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អំពីធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី
ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី បនចបេ់ផ្តម្របតិបត្តិករេន

កនុងទីផ រ្របេទសកមពុជេនៃថងទី ១៩ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១០ េ យបន
បន្តេបក ខធនគរពណិជជទី១ េនចំក ្ត ល ជធនីភនេំពញ។
រហូតមកដល់បចចុបបននេនះធនគរ មន ខចំនួន ១១ កែន្លង និង
ថ នីយេស ស្វ័យ្របវត្តិ ្៩ កែន្លង ែដលរមួមនទងំម៉សុីន ក្របក ់

និងម៉សុីន កម់ូលបបទនប្រត ១១ កែន្លង និង ម៉សុីន ATM 

២៧ កែន្លង េនកនុងេខត្ត្រកុងសំខន់ៗ  ចំនួន្របៃំន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ ែដលរមួមន ជធនីភនេំពញ ្រកុងេសៀម ប ្រកុង្រពះសីហនុ
េខត្តបតដ់ំបង និងេខត្តកំពងច់ម។ បចចុបបននេនះ ធនគរ សុី យ
អិមប៊ ី ភអីិលសុី កំពុងបេ្រមេស កមម និងផ្តល់ផលិតផលធនគរជូន
ដល់អតិថិជន្របមណ ១៥.០០០ អតិថិជនែដលរមួមនទងំអតិថិជន
ជបុគគល និង ថ បន័។ 

បែនថមេទនឹងេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល និង េស កមមធនគរ
ពណិជជែដលមន្រ ប ់ េយងបនចបេ់ផ្តមជផ្លូវករ នូវេស កមម

ជីវកមម និង ្របតិបត្តិករធនគរ។ េនះគឺជករេឆ្លយតបេទនឹង
ត្រមូវករែដលកំពុងែតេកនេឡង នូវចំនួនអតិថិជនែដលជ្រកុមហ៊ុន
របស់េយងេនកនុង្របេទសកមពុជ កដ៏ូចជេដមបចីបយ់កឱកស ពី
សក្ត នុពលេនះ េ យែផ្អកេលមូល ្ឋ នអតិថិជនេនកនុងតំបន ់ របស់
ធនគរ សុី យអិមប៊ ី។

បចចុបបនន ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី មននិេយជិតជង 
២៣០ នកែ់ដលមនបទពិេ ធន ៍ និងជំនញេផ ងៗគន ទងំកនុង 
វសិ័យធនគរ និង ហិរញញ វតថុ កដ៏ូចជវសិ័យេផ ងៗេទៀតផងែដរ។ កនុង
នមជ ថ បន័ែដលយកចិត្តទុក កដ់ល់សងគម េនកនុង្របេទសកមពុជ 
ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី បនរមួចំែណកយ៉ងេ្រចនកនុងករជួយ 
ដល់សងគម មរយៈគេ្រមងសហគមន ៍និងគេ្រមងអបរ់ជំេ្រចន។ គុណតៃម្លស្នូលរបស់សាប័ន

ករេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ករេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់
េលអតិថិជនេលអតិថិជន

វត្តមនរបស់េយងគឺេដមបបីេ្រមអតិថិជន ្រពមទងំផ្តល់ជូន 
េស កមម និងផលិតផលទងំ យ ែដលអតិថិជនយល់ និងឲយតៃម្ល។

សមទិធផលខពស់សមទិធផលខពស់
េយងខិតខំបំេពញករងរយ៉ងសកមមេ យមនយុទធ ្រស្ត

ជក់ ក ់ស្រមបអ់តិថិជន បុគគលិក និងអនកពកព់ន័ធទងំអស់។

ករផ្តល់លទធភពដល់បុគគលិកករផ្តល់លទធភពដល់បុគគលិក
េយងផ្តល់អំ ច និងត្រមងទ់ិសដល់បុគគលិកឲយមនគំនិតៃចន្របឌិត 

និងផ្តល់គុណតៃម្លដល់ ថ បន័ កដ៏ូចជសហគមនែ៍ដលគតប់េ្រមជូនផងែដរ។

កម្ល ងំច្រមុះកម្ល ងំច្រមុះ
េយងេគរពវបបធមេ៌ផ ងៗគន  និងផ្តល់គុណតៃម្លេលទស នវសិ័យខុសៗ

គន  េហយេយងយល់េឃញថ ភពច្រមុះគន  គឺជ្របភពៃនកម្ល ងំ។

សុចរតិភពសុចរតិភព
េយងបំេពញករងរទងំអស់េ យ ភពេ ម ះ្រតង្របកបេ យករ

េគរព និងមនវជិជ ជីវៈចបស់ ស់ ពីេ្រពះសុចរតិភព គឺជគុណតៃម្លសនូលរបស់ 
សុី យអិមប៊ ី្រគុប។

ការេប្តជាេលើគុណភាពេសវាកម្ម
និងឧត្តមភាព

ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី គឺជ្រកុមហ៊ុនែដលេផ្ត តេលករដឹកនរំបស់មនុស ។ េន
ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី អ្វីែដលេយងេផ្ត តជសំខនេ់នះ គឺករផ្តល់េស ដល់អតិថិជន ឬកគ៏ទំ ្
រដល់អនកែដលផ្តល់េស កមមដល់អតិថិជន។ 

ងំពីេដមេរៀងមក អតិថិជនគឺជចំណុចសនូល ៃន្រគបក់រងរទងំអស់ែដលេយងបនេធ្វ។
 គុណតៃម្លសនូលទី១របស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី គឺថ េយងេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់ល
អតិថិជន។ វត្តមនរបស់ ធនគរ សុី យអិមប៊ ី គឺេដមបអីតិថិជន េហយេយងផ្តល់ផលិតផល និង
េស កមមែដលអតិថិជនយល់ និងផ្តល់តៃម្លឲយ។ គុណតៃម្លទី២គឺ សមទិធផលខពស់។ េយងខិតខំ្របឹងែ្របង
េហយេធ្វករ្របកបេ យយុទធ ្រស្ត េដមបបីេ្រមអតិថិជន បុគគលិក និងអនកពកព់ន័ធទងំអស់។ ជ្រកប 
ខណ័្ឌ ៃផទកនុងរបស់ ថ បន័ េយងេធ្វករ ស់ែវង  បេងកតភពេលចេធ្ល  និងទទួល គ ល់ ន ៃដរបស់
បុគគលិក េ យែផ្អកេលកររមួចំែណករបស់ពួកេគមន ក់ៗ  េដមបសីេ្រមចបន មេគលេ លទធផលរបស់
្រកុមហ៊ុនទងំមូល។ ដូេចនះ អតិថិជន ចរពំឹងទុកបនថ បុគគលិករបស់េយង នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងឲយអស់
ពីកម្ល ងំកយចិត្តកនុងករផ្តល់េស កមមមយួដល៏្អ្របេសរ។ 

េដមបេីឆ្លយតបេទ មត្រមូវកររបស់អតិថិជន េយងបនែបងែចកកិចចកររបស់េយង េធ្វ
យ៉ង ឲយ្របកដថ េយង ចផ្តល់េស ែដលអតិថិជន ចទទួលយកបន។

េដមបសីេ្រមចបនេគលេ េស កមមអតិថិជនដល៏្អឥតេខច ះ ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី បន
បេ្រមេស កមមថមីៗជេ្រចនេទៀត។  េយងសនយថ នឹងផ្តល់េស កមមល្អ្របេសរ ជូនដល់អតិថិជន្រគបេ់ពល
េវ ទងំអស់។ េយងនឹង៖

• េធ្វគរវកិចចអតិថិជនេ យករសំពះ
• ផ្តល់េស កមមភជ បជ់មយួនឹង ន មញញឹម
• បេ្រមេស កមមអតិថិជនេ យកតប់នថយរយៈេពលរងច់ ំមនិេលសពី ៥ នទី
• េផ្ត តេទេលដំេ ះ្រ យស្រមបអ់តិថិជន

េនធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី អតិថិជន គឺជអ្វីែដលេយងេផ្ត តករយកចិត្តទុក 
កខ់្ល ងំបំផុត។

វ រធនគរ
េនឆន  ំ២០១៤ បុគគលិករបស់េយងបនបរចិច គជំនួយ ជេសប ង

រ សមភ រសិក  និងេរៀបចំប ្ណ ល័យ ស្រមប់ េរៀន ្រពម
ទងំមជឈមណ្ឌ លកុមរកំ្រព និងសហគមនែ៍ដលជួបករលំបកេនកនុង
ជធនីភនេំពញ េខត្តក ្ត ល េខត្ត្រពះសីហនុ និង េខត្តែកបជេដម។

ធនគរ កប៏នឧបតថមភ្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ  ដូចជអងគរស្រងក នឆន ំ
២០១៥  និងេរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍កី ជេ្រចនដូចជករ្របកួតកី យ
កូនេ គ ល CIMB Preferred Golf Tournament និងករ្របកួតេជង
ឯកប៊ូលីងជេដម។

ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី េនកនុង្របេទសកមពុជបន 
េប្តជញ ចិត្តថ នឹងក ងវសិ័យហិរញញ វតថុឲយរងឹម ំ និង យូរអែង្វងមយួ
ស្រមបអ់តិថិជនរបស់ខ្លួន េហយនឹងបន្តពយយមបេងកតឱកស និង
គុណតៃម្ល មរយៈផលិតផល និងេស កមមថមីៗ ែដលមន
អតថ្របេយជនខ៍ពស់។ ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី មនេមទនភព
ៃ្រកែលង េ យ រែតេយងមនិ្រតឹមែតជអនកបេ្រមេស កមមហិរញញ វតថុ
ប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំជៃដគូ ជីវកមមដល៏្អមយួ របស់អតិថិជន 
ផងែដរ កនុងករគ្រទអតិថិជនឲយេធ្វករសេ្រមចចិត្ត្រតឹម្រតូវ េលែផនក
ហិរញញ វតថុ និងករវនិិេយគ។ ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី គឺជ

ខរបស់ សុី យអិមប៊ ី្រគុប។

អំពីសុីអាយអិមប៊ី ្រគុប
សុី យអិមប៊ ី ្រគុប គឺជ ថ បន័ហិរញញ វតថុដធ៏ំបំផុតទី២ របស់

្របេទសម៉េឡសុី និងជធនគរ កលឈនមុខេគមយួ កនុងតំបន់
៊ ន។ ធនគរេនះេធ្វករផ្តល់ជូននូវេស កមមធនគរពណិជជ

ធនគរវនិិេយគ ធនគរឥ ្ល ម កដ៏ូចជផលិតផល និងេស កមម
្រគប្រគង្រទពយសកមម និងធន ៉បរ់ង។ មនទី ន កក់រក ្ត លេន
្រកុងគូ ពំួ បចចុបបននេនះ សុី យអិមប៊ ី ្រគុប មនវត្តមនេន
្របេទសចំនួន ៩ កនុងចំេ ម្របេទសទងំ១០ កនុងតំបន់ ៊ ន

(្របេទសម៉េឡសុី សិង្ហបុរ ី ឥណ្ឌូ េណសុី ៃថ កមពុជ វ ្រពុយេណ
េវៀត ម និង ភូម)។ េ្រកពីតំបន់ ៊ ន សុី យអិមប៊ ី ្រគុប ក៏
មនវត្តមនេន្របេទសចិន ហុងកុង បែរន៉ ឥ ្ឌ  ្រសីលងក  ៃត ៉ន់
កូេរ ៉សហរដ្ឋ េមរកិ និងច្រកភពអងេ់គ្លស។ 

សុី យអិមប៊ ី ្រគុប មនប ្ត ញ ខធំជងេគេនកនុងតំបន់
៊ ន ជមយួ ខជង ១.០០០ កែន្លង គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ

២០១៤។ ធនគរវនិិេយគរបស់សុី យអិមប៊ ី ្រគុប កស៏ថិតកនុង
ចំេ មធនគរ វនិិេយគធំជងេគបំផុត កនុងតំបន់ សុីប៉សុីហ្វិក 
ែដល ផ្តល់ករវភិគេទេល មូលបប្រតរបស់្រកុមហ៊ុនជង ១.០០០ 
្រកុមហ៊ុន េនកនុងតំបនផ់ងែដរ ។ 

សុី យអិមប៊ ី្រគុប ដំេណ រករ ជីវកមម មរយៈអងគភពចមបង
បី គឺធនគរ សុី យអិមប៊ ី(CIMB Bank) ធនគរ វនិិេយគ សុី យ
អិមប៊ី (CIMB Investment Bank) និង ធនគរ សុី យអិមប៊ ីឥ ្ល ម 
(CIMB Islamic)។ សុី យអិមប៊ ី ្រគុប មនភគហ៊ុន ៩៧,៩% េន
កនុងធនគរ សុី យអិមប៊ ីេនៀ គ  (Bank CIMB Niaga) េន្របេទស
ឥណ្ឌូ េណសុី  ៩៣,៧% េនធនគរ សុី យអិមប៊ ីៃថ (CIMB Thai) 
េន កនុង្របេទសៃថ និង ១០០% េនធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី 
េនកនុង្របេទសកមពុជ។

សុី យអិមប៊ ី ្រគុប ្រតូវបនចុះបញជ ីភគហ៊ុនេនេលទីផ រមូល
ប្រត ប៊ូរ  ម៉េឡសុី (Bursa Malaysia) មរយៈ សុី យអិមប៊ី
្រគុប ហូលឌីង ប៊ឺ ដ (CIMB Group Holding Berhad)។ សុី យ
អិមប៊ ី ្រគុប មនមូលធនទីផ រ េនេលទីផ រមូលប្រត ្របែហលជ
៤៦,៣ ពន់ ន រងីហគតីម៉េឡសុី គិត្រតឹមៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន ំ
២០១៥។ សុី យអិមប៊ ី ្រគុប មនបុគគលិកសរុបជង ៤០.០០០នក់
 េនកនុង្របេទសចំនួន ១៧។

៦ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៧



DATO’ SHAARANI IBRAHIM

ភពខ្ល ងំរបស់េយង គឺសថិតេនេល
ទំនកទ់ំនងអតិថិជន។ េ យយល់ចបស់ពីត្រមូវករ
 របស់អតិថិជន ្រកុមករងរ ធនគរ សុី យអិមប៊ ី
បនក ងមូល ្ឋ ន្រគឹះដរ៏ងឹមមំយួ ែដលអនុញញ តិ

ឲយ្រកុមករងររបស់េយង េធ្វកររមួគន  
ជមយួអតិថិជន េដមបសីេ្រមចបននូវេគលេ កនុង

មុខជំនួញ និងេគលេ ជីវតិរបស់ពួកេគ។

  រពី្របធន្រកុម្របឹក ភបិល

ឆន  ំ២០១៤ គឺជឆន ដំរ៏ងឹមសំ្រមបធ់នគរ ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិល
សុី។ សុី យអិមប៊ ី បនេដរតួនទីេនកនុងវសិ័យធនគរេនកមពុជ និងសេ្រមចបន
្របកច់ំេណញេពញមយួឆន  ំ ជេលកដំបូងរបស់ខ្លួន ចប់ ងំពីេយងបនដំេណ រករ
េនកនុង្របេទសេនះកលពីជង៤ ឆន មំុន។ ធនគរ សេ្រមចបនេលសពីកររពំឹងទុក
េលេគលេ សំខន់ៗ ទងំអស់របស់ខ្លួន និងបនកត្រ កំេណ ន ៣២០% (USD១,៤

នដុ ្ល រ) េល្របកច់ំេណញមុនេពលបងព់នធកលពីឆន  ំ ២០១៤ េបេ្រប បេធៀប 
េទនឹងឆន មំុន។

ភពខ្ល ងំរបស់េយង គឺសថិតេនេលទំនកទ់ំនងអតិថិជន។ េ យយល់
ចបស់ពីេសចក្តី្រតូវកររបស់អតិថិជន ្រកុមករងរធនគរសុី យអិមប៊ ី បនក ង
មូល ្ឋ ន្រគឹះដរ៏ងឹមមំយួ ែដលអនុញញ តឲយ្រកុមករងររបស់េយង េធ្វកររមួគន ជមយួ
អតិថិជន េដមបសីេ្រមចបននូវេគលេ កនុងមុខជំនួញ និងេគល េ ជីវតិរបស់ពួកេគ។ 
្រកុមករងរកមពុជវយ័េកមងរបស់េយង បនេប្តជញ បន្តបេងកនទំនកទ់ំនងជមយួអតិថិជន
េន្រគបម់ជឈ ្ឋ នេដមបគី្រទពួកេគ កនុងករក ងអនគតមយួល្អ្របេសរជងមុន។ 
្រកុមរបស់េយងបនេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក ់េ យខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត េដមប ី
េធ្វឲយ្របេសរេឡងនូវបទពិេ ធនរ៍បស់អតិថិជន និងកររកីលូត ស់ ជីវកមមរ បស់
េយងទងំអស់គន ។ 

សមទិធទធិផលដ្របេសេនះ្រតូវបនគ្រទជមយួកំេណ នដល៏្អ េនកនុងវសិ័យ
ធនគរ កដ៏ូចជសថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសកមពុជ។ ក ្ត ជំរុញកំេណ ន
េសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសេនះេនែតមនភពខ្ល ងំដែដល។ កមពុជ្រតូវបន្របសិទធនមថ
ជ្របេទស “កំេណ នេលចេធ្ល » (Olympian of Growth) េ យែផ្អកេទេលក ្ត ៃន
ករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចដខ៏្ល ងំក្ល  និង្របកបេ យនិរន្តរភពរបស់ខ្លួន។ ចំ តថ់ន កេ់នះ
បង្ហ ញថកមពុជ ជ្របេទសមយួកនុងចំេ ម្របេទសែដលមនេសដ្ឋកិចចលូត ស់
េលឿនបំផុតេលពិភពេ ក ជមយួនឹងកំេណ នផលិតផលសរុបកនុង្រសុក (GDP) 
ជមធយម ៧,៧ ភគរយកនុងមយួឆន  ំ គិតចប់ ងំពីឆន  ំ១៩៩៣  មក។ េទះជយ៉ង

កេ៏ យ ករេកនេឡងនូវតៃម្ល្របកដ់ុ ្ល រ េមរកិ បននមំកនូវបញ្ហ ្របឈម
មយួចំនួនដល់្របេទសកមពុជ។ ជរ ្ឋ ភបិលបនបេងកនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដមបី
េធ្វបដិដុ ្ល រូបបនីណីយកមមេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសេនះជបេណ្ត រៗ និងបេងកនសមថភព
្រគប្រគងេគលនេយបយរូបិយវតថុរបស់ខ្លួនឲយបនកនែ់ត្របេសរ។

ធនគរបន្ត្របតិបត្តិករ េធ្វករេលក្រមតិយុទធ ្រស្ត េដមបេីធ្វឲយេស
អតិថិជនកនែ់ត្របេសរេឡង បេងកន្របសិទធផលៃន្របតិបត្តិករធនគរ និងបេងកត
គុណតៃម្លជនិរន្តររ៍។ េយងចងធ់នជូនអតិថិជនរបស់េយងអំពីដំេណ រករ និង្របតិ
បត្តិករ ជីវកមមពីេដមដល់ទីបញចប។់ េយង មទិសេ េនះ ធនគរបនបេងកន
បុគគលិករបស់ខ្លួនដល់េទជង ២៣០ នក ់ែដលសុទធែតបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល
យ៉ងល្អ េហយេយងមនេមទនភពែដលេយង ចផ្តល់េស កមម និងផលិតផលជូន
អតិថិជន េ យជួយស្រមួលដល់ ជីវកមមនិង្របតិបត្តិករ្របចៃំថង របស់ពួកេគឲយ
្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន។

មនិថទី ងំ ជីវកមមរបស់ពួកេយងសថិតេនទី េឡយ េយងែតងែតយក
ចិត្តទុក ក ់ បេ្រមេទដល់សហគមនម៍ូល ្ឋ នទងំអស់ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី បនចូលរមួចំែណកកនុងគេ្រមងជេ្រចន ែដល

ពកព់ន័ធនឹងវសិ័យអបរ់ ំ ផ្តល់ជំនួយឧបតថមភេ្រគះមហន្ត យ និងវសិ័យកី ជេដម។
ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី រមួជមយួវភិគទនពីបុគគលិកផទ ល់ បនជួយផគតផ់គង ់
សំភរៈសិក  និងគេ្រមង ងសងប់ ្ណ ល័យ ្រពមទងំកមមវធិីរតព់កក់ ្ត ល
ម៉ ៉តុងអន្តរជតិេន្រកុងេសៀម បផងែដរ។

ប៉ុនម នឆន មំកេនះ ធនគរ សុី យអិមប៊ ី បនេផ្ត តេលទំនកទ់ំនងរ ង
បុគគលិករបស់េយង និងអតិថិជន កដ៏ូចជសហគមនេ៍ន មទីជនបទ។ ជករេឆ្លយ
តបចំេពះករបន្តគ្រទរបស់អតិថិជន សុី យអិមប៊ ីបនេរៀបចំកមមវធិីជួបជុំ និងកមមវធិី 
កី ជេ្រចន ដូចជករ្របកួតកី យកូនេ គ ល ករ្របកួតប៊ូលីង ករជួបជុំបេងកន
ទំនកទ់ំនង ជីវកមម និងផ្តល់ជូននូវករបញចុ ះតៃម្លពិេសស ស្រមបអ់តិថិជនរបស់
េយង េន ម្រគបប់ ្ត ញៃដគូរបស់េយងទងំអស់។ ធនគរបនទទួល គ ល់
ករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន កនុងករផ្តល់្រតឡបេ់ទសហគមនវ៍ញិ។ េយងែតងែត
យកចិត្តទុក កប់េ្រមេទដល់សហគមនម៍ូល ្ឋ នទងំអស់ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
េយងបនចូលរមួចំែណកកនុងកមមវធិី អភវិឌ នស៍ហគមន ៍ជពិេសសពកព់ន័ធនឹងវសិ័យ
អបរ់។ំ មរយៈកមមវធិីេនះ េយងមនិ្រតឹមែតបនបណ្ដុ ះវបបធមែ៌ចករែំលក និង
ករសម័្រគចិត្តប៉ុេ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំជំរុញករទទួលខុស្រតូវែផនកសងគម កនុងចំេ ម
បុគគលិកធនគរ សុី យអិមប៊ ីផងែដរ។

េយងេប្តជញ ចិត្តកនុងករេលកកមពស់វបបធមរ៌មួបញចូ ល និងអនុវត្តកមមវធិីជមយួ
បុគគលិក បប់ញចូ លទងំទិ ្រកុម្រគួ រសុី យអិមប៊ ី កមមវធិីជួបជុំថន កដ់ឹកន ំ និង
បុគគលិក កមមវធិីកី  និងកមមវធិីកម ន្តេផ ងៗ។ េយងបនបន្តក ង ថ បន័មយួ
ែដលេពរេពញេ យបុគគលិកជនជតិែខមរែដលមនេទពេកសលយខពស់។ ជមយួនឹង
ករែតង ងំេ ក ប៊ុន យិន ជនយក្របតិបត្តិ ធនគរ សុី យអិមប៊ ី បន
ក្ល យជធនគរអន្ដរជតិដំបូងេគ េនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលដឹកនេំ យជនជតិ 
ែខមរ។

សមទិធផលរបស់េយងជលទធផលបនមកពីករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់មនុស
ទងំអស់គន េនកនុង សុី យអិមប៊។ី ដូេចនះខញុ ំសូមសែម្តងករេកតសរេសរដេ៏ ម ះ 
ចំេពះសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលនយក ស្រមបក់រែណនដំម៏នតៃម្ល និងករលះបង់
របស់ពួកគត ់ េហយខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណជពិេសសចំេពះេ ក យូ ៉នខ់ប ់
ែដល្រតូវបនទទួលករងរថមី េនទី ន កក់រក ្ត ល។ ខញុ ំសូមេកតសរេសរដល់
គណៈ្រគប្រគង និងបុគគលិកៃនធនគរ សុី យអិមប៊ ី ចំេពះកិចចខំ្របឹងែ្របងបន្ត កនុង
ករក ងសនទុះ ជីវកមម និងេធ្វឲយ្របេសរេឡងនូវផលិតផល និងេស កមមធនគរ
ែដលមនគុណភព ្របកបេ យករេប្តជញ ចិត្តខពស់ េដមបសីេ្រមចបនលទធផលកនែ់ត
្របេសរែថមេទៀតេនកនុងឆន ខំងមុខេនះ។

ជចុងេ្រកយ ងនមឲយ្រកុម្របឹក ភបិលនយក ខញុ ំសូមេឆ្ល តឱកសេនះ 
សែម្តងនូវករេកតសរេសរយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ធនគរជតិ
ៃនកមពុជ អតិថិជនដេ៏ ម ះសម័្រគរបស់េយង និង ថ បន័ពកព់ន័ធនន ចំេពះករគ្រទ
ឥតឈបឈ់រ ដល់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី អស់រយៈេពលេពញមយួឆន  ំ
កន្លងមកេនះ។

្របធន្រកុម្របឹក ភបិលនយក
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ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី បនព្រងីកប ្ត ញេស បេ្រមអតិថិជនេ យស្វ័យ្របវត្តិេនកមពុជ េ យ
មនម៉សុីនដក្របកស់្វ័យ្របវត្តិចំនួន២៨េ្រគ ង ម៉សុីន ក្របកស់្វ័យ្របវត្តិចំនួន៩េ្រគ ង ម៉សុីន កម់ូលបបទនប្រត
ស្វ័យ្របវត្តិចំនួន១១េ្រគ ង េន មតំបន ់យុទធ ្រស្តទងំ៥េនទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។

ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី មនកររកីចេ្រមនគួរឲយកតស់ំគល់េនកនុងករអភវិឌ ធនធនដស៏ំខន់
បំផុតរបស់េយងេនះគឺ បុគ្គលិក។ ឆន ២ំ០១៤ មនករបេងកតឲយមនជសកមមភព ែដលមនករចូលរមួពីបុគគលិក 
ដូចជ ៃថងជួបជុំ្រគួ រសុី យអិមប៊ ី (CIMB FAMILY DAY) ករេរៀបចំឲយមនកិចច្របជុំបង្ហ ញលទធផលករ
ងរ (TOWN HALL) សកមមភកី និងករកម ន្ត សកមមភពចុះជួយសហគមន ៍ ករហ្វឹក តប់ណ្តុ ះជំនញ 
និងសកមមភពជេ្រចនេផ ងៗេទៀត។ ជលទធផល ពួកេយងមនក្តីេ មនស ជខ្ល ងំ ែដលបនេមលេឃញកររកី
ចេ្រមនគួរឲយកតស់ំគល់េនេលពិនទុៃនករសិក ស្តីពីករចូលរមួពីនិេយជិត (Employee Engagement ratings) ។
ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី នឹងបន្តករវនិិេយគេទេលបុគគលិករបស់ខ្លួន ករបំពកប់ំប៉ន និងករេលកកមពស់
សមតថភពគួបផ នំឹងផលិតភពរបស់ពួកេគ។

ទស នវិស័យស្រមាប់ឆាំ២០១៥
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុបេនកនុង្របេទសកមពុជ្រតូវបនេគពយករថនឹងេកនេឡង្រប ក្របែហល ៧,៣% 

ខណៈេពលែដលេសដ្ឋកិចចទទួលរងឥទធិពលេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក ប៉ុែន្ត នឹងទទួលបនករគ្រទពីកររកីចេ្រមន ៃន
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ  ភព្របកួត្របែជង និងបរយិកសវនិិេយគកនុង្របេទស។ អតិផរ ្រតូវបនេគរពំឹងថនឹង បន្ត
េនទបកនុងចេន្ល ះ ៣% េទ ៤% េ យ រសថិរភពៃនតៃម្ល រ។ មករពិនិតយេមលសកមមភពកនុង្រសុក សនទុះ
កំេណ នឥណទន និង និភយ័េផ ងៗែដលកំពុងេកតមន េនកនុងបរបិទៃនករផ្ល ស់ប្តូរវសិ័យហិរញញ វតថុយ៉ងឆប់
រហ័ស ចនឹងប៉ះពល់ដល់សថិរភពហិរញញ វតថុ លកខខណ្ឌ កសធតុធងនធ់ងរ ចនឹងជះឥទធិពលដល់វសិ័កសិកមម និង
កររកីចេ្រមនកនុងវសិ័យេនះ ទនទឹមនឹងេនះអសថិរភពៃនទីផ រករងរ ចនឹង ងំសទះដល់សង្វ កផ់លិតកមម និងករ
នេំចញសេម្ល កបំពកផ់ងែដរ។ ្របសិនេប និភយ័ទងំេនះេលចេចញជរូប ង លទធភព រេពពនធែដលមនក្រមតិ 
ទបរបស់្របេទស ទមទរឲយមនករចំ យបែនថម េដមបបី្រមុងដល់ករចំ យេលវសិ័យអភវិឌ  ែដលនឹងទទួលរង
ផលប៉ះពល់ធងនធ់ងរ។

ឆន ២ំ០១៥ នឹងក្ល យជេពលេវ ដល៏្អមយួេទៀតដល់ ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី េ យេយងរពំឹង
េទេលករអភវិឌ ថមីទងំផលិតផល និងេស កមមរបស់េយង។ េយងនឹងេធ្វករែណននំូវេស  ធនគរ ម្របពន័ធ
អុិនេធណិត (Internet Banking Service)  រមួនឹងបណ័្ណ ឥណទន (Credit Card Business) េនឆន ២ំ០១៥។ េយង
មនទំនុកចិត្តនិងេជឿជកថ់ អតិថិជននឹងទទួលបនគុណ្របេយជនេ៍្រចនពីករព្រងឹងសមតថភព និងបទពិេ ធន៍
ថមីៗល្អៗរបស់ធនគរ។

្រសបជមយួនឹងទឹសេ ឆន  ំ២០១៥ របស់ សុី យអិមប៊ ី្រគុប គឺ “ករែកកុន រជថមី េដមបេីធ្វឲយ្របេសរេឡង” 
(Recalibration) ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី នឹងបន្តេធ្វឲយផលិតផល និង េស កមមែដលកំពុងមន្រ ប ់កន ់
ែត្របេសរេឡង និងែស្វងរកឱកសលូត ស់ថមីជបន្តេទៀត៖

• បេង្កើនអានុភាពៃនកំេណើនអតិថិជនជាន់ខ្ពស់៖ បង្ហ ញ និងផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងេស កមមថមីៗ ដល់អតិថិជន
ជនខ់ពស់ (CIMB Preferred customers) េ យេធ្វករទំនកទ់ំនងជមយួពួកេគជមុន កនុងេគលបំណងក ង
សមពនធភពរយៈេពលែវងជមយួគន ។

• បេង្កើនេសវាកម្មសាជីវកម្ម និង្របតិបត្តិការ៖ បេងកន នុភពៃនចំណុចខ្ល ងំេនកនុងតំបន ់ និងគុណ្របេយជនក៏រ
្របកួត្របែជង ផ រភជ ប់ ជីវកមម ជីវកមម ទងំកនុង្របេទស និងកនុងតំបន់ ៊ ន។

• បេង្កើនេសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម (SME) ៖ ផ រភជ បទ់ំនកទ់ំនងជមយួនឹងអតិថិជនពណិជជកមមឲយកនែ់ត
សុីជេ្រម េ យែស្វងយល់ពីត្រមូវករជក់ ក ់្រសបេពលនឹងករផ្តល់ហិរញញបបទនដល់សង្វ កផ់លិតកមម និងផគ
តផ់គង់ ជីវកមមែដលពកព់ន័ធ។

• បេង្កើនចំណូលជាកៃ្រមេសវា៖ ជមយួនឹងផលិតផល និងេស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម ពួកេយងមនេគលេ
បង្ហ ញជូនអតិថិជនបែនថមេទៀត េដមបធីនដល់ករផគតផ់គងេ់ស ហិរញញ វតថុពណិជជកមម ផលិតផលវនិិេយគ 
ករ្រគប្រគង ច្របក ់និងេស េផទរ្របកផ់ងែដរ។

• ព្រងីកបណា្ដញ្របតិបត្តិការ៖ ផ្តល់ជូននូវម៉សុីន្របតិបត្តិករេ យស្វ័យ្របវត្តិបែនថមេទៀត ែដលនឹងផ្តល់ភពងយ
្រសួលកនែ់តខ្ល ងំដល់អតិថិជន ទនទឹមនឹងេនះេយងកប៏េងកនករផ្តល់េស កមមធនគរកនែ់តទូលំទូ យ។

• អភិវឌឍសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក៖ បន្តព្រងឹងេលករ្រគប្រគងឥណទន និង សមតថភពែផនក្រគប្រគង រមួផ នំឹង
ភពមនមច ស់ករេនកនុង្រសុក ទំនកទ់ំនងជមយួនឹងនិេយជិត ្រពមទងំករព្រងឹងគណៈ្រគប្រគងកនុង្រសុក
ឲយបនខ្ល ងំ។

ជទីបញចប ់ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកតសរេសរដ្រជលេ្រជ និងេ ម ះសម័្រគ ចំេពះអតិថិជន ្រកុម្របឹក ភបិល
គណៈ្រគប្រគង និងសហករ ី ចំេពះករគ្រទ និងករ ងំចិត្តខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ពួកេគកនុងករបំេពញករងរេពញ
មយួឆន កំន្លងមកេនះ។ ខញុ ំកស៏ូមសែម្តងនូវករេគរព និងេកតសរេសរដ្រជលេ្រជ ចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និង
ធនគរជតិៃនកមពុជ ចំេពះករគ្រទដល់ធនគរសុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី ជបន្តបនទ បផ់ងែដរ។

បរិយាកាសអាជីវកម្មឆាំ ២០១៤បរិយាកាសអាជីវកម្មឆាំ ២០១៤
េសដ្ឋកិចចកមពុជបនបន្តលូត ស់យ៉ងខ្ល ងំក្ល ពីមយួឆន េំទមយួឆន  ំ ជមយួនឹងអ្រ កំេណ នផលិតផលកនុង

្រសុកសរុប ៧,២% កនុងឆន ២ំ០១៤ (៧,៤% េនឆន ២ំ០១៣)។ កំេណ នេសដ្ឋកិចចេនះទទួលបនមកពីករនេំចញ
សេម្ល កបំពក ់ អងករ រមួនឹងឧស ហកមមដំ ំេកស៊ូ ករេកនេឡងៃនចំណូលពីវសិ័យេទសចរណ៍ និងេសថរភពៃន
ករព្រងីកវសិ័យសំណងផ់ងែដរ។ ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទសេនបន្តវ ិ លភពយ៉ងខ្ល ងំក្ល របស់ខ្លួន េ យមន
ករជំរុញមយួែផនកពីករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំរបស់្រកុមហ៊ុនផលិតកមមពីចិន និងេវៀត ម រមួផ នំឹងកំេណ នឥណទន និង
្របកប់េញញ ្របចឆំន  ំ(២៧%)និង (២៩%)។
សូចនករេសដ្ឋកិចចសូចនករេសដ្ឋកិចច ២០១០២០១០ ២០១១២០១១ ២០១២២០១២ ២០១៣២០១៣ ២០១៤*២០១៤* ២០១៥ (ពយករណ៍)២០១៥ (ពយករណ៍)
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ១១,៦ ១៣,០ ១៤,១ ១៥,៥ ១៦,៩ ១៨,៤
សនទស នអ៍តិផរ  (គិតជភគរយ) ៤,០ ៥,០ ៥,២ ៣,០ ៣,៩ ១,៦
ករនេំចញ (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ៣,៨៨ ៥,២២ ៦,០  - ៨.០ ៩,២
ករនចំូល  (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ៥,៥ ៦,៧ ៨,០ - ១០.១ ១១,៧
ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស(គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ០,៨ ០,៨ ១,៤ - ១.៥ ១,៧
្របក់ប់េញញ ធនគរ  (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ៤,៣ ៥,២ ៦,៧ ៧,៦ ៩.៧ N/A

ឥណទនធនគរ  (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ៣,២ ៤,២ ៥,៧ ៧,២ ៩.២ N/A

ទុនប្រមុង បរេទស  (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ២,៧ ៣,៨ ៤,៥ ៥,១ ៥.៨ N/A

 Source: IMF, World Bank, & ADB

   ** ករប៉ន្របមណ
នចុងឆន ២ំ០១៤ មនធនគរពណិជជ និង ឯកេទសសរុបចំនួន ៤៧ េនទូទងំ្របេទស ជមយួនឹងករេកន

េឡងជលំ បៃ់ន្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ។ េបេទះជមនករេកនេឡងៃនចំនួនគូ្របែជងក្តី កធ៏នគរ សុី យអិមប៊ី
ភអីិលសុី មនករេពញចិត្តនឹងសមទិធផលនឆន ២ំ០១៤ ជមយួនឹងអ្រ េកនេឡងៃនឥណទនដុល ៥៥% និង្របក់
បេញញ ដុលេកនេឡង ៣៨%។

សមិទ្ធទ្ធិផល្របតិបត្តិការឆាំ២០១៤
ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី សេ្រមចបនលទធផលេលសែផនករែដលបនេ្រគងទុក េហយឆន  ំ២០១៤

គឺជឆន ដំំបូងែដលធនគរទទួលបន្របកច់ំេណញេពញមយួឆន  ំ ែដលបនមកពីកំេណ នទងំ្រទពយសកមម និង្រទពយ
អកមម។ បនទ បព់ីរយៈេពលបនួឆន ៃំន្របតិបត្តិករេន្របេទសកមពុជ ្របកច់ំេណញមុនេពលបងព់នធបនេកនេឡង 
៣២០%  េធៀបនឹងឆន មំុន។ លទធផលេនះបន មកពីករេកនេឡងៃនចំណូល្របតិបត្តិករ ៤៦%  ករ្រគប្រគងករចំ យ
បនល្អ និងកររក បននូវគុណភពឥណទន េ យេសទែតគម នអនុបតឥណទនមនិដំេណ រករ។ កនុងេនះឥណទន
ទិញផទះទទួលេជគជយ័គួរឲយកតស់មគ ល់ ជមយួនឹងកំេណ ន ១៧២% េបេ្រប បនឹងឆន  ំកន្លងេទ។ ចំេពះ្របកប់េញញ អតិ
ថិជន េយងបនទញយក ចំែណកពីទីផ រអតិថិជនជលកខណៈបុគគលគួរជទីកតស់ំគល់ផងែដរ ជមយួនឹងអ្រ
កំេណ ន្របចឆំន  ំ ៦១% ។ បែនថមពីេលករផ្តល់េស កមមហិរញញ វតថុបុគគល និង េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម នឆន  ំ
២០១៤ ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី បនផ្តល់នូវេស កមម ជីវកមម និង្របតិបត្តិករផងែដរ េដមបបីំេពញ
ត្រមូវករទីផ រកនុង្រសុកែដលកំពុងែតេកនេឡង កដ៏ូចជករបេងកន នុភពបេ្រមជូនអតិថិជនែដលមនវត្តមនេនកនុង
តំបនផ់ងែដរ។

ធនគរសុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី បនខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វឲយ្របកដថសនទុះកំេណ នដខ៏្ល ងំក្ល េនះ ្រតូវបន
គ្រទេ យមូល ្ឋ ន្រគឹះដក៏នែ់តរងឹមជំងមុនែថមេទៀត។ ជជំនួយដល់កិចចករេនះ ធនគរ សុី យអិមប៊ី

ភអីិលសុី បនេធ្វករព្រងឹង្របតិបត្តិករជេ្រចន ដូចជដំេណ រករៃនករផ្តល់ឥណទន ករ្រគប្រគង និភយ័ សវនកមម 
និងករេគរព្របតិបត្តិ មចបប ់និងេគលនេយបយេផ ងៗជេដម។

41% 55% 38% 46% -20% 320%
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ឥណទានសរុប ���ក់ប��ើសរុប ���ក់ចំណ"ល ចំណាយ'ៀបចំណ"ល ចំ)�ញមុនបង់ពន្ធ

ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី 
មនកររកីចេ្រមនគួរឲយកតស់ំគល់

េនកនុងករអភវិឌ ធនធនដស៏ំខនប់ំផុត
របស់េយង េនះគឺ បុគ្គលិក។

ប៊ុន យីន

ករពិនិតយេមលលទធផលៃន
្របតិបត្តិករឆន  ំ២០១៤ របស់នយក្របតិបត្តិ

នយក្របតិបត្តិ

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ១១១០ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤



េយងមនគេ្រមង កឲ់យមនផលិតផលថមីៗ
ជេ្រចនេទៀត េទកនុងទីផ រកមពុជ េនឆន  ំ២០១៥ 
េដមបបីំេពញករេកនេឡងនូវត្រមូវករធនគរ 

េ យេយងេប្តជញ នឹងបន្តបេ្រមអតិថិជន
ឲយបនកនែ់តល្អ្របេសរ។

   រពីនយក្របតិបត្តិ្រកុមហ៊ុនេម

TENGKU ZAFRUL AZIZ
នា យកប តិបត្ត ិក ុមហ៊ុន ម

ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យនឹងសមទិធទធិផលរបស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី
កនុង្របេទសកមពុជ ែដលសេ្រមចបន្របកច់ំេណញេពញមយួឆន  ំ ជ
េលកដំបូង និងសេ្រមចេលសេគលេ សំខន់ៗ របស់េយង េនកនុងឆន ំ
២០១៤  ។ ទងំឥណទន និង្របកប់េញញ របស់ធនគរ ទទួលបន
កំេណ នខពស់មនិធ្ល បម់នពីមុនមក ខណៈេពលែដលធនគរេសទរែត
គម នកមចខីូច។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ េយងបនព្រងីកកញចបផ់លិតផលរបស់
េយង េ យរមួបញចូ លទងំេស ធនគរ ជីវកមម និង្របតិបត្តិករ ។

ជមយួនឹងករអភវិឌ ន ៍និងកររកីចេ្រមនៃនេសដ្ឋកិចចកមពុជ េយង
សងឃមឹថ នឹងមនករទទួល គ ល់ និងត្រមូវករេ្រចនេទៀត េទេល
ផលិតផល និងេស កមមធនគរ។ េយងមនគេ្រមង កឲ់យមន
ផលិតផលថមីៗជេ្រចនេទៀត េទកនុងទីផ រកមពុជេនឆន  ំ២០១៥ េដមបី
បំេពញត្រមូវករែផនកធនគរែដលកនែ់តេកនេឡង េ យេយងេប្តជញ

នឹងបន្តបេ្រមអតិថិជនឲយបនកនែ់តល្អ្របេសរ។ ករព្រងីកវត្តមន
របស់េយងកនុងតំបន ់ បនជួយព្រងីកប ្ត ញទំនកទ់ំនងអន្តរជតិ 
ស្រមបឲ់យអតិថិជនកមពុជ ឈនចូលេទកនទ់ីផ រេផ ងៗ ែដលមន
ផលិតផលករវនិិេយគ និងឱកសថមីៗ ជេ្រចនេទៀត។ 

េដមបជីួយគ្រទដល់រេបៀប រៈ ៃនករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចរយៈេពល
ែវងរបស់រ ្ឋ ភបិលកមពុជ ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី កំពុងេដរ
តួនទីយ៉ងសំខន ់កនុងករបន្តវនិិេយគកនុង្របេទសកមពុជ េទេលែផនក 
ធនធនមនុស  និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធធនគរ។ 

ងនមឲយ សុី យអិមប៊ ី ្រគុប ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង
្រជលេ្រជ ដល់អតិថិជនដេ៏ ម ះសម័្រគរបស់េយង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
ធនគរជតិៃនកមពុជ និង ថ បនព័កព់ន័ធទងំអស់ ចំេពះករបន្តគ្រទ
ឥតឈបឈ់រ ស្រមបឆ់ន  ំ២០១៤ កន្លងេទេនះ។

១២ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ១៣
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ករពិនិតយេមលធុរកិចចករពិនិតយេមលធុរកិចច

េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមមរបស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី 
មនភរកិចចចមបងកនុងករ្រគប្រគង្របកប់េញញ  និងឥណទនរបស់
អតិថិជន ្រសប មកំេណ នធុរៈកិចចេនកនុង្របេទសកមពុជ។ េស កមម
ហិរញញ វតថុពណិជជកមម តំ ងឲយែផនកដស៏ំខនម់យួៃនសកមមភព
ជីវកមមទូេទរបស់ធនគរែដលមន ៦១% ៃនឥណទនសរុប និង 

៥៧% ៃន្របកប់េញញ សរុបរបស់ធនគរ។ លទធផលេនះ បង្ហ ញថ 
ឥណទនសរុបរបស់េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម បនេកនេឡង
ចំនួន ២៨,៨៥ នដុ ្ល រ េមរកិ េហយ្របកប់េញញ សរុបបនេកន
េឡងចំនួន ១៥,៥៩ នដុ ្ល រ េមរកិ េបេ្រប បេធៀបជមយួឆន ំ
កន្លងេទ។ 

េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម េធ្វ្របតិបត្តិករេន្រគបប់ ្ត ញ 
ខទងំ ១១ កនុង្របេទសកមពុជ ទនទឹមនឹងេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល។

សមិទ្ធផលេនៅឆាំ២០១៤
េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម សេ្រមចបនលទធផលយ៉ងល្អ 

ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤ េលកំេណ នឥណទន និង្របកប់េញញ យ៉ងខ្ល ងំក្ល ។ 
េនចុងឆន  ំ ២០១៤ ឥណទនរបស់េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមមមន
ចំនួនដល់េទ ១២៧,៧៧ នដុ ្ល រ េមរកិ េហយ្របកប់េញញ មន
ចំនួនដល់េទ ១៥២,១៣ នដុ ្ល រ េមរកិ។ េយងមនេសចក្តី 
េ មនស រកី យយ៉ងខ្ល ងំ ចំេពះកំេណ នខងេលេនះ ជមយួនិង
គុណភព្រទពយសកមមរបស់េយង េ យពុំមនឱនភពៃនឥណទន 
ចប់ ងំពីេពលចបេ់ផ្តមបេងកតធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី មក។

កនុង្របតិបត្តិករឆន ទំី៤េនះ េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម បនបន្ត
ករប ្ត កទ់ុនេលេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ និងធនធនមនុស សំេ បេ្រម

េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម
េសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី កំពុងេរៀបចំខ ្ួនបនយ៉ងល្អ្របេសរ 
កនុងករគ្រទដល់ករសេ្រមចបននូវសហគមនេ៍សដ្ឋកិចច ៊ ន។ ពួក
េយងេផ្ត តសំខនេ់ទេលករព្រងឹងសមតថភព្រគប្រគង ច្របក ់ និង
េស ហិរញញ វតថុពណិជជកមម ជូនដល់អតិថិជន េ យផ្តល់សិទធិអំ ច
ដល់ពួកេគ កនុងករស្រមបខ្លួនេទនឹងបញ្ហ ្របឈម និងចបយ់កឱកស
ថមីៗ ែដល្រសបេទនឹងករែ្រប្របួលេនកនុងតំបន ់ និងេនទូទងំ កល
េ ក។ 

ទកទ់ងេទនឹងេស កមម្រគប្រគង ច្របក ់ េយងខញុ ំមនេសចក្តី
រេំភបរកី យកនុងករជ្រមបជូនជពត័ម៌នថ គេ្រមងេ្រប្របស់េស
កមមធនគរ មអុីនេធណិតរបស់េយងខញុ ំបនេដរេទ មករេ្រគងទុក
េហយនឹង កឲ់យដំេណ រករេនពកក់ ្ត លឆន េំនះ។ គេ្រមងេនះនឹង
ជួយឲយករេធ្វ្របតិបត្តិករធនគរ កនែ់តមនភពងយ្រសួល េហយ
អតិថិជន ច្រតួតពិនិតយលំហូរ ច្របកប់នកនែ់ត្របេសរផងែដរ។
ករផ្តល់ហិរញញបទន និងករស្រមួលពណិជជកមមឆ្លង្របេទស នឹងេដរ
តួនទីកនែ់តសំខនខ់្ល ងំេឡងែថមេទៀត កនុងករគ្រទដល់អតិថិជន
របស់េយង េដមបី ច មទនន់ូវកំេណ នេសដ្ឋកិចចទងំមូល។ េយង
សេងកតេឃញថ មនករេកនេឡងនូវទំនិញេ្រប្របស់ និងេស កមម
ករ ងសង ់និងផលិតផលកសិកមម កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ចំុងេ្រកយ
េនះ។ េយងមនេសចក្ដីេ មនស រកី យែដលបនរមួចំែណក េន
កនុងកំេណ នទងំអស់េនះ។ ធនគរ សុី យអិមប៊ ីមនរចនសមពន័ធែដល
េរៀបចំេឡងជបន្តបនទ ប ់ ឲយកនែ់តមនភពងយ្រសួល បតែ់បន ម
កលៈេទសៈ េហយកម៏នផលិតផលថមីៗកំពុង្រតូវបនេ្រត មេរៀបចំ 

េស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងរតនគរ
េឡង េដមបេីឆ្លយតបេទនឹងករែ្រប្របួលៃន្របជ ្រស្ត និងភពបត់
ែបនរបស់ ជីវកមម។

្រកុមករងររបស់េយង បនេ្រត មមខ្លួនរចួជេ្រសច កនុងករបេងកន
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន េ យឈរេលេគលជំហររបស់ សុី យអិមប៊ី
្រគុប េនកនុងតំបន់ ៊ ន ែដលជមជឈមណ្ឌ លេសដ្ឋកិចចដធ៏ំមយួ។
េ យមនវត្តមនដរ៏ងឹម ំ និងចំេណះដឹងទូលំទូ យេនកនុងតំបន់
េគលបំណងរបស់េយង គឺទញយកផល្របេយជនព៍ីភពរងឹមរំបស់
សុី យអិមប៊ ី ្រគុប េដមបឲីយអតិថិជនរបស់េយង ចទទួលបន
ផល្របេយជនេ៍នះ យ៉ងេពញេលញ។

រតនាគារ
នយក ្ឋ នរតនគរ ៃនធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី ផ្តល់

ជូននូវដំេ ះ្រ យឆ្លងតំបន ់ េទឲយអតិថិជនទងំកនុង និងេ្រក្រសុក 
ស្រមបត់្រមូវករទូទត ់ វនិិេយគ ្រគប្រគងហិរញញ វតថុ ែដលរមួមន្របតិ
បត្តិករប្តូររូបិយបណ័្ណ បរេទស ជមយួនឹងតៃម្លែដលមនភព្របកួត
្របែជង។ េវទិកថន កត់ំបនរ់បស់ធនគរ បនេបកទីផ ររតនគរ
ស្រមបអ់តិថិជនេនជុំវញិតំបន់ ៊ ន ែដលមនវត្តមនរបស់ធនគរ 
សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី េនកនុងចំេ ម ៩ ៃន ១០្របេទស។ 
ផលិតផលនិស នទវតថុ និងអ្រ ករ្របក ់ គឺជវសិ័យមយួែដលមន
សក្ត នុពល និងែដលធនគរកំពុងសម្លងឹរកេមល េដមបយីកមកបំេពញ
និងបេ្រមទីផ រកនុង្របេទសកមពុជ ។

មុខងរ្របចៃំថងៃននយក ្ឋ នរតនគរ គឺសហករជមយួអងគភព
ជីវកមម េដមបែីស្វងរកឱកសកនុងករបេងកន្របកច់ំណូល មរយៈ

ករលកផ់លិតផលរបស់រតនគរ រមួផ ជំមយួនឹងផលិតផលេផ ងៗ
េទៀត ស្រមប្រគបអ់តិថិជន ជីវកមម ពណិជជកមម និងបុគគល។

 កនុងនមជអងគភពគ្រទមយួ នយក ្ឋ នរតនគរផ្តល់ថវកិ
ស្រមប់ ងតុលយកររបស់ធនគរ មរយៈយុទធ ្រស្តៃចន្របឌិត
េ យសហករជមយួអងគភព ជីវកមម េដមបធីនឲយបននូវ្របសិទធភព 
និងករផ្តល់ថវកិមយួ្រគប្រគន ់ និងទនេ់ពលេវ ស្រមបន់ិរន្តរភព
ជីវកមម្របចៃំថង។ នយក ្ឋ នរតនគរ កជ៏សមជិកមយួរូបកនុង

គណៈកមម ធិករ្រគប្រគង្រទពយសកមម និងអកមមេដមបពីិភក អំពីករ
ប៉ះពល់ ងតុលយករ និភយ័សនទនីយភព និងអ្រ ករ្របក ់
និងករកំណតយ់ុទធ ្រស្ត ជីវកមម េដមបសីេ្រមចបននូវសមម្រត
រ ង្រទពយសកមម និងអកមម េ្រកមក្រមតិមយួែដលមន្របសិទធភព
ខពស់បំផុត។ មុខងរ ថ បន័ហិរញញ វតថុរបស់នយក ្ឋ នរតនគរ ្រតូវបន
ចត់ ងំផងែដរេដមបរីក នូវទំនកទ់ំនងល្អ និងករេលកកមពស់កិចចសហ
្របតិបត្តិករ ជីវកមមអន្តរធនគរកនុងចំេ មធនគរកនុង្រសុក និង
បរេទស ែដលកំពុងមន្របតិបត្តិករេនកនុង្របេទសកមពុជ។ កនុងេនះ
មនរមួបញចូ លទងំករជួយស្រមួលដល់ ដំេណ រករៃនករ យតៃម្ល

និភយ័ ឥណទនរបស់ភគីៃដគូ និងសំេណ សុំក្រមតិឥណទន
ថ បន័ហិរញញ វតថុ។

អតិថិជនឲយកនែ់តល្អ្របេសរេឡង។ ដំ ចឆ់ន ២ំ០១៣ េស កមម
ហិរញញ វតថុពណិជជកមមបនេកនសមជិកពី ៨ នក ់េទជ្រកុមមយួែដល
មនសមជិក ៣២ នកេ់នដំ ចឆ់ន  ំ ២០១៤។ ្រកុមករងរ
ទងំអស់របស់េយង គឺសុទធែតជបុគគលិកជនជតិែខមរ ែដលឆ្លុះបញច ំង អំ
ពីេគលករណ៍យូរអែង្វងៃនករអភវិឌ េទពេកសលយ ថន កដ់ឹកនរំបស់ 
ធនគរ សុី យអិមប៊្រគុប កនុងទីផ រដស៏ំខនរ់បស់េយង។ 

េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម នឹងបន្តករអភវិឌ េទពេកសលយ 
របស់បុគគលិកកនុង្រសុក មរយៈករេផទរ ជំនញឯកេទស និងបេចចកវជិជ  
េទ មស្តង់ រអភបិលកិចច្រកុមហ៊ុន។ េយងមនក្តីេ មនស  
រកី យជមយួធនគរ សុី យអិមប៊្រគុបចំេពះករផ្តល់ករែណនំ
ដល់្រកុម របស់េយង និងបង្ហ ញពី ចំេណះដឹងជំនញៃនែផនក 
ជេ្រចន មរយៈកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លឯកេទស និងករេ្រជសេរ ស 
បុគគលិកជនខ់ពស់មកពីទូទងំប ្ត ្របេទស ៊ ន។ បុគគលិក
កនុង្រសុករបស់េយង បនទទួលផល្របេយជនយ៍៉ងទូលំទូ យ 
មរយៈបទពិេ ធន ៍ និងចំេណះដឹងមកពី សុី យអិមប៊្រគុប 

េហយេយងនឹងបន្តករអនុវត្ត ដល៏្អ្របេសរទងំេនះ ឲយ្រសប មបរបិទ
និងទីផ រកនុង្រសុក។

ែផនការស្រមាប់ឆាំ២០១៤
េយងនឹងបន្តព្រងឹងេទមុខ េលមូល ្ឋ នដរ៏ងឹមសំ្រមបឆ់ន ២ំ០១៤ 

កនុងេគលបំណងបេងកន ្របកច់ំេណញរបស់េយងេទ្វេឡងកនុង
ឆន ២ំ០១៤េនះ។ កររកីចេ្រមនរបស់េយងគឺ ្រស័យេទេលកំេណ ន 
ឥណទន ្របកប់េញញ ជចមបង និង មរយៈករបន្តេធ្វឲយ
កនែ់ត្របេសរេឡង អំពីសមតថភពធនគរ ្របពន័ធ្របតិបត្តិករ 
និងដំេណ រករធនគររបស់េយង។ េយង នឹងបន្តព្រងីកកមមវធិី

បណ្តុ ះប ្ត ល េដមបេីលកកមពស់ ធនធនមនុស របស់េយង ែដលជ
ធនធនដស៏ំខនប់ំផុតរបស់ធនគរ។ េយងនឹងបន្តបេងកតផលិតផល 
ថមីៗ និងេធ្វឲយកនែ់ត្របេសរេឡង ស្រមបផ់លិតផលែដលកំពុងែតមន
្រ ប ់េដមបបីេ្រមដល់សហគមន៍ ជីវកមមកមពុជ។

ទិដ្ឋភពេសដ្ឋកិចចកមពុជកនុងឆន  ំ ២០១៤ មនលកខណៈវជិជមន 
េហយេយងមនជំេនឿេជឿជកថ់ កររកីចេ្រមនរបស់េយង្រសប ម
ករេកនេឡងនូវត្រមូវករស្រមបផ់លិតផល និងេស កមមធនគរ។ 
េយងកប៏នដឹងផងែដរ ចំេពះកំេណ នៃនចំ ប់ រមមណ៍ េល
ករវនិិេយគ េនកនុងចំេ មអនកវនិិេយគកនុង្រសុក និងបរេទស។ 
េហយេយង នឹងែផ្អកេទេលប ្ត ញតំបន់ ៊ នែដលគម នគូេ្រប ប
របស់ សុី យអិមប៊ ី ្រគុប កនុងករស្រមបស្រមួលករេធ្វ ជីវកមម
និងលំហូរវនិិេយគ ែដលនឹងផ្តល់ផល្របេយនដ៍ល់េសដ្ឋកិចច និង្របជ
ជនកមពុជ។

ផលិតផលេសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់រួមមាន៖
១. ឥណទនមនកលកំណត់
២. ឥណទនវបិរូបបណ៍
៣. ឥណទនស្រមបទ់ុនបង្វិល (Revolving Credit)

៤. លិខិតធន
៥. លិខិតឥណទន
៦. ផលិតផល និងេស កមមហិរញញបបទនពណិជជកមមេផ ងៗ
៧. គណនីចរន្ត
៨. ្របកប់េញញ មនេពលកំណត់
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ករពិនិតយេមលធុរកិចច

សមទិធផលដអ៏ ច រយកនុងរយៈេពល ១២ ែខកន្លងមករបស់ 
នយក ្ឋ នេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល បនក ងនូវមូល ្ឋ ន្រគឹះដ៏
រងឹមមំយួ េ យេយងមនិ្រតឹមែតជធនគរមយួប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថម
ទងំជអនកផ្តល់នូវេស ហិរញញ វតថុមយួផងែដរ។ ្រកុមករងររបស់េយង
មនិ្រតឹមែតផ្តល់នូវេស កមមែផនកលកប់៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំជអនក
្របឹក េយបល់ដល់អតិថិជនេទៀតផង មរយៈករភជ បជ់មយួនូវ 
អនកឯកេទសកនែ់ត្របេសរ។ េយងខញុ ំបនទងំបេងកននូវប ្ត ញផ្តល់
េស កមមកដ៏ូចជព្រងីកនូវម្រន្តីជំនញែផនកឥណទន ម្រន្តីែផនក ជីវកមម
ខន តតូច និងអនក្របឹក ហិរញញ វតថុផងែដរ។ 

កនុងនមជធនគរ ែដលមនេឈម ះនមំុខេគមយួកនុងតំបន់
៊ ន េយងខញុ ំបនព្រងីកនូវេស កមមកនុងតំបន ់ េ យអតិថិជនរបស់ 

ធនគរ ចទទួលបននូវេស កមមជនខ់ពស់ Preferred និងករេ្រប្របស់
េស  េអធីអឹម ទូទងំតំបន់ ៊ នេ យពុំមនគិតកៃ្រមេឡយ។

សមិទ្ធផល ឆាំ ២០១៤ របស់នាយកដាន
ហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល េសវាកម្ម 
• ្របកប់េញញ បនេកនេឡង ៣៣% េ យេកនដល់ចំនួន ៨៨ ន
ដុ ្ល រ េមរកិ ពី ៦៦ នដុ ្ល រ េមរកិ កនុងឆន  ំ២០១៣ 

• ឥណទណបនេកនេឡង ១២០% េ យេកនដល់ចំនួន ៦៦ ន
ដុ ្ល រ េមរកិ ពី ៣០ នដុ ្ល រ េមរកិ កនុងឆន  ំ២០១៣

• កដ់ំេណ រករម៉សុីន េអ ធី អឹម េន មកែន្លងសំខន់ៗ ជេ្រចន
• កដ់ំេណ រករម៉សុីនដំេណ រករេ យស្វយ្របវត្តិ (Self-Service 

Terminals) ែដលមនម៉សុីន េអធីអឹម ម៉សុីនទទួលមូលបបទនប្រត 
និងម៉សុីនទទួល ច្របកស់្រមបអ់តិថិជនេ្រប្របស់ ២៤េម៉ង

• កមមវធិីផ្តល់ហិរញញបបទនទិញផទះ េ យផ្តល់នូវអ្រ ករ្របក ់ និង
កៃ្រមេស កនែ់ត្របេសរ មនលកខណៈ្របកួត្របែជង និងកនែ់តេលឿន

• ជមយួនឹងពកយេ ្ល ក្របចឆំន  ំ “i-commit!” ្រកុមករងរេយងខញុ ំបន
េប្តជញ កនែ់តខ្ល ងំក្ល  កនុងករផ្តល់នូវេស កមមកនែ់ត្របេសរដល់
អតិថិជន

• េធ្វស្រមងស់ថិតិេស កមមអតិថិជន េដមបឆី្លុះបញច ំងនូវក្រមតិេស កមម
របស់េយងខញុ ំ និងេដមបចីតវ់ធិនករែកលម្អឲយកនែ់ត្របេសរ

បនទ បព់ីេយងបន កេ់ចញនូវស្តង់ រេស កមមអតិថិជនថមី ែដល
កនុងេនះ ធនគរផ្តល់ជូននូវ្របកច់ំនួន ១ ដុ ្ល រ ដល់អតិថិជន ឬបរចិច គ
ដល់អងគករ Operation Smile កនុង្របេទសកមពុជ េយងបន
្របមូល្របកព់ិនយ័ចំនួន ២.១០០ ដុ ្ល រ េមរកិ និងបនបរចិច គដល់
អងគករេនះ កលពីចុងឆន ២ំ០១៤។.

