>918>953

TwkR)ak;RtÚvTarRkúmh‘unBak;B½n§ - 51>124 - - - - 51>124

RTBüskmµepSg² 2>864>594 - - - - - 2>864>594

RTBüskmµhirBaØvtßúsuT§ 154>786>643 15>456>858 21>391 1>432>513 195>119 13>682 171>906>206

smmUlCaBan;erol 618>372>639 61>750>148 85>457 5>722>889 779>500 54>660 686>765>293

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg² 2>996 9>245>092 1>928>706 704>736 26>512 12>094 

 

11>920>136 

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*) 84>582>082   -   -   -   -   - 84>582>082

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§ - 34>875 - - - - 34>875

RTBüskmµepSg² 840>319   -   -   -   -   -  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

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.



kMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßúkMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßú  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 9796 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>1 haniP½y\NTan ¬t¦

¬q¦ karRbmUlpMþúRTBüskmµhirBaØvtßú eFobnwghaniP½y\NTan

ii. viPaKtamRbePTGaCIvkmµ

taragxageRkamenHlm¥itGMBIhaniP½y\NTancm,g²rbs;FnaKartamtémøeyagrbs;va eday)aneFVIcMNat;fñak;tamRbePTGaCIvkmµénPaKIédKUrbs;xøÜn.

RKwHsßan

hirBaØvtßú

duløarGaemrik

esvakmµ

duløarGaemrik

GaCIvkmµ

GclnRTBü

duløarGaemrik

karlk;dMu

niglk;ray

duløarGaemrik

sMNg;

duløarGaemrik

Gahr½N

duløarGaemrik

RbePTepSg²

duløarGaemrik

ÉktþCn

duløarGaemrik

srub

duløarGaemrik

31 FñÚ 2013

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)

TwkR)ak;RtÚvTarRkúmh‘unBak;B½n§

RTBüskmµepSg²

34>071>535

2>539>917 

51>124

2>864>594

-

5>417>838

-

-

-

11>932>371

-

-

-

33>076>263

-

-

-

4>929>623

-

-

-

15>455>713

-

-

-

35>538>243

-

-

-

26>028>985

-

-

34>071>535

134>918>953

51>124

2>864>594

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 39>527>170 5>417>838 11>932>371 33>076>263 4>929>623 15>455>713 35>538>243 26>028>985 171>906>206

smmUlCaBan;erol 157>911>044 21>644>263 47>669>822 132>139>671 19>693>844 61>745>573 141>975>281 103>985>795 686>765>293

31 FñÚ 2012

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘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

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.

26>2 haniP½yTIpSar

haniP½yTIpSar KWCahaniP½yEdleFVI[mankarERbRbÜltémøsmrmü b¤lMhUrsac;R)ak;naeBlGnaKtén]bkrN_hirBaØvtßúedaysarkarpøas;bþÚrtémøsmrmü.  

haniP½yTIpSar ekIteLIgedaysarsßanPaBebIkcMhénGRtakarR)ak; rUbiyb½NÑ nigplitplmUlFn EdlRbQmmuxnwgbERmbRmÜlTIpSarCak;lak; nigTUeTA  

RBmTaMgkarERbRbÜlénGRtaTIpSar b¤témøsmrmü dUcCaGRtakarR)ak; KMlat\NTan GRtabþÚrrUbiyb½NÑ nigtémømUlFnCaedIm. 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 FnaKarminman]bkrN_hirBaØvtßúEdlvas;EvgtamtémøsmrmüeT. FnaKarmineRbIR)as;]bkrN_hirBaØvtßúniTsSn_ dUcCa 

kic©snüabþÚrrUbiyb½NÑbreTs nigkarepþaHbþÚrGRtakarR)ak; edIm,IkarBarhaniP½yrbs;xøÜnenaHeT.

¬k¦ haniP½ytémø

FnaKarminmanhaniP½ytémømUlbRteT edaysarFnaKarminmankarvinieyaKEdl)ancat;fñak;kñúgtaragtulükar faCakarvinieyaKsRmab;dak;lk; b¤karvinieyaK 

tamtémøsmrmütamkarcMeNjxatenaHeT.

26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>2 haniP½yTIpSar ¬t¦

¬x¦ haniP½ykarbþÚrrUbiyb½NÑ

haniP½ykarbþÚrrUbiyb½NÑekItmkBIRbtibtþikarBaNiC¢kmµnaeBlGnaKt nigRTBüskmµ nigbMNulEdl)ankt;RtaCarUbiyb½NÑepSgBIrUbiyb½NÑeKalrbs;FnaKar. 

FnaKareFVIRbtibtþikarCacm,gCaR)ak;duløarGaemrik EdlCarUbiyb½NÑeKalrbs;FnaKar ehIyFnaKarminmanhaniP½ykarbþÚrrUbiyb½NÑbreTsCasarvnþenaHeT.

taragxageRkamsegçbGMBIRTBüskmµhirBaØvtßú nigbMNulhirBaØvtßúrbs;FnaKartamrUbiyb½NÑ KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013.

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 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

9>463>940 

 65>959>542

 32>933>608 

134>918>953

51>124

 2>864>594 

- 

- 

 13>682 

- 

-

- 

-

 68>590  

-

-

-

-

-

 24>463  

-

-

-

   65>415 

   54>395 

 1>031>192 

-

-

-

9>529>355

 66>013>937

 34>071>535 

 134>918>953 

51>124

2>864>594 

246>191>761 13>682 68>590 24>463 1>151>002 247>449>498

bMNulhirBaØvtßú

R)ak;beBaØIrbs;FnaKar

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;

bMNulepSg²

 10>732>351 

 189>673>465 

40>173

 135>572 

 8>670>696 

-

-

-

-

-

-

 93>004 

-

-

-

-

 41>892 

-

-

-

-

 1>505>854 

   11>261 

4>513

-

 10>732>351 

 191>314>215 

 51>434 

140>086 

 8>670>696 

209>252>257 - 93>004 41>892 1>521>628 210>908>782

sßanPaBenAelItaragtulükarsuT§  36>939>504 13>682 ¬24>414¦ ¬17>429¦ ¬370>626¦ 36>540>716

smmUlCaBan;erol 147>573>318 54>660 ¬97>534¦ ¬69>629¦ ¬1>480>653¦ 145>980>159

kic©snüa\NTan 64>796>269 - - - - 64>796>269

smmUlCaBan;erol 258>861>095 - - - - 258>861>095

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.



kMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßúkMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßú  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 9998 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>2 haniP½yTIpSar ¬t¦

¬x¦ haniP½ykarbþÚrrUbiyb½NÑ ¬t¦

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

R)ak;duløar

Gaemrik

R)ak;rUeBo

\NÐÚensIu

R)ak;)at

éf

R)ak;ey:n

Cb: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‘unsm<½n§jati

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;

RTBüGkmµepSg²

 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;.