កនុងករព្រងឹងនូវចំេណះដឹង និងជំនញរបស់បុគគលិកធនគរ េដមបី
ផ្តល់េស កមមកនែ់ត្របេសរ ធនគរបនេរៀបចំកមមវធិីទទួល គ ល់
ជផ្លូវករដល់ម្រនី្តេស កមមអតិថិជន ែដលកនុងេនះ ល់ម្រនី្តេស កមម
អតិថិជនទងំអស់្រតូវអភវិឌ ន ៍ និងព្រងឹងសមតថភពរបស់ពួកេគ េល
ចំេណះដឹង និងជំនញែផនក្របតិបតិ្តករ និង ប់ ច្របក ់ និង
មរយៈករ្របកួតជមយួម្រនី្តេផ ងេទៀតកនុង ខ និងកនុងធនគរ

ទងំមូល។ 

 ជមយួនឹងករ កឲ់យដំេណ រករនូវ ម៉សុីនដំេណ រករេ យស្វ័យ
្របវត្តិ (Self Service Terminals) េន មទី ងំសំខន់ៗ  កដ៏ូចជ ម

ខនន ធនគរបននិងកំពុងែណន ំ និងអបរ់អំតិថិជនទងំអស់
ឲយេចះេ្រប្របស់ និងបន្តេ្រប្របស់ម៉សុីនទងំេនះ េន ម ខ 
និងទី ងំនន េដមបចីំេណញេពលេវ កនុងកររងច់េំនធនគរ កដ៏ូច

េស កមមហិរញញ វតថុបុគគល

នយក ្ឋ នយុទធ ្រស្ត និងហិរញញ វតថុមនតួនទីេរៀបចំ និង អនុវត្ត
េគលករណ៍ និងនីតិវធិីគណេនយយេដមបឲីយ្រសប មគំរូស្តង់ រ
គណេនយយកមពុជ និងចបបែ់ដលបនែចងេ យធនគរជតិ ៃន
កមពុជ។ នយក ្ឋ នេនះកេ៏ធ្វករវភិគែផនកហិរញញ វតថុ និងេរៀបចំ
របយករណ៍ហិរញញ វតថុផងែដរ។

េនកនុងករេរៀបចំគណេនយយហិរញញ វតថុ េយងធន ល់ដំេណ រករ 
គណេនយយមនភពចបស់ ស់ តម្ល ភព និងមនករែថទយំ៉ង 
្រតឹម្រតូវ។ ធនគរកធ៏ន្របតិបត្តិ ម្រគបេ់ពលនូវ ល់របយករណ៍
ែដលត្រមូវេ យបទបបញញត្តិ របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ កដ៏ូចជ
ករ្របកសពនធជូនអគគនយក ្ឋ នពនធ រ និងេរៀបចំរបយករណ៍យ៉ង
្រតឹម្រតូវ និងទនេ់ពលេវ ស្រមប្រកុមហ៊ុនេម និងគណៈ្រគប្រគង
ផងែដរ។

សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗស្រមាប់ឆាំ ២០១៤
នឆន  ំ ២០១៤ ពួកេយងសេ្រមចបនករ ម ន្របចៃំថងនូវ

្របតិបត្តិកររបស់នយក ្ឋ នរតនគរ ជមយួនឹងអនុបត ធនភព 
និង អនុបត ច្របកង់យ្រសួល េដមបី យករណ៍ជេរៀង ល់ៃថងេទ
ដល់គណៈកមម ធិករ្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម (ALCO)។

េយងសន បំន ៣% ពីករចំ យទូេទ (Overheads) េលែផន 
ករថវកិែដលជលទធផលពីករ ្រតួតពិនិតយយ៉ងហមតច់តេ់ទេលករ 
ចំ យេ យេធ្វឲយ្របកដថករចំ យ េទកនអ់នកផគតផ់គងម់ន
សុពលភព និងបេញច សនូវ ល់ចំ យ ែដលមនិមនករអនុញញ ត្តិ
ចបស់ ស់។ បែនថមពីេលេនះេទៀត ល់ចំនយែដលបនេធ្វគឺសុទធសឹង
ែតជចំ យែដលសថិតេន កនុងកញចបែ់ផនករថវកិ។

យុទធ ្រស្ត និង ហិរញញ វតថុ
ករេរៀបែផនករ ជីវកមមឆន  ំ ២០១៥ បន្រប្រពឹត្តេទនេដម

្រតីមសទី៤ ជមយួនឹងករចូលរមួពីនយកែផនកនិមយួៗ េ យែផ្អក
េលវធិី ្រស្តពីររមួបញចូ លគន គឺ Top-down និង Bottom-up ។ 
នយក្រគបែ់ផនកនិមយួៗបនេធ្វបទបង្ហ ញជមយួ នឹងករពិនិតយេមល
េឡងវញិនូវសមទិធិផលករងរ ជូនដល់គណៈ្រគប្រគងកំពូល អំឡុង
កិចច្របជុំគណៈ្រគប្រគង្របចឆំន  ំ ែដលបន្រប្រពឹត្តិេទេនពកក់ ្ត ល
ែខ ធនូ ឆន ២ំ០១៤។

កនុងឆន  ំ២០១៤ េ យមនករបេងកតេឡងនូវ្រកុមករងរហិរញញ វតថុ
ជីវកមម និងវភិគ (BFA) ពួកេយងបនសហករណ៍នយក ្ឋ ន

ពតម៌នវទិយ េដមបបីេងកតឲយមន្របពន័ធផទុកពតម៌ន ែដលផ្តល់ភពងយ
្រសួលដល់ករ ម នសមទិធីផលរបស់្របធន និងជំនួយទំនកទ់ំនង
អតិថិជន កដ៏ូចជរបយករណ៍ហិរញញ វតថុសំ បន់យក ្ឋ ន ជីវកមម
េផ ងៗគន ផងែដរ។ ្របពន័ធផទុកពតម៌ន្រតូវបន កឲ់យដំេណ រករយ៉ង
េជគជយ័េ យមនករគ្រទពីនយក ្ឋ ន ជីវកមម និង នយក ្ឋ ន
ពតម៌នវទិយ។

ជែផនកមយួៃនគេ្រមងករកនុង្របេទស ពួកេយងបនសហករណ៍
ជមយួនឹង្រកុមករងរយុទធ ្រស្តពី្រគុប េដមបបីេងកនវត្តមនសុី យ
អិមប៊េីនកនុង្របេទសកនុងតំបន់ ៊ នបែនថមេទៀត េ យករខិតខំ
សំរបសំរលួ និងជំនួយដល់្រកុមករងរយុទធ ្រស្តពី្រគុប កនុងករេរៀបចំ
សំេណ សុំ ជញ បណ្ណ ធនគរ។

ជករបូកសរុបលទធផលឆន ២ំ០១៤ កិចច្របជុំគណៈ្រគប្រគង្របចឆំន ំ
បន្រប្រពឹត្តេឡងនពកក់ ្ត លែខធនូ េដមបអីនុមត័នូវែផនករ ជីវកមម
ឆន ២ំ០១៥ េ យមនករចូលរមួពី្រកុម្របឹក ភបិល និងេភញ វ
កិត្តិយសពី្រគុប។

ែផនការស្រមាប់ឆាំ២០១៥
“ករត្រមូវទិសេ រជថមី” (Recalibration) កនុងឆន ២ំ០១៥ នឹង

បន្តឲយមនករពិនិតយ និង យតៃម្លេឡងវញិចំេពះធនធន និង 
ដំេណ រករ្របតិបត្តិករកនុងេគលបំណងព្រងឹង្របសិទធិភព។ ជមយួនឹង
ករ កឲ់យេ្រប្របស់្របពន័ធផទុកពតម៌ន េយងនឹងបន្តកិចច
សហ្របតិបត្តិករជមយួនយក ្ឋ ន ជីវកមម និងពតម៌នវទិយេដមបី
បេងកនសមតថភព្របពន័ធរបស់េយង ឲយឈនេទកនម់យួកំរតិេទៀត 
ជពិេសសេទេលករ ស់ែវងសមទិធិផលករងរ ឧបករណ៍វភិគ
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ និងរបយករណ៍សមទិធិផល ជីវកមម និង
ជពិេសសេទេលករេរៀបចំបទ ្ឋ នសូចនករៃនករ យតៃម្លសមទិធិផល
ករងរ (Key Performance Indicators)។

Fund Transfer Pricing និងករែបងែចកចំ យកស៏ថិតេន កនុង
ែផនករអនុវត្តរបស់េយងផងែដរ េដមបេីធ្វឲយមនភព្របេសរេឡងនូវ
ករ ស់ែវងសមទិធិផលករងររបស់នយក ្ឋ ន ជីវកមមនីមយួៗ កដ៏ូច
ជរបស់ផលិតផល និងេស កមមធនគរផងែដរ។

េ យ្របតិបត្តិ ម ករ្របកសពីធនគរជតិកមពុជេទេល
ផលប៉ះពល់ និងភព្របុងេ្រប បេទេលករ យតៃម្លរបស់ធនគរកនុង
ករអនុវត្តឲយេពញេលញនូវ្របពន័ធ IFRS េនះនឹងក្ល យេទជកិចចករ
ចំបងមយួសំ បន់យក ្ឋ នកនុងឆន ២ំ០១៥ ែដលមនករគ្រទពី
ជំនញករ្រកុមហិរញញ វតថុពី្រគុប េដមបជីំនួយដល់្រកុមករងរែដលនឹង
បេងកតេឡងកនុង្រសុក ែដលនឹងជជំនួយដល់ករ យតៃម្ល និងករេរៀបចំ
មុនេពល កដ់ំេណ រករ។

ករពិនិតយេមលធុរកិចច

ជផ្តល់នូវភពងយ្រសួលដល់អតិថិជនទងំកនុងេម៉ង និងេ្រកេម៉ង
េធ្វករកដ៏ូចជេនចុងសប្ត ហ៍។

ែផនការស្រមាប់សំរាប់ឆាំ ២០១៥ 
េយងខញុ ំេរៀបចំែផនករព្រងីកនូវប ្ត ញរបស់េយងខញុ ំ េនទូទងំ

្របេទស េ យនមំកនូវផលិតផល និងេស កមមល្អៗដល់អតិថិជន
ទងំអស់។ េយងខញុ ំបន្ត កេ់គលេ ព្រងីកករផ្តល់ជូននូវផលិត
ផល និងេស កមម ជមយួនឹង្រកុមករងរឯកេទសេដមបពី្រងីកនូវលំហូរ
អតិថិជនរបស់ធនគរ។ ែផនករទងំេនះរមួមនៈ 

• ផ្តល់ជូននូវេស កមមែដលផ្តល់តៃម្លបែនថមដល់អតិថិជនជនខ់ពស់ទងំអស់
• ផ្តល់ជូននូវផលិតផលឥណទន និង្របកប់េញញ កនែ់តេ្រចនែថមេទៀត
• បន្តក ងនូវផលិតផល និងេស កមមែផនកឌីជីថល មរយៈករផ្តល់
នូវេស កមមធនគរ មអុីនេធណិត និងបណ្ណ័ ឥណទន

• ព្រងីកករេធ្វសថិតិក្រមតិេស កមមអតិថិជន
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នយក ្ឋ នបេចចកវទិយពត័ម៌ន និង្របតិបត្តិករផ្តល់េស បេចចកវទិយ
ពត័ម៌នវទិយេផ ងៗ និងគ្រទដល់្របតិបត្តិកររបស់ធនគរទងំមូល ។  
នយក ្ឋ នមនរចនសមពន័ធ្របតិបត្តិករ ្រសបេទ ម Group 

Information and Operations Division (GIOD) ។ នយក ្ឋ នទងំ
ពីរេធ្វករ យករណ៍ េ យផទ ល់េទទងំថន កដ់ឹកនរំបស់ធនគរ និង
េទ្រគុប។ នយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយនិង្របតិបត្តិករផ្តល់េស េផ ងៗ
ដូចជ ជំនួយែផនកបេចចកវទិយពត័ម៌នវទិយ បេចចកេទស និង្របតិបត្តិករ
របស់នយក ្ឋ នគ្រទ ដូចជករ្រគប្រគង ច្របកេ់ យ្របពន័ធ

នយក ្ឋ នទីផ រ និងទំនកទ់ំនង មនតួនទី្រគប្រគងយុទធ ្រស្ត 
ទីផ រ និងសកមមភពទំនកទ់ំនងទងំអស់ របស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី
ភអីិលសុី។ នយក ្ឋ នេនះកំណតទ់ិសេ  កនុងករព្រងឹងេករ ្តិ៍េឈម ះ 
ធនគរ ្រពមទងំរេបៀប រៈទីផ រ និងទំនកទ់ំនង មរយៈ្រកបខណ័្ឌ  
ច្រមុះមយួែដលមនមុខងរជេ្រចន ដូចជផ ព្វផ យពណិជជកមម និង
ទីផ រ ទំនកទ់ំនង ធរណៈ និង្រគប្រគងកិចចករ រពត័ម៌ន គេ្រមង
ឧបតថមភ និងេរៀបចំកមមវធិីទីផ រ ្រពមទងំ្រគប្រគងទំនកទ់ំនង
ៃផទកនុង និងគេ្រមងទំនួលខុស្រតូវសងគមរបស់ធនគរ។ 

េយងពយយមកំណតឧ់ត្តមភពទីផ ររបស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី
ភអីិលសុី ថជអនកផ្តល់េស កមមហិរញញ វតថុ និងជៃដគូពណិជជកមមែដល
ភជ បអ់តិថិជនេន្របេទសកមពុជេទកនៃ់ដគូេនកនុងតំបន់ ៊ ន និង
អន្តរជតិ។ េយងបនែណន ំ“ ៊ នស្រមបេ់ កអនក” ែដលបង្ហ ញ
ពីេគលជំហររបស់េយងជធនគរនមំុខមយួកនុងតំបន។់ ជលទធផល
េយងេនែតបន្តជំរុញ និងផ ព្វផ យេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់េយង ទកទ់ងនឹង

៊ ន ជពិេសស មរយៈេស កមមមយួចំនួន ដូចជប ្ត ញម៉សុីន
េអធីអិមកនុងតំបន ់ និងករេធ្វ្របតិបត្តិករណ៍ធនគរកនុងតំបន ់ េ យ
មនភពងយ្រសួល ជពិេសសជមយួបនទបេ់ស អតិថជិនជនខ់ពស់ 
(Preferred Centres) របស់េយងេនទូទងំតំបន់ ៊ ន។

ទិភពចមបងរបស់េយងកនុងឆន  ំ ២០១៥ រមួមនករបន្តេធ្វឲយ
្របេសរេឡង នូវករេលកកមពស់េករ ្តិ៍េឈម ះធនគរ និងករអនុវត្ត 
យុទធ ្រស្តទីផ រស្រមបផ់លិតផល និងេស កមមរបស់ធនគរ ្រពម
ទងំេ្រប្របស់ប ្ត ញ ធនធន ្រពឹត្តិករណ៍ និងកមមវធិីននរបស់  
សុី យអិមប៊ ី ្រគុប។ េយងពយយមេធ្វឲយ្របេសរេឡងនូវទំនកទ់ំនង 
ជមយួ្របពន័ធផ ព្វផ យ និងបេងកតវត្តមនកនុង្របពន័ធផ ព្វផ យសងគម កនុង
េគលេ េធ្វឲយមន្របសិទធភពទំនកទ់នងជមយួអតិថិជនរបស់េយង។

ករពិនិតយេមលធុរកិចច

បេចចកវទិយពត័ម៌ន និង្របតិបត្តិករ

ទីផ រ និងទំនកទ់ំនង

ធនធន ជីវកមម  
ែផនកធនធន ជីវកមមទទួលបនទុកទងំែផនកធនធនមនុស  និង

រដ្ឋបល និងករ្រគប្រគង្រទពយសមបត្តិ។ តួនទីសំខនរ់បស់ែផនកធនធន
មនុស  គឺផ្តល់រេបៀប រៈធនធនមនុស យ៉ងមន្របសិទធភព ដល់
ភគីពកព់នធន័ន។ រេបៀប រៈេនះរមួមន កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល 
អភវិឌ នប៍ុគគលិក, ករ្រគប្រគង ករ យតៃម្លករងរ យុទធ ្រស្ត 
ទកទ់ញ និងែថរក បុគគលិក ភ និងអតថ្របេយជន ៍ ្រពឹតិ្តករណ៍/
កមមវធិីបុគគលិក កដ៏ូចជករទទួលខុស្រតូវសងគមរបស់្រកុមហ៊ុន។ 
នយក ្ឋ នែផនករដ្ឋបល និង្រគប្រគង្រទពយសមបត្តិ ចតែ់ចងករងរ
រដ្ឋបលទូេទ ករ ងសង/់ជួសជុល/ជួលអគរករយិល័យ ករែថ
រក ្រទពយសមបត្តិ្រកុមហ៊ុន, សន្តិសុខនិងសុវតថិភពកែន្លងករងរ និង
ដំេណ រករលទធកមម/េដញៃថ្ល។ ្របត្តិបត្តិកររបស់នយក ្ឋ នធនធន

ជីវកមម កម៏នរមួបញចូ លករេធ្វករយ៉ងស្អិតរមតួ ជមយួចបបក់នុង 
្រសុកែដលពកព់ន័ធ ដូេចនះ ល់បញ្ហ ចបបន់ន ្រតូវ្រតួតពិនិតយេដមបី
្របកនខ់ជ បវ់បបធមអ៌នុេ ម មចបប។់

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី 
ជាថាលបណ្ដុះេទពេកាសល

ែផនកេស កមមហិរញញ វតថុ ជវសិ័យេសវកមមជ្រមុញេ យបុគគលិក 
េហតុេនះ បុគគលិកមនេទពេកសលយជគុណ្របេយន្របកួត្របែជង
យ៉ងពិត្របកដ។ ដូេចនះេហយេទបធនគរផ្តល់ករយកចិត្តទុក ក ់
ធនបរយិកសករងរមយួ ែដលបុគគលិក្រតូវបនឲយតៃម្ល និង
េលកកមពស់ េដមបពី្រងឹងភពខ្ល ងំរបស់ពួកេគ មរយៈបទពិេ ធ

ករងរ និងឱកស។ ករបំេពញេលករ ងំចិត្តកនុងករយកចិត្តទុក
កច់ំេពះបុគគលិកជចំែណកមយួដស៏ំខន ់ កនុងករផ្ល ស់ប្តូររបស់

ធនគរ។ គឺបុគគលិករបស់េយងេនះេហយ ែដល ចេធ្វឲយេយងក្ល យជ
្រកុមហ៊ុនឈន មុខេគកនុងតំបន់ ៊ ន។

បុគ្គលិក និងថាក់្រគប់្រគង
បុគគលិកគឺជធនធនយ៉ងសំខនប់ំផុតេនកនុងធនគររបស់េយង។ 

មរយៈករបង្ហ ញឲយេឃញនូវភពេលចេធ្ល  របស់ករងរជ្រកុមដ៏
រងឹមមំយួ និងករេប្តជញ ចិត្តកនុងករសេ្រមចសមទិធផលករងរ េនអំឡុង
ឆន កំន្លងេទេនះ េយងមនក្តីេ មនស រកី យយ៉ងខ្ល ងំ ែដលេយង
មន្រកុមករងរដរ៏កី យ និងរងឹមយំ៉ងពិត្របកដ។ េយងបន្តជ្រមុញ
ឲយមនបរយិកសជវជិជមនេនះ មរយៈករបែនថមតៃម្លេលបទពិេ ធន៍
របស់និេយជិតបចចុបបនន និងបេងកតឱកសស្រមបន់ិេយជិតវយ័េកមង 
ឲយចូលរមួេនកនុងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល ែដលបនអនុមត័ពីេន្របេទស
ម៉េឡសុី។

គណៈកមម ធិករ្រគប្រគងរបស់េយង ្រតូវបនបេងកតេឡងេ យ
សមជិកវយ័េកមង្របកបេ យេទពេកសលយ និងករ ងំចិត្តយ៉ង
មុតមេំដមបសីេ្រមចឲយបនទស នវសិ័យធនគរ។ ជរមួគណៈ-
កមម ធិករ្រគប្រគង និងបុគគលិកទងំអស់ខិតខំពយយមេដមបកីរអភវិឌឈ
ជនិរន្តរភពរបស់ធនគរ។ 

បរិយាកាសការងារ
ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី េលងតេមកង និង

បណ្តុ ះប ្ត លវបបធមស៌ិក រដល់និេយជិត្រគបរ់ូប។ រេបៀប រៈសិក រ
របស់ធនគរមនវ ិ លភពយ៉ងទូលំទូ យកនុងករេលកកមពស់ 
បេងកនចំេណះដឹង និងជំនញរបស់និេយជិត ទងំអស់ ចបំេពញ
ភរកិចចបចចុបបននរបស់ខ្លួន្របកប េ យ្របសិទធភពកដ៏ូចជករគ្រទករ
លូត ស់ ជីពនេពលអនគត។ ធនគរមនជំេនឿថនិេយជិត
្របកបេ យសមតថភព និងផ្តល់ផលិតភពករងរខពស់ នឲំយធនគរ
ទទួលបននូវលទធផលករងរល្អ្របេសរ។ ធនគរេលកកមពស់ករងរ
ជ្រកុម មរយៈសកមមភពមយួចំនួន ដូចជសកមមភពក ង្រកុម,
សកមមភពបេងកនករលក ់ និងសកមមភពជួបជុំ្រកុម្រគួ រនិេយជិត
ទងំអស់ជេដម។ េលកពីេនះេទេទៀតធនគរកប៏នេរៀបចំករ្របជុំ
និេយជិតជេទៀងទត ់ េដមបបីេងកនករចូលរមួផ្តល់មតិេយបល់ ែចក
រែំលក ករែកលម្អជូនដល់ថន កដ់ឹកនកំដ៏ូចជករជំរុញឲយមនករចូល
រមួសកមម កនុងសកមមភពទទួលខុស្រតូវសងគមរបស់្រកុមហ៊ុន។ សកមម
ភពទងំេនះេធ្វេឡង េដមបកី ងករ្រប្រស័យទំនកទ់ំនង ជីព
និងបុគគលល្អកនុងចំេ មនិេយជិតទងំអស់។ ធនគរកប៏នផ្តល់កមម
វធិីអភវិឌឈនវ៍ជិជ ជច ជីវៈកនុងតំបន ់ េដមបផី រភជ ភច បទ់ំនកទ់ំនងបុគគលិក
ជមយួសហេសវកិេផ ងេទៀតកនុងតំបន។់ េលសពីេនះេទេទៀត ធនគរ
កម៏នកមមវធិីស្រមបន់ិស តិេទបបញចបក់រសិក  និងកមមវធិីផ្ល ស់ប្តូរ
បុគគលិកេទេធ្វករេន មប ្ត ្របេទសេផ ងេទៀតកនុងតំបនផ់ងែដរ។ 

មជឈករ ករ្រគប្រគងម៉សុីនដក និង ក្របកេ់ យស្វ័យ្របវត្តិ
ែដលេនេ្រក ខ េស ផតទ់ត ់ េស េផទរ្របក ់ េស េបក្របក់
េបៀវត រ ៍ េស ហិរញញបបទនពណិជជកមម េស េរៀបចំឯក រឥណទន 
និងេស បេញចញឥណទន ។

ករពុះពររបស់នយក ្ឋ នេនះេនកនុងឆន ២ំ០១៤ គឺេដមបីបេងកន
្របសិទធភពែថមេទៀតេលករផ្តល់េស កមមដល់អតិថិជន ។

េនែខេម  ឆន ២ំ០១៤ នយក ្ឋ នទងំពីរបនេធ្វវមិជឈករ
េលមុខងរផ្តល់ឥណទនមកេនេ្រកមករ្រគប្រគងរបស់នយក ្ឋ ន
្របតិបត្តិករវញិ ។ ករផ្តួចេផ្តមេនះបនែកស្រមួលដំេណ រករទងំ យ
អំពី ខទងំ ១១ ឲយបន្របេសរេឡងគួរឲយកតស់មគ ល់ជពិេសសេទ
េលេពលេវ កនុងករអនុមត័និងផ្តល់ឥណទនជូនអតិថិជន ។

េនែខតុ  ឆន ២ំ០១៤ នយក ្ឋ នទងំពីរបនសេ្រមចនូវករ
ផ្តួចេផ្តមមយួេទៀតគឺ ផ្ល ស់ប្តូរមកេ្រប្របស់្របពន័ធេផទរ្របក ់ SWIFT 

ជមយួ្រគុបវញិ ។ ករផ្ល ស់ប្តូរេនះបនេធ្វេទយ៉ងរលូនេ យមនិមន
ផលប៉ះពល់ដល់េស កមមេផ ងៗឬអតិថិជនេឡយ ។ េលសពីេនះអ្វី
ែដលបន្រតឡបម់កវញិេនះគឺ ផល្របេយជនដ៍ធ៏ំមយួចំ យតិច និង
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធកនែ់ត្របេសរ ។ 

េពញមយួឆន ២ំ០១៤ ្រកុមករងរៃននយក ្ឋ នពត័ម៌នែតងែតបន្ត
ខិតខំបេងកតនិងែកស្រមួលេលកមមវធិី្របឆងំករ ងលុយកខ្វក ់ និង
កមមវធិីវភិគ និភយ័អតិថិជន េដមបីផ្តល់ភពងយ្រសួលកនុង ករ្រតួត
ពិនិតយេលទិននយ័ ៃនករ្របឆងំករ ងលុយកខ្វក ់។ ករងរទងំេនះបន
បេងកន្របសិទធភពចំេពះនយក ្ឋ ន Compliance កនុងករ យតៃម្ល
េល្រទង្រទយៃន្របតិបត្តិករនិង និភយ័របស់អតិថិជនទងំ យ ។

មុខងរធន្របតិបត្តិករ មេគលករណ៍  ែដលជមុខងរឯក ជយ
មយួបេងកតេឡងេដមបីេផ្ត តសំខនេ់ទេល និភយ័្របតិបត្តិករ េនកនុង
ក្រមតិនយក ្ឋ ន ពត័ម៌នវទិយនិងនយក ្ឋ ន្របត្តិបត្តិករ បនបញចប ់
១៨ ភរកិចចេនកនុងឆន ២ំ០១៤ ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យភរកិចច
្រតួតពិនិតយ ទងំេនះបនេធ្វេឡងមនិែតចំេពះនយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ
និងនយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករេនះេទ កិចចករេនះកប៏នព្រងីក កប់ែនថម
ឲយជួយេទដល់ ខទងំ យផងែដរ េ យមនេចតនផ្តល់ជ
អនុ សនេ៍ផ ងៗេលចំណុ្រតួតពិនិតយ េដមបីកតប់នថយផល់ប៉ះពល់ 
និងបន្តឲយ មនករស្រមួល បែនថមេទៀត លេពលែដល ជីវកមម
មនកររកីចេ្រមនេឡង ។
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ករពិនិតយេមលធុរកិចច

នយក ្ឋ ននីតិកមម និង្របតិបត្តិ មរមួមន នីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម 
និងេលខធិករ្រកុមហ៊ុន។ នយក ្ឋ ននីតិកមម និង្របតិបត្តិ មមនតួនទី 
្រតួតពិនិតយេលទិដ្ឋភពែផនកចបបៃ់នសកមមភពែដលអនុវត្តេ យធនគរ និង
ទទួលខុស្រតូវេលករស្រមបស្រមួល ផ្តល់ដំបូនម ន និងពិនិតយេមលេល
ែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្រទ ជីវកមម េដមបធីនករអនុវត្តអនុេ មេទ
មចបប ់ បទបបញញត្តិ និងេសចក្តីែណនេំផ ងៗ។  ្រសប មអភបិល

កិចចល្អ នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ មេធ្វករ យករណ៍េ យឯក ជយ េទកន់
្រកុម្របឹក ភបិល េហយែផនករករងរ្របតិបត្តិ ម្របចឆំន  ំ ្រតូវបន ក់
បញចូ លកនុងរេបៀប រៈ្របជុំ និងសុំករអនុមត័ពី្រកុម្របឹក ភបិលរបស់
ធនគរ។ ជមយួមុខងរជេលខធិករ្រកុមហ៊ុន ពួកេយងបន្តផ្តល់ករគ្រទ
េទដល់្រកុម្របឹក ភបិលកដ៏ូចជផ្តល់ដំបូនម នេលបញ្ហ ្រគប្រគងេផ ងៗ េទឲយ
្រគបែ់ផនកែដលពកព់ន័ធទងំអស់ ែដលរមួមនត្រមូវករែផនកចបប ់ និង
បទបបញញត្តិ និងតួនទី និងកតព្វកិចចេផ ងៗេទៀតរបស់្រកុម្របឹក ភបិល។

ប៉ុនម នឆន កំន្លងមកេនះនយក ្ឋ ននីតិកមម និង្របតិបត្តិ មបនខិតខំ
្របឹងែ្របង េដមបេីធ្វឲយបទ ្ឋ នអភបិលកិចច េគលនេយបយនីតិវធិី 
ករ្របតិបត្តិ ម និងករអនុវត្តេផ ងៗ មនភពល្អ្របេសរេឡងស្រមប ់
្រគបែ់ផនកទងំអស់េនកនុងធនគរ។

េនកនុងឆន  ំ២០១៤ េនះ មនបទបបញញត្តិថមីៗមយួចំនួនបនចូលជធរមន
េហយ។ នយក ្ឋ ននីតិកមម និង្របតិបត្តិ មមនតួនទីចមបងកនុងករធន
ថែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្រទ ជីវកមមែដលពកព់ន័ធកដ៏ូចជបុគគលិក
ទងំអស់េនកនុងធនគរដឹង និងេគរពកតព្វកិចច ្រពមទងំយកចិត្តទុក ក់
េលផលប៉ះពល់ៃនបទបបញញត្តិទងំេនះ។ ករចូលរមួយ៉ងសកមមេនកនុង
គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍ និង្រកុមករងរេផ ងៗ គឺជករេផ្ត តករយក
ចិត្តយ៉ងសំខនរ់បស់នយក ្ឋ ននីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម េដមបធីនថ
កតព្វកិចចរបស់ធនគរ ែដលត្រមូវេ យបទបបញញត្តិ្រតូវបនអនុវត្ត ដូចជ
កតព្វកិចចពកព់ន័ធនឹងចបបស់្តីពីករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់ និងហិរញញបបទន
េភរវកមម (AML/CFT) និងបញញត្តិស្តីពីករ្របតិបត្តិ មពនធគណនីបរេទស
របស់សហរដ្ឋ េមរកិ (US Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA))។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ ម េធ្វករយ៉ង
ជិតសនិទធ ជមយួនឹងនយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ េដមបែីណន្របពន័ធ្រគប្រគង
ពត័ម៌ន (Management Information System) ស្រមបក់រ ម ន
ករជូនដំណឹងអំពីករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់ និងហិរញញបបទនេភរវកមម 
(AML/CFT) និង វ រ និភយ័អតិថិជន។

ករ្រគប្រគង និភយ័
ធនគរចតទ់ុកថករ្រគប្រគង និភយ័ គឺជធតុមយួយ៉ង

សំខនៃ់ន ជីវកមមរបស់ធនគរេហយបញចូ លវបបធម៌ និភយ័ដត៏ឹងរុងឹ 
េទកនុង្របតិបត្តិករ និងដំេណ រករសេ្រមចសេ្រមចចិត្តរបស់ធនគរ។ 
ជមយួនឹងករយល់ដឹងពីអតថ្របេយជនៃ៍នករ្រគប្រគង និភយ័ស្រមប់
សំ បធ់នគរ េដមបសីេ្រមចបននូវកំេណ ន ែដល ច្រទ្រទងប់ន 
្រកុមករងរ ្រគប្រគង និភយ័បនចូលរមួ ងំពីដំ កក់ល ដំបូងៃន
ករអនុវត្ត និភយ័ េដមបផី្តល់នូវទស នៈឯក ជយ និង មតិេយបល់ 
រមួមន ករ យតៃម្លផលិតផលថមី ករកំណតយ់ុទធ ្រស្ត ករ យ
តៃម្លតំៃលឥណទន ៘ 

ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី ែដលជែផនកមយួៃន សុី យអិមប៊ី
្រគុប (CIMB Group) បនបញចូ លនូវ្រកបខណ័្ឌ  ្រគប្រគង និភយ័
ទូេទមយួស្រមបស់ហ្រគសទងំមូល (EWRM) េដមប្រគប្រគង

និភយ័ និង ឱកសរបស់ខ្លួន។ ្រកបខណ័្ឌ ្រគប្រគង និភយ័
ទូេទស្រមបស់ហ្រគសទងំមូល ផ្តល់ជូន្រកុម្របឹក ភបិល  និង គណៈ
្រគប្រគងរបស់ខ្លួននូវឧបករណ៍មយួ េដមបេីធ្វករ្របេមលេមលទុកជមុន 
និង្រគប្រគង និភយ័ែដលមន្រ ប ់និង និភយ័ែដល ចនឹងេកត
មនេ យេធ្វករពិចរ េទេលករែកែ្របនូវទ្រមង់ និភយ័ ្រសប ម
ករផ្ល ស់ប្តូរយុទធ ្រស្ត ជីវកមមបញញត្តិ ចបប ់ និងសកមមភពករងរ 
េពញមយួឆន  ំ។

គណៈកមម ធិករ និភយ័គឺជគណៈកមម ធិករមយួ ែដលទទួលសិទធិ
អំ ចពី្រកុម្របឹក ភបិល និង យករណ៍េទ្រកុម្របឹក ភបិលនូវ
ល់បញ្ហ ពកព់ន័ធ នឹងករ្រគប្រគង និភយ័។គណៈកមម ធិករ 
និភយ័្រតូវជួប្របជុំជេរៀង ល់ែខ េដមប្រគប្រគង និង្រតួតពិនិតយ

ករអនុវត្តេល ល់សកមមភព្រគប្រគង និភយ័របស់ធនគរ។
 

គណៈកមម ធិករឥណទនកមពុជេធ្វរបយករណ៍ជូនគណៈ-កមម ធិករ
និភយ័ នូវ ល់បញ្ហ ទកទ់ងនឹងករងរឥណទនរបស់ធនគរ។

គណៈកមម ធិករឥណទនកមពុជ ែដលទទួលបនសិទធិអំ ចពី្រកុម-
្របឹក ភបិលមនតួនទីពិចរ  និងសេ្រមចេលសំេណ ឥណទន
នឹង្រតូវេរៀបចំករ្របជុំពិភក ជេរៀង ល់សប្ត ហ៍។

នីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម

សវនកមមៃផទកនុងេធ្វ្របតិបតិ្តករេ យឯក ជយពីែផនក ជីវកមម និងែផនក
គ្រទ ជីវកមមេផ ងៗ  និងមនភរកិចច យករណ៍េ យឯក ជយជូនគណៈ-
កមម ធិករសវនកមម។ ករទទួលខុស្រតូវជចមបងរបស់នយក ្ឋ នសវនកមម
ៃផទកនុង គឺផ្តល់នូវករ យតៃម្លឯក ជយេទេលភព្រគប្រគន ់ ្របសិទធទធិភព 
និង្របសិទធផលៃនករ្រគប្រគង និភយ័ករត្រតពិនិតយៃផទកនុង  និងដំេណ រករ
អភបិលកិចចែដលអនុវត្តេ យគណៈ្រគប្រគង។ 

 កនុងករ យតៃម្លករតួ្រតពិនិតយៃផទកនុងៃផនកសវនកមមៃផទ កនុងបនអនុវត្ត
មសមសភពចំនួន  ៥  ែដលបនបេងកតេឡងេនកនុង្រកបខណ្ឌ័ រមួៃន

ករពិនិតយៃផទកនុងែដលរមួមន ថ នភពៃនករតួ្រតពិនិតយករ យតៃម្ល
និភយ័  សកមមភពតួ្រតពិនិតយ ករទំនកទ់ំនង និងពត័ម៌ន េហយ

និងសកមមភព្រគប្រគង។ 
ជលទធផលេនកនុងឆន ២ំ០១៤ សវនករៃផទកនុង េ យមនករគ្រទពី

សវនករៃផទកនុងៃន្រកុមហ៊ុនេមបនបញចបក់រងរសវនកមមចំនួន ២៥ ែដលបន
្រគបដណ្ត បេ់ទេល្របតិបតិ្តករសំខន់ៗ  រមួទងំករេសុបអេងកតមយួចំនូន
ផងែដរ។

េ យបនទទួល គ ល់ពី រៈសំខនក់នុងករជំរុញបែនថមេទេល 
ករយល់ដឹងអំពី និភយ័ អភបិលកិចច និង ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង សវន
កមមៃផទកនុងបនេធ្វករបណ្តុ ះប ្ត លជលកខណៈែចករែំលកចំនួន ៤ ដង 
េទេលករយល់ដឹងពីករ្រតួតពិនិតយ និង និភយ័កនុង ខ និងករបង្ហ ញ
ពីចំណុចខ្វះខតៃន ខ េទដល់បុគគលិកចំនួន ៩១ នក។់

សវនកមមៃផទកនុង

ហានិភ័យឥណទាន
និភយ័ឥណទនសំេ ដល់លទធភពៃនករខតបង ់េ យ រ

អតិថិជនែដលមនបំណុលជមយួធនគរមនិបនបំេពញកតព្វកិចច
កនុងករទូទតស់ងមកធនគរវញិ មករសនយ។ និភយ័ទងំេនះ 
េកតេឡងពីករផ្តល់កមច ី ករផ្តល់ហិរញញបបទនពណិជជកមម ្រពមទងំ
ករសនយផ្តល់កមចដីល់អតិថិជន ស្រមបេ់្រប្របស់ចំេពះភគីទី៣ 
ដូចជករេចញលិខិតធនជេដម។

ែផនក្រគប្រគង និភយ័ឥណទនរបស់នយក ្ឋ ន្រគប្រគង និភយ័ 
បំេពញតួនទីឯក ជយ កនុងករ យតៃម្លសំេណ សុំឥណទនមុនេពល ក់
ជូនឲយគណៈកមម ធិករឥណទន េដមបេីធ្វករពិចរ និងសេ្រមច។

ហានិភ័យសាច់្របាក់ងាយ្រសួល
ច្របកង់យ្រសួល គឺជលទធភព ច្របករ់បស់ធនគរកនុង

ករបេងកនបែនថម្រទពយសកមមេហយ ចបំេពញកតព្វកិចចសំណង េន
េពលដល់កលកំណតស់ង េ យពុំមនករខតបងេ់ យ្របករ

មយួ។ និភយ័ ច្របកង់យ្រសួលគឺជ និភយ័ែដល
ធនគរ្របឈម កនុងករេ្រប្របស់ ្របកប់េញញ រយៈេពលខ្លី េដមបផី្តល់ជ
ឥណទនរយៈេពលែវង។ ធនគរកប៏ន ត្រមូវឲយអនុវត្តន៍ មចបប់
ែដលបនកំណតផ់ងែដរ។

និភយ័ ច្របកង់យ្រសួលជចមបង្រតូវបនេធ្វករ ម ន
និង្រគប្រគងេ យែផ្អកេល មូល ្ឋ នៃនករពយករហូរ ច្របក ់ មរយៈ
របយករណ៍កលបរេិចឆទ្រទពយសកមម្រទពយអកមមកតព្វកិចចេ្រក ង
តុលយករ និងនិស នទវតថុេទ មអំឡុងេពលេផ ងៗគន ទងំេ្រកម
ថ នភព ជីវកមមធមម និង ថ នភពមនវបិត្តិ។

នយក ្ឋ ន្រគប្រគង និភយ័ មនករទទួលខុស្រតូវ កនុង
ករ្រតួតពិនិតយ ម នេ យឯក ជយ េលទ្រមង់ និភយ័ ច្របក់
ងយ្រសួល និងេរៀបចំរបយករណ៍្របចែំខជូនគណៈកមម ធិករ និភយ័ 
េដមបឲីយធនគរេធ្វ ករ្រគប្រគង ថ នភព ច្របកង់យ្រសួលរបស់
ខ្លួន ស្រមបប់ំេពញត្រមូវករ្របតិបតិ្តករ្របចៃំថង និងត្រមូវករែផនក
ចបបែ់ដលបនកំណតផ់ងែដរ។

ហានិភ័យ្របតិបតិ្តការ
និភយ័្របតិបតិ្តកររមួមន និភយ័េលករខតបង ់េ យផទ ល់ 

ឬេ យ្របេយល ែដលប ្ត លមកពីកង្វះខតឬប ជយ័ៃនដំេណ រករ
ខងកនុង និងនីតិវធិីបុគគលិក ្របពន័ធកុំពយូទរ័និងក ្ត ពីខងេ្រក។

យុទធ ្រស្ត្រគប្រគង និភយ័្របតិបតិ្តកររបស់ធនគរ សុី យអឹមប៊ ី
្រគុប គឺេផ្ត តេលគេ្រមងែផនករ និភយ័ដរ៏ងឹម ំ ែដលជេគល-
ករណ៍ែណន ំ និងជទស នវសិ័យដល៏្អ រមួទងំជ្របពន័ធ អភបិលកិចច
ដល៏្អ្របេសរមយួ េដមបបីណ្តុ ះនូវវបបធម្រគប្រគង និភយ័ មយួ ម
ែបបបុេរសកមម្រគបេ់ពលជនិចច កនុងករ្រគប្រគង និភយ័្របតិបតិ្តករ។ 
នយក ្ឋ ន្រគប្រគង និភយ័្របតិបតិ្តករែតងេធ្វករែណនផំ្តល់េយបល់ 
និង ម នដល់្រគបែ់ផនក េដមបធីនឲយបន ល់គេ្រមងនីមយួៗ និង
ដំេណ រកិចច្របតិបតិ្តករ្របចៃំថងរបស់ធនគរ ្រតូវបនេធ្វេឡងឲយ្រសប
េទ មេគលករណ៍ និងនីតិវធិីែដលបនកំណត។់ ្រគបែ់ផនកទងំអស់
របស់ធនគរ មនតួនទីធនឲយបននូវករអនុវត្តយ៉ងខជ បខ់ជួន នូវ ល់
បទបបញញ តិ្ត និងេគលនេយបយ ែដលមនរបស់ធនគរ និងធនគរ
ជតិៃនកមពុជ។

ហានិភ័យទីផ រ
និភយ័ទីផ រសំេ េទេល និភយ័ ែដលេធ្វឲយខតបងេ់ យ រ

ករែ្រប្របួលេលតៃម្លមូលធន អ្រ ករ្របកេ់លទីផ រភគរយៃន្របក់
ចំេណញឥណទន អ្រ ប្តូរ្របកប់រេទស តៃម្លទំនិញ ្រពមទងំ
សូចនករេផ ងៗ ែដលកំណតត់ៃម្លទីផ រជទូេទ។ បចចុបបននធនគរ
ពុំមនរក ទុកនូវរហំរូបិយបណ័្ណ បរេទស ដូចេនះទំហំ និភយ័ ទីផ រ
របស់ធនគរ្រតូវបនរក េនកនុងក្រមតិមយួដទ៏បបំផុត។ េ យ រ
សកមមភពទូេទរបស់ធនគរគឺេធ្វករផ្តល់កមច ី និងទទួល្របកប់េញញ 
ែដលមនកបរេិចឆទខុសៗគន  ដូេចនះធនគរពុំ ចេចៀសផុតពី និភយ័
អ្រ ករ្របកប់នេឡយ។ និភយ័អ្រ ករ្របកជ់ចមបងេកតេឡង
ពីភពខុសគន ៃនកបរេិចឆទ និងករកំណតអ់្រ ករ្របកេ់ឡងវញិ។

និភយ័អ្រ ករ្របកន់េពលបចចុបបនន ្រតូវបន ស់ែវងេ យ
របយករណ៍គម្ល តេវទយិតភព ៃនអ្រ ករ្របក។់ នយក ្ឋ ន្រគប់
្រគង និភយ័ទទួលខុស្រតូវេលករ្រតួតពិនិតយ ម នទ្រមង់ និភយ័ 
អ្រ ករ្របក ់របស់ធនគរេ យឯក ជយ។

ករបណ្តុ ះប ្ត ល គឺជករេផ្ត តសំខនម់យួផងែដរស្រមបន់យក ្ឋ ន។ 
នយក ្ឋ ននីតិកមម និង្របតិបត្តិ មបនេរៀបចំកមមវធិីបណ្ដុ ះប ្ដ លពកព់ន័ធ
នឹង ករ្របតិបត្តិ ម បនចំនួន ២៤ េលកករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់ និង
ហិរញញបបទនេភរវកមម (AML/CFT) ចំនួន ៣១ េលក និងកមមវធិីបណ្ដុ ះប ្ដ ល
ពកព់ន័ធចបបន់ិងបទបបញញត្តិេផ ងៗរបស់្របេទសកមពុជ និងឯក រត្រមូវ
មចបបស់្រមប្របតិបតិ្តករធនគរមយួចំនួនេទៀត េទដល់បុគគលិករបស់

ធនគរែដលេនភនេំពញ និងប ្ត េខត្តែដលមន ខធនគរទងំអស់ 

និងបនេធ្វករពិនិតយេឡងវញិដល់ទីកែន្លង េលករ្របតិបត្តិ មចបប ់ និង
ករ្រតួតពិនិតយេលករេធ្វេតស្តខ្លួនឯង (Self-testing) របស់ែផនក ជីវកមម និង
ែផនកគ្រទ ជីវកមមចំនួន ១៩ ែផនក ែដលកនុងេនះមនករ្រតួតពិនិតយចំនួន 
៩ ែផនក ្រតូវបនេធ្វរមួគន ជមយួ្រកុមហ៊ុនេម។ ករពិនិតយេឡងវញិេធ្វេឡង
េដមបធីនថ ដំេណ រករ និងនីតិវធិីរបស់ែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្រទ ជីវកមម 
គឺអនុេ មេទ មចបប ់បទបបញញត្តិ និងេសចកី្តែណនែំដលពកព់ន័ធ។

ករពិនិតយេមលធុរកិចច២២ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ២៣
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ការចុះផសោយក្នុងសារព័ត៌មាន 
និង្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ េនៅឆាំ ២០១៤

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ២៥២៤ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤



ករចុះផ យសំខន់ៗ កនុង រពត័ម៌ន

ករចុះផ យសំខន់ៗ កនុង រពត័ម៌ន២៦ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ២៧
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្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញថតរូបស្រមាប់អតិថិជន
ៃថ្ងទី២ & ៩ ែខសីហាឆាំ២០១៤ េនៅមជ មណល NIKON កម្ពុជា 
ធនគរសុី យអិមប៊ ីសហករជមយួ្រកុមហ៊ុន Nikon េនកមពុជ បនផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករថតរូប និងែកស្រមួលរូបថតដល់អតិថិជនរបស់ ធនគរ សុី យអិមប៊ឬីកូនៗរបស់ពួកគត។់ 
អតិថិជនរបស់ធនគរសុី យអិមប៊ី ចេ្រជសេរ សម៉សុីនថតរូប្របេភទ Nikon D5300 ស្រមបជ់កេនេពលពួកគតេ់បកគណនី CIMB Preferred ថមីេនធនគរ សុី យអិមប៊។ី

ពិធី្របកាសជាផ្លូវការៃនភាពជាៃដគូរវាងធនាគារ 
សុីអាយអិមប៊ី និង្រកុមហ៊ុនធានារា៉ប់រងកម្ពុជាៃឡហ្វ 
ៃថ្ងទី ២៦ ឧសភា ២០១៤ េនៅសណា្ឋគារ SOFITEL PHNOM PENH 
PHOKEETHRA
ពិធី្របកសជផ្លូវករៃនភពជៃដគូែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡងេនកនុងទី្រកុងភនេំពញ អនុញញ តឲយធនគរ
សុី យអិមប៊ ីក្ល យេទជភន កង់រេជង ក ្ត លៃនេស ធន ៉បរ់ង យុជីវតិរបស់្រកុមហ៊ុនធន
៉បរ់ងកមពុជៃឡហ្វ  ។

កម្មវិធីជិះកង់េដើម ីបរិសាន និងសុខភាពកុមារ
ៃថ្ងទី ៣១ ែខសីហាឆាំ ២០១៤ េនៅេខត្ត េសៀមរាប
បុគគលិកធនគរេនកនុងេខត្តេសៀម បបនចូលរមួ និងបរចិច គធនធនេនកនុងកមមវធិីជិះកង្រប ំងេដមបៃីរអងគ សមូលនិធិគ្រទដល់កុមរែដលជួបករលំបកេនមនទីរេពទយកុមរអងគរ។

កម្មវិធីផ្តល់អាហារដល់ជន្រកី្រក (SOUP KITCHEN)
ៃថ្ងទី ២៩ ែខសីហាឆាំ ២០១៤ េនៅ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី សាខាអូឡាំពិក
ជែផនកមយួៃនទំនួលខុស្រតូវសងគម បុគគលិកធនគរ សុី យអិមប៊ ី ្របមូលបន្របកព់ីករបរចិច គេដមបេីរៀបចំ
កមមវធិីផ្តល់ រដល់ជន្រកី្រក ែដលមនេឈម ះថ ‘Soup Kitchen’។ បុគគលិកធនគរ សុី យអិមប៊ ីរមួគន ចម្អនិ

រែដល មញញ  ធូរៃថ្ល ែតសមបូរេ យ រូបតថមភស្រមបម់នុស  ែដលគម នផទះសែមបង កុមរអនថ និង
មនុស ែដលជួបករលំបកេផ ងៗេទៀត។

កិច្ច្របជុំ TOWN HALL ឆាំ ២០១៤
ៃថ្ងទី ២ ែខសីហាឆាំ ២០១៤ 
បុគគលិក និងម្រន្តី្រគប្រគងៃនធនគរ សុី យអិមប៊ ីបនជួបជុំគន េនកនុង
កិចច្របជុំ Town Hall ឆន ២ំ០១៤ េដមបែីចករែំលក ន ៃដ េរៀនសូ្រតពីគន
េទវញិេទមក និងេរៀបចំែផនកររមួគន ស្រមបឆ់ន បំនទ ប។់

រា្រតីភាពយន្ត និងបណា្ដញអាជីវកម្ម  
ៃថ្ងទី ១០ ែខសីហាឆាំ ២០១៤ េនៅ MAJOR CINEPLEX ផ រអីុអន
បុគគលិកធនគរសុី យអិមប៊ ី ្វ គមនអ៍តិថិជនេនបនទបរ់ងច់ទំទួលេភញ វពិេសស ្រពមទងំមន រស្រមន ់ និងេភសជជៈ និងផ្តល់ឱកសស្រមបក់រទកទ់ងគន ែស្វងរកៃដគូ ជីវកមម
មុនេពលពួកគតច់ូលកនុង លស្រមបេ់ភញ វពិេសស េដមបទីស នេរឿង “Guardians of the Galaxy” ។

ទស នកិច្ចគណៈ្របតិភូធុរៈកិច្ចរបស់សាវាកម្មធនាគារពាណិជ្ច េនៅឥណូេនសុី
ៃថ្ងទី ១១ - ១៤ មិថុនា ២០១៤ ស៊ូរាបាយា៉្របេទសឥណូេនសុី
ធនគរ សុី យអិមប៊ ីបនដឹកនគំណៈ្របតិភូកមពុជមយួ្រកុមេទស៊ូ ៉បយ៉ ្របេទសឥណ្ឌូ េនសុី 
េដមបេីលកកមពស់ប ្ត ញ ជីវកមមរបស់េយងស្រមបអ់តិថិជនកនុងតំបន់ ៊ ន

សន្និសីទស្តីពីឱកាសវិនិេយាគក្នុង្របេទសកម្ពុជា
ៃថ្ងទី ៤ មិថុនា ២០១៤ េខត្តអូសាកា ្របេទសជប៉ុន
េ ក ប៊ុន យីន បង្ហ ញដល់អនកវនិិេយគជប៉ុនពីឱកសវនិិេយគកនុង្របេទសកមពុជ េនកនុងសិកខ ធុរកិចចកមពុជ

្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ៣០ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៣១



             

កម្មវិធីត្រមង់ទិសដល់និស ិតស្រមាប់ការ្របកួត្របែជងកម្មវិធី 
CIMB ASEAN STOCK CHALLENGE 2014
ៃថ្ងទី ៣ ែខតុលា ឆាំ ២០១៤ េនៅ្រកុមហ៊ុនមូលប្រតកម្ពុជា
ធនគរ សុី យអិមប៊ ី និង្រកុមហ៊ុនមូលប្រតកមពុជបនរមួគន េរៀបចំកមមវធិីត្រមងទ់ិសដល់និស តិ្របែហល១០០នកែ់ដលប
នចុះេឈម ះ្របកួត្របែជងេនកនុងករ្របកួត្របែជងកមមវធិី CIMB ASEAN Stock Challenge 2014។ កមមវធិីត្រមងទ់ិសេនះ
បនផ្តល់ឲយនិស តិនូវជំនញ លកខណៈពិេសស និងយុទធ ្រស្តមូល ្ឋ នកនុងករវភិគអំពីភគហ៊ុនែដលមនេនកនុងទីផ រភ
គហ៊ុន្របេទសម៉េឡសុី ្របេទសសិង្ហបុរ ី្របេទសឥណ្ឌូ េណសុី និងផ រភគហ៊ុន្របេទសៃថ។

ការ្របកួតវាយកូនេហា្គល CIMB CLASSIC 2014
ៃថ្ងទី ៣០ តុលា-  ២ វិច្ឆិកា ឆាំ ២០១៤ េនៅ KUALA LUMPUR GOLF & COUNTRY CLUB
ធនគរ សុី យអិមប៊ ីបនបញជូ នអតិថិជនេទកនទ់ី្រកុងគូ ពំួ េដមបទីទួលបនបទពិេ ធនផ៍ទ ល់ពីករ្របកួត យកូនេ គ ល CIMB Classic 2014។ មនបុគគលិកមយួចំនួន
បនេធ្វជអនកសម័្រគចិត្តេនកនុងករ្របកួតេនះ។

កម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍អចលន្រទព
កម្ពុជាឆាំ២០១៤
ៃថ្ងទី ១០-១២ ែខក  ឆាំ ២០១៤ េនៅសាលសន្និបាតេកាះេព្រជ
ធនគរ សុី យអិមប៊ ីមនវត្តមនេនកនុងកមមវធិី ងំពិពរ័ណ៍េដមបបីង្ហ ញវត្តមន និងលក់
ផលិតផលរបស់ធនគរ។

ការ្របកួតវាយកូនេហា្គល CIMB PREFERRED
ៃថ្ងទី ១៤ ែខក  ឆាំ ២០១៤ េនៅទីលានវាយកូនេហា្គល CITYGOLF
ធនគរ សុី យអិមប៊ ីនិង CityGolf សហករេរៀបចំករ្របកួត យកូនេ គ ល CIMB Preferred េដមបេី្រជសេរ សអនកឈនះេទចូលរមួេមលករ្របកួត CIMB 

Classic ឆន  ំ2014 េនទី្រកុងគូ ពំួ។ ករ្របកួតេនះកប៏នរមួបញចូ លផងែដរនូវរង្វ នទ់ងំ hole-in-one ែដលជរថយន្ត Honda City ឆន  ំ2014 ។

កម្មវិធី្របកួតេបាះប៊ូលីង សុីអាយអិមប៊ី េលើកទី១
ៃថ្ងទី ១៨ ែខតុលា ឆាំ ២០១៤ េនៅ BLU-O BOWLING ផ រអីុអន
ធនគរ សុី យអិមប៊ ីបនេរៀបចំកមមវធិី្របកួតដេណ្ត មពនរង្វ នេ់បះប៊ូលីង របស់ធនគរ CIMB (CIMB Bowling Championship) 

េលកទី១ សំេ េលកកមពស់ ម រតីភពជអនកកី  និងករបេងកតឱកសស្រមបទ់ំនកទ់ំនងែផនក ជីវកមម។

ខួប២ឆារបស់្រកុមហ៊ុន NIKON 
ៃថ្ងទី ២៤ ែខតុលា ឆាំ ២០១៤ េនៅ្រកុមហ៊ុន NIKON កម្ពុជា
ធនគរ សុី យអិមប៊ ីបនឧបតមថមភដល់កមមវធិីខួប២ឆន រំបស់្រកុមហ៊ុន Nikon េនកនុង្របេទសកមពុជេដមបេីលកកមពស់ទំនកទ់ំនង
ជមយួ្រកុមហ៊ុន Nikon និងេដមបផី ព្វផ យយីេ របស់េយងកនុងចំេ មអនកេ្រប្របស់ម៉សុីនថត Nikon។

្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ៣២ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៣៣



កម្មវិធីជប់េលៀងស្រមាប់េភ្ញៀវ
ពិេសសរបស់្រកុមហ៊ុន 
MINOSHI
ៃថ្ងទី ២៩ ែខធ្នូ ឆាំ ២០១៤ 
េនៅ្រកុមហ៊ុន MINOSHI

រា្រតីភាពយន្តសុីអាយអិមប៊ី
ៃថ្ងទី ២៩ វិច្ឆិកា ឆាំ ២០១៤ េនៅ MAJOR CINEPLEX ផ រអីុអន

កម្មវិធី្របកួតេបាះប៊ូលីង សុីអាយអិមប៊ី 
េលើកទី២
ៃថ្ងទី ២៧ ែខធ្នូ ឆាំ ២០១៤ េនៅ BLU-O BOWLING ផ រអីុអន 

ការរត់ពាក់កណា្ដល មា៉រាតុង អន្តរជាតិ អង្គរវត្ត ២០១៤
ៃថ្ងទី ៦-៧ ែខធ្នូ ឆាំ ២០១៤ េនៅេខត្តេសៀមរាប
 

វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញថតរូបស្រមាប់អតិថិជន
ៃថ្ងទី ១៣ ែខធ្នូ ឆាំ ២០១៤ េនៅ្រកុមហ៊ុន NIKON កម្ពុជា

ទិវា្រគួសារសុីអាយអិមប៊ី
ៃថ្ងទី ១៥ វិច្ឆិកា ឆាំ ២០១៤ េនៅ CAMBODIA COUNTRY CLUB 

កម្មវិធី្របគល់រងាន់ថាក់ជាតិស្រមាប់ការ្របកួត្របែជងមូលប្រតអាសា៊នឆាំ 2014
ៃថ្ងទី ២ ែខធ្នូ ឆាំ ២០១៤ េនៅសណា្ឋគារកាំបូឌីយា៉ណា

កម្មវិធីកំសាន្តស្រមាប់អតិថិជន 
ៃថ្ងទី ២-៤ ែខធ្នូ ឆាំ ២០១៤ េនៅ BLU-O BOWLING ផ រអីុអន 

្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ៣៤ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៣៥



ការផ្តល់អំេណាយដល់មន្ទីេពទ គន្ធបុបា
ៃថ្ងទី ៩ ែខមករា ឆាំ ២០១៥ 
េនៅមន្ទីេពទ គន្ធបុបា

វគ្គផាច់្រពាត់ៃនការ្របកួតមូលប្រតអាសាន
របស់សុីអាយអិមប៊ី
ៃថ្ងទី ១៩ ែខមករា ឆាំ ២០១៥ េនៅទីផ រមូលប្រតៃថ

ទស នកិច្ចរបស់នាយក្របតិបត្តិសុីអាយអិមប៊ី  ្រគុប 
ៃថ្ងទី២-៣ ែខេមសា ឆាំ ២០១៥ េនៅភ្នំេពញ

កិច្ច្របជុំ TOWN HALL ឆាំ ២០១៥
ៃថ្ងទី ២៨ ែខមីនា ឆាំ ២០១៥

កម្មវិធីសហគមន៍
ៃថ្ងទី២៨ ែខកុម្ភៈឆាំ ២០១៥ េខត្តកណា្ដល
បុគគលិករបស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី  បន្របមូល្របកឧ់បត្តមភ េដមបទីិញម្ហូប រនិង
សមភ រៈសិក ស្រមបក់ុមរកំ្រពេនមជឈមណ្ឌ លកុមរកំ្រពមយួេនេខត្តក ្ត ល

កម្មវិធី្របកួតេបាះប៊ូលីង សុីអាយអិមប៊ី េលើកទី៣
ៃថ្ងទី ១៤ ែខមីនា ឆាំ ២០១៥ េនៅ BLU-O BOWLING ផ រអុីអន

កម្មវិធី REGIONAL CEO’S CHALLENGE 2014
ៃថ្ងទី៣-៥ ែខេមសា ឆាំ ២០១៥ េខត្តេសៀមរាប
កមមវធិី Regional CEO’s Challenge 2014 មនេគលបំណងេលកកមពស់ករអនុវត្តដល៏្អ កនុងកិចចករ
លករ់បស់បុគគលិករបស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី េនទូទងំតំបន។់

កម្មវិធីសហគមន៍
ៃថ្ងទី៣ ែខមីនា ឆាំ ២០១៥ េខត្តែកប 
បុគគលិករបស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី  បនផ្តល់ ងស្តុកទឹក និង
ឧបតថមភសមភ រៈសិក ស្រមប ់ កុមរកំ្រពេន សហគមន៍
អេងគ ល េខត្តែកប

ការផ្តល់អំេណាយដល់អង្គការ 
OPERATION SMILE
ៃថ្ងទី ២៧ ែខធ្នូ ឆាំ ២០១៤ េនៅមន្ទីេពទ មិត្តភាពកម្ពុជា-សូេវៀត
 

ការ្របគល់លិខិតប ក់ការបណ្ដុះបណា្ដល
ជំនាញឥណទានស្នូលរបស់ អូេមហា្គ
ៃថ្ងទី៦ ែខមិថុនា ឆាំ ២០១៥ េនៅការិយាល័យ
កណា្ដល ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី
្រកុមករងរេស ធនគរពណិជជ របស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ចូលរមួកនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល
ជំនញឥណទនសនូល របស់ ថ បន័បណ្តុ ះប ្ត លអូេមក េលជំនញឥណទនសនូល។

្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ

ករជួបសំែដងករគួរសមជមយួ ឯកឧត្តមភ ជ ចនត់ូ 
េទ ភបិលធនគរជតិៃនកមពុជ

ករជួបសំែដងករគួរសមជមយួ ឯកឧត្តមភ អូន ពន័ធមុនីរត័ន 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ

ករជួបជមយួបុគគលិកេឆនមរបស់ធនគរ 
សុី យអិមប៊ ី េនកមពុជ 

៣៦ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៣៧
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ

៣៨ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៣៩



្រកុម្របឹក ភបិលមនជំេនឿថអភបិលកិចចធនគរដរ៏ងឹមមំយួមន រៈសំខនយ់៉ងខ្ល ងំកនុងករផ្តល់នូវ
តៃម្លជនិរន្តរ ៍ ករេលកកមពស់សុចរតិភពកនុងករេធ្វធុរកិចច និងកររក នូវទំនុកចិត្តរបស់វនិិេយគិនចំេពះ
ធនគរេឆព ះេទរកករសេ្រមចបននូវេគលេ  និងទស នវសិ័យរបស់ធនគរ។ 

វបបធម ៌ និងរចនសមពន័ធអភបិលកិចច្របកបេ យ្របសិទធភព គឺជធតុសំខនប់ំផុតកនុងករកំណតអ់ំពីរ
េបៀបរបបែដលធនគរដំេណ រករ េហយថន កដ់ឹកនធំនគរែតងែតសងកតធ់ងនេ់លចំណុចេនះ កនុងករែណនំ
ដល់្រគបប់ុគគលិករបស់ខ្លួនទងំអស់ជបន្តបនទ ប។់ ្រកបខណ័្ឌ អភបិលកិចចែដលធនគរសេ្រមចយក ្រតូវបន
េរៀបចំេឡង េ យែផ្អកេលេគលករណ៍នន និងករអនុវត្តល្អបំផុត ដូចមនែចងកនុង្របកសរបស់ធនគរជតិ
ៃនកមពុជស្តីពីអភបិលកិចចរបស់្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ និង្របកសស្តីពីលកខខណ្ឌ វនិិចឆយ័្រតឹម្រតូវ និង
សម្រសបស្រមបប់ុគគល កព់កយេសនសុំ និង្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុែដលមន ជញ បណ័្ណ  និងករអនុវត្ត
ល្អបំផុតជលកខណៈអន្តរជតិកនុងអភបិលកិចចធនគរែដលពកព់ន័ធ។

្រកុម្របឹក ភិបាល
្រកុម្របឹក ភិបាល និងតុល ភាពៃន្រកុម្របឹក ភិបាល

បចចុបបននេនះ ្រកុម្របឹក ភបិលមនសមជិកចំនួន ០៥ រូប ែដលរមួមនអភបិល្របតិបត្តិចំនួន ០១ រូប 
និងអភបិលមនិ្របតិបត្តិចំនួន ០៤ រូប េហយកនុងចំេ មអភបិលទងំេនះ មនអភបិលចំនួន ០៣ រូប 
ជអភបិលឯក ជយ។ ្រកុម្របឹក ភបិលបនបញជ កថ់ សមសភព្រកុម្របឹក ភបិលមនចំនួនអភបិល 
ឯក ជយ្រគប្រគន ់ ែដល ចេធ្វករវនិិចឆយ័េ យឯក ជយបំផុតេនកនុងកិចចពិភក ននរបស់្រកុម្របឹក ភបិល។ 
្រកុម្របឹក ភបិលកេ៏គរពដំេណ រករៃនករេធ្វេសចក្តីសេ្រមចរមួផងែដរ។ 

្រកុម្របឹក ភបិលទទួលបន អតថ្របេយជនព៍ីករចូលរមួចំែណកននរបស់អភបិលមនិ្របតិបត្តិមន ក់ៗ  េន
កនុង្រគបវ់សិ័យទងំអស់ៃន ជីវកមមរបស់ធនគរ។ បែនថមពីេលជំនញ និងបទពិេ ធនែ៍ផនក ជីវកមមជេ្រចន
ឆន រំបស់អភបិលមន ក់ៗ  អភបិលមនិ្របតិបត្តិកេ៏ធ្វករវនិិចឆយ័េ យឯក ជយកនុងកិចចពិភក ស្តីពីបញ្ហ យុទធ ្រស្ត 
សវនកមម ្របតិបត្តិករ និង និភយ័ ផងែដរ។ 

រចនសមពន័ធ និងសមសភពរបស់្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវេគរពេទ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវែដលមនែចងកនុង 
្របកសរបស់ ធនគរជតិៃនកមពុជ។

សមាសភាព្រកុម្របឹក ភិបាល

៤០%

ជាអភិបាល
មិនឯករាជ��

៦០%
ជាអភិបាល
ឯករាជ��

េដមបធីនឲយបននូវតុលយភពៃនអំ ច និងករបេងកននូវគណេនយយភព និងសមតថភពកនុងករេធ្វេសចក្តី
សេ្រមច្របកបេ យឯក ជយភព េនះតួនទីរបស់្របធន្រកុម្របឹក ភបិល និងតួនទីរបស់អភបិល្របតិបត្តិ 
(Executive Director) ្រតូវបនែបងែចក និង កឲ់យេន ចព់ីគន  េ យមនករែបងែចកយ៉ងចបស់

ស់អំពីករទទួលខុស្រតូវរ ង្របធន្រកុម្របឹក ភបិល និងអភបិល្របតិបត្តិេដមបេីចៀស ងកុំឲយបុគគល
មន ក ់ឬ្រកុម មយួ ច្រតួត្រ េលដំេណ រករៃនករេធ្វេសចក្តីសេ្រមចបន។

្របធាន្រកុម្របឹក ភិបាល
្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវបនដឹកនេំ យ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល ០១ រូប គឺ Dato’ Shaarani Ibrahim។  

Dato’ Shaarani Ibrahim ទទួលខុស្រតូវេលករដឹកន ំនិងករ្រគប្រគង្រកុម្របឹក ភបិល និងធន្របសិទធភព
ៃនករបំេពញមុខងររបស់្រកុម្របឹក ភបិល និងគណៈកមម ធិករននរបស់្រកុម្របឹក ភបិល។ ្របធន្រកុម
្របឹក ភបិលបំេពញតួនទីផ្លូវករជថន កដ់ឹកន ំ និងេធ្វជអធិបតីកនុងកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិលទងំអស់ដឹកនំ
ករពិភក រ ងអភបិល ្រពមទងំត្រមងទ់ិស្រកុម្របឹក ភបិលកនុងករ្រតួតពិនិតយេលករ្រគប្រគងធនគរផងែដរ។
្របធន្រកុម្របឹក ភបិលេធ្វករស្រមបស្រមួលលំហូរពត័ម៌នរ ងគណៈ្រគប្រគង និង្រកុម្របឹក ភបិល្រពមទងំ
្របឹក េយបល់ជមយួគណៈ្រគប្រគង េដមបី កេ់ចញនូវរេបៀប រៈស្រមបក់ិចច្របជុំ្រកុម្របឹក នីមយួៗ។ 

អភិបាល្របតិបត្តិ
េ ក Yew Wan Kup បនចូលនិវត្តនព៍ីតំែណងអគគនយករបស់ធនគរ នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ និង

បន ែលងពីតំែណងអភបិល្របតិបត្តិ នៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥។ េ កបនបេ្រមករឲយធនគរអស់
រយៈេពលជង ៤ឆន  ំ គិតចបព់ីេពលែដលេ ក្រតូវបនែតង ងំដំបូងនៃថងទី២០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០។ 
េ ក Wan Kup បនរមួចំែណកយ៉ងសកមមកនុងករដឹកនគំណៈ្រគប្រគង និងក ងធនគរេ យ
ែ្របក្ល យពីករចបេ់ផ្តមដត៏ូចមយួ េនកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ មកជមនសក្ដ នុពលដូចេពលបចចុបបនន េ យ
ករបេងកន ខពីមយួេន ជធនីភមេំពញ េទ ១១ ខ ែដល្រគបដណ្ត បេ់លេខត្តធំៗចំនួន ៤ េនកនុង

• ផ្តល់នូវេគលេ  និងេគលនេយបយចបស់ ស់ស្រមបឲ់យម្រន្តី្របតិបត្តិជនខ់ពស់អនុវត្ត។
• ធនឲយមនករ្រតួតពិនិតយ្រគប្រគន ់្រពមទងំមន្របពន័ធបេចចកវទិយ្រគប្រគនេ់ដមបសី្រមួលដល់ករអនុវត្តេគល

នេយបយរបស់ធនគរផងែដរ។
• ម នអំពីភពេជគជយ័របស់គណៈ្រគប្រគងកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត ែផនករ និងគេ្រមងថវកិែដល

បនអនុមត័រចួ។
• ែស្វងយល់ពី និភយ័ចមបងៗែដលទកទ់ងនឹង ជីវកមមរបស់ធនគរ និងធនថមន្របពន័ធបេចចកវទិយ 

េដមប្រតួតពិនិតយ និង្រគប្រគងេល និភយ័្របកបេ យ្របសិទធភព កនុងទស នវសិ័យទទួលបនលទធផល 
និងភពេជគជយ័រយៈេពលែវងស្រមបធ់នគរ។ 

• ម ន្រតួតពិនិតយ និងសិក យតៃម្លេលករអភវិឌ ែដល ចជះឥទធិពលដល់ែផនករយុទធ ្រស្តនន 
របស់ធនគរ។

• ពិនិតយេឡងវញិេលភព្រគប្រគន ់និងសុចរតិភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ និង្របពន័ធពត័ម៌ន
្រគប្រគង បប់ញចូ លទងំ្របពន័ធៃនករ្របតិបត្តិ មវធិនចបប ់ បទបញជ  ចរ និងេគលករណ៍ែណនំ
ននជធរមន។

• បេញច សវ ិ ទផល្របេយជន ៍ និងធនករផ ព្វផ យពត័ម៌នអំពីវ ិ ទផល្របេយជនែ៍ដល ច េកតមន
េ យ្របករ មយួ។

• ្របកនខ់ជ ប ់និងអនុវត្ត មចបប ់និងបទបបញញត្តិស្តីពីធនគរ ្រពមទងំចបប ់វធិន និងបទបបញញត្តិ េផ ងេទៀត
ផងែដរ។ 

េ្រកពីករទទួលខុស្រតូវសំខន់ៗ ែដលបនេរៀប បខ់ងេល ្រកុម្របឹក ភបិលក្របគល់ករទទួលខុស្រតូវ
ជក់ កម់យួចំនួនឲយគណៈកមម ធិករននផងែដរ។ កនុងខណៈែដលគណៈកមម ធិករទងំេនះមនសិទធិអំ ច
ពិនិតយេលបញ្ហ ជក់ ក់ មយួ គណៈកមម ធិករេនះក្រតូវ យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក ភបិលអំពីេសចក្តី
សេ្រមច ឬអនុ សនរ៍បស់ខ្លួន េហយករទទួលខុស្រតូវចុងេ្រកយចំេពះបញ្ហ ទងំអស់េនះេនែតជរបស់
្រកុម្របឹក ភបិលទងំមូល។ 

តួនទី ភរកិចច និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ គណៈកមម ធិករននមនបង្ហ ញេនទំពរ័ ៤២ ដល់ ៤៦។    

ការែតងតាងសមាជិក្រកុម្របឹក ភិបាល
ធនគរអនុវត្ត មេសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករ ែដលជគណៈកមម ធិករ

មយួរបស់ សុី យអិមប៊្រគុប ហូលឌីង េប៊ ដ (CIMB Group Holding Berhad)។ គណៈកមម ធិករ
ែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករៃន្រកុមហ៊ុនេម ទទួលបនទុកកំណត ់និងបញជូ នេបកខភពែដលស័ក្តិសមស្រមបត់ំែណង 
អភបិលេទ្រកុម្របឹក ភបិលេដមបសីុំករអនុមត័យល់្រពមេលករែតង ងំ មនិថស្រមបប់ំេពញតំែណង
ែដលទំេនរ ឬបែនថមេលតំែណងែដលមន្រ បេ់ដមបបីំេពញ មត្រមូវករែ្រប្របួលរបស់ធនគរ។ មុនេពល
ផ្តល់អនុ សនេ៍លករែតង ងំអភបិលេទ្រកុម្របឹក ភបិល គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករ
របស់្រកុមហ៊ុនេម ទទួលខុស្រតូវកនុងករ យតៃម្លឲយបន្រគប្រជុងេ្រជយេលេបកខភពជអភបិល េ យែផ្អកេល
លកខណវនិិចឆយ័ននែដលបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ ធនគរកព៏ិចរ េទេល្របេភទ ជីវកមមរបស់
ធនគរ និងផគូរផគងជមយួសមតថភព និងកររមួចំែណកែដលរពំឹងទុកពីេបកខភពែដលទទួលតំែណងេនះផងែដរ។ 

នីតិវធិីៃនករែតង ងំ្រតូវេធ្វេឡង្រសប ម្របកស និងេគលករណ៍ និងនីតិវធិីរបស់្រកុមហ៊ុនេមស្តីពី
លកខខណ្ឌ វនិិចឆយ័្រតឹម្រតូវ និងសម្រសបស្រមបប់ុគគលកនម់ុខងរែដលមនករទទួលខុស្រតូវសំខនរ់បស់
្រកុមហ៊ុន (េគលករណ៍ស្តីពីលកខខណ្ឌ វនិិចឆយ័្រតឹម្រតូវ និងសម្រសប)។ េគលករណ៍េនះ ែចងអំពីនីតិវធិីផ្លូវករ 
មយួស្រមបក់រែតង ងំអភបិល ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល និង្របធននយក្របតិបត្តិ។ េបកខភពនីមយួៗ 
្រតូវឆ្លងកតក់រ យតៃម្លែដល្រតឹម្រតូវ េហយគណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លកររបស់្រកុមហ៊ុនេម្រតូវ
េធ្វករបញជ កថ់ េបកខភពេនះមនលកខខណ្ឌ ស័ក្តិសម និង្រតឹម្រតូវស្រមបម់ុខតំែណងែដល្រតូវែតង ងំ។    
េគលករណ៍ស្តីពីលកខខណ្ឌ វនិិចឆយ័្រតឹម្រតូវ និងសម្រសប កែ៏ចងអំពីលកខណវនិិចឆយ័មយួចំនួនស្រមប ់េធ្វករ យ
តៃម្លពីភពស័ក្តិសមរបស់េបកខភពែដល្រតូវែតង ងំដូចខងេ្រកម៖

• សុចរតិភព ភពេ ម ះ្រតង ់ និងេករ ្តិ៍េឈម ះបុគគល ែដលេបកខភពមន ក់ៗ ្រតូវមន ដូចជមនភពេ ម ះ្រតង ់
សុចរតិភព ភពឧស ហ៍ពយយម គំនិតឯក ជយ និងមនិលេម្អ ង។ 

• សមតថភពែដលេបកខជន្រតូវមនដូចជ ជំនញ បទពិេ ធនក៍រងរ សមតថភព និងករេប្តជញ ចិត្តែដលចបំច ់
េដមបអីនុវត្តតួនទីរបស់ខ្លួន។

• សុចរតិភពែផនកហិរញញ វតថុ ែដលេបកខជន្រតូវ្រគប្រគងឥណទន ឬកិចចករហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួនេ យ្របុង្របយត័ន
បំផុត។ 

នីតិវធិីស្រមបក់ំណតអ់ត្តសញញ ណ និងេសនេឈម ះេបកខជនេ យគណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លក
ររបស់្រកុមហ៊ុនេមស្រមបក់រែតង ងំតំែណងេនះមន ០៥ ដំ កក់ល ដូចខងេ្រកមៈ 

្រកបខ័ណៃនការេស្នើេឈាះេបក្ខជន

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ តំែណងរបស់េ ក្រតូវបនបន្តេ យេ ក ប៊ុន យីន ែដលមនសញជ តិែខមរ ែដល្រតូវ
បនែតង ងំជ្របធននយក្របតិបត្តិនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ និងជអភបិល្របតិបត្តិរបស់ធនគរ 
នៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥។ េ ក ប៊ុន យីន កជ៏បុគគលដំបូង ែដលដឹកនធំនគរបរេទសលំ បអ់ន្តរជតិ 
េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជផងែដរ។

កនុងនមជអភបិល្របតិបត្តិ/្របធននយក្របតិបត្តិ េ ក ប៊ុន យីន ទទួលខុស្រតូវរមួេលករអនុវត្ត 
យុទធ ្រស្តរបស់ធនគរ និងេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ភបិល េរៀបចំ ជីវកមមរបស់ធនគរ និងដឹកនំ
្របតិបត្តិករ ្រសប មេគលេ យុទធ ្រស្ត និងទិសេ ជីវកមម។ េ ក េធ្វករដឹកនគំណៈ្រគប្រគងកនុង
ករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត និងទស នវសិ័យរបស់ធនគរ។ កនុង នៈជអភបិល្របតិបត្តិ/្របធននយក្របតិបត្តិ 
េ កទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខ្រកុម្របឹក ភបិលេល្របតិបត្តិករ ជីវកមម្របចៃំថង របស់ធនគរ។

ទំហំ និងសមាសភាពរបស់្រកុម្របឹក ភិបាល 
ទំហំ និងសមសភពរបស់្រកុម្របឹក ភបិល ្រតូវបនពិនិតយេឡងវញិជេទៀងទតេ់ យពិនិតយេមលេទេល

វ ិ លភព លកខណៈ ភពខុសែប្លកគន  និងករព្រងីក ជីវកមមធនគរ។ ្រកុម្របឹក ភបិលយល់េឃញ និង
អះ ងថ សមសភព្រកុម្របឹក ភបិលនេពលបចចុបបននមន លកខណៈ្រគប្រគន ់ស្រមបក់រ្រគប្រគង ជីវកមម
ទងំមូលរបស់ធនគរ។ សមជិក្រកុម្របឹក ភបិលបចចុបបននបននយំកនូវចំេណះដឹង បទពិេ ធន ៍និងជំនញ
ដម៏នតៃម្លមកកន្រកុម្របឹក ភបិល េដមបដីឹកនធំនគរេឆព ះេទសេ្រមចទស នវសិ័យរបស់្រកុមហ៊ុនេម 
សុី យអិមប៊ ី្រគុប (CIMB Group)។ 

អភបិលទងំអស់របស់ធនគរ សុទធែតបនបំេពញ មលកខខណ្ឌ វនិិចឆយ័្រគប្រគនេ់ដមបទីទួលបនមុខ 
តំែណងជអភបិល ដូចមនែចងកនុង្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ ្រគបអ់ភបិលឯក ជយទងំអស់ របស់
ធនគរបង្ហ ញពីករវនិិចឆយ័េ យឯក ជយ និង ចទទួលយកបន និងមនិចូលរមួកនុង្របតិបត្តិករ
ជីវកមម ែដល ចមនផលប៉ះពល់ដល់ករវនិិចឆយ័ និងករេធ្វេសចក្តីសេ្រមចេ យឯក ជយរបស់ខ្លួន។ 

្របវត្តិសេងខបរបស់អភបិលមន ក់ៗ  មនបង្ហ ញេនេលទំពរ័ ៥៦ ដល់ ៥៧ ៃនរបយករណ៍្របចឆំន េំនះ។

្រកមសីលធម៌របស់អភិបាល 
្រកុម្របឹក ភបិលេគរព មវធិនៃន្រកមសីលធម ៌ែដលមនែចងកនុង្របកសរបស់ធនគរ ជតិៃនកមពុជ។ 

អភបិលធនគរ ្របកនខ់ជ បន់ូវ្រកមសីលធមែ៌ដលជេគលករណ៍ែណនសំ្រមបក់រអនុវត្តនូវបទ ្ឋ ន
្រកមសីលធមម៌យួដ្រតឹម្រតូវ និងករអនុវត្ត ជីវកមម ្របកបេ យភព្របុង្របយត័ន កដ៏ូចជបទ ្ឋ ន កបបកិរយិ
្របកបេ យ្រកមសីលធមស៌្រមបអ់ភបិលមន ក់ៗ  េ យែផ្អកេទេលេគលករណ៍សុចរតិភព ករទទួល
ខុស្រតូវ ភពេ ម ះ្រតង ់និងករទទួលខុស្រតូវចំេពះសងគម។ 

កាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម្របឹក ភិបាល 
្រកុម្របឹក ភបិល គឺជអងគភពមយួរបស់ធនគរែដលេធ្វេសចក្តីសេ្រមចចុងេ្រកយបង្អស់  េលកែលងែត

បញ្ហ ែដលទមទរឲយមនករអនុមត័យល់្រពមពីភគទុនិក។ 

្រកុម្របឹក ភបិល កេ់ចញនូវទិសេ យុទធ ្រស្ត និងទស នវសិ័យរបស់ធនគរ។ ្រកុម្របឹក ភបិល 
ទទួលខុស្រតូវទងំ្រសុងេលករដឹកន ំ ្រគប្រគង ែណន ំ និង្រតួតពិនិតយេល្រគប្របតិបត្តិករទងំមូលរបស់ 
ធនគរ និងព្រងឹងបទ ្ឋ នៃនគណេនយយភពកនុងេគលគំនិតជួយដល់គណៈ្រគប្រគងេដមបី ចអនុវត្តកតព្វ
កិចចរបស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព។

្រកុម្របឹក ភបិលទទួលខុស្រតូវរមួេល ករបេងកត្រកបខណ័្ឌ ករងរ ៃនអភបិលកិចចល្អេនកនុងធនគរ ប់
បញចូ លទងំ ដំេណ រករៃនករេធ្វរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ករ្រគប្រគង និភយ័ និងករ្របតិបត្តិ មចបប។់ 
សមជិក្រកុម្របឹក ភបិល្រគបរ់ូបនយំកនូវករវនិិចឆយ័ឯក ជយ ចំេណះដឹងេផ ងៗគន  និងបទពិេ ធនន៍ន េដមបី
េធ្វករពិភក អំពីបញ្ហ ននទកទ់ងនឹងយុទធ ្រស្ត ្របតិបត្តិករ ធនធន និងករេធ្វ ជីវកមម។

្រកុម្របឹក ភបិលបនអនុមត័េលរេបៀប រៈៃនបញ្ហ មយួចំនួន ែដល្រតូវបនេរៀបចំស្រមបស់ុំករអនុមត័
ពី្រកុម្របឹក ភបិល បប់ញចូ លទងំ (កនុងចំេ មចំណុចេផ ងៗេទៀតជេ្រចន) ករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និង
ករយល់្រពមេលចំណុចដូចខងេ្រកម ៖ 

• ែផនករយុទធ ្រស្ត/ ជីវកមម  និងគេ្រមងថវកិ្របចឆំន ។ំ
• ករវនិិេយគថមីៗ ករផ្ត ចខ់្លួនកររ ំ យ្រកុមហ៊ុនបញចូ លគន  និងករទិញ្រកុមហ៊ុន ករេរៀបចំរចនសមពន័ធ

្រកុមហ៊ុនេឡងវញិ បប់ញចូ លទងំករបេងកត្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមពន័ធ ករចូលហ៊ុន ឬសមពន័ធយុទធ ្រស្ត ទងំេន
កនុង្រសុក និងេ្រក្រសុក។

• របយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របចឆំន  ំនិងភគ ភបេ ្ត ះ សនន និងករផ្តល់េយបល់េលភគ ភ ចុងេ្រកយ
ែដល្រតូវែចកជូនភគទុនិកេនមុនេពលផ ព្វផ យ និង្របកសផ យជ ធរណៈអំពី ករែបងែចកភគ ភ។

• ករែតង ងំអភបិល និង្របធននយក្របតិបត្តិថមី និងករកំណត្របកេ់បៀរវត រ ៍ និងអតថ្របេយជន ៍
េផ ងៗរបស់ពួកគត។់

ករទទួលខុស្រតូវរមួសំខន់ៗ របស់្រកុម្របឹក មនដូចខងេ្រកម ៖

សំេណ សុំែតង ងំអភបិលថមី និងសំេណ សុំែតង ងំអភបិលចស់ជថមីម្តងេទៀត គឺ ្រស័យេលករពិនិតយ
 និងអនុមត័យល់្រពមជមុនរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។

ការែតងតាង និងការេបាះេឆាតេ្រជើសតាំងអភិបាលជាថ្មីម្តងេទៀត
ជេរៀង ល់ឆន  ំ េនកនុងម សននិបត្របចឆំន  ំ១/៣ ៃនចំនួនសមជិក្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវបញចបត់ំែណង

របស់ខ្លួន ប៉ុែន្តពួកគតេ់នែតមនសិទធិ ចឈរេឈម ះឲយេគេបះេឆន ត ជថមីបនេនកនុងម សននិបត្របចំ
ឆន េំនះ។ បែនថមពីេលេនះេទៀតលកខន្តិកៈធនគរត្រមូវថេនកនុងរយៈេពល ០៣ ឆន មំ្តង អភបិលទងំអស់្រតូវ
បញចបព់ីមុខតំែណងយ៉ងេ ច ស់ឲយបនម្តង ប៉ុែន្តពួកគតេ់នមនសិទធិឈរេឈម ះឲយេគេបះេឆន តេ្រជសេរ ស

ជថមីបនេនកនុងម សននិបត្របចឆំន ។ំ គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លកររបស់្រកុមហ៊ុនេម ្រតូវផ្តល់
អនុ សនេ៍លសំេណ សុំែតង ងំ និងេបះេឆន តេ្រជសេរ សអភបិល ជថមី ជូន្រកុម្របឹក ភបិលមុននឹង
កជ់ូនភគទុនិកអនុមត័េនកនុងម សននិបត្របចឆំន ។ំ 

កិច្ច្របជុំ និងការផ្តល់ព័ត៌មានេទៅ្រកុម្របឹក ភិបាល
្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវជួប្របជុំជ្របចេំដមបពីិភក េលយុទធ ្រស្ត ជីវកមម ្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុ បញ្ហ

ែដលទកទ់ងនឹងករអនុវត្តបទបបញញត្តិ និងអភបិលកិចច កដ៏ូចជរបយករណ៍ស្តីពីបញ្ហ ែដលគណៈកមម ធិករ
នីមយួៗបនពិភក គន ។ េនេរៀង ល់ ០៣ ែខម្តង ្រកុម្របឹក ភបិលពិនិតយេឡងវញិេល្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុ
របស់ធនគរ  ករ្រគប្រគង និភយ័ និងរបយករណ៍ស្តីពីករអនុវត្តបទបបញញត្តិ និងេធ្វករអនុមត័េលលទធផល
្របច្រតីមសរបស់ធនគរេនកនុងកិចច្របជុំរបស់ខ្លួន។ ជេរៀង ល់ឆន  ំកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវបនកំណត់
កលបរេិចឆទទុកមុនរចួជេ្រសច េដមបី ចឲយអភបិលទងំអស់មនភពងយ្រសួលកនុងករេរៀបចំេធ្វកលវភិគ
្របជុំផទ ល់ខ្លួនរបស់អភបិល។ ឯក រស្រមបក់ិចច្របជុំែដលមនសំេណ  និងរបយករណ៍េផ ងៗេទៀត្រតូវបន
ែចកជូន្រកុម្របឹក ភបិលឲយបនមុនេពលដំេណ រករកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិលេដមបី ចឲយអភបិលទងំអស់
មនេពលេវ ្រគប្រគនក់នុងករេធ្វករ យតៃម្លេលសំេណ ទងំេនះ េហយ្របសិនេបកនុងករណីចបំចេ់សនសុំ
ពត័ម៌នបែនថម េដមបជីួយស្រមួលអភបិលកនុងករបំេពញកតព្វកិចច្របកបេ យ្របសិទធភព។ នីតិវធិីនន
្រតូវបនបេងកតេឡងទកទ់ងនឹងទ្រមង ់ ខ្លឹម របទបង្ហ ញ និងករែចកជូនឯក រស្រមបក់ិចច្របជុំ។ ឯក រ
ស្រមបក់ិចច្របជុំបញជ កយ់៉ងចបស់អំពី្របវត្តិ េគលបំណង បញ្ហ សំខន់ៗ  សនិទនភព ផលប៉ះពល់ 
និងពត័ម៌នេផ ងៗេទៀតែដលទកទ់ងនឹងសំេណ នីមយួៗ េដមបជីួយឲយ្រកុម្របឹក ភបិល ចេធ្វេសចក្តីសេ្រមច
ចិត្តបន្រតឹម្រតូវ និង្របកបេ យ្របសិទធភព។

អភបិលមនលទធភពទទួលបន្រគបព់ត័ម៌នទងំអស់របស់ធនគរ។ មរយៈកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិល
ែដលេធ្វេឡងជេទៀងទត ់ ្រកុម្របឹក ភបិលទទួលបនពត័ម៌នែដលបនេធ្វបចចុបបននភពអំពីករអភវិឌ  និង
្របតិបត្តិករ ជីវកមមរបស់ធនគរ កដ៏ូចជទទួលបនផងែដរនូវឯក រមយួឈុត បប់ញចូ លទងំរបយករណ៍
ជេទៀងទតស់្តីពីករវវិឌ ៃន ជីវកមម និងឯក រេផ ងៗស្រមបព់ិភក ទកទ់ងនឹងបញ្ហ ជក់ កណ់មយួ។

អភបិលក្រតូវបនអនុញញ តឲយចូលរមួកនុងកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិល មរយៈ្របពន័ធទូរស័ពទផងែដរ។ ល់
ករពិភក េដញេ លេនកនុងកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិល បប់ញចូ លទងំករែខ្វងគំនិតគន  ្រតូវបនកត្រ ទុក
ទងំ្រសុងស្រមបេ់ធ្វជកំណតេ់ហតុៃនដំេណ រករពិភក របស់អភបិល។ េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក
ភបិល្រតូវបនេផញេទគណៈ្រគប្រគងកនុងរយៈេពលមយួៃថងៃនៃថងេធ្វករ បនទ បព់ីកិចច្របជុំ្រតូវបនបញចប ់ េដមបី
ធនថេសចក្តីសេ្រមច និងករែណនេំផ ងៗ្រតូវបនអនុវត្តទនេ់ពលេវ ។ េសចក្តី្រពងកំណតេ់ហតុ ្រតូវ
បនបញជូ នេទអភបិលទងំអស់ េដមបេីធ្វករពិនិតយ និងផ្តល់អនុ សន ៍ មុនេពល កប់ញចូ លកំណតេ់ហតុចុង
េ្រកយេទកនុងរេបៀប រៈស្រមបអ់នុមត័យល់្រពមេនកនុងកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិលបនទ ប។់ 

េនកនុងកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិល អភបិល្របតិបត្តិ ្រតូវេធ្វករពនយល់ឲយបនេកបះកបយអំពីបញ្ហ
សំខន់ៗ  ទកទ់ងនឹង ជីវកមម និង្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ។ ្របធនគណៈកមម ធិករសវនកមម 
ផ្តល់េសចក្តីសេងខបអំពី របយករណ៍សវនកមមែដលបនពិភក េនកិចច្របជុំគណៈកមម ធិករសវនកមម េដមបី
ជកំណត្រ ស្រមប្រកុម្របឹក ភបិល។ លទធផលសវនកមមសំខន់ៗ ែដលេធ្វេឡងេ យសវនករៃផទកនុងៃន 
្រកុមហ៊ុនេម ក្រតូវបញជូ នេទ្រកុម្របឹក ភបិលផងែដរ េដមបេីធ្វករពិភក  និងែណន។ំ បែនថមពីេលេនះេទៀត 
នយកៃននយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ ម្រតូវេធ្វេសចក្តី យករណ៍អំពី ថ នភពៃនករេគរពចបប ់ បទបបញញត្តិ និង 
េគលករណ៍ និងនីតិវធិីៃផទកនុងែដលបនអនុមត័េ យធនគរ។ គណៈ្រគប្រគងក្រតូវបនអេញជ ញឲយេធ្វ
បទបង្ហ ញអំពីសំេណ  និងេឆ្លយតបសំណួរេផ ងៗែដល្រកុម្របឹក ភបិលេចទសួរ មករចបំចផ់ងែដរ។ 
គណៈ្រគប្រគង្រតូវចតវ់ធិនករជបនទ នេ់ល ល់បញ្ហ ែដលេលកេឡងេនកនុងកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិល និង
្រតូវេធ្វបចចុបបននភពេទ្រកុម្របឹក ភបិលអំពី ថ នភពៃនបញ្ហ ទងំេនះេនកនុងកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិលេលក
េ្រកយ ឬ ្របសិនេបយល់ថ បនទ ន ់្រតូវបញជូ ន មករជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ។

  អភបិល មន កែ់ដលមនជបព់កព់ន័ធទទួលបនផល្របេយជនព៍ីសំេណ មយួ ឬកិចចករ
មយួែដលបន កជ់ូន្រកុម្របឹក ភបិលសេ្រមច ្រតូវ្របកស្របបអ់ំពីផល្របេយជនែ៍ដលពកព់ន័ធនឹង ខ្លួន 

េហយ្រតូវដកខ្លួនេចញពីករពិភក  និងករេបះេឆន តគ្រទសំេណ  ឬកិចចករែដលបនេសនេនះ។ នីតិវធិីេនះ
្រតូវបនកត្រ ទុកទងំ្រសុង េនកនុងកំណតេ់ហតុៃនដំេណ រករកិចច្របជុំ។ 

កិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិលសរុបចំនួន ០៦ េលក ្រតូវបនេរៀបចំេឡងេនឆន ២ំ០១៤ េ យមនវត្តមន 
របស់អភបិល ដូចមនេរៀប បខ់ងេ្រកម៖ 

ការកំណត់ពី 
ជំនាញ/គមាត

ការេ្រជើសេរីស 
េបក្ខភាព

ការ្របជុំអន្តរកម្ម
ជាមួយេបក្ខជន

ការវាយតៃម្លពីភាព 
្រតឹម្រតូវ និងសម្រសប

កិច្ចពិភាកសោរបស់គណៈកមា
ធិការែតងតាង និងផ្តល់តៃម្ល 

ការរបស់្រកុមហ៊ុនេម

អនុសាសន៍ស្រមាប់ការ 
អនុម័តរបស់្រកុម 
្របឹកសោភិបាល

៤០ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៤១



អភបិលអភបិល បនចូលរមួបនចូលរមួ ចំនួនកិចច្របជុំចំនួនកិចច្របជុំ

Dato’  Shaarani Ibrahim

្របធន្រកុម្របឹក ភបិល/អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ
៦ ៦

Dato’  Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ
៦ ៦

Yew Wan Kup*១

អភបិលមនិឯក ជយ្របតិបត្តិ និងជាអគគនយក
៥ ៥

បណ្ឌិ ត មុី កលយោណ
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ

៦ ៦

Kua Wei Jin

អភបិលមនិឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ
៥ ៦

ប៊ុន យីន*២

អភបិល មនិ ឯក ជយ ្របតិបត្តិ  និង ជ ្របធននយក្របតិបត្តិ 
០ ០

*១ ែលងពីតំែណង េនៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥
*២ ែតង ងំេនៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥

េនេដមឆន ហំរញិញ វតថុ ្រកុម្របឹក ភបិលពិចរ េលថវកិ្របចឆំន រំបស់ធនគរ្រសបជមយួនឹងយុទធ ្រស្ត 
និងែផនកររបស់ធនគរ ែដលបនបេងកតេឡងេនកនុងកិចច្របជុំពិភក ថន ក្រគប្រគង្របចឆំន ។ំ

ការបណ្ដុះបណា្ដល និងការអភិវឌ របស់អភិបាល
កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លអភបិល គឺជធតុដស៏ំខនម់យួៃនដំេណ រករែតង ងំអភបិលថមី េហយ្រកុម្របឹក  

ភបិល្រតូវ យកចិត្តទុក កេ់លត្រមូវករកនុងករអនុវត្ត្រសប មចបប ់ និងបទបបញញត្តិថមីៗ បទ ្ឋ នគណេនយយ 
ករែ្រប្របួល និភយ័ ជីវកមម និនន ករទីផ រ និងករវវិឌ ចុងេ្រកយ បញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗ េនកនុងទីផ រកនុង
្រសុក និងកនុងតំបន ់ និងកនុងវសិ័យធនគរ។ កនុងេគលបំណងេនះ ្រកុម្របឹក ភបិលេធ្វករ យតៃម្លេលត្រមូវ 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល េ យឈរេលមូល ្ឋ ន យតៃម្ល មដំ កក់ល េហយកំណតអ់ំពីចំណុចែដល ច
ព្រងីកចំេណះដឹងរបស់អភបិលទកទ់ងនឹងបញ្ហ ែដលធនគរកំពុង្របឈម។ 

ខងេ្រកមេនះ គឺជបញជ ីវគគបណ្តុ ះប ្ត លែដលអភបិលបនចូលរមួ េដមបអីភវិឌ ចំេណះដឹងថមីៗ៖

ចំនួនវគគបណ្តុ ះប ្ត លែដលបនចូលរមួ
្របេភទវគគ
បណ្តុ ះប ្ត ល

ចំនួនេម៉ង
ចូលរមួ

ចូលរមួេ យ

្រកុម្របឹក អន្តរជតិ
១០-១១ មក  ២០១៤ េន្រសីលងក

េវទិក ២ ៃថង Kua Wei Jin

សន្និបាតស្តីពីគណៈកមាធិការសវនកម្ម ឆាំ២០១៤
 “ការេបាះជំហានេទៅរកអភិបាលកិច្ចែដល្របេសើរ"
២០ មនី ២០១៤ េនម៉េឡសុី

សននិបត ១ ៃថង Dato’ Wira Zainal Abidin 

Mahamad Zain

សននិសីទេ្រកយេវទិក សុីរបស់ េសដ្ឋកិចចទី
្រកុងឡុងដ ៍(The London School of Economics-LSE)
៤ េម  ២០១៤ េនម៉េឡសុី 

េវទិក ១/២ ៃថង Kua Wei Jin

វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីអភបិល្រកុមហ៊ុន
១៦-១៧ េម  ២០១៤ េនម៉េឡសុី

វគគបណ្តុ ះ
ប ្ត ល

១ ៃថង

សននិសីទ្របចឆំន សំ្តីពីកតព្វកិចចរបស់អភបិល
អភបិលកិចច និងបចចុបបននកមមបទបបញញត្តិ ឆន ២ំ០១៤
២២ េម  ២០១៤ េនម៉េឡសុី

សននិសីទ ១ ៃថង Dato’ Wira Zainal Abidin 

Mahamad Zain

សននិបតស្តីពី និភយ័ ៊ ន
១៥ ឧសភ ២០១៤ េនៃថ

េវទិក ១ ៃថង Kua Wei Jin

កិចចពិភក សុីប៉សុីហ្វិកេលកទី២៨
២-៤ មថិុន ២០១៤ េនម៉េឡសុី

េវទិក ២ ៃថង Dato’ Shaarani Ibrahim

េវទិកស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង ៊ ន និងហុងកុង
៥ មថិុន ២០១៤ េនម៉េឡសុី

េវទិក ១ ៃថង Kua Wei Jin

សននិបត សុីប៉សុីហ្វិក
៩-១០ មថិុន ២០១៤ េនម៉េឡសុី

េវទិក ២ ៃថង

អភបិលទងំអស់មនលទធភពេពញេលញកនុងករេសនេយបល់ពីេលខធិករ្រកុមហ៊ុន និង ចែស្វងរក 
ករពិេ្រគះេយបល់ែបបវជិជ ជីវៈេ យឯក ជយពី្របភពខងេ្រក េ្រកមបនទុកចំ យរបស់ធនគរ េដមប ី
អនុវត្តកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន។ នីតិវធិីមយួ្រតូវបនអនុមត័េឡង េដមបជីួយស្រមួលអភបិលកនុងករែស្វងរក
ករពិេ្រគះេយបល់ែបបវជិជ ជីវៈេ យឯក ជយ។

គណៈកមាធិការនានា
្រកុម្របឹក ភបិលេផទរករទទួលខុស្រតូវជក់ កដ់ល់គណៈកមម ធិករនន ែដលរមួមនគណៈកមម ធិករ

សវនកមម និងគណៈកមម ធិករ និភយ័។ គណៈកមម ធិករទងំេនះេធ្វ្របតិបត្តិករ មតួនទី និងកតព្វកិចច ែដល
បនកំណតយ់៉ងចបស់ ស់ ដូចមនែចងេនកនុងតួនទី និងភរកិចចរបស់គណៈកមម ធិករនីមយួៗែដលបន
អនុមត័យ៉ង្រតឹម្រតូវ។

គណៈកមម ធិករ្រតូវ យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក ភបិលអំពីកិចចពិភក  េសចក្តីសេ្រមច និងអនុ សន ៍របស់
ខ្លួន។ ្របធនគណៈកមម ធិករសវនកមម និង្របធនគណៈកមម ធិករ និភយ័ ្រតូវ យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក
ភបិលអំពីបញ្ហ ែដលបនេលកយកមកពិភក  និងេ ះ្រ យេនកនុងកិចច្របជុំគណៈកមម ធិកររបស់ខ្លួន។ 
្រកុម្របឹក ភបិលបនទទួល គ ល់ថ ខណៈែដលគណៈកមម ធិករទងំេនះមនសិទធិអំ ចេធ្វករពិភក េល
បញ្ហ ននែដលបន្របគល់ជូន ល់េសចក្តីសេ្រមច និង/ឬអនុ សនរ៍បស់គណៈកមម ធិករទងំេនះ ្រតូវបញជូ ន
េទ្រកុម្របឹក ភបិលេដមបពីិនិតយ េ យ រ្រកុម្របឹក ភបិល គឺជអនកទទួលខុស្រតូវរមួ េទេលភពេជគជយ័ 
ជីវកមម យុទធ ្រស្ត ករ្រគប្រគង និភយ័ សកមមភព្របតិបត្តិករ ជីវកមម និង្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុ

របស់ធនគរ។ 

ពត័ម៌នលម្អតិអំពីគណៈកមម ធិករនន មនបង្ហ ញេនកនុងែផនកខងេ្រកមជបន្តបនទ ប។់ 

គណៈកមាធិការសវនកម្ម 
សមជិកគណៈកមម ធិករសវនកមមសុទធែតជអភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ ែដលមនចំេណះដឹង និង 

បទពិេ ធន ៍ែផនកហិរញញ វតថុ។

ករទទួលខុស្រតូវចមបងរបស់គណៈកមម ធិករសវនកមម គឺធនឲយមនករអនុវត្តអភបិលកិចចរបស់ធនគរ
បនល្អ្របេសរ ្រសបេពលែដលេធ្វករពិនិតយេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ករផ ព្វផ យពត័ម៌ន 
ករេគរពបទបបញញត្តិចបប ់ ករ្រគប្រគង និភយ័ និងករ្រគប្រគងដំេណ រករ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់
ធនគរ។ គណៈកមម ធិករសវនកមម ជួប្របជុំជ្របច ំេដមបពីិនិតយេលលទធផលករងរ្របច្រតីមស របយករណ៍
ហិរញញ វតថុ្របចឆំន  ំរបយករណ៍សវនកមម ែដល បប់ញចូ លទងំករអនុវត្ត ករ្រគប្រគង និភយ័ និង្របពន័ធ្រតួត
ពិនិតយៃផទកនុង កដ៏ូចជ្របតិបត្តិករជមយួភគីសមពន័ធញតិ។ 

គណៈកមម ធិករសវនកមមបនជួប្របជុំចំនួន ០៥ ដង កនុងឆន ២ំ០១៤ ែដលមនវត្តមនសមជិកចូល
រមួដូចខងេ្រកម៖ 

ចំនួនកិច្ច្របជុំ
សមាជិក បានចូលរួម ចំនួនកិច្ច្របជុំ

បណ្ឌិ ត មុី កលយោណ
្របធនគណៈកមម ធិករសវនកមម/អភបិលឯក ជយ មនិ្របតិបត្តិ

៥ ៥

Dato’  Shaarani Ibrahim 
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ

៥ ៥

Dato’  Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ
៥ ៥

តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់គណៈកមម ធិករសវនកមមមនដូចខងេ្រកម ៖

ចំណុចគន្លឹះៃនករទទួលខុស្រតូវ ករទទួលខុស្រតូវ

ការ្រតួតពិនិតយៃផ្ទក្នុង/
ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ច

ពិនិតយេឡងវញិេល្របសិទធភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទ កនុង 
ដំេណ រករ្រគប្រគង និភយ័ និងអភបិលកិចចកនុងសមពន័ធ 
ធនគរ្រសប មលកខខណ្ឌ  ត្រមូវេនកនុង្របកសស្តីពី អភបិល
កិចចៃន្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ។ 

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ

កិចច្របជុំកំពូលស្តីពីករ្របតិបត្តិ មចបប ់សវនកមម 
និង និភយ័ថន កត់ំបន ់េលកទី៦ របស់សុី យអិមប៊ ី្រគុប
១៤-១៥ មថិុន ២០១៤ េនម៉េឡសុី

េវទិក ១ ៃថង Dato’ Shaarani Ibrahim 

និងបណ្ឌិ ត មុី កលយោណ

សននិសីទស្តីពី្របតិបត្តិករេ យអភបិល
៤ កកក  ២០១៤ េនម៉េឡសុី

សននិសីទ ១ ៃថង Dato’ Wira Zainal Abidin 

Mahamad Zain

សិកខ គណៈកមម ធិករសវនកមម េស៊រ ី១៖ 
មុខងររបស់គណៈកមម ធិករសវនកមម
១៧ កកក  ២០១៤ េនម៉េឡសុី

សិកខ ១ ៃថង Dato’ Wira Zainal Abidin 

Mahamad Zain

សិកខ គណៈកមម ធិករសវនកមម េស៊រ ី២៖ 
ករពិនិតយេមលបរយិកសេនកនុងករ្រគប្រគង និភយ័
១៧ កកក  ២០១៤ េនម៉េឡសុី

សិកខ ១ ៃថង Dato’ Wira Zainal Abidin 

Mahamad Zain

សិកខ គណៈកមម ធិករសវនកមម េស៊រ ី៣៖ 
ករពិនិតយរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ និងករ្របតិបត្តិ ម
៧ សី  ២០១៤ េនម៉េឡសុី

សិកខ ១ ៃថង Dato’ Wira Zainal Abidin 

Mahamad Zain

សិកខ គណៈកមម ធិករសវនកមម េស៊រ ី៤៖ 
ករបេងកនគុណភពសវនកមម៖ 
តួនទីរបស់គណៈកមម ធិករសវនកមម
៧ សី  ២០១៤ េនម៉េឡសុី

សិកខ ១ ៃថង Dato’ Wira Zainal Abidin 

Mahamad Zain

សននិសីទស្តីពីភពជអនកដឹកនរំបស់្រកុម្របឹក ភបិល្រកុម
ហ៊ុន ២០១៤
២៥ សី  ២០១៤ េនម៉េឡសុី

សននសិីទ ១ ៃថង Dato’ Wira Zainal Abidin 

Mahamad Zain

េវទិកស្តីពីអនកផ្ល ស់ប្តូរករ្របកួតរបស់ ៊ ន
៨-៩ កញញ  ២០១៤ េនសិង្ហបុរ ី

េវទិក ២ ៃថង Dato’ Shaarani Ibrahim

ថាក់ភាពជាអ្នកដឹកនាំែផ្នកអាជីវកម្ម “អភិវឌ  និងកាយជាអ្នកដឹ
កនាំៃនការផាស់ប្តូរ”
២២-២៣ កញញ  ២០១៤ េនម៉េឡសុី

សននិសីទ ២ ៃថង Dato’ Wira Zainal Abidin 

Mahamad Zain

កិចច្របជុំកំពូល្របចឆំន ២ំ០១៤ ស្តីពីអភបិលកិចច្រកុមហ៊ុន
៊ ន

១-២ តុ  ២០១៤ េនម៉េឡសុី

សននិសីទ ២ ៃថង

កម្មវិធីែណនាំអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំអាសុី របស់ Manulife 
២០១៤ “ផ្តល់អាទិភាពដំបូងដល់អតិថិជន”

១២-១៤ តុលា ២០១៤ េនៅសិង្ហបុរី

កមមវធិី ៣ ៃថង Yew Wan Kup 

កិចច្របជុំកំពូល្របចឆំន សំ្តីពីករ្រគប្រគងរបស់សុី យអិមប៊ ី្រគុប
២៨-២៩ វចិឆិក ២០១៤ េនម៉េឡសុី

េវទិក ២ ៃថង
Kua Wei Jin

កនុងអំឡុងឆន ែំដលសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ ករេធ្វបចចុបបននភពជេទៀងទតេ់លករវវិឌ ែផនកចបប ់
ករផ ព្វផ យពត័ម៌ន និងបទ ្ឋ នគណេនយយ អភបិលកិចច្រកុមហ៊ុន និងករអនុវត្តល្អបំផុត ក្រតូវបនផ្តល់ 
ជូនស្រមបអ់ភបិលផងែដរ។

េលខាធិការ្រកុមហ៊ុន
េលខធិករ្រកុមហ៊ុន ្រតូវបង្ហ ញពីករគ្រទជបន្តបនទ បក់នុងករផ្តល់េយបល់ និងជួយ្រកុម្របឹក ភបិល 

េលបញ្ហ ែដលទកទ់ងនឹងកិចចកររបស់ធនគរ បប់ញចូ លទងំបញ្ហ ែដលទកទ់ង នឹងករអនុវត្ត្រសប ម 
បទបបញញត្តិរបស់្រកុមហ៊ុន អភបិលកិចច្រកុមហ៊ុន និងករអនុវត្តល្អបំផុត ្របសិទធភពៃន ល្របជុំ និងកតព្វកិចច 
និងករទទួលខុស្រតូវ របស់អភបិល។ កនុងអំឡុងឆន  ំ ែដលសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ ដំេណ រករេផ ងៗ របស់ 
្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវបនពិនិតយេផទ ងផទ តេ់ឡងវញិ ជមយួនឹងទស នៈេលកកមពស់ដំេណ រករៃនករេធ្វេសចក្តី 
សេ្រមច និង្របសិទធភពៃនមុខងរ្រកុម្របឹក ភបិល។ 

េលខធិករ្រកុមហ៊ុន្រតូវធនថកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិល គណៈកមម ធិករនននិងភគទុនិក្រតូវបន
េរៀបចំេឡង្រសប មវធិនចបប ់ និងករអនុវត្តល្អបំផុតរបស់ធនគរ េហយ្រតូវធនថករកត្រ ដំេណ រ
ករកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិលគណៈកមម ធិករនន និងភគទុនិក ្រតូវបនកត្រ ទុកទងំ្រសុងស្រមបេ់ធ្វជ 
កំណតេ់ហតុ និងរក ទុកបនយ៉ងល្អ។ 

េលខធិករ្រកុមហ៊ុនក្រតូវស្រមបស្រមួលករទំនកទ់ំនង និងផ ព្វផ យេសចក្តីសេ្រមចសំខន់ៗ  និង
េគលករណ៍ននរ ង្រកុម្របឹក ភបិល គណៈកមម ធិករនន និងថន ក្រគប្រគង្របតិបត្តិជនខ់ពស់ផងែដរ។ 
េ្រកពីេនះ េលខធិករ្រកុមហ៊ុនកច៏ូលរមួជួយករងរ្របធន្រកុម្របឹក ភបិលកនុងករេរៀបចំរេបៀប រៈ និង
េរៀបចំដំេណ រករកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ភបិល គណៈកមម ធិករនន និងភគទុនិកផងែដរ។ 

សវនកមមៃផទកនុង ក. ធនថមុខងរសវនកមម ៃផទកនុងបនេរៀបចំល្អ្របេសរេដមបី
េធ្វករ្រតួតពិនិតយ ឬអេងកត កនុងនមគណៈកមម ធិករ
សវនកមម េហយមុខងរេនះ្រតូវសថិតេនេ្រកមអំ ច និង
ករ្រគប្រគងផទ ល់ពីគណៈកមម ធិករសវនកមម។ 

ខ. ពិនិតយពីភព្រគប្រគនៃ់នវ ិ លភពករងរ មុខងរ 
សមតថភព និងធនធនៃនមុខងរសវនកមមៃផទកនុង េហយ 
ពិនិតយេមលថេតមុខងរ េនះបនទទួលសិទធិសំខន់ៗ  
េដមបបីំេពញករងរឬេន។ 

គ.  ពិនិតយេលលទធផល ៃនដំេណ រករសវនកមមៃផទកនុង និងធន
ចតវ់ធិនករ សម្រសបចំេពះអនុ សនរ៍បស់សវនករ
ៃផទកនុង េបចបំច។់ របយករណ៍របស់សវនករៃផទកនុង និង
គណៈកមម ធិករសវនកមមមនិទមទរឲយមន ករពិនិតយ 
និងែកស្រមួលពីអគគនយកេឡយ។ 

ឃ. ្រគប្រគងមុខងររបស់សវនកមមៃផទកនុង និងធនករេគរព
ចបប ់ និងបទបបញញត្តិែដលអនុវត្តចំេពះ្រគឹះ ថ នធនគរ 
និងហិរញញ វតថុ។ 

ង. យតៃម្លសកមមភព្របតិបត្តិករ និងេធ្វេសចក្តីសេ្រមចអំពី
កញចបត់ៃម្លកររបស់នយកសវនកមមៃផទកនុង។ 

ច. អនុមត័េលករែតង ងំ ផ្ល ស់ប្តូរ និងបេណ្ត ញេចញនយក
សវនកមមៃផទកនុង ឬបុគគលិកជនខ់ពស់ែដលបំេពញ មុខងរ 
ជសវនករៃផទកនុង និង្រតូវទទួលករជូនដំណឹងអំពីករ
ឈបរ់បស់បុគគលិកជនខ់ពស់ជសវនករៃផទកនុង េហយ្រតូវ
ផ្តល់ឱកសឲយសមជិកែដលបន កព់កយ ឈបេ់នះ
បញជ ក្របបព់ីមូលេហតុៃនករ ឈប។់

សវនកមមខងេ្រក ក. ពិចរ េលករែតង ងំ សវនករខងេ្រកតៃម្លករស្រមប់
ករេធ្វសវនកមម និងបញ្ហ ទងំ យទកទ់ង នឹងមូលេហតុ
ៃនករ ែលងតំែណងនិងករបេណ្ត ញេចញ។ 

ខ. ពិភក  និងពិនិតយេមលេឡងវញិជមយួសវនករខងេ្រក
មុននឹងចបេ់ផ្តម េធ្វសវនកមមអំពីលកខណៈនិងទំហំករងរ
សវនកមម េហយធនេលករស្រមបស្រមួលកនុងករណីមន
្រកុមហ៊ុនសវនកមមេ្រចនចូលរមួ។

គ.  យតៃម្លអំពីេគលេ  ករបំេពញករងរ និងឯក ជយ
ភពរបស់សវនករខងេ្រក (ឧទហរណ៍ េ យករពិនិតយ 
និង យតៃម្លពីទំនកទ់ំនងេផ ងៗ រ ងសវនករខងេ្រក 
និងធនគរ)។

ឃ. អនុមត័េលករផ្តល់េស  ែដលមនិទកទ់ងនឹងករងរ 
សវនកមមេ យសវនករខងេ្រក េធ្វករ យតៃម្លថេត
េស េនះ ចនឹងប៉ះពល់ដល់ឯក ជយភពរបស់ពួកគត់
ឬេទ។ 

ង. ធនថ មនករពិនិតយចបស់ ស់េលលកខខណ្ឌ ៃនករផ្តល់
េស  ែដលមនិទកទ់ងនឹងករងរសវនកមមេដមបេីចៀស ង
ករប៉ះពល់ដល់ ករវនិិចឆយ័្របកបេ យឯក ជយភព
របស់សវនករខងេ្រក។

ច. ធនថគណនីធនគរ្រតូវបន េរៀបចំយ៉ង្រតឹម្រតូវនិងទន់
េពលេវ  េ យមនករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិជ្របចំ
េលភព្រគប្រគនៃ់នករេធ្វសំវធិនធនែដលចបំច ់ និង
ចំេពះបំណុល ្រកក ់និងសង យ័។

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ៤២ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៤៣



ឆ. ពិភក េលបញ្ហ  និងលកខខណ្ឌ ប្រមុងននែដលេកតេចញ
ពីសវនកមមអន្តរកល និងចុងេ្រកយ និងេលបញ្ហ មយួ
ចំនួនេទៀតែដលសវនករចងេ់ធ្វករពិភក  (េ យមនិមន
វត្តមនរបស់គណៈ្រគប្រគង ្របសិនេបចបំច)់

ជ. ពិនិតយេឡងវញិេលលិខិត្រគប្រគងរបស់សវនករខងេ្រក 
និងករេឆ្លយតបរបស់គណៈ្រគប្រគង។

ឈ. ជួប្របជុំជមយួសវនករខងេ្រកយ៉ងេ ច ស់ម្តងកនុង
មយួឆន  ំ េ យមនិមនវត្តមនរបស់គណៈ្រគប្រគង េដមបី
ពិភក េលបញ្ហ គន្លឹះសំខន់ៗ  និងេសនសុំេយបល់ពីសវនករ
ខងេ្រកវញិ។

លទធផលសវនកមមករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង
 និងបញ្ហ ៃនករ្របតិបត្តិ មចបប ់

េដមបពីិនិតយេឡងវញិ េលលទធផលៃនករអេងកតសំខន់ៗ  លទធផល
សវនកមមជ្របច ំនិងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងករ្របតិបត្តិ ម
ចបបែ់ដល យករណ៍េ យសវនករៃផទកនុង សវនករខងេ្រក 
និងសវនករ្រសបចបប។់

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ពិនិតយេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របច្រតីមស មុនេពលទទួល
ករអនុមត័ពី្រកុម្របឹក ភបិល េ យេផ្ត តសំខនេ់ល៖

•  ករផ្ល ស់ប្តូរ មយួេនកនុងករអនុវត្តិងេគលករណ៍គណេនយយ

•  ករែកែ្របែដលគួរឲយកតស់មគ ល់ែដលេកតពីករេធ្វសវនកមម

•  ករេធ្វេសចក្តីសននិ ្ឋ នពីបញ្ហ ែដលកំពុងេកតេឡង និង

•  ករ្របតិបត្តិ មគំរូរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ និងត្រមូវករ ម
ផ្លូវចបបដ់ៃទេផ ងេទៀត

្របតិបត្តិកររបស់ភគីសមពន័ធញតិ ពិនិតយ ល់្របតិបត្តិករេធ្វេឡងជមយួភគីសមពន័ធញតិ និងជូន
ដំណឹងដល់្រកុម្របឹក ភបិលពី្របតិបត្តិករទងំេនះ។

េផ ងៗ ក. ជូនដំណឹងដល់គណៈ្រគប្រគងជនខ់ពស់ជេទៀងទតអ់ំពី
បញ្ហ ែដលប៉ះពល់ដល់ធនគរ។ 

ខ. េកះ្របជុំជមយួសវនករៃផទកនុងសវនករខងេ្រក ឬទងំពីរ
កនុងេពលែតមយួ េបយល់ថ ចបំច។់

គ. ពិនិតយរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របចឆំមស និង្របចឆំន  ំស្រមប់
កជ់ូនេទឲយ្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ និងធននូវ

ករេបះពុមពផ យ របយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របចឆំន បំនរហ័ស។

គណៈកមាធិការហានិភ័យ
ករទទួលខុស្រតូវចមបងរបស់គណៈកមម ធិករ និភយ័ គឺ្រតូវធនថមុខងរ្រគប្រគង និភយ័ែដល្រតូវ

បន កប់ញចូ លេនកនុងធនគរ ្រតូវបនអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព។ គណៈកមម ធិករ និភយ័្រតូវ
យករណ៍េទ្រកុម្របឹក ភបិលនូវ ល់បញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្រគង និភយ័េនកនុងធនគរ ។ 

គណៈកមម ធិករ និភយ័បនជួប្របជុំចំនួន ១២ ដង កនុងឆន  ំ២០១៤ ែដលមនវត្តមនសមជិកចូលរមួ
ដូចខងេ្រកម ៖

ចំនួនកិច្ច្របជុំែដលបានេរៀបចំេឡើង
សមាជិក បានចូលរួម ចំនួនកិច្ច្របជុំ
Dato’ Shaarani Ibrahim

្របធនគណៈកមម ធិករ/អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ
១២ ១២

Yew Wan Kup*១

អភបិលមនិឯក ជយ្របតិបត្តិ/អគគនយក
១២ ១២

Low Chee Hock*២

នយក្រគប្រគងទូេទ
០ ០

ប៊ុន យីន*៣
្របធននយក្របតិបត្តិ

១២ ១២

ហុង េជៀប
នយក្រគប្រគង និភយ័

១២ ១២

េហង ធីតា 

នយក េស កមមហិរញញ វតថុបុគគល
១០ ១២

• ពិនិតយេឡងវញិនូវែផនករបងក រ (Contingency Plan) និងករ្រគប្រគងនិរន្តរភពៃន ជីវកមម 
(Business Continuity Management) ស្រមបអ់នុវត្តេនេពលចបំច ់ និងេសនសុំករអនុមត័ពី
្រកុម្របឹក ភបិល ។

• គណៈកមម ធិករេនះ ចអនុមត័ ល់ករផ្ល ស់ប្តូរសមជិកេនកនុងមុខងរៃន ជីវកមម (corporate 

function) ដែដល េ យេធ្វករជូនដំណឹងេទកន្រកុម្របឹក ភបិល។ រឯី ល់ករករផ្ល ស់ប្តូរសមជិក
េនេ្រកមុខងរៃន ជីវកមម ឬ សំេណ សុំែកែ្របេលលកខន្តិកៈ (Terms of Reference) ្រតូវអនុមត័េ យ
្រកុម្របឹក ភបិលមុននឹងអនុវត្ត។

• ពិនិតយេឡងវញិ និងអនុមត័េលលកខន្តិកៈ និងសមសភពៃនគណៈកមម ធិករែដលសថិតេនេ្រកម
ករ្រគប្រគងរបស់គណៈកមម ធិករ និភយ័ រមួបញចូ លទងំករែតង ងំ និងករដកេចញនូវសមជិក 
និងអនកចូលរមួកនុងគណៈកមម ធិករ ទងំេនះ ។ 

គណៈកមាធិការ្រគប់្រគងនានា
គណៈកមម ធិករ្រគប្រគងដូចមនេរៀប បខ់ងេ្រកម ្រតូវបនបេងកតេឡងេដមបជីួយករងររបស់អភបិល

្របតិបត្តិ/ អគគនយក និងគណៈ្រគប្រគងេល្របតិបត្តិករ ជីវកមមេផ ងៗ និងជួយគ្រទដល់សកមមភពនន 
របស់ធនគរ៖ 

• គណៈកមម ធិករ្រគប្រគង
• គណៈកមម ធិករឥណទនកមពុជ
• គណៈកមម ធិករ្រគប្រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម

គណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
គណៈកមម ធិករ្រគប្រគង យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក ភបិលនូវបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្រគងករងរ្របច ំ

ៃថងរបស់ ធនគរ។
Yew Wan Kup*១

អគគនយក
្របធន

Low Chee Hock*២

នយក្រគប្រគងទូេទ
្របធន

ប៊ុន យីន*៣ 

្របធននយក្របតិបត្តិ 
សមជិក

េហង ធីតា
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល 

សមជិក

េហង តូរ៉ង់
្របធនរតនគរ 

សមជិក

ហុង េជៀប
នយក្រគប្រគង និភយ័

សមជិក

េហង វុទ្ធី
នយកហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត

សមជិក

 អ៊ុំ ចិនាភក្តី
នយកធនធន្រកុមហ៊ុន 

សមជិក

 Mohan Raj S Govinda Raj*៤

នយកពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបត្តិករ 
សមជិក

ែដន ដាវុទ្ធ*៥

នយកពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបត្តិករ
សមជិក

គី សាណា*៥

នយកេស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងេស ្របតិបត្តិករ
សមជិក

សា៊ង សុលក្ខណ៍
នយកទីផ រ និងទំនកទ់ំនង

សមជិក

 លី េសាភា
នយកនីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម 

សមជិក

*១ ចូលនិវត្តនព៍ីតំែណងអគគនយកេនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤
*២ ែតង ងំជនយក្រគប្រគងទូេទេនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥
*៣ ែតង ងំជ្របធននយក្របតិបត្តិេនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥
*៤ ែលងពីតំែណងសមជិកេនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤
*៥ ែតង ងំជសមជិកេនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

Mohan Raj S Govinda Raj*៤
នយកពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបត្តិករ

១១ ១២

ែដន ដាវុទ្ធ*៥

នយកពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបត្តិករ
០ ០

េហង វុទ្ធី
នយក ហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត

១២ ១២

គី សាណា*៥

នយកេស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងេស ្របតិបត្តិករ
០ ០

*១ ចូលនិវត្តនព៍ីតំែណងអគគនយក េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤
*២ ែតង ងំជនយកចតក់រទូេទ េនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥
*៣ ែតង ងំជ្របធននយក្របតិបត្តិ េនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥
*៤ ែលងពីតំែណងជសមជិក េនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤
*៥ ែតង ងំជសមជិក េនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកមាធិការហានិភ័យមានដូចខាងេ្រកាម៖
• ែបងែចកេដមទុនែដលមន និភយ័ (Capital-at-Risk) េទ ម្របេភទជំនួញ និង និភយ័េផ ងៗពីគន  

េដមបធីនថ ករែបងែចក និភយ័បនេធ្វ្រគប្រគន ់ អនុេ ម មលកខខណ្ឌ កំណតេ់ យបទបបញញត្តិ
ចបប ់និងធនថធនគរមន េដមទុនប្រមុង្រគប្រគនេ់ដមប្របឈមនឹង ថ នភពវបិត្តិេផ ងៗ។ 

• បេងកនតៃម្លភគទុនិក មរយៈករ យតៃម្លេល្របកច់ំេណញ និង និភយ័ (risk-return profiles) 
ពីដំេណ រករ្របតិបត្តិករ េហយធនថក្រមតិ និភយ័ែដលទទួលយកសថិតេនកនុងែដនក្រមតិែដល
បនកំណតេ់ យ ្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ ។

• ពិនិតយ និងជូនេយបល់ដល់្រកុម្របឹក ភបិល េដមបេីធ្វករអនុមត័េលេគលករណ៍និងក្រមតិ និភយ័
ែដលសម្រសប េដមបរីក ្រកបខណ័្ឌ ៃនករ្រគប្រគង និភយ័ ឲយ្រសប មែផនករ ជីវកមមរបស់ធនគរ 
្រកបខណ័្ឌ ៃន EWRM របស់ ្រកុមហ៊ុនេម និង្រសប មចបប ់និងបទបបញញត្តិែដលបនកំណត ់។

• យតៃម្ល និងពិនិតយេលសំេណ សុំអនុមត័ស្រមបផ់លិតផលថមី ករវនិិេយគ ជីវកមម យុទធ ្រស្ត 
និងផលិតផល ែដល្រតូវបនែកៃចន ែដល្រតូវអនុមត័ជេគលករណ៍ ឬផ្តល់អនុ សនដ៍ល់្រកុម្របឹក
ភបិលេដមបេីធ្វករអនុមត័។

• ពិនិតយ និងអនុមត័េលសំេណ ែកែ្របនីតិវធិី និងដំេណ រករ្របតិបត្តិករ។

• ជំរុញេលករេគរព មេគលករណ៍ និងក្រមតិ និភយ័ ។

• កឲ់យេ្រប្របស់នូវវធិី ្រស្តដស៏ម្រសប េដមបកីំណត ់និង ស់ែវង និភយ័្រគប់ ថ នភព ។

• បេងកតយុទធ ្រស្តស្រមប់ យតៃម្ល្រតួតពិនិតយ និង្រគប្រគង និភយ័ឲយសថិតកនុងក្រមតិមយួដស៏ម្រសប ។

• ពិភក សេ្រមចេលវធិី ្រស្ត និងឧបករណ៍ស្រមប ់េធ្វករ ស់ែវងេទេលបរមិណ និភយ័េផ ងៗ េដមបី
សុំករអនុមត័ ពី្រកុម្របឹក ភបិល ។

• ្រតួតពិនិតយសមសធតុ ងតុលយកររបស់ធនគរ រមួមនឥណទន និង្របកប់េញញ  ។

• ធន្របកនខ់ជ បន់ូវ្រទឹស្តីសន្តនិយម (holistic approach) កនុងករ្រគប្រគង ងតុលយកររបស់ ធនគរ 
មរយៈករ្រគប្រគង និភយ័អ្រ ករ្របក្របកបេ យ្របសិទធភព ករ្រគប្រគង និភយ័ ច្របក់

ងយ្រសួល ករ្រគប្រគងគម្ល តក្រមតិករ្របក ់និងមូលធន ។

• ធនថធនគររក បននូវគុណភព្រទពយសកមម មរយៈករពិនិតយ ម នយ៉ងហមតច់តេ់លដំេណ រករ 
និងករអនុមត័ េលឥណទនថមីៗ ្រពមទងំករ្របមូលឥណទនែដលមនិដំេណ រករ ។ 

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងផ្តល់អនុ សនអ៍ំពីវធិនករស្រមបក់រ ម នវធិនករទរសំណង ករេរៀបចំ
េឡងវញិទកទ់ងគណនីកនុងករឃ្ល េំមល (Early Alert Watchlist Account) គណនីយឺតយ៉វ 
(Delinquent Account) ឬ គណនីមនិដំេណ រករ (Impaired Account) របស់ធនគរ។ 

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងសេ្រមចឲយ កប់ញចូ លគណនីដំេណ រករ ឬ គណនីយឺតយ៉វ េទកនុងករឃ្ល េំមល 
ស្រមបស់ំ បេ់ធ្វករ ម ន និងផទុយមកវញិ។

• ស្រមបស្រមួលបញ្ហ ែដលពកព់ន័ធេទនឹងករេផទរគណនីរ ងែផនក ជីវកមម និង្រកុមទរសំណងេនេពល
គណនីេនះបនក្ល យជមនិដំេណ រករ និងផទុយមកវញិ។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិេល្រទពយសកមមដំេណ រករែដលរមួមន៖ៈ

 • គណនីឃ្ល េំមល យឺតយ៉វ ឬ មនិដំេណ រករ

 • សំវធិនធនៃនគណនី េ យ ្រស័យ ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងបទបញញត្តិ  
 េផ ងៗេទៀត និង

 • បញ្ហ េផ ងេទៀតែដលពកព់ន័ធនឹងគុណភព្រទពយសកមម។

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកមាធិការ្រគប់្រគងមានដូចខាងេ្រកាម៖
•  ផ្តល់្របឹក ជូនអគគនយក

•  ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លសកមមភព្របតិបត្តិកររបស់នយក ្ឋ ន ជីវកមមនីមយួៗ។

•  ពិនិតយរបយករណ៍្រគប្រគងហិរញញ វតថុ និងរបយករណ៍្រគប្រគងេផ ងៗេទៀតរបស់ធនគរ។

• បេងកតយុទធ ្រស្ត ែផនករ ជីវកមម និងែផនករថវកិស្រមបធ់នគរ ( បប់ញចូ លទងំចំណុចែដលទកទ់ង
នឹង បេចចកវទិយពត័ម៌ន)

•  កំណតក់រងរែដលទមទរឲយមនករសហករពីនយក ្ឋ នេ្រចន។

•  ពិភក េលចបប ់និងបទបបញញត្តិសំខន់ៗ ។

•  ករងរេផ ងៗេទៀត មករែណនរំបស់អគគនយក។

•  ករងរេផ ងៗេទៀត មករែណនរំបស់្រកុម្របឹក ភបិល/្របធននយក្របតិបត្តិរបស់្រកុមហ៊ុនេម។

គណៈកមាធិការឥណទានកម្ពុជា
គណៈកមម ធិករឥណទនកមពុជ េធ្វរបយករណ៍ជូនគណៈកមម ធិករ្រគប្រគង និភយ័នូវ ល់បញ្ហ

ទកទ់ងនឹងករងរ ឥណទនរបស់ធនគរ។

ហុង េជៀប
នយក្រគប្រគង និភយ័

្របធន

Yew Wan Kup*១

អគគនយក
្របធនជំនួស

ប៊ុនុ យីន*២

្របធននយក្របតិបត្តិ
្របធនជំនួស

Low Chee Hock*២

អគគនយក
សមជិក

េហង ធីតា
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល 

សមជិក

េគៀន វឌឍនា
្របធន្រគប្រគងឥណទន  

សមជិក

John Chuah Keat Kong 
ទី្របឹក ឥណទនេស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម

សមជិក

េហង វុទ្ធី *៣

នយក ហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត
សមជិក

គី សាណា*២

នយកេស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម  និងេស ្របតិបត្តិករ
សមជិក

ជា ប៊ុនហាន*២

ឥណទនេស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម
សមជិក

ហុង ប៊ុនេរឿត*២

ឥណទនេស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម
សមជិក

*១ ចូលនិវត្តនេ៍នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤
*២ ែតង ងំជសមជិក េនៃថងទី២ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥
*៣ ែលងពីតំែណងជ សមជិកេនៃថងទី២ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកមាធិការឥណទានមានដូចខាងេ្រកាម៖
• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងអនុមត័េលឥណទនរបស់ធនគរ កនុង្រកមតិកំណតឥ់ណទនែដល្រកុម្របឹក ភបិល

ផ្តល់សិទធិឲយ។

• ផ្តល់អនុ សនស៍្រមបក់រ្រពមេ្រព ង/ករយល់្រពមពី គណៈកមម ធិករ ឥណទន្រគុប និងករសេ្រមច
របស់្រកុម្របឹក ភបិល េល ល់សំេណ ឥណទនែដលហួសពីសិទធិអំ ចសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករ
ឥណទនកមពុជ ។

• ធនថសមតុលយឥណទនទងំមូលរបស់ធនគរ ្រសប មេគលករណ៍ែណនរំបស់ ជញ ធរបញញត្តិ ចបប ់
និង្រសប ម េគលករណ៍ និងនីតិវធិីឥណទនែដលបនអនុមត័។

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ៤៤ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៤៥



• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងអនុមត័េលវធិនករទរសំណងែដលនឹង្រតូវអនុវត្ត្រសប មលកខខណ្ឌ ពិនយ័ និង
ករេធ្វសំវធិនធនចំេពះគណនីសង យ័ និងគណនី ្រកក ់និងឥណទនែដល្រតូវលុបេចញពីបញជ ី។

• យតៃម្លសមតុលយ និភយេ័នេពលអនុមត័ឥណទន។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និង យតៃម្លផលិតផលឥណទនេផ ងៗរបស់ធនគរេដមបធីនថផលិតផលទងំេនះ
្រតូវបន អនុវត្ត មបទ ្ឋ ន និងេគលករណ៍ែដលបនកំណតេ់ យ្រកុម្របឹក ភបិល។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងអនុមត័ចំ តថ់ន កឥ់ណទនៃផទកនុងរបស់អនកខចីមន ក់ៗ  មែដល ចអនុវត្តបន។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងផ្តល់អនុ សនអ៍ំពីករែកែ្រប ឬវេិ ធនកមមកនុងេគលករណ៍ឥណទន និង
េគលករណ៍ែណន ំស្រមបក់រអនុមត័របស់គណៈកមម ធិករននែដលពកព់ន័ធ។

• បំេពញមុខងរដៃទេទៀត មករែណនរំបស់គណៈកមម ធិករ និភយ័។

គណៈកមាធិការ្រគប់្រគង្រទព សកម្ម និង្រទព អកម្ម
គណៈកមម ធិករ្រគប្រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម យករណ៏េទគណៈកមម ធិករ និភយ័អំពី និភយ័

សនទនិយភព និងបញ្ហ ននែដលទកទ់ងនឹង្រទពយសកមម និង ្រទពយអកមមរបស់ធនគរ។
ប៊ុន យីន*១

្របធននយក្របតិបត្តិ
្របធន

Yew Wan Kup*២

អគគនយក
សមជិក

Low Chee Hock*៣

នយកចតក់រទូេទ
សមជិក

េហង ធីតា
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល 

សមជិក

ហុង េជៀប
នយក្រគប្រគង និភយ័

សមជិក

េហង វុទ្ធី
នយកហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត

សមជិក

េហង តូរ៉ង់
្របធនរតនគរ

សមជិក

គី សាណា*៤

នយកេស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងេស ្របតិបត្តិករ
សមជិក

*១ ែតង ងំជ្របធននយក្របតិបត្តិ េនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥
*២ ចូលនិវត្តនព៍ីតំែណងជអគគនយក េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៤
*៣ ែតង ងំជនយកចតក់រទូេទ េនៃថងទី១ ែខមក  ឆន  ំ២០១៥
*៤ ែតង ងំជសមជិក េនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៤

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកមាធិការ្រគប់្រគង្រទពយសកម្ម និង្រទពយអកម្មមានដូចខាងេ្រកាម៖
• ្រគប្រគង និង្រតួតពិនិតយជរមួេល និភយ័សនទនិយភព និង និភយ័អ្រ ករ្របករ់បស់ធនគរេន

កនុងបញជ ី ធនគរ (IRRBB) េដមបធីនថ ធនគរ ចបំេពញកតព្វកិចចលំហូរ ច្របករ់បស់ខ្លួនបនទន់
េពលេវ  និងមន្របសិទធភពចំ យ។

• ករែបងែចក្របភព ហិរញញបបទនឲយមនកនែ់តេ្រចនេដមបេីចៀស ងករពឹងែផ្អកេល្របភព ហិរញញបបទន 
មនិសថិតេសថរ។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ/ផ្តល់អនុ សនអ៍ំពី និភយ័សនទនិយភព និងេគលករណ៏្រគប្រគងេល និភយ័
អ្រ ករ្របកេ់នកនុងបញជ ី ធនគរ(IRRBB) និងេគលករណ៏ជក់ កេ់ផ ងេទៀតទកទ់ងនឹង និភយ័
សនទនិយភព/េគលករណ៏្រគប្រគងេល និភយ័អ្រ ករ្របកេ់នកនុងបញជ ី ធនគរ(IRRBB) មុននឹង
េសន   សុំករអនុមត័យល់្រពមពីគណៈកមម ធិករ និភយ័របស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី េ យមន
ករទទួល គ ល់ពីគណៈកមម ធិករ្រគប្រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមមៃន្របេទសម៉េឡសុី (MALCO) 
និងករអនុមត័យល់្រពមពី្រកុម្របឹក ភបិល របស់ ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិេល និភយ័សនទនិយភព និងករអនុេ្រគះេល និភយ័អ្រ ករ្របកេ់នកនុង បញជ ី 
ធនគរ(IRRBB) និងធនករ្របតិបត្តិ មេគលករណ៏ៃផទកនុង ដូចជករពិនិតយ ម នេលក្រមតិ 

និភយ័/MAT បនអនុមត័រចួ ឬក្រមតិ មយួ ែដល្រតូវបនកំណតទ់កទ់ងនឹងករ្រគប្រគង និភយ័
សនទនិយភព និងផ្តល់អនុ សនេ៍ទគណៈកមម ធិករ និភយ័ េដមបេីធ្វករអនុមត័ និងជូនដំណឹងេទ
គណៈកមម ធិករ្រគប្រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមមៃន្របេទសម៉េឡសុី(MALCO)  េដមបទីទួល្រជបជ
ពត័មន។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិេលនីតិវធិី េធ្វ្របតិបត្តិករ វធិី ្រស្ត ឬេសចក្តីសននិ ្ឋ នែដលេ្រប្របស់ស្រមប់
ករ្រគប្រគង និភយ័សនទនិយភព និងករ្រគប្រគងេល និភយ័អ្រ ករ្របកេ់នកនុងបញជ ីធនគរ

េសចក្តីសេងខបេសចក្តីសេងខប
គណៈកមម ធិករសវនកមមៃនធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី េប្តជញ បំេពញតួនទីរបស់ខ្លួនកនុងករធននូវ
ករអនុវត្ត អភបិលកិចចយ៉ងល្អ្របេសរ ្រពមទងំធននូវករ្រតួតពិនិតយេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុករ្រគប្រគង

និភយ័ និង្របពន័ធ ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ។

១. សមាជិកចូលរួមកិច្ច្របជុំ
ពត័ម៌នលម្អតិៃនសមសភពគណៈកមម ធិករសវនកមម និងកិចច្របជុំគណៈកមម ធិករសវនកមម ែដលបន

េរៀបចំេឡងកនុងឆន ២ំ០១៤ មនេរៀប បដ់ូចខងេ្រកម៖

ចំនួនកិច្ច្របជុំែដលបានេរៀបចំេឡើង  

សមាជិក មុខងារ បានចូលរួម ចំនួនកិច្ច្របជុំ

បណិត មុី កលយោណ អភបិលឯក ជយមនិ ្របតិបត្តិ ៥ ៥

Dato’ Shaarani Ibrahim អភបិលឯក ជយមនិ ្របតិបត្តិ ៥ ៥

Dato’  Wira Zainal Abidin Mahamad Zain អភបិលឯក ជយមនិ ្របតិបត្តិ ៥ ៥

្របធនគណៈកមម ធិករសវនកមមេធ្វេសចក្តី យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក ភបិលអំពីបញ្ហ ទងំ យ  ែដល្រតូវបន
េលកេឡងកនុងកិចច្របជុំគណៈកមម ធិករសវនកមមរបស់ខ្លួន។

២. សមាសភាព
សមភពរបស់គណៈកមម ធិករសវនកមម គឺមនែតអភបិលមនិ្របតិបត្តិប៉ុេ ្ណ ះ។ គណៈកមម ធិករសវនកមម 
ដឹកនេំ យអភបិលឯក ជយចំនួនមយួ (១) រូប និង្រតូវមនសមជិកយ៉ងតិចចំនួនបី  (៣) រូប ែដលភគ
េ្រចនជអភបិលឯក ជយ។ គណៈកមម ធិករសវនកមម ្រតូវមនយ៉ងតិចនូវបុគគលឯក ជយមយួ (១) រូប ែដល
មនជំនញែផនកហិរញញ វតថុ និងគណេនយយ និងបុគគលឯក ជយមយួ (១) រូប ែដលមនជំនញែផនកនីតិកមម និង
វសិ័យធនគរ។ 

្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវអនុមត័ដំេណ រករមយួ ស្រមប់ យតៃម្ល្របចឆំន ពំី្របសិទធភពរបស់គណៈកមម ធិករ 
សវនកមម កដ៏ូចជកររមួចំែណករបស់សមជិកមន ក់ៗ  េ យែផ្អកេលលកខណវនិិចឆយ័ករអនុវត្តជេគលេ
ែដល្រសបជមយួនឹង សូចនករៃនករ យតៃម្លលទធផលករងរ (Key Performance Indicators)។ 

តំែណងទំេនរេនកនុងគណៈកមម ធិករសវនកមម ្រតូវបំេពញកនុងរយៈេពល បី (៣) ែខ។

៣. សិទ្ធិអំណាច
គណៈកមម ធិករសវនកមម គឺជគណៈកមម ធិករមយួែដលទទួលបនករេផទរសិទធិពី្រកុម្របឹក ភបិល។ េន កនុង
ករអនុវត្តតួនទីរបស់ខ្លួន គណៈកមម ធិករសវនកមមមនសិទធិអំ ចេពញេលញកនុងករេធ្វករេស៊បអេងកតេល
បញ្ហ នន ដូចមនែចងេនកនុងតួនទី និងភរកិចចរបស់គណៈកមម ធិករសវនកមម។ គណៈកមម ធិករេនះមន
សិទធិេពញេលញកនុងករចូលរមួ និងទមទរឲយមនករសហករពីគណៈ្រគប្រគង ្រពមទងំមនឆនទ នុសិទធិ
េពញេលញកនុងករអេញជ ញអភបិល ឬម្រន្តី្របតិបត្តិ មន កច់ូលរមួកនុងកិចច្របជុំរបស់ខ្លួន ្រពមទងំមនសិទធិ
ទមទរឲយធនគរផ្តល់ធនធនចបំចន់ន េដមបបីំេពញករងររបស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព។ គណៈកមម ធិករ
សវនកមមមនសិទធិេពញេលញ និងគម នែដនកំណត ់ កនុងករទទួលបននូវពត័ម៌នេផ ងៗ ្រពមទងំករទទួល
យកករ្របឹក េយបល់ពីអនកជំនញឯក ជយ កនុងករណីចបំច ់ េ យ ល់ករចំ យែដលពកព់ន័ធទងំអស់
ជបនទុករបស់ធនគរ។

៤. តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកមាធិការសវនកម្ម:

តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់គណៈកមម ធិករសវនកមមមនដូចខងេ្រកម៖ 

ចំណុចគន្លឹះៃនការទទួលខុស្រតូវ ការទទួលខុស្រតូវ

ការ្រតួតពិនិតយៃផ្ទក្នុង/ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ/ 
អភិបាលកិច្ច

ពិនិតយេឡងវញិេល្របសិទធភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង 
ដំេណ រករ្រគប្រគង និភយ័ និងអភបិលកិចចកនុងសមពន័ធ 
ធនគរ្រសប មលកខខណ្ឌ ត្រមូវេនកនុង្របកសស្តីពី អភបិល
កិចចៃន្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ។ 

សវនកម្មៃផ្ទក្នុង ក. ធនថ មុខងរសវនកមមៃផទ កនុងបនេរៀបចំល្អ្របេសរ  
េដមបេីធ្វ ករ្រតួតពិនិតយ ឬអេងកតកនុងនមគណៈ កមម ធិករ
សវនកមម េហយមុខងរ េនះ្រតូវសថិតេន េ្រកមអំ ច 
និងករ្រគប្រគង ផទ ល់ពីគណៈ កមម ធិករសវនកមម។

របយករណ៍គណៈកមម ធិករសវនកមម
(IRRBB) េ យេធ្វករ្របឹក េយបល់ជមយួ្រកុមករងរ្រគប្រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមមរបស់
្រកុមហ៊ុនេម ដូចជេលករសននិ ្ឋ ន េធ្វេឡងេនកនុងរបយករណ៏សនទនិយភពនិងគម្ល តៃន ករកំណត់
តៃម្លេឡងវញិ/ និភយ័អ្រ ករ្របក ់កនុងបញជ ីធនគរ។

• ធនករ្របតិបត្តិ មចបប ់ និងបទបបញញត្តិកនុង្រសុក និងជូនដំណឹងេទ្រកុមករងរ្រគប្រគង្រទពយសកមម
និង្រទពយអកមមរបស់្រកុមហ៊ុនេមអំពីបញ្ហ ននែដលទកទ់ងនឹង និភយ័សនទនិយភព/ និភយ័អ្រ
ករ្របក ់ែដល ចេកតមនេឡង។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវសមសភពកនុង ងតុលយករពកព់ន័ធនឹងឥណទននិង្របកប់េញញ របស់ធនគរ។

• ធនថ ្រទឹស្តីសន្តនិយម (Holistic Approach) ្រតូវបនេ្រប្របស់េដមប្រគប្រគង ងតុលយករ 
របស់ធនគរ មរយៈករ្រគប្រគងេ យ្របសិទធភពេល និភយ័អ្រ ករ្របក ់ និងករ្រគប្រគង

និភយ័្របភពទុនសនទនិយភពគម្ល តៃនករ្របក ់និងករ្រគប្រគង មូលធន។

គណេនយ ភាព និងសវនកម្ម
ការេធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

េ យេយង មចបបស់្តីពីសហ្រគសពណិជជកមម និងចបបស់្តីពី្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ របយ
ករណ៍ហិរញញ វតថុស្រមបឆ់ន ហំិរញញ វតថុនីមយួៗ្រតូវបនេរៀបចំេឡង េ យេយង មេសចក្តីែណនរំបស់ធនគរ 
ជតិៃនកមពុជ និងស្តង់ រគណេនយយរបស់កមពុជ។ របយករណ៍ហរិញញ វតថុ ្រតូវបនេរៀបចំេ យែផ្អកេល
មូល ្ឋ នកង្វល់ជ្របច ំ និង្រតូវផ្តល់នូវករពិនិតយដជ៏ក់ ក ់ និង្រតឹម្រតូវេល ថ នភព ជីវកមមរបស់ធនគរ 
េ យគិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៤។ 

េគលករណ៍គណេនយយដ្រតឹម្រតូវ ្រតូវបនអនុវត្តេដមបឲីយមនភព្រសបគន កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍
ហិរញញ វតថុេ យមនករគ្រទនូវករវនិិចឆយ័ និងករប៉ន្របមណ្របកបេ យភព្របុង្របយត័ន និងសមេហតុផល។ 
អភបិលទងំអស់្រតូវទទួលខុស្រតូវទងំ្រសុងេនកនុងដំ កក់លេនះ េដមបកីរពរនូវ្រទពយសកមមរបស់ធនគរ 
និង្រតូវធនថ របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ បង្ហ ញពីសមតុលយភព និងករ យតៃម្ល ថ នភព
ហិរញញ វតថុ និងករពយករនៃថងអនគត ្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវ និងេកបះកបយ ។ 

្រកុម្របឹក ភបិលមនេសចក្តីេពញចិត្ត នឹងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនកនុងករបង្ហ ញនូវសមតុលយភព 
និងករ យតៃម្លអំពី ថ នភពហិរញញ វតថុ និងករពយករនៃថងអនគត្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវ េនកនុងករេរៀបចំ
របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ដូចមនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍របស់អភបិលេនកនុងទំពរ័ ៦៨ ដល់ 
៧៣  ស្តីពីរបយករណ៍ហិរញញ វតថុៃនរបយករណ៍្របចឆំន េំនះ។

គណៈកមាធិការសវនកម្ម
គណៈកមម ធិករសវនកមមជួយ្រកុម្របឹក  ភបិលកនុងករ្រតួតពិនិតយដំេណ រករៃនករេរៀបចំរបយករណ៍

ហិរញញ វតថុ។ លទធផលហិរញញ វតថុ្របច្រតីមស និង្របចឆំមសរបស់ធនគរ និងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របចឆំន ំ
្រតូវ្រតួតពិនិតយេឡងវញិេ យគណៈកមម ធិករសវនកមម និងអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល មុនេពលផ្តល់ជូន
ធនគរជតិៃនកមពុជ។

ការ្រតួតពិនិត ៃផ្ទក្នុង
្រកុម្របឹក ភបិលទទួលខុស្រតូវរមួេល កររក នូវ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងឲយមន ភពល្អ្របេសរែដលរមួ 

មនដូចជ ករ្រតួតពិនិតយេលហិរញញ វតថុ ករេធ្វ្របតិបត្តិករ្របកបេ យ្របសិទធភព និង្របសិទធផល ករេគរព 
ចបប ់ និងបទបបញញត្តិននកដ៏ូចជករ្រគប្រគង និភយ័។ ទំហំ និងភពសមុគ ម ញៃន ជីវកមមរបស់ធនគរ
ទមទរឲយមនជចបំចន់ូវករ្រគប្រគង និងករែបងែចក និភយ័្រតឹម្រតូវ។ លកខណៈៃន និភយ័ទងំេនះ 
មននយ័ថ ្រពឹត្តិករណ៍ទងំ យ ចនឹងេកតមនេឡង េហយប ្ត លឲយមនករខតបងេ់ យមនិ ច 
ដឹងមុន និងេចៀស ងបន។ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងែដលពកព់ន័ធ្រតូវបនេរៀបចំេឡងេដមបផី្តល់នូវករធនដ៏
សមេហតុផលមយួ េបេទះបីជ មនិ ចធនបនទងំ្រសុងចំេពះ និភយ័ែដលេកតេចញពីកំហុសធងនធ់ងរ 
ករេកងបន្លំ ឬ ករខតបងែ់ដលេកតមនក្តី។

្រកុម្របឹក ភបិលបនចតទ់ុកថ ្រកបខណ័្ឌ  និង្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងនីតិវធិី្រតូវបនអនុវត្តេ យ 
គណៈ្រគប្រគងរបស់ធនគរកនុងឆន ហំិរញញ វតថុ រហូតដល់កលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ និងមន្រគប្រគន់
្រសប មត្រមូវកររបស់ធនគរកនុងបរយិកស ជីវកមមនេពលបចចុបបនន។ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង្រតូវបនេរៀ
បចំេឡងស្រមបផ់្តល់នូវករធនដស៏ម្រសបមយួ េបេទះបីជ មនិ ចធនទងំ្រសុង េដមបបីេងកតឲយបន
នូវបទ ្ឋ នជក់ កម់យួស្រមប្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងជួយធនគរកនុងករ្រគប្រគង និភយ័េលករប ជយ័
កនុងករសេ្រមចេគលេ ជីវកមមក្តី ប៉ុែន្ត ្របេសរជងករលុបេចលនូវ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយេនះែដរ។ 

េសចក្តីែថ្លងករណ៍អំពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងែដលបង្ហ ញពី ថ នភព្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរមន
បង្ហ ញេនកនុងទំពរ័ ៤៩ ដល់ ៥១  ៃនរបយករណ៍្របចឆំន េំនះ។

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ ្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិលេនៃថងទី១២ ែខ ឧសភ 
ឆន ២ំ០១៥។

ខ. ពិនិតយពីភព្រគប្រគនៃ់នវ ិ លភពករងរ មុខងរ 
សមតថភព និងធនធនៃនមុខងរសវនកមម ៃផទកនុង េហយ
ពិនិតយេមលថេតមុខងរេនះបនទទួលសិទធិ សំខន់ៗ  
េដមបបីំេពញករងរឬេន។ 

គ.  ពិនិតយេលលទធផលៃនដំេណ រករសវនកមមៃផទកនុង និងធន
ចតវ់ធិន ករសម្រសបចំេពះ អនុ សនរ៍បស់ សវនករ
ៃផទកនុង េបចបំច។់ របយករណ៍របស់សវនករៃផទកនុង 
និងគណៈកមម ធិករសវនកមមមនិទមទរឲយមនករ
ពិនិតយ និងែកស្រមួលពីអគគនយកេឡយ។ 

ឃ. ្រគប្រគងមុខងររបស់សវនកមមៃផទកនុង និងធនករេគរព
ចបប ់ និងបទបបញញត្តិ ែដលអនុវត្តចំេពះ្រគឹះ ថ ន 
ធនគរ និងហិរញញ វតថុ។ 

ង.  យតៃម្លសកមមភព្របតិបត្តិករ និងេធ្វេសចក្តី សេ្រមច
អំពីកញចបត់ៃម្លកររបសនយកសវនកមមៃផទកនុង។ 

ច. អនុមត័េលករែតង ងំ ផ្ល ស់ប្តូរ និងបេណ្ត ញេចញ
នយកសវនកមមៃផទកនុង ឬ បុគគលិកជនខ់ពស់ែដលបំេពញ
មុខងរជសវនករៃផទកនុង និង្រតូវទទួលករជូនដំណឹង
អំពីករ ឈបរ់បស់ បុគគលិកជនខ់ពស់ជសវនករៃផទ 
កនុងេហយ្រតូវផ្តល់ឱកស ឲយសមជិកែដលបន ក់
ពកយ ឈបេ់នះ បញជ ក្របប ់ ពីមូលេហតុៃន
ករ ឈប។់