¬K¦ haniP½yGRtakarR)ak;

haniP½yGRtakarR)ak; KWCahaniP½yEdllMhUrsac;R)ak;naeBlGnaKtén]bkrN_hirBaØvtßúnwgERbRbÜl eRBaHEtkarpøas;bþÚrGRtakarR)ak;elITIpSar. KMlatGRta 

karR)ak;GacekIneLIg b¤fycuHGaRs½yelIbERmbRmÜl\trMBwgTukkñúgGRtaepSg². KN³RKb;RKgFnaKar)antamdany:ageTotTat;eTAelIPaBminsIuKñaénGRtakar 

R)ak;EdlERbRbÜlenH.

taragxageRkamenHsegçbGMBIhaniP½yGRtakarR)ak;rbs;FnaKar. RTBüskmµnigbMNultamtémøeyag RtÚv)aneFVIcMNat;fñak;muneKrvagkalbriecäTénkarERbRbÜl 

karR)ak; b¤tamkalkMNt;rbs;]bkrN_ hirBaØvtßú.

26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>2 haniP½yTIpSar ¬t¦

¬K¦ haniP½yGRtakarR)ak; ¬t¦

ticCag1Ex

duløarGaemrik

1-3Ex

duløarGaemrik

3-12Ex

duløarGaemrik

1-5qñaM

duløarGaemrik

elIsBI5qñaM

duløarGaemrik

minmankarR)ak;

duløarGaemrik

srub

duløarGaemrik

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

RTBüskmµhirBaØvtßú

sac;R)ak;kñúgéd

smtulüenAFnaKarkNþal

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg²

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn (*)

TwkR)ak;RtÚvTarRkúmh‘unBak;B½n§

RTBüskmµepSg²

-

 12>100>000  

14>467>389  

 3>356>472  

-

-

-

-

17>000>000

   10>629>951   

-

-

-

 4>500>000 

-

  34>120>028  

-

-

-

-

- 

  4>054>198  

-

-

-

-

-

 18>869>591 

-

-

  9>529>355  

 49>413>937  

  2>604>146  

63>888>713 

51>124 

 2>864>594  

  9>529>355  

  66>013>937  

 34>071>535  

 134>918>953  

 51>124 

 2>864>594  

 29>923>861  27>629>951  38>620>028  4>054>198  18>869>591 128>351>869  247>449>498 

bMNulhirBaØvtßú

R)ak;beBaØIrbs;FnaKar

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;

bMNulepSg²

 -

 47>608>205

-

-

-

 -

 12>514>236 

-

-

10>000>000 

52>263>806 

-

-

-

-

 26>000 

-

-

-

-

-

-

-

-

732>351 

 78>901>968

  51>434 

 140>086  

  8>670>696  

  10>732>351  

191>314>215  

 51>434  

  140>086  

 8>670>696  

 47>608>205  12>514>236  62>263>806  26>000   -  88>496>535  210>908>782 

KMlatGRtakarR)ak;srub ¬17>684>344¦  15>115>715 ¬23>643>778¦  4>028>198  18>869>591  39>855>334  36>540>716 

smmUlCaBan;erol ¬70>648>954¦  60>387>281 ¬94>456>893¦  16>092>651  75>384>016 159>222>059  145>980>160 

(*) minrab;bBa©ÚlsMviFanFnTUeTAcMeBaH\NTan)at;bg;.



kMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßúkMNt;smÁal;r)aykarN_hirBaØvtßú  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៣ 101100 ២០១៣  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ

26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>2 haniP½yTIpSar ¬t¦

¬K¦ haniP½yGRtakarR)ak; ¬t¦

ticCag1Ex

duløarGaemrik

1-3Ex

duløarGaemrik

3-12Ex

duløarGaemrik

1-5qñaM

duløarGaemrik

elIsBI5qñaM

duløarGaemrik

minmankarR)ak;

duløarGaemrik

srub

duløarGaemrik

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;.

26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>3 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 nigTinñn½ybMNulEdlmankalkMNt; 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 elIkalkMNt;énR)ak;beBaØImankalkMNt;.

¬K¦ lMhUrsac;R)ak;minniTsSn_ (Non-derivative cash flows)

taragxageRkambgðajBIlMhUrsac;R)ak;EdlekIteLIgBIRTBüskmµ nigbMNulhirBaØvtßúminniTsSn_ (non-derivative financial 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;rMBwgTukEdlmineFVIGb,har.
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26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>3 haniP½ysac;R)ak;gayRsÜl ¬t¦

¬K¦ lMhUrsac;R)ak;minniTsSn_ (Non-derivative cash flows) ¬t¦

ticCag1Ex
duløarGaemrik

1-3Ex
duløarGaemrik

3-12Ex
duløarGaemrik

1-5qñaM
duløarGaemrik

elIsBI5qñaM
duløarGaemrik

srub
duløarGaemrik

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

RTBüGkmµhirBaØvtßú

R)ak;beBaØIrbs;FnaKar

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg;

bMNulepSg² 

732>351

126>510>173

-

140>086

8>670>695

-

12>514>236

-

-

-

10>000>000

52>263>806

51>434

-

     -

-

26>000

-

-

-

-

-

-

-

-

10>732>351

191>314>215

51>434

140>086

8>670>695

srubRTBüskmµhirBaØvtßú ¬éf¶putkMNt;tamkic©snüa¦ 136>053>306 12>514>236 62>315>240 26>000 - 210>908>782

RTBüskmµhirBaØvtßú ¬éf¶putkMNt;tamkic©snüa¦ 158>275>730 27>629>951 38>620>028 4>054>198 18>869>591 247>449>498

KMlatsac;R)ak;gayRsÜlsuT§ KitCaduløarGaemrik 294>329>036 40>144>187 100>935>268 4>080>198 18>869>591 458>358>280

smmUlCaBan;erol 1>175>844>499 160>376>027 403>236>396 16>300>391 75>384>016 1>831>141>329

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

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

26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>3 haniP½ysac;R)ak;gayRsÜl ¬t¦

¬X¦ xÞg;eRkAtaragtulükar

(i) kic©snüa\NTan

kalbriecäTénTwkR)ak;EdlCab;kic©snüarbs;]bkrN_hirBaØvtßúxÞg;eRkAtaragtulükarrbs;FnaKar EdlRtÚvBnüar\NTanCUnGtifiCn nigkBa©b;\NTanepSg² 

¬kMNt;smÁal; 24¦ RtÚv)ansegçbenAkñúgtaragxageRkam.