សវនកម្មខាងេ្រកៅ ក. ពិចរ េលករែតង ងំសវនករខងេ្រក តៃម្លស្រមប់
ករេធ្វសវនកមម និងបញ្ហ ទងំ យទកទ់ង នឹងមូល
េហតុៃនករ ែលង ពីតំែណងនិងករបេណ្ត ញ េចញ។ 

ខ. ពិភក  និងពិនិតយេមលេឡងវញិជមយួសវនករខង
េ្រកមុននឹងចបេ់ផ្តមេធ្វសវនកមម អំពីលកខណៈ និង
ទំហំករងរសវនកមម េហយធនេលករស្រមប ស្រមួល
កនុងករណីមន ្រកុមហ៊ុនសវនកមមេ្រចនចូលរមួ។

គ.  យតៃម្លអំពីេគលេ  ករបំេពញករងរ និងឯក ជយ
ភពរបស់សវនករខងេ្រក (ឧទហរណ៍េ យករពិនិតយ
និង យតៃម្លពីទំនកទ់ំនងេផ ងៗរ ងសវនករខងេ្រក 
និងធនគរ)។

ឃ. អនុមត័េលករផ្តល់េស  ែដលមនិទកទ់ងនឹងករងរ 
សវនកមមេ យសវនករខងេ្រក េធ្វករ យតៃម្លថេត 
េស េនះ ចនឹងប៉ះពល់ដល់ឯក ជយភពរបស់ពួក គត់
ឬេទ។

ង. ធនថ មនករពិនិតយ និងសមតុលយភពចបស់ ស់
េលលកខខណ្ឌ ៃនករផ្តល់េស  ែដលមនិទកទ់ងនឹង
ករងរសវនកមមេដមប ី េចៀស ងករប៉ះពល់ដល់ករ
វនិិចឆយ័ ្របកបេ យឯក ជយភពរបស់សវនករខងេ្រក។ 

ច. ធនថគណនីធនគរ្រតូវបនេរៀបចំយ៉ង្រតឹម្រតូវ និង
ទនេ់ពលេវ  េ យមនករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ ជ
្របចេំលភព្រគប្រគនៃ់នករេធ្វសំវធិនធន ែដលចំ
បច ់និងចំេពះបំណុល ្រកក ់និងសង យ័។

ឆ. ពិភក េលបញ្ហ  និងលកខខណ្ឌ ប្រមុងននែដលេកត េចញ
ពីសវនកមមអន្តរកល និងចុងេ្រកយ និងេលបញ្ហ មយួ
ចំនួនេទៀត ែដលសវនករ ចងេ់ធ្វករពិភក  (េ យមនិ
មនវត្តមនរបស់គណៈ្រគប្រគង្របសិនេបចបំច)់។

ជ. ពិនិតយេឡងវញិេលលិខិត ្រគប្រគងរបស់សវនករខង េ្រក 
និងករេឆ្លយតបរបស់គណៈ្រគប្រគង។

ឈ. ជួប្របជុំជមយួសវនករខងេ្រកយ៉ងេ ច ស់ម្តង
កនុងមយួឆន  ំ េ យមនិមនវត្តមនរបស់គណៈ្រគប្រគង
េដមបពីិភក េលបញ្ហ គន្លឹះសំខន់ៗ  និងេសនសុំេយបល់
ពីសវនករខងេ្រកវញិ។

លទ្ធផលសវនកម្ម ការ្រតួតពិនិតយៃផ្ទក្នុង 
និងប ៃនការ្របតិបត្តិតាម និង
បទបបញ្ញត្តិនានា

េដមបពីិនិតយេឡងវញិេលលទធផល ៃនករអេងកតសំខន់ៗ  
លទធផលសវនកមមជ្របច ំ និងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និង
ករ្របតិបត្តិ មចបប ់ និងបទបបញញត្តិននែដល យករណ៍
សវនករៃផទកនុង សវនករខងេ្រក និងសវនករ្រសបចបប។់

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ៤៦ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៤៧



ការ្រតួតពិនិតយេឡើងវិញៃនរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ពិនិតយេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របច្រតីមស មុនេពលទទួល
ករអនុមត័ពី្រកុម្របឹក ភបិល េ យេផ្ត តសំខនេ់ល៖

•  ករផ្ល ស់ប្តូរ មយួេនកនុងករអនុវត្ត និងេគលករណ៍
គណេនយយ

•  ករែកែ្របែដលគួរឲយកតស់មគ ល់ ែដលេកតពីករេធ្វ
សវនកមម

•  ករេធ្វេសចក្តីសននិ ្ឋ នពីបញ្ហ ែដលកំពុងេកតេឡង និង

•  ករ្របតិបត្តិ មគំរូរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ និងត្រមូវករ
មផ្លូវចបបដ់ៃទេផ ងេទៀត

្របតិបត្តិការរបស់ភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ ពិនិតយ ល់្របតិបត្តិករេធ្វេឡងជមយួភគីសមពន័ធញតិ និង
ជូនដំណឹងដល់្រកុម្របឹក ភបិលពី្របតិបត្តិករទងំេនះ។

េផសងៗ ក. ជូនដំណឹងដល់គណៈ្រគប្រគងជនខ់ពស់ជេទៀងទតអ់ំពី
បញ្ហ ែដលប៉ះពល់ដល់ធនគរ។ 

ខ.  េកះ្របជុំជមយួសវនករៃផទកនុង សវនករខងេ្រក ឬទងំ
ពីរកនុងេពលែតមយួ េបយល់ថ ចបំច។់

គ. ពិនិតយរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ្របចឆំមស និង្របចឆំន  ំ
ស្រមប់ កប់ញជូ នេទឲយ្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ 
និងធននូវ ករេបះពុមពផ យរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ
្របចឆំន បំនរហ័ស។

៥. េសចក្តីសេង្ខបសកម្មភាពេផ ងៗក្នុងឆាំ២០១៤
៥.១. គណៈកមាធិការសវនកម្ម
ក. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងអនុមត័យល់្រពមេលែផនករសវនកមម្របចឆំន  ំ វ ិ លភពករងរ និងត្រមូវ

ករែផនកធនធនរបស់នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង។
ខ. បន្រតួតពិនិតយវធិី ្រស្តរបស់សវនកមមៃផទកនុង កនុងករ យតៃម្លក្រមតិ និភយ័កនុងវសិ័យេផ ងៗែដល

ចេធ្វសវនកមមបន និងធនថមុខងរសវនកមមេផ្ត តសំខនេ់ទេលវសិ័យែដលមនក្រមតិ និភយ័ខពស់។
គ. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវភព្រគប្រគន ់ និង្របសិទធភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយនន ករេធ្វរបយករណ៍

និងករ្រគប្រគង និភយ័ េដមបធីនថ មនវធិី ្រស្តជ្របពន័ធមយួកនុងករកំណត ់ យតៃម្ល និងកតប់នថយ 
និភយ័េលវសិ័យនន។

ឃ. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវ្របសិទធភពៃន្របតិបត្តិករ និងករេ្រប្របស់ធនធនទងំអស់េនកនុងធនគរ
េ យ សន សំំៃច។

ង. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិអំពីករែតង ងំសវនករខងេ្រក ្រពមទងំឯក ជយភពនិង្របសិទធភពករងររបស់
 សវនករខងេ្រកផងែដរ។

ច. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវែផនករសវនកមមរបស់សវនករខងេ្រក វ ិ លភពករងរ និងលទធផលៃន
សវនកមម្របចឆំន រំបស់ធនគរ។

ឆ.  បនជួបជមយួសវនករខងេ្រក េនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ េ យពុំមនវត្តមនរបស់គណៈ្រគប្រគង 
និងអភបិល្របតិបត្តិ េដមបពីិភក បញ្ហ ពកព់ន័ធនន និងេសនសុំេយបល់ែកត្រមូវពីសវនករខងេ្រក។

ការទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម្របឹក ភិបាល
្រកុម្របឹក ភបិលផ្តល់ រៈសំខនេ់ទ េល្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរនិងេប្តជញ រក ្របពន័ធ

្រតួតពិនិតយៃផទកនុងេនះឲយមនលកខណៈល្អ្របេសរ។ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងបង្ហ ញពីត្រមូវករចបំចច់ំេពះ 
ករ្របតិបត្តិករ ជីវកមម្របកបេ យ្របសិទធភព និង្របសិទធផល និងដំេណ រករៃនករេរៀបចំនិង្រតួតពិនិតយ
របយករណ៍ហិរញញ វតថុដ្រតឹម្រតូវ និងសម្រសប ្រពមទងំករអនុវត្ត្រសប មបទបបញញត្តិចបបជ់ធរមនផងែដរ។ 

្រកុម្របឹក ភបិលទទួលខុស្រតូវជរមួេល្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ និងករ្រគប្រគងេល្របពន័ធ
ពត័ម៌នវទិយ។ ្រកុម្របឹក ភបិលកទ៏ទួល គ ល់ផងែដរថ ករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិេល្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង 
គឺជដំេណ រកររមួគន  និង្រតូវអនុវត្តជបន្តបនទ បេ់នកនុងធនគរ េហយ ្រតូវេធ្វករផ្ល ស់ប្តូរ្រសបេទនឹង
បេចចកវទិយ បរយិកស ជីវកមម និងបទបបញញត្តិចបបក់នុងនយ័េធ្វឲយ្របេសរេឡងនូវដំេណ រករៃនករកំណត់ យ
តៃម្ល និង្រគប្រគង និភយ័។ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង្រតូវបនបេងកតេឡងេដមបកីំណត្រគប្រគង និង្រតួតពិនិតយ

និភយ័ រមួបញចូ លទងំ និភយ័្របតិបត្តិករ េពលគឺមនិែមនេដមបលីុបបំបតេ់ចលនូវ និភយ័ែដលេកត
េចញពីករប ជយ័កនុងករសេ្រមចទិសេ ជីវកមមេនះេទ។

ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ និង្រកបខ័ណៃនការ្រតួតពិនិត  
ធនគរចតទ់ុកថករ្រគប្រគង និភយ័ គឺជធតុមយួយ៉ងសំខនៃ់ន ជីវកមមរបស់ធនគរ េហយ បញចូ

លវបបធម៌ និភយ័ដត៏ឹងរុងឹេទកនុង្របតិបត្តិករ និងដំេណ រករសេ្រមចចិត្តរបស់ធនគរ។ ជមយួនឹង ករយល់
ដឹងអំពីអតថ្របេយជនៃ៍នករ្រគប្រគង និភយ័ស្រមបធ់នគរ េដមបសីេ្រមចបននូវកររកីចេ្រមន ្របកបេ យ
និរន្តរភពបន ្រកុមករងរ្រគប្រគង និភយ័ចូលរមួ ងំពីដំ កក់លដំបូងៃនដំេណ រករ ទទួលយក

និភយ័ េដមបផី្តល់នូវទស នៈឯក ជយ និងមតិេយបល់រមួមន ករ យតៃម្លផលិតផលថមី ករកំណត់
យុទធ ្រស្ត ករ យតៃម្លឥណទន ៘ 

ធនគរ ែដលជែផនកមយួៃនសុី យអិមប៊្រគុប  (CIMB Group) បនបញចូ លនូវ្រកបខណ័្ឌ ្រគប្រគង
និភយ័ទូេទមយួស្រមបស់ហ្រគសទងំមូល (EWRM) េដមប្រគប្រគង និភយ័ និងឱកសរបស់ខ្លួន។

្រកបខណ័្ឌ ្រគប្រគង និភយ័ទូេទស្រមបស់ហ្រគសទងំមូល ផ្តល់ជូន្រកុម្របឹក ភបិល និងគណៈ្រគប្រគង 
របស់ខ្លួននូវឧបករណ៍មយួេដមបេីធ្វករ្របេមលេមលទុកជមុន និង្រគប្រគងេល និភយ័ែដលមន្រ ប ់ និង

និភយ័ែដល ចនឹងេកតមន េ យេធ្វករពិចរ េទេលករែកែ្របនូវទ្រមង់ និភយ័ ្រសប ម
ករផ្ល ស់ប្តូរៃនយុទធ ្រស្ត ជីវកមម បញញត្តិចបប ់និងសកមមភពករងរ។

សុវត្ថិភាពបេច្ចកវិទ ព័ត៌មានវិទ
សុវតថិភពពត័ម៌នវទិយ គឺជយុទធ ្រស្តៃនករ្រគប្រគងេទេលអនកេ្រប្របស់ ដំេណ រកររបស់្របពន័ធ និង

្របពន័ធបេចចកវទិយ។ េដមបីព្រងឹងបែនថមេលក្រមតិករ្រគប្រគងសុវតថិភពពត័ម៌នវទិយ ធនគរបនេ្រជស យក
្របពន័ធនិងែបបបទៃនករ្រគប្រគងពី្រកុមហ៊ុនេម។ អនុវត្ត មេគលករណ៍េនះ ធនគរ ចធនបននូវ 
សុវតថិភពេលេហ ្ឋ រចនសមន័ធពត័ម៌នវទិយេ យមន្របសិទធភពេដមបីគ្រទដំេណ រ ជីវកមមរបស់ធនគរ។

េដមបឲីយ្រសបេទ មកររកីលូត ស់ៃន ជីវកមមធនគរ និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធពត័ម៌នវទិយ ថ បតយកមម
ែផនកពត័ម៌នវទិយរបស់េយងែតងែត្រតូវបនពិនិតយេឡងវញិជេរឿយៗ និងេធ្វករែកស្រមួលបែនថមេដមបីឲយ ច 
កនែ់តមន្របសិទធភពកនុងករ្រគប្រគង និភយ័ទងំខងកនុងនិងេ្រក។ េលសពីេនះេទេទៀត ធនគរមន
ករពឹងែផ្អកេទេលមជឈមណ្ឌ ល្របតិបត្ដិករសន្តិសុខរបស់្រកុមហ៊ុនេម (Group’s Security Operation Center) 
ែដលបេងកតេឡងេដមបី ម ន និងេឆ្លយតបេទនឹងសកមមភព យ្រប រ ម្របពន័ធអុីនេធណិត (cyber-attack) 
ែដល ចនឹងេកតេឡងជេ យយថេហតុ។

រឯីេនក្រមតិសុវតថិភព មប ្ត ញកុំពយូទរ័វញិ ធនគរបនតេម្លងបែនថមនូវជញជ ំងសុវតថិភព (Firewall) និង
ករកំណតេ់លករចូលេ្រប្របស់ េដមបី្រគប្រគងសុវតថិភពនិងធនធនេផ ងៗកនុងប ្ត ញេហយអនុញញ ត
េទេលសំេណ ែដលបនអនុមត័ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ធនគរកប៏នតេម្លងបែនថមនូវ្របពន័ធទប់ ក តេ់នចំណុចចុងេ្រកយ
(End-point Protection) ផងែដរ ែដលមនដូចជកមមវធិីកមច តេ់មេ គ (Anti-malware) កមមវធិីរក សុវតថិភព
ទិនននយ័ (Hard Disk Encryption) ្របពន័ធទប់ ក តក់របតប់ងទ់ិនននយ័ (Data Loss Prevention) 
្របពន័ធទប់ ក តក់រេ្រជ តែ្រជក (Intrusion Prevention System) និង្របពន័ធសម្អ តមតិកអុីែមល៉ និង
អុីនេធណិតជេដម (Web and Email Content Filtering System) ែដល ចជួយកតប់នថយ និភយ័
ែផនកសន្តិសុខ ែដលគួរឲយកតស់មគ ល់េនេពលទិនននយ័ឆ្លងកត្របពន័ធប ្ត ញរបស់ធនគរ។ វចននុ្រកម
េមេ គថមីៗៃនកមមវធិីបរកិខ រខងេល ែតងែតទទួលបនករេធ្វបចចុបបននភពេដមបីឲយពួក ច គ ល់ ងំ និង
កតប់នថយនូវភពងយរងេ្រគះេផ ងៗ។

ធនគរកប៏នេធ្វបទបង្ហ ញ និងមនករបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹងេទដល់បុគគលិកេដមបីបេងកនករយល់ដឹង
អំពីភពជឯកជន ករេលចធ្ល យៃនពត័ម៌ន សុវតថិភពពត័ម៌ន និងករទទួលខុស្រតូវេផ ងៗ ។ 

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីអំពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង
ជ. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ែដលរកេឃញេ យសវនករៃផទកនុង និង

សវនករខងេ្រក ្រពមទងំករេឆ្លយតបរបស់គណៈ្រគប្រគងចំេពះអនុ សនរ៍បស់សវនករ និងករឯកភព
េលែផនករសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្ត។

ឈ. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ្របច្រតីមស។
ញ. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវ្របតិបត្តិករជមយួភគីសមពន័ធញតិ និងភព្រគប្រគនៃ់ននីតិវធិីរបស់ធនគរ 

កនុងករកំណត ់ ម ន យករណ៍ និង្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវ្របតិបត្តិករជមយួភគីសមពន័ធញតិេនះ។
ដ. បនធននូវករ្របតិបត្តិ មវធិនចបប ់និងេគលករណ៍ៃផទកនុង ្រពមទងំករវវិត្តៃនសកមមភពករងរនន

របស់គណៈ្រគប្រគងកនុងករអនុវត្ត មអនុ សនរ៍បស់សវនកមមៃផទកនុង និងសវនកមមខងេ្រក។

៥.២. មុខងារសវនកម្មៃផ្ទក្នុង
ក. ករេធ្វសវនកមមៃផទកនុងស្រមបធ់នគរ មនករជួយគ្រទពីនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងរបស់្រកុមហ៊ុនេម។
ខ. នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង អនុវត្តករងរ្របកបេ យឯក ជយភព និងធនេលភព្រគប្រគន ់និង្របសិទធភព

ៃន្របពន័ធតួ្រតពិនិតយៃផទកនុងែដលបនអនុវត្តេ យគណៈ្រគប្រគង។
គ. នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងជួយគណៈកមម ធិករសវនកមម និងគណៈ្រគប្រគងកនុងករអនុវត្តករងរ្របកប

េ យ្របសិទធភពចំេពះករតួ្រតពិនិតយ េល្របសិទធភពចំ យ ករ យតៃម្លេលករ្រគប្រគង និភយ័ 
និងករផ្តល់េយបល់េលវធិនករកតប់នថយ និភយ័ែដលបនរកេឃញ និងធននូវដំេណ រករអភបិល
កិចច្រតឹម្រតូវ។

ឃ. នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងផ្តល់របយករណ៍ជ្របចជំូនដល់គណៈកមម ធិករសវនកមម និងគណៈ្រគប្រគង
េ យ យករណ៍អំពីលទធផលៃនករេធ្វសវនកមម  ែដលបញជ កអ់ំពី្របសិទធភពៃន្របពន័ធតួ្រតពិនិតយៃផទកនុង 
និង និភយ័សំខន់ៗ ។

ង. នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង េធ្វករេស៊បអងកតេលសកមមភពែដលសង យ័ថជករេកងបន្លំ និងសកមមភព
មនិ្រប្រកតីេផ ងេទៀត។

៥.៣. របាយការណ៍សវនកម្មៃផ្ទក្នុង
ក. នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង បនបញចបក់រេធ្វសវនកមមកនុងអំឡុងឆន ចំំនួន ២៥ េលក េ យបនេធ្វ សវនកមម

េល្របតិបត្តិករសំខន់ៗ  រមួទងំករេស៊បអេងកតផងែដរ ែដល្រតូវបនេធ្វេឡង។
ខ. របយករណ៍សវនកមម ែដល្រតូវបនចតថ់ន កថ់មន “ និភយ័េលសពីកម្រតមធយម” និង ” និភយ័ 

កម្រតខពស់” ត្រមូវឲយគណៈ្រគប្រគង្រតូវមនវត្តមនេនកនុងកិចច្របជុំគណៈកមម ធិករសវនកមមជ ចខ់ត 
េដមបបីក្រ យ និងផ្តល់នូវេសចក្តីពនយល់េលបញ្ហ ទងំ យែដលនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងបនរកេឃញ។

គ. ល់បញ្ហ ែដលនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងរកេឃញ្រតូវបនកត្រ ទុក និង ម នបន្តរហូត ដល់បញ្ហ
ទងំេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យចប ់ េហយនឹង្រតូវ យករណ៍្របចតំី្រមសជូនគណៈកមម ធិករសវនកមម
េ យនយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ ម។ 

ឃ. ករវវិត្តៃនសកមមភពករងរ កនុងករអនុវត្ត មអនុ សនរ៍បស់នយក ្ឋ នសវនកមម ក្រតូវ យករណ៍ ជូន
ដល់គណៈកមម ធិករសវនកមម្របច្រតីមសផងែដរ។្រតូវ

ករបណ្តុ ះប ្ត លទងំេនះមនលកខណៈដូចជឯក រសិក េអឡិច្រតូនិក និងករែចកចយជ្រពឹត្តិបប្រត
ពត័ម៌នេផ ងៗ។

ដំេណើរការៃនការ្រតួតពិនិត ៃផ្ទក្នុងសំខាន់ៗ 
ដំេណ រករសំខន់ៗ  ែដល្រកុម្របឹក ភបិលបនបេងកតេឡង េដមបេីធ្វករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវភព 

្រគប្រគន ់ និងសុចរតិភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង រមួបញចូ លទងំករអនុវត្ត មចបប ់ បទបបញញត្តិ វធិន 
េសចក្តីែណន ំនិងេគលករណ៍ែណន ំែដលមនជធរមនមនដូចខងេ្រកម៖

គណៈកមាធិការសវនកម្ម
គណៈកមម ធិករសវនកមម (AC) មនសមជិកជអភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ។គណៈកមម ធិករសវនកមម 

គឺជ គណៈកមម ធិករមយួែដលទទួលបនករេផទរសិទធិអំ ចពី្រកុម្របឹក ភបិល េដមបទីទួលខុស ្រតូវេល
ករ្រតួតពិនិតយករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ករផ ព្វផ យពត័ម៌ន ករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប ់
ករ្រគប្រគង និភយ័ ករអនុវត្តអភបិលកិចច និងករ ម នដំេណ រករៃនករ្រគប្រគងេលករ្រតួតពិនិតយ
ៃផទកនុងេនកនុងធនគរ។ គណៈ្រគប្រគងជនខ់ពស់ សវនករៃផទកនុង និងសវនករខងេ្រក ផ្តល់របយករណ៍
ជូនគណៈកមម ធិករសវនកមមអំពី្របសិទធភព និង្របសិទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង។

ល់បញ្ហ សំខន់ៗ  និងគួរឲយកតស់មគ ល់ែដលបនរកេឃញេ យសវនករៃផទកនុង សវនករខងេ្រក និង
និយតករ្រតូវ យករណ៍េទគណៈកមម ធិករសវនកមមេដមបេីធ្វករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងពិភក ។ គណៈ-
កមម ធិករសវនកមម្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងធនអំពីករអនុវត្តែផនករកតប់នថយបញ្ហ  ឬ និភយ័របស់គណៈ
្រគប្រគង េដមបកីរពរផល្របេយជនរ៍បស់ធនគរ និងរក បនល្អនូវអភបិលកិចចដស៏ម្រសប។ ករ្រគប្រគង
ែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្រទ ជីវកមម ែដល្រតូវបនចតថ់ន កថ់ មន“ និភយ័េលសពីក្រមតិមធយម
” ឬ “ និភយ័ក្រមតិខពស់” េ យសវនករៃផទកនុង្រតូវទទួលករពិេ្រគះេយបល់ពីគណៈកមម ធិករសវនកមម។

គណៈកមម ធិករសវនកមម កេ៏ធ្វករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិផងែដរនូវ ល់្របតិបត្តិករជមយួភគីសមពន័ធញតិ ៃថ្ល
ចំ យេលសវនកមម និងៃថ្លចំ យមនិពកព់ន័ធនឹងកិចចករសវនកមម ែដលេសនេ យសវនករខងេ្រករបស់
ធនគរ។ 

ករេធ្វបទបង្ហ ញននអំពីែផនករ ជីវកមម ករវវិឌ ថមីៗ ្របតិបត្តិករនន និភយ័ៃន ជីវកមម និង
ករ្រតួតពិនិតយនន េដមបកីតប់នថយ និភយ័្រតូវបនេធ្វេឡងេ យែផនក ជីវកមមពកព់ន័ធនិងែផនកគ្រទ ជីវកមម 
្របសិនេបគណៈកមម ធិករសវនកមមគិតថចបំច។់ 

គណៈកមម ធិករសវនកមម កច៏ូលរមួកិចច្របជុំកំពូលរបស់គណៈ្រគប្រគង្របចឆំន រំបស់ធនគរ (Bank’s Annual 

Management Summit) ផងែដរ ែដលេនកនុងកិចច្របជុំេនះ ែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្រទ ជីវកមមនីមយួៗ
េធ្វករ ្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវ្របតិបត្តិករននរបស់ខ្លួនែដលបនេធ្វេឡងស្រមបឆ់ន េំនះ ្រពមទងំេធ្វករបង្ហ ញ
អំពីយុទធ ្រស្ត និង ែផនករននស្រមបឆ់ន បំនទ បផ់ងែដរ។

គណៈកមាធិការហានិភ័យ
គណៈកមម ធិករ និភយ័កំណតអ់ំពីកមមវតថុៃនេគលករណ៍ និភយ័របស់ធនគរ និងបំេពញតួនទី និង 

កតព្វកិចចជំនួសឲយ្រកុម្របឹក ភបិល កនុងករ្រតួតពិនិតយេលករ្រគប្រគង និភយ័។ ករទទួលខុស្រតូវចំេពះ
ករ្រតួតពិនិតយេលករ្រគប្រគង និភយ័្របចៃំថង ្រតូវបន្របគល់សិទធិជូនេទគណៈកមម ធិករ និភយ័ ែដល
ទទួលបនទុក យករណ៍េ យផទ ល់េទ្រកុម្របឹក ភបិល។ គណៈកមម ធិករ និភយ័េធ្វករជួប្របជុំជេរៀង
ល់ែខ ឬ កនុងករណីចបំច។់

គណៈកមម ធិករ្រគប្រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម (ALCO) យករណ៍អំពី និភយ័ ច្របកង់យ
្រសួល និងបញ្ហ ទកទ់ងនឹង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមមរបស់ធនគរេទគណៈកមម ធិករ និភយ័។

 គណៈកមម ធិករ្រគប្រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមមេធ្វករ្របជុំជេរៀង ល់ែខ េ យមនតួនទីចមបងកនុង
ករពិនិតយ ម ន និងេ យេ្របយុទធ ្រស្ត្រគប្រគងេល និភយ័ហិរញញ វតថុៃន ងតុលយករ។ គណៈកមម ធិករ
េនះ មនករទទួលខុស្រតូវជក់ កច់ំេពះករ្រគប្រគងេលៃថ្លេដមឥណទន ករេរៀបចំអភវិឌ បែនថមេលករផ្តល់
្របឹក ែដលសម្រសប ជូនគណៈកមម ធិករ និភយ័ កនុងករេធ្វេសចក្តីសេ្រមច ទកទ់ងនឹង និភយ័ ច្របក់
ងយ្រសួល និង និភយ័អ្រ ករ្របក ់ ករែបងែចក្របភពហិរញញបបទន និងករ្រតួតពិនិតយេិឡងវញិនូវ 
សមសភពកនុង ងតុលយករពកព់ន័ធនឹងឥណទននិង្របកប់េញញ របស់ធនគរ។ ជរមួគណៈកមម ធិករ្រគប្រគង
្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម ្រតួតពិនិតយេមលករអនុវត្តៃនដំេណ រករ្រគប្រគង្របកបេ យ្របសិទធភព ស្រមប់
្រគប្រគងេល អ្រ ករ្របក ់ ច្របកង់យ្រសួល និង និភយ័្រសេដៀងគន េផ ងៗេទៀត ែដលទកទ់ងនឹង

ងតុលយករបស់ធនគរនិងក្រមតិពកព់ន័ធេផ ងេទៀត។ 

របយករណ៍គណៈកមម ធិករសវនកមម៤៨ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៤៩



េគាលការណ៍ និងនីតិវិធីៃនការអនុម័តេលើផលិតផលថ្មី
េគលករណ៍ និងនីតិវធិីៃនករអនុមត័េលផលិតផលថមី ្រតូវបន កឲ់យអនុវត្តស្រមប្រគបផ់លិតផល និង

េស កមមថមីៗ ទងំអស់របស់ធនគរ។ ផលិតផលថមី គឺសំេ េទេលផលិតផល និងេស កមមទងំ យ  
ែដលផ្តល់ជូនដំបូងេ យធនគរ ឬជករបញចូ លផលិតផលេ្រចនជផលិតផលែតមយួ ឬករែ្រប្របួលទ្រមង់
របស់ផលិតផល ែដលមន្រ ប ់ និង/ឬ េស កមមែដលមនករែ្រប្របួលខ្ល ងំនូវទ្រមង់ និភយ័ដូចែដល
បនកំណតេ់ យនយក ្ឋ ន្រគប្រគង និភយ័។

្រគបស់ំេណ សុំករអនុមត័េលផលិតផលថមី ្រតូវឆ្លងកតដ់ំេណ រករ ៃនករ្រតួតពិនិតយ និភយ័ឲយបនសុីជេ្រម 
េ យអនកពកព់ន័ធនន ទងំេនកនុងធនគរ និងេនកនុង្រកុមហ៊ុនេម េដមបធីនថ្រគបែ់ផនកសំខន់ៗ  និងែផនក
ែដលពកព់ន័ធនឹង និភយ័ ្រតូវបនកំណត ់ យតៃម្ល និងកតប់នថយ និភយ័មុនេពលដំេណ រករផលិតផល 
និង/ឬ េស កមមថមីៗេនះ។ បនទ បម់ក សំេណ សុំករអនុមត័េលផលិតផលថមីមយួរបស់ធនគរ ្រតូវឆ្លងកត់
ករពិភក យ៉ងហមតច់តន់ិងល្អិតល្អនេ់ យគណៈកមម ធិករននរបស់ធនគរ និង ្រកុមហ៊ុនេម មុននឹង ក់
ជូន្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ េដមបេីធ្វករអនុមត័ចុងេ្រកយ។

គណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
គណៈកមម ធិករ្រគប្រគង គឺជគណៈកមម ធិករែដលបេងកតេឡងេ យ្រកុម្របឹក ភបិល េដមប្រគប្រគង

បញ្ហ ែដលេកតពីករេធ្វ្របតិបត្តិករ្របចៃំថង។ កិចច្របជុំគណៈកមម ធិករេនះេធ្វេឡង ២ សប្ត ហ៍ម្តងកនុងមយួែខ 
គឺេនសប្ត ហ៍ទី១ និងទី ៣ ៃនែខនីមយួៗ ឬ មករចបំច។់ សមសភពរបស់គណៈកមម ធិករ្រគប្រគង
រមួមនសមជិកមកពីនយក ្ឋ ននន រមួបញចូ លទងំតំ ងមកពីសវនករៃផទកនុងមយួរូប និងម្រន្តី្របតិបត្តិ
មមយួរូប ែដល្រតូវបនអេញជ ញចូលរមួ្របជុំជអចិៃ្រន្តយ។៍

េគាលការណ៍ និងនីតិវិធីៃផ្ទក្នុង
ល់េគលករណ៍ និងនីតិវធិីៃផទកនុងរបស់ែផនក ជីវកមមទងំអស់ ្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ 

េគលករណ៍ និងនីតិវធិីទងំអស់េនះ ្រតូវបនេ្រប្របស់ជឧបករណ៍ នផំ្លូវមយួស្រមបក់រេធ្វ្របតិបត្តិករ
្របចៃំថង េដមបធីនអំពីករ្របតិបត្តិ មករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងបទបបញញត្តិចបបែ់ដលមនជធរមន។ 
េគលករណ៍េនះេរៀបចំេឡងកនុងេគលបំណងធន ្របសិទធភពៃន្របតិបត្តិករឲយកនែ់តមនភព្របេសរេឡង 
េ យេធ្វករពិចរ ផងែដរេទេលករែ្រប្របួលៃនវសិ័យធនគរ ដូចជ លកខខណ្ឌ ត្រមូវរបស់ចបប ់ និភយ័ 
និងវធិនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងជេដមេដមបកីតប់នថយ និភយ័ ្រពមទងំផលិតផល និងេស កមមថមីៗផងែដរ។

សវនកម្មៃផ្ទក្នុង
នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង (IAD) េធ្វករ យករណ៍េ យឯក ជយជូនគណៈកមម ធិករសវនកមម េហយ

នយក ្ឋ ន សវនកមមៃផទកនុងមនឯក ជយភព្រគប្រគនព់ីែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្រទ ជីវកមមេផ ងេទៀតេល្រគប់
សកមមភព  និង្របតិបត្តិករទងំអស់។ ករទទួលខុស្រតូវចមបងរបស់នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងគឺផ្តល់ករ យ
តៃម្លឯក ជយេលភព្រគប្រគន ់ ្របសិទធភព និង្របសិទធផលៃនករ្រគប្រគង និភយ័ដំេណ រករ្រគប្រគង និង
ករ្រតួតពិនិតយែដលអនុវត្តេ យគណៈ្រគប្រគង។ កនុងករ យតៃម្លេទេលករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង នយក ្ឋ ន
សវនកមមៃផទកនុងអនុវត្ត មសមសភគទងំ្រប ំ(៥) ែដលែចងេនកនុង្រកបខណ័្ឌ រមួៃនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងែដល
កច់ញេ យគណៈកមម ធិករ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway 

Commission (COSO) ែដលសមសភគទងំេនះរមួមន ថ នភពៃនករ្រតួតពិនិតយករ យតៃម្ល និភយ័ 
សកមមភព្រតួតពិនិតយ ករទំនកទ់ំនង និងពត័ម៌ន េហយនឹងករពិនិតយ ម នសកមមភព។ COSO គឺជ
អងគភពមយួែដលទទួល គ ល់ជអន្តរជតិែដលផ្តល់េសចក្តីែណននំិងភពជអនកដឹកនែំផនកទស នៈេលករ្រតួតពិនិតយ
ៃផទកនុង ករ្រគប្រគង និភយ័របស់សហ្រគសនិងករទប់ ក តក់រេកងបន្លំ។

វ ិ លភពករងររបស់នយក ្ឋ នសវនកមម ៃផទកនុង្រគបដណ្ត បេ់ល្រគបែ់ផនក ជីវកមមនិងែផនកគ្រទ ជីវកមម
ទងំអស់។ ករេ្រជសយកែផនក មយួមកេធ្វសវនកមម ្រតូវេធ្វេឡងេ យែផ្អកេលែផនករសវនកមម្របចឆំន ំ
ែដល្រតូវបនអនុមត័េ យគណៈកមម ធិករសវនកមម។ ែផនករសវនកមម្របចឆំន ្រតូវបនបេងកតេឡងែផ្អក ម
ករ យតៃម្លកម្រត និភយ័ េគលេ  និងយុទធ ្រស្តរបស់ធនគរ។ ែផនកទងំ យ ែដល
្រតូវបន យតៃម្លថមន និភយ័ក្រមតិខពស់  គឺជកមមវតថុៃនករេធ្វ សវនកមម្របចឆំន  ំរឯីែផនកែដលទទួលករ យ
តៃម្លថមន និភយ័ក្រមតិមធយម ឬទប គឺជកមមវតថុៃនករេធ្វសវនកមមេនវដ្ត បន្តបនទ ប។់ េ្រកពីករ យតៃម្ល
េល និភយ័ ែផនករសវនកមម្របចឆំន  ំ បន កប់ញចូ លផងែដរនូវនយក ្ឋ នននែដល្រតូវទទួលករេធ្វ
សវនកមម ែដលត្រមូវេ យបទបបញញត្តិចបប ់  ឬករេកតមននូវករលួចបន្លំនេពលថមីៗ ឬកក៏រទទួលករ យ
តៃម្លថមន និភយ័កម្រតខពស់កលពីឆន ចំស់។ នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងកេ៏ធ្វករេស៊បអងកតផងែដរេលករ
សង យ័ចំេពះករលួចបន្លំ ែដល្របពឹ្រត្តេ យបុគគលិក អតិថិជន និងតតិយជន េហយផ្តល់អនុ សនែ៍កលម្អ
ឲយកនែ់ត្របេសរេឡងេដមបបីងក រកុំឲយបញ្ហដែដលេកតមនេឡង ជថមីម្តងេទៀត និងចតវ់ធិនករចំេពះ
បុគគលពកព់ន័ធ។

នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង មនសិទធិទទួលបន្រគបព់ត័ម៌ន ទងំអស់ែដលចបំចេ់ យគម នករ កក់ំហិត
កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនករងររបស់ខ្លួន។ វ ិ លភពករងររបស់នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង្រតូវបនបេងកតេឡងេ យ
េយង មស្តង់ រអន្តរជតិៃនករ្របកបវជិជ ជីវៈសវនកមមៃផទកនុង របស់វទិយ ថ នសវនករអន្តរជតិ (IIA) និង
េគលករណ៍ែណនែំផនកបទបបញញត្តិចបបែ់ដលពកព់ន័ធ។

របយករណ៍សវនកមម គឺជលទធផលចុងេ្រកយៃនករងរសវនកមម ែដលបង្ហ ញពីវ ិ លភពករងរសវនកមម
ែដលបនបំេពញ ករ យតៃម្លទូេទៃន្របពន័ធតួ្រតពិនិតយៃផទកនុងជមយួនឹងពតម៌នលម្អតិៃនកររកេឃញេ យ
សវនកមម ករេឆ្លយតបចំេពះករ្រគប្រគង មតិេយបល់ និងអនុ សនន៍នរបស់នយក ្ឋ នសវនកមៃផទកនុង 
េដមបេីធ្វឲយកនែ់ត្របេសរេឡង។ គណៈកមម ធិករសវនកមម េធ្វករតួ្រតពិនិតយេឡងវញិ និង យតៃម្ល
ល់អញញត្តិកមម ឬករមនិ្របតិបត្តិ មបទបបបញញត្តិចបប ់ ែដលបនេលកេឡងេ យនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង 

និង ម នសកមមភពនន េដមបធីនថគណៈ្រគប្រគងបនចតវ់ធិនករែកត្រមូវសម្រសប និងជបនទ ន។់ 

នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង  េធ្វករបណ្តុ ះប ្ត លដល់គណៈ្រគប្រគង ខ  និងបុគគលិករបស់ធនគរជ 
្របចអំំពីអភបិលកិចច និងបញ្ហ ននៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង។ 

នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង កជ់ូននូវរបយករណ៍េទកនគ់ណៈកមម ធិករសវនកមមរបស់្រកុមហ៊ុនេម
េរៀង ល់មយួ្រតីមសម្តង។ នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងេរៀបចំែផនករសវនកមម និងករចតថ់ន កស់វនកមមេ យ
អនុវត្ត មវធិី ្រស្តដូចគន េទនឹងវធិី ្រស្តរបស់សវនកមមៃន្រកុមហ៊ុនេម េ យេធ្វករែកស្រមួល្របសិនេបចបំច់
េដមបឲីយសម្រសបេទនឹងបទបបញញត្តិ និងបរយិកសកនុង្រសុក។

្រកបខ័ណៃនការ្របតិបត្តិតាមបទប ញ្ញត្តិច ប់
្រកុម្របឹក ភបិលទទួល គ ល់ថមុខងរករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប ់បេងកតបនជែផនកមយួៃនករ្រគប្រគង

របស់ធនគរ និងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ពីេ្រពះវបបធមៃ៌នករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបបដ់រ៏ងឹមឆំ្លុះបញច ំង
ពីវបបធម៌ ជីវកមមែដល្របកបេ យសុចរតិភព និង្រកមសីលធមខ៌ពស់។ 

មុខងរករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបបរ់បស់ធនគរ ្រតូវបនដឹកនេំ យនយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ មរមួ
ជមយួ នឹងករ្របឹក េយបល់កដ៏ូចជករែណនពំីករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបបរ់បស់្រកុមហ៊ុនេម។ មុខងរ 
ចមបងរបស់នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ ម គឺជួយស្រមួលកនុងករផ្ដល់ដំបូនម ន ម នអបរ់ដំល់ែផនក ជីវកមម និងែផនក
គ្រទ ជីវកមម ឲយអនុវត្ត មចបប ់បទបបញញត្តិ និង េគលករណ៍ែណននំន។

េ្រកម្រកបខណ័្ឌ ៃនករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប ់ែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្រទ ជីវកមមទងំអស់្រតូវបេងកត
ម៉្រទីស ករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប ់ (Compliance Matrix) េដមបធីនថ ធនគរ សុី យអិមប៊ ី
ភអីិលសុី ្របតិបត្តិ ម លកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនបទបបញញត្តិចបប។់ ម៉្រទីសករ្របតិបត្តិ មបទបញញត្តិចបប់ ់គឺជឯក រ
ែដល កប់ញចូ លនូវចបប ់ បទបបញញត្ត ិ និងេគលករណ៍ែណនែំដលពកព់ន័ធ ែដលអនុវត្តចំេពះែផនក ជីវកមម 
និងែផនកគ្រទ ជីវកមម។ ែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្រទ ជីវកមមក្រតូវបេងកតករេធ្វេតស្តេ យខ្លួនឯង (Self-Testing) 

េលម៉្រទីសករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប់ផ់ងែដរ េហយនយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ មេធ្វករេផទ ងផទ តេ់លករេធ្វ
េតស្តេ យខ្លួនឯងេ យឯក ជយ។ បែនថមពីេនះេទៀត នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ ម ្របតិបត្តិករពិនិតយេឡងវញិ
េទេលែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្រទ ជីវកមម មករកំណត ់ ែដលែផនករៃនករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប់
្របចឆំន  ំ ្រតូវបន កជ់ូន និងអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ េលសពីេនះេទេទៀត កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល
ែដលបនកំណតទ់ុក្រតូវបនេធ្វេឡងយ៉ងេទៀងទត ់ េដមបបីេងកតករយល់ដឹងអំពី្រកបខណ័្ឌ ៃនករ្របតិបត្តិ ម
េដមបសី្រមួលដល់ករអនុវត្តបនទូទងំធនគរទងំមូល។

្រកបខណ័្ឌ ៃនករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប់ កេ់ចញនូវយន្តករ និងឧបករណ៍នន េដមបធីននូវ
ករអនុវត្ត្រសបគន  និងមន្របសិទធភពកនុងករ្រគប្រគង និភយ័េកតេឡងពីករមនិេគរពចបប។់ ្រកបខណ័្ឌ ទងំ
េនះត្រមូវឲយធនគរអនុមត័ និងអនុវត្តនូវេគលករណ៍ កដ៏ូចជនីតិវធិីស្តីពីករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបបរ់បស់
្រកុមហ៊ុនេម និងេប្តជញ កតប់នថយករទទួលខុស្រតូវរបស់ធនគរចំេពះករមនិ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប។់ 

្រសប មអភបិលកិចចល្អ នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ មេធ្វករ យករណ៍េទ្រកុម្របឹក ភបិលេ យឯក ជយ
េហយែផនករករងរ្របតិបត្តិ ម្រតូវ កប់ញចូ ល និងទទួលករអនុមត័ពី្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ។
អភបិលកិចច សម្រសបមយួក្រតូវបនបេងកតេឡង េ យេនកនុងេនះ ម្រន្តី្របតិបត្តិ ម្របចធំនគរ 
សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី ្រតូវ យករណ៍េទនយកៃននយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ មរបស់្រកុមហ៊ុនេម កនុងក្រមតិមយួ
ែដលអនុញញ តេ យវធិនយុ ្ត ធិករកមពុជ។

េគាលការណ៍ និងនីតិវិធីៃនការអនុម័តេលើផលិតផលថ្មី
េគលករណ៍ និងនីតិវធិីៃនករអនុមត័េលផលិតផលថមី ្រតូវបន កឲ់យអនុវត្តស្រមប្រគបផ់លិតផល និង

េស កមមថមីៗទងំអស់របស់ធនគរ។ ផលិតផលថមី គឺសំេ េទេលផលិតផល និងេស កមមទងំ យ  
ែដលផ្តល់ជូនដំបូងេ យធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី ឬជករបញចូ លផលិតផលេ្រចនជផលិតផលែតមយួ 
ឬករែ្រប្របួលទ្រមងរ់បស់ ផលិតផលែដលមន្រ ប ់ និងេស កមម ែដលមនករែ្រប្របួលខ្ល ងំនូវទ្រមង់

និភយ័ ដូចែដលបនកំណតេ់ យនយក ្ឋ ន្រគប្រគង និភយ័។្រគបស់ំេណ សុំករអនុមត័េលផលិតផលថមី
្រតូវឆ្លងកតដ់ំេណ រករៃនករ្រតួតពិនិតយ និភយ័ឲយបនសុីជេ្រមេ យអនកពកព់ន័ធននទងំេនកនុងធនគរ 

(២)  កតប់នថយផលប៉ះពល់េទេល ជីវកមមេនេពលមនេ្រគះរខំនេកតេឡង
(៣)  មនិេធ្វឲយមនផលអវជិជមនប៉ះពល់ដល់េករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ធនគរ
(៤)  រក ឲយនូវករអនុេ ម មចបប ់េគលករណ៍និរន្តរភព ជីវកមម និងបទបបញញត្តិេផ ងៗ

្រកបខណ័្ឌ ៃនករ្រគប្រគងនិរន្តរភព ជីវកមម ែតងែតមនករពិនិតយេឡងវញិជនិចចកល េដមបីេធ្វឲយ្រសប
េទ មបទ ្ឋ នរបស់ ្រកុមហ៊ុនេម ្រសបេទ មនីតិវធិីៃនករ្រគប្រគងនិងករអនុវត្តនិរន្តរភព ជីវកមម រមួ
បញចូ លទងំករវភិគេទេលមុខងរ ជីវកមម និងករបេងកតនូវយុទធ ្រស្តនិរន្តរភព ជីវកមម ករេឆ្លយតបេពល
មនេ្រគះរខំន ករបេងកតវបបធមយ៌ល់ដឹងអំពីនិរន្តរភព ជីវកមម ករេរៀបចំលំ តន់ិរន្តរភព ជីវកមម និង
ករែកស្រមួលេទេលែផនករនិរន្តរភព ជីវកមមរបស់នយក ្ឋ ននីមយួៗ។ 

េ យអនុេ ម ម្រកបខណ័្ឌ ៃនករ្រគប្រគងនិរន្តរភព ជីវកមម ែផនករនិរន្តរភព ជីវកមម ្រតូវបនេធ្វ
េឡងស្រមបម់ុខងរ ជីវកមមសំខន់ៗ  េហយែផនករនិរន្តរភពពីេ្រគះមហន្ត យ ្រតូវបនេធ្វេឡងស្រមប ់
្របពន័ធកមមវធិីេផ ងៗ។ លំ ត់ កលបងេលែផនករទងំពីរេនះែតងែត្រតូវបនេធ្វេឡងជ្របច។ំ 

េលសពីេនះេទៀត ជេរៀង ល់ឆន ធំនគរេរៀបចំជសិកខ  អំពីករ្រគប្រគងនិរន្តរភព ជីវកមមស្រមប់
នយក ្ឋ នទងំអស់ឲយបនចូលរមួ េដមបីបេងកនករយល់ដឹងបែនថមេទៀត អំពីតួនទី មុខងរ និងករទទួល
ខុស្រតូវរបស់ពួកគត។់ 

ការ្របឆាំងការសមាត្របាក់ និងហិរញ្ញប ទានេភរវកម្ម (AML/CFT)
ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី សងកតធ់ងនេ់ល រៈសំខន ់ និងេប្តជញ បេងកត្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង

េលករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់ និងហិរញញបបទនេភរវកមម (AML/CFT) ែដលមនករ្របកនខ់ជ បន់ូវករេគរព 
មបទបបញញត្តិចបប ់ េគលករណ៍ែណន ំ និងករអនុវត្តែដលល្អបំផុតស្រមបវ់សិ័យធនគរែដលមន

្របសិទធភពមយួ។ 

អនុេ ម្រសបេទ មេគលនេយបយ និងនីតិវធិីស្តីពីករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់ និងហិរញញបបទន
េភរវកមម របស់្រកុមហ៊ុនេម ធនគរបនអនុមត័ និងអនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ កមមវធិីករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់ និង
ហិរញញបបទនេភរវកមម ែដលរមួបញចូ លករបេងកតេគលនេយបយ និងនីតិវធិីែថរក ឯក រទកទ់ងនឹងករយក
ចិត្តទុក ក់ គ ល់អតិថិជន ទំនួលខុស្រតូវនិងមុខងររបស់បុគគលិក ករ ម ននិងករ យករណ៍អំពី្របតិបត្តិ
ករសង យ័ កររក ទុកឯក រ ករបណ្តុ ះប ្ត លនេយជិត និងសវនកមមេលវធិនករករ្របឆងំករសម្អ ត
្របក ់និងហិរញញបបទនេភរវកមមៃផទកនុង។

កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល និងេលកកមពស់ករយល់ដឹង្រតូវបនេធ្វេឡងជេទៀងទត។់ កមមវធិីេនះ្រតូវបនបំេពញ
បែនថមេ យចបបស់្តីពីករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់និងហិរញញបបទនេភរវកមមែដលបនេធ្វបចចុបបននភពចុងេ្រកយ 
ករណីសិក េល្របតិបត្តិករជកែ់ស្តងអំពី និភយ័ៃនករសម្អ ត្របក ់ និងករផ្តល់ហិរញញបបទនេភរវកមម 
េ យេធ្វករសងកតធ់ងនេ់លតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់និេយជិត។ ធនគរបន និងបន្តចតវ់ធិនករ
េដមបកីតប់នថយ និភយ័ែដល ចេកតមនចំេពះធនគរ ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពសម្អ ត្របក ់ និងហិរញញបបទន
េភរវកមម និង្រសបេពលជមយួគន េនះ េដមបធីននូវករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប ់ និងេគលករណ៍ែណនំ
របស់ ជញ ធរពកព់ន័ធ។

ធនគរេ្របកររមួបញចូ លគន ៃនដំេណ រករ ្របពន័ធរបយករណ៍ និងមូល ្ឋ នទិនននយ័េ្របស្រមបព់ិនិតយនិង ម
ន អតិថិជន និង្របតិបត្តិកររបស់ពួកគតក់នុងេគលបំណងៃនករយកចិត្តទុក ក ់ ករពិនិតយពីទណ្ឌ កមម 

និងលំ នៃន្របតិបត្តិករ។ ្រកុម្របឹក ភបិល និងគណៈ្រគប្រគងជនខ់ពស់របស់ធនគរ យល់ដឹង េហយនឹងបន្ត
រក ករ្រតួតពិនិតយេលវធិនករៃនករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់ និងហិរញញបបទនេភរវកមម ែដលអនុវត្តេ យ
ថ បន័ យករណ៍ទងំអស់ ែដលរមួបញចូ លទងំករេលកកមពស់្របសិទធភពៃនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងយន្តករ 

និង្របពន័ធ េដមប្របយុទធនឹងសកមមភពសម្អ ត្របក ់និងហិរញញបបទនេភរវកមម។ 

េសចក្តីសន្និដាន
្រកុម្របឹក ភបិលមនជំេនឿមុតមថំ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងែដលកំពុងអនុវត្ត មនលកខណៈ្រគប្រគន់

កនុងករករពរផល្របេយជនរ៍បស់ភគទុនិក និង្រទពយសកមមរបស់ធនគរ។ ្រកុម្របឹក ភបិលទទួល គ ល់ថ 
ធនគរមនដំេណ រករ្របកបេ យ្របសិទធភពឥតឈបឈ់រចំេពះករកំណត ់ យតៃម្ល និង្រគប្រគង និភយ័
ធំៗេនកនុងធនគរ និងបនេប្តជញ បន្តេធ្វករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវ្របតិបត្តិករ និង្របសិទធភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ
ៃផទកនុងរបស់ធនគរ រមួបញចូ លទងំករ្រតួតពិនិតយែផនកហិរញញ វតថុ ្របតិបត្តិករ និងករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប ់
្រពមទងំករ្រគប្រគង និភយ័ផងែដរ។

និងេនកនុង្រកុមហ៊ុនេម  េដមបធីនថ ្រគបែ់ផនកសំខន់ៗ  និងែផនកែដលពកព់ន័ធនឹង និភយ័ ្រតូវបនកំណត ់
យតៃម្ល និងកតប់នថយ និភយ័ មុនេពលដំេណ រករផលិតផល និងេស កមមថមីៗទងំេនះ។ បនទ បម់កសំេណ

សុំករអនុមត័េលផលិតផលថមីមយួរបស់ធនគរ ្រតូវឆ្លងកតក់រពិភក យ៉ងហមតច់តេ់ យគណៈកមម ធិករ
ននរបស់ធនគរ និង្រកុមហ៊ុនេម មុននឹង កជ់ូន្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី 
េដមបេីធ្វករអនុមត័ចុងេ្រកយ។

ការ្រគប់្រគងេលើអញ្ញត្តិកម្ម និងការផ ព្វផ យ
ធនគរបន្តសងកតធ់ងនេ់ល រៈសំខន ់ៃនករ្របកនខ់ជ បន់ូវករេគរព មបទបបញញត្តិចបប ់្របពន័ធ្រតួត ពិនិតយ

ៃផទកនុង និងនីតិវធិីេផ ងេទៀតេដមបរីក េករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ធនគរ។ អញញត្តិកមម ្រតូវបនេលកេឡង និងចតែ់ចង
ឲយបនទនេ់ពលេវ ្របកបេ យតម្ល ភព។ េដមបឈីនេទសេ្រមចេគលេ េនះ ធនគរបនបេងកត 
នីតិវធិី្រគប្រគងេលករណីអញញត្តិកមម និងករផ ព្វផ យ េដមបផី ព្វផ យករណីអញញត្តិកមម មយួែដលេកត 
មនេឡង រូមមនករមនិ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប ់ករមនិេគរពកតព្វកិចច ករលួចបន្លំ និងករមនិេគរព 
មដំេណ រករៃផទកនុង។ នីតិវធិីេនះជួយឲយ មននូវវធិនករ ែកលម្អទនេ់ពលេវ  និងព្រងឹង តម្ល ភព និង 

ករ្រតួតពិនិតយរបស់គណៈ្រគប្រគង។ 

សថិតេ្រកមនីតិវធិីៃនករ្រគប្រគងេលអញញត្តិកមម និងករផ ព្វផ យ របយករណ៍ស្តីពីបញ្ហ ែដលេកតមន
្រតូវេផញជូន កនុងអំឡុងេពល ២៤ េម៉ងៃនកររកេឃញ ឬៃនករជូនដំណឹងដំបូងបំផុតអំពីបញ្ហ ែដលបនេកត
េឡង។ ករណីអញញត្តិកមមទងំេនះ នឹង្រតូវបនចតែ់ចងេ ះ្រ យ េ យែផ្អកេលភពធងនធ់ងរ និងផល
ប៉ះពល់របស់ េទេលធុរកិចច ្របតិបត្តិករ និងេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ធនគរ។ ្រតូវេធ្វករសេងខបអំពីករណីអញញត្តិកមម
េនះ េហយ យករណ៍េទគណៈកមម ធិករ និភយ័្របចែំខ។

្រកមសីលធម៌
ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី មនស្តង់ រ្រកមសីលធមអ៌បបបរមមយួស្រមប្រគបន់ិេយជិតទងំ 

អស់របស់ខ្លួនកនុងករ អនុវត្តែដលរមួបញចូ ល ្រគបទ់ិដ្ឋភពទងំអស់ៃន្របតិបត្តិករធុរកិចចម្របចៃំថង។ េគលករណ៍
ែណនអំំពី្រកមសីលធម្រតូវបន អនុមត័យក ម្រកមសីលធមរ៌បស់្រកុមហ៊ុនេម និងបន កប់ញចូ លេនកនុង
កិចចសនយករងរែដលយល់្រពម និងចុះហតថេលខេ យ្រគបន់ិេយជិតទងំអស់។

េគាលការណ៍ និងនីតិវិធីស្តីពីធនធានមនុស
េគលករណ៏ និងនីតិវធិីស្តីពីធនធនមនុស ្រតូវបនបេងកតេឡង និងេ្រប្របស់េនកនុង្រកុមហ៊ុនេមទងំមូល 

េ យមនវ ិ លភពេល្រគបទ់ិដ្ឋភពទងំអស់ៃនករ្រគប្រគងធនធនមនុស កនុងធនគរ។ េគលករណ៍េនះបន
កំណតយ់៉ងចបស់ ស់អំពីករេ្រជសេរ សនិេយជិត ករតេម្លង នៈ ករេផទរកែន្លងករងរ និងករបញឈប់
និេយជិតេនកនុង្រកុមហ៊ុនេមទងំមូល។ េគលករណ៏ និងនីតិវធិីទងំេនះ្រតូវបនបេងកតេឡង្រសប ម
បទបបញញត្តិកនុង្រសុកែដលពកព់ន័ធ េដមបធីនករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិ្រតូវបនអនុវត្ត។ និេយជិតទទួល
ករ យតៃម្លករងររបស់ខ្លួនជេរៀង ល់ឆន  ំ េហយករ យតៃម្លករងរេនះេធ្វេឡងេ យែផ្អកេលសូចនករៃន
ករ យតៃម្លលទធផលករងរ (Key Performance Indicator) និងករ ស់ែវងសមតថភពគន្លឹះ។ កមមវធិីសិក  
និងអភវិឌ នស៍មតថភព ែដលរមួបញចូ លទងំជំនញ វគគបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស្រតូវបនេរៀបចំេឡង និង
កឲ់យអនុវត្តកនុងេគលេ គ្រទ និងបេងកនសមតថភពនិេយជិត េដមបធីនថនិេយជិតទងំអស់ ចបំេពញ

ភរកិចចរបស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព។ ធនគរបនេ្រកនរឭំកដល់និេយជិតរបស់ខ្លួនជេរឿយៗអំពី
េគលករណ៍ពកព់ន័ធនន មរយៈ រេអឡិចក្រតូនិក ឬ ករជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ និងវគគ
បណ្តុ ះប ្ត ល ែដលពកព់ន័ធនន។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លមយួកនុងចំេ មវគគបណ្តុ ះប ្ត លេផ ងេទៀតស្តីពី
ករ្របឆងំករសម្អ ត្របកន់ិងហិរញញបបទនេភរវកមម្រតូវបនេធ្វេឡងជេរឿយៗ េដមបកីរបញជ កឲ់យេឃញអំពី
ទស នទនរបស់្រកុមហ៊ុនេម ែដលមនិអធយ្រស័យចំេពះអំេពេកងបន្លំ។ ចំណុចេនះកប៏នេធ្វករសងកតធ់ងន់
ផងែដរេនកនុងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លត្រមងទ់ិសរបស់្រកុមហ៊ុនេម។

ការ្រគប់្រគងនិរន្តរភាពៃនអាជីវកម្ម
សុី យអិមប៊្រគុប បនេប្តជញ ចិត្តកនុងករករពរផល្របេយជនរ៍បស់មច ស់ភគហ៊ុនេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ ថ បន័ 

និងករបេងកតគុណតៃម្ល េ យធនឲយបននូវនិរន្តរភព ជីវកមម និងមុខងរបេ្រមករេផ ងៗេនកនុង
សុី យអិមប៊្រគុបទងំមូល។ ករទទួលខុស្រតូវៃនករអនុវត្ត និង កឲ់យដំេណ រករនូវេគលករណ៍្រគប្រគង
និរន្តរភព ជីវកមម គឺសថិតេនេ្រកមករ្រគប្រគងរបស់ថន កដ់ឹកន ំនិង្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ។

្រកបខណ័្ឌ ៃនករ្រគប្រគងនិរន្តរភព ជីវកមម (Business Continuity Management)្រតូវបនេ្រជសយក
ពី្រកុមហ៊ុនេម (សុី យអិមប៊ ី ្រគុប) មកអនុមត័ េដមបីកំណតឲ់យបនជអបបបរមនូវក្រមតិៃនករ្រគប្រគង
និរន្តរភព ជីវកមម ករែបងែចកនូវេគលករណ៍ អនុវត្តស្រមបគ់្រទនយក ្ឋ នេផ ងៗ េហយេធ្វឲយបននូវ
និរន្តរភព ជីវកមម និងេស កមមសំខន់ៗ ទងំ យេនកនុងេពលេវ កំណត់ មយួ េនេពលមនេ្រគះ
រខំនេកតេឡង។ ្រកបខណ័្ឌ ខងេលមនែចងជេគលករណ៍ដូចខងេ្រកម៖

(១) រក នូវគុណភពេស កមមេដមបីបេងកនទំនុកចិត្តដូចកររពំឹងទុករបស់អតិថតិជន

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីអំពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីអំពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង៥០ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៥១



សុីអាយអិមប៊ី  ្រហ្គុប ហូលឌីង េប៊ីហាដ

សុីអាយអិមប៊ី ្រហ្គុប េអសឌីអិន េប៊ីហាដ

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី េប៊ីហាដ

៩៩,៩០%

៩៩,៩៩%

រចនសមពន័ធៃនករ្រគប្រគងពី្រកុមហ៊ុន េម

រចនសម័ពនធរបស់ធនគរសុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី

្រកុម្របឹក ភិបាល ្រកុម្របឹក ភិបាល 
Dato’ Shaarani Ibrahim
្របធន/អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ 
Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ 
Yew Wan Kup
អភបិលមនិឯក ជយ្របតិបត្តិ 
( ែលងពីតំែណងនៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥)

បណ្ឌិ ត មុ ីកលយណ
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ 
Kua Wei Jin
អភបិលមនិឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ 
ប៊ុន យីន
អភបិលមនិឯក ជយ្របតិបត្តិ 
(ែតង ងំនៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥)

គណៈកមាធិការសវនកម្មគណៈកមាធិការសវនកម្ម
បណ្ឌិ ត មុ ីកលយណ 
្របធន/អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ 
Dato’ Shaarani Ibrahim
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ 
Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ

គណៈកមាធិការហានិភ័យគណៈកមាធិការហានិភ័យ
Dato’ Shaarani Ibrahim
្របធន/អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ 
Yew Wan Kup
អគគនយក
(ចូលនិវត្តនព៍ីតំែណងអគគនយកនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤)
Low Chee Hock
នយក្រគប្រគងទូេទ
(ែតង ងំជនយក្រគប្រគងទូេទនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥)

ប៊ុន យីន
្របធននយក្របតិបត្តិ
(ែតង ងំជ្របធននយក្របតិបត្តិនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥)

េហង ធី  
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល
ហុង េជៀប
នយក្រគប្រគង និភយ័ 
Mohan Raj S Govinda Raj
នយកពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបត្តិករ
( ែលងពីតំែណងសមជិកនៃថង១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤)

ែដន វុទធ
នយកពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបត្តិករ
(ែតង ងំជសមជិកនៃថង១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤)

េហង វុទធី
នយកហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត
គី 
នយកេស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងេស ្របតិបត្តិករ
(ែតង ងំជសមជិកនៃថង១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤)

គណៈកមាធិការឥណទានកម្ពុជាគណៈកមាធិការឥណទានកម្ពុជា
ហុង េជៀប
្របធន/នយក្រគប្រគង និភយ័

របយករណ៍ពត័ម៌នរបស់ ធនគរ  

Legal & 
Compliance

Corporate 
Resources

Strategy 
& Finance

Marketing & 
Communications

Corp Banking 
& Treasury 

Retail Financial 
Services

Commercial
Banking 

CCC
(Credit 

Committee)

Product 
Management

Alternatiive Sales 
Channel

Service Quality

Retail Credit

Retail Network

Information 
Technology

Employee 
Relations & 

Development
Finance

Preferred 
Network

Phnom Penh 
Network

Corporate & 
Trans Banking

Treasury

CEO/Executive 
Director 

IT & Operations

Provincial 
Network Operations

Compensation & 
Benefits 

Business Finance 
& Analytics

MC
(Management 

Committee)

ALCO
(Asset Liability 
Committee)

Risk Analytics

Risk Mngt & 
Analytics

Credit 
ManagementLegal & Cosec

Compliance

Recruitment 

BOD
(Board of 
Directors)

RC
(Risk Committee)

AC
(Audit 

Committee)

CEO Consumer 
Banking

Internal Audit

General Manager

Administration & 
Property 

Management

Risk 
Management

ប៊ុន យីន
្របធនស្តីទី/្របធននយក្របតិបត្តិ
Yew Wan Kup
អគគនយក
( ែលងពីតំែណងអគគនយកនៃថង៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤)
Low Chee Hock
នយក្រគប្រគងទូេទ
(ែតង ងំជសមជិកនៃថង២ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥)

េហង ធី  
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល
េគៀន វឌ ន
្របធន្រគប្រគងឥណទន
John Chuah Keat Kong
ទី្របឹក ឥណទនេស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម
េហង វុទធី 
នយកហរញិញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត
( ែលងពីតំែណងជសមជិកនៃថងទី២ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥)

គី 
នយកេស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងេស ្របតិបត្តិករ
(ែតង ងំជសមជិកនៃថងទី២ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥)

ជ ប៊ុន ៊ ន
េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម
(ែតង ងំជសមជិកនៃថងទី២ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥)

ហុង ប៊ុនេរឿត
េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម
(ែតង ងំជសមជិកនៃថងទី២ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥

គណៈកមាធិការ្រគប់្រគង្រទព សកម្ម និង ្រទព អកម្មគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង្រទព សកម្ម និង ្រទព អកម្ម
ប៊ុន យីន
្របធន/្របធននយក្របតិបត្តិ
(ែតង ងំជ្របធននយក្របតិបត្តិនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥)
Yew Wan Kup
អគគនយក
(ចូលនិវត្តនព៍ីតំែណងអគគនយកនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤)
Low Chee Hock
នយក្រគប្រគងទូេទ
(ែតង ងំជនយក្រគប្រគងទូេទនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥)

េហង ធី  
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល
ហុង េជៀប
នយក្រគប្រគង និភយ័ 
េហង វុទធី 
នយកហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត
េហង តូរង៉ ់
នយករតនគរ
គី 
នយកេស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងេស ្របតិបត្តិករ 
(ែតង ងំជសមជិកនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤)

គណៈកមាធិការ្រគប់្រគងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
Yew Wan Kup
្របធន/អគគនយក
(ចូលនិវត្តនព៍ីតំែណងអគគនយកនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤)

Low Chee Hock
នយក្រគប្រគងទូេទ
(ែតង ងំជនយក្រគប្រគងទូេទនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥)

ប៊ុន យីន
្របធននយក្របតិបត្តិ
(ែតង ងំជ្របធននយក្របតិបត្តិនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥)

េហង ធី  
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល 
េហង តូរង៉ ់
នយករតនគរ
ហុង េជៀប
នយក្រគប្រគង និភយ័ 
េហង វុទធី
នយកហរញិញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត
អ៊ុំ ចិន្ត ភក្តី 
នយកធនធន្រកុមហ៊ុន
Mohan Raj S Govinda Raj
នយកពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបត្តិករ
(ចូលនិវត្តនព៍ីតំែណងជសមជិកនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤)

ែដន វុទធ
នយកពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបត្តិករ
(ែតង ងំជសមជិកនៃថង១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤)

គី 
នយកេស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងេស ្របតិបត្តិករ
(ែតង ងំជសមជិកនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤)

៊ ង សុលកខណ៍
នយកទីផ រ និងទំនកទ់ំនង

លី េ ភ
នយកនីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម (េលខធិករ)

េលខាធិការ្រកុមហ៊ុន៖េលខាធិការ្រកុមហ៊ុន៖
លី េ ភ
Datin Rossaya Mohd Nashir

េលខចុះបញ្ជី៖េលខចុះបញ្ជី៖
Co.1935E/2010

ការិយាល័យចុះបញ្ជី៖ការិយាល័យចុះបញ្ជី៖
២០ េប ម វថិី្រពះនេ ត្តម ែកងផ្លូវ១១៨ សងក តផ់ រចស់ 
ជធនីភនេំពញ ១២២០៣ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ

ទូរស័ពទ៖  +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨
ទូរស័ពទ៖  +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨ ០៩៩
េគហទំពរ័៖ www.cimbbank.com.kh

សវនករ៖សវនករ៖
PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

៣៥ ម វថិី្រពះសីហនុ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 
១២២១០ 
្របអបស់ំបុ្រត ១១៤៧
ទូរស័ពទ៖  +៨៥៥ ២៣ ២១៨០៨៦
ទូរ រ៖  +៨៥៥ ២៣ ២១១៥៩៤
 

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី េប៊ីហាដ

១០០%

របយករណ៍ពត័ម៌នរបស់ ធនគរ  ៥២ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៥៣



 ្រកុម្របឹកសោភិបាល

៥៤ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៥៥



្រកុម្របឹក ភបិល

្រតូវបានែតងតាងជាអភិបាល េនៅៃថ្ងទី២០ ែខក  ឆាំ២០១០
បានចូលរួមកិច្ច្របជុំ្រកុម្របឹកសោភិបាលចំនួន ០៦ េលើកក្នុងឆាំ២០១៤
ជា្របធានគណៈកមាធិការហានិភ័យ
ជាសមាជិកគណៈកមាធិការសវនកម្ម។

DATO’ SHAARANI IBRAHIM
្របធន្រកុម្របឹក ភបិល/
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ 

្រតូវបានែតងតាងជាអភិបាល េនៅៃថ្ងទី២០ ែខក  ឆាំ២០១០។ 
បានចូលរួមកិច្ច្របជុំ្រកុម្របឹកសោភិបាលចំនួន ០៦ េលើក ក្នុងឆាំ២០១៤ 
ជាសមាជិកគណៈកមាធិការសវនកម្ម

DATO’ WIRA ZAINAL ABIDIN 
MAHAMAD ZAIN
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ

បណ ិត មុី កលយោ ណ
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ

បានចូលរួមក្នុង្រកុម្របឹកសោភិបាលេនៅៃថ្ងទី២៨ ែខមិថុនា ឆាំ២០១២- 
បានចូលរួមកិច្ច្របជុំ្រកុម្របឹកសោភិបាលចំនួន ០៦ េលើក េនៅឆាំ ២០១៤
ជា្របធានគណៈកមាធិការសវនកម្ម។

ប៊ុន យីន
នយក ្របតិបត្តិ/អភបិលមនិឯក ជយ្របតិបត្តិ

បាន ចូ លរួមក្នុង្រកុម្របឹកសោភិបាលេនៅៃថ្ងទី២៩ ែខមករា ឆាំ២០១៥។
ជាសមាជិកគណៈកមាធិការហានិភ័យ

YEW WAN KUP 
អគគនយក/អភបិលមនិឯក ជយ្របតិបត្តិ

បានចូលរួមក្នុង្រកុម្របឹកសោភិបាលេនៅៃថ្ងទី២០ ែខក  ឆាំ២០១០
បានចូលរួមកិច្ច្របជុំ្រកុម្របឹកសោភិបាលចំនួន ០៥ េលើក េនៅឆាំ២០១៤ 
ជាសមាជិកគណៈកមាធិការហានិភ័យលាែលងពី្រកុម្របឹកសោភិបាល
េនៅៃថ្ងទី២៩ ែខមករា ឆាំ២០១៥។

េ ក ប៊ុន យីន បនទទួលសញញ ប្រតឧត្តមសិក ែផនកហិរញញ វតថុ 
គណេនយយ និងធនគរ ពី្រកសួងហិរញញ វតថុ កមពុជ េនឆន ១ំ៩៨៧។

េ ក ប៊ុន យីន ្រតូវបនែតង ងំជ្របធននយក្របតិបត្តិេន
ៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ បនទ បព់ីករកនត់ំែណងជអគគនយករង
របស់ធនគរចប់ ងំពីេពលបេងកតធនគរដំបូង។ បនទ បម់ក េ ក
្រតូវបនែតង ងំជអភបិល្របតិបត្តិ េនៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥។ 
េ ក កជ៏សមជិកៃនគណៈកមម ធិករ និភយ័របស់ធនគរផងែដរ 
ចប់ ងំពីេ កកនត់ំែណងេនកនុងធនគរដំបូង។ ជមយួនឹងមុខ
តំែណងចុងេ្រកយទងំេនះ បនេធ្វឲយេ កក្ល យជជនជតិែខមរដំបូងេគ 
ែដលដឹកនធំនគរបរេទសលំ បអ់ន្តរជតិ េនកនុង្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ។ 

កនុង នៈជអភបិល្របតិបត្តិ/្របធននយក្របតិបត្តិ េ ក ប៊ុន យីន 
ទទួលខុស្រតូវរមួេលករអនុវត្ត យុទធ ្រស្តរបស់ធនគរ និងេសចក្តី
សេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ភបិល េរៀបចំ ជីវកមមរបស់ធនគរ និងដឹកនំ
្របតិបត្តិករ ្រសប មេគលេ យុទធ ្រស្ត និងទិសេ ជីវកមម។ 
េ ក េធ្វករដឹកនគំណៈ្រគប្រគងកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត និងទស ន
វសិ័យរបស់ធនគរ។ កនុង នៈជអភបិល្របតិបត្តិ/្របធននយក
្របតិបត្តិ េ កទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខ្រកុម្របឹក ភបិលេល្របតិបត្តិ
ករ ជីវកមម្របចៃំថងរបស់ធនគរ។

េ ក ប៊ុន យីន បេ្រមករេនកនុងវសិ័យធនគរអស់រយៈេពល
ជង ៣០ឆន ។ំ ជមយួបទពិេ ធនធ៍នគរយ៉ងេ្រចនសនធឹកសនធ ប ់
និងឥទធិពលកនុងកររក ទំនកទ់ំនងល្អជមយួអតិថិជន ទងំកនុង្រសុក 
និងអតិថិជនថន កត់ំបន ់ បនេធ្វឲយេ កក្ល យជបុគគលដស៏ំខនម់យួរូប 
កនុងករដឹកនំ ជីវកមមរបស់ធនគរ ែកន្របមូលនូវ្របភពទុន្របកបេ យ
គុណភព និងធនតុលយភពឥណទន។ េ កក្រតូវបនទទួល គ ល់
ថជបុគគលដស៏ំខនម់យួរូបេនកនុងឧស ហកមមធនគរទងំមូលផងែដរ។

េ ក Kua Wei Jin បនទទួលសញញ ប្រតថន កអ់នុបណ្ឌិ ត្រគប្រគង 
ពណិជជកមម និងសញញ ប្រតថន កប់រញិញ ប្រត វទិយ ្រស្ត្រគប្រគង
ពណិជជកមមពី កលវទិយល័យេណ្រប ក លីនកុន (University of 

Nebrasaka-Lincoln) សហរដ្ឋ េមរកិ។ 

េ ក Kua ចូលបេ្រមករជមយួធនគរវនិិេយគសុី យអិមប៊ ី
េប៊ ដ (CIMB Investment Bank Berhad) កនុងតំែណងជ
េហរញញ ិកថន កត់ំបន ់ េនកនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១០។ េ កបនចបេ់ផ្តម
ករងរេនកនុងវសិ័យធនគរ ជមយួធនគរសហជីព (Union Bank) 
ៃន្របេទសស្វុីស សិង្ហបុរ/ីហុងកុង កនុងតំែណងជជំនួយករនយក (Assistant 

Vice President) ែផនកេដេរវទីីវចំណូលេថរ កល (Global Fixed 

Income Derivatives) ពីឆន ១ំ៩៩៣ ដល់ឆន ១ំ៩៩៦។ រយៈេពលបី 
(៣) ឆន បំនទ ប ់ េ កេធ្វករឲយ្រកុមហ៊ុនទំនុកចិត្តធនគរកិ (Bankers 

Trust Company) ្របេទសសិង្ហបុរ/ីហុងកុងនិងេធ្វជនយក (Vice 

President) ែផនកពណិជជកមម និងែចកចយ សុី(Asia Trading and 

Distribution)។

 េនឆន ១ំ៩៩៩ េ កេធ្វជនយកៃនបេក្លេខមភថីល (Baclay

Capital) ្របេទសសិង្ហបុរ។ី កនុងែខ េម  ឆន ២ំ០០១ េ កបនចូល
បេ្រមករជមយួធនគរកតិកសញញ ស្តង់ រ (Standard Chartered 

Bank) ្របេទសសិង្ហបុរ ី កនុងតំែណងជនយកថន កត់ំបន ់ ែផនកេដរេីវទីវ
អ្រ ករ្របក ់ សុី េគនយ។៍ េ្រកយមកេទៀត េ ក បនចូលបេ្រម
ករជមយួធនគរហុងេលអុងេប៊ ដ (Hong Leong Bank 

Berhad) កនុងែខ កុមភៈ ឆន ២ំ០០៤ េ យេ កកនត់ំែណងជ្របធន
នយក្របតិបត្តិ។

បានចូលរួមក្នុង្រកុម្របឹកសោភិបាលេនៅៃថ្ងទី០១ ែខវិច្ឆិកា ឆាំ២០១៣បា
នចូលរួមកិច្ច្របជុំ្រកុម្របឹកសោភិបាលចំនួន ០៥ េលើក ក្នុងឆាំ ២០១៤

KUA WEI JIN
អភបិលមនិឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ

Dato’ Shaarani Ibrahim បនទទួលសញញ ប្រតថន កប់រញិញ ប្រត
ជំនញទំនកទ់ំនង អន្តរជតិពី កលវទិយល័យ ម៉ យ៉ (University 

of Malaya) កនុងឆន  ំ១៩៧៣។ 

ចប់ ងំពីែខមក  ឆន ២ំ០០៩ មក Dato’ Shaarani Ibrahim 
្រតូវបនែតង ងំជអភបិលឯក ជយៃនធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី 
ៃថ (CIMB Thai) េហយកជ៏សមជិកគណៈកមម ធិករ សវនកមម និង
គណៈកមម ធិករែតង ងំ ផ្តល់តៃម្លករ និងអភបិលកិចច្រកុមហ៊ុនផង
ែដរ។ ចបព់ីែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ Dato’ Shaarani Ibrahim ក្រតូវ
បនែតង ងំជអភបិលឯក ជយៃន្រកុមសមពន័ធ្រ ហគនអន្តរជតិ (Dragon 

Group International) ្របចេំន្របេទសសិង្ហបុរ ី ែដលេនទីេនះ 
េ កកជ៏្របធនគណៈ កមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់ តៃម្លករ 
និងជសមជិកគណៈកមម ធិករសវនកមមផងែដរ។ Dato’ Shaarani កជ៏
អភបិលៃន កលវទិយល័យពូ្រ ម៉េឡសុី (Universiti Putra 

Malaysia) ជ្របធនគណៈកមម ធិករសវនកមម និងជសមជិកគណៈ-
កមម ធិករវនិិេយគៃន កលវទិយល័យេនះ រយៈេពលបីឆន គំិតចបព់ី
ែខមក  ឆន ២ំ០១១រហូតដល់ែខមក ឆន ២ំ០១៤។ 

មុនេពលចូលបេ្រមករងរកនុងវសិ័យឯកជន Dato’ Shaarani 

ជ្របធនករយិល័យរដ្ឋបល និងេស កមមករទូតរបស់រ ្ឋ ភបិល
ម៉េឡសុី និងបនបេ្រមករងរេនកនុង្រកសួងករបរេទសចប់ ងំពី
ឆន ១ំ៩៧៣ មកេហយេ កបនទទួលបនទុកករងរេផ ងៗគន ជេ្រចន 
កនុងអំឡុងេពល ៣៥ ឆន េំនះ។

កនុងអំឡុងេពលបេ្រមករងរេន្រកសួងករបរេទស Dato’ Shaarani 
កប៏នបំេពញមុខងរជឯកអគគ ជទូតម៉េឡសុី ្របចេំន ធរណរដ្ឋ
អ៊ូេបគីស ថ នពីឆន ១ំ៩៩៦ ដល់ឆន ១ំ៩៩៩ និងជឯកអគគ ជទូត
ម៉េឡសុី ្របចេំន្រពះ ជ ច្រកេអសប៉ញ ពីឆន ២ំ០០២ ដល់
ឆន ២ំ០០៥ និង្របចេំន្រពះ ជ ច្រកៃថពីឆន ២ំ០០៥ ដល់ឆន  ំ២០០៨។

បណ្ឌិ ត មុ ីកលយណ បនបញចបក់រសិក ថន កប់ណ្ឌិ តែផនកេសដ្ឋកិចច
អភវិឌ ន ៍ ពី កលវទិយល័យកូេប (Kobe University) ្របេទសជប៉ុន 
េនឆន ១ំ៩៨៤។  បនទ បម់កេ កបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លវគគជំនញ
រយៈេពលខ្លីស្តីពី ករអភវិឌ ពីទីភន កង់រននរបស់អងគករសហ្របជជតិ 
ធនគរពិភពេ ក និង កលវទិយល័យ វដឺ(Harvard University)។ 
េ កមនបទពិេ ធនយ៍៉ងទូលំទូ យេលែផនកអភវិឌ េសដ្ឋកិចចកនុង
ពិភពេ ក។

បចចុបបនន េ ក គឺជទី្របឹក ជនខ់ពស់ៃនវទិយ ថ នជេ្រចនរបស់
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ រមួទងំឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចចជតិ (SNEC) 

ែដលជទី្របឹក េសដ្ឋកិចចរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីផងែដរ។ មុនេពលចូល
បេ្រមករងរកនុងតួនទីទងំេនះ េ កធ្ល បប់នបំេពញករងរជអនក
េសដ្ឋកិចចជនខ់ពស់ ស្រមបក់មមវធិីសហ្របតិបត្តិកររបស់ UN/FAO-

World Bank ្របចេំនទី្រកុងរ ៉ូម ្របេទសអុី លី អស់រយៈេពល ២០ 
ឆន ។ំ េនពកក់ ្ត លទសវត រឆ៍ន ១ំ៩៨០ េ កកជ៏ម្រន្តីហិរញញ វតថុ
របស់ ជីវកមម Kanematsu Gosho ែដលជមជឈមណ្ឌ លពណិជជកមម 
េនទី្រកុងអូ ក និងទី្រកុងតូកយូផងែដរ។ ចប់ ងំពីែខកញញ  ឆន ំ
២០១៣ េ ក្រតូវបនែតង ងំជសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលៃន
្រកុមហ៊ុន េ កក្រតូវបនេ្រជស ងំជ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល ៃន

កលវទិយល័យភូមនិទភនេំពញ ពីៃថងទី២ ែខេម  ឆន ២ំ០១៥។ 
កនុងអំឡុងេពលៃនវជិជ ជីវៈរបស់េ ក េ កកប៏នេធ្វទស នកិចច និងបំេពញ
ករងរេន មប ្ត ្របេទសចំនួន្របែហលជ ១០០ េលពិភពេ ក។

 ជមយួនឹងបទពិេ ធន ៍និងចំេណះដឹងដទ៏ូលំទូ យែដលទទួល
បនពី្រគបទ់ិសទីេនជុំវញិពិភពេ ក េ កមនកិត្តិយសយ៉ងខ្ល ងំ
េដមបចីូលរមួចំែណក ជួយអភវិឌ ្របេទសកមពុជទងំកនុងវសិ័យឯកជន
និងវសិ័យ ធរណៈ។ េ កមនជំេនឿថ ករអភវិឌ វសិ័យហិរញញ វតថុ 
គឺជគន្លឹះសំខនម់យួែដលន្របេទសកមពុជេទរកករអភវិឌ  និងភព
េជគជយ័។

Dato’ Wira Zainal បនទទួលសញញ ប្រត ថន កប់រញិញ ប្រតជំនញ
ទំនកទ់ំនងអន្តរជតិ ពី កលវទិយល័យ ម៉ យ៉ (University of 

Malaya)។ Dato’ Wira Zainal គឺជអភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ 
ៃន្រកុមហ៊ុនម៉ យនផ្ល វអរ័េមៀលេប៊ ដ (Malayan Flour Mills 

Berhad (MFM))។ មុនេពលកនត់ំែណងេនះ េ កគឺជតំ ង 
ស្តីទីអចិៃ្រន្តយ៍ ៊ នទី១របស់្របេទសម៉េឡសុី ្របចំ ធរណរដ្ឋ
ឥណ្ឌូ េនសុី ពីែខមនី ឆន ២ំ០០៩ ដល់ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩។ 

Dato’ Wira Zainal បនបេ្រមករងរេន្រកសួងករបរេទស 
ងំពីឆន ១ំ៩៧៣ មកេម៉្លះ េហយេ កបនទទួលបនទុកករងរេផ ងៗ 

គន ជេ្រចន កនុងអំឡុងេពល ៤២ ឆន េំនះ ែផនកេស ធរណៈ។ 
ចប់ ងំពី ែខមថិុន ឆន ២ំ០១០ មក េ កក្រតូវបនែតង ងំ
ជេបសកជនពិេសសរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីម៉េឡសុី ្របច្របេទស 
ហ្វ គ នី ថ នផងែដរ។ 

កនុងអំឡុងេពលបំេពញមុខងររយៈេពល៤២ ឆន  ំ មកដល់បចចុបបនន 
ែដល េ កបនបេ្រមករងរឲយរ ្ឋ ភបិលម៉េឡសុី េ កធ្ល បប់ន 
ែតង ងំជឯកអគគ ជទូតម៉េឡសុី ្របច្របេទសេ្របសុីល េវៀត ម 
និងឥណ្ឌូ េនសុី។ េ ក កធ៏្ល បប់ំេពញមុខងរជអគគនយកទី១របស់
្របេទសម៉េឡសុីៃនមជឈ មណ្ឌ ល្របឆងំេភវរកមមតំបន់ សុី េគនយ ៍
ែដលមនមូល ្ឋ ន េនគូ ពំួ។ េ កក្រតូវបនែតង ងំជភរធរ ី
ម៉េឡសុី្របចទំី្រកុងេតេហរង៉ ់ ្របេទសអុីរង៉ ់ ជអគគកុងស៊ុលម៉េឡសុី
្របចទំី្រកុង ប៊ុយ ប៊ ី្របេទសេអមី ៉ត ៉បរ់មួជអគគកុងស៊ុលម៉េឡសុី
្របចទំី្រកុងេជ ្របេទស ៉ប៊ី អូឌីត និងជអគគកុងស៊ុលម៉េឡសុី
្របច ំទី្រកុង ៉នខ់ូវរ័ ្របេទសក ផងែដរ។ 

េ ក Yew Wan Kup បនទទួលសញញ ប្រតថន កអ់នុបណ្ឌិ ត 
ចំនួន ០២ ពី កលវទិយល័យម៉ យ៉ (University of Malaya) 
ៃន្របេទសម៉េឡសុី ែដលកនុងេនះមន អនុបណ្ឌិ ត្រគប្រគង ជីវកមម 
និងអនុបណ្ឌិ តពត័ម៌នវទិយ។ េ ក Yew កទ៏ទួលបនបរញិញ ប្រត 
វទិយ ្រស្ត ែផនកេរៀបចំសំណង ់ ផទះ អគរ ( ថ បតយកមម) ពី ក 
លវទិយល័យេសនម៉េឡសុី (University Sains of Malaysia) 
ៃន្របេទសម៉េឡសុីផងែដរ។

េ កគឺជអគគនយក និងជសមជិក ៃនគណៈកមម ធិករ និភយ័ 
របស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី មុនេពលេ កចូល កន់
តំែណងទងំេនះេនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១៤។ េ កបនចូល បេ្រមករងរ
ដំបូងេន សុី យអិមប៊ ី ្រគុប (CIMB Group) កនុងឆន ២ំ០០៨ េ យ
ទទួលបនទុក្រគប្រគងេលកមមវធិីព្រងីកប ្ត ញ ្របតិបត្តិករបុ្រតសមពន័ធ
របស់្រកុមហ៊ុនេម េនកនុងតំបនឥ់ណ្ឌូ ចិន។ 

េ ក Yew បនចូលរមួបេងកត និងបេ្រមករងរេនកនុងធនគរ 
សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី ចប់ ងំពីឆន ២ំ០១០ េហយកនុងនមជ 
អគគនយក េ កបនចូលរមួយ៉ងសកមមេនកនុងករេរៀបចំយុទធ ្រស្ត
េធ្វឲយមនកំេណ ន ជីវកមមស្រមបធ់នគរ។ េ ក Yew ទទួលខុស 
្រតូវេលករ្រគប្រគងដឹកន្របតិបត្តិករធនគរទងំមូលេនកនុង្របេទស 
កមពុជ។ 

េ ក Yew មនបទពិេ ធនក៍រងរជង ៣០ ឆន  ំ កនុងវសិ័យ 
ធនគរពណិជជ។ មុនេពលចូលបេ្រមករងរេនកនុងធនគរ សុី យអិមប៊ ី
េ កធ្ល បប់េ្រមករងរឲយធនគរម៉េឡសុីមយួ េ យទទួលបនទុកជ
អនក្រគប្រគង េល្របតិបត្តិករេ្រក្របេទសចំនួន ១២ តំបន ់េលពិភពេ ក
របស់ធនគរេនះ។ េនកនុងធនគរម៉េឡសុីមយួេផ ងេទៀត េ កក៏
ជអនកចូលរមួ យ៉ងសកមមកនុងករេរៀបចំទិសេ យុទធ ្រស្ត ្រគប្រគង
្របតិបត្តិករ របស់ធនគរែដលមន ខចំនួន ១៨០ និងមនបុគគលិក
ចំនួន២.៣០០នកផ់ងែដរ។ 

េ ក Yew បន ែលងពីតំែណងជអភបិលរបស់ធនគរ 
េនៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥។

្រកុម្របឹក ភបិល៥៦ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៥៧



លី  ភា 
េលខធិករ្រកុមហ៊ុនរូម

DATIN ROSSAYA MOHD 
NASHIR 
េលខធិករ្រកុមហ៊ុនរូម

េ ក្រសី លី េ ភ គឺជេលខធិករ្រកុមហ៊ុនរមួរបស់ធនគរ
 សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី។ េ ក្រសី គឺជេលខធិកររមួមយួរូបៃន
្រកុម្របឹក ភបិល និង គណៈកមម ធិករសវនកមមរបស់ធនគរ 
សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី។ េ ក្រសីកជ៏េលខធិករៃនគណៈកមម ធិករ
្រគប្រគង និងជអនកចូលរមួអចិៃ្រន្តយក៍នុងគណៈកមម ធិករេផ ងៗេទៀត
របស់ធនគរ ែដលកនុងេនះរមួមន គណៈកមម ធិករ និភយ័ និង
គណៈកមម ធិករឥណទន។ 

មុនេពលចូលបេ្រមករងរកនុងធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី 
េ ក្រសី ធ្ល បប់េ្រមករងរជជំនួយករេននយក្របតិបត្តិជនខ់ពស់
នីតិកមម និងនយកែផនកនីតិកមម និងកិចចករ្រកុមហ៊ុនេនកនុងធនគរ
ធំមយួកនុង្របេទសកមពុជ។ កនុងេពលដំ លគន េនះែដរ ែតមយួេ្រក
ពីករបន្តករសិក  េ ក្រសីបនបេ្រមករងរែផនកនីតិកមម និងេលខ
ធិករ្រកុមហ៊ុនអស់រយៈេពល ០៦ ឆន  ំ េននយក ្ឋ ននីតិកមម និង
កិចចករ្រកុមហ៊ុន េនកែន្លងែដលធ្ល បប់េ្រមករងរពីមុន។

េ ក្រសី លី េ ភ បនបញចបក់រសិក ថន កប់រញិញ ប្រតែផនក
នីតិ ្រស្ត ពី កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្តនិងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 
នឆន ២ំ០០៤ េហយកនុងឆន ដំែដលេនះ េ ក្រសីកទ៏ទួលបនបរញិញ ប្រត
ជំនញគណេនយយពីម វទិយល័យ្រគប្រគងពណិជជកមម ៃនវទិយ ថ ន
បេចចកវទិយ និង្រគប្រគង (បចចុបបននជ កលវទិយល័យពុទធិ ្រស្ត) 
ផងែដរ។ នឆន ២ំ០០៧ េ ក្រសី ទទួលបនសញញ ប្រតថន ក់
អនុបណ្ឌិ តជំនញនីតិឯកជនពី កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង
វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច ។

Datin Rossaya Mohd Nashir គឺជេលខធិករ្រកុមហ៊ុនរបស់ 
សុី យអិមប៊ ី ្រគុប (CIMB Group)។ េ ក្រសី្រតូវបនែតង ងំ
េលខធិករ្រកុមហ៊ុនរមួរបស់ សុី យអិមប៊ ី កមពុជ េនៃថងទី២០ 
ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០។

េនកនុងសុី យអិមប៊ ីកមពុជ េ ក្រសីទទួលខុស្រតូវកនុងករគ្រទ
កិចចកររបស់្របធន្រកុម្របឹក ភបិល និង្រកុម្របឹក ភបិល និងធន
ថ្រកបខណ័្ឌ អភបិលកិចចរបស់្រកុមហ៊ុន្រតូវបនអនុវត្ត េដមបសី្រមួល
ដល់ករអនុវត្តតួនទីរបស់ ្រកុម្របឹក ភបិល្របកបេ យវជិជ ជីវៈ និង
្របសិទធភព។ េ ក្រសីកជ៏ួយគ្រទករងរដល់្រកុម្របឹក ភបិល និង
អនកពកព់ន័ធ សំខន់ៗ  ទងំេន្របេទសម៉េឡសុី និងចំេពះ្របតិបត្តិករ
្របចតំំបនរ់បស់្រកុមហ៊ុនេម។

េ ក្រសីមនបទពិេ ធនក៍រងរជង ២០ ឆន  ំ ជេលខធិករ
្រកុមហ៊ុន េហយេ ក្រសីបនចូលរមួបេ្រមករងរឲយ សុី យអិមប៊ ី
ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០២ េនកនុងនយក ្ឋ នេស កមមនីតិកមម្រកុមហ៊ុនមុន
េពលបេងកតនយក ្ឋ នេលខធិករ្រកុមហ៊ុនកនុងឆន  ំ២០០៤។  េ ក្រសី
កជ៏អភបិលៃន្រកុមហ៊ុន បុ្រតសមពន័ធ មយួចំនួនរបស់សុី យអិមប៊្រគុប 
ផងែដរ។ Datin Rossaya បនចបេ់ផ្តម ជីពករងរដំបូងេន
្រកុមហ៊ុន ថម េអនជីេនៀរងី ្រគុប (Time Engineering Group) 
េហយេ្រកយមក បនបេ្រមករងរឲយ្រកុមហ៊ុន េភម៉ូ ន េណសិនណល 
េប៊ ដ (Permodalan National Berhad) កនុងនមជេលខ
ធិករ្រកុមហ៊ុនមយួរូបៃន្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមពន័ធមយួចំនួនៃន្រកុមហ៊ុនរមួេនះ។

Datin Rossaya បញចបថ់ន កប់រញិញ ប្រតនីតិ ្រស្ត (ជំនញនីតិ
ពណិជជកមម) ពី កលវទិយល័យ ខូវនិ្រទី (Conventry University) 

ៃនច្រកភពអងេ់គ្លស។ េ ក្រសីកជ៏សមជិកៃនវទិយ ថ នេលខធិករ 
និងរដ្ឋបលៃន្របេទសម៉េឡសុី (Malaysian Institute of Chartered 

Secretaries and Administrators) េហយេ ក្រសីកជ៏សមជិក
មន កៃ់ន គណៈកមមករ្រកុមហ៊ុនៃនេវទិកពិភក ពីករ្របតិបត្តិៃន្រកុមហ៊ុន
របស់្របេទសម៉េឡសុី (Companies Commission of Malaysia’s 

Corporate Practice Consultative Forum) ែដលេ ក្រសីជតំ ង 
និងករពរផល្របេយជន ៍ ឲយ្រកុមហ៊ុន ែដលមនទំនកទ់ំនង ជមយួ
រ ្ឋ ភបិលេ្រកមកិចចឧបតថមភរបស់្រកុមហ៊ុនកហ  េណសិនណល 
េប៊ ដ (Khazanah Nasional Berhad) ផងែដរ។ េ ក្រសី
មនចំ ប់ រមមណ៍យ៉ងខ្ល ងំកនុងករតស៊ូមតិជំរុញ ករចូលរមួរបស់ 
្រស្តីកនុង្រកុម្របឹក ភបិល។ 

េលខធិករ្រកុមហ៊ុនរមួ

សហេលខធិករ្រកុមហ៊ុន៥៨ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤
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េ ក្រសី គី  បនបេ្រមករងរជង ១៣ ឆន  ំេនកនុងវសិ័យ
ធនគរ និងបន្រគបដណ្ត បម់ុខងរជេចនកនុងវសិ័យេនះ។  េ ក្រសី 
បនចបេ់ផ្តម ជីពជមយួនឹងធនគរអន្តរជតិ  និងបចចុបបននជមយួ
ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី។  កនុងនមជនយកស កមមហិរញញ វតថុ

ជីវកមម និងស ្របតិបត្តិករ  ទទួលខុស្រតូវែផនក ឥណទន
ជីវកមម និងករបតិបត្តិរមួែផនកហិរញញបទនពណិជជកមម  និងករ្រគប្រគង
ច្របក ់រមួទងំករេងកតែផនករយុទធ ្រស្ត និង្របតិបត្តិករ  កដ៏ូចជ

ករអនុវត្តនែ៏ផនករទងំេនះ។  ឥណទនទងំេនះបនរមួចំែណកេធ្វ
ឲយមនកររកីចេ្រមនគួរឲឲយកតស់មគ ល់  េនកនុង ជីវកមមរបស់ធនគរ 
សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី ទងំមូល។

កនុងករបំពញករងរ  គី    បនទទួលរង្វ នជ់េចនដូចជ 
រង្វ ន់ ខេឆនម្របចឆំន  ំ២០១១ បុគគលិគគេឆនម្របចឆំនំ ២០១១ រង្វ ន ់
អិេមរល៉ ឆន  ំ២០១៣ (Emerald Award2013) ស្រមបអ់នក្រគប្រគង
ថន កក់ ្ត លពី សុី យអិមប៊្រគុប ជេដម។

េ ក្រសី  គី    បនទទួលបរញិញ ប្រត  ែផនកគណេនយយ  ពីវទិយ ថ ន
ជតិ្រគប្រគង  និងចូលរមួសិក កមមវធិី  Accelerated Universal Bankers 

Program េន កលវទិយល័យបេចចកវទិយ យ៉ង (Nayang 

Technological University)  កនុងបទសសឹង្ហបុរ។ី

គី សាណា 
នយកស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម 
និងស ្របតិបត្តិករ

េ ក Low Chee Hock គឺជនយក្រគប្រគងទូេទរបស់ធនគរ 
សុី យអិមប៊ ី កនុង្របេទសកមពុជ។ េ កបនចបេ់ផ្តម ជីពធនគរ
ជមយួនឹងធនគរ Citibank កនុង្របេទសម៉េឡសុី េ យទទួលបន
បទពិេ ធនេ៏ផ ងៗ េនែផនកឥណទនទិញផទះ និងកតឥណទន របស់
េស កមមធនគរពណិជច ទងំកនុងមុខករលក ់ និងមុខងរឥណទន។ 
េ្រកយមកេ កបនផ្ល ស់េទេធ្វករកនុងធនគរ Southern Bank 

Berhad ែដលមនមូល ្ឋ នេន្របេទសម៉េឡសុី កនុងមុខងរ ជនយក
ៃននយក ្ឋ នគ្រទករ្រគប្រគង ស្រមបក់រ្របមូលនិងករ ្ត រេឡងវញិ។ 
បនទ បព់ីបេ្រមករេនធនគរេនះរយៈេពល ៤ ឆន មំក ធនគរ 
Southern Bank Berhad ្រតូវបន្រចបចប់ញចូ លេទកនុងធនគរ 
សុី យអិមប៊ ី ្របេទសម៉េឡសុី កនុងឆន  ំ ២០០៦ េហយេ ក
កប៏ន្តករងរជមយួ សុី យអិមប៊ ី កនុង្របេទសម៉េឡសុីរហូតដល់ឆន  ំ
២០១៤ កនុងមុខងរជនយករងជនខ់ពស់េនធនគរពណិជជកមម
្រគប្រគងែផនកអចលន្រទពយរបស់ សុី យអិមប៊ ី មុនេពលែដលេ ក
្រតូវបនែតង ងំជនយក្រគប្រគងទូេទ េនធនគរ សុី យអិមប៊ ី
កនុង្របេទសកមពុជ។

កនុងមុខងរជអនក្រគប្រគងទូេទរបស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ីេ ក  
Low ្រគប្រគងេល្របតិបត្ដិករទូេទ និងអភបិលកិចចរបស់ធនគរ 
រមួទងំេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល និងេស កមម ជីវកមមធុនតូច និង
មធយម។ េ កកជ៏្របធនគណៈកមម ធិករ្រគប្រគងរបស់ធនគរេនះ 
និង ជសមជិកេនកនុងគណៈកមមករេស កមមហិរញញ វតថុបុគគលរបស់
សុី យអិមប៊ ី ្រគុប ផងែដរ។ េលសពីេនះេទៀត េ ក Low កជ៏
សមជិកគណៈកមម ធិករ និភយ័ គណៈកមម ធិករធនគរ្រទពយធន 
និងបំណុល និងគណៈកមម ករសវនកមម របស់ ធនគរ សុី យអិមប៊ី
ផងែដរ។

េ ក  Low បនបញចបក់រសិក ថន កប់រញិញ ប្រតែផនកពណិជជកមម
ជំនញគណេនយយនិងហិរញញ វតថុពី កលវទិយល័យ Queensland 

ខងតបូង ៃន្របេទសអូ្រ ្ត លី េហយេ កេទបែតបនបញចបក់មមវធិី
ភពជអនកដឹកន ំ INSEAD ពី ពណិជជ ្រស្ត INSEAD 

្របេទសប ងំ។

LOW CHEE HOCK 
នយក្រគប្រគងទូេទ

េ ក្រសី េហង ធី  ទទួលបនទុក្រគប្រគងទូេទេលែផនកេស កមម
ហិរញញ វតថុបុគគល របស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី េហយភរកិចច
របស់េ ក្រសី រមួមន ករអភវិឌ ផលិតផល ករលក ់ និងែចកចយ
និងករ្រគប្រគងឥណទន េទេលអតិថិជនបុគគល។ េលសពីេនះេទ 
េទៀត េ ក្រសី ធី  ជអនកបេងកតយុទធ ្រស្ត ជីវកមម និងទទួលខុស
្រតូវេទេលេស កមមហិរញញ វតថុជនខ់ពស់ (Preferred banking) និង
េស កមមហិរញញ វតថុ ែបបបេចចកវទិយ (Technology banking)។ 

េ ក្រសី ធី  ចបេ់ផ្តម ជីពករងរជបុគគលិកែផនកលកេ់នកនុង្រកុម
ហ៊ុន នេំចញ នចំូល េហយបនទ បម់ក េធ្វករេនកនុង្រកុមហ៊ុនផ យ
ពណិជជកមម អស់រយៈេពល ៤ ឆន  ំែផនកទំនកទ់ំនងអតិថិជន មុននឹងអនក
្រសីេចញេទបន្តករសិក េន្របេទសជប៉ុន។ េ្រកយេពលវលិមក
កមពុជវញិ េ ក្រសីបនចូលបេ្រមករងរ ជអនកផ្តល់្របឹក ដល់ធន
គរពិភពេ ក កនុងកមមវធិីេមគងគអភវិឌ ឯកជន (Mekong Private 

Development Facility) ែផនកជំនួយបេចចកេទស ដល់សហ្រគសខន ត
តូច និងមធ ម។ 

មុនចូលបេ្រមករងរកនុងធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី េ ក្រសី 
ធី  ធ្ល បប់េ្រមករងរកនុងធនគរធំមយួ កនុង្របេទស កមពុជអស់
រយៈេពល៧ ឆន  ំ ែដលកនុងអំឡុងេពលេនះ េ ក្រសី បេ្រមករងរ
កនុងតួនទី្រគប្រគងមយួចំនួន រមួមនដូចជ ជ្របធន ែផនកទីផ រ 
្របធនែផនកគ្រទ េស កមមហិរញញ វតថុបុគគល េហយបនទ ប ់មកជ្របធន
ែផនក្រគប្រគងប ្ត ញ ខ។ 

េ ក្រសី ធី  ទទួលបនបរញិញ ប្រតពី កលវទិយល័យជតិ
្រគប្រគង (NUM) េនទី្រកុងភនេំពញ និងបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនកទីផ រ 
និង ជីវកមម េន កលវទិយល័យអន្តរជតិៃន្របេទសជប៉ុន។ 

េហង ធីតា 
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល

េ ក េហង តូរង៉ ់ជេហរញញ ិកៃនធនគរសុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី 
ែដលមនភរកិចចចមបងគឺ ចតែ់ចងមូលនិធិេល ងតុលយកររបស់
ធនគរ ទិញ-លករ់ូបិយបណ័្ណ  ផលិតផលវនិិេយគ ឬផលិតផលេផ ងៗ
ែដលផ រភជ បន់ឹងទីផ រ និងទំនកទ់ំនងទូេទជមយួ ថ បន័ហិរញញ វតថុ ។
កនុងដំេណ រកិចចករងរ េ ក តូរង៉ ់ ្រតូវរក ទំនកទ់ំនងករងរជ្របចំ
ជមយួអតិថិជន ទងំ្របេភទលក់ យ និងលកដ់ុំ ែដលបនអភវិឌ
េ កឲយក្ល យេទជអនកជំនញេលែផនកផលិតផលទីផ ររមួមនដូចជ
ករទិញ-លករ់ូបិយបណ័្ណ បរេទស និស នទវតថុ ទីផ ររូបិយវតថុនិងអន្តរ
ធនគរ ្រពមទងំសហករជមយួអងគភព ជីវកមមនីមយួៗ េដមបី
បេងកន្របកច់ំេណញរបស់ធនគរ ឲយនូវក្រមតិខពស់បំផុត ។ េ កបន
ចូលបេ្រមករងរេនកនុងធនគរសុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី កនុងែខកញញ  
ឆន  ំ ២០១០ កនុងមុខងរជអនក្រគប្រគង និភយ័ និងជេលខធិករ
គណៈកមម ធិករ និភយ័ រហូតដល់ពកក់ ្ត លឆន  ំ២០១៣ នេពល
ែដលេ កបនផ្ល ស់ប្តូរេទ្រគប្រគងែផនករតនគរ ។

មុនេពលចូលបេ្រមករងរេន កនុងធនគរសុី យអិមប៊ ី េ ក  
េហង តូរង៉ ់ ធ្ល បជ់្របធនែផនក្រគប្រគង និភយ័ ច្របក ់ និង
ទីផ រ និងមនបទពិេ ធនរ៍យៈេពលបីឆន  ំេលែផនក្រគប្រគង ច្របក់
កនុងនយក ្ឋ នរតនគរ ៃនធនគរធំមយួេនកនុង្របេទសកមពុជ។
េ ក េហង តូរង៉ ់ បនទទួលសញញ ប្រតថន កអ់នុបណ្ឌិ តែផនកហិរញញ វតថុ
ពី កលវទិយល័យបញញ ្រស្តៃនកមពុជកនុង ឆន ២ំ០១១ និងបនបពច ប់
វគគសិក  Accelerated Universal Bankers Program ពី Nanyang 

Technological University កនុង្របេទសសិង្ហបុរ ី កនុងឆន ២ំ០១៤ ។ 
បចចុបបននកល េ កកំពុងបន្តករសិក ែផនកសញញ ប្រតគណេនយយ
ជំនញ\េដមបកី្ល យជសមជិក ៃនសមគមគណេនយយករជំនញរបស់
ច្រកភពអងេ់គ្លស ពីមជឈមណ្ឌ លមយួ ែដលទទួលបន ជញ បណ័្ណ ពី
ច្រកភពអងេ់គ្លសេន្របេទសកមពុជ ។

េហង តូរ៉ង់
នយករតនគរ

េ ក ៊ ង សុលកខណ៍ ទទួលខុស្រតូវេល ល់យុទធ ្រស្តទីផ រ 
និងសកមមភពទំនកទ់ំនងរបស់ធនគរសុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី។
េ កកទ៏ទួលខុស្រតូវេលករកំណតទ់ិសេ  និង អនុវត្តសកមមភព
ទំនកទ់ំនងទងំែផនកខងកនុង និងខងេ្រករបស់ធនគរ ែដលរមួមន
ករព្រងឹងេករ ្តិ៍េឈម ះធនគរ ្រគង្រគង ្ល កសញញ  េគហទំពរ័ និង
ប ្ត ញសងគម ទំនកទ់ំនង ធរណៈ និង រពត័ម៌ន ករេរៀបចំ្រពឹត្តិ
ករណ៍ទីផ រនន គេ្រមងឧបតថមភេផ ងៗ និងគេ្រមងទទួលខុស្រតូវ
សងគមរបស់ធនគរ។

មុនេពលចូលបេ្រមករជមយួធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី 
េ ក សុលកខណ៍ បនមេ្របករជម្រន្តីទំនកទ់ំនង្របចតំំបន់ សុីខង
េកតរបស់អងគករអភវិឌ ន ៍ និងសេ្រងគ ះអន្តរជតិ អុក ្វ ម េមរកិ 
អស់រយៈេពលជិត ៥ ឆន ។ំ េនេដមទសវត រឆ៍ន  ំ២០០០ េ កធ្ល បេ់ធ្វ
ជ្រគូបេ្រង នភ អងេ់គ្លស េហយេ្រកយមក បនចូលបេ្រមករេនកនុង
ថ បន័ រពត័ម៌នជតិ និងអន្តរជតិមយួចំនួន រហូតដល់ឆន ២ំ០០៩។ 

េ ក ៊ ង សុលកខណ៍ បនទទួល រូបករណ៍ Fulbright 

េហយបនបញចបក់រសិក ថន កប់រញិញ ប្រតជនខ់ពស់ ែផនក រពត័ម៌ន
និង ្របពន័ធ រគមនគមន ៍ពី កលវទិយល័យ ខន ស (University of 

Kansas) កនុងសហរដ្ឋ េមរកិ។ េ កកទ៏ទួលបនបរញិញ ប្រតែផនក្រគប-់
្រគង្របពន័ធផ ព្វផ យ និងបរញិញ ប្រតែផនក្រគប្រគងពណិជជកមមផងែដរ។

សា៊ង សុលក្ខណ៍
នយកទីផ រ និងទំនកទ់ំនង

េហង វុទ្ធី
នយក យុទធ ្រស្ត &ហិរញញ វតថុ

េ ក េហង វុទធី ជនយកយុទធ ្រស្ត និងហិរញញ វតថុ។ េ កជ
អនក្រតួស្រ យមន កក់នុងចំេ មគណៈ ្រគប្រគងធនគរសុី យអិមប៊ី
ភអីិលសុី ែដលបនចូលរមួជមយួធនគរកនុងឆន ២ំ០១០ជនយក
ហិរញញ វតថុេហយ្រតូវបនែតង ងំជនយកយុទធ ្រស្ត និងហិរញញ វតថុកនុង
ឆន ២ំ០១៣។ ភរកិចចចមបងរបស់េ ក រមួមនករ្រគប្រគងហិរញញ វតថុ 
េរៀបចំែផនករ ដឹកននំិង្រគប្រគងបុគគលិក កនុងករេរៀបចំ អនុវត្ត និង
ែថររក េគលករណ៍្រគប្រគងថវកិ ពនធ រ គណេនយយ ករេរៀបចំរបយ
ករណ៍ហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត ជីវកមមរបស់ធនគរ។ 

េ ក វុទធី ក្រគប្រគងេល្របពន័ធគណេនយយរមួទងំរបយករណ៍
គណេនយយ ករែកស្រមួលែផនករថវកិ និងេដរតួនទីជអនក
ស្រមបស្រមួលជមយួ្រកុមហ៊ុនេម េន្របេទសម៉េឡសុីផងែដរ ។ មុនចូល
បេ្រមករងរេនធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី េ កមន
បទពិេ ធន ៍ ៨ ឆន  ំ កនុងករងរ្រគប្រគងហិរញញ វតថុ និងកនត់ួនទីជ
នយករងហិរញញ វតថុេនធនគរធំមយួកនុង្របេទសកមពុជ។

េ ក វុទធី បនទទួលបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនក ្រគប្រគង
ពណិជជកមមកនុងវសិ័យហិរញញ វតថុ េហយបចចុបបននេ កកំពុងបន្តករសិក
ថន ក ់ គណេនយយករជនខ់ពស់ (ACCA: Association of Chartered 

Certified Accountants) េនមជឈមណ្ឌ លែដលទទួលបន ជញ បណ័្ណ
ពីច្រកភពអងេ់គ្លស េនកនុង្របេទសកមពុជ។

គណៈកមម ធិករ្រគប្រគងគណៈកមម ធិករ្រគប្រគង៦២ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៦៣



អ៊ុំ ចិនាភក្តី 
នយកធនធន ជីវកមម 

ែដន ដាវុទ្ធ
នយកពត័ម៌នវទិយនិង្របត្តិបត្តិករ

េ ក្រសី អ៊ុំ ចិន្ត ភក្តី ចូលបេ្រមករងរធនគរកនុងឆន ២ំ០១០។ 
បចចុបបននេ ក្រសីមនតួនទីជនយិកនយក ្ឋ នធនធន ជីវមម។ 
េ ក្រសីមនតួនទីសំខន ់ កនុងករផ្តល់េស ធនធនមនុស ស្រមប់
ធនគរ បប់ញចូ លទងំ ត្រមូវករបុគគលិក ករែស្វងរក ករបណ្តុ ះប ្ត ល
អភវិឌ នស៏មថតភពនិេយជិត និងករែថរក និេយជិតេទពេកសលយកដ៏ូចជ
ករ្រគប្រគងអតថ្របេយជនន៏នរបស់និេយជិតឲយមនករ្របកួត្របែជង។ 
បែនថមេលតួនទី្រគប្រគងធនធនមនុស េ ក្រសី ទទួលបនទុក្រគប្រគង
េលនយក ្ឋ នែផនករដ្ឋបល និង ្រគប្រគង្រទពយសមបត្តិ ែដលមនមុខងរ
សំខនច់តែ់ចងករងររដ្ឋបលទូេទ, ករ ងសង/់ ជួសជុល/ ជួលអគរ
ករយិល័យ និងករែថរក ្រទពយសមបត្តិ្រកុមហ៊ុនជេដម។

ករងរសនូល និង ចមបងរបស់េ ក្រសីគឺេផ្ត តេលករអភវិឌ ន ៏និងក ង
សមតថភពនិេយជិត ករជុំរុញឲយមនករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់បុគគលិក
កដ៏ូចជ ករ្រគប្រគងករ យតៃម្លលទធផលករងររបស់និេយជិតទងំ អស់។ 
េ ក្រសី្រតូវេធ្វឲយ្របកដថបុគគលិក្រគបរ់ូប ្រតូវបនបំពកជ់មយួចំេណះដឹង 
និង ជំនញចបំចក់នុងករ្របកបករងរេ យមន្របសិទធទធិភពខពស់ ។ 
េលសពីេនះេទៀតេ ក្រសី្រតូវេលកតេមកងវបបធមស៌ិក រេរៀនសូ្រត និង
វបបធមែ៌ចករែំលកចំេណះដឹងេដមប្រទ្រទងន់ិរត្តភព ចំេណះដឹងរបស់
អងគភពទងំមូលកនុងរយៈេពលែវង។ 

រេបៀប រៈសំខនេ់ផ ងេទៀតរមួមន ករធនឲយមនសកមមភពចូលរមួ
យ៉ងស្អិតរមតួរ ងនិេយជិតទងំអស់ជមយួថន កដ់ឹកន។ំករេលកតេមកង
វបបធមប៌ំេពញភរកិចច និងករសេ្រមចសមទិធផលករងរខពស់ជែផនកសំខន់
បំផុតមយួេទៀតែដលេ ក្រសី្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក។់

េ ក្រសីអ៊ុំ ចិន្ត ភក្តី បញចបក់រសិក ថន កប់រញិញ ប្រត្រគប្រគងពណិជជកមម 
ពីវទិយ ថ នជតិ្រគប្រគង ។ មុនចូលបេ្រមករងរេនធនគរ សុី យអិមប៊ ី
ភអីិលសុី េ ក្រសីធ្ល បប់នកនត់ំែណងកនុងមុខងរធនធនមនុស  ងំពី
ឆន  ំ២០០២ រហូតដល់បចចុបបនន។ 

េ ក ែដន វុទធ ជនយក នយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ និង្របត្តិបតិ្តករ 
ែដលមនតួនទី្រគប្រគងទូេទេលករផ្តល់េស កមម និងជំនួយៃផទកនុង
ែផនកបេចចកវទិយពត័ម៌នវទិយ និង្របត្តិបត្តិករទងំមូលរបស់ធនគរ ។ 
េ ក្រតួតពិនិ្រតេលករ្រគប្រគងពត័ម៌នវទិយ ដឹកនបំេចចកវទិយរបស់
ធនគរ និងអនុវត្តយុទធ ្រស្តបេចចកេទសេផ ងៗ េដមបធីនថ
ករដំេឡងេរៀបចំេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ គឺ្រសប មទិសេ របស់នយក ្ឋ ន
ពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបតិ្តករ របស់្រគុប។

េ ក ែដន វុទធ ចូលបេ្រមករងរេនកនុងធនគរសុី យអិមប៊ី
ភអីិលសុី ជនយកៃននយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយេនែខកញញ  ឆន ២ំ០១០
ជមនុស មន កក់នុងចំេ មអនក្រតួស្រ យេផ ងេទៀត ែដលបនចូល
រមួបេងកត្របតិបត្តិកររបស់ធនគរមុនេពលេ ក បនេឡងកនត់ំែណង
ជនយក នយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ និង្របត្តិបតិ្តករ ។ មុនេនះេ ក
មនបទពិេ ធន ៍ ៥ ឆន  ំ ជនយកៃននយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយមកពី
ធនគរកនុង្រសុកមយួ ។

េ ក ែដន វុទធ បនទទួលបរញិញ ប្រតចំនួន ២ គឺបរញិញ ប្រត 
វសិ្វកមម និងវទិយ ្រស្តកុំពយូទរ័ និងអក រ ្រស្តអងេ់គ្លស េលជំនញ
ទំនកទ់ំនង ជីព ពី កលវទិយល័យភូមនិទភនេំពញ។

េ យបំេពញករងរជង១០ឆន េំនកនុងវសិ័យធនគរ ែដលកនុង 
ែផនកលក-់បេ្រមអតិថិជន ្រពមទងំែផនក្រគប្រគង និភយ័ េ ក ហុង េជៀប 
ទទួលបនចំេណះដឹង និង បទពិេ ធន ៍ ែដលបងកលកខណៈល្អ្របេសរ
ស្រមបេ់ កកនុងករផ្តល់នូវ េយបល់ដល់ែផនកែដលពកព់ន័ធកនុង
ដំេណ រករ ជីវកមមធនគរ ្រពមទងំករ្រគប្រគង និភយ័។ េ ក 
ហុង េជៀប កធ៏្ល បប់នបេ្រមករងរជនយក្រគប្រគង និភយ័របស់
ធនគរបរេទសមយួេនកនុង្របេទស វផងែដរ។ 

កនុងនមជនយក្រគប្រគង និភយ័របស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី
ភអីិលសុី េ ក ហុង េជៀប ទទួលបនទុកែផនក្រគប្រគង និភយ័េនកនុង
ធនគរ ែដលេ ក្រតូវេធ្វករយ៉ងជិតសនិទធជមយួែផនកែដលពកព់ន័ធ 
្រពមទងំករយិល័យេម េដមបធីនករអនុវត្តដខ៏ជ បខ់ជួននូវវបបធម៌

និភយ័េនកនុងធនគរទងំមូល។

កនុងនមជ្របធនគណៈកមម ករឥណទន េ ក ហុង េជៀប ផ្តល់
នូវទិសេ  និងករែណន ំ េដមបរីក និងទកទ់ញនូវអតិថិជនល្អៗ 
្រពមទងំធនឲយបននូវគុណភពឥណទនែដលធនគរមន។េ្រកពី
េនះ េ ក ហុង េជៀប កទ៏ទួលបនទុកកនុងករ្រគប្រគងនូវ និភយ័្របេភទ
េផ ងេទៀត ែដលរមួមន និភយ័្របតិបត្តិករ និភយ័ទីផ រ 

និភយ័ ច្របក ់៘

េ ក ហុង េជៀប ទទួលបនបរញិញ ប្រត និង បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ 
ែផនក្រគប្រគង ជីវកមម។

ហុង េជៀប
នយក្រគប្រគង និភយ័

េលាក េខៀវ ឡានីន
នយកសវនកមមៃផទកនុង

េ ក េខៀវ នីន មនភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលករ្រគប្រគង
ទូេទកនុងនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង របស់ធនគរ សុី យអិមប៊ ី
ភអីិលសុី ែដលរមួមនទងំករបេងកត និង្រគប្រគងែផនករសវនកមម 
យុទធ ្រស្ត េគលករណ៍ និងបទ ្ឋ ន។ េ កបនចូលបេម្រករងរេន
កនុងធនគរសុី យអិមប៊េីនកនុងឆន ២ំ០១០។ 

េ ក នីន  បនបេ្រមករងរកនុងែផនកសវនកមមអស់រយៈេពល
១០ឆន  ំនិងជអនក្រគប្រគងែផនកឥណទន  និងទូទតរ់យៈេពល២ឆន ។ំ 
េ កបនចូលរមួបេ្រមករកនុងករងរជេ្រចនេ យ រមួមន ជសមជិក
គណៈកមម ធិករសវនកមម និងជសមជិកគណៈកមម ធិករ្របតិបតិ្តផែដរ។ 

េ កបនទទួលបរញិញ ប្រតខងហិរញញ វតថុ និងធនគរ និង បរញិញ ប្រត
ជនខ់ពស់ខងហិរញញ វតថុ និងគណេនយយ។

លី េសាភា
នយកនីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម

េ ក្រសី លី េ ភ មនតួនទីជនយកនីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម
ៃនធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី ចប់ ងំពីៃថងចបេ់ផ្តម្របតិបតិ្តករ
ដំបូងរបស់ធនគរ េនែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១០ មក េម្លះ៉។ េ ក្រសី
ទទួលបនទុកេលករងរ្របតិបត្តិ ម និង ចតែ់ចងតួនទីេលខធិករ
្រកុមហ៊ុន និងនីតិកមម។ េ ក្រសី គឺជេលខធិករ្រកុមហ៊ុនមយួរូបៃន
្រកុម្របឹក ភបិល និងគណៈកមម ធិករសវនកមមរបស់ធនគរ សុី យ
អិមប៊ ីភអីិលសុី។ េ ក្រសីកជ៏េលខធិករៃនគណៈកមម ធិករ្រគប្រគង 
និងជអនកចូលរមួអចិៃ្រន្តយក៍នុងគណៈកមម ធិករេផ ងៗេទៀត របស់
ធនគរ ែដលកនុងេនះរមួមនគណៈកមម ធិករ និភយ័ និងគណៈ-
កមម ធិករឥណទនកមពុជផងែដរ។

មុនេពលចូលប្រមកីរងរកនុងធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី 
េ ក្រសី ធ្ល បប់េ្រមករងរជជំនួយករនយក្របតិបតិ្តជនខ់ពស់
នីតិកមម និងនយកែផនកនីតិកមម និងកិចចករ្រកុមហ៊ុនេនកនុងធនគរធំ
មយួកនុង្របេទសកមពុជ។ កនុងេពលដំ លគន េនះែដរ េ្រកពីករបន្ត
ករសិក  េ ក្រសីបនបេ្រមករងរែផនកនីតិកមម និងេលខធិករ
្រកុមហ៊ុនអស់រយៈេពល ០៦ ឆន  ំ េននយក ្ឋ ននីតិកមម និងកិចចករ
្រកុមហ៊ុន េនកែន្លង ែដលធ្ល បប់េ្រមករងរពីមុន។ 

េ ក្រសី លី េ ភ បនទទួលបរញិញ ប្រតែផនកនីតិ ្រស្តពី
កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចចេនឆន ២ំ០០៤ 

េហយកនុងឆន ដំែដលេនះែដរ េ ក្រសីកទ៏ទួលបនបរញិញ ប្រតជំនញ 
គណេនយយ ពីម វទិយល័យ្រគប្រគងពណិជជកមម ៃនវទិយ ថ ន
បេចចកវទិយ និង្រគប្រគង (បចចុបបននជ កលវទិយល័យពុទិធ ្រស្ត) 
ផងែដរ។ េនឆន ២ំ០០៧ េ ក្រសីទទួលបនសញញ ប្រតថន កអ់នុ-
បណ្ឌិ តជំនញនីតិឯកជន ពី កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង
វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច។ 

គណៈកមម ធិករ្រគប្រគងគណៈកមម ធិករ្រគប្រគង៦៤ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ | ៦៥
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៦៧៦៦ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤



ការទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម្របឹក ភិបាល ការទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម្របឹក ភិបាល 
ចំេពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចំេពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

្រកុម្របឹក ភបិលទទួល ខុស្រតូវកនុងករបញជ កថ់ របយ-
ករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបនេរៀបចំេឡង និងបនបង្ហ ញ ្រតឹម្រតូវ
នូវ្រគបទ់ិដ្ឋភពជ រវន្ដទងំអស់ ៃន ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់
ធនគរ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ និងលទធផល
ហិរញញ វតថុ ្រពមទងំលំហូរ ច្របកស់្រមបដ់ំ ចឆ់ន ។ំ 
ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះត្រមូវឲយ្រកុម្របឹក ភបិល ៖

១. េ្រប្របស់េគលករណ៍គណេនយយសម្រសប ែដលគ្រទ
េ យករវនិិចឆយ័ និង ករប៉ន្របមណយ៉ងសមេហតុផល 
និង្របកបេ យករ្របុង្របយត័ន បនទ បព់ីេនះ្រតូវអនុវត្ដ
េគលករណ៍ទងំេនះឲយបនសុីសង្វ កគ់ន ។

២. អនុវត្ត ម េគលករណ៍ែណន ំែដលេចញេ យធនគរ
ជតិៃនកមពុជ និងស្តង់ រគណេនយយ កមពុជឬ្របសិន
េបមនករ្របសចក មយួកនុងករ បង្ហ ញឲយមនភព
្រតឹម្រតូវករ្របសចក ទងំេនះ្រតូវបន ត្រត ង
ពនយល់និងកំណតប់រមិណយ៉ង្រតឹម្រតូវេនកនុងរបយករ
ណ៍ហិរញញ វតថុ។

៣. រក ទុកបញជ ីគណេនយយឲយបន្រគប្រគន ់ និង្របពន័ធ្រតួត-
ពិនិតយៃផទកនុង្របកបេ យ្របសិទធភព។

៤. េរៀបចំរបយករណ៍ ហិរញញ វតថុេ យែផ្អកេលមូល ្ឋ ន
និរន្ដរភពៃន ជីវកមម េលកែលងែត មនករណីមនិសមរមយ
កនុងករសនមតថ ធនគរ ចនឹង បន្ដ្របតិបត្ដិករ ជីវកមម
េនេពលអនគតដខ៏្លី និង

៥. ្រតួតពិនិតយ និងដឹកនធំនគរ េ យចូលរមួេល ល់
ករសេ្រមចចិត្តសំខន់ៗ ទងំអស់ ែដលជះឥទធិពលដល់
្របតិបត្ដិករ និងដំេណ រកររបស់ធនគរ េហយ្រតូវ្របកដ
ថកិចចករទងំេនះ្រតូវបន ឆ្លុះបញច ំងយ៉ង្រតឹម្រតូវ េនកនុង
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 

្រកុម្របឹក ភបិលអះ ងថ ធនគរបនអនុវត្ដ មត្រមូវ
ករខងេល កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន។ 

ការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
េយងខញុ ំជ្រកុម្របឹក ភបិល បនអនុមត័េលរបយករណ៍

ហិរញញ វតថុ ែដលភជ បម់កជមយួ ែដលបនបង្ហ ញ យ៉ង្រតឹម
្រតូវនូវ្រគបទ់ិដ្ឋភពជ រវន្តទងំ អស់ៃន ថ នភពហិរញញ វ
តថុរបស់ធនគរ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ្រពមទងំ
លទធផល្របតិបត្តិករ និងលំហូរ ច្របកស់្រមបដ់ំ ច់
ឆន  ំ េ យអនុេ មេទ មេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរ
ជតិៃនកមពុជ និងស្តង់ រគណេនយយកមពុជ។
ចុះហតថេលខ េ យអនុេ មេទ មេសចក្តី សេ្រមចរបស់្រកុម
្របឹក ភបិល។

វតថុែដលប ្ដ លមកពី ករែក្លងបន្លំឬកំហុសឆគង។ កនុងករ យ
តៃម្ល និភយ័ទងំេនះ សវនករបនពិចរ េទេល្របពន័ធ
្រតួត ពិនិតយៃផទកនុងរបស់អងគភព ែដលទកទ់ងេទនឹងករេរៀបចំ 
និង ករបង្ហ ញយ៉ង្រតឹម្រតូវៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ េដមបី
េរៀបចំនូវនីតិវធិីសវនកមមែដលមនលកខណៈ សមេហតុផលេទ
មកលៈេទសៈេផ ងៗ ប៉ុែន្ដពុំមនេគលបំណងបេញចញមតិ

េទេល្របសិទធភ ពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់អងគភេនះ
េទ។ សវនកមម ករ៏មួបញចូ លទងំករ យតៃម្លនូវភពសម្រសប
ៃនេគលករណ៍គណេនយយែដលបនេ្រប្របស់ និងភពសម
េហតុផលៃនករប៉ន់ ម នគណេនយយ ែដលេធ្វេទបងេ យណៈ
្រគប្រគងកដ៏ូចជ ករ យតៃម្លេលករបង្ហ ញជទូេទៃនរបយ-
ករណ៍ហិរញញ វតថុ។

េយងខញុ ំេជឿជកថ់ភស្ដុ ងសវនកមម ែដលេយងទទួលបន 
គឺមនលកខណៈ្រគប្រគន ់និង្រតឹម្រតូវ ែដលជមូល ្ឋ នស្រមប់
ករបេញចញមតិេយបល់របស់េយងខញុ ំ។

មតិេយាបល់មតិេយាបល់
មទស នៈរបស់េយងខញុ ំ របយករណ៍ហិរញញ វតថុែដលបន

ភជ បម់កជមយួ បនបង្ហ ញ្រតឹម្រតូវ នូវ្រគបទ់ិដ្ឋភពជ រវន្ដ
ទងំអស់ៃន ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ 
ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ និងលទធផលហិរញញ វតថុ ្រពមទងំលំហូរ ច់
្របកស់្រមបដ់ំ ចឆ់ន  ំេ យអនុេ មេទ មេគលករណ៍
ែណនេំផ ងៗរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងស្ដង់ រ
គណេនយយកមពុជ។
ជ. PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

ជូនភាគទុនិកទាំងអស់របស់ធនាគារ ជូនភាគទុនិកទាងអស់របស់ធនាគារ 
សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុីសុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី

េយងខញុ ំបនេធ្វ សវនកមម េទេលរបយករណ៍ ហិរញញ វតថុ
ែដលបនភជ បម់កជមយួរបស់ធនគរ សុី យ អឹម ប៊ ីភអីិលសុី 
(េ កតថ់ "ធនគរ") រមួមន ង តុលយករគិត្រតឹម
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ របយករណ៍លទធផល   របយករណ៍
បែ្រមប្រមួលមូលធន និងរបយករណ៍ លំហូរ ច្របក់
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន  ំ ្រពមទងំេសចក្ដីសេងខបៃនេគលករណ៍
គណេនយយសំខន់ៗ  និងពតម៌ន ពនយល់េផ ងៗេទៀត។

ការទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈ្រគប់្រគងេលើ ការទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈ្រគប់្រគងេលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈ្រគប្រគងទទួល ខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំ និងករ
បង្ហ ញរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ទងំេនះឲយបន្រតឹម្រតូវ  េ យ 
អនុេ មេទ ម េគលករណ៍ែណនេំផ ងៗ េចញេ យ
ធនគរជតិៃនកមពុជ និងស្តង់ រគណេនយយកមពុជ និងទទួល
ខុស្រតូវេលករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ែដលគណៈ្រគប្រគងកំណត់
ថ មនភពចបំចក់នុង ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ មនិ
ឲយមនករ យករណ៍ខុសជ រវន្ដ ែដលប ្ដ លមកពីករ
ែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគងេផ ងៗ។ 

ការទទួលខុស្រតូវរបស់សវនករការទទួលខុស្រតូវរបស់សវនករ
ករទទួលខុស្រតូវរបស់េយងខញុ ំ គឺបេញចញមតិេលរបយ-

ករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះ េ យែផ្អកេទេលករេធ្វសវនកមម
របស់េយងខញុ ំ។ េយងខញុ ំបនេធ្វសវនកមមេ យអនុេ មេទ ម
ស្ដង់ រស្ដីពីសវនកមមអន្ដរជតិៃនកមពុជ។ ស្ដង់ រទងំេនះ
ត្រមូវឲយេយងខញុ ំ្របតិបត្ដិ ម ្រកមសីលធម ៌ េធ្វែផនករ 
សវនកមម និងេធ្វសវនកមម េដមបទីទួលបននូវករធនអះ ង
ែដលសមេហតុផលថ របយករណ៍ហិរញញ វតថុពុំមនលកខណៈ
ខុសឆគងជ រវន្ដ។ 

ករេធ្វសវនកមមរមួមន ករអនុវត្ដនីតិវធិីេដមបទីទួលបននូវ
ភស្ដុ ងសវនកមម អំពីចំនួនទឹក្របក ់ និងករ ត្រត ងេន
កនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ ករេ្រជសេរ ស នីតិវធិីទងំេនះគឺ
្រស័យេលករ វនិិចឆយ័របស់សវនករ បទ់ងំករ យតៃម្ល

េល និភយ័ៃនភពខុសឆគងជ រវន្ដៃន របយករណ៍ហរិញញ

របាយការណ៍្រកុម្របឹក ភិបាលរបាយការណ៍្រកុម្របឹក ភិបាល
្រកុម្របឹក ភបិលធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី 

(េ កតថ់ "ធនគរ") សូម កជ់ូនរបយករណ៍របស់ខ្លួន 
និងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ែដលបនេធ្វសវនកមម
រចួេហយ ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤។

អំពីធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុីអំពីធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី
ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី បនបេងកតេឡង

េនៃថងទី២០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េហយធនគរគឺជ
្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមពន័ធ ែដលកនក់បទ់ងំ្រសុងេ យ CIMB 

Bank Berhad ជធនគរែដលមន ជញ បណ័្ណ ចុះបញជ ី
ជីវកមមេន្របេទសម៉េឡសុី។ ្រកុមហ៊ុន CIMB Group 

Holdings Berhad ែដលបនចុះបញជ ីជ្រកុមហ៊ុន ជីវកមម
េន្របេទសម៉េឡសុី គឺជ្រកុមហ៊ុនេមធំជងេគ។

សកម្មភាពអាជីវកម្មចម ងៗសកម្មភាពអាជីវកម្មចម ងៗ
សកមមភព ជីវកមមចមបងៗ របស់ធនគរ គឺករផ្តល់េស

កមមែផនកធនគរជេ្រចន្របេភទ និងេស កមមែដលពកព់ន័ធនឹង
វសិ័យហិរញញ វតថុេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។

លទ្ធផល្របតិបត្តិការ និងភាគលាភលទ្ធផល្របតិបត្តិការ និងភាគលាភ
លទធផលហិរញញ វតថុស្រមបដ់ំ ចឆ់ន  ំ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ

២០១៤ ្រតូវបនបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍លទធផល េនេលទំពរ័
ទី៧១។ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ មនិមន
ករ្របកស ឬករបងភ់គ ភេទ។

្រទព សកម្មរយៈេពលខ្លី ្រទព សកម្មរយៈេពលខ្លី 
និង្រទព សកម្មរយៈេពលែវងនិង្រទព សកម្មរយៈេពលែវង

មុនេពលេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ្រកុម្របឹក ភបិល
បនចតវ់ធិនករែដលមនមូល ្ឋ នសមរមយ េដមបបីញជ កថ់
ប ្ត ្រទពយសកមមរយៈេពលខ្លី និង្រទពយសកមមរយៈេពលែវង 
េ្រកពីបំណុល ែដលទំនងជមនិ ចទទួលបនមកវញិេនកនុង
្របតិបត្តិករ ជីវកមមធមម  េទ មតៃម្លេនកនុងបញជ ីរបស់
ធនគរ ្រតូវបនកតប់នថយឲយេសមនឹងតៃម្លែដលគិតថនឹង ច
លកប់នេនេលទីផ រជកែ់ស្តង។

គិត្រតឹមកលបរេិចឆទ ៃនរបយករណ៍េនះ និងែផ្អកេលករ
យល់ដឹងដស៏ុ្រកឹត ្រកុម្របឹក ភបិលពុំបនដឹងពីេហតុករណ៍ 
និងកលៈេទសៈ មយួ ែដលប ្ត លឲយតៃម្ល្រទពយសកមម
រយៈេពលខ្លី និង្រទពយសកមមរយៈ េពលែវង េនកនុងរបយករណ៍
ហរញិញ វតថុ របស់ធនគរមនតៃម្ល មនិ្រតឹម្រតូវជ រវន្តេនះេឡយ។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលេផ ងៗបំណុលយថាភាព និងបំណុលេផ ងៗ
គិត្រតឹមកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ ៖

ក.មនិមនបនទុក មយួេល ្រទពយសកមម របស់ធនគរែដល 
បនេកតេឡង េ យ រករ ក់ បញច ំ ស្រមបក់រ

ភបល។

្របធន្រកុម្របឹក ភបិល
Dato’ Shaarani lbrahim

ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
កលបរេិចឆទ៖ ៃថងទី       ែខមនី ឆន ២ំ០១៥

របយករណ៍ សវនករឯក ជយ
ធនបំណុល របស់ បុគគល មន ក ់ េឡយចប់ ងំពី
ដំ ចក់បរេិចឆទមក និង

ខ. មនិមនបំណុលយថភព មយួរបស់ធនគរ ែដលបន
េកតេឡងចប់ ងំពីដំ ចក់បរេិចឆទមកេ្រកពីដំេណ រករ
ជីវកមមធនគរធមម េនះេទ។

មេយបល់ របស់្រកុម្របឹក ភបិល ពុំមនបំណុល
យថភពឬបំណុលេផ ងៗ របស់ធនគរ ែដល្រតូវបនទម
ទរឲយសង ឬ ចនឹង្រតូវទមទរឲយសងកនុងរយៈេពល១២
ែខបនទ បព់ី ដំ ចក់បរេិចឆទ ែដលនឹង ឬ ចនឹងមនផល
ប៉ះពល់ជ រវន្ដដល់លទធភពរបស់ធនគរ កនុងករបំេពញ
កតព្វកិចចរបស់ខ្លួនេនៃថងផុតកំណតស់ងេនះេទ។ 

ការែ្រប្របួលកាលៈេទសៈការែ្រប្របួលកាលៈេទសៈ
គិត្រតឹម កលបរេិចឆទៃន របយករណ៍ េនះ្រកុម្របឹក

ភបិលពុំបនដឹងពីកលៈេទសៈ មយួ ែដលមនិបនឆ្លុះ
បញច ំងេនកនុងរបយករណ៍េនះ ឬរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់
ធនគរ ែដល ច ប ្ដ លឲយចំនួន ទឹក្របកែ់ដលបន
បង្ហ ញកនុងរបយករណ៍ ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ មនកំហុស
ឆគងជ រវន្តេនះេឡយ។ 

គណនីែដលមានលក្ខណៈមិនធម្មតាគណនីែដលមានលក្ខណៈមិនធម្មតា
មេយបល់របស់្រកុម្របឹក ភបិល លទធផលហិរញញ វតថុ

របស់ធនគរស្រមបក់បរេិចឆទហិរញញ វតថុេនះ ពុំមនរងនូវ
ផលប៉ះពល់ជ រវន្ដពីគណនី ្របតិបត្តិករ ឬ្រពឹត្ដិករណ៍

មយួ ែដលមនលកខណៈជ រវន្ត និង មនិធមម េនះេទ។ 
មេយបល់របស់្រកុម្របឹក ភបិល កនុងចេន្ល ះេពលរ ង

ដំ ចក់បរេិចឆទហិរញញ វតថុ មកទល់នឹងកលបរេិចឆទៃន
របយករណ៍េនះ ពុំមនគណនី ្របតិបត្ដិករ ឬ្រពឹត្ដិករណ៍
មយួែដលមនលកខណៈជ រវន្ត និងមនិធមម  ែដលទំនង 
ជមនផលប៉ះពល់ជ រវន្តដល់ លទធផល ហិរញញ វតថុរបស់
ធនគរ កនុងកបរេិចឆទែដលរបយករណ៍េនះ្រតូវបនេធ្វេឡង
េនះេទ។

្រកុម្របឹក ភិបាល  ្រកុម្របឹក ភិបាល  
សមជិក្រកុម្របឹក ភបិល ែដលេនបេ្រមករកនុងអំឡុង 

កបរេិចឆទ និងរហូតមក ទល់នឹងកលបិេចឆទៃនរបយករណ៍
េនះ មន យនមដូចខងេ្រកម ៖

• Dato’ Shaaranilbrahim 
    (្របធន្រកុម្របឹក ភបិល) 
• Dato’ Wira Zainal Abidin Bin Mahamad Zain

• បណ្ឌិ ត មុ ីកលយណ  
• េ ក Kua Wei Jin 

• េ ក Yew Wan Kup 

( ែលងពីតំែណងអភបិល្របតិបត្តិ េនៃថងទី ២៩ ែខមក ឆន ២ំ០១៥)
• េ ក ប៊ុន យីន 

(្រតូវែតង ងំជអភបិល្របតិបត្តិ េនៃថងទី ២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥)

ង ហុី
នយក
ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ

កលបរេិចឆទ៖ ៃថងទី២៧ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥

របយករណ៍្រកុម្របឹក ភបិល

របយករណ៍្រកុម្របឹក ភបិល របយករណ៍ សវនករឯក ជយ៦៨ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៦៩



កំណត់កំណត់

ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ំស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ំ

ៃថងទី៣១ ែខធនូ  ធន ២ំ០១៤ៃថងទី៣១ ែខធនូ  ធន ២ំ០១៤

ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ំស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ំ

ៃថងទី៣១ ែខធនូ  ធន ២ំ០១៣ៃថងទី៣១ ែខធនូ  ធន ២ំ០១៣
សមគ ល់សមគ ល់ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

ចំណូលករ្របក់ ១៦ ១៣.២៨៦.៣០៤ ៥៤.១៤១.៦៨៩  ៩.១១៩.៧០២  ៣៦.៤៣៣.២០៩ 
ចំ យករ្របក់ ១៦ (៤.៥៦៩.៤៨៩) (១៨.៦២០.៦៦៨)  (៣.០៤៣.៣៦៨) (១២.១៥៨.២៥៥)
ចំណូលករ្របកស់ុទធចំណូលករ្របកស់ុទធ ៨.៧១៦.៨១៥ ៣៥.៥២១.០២១  ៦.០៧៦.៣៣៤  ២៤.២៧៤.៩៥៤ 

ចំណូលកៃ្រមេស  និងេជង រ ១៧ ២.៤៥៩.៥៩០ ១០.០២២.៨២៩  ១.៥៧៥.៦០៦  ៦.២៩៤.៥៤៦ 
ចំណូល្របតិបត្តិករេផ ងៗ ២០៤.៤៥៣ ៨៣៣.១៤៦ ២០៦.៤២៣ ៨២៤.៦៦០ 
ចំ យែផនកបុគគលិក ១៨ (៤.០៥៩.៣៧៦) (១៦.៥៤១.៩៥៧)  (២.៩២៤.០០៩) (១១.៦៨១.៤១៦)
ចំ យរលំស់្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ 
និងរលំស់្រទពយសកមមអរូបី ១៩ (១.៨០៩.០៦៣) (៧.៣៧១.៩៣២)

           
(២.៣៣៤.២៦១)

             
(៩.៣២៥.៣៧៣)

ចំ យទូេទ និងចំ យរដ្ឋបល ២០ (៣.៣៦៧.០៤១) (១៣.៧២០.៦៩២)  (២.៦៨៨.៩៥៣)  (១០.៧៤២.៣៦៧)
សំវធិនធនបំណុលសង យ័ ៦ (ក) (៧៦០.៩៤៧) (៣.១០០.៨៥៩) (៥៣៩.៨៥២)  (២.១៥៦.៧០៨)
ចំេណញ/(ខត)មុនបងព់នធេល្របកច់ំេណញចំេណញ/(ខត)មុនបងព់នធេល្របកច់ំេណញ ១.៣៨៤.៤៣១ ៥.៦៤១.៥៥៦ (៦២៨.៧១២)  (២.៥១១.៧០៤)

ចំ យពនធេល្របកច់ំេណញ ២១ (១៦០.០២៦) (៦៥២.១០៦) (១០៨.៦៨៨) (៤៣៤.២០៩)
ចំេណញ/(ខាត)ចំេណញ/(ខាត) ក្នុងឆាំក្នុងឆា ១.២២៤.៤០៥ ៤.៩៨៩.៤៥០ (៧៣៧.៤០០)  (២.៩៤៥.៩១៣)

ចំេណញ/(ខាត)ចំេណញ/(ខាត) ែបងែចកេទៅ៖ែបងែចកេទៅ៖
មច ស់ភគទុនិករបស់្រកុមហ៊ុន ១.២២៤.៤០៥ ៤.៩៨៩.៤៥០ (៧៣៧.៤០០)  (២.៩៤៥.៩១៣)

កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បម់កជមយួ ពីទំពរ័ទី ៩៨  ដល់ទំពរ័ទី  ១០៥ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះ។

 

គិត្រតឹមៃថ្ងទី៣១ ែខធ្នូ ឆាំ២០១៤

ងតុលយករ

ស្រមាប់ដំណាច់ឆាំៃថ្ងទី៣១ ែខធ្នូ ឆាំ២០១៤

របយករណ៍លទធផល

 កំណត់កំណត់ ៣១ ធនូ  ២០១៤៣១ ធនូ  ២០១៤ ៣១ ធនូ  ២០១៣៣១ ធនូ  ២០១៣
សមគ ល់សមគ ល់ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