(ii) kBa©b;hirBaØvtßúepSg²eTot

kBa©b;hirBaØvtßúepSg² ¬kMNt;smÁal; 24¦ k¾RtÚv)anrYmbBa©ÚlenAkñúgtaragxageRkamEdr edayEp¥k tamkalbriecäTkñúgkic©snüamuneKbMput.

taragxageRkambgðajBIlMhUrsac;R)ak; EdlekItBIkic©snüahirBaØb,Tanrbs;FnaKar KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 Ep¥ktamkalbriecäTputkMNt;kñúgkic©snüa³

minelIsBI1qñaM srub

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

kic©snüa\NTan KitCaduløarGaemrik 7>065>431 7>065>431

lixitTTYlsÁalBIFnaKar 41>690>830 41>690>830

cMENk\NTanvi)arUbn_Edl)anGnum½tb:uEnþminTan;)aneRbICaR)ak;duløarGaemrik 16>040>008 16>040>008

64>796>269 64>796>269

kic©snüahirBaØvtßú - smmUlCaBan;erol 258>861>095 258>861>095

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012

kic©snüa\NTan KitCaduløarGaemrik 5>000>910 5>000>910

lixitTTYlsÁalBIFnaKar 7>674>576 7>674>576

cMENk\NTanvi)arUbn_Edl)anGnum½tb:uEnþminTan;)aneRbICaR)ak;duløarGaemrik 11>934>323 5>000>910

24>609>809 24>609>809

kic©snüahirBaØvtßú - smmUlCaBan;erol 98>316>187 98>316>187

26>4 haniP½yRbtibtþikar

haniP½yRbtibtþikarKWCahaniP½yénkar)at;bg; EdlbNþalmkBIPaBminRKb;RKan; b¤braC½ykñúgdMeNIrkarRKb;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;sµantémø RtÜtBiinitü nigRKb;RKghaniP½yRbtibtþikarrbs;xøÜn. eKalkarN_RKb;RKgRbB½n§épÞkñúg nigkarvas;Evg  

Edl)anGnuvtþ rYmmankarbegáItGaCJasRmab;karcuHhtßelxa karRKb;RKg):ar:aEm:RtkñúgkarkMNt;RbB½n§ nItiviFIeFVI [manRbsiT§PaB niigkarkt;RtaÉksar edIm,IFana 

nUvGnuelamPaBeTAtamtRmÚvkarénbTb,BaØtþi nigeKalkarN_ENnaMepSg². eKalkarN_ nignItiviFIepSg²RtÚv)anRtÜtBinitüeLIgvijtamkariybriecäT edayBicarNa 

eTAelI eKaledA nigyuT§sa®sþGaCIvkmµrbs;FnaKar nigtRmÚvkarrbs;eKalkarN_ENnaMepSg².

tYnaTIsvnkmµépÞkñúgrbs;FnaKarem pþl;nUvkarvaytémøÉkraCüGMBIPaBRKb;RKan;éneKalkarN_ nignItiviFIRtÜtBinitüépÞkñúgrbs;FnaKar edIm,IbnßyhaniP½yEdl 

Bak;B½n§nwgskmµPaBRbtibtþikar. cMeBaHkarrkeXIjNamYyEdlekItBIsvnkmµ nigkarRtÜtBinitüenH KN³RKb;RKgCan;x<s;rbs;FnaKar nigKN³kmµaFikarsvnkmµ  

nwgRtÜtBinitübEnßmeTotcMeBaHkarrkeXIjenaH.
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26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>5 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;beBaØImankalkMNt;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;beBaØIEdlmankalkMNt;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;RbEhlnwgtémøsmrmüedaysarRTBüTaMgenHBuMmankarERbRbÜlCasarvnþ eTAtam 

bERmbRmÜlGRtakarR)ak;TIpSareT. 

26>6 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.

26> karRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú ¬t¦
26>6 karRKb;RKgedImTun ¬t¦

taragxageRkamenHsegçbBIsmasPaKénedImTuntamc,ab;rbs;FnaKar ³

31 FñÚ 2013 31 FñÚ 2012

duløarGaemrik Ban;erol duløarGaemrik Ban;erol

edImTunfñak;TI1 ¬edImTuneKal¦

edImTuntamc,ab;

xatbgÁr

45>000>000

¬6>527>708¦

179>775>000

¬26>078>193¦

37>000>000

¬5>790>308¦

147>815>000 

¬23>132>280¦

dk ³

RTBüskmµGrUbI

\NTan  nigbuerRbTaneTA[PaKIBak;B½n§

38>472>292

¬492>370¦

¬216>739¦

37>763>183

153>696>807

¬1>967>018¦

¬865>872¦

150>863>917

31>209>692

¬1>065>548¦

-

30>144>144

124>682>720

¬4>256>864¦

-

120>425>856

edImTunfñak;TI2 ¬edImTunbnÞab;bnSM¦

sMviFanFnTUeTA ¬RbkassþIBIkarcat;fñak;RTBüskmµ¦

¬492>370¦

1>336>446

¬1>967>018¦

5>339>102

¬1>065>548¦

845>821

¬4>256>864¦

3>379>054

edImTuntamc,ab;¼mUlniFipÞal;suT§ 39>099>629 156>203>018 30>989>965 123>804>910
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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 qñaM2013 Gnu)atsac;R)ak; 

gayRsÜlrbs;FnaKarman 63° ¬2012 ³ 61°¦. 

karKNnaGnu)atsac;R)ak;gayRsÜl manbgðajlm¥itenAkñúgtarag1.

2>  katBVkic©edImTunGb,brma Rbkaselx F7-08-193Rb>k>
Rbkasrbs;FnaKarkNþalelx F7-08-193Rb>k> sþIBIkarkMNt;CafµInUv 

edImTuncuHbBaI¢ niglkçxNÐ sMuGaCJab½NÑcMeBaHRKwHsßanFnaKartRmÚv[FnaKar 

BaNiC¢TaMgGs; Edl)ancuHbBa¢IBaNiC¢kmµkñúgRbeTsCa Rkúmh‘un ehIyEdlman 

PaKTunikcab;BImYyrUbeLIgeTACaRKwHsßanFnaKar b¤hirBaØvtßúEdlman {cMNat;fñak;  

vinieyaK} vaytémøedayPñak;garvaytémøEdlmanekrþ×eQµaH RtÚvmanedImTun 

Gb,brmay:agehacNas;esµInwg 50Ban;lanerol ¬b¤ 13 landuløarGaemrik¦  

ehIyFnaKarBaNiC¢EdlmanPaKTunikeRcInrUbCabuKÁlkIþ b¤Ca Rkúmh‘unkIþ RtÚvman 

edImTunGb,brmay:agehacNas;esµInwg 150Ban;lanerol ¬b¤ 37landuløar 

Gaemrik¦RtwmdMNac;qñaM2010.

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 FnaKarmanedImTuncMnYn 45 landuløar 

Gaemrik ¬2012 ³ 37 lan duløarGaemrik¦. 

3>  mUlniFipÞal;suT§ Rbkaselx F7-010-182Rb>k> 
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKarmancMnYn  

39>099>629 duløarGaemrik ¬2012 ³ 30>989>965 duløarGaemrik¦  

dUc)anKNnakñúgtarag2.

mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKarmancMnYn ticCagtRmÚvkaredImTunGb,brma.  