្រទពយសកមម្រទពយសកមម
ច្របកក់នុងៃដ ១០.៥៧៣.៩៧១ ៤៣.០៨៨.៩៣២ ៩.៥២៩.៣៥៥ ៣៨.០៦៩.៧៧៣ 

សមតុលយេនធនគរក ្ត ល ៤ ១០៨.៦៦៦.២១៤ ៤៤២.៨១៤.៨២២ ៦៦.០១៣.៩៣៧ ២៦៣.៧២៥.៦៧៨ 
្របកប់េញញ េនធនគរេផ ងៗ ៥ ២២.៦៤៣.២១៣ ៩២.២៧១.០៩៣ ៣៤.០៧១.៥៣៥ ១៣៦.១១៥.៧៨២
ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ៦ ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ ៨៤១.០៧៩.៨៥០ ១៣៣.៥៣៣.២៨០ ៥៣៣.៤៦៥.៤៥៤ 
ទឹក្របក្រតូវទរ្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ ១២ ៦៣.៤៧៤ ២៥៨.៦៥៧ ៥១.១២៤ ២០៤.២៤០ 
្រទពយសកមមេផ ងៗ ៧ ១.៥៧៤.៨៧៤ ៦.៤១៧.៦១១ ៣.០៧១.៨៣៣ ១២.២៧១.៩៧៣ 
្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ ៨ ២.៤១៧.២៧៦ ៩.៨៥០.៤០០ ៣.៥៤០.៨៤៩ ១៤.១៤៥.៦៩២ 
្រទពយសកមមអរូបី ៩ ២៥៤.២៨៤ ១.០៣៦.២០៧ ៤៩២.៣៧០ ១.៩៦៧.០១៨ 
្រទពយសកមមសរុប ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ ១.៤៣៦.៨១៧.៥៧២ ២៥០.៣០៤.២៨៣ ៩៩៩.៩៦៥.៦១០ 

បំណុល និងមូលធនបំណុល និងមូលធន
បំណុលបំណុល
្របកប់េញញ របស់ធនគរេផ ងៗ ១០ ៣៣.៣០៣.៨៦៤ ១៣៥.៧១៣.២៤៦ ១០.៧៣២.៣៥១ ៤២.៨៧៥.៧៤២ 
្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ១១ ២៦៤.៦៨០.៦២៣ ១.០៧៨.៥៧៣.៥៣៩ ១៩១.៣១៤.២១៥ ៧៦៤.៣០០.២៨៩ 
ទឹក្របកជ់ំពក្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ ១២ ២៨៣.៧១០ ១.១៥៦.១១៨ ៥១.៤៣៤ ២០៥.៤៧៩ 
ទឹក្របកជ់ំពកអ់នកផគតផ់គង់ ១៣ ១៩៧.២១១ ៨០៣.៦៣៥ ១៤០.០៨៦ ៥៥៩.៦៤៤ 
បំណុលពនធេល្របកច់ំេណញ ២០.៧៩៤ ៨៤.៧៣៦ ១២.០០៨ ៤៧.៩៧០ 
បំណុលេផ ងៗ ១៤ ១៤.៤១០.៣៧០ ៥៨.៧២២.២៥៨ ៩.៥៨១.៨៩៧ ៣៨.២៧៩.៦៧៩ 
បំណុលសរុបបំណុលសរុប ៣១២.៨៩៦.៥៧២ ១.២៧៥.០៥៣.៥៣២ ២១១.៨៣១.៩៩១ ៨៤៦.២៦៨.៨០៣ 

មូលធនភគទុនិកមូលធនភគទុនិក
េដមទុន ១៥ ៤៥.០០០.០០០ ១៨៣.៣៧៥.០០០ ៤៥.០០០.០០០ ១៧៩.៧៧៥.០០០ 
ខតបងគរ (៥.៣០៣.៣០៣) (២១.៦១០.៩៦០) (៦.៥២៧.៧០៨) (២៦.០៧៨.១៩៣)
មូលធនភគទុនិកសរុប ៣៩.៦៩៦.៦៩៧ ១៦១.៧៦៤.០៤០ ៣៨.៤៧២.២៩២ ១៥៣.៦៩៦.៨០៧ 

បំណុលនិងមូលធនភគទុនិកសរុបបំណុលនិងមូលធនភគទុនិកសរុប ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ ១.៤៣៦.៨១៧.៥៧២ ២៥០.៣០៤.២៨៣ ៩៩៩.៩៦៥.៦១០ 

 កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បម់កជមយួ ពីទំពរ័ទី ៩៨  ដល់ទំពរ័ទី  ១០៥ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះ។

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ របយករណ៍ហិរញញ វតថុ៧០ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៧១



េដមទុនេដមទុន ខតបងគរខតបងគរ សរុបសរុប
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ

ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣

គិត្រតឹមៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៣ ៣៧.០០០.០០០ (៥.៧៩០.៣០៨) ៣១.២០៩.៦៩២ 

េដមទុនបែនថម ៨.០០០.០០០ - ៨.០០០.០០០ 

ខតកនុងឆន ំ  - (៧៣៧.៤០០) (៧៣៧.៤០០)
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣  ៤៥.០០០.០០០  (៦.៥២៧.៧០៨)  ៣៨.៤៧២.២៩២ 

សមមូលនឹងពនេ់រៀល  ១៧៩.៧៧៥.០០០  (២៦.០៧៨.១៩៣)  ១៥៣.៦៩៦.៨០៧ 

ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

គិត្រតឹមៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ ៤៥.០០០.០០០ (៦.៥២៧.៧០៨) ៣៨.៤៧២.២៩២ 

ចំេណញកនុងឆន ំ -   ១.២២៤.៤០៥ ១.២២៤.៤០៥ 

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ៤៥.០០០.០០០ (៥.៣០៣.៣០៣) ៣៩.៦៩៦.៦៩៧ 

សមមូលនឹងពនេ់រៀល ១៨៣.៣៧៥.០០០ (២១.៦១០.៩៦០) ១៦១.៧៦៤.០៤០ 

កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បម់កជមយួ ពីទំពរ័ទី ៩៨  ដល់ទំពរ័ទី  ១០៥ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះ។

 

កំណត់កំណត់

ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ំស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ំ

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ំស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ំ

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣
សមគ ល់សមគ ល់ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

លំហូរ ច្របកព់ីសកមមភព្របតិបត្តិករលំហូរ ច្របកព់ីសកមមភព្របតិបត្តិករ
ច្របកប់នពី្របតិបត្តិករ ២២ ១២.១៩០.៧០៥ ៤៩.៦៧៧.១២២ ១១.៤៨៨.៣៩៨ ៤៥.៨៩៦.១៥០

ករ្របកប់នទទួល ១២.៩១១.៤៧០ ៥២.៦១៤.២៤០ ៨.៨១៨.៤៧៤ ៣៥.២២៩.៨០៤
ករ្របកប់នបង់ករ្របកប់នបង់ (៣.៩០៧.៧៦២) (១៥.៩២៤.១៣០) (២.៦៣៨.៨៩៣) (១០.៥៤២.៣៧៨)
ពនធេល្របកច់ំេណញបនបង់ (១៥១.២៤១) (៦១៦.៣០៧) (១០៣.៣១០) (៤១២.៧២៣)

ច្របកស់ុទធបនពីសកមមភព្របតិបត្តិករ ២១.០៤៣.១៧២ ៨៥.៧៥០.៩២៥ ១៧.៥៦៤.៦៦៩ ៧០.១៧០.៨៥៣

លំហូរ ច្របកព់ីសកមមភពវនិិេយគលំហូរ ច្របកព់ីសកមមភពវនិិេយគ
្របកត់មកល់ធនេលេដមទុនបែនថម - - (៨០០.០០០) (៣.១៩៦.០០០)
ែកត្រមូវ្រទពយសកមមេថរ ២៤.២០១ ៩៨.៦១៩ - -
ករទិញ្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ ៨ (៣០៧.៤៦១) (១.២៥២.៩០៤) (២៨៦.៦៩៨) (១.១៤៥.៣៥៩)
ករទិញ្រទពយសកមមអរូបី ៩ (៨៩.៨១៦) (៣៦៦.០០០) (១១៣.៩១៥) (៤៥៥.០៩០)

ច្របកស់ុទធបនេ្របកនុងសកមមភពវនិិេយគ (៣៧៣.០៧៦) (១.៥២០.២៨៥) (១.២០០.៦១៣) (៤.៧៩៦.៤៤៩)

លំហូរ ច្របកព់ីសកមមភពហិរញញបបទនលំហូរ ច្របកព់ីសកមមភពហិរញញបបទន
េដមទុនបែនថម - - ៨.០០០.០០០ ៣១.៩៦០.០០០

ច្របកស់ុទធបនពីសកមមភពហិរញញបបទន - - ៨.០០០.០០០ ៣១.៩៦០.០០០

កំេណ ន ច្របក ់និង ច្របកស់មមូលសុទធកំេណ ន ច្របក ់និង ច្របកស់មមូលសុទធ ២០.៦៧០.០៩៦ ៨៤.២៣០.៦៤០ ២៤.៣៦៤.០៥៦ ៩៧.៣៣៤.៤០៤

ច្របក ់និង ច្របកស់មមូលេដមឆន ំ ៨២.៨៩៧.៧៧៤ ៣៣១.១៧៦.៦០៧ ៥៨.៥៣៣.៧១៨ ២៣៣.៨៤២.២០៣
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ - ៦.៦៣១.៨២៣ - -

ច្របកន់ិង ច្របកស់មមូលចុងឆន ំច្របកន់ិង ច្របកស់មមូលចុងឆន ំ ២៣ ១០៣.៥៦៧.៨៧០ ៤២២.០៣៩.០៧០ ៨២.៨៩៧.៧៧៤ ៣៣១.១៧៦.៦០៧

កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បម់កជមយួ ពីទំពរ័ទី ៩៨  ដល់ទំពរ័ទី  ១០៥ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះ។

 

ស្រមាប់ដំណាច់ឆាំៃថ្ងទី៣១ ែខធ្នូ ឆាំ២០១៤

របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន
ស្រមាប់ដំណាច់ឆាំៃថ្ងទី៣១ ែខធ្នូ ឆាំ២០១៤

របយករណ៍លំហូរ ច្របក ់

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ របយករណ៍ហិរញញ វតថុ៧២ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៧៣



កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ
ស្រមាប់ដំណាច់ឆាំៃថ្ងទី៣១ ែខធ្នូ ឆាំ២០១៤

១. ព័ត៌មានទូេទៅ១. ព័ត៌មានទូេទៅ
 ធនគរ សុី យអិមប៊ ី ភអីិលសុី បនចុះបញជ ីពណិជជកមម េនកនុង្រពះ ជ ច្រក
កមពុជេនៃថងទី២០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េ្រកម ជញ បណ័្ណ ចុះបញជ ីពណិជជកមមេលខ 
Co.១៩៣៥E/២០១០ ចុះៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េចញេ យ្រកសួងពណិជជកមម េហយ
ធនគរបនចបេ់ផ្តម្របតិបត្តិករេនៃថងទី១៩ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១០។ ធនគរ្រតូវបនកនក់ប់
ទងំ្រសុងេ យ CIMB Bank Berhad ជធនគរ ែដលមន ជញ បណ័្ណ ចុះបញជ ីពណិជជកមម
េន្របេទសម៉េឡសុី។ ធនគរ CIMB Group Holdings Berhad ែដលបនចុះបញជ ីជ្រកុមហ៊ុន

ជីវកមមេន្របេទសម៉េឡសុីជ្រកុមហ៊ុនេមធំបំផុត។ 

 សកមមភពចមបងៗរបស់ធនគរ គឺករផ្តល់េស កមមែផនកធនគរជេ្រចន្របេភទ និង
េស កមមែដលពកព់ន័ធនឹងវសិ័យហិរញញ វតថុេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ធនគរបនទទួល
ជញ បណ័្ណ ែផនកធនគរ េចញេ យធនគរជតិៃនកមពុជ (េ កតថ់ “ធនគរក ្ត ល”) 

េនៃថងទី១១ ែខវចិិឆក ឆន ២ំ០១០។ 

 ករយិល័យចុះបញជ ីរបស់ធនគរមនទី ងំសថិតេនអគរេលខ ២០AB ែកងម វថិី
្រពះនេ ត្តម និងផ្លូវេលខ ១១៨ សងក តផ់ រចស់ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ។

 ្រកុម្របឹក ភបិលបន អនុមត័ឲយ េចញផ យ របយករណ៍ហិរញញ វតថុ េនៃថងទី២៧ 
ែខមនី ឆន ២ំ០១៥។

២. េសចក្តីសេង្ខបេគាលការណ៍គណេនយ សំខាន់ៗ២. េសចក្តីសេង្ខបេគាលការណ៍គណេនយ សំខាន់ៗ
 េគលករណ៍គណេនយយ សំខន់ៗ ែដលបនអនុវត្តកនុង ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ
េនះ្រតូវបន បង្ហ ញដូចខងេ្រកម។ េនះជករបង្ហ ញពីេគលនេយបយ ែដល្រតូវបនអនុវត្ត
ល់ឆន  ំេដមបបីញជ កព់ីភពសថិតេសថរ។ 

២.១ មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ២.១ មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ
 របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនេរៀបចំេ យអនុេ មេទ មេគលករណ៍

ែណនេំផ ងៗេចញេ យធនគរក ្ត ល និងស្ដង់ រគណេនយយកមពុជ (េ កតថ់ “CAS”)។ 
កនុងករអនុវត្តស្តង់ រគណេនយយកមពុជ ធនគរកប៏នេ្រប្របស់ស្តង់ ររបយករណ៍ទកទ់ងនឹង
ហិរញញ វតថុៃនកមពុជ (េ កតថ់ “CFRS”) គឺ CFRS7 ស្ដីពី “ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ៖  
ករ ត្រត ងពតម៌ន”។ េគលករណ៍គណេនយយែដលបនេ្រប្របស់ ចមនភពខុសគន ពី
េគលករណ៍គណេនយយែដល្រតូវបនេគទទួល គ ល់ និងេ្រប្របស់ជទូេទេន មប ្ដ ្របេទស 
និងយុ ្ដ ធិករេផ ងៗ។ របយករណ៍ហិរញញ វតថុែដលបនភជ បម់កជមយួេនះ មនិមនបំណង
បង្ហ ញអំពី ថ នភពហិរញញ វតថុ លទធផលៃន្របតិបត្តិករ និងលំហូរ ច្របក ់ េ យអនុេ មេទ
មយុ ្ដ ធិករ េផ ងេ្រកពី្រពះ ជ ច្រកកមពុជេនះេទ។ ដូចេនះរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ

ទងំេនះ ស្រមបប់ង្ហ ញចំេពះែតអនកែដលបន្រជបអំពីេគលករណ៍គណេនយយ នីតិវធិី និង
ករអនុវត្ដ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជែតប៉ុេ ្ណ ះ។
 របយករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបនេរៀបចំេឡង េ យេ្រប្របស់វធិី ្រស្តៃថ្លេដម។

 ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុែដលអនុេ មេទ ម CAS ត្រមូវឲយេ្រប្របស់
ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលមន ផលប៉ះពល់ដល់ចំនួន្រទពយសកមម និងបំណុល 
និងករ ត្រត ង្រទពយសកមម និងបំណុលយថភព គិត្រតឹមកលបរេិចឆទរបយករណ៍ហិរញញ
វតថុ និងប៉ះពល់ដល់ចំនួនៃនចំណូល និងចំ យែដលបន យករណ៍េនកនុងកលបរេិចឆទែដល
បន    យករណ៍េនះ។ េទះបីជករប៉ន់ ម នទងំេនះែផ្អកេទេលករយល់ដឹងដស៏ុ្រកឹតបំផុត
របស់គណៈ្រគប្រគងេទេល្រពឹត្តិករណ៍និងសកមមភពបចចុបបននកេ៏ យ កល៏ទធផលជកែ់ស្តងចុង

២.េសចក្តីសេង្ខបអំពីេគាលការណ៍គណេនយ សំខាន់ៗ (ត)២.េសចក្តីសេង្ខបអំពីេគាលការណ៍គណេនយ សំខាន់ៗ (ត)
២.៤ ច្របក ់និង ច្របកស់មមូល២.៤ ច្របក ់និង ច្របកស់មមូល
 ករេរៀបចំរបយករណ៍លំហូរ ច្របក ់ គណនី ច្របក ់ និង ច្របកស់មមូល 
រមួមន សមតុលយែដល មនកលកំណតេ់ដមបីែខ ឬតិចជង គិតចបព់ីៃថង ទទួលបន ប ់
ទងំ ច្របកក់នុងៃដ សមតុលយមនិជបក់្រមតិ (non-restricted balance) េនធនគរក ្ត ល 
និងសមតុលយេនធនគរេផ ងៗ។

២.៥ ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន២.៥ ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន
 ឥណទន និងបុេរ្របទន អតិថិជនទងំអស់ ្រតូវបន យករណ៍កនុង ងតុលយករ 
មចំនួនទឹក្របកេ់ដម និង ករ្របកែ់ដលមនិទនទ់ូទត ់ ដកចំនួនែដលបនជ្រមះេចញពីបញជ ី 

និងសំវធិនធនេលឥណទនបតប់ង។់
 ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនជ្រមះេចញពីបញជ ី េនេពល ែដល មនិមនភព 
ជក់ កថ់ នឹង ច្របមូលបនមកវញិ។ ឥណទន និងបុេរ្របទនែដល្របមូលបនមកវញិ 
បនទ បព់ីបនជ្រមះេចញពីបញជ ីរចួេហយ ឬបនកត្រ  សំវធិនធនរចួេហយ ្រតូវបនកត្រ េន 
កនុងរបយករណ៍លទធផល។

២.៦ សំវធិនធនឥណទនបតប់ង់២.៦ សំវធិនធនឥណទនបតប់ង់
 ធនគរបន អនុវត្តករេធ្វចំ តថ់ន ក ់ និងសំវធិនធន ឥណទនែដលត្រមូវេ យ 
្របកសេលខធ៧-០៩-០៧៤្រប.ក. ចុះៃថងទី២៥ ែខកុមភៈឆន ២ំ០០៩ េចញ េ យធនគរ 
ក ្ត ល។ ្របកស េនះត្រមូវឲយធនគរ ពណិជជទងំ យ េធ្វចំ តថ់ន កឥ់ណទន 
បុេរ្របទន និង្រទពយសកមម្រសេដៀងៗគន  របស់ពួកេគជ្រប ំ ចំ តថ់ន ក ់ េហយក្រមតិចបំច ់
អបបបរម ៃនករេធ្វសំវធិនធន ជក់ ក ់ នឹង្រតូវបន េធ្វ ្រស័យ មចំ តថ់ន កែ់ដលពក ់
ពន័ធ េ យមនិគិត ដល់្រទពយសកមមែដល្រតូវបន កជ់វតថុបញច ំ  ដូចមនបង្ហ ញខងេ្រកម៖ 
អ្រ សំវធិនធន គិតជ%អ្រ សំវធិនធន គិតជ%

សំវធិនធនទូេទ  
ធមម      ១%
សំវធិនធនជក់ ក ់  
េ្រកមករឃ្ល េំមល    ៣%
េ្រកមស្តង់ រ    ២០%
សង យ័     ៥០%
បតប់ង ់    ១០០%

 ករេធ្វចំ តថ់ន កឥ់ណទន និងសំវធិនធន ្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លក ្ត ពីរ 
គឺក ្ត ហួសកលកំណតស់ង និងក ្ត គុណភពឥណទន។

២.៧ កិចចសនយពកព់ន័ធនឹងឥណទនេផ ងៗ២.៧ កិចចសនយពកព់ន័ធនឹងឥណទនេផ ងៗ
 េនកនុងដំេណ រករ ធមម ៃន ជីវកមម ធនគរចុះកិចចសនយ ែដលពកព់ន័ធនឹងឥណទន 
េផ ងៗ រមួមនកិចចសនយឥណទន លិខិតឥណទន និងករធនេផ ងៗ។ េគលករណ៍ 
គណេនយយ និងវធិី ្រស្តសំវធិនធន មនលកខណៈ្រសេដៀងគន ចំេពះឥណទនេផ ងៗដូច
បន េរៀប បខ់ងេល។ ធនគរនឹងកត្រ សំវធិនធនជក់ កច់ំេពះកិចចសនយពកព់ន័ធនឹង 
ឥណទនេផ ងៗ ទងំេនះ េនេពលែដលធនគរគិតថ ទំនងជមនករបតប់ង។់

២.៨ ្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ២.៨ ្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ
 ្រទពយសមបត្ដិ និងបរកិខ រ្រតូវបនកត្រ  មៃថ្លេដម ដករលំស់បងគរ និងករខតបង ់
ែដលប ្ត ល មកពីករថយចុះតៃម្ល។ ៃថ្លេដមរមួមនករចំ យផទ ល់េផ ងៗ កនុងករេធ្វលទធកមម 
្រទពយសកមមទងំេនះ។

េ្រកយ ចនឹងខុសពីករប៉ន់ ម នទងំេនះ។ ែផនកែដលទកទ់ងនឹងករវនិិចឆយ័ ឬភពសមុគ ម ញ
កនុងក្រមតិខពស់បំផុត ឬែផនកែដលករសនមត និងករប៉ន់ ម នមនលកខណៈជ រវន្តចំេពះ
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបន ត្រត ងេនកនុងកំណតស់មគ ល់ ៣ ៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 

២.២ បែ្រមប្រមួលស្តង់ របយករណ៍ហិរញញ វតថុថមី២.២ បែ្រមប្រមួលស្តង់ របយករណ៍ហិរញញ វតថុថមី
 េនៃថងទី២៨ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩ ្រកុម្របឹក ជតិ គណេនយយៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហិរញញ វតថុ បន្របកសឲយេ្រប    ស្តង់ ររបយករណ៍ទកទ់ង នឹងហិរញញ វតថុអន្តរជតិៃន
កមពុជ (េ កតថ់ “CIFRS”) ែដលែផ្អកេទេលស្តង់ រទងំអស់ ែដលេចញផ យេ យ
្រកុម្របឹក ស្តង់ រគណេនយយអន្តរជតិ (IASB) រមួទងំបំណក្រ យ និងវេិ ធនកមមេផ ងៗ 
ែដល ចេកតេឡងេនកលៈេទសៈ មយួ េទេលស្តង់ រនីមយួៗ េ យករបែនថមពកយ 
“កមពុជ” េនពីមុខស្តង់ ររបយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (េ កតថ់ “IFRS”)។ 
អងគភពែដលមនទំនួលខុស្រតូវជ ធរណៈ ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួនឲយ្រស
បេទ ម CIFRS ស្រមបក់បរេិចឆទគណេនយយ ែដលចបេ់ផ្តមេនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ 
ឬកលបរេិចឆទបនទ បព់ីេនះ។
 េយង ម ចរែណនេំលខ ០៨៦ សហវ-កជគ ចុះៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ 
្រកុម្របឹក ជតិគណេនយយៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ បនអនុមត័ឲយ្រគឹះ ថ នធនគរ 
និងហិរញញ វតថុពនយរេពលអនុវត្ត CIFRS រហូតដល់កលបរេិចឆទែដលចបេ់ផ្តមេនៃថងទី០១ ែខមក  
ឆន ២ំ០១៦ ឬកលបរេិចឆទបនទ បព់ីេនះ។
 របយករណ៍ ហិរញញ វតថុដំបូងរបស់ធនគរ ែដលនឹង ្រតូវេរៀបចំ ម CIFRS គឺ
របយករណ៍ហិរញញ វតថុស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦។ ស្តង់ រ គណេនយយែដល
ធនគរេ្រប្របស់នេពលបចចុបបនន គឺ CAS មនភពខុសគន ជេ្រចនែផនក េបេធៀបនឹង CIFRS។ 
ដូចេនះករអនុវត្ត CIFRS នឹងប ្ត លឲយមនផលប៉ះពល់ជ រវន្តេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ
របស់ធនគរ។

២.៣ រូបិយបណ័្ណ២.៣ រូបិយបណ័្ណ
(ក) រូបិយបណ័្ណ េគល និងរូបិយបណ័្ណ ស្រមបប់ង្ហ ញ
 គណនីទងំអស់ ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍ ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបន
ស់តៃម្លេ យេ្រប្របស់ រូបិយបណ័្ណ ៃន្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចចចមបង ែដលធនគរេធ្វ្របតិបត្តិករ 
(េ កតថ់ “រូបិយបណ័្ណ េគល”។ របយករណ៍ហិរញញ វតថុ េនះ្រតូវបង្ហ ញជ ្របកដ់ុ ្ល រ េមរកិ 
ែដលជរូបិយបណ័្ណ េគល និងជរូបិយបណ័្ណ ស្រមបប់ង្ហ ញរបស់ធនគរ។
 អនុេ ម ម្របកសេលខ ធ៧-០៧-១៦៤្រប.ក ចុះៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៧
 របស់ធនគរក ្ត ល ងតុលយករ របយករណ៍លទធផល របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន 
របយករណ៍លំហូរ ច្របក ់ និងកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ស្រមបដ់ំ ច់
ឆន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ្រតូវបន កត្រ ប្តូរេទ ជ្របកេ់រៀល េ យេ្របអ្រ ប្តូរ្របក់
មធយមភគផ្លូវករែដលកំណត ់ េ យធនគរក ្ត ល នកលបរេិចឆទ យករណ៍ ែដល
១ដុ ្ល រ េមរកិេសមនឹង ៤.០៧៥េរៀល (ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣៖ ១ដុ ្ល រ េមរកិ េសមនឹង
 ៣.៩៩៥េរៀល)។  តួេលខែដលបនប្តូរេនះមនិ ្រតូវបនេធ្វសវនកមមេទ េហយមនិគួរបក្រ យថ 
តួេលខេនះជតួេលខ ស្រមបប់ង្ហ ញ ដូចតួេលខជ ្របកដ់ុ ្ល រ េមរកិេនះេទ ឬយល់ថ
ជតួេលខ្រតូវបនប្តូរ ឬ ចប្ដូរ េទជ្របកេ់រៀល មអ្រ ប្តូរ្របកខ់ងេល ឬអ្រ ប្តូរ្របក់
េផ ងៗេទៀតេទ។
(ខ) ្របតិបត្តិករ និងសមតុលយ
 ្របតិបត្ដិករជរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗ េ្រកពី្របកដ់ុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបន កត្រ ប្ដូរេទជ
្របកដ់ុ ្ល រ េមរកិ ម អ្រ ប្ដូរ្របកន់កល បរេិចឆទៃន្របតិបត្ដិករេនះ។ ចំេណញ និងខត
ែដលប ្ដ ល មកពីករទូទត់ ម្របតិបត្ដិករែបបេនះ និងពីករប្ដូរ្រទពយសកមម និងបំណុលរូបិយ
វតថុននែដលកំណតជ់រូបិយបណ័្ណ េផ ងៗេ្រកពី្របកដ់ុ ្ល រ េមរកិ មអ្រ ប្ដូរនដំ ចឆ់ន  ំត ្
រូវបនកត្រ េនកនុងរបយករណ៍លទធផល។

 ចំ យនេពលបនទ ប ់ មកេទៀតពកព់ន័ធ េទនឹង្រទពយ សមបត្តិ និងបរកិខ រ មយួ 
្រតូវ បនកត្រ បញចូ ល េទកនុងតៃម្លចុះបញជ ីៃន្រទពយេនះ ឬ្រតូវបនកត្រ ជ ្រទពយសកមម ច ់
េ យែឡក មករសម្រសប ែតេនេពលែដលមនភព្របកដ ។
 ្របជថផល្របេយជន ៍ េសដ្ឋកិចចនេពលអនគត ៃន្រទពយេនះនឹងហូរចូលមកកនុង 
ធនគរ េហយៃថ្លេដមៃន្រទពយេនះ ច្រតូវបន ស់ែវងគួរឲយ េជឿជកប់នែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 
ល់ ចំ យ េលករជួសជុល និងករែថទ ំ ្រតូវបនកត្រ ជ បនទុកេនកនុង របយករណ៍ 

លទធផល  កនុងឆន ែំដល្របតិបត្តិករេនះេកតេឡង។
 ្រទពយសកមមកំពុង ងសង ់ មនិ្រតូវបនេធ្វរលំស់េទ។ ករេធ្វរលំស់េល្រទពយសមបត្តិ 
និងបរកិខ រ ្រតូវបនកត្រ ជបនទុកេនកនុងរបយករណ៍លទធផល មមូល ្ឋ នរលំស់េថរ េល យុ
កលេ្រប្របស់ប៉ន់ ម នៃន្រទពយសកមមេនះ មអ្រ ្របចឆំន ខំងេ្រកម ៖

     %
ករែកលម្អេល្រទពយជួល   ២០
បរកិខ រករយិល័យ    ១០ - ២០
បរកិខ រកុំពយូទរ័    ២០ - ៣៣
យនយន្ដ      ២០

 ្របសិនេបតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម មយួ េលសពីតៃម្លប៉ន់ ម នែដល ច្របមូល 
មកវញិបន ្រតូវបនកត្រ បនថយភ្ល មឲយេសមនឹងចំនួនែដល ច្របមូលមកវញិ។ 
 ចំេណញ ឬខតពីករលក្រទពយសមបត្ដិ និងបរកិខ រ ្រតូវបនកំណតេ់ យេធ្វករ
េ្រប បេធៀប ច្របកប់នពីករលក ់ និងតៃម្លេយង េហយ្រតូវបនកត្រ ជបនទុកេនកនុង
របយករណ៍លទធផល។

២.៩ ្រទពយសកមមអរូបី ២.៩ ្រទពយសកមមអរូបី 
 ្រទពយសកមមអរូបីរមួមន ជញ  បណ័្ណ កមមវធិីកុំពយូទរ័ែដលបនទិញ និងចំ យពក់
ពន័ធេផ ងៗ ្រតូវបនកត្រ ម ៃថ្លេដមដករលំស់បងគរ និងករខតបង ់ ែដលប ្ដ លមកពី
ករថយចុះតៃម្ល។ ជញ បណ័្ណ កមមវធិីកុំពយូទរ័ែដលបនទិញ ្រតូវបនេធ្វមូលធនកមម មមូល
្ឋ នៃថ្លេដមែដលបនេកតេឡង កនុងករទិញកមមវធិីេនះ និងយក មកេ្រប្របស់។  ៃថ្លេដមេនះ 

្រតូវបនេធ្វរលំស់ រយៈេពលបីឆន  ំេ យេ្របវធិី ្រស្តរលំស់េថរ។
 ចំ យេលករ ែថទកំមមវធិីកុំពយូទរ័ ្រតូវបនកត្រ ជចំ យ េនេពលែដលមន
្របតិបត្តិករេនះេកតេឡង។

២.១០ ចំណូល និងចំ យករ្របក់២.១០ ចំណូល និងចំ យករ្របក់
 ចំណូលករ្របក ់ បនពីឥណទន និងបុេរ្របទន អតិថិជន ្របកប់េញញ  េនធនគរ
ក ្ត ល និងេន ធនគរេផ ងៗ ្រតូវបនកត្រ  មមូល ្ឋ នបងគរ េលកែលងែតមន
ករសង យ័ ខ្ល ងំចំេពះករ្របមូល ្របកម់កវញិ ែដលកនុងករណីេនះ ករ្របកន់ឹង្រតូវបនពយួរ
រហូតដល់បន ទទួល ច្របកជ់កែ់ស្តង។ េគលករណ៍កនុងករពយួរករ ្របកគ់ឺអនុេ ម
្រសបេទ មេគលករណ៍ ែណនរំបស់ធនគរក ្ត ល ស្តីពីករពយួរករ្របក ់ េលឥណទន
មនិដំេណ រករ និងសំវធិនធនេលឥណទនបតប់ង។់ ចំ យករ្របក ់ េល្របកប់េញញ របស់
ធនគរ និង្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ្រតូវបនកត្រ មមូល ្ឋ នបងគរ។

២.១១ ចំណូលកៃ្រម និងេជង រ២.១១ ចំណូលកៃ្រម និងេជង រ
ចំណូលកៃ្រម និងេជង រ ្រតូវបនកត្រ  មមូល ្ឋ នបងគរ េនេពលែដលបន

បំេពញេស កមមជូនអតិថិជន។ ចំណូលកៃ្រម និងេជង រ រមួមនចំណូល បនមកពី
េស កមមេផទរ្របកេ់ចញ-ចូល េស  ATM និងេស េផ ងៗេទៀត។ កៃ្រមេលករ ផ្តល់ឥណទន 
្រតូវបនេគកត្រ ជចំណូល េនេពលផ្តល់ឥណទនឲយអតិថិជន។

៧៤ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៧៥កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



២. េសចក្តីសេង្ខបអំពីេគាលការណ៍គណេនយ សំខាន់ៗ (ត)២. េសចក្តីសេង្ខបអំពីេគាលការណ៍គណេនយ សំខាន់ៗ (ត)
២.១២ ភតិសនយ្របតិបត្តិ២.១២ ភតិសនយ្របតិបត្តិ
 ភតិសនយែដលភគីមច ស់្រទពយេនមនចំែណក និភយ័ និងផលកមមសិទធជ រវន្ត
្រតូវបនចតថ់ន កជ់ភតិសនយ្របតិបត្តិ។ ករទូទតភ់តិសនយ្របតិបត្តិ្រតូវបនកត្រ ជបនទុកកនុង
របយករណ៍លទធផល មមូល ្ឋ នេថរេលរយៈេពលៃនភតិសនយេនះ។

២.១៣ សំវធិនធន២.១៣ សំវធិនធន
 សំវធិនធន្រតូវបនកត្រ េន េពលែដលធនគរមន កតព្វកិចច មផ្លូវចបប់
ឬកតព្វកិចចែដលធនគរ បនបេងកតេឡង នេពលបចចុបបនន ែដលជលទធផលៃន្រពឹតិ្តករណ៍
ពីអតីតកល និងេនេពលែដលមនភព្របកដថ នឹងមនត្រមូវករឲយមនករចំ យធនធន
េដមបទីូទតក់តព្វកិចចេនះ េហយចំនួនទឹក្របក់ ចប៉ន់ ម នបនយ៉ងគួរឲយេជឿជក។់
 េនេពលែដលមនកតព្វកិចច្រប ក្របែហលគន ជេ្រចន ក្រមតិៃនលំហូរេចញេដមបី
ទូទតក់តព្វកិចចទងំេនះ ្រតូវបនកំណតេ់ យគិតេទេលចំ តថ់ន កក់តព្វកិចចទងំមូល។
 សំវធិនធន្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លបចចុបបនន ៃនករទូទតក់តព្វកិចចែដលរពំឹង
ទុក េ យេ្របអ្រ អបប រមុនបងព់នធ ែដលឆ្លុះបញជ ំករ យតៃម្លសមរមយបចចុបបននៃន តៃម្ល 
េពលេវ ទឹក្របក ់ និង នីភយ័ ជក់ កេ់ផ ងៗៃនកតព្វកិចចេនះ។ ករេកនេឡងៃន 
សំវធិនធន េ យ រេពល េវ ែដលបនកន្លងផុត ្រតូវបនកត្រ ជ ចំ យករ្របក។់

២.១៤ ពនធេល្របកច់ំេណញ២.១៤ ពនធេល្របកច់ំេណញ
 ពនធេល្របកច់ំេណញកនុងឆន ្រតូវបនគណន មចបបព់នធ រែដលបនអនុមត័ជ
ថ ពរ ឬបនអនុមត័រចួ មយួែផនកធំកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គិត្រតឹមកលបរេិចឆទ ង 

តុលយករ។ 
 ពនធពនយរេល្របកច់ំេណញ្រតូវបនេធ្វសំវធិនធនេពញេលញ េ យេ្របវធិី ្រស្ត
បំណុលេលលេម្អ ងបេ ្ត ះ សនន ែដលេកតមន រ ងមូល ្ឋ នពនធៃន្រទពយសកមម និងបំណុល 
និងតៃម្លេយងរបស់្រទពយសកមម និងបំណុលទងំេនះ េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ ពនធពនយរ 
្រទពយសកមម ្រតូវបនកត្រ  េទ មទំហំៃន្របក ់ ចំេណញជបព់នធន េពលអនគតែដលមន  
េធៀបនឹងលេម្អ ងបេ ្ត ះ សននែដល ចេ្រប្របស់បន។

២.១៥. ្របតិបត្តិករភគីពកព់ន័ធ២.១៥. ្របតិបត្តិករភគីពកព់ន័ធ
 ភគីែដលចតទ់ុកថជភគីពកព់ន័ធ គឺជភគីែដលមនលទធភព្រគប្រគង ឬមន
ឥទធិពលជ រវន្តេលភគីមយួេទៀត កនុងករសេ្រមចចិត្តេលែផនក្របតិបត្តិករ និងហិរញញ វតថុ។
 អនុេ ម មចបប ់ ស្តីពី្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ  វតថុភគីពកព់ន័ធ្រតូវបនឲយ
និយមនយ័ថជភគី ែដលកនក់បេ់ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល យ៉ងេ ច ស់១០% 
ៃនេដមទុន ឬសិទធិេបះេឆន តរមួទងំ បុគគលទងំ យ  ែដលចូលរមួេនកនុងអភបិលកិចច
ករដឹកន ំករ្រគប្រគង ឬករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ។

៣. ការបា៉ន់សានគណេនយ  និងការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗ៣. ការបា៉ន់សានគណេនយ  និងការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗ
 ធនគរេធ្វករប៉ន្របមណ និងករសនមត ែដលប៉ះពល់ដល់ ចំនួន្រទពយសកមម 
និងបំណុល ែដលបន យករណ៍។ ករប៉ន្របមណ និងករវនិិចឆយ័្រតូវបន យតៃម្លជ
បន្តបនទ ប ់ េ យែផ្អកេលបទពិេ ធនន៍េពលកន្លងមក និងក ្ត េផ ងៗ ដូចជកររពំឹងទុកអំពី
េហតុករណ៍នេពលអនគត ែដលេគេជឿថមនភពសមេហតុផល េទ មកលៈេទសៈេផ ងៗ។
ក. ករខតបងប់ ្ត លមកពីករថយចុះតៃម្លៃនឥណទន និងបុេរ្របទន
 ធនគរបនអនុវត្ត មករេធ្វចំ តថ់ន ក ់ និងសំវធិនធនេលឥណទន ម្របកស 
េលខ ធ៧-០៩-០៧៤្រប.ក. ចុះៃថងទី២៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩ ស្តីពីករេធ្វចំ តថ់ន កឥ់ណទន 
និងសំវធិនធន ស្រមប់ ថ បន័ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុ េផ ងៗ ែដលេចញេ យធនគរ 

៤. សមតុល េនៅធនាគារកណា្ដល (ត)៤. សមតុល េនៅធនាគារកណា្ដល (ត)
(គ) ្របកត់មកល់ធនេលេដមទុន
 េយង ម្របកសេលខ ធ៧-០១-១៣៦្រប.ក. ចុះៃថងទី១៥ ែខតុ  ឆន ២ំ០០១ 
េចញ េ យធនគរក ្ត លស្តីពី្របកត់មកល់ធនេលេដមទុន ត្រមូវឲយធនគរតមកល់្របក ់
ចំនួន១០% ៃនេដមទុន ចុះបញជ ីេន ធនគរក ្ត ល។ ្របកត់មកល់េនះ មនិ ច េ្រប្របស់កនុង 
្របតិបត្តិករ ្របចៃំថងរបស់ ធនគរបនេទ េហយនឹង្រតូវ្របគល់ឲយធនគរវញិ េនេពលែដល 
ធនគរ សម័្រគចិត្ត បញឈប្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។
(ឃ) អ្រ ករ្របក់
 គណនីចរន្តគឺជគណនីែដលមនិមនករ្របក។់ អ្រ ករ្របក្របចឆំន េំលសមតុលយ
េនធនគរក ្ត ល ្រតូវបនសេងខបដូចខងេ្រកម៖  

២០១៤២០១៤ ២០១៣២០១៣

្របកប់េញញ មនកលកំណត់ ០,០៨% - ០,១៨% ០,១០% - ០,១៤%
ទុនប្រមុងកតព្វកិចច ០,១០% - ០,១២% ០,១០% - ០,១២%
្របកត់មកល់ធនេលេដមទុន ០,១៨% - ០,២០% ០,១៨% - ០,២០%

៥. ្របាក់បេញ្ញើេនៅធនាគារេផ ងៗ៥. ្របាក់បេញ្ញើេនៅធនាគារេផ ងៗ    
 គណនីចរន្តមនិមនករ្របកេ់ទ។ កនុងឆន ២ំ០១៤ ករ ក្របកេ់ន ធនគរេផ ងៗ 
ភគេ្រចន គឺ កេ់នធនគរកនុង ្រសុក។ ករ ក្របកេ់នះមនកលកំណតរ់យៈេពលខ្លី េហយ 
ទទួលបនករ្របក្របចឆំន ពំី ០,៨% េទ ១,៥%។

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

ករ ក្របក់ ១៤.៦០៨.៦៦៥ ៥៩.៥៣០.៣១០ ៣១.៤៦៧.៣៨៩ ១២៥.៧១២.២១៩ 
គណនីចរន្ត ៨.០៣៤.៥៤៨ ៣២.៧៤០.៧៨៣ ២.៦០៤.១៤៦ ១០.៤០៣.៥៦៣ 

២២.៦៤៣.២១៣ ៩២.២៧១.០៩៣ ៣៤.០៧១.៥៣៥ ១៣៦.១១៥.៧៨២ 
 
 គណនីចរន្តមនិមនករ្របកេ់ទ។ កនុងឆន ២ំ០១៤ ករ ក្របកេ់ន ធនគរេផ ងៗ 
ភគេ្រចន គឺ កេ់នធនគរកនុង ្រសុក។ ករ ក្របកេ់នះមនកល កំណតរ់យៈេពលខ្លី េហយ
ទទួលបនករ្របក្របចឆំន ពំី ០,៨% េទ ១,៥%។

ក ្ត ល។ ធនគរក ្ត លត្រមូវឲយ ធនគរពណិជជកមមទងំ យ េធ្វចំ តថ់ន ក ់
ឥណទន បុេរ្របទន និង្រទពយសកមម្រសេដៀងៗគន របស់ខ្លួនជ្របថំន កេ់ហយក្រមតិអបបបរម 
ៃនសំវធិនធន ជក់ ក ់្រតូវបនេធ្វេឡង ្រស័យ មចំ ត ់ថន កព់កព់ន័ធ េ យមនិគិតដល់ 
្រទពយសកមមែដល្រតូវបន កជ់វតថុបញច ំ។ កនុងករេធ្វចំ តថ់ន កឥ់ណទន ធនគរពិចរ  
េទេលក ្ត ពកព់ន័ធទងំអស់ ែដល ចមន ផលប៉ះពល់ដល់ លទធភព កនុងករសង្របក ់
ៃនភគីៃដគូរបស់ខ្លួន។
ខ. ពនធ
 ពនធ្រតូវបនគណន មមូល ្ឋ ន បំណក្រ យបចចុបបននៃន បទបបញញត្តិ ពនធ រប៉ុែន្ត 
បទបបញញ តិទងំអស់េនះ មនករផ្ល ស់ប្តូរពីមយួ្រគេទមយួ្រគ េហយករសេ្រមចជចុងេ្រកយ 
េលចំនួនពនធ នឹងេធ្វេឡងបនទ បព់ីមន ករ្រតួតពិនិតយចុងេ្រកយេ យ អគគនយក ្ឋ នពនធ រ។
 េនេពលែដលលទធផល ពនធចុងេ្រកយខុសគន ពីចំនួនពនធ ែដលបនកត្រ ពីដំបូង
 ភពលេម្អ ងេនះនឹងេធ្វឲយប៉ះពល់ដល់ពនធេល្របកច់ំេណញ និងសំវធិនធនពនធពនយរកនុងឆន ែំដល
ករកំណតព់នធបនេធ្វេឡង។

៤. សមតុល េនៅធនាគារកណា្ដល៤. សមតុល េនៅធនាគារកណា្ដល

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

គណនីចរន្ត ៥៩.០៤៩.៦៨៦ ២៤០.៦២៧.៤៧០ ២៧.១៩៦.៨៨៤ ១០៨.៦៥១.៥៥១ 
្របកប់េញញ មន
កលកំណត ់(ក) ១១.៣០១.០០០ ៤៦.០៥១.៥៧៥ ១២.១០០.០០០ ៤៨.៣៣៩.៥០០ 
្របកប់្រមុង
កតព្វកិចច (ខ) ៣៣.៨១៥.៥២៨ ១៣៧.៧៩៨.២៧៧ ២២.២១៧.០៥៣ ៨៨.៧៥៧.១២៧ 
្របកត់មកល់ធន
េលេដមទុន (គ) ៤.៥០០.០០០ ១៨.៣៣៧.៥០០ ៤.៥០០.០០០ ១៧.៩៧៧.៥០០ 

១០៨.៦៦៦.២១៤ ៤៤២.៨១៤.៨២២ ៦៦.០១៣.៩៣៧ ២៦៣.៧២៥.៦៧៨ 

(ក) ្របកប់េញញ មនកលកំណត់
 ្របកប់េញញ មនកល កំណតេ់នធនគរក ្ត ល គឺជ្របកប់េញញ  រយៈេពលខ្លីែដល 
មនកលកំណតត់ិចជង៣ែខ។ កនុងចំនួនទឹក្របក ់ បេញញ មនកលកំណតេ់នះ ធនគរបន 
កម់ូលប្រត ចជួញដូរបន (NCDs) ែដលមនទឹក្របកច់ំនួន ៩.០០១.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ 

េនធនគរក ្ត ល ជ្របកប់ញច ំ ស្រមប ់គណនីផតទ់ត។់ មូលប្រត ចជួញដូរបន (NCDs) 
មនរយៈេពលតិចជង៣ែខ និងមនអ្រ ករ្របក ់០,២៤% កនុងមយួឆន ។ំ គិត្រតឹម ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ២ំ០១៤  ធនគរមនិទនប់ន េ្របឥណទនវបិរូបនេ៍នេឡយេទ។

(ខ) ្របកប់្រមុងកតព្វកិចច
 ្របកប់្រមុងកតព្វកិចចគឺជ ្របកប់្រមុងអបបបរម ែដលគណន្រតឹម ៨% និង 
១២,៥% ជ្របកេ់រៀល និងរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗ ៃន្របកប់េញញ  និង្របកក់មច ី របស់អតិថិជន។ 
្របកប់្រមុងកតព្វកិចច ៤,៥០% េទេល្របក ់ បេញញ របស់ អតិថិជនជរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗ 
ដូចជ្របកេ់រៀល ែដលទទួល បនករ្របក ់ខណៈេពល ែដលេនសល់ ៨% និងទុនប្រមុង កតព្វ
កិចចេទេល្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ែដលមនិទទួលបនករ្របក។់

៦. ឥណទាន និងបុេរ្របទានអតិថិជន
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល
ឥណទនពណិជជ 
ឥណទនរយៈេពលែវង ១៤២.៣៦៩.៤១៤ ៥៨០.១៥៥.៣៦២ ៨៦.៦២៤.១២៥ ៣៤៦.០៦៣.៣៨០
ឥណទនវបិរូបន៍ ៥៧.០១៣.៣៨៥ ២៣២.៣២៩.៥៤៤ ៤៣.៧២៨.៥០៧ ១៧៤.៦៩៥.៣៨៥
ឥណទនរយៈេពលខ្លី ៩.១៦៣.៧៨៤ ៣៧.៣៤២.៤២០ ៤.៥៦៦.៣២១ ១៨.២៤២.៤៥២

ឥណទន 
និងបុេរ្របទនអតិថិជន

 សរុបដុល ២០៨.៥៤៦.៥៨៣ ៨៤៩.៨២៧.៣២៦ ១៣៤.៩១៨.៩៥៣ ៥៣៩.០០១.២១៧
សំវធិនធន
ឥណទនបតប់ង់
សំវធិនធនសង យ័ (២.០៨៤.៨៤៨) (៨.៤៩៥.៧៥៦) (១.៣៣៦.៤៤៦) (៥.៣៣៩.១០២)
សំវធិនធនជក់ ក់ (៦១.៧៧២) (២៥១.៧២០) (៤៩.២២៧) (១៩៦.៦៦១)

(២.១៤៦.៦២០) (៨.៧៤៧.៤៧៦) (១.៣៨៥.៦៧៣) (៥.៥៣៥.៧៦៣)
២០៦.៣៩៩.៩៦៣ ៨៤១.០៧៩.៨៥០ ១៣៣.៥៣៣.២៨០ ៥៣៣.៤៦៥.៤៥៤

 ឥណទនទងំអស់្រតូវបន ផ្តល់ជូនអតិថិជនជឯកត្តជន  និងសហ្រគសននែដលេធ្វ
ជីវកមមេនកនុង្របេទសកមពុជ។

(ក) សំវធិនធនឥណទនបតប់ង ់
 បែ្រមប្រមួលសំវធិនធនឥណទនបតប់ង ់មនដូចខងេ្រកម៖

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

នេដមឆន ំ ១.៣៨៥.៦៧៣ ៥.៥៣៥.៧៦៣ ៨៤៥.៨២១  ៣.៣៧៩.០៥៥ 

សំវធិនធនកនុងឆន ំ ៧៦០.៩៤៧ ៣.១០០.៨៥៩ ៥៣៩.៨៥២  ២.១៥៦.៧០៨ 

លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ -   ១១០.៨៥៥ - -
នចុងឆន ំ ២.១៤៦.៦២០ ៨.៧៤៧.៤៧៧  ១.៣៨៥.៦៧៣  ៥.៥៣៥.៧៦៣ 

(ខ) វភិគ មចំ តថ់ន កឥ់ណទន
 ៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល
ស្តង់ រឥណទន

   មន្រទពយបញច ំ ២០៧.៦៧៥.៩៦១ ៨៤៦.២៧៩.៥៤១ ១៣៤.៨៤៤.៦០១ ៥៣៨.៧០៤.១៨១
   ពុំមន្រទពយបញច ំ ៨៧០.៦២២ ៣.៥៤៧.៧៨៥ ៧៤.៣៥២ ២៩៧.០៣៦

២០៨.៥៤៦.៥៨៣ ៨៤៩.៨២៧.៣២៦ ១៣៤.៩១៨.៩៥៣ ៥៣៩.០០១.២១៧
(គ) អ្រ ករ្របក់
 ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជនទងំេនះ មនអ្រ ករ្របក ់ ្របចឆំន កំនុងចេន្ល ះ 
ពី៣,៥% េទ ១២% (២០១៣៖ ៣,៥% េទ ១២%)។

៧៦ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៧៧កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



៨. ្រទព សម ត្តិ និងបរិកា្ខរ(ត)៨. ្រទព សម ត្តិ និងបរិកា្ខរ(ត)

ករែកលម្អ្រទពយជួលករែកលម្អ្រទពយជួល បរកិខ រករយិល័យបរកិខ រករយិល័យ បរកិខ រកុំពយូទរ័បរកិខ រកុំពយូទរ័ យនយន្តយនយន្ត

្រទពយសកមមកំពុង្រទពយសកមមកំពុង

ដំេណ រករដំេណ រករ សរុបសរុប
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ

ដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

តៃម្លចុះបញជ ីសុទធេដម្រគ ១.៨៩២.៦៩៥ ៤៩២.៤៦៥ ៦៥៩.៤៧៤ ២៣២.៦៣៦ ២៦៣.៥៧៩ ៣.៥៤០.៨៤៩
ករទិញបែនថម ១២៨.១៥៨ ៣៩.៨៥១ ១៥៣.៧៨១ ៦០.០០០ - ៣៨១.៧៩០

ករេផទរចូល/(េចញ) - ២.៧៩០ ១៦.៨៧៥ ៤៤.៨០០ (៦៤.៤៦៥) -

ែកត្រមូវ - - - - (២៤.២០១) (២៤.២០១)
រលំស់ (៧៨២.១៥៦) (១៨២.១៦៧) (៣៩៦.៨១២) (១២០.០២៧) - (១.៤៨១.១៦២)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធចុង្រគ ១.២៣៨.៦៩៧ ៣៥២.៩៣៩ ៤៣៣.៣១៨ ២១៧.៤០៩ ១៧៤.៩១៣ ២.៤១៧.២៧៦

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

ៃថ្លេដម ៣.៧០១.៣៤៨ ៨៧០.៨៦៣ ២.២១២.៨២៣ ៦០៣.៣០០ ១៧៤.៩១៣ ៧.៥៦៣.២៤៧

រលំស់បងគរ (២.៤៦២.៦៥១) (៥១៧.៩២៤) (១.៧៧៩.៥០៥) (៣៨៥.៨៩១) - (៥.១៤៥.៩៧១)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ១.២៣៨.៦៩៧ ៣៥២.៩៣៩ ៤៣៣.៣១៨ ២១៧.៤០៩ ១៧៤.៩១៣ ២.៤១៧.២៧៦
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ សមមូលជពនេ់រៀល ៥.០៤៧.៦៩០ ១.៤៣៨.២២៦ ១.៧៦៥.៧៧២ ៨៨៥.៩៤២ ៧១២.៧៧០ ៩.៨៥០.៤០០

 គិត្រតឹម ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ករទិញ្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ ែដលមនទឹក្របក ់សរុបចំនួន ៣៨១.៧៩០ ដុ ្ល រ េមរកិ រមួបញចូ លនូវទឹក្របក្រតូវបងច់ំនួន ៧៤.៣២៩ ដុ ្ល រ េមរកិ 
ែដលេនមនិទនទ់ូទត។់

៧. ្រទព សកម្មេផ ងៗ៧. ្រទព សកម្មេផ ងៗ
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

បងគរករ្របក្រតូវទទួល ១.០៥២.២៩៧ ៤.២៨៨.១១០ ៦៧៧.៤៦២ ២.៧០៦.៤៦១
្របកក់ក ់(*) ២៦១.៦៦៣ ១.០៦៦.២៧៧ ២៥២.៩៨៧ ១.០១០.៦៨៣
្របតិបត្តិករេផទរ្របក់
ចូលែដលេនមនិទនទ់ូទត់ ៧៩.៣២៥ ៣២៣.២៤៩ ១.៩៣៤.១៤៥ ៧.៧២៦.៩០៩
សមភ រករយិល័យ ៤១.៧០៨ ១៦៩.៩៦០ ១៦.២៣៧ ៦៤.៨៦៧
េផ ងៗ ១៣៩.៨៨១ ៥៧០.០១៥ ១៩១.០០២ ៧៦៣.០៥៣

១.៥៧៤.៨៧៤ ៦.៤១៧.៦១១ ៣.០៧១.៨៣៣ ១២.២៧១.៩៧៣

(*)្របកក់កេ់នះគឺជ ្របកក់កេ់លករជួលករយិល័យ ែដល ច្របមូលមកវញិបន េនេពលចបក់ិចច សនយភតិសនយ។  រយៈេពលៃនភតិសនយគឺមនរយៈេពលេលសពី១ឆន  ំេហយ្របកក់កេ់នះមនិ
មនករ្របកេ់ទ។

៨. ្រទព សម ត្តិ និងបរិកា្ខរ៨. ្រទព សម ត្តិ និងបរិកា្ខរ

ករែកលម្អ្រទពយជួលករែកលម្អ្រទពយជួល បរកិខ រករយិល័យបរកិខ រករយិល័យ បរកិខ រកុំពយូទរ័បរកិខ រកុំពយូទរ័ យនយន្តយនយន្ត
្រទពយសកមមកំពុង្រទពយសកមមកំពុង

ដំេណ រករដំេណ រករ សរុបសរុប
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុត ្ល រ េមរកិដុត ្ល រ េមរកិ

ដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣

តៃម្លចុះបញជ ីសុទធេដម្រគ ២.៦៤៤.២៣៤ ៦២១.៧៦៤ ៩៦០.៥៦៤ ២៧៤.៦៦០ ៤០៥.៨០៣ ៤.៩០៧.០២៥

ករទិញបែនថម - ៤២.០៥៣ ២៥.៣៩៣ ៥១.៧៣០ ១៦៧.៥២២ ២៨៦.៦៩៨
ករេផទរចូល/(េចញ) ២២.១១២ ១.០៧៥ ២៨០.៨១៩ ៥.៧៤០ (៣០៩.៧៤៦) -

ែកត្រមូវ (៥.៧០៦) - - - - (៥.៧០៦)
រលំស់ (៧៦៧.៩៤៥) (១៧២.៤២៧) (៦០៧.៣០២) (៩៩.៤៩៤) - (១.៦៤៧.១៦៨)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធចុង្រគ ១.៨៩២.៦៩៥ ៤៩២.៤៦៥ ៦៥៩.៤៧៤ ២៣២.៦៣៦ ២៦៣.៥៧៩ ៣.៥៤០.៨៤៩

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣

ៃថ្លេដម ៣.៥៧៣.១៩០ ៨២៨.២២២ ២.០៤៦.៧២១ ៤៩៨.៥០០ ២៦៣.៥៧៩ ៧.២១០.២១២

រលំស់បងគរ (១.៦៨០.៤៩៥) (៣៣៥.៧៥៧) (១.៣៨៧.២៤៧) (២៦៥.៨៦៤) - (៣.៦៦៩.៣៦៣)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ១.៨៩២.៦៩៥ ៤៩២.៤៦៥ ៦៥៩.៤៧៤ ២៣២.៦៣៦ ២៦៣.៥៧៩ ៣.៥៤០.៨៤៩
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ សមមូលជពនេ់រៀល ៧.៥៦១.៣១៧ ១.៩៦៧.៣៩៨ ២.៦៣៤.៥៩៩ ៩២៩.៣៨១ ១.០៥២.៩៩៧ ១៤.១៤៥.៦៩២

៧៨ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៧៩កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



៩. ្រទព សកម្មអរូបី៩. ្រទព សកម្មអរូបី
កមមវធិីកុំពយូទរ័កមមវធិីកុំពយូទរ័ សរុបសរុប
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ

ដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធេដម្រគ ១.០៦៥.៥៤៨ ១.០៦៥.៥៤៨
ករទិញបែនថម ១១៣.៩១៥ ១១៣.៩១៥
រលំស់ (៦៨៧.០៩៣) (៦៨៧.០៩៣)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធចុង្រគ ៤៩២.៣៧០ ៤៩២.៣៧០

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣
ៃថ្លេដម ២.២៨៣.០១៧ ២.២៨៣.០១៧
រលំស់បងគរ (១.៧៩០.៦៤៧) (១.៧៩០.៦៤៧)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ៤៩២.៣៧០ ៤៩២.៣៧០
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ សមមូលជពនេ់រៀល ១.៩៦៧.០១៨ ១.៩៦៧.០១៨

ដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធេដម្រគ ៤៩២.៣៧០ ៤៩២.៣៧០ 
ករទិញបែនថម ៨៩.៨១៦ ៨៩.៨១៦ 
រលំស់ (៣២៧.៩០១)   (៣២៧.៩០១)   
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធចុង្រគ          ២៥៤.២៨៥          ២៥៤.២៨៥

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤
ៃថ្លេដម ២.៣៧២.៨៣២ ២.៣៧២.៨៣២ 
រលំស់បងគរ (២.១១៨.៥៤៨) (២.១១៨.៥៤៨)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ២៥៤.២៨៤ ២៥៤.២៨៤ 
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ សមមូលជពនេ់រៀល ១.០៣៦.២០៧ ១.០៣៦.២០៧ 

១០. ្របាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារេផ ងៗ១០. ្របាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារេផ ងៗ
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

គណនីចរន្ត ៣.៣០៣.៨៦៤ ១៣.៤៦៣.២៤៦ ៧៣២.៣៥១ ២.៩២៥.៧៤២ 
្របកប់េញញ 
មនកលកំណត់ ៣០.០០០.០០០ ១២២.២៥០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៣៩.៩៥០.០០០ 

៣៣.៣០៣.៨៦៤ ១៣៥.៧១៣.២៤៦ ១០.៧៣២.៣៥១ ៤២.៨៧៥.៧៤២ 
 

១៤. បំណុលេផ ងៗ១៤. បំណុលេផ ងៗ
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

មូលបបទនប្រតរបស់ធនគរ 
និងគណនី្រតូវទទួលេផ ងៗ (*) ១០.៨៣៣.៧៧៣ ៤៤.១៤៧.៦២៥ ២.២១៣.៩៧៧ ៨.៨៤៤.៨៣៨ 
្របតិបត្តិករេផទរ្របកេ់ចញែដល
េនមនិទនទ់ូទត ់(**)                ៧១៨.៧៧៦             ២.៩២៩.០១២ ៥.៦២៩.៥៨១ ២២.៤៩០.១៧៦ 
បងគរករប្រក្រតូវបង់ ១.៥១៩.២៨១ ៦.១៩១.០៧០ ៨៥៧.៥៥៤ ៣.៤២៥.៩២៨ 
បងគរ្របករ់ង្វ ន្រតូវបង់ ៦៤៤.០២៤ ២.៦២៤.៣៩៨ ៤៨៥.០០០ ១.៩៣៧.៥៧៥ 
បងគរពនធ្រតូវបង់ ៩៤.២០១ ៣៨៣.៨៦៩ ៥៣.៦៤៧ ២១៤.៣២១
បំណុលេផ ងៗ ៦០០.៣១៥ ២.៤៤៦.២៨៤ ៣៤២.១៣៨ ១.៣៦៦.៨៤១ 

១៤.៤១០.៣៧០ ៥៨.៧២២.២៥៨ ៩.៥៨១.៨៩៧ ៣៨.២៧៩.៦៧៩ 

(*) មូលបបទនប្រតរបស់ធនគរ និងគណនី្រតូវទទួលេផ ងៗ គឺជមូលបបទនផតទ់តែ់ដល
េនមនិទនទ់ូទតេ់ហយ ែដល្រតូវ ទូទតេ់ននយក ្ឋ នផតទ់តរ់បស់ធនគរក ្ត លបនទ បព់ី
កលបរេិចឆទ ងតុលយករ។
(**)្របតិបត្តិករេផទរ្របកេ់ចញ ែដលេនមនិទនទ់ូទត ់ គឺជ ច្របកេ់ផទរ េចញែដល្រតូវ
ទូទតប់នទ បព់ីកលបរេិចឆទ ងតុលយករជមយួធនគរជៃដគូ។
 បំណុលទងំេនះ ្រតូវបនរពំឹងថនឹង្រតូវទូទតស់ងកនុងរយៈេពលតិចជង១ឆន ។ំ

១៥. េដើមទុន១៥. េដើមទុន
 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ េដមទុនចុះបញជ ីរបស់ធនគរមនចំនួន ៤៥ 

នភគហ៊ុន (៣១ ធនូ ២០១៣៖ ៤៥ នភគហ៊ុន) ែដលមនតៃម្លចរកិ ១ ដុ ្ល រ េមរកិ 
កនុងមយួភគហ៊ុន។ ភគហ៊ុនទងំអស់្រតូវបនបង្រគបច់ំនួនទងំ្រសុង។

១៦. ចំណូលការ្របាក់សុទ្ធ១៦. ចំណូលការ្របាក់សុទ្ធ
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល
ចំណួលករ្របក៖់ចំណួលករ្របក៖់
ឥណទន និង
បុេរ្របទនអតិថិជន ១២.៩៦២.០៦១ ៥២.៨២០.៣៩៩ ៩.០០៨.២៨៧ ៣៥.៩៨៨.១០៧
ករ ក្របកេ់នធនគរ
ក ្ត ល និងធនគរេផ ងៗ ២៥៤.៨៥៥ ១.០៣៨.៥៣៤ ៨៩.៣៣៧ ៣៥៦.៩០០
ឥណទន និង
បុេរ្របទនបុគគលិក ៦៩.៣៨៨ ២៨២.៧៥៦ ២២.០៧៨ ៨៨.២០២
ចំណូលករ្របកស់រុប ១៣.២៨៦.៣០៤ ៥៤.១៤១.៦៨៩ ៩.១១៩.៧០២ ៣៦.៤៣៣.២០៩
ចំ យករ្របក៖់ចំ យករ្របក៖់
្របកប់េញញ មនកលកំណត់ (៣.៨៩៩.១២១) (១៥.៨៨៨.៩១៨) (២.៥៩៦.២៦៦) (១០.៣៧២.០៨៣)
គណនីចរន្ត (*) (៥៣៣.៥៨២) (២.១៧៤.៣៤៧) (៣៦០.១៨៥) (១.៤៣៨.៩៣៩)
្របកប់េញញ សន ំ (១៣៦.៧៨៦) (៥៥៧.៤០៣) (៨៦.៩១៧) (៣៤៧.២៣៣)

ចំ យករ្របកស់រុប (៤.៥៦៩.៤៨៩) (១៨.៦២០.៦៦៨) (៣.០៤៣.៣៦៨) (១២.១៥៨.២៥៥)
ចំណូលករ្របកស់ុទធចំណូលករ្របកស់ុទធ ៨.៧១៦.៨១៥ ៣៥.៥២១.០២១ ៦.០៧៦.៣៣៤ ២៤.២៧៤.៩៥៤

(*) គណនីចរន្តរបស់អតិថិជនពិេសស និងអតិថិជនជ្រកុមហ៊ុន គឺជគណនីែដលមនករ្របក។់

 ្របកប់េញញ មនកលកំណតគ់ឺជ ្របកប់េញញ ែដលមនរយៈេពលខ្លី ែដលមនកល
កំណតស់ងតិចជង១២ែខ។ ្របកប់េញញ មនកលកំណត ់ មនអ្រ ករ្របកព់ី ០,៨០% េទ 
២,២០% កនុងមយួឆន  ំ(២០១៣៖ ០,៥% េទ ១,៧៥%)។
១១. ្របាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន១១. ្របាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

្របកប់េញញ ត
មនកលកំណត់ ១៥១.៥៤១.០៥៨ ៦១៧.៥២៩.៨១១  ៩៨.៧២៥.០៥៨  ៣៩៤.៤០៦.៦០៧ 

គណនីចរន្ត ៨៧.០០៧.៧១០ ៣៥៤.៥៥៦.៤១៩  ៧៨.០០១.០០៦  ៣១១.៦១៤.០១៩ 

គណនីសន ំ ២៦.១៣១.៨៥៥ ១០៦.៤៨៧.៣០៩  ១៤.៥៨៨.១៥១  ៥៨.២៧៩.៦៦៣ 

២៦៤.៦៨០.៦២៣ ១.០៧៨.៥៧៣.៥៣៩  ១៩១.៣១៤.២១៥  ៧៦៤.៣០០.២៨៩ 
 
 គណនីចរន្ត ជគណនីមនិមនករ្របកច់ំេពះអតិថិជនធមម  និងមនករ្របកច់ំេពះ
អតិថិជនពិេសស។ 
 ្របកប់េញញ មនកលកំណត ់ គឺជ្របក ់ បេញញ ែដលមនរយៈេពលខ្លី ែដលមនកល
កំណតស់ងតិចជង១២ែខ។
 គណនី្របកស់ន  ំ និង្របកប់េញញ មន កលកំណត ់ ទទួលបន ករ្របក្របចឆំន  ំ
ដូចខងេ្រកម៖

២០១៤២០១៤ ២០១៣២០១៣
គណនីសន ំ ០,៥% េទ ១,៥០% ០,៥% េទ ១,៥០%
្របកប់េញញ មនកលកំណត់ ០,១% េទ ៥% ០,១% េទ ៥%
គណនីចរន្ត ០% េទ ១,៧៥% ០% េទ ១,៧៥%

១២. ទឹក្របាក់្រតូវទារ/ជំពាក់្រកុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ១២. ទឹក្របាក់្រតូវទារ/ជំពាក់្រកុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ
 ទឹក្របកែ់ដលធនគរ CIMB Bank Berhad  ជំពកភ់គេ្រចន ពកព់ន័ធនឹងចំនួនទឹក 
្របកែ់ដល ធនគរ សុី យ អិមប៊ ី ភអីិលសុី ទូទតជ់ំនួស ធនគរ CIMB BankBerhad 

ទកទ់ិននឹងអតថ្របេយជនន៍នរបស់បុគគលិកពីធនគរ CIMB Bank Berhad និង្រកុមហ៊ុន
ពកព់ន័ធេផ ងៗ ។
 ទឹក្របកជ់ំពក្រកុមហ៊ុនពកព់ន័ធ គឺជ្របកជ់ំពកធ់នគរ CIMB Bank Berhad ពកព់ន័ធ
នឹងចំនួនទឹក្របក ់ ែដលធនគរ CIMB Bank Berhad ទូទតជ់ំនួសធនគរ សុី យអឹមប៊ ី
ភអីិលសុី ទកទ់ិនេទនឹងរបណ្តុ ះប ្ត លេន្របេទស ម៉េឡសុី។

១៣. ទឹក្របាក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់១៣. ទឹក្របាក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 ទឹក្របក ់ជំពកអ់នកផគតផ់គង ់ភគេ្រចនគឺ ៃថ្លជួសជុលករយិល័យ និង្របកត់មកល់របស់
អនក ងសង។់ ទឹក្របកេ់នះ្រតូវទូទតស់ងកនុងរយៈេពលតិចជ១២ែខ។

១៧.ចំណូលកៃ្រមេសវា និងេជើងសារ១៧.ចំណូលកៃ្រមេសវា និងេជើងសារ
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

កៃ្រមបនមក
ពីករេផទរ្របក់ ៩៩៥.៣៨០ ៤.០៥៦.១៧៤ ៦២៧.២០៦ ២.៥០៥.៦៨៨ 
កៃ្រមហិរញញបបទន
ពណិជជកមម ៥២៩.៦៧៩ ២.១៥៨.៤៤២ ២៦១.០២៨  ១.០៤២.៨០៧ 
កៃ្រមបនមកពី
េស ឥណទន ៣៥០.៧៧០ ១.៤២៩.៣៨៨ ៣៨៤.៨៩៥ ១.៥៣៧.៦៥៦ 
កៃ្រមកិចចសនយឥណទន ១៩០.០៣៩ ៧៧៤.៤០៩ ១១១.៧១២ ៤៤៦.២៨៩ 
កៃ្រម និងេជង រ
េលេស េផ ងៗ ៣៩៣.៧២២ ១.៦០៤.៤១៦ ១៩០.៧៦៥ ៧៦២.១០៦ 

២.៤៥៩.៥៩០ ១០.០២២.៨២៩  ១.៥៧៥.៦០៦  ៦.២៩៤.៥៤៦ 

១៨.ចំណាយែផ្នកបុគ្គលិក១៨.ចំណាយែផ្នកបុគ្គលិក
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

្របកេ់បៀវត រ ៍
និង្របកឈ់នួល ២.៧៤១.៩៤៩ ១១.១៧៣.៤៤២ ២.១៨៩.១៦៩ ៨.៧៤៥.៧៣១ 
អតថ្របេយជន៍
រយៈេពលខ្លីេផ ងៗ ៦៧៣.៤០៣ ២.៧៤៤.១១៧ ២៥៥.៧០៦  ១.០២១.៥៤៥ 
្របករ់ង្វ ន ់និង
្របកេ់លកទឹកចិត្ត ៦៤៤.០២៤ ២.៦២៤.៣៩៨ ៤៧៩.១៣៤ ១.៩១៤.១៤០ 

៤.០៥៩.៣៧៦ ១៦.៥៤១.៩៥៧  ២.៩២៤.០០៩  ១១.៦៨១.៤១៦ 

១៩.ចំណាយរលស់្រទព សម ត្តិ និងបរិកា្ខរ និងរលស់្រទព សកម្មអរូបី១៩.ចំណាយរលស់្រទព សម ត្តិ និងបរិកា្ខរ និងរលស់្រទព សកម្មអរូបី
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

ចំ យរលំស់្រទពយ
សមបត្តិ និងបរកិខ រ 
    (កំណតស់មគ ល់៨) ១.៤៨១.១៦២ ៦.០៣៥.៧៣៥ ១.៦៤៧.១៦៨ ៦.៥៨០.៤៣៦ 
ចំ យរលំស់្រទពយ
សកមមអរូបី 
    (កំណតស់មគ ល់៩) ៣២៧.៩០១ ១.៣៣៦.១៩៧ ៦៨៧.០៩៣ ២.៧៤៤.៩៣៧ 

១.៨០៩.០៦៣ ៧.៣៧១.៩៣២ ២.៣៣៤.២៦១ ៩.៣២៥.៣៧៣ 

៨០ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៨១កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



២០. ចំណាយទូេទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល២០. ចំណាយទូេទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