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM 2013 mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKarmancMnYn 

39>099>629 duløarGaemrik EdlmancMnYnx<s;Cag 1>599>629 duløarGaemrik  

eRbobeFobeTAnwgedImTunGb,brmaEdlmancMnYn 37>500>000 duløarGaemrik.

edIm,IeFVI[mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKarmanPaBRbesIreLIg RkúmRbwkSaPi)al  

nigPaKTunik)anGnum½telIviesaFnkmµlkçnþik³enAéf¶TI14 Exmkra qñaM2013  

kñúgkarbEnßmedImTuncMnYn8landuløarGaemrik. TwkR)ak;enH )anbEgVrcUleTAkñúg 

KNnI Nostro rbs;FnaKarenAkariyal½ykNþal enAéf¶TI22 Exmkra qñaM2013.

enAéf¶TI20 ExkumÖ³ qñaM2013 FnaKar)andak;ÉksarTaMgenHCUnFnaKarkNþal  

nig)anesñIsMukarGnum½telIkarbEnßmedImTunenH.

4>  Gnu)atsaFnPaB Rbkaselx F7-04-206Rb>k>
KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 FnaKar)anrkSaGnu)atsaFnPaB 20/14°  

¬2012 ³ 26/79°¦ EdltMNag[mUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKar CaPaKryén 

RTBüskmµEdlføwghaniP½ynigxÞg;eRkAtaragtulükar.

FnaKar)anGnuvtþRsbtamRbkasenH EdltRmÚv[Gnu)atsaFnPaBy:agehac 

Nas;esµInwg 15°.

karKNnaGnu)atsaFnPaB manbgðajlm¥itkñúgtarag3.

5>  RbtibtþikarrUbiyb½NÑbreTs Rbkaselx F7-00-50Rb>k>
FnaKareFVIRbtibtþikarGaCIvkmµ nigrkSabBa¢IKNenyürbs;xøÜnCaR)ak;duløarGaemrik.  

ehtuenHrUbiyb½NÑepSg²TaMgGs;eRkABIR)ak;duløarGaemrik RtÚv)ancat;TukCa 

rUbiyb½NÑbreTs.

xÞg;kñúgtaragtulükar

GnuelamtamRbkaselx F7-00-50Rb>k> KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 

RTBüskmµ nig bMNulrUbiyvtßúTaMgGs;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 qñaM2013 FnaKar)anGnuvtþRsbtamRbkasenH.

6> sßanPaBcMhsuT§énrUbiyb½NÑbreTs Rbkaselx F7-07-134Rb>k>
sßanPaBcMhsuT§énrUbiyb½NÑbreTsNamYyk¾eday b¤sßanPaBcMhsuT§én 

rUbiyb½NÑbreTsTaMgGs; eTaHkñúgsßanPaBEvg b¤xøIk¾eday minRtÚv[elIs  

20° énmUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKareT,Iy.

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 FnaKar)anGnuvtþtamRbkassIþBIsßanPaB 

cMhsuT§énrUbiyb½NÑbreTs. karKNnasßanPaBcMhsuT§énrUbiyb½NÑbreTs 

manbgðajlm¥itkñúgtarag4.

កំណត់សម្គ្រចល់ស្តពីីការ

អន៊វត្តតាមប្រចកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រចកម្ពុជុា¬min)aneFVIsvnkmµ¦

7>  cMNat;fñak; nigsMviFanFn \NTannigbuerRbTan)at;bg;   
Rbkaselx F7-00-51Rb>k> viesaFnkmµ 
elIRbkaselx F7-02-145Rb>k> nigsaracrENnaM 
elx F7-04-01s>r>N>n

FnaKar)anGnuvtþtamtRmÚvkarrbs;FnaKarkNþal sIþGMBIkRmitGb,brmaén 

sMviFanFnCak;lak; EdlRtÚvGnuvtþkúñgkareFVIcMNat;fñak;\NTan nigbuerRbTan  

dUcEdl)ankMNt;edayRbkasenH. 

esckIþlm¥iténkarKNnasMviFanFn\NTan EdlGnuelamtamtRmÚvkarrbs; 

FnaKarkNþalmanbgðaj enAkñúgtarag5.

8> haniP½y\NTanFM² Rbkaselx F7-00-52Rb>k> nig 
F706-226Rb>k> 

eyagtamlkçxNÐénRbkasxagelIenH FnaKarRtÚvrkSaGnu)atenHCaGtibrma  

20° enARKb;eBlevlaTaMgGs;rvaghaniP½ysrubrbs;xøÜn EdlbNþalmkBI 

RbtibtþikarCamYyGñkTTYlplCaÉktþCn nigmUlniFipÞal;suT§ ehIyhaniP½y 

\NTanFM²CaÉktþCnsrubmin[elIsBI 300° énmUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKareT.

eyagtamlkçxNÐénRbkasenH FnaKarRtÚvrkSaGnu)atenHCaGtibrma 20°  

enARKb;eBlevlaTaMgGs; rvaghaniP½ysrubrbs;xø Ün EdlbNþalmkBI 

RbtibtþikarCamYyGñkTTYlplCaÉktþCn nigmUlniFipÞal; suT§rbs;xøÜn.

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 FnaKar)anGnuvtþRsbtamRbkasenH.

9>  \NTancMeBaHsm<½n§jati Rbkaselx F7-02-146Rb>k>
FnaKar)anGnuvtþRsbtamRbkasenH EdltRmÚv[Tm¶n;\NTanPaKIBak;B½n§ 

EdlminTan;TUTat; min RtÚvelIsBI 10° énmUlniFisuT§rbs;FnaKarenaHeT. 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013FnaKar)anGnuvtþRsbtamRbkasenH.

10>  GclnRTBü Rbkaselx F7-01-186Rb>k>
eyagtamkarkMNt;rbs;Rbkaselx F7-00-47Rb>k> GclnRTBüEdl 

eFVIlT§kmµedayFnaKar sRmab;eKalbMNgRbtibtþikar RtÚvrkSamin[elIs 30°  

énmUlniFipÞal;suT§srubrbs;FnaKareT. GclnRTBü EdlBMumanTMnak;TMng 

pÞal;eTAnwgRbtibtþikarrbs;FnaKar RtÚvlk;ecjmin[elIsBIry³eBlmYyqñaM  

bnÞab;BIkalbriecäTEdlRTBüenaH)ankøayCaRTBüsm,tþirbs;FnaKar .