ចំ យករជួល ៥៧៨.៥០៧ ២.៣៥៧.៤១៦ ៥៥៧.៣០០ ២.២២៦.៤១៤ 

ចំ យេស ធនគរ ៤៣៧.៦០៦ ១.៧៨៣.២៤៤ ១៧៥.៨៩៣ ៧០២.៦៩៣ 

ចំ យជួសជុល និងែថទំ ៣៨០.៥៤១ ១.៥៥០.៧០៥ ២៩២.៩៧៣ ១.១៧០.៤២៧ 

ចំ យកៃ្រម ជញ បណ័្ណ ២៤៨.៩៧៣ ១.០១៤.៥៦៥ ១៨០.៤២៥ ៧២០.៧៩៨ 

ចំ យទំនកទ់ំនង ២២៤.៩៥៦ ៩១៦.៦៩៦ ២៥៩.៩៥៦ ១.០៣៨.៥២៤ 

ចំ យផ យពណិជជកមម 
និងទំនកទ់ំនង    ធរណៈ ៣២៣.៩៥៤ ១.៣២០.១១៣ ១៤០.៣៦៦ ៥៦០.៧៦២ 

េ ហ៊ុយេធ្វដំេណ រ និង
ករ ន កេ់ន ២០១.៣៨៦ ៨២០.៦៤៨ ២០៣.៥៦៤ ៨១៣.២៣៨ 

ចំ យទឹក-េភ្លង ១៨៨.៨៥១ ៧៦៩.៥៦៨ ២០៨.៧០៥ ៨៣៣.៧៧៦ 

ចំ យសមភ រករយិល័យ ១៥១.០៣៤ ៦១៥.៤៦៤ ១៣៣.៧៤៣ ៥៣៤.៣០៣ 

អតថ្របេយជន្រកុម្របឹក ភបិល
 (កំណតស់មគ ល់២៥ ឃ) ៨៩.៨០០ ៣៦៥.៩៣៥ ៩៦.១៦៨ ៣៨៤.១៩១ 

ចំ យហិរញញបបទនពណិជជកមម ៥២.៥៤៩ ២១៤.១៣៧ ៦៥.៣១១ ២៦០.៩១៧ 

កៃ្រមែផនកចបប ់និងវជិជ ជីវៈ ២៣.៨៣៥ ៩៧.១២៨ ៣៤.៧២៤ ១៣៨.៧២២ 

ចំ យេផ ងៗ ៤៦៥.០៤៩ ១.៨៩៥.០៧៣ ៣៣៩.៨២៥  ១.៣៥៧.៦០២ 

៣.៣៦៧.០៤១ ១៣.៧២០.៦៩២  ២.៦៨៨.៩៥៣  ១០.៧៤២.៣៦៧ 

២១.ចំណាយពន្ធេលើ្របាក់ចំេណញ២១.ចំណាយពន្ធេលើ្របាក់ចំេណញ
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

ពនធេល្របកច់ំេណញ
កនុងឆន  ំ(ពនធអបបបរម) ១៦០.០២៦ ៦៥២.១០៦ ១០៨.៦៨៨ ៤៣៤.២០៩ 

២២. សាច់្របាក់បានពី្របតិបត្តិការ២២. សាច់្របាក់បានពី្របតិបត្តិការ
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

ចំេណញ/(ខត)មុនបងព់នធេល្របកច់ំេណញ ១.៣៨៤.៤៣១ ៥.៦៤១.៥៥៦ (៦២៨.៧១២) (២.៥១១.៧០៤)
និយត័កមម៖
សំវធិនធនេលបំណុលសង យ័ 
(កំណតស់មគ ល់ ៦ក) ៧៦០.៩៤៧ ៣.១០០.៨៥៩ ៥៣៩.៨៥២ ២.១៥៦.៧០៨
រលំស់្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ  
( កំណតស់មគ ល់៨) ១.៤៨១.១៦២ ៦.០៣៥.៧៣៥ ១.៦៤៧.១៦៨ ៦.៥៨០.៤៣៦
រលំស់្រទពយសកមមអរូបី 
(កំណតស់មគ ល់៩) ៣២៧.៩០១ ១.៣៣៦.១៩៧ ៦៨៧.០៩៣ ២.៧៤៤.៩៣៧
ចំណូលករ្របកស់ុទធ (៨.៧១៦.៨១៥) (៣៥.៥២១.០២១) (៦.០៧៦.៣៣៤) (២៤.២៧៤.៩៥៤)
ខត្របតិបត្តិករមុនបែ្រមប
្រមួល្រទពយសកមម និងបំណុល្របតិបត្តិករ (៤.៧៦២.៣៧៤) (១៩.៤០៦.៦៧៤) (៣.៨៣០.៩៣៣) (១៥.៣០៤.៥៧៧)
បែ្រមប្រមួល្រទពយសកមម និងបំណុល្របតិបត្តកិរ
្របកប់្រមុងេនធនគរក ្ត ល (១១.៥៩៨.៤៧៥) (៤៧.២៦៣.៧៨៦) (៩.៦៦២.០៥៣) (៣៨.៥៩៩.៩០២)
ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន (៧៣.៦២៧.៦៣០) (៣០០.០៣២.៥៩២) (៥០.៣៣៦.៨៧១) (២០១.០៩៥.៨០០)
្រទពយសកមមេផ ងៗ ១.៨៧១.៧៩១ ៧.៦២៧.៥៤៨ (១.៧១៦.៦៧២) (៦.៨៥៨.១០៤)
្របកប់េញញ របស់ធនគរេផ ងៗ ២២.៥៧១.៥១៣ ៩១.៩៧៨.៩១៥ (១២.៧១៣.១៥០) (៥០.៧៨៩.០៣៤)
្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ៧៣.៣៦៦.៤០៨ ២៩៨.៩៦៨.១១៣ ៩២.៩៥០.៩៨៥ ៣៧១.៣៣៩.១៨៥
ទឹក្របក្រតូវទរ/ជំពក្រកុមហ៊ុនពកព់ន័ធ ២១៩.៩២៦ ៨៩៦.១៩៨ (៩.៣៦៩) (៣៧.៤២៩)
ទឹក្របកជ់ំពកអ់នកផគតផ់គង់ ៥៧.១២៥ ២៣២.៧៨៤ (៥០៩.៣៨៧) (២.០៣៥.០០១)
បំណុលេផ ងៗ ៤.០៩២.៤២១ ១៦.៦៧៦.៦១៦ (២.៦៨៤.១៥២) (១០.៧២៣.១៨៨)

ច្របកប់នពី្របតិបត្តិករ ១២.១៩០.៧០៥ ៤៩.៦៧៧.១២២ ១១.៤៨៨.៣៩៨ ៤៥.៨៩៦.១៥០ 

ក)ករេផទ ងផទ តព់នធេល្របកច់ំេណញ
 ករេផទ ងផទ ត ់ពនធេល្របកច់ំេណញ ែដលបនគណន មអ្រ ពនធ២០% 
េលចំនួនពនធេល្របកច់ំេណញ ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍លទធផលដូចខងេ្រកម៖

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

ចំេណញ/(ខត) មុន
បងព់នធេល្របកច់ំេណញ ១.៣៨៤.៤៣១ ៥.៦៤១.៥៥៦ (៦២៨.៧១២) (២.៥១១.៧០៤)
ពនធេល្របកច់ំេណញ
គណន មអ្រ  ២០% ២៧៦.៨៨៦ ១.១២៨.៣១១ (១២៥.៧៤២) (៥០២.៣៤១)
ផលប៉ះពល់ពនធទកទ់ិននឹង៖
ចំ យែដលមនិ ច
កតក់ង មចបបព់នធ ២១៣.៥៥៨ ៨៧០.២៤៧ ១៧.៨៩៥ ៧១.៤៩១
ពនធពនយ្រទពយសកមមមនិបន
កត្រ ទកទ់ងខតេយងពីឆន មំុន (៤៩០.៤៤៤) (១.៩៩៨.៥៥៨) - -

ពនធេល្របកច់ំេណញ
មអ្រ ២០% - - (១០៧.៨៤៧) (៤៣០.៨៥០)

ពនធអបបបរម ១៦០.០២៦ ៦៥២.១០៦ ១០៨.៦៨៨ ៤៣៤.២០៩ 
ខ) ពនធអបបបរម
 ពនធេល្របកច់ំេណញ របស់ធនគរ ្រតូវបនគណនេ យ ែផ្អកេលពនធអបបបរម។  
ពនធអបបបរម  ្រតូវបនគណន មអ្រ  ១% ៃនផលរបរ្របចឆំន  ំរមួបញចូ ល ល់ពនធទងំអស់។ 
ពនធេល្របកច់ំេណញ ្រតូវបង់ មអ្រ មយួែដលខពស់ជងរ ងអ្រ ពីរខងេ្រកមេនះ៖ 
•  ២០% េល្របកច់ំេណញជបព់នធ ឬ
•  ១% ពនធអបបបរម រមួបញចូ ល ករេលតៃម្លបែនថម។
គ)បញ្ហ ពនធេផ ងៗ 
 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរមនពនធ ពនយរ្រទពយសកមម ចំនួន 
៨៥៨.២៤៦ ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលប ្ត លមកពីករខតពនធេយងពីឆន មំុន និងរលំស់បងគរ។ ពនធ
ពនយរ្រទពយសកមមទងំេនះមនិ្រតូវបនកត្រ កនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេទ េ យ រែតមនិមន
ភព្របកដ្របជថេតផល្របេយជន៍ មយួនេពលអនគត ចទទួលបនពីករខតបងទ់ងំ
េនះពីេ្រពះ៖
•  មនិមនភព្របកដ្របជថនឹងមន្របកច់ំេណញជបព់នធនេពលអនគត    

ែដល ចឲយធនគរេ្រប្របស់ អតថ្របេយជនេ៍នះបន។
•  ករខតពនធ ចេយងេទកតក់ងនឹង្របកច់ំេណញជបព់នធកនុងឆន បំន្តបនទ ប ់

ជអតិបរមបនែត៥ឆន បំ៉ុេ ្ណ ះ។
•  ករខតពនធែដល ចេយងេទេ្រប្របស់បន គឺ្រតូវមនករ្រតួតពិនិតយ និងមនករអនុមត័

េ យអគគនយក ្ឋ នពនធ រ។
 លិខិត្របកសពនធរបស់ធនគរ្រតូវ្រតួតពិនិតយ េ យអគគនយក ្ឋ នពនធ រ ម 
ករយិបរេិចឆទ។ េ យ រករអនុវត្តចបប ់ និងបទបបញញ តិ្តពនធ រេទ េល្របតិបត្តិករេផ ងៗ ច 
មនករបក្រ យខុសៗគន  េហតុេនះចំនួនពនធែដលបន យករណ៍េនកនុងរបយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុរបស់ ធនគរ ចមនករផ្ល ស់ប្តូរេនេពលេ្រកយ ្រស័យេលករកំណតច់ុងេ្រកយ 
េ អគគនយក ្ឋ នពនធ រ។

៨២ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៨៣កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



២៣.សាច់្របាក់ និងសាច់្របាក់សមមូល២៣.សាច់្របាក់ និងសាច់្របាក់សមមូល
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

ច្របកក់នុងៃដ ១០.៥៧៣.៩៧១ ៤៣.០៨៨.៩៣២ ៩.៥២៩.៣៥៥ ៣៨.០៦៩.៧៧៣

សមតុលយេនធនគរក ្ត ល៖ 
(កំណតស់មគ ល់៤)
គណនីចរន្ត ៥៩.០៤៩.៦៨៦ ២៤០.៦២៧.៤៧០ ២៧.១៩៦.៨៨៤ ១០៨.៦៥១.៥៥២

្របកប់េញញ មនកលកំណត ់
(កលកំណតត់ិចជង៣ែខ) ១១.៣០១.០០០ ៤៦.០៥១.៥៧៥ ១២.១០០.០០០ ៤៨.៣៣៩.៥០០

្របកប់េញញ  និងករ ក្របក់
េនធនគរ េផ ងៗ៖ 
(កំណតស់មគ ល់៥)
្របកប់េញញ  ១៤.៦០៨.៦៦៥ ៥៩.៥៣០.៣១០ ៣១.៤៦៧.៣៨៩ ១២៥.៧១២.២១៩

គណនីចរន្ត ៨.០៣៤.៥៤៨ ៣២.៧៤០.៧៨៣ ២.៦០៤.១៤៦ ១០.៤០៣.៥៦៣

១០៣.៥៦៧.៨៧០ ៤២២.០៣៩.០៧០ ៨២.៨៩៧.៧៧៤ ៣៣១.១៧៦.៦០៧

២៤.កិច្ចសន  និងបំណុលយថាេហតុ២៤.កិច្ចសន  និងបំណុលយថាេហតុ
ក) កិចចសនយពនយរឥណទន
 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរមនចំនួន ទឹក្របកក់នុង កិចចសនយៃន
ឧបករណ៍ ហិរញញ វតថុេ្រក ងតុលយករ ែដល្រតូវផ្តល់ឥណទនជូនអតិថិជនដូចខងេ្រកម៖

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

លិខិតធនពីធនគរ ៥៧.៥១១.៤០៤ ២៣៤.៣៥៨.៩៧១ ៤១.៦៩០.៨៣០ ១៦៦.៥៥៤.៨៦៦ 

ចំែណកឥណទនវបិរូបន ៍
ែដលមនិបនេ្រប្របស់ ១៨.៩៣៥.១៦៥ ៧៧.១៦០.៧៩៧ ១៦.០៤០.០០៨ ៦៤.០៧៩.៨៣២ 

កិចចសនយឥណទន ១៣.៤៣៩.៨៨០ ៥៤.៧៦៧.៥១១ ៧.០៦៥.៤៣១ ២៨.២២៦.៣៩៧ 

៨៩.៨៨៦.៤៤៩ ៣៦៦.២៨៧.២៧៩ ៦៤.៧៩៦.២៦៩ ២៥៨.៨៦១.០៩៥ 

ខ) កិចចសនយភតិសនយ្របតិបត្តិ
 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរមនកចិចសនយភតិសនយែដលមនិ ចលុប
េចលបន ទកទ់ិននឹងភតិសនយេលករជួលអគរ។
 ចំ យភតិសនយអបបបរម សរុបែដល្រតូវបងប់ែនថម កនុងរយៈេពលៃនកិចចសនយមន 
ដូចខងេ្រកម៖

២៥.្របតិបត្តិការ និងសមតុល ភាគីពាក់ព័ន្ធ (ត)២៥.្របតិបត្តិការ និងសមតុល ភាគីពាក់ព័ន្ធ (ត)
គ) ្របតិបត្តិករភគីសមពនធញ័តិ

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

ចំ យ៖

ចំ យករ្របកប់នបង/់
្រតូវបងេ់ល្របកប់េញញ 
របស់គណៈ្រគប្រគងជនខ់ពស់ ៧៤.៥១០ ៣០៣.៦២៨ ៧៥.៣៧៦ ៣០១.១២៧ 

ចំណូល៖
ចំណូលករ្របកប់នទទួលពី
្របកប់េញញ  េន្រកុមហ៊ុនេម 
និង្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិនន ២៣.២៥៩ ៩៤.៧៨០ ១៥.៥៣៧ ៦៣.៣១៣

(ឃ) ភករគណៈ្រគប្រគងជនខ់ពស់
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

អតថ្របេយជន៍
របស់្រកុម្របឹក ភបិល ៨៩.៨០០ ៣៦៥.៩៣៥ ៩៦.១៦៨ ៣៨៤.១៩១ 

្របកេ់បៀវត រ ៍
និងអតថ្របេយជន៍
រយៈេពលខ្លី ៣៤៧.១៩៦ ១.៤១៤.៨២៤ ៣៩៩.០៣៦ ១.៥៩៤.១៤៩ 

៤៣៦.៩៩៦ ១.៧៨០.៧៥៩ ៤៩៥.២០៤ ១.៩៧៨.៣៤០ 

២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
 សកមមភពរបស់ធនគរ ្របឈមនឹង និភយ័ ហិរញញ វតថុេផ ងៗមយួ ចំនួនដូចជ 

និភយ័ឥណទន និភយ័ទីផ រ (រមួមន និភយ័ រូបិយបណ័្ណ បរេទស និង និភយ័ 
អ្រ ករ្របក)់ និភយ័ ច្របកង់យ្រសួល និង និភយ័្របតិបត្តិករ។ករទទួលយក 

និភយ័ គឺជសកមមភពចមបងរបស់ ជីវកមមហិរញញ វតថុ េហយ និភយ័្របតិបត្តិករ គឺជ 
ផលវបិក ែដលមនិ ច េជៀស ងបនកនុងដំេណ រករ ជីវកមមមនិេ្រប្របស់ ឧបករណ៍ 
ហិរញញ វតថុនិទស ន ៍ (derivative financial instrument) េដមប្រគប្រគង និភយ័ហិរញញ វតថុ 
របស់ខ្លួនេនះេទ។
ធនគរមន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និងបំណុលហិរញញ វតថុដូចខងេ្រកម៖

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

មនិេលសពី១ឆន ំ ៥៧៩.៧២៦ ២.៣៦២.៣៨៣ ៣៤២.៤៥៤ ១.៣៦៨.១០៤ 
េលសពី១ឆន  ំ
ែតមនិេលសពី៥ឆន ំ ៤២៧.៩៣៩ ១.៧៤៣.៨៥១ ១៥១.៦៦០ ៦០៥.៨៨២ 

១.០០៧.៦៦៥ ៤.១០៦.២៣៤ ៤៩៤.១១៤ ១.៩៧៣.៩៨៦ 

២៥.្របតិបត្តិការ និងសមតុល ភាគីសម្ពន្ធ័ញាតិ២៥.្របតិបត្តិការ និងសមតុល ភាគីសម្ពន្ធ័ញាតិ
ក)ភគីសមពនធញ័តិ និងទំនកទ់ំនង
 ធនគរ្រតូវបន កនក់បទ់ងំ្រសុងេ យ  CIMB Bank Berhad  ែដលមន 
ជញ បណ័្ណ ចុះបញជ ីពណិជជកមមេន្របេទសម៉េឡសុី។ ្រកុមហ៊ុន CIMB Group Holdings 

Berhad ជ្រកុមហ៊ុនេម ែដលបនចុះ បញជ ីជ្រកុមហ៊ុន ជីវកមមេន្របេទស  ម៉េឡសុី។
 គណៈ្រគប្រគង សំខន់ៗ  របស់ធនគរ រមួមសមជិក ្រកុម្របឹក ភបិល របស់ធនគរ 
ជអនក ែដលេធ្វករសេ្រមចចិត្តសំខន់ៗ ពកព់ន័ធេទនឹងេគលេ យុទធ ្រស្តរបស់ធនគរ្រពម
ទងំអនក្រគប្រគង ជនខ់ពស់ (រមួបញចូ លសមជិក ្រកុម្រគួ រ ជិតដិតរបស់ពួកេគផងែដរ)។
ខ)សមតុលយភគីសមពនធញ័តិ

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

ទឹក្របកែ់ដលធនគរជំពក៖់
្រកុមហ៊ុនេម៖
ទឹក្របកជ់ំពក់

 CIMB Bank Berhad 
(កំណតស់មគ ល់១២) ២៨៣.៧១០ ១.១៥៦.១១៨ ៥១.៤៣៤ ២០៥.៤៧៩

្របកប់េញញ របស់គណៈ
្រគប្រគងជនខ់ពស់ ១.៩៧៩.០៣៧ ៨.០៦៤.៥៧៦ ១.៨៥៦.៨២១ ៧.៤១៨.០០០ 

២.២៦២.៧៤៧ ៩.២២០.៦៩៤ ១.៩០៨.២៥៥ ៧.៦២៣.៤៧៩
ទឹក្របកែ់ដល្រកុមហ៊ុន
សមពនធញ័តិជំពក៖់

្របកប់េញញ េន៖
្រកុមហ៊ុនេម ៥.១៦៨.៧៧២ ២១.០៦២.៧៤៦ ១៥.៤០៥.៧៣៤ ៦១.៥៤៥.៩០៧ 
ឥណទន និងបុេរ្របទនភគី
សមពនធញ័តិ (១.១៦៥.៥៦៨) (៤.៧៤៩.៦៩០)  (២១៦.៧៣៩)  (៨៦៥.៨៧២)

ទឹក្របកជ់ំពកព់ី
្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ 
(កំណតស់មគ ល់១២) ៦៣.៤៧៤ ២៥៨.៦៥៧ ៥១.១២៤ ២០៤.២៤០

្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ
១៥៦.៣៧៥ ៦៣៧.២២៨ ២៣០.១៩២ ៩១៩.៦១៧ 

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ 
(ឥណទននិងគណនី្រតូវទទួល)(ឥណទននិងគណនី្រតូវទទួល)

ច្របកក់នុងៃដ ១០.៥៧៣.៩៧១ ៤៣.០៨៨.៩៣២ ៩.៥២៩.៣៥៥ ៣៨.០៦៩.៧៧៣ 
សមតុលយេន
ធនគរក ្ត ល (*) ៧០.៣៥០.៦៨៦ ២៨៦.៦៧៩.០៤៥ ៣៩.២៩៦.៨៨៤ ១៥៦.៩៩១.០៥១ 
្របកប់េញញ  និងករ ក់
្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ២២.៦៤៣.២១៣ ៩២.២៧១.០៩៣  ៣៤.០៧១.៥៣៥  ១៣៦.១១៥.៧៨២ 
ឥណទន និង
បុេរ្របទនអតិថិជន ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ ៨៤១.០៧៩.៨៥០ ១៣៣.៥៣៣.២៨០ ៥៣៣.៤៦៥.៤៥៤
ទឹក្របក្រតូវទរ
ពី្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ ៦៣.៤៧៤ ២៥៨.៦៥៧ ៥១.១២៤ ២០៤.២៤០ 
្រទពយសកមមេផ ងៗ ១.៣៩៣.២៨៥ ៥.៦៧៧.៦៣៦  ២.៨៦៤.៥៩៤  ១១.៤៤៤.០៥៣ 

៣១១.៤២៤.៥៩២ ១.២៦៩.០៥៥.២១៣ ២១៩.៣៤៦.៧៧២ ៨៧៦.២៩០.៣៥៣
បំណុលហិរញញ វតថុបំណុលហិរញញ វតថុ
(បំណុលេផ ងៗ (បំណុលេផ ងៗ 
កត្រ មរលំស់ៃថ្លេដម)កត្រ មរលំស់ៃថ្លេដម)
្របកប់េញញ របស់ធនគរ ៣៣.៣០៣.៨៦៤ ១៣៥.៧១៣.២៤៦ ១០.៧៣២.៣៥១ ៤២.៨៧៥.៧៤២ 
្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ២៦៤.៦៨០.៦២៣ ១.០៧៨.៥៧៣.៥៣៩  ១៩១.៣១៤.២១៥  ៧៦៤.៣០០.២៨៩ 
ទឹក្របកជ់ំពក់
្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ ២៨៣.៧១០ ១.១៥៦.១១៨ ៥១.៤៣៤ ២០៥.៤៧៩ 
ទឹក្របកជ់ំពកអ់នកផគតផ់គង់ ១៩៧.២១១ ៨០៣.៦៣៥ ១៤០.០៨៦ ៥៥៩.៦៤៤ 
បំណុលេផ ងៗ ១២.៧៩៦.៨៨៨ ៥២.១៤៧.៣១៩  ៨.៦៧០.៦៩៦ ៣៤.៦៣៩.៤៣១ 

៣១១.២៦២.២៩៦ ១.២៦៨.៣៩៣.៨៥៧ ២១០.៩០៨.៧៨២ ៨៤២.៥៨០.៥៨៥ 

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ-សុទធ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ-សុទធ ១៦២.២៩៦ ៦៦១.៣៥៦ ៨.៤៣៧.៩៩០ ៣៣.៧០៩.៧៦៨

(*) សមតុលយេនធនគរក ្ត ល មនិរមួបញចូ ល្របកត់មកល់ធនេលេដមទុន និង្របកប់្រមុង ក
តព្វកិចចែដលមនិែមនជ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ។

២៦២៦. . ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ុ( (តត))
២៦២៦.១ និភយ័ឥណទននិភយ័ឥណទន
 ធនគរ្របឈមមុខ នឹង និភយ័ឥណទន ែដលជ និភយ័ េកតេឡងេ យភគី 
ៃដគូរបស់ធនគរ នឹងេធ្វឲយមនករខតបងែ់ផនក ហិរញញ វតថុដល់ធនគរ េ យ រករខកខន 
កនុង ករបំេពញកតព្វកិចចសង បំណុល មកិចចសនយ។ និភយ័ឥណទន គឺជ និភយ័ែដល 
សំខនជ់ងេគបំផុតកនុង ជីវកមមធនគរ។ និភយ័ឥណទនភគេ្រចនេកតមកពីករផ្ដល់ 
ឥណទន និងបុេរ្របទន។ ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុេ្រកខទង់ ងតុលយករកម៏ន និភយ័ ឥណទន 
ែដរ ដូចជកិចចសនយឥណទនជេដម។ករ្រគប្រគង និភយ័ឥណទន្រតូវបនេធ្វេឡងេ យ 
គណៈកមម ធិករឥណទនរបស់ធនគរ។
 និភយ័ឥណទន្រតូវបន ្រគប្រគង មរយៈករវភិគជ្របចេំទេលលទធភពរបស់
អនកខចី្របក ់ និងអនកខចី្របក ់ ែដលមនសក្ត នុពល កនុងករបំេពញកតព្វកិចចសងករ្របក ់
និង្របកេ់ដម។ និភយ័ឥណទនក្រតូវបន្រគប្រគង មរយៈករទទួលវតថុបញច ំ និងករធន
ជបុគគល។
២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

៨៤ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៨៥កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



២៦.១ និភយ័ឥណទន (ត)២៦.១ និភយ័ឥណទន (ត)

 (ក) ករ ស់ែវង និភយ័ឥណទន
 ធនគរបនបេងកតេគលករណ៍ និភយ័ឥណទនសនូល (Core Credit Risk Policy)
 ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡង េដមបអីភបិល នូវ ល់សកមមភព កនុងករធន ៉បរ់ង និភយ័។ ករបន្ត 
ឥណទន ្រតូវបនអភបិលេ យកមមវធិីឥណទន ែដលបនេរៀប ចំគេ្រមងស្រមបផ់លិតផល 
ឬសំេពៀតឥណទនពិេសស បទ់ងំទីផ រេគលេ  កលកំណត ់និងលកខខណ្ឌ  ឯក រសំ ង 
និងនីតិវធិីេនេ្រកមផលិតផលឥណទនែដលនឹង្រតូវ ស់ែវង និងផ្តល់ឲយ។
 ធនគរកអ៏ះ ងផងែដរថខ្លួនមនករែបងែចកតួនទីចបស់ ស់ រ ងកតព្វកិចចអនក
េលកសំេណ  ឥណទន (loan originators) អនក យតៃម្ល ឥណទន (evaluators) និងក្រមតិ 
ករអនុមត័ឥណទន (approving authorities)។

(ខ) ករ្រគប្រគងក្រមតិ និភយ័ និងេគលករណ៍្រគប្រគង និភយ័
 ធនគរ្រគប្រគង ក្រមតិឥណទន និង្រតួតពិនិតយករ ្របមូលផ្តុ ំ និភយ័ឥណទន 
េនេពល ែដលពួកេគរកេឃញជពិេសសេទេលៃដគូជបុគគល និងជ្រកុម ្រពមទងំវសិ័យេផ ងៗ 
 ធនគរេរៀបចំ រចនសមពន័ធ ម ក្រមតិ និភយ័ឥណទន េ យ កក់្រមតិេលចំនួន 
ទឹក្របកៃ់ន និភយ័ែដល ច ទទួលយកបន ទកទ់ងនឹងអនកខចីឯកត្តជន ឬអនកខចីជ្រកុម និង 
មវសិ័យេផ ងៗ។ និភយ័េនះ្រតូវបន ្រតួតពិនិតយ មមូល ្ឋ នរង្វិល េហយនឹង្រតូវ្រតួត 

ពិនិតយេឡងវញិ្របចឆំន  ំឬញឹកញបជ់ងេនះ មករចបំច។់ ករ កក់ំណតេ់លក្រមតិ និភយ័ 
ឥណទន មផលិតផល និង មវសិ័យ ជីវកមម ្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។
 និភយ័ធំ្រតូវបន កំណតន់ិយមនយ័ េ យធនគរ ក ្ត លថជ និភយ័ 
ឥណទន ទូេទចំេពះ អនកទទួលផលឯកត្តជន ែដលមនចំនួនេលសពី ១០% 
ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរ។ េយង មលកខខណ្ឌ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៦-២២៦្រប.ក. 
របស់ធនគរក ្ត ល ត្រមូវឲយធនគររក ឲយបន្រគបេ់ពលេវ នូវអនុបតអតិបរមចំនួន 
២០% រ ង និភយ័ឥណទនទូេទរបស់ធនគរ េធៀបនឹងអនកទទួលផលឯកត្តជន មយួ 
និងមូល និធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរ។ និភយ័ឥណទនធំៗសរុបមនិ្រតូវឲយេលសពី ៣០០% 
ៃនមូល និធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរេទ។
 ធនគរេ្រប្របស់ េគលករណ៍ និងករអនុវត្ត ជេ្រចនេដមប ី កតប់នថយ 

និភយ័ឥណទន រមួទងំ ករត្រមូវឲយអនក ខចី្របក់ កវ់តថុ បញច ំេល ឥណទន និងបុេរ្របទន 
ែដលធនគរផ្តល់ឲយ។

(គ)េគលករណ៍សំវធិនធន និងករថយចុះតៃម្ល
 ធនគរ្រតូវអនុវត្ត មករចតថ់ន កឥ់ណទន និងសំវធិនធន អនុេ ម ម្របកស 
ពកព់ន័ធដូចបនបញជ កេ់នកនុង កំណតស់មគ ល់ ២.៦ ៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ ឥណទន និង 
បុេរ្របទនែដលហួសកលកំណតស់ងតិចជង៩០ៃថង មនិ្រតូវបនចតទ់ុកថមនករថយចុះតៃម្ល
េទ េលកែលងែតមនពតម៌នេផ ងមកបញជ ក។់
ឃ) និភយ័ឥណទនអតិបរម មុនករកនក់បវ់តថុបញច ំ ឬមុនករបេងកនឥណទន

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

 ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនសេងខបដូចខងេ្រកម៖
៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

ឥណទន និងបុេរ្របទន 
ែដលមនិហួសកលកំណតស់ង
និងមនិថយចុះតៃម្ល ២០៨.៥៤៦.៥៨៣ ៨៤៩.៨២៧.៣២៦ ១៣៤.៩១៨.៩៥៣ ៥៣៩.០០១.២១៧ 

ដក៖
សំវធិនធនេលបំណុលសង យ័ (២.១៤៦.៦២០) (៨.៧៤៧.៤៧៦) (១.៣៨៥.៦៧៣) (៥.៥៣៥.៧៦៣)

ឥណទន និងបុេរ្របទនសុទធ ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ ៨៤១.០៧៩.៨៥០ ១៣៣.៥៣៣.២៨០ ៥៣៣.៤៦៥.៤៥៤ 

 អនុេ មេទ មេគលករណ៍របស់ធនគរក ្ត ល ផលែដលរពំឹងថនឹង ច្របមូលបនមកវញិពីវតថុបញច ំ (េលកែលងែត ច្របក)់ មនិ្រតូវបនគិតបញចូ លកនុងករេធ្វសំវធិនធន 
ឥណទនេទ។ សំវធិនធនឥណទនបតប់ងស់រុបមនចំនួន ២.១៤៦.៦២១ ដុ ្ល រ េមរកិ គឺជសំវធិនធនទូេទ ១% េទេលឥណទន និងបុេរ្របទន និងអ្រ ៃនសំវធិនធនជក់ កក់ំណត ់
េ យធនគរក ្ត ល។

 (i) ឥណទន និងបុេរ្របទនែដតលមនិទនផ់ុតកំណតស់ង និងមនិទនថ់យចុះតៃម្ល
  ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលមនិទនផ់ុតកំណតស់ង មនិ្រតូវបនចតទ់ុកថថយចុះតៃម្លេទ លុះ្រ ែតមនពតម៌នេផ ងមកបញជ ក។់

 (ii) ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលផុតកំណតស់ង ប៉ុែន្តមនិទនថ់យចុះតៃម្ល
  ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលផុតកំណតស់ងតិចជង៩០ៃថង មនិ្រតូវបនចតទ់ុកថថយចុះតៃម្លេទ លុះ្រ ែតមនពតម៌នេផ ងមកបញជ ក។់
 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរមនិមនឥណទន និងបុេរ្របទនែដលផុតកំណតស់ង និងបនថយចុះតៃម្លេទ។

 (iii) ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលថយចុះតៃម្ល
  អនុេ ម ម្របកសេលខ ធ៧-០៩-០៧៤្រប.ក. ចុះៃថងទី២៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩ ស្តីពីករេធ្វចំ តថ់ន ក ់និង សំវធិនធនឥណទនបតប់ង ់ ល់ឥណទន និងបុេរ្របទនែដល
 ហួសកលកំណតស់ងេលសពី៩០ៃថង ្រតូវបនចតទ់ុកថ ថយចុះតៃម្ល េហយក្រមតិអបបបរមៃនសំវធិនធនជក់ កស់្រមបក់រថយចុះតៃម្ល្រតូវបន កត្រ ្រស័យេទ ម
 ចំ តថ់ន កព់កព់ន័ធ លុះ្រ ែតមនពតម៌នេផ ងមកបញជ ក។់

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

ហួសកលកំណត់
សងេលសពី៣៦១ៃថង ៦១.៧៧២ ២៥១.៧២០ ៤៩.២២៧ ១៩៦.៦៦១

 
 (iv)ឥណទននិងបុេរ្របទនែដលបនេរៀបចំេឡងវញិ
  គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរមនិមនឥណទន និងបុេរ្របទនែដលបនេរៀបចំេឡងវញិេទ។

(ច) កររបឹអូសវតថុបញច ំ
 កនុងអំឡុងដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរមនិបនរបឹអូស្រទពយសកមមែដលបន កជ់វតថុបញច ំេទ។

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

និភយ័ឥណទនពកព់ន័ធនឹង
្រទពយសកមមកនុង ងតុលយករ៖

សមតុលយេនធនគរេផ ងៗ ២២.៦៤៣.២១៣ ៩២.២៧១.០៩៣  ៣៤.០៧១.៥៣៥  ១៣៦.១១៥.៧៨២ 

ឥណទន និងបុេរ្របទន
អតិថិជន ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ ៨៤១.០៧៩.៨៥០ ១៣៤.៩១៨.៩៥៣ ៥៣៩.០០១.២១៧

ទឹក្របក្រកុមហ៊ុនសមពនធ័
ញតិជំពក់ ៦៣.៤៧៤ ២៥៨.៦៥៧  ៥១.១២៤ ២០៤.២៤០ 

្រទពយសកមមេផ ងៗ ១.៣៩៣.២៨៥ ៥.៦៧៧.៦៣៦  ២.៨៦៤.៥៩៤  ១១.៤៤៤.០៥៣ 

២៣០.៤៩៩.៩៣៥ ៩៣៩.២៨៧.២៣៦ ១៧១.៩០៦.២០៦ ៦៨៦.៧៦៥.២៩២

និភយ័ឥណទន
ពកព់ន័ធនឹង្រទពយសកមម
េ្រក ងតុលយករ៖

លិខិតទទួល គ ល់ពីធនគរ ៥៧.៥១១.៤០៤ ២៣៤.៣៥៨.៩៧១  ៤១.៦៩០.៨៣០  ១៦៦.៥៥៤.៨៦៦ 

ឥណទនវបិរូបនែ៍ដល
មនិបនេ្រប្របស់ ១៨.៩៣៥.១៦៥ ៧៧.១៦០.៧៩៧ ១៦.០៤០.០០៨ ៦៤.០៧៩.៨៣២

កិចចសនយឥណទន ១៣.៤៣៩.៨៨០ ៥៤.៧៦៧.៥១១ ៧.០៦៥.៤៣១ ២៨.២២៦.៣៩៧ 

៨៩.៨៨៦.៤៤៩ ៣៦៦.២៨៧.២៧៩ ៦៤.៧៩៦.២៦៩ ២៥៨.៨៦១.០៩៥

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ៣២០.៣៨៦.៣៨៤ ១.៣០៥.៥៧៤.៥១៥ ២៣៦.៧០២.៤៧៥ ៩៤៥.៦២៦.៣៨៧
 ងខងេលេនះ បង្ហ ញពី ថ នភព ្រកកប់ំផុតៃន និភយ័ឥណទនរប
ស់ធនគរ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ និងឆន ២ំ០១៣ េ យមនិគិតេលវតថុបញច ំ 
ឬករបេងកនឥណទនេផ ងេទៀតេទ។ ចំេពះ្រទពយសកមមកនុង ងតុលយករ និភយ័ ែដលបន
បង្ហ ញខងេលគឺែផ្អកេទេលតៃម្លេយងសុទធ ដកសំវធិនធនទូេទ។
 ដូចបនបង្ហ ញខងេល ៦៧% ៃន និភយ័អតិបរមសរុប គឺេកតមកពីឥណទន 
និងបុេរ្របទនអតិថិជន។
 គណៈ្រគប្រគងមនជំេនឿថខ្លួនមនលទធភពបន្តករ្រគប្រគង និង្រទ្រទង់ និភយ័
ឥណទនរបស់ធនគរ ែដល ប ្ត លមកពីឥណទន និងបុេរ្របទន ឲយសថិតកនុងក្រមតិអបបបរម
មវធិីដូចខងេ្រកម៖

• ឥណទន និងបុេរ្របទនេសទរែតទងំអស់របស់ធនគរ ្រតូវបនធនេ យវតថុបញច ំ 
េហយឥណទន្រតូវបនផ្តល់ ឲយ្រតឹមែត ៦០% េទ ៧០% ៃនតៃម្លវតថុបញច ំែតប៉ុេ ្ណ ះ។

• សំេពៀតឥណទនេសទរែតទងំអស់ មនិ្រតូវបនចតទ់ុកថហួស កលកំណតស់ង 
និងថយចុះតៃម្លេទ។

• ធនគរមននីតិវធិី យតៃម្ល ឥណទនយ៉ងសមរមយ កនុងករផ្តល់ឥណទន 
និងបុេរ្របទនជូនអតិថិជន។

២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.១ និភយ័ឥណទន (ត)២៦.១ និភយ័ឥណទន (ត)

(ង) ឥណទន និងបុេរ្របទន

៨៦ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៨៧កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



២៦២៦. . ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ុ( (តត))
២៦២៦.១ និភយ័ឥណទន (ត)និភយ័ឥណទន (ត)
(ឆ)  ករ្របមូលផ្តុ ំ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេធៀបនឹង និភយ័ឥណទន (ត)
 (II) វភិគ ម្របេភទ ជីវកមម
 ងខងេ្រកមេនះលម្អតិអំពី និភយ័ឥណទនសំខន់ៗ របស់ធនគរ មតៃម្លេយងដកសំវធិនធន េ យចតថ់ន ក ់ ម ្របេភទ ជីវកមមៃនភគីៃដគូ។

្រគឹះ ថ ន្រគឹះ ថ ន

ហិរញញ វតថុហិរញញ វតថុ េស កមមេស កមម

ជីវកមមជីវកមម

អចលន្រទពយអចលន្រទពយ

ករលកដ់ុំ ករលកដ់ុំ 

និងលក់ យនិងលក់ យ សំណង់សំណង់ ហរណ័ហរណ័ ្របេភទេផ ងៗ្របេភទេផ ងៗ ឯកត្តជនឯកត្តជន សរុបសរុប

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤
្របកប់េញញ និងករ ក់
្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ២២.៦៤៣.២១៣ - - - - - - - ២២.៦៤៣.២១៣

ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ១.២៤២.៦៣២ ១៩.៥៦០.៤០៨ ១០.៦៤៤.១៦៥ ៧៧.១៨៤.១៤៨ ៨.៤១៦.៦៧៣ ១៧.៤១០.០៩៧ ១៨.៧៤៨.៩៧៨ ៥៣.១៩២.៨៦២ ២០៦.៣៩៩.៩៦៣

ទឹក្របក្រតូវទរ្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ  ៦៣.៤៧៤ - - - - - - - ៦៣.៤៧៤

្រទពយសកមមេផ ងៗ ២២៩.៣៦០ ១១១.៤១១ ៦៣.០៦៧ ៣៣០.៣០៧ ១៤៧.២៣៩ ៧៧.៥៤៦ ៧២.៨៨៣ ៣៦១.៤៧២ ១.៣៩៣.២៨៥

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ២៤.១៧៨.៦៧៩ ១៩.៦៧១.៨១៩ ១០.៧០៧.២៣២ ៧៧.៥១៤.៤៥៥ ៨.៥៦៣.៩១២ ១៧.៤៨៧.៦៤៣ ១៨.៨២១.៨៦១ ៥៣.៥៥៤.៣៣៤ ២៣០.៤៩៩.៩៣៥

សមមូលជពនេ់រៀល ៩៨.៥២៨.១១៧ ៨០.១៦២.៦៦២ ៤៣.៦៣១.៩៧០ ៣១៥.៨៧១.៤០៤ ៣៤.៨៩៧.៩៤១ ៧១.២៦២.១៤៥ ៧៦.៦៩៩.០៨៤ ២១៨.២៣៣.៩១២ ៩៣៩.២៨៧.២៣៥

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣
្របកប់េញញ និងករ ក់
្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ៣៤.០៧១.៥៣៥ - - - - - - - ៣៤.០៧១.៥៣៥

ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ២.៥១៤.៥១៨ ៥.៣៦៣.៦៦០ ១១.៨១៣.០៤៧ ៣២.៦៩៦.២៧៣ ៤.៨៨០.៣២៧ ១៥.៣០១.១៥៦ ៣៥.១៩៥.៦០៤ ២៥.៧៦៨.៦៩៥ ១៣៣.៥៣៣.២៨០

ទឹក្របក្រតូវទរ្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ ៥១.១២៤ - - - - - - - ៥១.១២៤

្រទពយសកមមេផ ងៗ ២.៨៦៤.៥៩៤ - - - - - - - ២.៨៦៤.៥៩៤

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ ៣៩.៥០១.៧៧១ ៥.៣៦៣.៦៦០ ១១.៨១៣.០៤៧ ៣២.៦៩៦.២៧៣ ៤.៨៨០.៣២៧ ១៥.៣០១.១៥៦ ៣៥.១៩៥.៦០៤ ២៥.៧៦៨.៦៩៥ ១៧០.៥២០.៥៣៣

សមមូលជពនេ់រៀល ១៥៧.៨០៩.៥៧៥ ២១.៤២៧.៨២២ ៤៧.១៩៣.១២៣ ១៣០.៦២១.៦១១ ១៩.៤៩៦.៩០៦ ៦១.១២៨.១១៨ ១៤០.៦០៦.៤៣៨ ១០២.៩៤៥.៩៣៧ ៦៨១.២២៩.៥៣០

 

២៦២៦. . ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ុ( (តត))
២៦២៦.១ និភយ័ឥណទន (ត)និភយ័ឥណទន (ត)
(ឆ) ករ្របមូលផ្តុ ំ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេធៀបនឹង និភយ័ឥណទន
 (i) វភិគ មទី ងំភូមិ ្រស្ត
 ងខងេ្រកមេនះ លម្អតិអំពី និភយ័ឥណទនសំខន់ៗ របស់ធនគរ មតៃម្លេយងដកសំវធិនធន េ យចត ់ថន ក ់ ម  ភូមិ ្រស្ត គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤។ 
កនុង ងេនះ ធនគរបនែបងែចក និភយ័េទ ម្របេទសនីមយួៗ េ យ ែផ្អក ម្របេទសៃនភគីៃដគូរបស់ខ្លួន។

កមពុជកមពុជ ម៉េឡសុីម៉េឡសុី ៃថៃថ េមរកិេមរកិ សឹង្ហបុរ ីសឹង្ហបុរ ី ឥណ្ឌូ េនសុីឥណ្ឌូ េនសុី សរុបសរុប
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤
្របកប់េញញ  និងករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ១៤.០០២.៩៨៧ ៥.១៦៨.៧៧២ ៥៥.០៧២ ៣.៣១៥.០៧៩ ៩១.៩៤០ ៩.៣៦៣ ២២.៦៤៣.២១៣ 
ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ -   -   -   -   -   ២០៦.៣៩៩.៩៦៣
ទឹក្របក្រតូវទរ្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ -   ៦៣.៤៧៤ -   -   -   -   ៦៣.៤៧៤ 
្រទពយសកមមេផ ងៗ ១.៣៩៣.២៨៥ -   -   -   -   -   ១.៣៩៣.២៨៥ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសុទធ ២២១.៧៩៦.២៣៥ ៥.២៣២.២៤៦ ៥៥.០៧២ ៣.៣១៥.០៧៩ ៩១.៩៤០ ៩.៣៦៣ ២៣០.៤៩៩.៩៣៥
សមមូលជពនេ់រៀល ៩០៣.៨១៩.៦៥៨ ២១.៣២១.៤០២ ២២៤.៤១៨ ១៣.៥០៨.៩៤៧ ៣៧៤.៦៥៦ ៣៨.១៥៤ ៩៣៩.២៨៧.២៣៥

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣
្របកប់េញញ  និងករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ១៧.០០៣.០៩៦ ១៥.៤០៥.៧៣៤ ២១.៣៩១ ១.៤៣២.៥១៣ ១៩៥.១១៩ ១៣.៦៨២ ៣៤.០៧១.៥៣៥ 
ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន  ១៣៣.៥៣៣.២៨០    ១៣៣.៥៣៣.២៨០ 
ទឹក្របក្រតូវទរ្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ                    -            ៥១.១២៤       -   -                    -   -   ៥១.១២៤ 
្រទពយសកមមេផ ងៗ     ២.៨៦៤.៥៩៤                   -                   -                  -                      -                   -        ២.៨៦៤.៥៩៤ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសុទធ  ១៥៣.៤០០.៩៧០  ១៥.៤៥៦.៨៥៨     ២១.៣៩១  ១.៤៣២.៥១៣    ១៩៥.១១៩    ១៣.៦៨២   ១៧០.៥២០.៥៣៣ 
សមមូលជពនេ់រៀល  ៦១២.៨៣៦.៨៧៥   ៦១.៧៥០.១៤៨      ៨៥.៤៥៧   ៥.៧២២.៨៨៩    ៧៧៩.៥០០    ៥៤.៦៦០   ៦៨១.២២៩.៥២៩ 

៨៨ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៨៩កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.២ និភយ័ទីផ រ២៦.២ និភយ័ទីផ រ
 និភយ័ទីផ រ ជ និភយ័ែដលេធ្វឲយមនករែ្រប្របួល តៃម្លសម្រសប ឬលំហូរ ច្របកន់ េពលអនគតៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ េ យ រករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លទីផ រ។ និភយ័ទីផ រ
េកតេឡងេ យ ថ នភពេបកចំហៃនអ្រ ករ្របក ់ រូបិយបណ័្ណ  និងផលិតផលមូលធន ែដលទងំអស់េនះ្របឈមមុខនឹងបែ្រមប្រមួលទីផ រជក់ ក ់ និងទូេទ ្រពមទងំបែ្រម ប្រមួលអ្រ ទីផ រ 
ឬតៃម្លទីផ រ ដូចជអ្រ ករ្របក ់គម្ល តឥណទន អ្រ ប្តូររូបិយបណ័្ណ  និងតៃម្លមូលធនជេដម។

 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរមនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ ែដល ស់ែវង មតៃម្លសម្រសបេទ។ ធនគរ េ្រប្របស់ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុនិទស ន ៍ ដូចជកិចចសនយប្តូរ រូបិយបណ័្ណ   
េដមប្រគប្រគង និភយ័ របស់ខ្លួនេនះេទ។

(ក) និភយ័តៃម្ល
 ធនគរមនិ្របឈមមុខនឹង និភយ័តៃម្លមូលប្រតេទ េ យ រធនគរមនិមនករវនិិេយគ ែដល្រតូវបនចតថ់ន កេ់នកនុង ងតុលយករ ថជករវនិិេយគស្រមប់ កល់ក ់
ឬករវនិិេយគ មតៃម្លសម្រសប មករចំេណញឬខតេទ។

(ខ) និភយ័ករប្តូររូបិយបណ័្ណ
 និភយ័រូបិយបណ័្ណ េកតពី្របតិបត្តិករពណិជជកមមកនុងេពលអនគត និង្រទពយសកមមនិងបំណុលែដលបនកត្រ ជរូបិយបណ័្ណ េផ ង ែដលមនិែមនជរូបិយបណ័្ណ េគលរបស់ធនគរ។
ធនគរេធ្វ្របតិបត្តិករជចមបងជ្របកដ់ុ ្ល រ េមរកិ ែដលជរូបិយបណ័្ណ េគលរបស់ធនគរ េហយធនគរមនិមន និភយ័ករប្តូររូបិយបណ័្ណ ជ រវន្តេនះេទ។ ងខងេ្រកមេនះសេងខបអំពី
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និងបំណុលហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ មរូបិយបណ័្ណ  គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤។

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ្របកដ់ុ ្ល រ េមរកិ្របកដ់ុ ្ល រ េមរកិ ្របកអ់ឺរ ៉ូ្របកអ់ឺរ ៉ូ ្របករ់ូេពៀឥណ្ឌូ េនសុី្របករ់ូេពៀឥណ្ឌូ េនសុី ្របកប់តៃថ្របកប់តៃថ ្របកេ់យ៉នជប៉ុន្របកេ់យ៉នជប៉ុន ្របកយ់នច់ិន្របកយ់នច់ិន រូបិយបណ័្ណ េផ ងៗរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗ

សរុបសរុប

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ

ច្របកក់នុងៃដ ១០.៤៨៦.៨៩៥ - - - - - ៨៧.០៧៦ ១០.៥៧៣.៩៧១

សមតុលយេនធនគរក ្ត ល ១០៨.៥០៦.៧២៤ - - - - - ១៥៩.៤៩០ ១០៨.៦៦៦.២១៤

្របកប់េញញ  និងករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ១៨.៥៦៩.៧៨២ ២.៩៣៣.០១៨ ៩.៣៦៣ ៥៥.១៣៩ ២៥១.៤២៩ ៦៨.៥៧៩ ៧៥៥.៩០៣ ២២.៦៤៣.២១៣

ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ - - - - - - ២០៦.៣៩៩.៩៦៣

ទឹក្របក្រតូវទរ្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ ៦៣.៤៧៤ - - - - - - ៦៣.៤៧៤

្រទពយសកមមេផ ងៗ ១.០៧៧.៩៥៣ - - - - - ៣១៥.៣៣២ ១.៣៩៣.២៨៥

៣៤៥.១០៤.៧៩១ ២.៩៣៣.០១៨ ៩.៣៦៣ ៥៥.១៣៩ ២៥១.៤២៩ ៦៨.៥៧៩ ១.៣១៧.៨០១ ៣៤៩.៧៤០.១២០

បំណុលហិរញញ វតថុបំណុលហិរញញ វតថុ
្របកប់េញញ របស់ធនគរ ៣៣.៣០៣.៨៦៤ - - - - - - ៣៣.៣០៣.៨៦៤

្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ២៦០.០៨៤.១៥៦ ២.៩២១.៨០៣ - ៤៦.០៨២ ៣០៩.៧៨២ ៦៨.៥៧៩ ១.១៨២.៧៤០ ២៦៤.៦១៣.១៤២

ទឹក្របកជ់ំពក្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ ៦.៩៧៣ - - - - ២៤៥.៣៥៦ ២៥២.៣២៩

ទឹក្របកជ់ំពកអ់នកផគតផ់គង់ ១១៣.៣៩៤ ៤២៩ - - - ៨៤.២០៨ ១៩៨.០៣១

បំណុលេផ ងៗ ១២.៧១៩.៧៦៥ ៧៥០ ១៥.៣២៧ - - ១២៧.៥៤៦ ១២.៨៦៣.៣៨៨

៣០៦.២២៨.១៥២ ២.៩២១.៨០៣ ១.១៧៩ ៦១.៤០៩ ៣០៩.៧៨២ ៦៨.៥៧៩ ១.៦៣៩.៨៥០ ៣១១.២៣០.៧៥៤

ថ នភពេនេល ងតុលយករសុទធថ នភពេនេល ងតុលយករសុទធ ៣៨.៨៧៦.៦៣៩ ១១.២១៥ ៨.១៨៤ (៦.២៧០) (៥៨.៣៥៣) - (៣២២.០៤៩) ៣៨.៥០៩.៣៦៦

សមមូលជពនេ់រៀល សមមូលជពនេ់រៀល ១៥៨.៤២២.៣០៤ ៤៥.៧០១ ៣៣.៣៥០ (២៥.៥៥០) (២៣៧.៧៨៨) - (១.៣១២.៣៥០) ១៥៦.៩២៥.៦៦៦

កិចចសនយឥណទនកិចចសនយឥណទន ៨៩.៨៨៦.៤៤៩ - - - - - - ៨៩.៨៨៦.៤៤៩

សមមូលជពនេ់រៀល សមមូលជពនេ់រៀល ៣៦៦.២៨៧.២៨០ - - - - - - ៣៦៦.២៨៧.២៨០

 

២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.២ និភយ័ទីផ រ (ត)២៦.២ និភយ័ទីផ រ (ត)
(ខ) និភយ័ករប្តូររូបិយបណ័្ណ  (ត)

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ ្របកដ់ុ ្ល រ េមរកិ្របកដ់ុ ្ល រ េមរកិ ្របករ់ូេពៀឥណ្ឌូ េនសុី្របករ់ូេពៀឥណ្ឌូ េនសុី ្របកប់តៃថ្របកប់តៃថ ្របកេ់យ៉នជប៉ុន្របកេ់យ៉នជប៉ុន រូបិយបណ័្ណ េផ ងៗរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗ

សរុបសរុប

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ

ច្របកក់នុងៃដ      ៩.៤៦៣.៩៤០                  -                    -                     -   ៦៥.៤១៥      ៩.៥២៩.៣៥៥ 
សមតុលយេនធនគរក ្ត ល  ៦៥.៩៥៩.៥៤២   -   -                    -   ៥៤.៣៩៥   ៦៦.០១៣.៩៣៧
្របកប់េញញ  និងករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ  ៣២.៩៣៣.៦០៨  ១៣.៦៨២  ៦៨.៥៩០         ២៤.៤៦៣ ១.០៣១.១៩២    ៣៤.០៧១.៥៣៥ 
ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ១៣៣.៥៣៣.២៨០   -   -                    -   -   ១៣៣.៥៣៣.២៨០
ទឹក្របក្រតូវទរ្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ  ៥១.១២៤   -   -                    -   -   ៥១.១២៤ 
្រទពយសកមមេផ ងៗ  ២.៨៦៤.៥៩៤   -   -                    -      -   ២.៨៦៤.៥៩៤ 

២៤៤.៨០៦.០៨៨  ១៣.៦៨២  ៦៨.៥៩០  ២៤.៤៦៣ ១.១៥១.០០២ ២៤៦.០៦៣.៨២៥
បំណុលហិរញញ វតថុបំណុលហិរញញ វតថុ
្របកប់េញញ របស់ធនគរ  ១០.៧៣២.៣៥១   -   -   - - ១០.៧៣២.៣៥១ 
្របកប់េញញ របស់អតិថិជន  ១៨៩.៦៧៣.៤៦៥   - ៩៣.០០៤ ៤១.៨៩២ ១.៥០៥.៨៥៤ ១៩១.៣១៤.២១៥ 
ទឹក្របកជ់ំពក្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ  ៤០.១៧៣   -   -   - ១១.២៦១          ៥១.៤៣៤ 
ទឹក្របកជ់ំពកអ់នកផគតផ់គង់  ១៣៥.៥៧២   -   -   - ៤.៥១៣        ១៤០.០៨៥ 
បំណុលេផ ងៗ  ៨.៦៧០.៦៩៦   -   -   - -      ៨.៦៧០.៦៩៦ 

 ២០៩.២៥២.២៥៧   - ៩៣.០០៤ ៤១.៨៩២ ១.៥២១.៦២៨  ២១០.៩០៨.៧៨១ 

ថ នភពេនេល ងតុលយករសុទធថ នភពេនេល ងតុលយករសុទធ ៣៥.៥៥៣.៨៣១  ១៣.៦៨២ (២៤.៤១៤) (១៧.៤២៩)     (៣៧០.៦២៦) ៣៥.១៥៥.០៤៤
សមមូលជពនេ់រៀល សមមូលជពនេ់រៀល ១៤២.០៣៧.៥៥៥ ៥៤.៦៦០ (៩៧.៥៣៤) (៦៩.៦២៩) (១.៤៨០.៦៥៣) ១៤០.៤៤៤.៤០១

កិចចសនយឥណទនកិចចសនយឥណទន ៦៤.៧៩៦.២៦៩ - - - - ៦៤.៧៩៦.២៦៩
សមមូលជពនេ់រៀល សមមូលជពនេ់រៀល ២៥៨.៨៦១.០៩៥ - - - - ២៥៨.៨៦១.០៩៥

៩០ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៩១កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



២៦២៦. . ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ុ( (តត))
២៦២៦.២ និភយ័ទីផ រ (តនិភយ័ទីផ រ (ត)
(គ) និភយ័អ្រ ករ្របក់
 និភយ័អ្រ ករ្របក ់ គឺជ និភយ័ែដលលំហូរ ច្របកន់េពលអនគតៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុនឹងែ្រប្របួល េ យ រករែ្រប្របួល អ្រ ករ្របកេ់លទីផ រ។ គម្ល តៃនករ្របក ់
ចេកនេឡង ឬថយចុះ ្រស័យេលបែ្រមប្រមួល ឥតរពំឹងទុកកនុងអ្រ េផ ងៗ។ គណៈ្រគប្រគងធនគរបន ម នយ៉ងេទៀងទតេ់ទេលភពមនិសុីគន ៃនអ្រ ករ្របកែ់ដល ែ្រប្របួលេនះ។

 ងខងេ្រកមេនះសេងខបពី និភយ័អ្រ ករ្របករ់បស់ធនគរ។ ្រទពយសកមម និងបំណុល មតៃម្លេយង ្រតូវបន េធ្វចំ តថ់ន កម់ុនេគ រ ងកលបរេិចឆទៃនករែ្រប្របួលករ្របក ់
ឬ ម កលកំណតរ់បស់ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ។

តិចជង១ែខតិចជង១ែខ ១-៣ែខ១-៣ែខ ៣-១២ែខ៣-១២ែខ ១-៥ឆន ំ១-៥ឆន ំ េលសពី៥ឆន ំេលសពី៥ឆន ំ មនិមនករ្របក់មនិមនករ្របក់ សរុបសរុប
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ

ច្របកក់នុងៃដ - - - - - ១០.៥៧៣.៩៧១ ១០.៥៧៣.៩៧១

សមតុលយេនធនគរក ្ត ល ១១.៣០១.០០០ - - - ៤.៥០០.០០០ ៩២.៨៦៥.២១៤ ១០៨.៦៦៦.២១៤

្របកប់េញញ  
និងករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ៤.១៨៥.២៦៤ ១០.១០២.៦៧៧ ៣២០.៧២៥ - - ៨.០៣៤.៥៤៧ ២២.៦៤៣.២១៣

ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ២.៨៣៩.៨៨៤ ១២.៦២៨.៤៤០ ៥១.៦៩០.០៤៣ ៥៤.៧៣២.៧៣៩ ៨៤.៥០៨.៨៥៧ - ២០៦.៣៩៩.៩៦៣

ទឹក្របក្រតូវទរ្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ - - - - - ៦៣.៤៧៤ ៦៣.៤៧៤

្រទពយសកមមេផ ងៗ - - - - - ១.៣៩៣.២៨៥ ១.៣៩៣.២៨៥

១៨.៣២៦.១៤៨ ២២.៧៣១.១១៧ ៥២.០១០.៧៦៨ ៥៤.៧៣២.៧៣៩ ៨៩.០០៨.៨៥៧ ១១២.៩៣០.៤៩១ ៣៤៩.៧៤០.១២០

បំណុលហិរញញ វតថុបំណុលហិរញញ វតថុ
្របកប់េញញ របស់ធនគរ ១៣.៣០៣.៨៦៤ ១០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ - - - ៣៣.៣០៣.៨៦៤

្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ៥៩.៤៥៥.៤៩៣ ៣៤.៩៣០.៣៨៥ ៨២.៩២៥.៩១២ ៣៦១.១២៣ - ៨៧.០០៧.៧១០ ២៦៤.៦៨០.៦២៣

ទឹក្របកជ់ំពក្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ - - - - - ២៨៣.៧១០ ២៨៣.៧១០

ទឹក្របកជ់ំពកអ់នកផគតផ់គង់ - - - - - ១៩៧.២១១ ១៩៧.២១១

បំណុលេផ ងៗ - - - - - ១២.៧៩៦.៨៨៨ ១២.៧៩៦.៨៨៨

៧២.៧៥៩.៣៥៧ ៤៤.៩៣០.៣៨៥ ៩២.៩២៥.៩១២ ៣៦១.១២៣ - ១០០.២៨៥.៥១៩ ៣១១.២៦២.២៩៦

គំ តអ្រ ករ្របកស់រុបគំ តអ្រ ករ្របកស់រុប (៥៤.៤៣៣.២០៩) (២២.១៩៩.២៦៨) (៤០.៩១៥.១៤៤) ៥៤.៣៧១.៦១៦ ៨៩.០០៨.៨៥៧ ១២.៦៤៤.៩៧២ ៣៨.៤៧៧.៨២៤

សមមូលជពនេ់រៀល សមមូលជពនេ់រៀល (២២១.៨១៥.៣២៧) (៩០.៤៦២.០១៧) (១៦៦.៧២៩.២១២) ២២១.៥៦៤.៣៣៥ ៣៦២.៧១១.០៩២ ៥១.៥២៨.២៦១ ១៥៦.៧៩៧.១៣៣

 

២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.២ និភយ័ទីផ រ (ត)២៦.២ និភយ័ទីផ រ (ត)
(គ) និភយ័អ្រ ករ្របក ់(ត)

តិចជង១ែខតិចជង១ែខ ១-៣ែខ១-៣ែខ ៣-១២ែខ៣-១២ែខ ១-៥ឆន ំ១-៥ឆន ំ េលសពី៥ឆន ំេលសពី៥ឆន ំ មនិមនករ្របក់មនិមនករ្របក់ សរុបសរុប
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ

ច្របកក់នុងៃដ   -   -   -   -                    -    ៩.៥២៩.៣៥៥  ៩.៥២៩.៣៥៥ 

សមតុលយេនធនគរក ្ត ល  ១២.១០០.០០០   -  ៤.៥០០.០០០   -                    -    ៤៩.៤១៣.៩៣៧  ៦៦.០១៣.៩៣៧ 

្របកប់េញញ  និងករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ  ១៤.៤៦៧.៣៨៩  ១៧.០០០.០០០   -   -                    -    ២.៦០៤.១៤៦  ៣៤.០៧១.៥៣៥ 

ឥណទននិងបុេរ្របទនអតិថិជន  ៣.២៨៦.៤២៥   ១០.៥២៣.៦៥១   ៣៣.៧៧៨.៨២៨   ៤.០១៣.៦៥៦   ១៨.៦៨០.៨៩៥   ៦៣.២៤៩.៨២៥   ១៣៣.៥៣៣.២៨០ 

ទឹក្របក្រតូវទរ្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ   -   -   -   -                    -    ៥១.១២៤  ៥១.១២៤ 

្រទពយសកមមេផ ងៗ   -   -   -   -                    -    ២.៨៦៤.៥៩៤  ២.៨៦៤.៥៩៤ 

 ២៩.៨៥៣.៨១៤   ២៧.៥២៣.៦៥១   ៣៨.២៧៨.៨២៨   ៤.០១៣.៦៥៦   ១៨.៦៨០.៨៩៥   ១២៧.៧១២.៩៨១   ២៤៦.០៦៣.៨២៥ 

បំណុលហិរញញ វតថុបំណុលហិរញញ វតថុ
្របកប់េញញ របស់ធនគរ   -   -  ១០.០០០.០០០   -                    -    ៧៣២.៣៥១  ១០.៧៣២.៣៥១ 

្របកប់េញញ របស់អតិថិជន  ៤៧.៦០៨.២០៥  ១២.៥១៤.២៣៦  ៥២.២៦៣.៨០៦  ២៦.០០០                    -    ៧៨.៩០១.៩៦៨  ១៩១.៣១៤.២១៥ 

ទឹក្របកជ់ំពក្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ   -   -   -   -                    -    ៥១.៤៣៤  ៥១.៤៣៤ 

ទឹក្របកជ់ំពកអ់នកផគតផ់គង់   -   -   -   -                    -    ១៤០.០៨៦  ១៤០.០៨៦ 

បំណុលេផ ងៗ   -   -   -   -                    -    ៨.៦៧០.៦៩៦  ៨.៦៧០.៦៩៦ 

 ៤៧.៦០៨.២០៥  ១២.៥១៤.២៣៦  ៦២.២៦៣.៨០៦  ២៦.០០០   -  ៨៨.៤៩៦.៥៣៥  ២១០.៩០៨.៧៨២ 

គំ តអ្រ ករ្របកស់រុបគំ តអ្រ ករ្របកស់រុប  (១៧.៧៥៤.៣៩១)   ១៥.០០៩.៤១៥   (២៣.៩៨៤.៩៧៨)   ៣.៩៨៧.៦៥៦   ១៨.៦៨០.៨៩៥   ៣៩.២១៦.៤៤៦   ៣៥.១៥៥.០៤៣ 

សមមូលជពនេ់រៀល សមមូលជពនេ់រៀល  (៧០.៩២៨.៧៩២)   ៥៩.៩៦២.៦១៣   (៩៥.៨១៩.៩៨៧)   ១៥.៩៣០.៦៨៦   ៧៤.៦៣០.១៧៦   ១៥៦.៦៦៩.៧០២   ១៤០.៤៤៤.៣៩៧ 

៩២ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៩៣កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



២៦២៦. . ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ុ( (តត))
២៦២៦.៣ និភយ័ ច្របកង់យ្រសួលនិភយ័ ច្របកង់យ្រសួល
 និភយ័ ច្របកង់យ្រសួល គឺជ និភយ័ែដលធនគរមនិមនលទធភពបំេពញកតព្វកិចចសង្របកេ់នេពលដល់កំណតស់ង េ យ រអតិថិជនមកដក្របកប់េញញ វញិ ឬមនត្រមូវ
ករ ច្របក់ មករចុះកិចចសនយ ឬលំហូរ ច្របកេ់ចញេផ ងៗ។

(ក) ដំេណ រករ្រគប្រគង និភយ័ ច្របកង់យ្រសួល
 គណៈ្រគប្រគង ម ន ច្របកង់យ្រសួលកនុង ងតុលយករ និង្រគប្រគងករ្របមូលផ្តុ ំ និងទិនននយ័បំណុលែដលមនកលកំណតក់ដ៏ូចជ្រតួតពិនិតយេមលបែ្រមប្រមួលៃនអនកេផញ
្របកស់ំខន់ៗ  និងគេ្រមងៃនករដក ច្របករ់បស់ពួកេគ។

(ខ) ដំេ ះ្រ យផ្តល់ទុន
 ្របភពទុនចមបងរបស់ធនគរបនមកពីេដមទុនបនបងរ់បស់ភគទុនិក ្របកប់េញញ របស់ធនគរ និង្របកប់េញញ របស់អតិថិជន។ ្របភពទុន្រតូវបន្រតួតពិនិតយ្របចៃំថងយ៉ងេទៀងទត់ ម 
រយៈករ្រតួតពិនិតយរបស់គណៈ្រគប្រគង េលកលកំណតៃ់ន្របកប់េញញ មនកលកំណត ់។

(គ) លំហូរ ច្របកម់និនិទស ន ៍(Non-derivative cash flow)
 ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញពីលំហូរ ច្របកែ់ដលេកតេឡងពី្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញ វតថុមនិនិទស ន ៍ (non-derivative financial assets and liabilities)
 េ យែផ្អក ម យុកលេនសល់េលកិចចសនយ គិត្រតឹមកលបរេិចឆទ ងតុលយករ។ ចំនួនែដលបនបង្ហ ញេនកនុង ងេនះ គឺជលំហូរ ច្របកម់និេធ្វអបប រៃនកិចចសនយ េ យែឡក
ធនគរ្រគប្រគង និភយ័ ច្របកង់យ្រសួលែដលមនភជ បជ់មយួ េ យែផ្អក មលំហូរ ច្របករ់ពំឹងទុកែដលមនិេធ្វអបប រ។

តិចជង១ែខតិចជង១ែខ ១-៣ែខ៣ែខ ៣-១២ែខ៣-១២ែខ ១-៥ឆន ំ១-៥ឆន ំ េលសពី៥ឆន ំេលសពី៥ឆន ំ សរុបសរុប
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤
បំណុលហិរញញ វតថុបំណុលហិរញញ វតថុ
្របកប់េញញ របស់ធនគរ ១៣.៣១៥.៣៧១ ១០.០១៧.៤៧៩ ១០.០៦៧.៥០៧ - - ៣៣.៤០០.៣៥៧

្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ១៤៦.៤៣៤.៩០៩ ៣៥.១០៩.២៨៨ ៨៤.៣២៧.០៣៥ ៣៧៥.៣៨១ - ២៦៦.២៤៦.៦១៣

ទឹក្របកជ់ំពក្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ - - ២៨៣.៧១០ - - ២៨៣.៧១០

ទឹក្របកជ់ំពកអ់នកផគតផ់គង់ - - ១៩៧.២១១ - - ១៩៧.២១១

បំណុលេផ ងៗ ១២.៧៩៦.៨៨៨ - - - - ១២.៧៩៦.៨៨៨

បំណុលហិរញញ វតថុសរុប បំណុលហិរញញ វតថុសរុប (ៃថងផុតកំណត់ មកិចចសនយៃថងផុតកំណត់ មកិចចសនយ) ១៧២.៥៤៧.១៦៨ ៤៥.១២៦.៧៦៧ ៩៤.៨៧៥.៤៦៣ ៣៧៥.៣៨១ - ៣១២.៩២៤.៧៧៩

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរុប ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរុប (ៃថងផុតកំណត់ មកិចចសនយៃថងផុតកំណត់ មកិចចសនយ) ១៣១.៣០៧.២៧៣ ២២.៨៤១.១៧៧ ៥២.៧៧០.២៣០ ៧៣.៨៣៤.១២០ ១៥៨.៣១៣.៤៦៧ ៤៣៩.០៦៦.២៦៧

គម្ល ត ច្របកង់យ្រសួលសុទធ គិតជដុ ្ល រ េមរកិគម្ល ត ច្របកង់យ្រសួលសុទធ គិតជដុ ្ល រ េមរកិ ៤១.២៣៩.៨៩៥ ២២.២៨៥.៥៩០ ៤២.១០៥.២៣៣ (៧៣.៤៥៨.៧៣៩) (១៥៨.៣១៣.៤៦៧) (១២៦.១៤១.៤៨៨)

សមមូលជពនេ់រៀលសមមូលជពនេ់រៀល ១៦៨.០៥២.៥៧២ ៩០.៨១៣.៧៧៩ ១៧១.៥៧៨.៨២៤ (២៩៩.៣៤៤.៣៦១) (៦៤៥.១២៧.៣៧៨) (៥១៤.០២៦.៥៦៤)

២៦២៦. . ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ុ( (តត))
២៦២៦.៣ និភយ័ ច្របកង់យ្រសួល  (ត)និភយ័ ច្របកង់យ្រសួល  (ត)

(គ) លំហូរសាច់្របាក់មិននិទសសន៍ (Non-derivative cash flow) (ត)
តិចជង១ែខតិចជង១ែខ ១-៣ែខ៣ែខ ៣-១២ែខ៣-១២ែខ ១-៥ឆន ំ១-៥ឆន ំ េលសពី៥ឆន ំេលសពី៥ឆន ំ សរុបសរុប

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣
បំណុលហិរញញ វតថុបំណុលហិរញញ វតថុ
្របកប់េញញ របស់ធនគរ ៧៣២.៣៥១ - ១០.០០០.០០០ - ១០.៧៣២.៣៥១

្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ១២៦.៥១០.១៧៣ ១២.៥១៤.២៣៦ ៥២.២៦៣.៨០៦ ២៦.០០០ - ១៩១.៣១៤.២១៥

ទឹក្របកជ់ំពក្រកុមហ៊ុនសមពនធញ័តិ - - ៥១.៤៣៤ - - ៥១.៤៣៤

ទឹក្របកជ់ំពកអ់នកផគតផ់គង់ ១៤០.០៨៦ - - - - ១៤០.០៨៦

បំណុលេផ ងៗ ៨.៦៧០.៦៩៥ - - - - ៨.៦៧០.៦៩៥

បំណុលហិរញញ វតថុសរុប បំណុលហិរញញ វតថុសរុប (ៃថងផុតកំណត់ មកិចចសនយៃថងផុតកំណត់ មកិចចសនយ) ១៣៦.០៥៣.៣០៥ ១២.៥១៤.២៣៦ ៦២.៣១៥.២៤០ ២៦.០០០ - ២១០.៩០៨.៧៨១

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរុប ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរុប (ៃថងផុតកំណត់ មកិចចសនយៃថងផុតកំណត់ មកិចចសនយ) ១៥៨.២៧៥.៧៣០ ២៧.៦២៩.៩៥១ ៣៨.៦២០.០២៨ ៤.០៥៤.១៩៨ ១៨.៨៦៩.៥៩១ ២៤៧.៤៤៩.៤៩៨

គម្ល ត ច្របកង់យ្រសួលសុទធ គិតជដុ ្ល រ េមរកិគម្ល ត ច្របកង់យ្រសួលសុទធ គិតជដុ ្ល រ េមរកិ (២២.២២២.៤២៥) (១៥.១១៥.៧១៥) ២៣.៦៩៥.២១២ (៤.០២៨.១៩៨) (១៨.៨៦៩.៥៩១) (៣៦.៥៤០.៧១៧)

សមមូលជពនេ់រៀលសមមូលជពនេ់រៀល (៨៨.៧៧៨.៥៨៨) (៦០.៣៨៧.២៨១) ៩៤.៦៦២.៣៧២ (១៦.០៩២.៦៥១) (៧៥.៣៨៤.០១៦) (១៤៥.៩៨០.១៦៤)