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 GclnRTBürbs;FnaKarmancMnYn 4>033>219  

duløarGaemrik ¬2012 ³ 6>048>544 duløarGaemrik¦ smmUlnwg 10/32°  

¬2012 ³ 19/52°¦ énmUlniFipÞal;suT§rbs;FnaKar dUcenHvaGnuelam 

RsbtamGnu)atGclnRTBü EdltRmÚvedayRbkasenH.

tarag 1 ³ Gnu)atsac;R)ak;gayRsÜl

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

Gnu)atsac;R)ak;gayRsÜl duløarGaemrik

PaKyk 

smtulüsac;R)ak; 

+ xÞg;\NBn§ 

- sac;R)ak;kñúgéd 9>529>355 

- R)ak;beBaØIenAFnaKarkNþal ¬edayminKitR)ak;beBaØIkatBVkic©  

nigTunbRmúgkatBVkic©¦ 39>296>884 

- R)ak;beBaØIenARKwHsßanFnaKar nighirBaØvtßúepSg² 34>071>535 

- cMENkénR)ak;km©IeTA[RKwHsßanFnaKar nighirBaØvtßúepSg² 

enAsl;eBlminelIsBI1Ex 

-   

82>897>774 

dk ³

 + xÞg;\NTan 

- KNnIcrnþrbs;FnaKarkNþal RKwHsßanFnaKar nighirBaØvtßúepSg² 10>732>351 

- R)ak;km©IBIFnaKarkNþal enAsl;eBlminelIsBI1Ex -   

72>165>423 

smtulüsuT§ - sßanPaBGñk[x©I 

1> R)ak;km©IenAsl;ry³eBlminelIsBI1Ex  

¬edayminKit\NTanKµankalkMNt;¦

 

 - 

2> b½NÑrtnaKarenAsl;ry³eBlminelIsBI1Ex ¬sÞÜn¦   - 

srubPaKyk ¬k¦ 72>165>423

PaKEbg 

1> 80° énR)ak;beBaØImankalkMNt; nigviBaØabnbRtR)ak;beBaØI 

enAsl;eBlminelIsBI1Ex 27>136>813

2> 50° énR)ak;beBaØImankalkMNt; nigviBaØabnbRtR)ak;beBaØI 

enAsl;eBlelIsBI1Ex 32>402>021

3> 50° énR)ak;beBaØIsnSM 7>294>076 

4> 60° énR)ak;beBaØItamtRmÚvkar 47>240>014

srubPaKEbg ¬x¦ 114>072>924 

Gnu)atsac;R)ak;gayRsÜl ¬k¼x¦ 63°
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tarag 2 ³ mUlniFipÞal;suT§

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

mUlniFipÞal;suT§ duløarGaemrik

RbePTedImTunsMxan;

I- srubrg - k 

edImTun)anbg; 45>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¦ 45>000>000 

karRtÜtBinitümankMNt; elIR)ak;cMeNjrkSaTuk ³ Gtibrma 20° énsrub ¬k¦ -

II- srubrg - x 

PaKh‘unEdlkan;kab;edayxøÜnÉg ¬tamtémøcuHbBaI¢suT§¦ 6>527>708 

karxatbgÁr 492>370 

RTBüskmµGrUbIEdlRtÚvkat;kg

1> cMENkedImTunEdlminTan;bg;                                                                                         -

2> \NTan \NTanvi)arUbn_ nigbuerRbTanepSg²                                                                    216>739 

3> ]bkrN_bMNulEdlmankarcuHhtßelxaedayPaKTunik RkúmRbwkSaPi)al 

PaKIBak;B½n§      

-

karxatbg;epSg² -

srub ¬x¦    7>236>817

srubedImTunRbePTTI1 ¬edImTunsMxan;¦ ¬k¦-¬x¦ 37>763>183

mUlniFipÞal;suT§ duløarGaemrik

RbePTedImTunbEnßm

III- srubrg - K

TunbRmúgkarvaytémøeLIgvIj ¬Gnum½tedayFnaKarkNþal¦ -   

sMviFanFnhaniP½yFnaKarTUeTA ¬Gnum½tedayFnaKarkNþal¦ -   

1° énsMviFanFnTUeTA ¬RbkassIþBI karcat;fñak;RTBüskmµ¦ 1>336>446 

bMNulbnÞab;bnSM ¬Gnum½tedayFnaKarkNþal¦ -   

xÞg;epSg² ¬Gnum½tedayFnaKarkNþal¦ -   

srub ¬K¦ 1>336>446 

karRtÜtBinitümankMNt; elIbMNulbnÞab;bnSM ¬Gtibrma 50° énedImTunRbePTTI 1¦ 4°

IV- srubrg - X ¬RbePTTI 2 - karkat;kgepSg²¦ 

mUlFnEdlmancMENkkñúgRKwHsßanFnaKar nighirBaØvtßúepSg² -

xÞg;epSg²EdlRtÚvkat;kg ¬bnÞúkBnüar¦ -

srub ¬X¦ -

srubedImTunRbePTTI2 ¬edImTunbEnßm¦ ¬K¦-¬X¦ 1>336>446 

karRtÜtBinitümankMNt; elIedImTunRbePTTI 2  

¬edImTunRbePTTI 2 = Gtibrma 100° énedImTunRbePTTI 1¦ 4°

mUlniFipÞal;suT§tamkarkMNt;rbs;niy½tkr ¬k¦ - ¬x¦ + ¬K¦ - ¬X¦ 39>099>629

tarag 3 ³ Gnu)atsaFnPaB

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

Gnu)atsaFnPaB duløarGaemrik

PaKyk 

mUlniFipÞal;suT§ dUc)anKNnaxagelI (N) 39>099>629

RTBüskmµ føwg

PaKEbg  

srubRTBüskmµdul  

- sac;R)ak; mas nig\NeTyüenAFnaKarkNþal 73>962>177 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  176>994>363 100° 176>994>363

srubRTBüskmµdUc)anraykarN_enAkñúgtaragtulükar   250>906>541 176>994>363

xÞg;eRkAtaragtulükar  

- haniP½yTaMgRsúg - 100° -

- haniP½ymFüm 35>546>521 50° 17>773>260

- haniP½ylµm -   20° -

- haniP½yTab 29>249>748 0° -

64>796>269 17>773>260

PaKEbg (D1) 194>767>623

Gnu)atsaFnPaB = (S = N / D1) 20/08°
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tarag 4 ³ sßanPaBcMhsuT§énrUbiyb½NÑ

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2012 R)ak;rUeBo\NÐÚensIu R)ak;)atéf R)ak;ey:n R)ak;epSg² srub

RTBüskmµhirBaØvtßú

sac;R)ak;kñúgéd - - - 65>415 65>415

smtulüenAFnaKarkNþal - - - 54>395 54>395

R)ak;beBaØI nigkardak;R)ak;enAFnaKarepSg² 13>682 68>590 24>463 1>031>193 1>137>928

\NTan nigbuerRbTanGtifiCn - - - - -

RTBüskmµepSg² - - - - -

13>682 68>590 24>463 1>151>003 1>257>738

bMNulhirBaØvtßú

R)ak;beBaØIrbs;FnaKar - - - - -

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn - 93>004 41>892 1>505>855 1>640>751