 

៩៤ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៩៥កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.៣ និភយ័ ច្របកង់យ្រសួល (ត)២៦.៣ និភយ័ ច្របកង់យ្រសួល (ត)
(ឃ) ខទងេ់្រក ងតុលយករ
(i)កិចចសនយឥណទន
 កលបរេិចឆទៃនទឹក្របក ់ ែដលជបក់ិចចសនយរបស់ ឧបករណ៍ហិរញញ  វតថុខទងេ់្រក ង
តុលយកររបស់ធនគរ ែដល្រតូវពនយរ ឥណទនជូនអតិថិជន និងកញចបឥ់ណទនេផ ងៗ
(កំណតស់មគ ល់ ២៤) ្រតូវបនសេងខបកនុង ងខងេ្រកម។

(i)កញចបហ់ិរញញ វតថុេផ ងៗ

 កញចបហ់ិរញញ វតថុេផ ងៗ (កំណតស់មគ ល់ ២៤) ក្រតូវបនរមួ បញចូ លេន កនុង ង
ខងេ្រកមែដរ េ យែផ្អក មកលបរេិចឆទកនុងកិចចសនយដំបូងេគបំផុត។

 ងខងេ្រកមបង្ហ ញពីលំហូរ ច្របកែ់ដលេកតពី កិចចសនយហិរញញបបទនរបស់ 
ធនគរ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ែផ្អក មកលបរេិចឆទផុតកំណតក់នុងកិចចសនយ៖

មនិេលសពី១ឆន ំមនិេលសពី១ឆន ំ សរុបសរុប
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

លិខិតទទួល គ ល់ពីធនគរ ជដុ ្ល រ េមរកិ ៥៧.៥១១.៤០៤ ៥៧.៥១១.៤០៤
ចំែណកឥណទនវបិរូបនែ៍ដលបនអនុមត័ប៉ុែន្ត
មនិទនប់នេ្រប្របស់ ជដុ ្ល រ េមរកិ ១៨.៩៣៥.១៦៥ ១៨.៩៣៥.១៦៥
កិចចសនយឥណទន ជដុ ្ល រ េមរកិ ១៣.៤៣៩.៨៨០ ១៣.៤៣៩.៨៨០

៨៩.៨៨៦.៤៤៩ ៨៩.៨៨៦.៤៤៩
កិចចសនយហិរញញ វតថុ កិចចសនយហិរញញ វតថុ - - សមមូលជពនេ់រៀលសមមូលជពនេ់រៀល ៣៦៦.២៨៧.២៨០ ៣៦៦.២៨៧.២៨០

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣

កិចចសនយឥណទន ជដុ ្ល រ េមរកិ ៧.០៦៥.៤៣១ ៧.០៦៥.៤៣១
លិខិតទទួល គ ល់ពីធនគរ ជដុ ្ល រ េមរកិ ៤១.៦៩០.៨៣០ ៤១.៦៩០.៨៣០
ចំែណកឥណទនវបិរូបនែ៍ដលបនអនុមត័ប៉ុែន្ត
មនិទនប់នេ្រប្របស់ ជដុ ្ល រ េមរកិ ១៦.០៤០.០០៨ ១៦.០៤០.០០៨

៦៤.៧៩៦.២៦៩ ៦៤.៧៩៦.២៦៩
កិចចសនយហិរញញ វតថុ កិចចសនយហិរញញ វតថុ - - សមមូលជពនេ់រៀលសមមូលជពនេ់រៀល ២៥៨.៨៦១.០៩៥ ២៥៨.៨៦១.០៩៥

២៦.៤ និភយ័្របតិបត្តិករ២៦.៤ និភយ័្របតិបត្តិករ
 និភយ័្របតិបត្តិករ គឺជ និភយ័ៃនករបតប់ង ់ ែដលប ្ត លមកពីភពមនិ 
្រគប្រគន ់ ឬប ជយ័កនុង ដំេណ រករ្រគប្រគងៃផទកនុង ក ្ត មនុស  ឬក ្ត ្របពន័ធ ឬេហតុករណ៍ 
ខងេ្រក។ ក ្ត ទងំេនះរមួមន និភយ័ខងែផនកចបប ់ ករអនុេ ម មចបប ់ គណេនយយ 
និងករែក្លងបន្លំ។

២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)២៦. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.៦ ករ្រគប្រគងេដមទុន២៦.៦ ករ្រគប្រគងេដមទុន
 េគលេ របស់ធនគរកនុងករ្រគប្រគងេដមទុន មននយ័ទូលំទូ យជង មូលធន ែដលបនបង្ហ ញេនេល ងតុលយករ។ ករ្រគប្រគងេដមទុន មនដូចខងេ្រកម៖

• អនុេ ម មត្រមូវករេដមទុន ែដលកំណតេ់ យធនគរក ្ត ល
• រក លទធភពរបស់ធនគរកនុងករបន្តនិរន្តភព ជីវកមម េដមបបីន្តផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់ភគទុនិក និង្របេយជនដ៍ល់ភគីេផ ងៗែដលពកព់ន័ធនឹងធនគរ និង
• រក មូល ្ឋ នេដមទុនឲយបនរងឹម ំេដមបគី្រទដល់ករអភវិឌ ជីវកមម។

 ធនគរក ្ត លត្រមូវឲយធនគរពណិជជទងំអស់្រតូវ (i) រក េដមទុនអបបបរម (ii) រក មូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរយ៉ងេ ច ស់ឲយេសមនឹងេដមទុនអបបបរម និង (iii) អនុេ ម
មអនុបត ធនភព អនុបត ច្របកង់យ្រសួល។

 ងខងេ្រកមេនះសេងខបអំពីសមសភគេដមទុន មចបបរ់បស់ធនគរ៖

៣១ ធនូ ២០១៤៣១ ធនូ ២០១៤ ៣១ ធនូ ២០១៣៣១ ធនូ ២០១៣
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀលពនេ់រៀល

េដមទុនថន កទ់ី១ េដមទុនថន កទ់ី១ 
(េដមទុនេគល)(េដមទុនេគល)
េដមទុន មចបប់ ៤៥.០០០.០០០ ១៨៣.៣៧៥.០០០ ៤៥.០០០.០០០ ១៧៩.៧៧៥.០០០
ខតបងគរ (៥.៣០៣.៣០៣) (២១.៦១០.៩៦០) (៦.៥២៧.៧០៨) (២៦.០៧៨.១៩៣)

៣៩.៦៩៦.៦៩៧ ១៦១.៧៦៤.០៤០ ៣៨.៤៧២.២៩២ ១៥៣.៦៩៦.៨០៧
ដក៖ 
្រទពយសកមមអរូបី (២៥៤.២៨៤) (១.០៣៦.២០៧) (៤៩២.៣៧០) (១.៩៦៧.០១៨)
ឥណទន និងបុេរ្របទន
េទឲយភគីពកព់ន័ធ (១.១៦៥.៥៦៨) (៤.៧៤៩.៦៩០) (២១៦.៧៣៩) (៨៦៥.៨៧២)

៣៨.២៧៦.៨៤៥ ១៥៥.៩៧៨.១៤៣ ៣៧.៧៦៣.១៨៣ ១៥០.៨៦៣.៩១៧

េដមទុនថន កទ់ី២ េដមទុនថន កទ់ី២ 
(េដមទុនបនទ បប់ន )ំ(េដមទុនបនទ បប់ន )ំ
សំវធិនធនទូេទ (្របកស
ស្តីពីករចតថ់ន ក ់្រទពយសកមម) ២.០៨៤.៨៤៨ ៨.៤៩៥.៧៥៦ ១.៣៣៦.៤៤៦ ៥.៣៣៩.១០២
េដមទុន មចបប់
/មូលនិធិផទ ល់សុទធ ៤០.៣៦១.៦៩៣ ១៦៤.៤៧៣.៨៩៩ ៣៩.០៩៩.៦២៩ ១៥៦.២០៣.០១៩

 

 ធនគរបនបេងកតចបប ់ និងនីតិវធិីេផ ងៗ េដមបផី្តល់នូវ ករែណនដំល់ែផនក 
្របតិបត្តិករសំខន់ៗ  ស្តីពីរចនសមពន័ធ ្រគប្រគង និភយ័ និងភពចបំចៃ់នមូល ្ឋ នកនុង ករគ ្
រប្រគងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង េដមបកីំណត ់ អត្តសញញ ណ ប៉ន់ ម នតៃម្ល្រតួតពិនិតយ និង្រគប្រគង 

និភយ័្របតិបត្តិករ របស់ខ្លួន។ េគលករណ៍្រគប្រគង្របពន័ធៃផទកនុង និងករ ស់ែវងែដលបន
អនុវត្តរមួមនករបេងកត ជញ ធរស្រមបក់រចុះហតថេលខ ករ្រគប្រគងប៉ ៉ែម្រតកនុង
ករកំណត ់្របពន័ធនីតិវធិីេធ្វឲយមន្របសិទធភព និងករកត្រ ឯក រ េដមបធីននូវអនុេ មភព 
េទ មត្រមូវករៃនបទបបញញត្តិ និងេគលករណ៍ែណនេំផ ងៗ។ េគលករណ៍ និងនីតិវធិី េផ ង
ៗ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេឡងវញិ មកបរេិចឆទ េ យពិចរ េទេលេគលេ  និងយុទធ ្រស្ត 
ជីវកមមរបស់ធនគរ និងត្រមូវកររបស់េគលករណ៍ែណនេំផ ងៗ។

 តួនទីសវនកមមៃផទ កនុងរបស់ធនគរេម ផ្តល់នូវករ យ តៃម្លឯក ជយអំពីភព្រគប្រគន ់
ៃនេគលករណ៍ និងនីតិវធិី្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ េដមបបីនថយ និភយ័ែដលពកព់ន័ធ 
នឹងសកមមភព្របតិបត្តិករ។ ចំេពះកររកេឃញ មយួែដលេកតពីសវនកមមនិងករ្រតួតពិនិតយ
េនះគណៈ្រគប្រគងជនខ់ពស់របស់ធនគរ និងគណៈកមម ធិករសវនកមមនឹង្រតួតពិនិតយបែនថម 
េទៀត ចំេពះកររកេឃញេនះ។

២៦.៥ តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញ វតថុ២៦.៥ តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញ វតថុ
 គិត្រតឹមកល បរេិចឆទ ងតុលយករ តៃម្លសម្រសបៃនឧបករណ៍ ហិរញញ វតថុរបស់
ធនគរ មនតៃម្ល្រប ក្របែហលនឹងតៃម្លេយងរបស់ ។

ករប៉ន់ ម នតៃម្លសម្រសប គឺែផ្អកេទេលវធិី ្រស្ត និងករសនមតដូតចខងេ្រកម៖

(ក) ្របកប់េញញ  និងករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ
 ្របកប់េញញ  និងករ ក្របក ់ េនធនគរេផ ងៗ រមួមនគណនីចរន្តែដលមនិ
មនករ្របក ់ និង្របកប់េញញ មនកលកំណតរ់យៈេពលខ្លី។ តៃម្លសម្រសបៃន្របកប់េញញ  
និងករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ មនតៃម្ល្រប ក្របែហលនឹងតៃម្លេយងរបស់ ។

(ខ) ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន
 ឥណទន និងបុេរ្របទន គឺជចំនួនែដលបនកតក់ងសំវធិនធនឥណទនបតប់ង់
រចួ។ សំវធិនធនឥណទន បតប់ង្រតូវបនកត្រ េទ មត្រមូវកររបស់ធនគរក ្ត ល។

(គ) ្របកប់េញញ របស់ធនគរ និង្របកប់េញញ របស់អតិថិជន 
 តៃម្លសម្រសបៃន្របកប់េញញ  ែដល្រតូវសង មត្រមូវករ(គណនីចរន្ត និងគណនីសន )ំ 
ឬ្របកប់េញញ ែដលមនកលកំណតស់ងេនសល់តិចជងមយួឆន  ំ ្រតូវបនប៉ន់ ម នថមនតៃម្ល
្រប ក្របែហលនឹងតៃម្លេយងរបស់ ។ តៃម្លសម្រសបៃន្របកប់េញញ ែដលមនកលកំណតស់ង
េនសល់េលសមយួឆន  ំ ្រតូវបនប៉ន់ ម នេ យែផ្អក មលំហូរ ច្របកអ់បប រេ យេ្រប
អ្រ ទីផ រចំេពះ្របកប់េញញ របស់ធនគរ និង្របកប់េញញ របស់អតិថិជន្រសេដៀងគន ។

(ឃ) ្រទពយសកមម និងបំណុលេផ ងៗ
តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និងបំណុលហិរញញ វតថុេផ ងៗ ្រតូវបនសនមតថមនតៃម្ល្រប ក់
្របែហលនឹងតៃម្លសម្រសបរបស់  េ យ រគណនីទងំេនះពុំមនករែ្រប្របួលជ រវន្តេទ ម
បែ្រមប្រមួលអ្រ ករ្របកទ់ីផ រេទ។

៩៦ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៩៧កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



១.អនុបាតសាច់្របាក់ងាយ្រសួល ្របកាសេលខ ធ៧ -០៤-២០៧្រប.ក.១.អនុបាតសាច់្របាក់ងាយ្រសួល ្របកាសេលខ ធ៧ -០៤-២០៧្រប.ក.
 ធនគរបនអនុវត្ត ្រសប ម្របកសេនះ ែដលត្រមូវឲយអនុបត ច្របកង់យ 
្រសួលយ៉ងេ ច ស់ េសមនឹង៥០% ។ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ អនុបត 

ច្របកង់យ ្រសួល របស់ធនគរមន ៥២,៦៧% (២០១៣ ៖  ៦៣% ) ។
 ករគណនអនុបត ច្របកង់យ្រសួល មនបង្ហ ញលម្អតិេនកនុង ង១។

២. កាតព្វកិច្ចេដើមទុនអប បរមា ្របកាសេលខ ធ៧-០៨-១៩៣្រប.ក.២. កាតព្វកិច្ចេដើមទុនអប បរមា ្របកាសេលខ ធ៧-០៨-១៩៣្រប.ក.
 ្របកសរបស់ធនគរក ្ត លេលខ ធ៧-០៨-១៩៣្រប.ក. ស្តីពីករកំណតជ់ 
ថមីនូវេដមទុនចុះបញជ ី និងលកខខណ្ឌ  សុំ ជញ បណ័្ណ ចំេពះ ្រគឹះ ថ នធនគរ ត្រមូវឲយធនគរ 
ពណិជជទងំ អស់ែដលបនចុះ បញជ ីកនុង្របេទស ជ្រកុមហ៊ុនេហយ ែដលមនភគទុនិក 
ចបព់ីមយួរូបេឡងេទ ជធនគរ ឬជ្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុ ែដលមន “ចំ តថ់ន កវ់និិេយគ” ។ 

 យតៃម្លេ យភន កង់រ យ តៃម្លែដលមនេករ ្តិ៍េឈម ះ ្រតូវមនេដមទុនអបបប រមយ៉ង 
េ ច ស់េសមនឹង ៥០ពន់ នេរៀល (ឬ ១៣ នដុ ្ល រ េមរកិ)េហយធនគរពណិជជ 
ែដលមន ភគទុនិកជឯកត្តជន ឬ្រកុមហ៊ុន ្រតូវមនេដម ទុនអបបបរមយ៉ងេ ច ស់េសមនឹង  
១៥០ពន់ នេរៀល (ឬ ៣៧,៥ ន ដុ ្ល រ េមរកិ) ្រតឹមដំ ចឆ់ន  ំ២០១០។

 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរមនេដមទុនចំនួន  
៤៥ នដុ ្ល រ េមរកិ (២០១៣៖ ៤៥ នដុ ្ល រ េមរកិ)។ 

៣. មូលនិធិផាល់សុទ្ធ ្របកាសេលខ ធ៧-០១០-១៨២្រប.ក.៣. មូលនិធិផាល់សុទ្ធ ្របកាសេលខ ធ៧-០១០-១៨២្រប.ក.
 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ មូលនិធិផទ ល់សុទធ របស់ធនគរ មនចំនួន 
៤០.៣៦១.៦៩៣ដុ ្ល រ េមរកិ (២០១៣៖ ៣៩.០៩៩.៦២៩ ដុ ្ល រ េមរកិ) 
ដូចបនគណនកនុង ង២។

 ធនគរ្រតូវរក  មូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ខ្លួន យ៉ងេ ច ស់េសមនឹងត្រមូវករ 
េដមទុនអបបបរម។ គិត្រតឹមៃថង ទី ៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ មូលនិធិ ផទ ល់សុទធរបស់ធនគរ 
ែដលមនចំនួន ៤០.៣៦១.៦៩៣ដុ ្ល រ េមរកិ គឺខពស់ជង ២.៨៦១.៦៩៣ ដុ ្ល រ េមរកិ េប
េ្រប បេធៀបេទនឹងេដមទុនអបបបរមែដលកំណត្រតឹមចំនួន ៣៧.៥០០.០០០ដុ ្ល រ េមរកិ។

៤. អនុបាតសាធនភាព ្របកាសេលខ ធ៧-០៤-២០៦្រប.ក. ៤. អនុបាតសាធនភាព ្របកាសេលខ ធ៧-០៤-២០៦្រប.ក. 
 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរបនរក អនុបត ធនភពចំនួន 
១៥,៨៦% (២០១៣៖ ២០,១៤%)ែដលតំ ងឲយមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរ ជភគរយៃន
្រទពយសកមមែដលថ្លឹង និភយ័ និងខទងេ់្រក ងតុលយករ។

ធនគរបនអនុវត្ត្រសប ម្របកសេនះ ែដលត្រមូវឲយអនុបត ធនភពយ៉ងេ ច ស់េសម
នឹង១៥%។ 

ករគណនអនុបត ធនភព ្រតូវបនលម្អតិេនកនុង ង ៣។

៥. ្របតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណបរេទស ្របកាសេលខ ធ៧-០០-៥០្រប.ក.៥. ្របតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណបរេទស ្របកាសេលខ ធ៧-០០-៥០្រប.ក.
 ធនគរេធ្វ្របតិបត្តិករ ជីវកមម និងរក បញជ ីគណេនយយរបស់ខ្លួនជ្របកដ់ុ ្ល រ
េមរកិ។ េហតុេនះរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗ ទងំអស់ េ្រកពី្របកដ់ុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនចតទ់ុក

ជរូបិយ បណ័្ណ បរេទស។

ខទងក់នុង ងតុលយករខទងក់នុង ងតុលយករ
 អនុេ ម ម្របកសេលខ ធ៧-០០-៥០្រប.ក. គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ 
ល់្រទពយសកមម និងបំណុល ទងំអស់របស់ ធនគរជរូបិយបណ័្ណ បរេទស ្រតូវបនប្តូរេ យេ្រប

អ្រ ប្តូរ្របកន់ដំ ចឆ់ន ។ំ

ខទងេ់្រក ងតុលយករខទងេ់្រក ងតុលយករ
 ធនគរ្រតូវកត្រ កិចចសនយ ែដលេកតពីករទិញ និងលករ់ូបិយបណ័្ណ បរេទសទកទ់ង 
នឹង្របតិបត្តិករជកែ់ស្តង (spot transactions) (ែដលមនរយៈេពលពីរៃថង) និង្របតិបត្តិករប្តូរ
រូបិយបណ័្ណ បរេទសមនកលកំណតក់នុងគណនីេ្រក ងតុលយករ។

 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរបនអនុវត្ត្រសប ម្របកសេនះ។

៦. សានភាពចំហសុទ្ធៃនរូបិយប័ណ្ណបរេទស ្របកាសេលខ៦. សានភាពចំហសុទ្ធៃនរូបិយប័ណ្ណបរេទស ្របកាសេលខ
  ធ៧-០៧-១៣៤្រប.ក.  ធ៧-០៧-១៣៤្រប.ក.
 ថ នភពចំហសុទធៃនរូបិយបណ័្ណ  បរេទសមយួ កេ៏ យ ឬ ថ នភពចំហសុទធៃន 
រូបិយបណ័្ណ បរេទសទងំអស់ េទះកនុង ថ នភពែវង ឬខ្លីកេ៏ យ មនិ្រតូវឲយេលស ២០% ៃន មូល
និធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរេឡយ។

 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរបនអនុវត្ត ម្របកសស្តីពី ថ នភព 
ចំហសុទធៃនរូបិយបណ័្ណ បរេទស។ ករគណន ថ នភពចំហសុទធៃនរូបិយបណ័្ណ បរេទសមនបង្ហ ញ 
លម្អតិេនកនុង ង ៤។

៧. ចំណាត់ថាក់ និងសំវិធានធនឥណទាន និងបុេរ្របទានបាត់បង់៧. ចំណាត់ថាក់ និងសំវិធានធនឥណទាន និងបុេរ្របទានបាត់បង់
 ្របកាសេលខ ធ៧០០-៥១្រប.ក. វិេសាធនកម្មេលើ្របកាសេលខ  ្របកាសេលខ ធ៧០០-៥១្រប.ក. វិេសាធនកម្មេលើ្របកាសេលខ 
 ធ៧-០២-១៤៥្រប.ក. និងសារាចរែណនាំេលខ  ធ៧-០២-១៤៥្រប.ក. និងសារាចរែណនាេលខ ធ៧-០៤-០១ស.រ.ណ.នធ៧-០៤-០១ស.រ.ណ.ន
 ធនគរបនអនុវត្ត ្រសប មត្រមូវកររបស់ ធនគរក ្ត ល ស្តីពី ក្រមតិអបបបរម 
ៃនសំវធិនធនជក់ ក ់ ែដល្រតូវ អនុវត្ត កនុងករេធ្វចំ តថ់ន កឥ់ណទន និងបុេរ្របទនដូច 
បនកំណតេ់ យ្របកសេនះ។

 េសចក្តីលម្អតិអំពីករគណនសំវធិនធនឥណទន ែដលអនុេ ម មត្រមូវកររបស់ 
ធនគរក ្ត ល មនបង្ហ ញ េនកនុង ង ៥។

៨. ហានិភ័យឥណទានធំៗ ្របកាសេលខ ធ៧-០០-៥២្រប.ក.៨. ហានិភ័យឥណទានធំៗ ្របកាសេលខ ធ៧-០០-៥២្រប.ក.
 និង្របកាសេលខ ធ៧-០៦-២២៦្រប.ក. និង្របកាសេលខ ធ៧-០៦-២២៦្រប.ក.
 េយង មលកខខណ្ឌ ៃន្របកសខងេលេនះធនគរ្រតូវរក ្រគបេ់ពលេវ នូវអនុបត 
េនះជអតិបរម ២០%  រ ង និភយ័ សរុបរបស់ខ្លួន ែដលប ្ត លមកពី្របតិបត្តិករជមយួ 
អនកទទួលផលជឯកត្តជន និងមូលនិធិផទ ល់សុទធ េហយ និភយ័ឥណទនធំៗ ជឯកត្តជនសរុប 
មនិ្រតូវឲយេលសពី ៣០០% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរេទ។

 េយង មលកខខណ្ឌ ៃន្របកសេនះ ធនគរ្រតូវរក ្រគប ់ េពលេវ នូវ អនុបតេនះ 
ជអតិបរម ២០% រ ង និភយ័សរុបរបស់ខ្លួន ែដលប ្ត លមកពី្របតិបត្តិករ ជមយួអនក 
ទទួលផលជឯកត្តជន និងមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ខ្លួន។ 

 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរបនអនុវត្ត្រសប ម្របកសេនះ។

៩. ឥណទានចំេពាះសម្ព័ន្ធញាតិ ្របកាសេលខ ធ៧-០២-១៤៦្រប.ក.៩. ឥណទានចំេពាះសម្ព័ន្ធញាតិ ្របកាសេលខ ធ៧-០២-១៤៦្រប.ក.
 ធនគរបនអនុវត្ត ្រសម ម្របកសេនះ ែដលត្រមូវ ឲយសមតុលយ សរុបៃន ឥណទន 
សមពន័ធញតិ ែដលេនមនិទន ់ទូទត ់មនិ្រតូវ េលស ១០% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធ របស់ធនគរេទ។

 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ធនគរបនអនុវត្ត្រសប ម្របកសេនះ។

១០. អចលន្រទព  ្របកាសេលខ ធ៧-០១-១៨៦្រប.ក.១០. អចលន្រទព  ្របកាសេលខ ធ៧-០១-១៨៦្រប.ក.
 េយង មករកំណតរ់បស់្របកសេលខ ធ៧-០០-៤៧ ្រប.ក. អចលន្រទពយែដល
េធ្វលទធកមម េ យធនគរស្រមបេ់គលបំណង្របតិបត្តិករ ្រតូវរក មនិឲយេលស ៣០% 
ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធ សរុបរបស់ធនគរេទ។ អចលន្រទពយែដលមនិមនទំនកទ់ំនងផទ ល់ជមយួ
នឹង្របតិបត្តិកររបស់ធនគរ ្រតូវលកេ់ចញមនិឲយេលសពីរយៈេពលមយួឆន  ំ េ្រកយកលបរេិចឆទ 
ែដលអចលន្រទពយេនះបនក្ល យជ្រទពយសមបត្តិរបស់ធនគរ។

 គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ អចលន្រទពយ របស់ធនគរ ែដលមនចំនួន 
២.៦៧១.៥៦០ ដុ ្ល រ េមរកិ (២០១៣៖ ៤.០៣៣.២១៩ដុ ្ល រ េមរកិ) សមមូលនឹង
 ៦,៦១% (២០១៣៖ ១០,៣២%) ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធ របស់ធនគរ ដូចេនះធនគរបន
អនុវត្ត្រសប មអនុបតអចលន្រទពយែដលត្រមូវេ យ្របកសេនះ។

កំណតស់មគ ល់ស្តីពីករអនុវត្ត ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ
ស្រមាប់ដំណាច់ឆាំៃថ្ងទី៣១ ែខធ្នូ ឆាំ២០១៤

កំណតស់មគ ល់ស្តីពីករអនុវត្ត ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ កំណតស់មគ ល់ស្តីពីករអនុវត្ត ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ៩៨ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |៩៩



១០. អចលន្រទព  ្របកាសេលខ ធ៧-០១-១៨៦្រប.ក.(ត)១០. អចលន្រទព  ្របកាសេលខ ធ៧-០១-១៨៦្រប.ក.(ត)

អនុបត ច្របកង់យ្រសួលអនុបត ច្របកង់យ្រសួល ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ
ភគយកភគយក
សមតុលយ ច្របក់សមតុលយ ច្របក់
+ ខទងឥ់ណពនធ+ ខទងឥ់ណពនធ

ច្របកក់នុងៃដ ១០.៥៧៣.៩៧១
្របកប់េញញ េនធនគរក ្ត ល (េ យមនិគិត្របក់
បេញញ កតព្វកិចច និងទុនប្រមុងកតព្វកិចច) ៦០.៦០៦.០៥៨

្របកប់េញញ េនធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុេផ ងៗ ២២.៦៤០.៥៦៦
ចំែណកៃន្របកក់មចេីទឲយធនគរ និង្រគឹះ ថ ន
ហិរញញ វតថុេផ ងៗ េនសល់េពលមនិេលស ពី១ែខ -   

៩៣.៨២០.៥៩៥៩៣.៨២០.៥៩៥
ដក៖ដក៖
+ ខទងឥ់ណទន+ ខទងឥ់ណទន
គណនីចរន្តរបស់ធនគរក ្ត ល ធនគរ និង
្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុេផ ងៗ -

្របកខ់ចីពីធនគរក ្ត ល េនសល់េពល
មនិេលសពី១ែខ ១៣.៣០៣.៨៦៤ 

១៣.៣០៣.៨៦៤ 

សមតុលយសុទធ សមតុលយសុទធ - ថ នភពអនកឲយខចីថ នភពអនកឲយខចី ៨០.៥១៦.៧៣១

១. ្របកក់មចេីនសល់រយៈេពលមនិេលសពី១ែខ
 (េ យមនិគិតឥណទនគម នកលកំណត)់ ១.៤៨៣.០៧៨

២. បណ័្ណ រតនគរេនសល់រយៈេពលមនិ
េលសពី១ែខ (សទួន) -

សរុបភគយកសរុបភគយក ( (ក) ៨១.៩៩៩.៨០៩

ភគែបងភគែបង

១. ៨០%  ៃន្របកប់េញញ មនកលកំណត ់និង
វញិញ បនប្រត្របកប់េញញ  េនសល់េពលមនិេលសពី១ែខ ២៨.៣៩២.៣១៧

២. ៥០%  ៃន្របកប់េញញ មនកលកំណត ់និង
វញិញ បនប្រត្របកប់េញញ  េនសល់េពលេលសពី១ែខ ៦៨.០៥៩.០៧២

៣. ៥០% ៃន្របកប់េញញ សន ំ ១៣.០៦៥.៩២៧

៤. ៦០% ៃន្របកប់េញញ  មត្រមូវករ ៤៦.១៦៤.១៣៧

សរុបភគែបង សរុបភគែបង (ខ) ១៥៥១៥៥.៦៨១៦៨១.៤៥៣៤៥៣

អនុបត ច្របកង់យ្រសួល អនុបត ច្របកង់យ្រសួល (ក/ខ) ៥២៥២,៦៧៦៧%

មូលនិធិផទ ល់សុទធមូលនិធិផទ ល់សុទធ  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ
្របេភទេដមទុនសំខន់្របេភទេដមទុនសំខន់
I. សរបុរង-ក. សរបុរង-ក
េដមទុនបនបង់ ៤៥.០០០.០០០
ទុនប្រមុង (េ្រកពីករ យតៃម្លេឡងវញិដូចជ ទុនប្រមុង
ស្រមបក់រប្តូររូបិយបណ័្ណ  ទុនប្រមុងទូេទ និងទុនប្រមុងេដមទុន) -

ចំេណញសុទធែដលបនេធ្វសវនកមមរចួស្រមបឆ់ន ចំុងេ្រកយ ១.២២៤.៤០៥
ចំេណញរក ទុកេយងពី្រគមុនៗ (ករ យករណ៍េឡងវញិ) -
ខទងេ់ផ ងៗ (បនអនុមត័េ យធនគរក ្ត ល)
បុព្វ ភទកទ់ងនឹងេដមទុន -
ខទងេ់ផ ងៗែដលបនអនុមត័េ យធនគរក ្ត ល -

សរុប (ក)សរុប (ក) ៤៦.២២៤.៤០៥ 

ក្រមតិកំណតេ់ល្របកច់ំេណញរក ទុក៖
 អតិបរម ២០% ៃនសរុប (ក) ៣%

II.II. សរបុរង-ខ  សរបុរង-ខ 
ភគហ៊ុនផទ ល់ែដលបនកនក់បេ់ យធនគរ
 ( មតៃម្លចុះបញជ ីសុទធ)
ករខតបងគរ ៦.៥២៧.៧០៨

្រទពយសកមមអរូបីែដល្រតូវដកេចញ ២៥៤.២៨៤ 

ភគទុនិក ្រកុម្របឹក ភបិល 
និងភគីពកព់ន័ធ (ដកេចញ)
១. ចំែណកេដមទុនែដលមនិទនប់នបង់ -
២. ឥណទន ឥណទនវបិរូបន ៍
និងបុេរ្របទនេផ ងៗ ១.១៦៥.៥៦៨

៣. ឧបករណ៍បំណុលកនក់បេ់ យធនគរ
ែដលមនហតថេលខរបស់ភគទុនិក  ្រកុម្របឹក ភបិល និង
ភគីពកព់ន័ធ -

ករខតបងេ់ផ ងៗ -
សរុប (ខ)សរុប (ខ)    ៧.៩៤៧.៥៦០

សរុបេដមទុន្របេភទទី១ (េដមទុនសំខន)់ (ក) - (ខ)សរុបេដមទុន្របេភទទី១ (េដមទុនសំខន)់ (ក) - (ខ) ៣៨.២៧៦.៨៤៥

១០. អចលន្រទព  ្របកាសេលខ ធ៧-០១-១៨៦្រប.ក.(ត)១០. អចលន្រទព  ្របកាសេលខ ធ៧-០១-១៨៦្រប.ក.(ត)

ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ
្របេភទេដមទុនបែនថម្របេភទេដមទុនបែនថម

III. III. សរបុរង-គសរបុរង-គ
ករ យតៃម្លទុនប្រមុងេឡងវញិ (អនុមត័េ យធនគរក ្ត ល) -
សំវធិនធន និភយ័ធនគរទូេទ -
១% ៃនសំវធិនធនទូេទ  (្របកសស្តីពីករេធ្វចំ តថ់ន ក្រទពយសកមម) ២.០៨៤.៨៤៨

បំណុលបនទ បប់ន  ំ(អនុមត័េ យធនគរក ្ត ល) -
ខទងេ់ផ ងៗ (អនុមត័េ យធនគរក ្ត ល) -
សរុប (គ)សរុប (គ) ២.០៨៤.៨៤៨
ក្រមតិកំណតេ់លបំណុលបនទ បប់ន  ំ (អតិបរម  ៥០% ៃនេដមទុនថន កទ់ី១) ៥%

IVIV. សរបុរង-ឃ . សរបុរង-ឃ 
(្របេភទទី ២, ករកតក់ងេផ ងៗ)(្របេភទទី ២, ករកតក់ងេផ ងៗ)
មូលធនែដលមនចំែណកកនុង្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ -
ខទងេ់ផ ងៗែដល្រតូវកតក់ង (បនទុកពនយ...) -
សរុប (ឃ)សរុប (ឃ) -

សរុបេដមទុន្របេភទទី២ (េដមទុនបែនថម) (គ) - (ឃ) ២.០៨៤.៨៤៨ 
ក្រមតិកំណតេ់លេដមទុន្របេភទទី២ (េដមទុន្របេភទទី២=អតិបរម  ១០០% ៃនេដមទុន្របេភទទី១) ៥%

មូលនិធិផទ ល់សុទធ មករកំណតរ់បស់និយត័ករ (ក) - (ខ) + (គ) - (ឃ) ៤០.៣៦១.៦៩៣

កំណតស់មគ ល់ស្តីពីករអនុវត្ត ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ កំណតស់មគ ល់ស្តីពីករអនុវត្ត ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ១០០ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |១០១



១០. អចលន្រទព  ្របកាសេលខ ធ៧-០១-១៨៦្រប.ក.(ត)១០. អចលន្រទព  ្របកាសេលខ ធ៧-០១-១៨៦្រប.ក.(ត)
អនុបត ធនភពអនុបត ធនភព ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ
ភគយកភគយក
មូលនិធិផទ ល់សុទធ ដូចបនគណនខងេល (មូលនិធិផទ ល់សុទធ ដូចបនគណនខងេល (N)៖)៖ ៤០.៣៦១.៦៩៣

្រទពយសកមម្រទពយសកមម ថ្លឹងថ្លឹង
ភគែបងភគែបង
សរុប្រទពយសកមមដុលសរុប្រទពយសកមមដុល

ច្របក ់មស ឥណេទយយេនធនគរក ្ត ល ១១៩.២៤១.៦៥១ ០% -
្រទពយសកមម កធ់នេ យ្របកប់េញញ  ៧៩៥.៨៨០ ០% -
ឥណេទយយេល ថ បន័អធិបេតយយ ែដលមនចំ តថ់ន កព់ី  AAA េទ AA- - ០% -
ឥណេទយយេល ថ បន័អធិបេតយយ ែដលមនចំ តថ់ន កព់ី  A+ េទ A- - ២០% -
ឥណេទយយេលធនគរ ែដលមនចំ តថ់ន កព់ី  AAA េទ AA- - ២០% -
ឥណេទយយេល ថ បន័អធិបេតយយ ែដលមនចំ តថ់ន កព់ី  BBB+ េទ BBB- - ៥០% -
ឥណេទយយេលធនគរ ែដលមនចំ តថ់ន កព់ី  A+ េទ A- ១៦.៥៧៨.៧៧៩ ៥០% ៨.២៨៩.៣៩០
្រទពយសកមមេផ ងៗ ២១៦.៥៨៤.៥៤៥ ១០០% ២១៦.៥៨៤.៥៤៥

្រទពយសកមមសរុបដូចបន យករណ៍េនកនុង ងតុលយករ្រទពយសកមមសរុបដូចបន យករណ៍េនកនុង ងតុលយករ ៣៥៣.៣០០.៨៥៥ ២២៤.៩៧៣.៩៣៥

ខទងេ់្រក ងតុលយករខទងេ់្រក ងតុលយករ
និភយ័ទងំ្រសុង ២០.៨៥៤.៩៧១ ១០០% ២០.៨៥៤.៩៧១
និភយ័មធយម ១៧.៣៩៣.០៥០ ៥០% ៨.៦៩៦.៥២៥
និភយ័លមម - ២០% -
និភយ័ទប ៥១.៦៣៨.៤២៨ ០% -

៨៩.៨៨៦.៤៤៩ ២៩.៥៥១.៤៩៦
ភគែបង (ភគែបង (D1)1) ២៥៤២៥៤.៥២៥៥២៥.៤៣១៤៣១
អនុបត ធនភព = (អនុបត ធនភព = (S = N/DS = N/D1)1) ១៥១៥,៨៦៨៦%

ល.រល.រ រូបិយបណ័្ណរូបិយបណ័្ណ

ខទងេ់ផ ងៗបនទ បព់ីដកេចញសំវធិនធនខទងេ់ផ ងៗបនទ បព់ីដកេចញសំវធិនធន

ថ នភពចំហថ នភពចំហ

សុទធៃនរូបិយបណ័្ណសុទធៃនរូបិយបណ័្ណ

រូបិយបណ័្ណ ចំហសុទធ/រូបិយបណ័្ណ ចំហសុទធ/
មូលនិធិ ផទ ល់សុទធ មូលនិធិ ផទ ល់សុទធ 

(%)(%)

ក្រមតិក្រមតិ

កំណត ់(%)កំណត ់(%) ភពេលសភពេលស

្រទពយសកមម្រទពយសកមម បំណុល និង មូលធនបំណុល និង មូលធន

រូបិយបណ័្ណរូបិយបណ័្ណ

្រតូវទទួល្រតូវទទួល

រូបិយបណ័្ណរូបិយបណ័្ណ

្រតូវចំ យ្រតូវចំ យ
ខទងេ់្រក ងខទងេ់្រក ង

តុលយករតុលយករ

ខទងេ់្រក ងខទងេ់្រក ង

តុលយករតុលយករ
១ ២ ៣ ៤ ៥=១-២+៣-៤៥=១-២+៣-៤    

១ ដុ ្ល រ េមរកិ ៣៥០.១៦៧.៣៥៦ ៣៤៩.៦៤៣.០៦១ ៨៥.០២២.៧៣៧ ៨៥.៣១៥.៥០៤ ២៣១.៥២៨ ០,៥៧% ២០% គម ន
២ េរៀល ២៥៦.៧៨៧ ៣០៤.៦៦៣ - - (៤៧.៨៧៦) -០,១២% ២០% គម ន
៣ អឺរ ៉ូ ២.៩៥៤.០៧១ ២.៩៣៣.៨៧៦ ៩២.៥៦៨ ៩២.៥៦៨ ២០.១៩៥ ០,០៥% ២០% គម ន
៤ ដុ ្ល រសឹង្ហបុរ ី ៦២.៨១១ ២៣០.៦០០ ៣៩.៦៧២ - (១២៨.១១៧) -០,៣២% ២០% គម ន
៥ បត ៥៥.១៣៩ ៦១.៤០៩ ៤.៤៧២.៩៤១ ៤.៤៧៨.៣៧៦ (១១.៧០៥) -០,០៣% ២០% គម ន
៦ េយ៉ន ៣០៩.៩០៥ ៣០៩.៩១៥ ៥៨.៤៥៥ - ៥៨.៤៤៥ ០,១៤% ២០% គម ន
៧ ដុ ្ល រអូ្រ ្ត លី ២៤២.៥៧៥ ៣០១.៧៦៩ ៦៧.៨៥៤ - ៨.៦៦០ ០,០២% ២០% គម ន
៨ េផន ១៧.៣៩៣ ១៤៥.៣៨១ ១៣២.២២១ - ៤.២៣៣ ០,០១% ២០% គម ន
៩ េផ ងៗ ៦៥៤.៦៦៩ ៧៩០.០៣២ - - (១៣៥.៣៦៣) -០,១៦% ២០% គម ន

សរុបសរុប ៣៥៤៣៥៤.៧២០៧២០.៧០៦៧០៦ ៣៥៤៣៥៤.៧២០៧២០.៧០៦៧០៦ ៨៩៨៩.៨៨៦៨៨៦.៤៤៨៤៤៨ ៨៩៨៩.៨៨៦៨៨៦.៤៤៨៤៤៨ - -

េសចក្តីលម្អតិៃនសំវធិនធនែដលបនកត្រ េ យធនគរ មករត្រមូវរបស់ធនគរក ្ត ល  េ យ ែផ្អកេល ចំ ត ់ថន កឥ់ណទន  និងបុេរ្របទនអតិថិជន 
្រតូវបនបង្ហ ញកនុង ង ខងេ្រកម៖

    មត្រមូវកររបស់ធនគរក ្ត លមត្រមូវកររបស់ធនគរក ្ត ល

ចំនួនឥណទនចំនួនឥណទន ចំ តថ់ន ក់ចំ តថ់ន ក់ អ្រអ្រ សំវធិនធនសំវធិនធន សំវធិនធនកត្រ  េ យធនគរសំវធិនធនកត្រ  េ យធនគរ តៃម្លវតថុបញច ំ ប៉ន់ ម នតៃម្លវតថុបញច ំ ប៉ន់ ម ន

ចំនួនសំវធិនធនចំនួនសំវធិនធន

េលស/(ខ្វះ)េលស/(ខ្វះ)
ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ % ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិដុ ្ល រ េមរកិ

ឥណទន  និងបុេរ្របទន ២០៨.៤៨៤.៨១១ សំវធិនធនទូេទ ១% ២.០៨៤.៨៤៨ ២.០៨៤.៨៤៨ - -

ឥណទន  និងបុេរ្របទន                       -   ឃ្ល េំមល ៣% -   -   - -

ឥណទន  និងបុេរ្របទន                       -   េ្រកមស្តង់ រ ២០% -   -   - -

ឥណទន  និងបុេរ្របទន                       -   សង យ័ ៥០% -   -   - -

ឥណទន  និងបុេរ្របទន ៦១.៧៧២ បតប់ង់ ១០០% ៦១.៧៧២ ៦១.៧៧២ - -

សរុបដុលសរុបដុល ២០៨.៥៤៦.៥៨៣ ២.១៤៦.៦២០ ២.១៤៦.៦២០ - -

(គិតជាដុលារអាេមរិក)(គិតជាដុលារអាេមរិក)

េដើមទុនេដើមទុន
១  មូលធន េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប  មូលធន េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ១១,២៦%

ក- មូលធន  ៣៩.៦៩៦.៦៩៧ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

២ េដមទុនថន កទ់ី១ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ)េដមទុនថន កទ់ី១ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ១០,៨៦%
ក- េដមទុនថន កទ់ី១  ៣៨.២៧៦.៨៤៥
ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

៣ េដមទុនថន កទ់ី១ េធៀបនឹង្រទពយសកមមេដមទុនថន កទ់ី១ េធៀបនឹង្រទពយសកមម
ែដលថ្លឹង និភយ័ (ក/ខ)ែដលថ្លឹង និភយ័ (ក/ខ) ១៥,០៤%
ក- េដមទុនថន កទ់ី១  ៣៨.២៧៦.៨៤៥
ខ- ្រទពយសកមមែដលថ្លឹង និភយ័ ២៥៤.៥២៥.៤៣១

៤ េដមទុនថន កទ់ី១ + េដមទុនថន កទ់ី២ េធៀបនឹង្រទពយសកមម េដមទុនថន កទ់ី១ + េដមទុនថន កទ់ី២ េធៀបនឹង្រទពយសកមម 
ែដលថ្លឹង និភយ័ (ក/ខ)ែដលថ្លឹង និភយ័ (ក/ខ) ១៥,៨៦%
ក- េដមទុនថន កទ់ី១ + េដមទុនថន កទ់ី២  ៤០.៣៦១.៦៩៣ 

ខ- ្រទពយសកមមែដលថ្លឹង និភយ័ ២៥៤.៥២៥.៤៣១  

៥ មូលនិធិផទ ល់សុទធ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ)មូលនិធិផទ ល់សុទធ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ១១,៤៥%
ក- មូលនិធិផទ ល់សុទធ  ៤០.៣៦១.៦៩៣ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

(គិតជាដុលារអាេមរិក)(គិតជាដុលារអាេមរិក)
៦ អនុបត ធនភព (ក/ខ)អនុបត ធនភព (ក/ខ) ១៥,៨៦%

ក- មូលនិធិផទ ល់សុទធ  ៤០.៣៦១.៦៩៣ 

ខ- ្រទពយសកមមែដលថ្លឹង និភយ័ ២៥៤.៥២៥.៤៣១ 

៧ បំណុល េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ)បំណុល េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ៨៨,៧៤%
ក- បំណុលសរុប  ៣១២.៨៩៦.៥៧២ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

៨ បំណុល េធៀបនឹងមូលធន (ក/ខ)បំណុល េធៀបនឹងមូលធន (ក/ខ) ៧៨៨,២២%
ក- បំណុលសរុប  ៣១២.៨៩៦.៥៧២ 

ខ- មូលធន  ៣៩.៦៩៦.៦៩៧ 

៩ ភគ ភ េធៀបនឹងចំេណញសុទធ (ក/ខ)ភគ ភ េធៀបនឹងចំេណញសុទធ (ក/ខ) ០%
ក- ភគ ភ -

ខ- ចំេណញសុទធ -

គុណភាព្រទព សកម្មគុណភាព្រទព សកម្ម
១០១០ ទុនប្រមុងធនគរ េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ)ទុនប្រមុងធនគរ េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ) ០%

ក- ទុនប្រមុងសរុប -

ខ- ឥណទនសរុប (ដុល) ២០៨.៥៤៦.៥៨៣

កំណតស់មគ ល់ស្តីពីករអនុវត្ត ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ កំណតស់មគ ល់ស្តីពីករអនុវត្ត ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ១០២ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |១០៣



(គិតជាដុលារអាេមរិក)(គិតជាដុលារអាេមរិក)
១១១១ ទុនប្រមុងធនគរ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ)ទុនប្រមុងធនគរ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ០%

ក- ទុនប្រមុងសរុប -

ខ- ្រទពយសកមមសរុប ៣៥២.៥៩៣.២៦៩

១២១២ ឥណទនមនិដំេណ រករ  េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ)ឥណទនមនិដំេណ រករ  េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ) ០,០៣%
ក- ឥណទនមនិដំេណ រករ ៦១.៧៧២

ខ- ឥណទនសរុប (ដុល) ២០៨.៥៤៦.៥៨៣
១៣១៣ ឥណទនមនិដំេណ រករ  េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ)ឥណទនមនិដំេណ រករ  េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ០,០២%

ក- ឥណទនមនិដំេណ រករ ៦១.៧៧២

ខ- ្រទពយសកមមសរុប ៣៥២.៥៩៣.២៦៩
១៤១៤ ្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក ់ ្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក ់ 

េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ)េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ) ០,០៣%
ក- ្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក់ ៦១.៧៧២

ខ- ឥណទនសរុប (ដុល) ២០៨.៥៤៦.៥៨៣
១៥១៥ ្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន កេ់ធៀបនឹង្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន កេ់ធៀបនឹង

្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ)្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ០,០២%
ក- ្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក់ ៦១.៧៧២

ខ- ្រទពយសកមមសរុប ៣៥២.៥៩៣.២៦៩
១៦១៦ ្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក់្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក់

េធៀបនឹងមូលធនសរុប (ក/ខ)េធៀបនឹងមូលធនសរុប (ក/ខ) ០,១៦%
ក- ្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក់  ៦១.៧៧២ 

ខ- មូលធន  ៣៩.៦៩៦.៦៩៧ 

១៧១៧ ឥណទនភគីពកព់ន័ធេធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ)ឥណទនភគីពកព់ន័ធេធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ) ០,៥៦%
ក- ឥណទនភគីពកព់ន័ធ ១.១៦៥.៥៦៨
ខ- ឥណទនសរុប (ដុល) ២០៨.៥៤៦.៥៨៣

១៨១៨ ឥណទន និភយ័ធំ ៗ  េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ)ឥណទន និភយ័ធំ ៗ  េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ) ៩,៤៧%
ក- ឥណទន និភយ័ធំៗ  ១៩.៧៥០.១២៥ 

ខ- ឥណទនសរុប (ដុល)  ២០៨.៥៤៦.៥៨៣ 

១៩១៩ ឥណទនភគីពកព់ន័ធ   េធៀបនឹងមូលនិធិផទ ល់សុទធ (ក/ខ)ឥណទនភគីពកព់ន័ធ   េធៀបនឹងមូលនិធិផទ ល់សុទធ (ក/ខ) ២,៨៩%
ក- ឥណទនភគីពកព់ន័ធ  ១.១៦៥.៥៦៨ 

ខ- មូលនិធិផទ ល់សុទធ  ៤០.៣៦១.៦៩៣ 

(គិតជាដុលារអាេមរិក)(គិតជាដុលារអាេមរិក)
២០២០ ឥណទន និភយ័ធំ ៗ  េធៀបនឹងមូលនិធិផទ ល់សុទធ (ក/ខ)ឥណទន និភយ័ធំ ៗ  េធៀបនឹងមូលនិធិផទ ល់សុទធ (ក/ខ) ៤៨,៩៣%

ក- ឥណទន និភយ័ធំៗ  ១៩.៧៥០.១២៥

ខ- មូលនិធិផទ ល់សុទធ  ៤០.៣៦១.៦៩៣ 

២១២១ សំវធិនធនទូេទ   េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ)សំវធិនធនទូេទ   េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ) ១,០០%
ក- សំវធិនធនទូេទ ២.០៨៤.៨៤៨
ខ- ឥណទនសរុប (ដុល) ២០៨.៥៤៦.៥៨៣

២២២២ សំវធិនធនជក់ ក ់ េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ)សំវធិនធនជក់ ក ់ េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ) ០,០៣%
ក- សំវធិនធនជក់ ក់ ៦១.៧៧២

ខ- ឥណទនសរុប (ដុល) ២០៨.៥៤៦.៥៨៣
២៣២៣ សំវធិនធនជក់ ក ់ េធៀបនឹងឥណទនសំវធិនធនជក់ ក ់ េធៀបនឹងឥណទន

មនិដំេណ រករ (ក/ខ)មនិដំេណ រករ (ក/ខ) ១០០%
ក- សំវធិនធនជក់ ក់ ៦១.៧៧២

ខ- ឥណទនមនិដំេណ រករ ៦១.៧៧២

២៤២៤ សំវធិនធនសរុប  េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ)សំវធិនធនសរុប  េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ០,៦១%
ក- សំវធិនធនសរុប  ២.១៤៦.៦២០ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

២៥២៥ ឥណទន  េធៀបនឹង្របកប់េញញ  (ក/ខ)ឥណទន  េធៀបនឹង្របកប់េញញ  (ក/ខ) ៧៨,៧៩%
ក- ឥណទនសរុបឲយអតិថិជនមនិែមនធនគរ   (ដុល)  ២០៨.៥៤៦.៥៨៣ 

ខ- ្របកប់េញញ របស់អតិថិជន  ២៦៤.៦៨០.៦២៣ 

្របកច់ំណូល

២៦២៦ អ្រ ចំេណញ េធៀបនឹង្រទពយសកមម អ្រ ចំេណញ េធៀបនឹង្រទពយសកមម (ក/ខ) ០,៣៥%
ក- ចំេណញសុទធ  ១.២២៤.៤០៥ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

២៧២៧ អ្រ ចំេណញ េធៀបនឹងមូលធន អ្រ ចំេណញ េធៀបនឹងមូលធន (ក/ខ) ៣,០៨%
ក- ចំេណញសុទធ  ១.២២៤.៤០៥ 

ខ- មូលធន  ៣៩.៦៩៦.៦៩៧ 

២៨២៨ អ្រ ចំណូលដុលអ្រ ចំណូលដុល ( (ក/ខ) ៣,៧៧%
ក- ចំណូលករ្របក់  ១៣.២៨៦.៣០៤ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

(គិតជាដុលារអាេមរិក)(គិតជាដុលារអាេមរិក)
២៩២៩ ក្រមតិករ្របកស់ុទធ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប ក្រមតិករ្របកស់ុទធ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប [(ក-ខ)/គ(ក-ខ)/គ] ២,៤៧%

ក- ចំណូលករ្របក់  ១៣.២៨៦.៣០៤ 

ខ- ចំ យករ្របក់  ៤.៥៦៩.៤៨៩ 

គ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

៣០៣០ ចំណូលេផ ងៗ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុបចំណូលេផ ងៗ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ)(ក/ខ) ០,៧០%
ក- ចំណូលេផ ងៗ  ២.៤៥៩.៥៩០ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

៣១៣១ សំវធិនធន េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ)សំវធិនធន េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ០,៦១%
ក- សំវធិនធន  ២.១៤៦.៦២០ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

៣២៣២ ចំ យទូេទ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុបចំ យទូេទ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ)(ក/ខ) ២,៦២%
ក- ចំ យមនិែមនករ្របក ់(មនិរមួបញចូ លសំវធិនធន)  ៩.២៣៥.៤៨០ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

៣៣៣៣ ចំេណញសុទធមុនបងព់នធ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុបចំេណញសុទធមុនបងព់នធ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ)(ក/ខ) ០,៣៥%
ក- ចំេណញសុទធមុនបងព់នធ  ១.២២៤.៤០៥ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

៣៤៣៤ ចំ យពនធ  េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ)ចំ យពនធ  េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ០,០៥%
ក- ចំ យពនធ  ១៦០.០២៦ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ 

៣៥៣៥ ក្រមតិករ្របក ់េធៀបនឹងចំណូលដុល ក្រមតិករ្របក ់េធៀបនឹងចំណូលដុល [([(ក-ខ)/គក-ខ)/គ] ៥៤,៦៥%
ក- ចំណូលករ្របក់  ១៣.២៨៦.៣០៤ 

ខ- ចំ យករ្របក់  ៤.៥៦៩.៤៨៩ 

គ- ចំណូលដុល  ១៥.៩៥០.៣៤៧ 

៣៦៣៦ ចំណូលមនិែមនករ្របក ់េធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ)ចំណូលមនិែមនករ្របក ់េធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ) ១៦,៨៧%
ក- ចំណូលមនិែមនករ្របក់ ២.៦៩៦.៤០៥
ខ- ចំណូលដុល ១៥.៩៨២.៧០៩

(គិតជាដុលារអាេមរិក)(គិតជាដុលារអាេមរិក)
៣៧៣៧ ចំ យមនិែមនករ្របក ់េធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ)ចំ យមនិែមនករ្របក ់េធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ) ៥៧,៧៨%

ក- ចំ យមនិែមនករ្របក ់(មនិរមួបញចូ លសំវធិនធន)  ៩.២៣៥.៤៨០ 

ខ- ចំណូលដុល  ១៥.៩៨២.៧០៩ 

៣៨៣៨ ចំនួនដងៃនការរកចំណូលការ្របាក់ ចំនួនដងៃនការរកចំណូលការ្របាក់  [(ក(ក+ខ)/គខ)/គ]

ក- ចំេណញមុនបងព់នធ ១៣០%
ខ- ចំ យករ្របក់ ១.៣៨៤.៤៣១

គ- ចំ យករ្របក់ ៤.៥៦៩.៤៨៩

សាច់្របាក់ងាយ្រសួលសាច់្របាក់ងាយ្រសួល ៤.៥៦៩.៤៨៩
៣៩៣៩ ្រទពយសកមមជ ច្របកង់យ្រសួល ្រទពយសកមមជ ច្របកង់យ្រសួល 

េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប(ក/ខ)េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប(ក/ខ)
២៦,៦១%

ក- ្រទពយសកមមជ ច្របកង់យ្រសួល (តិចជង ៣ ែខ) ៩៣.៨២០.៥៩៥
ខ- ្រទពយសកមមសរុប ៣៥២.៥៩៣.២៦៩

៤០៤០ បំណុលរយៈេពលខ្លី េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប(ក/ខ)បំណុលរយៈេពលខ្លី េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប(ក/ខ) ៥៩,៧៣%
ក- បំណុលរយៈេពលខ្លី (តិចជង១ឆន )ំ ២១០.៦១៥.៦៥៤

ខ- ្រទពយសកមមសរុប ៣៥២.៥៩៣.២៦៩

៤១៤១ ្រទពយសកមមជ ច្របកង់យ្រសួលសុទធ ្រទពយសកមមជ ច្របកង់យ្រសួលសុទធ [(ក-ខ)/គ(ក-ខ)/គ] -៣៧,៣៣%
ក- ្រទពយសកមមជ ច្របកង់យ្រសួល ៩៣.៨២០.៥៩៥
ខ- បំណុលរយៈេពលខ្លី ២១០.៦១៥.៦៥៤
គ- បំណុលសរុប ៣១២.៨៩៦.៥៧២

៤២៤២ Quick RatioQuick Ratio ( (ក/ខ) ៤៤,៥៥%
ក- Quickassets (រមួបញចូ លទងំមូលបបទនប្រតរងក់រ
ផតទ់ត)់ ៩៣.៨២០.៥៩៥

ខ- បំណុលចរន្ត ២១០.៦១៥.៦៥៤
៤៣៤៣ ្របកប់េញញ  េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ)្របកប់េញញ  េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ) ១២៦,៩២%

ក- ្របកប់េញញ អតិថិជនសរុប ២៦៤.៦៨០.៦២៣

ខ- ឥណទនសរុបឲយអតិថិជនមនិែមនធនគរ (ដុល) ២០៨.៥៤៦.៥៨៣

កំណតស់មគ ល់ស្តីពីករអនុវត្ត ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ កំណតស់មគ ល់ស្តីពីករអនុវត្ត ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ១០៤ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |១០៥
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ប ្ត ញ ខធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី .................................................
ផលិតផលធនគរថមីៗស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤ .........................................................
ប ្ត ញ ខរបស់្រកុមហ៊ុន េម ....................................................................

ប ្ត ញ ខធនគរ សុី អិមប៊ ី............................................................... ១០៨
ប ្ត ញ ខរបស់្រកុមហ៊ុន េម ................................................................. ១០៩
ផលិតផលធនគរថមីៗស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤ ...................................................... ១១១

បណា្ដញធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី

១០៦ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |១០៧



CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
CIMB INVESTMENT BANK BERHAD
CIMB FUTURES SDN. BHD.
Level 13, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 8899
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
CIMB ISLAMIC BANK BERHAD
Menara Bumiputra-Commerce
11 Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2619 1188
Fax : 603 2619 2288
Website : www.cimb.com

TOUCH ‘N GO SDN. BHD.
Tower 6 Avenue 5, Bangsar South
No. 8 Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2714 8000
Fax : 603 2714 8001
Website : www.touchngo.com.my

PT BANK CIMB NIAGA TBK
Graha CIMB Niaga, 16th 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
#09-01, Singapore Land Tower
50 Raffl es Place 048623
Singapore
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
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
SHANGHAI BRANCH
Unit 1805-1807, AZIA Center
1233, Lujiazui Ring Road
Pudong New District
Shanghai, 200120, China
Tel : 8621 2026 1888
Fax : 8621 2026 1988
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
HONG KONG BRANCH
Unit 6706B-08A, Level 67
International Commerce Centre
1 Austin Road, West Kowloon
Hong Kong
Tel : 852 2586 7288
Fax : 852 2556 3863
Website : www.cimb.com

CIMB THAI BANK
VIENTIANE BRANCH
010 Lanexang Avenue
Unit 2 Ban Hatsadi
Chanthabury District
Vientiane, Lao PDR
Tel : 856 21 255 355
Fax : 856 21 255 356
Website : www.cimbthai.com

CIMB BANK (L) LIMITED
CIMB BANK BERHAD, LABUAN OFFSHORE 
BRANCH
Level 14(A), Main Offi ce Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka
87000 W P Labuan
Malaysia
Tel : 6087 410 302/305
Fax : 6087 410 313
Website : www.cimb.com

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
Website : www.cimbbank.com.kh

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
Website : www.cimb.com

CIMB SECURITIES INTERNATIONAL PTE. LTD.
CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD.
#19-00, Singapore Land Tower
50 Raffl es Place 048623,
Singapore
Tel : 65 6225 1228
Fax : 65 6225 1522
Website : www.cimb.com

CIMB SECURITIES LIMITED
Unit 7706-08, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road
West Kowloon
Hong Kong
Tel : 852 2868 0380
Fax : 852 2537 1928
Website : www.cimb.com

CIMB SECURITIES (UK) LTD.
27 Knightsbridge
London SW1X 7YB
United Kingdom
Tel : 4420 7201 2199
Fax : 4420 7201 2191
Website : www.cimb.com

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
Website : www.itradecimb.co.id

CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
130-132, 1st & 2nd Floor
Sindhorn Tower 2
and 12th Floor, Sindhorn Tower 3
Wireless Road, Lumpini
Pathumwan, Bangkok 10330
Tel : 66 841 9000
Fax : 66 841 9090
Website : www.cimbsecurities.com

CIMB SECURITIES (USA), INC.
11th Floor
540 Madison Avenue
New York, NY 10022
United States of America
Tel : 1212 616 8600
Fax : 1212 616 8639
Website : www.us.cimb.com

CIMB SECURITIES LIMITED
KOREA BRANCH
15th Floor, S-Tower Building
82 Saaemunan-ro
Jongro-gu
Seoul 110-700, South Korea
Tel : 822 6730 6000
Fax : 822 6730 6182
Website : www.cimb.com

បណា្ដញសាខារបស់្រកុមហ៊ុន េម
បណា្ដញសាខាធនាគារបណា្ដញសាខាធនាគារ
សាខានេរាត្តម ខាងេជើង
ផទះលខ ២០ ម វថិី្រពះនេ ត្តម
សងក តផ់ រចស់ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ

សាខានេរាត្តម ខាងត ូង
ផទះលខ ២១៦ ម  វថិី្រពះនេ ត្តម
សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

សាខាមហាវិថី្រពះសីហនុ
ផទះេលខ ៥៧េអហ្វ ម វថិី្រពះសីហនុ 
សងក តច់តុមុខ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ

សាខាមហាវិថីេមៅ៉េសទុង
ផទះេលខ ១៨៧ ម វថិីេម៉េសទុង
សងក តទ់ួល ្វ យៃ្រព ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

សាខាអូឡាំពិក
ផទះេលខ ២០១ ផ្លូវហ ៉ ៉ រ លេនហ៍រុ
សងក តផ់ រេដមគរ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

សាខា្រកុង្រពះសីហនុ
ផទះេលខ ៩០ ផ្លូវឯក ជយ 
សងក តល់ខ៤ ខណ្ឌ មតិ្តភព េខត្ត្រពះសីហនុ

សាខា្រកុងេសៀមរាប
ផទះលខ ៣៨-៤០ ផ្លូវសុីវុ ថ
សងក ត់ ្វ យេដមគរ ខណ្ឌ េសៀម ប េខត្តេសៀម ប

សាខាផ រេហងលី

បណា្ដញធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី
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SIHANOUKVILLE

Koh Kong

KAMPONG CHAM

BATTAMBANG

ផទះលខ១២ ផ្លូវ២៧១ សងក តទ់ឹកល្អក ់ 
ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

សាខាទួលេគាក
ផទះេលខ ១៥០F២DE0E១ ផ្លូវ ២៨៩
សងក តប់ឹងកក ់ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

សាខា្រកុងបាត់ដំបង
ផទះេលខ ៩៨-៩៩ ភូមែិ្រពកម េទព
សងក ត់ ្វ យពរ ្រកុងបតដ់ំបង េខត្តបតដ់ំបង

សាខា្រកុងកំពង់ចាម
ភូម៤ិ សងក ត់ លវង ់្រកុងកំពងច់ម េខត្តកំពងច់ម

មជ មណល មជ មណល CIMB PREFERREDCIMB PREFERRED
នេរាត្តម ខាងេជើង
ផទះលខ ២០ ម វថិី្រពះនេ ត្តម
សងក តផ់ រចស់ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ

នេរាត្តម ខាងត ូង
ផទះលខ ២១៦ ម  វថិី្រពះនេ ត្តម
សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

អូឡាំពិក
ផទះេលខ ២០១ ផ្លូវហ ៉ ៉ រ លេនហ៍រុ
សងក តផ់ រេដមគរ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

្រកុងេសៀមរាប
ផទះលខ ៣៨-៤០ ផ្លូវសុីវុ ថ
សងក ត់ ្វ យេដមគរ ខណ្ឌ េសៀម ប េខត្តេសៀម ប

េមៅ៉េសទុង

ផទះេលខ ១៨៧ ម វថិីេម៉េសទុង
សងក តទ់ួល ្វ យៃ្រព ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

ទីតាំងមា៉សុីន ទីតាំងមា៉សុីន ATMSATMS
Naga World
ផ្លូវសេម្តចេតេជ ជធនីភនេំពញ

T&C សេម្តចបា៉ន
ផទះេលខ ៣៥-៣៧ ផ្លូវសេម្តចប៉ន(២១៤) ជធនីភនេំពញ

U-Care មាត់ទេន្ល
ម វថិីសេម្តចសុធរស ជធនីភនេំពញ

អាគារពាណិជ្ជកម្ម HSC (Linex)
គរេលខ ៣៧ABCD ម វថិីសហពន័ធរុស ី

សងក តម់េនរមយ ខណ្ឌ ៧មក ជធនីភនពំញ

មជ មណលពាណិជ្ជកម្មបុណា
ម វថិី្រពះនេ ត្តម ជធនីភនេំពញ

សណាគារ និងេភាជនីយដាន Royal Inn
ផទះេលខ ១២៨D៦.៧ ម វថិីសុធរស ជធនីភនពំញ

Brown Coffee មាត់ទេន្ល
ផទះេលខ ០១ ផ្លូវលខ ៩៨ េឈៀងវថិី្រពះសុីសុវតិថ ជធនីភនេំពញ

U-Care កម្ពុជាេ្រកាម
ផទះេលខ ៨៤៤E0 ផ្លូវ ១២៨ សងក តទ់ឹកល្អក ់I ជធនីភនពំញ

វិទ សាន ELT
ផទះេលខ ២២A ផ្លូវ ២៧៣ សងក តប់ឹងកក ់ 
ខណទ ទួលេគក ជធនីភនពំញ

The Place
ផទះលខ ១២៣ ផ្លូវេលខ ៩៣ សងក តប់ឹងេកងកង  ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនេំពញ

TK Avenue
ផទះេលខ ៨០A ផ្លូវ៣១៥
ខណទ ទួលេគក ជធនីភនពំញ

Toy Center
ផទះេលខ៣០ ម វថិី្រពះមុននីវង
សងក ត្រសះចក ខណ្ឌ ដូនេពញ
ជធនីភនេំពញ 

ផ រ Angkor Mini Mart (េខត្តេសៀមរាប)
ផទះលខ ៣៨-៤០ ផ្លូវសុីវុ ថ  ភូមរិដំូល ១
សងក ត់ ្វ យដងគម ខណ្ឌ េសៀម ប េខត្តេសៀម ប

ផ រអីុអន
្រចកចូលេ ងកុន MAJOR CINEPLEX ជនទ់ី២ ផ រអីុអន

ផ រស្ទឹងមានជ័យ
ផ រសទឹងមនជយ័មល៉ ផ្លូវេវងេ្រសង ្រកុងភនេំពញ

េពាចិនតុង
ផទះេលខ ៧ ម វថិីសហពន័ធរុស  ីសងក តក់កប ខណ្ឌ ដេងក

១០៨ |របបយកបរណ៍្របចបំឆ្នបំ ២០១៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៤ |១០៩ប ្ត ញ ខធនគរ សុី យអិមប៊ី



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
Website : www.cimb.com

CIMB SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
CIMB CORPORATE FINANCE (INDIA) PRIVATE 
LIMITED
B1203, The Capital
Bandra Kurla Complex
Mumbai 400051
India
Tel : 91 22 6602 5100
Fax : 91 22 6602 5105
Website : www.cimb.com

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
Website : www.cimb.com

CIMB SECURITIES LIMITED
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
Website : www.cimb.com

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
Website : www.bankofyk.com

CIMB INSURANCE BROKERS SDN. BHD.
Level 15
Menara Bumiputra-Commerce
11 Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2619 1188
Fax : 603 2692 3396
Website : www.cimb.com

CIMB TRUST LIMITED
Level 14(A), Main Offi ce Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka
87000 W P Labuan
Malaysia
Tel : 6087 414 252
Fax : 6087 411 855
Website : www.cimb.com

CIMB ISLAMIC TRUSTEE BERHAD
CIMB COMMERCE TRUSTEES BERHAD
Level 21, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 8899
Website : www.cimb.com

CIMB-MAPLETREE MANAGEMENT SDN. BHD.
CMREF 1 SDN. BHD.
CMREF 2 SHARIAH SDN. BHD.
10th Floor, Bangunan CIMB
Jalan Semantan
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2084 8888
Fax : 603 2084 8899
Website : www.cimb.com

CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT 
BERHAD
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC ASSET MANAGEMENT 
SDN. BHD.
10th Floor, Bangunan CIMB
Jalan Semantan
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2084 8888
Fax : 603 2084 8899
Website :
www.cimb-principal.com.my

CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT 
COMPANY LIMITED
44 CIMB Thai Building
16th Floor
Langsuan Road Lumpini
Pathumwan, Bangkok 10330
Thailand
Tel : 662 686 9595
Fax : 662 657 1307
Website :
http://www.cimb-principal.co.th

PT. CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
Wisma GKBI, Suite 2201A
2nd Floor
JI Jend Sudirman, No. 28
Jakarta Pusat 10210
Indonesia
Tel : 6221 5790 1581
Fax : 6221 5790 1582
Website :
http://www.cimb-principal.co.id/

CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT (S) PTE. 
LTD.
50, Raffl es Place
#22-03A, Singapore Land Tower
Singapore 048623
Tel : 65 6210 8488
Fax : 65 6210 8489
Website :
www.cimb-principal.com.sg

CAPITAL ADVISORS PARTNERS ASIA SDN. BHD.
2B-6-3, Level 6, Block 2B
Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2035 6873/
603 2035 6868
Fax : 603 2035 6878
Website : www.capasia.com

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 7198
Fax : 603 2180 7100
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
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
MUMBAI REPRESENTATIVE OFFICE
B1203, B Wing, 12th Floor
The Capital
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400051
India
Tel : 91 22 6671 1570
Fax : 91 22 6671 1571
Website : www.cimb.com

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

ផលិតផលធនាគារថ្មីៗស្រមាប់ឆាំ២០១៤

ផលិតផលធនាគារែដលនឹងមានក្នុងឆាំ ២០១៥

(855) 23 988 088  |  www.cimbbank.com.kh

A S E A N  F O R  Y O U

For more information, log on to
www.bizchannel.cimbbank.com.kh,
call +855 23 988 388 or visit any of our CIMB Bank branches.   

Terms and conditions apply. 

 

Sign up for BizChannel@CIMB NOW. 

Requirements

Here’s how:

    Log on to BizChannel@CIMB 
    at www.bizchannel.cimbbank.com.kh 

    Fill in the requir
    completed application form. 

    Submit your application to the branch where you 
              opened your current or savings account. 

    

   

 

The BizChannel@CIMB comes with two options: 
Inquiry and Transaction

  

  

Ease

Convenience

 

Security

 
Flexibility

BizChannel@CIMB comes with these key features 

To help you manage your business better. 
INTRODUCING BIZCHANNEL@CIMB

  Services Available Inquiry Transac on
  Account Balance

  Account Statement

  Schedule Statement

  Statement Report Download

  Advice Printing

  In-House Transfers -
  Domestic Transfers -
  Telegraphic Transfers -
  Favourite Account -
  Bulk Payments -
  Payroll -
  Letter of Credit -
  Cheque Book Request -
  Cheque Status Inquiry -
  Forex Rate Inquiry

  Interest Rate Inquiry

  Transaction Status -

At CIMB Bank, we understand the unique needs of different 
businesses. That is why we have developed a solution for our 
corporate clients and extended it to individuals as well. 
Introducing BizChannel@CIMB, an e-banking platform that 
allows you to perform seamless transactions and collections 
while helping you manage your accounts in a simpler, quicker 
and more secure manner. 

Inquiry enables its users to view and monitor accounts while 
transactions allows its users to make transactions in addition 
to viewing and monitoring accounts. Find out more about the 
packages in the table below: 

Signing in and checking your account is made 
simpler as there will be no need to purchase a  
hardware token. Instead, you will be provided  
with a unique One-Time Password via SMS for 
each transaction.   

Use our Templates feature to input your payees’ 
information. This featur rocess of 
data entry, as there is no need for manual data 
upload, thus minimising changes and the need 
for repetitive data entry.

No matter where you are in the world, you will be 
able to access your accounts. Transactions can 
be performed faster over the e-banking platform.   

A two-factor authentication and a 128-bit SSL 
encryption will be required with each sign in, 
ensuring that your data is safe with us. 

Enjoy the option to set your preferred transaction 
limit. 

For other features, please  contact our Customer Care 
Centre or e-mail customercare@cimb.com.kh

BIZCHANNEL@CIMB

BizChannel@CIMB users must have a valid CIMB Bank 
current or savings account. 
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