TwkR)ak;CMBak;Rkúmh‘unBak;B½n§ - - - 11>261 11>261

TwkR)ak;CMBak;GñkpÁt;pÁg; - - - 4>513 4>513

bMNulepSg² - - - - -

- 93>004 41>892 1>521>629 1>656>525

sßanPaBenAelItaragtulükarsuT§ 13>682 ¬24>414¦ ¬17>429¦ ¬370>626¦ ¬398>787¦

smmUlCaBan;erol 54>660 ¬97>534¦ ¬69>629¦ ¬1>480>653¦ ¬1>593>156¦

sßanPaBcMhsuT§énrUbiyb½NÑeFobnwgmUlniFipÞal;suT§KitCa° 0/03° -0/06° -0/04° -0/95° -1/02°

tarag 5 ³ cMNat;fñak; nigsMviFanFnelI\NTan)at;bg;

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

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 133>644>561 sMviFanFnTUeTA 1°  1>336>446 1>336>446 - -

\NTannigbuerRbTan     1>209>717 XøaMemIl 3°       36>292       36>292 - -

\NTannigbuerRbTan          64>674 eRkamsþg;dar 20°       12>935    12>935 - -

srubdul 134>918>952  1>385>673 1>385>673 - -

karKNnaGnu)atepSg²

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

¬KitCaduløarGaemrik¦

edImTun

1 edImTun eFobnwgRTBüskmµsrub ¬k¼x¦ 15/37°

k- edImTun  38>472>292 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

2 edImTunfñak;TI1 eFobnwgRTBüskmµsrub ¬k¼x¦ 15/37°

k- edImTunfñak;TI1  38>472>292 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

3 edImTunfñak;TI1 eFobnwgRTBüskmµEdlføwghaniP½y ¬k¼x¦ 21/82°

k- edImTunfñak;TI1  38>472>292 

x- RTBüskmµEdlføwghaniP½y 176>994>363 

4 edImTunfñak;TI1 nigTI2 eFobnwgRTBüskmµEdlføwghaniP½y ¬k¼x¦ 22/17°

k- edImTunfñak;TI1 nigTI2  39>099>629 

x- RTBüskmµEdlføwghaniP½y 176>994>363

5 mUlniFipÞal;suT§ eFobnwgRTBüskmµ ¬k¼x¦ 15/62°

k- mUlniFipÞal;suT§  39>099>629 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

6 Gnu)atsaFnPaB ¬k¼x¦ 22/17°

k- mUlniFipÞal;suT§  39>099>629 

x- RTBüskmµEdlføwghaniP½y 176>994>363 

7 bMNul eFobnwgRTBüskmµsrub ¬k¼x¦ 84/63°

k- bMNulsrub 211>831>991 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

8 bMNul eFobnwgedImTun ¬k¼x¦ 550/61°

k- bMNulsrub 211>831>991 

x- edImTun  38>472>292 

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¦ 134>918>953 

11 R)ak;bRmúgFnaKar eFobnwgRTBüskmµsrub ¬k¼x¦ 0°

k- R)ak;bRmúgFnaKar  - 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

12 \NTanmindMeNIrkar eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 0/05°

k- \NTanmindMeNIrkar  64>674 

x- \NTansrub ¬dul¦ 134>918>953 

13 \NTanmindMeNIrkar eFobnwgRTBüskmµsrub ¬k¼x¦ 0/03°

k- \NTanmindMeNIrkar  64>674 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

14 RTBüskmµEdl)aneFVIcMNat;fñak; eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 0/05°

k- RTBüskmµEdl)aneFVIcMNat;fñak;   64>674

x- \NTansrub ¬dul¦ 134>918>953 

15 RTBüskmµEdl)aneFVIcMNat;fñak; eFobnwgRTBüskmµsrub ¬k¼x¦ 0/03°

k- RTBüskmµEdl)aneFVIcMNat;fñak; 64>674  

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

16 RTBüskmµEdl)aneFVIcMNat;fñak; eFobnwgedImTun ¬k¼x¦ 0/17°

k- RTBüskmµEdl)aneFVIcMNat;fñak; 64>674 

x- edImTun 38>472>292 

17 \NTan[PaKIBak;B½n§ eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 0/16°

k- \NTanPaKIBak;B½n§  216>739 

x- \NTansrub ¬dul¦ 134>918>953 

18 \NTanhaniP½yFM² eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 34/76°

k- \NTanhaniP½yFM²  46>897>006 

x- \NTansrub ¬dul¦ 134>918>953 

19 \NTan[PaKIBak;B½n§ eFobnwgmUlniFipÞal;suT§ ¬k¼x¦ 1°

k- \NTanPaKIBak;B½n§  216>739 

x- mUlniFipÞal;suT§  39>099>629 

20 \NTanhaniP½yFM² eFobnwgmUlniFipÞal;suT§ ¬k¼x¦ 119/94°

k- \NTanhaniP½yFM²  46>897>006 

x- mUlniFipÞal;suT§  39>099>629 

21 sMviFanFnTUeTA eFobnwg\NTansrub 1°

k- sMviFanFnTUeTA  1>336>446 

x- \NTansrub ¬dul¦ 134>918>953 

22 sMviFanFnCak;lak; eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 0/04°

k- sMviFanFnCak;lak;  49>227 

x- \NTansrub ¬dul¦ 134>918>953 

23 sMviFanFnCak;lak; eFobnwg\NTanmindMeNIrkar ¬k¼x¦ 76°

k- sMviFanFnCak;lak;  49>227 

x- \NTanmindMeNIrkar 64>674

24 sMviFanFnsrub eFobnwgRTBüskmµsrub ¬k¼x¦ 0/55°

k- sMviFanFnsrub  1>385>673 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 
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karKNnaGnu)atepSg² ¬t¦

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

25 \NTan eFobnwgR)ak;beBaØI ¬k¼x¦ 70/52°

k- \NTansrub[GtifiCn ¬dul¦ 134>918>953 

x- R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn 191>314>215 

cMNUl

26 GRtacMeNj eFobnwgRTBüskmµ ¬k¼x¦ -0/29°

k- R)ak;cMeNjsuT§ ¬737>400¦

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

27 GRtacMeNj eFobnwgedImTun ¬k¼x¦ -1/92°

k- R)ak;cMeNjsuT§ ¬737>400¦

x- edImTun  38>472>292 

28 GRtacMeNjdul ¬k¼x¦ 3/64°

k- cMNUlkarR)ak;  9>119>702 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

29 kRmitkarR)ak;suT§ eFobnwgRTBüskmµsrub ¬¬k-x¦¼K¦ 2/43°

k- cMNUlkarR)ak;  9>119>702 

x- cMNaykarR)ak;  3>043>368 

K- RTBüskmµsrub 250>304>283 

30 cMNUlepSg² eFobnwgRTBüskmµ ¬k¼x¦ 0/63°

k- cMNUlepSg²  1>575>606 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

31 sMviFanFn eFobnwgRTBüskmµsrub ¬k¼x¦ 0/55°

k- sMviFanFn  1>385>673 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

32 cMNayTUeTA eFobnwgRTBüskmµsrub ¬k¼x¦ 3/18°

k- cMNayminEmnkarR)ak;  7>947>223 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

33 R)ak;cMeNj¼¬xat¦suT§munbg;Bn§ eFobnwgRTBüskmµ ¬k¼x¦ -0/25°

k- R)ak;cMeNjsuT§¼¬xat¦munbg;Bn§ ¬628>712¦

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

34 cMNayBn§ eFobnwgRTBüskmµsrub ¬k¼x¦ 0/04°

k- cMNayBn§  108>688 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

35 kRmitkarR)ak; eFobnwgcMNUldul ¬¬k-x¦¼K¦ 56/81°

k- cMNUlkarR)ak;  9>119>702 

x- cMNaykarR)ak;  3>043>368 

K- cMNUldul  10>695>308 

36 cMNUlminEmnkarR)ak; eFobnwgcMNUldul ¬k¼x¦ 14/73°

k- cMNUlminEmnkarR)ak;  1>575>606 

x- cMNUldul  10>695>308  

37 cMNayminEmnkarR)ak; eFobnwgcMNUldul ¬k¼x¦ 74/31°

k- cMNayminEmnkarR)ak;  7>947>223 

x- cMNUldul 10>695>308  

38 cMnYndgéncMNUlkarR)ak;rk)an ¬¬k+x¦¼K¦       0/79°

k- cMeNj¼¬xat¦ munbg;Bn§ ¬628>712¦

x- cMNaykarR)ak;  3>043>368 

K- cMNaykarR)ak;  3>043>368 

sac;R)ak;gayRsÜl

39 RTBüskmµCasac;R)ak;gayRsÜl eFobnwgRTBüskmµsrub ¬k¼x¦ 33/12°

k- RTBüskmµCasac;R)ak;gayRsÜl ¬ticCag3Ex¦  82>897>774

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

40 bMNulry³eBlxøI eFobnwgRTBüskmµsrub ¬k¼x¦ 84/62°

k- bMNulry³eBlxøI ¬ticCag1qñaM¦ 211>831>991 

x- RTBüskmµsrub 250>304>283 

41 RTBüskmµCasac;R)ak;gayRsÜlsuT§ ¬¬k-x¦¼K¦ -60/85°

k- RTBüskmµCasac;R)ak;gayRsÜl ¬ticCag3Ex¦  82>897>774 

x- bMNulry³eBlxøI  211>805>991 

K- bMNulsrub 211>831>991 

42 Quick Ratio ¬k¼x¦ 39/14°

k- Quick assets  82>897>774 

x- bMNulry³eBlxøI  211>805>991

43 R)ak;beBaØI eFobnwg\NTansrub ¬k¼x¦ 141/80°

k- R)ak;beBaØIrbs;GtifiCnsrub 191>314>215 

x- \NTansrubpþl;[GtifiCnminEmnFnaKar ¬dul¦ 134>918>953
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ប៊៊ន យីន

សម្រច្រចប់ការប្រចមូលផល...

ជោគជ័យរបស់យើង គឺជាផ្ល្រចផ្ក្រចន្រចការខិតខំប្រចឹងប្រច្រចង និង 

ការតាំងចិត្តខ្ពុស់របស់ប៊គ្គលិក អស់រយៈព្រចលជាច្រចើនឆ្ន្រចំ។  

ដោយចូលរួមទាំងអស់គា្ន្រច យើងបានាប់ផ្តើមចំណ្រចញប្រច្រចក់ 

ប្រចាំខ្រចាប់តាំងពីខ្រចសីហាឆ្ន្រចំ២០១៣ ហើយយើងរំពឹងទ៊ក 

ានឹងាប់ផ្តើមប្រចមូលផលចំណ្រចញន្រចអាជីវកម្មរបស់យើង  

ក្នុងរយៈព្រចលប៉៊នា្ម្រចនឆ្ន្រចំដ៏ខ្លីខាងម៊ខ។

បណា្ត្រចញសាខារបស់ក្រច៊មហ៊៊ន
បណា្ត្រចញសាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី .............................................១១៦
បណា្ត្រចញសាខារបស់ក្រច៊មហ៊៊ន ម្រច .................................................................១១៧
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�ត់ដំបង

របស់ក្រច៊មហ៊៊នម្រចសាខា ធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊
បណា្ត្រចញសាខាបណា្ត្រចញ

Cimb Group hoLDinGS berhaD
Cimb inVeStment banK berhaD
Cimb FutureS SDn. bhD.
Cimb Si SDn. bhD
Level 13, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 8889
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 : 662 638 8000/662 626 7000
Fax : 662 633 9026
Website : www.cimbthai.com

Cimb banK berhaD
SinGapore branCh
50 Raffles 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 Knightsbridge
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 Office 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 Preah Norodom Boulevard &
Street 118
Sangkat Phsar Chas
Phnom Penh 12203
Kingdom of Cambodia
Tel : 855 23 988 388
Fax : 855 23 988 099

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 Raffles Place #19-00
Singapore Land Tower
Singapore 048623
Tel : 65 6225 1228
Fax : 65 6225 1522

Cimb SeCuritieS 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)  
Co., LtD.
130-132 Sindhorn Tower 2, 1st & 2nd Floor/
Sindhorn Tower 3, 12th Floor
Wireless Road
Lumpini Pathumwan
Bangkok 10330
Tel : 66 2841 9000
Fax : 66 2841 9090
Website : www.cimbsecurities.com

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 LtD.
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 SeCuritieS LtD.
taiwan branCh
76F-1, 101 Tower Building
No. 7, Xin Yi Rd
Sec. 5, Taipei, Taiwan
Tel : 886 2 8729 8388
Fax : 886 2 8729 8391

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.
15F-16F, Minmetals Building
No. 99, Xinhai Street
Coastal Industrial Base
Yingkou, Liaoning, China
Post Code 115000
Tel : 86 417 280 2079
Fax : 86 417 282 7926

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 Office Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka
87000 W P Labuan
Malaysia
Tel : 6087 414 252
Fax : 6087 411 855

Cimb iSLamiC truStee berhaD
Level 21, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 8889
Website : www.cimb.com

Cimb CommerCe truStee
 berhaD
Level 21, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 8889
Website : www.cimb.com

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

សាខានរោត្តម ខាងជើង
ផ្ទះទលខ ២០ មហាវិថីព្រចះទនរោត្តម
សង្កត់ផ្រចសារាស់ ខណ្ឌដូនព្រចញ
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

សាខានរោត្តម ខាងត្របូង
ផ្ទះទលខ ២១៦ មហា វិថីព្រចះទនរោត្តម
សង្កត់ទន្ល្រចបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

សាខាមហាវិថីព្រះសីហន៊
ផ្ទះទល្រចខ ៥៧អ្រចហ្វ មហាវិថីព្រចះទសីហន៊
សង្កត់ចត៊ម៊ខ ខណ្ឌដូនព្រចញ
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

សាខាមហាវិថីម៉្រស្រទ៊ង
ផ្ទះទល្រចខ ១៨៧ មហាវិថីម៉្រចស្រចទ៊ង
សង្កត់ទួលសា្វយព្រច្រច ខណ្ឌចំការមន
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

សាខាអូឡាំពិក
ផ្ទះទល្រចខ ២០១ ផ្លូវហ្រចសា៉្រចវា៉្រចហារឡាលន្រចហ៍រ៊
សង្កត់ផ្រចសារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

សាខាក្រ៊ងព្រះសីហន៊
ផ្ទះទល្រចខ ៩០ ផ្លូវឯកាជជ្រចយ
សង្កត់លខ៤ ខណ្ឌមិត្តភាព
ខ្រចត្តព្រចះទសីហន៊

សាខាក្រ៊ងសៀមរប
ផ្ទះទលខ ៣៨-៤០ ផ្លូវស៊ីវ៊តា្ថ
សង្កត់សា្វយដើមគរ ខណ្ឌសៀមាជប
ខ្រចត្តសៀមាជប

សាខាផ្រសារហ្រងលី
ផ្ទះទលខ១២Z ផ្លូវ២៧១
សង្កត់ទឹកល្អក់ III ខណ្ឌទួលគោក
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

សាខាទួលគោក
ផ្ទះទល្រចខ ១៥០F២DE0E0១ ផ្លូវ ២៨៩
សង្កត់បឹងកក់ I ខណ្ឌទួលគោក
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

សាខាក្រ៊ងបាត់ដំបង
ផ្ទះទល្រចខ ៩៨-៩៩ ភូមិព្រច្រចកមហាទ្រចព
សង្កត់សា្វយពរ ក្រច៊ងបាត់ដំបង
ខ្រចត្តបាត់ដំបង

សាខាក្រ៊ងកំពង់ចាម
ភូមិ៤ សង្កត់វាលវង់
ក្រច៊ងកំពង់ាម ខ្រចត្តកំពង់ាម

មជ្រឈមណ្ឌល CIMB Preferred
សាខានរោត្តម ខាងជើង
ផ្ទះទល្រចខ២០ មហាវិថីព្រចះទនរោត្តម
សង្កត់ផ្រចសារាស់ ខណ្ឌដូនព្រចញ
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

សាខានរោត្តមខាងត្របូង
ផ្ទះទល្រចខ ២១៦ មហាវិថីព្រចះទនរោត្តម
សង្កត់ទន្ល្រចបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

សាខាអូឡាំពិក
ផ្ទះទល្រចខ ២០១ ផ្លូវហ្រចសា៉្រចវា៉្រចហារឡាលន្រចរហ៍រ៊
សង្កត់ផ្រចសារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

សាខាក្រ៊ងសៀមរប
ផ្ទះទល្រចខ ៣៨-៤០ ផ្លូវស៊ីវ៊តា្ថ
សង្កត់សា្វ្រចយដើមគរ ខណ្ឌសៀមាជប
ខ្រចត្តសៀមាជប

ទីតាំងមា៉្រស៊ីន ATMs
Naga World

ផ្លូវសម្ត្រចចត្រចជោ
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

T&C សម្ត្រចបា៉្រន
ផ្ទះទល្រចខ ៣៥-៣៧ ផ្លូវសម្ត្រចចបា៉្រចន(២១៤)
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

U-Care មាត់ទន្ល្រ
មហាវិថីសម្ត្រចចស៊ធារស
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

អាគារពាណិជ្ជកម្ម HSC (Linex)

អាគារល្រចខ ៣៧ABCD មហា វិថីសហព័ន្ធ រ៊ស្រចសី
សង្កត់មោរម្រចយ ខណ្ឌ៧មកាជ
ាជជធានីភ្នំពញ

មជ្រឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មប៊ណ្ណ
មហាវិថីព្រចះទនរោត្តម
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

សណ្ឋគគារ និងភោជនីយដ្ឋ្រន Royal Inn

ផ្ទះទល្រចខ ១២៨D៦.៧ មហាវិថីស៊ធារស
ាជជធានីភ្នំពញ

Brown Coffee

ផ្ទះទល្រចខ ០១ ផ្លូវលខ ៩៨ ឈៀងវិថីព្រចះទស៊ីស៊វតិ្ថ
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

U-Care កម្ពុជាក្រ្រម
ផ្ទះទល្រចខ ៨៤៤E0 ផ្លូវ ១២៨
សង្កត់ទឹកល្អក់ I
ាជជធានីភ្នំពញ

វិទ្រយាសា្ថ្រន ELT

ផ្ទះទល្រចខ ២២A ផ្លូវ ២៧៣
សង្កត់បឹងកក់ I ខណ្ទទួលគោក
ាជជធានីភ្នំពញ

The Place

ផ្ទះទលខ ១២៣ ផ្លូវល្រចខ ៩៣
សង្កត់បឹងក្រចងកង I ខណ្ឌចំការមន
ាជជធានីភ្នំព្រចញ

TK Avenue

ផ្ទះទល្រចខ ៨០A ផ្លូវ៣១៥
ខណ្ទទួលគោក
ាជជធានីភ្នំពញ

Toy Center

ផ្ទះទល្រចខ៣០ មហាវិថីព្រចះទម៊ន្នីវង្រចស
សង្ក្រចត់ស្រចះទចក ខណ្ឌដូនព្រចញ
ាជជធានីភ្នំព្រចញ
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Yangon

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
Level 17, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 8889
Website : www.cimbfoundation.com

Cimb banK berhaD
YanGon repreSentatiVe oFFiCe
1008 Level 10 Sakura Tower
Kyauktada Township Yangon
Myanmar
Tel : 951 255 430
Fax : 951 255 430

Cimb banK berhaD
mumbai repreSentatiVe oFFiCe
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 Corporate FinanCe
(inDia) priVate LimiteD
1203, The Capital
Bandra Kurla Complex
Mumbai 400 051
India
Tel : 91 22 6602 5100
Fax : 91 22 6602 5105

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

Cimb banK berhaD
ShanGhai branCh
Unit 1805-1807, AZIA Center
1233, Luijiazui Ring Road
Pudong New District
Shanghai, China
Post Code: 200120
Tel : +86 21 2026 1888
Fax : +86 21 2026 1988
Website : www.cimb.com

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

ផលិតផលថ្មី
ការណ្រចនំាជូន
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២០អាប្រច មហាវិថីព្រចះទនរោត្តម ក្រចងផ្លូវ១១៨
សង្ក្រចត់ ផ្រចសារាស់ ភ្នំព្រចញ ១២២០៣
ព្រចះទាជជាណាចក្រចកម្ពុុជា
គ្រចហទំព័រ៖ www.cimbbank.com.kh


